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บทที่ 3 
                                  วิธดีําเนินการวิจัย 

 

 

                    การวิจัยคร้ังนีเ้ปนการวจิัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวาง        
คุณลักษณะสวนบุคคล กับการใชบริการในสถานพยาบาลประจําครอบครัวของผูใชบริการในโครงการ 
30 บาทรักษาทุกโรค  จังหวดัฉะเชิงเทรา  โดยไดดําเนนิการวิจยัดังนี้  
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

              ประชากร 
ประชากรไดแก ประชาชนผูมีบัตรเพื่อการรักษาพยาบาลตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ใน

พื้นที่ 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอบางปะกง  อําเภอบานโพธิ์  อําเภอ     
บางคลา  อําเภอราชสาสน  อําเภอพนมสารคาม  อําเภอแปลงยาว  อําเภอสนามชัยเขต  อําเภอทาตะเกียบ 
และ 1 กิ่งอําเภอ คือ กิ่งอําเภอคลองเขื่อน รวม 139 สถานบริการสาธารณสุข จํานวนทั้งสิ้น 214,302 คน 
(งานประกันสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา . 2544 : 5) 
              กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1. ประชาชนที่มารับบริการใน
สถานพยาบาลของรัฐรอยละ 60 และ2. ประชาชนที่ไมมารับบริการในสถานพยาบาลของรัฐ รอยละ 40 
จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน เมื่อเดือนมีนาคม 2546 พบวาสัดสวนผูไปรับบริการและไมไปรับบริการ 
ของผูถือบัตรทอง 30 บาท เปน 6 : 4  จากจํานวนประชากร 214,302 คน   กําหนดขนาดตัวอยางจาก    
ตารางของ Taro Yamane  ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง 900 คน จึงแบงเปนกลุมไปใช
บริการจํานวน 540 คน และกลุมตัวอยางที่ไมไปใชบริการจํานวน 360 คน   
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ตาราง 1  แสดงการแบงกลุมตัวอยางการเกบ็ขอมูล 
 
 
ลํา 
ดับ 

อําเภอ สถานบริการ 
                   (แหง) 

รวม 
  (คน) 

กลุมตัวอยาง 
ไปใชบริการ(คน) 

กลุมตัวอยางไมไป 
ใชบริการ(คน) 

1. เมืองฉะเชิงเทรา/ 
กอ.คลองเขื่อน 

รพ.เมือง / รพ.โสธราเวช 
สถานีอนามัย/เทศบาล รวม 30 
แหง   

223 134 89 

2. ทาตะเกียบ  รพ.ทาตะเกียบ 
สถานีอนามัย รวม  9   แหง 

45 27 18 

3. บางคลา  รพ.บางคลา/ สถานีอนามัย 
/เทศบาลรวม  11    แหง 

65 39 26 

4. บางน้ําเปรี้ยว  รพ.บางน้ําเปรี้ยว  สถานีอนามัย  
/เทศบาล รวม 14   แหง 

122 74 48 

5. บางปะกง  รพ.บางปะกง  รพ.บางปะกงป
ยะเวช  สถานอีนามัย/เทศบาล 

รวม15   แหง 

121 72 49 

6. บานโพธิ์ รพ.บานโพธิ์    สถานีอนามัย/ 
เทศบาล รวม 18 แหง 

75 45 30 

7. พนมสารคาม  รพ.พนมสารคาม  สถานี
อนามัย/เทศบาล รวม 14   แหง 

105 63 42 

8. สนามชัยเขต  รพ.สนามชัยเขต   สถานี
อนามัย/เทศบาล รวม 17  แหง 

91 55 36 

9. แปลงยาว  รพ.แปลงยาว     สถานีอนามัย/
เทศบาล  รวม  8 แหง 

38 23 15 

10. ราชสาสน  รพ.ราชสาสน 
สถานีอนามัย รวม  3    แหง 

15 8 7 

 รวม     139  900 540 360 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 

  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
       เครื่องมือที่ใชในการวิจยัคร้ังนี้ คือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

3.2.1  ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ จากหนังสือ ตํารา งานวิจยั วิทยานพินธตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3.2.2  สรางเคาโครงของเครื่องมือ/แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนแบบสํารวจราย 

การและแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ  ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี ้
         1)  แบบสอบถามชุด A สําหรับผูมีบัตรทองและใชสิทธิ์บัตรเพื่อรับบริการ 
         - แบบสอบถามนี้มีขอคําถาม  3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปจํานวน   10   ขอ 
สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกบัการรับรูคุณภาพบริการ  จาํนวน  37  ขอ 
สวนที่ 3  เปนปญหาและขอเสนอแนะในการรับบริการ 

         2)  แบบสอบถามชุด B สําหรับผูมีบัตรทองแตไมเคยใชสิทธิ์บัตรเพื่อรับบริการ 
         - แบบสอบถามนี้มีขอคําถาม  2 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกบัขอมูลทั่วไปจํานวน   10   ขอ 
สวนที่ 2  เปนปญหาและขอเสนอแนะในการรับบริการ 

  3.2.3  ทดสอบเครื่องมือ โดย 
        1)  นําแบบสอบถามไปปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาจากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒทิี่
มีความรูและประสบการณตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒ ิจาํนวน 
3 ทานคือ 
   (1)  นายชาตรี  นันทพานิช นักวิชาการสาธารณสุข 6 สํานักงาน 
       สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
   (2)  นายแพทยสมชาย  แกวเขียว    หัวหนาฝายเวชกรรมสังคม 
       โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
   (3)  ดร.วันเพญ็  แกวปาน  อาจารยประจําภาควิชาการพยาบาล 
       สาธารณสุข  คณะสาธารณสขุศาสตร  
       มหาวิทยาลัยมหิดล    
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       3.2.4  การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถาม โดยการนํา
แบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมประชากรที่อําเภอพนมสาร
คาม ที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน  40 คน โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา  โดยไดคาสมัประสิทธิ์แอลฟา 
(Cronbach’s Coefficient Alpha  ) เทากับ  0 .89 ซ่ึงถือวาเครื่องมือมีคุณภาพพอที่จะนาํไปใชในการไป
เก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
3.2.1  ทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรถึงผูบริหารหนวยงานที่

ตองการเก็บขอมูล 
  3.2.2  ขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงพยาบาล และ สาธารณสุขอําเภอ เพื่อแจก          
แบบสอบถามแกประชาชนที่ไดรับการสุมตัวอยางโดยนําแบบสอบถามใหเจาหนาที่ที่ไดรับคําแนะนํา
แจกใหกลุมตวัอยาง โดยใหเวลาในการตอบแบบสอบถาม 1  สัปดาห  

3.2.3  ติดตามและเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จากเจาหนาที่ที่ไดรับคําแนะนํา 
ในแตละอําเภอ ซ่ึงเปนผูรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง เมื่อไดแบบสอบถามคืนมา  แลวผูวิจัย
ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนในการตอบ 

3.2.4  ลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะหขอมูล 
 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับมาวิเคราะหขอมูลโดยดําเนนิการดังนี้               
  3.4.1  การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลในแบบสอบถามใชคาสถิติพื้นฐานใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ และ รอยละ 
   3.4.2  การวิเคราะหขอมูลการรับรูคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประจําครอบครัว 
ใชคาสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   ความถี่ และรอยละ  
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  3.4.3  การวิเคราะหขอมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน โดยการหาคาความสัมพันธ         
ไคสแควร(Chi-square test) ระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล  กับประเภทของบริการที่ไปใชใน
สถานพยาบาลประจําครอบครัว เหตุผลที่ไปใชบริการในสถานพยาบาลประจําครอบครัว และ เหตุผลที่
ไมไปใชบริการในสถานพยาบาลประจําครอบครัว 
  3.4.4  ปญหาและขอแสนอแนะของผูรับบริการ นําเสนอเปนความเรยีงอธิบาย 


