
บทท่ี 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)”  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องค์การ
มหาชน) 2) ศึกษาการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ 
โครงสร้างองค์การ ภาวะผู้น า และการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงาน
ของโรงพยาบาล 3) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน) 4) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
และ 5) ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) แบบผสานวิธี (Mixed Methods) คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  โดยมีระเบียบ
วิธีวิจัย ดังน้ี 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากรระดับผู้จัดการแผนก หัวหน้าหน่วย 

โรงพยาบาลบ้ านแพ้ว  (องค์การมหาชน)  ระดับปฏิบัติการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นัก
กายภาพบ าบัด นักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) จ านวน 1,012 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิ จัยครั้งน้ี  ได้แก่  บุคลากรระดับผู้ จัดการแผนก หัวหน้าหน่วย 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ระดับปฏิบัติการ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด    
นักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
จ านวน 287 คน การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีค านวณจากสูตร Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2551, ห น้า 45) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี เลือกแบบเจาะจง ( Purposive Sampling)
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 การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

สูตร 

2)e(N+1
N=n  

เมื่อ   
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (= .05) 

แทนค่าสูตร 

21,012(.05)1

1,012
n


  

   =  1,012 
 3.53 

= 286.69 = 287 คน  
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ค านวณได้เท่ากับ 287 คน แล้วไปหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างแต่ละหน่วยงาน/สังกัด ด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังแสดงในตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

กลุ่ม บุคลากร ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
1 แพทย ์ 80 23 
2 พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 202 57 
3 เจ้าหน้าที่พยาบาล 38 10 
4 เภสัชกร/พนักงานเภสัช 27 8 
5 เทคนิคการแพทย ์ 9 3 
6 นักรังสีการแพทย์ / เจ้าหน้าที่รังสี

การแพทย์  
20 6 

7 กายภาพบ าบัด 4 1 
8 สุขศึกษา 4 1 
9 โภชนากร/นักก าหนดอาหาร 3 1 
10 นักวิชาการสาธารณสุข 42 12 
11 หน่วยงานสนับสนุนงานบริการ 583 165 

รวม        1,012 287 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  มีวิธีการสร้างและตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และก าหนดขอบเขต

เน้ือหาในแต่ละข้อค าถามของปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
2. สร้างแบบสอบถามจากปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบประเมินค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิ
เคิร์ต (Likert’s Five-Point Rating Scale) และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความคดิเห็นต่อการบรหิารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) 
ส่วนที่ 4  การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

การให้คะแนนข้อค าถาม 
5   คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด      
4   คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยมาก 
3   คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยปานกลาง 
2   คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยน้อย 
1   คะแนน   หมายถึง   เห็นด้วยน้อยที่สุด 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความชัดเจน ความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา และความถูกต้องในการใช้ภาษา ตลอดจนการวิจารณ์ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

4. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษามาแก้ไขแล้วน าไปน าไป
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อประเมินหาดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) 

สูตร 

N

ΣR
IOC 

 
เมื่อ 

IOC = ดัชนีความสอดคล้อง 
ΣR = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

N = จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
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เกณฑ์การวัดค่า IOC 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ 
ข้อค าถามที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้งไป 

จากการประเมินค่ าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) ได้ค่า IOC = 0.903 

5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง แล้วไปทดลองใช้กับบุคลากรทางสุขภาพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน (Try-
Out) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550, หน้า 34-36) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ได้ค่าความเช่ือมั่นที่ระดับ 0.960 

การรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประสานงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)โดยน า

แบบสอบถามไปให้แก่ผู้ประสานงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม และไป
รับแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะฉบับที่ตอบค าถามสมบูรณ์

ทุกข้อมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 
2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) ใช้สถิติเชิงพรรณา โดยวิธีการค่าเฉลี่ย (Mean:X ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Diviation: S.D.) ในการจ าแนกตามปัจจัย (ตัวแปรต้น) ดังน้ี  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล 
2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3) วัฒนธรรมองค์การ 
4) การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ 
5) โครงสร้างองค์การ 
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6) ภาวะผู้น า 
7) การบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ของ 11 กลุ่ม โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ การบังคับบัญชาและอ านาจการตัดสินใจ โครงสร้างองค์การ 
ภาวะผู้น า และการบริหารงานบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน) โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variances: 
ANOVA) การทดสอบค่าเอฟ (F-test)  

4. การหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน) จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)  

5. การหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ใช้
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
 การวิจัยเอกสาร เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูล (Data 
synthesis) จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ ต ารา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบริหารงาน และองค์การมหาชนทางด้านสาธารณสุข 

วิธีสัมภาษณ์ (Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโรงพยาบาลบ้าน

แพ้ว (องค์การมหาชน) โดยก าหนดกรอบไว้ดังน้ี 
1. ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) อย่างไม่เป็นทางการ 

(Informal Interview) โดยใช้ค าถามเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ เพื่อซักถามถึงแนวทางการบริหารและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานให้บรรลุตามผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐ ตลอดจนแนวความคิด
ในการน าแนวคิดองค์การมหาชนมาใช้ในด้านสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรค เพื่อเตรียมความพร้อม 
และ ใช้ในการพัฒนาเป็นต้นแบบในการบริหารงานให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป 

2. ใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant Interview) โดยมีการก าหนด
ผู้ตอบที่สามารถให้ค าตอบได้ลึกซึ้ง ตรงประเด็น และให้ข้อมูลที่กว้างขวางครอบคลุมปัญหาเป็น
อย่างดี โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หรือตัวแทนที่
ได้รับมอบหมาย 
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3. การสร้างแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบที่เป็นแนวค าถามไว้ 6 ข้อ ดังน้ี 

3.1 การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตาม
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐในด้านการวางแผน อย่างไรบ้าง มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร  

3.2 การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตาม
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐในด้านการปฏิบัติตามแผนครบถ้วนหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค
หรือไม่ อย่างไร 

3.3 การบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บรรลุตาม
ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจภาครัฐในด้านการประเมินผลหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

3.4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ หรือที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว (องค์การมหาชน) คือปัจจัยใดบ้าง ปัจจัยใดมีความส าคัญที่สุดต่อการบริหารจัดการเพราะเหตุใด 

3.5 การจัดองค์การในระบบสาธารณสุขไทยควรใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบองค์การมหาชนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

3.6 ถ้าระบบสาธารณสุขไทยจะใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์การ
มหาชน องค์การน้ันควรมีความพร้อมในด้านใดบ้าง 

4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องทางด้านภาษาและรูปแบบของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
น าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์และพยาบาล รองผู้อ านวยการ
ด้านบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) หรือตัวแทนตามที่ได้รับมอบหมาย รวมผู้สัมภาษณ์
ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านการพยาบาล ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านทรัพยากรมนุษย์ และ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร  

6. ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ ในการศึกษาครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.  2557 

7. การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ท าการศึกษา
ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 

ระยะเวลาการศึกษา  
 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 


