
บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจิยั 

 การวจิยั เร่ือง ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการการแพทยฉุ์กเฉินของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ผูว้จิยัได้
ด าเนินการตามล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีต าบลค า
เตย ทั้ง 18 หมู่บา้น จ านวน 12,325 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนอ าเภอเมืองนครพนม)  

 2. กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย 
อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม จ านวน 388 คน ไดม้าโดยการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane) ( Yamane.  1973 : 727) และการใชว้ธีิการ
สุ่มอยา่งง่าย โดยใชสู้ตร  ดงัน้ี 
 สูตร                 
                                                      n    =             N 

                                                                   1 + N (e) 2 

 

   เม่ือ     n    แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     N   แทน  จ  านวนประชากร  (12,325) 
     e   แทน  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้  
(โดยการวจิยัคร้ังน้ีก าหนดให้ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 หรือระดบันยัส าคญั (0.05) จึงแทน
ค่าสูตร ไดด้งัน้ี 
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 แทนค่าสูตร                    n    =            12,325 
                  1 + 12,325 x (.05) 2 

          n   =    387.42   
 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจากการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งจากสูตร 
ทาโร่ ยามาเน่ ค  านวณได ้388 คน   

 3. สุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling)  
โดยผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากทุกหมู่บา้นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครพนม จ านวน 18 หมู่บา้น โดยวธีิการก าหนดสัดส่วนของประชาชนในเขตพื้นท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม  
 การหาสัดส่วนกลุ่มประชากร โดยการค านวณกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น 
 หมู่ท่ี 1 บา้นหนองดินแดง   = 530 x 388 = 16.68 เป็น 17 
                                                               12325 
 

 จากนั้นผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบธรรมดาหรือการสุ่มอยา่งง่ายจากจ านวนประชากร
ทั้งหมด กล่าวคือด าเนินการเขียนหมายเลขจ านวนประชากรแต่ละหมู่บา้น ทั้งหมดใน 18 กล่อง 
หลงัจากนั้นด าเนินการจบัสลากในแต่ละหมู่บา้นในแต่ละกล่อง โดยจบัสลากข้ึนมาคร้ังละ 1 ใบ 
และจดบนัทึกไว ้ท าวธีิเดียวกนัจนครบทั้ง 18 หมู่บา้น และไดจ้  านวนตวัอยา่งครบ 388 คน ตาม
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละหมู่บา้น 

ตารางที ่2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง (ส านกัทะเบียนอ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม พ.ศ. 2557) 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

บา้นหนองดินแดง 
บา้นโพนสวรรค ์
บา้นวงัไฮ 
บา้นค าเตย 
บา้นต าเตย 
บา้นค าเตย 
บา้นโพนป่าหวา้น 
บา้นทุ่งมน 

530 
612 
623 
912 
938 
638 
569 
943 

17 
19 
19 
29 
29 
20 
18 
30 
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หมู่ที ่ หมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

บา้นดอนแดง 
บา้นโพนคอ้ 
บา้นหนองยาว 
บา้นหนองกุง 
บา้นดอนแดง 
บา้นเจริญทอง 
บา้นดอนแดง 
บา้นค าเตย 
บา้นทุ่งมน 
บา้นโพนสวรรค ์

877 
921 
658 
253 
686 
787 
784  
335 
564 
695 

28 
29 
21 
8 
21 
25 
25 
10 
18 
22 

 รวม 12,325 388 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย  

 1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย (Questionnaires) ท่ี
ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนจากการศึกษา เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลาย
ปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะ
ตรวจสอบรายการ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ   รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้น  เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)   
  ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร  ดา้นการใหบ้ริการ   ดา้นวสัดุอุปกรณ์  
ลกัษณะค าถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  
  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิผลของการใหบ้ริการการแพทยฉุ์กเฉิน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง  จงัหวดันครพนม  
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 2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

  การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัจดัท าข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดงัน้ี 
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างเคร่ืองมือ 
  2.3 สร้างแบบสอบถามตามประเด็นและรูปแบบค าถามท่ีก าหนด 
  2.4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของเน้ือหา 
  2.5 ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นแบบสอบถามฉบบัจริง 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ     

 1. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยหาค่าความสอดคลอ้ง ดา้นเน้ือหา ดา้นภาษา และดา้นการวดัและประเมินผล และ
โดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ซ่ึงใชเ้กณฑ์
ประเมินความสอดคลอ้ง (วเิชียร  เกตุสิงห์.  2545 : 249)  
     +1  หมายถึง   สอดคลอ้ง 
      0  หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
     -1  หมายถึง   ไม่สอดคลอ้ง 
 2.  ผูเ้ช่ียวชาญ  3 ท่าน ไดแ้ก่ 
  2.1 นางทิพยว์ภิา  สังขอิ์นทร์  วฒิุการการศึกษารัฐศาสตรมหาบณัฑิต ต าแหน่ง 
หวัหนา้ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินโรงพยาบาลนครพนม  เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา   
  2.2 นายสมศกัด์ิ  วรรณพราหมณ์ วฒิุการศึกษา ครุศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 
ต าแหน่ง ครูช านาญการ คศ. 3 โรงเรียนบา้นตบัเต่าหนองเทาสามคัคี  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษา 
  2.3 นายบุญเยีย่ม  ยศเร่ืองศกัด์ิ วฒิุการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (การวจิยั
การศึกษา) ต าแหน่ง อาจารย ์ประจ าสาขาวชิาไฟฟ้า คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยั
นครพนม  เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัผลประเมินผล     
 3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญมาแกไ้ขและเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์อีกคร้ังหน่ึง  
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 4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบผูเ้ช่ียวชาญ โดยน าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย IOC ตั้งแต่ 
.67 ไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม จ านวน 40 
คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง แลว้น ากลบัมาหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) โดย
ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวธีิการของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 102-103)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นทุกดา้น ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือรับรองและแนะน าตวัผูว้จิยัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม ถึงนายยกองคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ ใหบุ้คลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้จิยัก าหนดใหมี้ผูช่้วยวจิยัในการเก็บขอ้มูล หมู่บา้นละ 1 คน จ านวน 18 คน เพื่อ
น าแบบสอบถามแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยั ช้ีแจงขั้นตอนและวธีิการในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 3. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตวัอยา่ง 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลและวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยก าหนดการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. น าเอกสารท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง 
 2. น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ลงรหสัตามแบบการลงรหสั (Coding Form)  
 3. น าแบบสอบถามท่ีลงรหสัแลว้ใหค้ะแนนแต่ละขอ้ โดยก าหนดมาตรวดัแต่ละขอ้ 
ค าถามแบ่งค าตอบเป็น 5 ระดบั ตามวธีิของ ลิเคิร์ท Likert (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 102-103)
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด  ก าหนดให ้5 คะแนน    
  เห็นดว้ยมาก    ก าหนดให ้4 คะแนน    
  เห็นดว้ยปานกลาง  ก าหนดให ้3 คะแนน    
  เห็นดว้ยนอ้ย    ก าหนดให ้2 คะแนน    
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  ก าหนดให ้1 คะแนน   
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  4. น าแบบสอบถามท่ีลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ไปประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยคอมพิวเตอร์ แลว้น ามาเทียบเกณฑ ์ค่าเฉล่ีย  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 102-103) 
   4.51 – 5.00 ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด  
   3.51 – 4.50  ระดบัความคิดเห็นมาก 
   2.51 – 3.50  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   1.51 – 2.50  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย  
   1.00 – 1.50    ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติ ดงัน้ี 
  1. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปใช ้ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได ้และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น การแจกความถ่ี (Frequency )และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ระดบัความคิดเห็นของประชาชนต่อการใหบ้ริการ
การแพทยฉุ์กเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลค าเตย อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม โดยหา
ค่าเฉล่ีย ( X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
  3. การวเิคราะห์อิทธิพลระหวา่งตวัแปรอิสระไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา 
และชุมชนท่ีอยูอ่าศยั ดา้นของบุคลากร ดา้นการใหบ้ริการ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ สถิติทดสอบ
สมมติฐานใช ้t-test (Independent Sample) และใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test 
(One-way ANOVA) ไดแ้ก่ กรณีพบความแตกต่างไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่วธีิเชฟเฟ่ 
(Schefle’s Method) 
  4. สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้เสนอแนะใชก้ารแจกแจงความถ่ี และพรรณนาความ
(Descriptive Analysis) 


