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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจัย เรื่อง แนวทางการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์ก รพยาบาล
สมรรถนะสูง: กรณีศึกษา โรงพยาบาลศิริราช มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
สภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ศึกษา
ปั ญ หา อุ ป สรรค และปั จ จั ย สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช สู่ความเป็นองค์ก รพยาบาลสมรรถนะสูง และเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชสู่ความเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะ
สูง ผู้วิจัย ได้ก าหนดโจทย์ หลัก ของการวิจัยนี้ว่า แนวทางการพั ฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชสู่การเป็นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง ควรเป็นอย่างไร โดยใน
บทนี้จะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดวิธีดาเนินการวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 รูปแบบงานวิจัย
3.2 การกาหนด/ระบุ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
3.3 เครื่องมือในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รูปแบบงำนวิจัย
รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ แบบไม่มีการทดลอง (Non-experimental design) โดยการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
study method) ซึ่งเป็นการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ได้เนื้อหาเชิงลึก มีความน่าเชื่อถือและมี
เหตุผล เพื่ อนาผลการศึก ษาที่ไ ด้ไปประยุ ก ต์ใ ช้กั บหน่วยงานอื่นที่เกี่ย วข้องต่อไป ทางผู้วิจัย ได้
ออกแบบเครื่องมือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) และการสนทนากลุ่ม
(Focus group discussion) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมหลักการ และมีคุณภาพตรงกับ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยมากที่สุด เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลศิริราช ได้อย่างครบถ้วน

72

ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ในขั้นตอนนี้ จะใช้การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary research) โดย
การทบทวนวรรณกรรม ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา บทความ รายงาน
ประจาปี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสื่อต่าง ๆ ได้แก่หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ ร่วมกับ
การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์กรที่เป็นกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสาหรับการสร้างกรอบความคิด
ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยผู้วิจัยจะใช้เทคนิค
วิธีการสังเกตพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกในองค์กร การได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กร โดย
ผู้วิจัยจะใช้แนวทางการสังเกต ทั้งในแง่มุมของคนภายใน (Emic) เนื่องจากผู้วิจัยเป็นบุคลากร
พยาบาลในองค์กร จึงเป็นสมาชิกขององค์กรอย่างเต็มตัว แต่ในขณะเดียวกันผู้วิจัยจะพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะปรับแนวคิดที่จะสังเกต ให้เป็นไปในแง่มุมของคนภายนอก (Etic) เพื่อไม่ให้เกิดอคติและ
ละเลยพฤติกรรมบางอย่างที่มีความสาคัญในองค์กร ปัญหานี้ ผู้วิจัยใช้แก้ไขโดยการพุดคุย หรือ
สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากในกิ จกรรมหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร มักจะมีคนนอกองค์กรเข้ามาร่วมเสมอ ข้อมูลที่ได้จากการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้ ได้จากการเข้าปฏิบัติงานในองค์กรนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00
น. ถึง 16.00 น. และบางครั้งต้องเข้าทางานในวันหยุด หรือทางานเกินเวลาเลิกทางาน เช่น ทางาน
จนถึง 01.00 น. ในวันที่มีภารกิจพิเศษ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 การสัม ภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูล ส าคัญ ( Key informants) ได้แก่ กลุ่ม
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้บริหารการพยาบาล และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานพยาบาล โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview form) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award) ซึ่งประกอบด้วย เกณฑ์การ
ประเมิน 7 หมวด ได้แก่ หมวด 1) การนาองค์กร หมวด 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3)
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวด 6) การจัดการกระบวนการ และหมวด
7) ผลลัพธ์การดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) หลังจากได้ผลการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ผู้วิจัยทาการประเมิน
ความเห็นและทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการตีความบางประการที่ได้จากผลการศึกษา โดยการนา
ผลการศึกษาไปสนทนากลุ่มร่วมกับผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และอาจารย์จากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ขั้นตอนที่ 5 การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) ครั้งที่ 2 โดยนาผลการศึกษา
ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 1-4 มาทาการประเมินความเห็นและทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับบุคลากรที่
เป็นผู้บริหารการพยาบาลและพยาบาลระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลศิริราช
3.2 กำรกำหนด/ระบุ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ( Key informants)
1. ผู้วิจัยทาการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงาน
การวิจัย ข้ อมู ลจากทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ ยวข้องกั บ การเป็นองค์การพยาบาลสมรรถนะสูงของ
โรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้ได้บุคคลสาคัญ องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการศึกษา
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อองค์กรที่เป็นกรณีศึกษา
ขั้นที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลจากข้อที่ 1 แล้ว ผู้วิจัยทาการคัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
โดยการใช้ Purposive Sampling เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ข้อมูลสาคัญที่แท้จริง ประกอบด้วยกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่ม นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง 2)
กลุ่มผู้บริหารการพยาบาล 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล
ในงานวิจัยนี้ ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูง จานวน 5 คน ซึ่ง
เป็ นกลุ่ม นัก วิช าการและผู้ท รงคุ ณวุฒิ ที่มีผลงานวิจัย เกี่ ย วกั บองค์ก รสมรรถนะสูง หรือ เป็น ผู้
ประเมิน Thailand Quality Award ที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการมีความรู้ความสามารถเรื่อง
องค์กรสมรรถนะสูง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารการพยาบาล จานวน 5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารการพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล จานวน 5 คน พิจารณาจาก
ประสบการณ์การทางานในองค์กรและกลุ่มคนที่มีตาแหน่งเป็นผู้ชานาญการพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะ
สามารถให้ข้อมูลได้ดีเกี่ยวกับองค์กรในมุมมองของบุคลากรในวิชาชีพพยาบาล และพิจารณาจาก
ตาแหน่งทางวิชาการ เป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งด้านทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์สูงต่องานวิจัย
2. ผู้วิจัยทาการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นวิธีการที่ใช้ได้ดี ในกรณีที่ผู้วิจัย
ต้องการประเมินความเห็นหรือทาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการตีความบางประการที่ได้จากผล
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การศึกษา ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาควรมีจานวน 6-12 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้วิจัยคัดเลือกว่าเป็นผู้มี
ข้อมูล มีประสบการณ์ในประเด็นที่ศึกษา (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2555) ในการศึกษานี้ ได้ทาการ
สนทนากลุ่ม 2 ครั้ง ดังนี้
1) การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1
มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ( Key informants) ในการสนทนากลุ่ม จานวน 7 คน ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารในโรงพยาบาลศิริราช 5 คน พิจารณาจากความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การทางานในองค์กร
กลุ่มที่ 2 กลุ่มอาจารย์ ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาจากการ
เป็นผู้มีข้อมูลและมีประสบการณ์ในประเด็นที่ศึกษา
2) การสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2
มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ( Key informants) ในการสนทนากลุ่ม เป็นบุคลากรพยาบาลใน
โรงพยาบาลศิริราช จานวน 9 คน พิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทางานใน
องค์กร ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารการพยาบาล จานวน 2 คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติการพยาบาล จานวน 7 คน

3.3 เครื่องมือในกำรวิจัย
เครื่องมือในการวิจัย (Research instrument) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อนามาทาการวิเคราะห์หาคาตอบให้กับปัญหาการวิจัย ในการวิจัยนี้เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเครื่องมืออานวยความ
สะดวกอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
3.3.1 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เนื่องจากรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัย
เลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ( Semi-structured interview

form )
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ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ศึกษา
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการบริ ห ารจั ด การสู่ อ งค์ ก รพยาบาลสมรรถนะสู ง โดยส่ ง แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิล่วงหน้าเพื่อการเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ โดยใน
แบบสัมภาษณ์จะประกอบด้วยชุดคาถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการสู่เพื่อให้มีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ เครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
( Semi-structured interview form ) เพื่อใช้ประกอบการพูดคุย สอบถาม สังเกต ในการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะช่วยอธิบายสิ่งที่พบเห็นหรือสังเกตได้ แต่ยังไม่
เข้ า ใจ ให้เข้ า ใจชั ดเจนมากขึ้ น การสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้างเป็นการสัมภาษณ์ที่มีก ารวาง
แผนการสัมภาษณ์ไ ว้ก่อนล่วงหน้าอย่ างเป็นขั้นตอนว่าจะต้องซัก ถามในประเด็นใดบ้างและมี
คาถามกาหนดตายตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็น แต่ในการสัมภาษณ์การถามคาถาม
สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคาตอบที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และ
สามารถควบคุมทิศทางโครงสร้างของเนื้อหาให้เป็นเรื่องที่ต้องการทราบหรือปัญหาในการวิจัย
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก เป็นวิธีการสัมภาษณ์ที่ต้องการรายละเอียดมากที่สุดในเรื่องที่ผู้ศึกษาต้องการ
และมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยมากที่สุด ครอบคลุมหลักการเพื่อใช้ในการสร้าง
แนวทางการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลศิริราชได้อย่างครบถ้วน
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้
ขั้นที่ 1 ผู้วิจัยสร้างแนวคาถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากกรอบแนวคิดการวิจัย โดย
แบ่งเป็น 7 ด้าน ตามเกณฑ์ PMQA คือ มิติการนาองค์กร มิติการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มิติการให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มิติการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
มิติการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล มิติการจัดการกระบวนการ มิติผลลัพธ์การดาเนินการ โดยแต่ละ
มิติมีคาถาม 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 คาถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการในองค์กร
พยาบาล
ประเด็นที่ 2 คาถามเพื่ อหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ พั ฒนาเป็นองค์ก ร
พยาบาลสมรรถนะสูง
ขั้ น ที่ 2 ผู้ วิ จั ย จั ด ท าชุ ด คู่ มื อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แสดง
รายละเอียด ในมิติแต่ละด้าน
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ขั้นที่ 3 ผู้วิจัยนาแนวคาถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่สร้างขึ้น ไปตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหา โดยการทดลองสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาล แล้วนามา
ปรับปรุง
ขั้นที่ 4 ผู้วิจัยนาแนวคาถามที่ได้รับการปรับปรุง หลังจากทดลองสัมภาษณ์แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และขอความอนุ เคราะห์ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิต รวจสอบเครื่ อ งมื อ แบบสัม ภาษณ์ กึ่ ง
โครงสร้างและชุดคู่มือเปรียบเทียบความคิดเห็น แล้วนามาปรับปรุงให้เหมาะสม
3.3.2 เครื่องมืออำนวยควำมสะดวกอื่น ๆ
เครื่องมืออานวยความสะดวกในการวิจัย นี้ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยโปรแกรม Internet Explorer เพื่อช่วยสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เนต และ
เครื่องมืออื่น ๆ ประกอบด้วย ปากกา สมุดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งเครื่องมืออานวยความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลจากองค์กรที่เป็นกรณีศึกษาประกอบด้วยยานพาหนะเพื่อการเดินทาง และ
หนังสือขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยนามาใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โดยศึกษาทบทวนเอกสาร งานวิจัยและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาเพิ่มเติมจากชนิดของเอกสาร ดังนี้
1.1 รายงานประจาปี และหนังสือที่พิมพ์ออกมาในวาระต่างๆ ขององค์กรพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1.2 เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อการขอรับรองคุณภาพด้านต่างๆ
1.3 เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงาน รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เป็นต้น
2. ในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อการขออนุญาตสัมภาษณ์
2.2 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแจ้ง
ความประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ในหัวข้อที่กาหนดพร้อมกับส่งแบบสัมภาษณ์ให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านล่วงหน้า
2.3 นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สาหรับการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็น
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2.4 ดาเนินการสัมภาษณ์ตามที่นัดหมาย
2.5 ถอดเทปบันทึกคาสัมภาษณ์และทาการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงสรุปผลการศึกษา
3. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) หลังจากได้ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) ผู้วิจัยทาการ
สนทนากลุ่มเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม โดยดาเนินการดังนี้
3.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อการขอเรียนเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
และ นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สาหรับการสนทนากลุ่ม
3.2 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแจ้ง
ความประสงค์ในการจัดทาการสนทนากลุ่ม
3.3 ติดต่อขอใช้สถานที่จัดสนทนากลุ่ม เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
3.4 ดาเนินการสนทนากลุ่มตามที่นัดหมาย
3.5 ถอดเทปบันทึกการสนทนากลุ่ม ทาการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วจึงสรุปผลการวิจัย
4. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
4.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก จานวน 15 คน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มที่ ความเชี่ยวชาญ
1 กลุ่มนักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับองค์กร
สมรรถนะสูง

2
3

กลุ่มผู้บริหารการ
พยาบาล
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพยาบาล

จานวน
คุณสมบัติ
5 คน 1. เป็นบุคลากรทางการแพทย์
2. มีความรู้ความสามารถเรื่ององค์กร
สมรรถนะสูงและ/หรือ มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
องค์กรสมรรถนะสูง 3. เป็นผู้ประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ/เป็นผู้ประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล
5 คน เป็นกลุ่มผู้บริหารการพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชน
5 คน 1.เป็นบุคลากรพยาบาล
2.มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาล
เกิน 2 ปี
3.เป็นกลุ่มคนที่มีตาแหน่งเป็นผู้ชานาญการ
พิเศษ และ/หรือได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น
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ตำรำงที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
กลุ่มที่ ความเชี่ยวชาญ
จานวน
คุณสมบัติ
4.เป็นกลุ่มที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ดี
เกี่ยวกับโรงพยาบาลในมุมมองของ
บุคลากรในวิชาชีพพยาบาล
(ที่มำ: การวิจัย)
1.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม
1) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1 จานวน 7 คน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 1
กลุ่มที่ ความเชี่ยวชาญ
จานวน
คุณสมบัติ
1 กลุ่มผู้บริหารใน
5 คน 1. เป็นผู้บริหารทางการพยาบาล
โรงพยาบาลศิริ
2. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
ราช
จัดการในโรงพยาบาล
3. มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาล
นานเกิน 10 ปี
2 กลุ่มอาจารย์
2 คน 1. เป็นอาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มีประสบการณ์และข้อมูลในประเด็น
ที่ศึกษา
(ที่มำ: การวิจัย)
2) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2 จานวน 9 คน ดังนี้
ตำรำงที่ 3.3 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2
กลุ่มที่ ความเชี่ยวชาญ จานวน คุณสมบัติ
1
กลุ่มผู้บริหาร 2 คน 1. เป็นผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช
การพยาบาล
2. มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
ในโรงพยาบาล
3. มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาล
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ตำรำงที่ 3.3 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ขั้นตอนการการสนทนากลุ่ม ครั้งที่ 2 (ต่อ)
กลุ่มที่ ความเชี่ยวชาญ จานวน คุณสมบัติ
นานเกิน 10 ปี
2
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 7 คน 1. เป็นบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช
การพยาบาล
2. มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาล
เกิน 2 ปี
(ที่มำ: การวิจัย)
3.5 กำรพิทักษ์สิทธิข์ องกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เพื่อการขออนุญาตสัมภาษณ์ และเพื่อการขอเรียน

เชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่ม โดย ชี้แจงในการเข้าร่วมวิจัยให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทราบวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนการวิจัย โดยชี้แจงสิทธิ์ที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่
จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้ โดยไม่มีผลใดๆ สาหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการ
เปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่ เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิจัย
ในภาพรวมและนามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น
2. ในการดาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ผู้วิจัยแนะนาตนเอง และชี้แจงซ้าถึงสิทธิ์ที่
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ สามารถเข้าร่วมการวิจัย หรือสามารถปฏิเสธที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ได้
โดยไม่มีผลใดๆ สาหรับข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ ที่เข้าร่วมการวิจัย โดยผู้วิจัย จะนาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมและนามาใช้ประโยชน์
ในการศึกษาเท่านั้น หลังจากนั้นจึงอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเพื่อให้
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเข้าใจก่อนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการดาเนินการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อนามาซึ่งการตอบ
โจทย์การวิจัย การดาเนินการในขั้นตอนนี้จึง เป็นการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง จากผู้รู้
ที่รู้จริง ในประเด็นที่ค้นหาคาตอบ ข้อมูลที่ได้จึงเป็นเนื้อหา (Content) ที่เรียบเรียงเป็นร้อยแก้ว ซึ่ง
เขียนในลักษณะของเรียงความ เรื่องเล่า ถอดเทปบทสนทนา เนื้อความจากเอกสาร ฯลฯ
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล มีขั้นตอน ดังนี้
1. จัดหมวดหมู่เนื้อหา
2. ตั้งโครงสารบัญ บท และหัวข้อต่างๆ ที่จะเขียน จาแนกตามบท หัวข้อหลัก และหัวข้อ
รอง
3. จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามหัวข้อหลักที่กาหนดไว้แล้วในแต่ละบท ข้อมูลสามารถใส่ซ้าได้
4. ดึงข้อมูลจากหัวข้อหลักออกมา จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามหัวข้อย่อยต่างๆ
5. รวบรวมเนื้อหาของข้อมูลตามหมวดย่อย แล้วสรุปขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์ที่ค้นพบ
การวิเคราะห์และตีความต้องนาความรู้จากทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานวิจัย
ที่ผ่านมา มาร่วมพิจารณาด้วยทุกครั้ง โดยต้องเขียนผสมผสานเข้าด้วยกันในลักษณะการอ้างอิงและ
ระบุ เชิ งอรรถ เช่ น ใช้ ค าว่า สอดคล้องกั บ คล้ายกับ ขัดแย้ งกั บ ตอบโต้กั บ ผู้เกี่ย วข้อง หรือกั บ
การศึกษาที่ผ่านมา เป็นต้น (โยธิน แสวงดี, 2559)
ผู้วิจัยนาคาตอบที่ตรงกับประเด็นคาถามมาสรุปผล โดยทาการกาหนดรหัส แบ่งหมวดหมู่
ข้อมูล จาแนกประเภท และกาหนดสาระสาคัญทีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และพิจารณาความสอดคล้อง
ของกลุ่มข้อมูลเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อหาแนวทางพัฒนาเพื่อเป็น
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
ขั้ นที่ 1 การวิเคราะห์ข้ อ มูล จากเอกสาร (Documentary analysis) โดยการทบทวน
วรรณกรรม ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตารา บทความ รายงานประจาปี งานวิจัย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ อิ น เตอร์ เ น็ ต และอื่ น ๆ ร่ ว มกั บ การศึ ก ษา
สภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกที่ มีอิท ธิพ ลต่อ องค์ ก ร และพิ จารณาเพิ่ มเติม จากชนิด ของ
เอกสาร รายงานประจ าปี และหนั ง สื อ ที่ พิ ม พ์ อ อกมาในวาระต่ า งๆ ขององค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อ
การขอรับรองคุณภาพด้านต่างๆ เอกสารที่เกี่ยวกับการประเมินผลการดาเนินงาน รายงานสรุปผล
การดาเนินงาน เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ผลการวิจัย
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลสาระสาคัญที่สรุปได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทุกคน ทั้งจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ และสรุปผลข้อค้นพบใน
การวิจัย
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ขั้นที่ 3 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก ขั้นที่ 1 และ 2 มาสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการสู่
องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง
ขั้นที่ 3 นาผลที่ได้จาก ขั้นที่ 1-3 มาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ หลักการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือ ดังนี้
1. ด้านข้ อมูล (Data triangulation) ข้อมูล ที่ได้จะนามาเปรีย บเทีย บกับข้อมูลเดิม
แหล่งข้อมูลจะมีความหลากหลาย เช่น พิจารณาจาก ผู้ให้ข้อมูล ทุกกลุ่ม สถานที่เก็บ
ข้อมูล และช่วงเวลาเก็บข้อมูลที่ต่างกัน การตั้งคาถามในประเด็นเดียวกับคนหลายคน
ทั้งจากองค์กรภายในและภายนอก หรือพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากบุคคลกับการ
สารวจเอกสาร การสังเกต เป็นต้น
2. ด้านวิธีวิจัย (Method triangulation) การเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูล มากกว่าหนึ่งวิธีการ
ได้แก่ วิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม 2 ครั้ง
3. ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) ทฤษฏีที่ใช้อ้างอิง พิจารณาจาก การเลือกใช้ทฤษฏี
ในการตีความและสรุปความหมายมากกว่าหนึ่งทฤษฏี
ขั้นที่ 4 สรุปผลงานและเรียบเรียงรายงานการวิจัย

