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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาน้ี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนาด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าท่ีของ        
ทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานจริงในโรงพยาบาลชุมชน ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง(semi-structured interview) ในทันตาภิบาลท่ีท างานในโรงพยาบาล
ชุมชนท่ีคดัเลือกไว ้ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2557 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1 ประชากร 
 ทนัตบุคลากรท่ีท างานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดัล าปาง   

 3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง  
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงบทบาทหนา้ท่ีของทนัตาภิบาลท่ีปฎิบติังานจริงในโรงพยาบาล
ชุมชน ท่ีปฏิบติังานในจงัหวดัล าปาง โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัสูตรการผลิตทนัตาภิบาล เป็นอาจารยใ์น
วิทยาลยัการสาธารณสุขและเลขานุการสมาคมทนัตาภิบาลแห่งประเทศไทย  ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ผลิตทนัตาภิบาลในอดีตถึงปัจจุบนั จ านวน 3 คน ดงัแสดงในตารางท่ี  

ตำรำงที ่3.1  ขอ้มูลแสดงภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบัการผลิตทนัตาภิบาลในอดีตถึง
ปัจจุบนั (น าเสนอนามสมมติ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง สถำนทีท่ ำงำน อำยุ วุฒิกำรศึกษำ 

อาจารยท์นัตาภิบาลคนท่ี 1 สมาคมทนัตาภิบาลแห่งประเทศไทย 65 ปริญญาโท 

อาจารยท์นัตาภิบาลคนท่ี 2 
วทิยาลยัการสาธารณสุขสิรินธรจงัหวดั
ขอนแก่น 

50 ปริญญาโท 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 1 สมาคมทนัตาภิบาลแห่งประเทศไทย 60 ปริญญาโท 
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2. กลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูลในการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน โดยเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยเลือกทนัตาภิบาลท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลท่ี
มีการเก็บข้อมูลปริมาณงานอย่างเป็นระบบจ านวน  15 คน โดยมีความหลากหลายในด้านอาย ุ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานในต าแหน่งทนัตาภิบาล และวุฒิการศึกษาดงัแสดงในตารางท่ี  และยินดี
ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั ไม่ครอบคลุมทันตาภิบาลท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  
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ตำรำงที ่3.2  ขอ้มูลแสดงภาพรวมของทนัตาภิบาลกลุ่มตวัอยา่งท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชน (น าเสนอนามสมมติ) 
 

กลุ่มตัวอย่ำง สถำนทีท่ ำงำน อำยุ ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งทนัตำภิบำล วุฒิกำรศึกษำ 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 2 โรงพยาบาลแห่งท่ี 1 47 27 ปริญญาโท 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 3 โรงพยาบาลแห่งท่ี 1 26 6 ปริญญาโท 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 4 โรงพยาบาลแห่งท่ี 1 23 3 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 5 โรงพยาบาลแห่งท่ี 1 21 1 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 6 โรงพยาบาลแห่งท่ี 2 48 28 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 7 โรงพยาบาลแห่งท่ี 2 43 9 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 8 โรงพยาบาลแห่งท่ี 2 30 10 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 9 โรงพยาบาลแห่งท่ี 3 39 19 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 10 โรงพยาบาลแห่งท่ี 3 48 25 ปริญญาโท 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 11 โรงพยาบาลแห่งท่ี 3 36 9 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 12 โรงพยาบาลแห่งท่ี 4 30 10 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 13 โรงพยาบาลแห่งท่ี 4 26 6 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 14 โรงพยาบาลแห่งท่ี 4 25 5 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 15 โรงพยาบาลแห่งท่ี 4 25 5 ปริญญาตรี 

ทนัตาภิบาลคนท่ี 16 โรงพยาบาลแห่งท่ี 4 24 4 ปริญญาตรี 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยมีเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลดงัน้ี  
 3.2.1  แนวการสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเหมาะสมชดัเจนตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา  
 3.2.2  แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม (field note) 
 3.2.3  เคร่ืองบนัทึกเสียง  

3.3  กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 3.3.1  การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ใชก้ารตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation 
technique)   
 3.3.2  การสร้างสัมพนัธภาพและความไวว้างใจจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแนะน าตนเอง ช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการศึกษา สร้างความไวใ้จจึงเร่ิมการด าเนินการเก็บขอ้มูล 

3.4  วธีิกำรรวบรวมข้อมูล 

 3.4.1  ประสานติดต่อไปยงัทนัตบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ช้ีแจง
วตัถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งแจง้และนัด
หมายวนัเวลาท่ีจะด าเนินการวจิยัในพื้นท่ี 
 3.4.2  ผูศึ้กษาขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการศึกษาโดยใหล้งนามในแบบยนิยอมตน 
 3.4.3 เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยการสัมภาษณ์จากแบบสอบถามก่ึงมีโครงสร้าง (semi-
structured interview) โดยในการสัมภาษณ์จะมีการบนัทึกเสียงร่วมดว้ยแต่ตอ้งไดรั้บการอนุญาตจาก
กลุ่มตวัอยา่งทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกเสียง เสียงท่ีบนัทึกและขอ้มูลท่ีไดจ้ะน ามาเรียบเรียงในแบบบนัทึก
ขอ้มูลภาคสนาม 
 3.4.4  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งครบถว้น
ของขอ้มูลอีกคร้ังก่อนน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content analysis) โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้า
จดัหมวดหมู่วเิคราะห์และพิจารณาเชิงเหตุผลพร้อมทั้งสรุปประเด็น 
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3.6  กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.6.1  ผู้ศึกษาท าหนังสือขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 3.6.2 ผูศึ้กษาขอความร่วมมือกลุ่มตวัอยา่งในการเขา้ร่วมโครงการวิจยั  โดยก่อนท าการศึกษา
ขอ้มูลผูศึ้กษาไดแ้จง้วตัถุประสงค์ของการศึกษาให้กลุ่มตวัอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการวิจยัโดย
ความสมคัรใจอยา่งไม่มีการบงัคบั  กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ให้ขอ้มูลและสามารถถอนตวัออกจาก
การวิจยัได ้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นความลบัและผลของการศึกษาจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล  และการ
น าเสนอขอ้มูลจะเป็นภาพรวมทั้งน้ีขอ้มูลจะปกปิดเป็นความลบั เม่ือประชากรและกลุ่มตวัอย่างให้
ความร่วมมือจึงลงนามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั  
  3.6.3   ผูศึ้กษาขออนุญาตกลุ่มตวัอยา่งในการบนัทึกเสียงสนทนาก่อนท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่ง เม่ือไดรั้บอนุญาตจึงท าการบนัทึกเสียงสนทนา 

3.7  สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล  

 โรงพยาบาลชุมชน ในจงัหวดัล าปาง 
 
 


