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บทที่ 3
วิธีดาเนิ
ํ นการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษาการใหความ
สําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม โดยมีวิธี
ดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
1. พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคทีป่ ฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดปตตานี
จํานวน 11 แหง
2. ผูป ว ยสูงอายุมุสลิม ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดปตตานี จํานวน 11 แหง
กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางและการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางตามขั้น
ตอนในการดําเนินการดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชกําลังการศึกษา (power of study) ของโพลิทและ
ฮังเลอร ในการทดสอบความแปรปรวนระหวางกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม (Polit & Hungler, 1999)
ดังนี้
1.1 กําหนดคาความเชื่อมั่น (α) เทากับ .05
1.2 กําหนดคา ETA-squares เทากับ .03
1.3 คาเพาเวอร (1-β) เทากับ .70
1.4 ไดขนาดกลุมตัวอยางจากการเปดตาราง (19-7) เทากับ 84 ราย (ซึง่ หมายถึงกลุม
ตัวอยางในแตละกลุมที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ตองไมนอยกวา 84 ราย)
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 300
ราย โดยเปนพยาบาลไทยพุทธ 100 ราย พยาบาลไทยมุสลิม 100 ราย และผูปวยสูงอายุมุสลิม
100 ราย
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2. การสุม เลือกกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1 เลือกโรงพยาบาลชุมชนตัวแทน 8 แหง จากทั้งหมด 11 แหง เพื่อใหไดกลุม
ตัวอยางทีม่ าจากโรงพยาบาลชุมชนทุกขนาด โดยเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 30 เตียง
และ 10 เตียง ดังนี้
2.1.1 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียงขึ้นไป จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสายบุรีและโรงพยาบาลโคกโพธิ์
2.1.2 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จํานวน 4 แหง คัดเลือกโดยการจับฉลาก
คือ โรงพยาบาลมายอ, โรงพยาบาลยะหริง่ , โรงพยาบาลยะรังและโรงพยาบาลหนองจิก
2.1.3 โรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง จํานวน 2 แหง คือ โรงพยาบาลกะพอ
และโรงพยาบาลแมลาน
3. การเลือกกลุมตัวอยางและการกําหนดคุณสมบัติ
3.1 กลุม ตัวอยางที่เปนผูปวยสูงอายุมุสลิม
3.1.1 ใชวธิ ีการกําหนดโควตา (quota sampling) (เพชรนอย, ศิริพรและทัศนีย,
2539) ของจํานวนกลุมตัวอยางตามขนาดของโรงพยาบาลคือ 60 เตียง : 30 เตียง : 10 เตียง เปน
สัดสวน 50 คน : 30 คน : 20 คน ตามลําดับ
3.1.2 เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) (เพชรนอย
และคณะ, 2539) โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางดังนี้
3.1.2.1 เปนผูป ว ยอายุ 60 ปขึ้นไปที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต
2 วัน ขึ้นไป
3.1.2.2 นับถือศาสนาอิสลาม
3.1.2.3 รูส ึกตัวดี สามารถสื่อสารได
3.1.2.4 ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณ
3.2 กลุม ตัวอยางที่เปนพยาบาล
3.2.1 ใชวธิ กี ารสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับฉลากแบบไมแทนที่ (simple
random sampling without replacement) (เพชรนอยและคณะ, 2539) ตามรายชื่อของพยาบาล
ทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูปวย จากโรงพยาบาลทั้ง 8 แหงและทําการเลือกพยาบาลที่นับถือศาสนาอิส
ลาม จํานวน 100 คน พยาบาลทีน่ ับถือศาสนาพุทธ จํานวน 100 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของ
กลุมตัวอยางดังนี้
3.2.1.1 มีประสบการณการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนไมตํ่ากวา 1 ป
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3.2.1.2 ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ชุด
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณผูปวยสูงอายุมุสลิม ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป จํานวน 12 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาสายศาสนา ประเภทของการศึกษาสายศาสนาความ
สามารถในการใชภาษาไทย ระยะเวลาของการอยูโ รงพยาบาล การวินิจฉัยโรค การรับรูภาวะสุข
ภาพของตนเองขณะอยูโรงพยาบาล ผูดูแลขณะอยูโรงพยาบาลและขนาดของโรงพยาบาลที่เขาพัก
รักษา
2. แบบสัมภาษณการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุ
มุสลิมและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจาก
การทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลามในสวนของความเชื่อและความ
ศรัทธา หลักปฏิบัติพื้นฐานและหลักคุณธรรม (ดิเรก, 2539; บรรจง, 2543; มานี, 2544) ซึ่ง
ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 31 ขอ โดยครอบคลุมใน 3 ดาน คือ 1) ความเชื่อและความศรัทธา
จํานวน 6 ขอ 2) หลักปฏิบัติพื้นฐาน จํานวน 7 ขอ และ 3) หลักคุณธรรม จํานวน 18 ขอ
ลักษณะขอคําถามมีความหมายในทางบวก เชน พยาบาลแนะนําใหทานระลึกถึงอัลลอฮฺ
ใหมากขึน้ หรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ (ดุอาอฺ) เพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการเจ็บปวย
ชุดที่ 2 แบบสอบถามพยาบาล ประกอบดวย 2 สวน คือ
1. แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวน 10 ขอ ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ศาสนา ตําแหนง ความสามารถในการใชภาษามลายูทองถิ่น ความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทาง
ศาสนาอิสลาม ประสบการณการปฏิบัติงาน ประสบการณการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
2. แบบสอบถามการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและ
การรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการพืน้ ฐานของศาสนาอิสลามในสวนของความเชื่อและความศรัทธา หลักปฏิบัติพื้น
ฐานและหลักคุณธรรม (ดิเรก, 2539; บรรจง, 2543; มานี, 2544) ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม
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จํานวน 31 ขอ โดยครอบคลุมใน 3 ดาน คือ 1) ความเชือ่ และความศรัทธา จํานวน 6 ขอ 2) หลัก
ปฏิบตั ิพื้นฐาน จํานวน 7 ขอ และ 3) หลักคุณธรรม จํานวน 18 ขอ
ลักษณะขอคําถามมีความหมายในทางบวก เชน การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
ใหมากขึน้ หรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ (ดุอาอฺ) เพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการเจ็บปวย
โดยแบบสัมภาษณและแบบสอบถามในสวนที่ 2 มีลกั ษณะคําตอบเปนแบบลิเคริ์ทสเกล
(Likert scale) 3 ระดับและใหคาคะแนนดังนี้
3 คะแนน
เมือ่ ตอบวา ใหความสําคัญในระดับสูงหรือมาก/รับรูวาไดรับหรือไดให
การพยาบาลเปนประจําหรือเปนสวนมาก
2 คะแนน
เมือ่ ตอบวา ใหความสําคัญในระดับปานกลาง/รับรูวาไดรับหรือไดให
การพยาบาลเปนบางครั้ง
1 คะแนน
เมือ่ ตอบวา ใหความสําคัญในระดับตํ่าหรือนอย/รับรูวาไดรับหรือไดให
การพยาบาลเปนสวนนอย
คะแนนการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณเปนคะแนนรวม
จากแบบสอบถามซึ่งมีคาตํ่าสุด 31 คะแนนและคาสูงสุด 93 คะแนน
การแปลความหมายของคะแนนในรายขอ รายดานและโดยรวมใชการแบงระดับจากคา
พิสยั และหารดวยจํานวนระดับ (ประคอง, 2525) ดังนัน้ เมื่อแบงระดับการใหความสําคัญและการ
รับรูต อการพยาบาลดานจิตวิญญาณเปน 3 ระดับ จะไดคะแนนในแตละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนนสูง
เมือ่ มีคาคะแนนอยูระหวาง 2.34 - 3.00
ระดับคะแนนปานกลาง เมือ่ มีคาคะแนนอยูระหวาง 1.67 - 2.33
ระดับคะแนนตํ่า
เมือ่ มีคาคะแนนอยูระหวาง 1.00 - 1.66
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้อหา (content validity)
นํ าแบบสัมภาษณ/ แบบสอบถามไปตรวจสอบความตรงของเนื้อ หาจากผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทาน ไดแกอาจารยพยาบาล 2 ทาน, อาจารยวิทยาลัยอิสลามศึกษา 1 ทาน, แพทย 1
ทานและพยาบาลประจําการที่นับถือศาสนาอิสลาม 1 ทาน หลังจากผานการพิจารณาจากผูทรง
คุณวุฒิแลวจึงนําแบบสัมภาษณ/แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม ตามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปทดลองใชเพื่อหาความตรงตามเนื้อหากับ
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ผูป ว ยสูงอายุมุสลิม พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ โดยทําการสัมภาษณและสอบถาม
กลุมละ 5-10 ราย และนําแบบสัมภาษณ/แบบสอบถามมาแกไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหกลุมตัวอยางทั้ง
3 กลุม มีความเขาใจตอขอคําถามที่ตรงกัน
การหาความเที่ยง (reliability)
นําแบบสัมภาษณ/แบบสอบถามที่ไดไปทดลองใชกับผูปวยสูงอายุมุสลิมและพยาบาลที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับกลุมที่จะศึกษาจํานวน 60 ราย โดยเปนผูปวยสูงอายุมุสลิม 20 ราย
พยาบาลไทยพุทธ 20 รายและพยาบาลไทยมุสลิม 20 ราย และนําแบบสัมภาษณ/แบบสอบถาม
ในสวนที่ 2 ทัง้ 2 ชุด มาหาคาความเที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s
alpha) ไดคา ความเที่ยงของแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณทั้ง 3 ฉบับ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผู
ปวยสูงอายุมุสลิม
- แบบสัมภาษณในสวนของการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณไดคา
ความเที่ยงเทากับ .96
- แบบสัมภาษณในสวนของการพยาบาลดานจิตวิญญาณทีไ่ ดรับ ไดคาความเที่ยง
เทากับ .91
2. แบบสอบถามการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของ
พยาบาลไทยพุทธ
- แบบสอบถามในสวนของการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณไดคา
ความเที่ยงเทากับ .91
- แบบสอบถามในสวนของการพยาบาลที่ให ไดคาความเที่ยงเทากับ .89
3. แบบสอบถามการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของ
พยาบาลไทยมุสลิม
- แบบสอบถามในสวนของการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณไดคา
ความเที่ยงเทากับ .85
- แบบสอบถามในสวนของการพยาบาลที่ให ไดคาความเที่ยงเทากับ .91
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขัน้ เตรียมการ
1.1 ทําหนังสือผานอาจารยที่ปรึกษาโครงการและคณะกรรมการจริยธรรมถึงคณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขออนุมัติ
เก็บรวบรวมขอมูล
1.2 ทํ าหนังสือขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัยจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทัง้ 8 แหงในจังหวัดปตตานีเพื่อชี้
แจงวัตถุประสงคของการทําวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.3 ผูวิจัยติดตอหัวหนากลุมการพยาบาลและหัวหนาหอผูปวยในเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของการทําวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
1.4 เตรียมผูชวยวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยสูงอายุมุสลิม ซึ่งเปนพยาบาล
ไทยมุสลิมและสามารถใชภาษามลายูทองถิ่นไดดี รวมทัง้ ไดรับการแนะนําเกี่ยวกับวิธกี ารเก็บรวบ
รวมขอมูลและรับทราบวัตถุประสงคของการวิจัย
2. ขัน้ ดําเนินการ
2.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูป วยสูงอายุมุสลิม
2.1.1 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด
2.1.2 ผูวิจัยและผูช วยวิจัยพบกลุมตัวอยาง เพื่อแนะนําตนเองและอธิบายใหกลุม
ตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมทั้งขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใหการพิทักษสิทธิกอนเก็บรวบรวมขอมูล
2.1.3 เมือ่ ไดรับความยินยอมจากกลุม ตัวอยาง ผูวิจัยและผูชวยวิจัยทําการสัมภาษณ
กลุ  ม ตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ทั่ ว ไป การให ค วามสํ าคั ญ และการรั บ รู  ต  อ การพยาบาลด า น
จิตวิญญาณ โดยใชเวลาสัมภาษณคนละประมาณ 30-45 นาที
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาล
2.2.1 ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนด
2.2.2 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยแนะนําตนเองตอกลุมตัวอยางพรอมชี้แจงวัตถุประสงคของ
การทําวิจยั ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใหการพิทักษสิทธิกอนเก็บรวบรวมขอมูล
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2.2.3 เมือ่ ไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง ผูว จิ ยั จึงใหกลุมตัวอยางตอบแบบ
สอบถามที่สรางขึ้น
2.3 ผูวิจัยและผูชวยวิจัยตรวจดูความสมบูรณของขอมูลทั้ง 2 ชุด
2.4 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ
การพิทกั ษสิทธิกลุมตัวอยาง
พิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง โดยการใหกลุมตัวอยางที่เปนผูปวยสูงอายุมุสลิมและกลุม
ตัวอยางที่เปนพยาบาลเปนผูตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวยตนเอง โดยผูวิจัยบอกชื่อผูวิจัย วัตถุ
ประสงคของการทําวิจัย ประโยชนที่จะไดรับและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลวาจะไม
มีผลใดๆ ตอการรักษาพยาบาลหรือการปฏิบัติงาน คําตอบที่ไดจะเก็บไวเปนความลับและจะนํามา
ใชเฉพาะในการวิจัยเทานั้น หากกลุมตัวอยางไมตอ งการเขารวมการวิจัยก็สามารถถอนตัวจากการ
วิจยั ครั้งนี้ไดทุกเมื่อ
การวิเคราะหขอมูล
นํ าขอมูลที่ไดมาทํ าการวิเคราะหทางสถิติ โดยอาศัยโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS/PC
(Statistical Package for Social Science) ตามรายละเอียดดังนี้
1. แจกแจงความถี่และคํานวณรอยละ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เปนผูปวยสูงอายุ
มุสลิมและพยาบาล
2. แจกแจงความถี่ คํานวณรอยละและหาคาเฉลี่ยการใหความสําคัญและการรับรูตอการ
พยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม เปนรายขอ
3. คํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการใหความสําคัญและการรับรู
ตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม โดยรวมและรายดาน
4. ทดสอบความแตกตางของการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณระหวาง
3 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance) โดยใชสถิติ
ทดสอบเอฟ (F-test) เมือ่ พบความแตกตางจึงวิเคราะหวากลุมใดมีความแตกตางกันโดยใช Post
Hoc Multiple Comparison โดยการทดสอบดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ s test)
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5. ทดสอบความแตกตางของการรับรูตอ การพยาบาลดานจิตวิญญาณระหวาง 3 กลุม
โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (oneway analysis of variance) โดยใชสถิติทดสอบเอ
ฟ (F-test) เมื่อพบความแตกตางจึงวิเคราะหวากลุมใดมีความแตกตางกันโดยใช Post Hoc
Multiple Comparison โดยการทดสอบดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ s test)
6. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณของพยาบาลไทยมุสลิม พยาบาลไทยพุทธและผูปวยสูงอายุมุสลิมโดยรวม รายดาน
และรายขอ โดยใชสถิติที (paired t-test)

