
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานกอสรางใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีองคประกอบของวิธีการในการดําเนินการ
ศึกษาเปนข้ันตอนดังนี้  
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกพื้นท่ีในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เปน

พื้นท่ีทําการศึกษา โดยใชบุคลากร 2 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1  
ประชากรกลุมบุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 

5,207 คน โดยจําแนกตามโครงสรางดังนี้ 
1.1 ขาราชการ    2,207 คน 

1.2 พนักงานงบประมาณแผนดิน       422 คน 

1.3 พนักงานรายได        508 คน 

1.4 ลูกจางประจําและช่ัวคราว  2,070 คน 

 รวมท้ังส้ิน   5,207 คน 

การคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane (อางใน พวงรัตน  ทวีรัตน 2538)  

กําหนดคาความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 คํานวณจากสูตรหรือคาความเช่ือม่ัน 95%  

( )21 eN
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+
=  

 เม่ือ e คือ  ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 
  N  คือ  จํานวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงไดแก จํานวนบุคลากรแตละแผนก 

n    คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง จากการคํานวณตามสูตรไดแก กลุมตัวอยาง 
       แตละแผนกแบงตามโครงสราง 
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กลุมท่ี 1 

ประชากรกลุมท่ี หนาท่ี/ตําแหนง 
จํานวนประชากร 
ท่ีสุมตัวอยาง 

กลุมท่ี 1 ขาราชการ 
พนักงานงบประมาณแผนดิน 
พนักงานรายได 
ลูกจางประจํา/ช่ัวคราว 

158   คน 
30   คน 
36   คน 
148   คน 

รวม 372   คน 
 
การเลือกกลุมตัวอยางไดแบงตามโครงสรางของหนวยงาน คือ   

1. ภาควิชามี 21 หนวยงาน สุมเลือกมาเปนตัวแทน 4 ภาควิชา แลวสุมโดยการจับสลากให

ครบตามจํานวน 

2. สํานักงานเลขานุการ มี 12 หนวยงาน สุมโดยเลือกมาเปนตัวแทน 3 หนวยงาน แลวสุม

โดยการจับสลากไดครบตามจํานวน 

3. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มี 12 หนวยงาน สุมโดยเลือกมาเปนตัวแทน 3 

หนวยงาน แลวสุมโดยการจับสลากไดครบตามจํานวน รวมท้ังหมดเปนจํานวน 372 คน  
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สรีรวิทยา 

 สํานักงานเลขานุการ 

โครงสรางองคกร 

 
 
  
 
           
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

คณะแพทยศาสตร 

ภาควิชา  รพ.มหาราชนครเชียงใหม 

 กายวิภาคศาสตร 

 งานซอมบํารุง 

 งานคลัง  ฝายเภสัชกรรม 

 งานการเจาหนาท่ี ฝายการพยาบาล 

งานเลขานุการโรงพยาบาล  งานบริหารและธุรการ 

 งานจายกลาง  งานบริการการศึกษา 

 งานนโยบายและแผน งานปฏิบัติการฯ และชันสูตรโรค 

 งานธนาคารเลือด 

 งานเวชระเบียนและสถิติ 

 งานสังคมสงเคราะห 

 งานทันตกรรม  งานเวชสารสนเทศ 

 งานแพทยศาสตรศึกษา 

 งานพัสดุและยานพาหนะ 

 งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ 

 งานโสตทัศนศึกษา 

 งานอาคารสถานท่ี 

งานโภชนาการ 

 งานประชาสัมพันธ 

 งานบริการกลางโรงพยาบาล 

 กุมารเวชศาสตร 

 จักษุวิทยา 

 ปรสิตวิทยา 

 นิติเวชศาสตร 

 ชีวเคมี 

 จิตเวชศาสตร 

 จุลชีววิทยา 

 พยาธิวิทยา 

 ศัลยศาสตร 

 เวชศาสตรฟนฟู 

 เภสัชวิทยา 

รังสีวิทยา 

วิสัญญีวิทยา 

 เวชศาสตรครอบครัว 

 เวชศาสตรชุมชน 

 สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา 

 โสต คอ นาสิกวิทยา 

 ออรโธปดิกส 

 อายุรศาสตร      
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กลุมท่ี  2 
ประชากรกลุมผูประกอบการกอสรางและผูบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม การ

กําหนดกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลหลัก (Key informants) ประกอบดวย 

1. ผูประกอบการกอสราง      จํานวน  4  คน 

2. ผูบริหารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมหรือผูชวย   จํานวน 2  คน 

 
ขอมูลท่ีไดจาก 2 กลุมนี้ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไวมาเปนเนื้อหา 

- มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับมลภาวะจากการกอสราง 

- การจัดการมลภาวะจากการกอสราง 

 
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล 

 

  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม รวมท้ัง
การสังเกตการณและลงพื้นท่ีกลุมตัวอยางโดยกําหนดขอบเขตการศึกษามีเนื้อหาประกอบสําคัญ 
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ และขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ
มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ดังนี้ 

1. มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดแก ฝุน เสียง 

กล่ิน ขยะ ฯลฯ 

2. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับมลภาวะจากการกอสรางในโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม 

3. การจัดการกับมลภาวะของผูประกอบการกอสรางและผูบริหารโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม 

4. ปญหา และแนวการแกไข 

 
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษากลุมขอมูลเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ

ส่ิงแวดลอม ขอมูลดานมลพิษ และขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของพื้นท่ีท่ีเปนเอกสาร ตําราเรียน บทความ 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลจากระบบสารสนเทศและขอมูลเอกสารทางอินเตอรเน็ต เพื่อนํามา
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ประกอบการศึกษาและวิเคราะหผลท่ีเกิดข้ึน โดยคนควาจากหองสมุดกลาง หองสมุดประชาชน และ
หองสมุดบัณฑิตศึกษาสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอมูลพื้นฐานท่ัวไปจากกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 
ก) แบบสอบถาม (Questionnaire)  

- ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยางประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มลภาวะและการจัดการมลภาวะจาการกอสราง 

- ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ 
รายได   

- ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยสอบถามมลภาวะท่ีเกิดจาก
งานกอสราง ไดแก ฝุนละออง กล่ิน เสียง ขยะ และความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับผลกระทบไดแก เปนเหตุให
รําคาญ เปนเหตุเกี่ยวกับสุขภาพ และเปนเหตุเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม   

- ขอมูลความคิดเห็นการจัดการโดยสอบถามเก่ียวกับการแกไขมลภาวะท่ีเกิดจากการ

กอสราง ไดแก ขยะ ฝุนละออง กล่ิน เสียง 

ข) การนําสัมภาษณท่ีไมมีโครงสรางใชสัมภาษณผูรับเหมา และผูบริหารโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหมเกี่ยวกับมลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง ความคิดเห็นและการจัดการ ควบคุม
มลภาวะท่ีเกิดจากการกอสราง 

ค) การสังเกตการณโดยวิธีการสังเกตเขาไปในหนวยงานที่มีการกอสราง และปรับปรุง
ใชบันทึกขอมูลท่ีนอกเหนือจากแบบสอบถามและบางประเด็นท่ีเหมือนกันเปนไปตามนั้นจริงหรือไม 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ นอกจากวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเกี่ยวของแลว 
ผูวิจัยไดเขาไปเก็บขอมูลในภาคสนามดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมดวยตนเองโดยการแจกแบบสอบถามแลวเก็บคืนจํานวนท้ังหมด 372 ชุด คิดเปนรอย
เปอรเซ็นตของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดยการจับสลากของหนวยงามตามโครงสราง 
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ซ่ึงแบงเปน 3 หนวยงานหลัก ไดแก หนวยงานภาควิชา (มี 21 ภาควิชา),  หนวยงานสํานักงานเลขา (มี 
12 หนวยยอย), หนวยงาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม (มี 12 หนวยงานยอย) 

การสุมโดยหนวยงานภาควิชาฯ เลือกมา 4 ภาควิชา แลวจับสลากใหครบตามจํานวน, 
หนวยงานเลขานุการ สุมโดยเลือกมา 3 หนวยงานแลวจับสลากใหครบตามจํานวน หนวยงาน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม สุมโดยเลือกมา 3 หนวยงาน แลวจับสลากใหครบตามจํานวน 

จากน้ันเม่ือผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลเสร็จแลว ผูศึกษาและผูชวยเก็บขอมูลซ่ึงใชเวลา
ในการดําเนินงานท้ังแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมตามเวลาท่ีกําหนดไว และครบตามจํานวนท่ี
ตองการ ซ่ึงในระหวางการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาวนั้น ไดดําเนินการสัมภาษณ พูดคุยเพื่อ
เก็บขอมูล เพื่อนําไปสูการสัมภาษณในรายละเอียดตาง ๆ จนไดขอมูลและรายละเอียดครบถวนตาม
วัตถุประสงคการศึกษาท่ีตองการ 

 
3.5 การตรวจสอบขอมูล 

 

 ขอมูลท่ีไดรวบรวมไดจากการศึกษาคร้ังนี้จะนํามาตรวจสอบและวิเคราะหตามลักษณะของ
ขอมูลและแหลงท่ีมาของขอมูล ดังนี้ 
  1. ขอมูลจากเอกสารรายงานท่ีเกี่ยวของ นําไปวิเคราะหวามีเนื้อหาที่ตรงกับความ
ตองการเพียงใด สาระของเอกสารรายงานยังมีความเปนปจจุบันและใชไดทันทีหรือไม หรือจําเปน
ตองการตรวจสอบกอน หากจําเปนตองตรวจสอบก็ขอความรวมมือไปยังผูผลิตเอกสารดังกลาว เพื่อ
ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการใชเอกสารนั้น ความสมบูรณ หรือมีการปรับปรุงไปจากรายงานท่ีปรากฏใน
มือผูศึกษามากนอยเพียงใด เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวนํามาจัดเปนหมวดหมู สําหรับการนําไป
วิเคราะหตอไป 
  2. ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต นําไปวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยมีการบันทึกภาพใน
สถานท่ีแตกตางกัน หรือการสรางแผนภูมิ เพื่อเพิ่มความหมายใหแกขอมูลท่ีสังเกตได ซ่ึงสามารถ
นําไปเปนขอมูลอางอิงไดตอไป 
  3. ขอมูลจากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของ
รายงานแตละฉบับ จากน้ันทําการบันทึกผลเพ่ือวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและสรุปผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงคตอไป 
  4. ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
โดยใชวิธีการสังเกตควบคูกับการซักถามหรือสัมภาษณแบบไมเปนทางการ ตรวจสอบดูความ
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ครบถวนและคุณภาพของขอมูลวามีความเพียงพอท่ีจะตอบคําถามการศึกษาหรือไม แลวจึงทําการ
วิเคราะหและหาขอสรุปตอไป 
 
3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม ไดมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงค 

แลวนํามาวิเคราะหโดยหาคารอยละใชในการวิเคราะหเพื่อใชอธิบายและสรุปผลแลวนําเสนอผลการ
วิเคราะหในรูปแบบของการบรรยาย 

2. ขอมูลท่ีไดจากการสังเกตและสัมภาษณนํามาทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


