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บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 

บทน้ีผูว้จิยัไดนํ้าเสนอการออกแบบการวจิยั กําหนดขัน้ตอนการวจิยั การรวบรวมขอ้มลู 
การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อตอบคําถามการวจิยัและให้ได้มาซึ่งผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ ใน
ตอนทา้ยไดก้ล่าวถงึประเดน็จรยิธรรมของการวจิยั รายละเอยีด มดีงันี้ 
 
การออกแบบการวิจยั 

แนวทางการออกแบบการวจิยั ไดม้กีารพจิารณาองคป์ระกอบทีส่าํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ 
คาํถามการวจิยั วตัถุประสงคก์ารวจิยั กรอบแนวคดิ วธิกีารศกึษา และความถูกตอ้งตรงประเดน็
ของผลการวจิยั (Maxwell, 2013: 5; ชาย โพธสิติา, 2554: 104; 2562: 78) ดงัภาพที ่3.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 องคป์ระกอบการออกแบบการวจิยันวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูส้งูอาย:ุ กรณีศกึษา 
    สถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : Adapted from Maxwell, 2013: 5 

ลกัษณะบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุทีม่ ี
เป็นอยา่งไร ควรไดม้กีารพฒันา

นวตักรรม อยา่งไร 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั 
- ศกึษารปูแบบบรกิารผูส้งูอายุของสถานบรกิารดแูลระยะ
ยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
- ศกึษาองคป์ระกอบของขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร
ของสถานประกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 
- นําเสนอแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสาํหรบั
ผูป้ระกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร 

แนวคดิการวจิยั 
- แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ
- แนวคดิ ทฤษฏเีกีย่วกบันวตักรรมบรกิาร 
- แนวคดิเกีย่วกบัสถานบรกิารดแูละระยะยาว 
 

วธิกีารวจิยั 
- การวจิยัเอกสาร 
- การศกึษาเฉพาะกรณี 
- การวจิยัเชงิปรมิาณ 
- การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู 

ความถูกตอ้งตรงประเดน็ของผลการวจิยั 
- ความถูกตอ้งตรงประเดน็ในการพรรณนา
ปรากฏการณ์ 
- การตคีวาม 
- การสรุปผล 
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คาํถามหลกัของการวจิยัครัง้นี้คอื ลกัษณะบรกิารสาํหรบัผูส้งูอายุทีม่เีป็นอยา่งไร ควรได้
มกีารพฒันานวตักรรม อยา่งไร เป็นทีม่าของวตัถุประสงคก์ารวจิยัใน 3 ประการ ไดแ้ก่  

1) ศึกษารูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร  

2) ศึกษาองค์ประกอบของขีดความสามารถนวัตกรรมบริการของสถาน
ประกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

3) ศึกษาแนวทางการพัฒนานวตักรรมบริการสําหรบัผู้ประกอบการสถาน
บรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค์ดงักล่าวมขีึน้เพื่อประโยชน์ในแง่ของการได้ขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบบรกิาร
ผูส้งูอายุของสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ไดค้วามรูเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบ
ของขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารของสถานประกอบการสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการสําหรับ
ผูป้ระกอบการสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร อนัจะเป็นประโยชน์สําหรบั
ผูป้ระกอบการที่จะประกอบธุรกจิ ในทํานองเดยีวกนักบัผูป้ระกอบการที่มธีุรกจิอยู่แล้วสําหรบั
การพฒันานวตักรรมบรกิารใหเ้ขม้แขง็มากยิง่ขึน้  
 การกําหนดแนวคิดที่นํามาใช้ในการวิจยันัน้ผู้วจิยัได้มีสงัเคราะห์วรรณกรรมที่เป็น
แนวคดิ ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานขอ้มูลในการศกึษา ได้แก่ แนวคดิ 
ทฤษฏีเกี่ยวกบัผู้สูงอายุ แนวคดิ ทฤษฏีเกี่ยวกบันวตักรรมบรกิาร และแนวคดิเกี่ยวกบัสถาน
บรกิารดูและระยะยาว การสงัเคราะหว์รรณกรรมดงักล่าวน้ีนําไปสูก่ารกําหนดกรอบแนวคดิการ
วจิยัทีส่อดคลอ้งกบัคาํถามและวตัถุประสงคข์องการวจิยัดว้ย  

ด้านวธิกีารวจิยั ผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารวจิยัเอกสาร โดยมุ่งเน้นสบืค้นขอ้มูลจากแหล่ง
ต่างๆ นํามาพรรณนาใหเ้หน็ขอ้คน้พบเกีย่วกบัรปูแบบนวตักรรมบรกิาร โดยเลอืกทําการศกึษา
เฉพาะกรณี (case study research) (Yin, 2014: 16) กล่าวคือ ได้ทําการเลือกศึกษาสถาน
บรกิารดูแลระยะยาว ได้แก่ บ้านพกัคนชรา สถานบรบิาล สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล 
และสถานที่ให้การช่วยเหลือในการดํารงชีวิต เพื่อทําการค้นหาข้อมูลที่เป็นลักษณะการ
ให้บรกิารผู้สูงอายุ ร่วมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ เพื่อทําการศกึษาองค์ประกอบของนวตักรรม
บรกิาร อนันําไปสู่ขอ้เสนอแนวการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผูป้ระกอบการสถานบรกิาร
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของวธิกีารรวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มูล 
ผูว้จิยัจะไดก้ล่าวรายละเอยีดในเนื้อหาสว่นถดัไป 

ดา้นความถูกต้องตรงประเดน็ของผลการวจิยั ผูว้จิยัคํานึงถงึความถูกต้องตรงประเดน็
ในการพรรณนาปรากฏการณ์ โดยยดึหลกัความสมบูรณ์ของขอ้มลู กล่าวคอื เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ี
ความสมบูรณ์สาํหรบัการพรรณนาปรากฏการณ์ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ลกัษณะการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
และระดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมจากแนวคดิ ทฤษฎทีี่
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เกี่ยวขอ้งเพื่อเป็นการกําหนดประเด็นคําถาม และรายการขอ้คําถามที่เจาะประเดน็เพื่อให้ได้
ขอ้มลูทีม่คีวามสมบรูณ์เพยีงพอ   

ในส่วนของความถูกต้องตรงประเด็นในการตีความและให้ความหมายของข้อมูลนัน้ 
ผูว้จิยัไดท้าํการตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ ยนืยนัความถูกตอ้งจากแหล่งขอ้มลูทีต่่างกนั (data 
triangulation) นอกจากน้ี ผู้วจิยัยงัได้คํานึงถึงความยดืหยุ่นของข้อมูลที่ได้มา โดยได้ทําการ
วเิคราะหข์อ้มลูทีป่รบัเปลีย่นไปตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (successive approximation)  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยัเอกสารเพื่อศกึษารูปแบบบรกิารผูสู้งอายุของสถานบรกิาร
ดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของขดี
ความสามารถนวัตกรรมบริการของสถานประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร และผูเ้ชีย่วชาญสําหรบัประเมนิแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบั
ผูป้ระกอบการสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร มดีงันี้ 

 
1. แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัเอกสาร  
ผู้วจิยัเลอืกใช้วธิกีารวจิยัเอกสาร สําหรบัตอบวตัถุประสงค์การวจิยัที่ 1 ทําการศกึษา

รูปแบบบรกิารผู้สูงอายุของสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ คอื 
สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบรกิารให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวติ สถาน
บรบิาล และบา้นพกัคนชรา เอกสารทีเ่ลอืกมาใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  

1) รายงานงานวจิยั  
2) บทความจากวารสาร  
3) รายงานประจาํปี  
4) ขา่วจากหนงัสอืพมิพอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
5) ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ของสถานบรกิาร เฟสบุ๊ค (facebook) ของสถานบรกิาร 

และแหล่งขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ตทีน่่าเชือ่ถอื  
กรณีศกึษาทีเ่ลอืกมา ไดแ้ก่  

1) โรงพยาบาลผูส้งูอายกุลว้ยน้ําไท 2  
2) เดอะซเีนียร ์ 
3) โกลเดน้ไลฟ์ เนอรส์ซิง่โฮม  
4) ศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายบุา้นบางแค  

กรณีศึกษาที่เลอืกนัน้คดัเลอืกโดยพิจารณาความสอดคล้องกบัคําถามการวจิยั และ
วตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยมเีหตุผลประกอบ ดงัแสดงในตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1 กรณีศกึษารปูแบบบรกิารผูส้งูอายขุองสถานบรกิารดแูลระยะยาว 
รปูแบบสถาน

บริการ 
กรณีศึกษา เหตผุลในการเลือก 

สถานดูแลระยะยาว
ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ
กลว้ยน้ําไท 2 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุที่เชี่ยวชาญด้านการดูแล รกัษา 
และฟ้ืนฟูผูป่้วยสงูอายุ ทางโรงพยาบาลไดร้บัการรบัรอง
มาตรฐานในระดบัโลก (JCI) แห่งแรกของประเทศไทย
และของอาเซยีน 

ส ถ าน บ ริก า ร ให้
ความช่วยเหลือใน
การดาํรงชวีติ 

เดอะซเีนียร ์ สถานบรกิารให้ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิต แห่ง
เดียวในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะของสถาน
บรกิารโดยการจดัพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูส้งูอายทุีต่อ้งการความชว่ยเหลอืเฉพาะ 

สถานบรบิาล ศู น ย์ โก ล เด้ น ไล ฟ์ 
เนอรส์ซิง่โฮม 

ศูนยด์ูแลผูส้งูอายุทีไ่ดร้บัรางวลัมาตราฐานสถานบรกิาร
ดูแลผู้สูงอายุดเีด่น ประจําปี 2560 จากสมาคมส่งเสรมิ
ธุรกจิบรกิารผูสู้งอายุไทย ร่วมกบัสมาคมการท่องเที่ยว
เชงิแพทยไ์ทย และกรมกจิการผูส้งูอายุ กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

บา้นพกัคนชรา ศูนย์พัฒนาการจัด
ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม
ผูส้งูอายบุา้นบางแค 

บา้นพกัคนชราทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาอย่างยาวนาน เดมิคอื 
สถานสงเคราะห์ คนชราบ้ านบางแค  เป็ นสถาน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ให้การ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวสัดกิารสงัคมของรฐั 
มบีทสาํคญัในการดูแลผูส้งูอายุ และการดําเนินงานดา้น
การจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอาย ุ

 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
สาํหรบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัที ่2 เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบของขดีความสามารถนวตักรรม

บรกิารของสถานประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน
ประชากรสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล ม ี18 แห่ง สถานบรกิารใหค้วามช่วยเหลอืในการ
ดํารงชีวติ มี 1 แห่ง บ้านพกัคนชรา 7 แห่ง (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย์, 2553: 135-136) ส่วนจํานวนประชากรสถานบรบิาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนัน้ม ี135 
แห่ง (ฐานขอ้มลูสถานบรกิารดแูลผูส้งูอาย ุEldercare Thailand, 2561: 1) รวมจาํนวนประชากร
ทัง้สิน้ 161 แหง่  

ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัมาเป็นวธิกีารใน
การวเิคราะห์ข้อมูล ซึ่ง Hair et al. (2019: 133) ได้แนะนําว่า การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนัต้องการจํานวนตัวอย่างตัง้แต่ 100 ตัวอย่างขึ้นไป โดยขนาดตัวอย่างที่ยอมรบัได้นัน้
พจิารณาจากจาํนวนพารามเิตอร ์หรอืตวัแปรสงัเกตได ้(observe variable) ตามอตัราสว่น 10:1 
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ส่วนแนวคดิการกําหนดขนาดตวัอย่างของ Osborne & Costello (2004: 8) กล่าวไวว้่า ขนาด
ตวัอย่างพจิารณาจํานวนพารามเิตอร์หรอืตวัแปรที่สงัเกตได้ตามเกณฑ์ 10-20 ต่อ 1 ตวัแปร
สงัเกตได ้ตวัแปรสงัเกตไดใ้นการวจิยัครัง้น้ี ตวัแปรทีท่ําการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ ขดีความสามารถ
นวตักรรม ขดีความสามารถองคก์าร ขดีความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทาง
ทรพัยากรมนุษย์ แต่ละองค์ประกอบมตีวัแปรสงัเกตได้ จํานวน 4, 12, 12 และ 12 ตามลําดบั 
ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่พยีงพอจงึอยู่ที ่120 ตวัอย่าง ตามเกณฑข์อง Hair et al. (2019: 
133) และ 120-240 ตวัอย่าง ตามเกณฑ์ของ Osborne & Costello (2004: 8) ผู้วจิยัได้ทําการ
สุม่ตวัอยา่งอยา่งงา่ย เกบ็รวบรวมขอ้มลูมาไดท้ัง้สิน้ 145 ตวัอยา่ง ดงันัน้ ขนาดตวัอย่างดงักล่าว
นี้จงึเป็นจาํนวนทีเ่พยีงพอต่อความน่าเชือ่ถอืของผลการวจิยั  

 
3. ผูเ้ช่ียวชาญสาํหรบัประเมินแนวทางการพฒันานวตักรรมบริการ 
ผูว้จิยัไดย้กร่างแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสาํหรบัผูป้ระกอบการสถานบรกิาร

ดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นนวตักรรมพจิารณาความเหมาะสม 
และใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัที ่3 รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญ มดีงันี้ 

 1) อาจารย์ ดร. พยตั วุฒริงค์ ตําแหน่งผูอ้ํานวยสถาบนัพฒันานวตักรรมแห่ง
เอเชยี (Asia-Pacific Link Global Head of Innovation) 

 2) อาจารย์ ดร. อําพล  อาภาธนากร ตําแหน่งผู้จดัการพฒันานวตักรรม ฝ่าย
นวตักรรมเพือ่สงัคม สาํนกังานนวตักรรมแหง่ชาต ิ

 3) อาจารย ์ดร. สทิธชิยั ฝรัง่ทอง ตําแหน่งอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ
มหาบณัฑติ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คม คมัภิรานนท์ ตําแหน่งผู้อํานวยการหลกัสูตร
นวตักรรมการบรหิาร วทิยาลยันวตักรรม มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวศีกัดิ ์กฤษเจรญิ ตําแหน่งรองคณบดฝ่ีายแผน
และประกนัคุณภาพ บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและนวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี

 
การรวบรวมข้อมลู 
 วธิกีารรวบรวมขอ้มลู และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู มดีงันี้ 
 

1. วิธีการรวบรวมข้อมลู 
ผู้วจิยัได้ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวจิยัเอกสารเพื่อตอบวตัถุประสงค์การ

วจิยัขอ้ที ่1 และรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม สาํหรบัการตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที ่2 
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 การรวบรวมขอ้มลูจากการวจิยัเอกสาร รวบรวมขอ้มลูแหล่งขอ้มลูทีไ่ดม้กีารรวบรวมไว้
แลว้หรอืเป็นขอ้มลูทุตยิภมูเิอกสารสาํคญัทีใ่ช ้ไดแ้ก่  

1) รายงานงานวจิยั  
2) บทความจากวารสาร  
3) รายงานประจาํปี  
4) ขอ้มลูจากอนิเตอรเ์น็ตทีน่่าเชือ่ถอื 

การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากการตอบทางส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์
โดยทําหนังสือออกถึงผู้อํานวยการฝ่ายบรหิาร ของโรงพยาบาลที่มีบรกิารดูแลระยาว และ
ผูจ้ดัการ ของสถานบรบิาล บา้นพกัคนชรา (ศูนยด์ูแลผูสู้งอายุ) ไดร้บัแบบสอบถามคนืกลบัมา
ทัง้สิ้น 145 ตวัอย่าง คดิเป็นรอ้ยละ 90.06 ของจํานวนประชากรทัง้หมด และอยู่ในเกณฑ์การ
กําหนดขนาดตวัอย่างที่ได้จากการคํานวณโดยการพิจารณาจํานวนพารามเิตอร์หรอืตวัแปร
สงัเกตได้ โดยใช้เกณฑ์ 10-20 ต่อ 1 ตวัแปรสงัเกตได้ ดงันัน้กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจึงมีความ
เหมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะแสดงถงึความเชือ่มัน่ของผลการวจิยั  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญงิ จํานวน 98 คน รอ้ยละ 67.59 ปฏบิตังิานอยู่ใน
สถานบรกิาร เฉลีย่ 9.03 ปี และมาจากการตอบของผูจ้ดัการ รอ้ยละ 51.7 พยาบาลวชิาชพี รอ้ย
ละ 27.6 และผู้อํานวยการฝ่ายบรหิาร ร้อยละ 9.0 และอื่นๆ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
และเจ้าหน้าที่ปฏบิตักิาร) รอ้ยละ 11.7 ประเภทของสถานบรกิารนัน้มาจากสถานบรบิาลมาก
ทีส่ดุ รอ้ยละ 66.20 ดงัตารางที ่3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จาํนวน ร้อยละ 
ผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูจ้ดัการ 75 51.7 
พยาบาลวชิาชพี 40 27.6 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร 13 9.0 
อื่นๆ  17 11.7 
สถานบริการ 
สถานดแูลระยะยาวในโรงพยาบาล 13 9.0  
สถานบรบิาล 96 66.2 
บา้นพกัคนชรา (ศนูยด์แูลผูส้งูอาย)ุ 36 24.8 
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2. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม ผูว้จิยัสรา้งขอ้คาํถามทีก่าํหนดตามกรอบ

แนวคดิการวจิยั ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัขดีความสามารถนวตักรรม
บรกิาร  

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 สว่น ส่วนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ยขอ้
คาํถามเกีย่วกบัประเภทสถานบรกิาร ตําแหน่งและระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัสถานบรกิารของ
ผู้ตอบ ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 
โดยมอีงค์ประกอบที่สําคญั คอื ขดีความสามารถขององค์การ ขดีความสามารถทางการตลาด 
และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย์ ประกอบด้วยรายการวดัตัวแปรและผลงานของ
นกัวชิาการทีนํ่ามาอา้งองิ ดงัแสดงในตารางที ่3.3  
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ตารางที่ 3.3 รายการวดัตวัแปรและผลงานนกัวชิาการทีน่ํามาอา้งองิ 
ตวัแปร รายการวดั ผลงานนักวิชาการที่นํามาอ้างอิง 

ขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 1. นําสิง่ใหม่ๆ  และเป็นประโยชน์มาปรบัใชส้าํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
2. จดัโครงการ กจิกรรมใหม่ๆ  คอยใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยูเ่สมอ 
3. ปรบัเปลีย่นวธิกีาร/แนวทางทีด่กีวา่เพื่อใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยูเ่สมอ 
4. ปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของผูส้งูอายุ 

den Hertog (2000); Grawe, Chen, 
& Daugherty (2009); den Hertog, 
Wietze van der Aa, de Jong 
(2010). AL- Dmour & Ahmad 
Amin (2012) 

ขดีความสามารถขององคก์าร 1. มวีฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ  เกีย่วกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
2. เรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายอุยูเ่สมอ 
3. ทดลองกระทาํสิง่ใหม ่เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารผูส้งูอายุดขีึน้อยูเ่สมอ 
4. พนกังานมอีํานาจในการตดัสนิใจสาํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
5. มเีป้าหมายเกีย่วกบันวตักรรมในการใหบ้รกิารผูส้งูอายทุีช่ดัเจน 
6. มโีครงสรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิารผูส้งูอายใุหด้ทีีส่ดุ 
7. สนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายอุยา่งเตม็ที ่
8. ใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
9. การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องคอืเป้าหมายสาํคญัในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
10. มุง่มัน่และไดด้าํเนินการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
11. พนกังานไดเ้กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร และไดน้ํามาปรบัปรุง
การใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
12. มกีลุ่มคุณภาพ (QC ) เพือ่พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ

Collis (1994); Lee (2001); Tuan & 
Yoshi (2010); Maier,  Moultrie, & 
Clarkson (2012); Lee & Klassen 
(2016); Venus Lun et al. (2016) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
ตวัแปร รายการวดั ผลงานนักวิชาการที่นํามาอ้างอิง 

ขดีความสามารถทางการตลาด 1. สามารถวเิคราะหแ์นวโน้ม (trend) ทางการตลาดเกีย่วกบัผูส้งูอายุ 
2. ตื่นตวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทางการตลาดผูส้งูอายุ 
3. สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัตลาดผูส้งูอายุไดก้่อนทีเ่หตุการณ์
นัน้จะเกดิขึน้จรงิ 
4. มคีวามเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้งตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดผูส้งูอายไุด ้
5. ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายไุดท้นัท่วงท ี
6. ดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอายุ 
7. นําความคดิเหน็ของผูส้งูอายุมาใชป้รบัปรุงการใหบ้รกิารอยูเ่สมอ 
8. ดแูลผูส้งูอายุอยา่งใกลช้ดิ เนื่องจากเป็นคนสาํคญัของธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ 
9. มพีนัธมติร (เชน่ ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ บรกิารเสรมิ) คอยสนบัสนุนการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายไุดต้ามความตอ้งการ 
10. พฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรใหเ้หนียวแน่นมาโดยตลอด 
11. สามารถทาํงานรว่มกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายไุดด้มีาโดยตลอด 
12. สามารถระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายไุดเ้ป็นอยา่งด ี

Morgan, Slotegraaf, & Vorhies  
(2009); Mu (2015); Kamboja, 
Goyalb, & Rahmanc (2015); 
Siyamtinah (2016) 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) 
ตวัแปร รายการวดั ผลงานนักวิชาการที่นํามาอ้างอิง 

ขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ 1. ดงึดดูพนกังานทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารผูส้งูอายเุขา้มารว่มงาน 
2. สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มารว่มงาน 
3. สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่ทีกัษะการใหบ้รกิารผูส้งูอายเุขา้มารว่มงาน 
4. พฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายไุดต้รงกบัความตอ้งการ 
5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน เราไดพ้จิารณาถงึผลการปฏบิตังิานที่
เชือ่มโยงกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ
6. เสรมิสรา้งประสบการณ์ทาํงานใหก้บัพนกังาน (job experience) เพือ่ให้
สามารถบรกิารผูส้งูอายไุดด้ทีีสุ่ด 
7. มรีะบบทีท่าํใหพ้นกังานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพือ่การใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 
9. เปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานเด่นๆ ไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนตาํแหน่ง 
10. ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนยดึผลการปฏบิตังิาน (performance- base pay) 
11. จ่ายคา่ตอบแทน หรอืใหร้างวลัพนกังานทีเ่ป็นธรรม 
12. รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถสงูในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายใุหค้งอยู ่

Husilid, Jackson,& Shuler (1997); 
Khandekar & Sharma (2005); 
Takeuchi et al. (2007); Chang 
Yang & Yun Lin (2009); Chung & 
Liao (2010); Messersmith & 
Guthrie (2010) 
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แบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยันัน้ไดท้ําการตรวจสอบคุณภาพดว้ยการหาค่าความใชไ้ด ้
(validity) และหาคา่ความน่าเชือ่ถอื (reliability) ดงันี้ 
  1) พัฒนาแบบสอบถามในแต่ละตัวแปรตามนิยามศัพท์ปฏิบัติการที่ได้จาก
การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อทําความเขา้ใจทฤษฎ ีและแนวคดิต่างๆ ทีนํ่ามา
กาํหนดกรอบแนวคดิในการวดัตวัแปรเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการศกึษา 

2) แบบสอบถามได้ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒจิํานวน 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพ โดย
พจิารณาความใชไ้ดเ้ชงิเน้ือหา (content validity) เป็นตวัแทนของเนื้อหาสาระของตวัแปร ความ
ครอบคลุม และความชดัเจนของภาษาที่ใช้ว่ามคีวามเหมาะสมหรอืไม่ โดยทําการประเมนิค่า 
IOC (Index of Item- Objective Congruence) ผลการประเมนิปรากฎดงัตารางที ่3.4 

 
ตารางท่ี 3.4 คา่ IOC จากการพจิารณาแบบสอบถามของผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละตวัแปร 

ตวัแปร จาํนวนรายการ
วดัตวัแปร 

คา่ IOC/ขอ้ 
0.00-0.50 0.50-0.69 0.70-1.00 

ขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 4 - - 4 
ขดีความสามารถขององคก์าร 12 - 1 11 
ขดีความสามารถทางการตลาด 12 1 1 10 
ขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ 12 - 2 10 

 
เกณฑก์ารพจิารณาค่าความใชไ้ดห้รอืความถูกตอ้งเชงิเนื้อหานัน้ สมัฤทธิ ์กาง

เพง็ และสรายุทธ กนัหลง (2560: 138) กล่าวว่า ค่า IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไปแสดงว่าขอ้คําถาม
หรอืรายการทีใ่ชว้ดัสามารถวดัตวัแปรนัน้ไดจ้รงิ ขณะที ่ทพิยส์ริ ิกาญจนวาส ีและศริชิยั กาญจน
วาส,ี 2561: 145) ใหค้วามเหน็ว่า ค่าความใชไ้ดเ้ชงิเน้ือหาควรมากกว่า 0.70 สาํหรบัการวจิยัใน
ครัง้น้ีผู้วจิยัต้องการวดัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร ขดีความสามารถขององค์การ ขดี
ความสามารถทางการตลาด และขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ซึง่มจีํานวนรายการวดั
ตวัแปรมทีัง้สิน้ 40 รายการ  

ดงัตารางที ่3.4 จะเหน็ว่า รายการวดัตวัแปร (ตวัแปรสงัเกตได)้ ส่วนใหญ่มคี่า 
IOC ผ่านเกณฑ์  คือ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป  35 รายการ ถือได้ว่ารายการชี้ว ัดของ
แบบสอบถามมคีวามสอดคลอ้งและเหมาะสม) นอกจากนัน้ 4 รายการมคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.50-0.69 
และตํ่ากว่า 0.50 อกี 1 รายการ รายการวดัตวัแปรทีม่คี่าไม่ผ่านเกณฑน์ัน้ ผูว้จิยัไดป้รบัเนื้อหา 
ซึ่งมีอยู่จํานวน 5 ข้อ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คําแนะนําไว้ จากนัน้จึงนําไปทําการทดลอง
แบบสอบถาม (tryout)  
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3) ทําการทดลองแบบสอบถาม ซึ่งได้แก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
นําไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 ตวัอย่าง เพือ่ทดสอบความน่าเชื่อถอืสาํหรบัขอ้คําถาม
ที่มรีายการชี้วดัด้วยมาตรวดัลเิคริ์ทโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคั (Cronbach’s 
alpha coefficient) ผลการวเิคราะห ์ 

ดงัแสดงในตารางที่ 3.5 พบว่า ตัวแปรมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ยอมรบัได้คือ มีค่า
ตัง้แต่ 0.70 ขึน้ไป (ทพิยส์ริ ิกาญจนวาส ีและศริชิยั กาญจนวาส,ี 2561: 145) แสดงว่ารายการชี้
วดัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้มคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้  

 
ตารางท่ี 3.5 คา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบคัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

ตวัแปร สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 
ขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร 0.784 
ขดีความสามารถขององคก์าร 0.909 
ขดีความสามารถทางการตลาด 0.767 
ขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ 0.889 

 
การวิเคราะหข้์อมลู  

ผู้วจิยัได้ทําการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น การวเิคราะห์เน้ือหา การวเิคราะห์
ระดับขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีด
ความสามารถนวตักรรมบรกิาร ดงันี้ 

 
1. การวิเคราะหเ์น้ือหา 
การวเิคราะหข์อ้มลูในขัน้ตอนของการวจิยัเอกสารนัน้ไดท้ําการวเิคราะหเ์น้ือหา โดยทํา

การใหร้หสัขอ้มูล ซึ่งเป็นกระบวนการลดทอนหรอืแยกย่อย ขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปของแนวคดิหรอื
สาระโดยสรุป เพื่อให้รูว้่าขอ้ความไหนเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องใด และเพื่อสะดวกในการจําแนก จดั
กลุ่ม และความรวดเรว็ในการคน้หา เชื่อมโยง และตคีวามขอ้มูล จากนัน้ผูว้จิยัได้แยกแยะ จดั
กลุ่มขอ้มูล และหาความสมัพนัธ์ของกลุ่มความหมายที่ได้จากขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์การ
วจิยัทีต่อ้งการทราบถงึลกัษณะบรกิารดแูลระยะยาว  

การวเิคราะหเ์น้ือหาไดอ่้านเพื่อจบัประเดน็ จบัใจความสาํคญั และสรุปใหเ้หน็ขอ้คน้พบ
ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั อาศยัเทคนิคหลกัในการวเิคราะหข์อ้มลู 3 ประการ ไดแ้ก่  

1) การวเิคราะหโ์ดยการจดักลุ่มแนวคดิ  
2) การปรบัเปลีย่นแนวคดิตามขอ้มลูเชงิประจกัษ์  
3) การวเิคราะหเ์พือ่แสดงตวัอยา่ง  
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เพือ่ตรวจสอบความแมน่ตรงของขอ้มลูผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวทางการตรวจสอบขอ้มลูแบบสาม
เส้าแสวงหาความเชื่อถือได้ของขอ้มูล โดยใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากหลายแหล่ง เพิม่ความแม่นตรงของผลการวจิยัทีไ่ดม้ากยิง่ขึน้ (Creswell, 2009: 191; 
เบญจา ยอดดาํเนิน-แอต็ตกิจ ์และกาญจนา ตัง้ชลทพิย,์ 2552: 56-58)  

 
2. การวิเคราะหร์ะดบัขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 
การวเิคราะห์ระดบัขดีความสามารถนวตักรรมบรกิาร องค์ประกอบขดีความสามารถ

นวตักรรมบรกิาร ไดแ้ก่  
1) ขดีความสามารถขององคก์าร  
2) ขดีความสามารถทางการตลาด  
3) ขดีความสามารถทางทรพัยากรมนุษย ์ 

สถติิในการวเิคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
และการแปรผลเพื่อพรรณนาองค์ประกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิารในเบื้องต้น ทําการ
แปรความหมายคา่เฉลีย่ ดงันี้ 

1) คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถงึ องคป์ระกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิาร
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

2) คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถงึ องคป์ระกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิาร
อยูใ่นระดบัมาก 

3) คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถงึ องคป์ระกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิาร
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4) คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถงึ องคป์ระกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิาร
อยูใ่นระดบัน้อย 

5) คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถงึ องคป์ระกอบของการพฒันานวตักรรมบรกิาร
อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 

 
3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสงัเกต

ได ้(observe variables) กบัตวัแปรแฝง (latent variables) ยนืยนัว่าตวัแปรสงัเกตได้มอีทิธพิล
ต่อตวัแปรแฝงที่สรา้งขึน้หรอืไม่ พจิารณาความสําคญัของตวัแปรจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ 
(factor loading) ตามเกณฑ์ของ Hair et al., (2019: 152) ดงัตารางที่ 3.6 การวจิยัครัง้นี้ได้ทํา
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัโดยใช้ข้อมูลที่เก็บมาจากตวัอย่างจํานวน 145 ตวัอย่าง 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึกาํหนดคา่น้ําหนกัองคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาความสาํคญัของตวัแปรไวท้ี ่0.50 
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ตารางท่ี 3.6 คา่น้ําหนกัองคป์ระกอบทีใ่ชร้ะบุนยัสาํคญัของตวัแปรตามขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
น้ําหนักองคป์ระกอบ ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

.30 350 

.35 250 

.40 200 

.45 150 

.50 120 

.55 100 

.60 85 

.65 70 

.70 60 

.75 50 
ท่ีมา: Hair et al., 2019: 117 
 
 นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดว้เิคราะหห์าค่าความเชื่อถอืได ้(reliability) ของตวัแปร ซึง่หมายถงึ 
ความคงเสน้คงวาของการวดัหรอืระดบัทีต่วัแปรปราศจากความคลาดเคลื่อน โดยการพจิารณา
ผลการวิเคราะห์สมัประสิทธิก์ารพยากรณ์ (square multiple correlation: R2) แสดงสัดส่วน
ความแปรปรวนของตวัแปรทีอ่ธบิายไดโ้ดยตวัแปรแฝง ค่าน้ีแสดงใหเ้หน็ว่าตวัแปรนัน้มอีทิธพิล
ต่อตวัแปรแฝงมากน้อยเพยีงใด ตวัแปรทีม่คี่าสมัประสทิธิพ์ยากรณ์ตัง้แต่ 0.50 ถอืเป็นตวัแปรที่
มอีทิธพิลสงู (Hair et al., 2019: 152; สภุมาส องัศุโชต ิและคณะ, 2554: 140)  

สําหรบัการตรวจสอบความกลมกลนืของโมเดลการวจิยักบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ (model 
fit) ผู้วิจัยได้พิจารณาจากสถิติไค-สแควร์ (2– test) ค่าสดัส่วน 2/df ดัชนีวดัระดับความ
สอดคล้อง (GFI) ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรยีบเทยีบ (CFI) คา่ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่พารามเิตอร ์(RMSEA) และค่าเฉลีย่
ของความคลอดเคลื่อน (SRMR) พจิารณาจากเกณฑด์งัแสดงในตารางที ่3.7 

 
ตารางท่ี 3.7 เกณฑก์ารพจิารณาความสอดคลอ้งกลมกลนืของโมเดลกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน เกณฑ ์

2 - test    ไมม่นียัสาํคญั (p> 0.05)  

2/df < 2.00         สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
2.00 – 5.00   สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

ท่ีมา: Hair et al., 2019: 642; สภุมาส องัศุโชต ิและคณะ, 2554: 29-30 
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ตารางท่ี 3.7 (ต่อ) 
ดชันีความกลมกลืน เกณฑ ์

CFI  ≥0.95          สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
0.90 – 0.95   สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

GFI ≥0.95          สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
0.90 – 0.95   สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

AGFI ≥ 0.95         สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
0.90 – 0.95   สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้

RMSEA < 0.05         สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
0.05 – 0.08   สอดคลอ้งกลมกลนืพอใชไ้ด ้
0.08 – 0.10   สอดคลอ้งกลมกลนืไมค่อ่ยด ี
> 0.10         สอดคลอ้งกลมกลนืไมด่ ี

SRMR < 0.05         สอดคลอ้งกลมกลนืด ี
 

4. การวิเคราะห์แนวทางการพฒันานวตักรรมบริการสาํหรบัผู้ประกอบการสถาน
บริการดแูลระยะยาวในเขตกรงุเทพมหานคร  

การวเิคราะห์แนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผู้ประกอบการสถานบรกิาร
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้นําผลการประเมนิประเมนิความจําเป็นแนวทางที่ยก
ร่างไว้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ทําการประเมนิโดยความจําเป็นของแนวทางออกเป็น 3 ระดบั 
ไดแ้ก่  

3 หมายถงึ จาํเป็นอยา่งยิง่  
2 หมายถงึ จาํเป็น  
1 หมายถงึ ไมจ่าํเป็น  

จากนัน้ไดนํ้าผลการประเมนิมาหาค่าเฉลีย่ และทําการแปลค่าคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณ
จากคา่เฉลีย่ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2540: 27-28) 

 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าสดุ 
      จาํนวนชัน้ 
     =  3 – 1 
        3 
     =  0.67 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้มคี่าเท่ากบั 0.67 ดงันัน้จงึกําหนดค่าคะแนนการประเมนิ
ความจําเป็นแนวทางการพฒันานวตักรรมบรกิารสําหรบัผูป้ระกอบการสถานบรกิารดูแลระยะ
ยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

 คะแนนเฉลีย่  2.33 – 3.00  หมายถงึ แนวทางนัน้มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ 
คะแนนเฉลีย่  1.65 – 2.32  หมายถงึ แนวทางนัน้มคีวามจาํเป็น 
คะแนนเฉลีย่  0.00 – 1.64  หมายถงึ แนวทางนัน้ไมม่คีวามจาํเป็น 

 




