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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 
 การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเพื่ออธิบายสาเหตุของโรคฟนผุในเด็กวัยเรียน เปนการศึกษาดาน

พฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องหรืออิทธิพลตอการเกิดโรคฟนผุในแงของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ไดแก  ประเภท  ปริมาณ  และความถี่ของอาหารที่บริโภคในแตละวัน  ซ่ึงคาดวาบริโภคนิสัยที่ตางกัน
ของเด็กแตละคนจะมีผลตอการเกิดโรคฟนผุไดตางกัน โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 

  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  3.1.1  ประชากร 

    1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุซ่ึงประกอบดวยนักเรียนอายุ  9  ป  
จํานวน  119  คน  และนักเรียนอายุ 12  ป  จํานวน  283  คน  รวมเปน  402  คน  (โรงพยาบาลบางคลา, 
2549) 

    2)  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง
นักเรียนอายุ  9  ป  จาํนวน  119  คน  และผูปกครองนักเรียนอายุ  12  ป  จํานวน  283  คน  รวมเปน  
402  คน 

 3.1.2  กลุมตัวอยาง 
    1)  นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุซ่ึงประกอบดวยนักเรียนอายุ  9  ป  

และนักเรียนอายุ  12  ป  โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางของเครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie  &  
Morgan, 1970, p. 608)  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  196  คน  หลังจากนี้เทียบบัญญัติไตรยางศไดกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียนอายุ  9  ป  จํานวน  58  คน  และนักเรียนอายุ  12  ป  จํานวน  138  คน  
หลังจากนั้นใชเทคนิคการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple  random  sampling) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักเรียนแตละกลุม 

    2)  ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาที่เปนโรคฟนผุซ่ึงประกอบดวยผูปกครอง
นักเรียนอายุ  9  ป  จํานวน  119  คน  และนักเรียนอายุ  12  ป  จํานวน  283  คน  กําหนดขนาดตัวอยาง
โดยใชวิธีกําหนดเกณฑรอยละ  10  ของประชากร  หลังจากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  
(Purposive  random sampling)  เพื่อสัมภาษณขอมูลความคิดเห็นของผูปกครอง 
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ตาราง  4 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

             ประเภท                                     ประชากร                                   กลุมตัวอยาง 
นักเรียนระดับประถมศึกษา                          
         9   ป                                                  119                                                  58 
        12  ป                                                 283                                                 138 
        รวม                                                   402                                                 196 
ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา                          
        9    ป                                                 119                                                  12 
       12  ป                                                  283                                                  28 
       รวม                                                    402                                                  40 
รวมทั้งหมด                                               804                                                 236 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณซ่ึงสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาสรางเปนแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดการวิจัย
เพื่อใชสัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน 236 คน โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ชุด มีสวนประกอบ
ดังนี้ 

 ชุดที่ 1 เปนแบบสัมภาษณนักเรียนอายุ  9  ป  และ  12  ป  ที่เปนโรคฟนผุ   ซ่ึงแบงออกเปน 
4  ตอนโดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 31 ขอไดแก 

   ตอนที่ 1    ขอมูลทั่วไป  5 ขอ 
   ตอนที่ 2    ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลักประจําวัน  9  ขอ 
   ตอนที่ 3    ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อ  3  ขอ 
   ตอนที่ 4    ปจจัยดานสังคม  14 ขอ 
 ชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณผูปกครองนักเรียนอายุ  9 ป และ  12 ป ที่เปนโรคฟนผุ  เพื่อ

รวบรวมขอมูลปจจัยดานครอบครัว โดยมีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 15 ขอ ไดแก 
   ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไป  5 ขอ  

   ตอนที่ 2  ปจจยัดานครอบครวั  10  ขอ 
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3.3  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 
  3.3.1 ศึกษาคนควาจากเอกสาร  วิทยานิพนธ  และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของใหครอบคลุม
ตัวแปรที่จะทําการศึกษา สอดคลองกับวัตถุประสงค และสมมุติฐาน 
  3.3.2  สรางแบบสัมภาษณใหครอบคลุมเนื้อหาของปจจัยที่มีทําใหเกิดโรคฟนผุในนักเรียน
ระดับประถมศึกษา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นใหประธาน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองในรายละเอียดของขอคําถาม 
  3.3.3  นําแบบสมัภาษณที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความชํานาญ  และประสบการณ 
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวฒุิ 3 ทาน คือ  
     1)  ทพญ.อรพินท  เพ็งชัย   ทันตแพทย 7 วช. เปนผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 
      2)  ดร.ทิวัฒน  มณีโชติ     อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
           เปนผูทรงคุณวุฒิดานสถิต ิ
     3)  ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์        อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
           มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
           เปนผูทรงคุณวุฒิดานภาษา 
  3.3.4  หลังผานการตรวจสอบของ ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานแลว ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณ
มาปรับปรุงแกไขตามความเห็นชอบของผูทรงคุณวุฒิ  และไดนําเสนอใหประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ทราบ 
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้  โดยการใชแบบสัมภาษณ
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
  3.4.1  วางแผนในการเก็บรวบรวมขอมูล ตามพื้นที่และจํานวนกลุมตัวอยาง 
  3.4.2  เตรียมแบบสัมภาษณ  และตรวจสอบ 
  3.4.3  ลงภาคสนามเพื่อดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่
สุมตัวอยางแลวจํานวน  236 คน โดยแบงขั้นตอนการเก็บขอมูลออกเปน 2  ขั้นตอน คือ 
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      1)  การเก็บขอมูลนักเรียนอายุ  9  ป  และ 12  ป ที่เปนโรคฟนผุ  จํานวน  192  คน  
โดยทําการสัมภาษณขอมูลดานตางๆ ไดแก  ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล  ขอมูลดานปจจัยพฤติกรรม
การบริโภคอาหารหลักประจําวัน ขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารวางระหวางมื้อ  และ
ขอมูลปจจัยดานสังคม  แลวบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลการสัมภาษณโดยมีรายละเอียดวิธี
สัมภาษณดังนี้ 
         (1)  การสัมภาษณดําเนินไปในลักษณะสนทนา   ซักถามความเปนอยูใน
ชีวิตประจําวันเพื่อใหเด็กเกิดความไววางใจไมระแวงหรือระวังตอการใหคําตอบเรื่องที่ถามเรียงลําดับ
ตามเนื้อเรื่องที่สนทนาไมขึ้นกับหัวขอในแบบสัมภาษณ  และหลีกเล่ียงหรืองดเวนคําพูดที่เกี่ยวของ
หรือช้ีแนะถึงพฤติกรรมที่ตองการวัด    

           (2)  สัมภาษณละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตองการวัด  ซ่ึงอาจกลาวถึงหรือไมกลาวถึง  
หรือกลาวไมสอดคลองกับที่ทําบันทึกไวลวงหนา  เพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงของ
แบบสัมภาษณ     

    2)  การเก็บขอมูลผูปกครองนักเรียนอายุ 9  ปและ 12  ป  ที่เปนโรคฟนผุ  จํานวน  40  
คน  โดยทําการสัมภาษณขอมูลดานตางๆ ไดแก  ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล  ขอมูลปจจัยดานครอบครัว
 3.4.4  ตรวจสอบขอมูล  ความสมบูรณของแบบสัมภาษณแลวนําไปลงรหัสและบันทึกลงใน
คอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะห 

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 เมื่อเก็บขอมูลเรียบรอยแลว  นําขอมูลท่ีไดมาจัดการรวบรวม  จัดระเบียบและลงรหัส  
แลวนํามาวิเคราะหผลขอมูล  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  จํานวน  236  ชุด  โดยใชสถิติ
ดังนี้ 
  3.5.1  การวเิคราะหขอมูลพืน้ฐานหรือขอมลูสวนบคุคลโดยใชสถิติพืน้ฐานไดแก คาความถี่  
รอยละ   
  3.5.2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนระดับ
ประถมศึกษา  โดยใชสถิติพื้นฐานไดแก  คาความถี่  รอยละ  

 3.5.3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานครอบครัวและสังคม  โดยการบรรยายสถิติ
เชิงพรรณนา 

 
 


