
 

บทท่ี  3 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา(Descriptive study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ของปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเดก็นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนในเขต

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1,788 คน 59 โรงเรียน  
 

กลุมตัวอยาง 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 10 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี6 เปนการกาํหนด

ขนาดตัวอยาง จากวิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (พวงรัตน  ทวีรัตน.หนา 65) 
จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 179 คน 

การคัดเลือกกลุมตัวอยางเพือ่ทําการศึกษาโดยใชวิธีCluster Random Sampling มีข้ันตอน
ดังตอไปนี ้

   -  จําแนกโรงเรียน  ตามพืน้ท่ีเปน 2 เขต  คือ   
เขตเทศบาล มีจํานวนโรงเรียน 4 โรงเรียน จาํนวนนักเรียน 477  คน 
เขตองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวน  55 โรงเรียน จํานวนนกัเรียน 1,311  คน 

   -  เลือกสุมนกัเรียนในแตละเขต โดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 
เขตเทศบาลมี 4 โรงเรียน  เลือกสุมจากลําดบัเลขท่ีท่ี 5 หารลงตัว ไดจํานวน 89 คน  

  เขตองคการบริหารสวนตําบลมี  55 โรงเรียน ทําการสุมโรงเรียนโดยการจับสลาก
ท่ีละโรงเรียน จนไดจํานวนนักเรียนครบตามสัดสวน จํานวน 90  คน 
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ตารางแสดงจํานวนกลุมตัวอยางแยกตามเขตและโรงเรียน 
 

 เขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล 

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
จํานวน 

กลุมตัวอยาง 
ช่ือโรงเรียน 

จํานวน 
กลุมตัวอยาง 

1. รังษีวิทยา 54 สันปาแดง 9 
2. สายอักษร 10 แมคะ 22 
3. แมขา 8 วัดนนัทาราม 35 
4. บานเวยีง 17 มอนปน 24 
 รวม 89 รวม 90 

 
ตัวแปรท่ีวัดในการศึกษาคร้ังนี้ 
1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง เชน อายุ เพศ น้ําหนกั สวนสูง  อาชีพบิดา-มารดา  รายได

บิดา-มารดา จํานวนเงินท่ีไดรับเปนคาอาหาร ขนม  เคร่ืองดื่ม   
 2. ความรูเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ 

1. อาหารหลัก 5 หมู 
2. สารปนเปอนในอาหาร 
3. โภชนาการ 
4. การเลือกซ้ืออาหาร 
5. การเลือกกินอาหาร   

3. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
1. พฤติกรรมดานบวก 
2. พฤติกรรมดานลบ 

4. ปจจัยท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
1. ปจจัยนํา  ไดแก  เพศ  ความรู  
2. ปจจัยเสริม ไดแก  ผูปกครอง เพื่อน ของแถม โฆษณา นโยบายของโรงเรียน 
3. ปจจัยเอ้ือ ไดแก โรงเรียน  สถานท่ีจําหนายขนม 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเอง  

ประกอบดวย  แบบสอบถาม  2  ชุด   คือ 
1. แบบสอบถามสําหรับผูปกครอง  มีคําถามจํานวน 38  ขอ ท่ีใหผูปกครองตอบโดยเติม

ขอมูลเปนตัวเลข และเลือกตอบจากขอท่ีกําหนดให   
2. แบบสอบถามสําหรับนักเรียน  ประกอบดวยคําถามท่ีแบงออก  4 สวน  
สวนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ขอ มีท้ังแบบท่ีใหเติม

ขอความและแบบเลือกตอบ 
สวนท่ี  2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ จํานวน 25 ขอ เปนคําถามท่ี

ใหเลือกตอบ “ถูก” หรือ “ผิด” ถาตอบถูกตองจะไดคะแนน 1 คะแนน ตอบผิดเทากับ 0 คะแนน 
แบบสอบถาม แบงออกเปนความรู 5 หมวด ไดแก อาหารหลัก5 หมู สารปนเปอนในอาหาร  
โภชนาการ การเลือกซ้ืออาหาร  การเลือกกนิอาหาร  เร่ืองละ 5 ขอ 

สวนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร จํานวน 20 ขอ ลักษณะ
คําถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scale)  คือ  ทุกวัน  4-6 วัน  1-3 วัน  ไมเคย  โดยมีเกณฑให
คะแนนดังนี ้
       คําถามเชิงบวก 8 ขอ คําถามเชิงลบ 12 ขอ 
 ทุกวัน  คะแนน  3   0 
 4 – 6 วัน  คะแนน  2   1  
 1 – 3 วัน  คะแนน  1   2 
 ไมเคย  คะแนน  0   3  

 
สวนท่ี  4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัท่ีเกีย่วกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  มีคําตอบให

เลือกตอบแบบประมาณคา (Rating Scale)  คือ ทุกคร้ัง บอยคร้ัง นานๆ คร้ัง  ไมเคย แบงเปน ปจจยั
เสริม จํานวน 12 ขอ  และ ปจจัยเอ้ือ จํานวน 12 ขอ รวมเปนจํานวน  24  ขอ  ประกอบดวยขอคําถาม
ท่ีเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  
       คําถามเชิงบวก  คําถามเชิงลบ 
 ทุกคร้ัง  คะแนน  3   0 
 บอย ๆ คร้ัง  คะแนน  2   1  
 นาน ๆ คร้ัง  คะแนน  1   2 
 ไมเคย  คะแนน  0   3  
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 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเคร่ืองมือ (content validity) ผูศึกษาไดนําแบบ 

ทดสอบท่ีสรางข้ึนเอง นําไปตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ  3  ทาน  หลังจาก
นั้นนําแบบทดสอบมาหาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity index) ไดเทากับ  0.89   

การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) ผูศึกษานาํเคร่ืองมือท่ีไดรับการปรับปรุง
แกไขไปหาความเช่ือม่ันโดยทดลองใชในกลุม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานหวยไผ 
ตําบลหวยไผ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 42 คน แลวนํามาทดสอบความเช่ือม่ัน
ของแบบทดสอบ  ดังนี้  

แบบทดสอบสวนท่ี  2  (วัดความรู) ทดสอบความเท่ียง ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.77    
แบบทดสอบสวนท่ี  3  (วัดพฤติกรรม) ทดสอบความเท่ียง ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.83 
 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 
การศึกษาคร้ังนี้ดําเนนิการศึกษาหลังไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม  

ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดรับการอนุญาตจาก  
ผูอํานวยการโรงเรียนหลังจากนั้นผูศึกษาขออนุญาต  โดยการสงจดหมายถึงผูปกครอง  ของนักเรียน
ทุกคนท่ีไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงวตัถุประสงค วิธีการ ประโยชนท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง
ช้ีแจงใหนักเรียน  ไมมีการระบุช่ือของผูตอบไวในแบบสอบถาม  ขอมูลท่ีไดในการศึกษาจะทําการ
นําเสนอในภาพรวม  และขอมูลจะถูกเก็บไวเปนความลับ  โดยจะนํามาใชในการศึกษาเทานั้น  โดย
ผูศึกษาจะระบุช่ือ  ท่ีอยู  ท่ีสามารถติดตอไดเม่ือมีขอสงสัยจากผูปกครอง  และนักเรียน 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดงัตอไปนี ้
1. ทําหนังสือช้ีแจงวัตถุประสงคในการศึกษา  เพื่อขออนุญาตและขอความรวมมือ  ผาน 

คณบดีบัณฑิตศึกษาสถาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ถึงผูอํานวยการสถาบันการศึกษาที่ตองการเขาไป
ศึกษา 

2. เม่ือไดรับอนญุาตจากผูอํานวยการโรงเรียนแลว  ดําเนินการติดตอประสานงานผาน 
ทางครูอนามัยโรงเรียนและครูประจําช้ันพรอมท้ังช้ีแจงวัตถุประสงคในการศึกษาและขอความ
รวมมือในการนัดหมายกลุมตัวอยางและนัดหมายวันเวลาในการช้ีแจงวัตถุประสงคพรอมท้ังการ
เก็บรวบรวมขอมูล 
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3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
- ทําการเลือกกลุมตัวอยาง 
- แจงวตัถุประสงคในการศึกษา  ใหกับกลุมตัวอยางท่ีทําการคัดเลือกไวแลว 
- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเองเปน
เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

4. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบทดสอบและทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบทดสอบ กอนท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล (Data analysis) 

     นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณครบถวนตามท่ีกําหนดไว  
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  SPSS for Windows version 11.5   ดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลท่ัวไป โดยนํามาแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

   2.วิเคราะหความรูในแตละขอคําถามของความรูท้ัง 5 หมวดจากรอยละของผูท่ีตอบถูกใน
แตละขอ  และการวิเคราะหระดับความรูเปน 3 ระดับ โดยแบงตามเกณฑ X + SD  

 ระดับสูง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 0.85 – 0.96 
 ระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 0.58 – 0.84 
 ระดับนอย  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 0.36 – 0.57 
 

   3. วิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  โดยแบงตามเกณฑ X + SD  
 ระดับสูง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 2.13 – 3.00 
 ระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 1.62 – 2.12  
 ระดับนอย  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 1.30 – 1.61 
 

    4.วิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีเกีย่วกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีคําตอบใหเลือกตอบแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale )  แบงเปน  

 ปจจัยเสริม จํานวน 12 ขอ โดยแบงตามเกณฑ X + SD  
 ระดับมาก  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ  2.06 – 3.00 
 ระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ  1.35 – 2.07 
 ระดับนอย  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ  0.67 – 1.34 
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 ปจจัยเอ้ือ จํานวน 12 ขอ โดยแบงตามเกณฑ X + SD  
 ระดับมาก  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 1.86 – 3.00 
 ระดับปานกลาง  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 1.11 – 1.85 
 ระดับนอย  ไดคะแนนเฉล่ียท่ีระดับ 0.75 – 1.10 
 

    5. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจยัดานตาง ๆ ท่ีมีตอระดับความรูและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของนักเรียนโดยใช Chi - Square 
 


