
บทท่ี  3 
 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 

 การศึกษานี้เปนการศึกษาปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตําบลทาสุด  อําเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงรายครั้งนี้   เปนการศึกษาเชิงพรรณนา แบบ
ภาคตัดขวาง (Descriptive cross-sectional study) เพื่อศึกษาปจจัยทางครอบครัวของเด็ก ภาวะ
โภชนาการของเด็ก  และหาความสัมพันธระหวางปจจัยทางครอบครัว  และภาวะโภชนาการของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
ประชากร 

กลุมประชากร  ไดแก  เด็กอายุ  1-5  ป  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบลทาสุด อําเภอเมือง
เชียงราย   จังหวัดเชียงราย  ตั้งแตเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2551จํานวน 164 คน  

 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire)             

ที่สรางขึ้นจากเอกสารงานวิจัยและคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แบบสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัว แบงออกเปน  2 สวน คือ 

 สวนท่ี  1   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง ประกอบดวย  อายุ 
เพศ  น้ําหนัก  สวนสูง เชื้อชาติ  ศาสนา  ระดับการศึกษา  อาชีพ  
 สวนท่ี  2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัวของเด็ก ประกอบดวย  
  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ไดแก  ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัย  อาชีพของผูนําครอบครัว  
รายไดของครอบครัว รายจายของครอบครัว ภาระหนี้สิน  
  ปจจัยทางสังคม  ไดแก  รูปแบบโครงสรางของครอบครัว  สถานภาพสมรส 
จํานวนบุตร  ลําดับที่ของบุตร   
  ปจจัยทางวัฒนธรรม  ไดแก  การจัดอาหารใหกับเด็ก ลักษณะการบริโภคอาหาร
ในครอบครัว โดยการจัดอาหารใหกับเด็ก จะมีคําตอบใหเลือกตามระดับการปฏิบัติโดยผูศึกษาได
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พัฒนาปรับปรุงจากการศึกษาตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
ดังตอไปนี้ 
   
  เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติขอความดานบวก   

  ปฏิบัติวันละ  3  มื้อ หมายถึง   ดีมาก   4  คะแนน 

  ปฏิบัติวันละ  2  มื้อ หมายถึง  ดี   3   คะแนน 

  ปฏิบัติวันละ  1  มื้อ หมายถึง  พอใช   2   คะแนน 

  ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง  ควรปรับปรุง  1   คะแนน 

  เกณฑการใหคะแนนการปฏิบัติขอความดานลบ 
  ปฏิบัติวันละ  3  มื้อ หมายถึง   ควรปรับปรุง  1   คะแนน 

  ปฏิบัติวันละ  2  มื้อ หมายถึง  พอใช   2   คะแนน 

  ปฏิบัติวันละ  1  มื้อ หมายถึง  ดี   3   คะแนน 

  ไมเคยปฏิบัติ  หมายถึง  ดีมาก   4   คะแนน 

  ความหมายของคะแนนโดยคิดจากคาเฉล่ีย 

  3.26 -  4.00  หมายถึง  การปฏิบัติดีมาก 

  2.51 – 3.25  หมายถึง  การปฏิบัติดี 
  1.76 – 2.50  หมายถึง  การปฏิบัติพอใช 
  ต่ํากวา 1.75  หมายถึง  การปฏิบัติไมดี (วิเชียร เกตุสิงห, 2538) 
 2 .  แบบบันทึกน้ํ าหนักและสวนสูงของเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก เล็กตําบลทาสุด
ประกอบดวย  วันเดือนปเกิด  อายุ  น้ําหนัก  ความยาว/ความสูง  และการประเมินภาวะโภชนาการ 
โดยนํามาเทียบกับกราฟแสดงน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงในการติดตามการเจริญเติบโตของเด็ก           
0 – 6 ป ในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก ของสํานักงานสงเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

 เกณฑน้ําหนักตอสวนสูงตามเกณฑในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก  ของสํานักงาน
สงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

 ภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑ  เกณฑตัดสิน  คือ น้ําหนักเมื่อเทียบกับสวนสูงแลว โดยมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) นอยกวา -1.5 

 ภาวะโภชนาการการปกติ  เกณฑตัดสิน คือ น้ําหนักเมื่อเทียบกับสวนสูงแลว โดยมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) อยูระหวาง +1.5 ถึง -1.5 
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 ภาวะโภชนาการเกินเกณฑมาตรฐาน   เกณฑตัดสิน  คือ น้ําหนักเมื่อเทียบกับสวนสูงแลว 

โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) มากกวา +1.5 

 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัว  
 1.  แบบสอบถามสวนที่  2  ขอมูลปจจัยทางครอบครัวดานปจจัยทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
การจัดอาหารใหกับเด็กที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่องอยางนอย  3 ทาน 
เพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) ตามเนื้อหา ภาษา และโครงสราง โดยมีคา CVI มีคาเทากับ 0.86 
(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก ง หนา 78) 
 2.  ทดสอบแบบสอบถาม (Try out) กับผูปกครองของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลนางแล   อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย จํานวน 35 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามตามวิธีของ  Cronbach โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.77 

 
แบบบันทึกน้ําหนักและสวนสูงของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาสุด 
 แบบบันทึกที่สรางขึ้นให  อาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิเฉพาะเรื่องอยางนอย               
3  ทาน  เพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) ตามเนื้อหา ภาษา และโครงสราง 
 
เคร่ืองชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 
 เครื่องชั่งน้ําหนักและเทปที่ใชวัดสวนสูง  เปนเครื่องมือที่ไดรับการรับรองจากพาณิชย
จังหวัด ในดานความเที่ยงตรงและมีการตั้งเครื่องชั่งทุกครั้งหลังจากชั่งน้ําหนักกลุมตัวอยางไปแลว 
20   คน โดยใชตุมน้ําหนักมาตรฐาน  5  กิโลกรัม และ  10  กิโลกรัม 

 หาคาความเชื่อมั่นของการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง  ไดจากการชั่งน้ําหนักและวัด
สวนสูงของเด็กอาสาสมัคร  3  คน คนละ 10  คร้ัง  ซ่ึงเด็กมีภาวะโภชนาการตางกัน  คือ ภาวะ
โภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ภาวะโภชนาการปกติและภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑ
มาตรฐาน   จากนั้นนําคาของน้ําหนักและสวนสูงที่วัดไดของแตละคนมาหาคาสัมประสิทธความ
แปรปรวน (Coefficient of variance)  โดยมีคาไมเกิน  10 เปอรเซ็นต (สายทิพย วิชัยขัทคะ, 
2546)  โดยไดผลจากการศึกษา ดังตอไปนี้  
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 เด็กอาสาสมัคร   คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน(เปอรเซ็นต) 
      การชั่งน้ําหนัก  การวัดสวนสูง 
เด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  2.5           0.3 
เด็กที่มีภาวะโภชนาการตามเกณฑมาตรฐาน  0.9           0.2   
เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินกวาเกณฑมาตรฐาน   1.2           0.4 

(รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดจากภาคผนวก จ หนา 77) 
 
การพิทักษสิทธิกลุมประชากร 

ผูศึกษาทําหนังสือผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา ขั้นตอนของการศึกษาใหประชากรที่
ศึกษาทราบและอธิบายใหเขาใจวาการศึกษาในครั้งนี้ขึ้นอยูกับความสมัครใจ โดยสามารถถอนตัว
ไดในระหวางทําการศึกษา และขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับ เมื่อกลุมประชากร
ยินดีใหความรวมมือ และลงนามไวเปนลายลักษณอักษร  หลังจากนั้นจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
การรวบรวมขอมูล 

 เก็บขอมูลดวยตนเอง โดยใชวิธีแจกแบบสอบถามผูปกครองของเด็กและบันทึกน้ําหนัก 
สวนสูงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทาสุด อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ประสานงานและทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ทาสุด  เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ผูศึกษาดําเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค  ขั้นตอนของการศึกษา รายละเอียดของ
แบบสอบถาม พรอมทั้งอธิบายการพิทักษสิทธิ์ของกลุมตัวอยางใหกลุมประชากรที่ทําการศึกษาดวย
ตนเองเพื่อใหมีความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ 
 3.  แจกแบบสอบถามปจจัยทางครอบครัวใหกับผูปกครองของเด็กซึ่งเปนกลุมประชากร
ในการศึกษา 
 4.  ช่ังน้ําหนักและวัดสวนสูงเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยใชเครื่องชั่งน้ําหนักและ
เครื่องวัดสวนสูง  1 อัน  
 -   การชั่งน้ําหนัก โดยช่ังน้ําหนักเด็กกอนรับประทานอาหารกลางวัน ใหเด็กสวมกางเกง
ขาสั้นและเสื้อยืด ใหถอดรองเทาเวลาชั่งน้ําหนัก  
 -   การวัดสวนสูง ใหเด็กถอดรองเทา ยืนตรงขาชิดกับเครื่องวัดสวนสูง 
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การวิเคราะหขอมูล 

 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังตอไปนี้  
 1.  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูปกครอง  วิเคราะหโดยหาความถี่  
รอยละ 

  2.  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางครอบครัว ประกอบดวย ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางสังคม 
และปจจัยทางวัฒนธรรม วิเคราะหโดยหาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3.  หาความสัมพันธระหวางปจจัยทางครอบครัวและภาวะโภชนาการของเด็ก วิเคราะห
ทดสอบความสัมพันธ โดยใช ไคสแคว (Chi-square) 

 
   

 

 


