
บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ (descriptive correlational 

research) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย การออกกําลังกาย และ
ความสัมพันธระหวางการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย กับการออกกําลังกายตอการออกกําลัง
กายของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 8,039 คน (ฝายทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาท่ี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2550)  

ขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดโดยใชตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยางของเครจซ่ีและ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางในพวงรัตน ทวีรัตน, 2543) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง
ท้ังหมด 367 คน จากน้ันผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random 

sampling) ตามลักษณะงาน และใชการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random 

sampling) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) จากรายช่ือบุคลากรขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจางประจํา ท่ีปฏิบัติงานอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในปงบประมาณ 2550 (จุดทศนิยมท่ีเกิดจาก
การคํานวณ ถามากกวา 0.5 ปดข้ึนเปนจํานวนเต็ม) ไดจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 367 คน 
ประกอบดวย ขาราชการ จํานวน 206 คน, พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 98 คน และ ลูกจางประจํา 
จํานวน 63 คน โดยกําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. เปนผูท่ีมีอายุต้ังแต 20 ปข้ึนไปท้ังเพศชายและหญิง 
2. ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 3 

สวน คือ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลท่ัวไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดตอ

เดือน สถานที่พักอาศัย ลักษณะงาน ระยะเวลาในการทํางานตอวัน  งานพิเศษนอกจากงานประจํา 
และโรคประจําตัว 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามการออกกําลังกาย ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ   
จิตอารี ศรีอาคะ (2543) ตามแนวคิดเกี่ยวกับการออกกําลังกายของวิทยาลัยเวชศาสตรการกีฬาแหง
อเมริกา (American College of Sports Medicine [ACSM], 2000)  

คําถามท่ีผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบโดยไมมีการใหคะแนน ซ่ึงเปนการถามถึงการออก
กําลังกายและ กิจกรรมท่ีใชออกกําลังกาย  

คําถามแบบเลือกตอบขอท่ีถูกตองตามหลักของการออกกําลังกาย เพียง 1 ตัวเลือก ซ่ึงเปน
การถามเก่ียวกับความถ่ี จํานวน 1 ขอ ความนาน จํานวน 1 ขอ ระยะเวลาอบอุนรางกาย จํานวน 1 ขอ 
และระยะผอนคลายรางกาย จํานวน 1 ขอ ถาตอบขอท่ีถูกตองตามหลักการออกกําลังกายได 1 
คะแนน และตอบขอท่ีไมถูกตองตามหลักการออกกําลังกายได 0 คะแนน 

สวนการวัดความแรงของการออกกําลังกาย จํานวน 3 ขอ วัดไดจากการประมาณคาจาก
ความรูสึก โดยประเมินจากการเปล่ียนแปลงการหายใจและเหง่ือท่ีออก และแบบวัดเปนมาตราสวน
ประมาณคา ซ่ึงเปนการวัดความแรงของการออกกําลังกาย โดยใหผูตอบประมาณคาความแรงของ
การออกกําลังกายท่ี จิตอารี ศรีอาคะ (2543) ปรับมาจากแบบวัดคาการรับรูการออกแรง ของบอรก   
ซ่ึงเร่ิมจาก “รูสึกออกแรงนอยท่ีสุด” ไดคาอันดับเทากับ 1 ถึง “รูสึกออกแรงมากท่ีสุด” ไดคาอันดับ
เทากับ 10  

การใหคะแนนการออกกําลังกาย ตามหลักการออกกําลังกายท่ีถูกตองเพื่อเสริมสราง
สุขภาพทางกายและจิตใจ กําหนดเกณฑดังนี้ 

1. ความถ่ี   
3-5 วัน/สัปดาห      ไดคะแนน 1 คะแนน 
ถานอยกวา 3 หรือ มากกวา 5 วัน/สัปดาห  ไดคะแนน 0 คะแนน 

2. ความนาน   
20-60 นาที      ไดคะแนน 1 คะแนน  
ถานอยกวา 20 หรือ มากกวา 60 นาที   ไดคะแนน 0 คะแนน 
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3. ความแรงของการออกกําลังกาย เปนการประมาณคาจากความรูสึก โดยประเมินจากการ
เปล่ียนแปลงการหายใจ เหง่ือท่ีออก และความแข็งแรงของรางกายหลังเสร็จส้ินการออกกําลังกาย 
ดังนี้ 

3.1 การเปล่ียนแปลงของการหายใจหลังเสร็จส้ินการออกกําลังกาย 
ไมมีการเปล่ียนแปลงการหายใจ   ไดคะแนน 0 คะแนน  
การหายใจท่ีแรงและเร็วข้ึนกวาปกติทุกคร้ัง ไดคะแนน 1 คะแนน 

3.2 การเปล่ียนแปลงของเหง่ือท่ีออกหลังเสร็จส้ินการออกกําลังกาย 
ไมมีการเปล่ียนแปลงของเหง่ือ   ไดคะแนน 0 คะแนน 
เหง่ือออกมากกวาปกติทุกคร้ัง   ไดคะแนน 1 คะแนน 

3.3 ความแข็งแรงของรางกายหลังเสร็จส้ินการออกกําลังกาย 
ไดคาอันดับ 4-6      ไดคะแนน 1 คะแนน  
ไดคาอันดับนอยกวา 4 หรือมากกวา 6   ไดคะแนน 0 คะแนน 

4. ระยะอบอุนรางกาย 
เทากับหรือมากกวา 5 นาที    ไดคะแนน 1 คะแนน  
ถานอยกวา 5 นาที หรือไมมีการอบอุนรางกาย  ไดคะแนน 0 คะแนน 

5. ระยะผอนคลายรางกาย 
เทากับหรือมากกวา 5 นาที    ไดคะแนน 1 คะแนน  
ถานอยกวา 5 นาที หรือไมมีการผอนคลายรางกาย  ไดคะแนน 0 คะแนน 

การแปลผลคะแนนการออกกําลังกายที่ถูกตองตามหลักเกณฑของวิทยาลัยเวชศาสตรการ
กีฬาแหงอเมริกา จะตองไดคะแนนรวม 7 คะแนน ถาไดคะแนนรวมนอยกวา 7 คะแนนถือวาออก
กําลังกายไมครบตามเกณฑ  
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย ซ่ึงผูวิจัยปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามของซีครีสตและคณะ (Sechrist et al.,1987) ประกอบดวยคําถามดานการใชเวลา 
จํานวน 5 ขอ ดานสภาพแวดลอม จํานวน 7 ขอ ดานความพรอมของรางกาย จํานวน 5 ขอ และดาน
สนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม จํานวน 4 ขอ รวมท้ังหมด 21 ขอ ลักษณะของแบบวัดเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 4 ระดับ โดยมีการใหคะแนน คือ 

 คะแนนเทากับ 4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
 คะแนนเทากับ 3  หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
 คะแนนเทากับ 2  หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 คะแนนเทากับ 1  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
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ชวงท่ีเปนไปไดของแบบวัดอยูระหวาง 21-84 คะแนน แบงคะแนนเปน 3 ชวง โดยใช
หลักการทางสถิติ คือ พิสัย/จํานวนช้ัน = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด)/3 (กานดา พูนลาภทวี, 
2539 อางในพรทิพย จันทรทิพย, 2549) การแปลผลคะแนนการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกาย 
แบงเปน 3 ระดับดังนี้ 

การกําหนดเกณฑคะแนนของระดับการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายโดยรวม 
 คะแนนท้ังหมดอยูในชวง 21-84 
 คะแนน 21.00-41.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับตํ่า 

คะแนน 41.01-62.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 62.01-84.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับสูง 

การกําหนดเกณฑคะแนนของระดับการรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายรายดาน 
     ดานการใชเวลา 

คะแนนท้ังหมดอยูในชวง 5-20 
คะแนน 5.00-9.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับตํ่า 
คะแนน 9.01-14.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 14.01-20.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับสูง 

     ดานสภาพแวดลอม 
คะแนนท้ังหมดอยูในชวง 7-28 
คะแนน 7.00-13.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับตํ่า 
คะแนน 13.01-20.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 20.01-28.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับสูง 

     ดานความพรอมของรางกาย 
คะแนนท้ังหมดอยูในชวง 5-20 
คะแนน 5.00-9.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับตํ่า 
คะแนน 9.01-14.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 14.01-28.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับสูง 

     ดานการขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือสังคม 
คะแนนท้ังหมดอยูในชวง 4-16 
คะแนน 4.00-8.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับตํ่า 
คะแนน 8.01-13.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 13.01-16.00 หมายถึง  การรับรูอุปสรรคอยูในระดับสูง 
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การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1.  การหาความตรงดานเนื้อหาของเคร่ืองมือ (content validity)  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยท้ัง 3 สวน ไดผานการหาความตรงตามเน้ือหาของเคร่ืองมือโดย

ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ไดแก อาจารยท่ีเช่ียวชาญดานพฤติกรรมศาสตร ดานการสงเสริมสุขภาพ และ
ดานวิทยาศาสตรการเคล่ือนไหวและการออกกําลังกาย 

2.  การหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) 

ผูวิจัยนําแบบวัดท้ัง 3 สวนไปทดลองใชกับบุคลากรที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางท่ี
ศึกษา โดยนําไปใชท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลท่ีไดจาก
แบบสอบถามในสวนท่ี 2 ซ่ึงเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการออกกําลังกาย มาหาคาความเช่ือม่ันดวย
วิธีของคูเดอรริชารดสัน (Kuder-Rischarson) โดยใชสูตร KR-20 (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) ได
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.84 สวนแบบสอบถามในสวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามการรับรูอุปสรรคใน
การออกกําลังกายคํานวณหาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (Polit & Hungler, 1999 อางในพรทิพย จันทรทิพย, 2549) ได
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.92 แลวจึงนําไปใชในการรวบรวมของมูลกับกลุมตัวอยางจริง 
 
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 

โดยเสนอโครงการวิจัยผานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือไดรับอนุมัติแลวผูวิจัยทําเอกสารช้ีแจงวัตถุประสงค
การศึกษาใหกลุมตัวอยางรับทราบทุกประเด็นเพื่อขอความรวมมือในการเขารวมโครงการวิจัยโดย
ความสมัครใจ กลุมตัวอยางมีสิทธิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัย โดยไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอกลุมตัวอยาง และขอมูลของกลุมตัวอยางจะถูกเก็บไวเปนความลับโดยมีการใชรหัสแทนชื่อจริง 
ขอมูลท่ีไดมาจะนํามาใชประโยชนเฉพาะในการศึกษานี้เทานั้น และผลของการศึกษาจะนําเสนอ
ขอมูลท่ีเปนลักษณะภาพรวม กลุมตัวอยางสามารถยุติการเขารวมการวิจัยไดกอนท่ีการดําเนินการ
วิจัยจะส้ินสุดลง  
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การรวบรวมขอมูล 
 

1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําหนังสือถึงคณบดีคณะตางๆ และหัวหนาหนวยงานตางๆ 
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล 

2. เ ม่ือได รับหนังสืออนุ มัติแลว  ผูวิจัยขอรายช่ือ  และหนวยงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจากฝายทะเบียนประวัติ กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3. ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางตามจํานวนท่ีกําหนด และมอบแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
ท่ีจะศึกษา โดยใหระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห 
  4. ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามคืน และตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม
เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวน 
 5. ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดรับจากกลุมตัวอยางท้ังหมดมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง
สถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล  
 

ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 
ประกอบการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.  สถิติพรรณนา (descriptive statistics) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปสวนบุคคล การออกกําลัง
กาย การรับรูอุปสรรคในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางโดยใชสถิติ คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  สถิติอางอิง (inferential statistics) วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการการรับรู
อุปสรรคในการออกกําลังกาย กับการออกกําลังกาย เม่ือนําขอมูลท่ีไดมาทดสอบการกระจายของ
ขอมูลพบวาขอมูลมีการกระจายไมเปนโคงปกติ จึงใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธสเปยรแมน 
(Spearman Rank Correlation) 
 


