
บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการศึกษา  
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพประกอบกัน  การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อหาลักษณะ
การกระจายของประชากรท่ีศึกษา และการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เปนการศึกษาหา
ความหมาย ความเชื่อดานสุขภาพ และเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดูแลตนเองของ
หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้ คือ หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ท่ีมารับบริการฝากครรภท่ีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และ
ผดุงครรภโบราณในจังหวัดนราธิวาส   

       กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาเลือกกลุมตัวยางแบบบังเอิญ  (Accidental 
Sampling) โดยคัดเลือกจากหญิงต้ังครรภท่ีมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และท่ีมารับบริการฝากครรภท่ี
หนวยฝากครรภของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในชวงเดือน
มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 และไดแบงสัดสวนในการเก็บขอมูลโดยกําหนดโควตาตาม
จํานวนอําเภอท่ีอยูในความรับผิดชอบในการรับสงตอหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะเส่ียง ซ่ึงโรงพยาบาล
นราธิวาสฯ ดูแลท้ังส้ิน 9 อําเภอรวมท้ังอําเภอเมือง และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลกรับผิดชอบ 4 อําเภอ
รวมอําเภอสุไหงโก-ลกดวย ดังนั้น สัดสวนท่ีได คือโรงพยาบาลนราธิวาสฯ รอยละ 70 และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รอยละ 30 กลุมตัวอยางท่ีไดในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวนท้ังส้ิน 79 คน เปน
หญิงต้ังครรภจากโรงพยาบาลนราธิวาสฯ จํานวน 55 คน และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จํานวน 24 
คน  
             สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Smpling) ในการสัมภาษณเชิงลึก โดยพิจารณาจากขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนหลัก ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกับการกระจายและลักษณะของ
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กลุมตัวอยางท่ีไดจากการศึกษาเชิงปริมาณ และจากการสังเกต ในระหวางท่ีดําเนินการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ ไดกําหนดคุณสมบัติของผูใหขอมูลดังนี้ เปนหญิงต้ังครรภแรกท่ีมีภาวะโลหิตจาง หรือหญิง
ต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางรุนแรง เชน ไมสามารถควบคุมคาความเขมขนของเลือดในคร้ังท่ีสองให
อยูในเกณฑปกติได  หรือ มีการใหเลือด กอนคลอด หรือมีภาวะโลหิตจางซํ้าซอน เชน การมีภาวะ
โลหิตจางทุกคร้ังของการตั้งครรภ หรือมีภาวะโลหิตจางมากกวา 1 คร้ัง  โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางใน
การสัมภาษณเชิงลึกจากขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ไดกลุมตัวอยางตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนด  จํานวน 7 คน ประกอบดวย หญิงต้ังครรภแรก จํานวน 3 คน หญิงต้ังครรภหลัง
จํานวน 4 คน ซ่ึงมีภาวะโลหิตจางรุนแรงตามคุณสมบัติขางตน คือ มีภาวะโลหิตจางซํ้าซอน จํานวน 
2 คน ไดรับการใหเลือด จํานวน 1 คน และไมสามารถควบคุมคาความเขมขนของเลือดในคร้ังท่ีสอง 
จํานวน1 คน  นอกจากนี้ผูศึกษาตองการศึกษาภูมิปญญาชาวบานในเร่ืองเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ
หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง ความเช่ือ  ความหมายของโรค ตลอดจนองคความรูในเรื่องการ
ปองกันและรักษาภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภ โดยการสัมภาษณเชิงลึก ผดุงครรภโบราณซ่ึง
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภในจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 คน ดังนั้น
กลุมตัวอยางในการใหขอมูลในการสัมภาษณเชิงลึก ท้ังส้ิน 8 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

 1.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  คือ แบบสัมภาษณท่ีผูศึกษาสรางข้ึน
เอง ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ซ่ึง
ประกอบดวย 2 สวน คือ  

      สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล ไดแก  ช่ือ  ท่ีอยู  ภูมิลําเนาเดิม  อายุ  ศาสนา  ระดับ
การศึกษา  ความสามารถในการส่ือสาร  อาชีพ  รายไดของครอบครัว  ความพอเพียงของรายได และ
ลักษณะครอบครัว ลักษณะขอคําถามแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด  

       สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภ  ไดแก  อายุครรภท่ีมาฝากครรภคร้ังแรก  อายุ
ครรภปจจุบัน  ลําดับท่ีของการต้ังครรภ  จํานวนครั้งท่ีมาฝากครรภ  ผลการเจาะเลือดครั้งแรกและ
คร้ังท่ี 2  ประวัติการแทงบุตร  ประวัติการคลอดกอนกําหนด  ประวัติการคลอดทารกท่ีมีน้ําหนักตํ่า
กวา 2,500 กรัม  ประวัติการเจ็บปวยในระหวางการตั้งครรภ  ประสบการณในการไดรับคําสอนหรือ
คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะต้ังครรภ  การตรวจพยาธิ  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และ
ยาเสริมธาตุเหล็ก  ลักษณะขอคําถามแบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด 



 29 
 

2.  เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ  คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกจะเนนในเร่ือง
ความเชื่อดานสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมี
ภาวะโลหิตจาง  โดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (The semi – structured interview) ในการ
สัมภาษณเชิงลึกซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาในเร่ืองขอหาม  ขอปฏิบัติในการบริโภคอาหารของหญิง
ต้ังครรภ  ความรู ความเช่ือเกี่ยวกับโรคโลหิตจาง  รวมท้ังปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการ
ดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ   

3.  เทปบันทึกเสียง  เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลไดอยางครบถวน 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูศึกษานําแบบสัมภาษณไปหาความตรงดานเนื้อหา
และความถูกตองของภาษาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความตรงดานเนื้อหา         
( Content Validity Index) โดยไดคา CVI = 0.96  หลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณท่ีผานการแกไข
ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางท่ีมีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีจะ
ศึกษา จํานวน 10 คน เพื่อทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับภาษาหรือขอคําถามใหมีความเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยาง  
   
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขอหนังสือขออนุญาตเก็บ
ขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร
และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลของ
กลุมตัวอยางในแผนกฝากครรภ  เม่ือไดรับอนุญาตแลว ผูศึกษาเขาพบหัวหนาแผนกฝากครรภ และ
บุคลากรในแผนก เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูล การพิทักษสิทธิ
ของกลุมตัวอยาง จากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี้  

1. ผูศึกษาคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนด จากสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
แลวจดรายช่ือรวบรวมไวและทําการบันทึกลงในแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับการ
ต้ังครรภ  

2. ผูศึกษาไดเขาพบกลุมตัวอยางและเร่ิมสรางสัมพันธภาพกับกลุมตัวอยางโดยการแนะนํา
ตัว ช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษาใหกลุมตัวอยางทราบและขอความรวมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ 
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3. เม่ือกลุมตัวอยางยินยอมเขารวมในการศึกษา ผูศึกษาดําเนินการสัมภาษณตามแบบ
สัมภาษณท่ีเตรียมไว เม่ือเสร็จส้ินการสัมภาษณผูศึกษาตรวจสอบความครบถวนสมบูรณและตอบ
คําถามขอสงสัยของกลุมตัวอยาง กรณีท่ีกลุมตัวยางคนใดมีคุณสมบัติตามขอกําหนดในการสัมภาษณ
เชิงลึก ผูศึกษาจะขออนุญาตจากกลุมตัวอยางเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึก ท้ังนี้ไดมีการนัดหมายให
สัมภาษณ และกําหนดสถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางและผูศึกษาสะดวกเพื่อทําการสัมภาษณเชิงลึกตอไป  

4. การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณเชิง
ลึก ดวยการนัดหมายกับกลุมตัวอยางในการสัมภาษณโดยการกําหนดสถานที่ในการสัมภาษณตาม
ความสะดวกของผูใหขอมูลและผูศึกษา ซ่ึงอาจเปนสถานบริการสาธารณสุขหรือท่ีพักอาศัยของผูให
ขอมูล ซ่ึงผูศึกษาเปนผูดําเนินการบันทึกขอมูลโดยการบันทึกเสียงขณะใหการสัมภาษณ และการจด
บันทึกแบบยอเพื่อความเขาใจในประเด็นเนื้อหาไดดียิ่งข้ึน โดยใชเวลาในการสัมภาษณเชิงลึก อยาง
นอยคนละ 1 ช่ัวโมง หากไดขอมูลไมครบถวนจะมีการนัดสัมภาษณเพิ่มเติมในวันตอไป  

5. เม่ือไดกลุมตัวอยางครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณมาสรุปและวิเคราะหขอมูลตามวิธีการตอไป  
 
การวิเคราะหขอมูล  

 การศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลสองวิธี คือ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ  โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สําหรับการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูลและ
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนํา
ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากการสัมภาษณเชิงลึก นํามาจัดระบบ แยกประเภทขอมูลเปนหมวดหมูตาม
วัตถุประสงคและขอบเขตท่ีศึกษา จากนั้นจึงประมวลขอมูลทุกประเภทเขาดวยกัน เพื่อใชประกอบ
ในการตีความและสังเคราะหเปนภาพรวมของขอมูล ในแตละดานท้ังในสวนของบริบทของชุมชน 
ขอมูลจากกลุมผูใหขอมูลมาอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจริง 
 
การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยาง 

         การพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางผูศึกษาไดเสนอคณะกรรมการจริยธรรม สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกลาว โดย    
ผูศึกษามีการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางต้ังแตกระบวนการคัดเลือกกลุมตัวอยาง การเก็บขอมูล การ
รวบรวมขอมูลจนกระท่ังการนําเสนอขอมูล โดยมีการแนะนําตัว แจงวัตถุประสงคตลอดจนถึง
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ข้ันตอนในการศึกษา โดยจะตองไดรับความยินยอมจากผูใหขอมูลดวยความสมัครใจ ไมมีวิธีการ
บังคับขูเข็ญหรือหลอกลวงเพ่ือใหไดขอมูล มีการขออนุญาตบันทึกขอมูลขณะสัมภาษณ ซ่ึงใน
ระหวางการสัมภาษณผูใหขอมูลมีอิสระท่ีไมตอบคําถามในเร่ืองท่ีไมปรารถนาจะตอบ และสามารถ
หยุดการสนทนาไดตามตองการ การรักษาความลับของขอมูลและผูใหขอมูล โดยการเก็บขอมูลไว
อยางดี การนําเสนอขอมูลจะนําไปอภิปรายโดยไมเปดเผยช่ือของผูใหขอมูล จะเผยแพรขอมูลในทาง
วิชาการเทานั้น ไมใหขอมูลในการศึกษาเปนเร่ืองเปดเผยและความเดือดรอนเสียหายตอผูใหขอมูล
ยกเวนไดรับการยินยอมจากผูใหขอมูล 

สถานท่ีในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแผนกฝากครรภ ของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร  โรงพยาบาล
สุไหงโก-ลก และท่ีอยูอาศัยของผูใหขอมูลในจังหวัดนราธิวาส เปนสถานท่ีเก็บขอมูล 

ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

 ต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2551  


