
บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการและ
การออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษา          
เชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาการสรางเสริมสุขภาพโดยการปฏิบัติตามหลัก              
โภชนบัญญัติ 9 ประการและการออกกําลังกายของบุคลากรศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัด
เชียงใหมโดยมีวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 
 
ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรในศูนยสงเสริมอุตสากรรมภาคท่ี 1 จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 จํานวนท้ังส้ิน 100 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามซ่ึงผูศึกษาสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 3 สวนดังนี้ 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
โรคประจําตัว น้ําหนัก สวนสูง ตําแหนงงานและรายได 
    สวนท่ี 2 ขอมูลการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 
ประการ ประกอบดวยคําถาม ดานความถ่ีการบริโภคและดานความถ่ีการปฏิบัติท้ังเชิงบวกและเชิงลบ  

    2.1 ขอคําถามดานความถ่ีการบริโภค ลักษณะคําถามแตละขอมีคําตอบ     
ใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ บริโภคเปนประจํา บริโภคบอยคร้ัง บริโภคนานๆ 
คร้ัง และไมเคยบริโภคเลย ซ่ึงแตละคําตอบ มีความหมาย ดังนี้ 
           บริโภคเปนประจํา        หมายถึง  บริโภคอาหารนั้นมากกวา 14  ม้ือ / สัปดาห 
          บริโภคบอยคร้ัง    หมายถึง  บริโภคอาหารนั้น 7 – 14 ม้ือ / สัปดาห 
           บริโภคนานๆ คร้ัง       หมายถึง  บริโภคอาหารนั้น 1 – 6 ม้ือ / สัปดาห 

ไมเคยบริโภคเลย         หมายถึง  ไมเคยบริโภคอาหารนั้นเลย / สัปดาห 
    2.2 ขอคําถามดานความถ่ีการปฏิบัติลักษณะคําถามแตละขอมีคําตอบ       

ใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง ปฏิบัตินานๆ คร้ัง 
และไมเคยปฏิบัติเลยซ่ึงแตละคําตอบมีความหมายดังนี้ 
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ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง     ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 5-7 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบอยคร้ัง      หมายถึง  ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 3-4 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัตินานๆ คร้ัง     หมายถึง  ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 1-2 คร้ัง / สัปดาห 

 ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติในเร่ืองนั้นเลย / สัปดาห 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
                         ขอความดานบวก               ขอความดานลบ 
 บริโภคเปนประจํา / ปฏิบัติเปนประจํา ให 3 คะแนน  0 คะแนน 
 บริโภคบอยคร้ัง / ปฏิบัติบอยคร้ัง  ให 2 คะแนน  1 คะแนน 
 บริโภคนานๆ คร้ัง / ปฏิบัตินานๆคร้ัง        ให 1 คะแนน  2 คะแนน 
 ไมเคยบริโภคเลย / ไมเคยปฏิบัติเลย ให 0 คะแนน  3 คะแนน 
การแปลผลคะแนนการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ แบงเปน 4 
ระดับ (สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2548) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา  0.50     หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติ   
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
อยูในระดับ  ตองปรับปรุง  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 0.50 – 1.49  หมายถึง    มีการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติ   
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
อยูในระดับ  พอใช 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง    มีการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติ   
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
อยูในระดับ  ดี 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.00  หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการปฏิบัติ   
ตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการ 
อยูในระดับ  ดีมาก 

  สวนท่ี 3  ขอมูลการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกายลักษณะคําถาม          
แตละขอใหเลือกแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับคือ ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยคร้ัง             
ปฏิบัตินานๆ คร้ังและไมเคยปฏิบัติซ่ึงแตละคําตอบมีความหมายดังนี้ 
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ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง     ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 5-7 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัติบอยคร้ัง      หมายถึง  ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 3-4 คร้ัง / สัปดาห 
ปฏิบัตินานๆ คร้ัง     หมายถึง  ปฏิบัติในเร่ืองนั้น 1-2 คร้ัง / สัปดาห 

 ไมเคยปฏิบัติ          หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติในเร่ืองนั้นเลย / สัปดาห 
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 ปฏิบัติเปนประจํา     ให  3 คะแนน        
 ปฏิบัติบอยคร้ัง      ให  2 คะแนน   
 ปฏิบัตินานๆ คร้ัง ให  1 คะแนน   
 ไมเคยปฏิบัติ      ให  0 คะแนน  
การแปลผลคะแนนการสร า ง เส ริม สุขภาพด านการออกกํ า ลั งกาย  แบ ง เปน  4  ระดับ                          
(สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน, 2548) ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียตํ่ากวา  0.50     หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย      
    อยูในระดับ  ตองปรับปรุง  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 0.50 – 1.49  หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
    อยูในระดับ  พอใช 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
     อยูในระดับ  ดี 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.00  หมายถึง     มีการสรางเสริมสุขภาพดานการออกกําลังกาย 
    อยูในระดับ  ดีมาก 

 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ของแบบสอบถามโดยผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  3 ทาน  ตรวจสอบความถูกตอง  ความชัดเจนแลวนํามาปรับปรุงแกไข                   
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 
   2. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ีทําการ
แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับบุคลากรในสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแรเขต 3 
จังหวัดเชียงใหมจํานวน 20 คนแลวนําผลท่ีไดมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) คาความเช่ือม่ันท่ีไดคือ 0.86  
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การพิทักษสิทธ์ิ 
 การพิทักษ สิทธ์ิของประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ผู ศึกษาได ทํา เอกสารยินยอมข้ึน                    
เพื่อใชในการพิทักษสิทธ์ิของประชากรโดยช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษาและขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลใหตรงตามความเปนจริงซ่ึงขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้จะนําเสนอ
โดยภาพรวม เม่ือประชากรยินดีเขารวมการศึกษา และลงนามในเอกสารยินยอมแลว ผูศึกษา             
จึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวมรวมขอมูล  
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ระหวางวันท่ี 10 มีนาคม ถึง วันท่ี 10 
เมษายน 2552    
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช     

ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาตรวจสอบการตอบกอนนําไปวิเคราะหโดยใชสถิติ ดังนี้ 
1. ขอมูลพื้นฐานใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ดวยการหาคาความถ่ีและ      

คารอยละ 
2. การสรางเสริมสุขภาพดานอาหาร โภชนาการและการออกกําลังกาย วิเคราะหหา คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
 


