
 
บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาเร่ือง การบริโภคอาหาร  การออกก าลงักาย  และภาวะไขมนัในเลือดของผูท่ี้มารับ
บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  เป็น
การศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive study) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา  การบริโภคอาหาร         
การออกก าลังกาย  และภาวะไขมันในเลือดของผู ้ท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี                     
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  มีวธีิการด าเนินการศึกษาดงัน้ี  
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรคือ  ผู ้ท่ีมารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี  ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  ในปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555  จ  านวน 1,025  คน   

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  ในปีงบประมาณ 2555 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555  โดยการเก็บขอ้มูลระยะเวลา 3 เดือน  
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยการสุ่มท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี เป็นผูท่ี้มีอายุ ≥ 35 ปีข้ึนไป มีผลตรวจ
คอเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอไรด์   ไขมนัดี (HDL) และไขมนัเลว (LDL) รู้และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้  
สามารถตอบแบบสอบถามได้  และยินยอมให้ความร่วมมือในการศึกษา  จ านวน 257  คน 
(ภาคผนวก ข  หนา้ 74)   
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดศึ้กษาและวิ เคราะห์จากเอกสาร  
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  แบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  น ้ าหนัก  ส่วนสูง  เส้นรอบเอว        
ดชันีมวลกาย (BMI) ชีพจร  ความดนัโลหิต  โรคประจ าตวั  และการสูบบุหร่ี   
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เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินเส้นรอบเอว  ดงัน้ี (รังสรรค ์ ตั้งตรงจิตร   เบ็ญจลกัษณ์  
ผลรัตน์  และประณีต  ผอ่งแผว้, 2550)   

เส้นรอบเอวของผูห้ญิง   < 80  เซนติเมตร    หมายถึง  ปกติ  ไม่อว้นลงพุง 
เส้นรอบเอวของผูห้ญิง   ≥ 80  เซนติเมตร   หมายถึง  ผดิปกติ  อว้นลงพุง 
เส้นรอบเอวของผูช้าย   < 90  เซนติเมตร     หมายถึง  ปกติ  ไม่อว้นลงพุง 
เส้นรอบเอวของผูช้าย   ≥ 90  เซนติเมตร    หมายถึง  ผดิปกติ  อว้นลงพุง 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน BMI หรือดชันีมวลกาย (โดยประเมินจากน ้ าหนกัเป็น
กิโลกรัมหารดว้ยส่วนสูงเป็นเมตร2) ดงัน้ี (World Health Organization: WHO, 2004) 

ดชันีมวลกาย <  18.5  กิโลกรัม/เมตร2                  หมายถึง  ผอม  
ดชันีมวลกายระหวา่ง 18.5 ถึง 22.9  กิโลกรัม/เมตร2     หมายถึง  สมส่วน 
ดชันีมวลกายระหวา่ง 23 ถึง 24.9  กิโลกรัม/เมตร2        หมายถึง  ทว้ม 
ดชันีมวลกายระหวา่ง 25 ถึง 29.9  กิโลกรัม/เมตร2        หมายถึง  อว้น 
ดชันีมวลกาย ≥ 30  กิโลกรัม/เมตร2                  หมายถึง   อว้นอนัตราย 

เกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินความดนัโลหิต  ดงัน้ี (The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention: The JNC7 Report, 2004) 

ความดนัโลหิต  < 140/90  mmHg     หมายถึง  ปกติ 
ความดนัโลหิต   ≥ 140/90  mmHg           หมายถึง  ผดิปกติ  

ส่วนที่ 2  การบริโภคอาหาร  ประกอบด้วย  ความถ่ีในการบริโภคอาหารแต่ละชนิด  
ความถ่ีของวิธีการปรุงอาหาร  ซ่ึงผูศึ้กษาได้ปรับปรุงมาจากภีระวรรณ  พิเคราะห์งาน (2547)       
กองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข (2550) และธญัญธร  ยงพานิช 
(2551)     

ด้านการบริโภคอาหารประกอบด้วยข้อความทั้ งทางบวกและทางลบ  ลักษณะ       
ขอ้ค าตอบของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rateing Scale) แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ          
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549)      

      ปฏิบติัเป็นประจ า    หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆทุกวนั 
                                                           ในหน่ึงสัปดาห์ 
      ปฏิบติัสม ่าเสมอ      หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ 4-6 วนั 
                                                           ในหน่ึงสัปดาห์ 

       ปฏิบติันานๆคร้ัง     หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ 1-3 วนั 
                                                                         ในหน่ึงสัปดาห์ 
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      ไม่ปฏิบติั                หมายถึง     ผูต้อบไม่เคยปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆเลย 
                                                                       ในหน่ึงสัปดาห์ 

โดยก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบบประเมินดา้นการบริโภคอาหาร  ดงัน้ี  
                                ขอ้ค าถามในดา้นบวก                          ขอ้ค าถามในดา้นลบ 
ปฏิบติัเป็นประจ า           ให ้ 3 คะแนน                                      ให ้0 คะแนน 
ปฏิบติัสม ่าเสมอ             ให ้2 คะแนน                                       ให ้1 คะแนน 
ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง           ให ้1 คะแนน                                       ให ้2 คะแนน 
ไม่ปฏิบติั                        ให ้0 คะแนน                                       ให ้3 คะแนน 

การแปลผลคะแนนเฉล่ียแบบประเมินด้านการบริโภคอาหาร  ดังน้ี (เติมศรี          
ช านิจารกิจ, 2540) โดยใชห้ลกัสถิติไดแ้ก่  พิสัย/จ  านวนชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด / 4 

คะแนนเฉล่ีย  2.25 – 3.00   หมายถึง   ผูต้อบมีการบริโภคอาหารอยูใ่น 
                                                            ระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.24   หมายถึง   ผูต้อบมีการบริโภคอาหารอยูใ่น 
                                                            ระดบัดี  
คะแนนเฉล่ีย  0.75 – 1.49   หมายถึง   ผูต้อบมีการบริโภคอาหารอยูใ่น 
                                                             ระดบัควรแกไ้ข 
คะแนนเฉล่ีย  0.00 – 0.74   หมายถึง   ผูต้อบมีการบริโภคอาหารอยูใ่น 
                                                            ระดบัตอ้งแกไ้ข  

ส่วนที่  3   การออกก าลังกาย  ประกอบด้วยการออกก าลังกายหรือไม่  รูปแบบ            
การออกก าลังกาย (การอบอุ่นร่างกายก่อนออกก าลังกาย  และการผ่อนคลายกล้ามเน้ือหลัง          
การออกก าลงักาย) ชนิด  เวลา  ความถ่ี  และความหนักของการออกก าลงักาย  และชนิด  เวลา  
ความถ่ี และความหนกัของการท างานใชแ้รง ซ่ึงผูศึ้กษาไดป้รับปรุงมาจากภีระวรรณ พิเคราะห์งาน 
(2547) และกองสุขศึกษา  กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข (2550)   

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินเวลา (ความนาน) ในการออกก าลงักายและการท างาน      
ใชแ้รงดงัน้ี (กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข, 2547)   

เวลา (ความนาน) ≥ 30 นาที/คร้ัง   หมายถึง   ดี  
เวลา (ความนาน) < 30 นาที/คร้ัง   หมายถึง   ไม่ดี 

 
 
 



 31 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความถ่ีในการออกก าลงักายและการท างานใช้แรงดงัน้ี 
(กรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข, 2547)   

ความถ่ี  ≥4 วนั/สัปดาห์    หมายถึง   ดี  
ความถ่ี  <4 วนั/สัปดาห์     หมายถึง   ไม่ดี 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความหนักในการออกก าลังกายและการท างานใช้แรง  
โดยประเมินจากรู้สึกภายหลงัการออกก าลงักายและการท างานใชแ้รง  ดงัน้ี (กรมอนามยั  กระทรวง
สาธารณสุข, 2547)   

รู้สึกไม่เหน่ือย              หมายถึง    ไม่ดี  
รู้สึกเหน่ือยปานกลาง   หมายถึง     ดี 
รู้สึกเหน่ือยมาก             หมายถึง   ไม่ดี 

ด้านการออกก าลังกายและการท างานใช้แรง  ประกอบด้วยข้อความทางบวก 
ลกัษณะขอ้ค าตอบของขอ้ค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rateing  Scale) แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ   
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2549)      

ปฏิบติัเป็นประจ า    หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆทุกวนั 
                                                     ในหน่ึงสัปดาห์  
ปฏิบติัสม ่าเสมอ      หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ 4-6 วนั 
                                                     ในหน่ึงสัปดาห์ 
ปฏิบติันานๆคร้ัง     หมายถึง     ผูต้อบไดป้ฏิบติัในเร่ืองนั้นๆ 1-3 วนั 
                                                     ในหน่ึงสัปดาห์ 
ไม่ปฏิบติั                หมายถึง     ผูต้อบไม่เคยปฏิบติัในเร่ืองนั้นๆเลย 
                                                    ในหน่ึงสัปดาห์ 

โดยก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแบบประเมินดา้นการออกก าลงักายและ 
การท างานใชแ้รง  ดงัน้ี 
                                                                              ขอ้ค าถามในดา้นบวก                           
               ปฏิบติัเป็นประจ า                          ให ้ 3 คะแนน                                        
               ปฏิบติัสม ่าเสมอ                             ให ้2 คะแนน                                        
               ปฏิบติันาน ๆ คร้ัง                          ให ้1 คะแนน                                         
               ไม่ปฏิบติั                                        ให ้0 คะแนน                                         
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การแปลผลคะแนนเฉล่ียแบบประเมินดา้นการออกก าลงักายและการท างานใชแ้รง  
ดงัน้ี (เติมศรี  ช านิจารกิจ, 2540) โดยใชห้ลกัสถิติไดแ้ก่  พิสัย/จ  านวนชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนน
ต ่าสุด / 4 

คะแนนเฉล่ีย  2.25 – 3.00   หมายถึง   ผูต้อบมีการออกก าลงักายและ 
                                                             การท างานใชแ้รงอยูใ่นระดบัดีมาก 
คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.24   หมายถึง   ผูต้อบมีการออกก าลงักายและ 
                                                             การท างานใชแ้รงอยูใ่นระดบัดี  
คะแนนเฉล่ีย  0.75 – 1.49   หมายถึง   ผูต้อบมีการออกก าลงักายและ 
                                                            การท างานใชแ้รงอยูใ่นระดบัควรแกไ้ข 
คะแนนเฉล่ีย  0.00 – 0.74   หมายถึง   ผูต้อบมีการออกก าลงักายและ 
                                                            การท างานใชแ้รงอยูใ่นระดบัตอ้งแกไ้ข  

ส่วนที่ 4  ผลการตรวจเลือด  ประกอบดว้ย  คอเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอไรด์  ไขมนัดี 
(HDL) และไขมนัเลว (LDL) (NCEP, 2002)    

เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินคอเลสเตอรอล  ดงัน้ี   
ระดบัค่าคอเลสเตอรอล  ≤ 200 มก./ดล.        หมายถึง  ปกติ 
ระดบัค่าคอเลสเตอรอล  > 200 มก./ดล.         หมายถึง  ผดิปกติ 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินไตรกลีเซอไรด์  ดงัน้ี   
ระดบัค่าไตรกลีเซอไรด ์  ≤ 150 มก./ดล.       หมายถึง  ปกติ 
ระดบัค่าไตรกลีเซอไรด ์ > 150 มก./ดล.         หมายถึง  ผดิปกติ 

เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน ไขมนัดี (HDL) ดงัน้ี   
ส าหรับผูห้ญิงระดบัค่าไขมนัดี (HDL) ≥  50 มก./ดล.    หมายถึง  ปกติ 

                                            ระดบัค่าไขมนัดี (HDL) < 50  มก./ดล.      หมายถึง  ผดิปกติ 
ส าหรับผูช้ายระดบัค่าไขมนัดี (HDL) ≥ 40  มก./ดล.       หมายถึง  ปกติ 

                                          ระดบัค่าไขมนัดี (HDL) < 40  มก./ดล.        หมายถึง  ผดิปกติ 
เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมิน ไขมนัเลว (LDL) ดงัน้ี   

ระดบัค่าไขมนัเลว (LDL) < 130 มก./ดล.        หมายถึง  ปกติ 
ระดบัค่าไขมนัเลว (LDL) ≥ 130 มก./ดล.        หมายถึง  ผดิปกติ 
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กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ   
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. การหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity) โดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึนเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นสุขภาพ 2 ท่าน  และ
ด้านการใช้สถิติในงานวิจัย 1 ท่าน  เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา (Item Objective 
Congruency) IOC ไดค้่าเฉล่ียดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามรายฉบบัเท่ากบั .92 (ภาคผนวก ช  
หนา้ 91) จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข  ให้มีความสมบูรณ์มากข้ึนตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคุณวฒิุก่อนท่ีจะน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ 

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ข
ตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิแลว้  น ามาหาความเช่ือมัน่กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั             
กลุ่มตวัอยา่งจริงท่ีตอ้งการศึกษาจ านวน 40 คน ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  
(ไม่รวมในกลุ่มตวัอยา่ง) ซ่ึงเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโดยการสุ่มท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี เป็นผูท่ี้มี
อาย ุ≥ 35 ปีข้ึนไป มีผลตรวจคอเลสเตอรอล  ไตรกลีเซอไรด ์ ไขมนัดี (HDL) และไขมนัเลว (LDL)  
รู้และเขา้ใจภาษาไทยไดดี้  สามารถตอบแบบสอบถามได ้ และยินยอมให้ความร่วมมือในการศึกษา  
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาช (Cronbach’s  alpha  Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
.76    

3. การหาความถูกต้องของเคร่ืองชั่งน ้ าหนัก   และท่ีวดัส่วนสูง  ซ่ึงได้รับ             
การรับรองจากพาณิชย์จังหวัดในด้านความเท่ียงตรงแล้ว   มีการตั้ งเคร่ืองชั่งน ้ าหนักก่อน              
การชัง่น ้าหนกัทุกคร้ัง โดยใชลู้กตุม้น ้าหนกัมาตรฐาน 10 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัมเป็นมาตรฐานใน
การตั้ง  และมีการตั้งเคร่ืองชัง่น ้าหนกั  หลงัจากชัง่น ้าหนกัประชากรทุก 10 คน 

4. การหาความแม่นย  าของเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัและท่ีวดัส่วนสูง โดยท าการชัง่น ้ าหนกั
และวดัส่วนสูงอาสาสมคัรจ านวน 3 ท่าน ท่ีมีภาวะโภชนาการต่างกนั คือ รูปร่างอว้น ปกติ และผอม 
ท่านละ 10 คร้ัง  หลงัจากนั้นน ามาค านวณสัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of Variation :  
CV) ซ่ึงค่าท่ีได้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 และจากการค านวณอาสาสมัครท่ีมีรูปร่างอ้วนได ้           
ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของการชั่งน ้ าหนักเท่ากับ 0.00 และการวดัส่วนสูงเท่ากบั 0.00 
อาสาสมคัรท่ีมีรูปร่างปกติไดค้่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของการชัง่น ้ าหนกัเท่ากบั 0.01 และ
การวดัส่วนสูงเท่ากับ 0.00 อาสาสมคัรท่ีมีรูปร่างผอมได้ค่าสัมประสิทธ์ิความแปรปรวนของ         
การชัง่น ้ าหนักเท่ากบั 0.01 และการวดัส่วนสูงเท่ากบั 0.00 ตามล าดบั (ภาคผนวก ฌ  หน้า 96) 
(ฤตินนัท ์สมุทร์ทยั, 2553) 
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กำรพทิกัษ์สิทธ์ิ    
ผูศึ้กษาขออนุญาตด าเนินการศึกษาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั  คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และไดรั้บเอกสารรับรองในการศึกษา Research ID: 1025/ Study Code: 
FAM-12-1025-EX จึงเสนอถึงผูอ้  านวยการศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา  และขออนุญาตเก็บขอ้มูลในกลุ่มผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริม
สุขภาพ เม่ือเร่ิมศึกษาผูศึ้กษาแนะน าตวัเองแก่ผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิก
ส่งเสริมสุขภาพ  อธิบายวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล  และช้ีแจง
ให้ทราบถึงสิทธ์ิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษา  ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการศึกษา
คร้ังน้ีผูศึ้กษาจะเก็บเป็นความลบัและจะใชป้ระโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  เม่ือผูท่ี้มารับบริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  ยินยอมให้ความร่วมมือในการศึกษาและลงช่ือใน        
ใบยนิยอมแลว้  ผูศึ้กษาจึงด าเนินการเก็บขอ้มูล   
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
1. ผูศึ้กษาท าหนงัสือผ่านผูอ้  านวยการบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึง

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค์ และ       
ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  
   2. เ ม่ือได้รับหนังสืออนุมัติจากผู ้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ            
ศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่แลว้  ผูศึ้กษาประสานงานกบับุคลากรท่ีคลินิกส่งเสริมสุขภาพเพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงค์ของการศึกษา  รายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  
   3. ผูศึ้กษาแนะน าตวัเองแก่ผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริม
สุขภาพ  อธิบายวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล  พร้อมทั้งอธิบาย 
วธีิตอบแบบสอบถาม  และช้ีแจงใหท้ราบถึงสิทธ์ิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษา 
   4. เม่ือผูท่ี้มารับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ณ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ  ยินยอมให้
ความร่วมมือในการศึกษาและลงช่ือในใบยนิยอมแลว้  ผูศึ้กษาจึงด าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง   
   5. ผูศึ้กษาตรวจสอบความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้มูล  และรหสัขอ้มูลแลว้น าไป
วเิคราะห์ทางสถิติ  
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กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน าไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์

ขอ้มูล  ดงัน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไป  วเิคราะห์โดยใช ้ การแจกแจงความถ่ี  และการหาค่าร้อยละ   
2. การบริโภคอาหาร  วิเคราะห์โดยใช้  การแจกแจงความถ่ี  การหาค่าร้อยละ  การหา

ค่าเฉล่ีย  และการหาส่วนเบนเบ่ียงมาตรฐาน 
3. การออกก าลงักาย  วิเคราะห์โดยใช้  การแจกแจงความถ่ี  การหาค่าร้อยละ  การหา

ค่าเฉล่ีย  และการหาส่วนเบนเบ่ียงมาตรฐาน    
4. ผลการตรวจเลือด  วเิคราะห์โดยใช ้ การแจกแจงความถ่ี  และการหาค่าร้อยละ           


