
 
บทที่3 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาซ่ึงประกอบดวยขอบเขตดานพ้ืนท่ี ขอบเขตดาน
ประชากรและขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยใชวิธีการสังเกต ท้ังเปนแบบทางการและไมเปนทางการ ใช
การสัมภาษณและใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บขอมูลเพ่ือใหไดมาซ่ึง
ขอมูลท่ีเปนจริง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผูศึกษา
จะศึกษาการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีองคประกอบของวิธีการดําเนินการ
ศึกษาแบงเปนขั้นตอน ดังนี ้
 3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล 2 ลักษณะ คือ ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ 
 3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ 
  การศึกษาครั้งนี้มุงท่ีจะศึกษาการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีจะ
เกิดขึ้นนั้นมีความแตกตางกันในแตละบุคคล ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ผูวิจัยจึงกําหนดกลุม
ผูใหขอมูล ในขั้นตอนการเก็บขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีผูวิจัยตองการ 
  ก. กลุมผูใหขอมูลทางการ เจาหนาท่ีกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม ไดให
ขอมูลในสวนรายช่ือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตกําหนดพ้ืนท่ี ขอมูลท่ัวไป
หนาท่ีท่ัวไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 
 
 



 45

       - ที่มา เปนมลพิษทางอากาศผลผลิตของกระบวนการเผาไหมหรือสันดาปที่ไม
สมบูรณและเปนสารท่ีสามารถคงอยูในส่ิงแวดลอมไดนานไมสลายตัวไดงาย 
       - สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ไดแก ไฟปา การเผาเศษพืชและเศษวัสดุ
การเกษตร การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน การเผาในพ้ืนท่ีเอกชนท่ีไมไดใชประโยชนหรือพ้ืนท่ีรก
รางวางเปลา มลพิษจากอุตสาหกรรม การวางผังเมืองท่ีไมถูกตอง การจราจร การกอสราง 
       - แหลงกําเนิดท่ีกอใหเกิดภาวะหมอกควัน ซ่ึงมาจาก 2 แหลง คือ จากธรรมชาติ
และกิจกรรมของมนุษย 
  ข. ความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงตอสุขภาพของภาวะหมอกควัน มาจากแบบ
ประเมินความรูความเขาใจ คือจากการตอบแบบสอบถาม 

       - เขาใจถึงการปองกันตนเองจากอันตรายของหมอกควัน 
       - โรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะหมอกควันและโรคท่ีมีความเส่ียงมากในภาวะท่ี
เกิดหมอกควัน 
  ค. การถายทอดความรูของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ซ่ึงมีบทบาทใน
การเปนผูนําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน/ชุมชน 
เปนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change agents) พฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
และมีหนาท่ี แกขาวราย กระจายขาวดี ช้ีบริการ ประสานงานสาธารณสุข บําบัดทุกขประชาชน 
ดํารงตนเปนตัวอยางท่ีด ี
       - ทําหนาท่ีเปนผูส่ือขาวสารสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ีและประชาชนใน
หมูบาน นัดหมายเพ่ือนบานมารับบริการสาธารณสุข แจงขาวสารสาธารณสุข 
       - ทําหนาท่ีเปนผูใหคําแนะนําถายทอดความรูแกเพ่ือนบานและแกนนําสุขภาพ
ประจําครอบครัว ในเรื่องตางๆ 
       - ทําหนาท่ีเปนผูใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน คือ ปฐมพยาบาลเบื้องตน 
สงตอผูปวย 
       - จัดกิจกรรม ไดแก จัดทําศูนยขอมูลขาวสารของหมูบาน.ถายทอดความรูและ
จัดกิจกรรมตามปญหาของชุมชน.ใหบริการท่ีจําเปนใน 14 กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน 
       - เฝาระวังและปองกันปญหาสาธารณสุขในหมูบาน 
       - ผูนําในการบริหารจัดการวางแผนแกปญหาและพัฒนาชุมชน โดยใช
งบประมาณหมวดอุดหนุนท่ัวไปท่ีไดรับจากกระทรวงสาธารณสุข 
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       - เปนแกนนําในการชักชวนเพ่ือนบานเขารวมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุข
ของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลสิทธิประโยชนดานสาธารณสุขของประชาชนใน
หมูบาน 

3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ  
 การศึกษาการรับรูความเส่ียงตอสุขภาพในภาวะหมอกควันของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานในเขตเทศบาลนคร เทศบาลนครเชียงใหม ผูศึกษาไดศึกษาจากเอกสาร
วิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือหาแนวคิด ทฤษฎี ซ่ึงใหผูใชนําไปใชในการพัฒนากรอบแนวคิด
และแนวทางในการศึกษาครั้งนี ้  

  เอกสารในการศึกษาครั้งนี้จะประกอบไปดวย ขอมูลดานคุณภาพอากาศ โรคท่ีเกิด
จากภาวะหมอกควัน ขอมูลดานการเจ็บปวยของโรคท่ีเกิดจากภาวะหมอกควัน ขอมูลการเผาปา มา
จากเว็บไซต 
   ขอมูลประชากรในพ้ืนท่ี รายช่ืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน มาจากกอง
สาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม 

 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2.1 ประชากร 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อ.ส.ม.) 
ท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 4 แขวง แขวงศรีวิชัย แขวง
นครพิงค แขวงเม็งราย แขวงกาวิละ จํานวน 86 ชุมชน  
 3.2.2 กลุมตัวอยาง 
   นําจํานวนชุมชนท้ังหมด มาหากลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกตามสัดสวน ดังนี ้
   ขั้นที่ 1 หาคาเฉล่ียชุมชนในจํานวนท่ีเทากัน 
    จาก =         86 
                 4 
     =        22 ชุมชน 
   ดังนั้นไดคาเฉล่ียท้ัง 4 แขวง จะตองมีกลุมตัวอยางท้ังหมด 22 ชุมชน 
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ขั้นที่ 2 นํามาเฉล่ียเลือกตามสัดสวน ดังนี ้

    

แขวง การหาคาเฉล่ีย จํานวนชุมชนท่ีไดจากการ
เลือกตามสัดสวน 

ศรีวิชัย      17  ชุมชน (17*22)/86 4 
นครพิงค  18 ชุมชน (18*22)/86 5 
เม็งราย     25 ชุมชน (25*22)/86 6 
กาวิละ      26 ชุมชน (26*22)/86 7 

รวม 86 22 
 

  ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) คือการใชวิธีจับฉลากแตละชุมชน ใหไดตามจํานวนท่ีคํานวณไดขางตน เพ่ือไดจํานวน
กลุมตัวอยาง 22 ชุมชน จําแนกไดดังนี ้

  จากกลุมตัวอยางท่ีเลือกไดนํามาจับสลากไดรายช่ือชุมชนในแตละแขวง ดังนี ้
  แขวงศรีวิชัยไดชุมชนศรีวิชัย ชุมชนบวกหาด ชุมชนทานตะวัน ชุมชนคูปูลูน 
  แขวงนครพิงค ไดชุมชนปาตัน ชุมชนกูเตา ชุมชนเชตะวัน ชุมชนชมพูชาง ชุมชน
เชียงยืน 
  แขวงเม็งราย ไดชุมชนพันอน ชุมชนทิพยรัตน ชุมชนหม่ืนตูม ชุมชนพวกเปย                      
ชุมชนระแกง ชุมชนดาวดึงส 
  แขวงกาวิละ ไดชุมชนหนองปาครั่ง ชุมชนสันนาลุง ชุมชนกูคํา ชุมชนตนขาม
ชุมชนบานแพะ ชุมชนสันปาขอย ชุมชนใจแกว 
 

แขวง รายช่ือชุมชนจากการสุม จํานวนคนในชุมชน(คน) 
แขวงศรีวิชัย ชุมชนศรีวิชัย 20 

 ชุมชนบวกหาด 17 
 ชุมชนทานตะวัน 7 
 ชุมชนคูปูลูน 20 
  รวม 64 
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แขวง รายช่ือชุมชนจากการสุม จํานวนคนในชุมชน(คน) 
 

แขวงนครพิงค 
 
ชุมชนปาตัน 

 
25 

 ชุมชนกูเตา 19 
 ชุมชนเชตวัน 10 
 ชุมชมพูชาง 18 
 ชุมชนเชียงยืน 16 
 รวม 88 

แขวงเม็งราย ชุมชนพันอน 13 
 ชุมชนทิพยรัตน 5 
 ชุมชนหม่ืนตูม 19 
 ชุมชนพวกเปย 17 
 ชุมชนระแกง 20 
 ชุมชนดาวดึงษ 16 
  รวม 90 

แขวงกาวิละ ชุมชนหนองปาครั่ง 15 
 ชุมชนสันนาลุง 13 
 ชุมชนกูคํา 16 
 ชุมชนตนขาม 21 
 ชุมชนบานแพะ 14 
 ชุมชนสันปาขอย 23 
  ชุมชนใจแกว 18 
 รวม 120 
  รวมจํานวนท้ังหมด 362 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม โดยผูศึกษาสรางขึ้นตามวัตถุประสงค
ของการศึกษา ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปประกอบดวยอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ประวัติการ 
เจ็บปวย การไดรับขาวสารเปนตน 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูเรื่องท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควันเปน 
แบบวัดความรูแบบ 2 ตัวเลือก คือ “ทราบ” และ “ไมทราบ” 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบ 
ของภาวะหมอกควันเปนแบบวัดความรูแบบ 2 ตัวเลือก คือ “ทราบ” และ“ไมทราบ”                                

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการถายทอดความรูสูชุมชนโดยท่ีแบบสอบถามจะถามแบบ
2ตัวเลือก คือ “เคย” และ “ไมเคย” ซ่ึงมีการถามอีกครั้งวามีการแนะนําใหสมาชิกชุมชนหรือไม มี
แบบ 2 ตัวเลือก คือ “แนะนํา” และ “ไมแนะนํา” 
  สวนท่ี 5 ความเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ มีการใชแบบสอบถาม
โดยการตั ้งหัวขอและแนะแนวทางไวแลวใหกลุมตัวอยางตอบตามเห็นสมควร อีกท้ังยังมี
ขอเสนอแนะท่ีเวนไวสามารถเติมขอความลงไปได มีการใชแบบสัมภาษณในการถามความเห็น
เพ่ิมเติมอีกดวย 
 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การศึกษาเอกสาร 
      ผูศึกษาดําเนินการศึกษาคนควารวบรวมและคัดเลือกขอมูลจากหนังสือ บทความ และ
ตําราตางๆ รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาภาวะหมอกควัน หนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อ.ส.ม) จากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม และเว็บไซต 
      ผูศึกษาดําเนินการศึกษาคนควารวบรวมและคัดเลือกขอมูล รายช่ือของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม) จากเทศบาลนครเชียงใหม 
 2. การสอบถาม 
      ไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อ.ส.ม)
ท่ีไดทําการเลือกไว 362 คน จากทั้ง 4 แขวงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 
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  3. การสัมภาษณ 
      ไดทําการสัมภาษณประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)เกี่ยวกับ
หนาท่ี การทํากิจกรรม การรณรงคในชวงท่ีเกิดภาวะหมอกควัน 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดเก็บรวบรวมไวมาดําเนินการ ดงันี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจดูความถูกตองและครบถวนของแบบสอบถาม
เพ่ือนําขอมูลท่ีไดไปจัดหมวดหมูเพ่ือกําหนดรหัส (Code) ของขอมูลและจัดทําสมุดคูมือลงรหัส 
(Code book) โดยกําหนดคะแนนท่ีจะใหรหัสตางๆเพ่ือเตรียมสําหรับการไปวิเคราะหทางสถิต ิ
 2. การลงรหัสขอมูล(Coding) นําแบบสอบถามท่ีไดตรวจสอบความถูกตองลงรหัสของขอ
คําถามแตละขอตามท่ีไดกําหนดรหัสไวกอนแลว หลังจากนั้นจึงถายรหัสขอมูลในแบบสอบถามลง
ไปในแบบถายรหัส (Coding Sheet)  
 3. การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร (Statistical Package for the Social Sciences) ซ่ึงประกอบดวยคาสถิติ ดังนี ้
      3.1 ขอมูลท่ัวไปอธิบายในรูปของคารอยละ 
      3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูเรื่องท่ีมาและสาเหตุการเกิดภาวะหมอกควัน นําเสนอดวยคา
รอยละของการรับรู  
      3.3 การวัดความรู ความเขาใจถึงความเส่ียงจากอันตรายและผลกระทบของภาวะหมอก
ควัน เปนการเขาใจในความเส่ียงท่ีกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ผูวิจัยใชวิธีเลือกตอบ ตามความรู
ความเขาใจ โดยคะแนนรวมท้ังหมด 10 คะแนน นําเสนอดวยคารอยละ 
      3.4 การถายทอดความรูสูชุมชนมีท้ังหมด 10 ขอ โดยท่ี 8ขอ เปนการถามแบบ เลือกตอบ 
3 ตัวเลือก นําเสนอโดยการใชการวัดแบบรอยละ  
           
 
 


