
 
บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรศึกษำ 
 
การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงช่องว่างของขอ้มูลข่าวสาร ระหว่าง

ทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการ
จดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย ์และกลุ่มเด็กวยัรุ่นอาย ุ12-15 ปี ภายในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงมุมมองของวยัรุ่นตอนตน้เก่ียวกบัการรักษา
ทางทนัตกรรมจดัฟันเปรียบเทียบกบัมุมมองของทนัตแพทย ์จึงประกอบไปดว้ยประชากร 2  กลุ่ม  
คือ  กลุ่มแรกเป็นกลุ่มเด็กวยัรุ่นตอนตน้ (อายุ 12-15 ปี) ในจงัหวดัเชียงใหม่  และกลุ่มท่ีสองเป็น
กลุ่มทนัตแพทย ์ซ่ึงก าลงัท างานอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ีท าโดยการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive selection)  เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีมีคุณสมบติัครบตามปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา รายละเอียดเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งมีดงัต่อไปน้ี 
 3.1.1 กลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงเป็นเด็กวยัรุ่นตอนต้น (อำยุ 12-15 ปี)  
 ท าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นเด็กวยัรุ่นตอนตน้ จ านวน 30 คน 
เพื่อใหไ้ดว้ยัรุ่นท่ีมีคุณสมบติัครบตามปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา และตอ้งเป็นผูท่ี้สมคัรใจในการเขา้ร่วม
การศึกษา โดยประกอบไปดว้ยวยัรุ่น 3 ประเภท ประเภทละ 10 คน ดงัต่อไปน้ี 
   (1) วยัรุ่นทัว่ไป จ านวน 10 คน มีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี 

- เป็นผูท่ี้ไม่สนใจอยากจดัฟัน 
- เป็นผูท่ี้ไม่เคยรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมาก่อน 
 (2) วยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยากจดัฟัน จ านวน 10 คน มีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี 
- เป็นผูท่ี้ก าลงัสนใจอยากจดัฟัน 
- เป็นผูท่ี้ไม่เคยรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันมาก่อน 
 (3) วยัรุ่นท่ีก าลงัรับการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน จ านวน 10 คน มีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี 
- เป็นผู ้ท่ีก  าลังรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันจากทันตแพทย์  และติด
เคร่ืองมือจดัฟันชนิดติดแน่น 

 สาเหตุท่ีเลือกศึกษาในกลุ่มวยัรุ่นตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั 3 ประเภท เน่ืองจากตอ้งการศึกษา
ถึงมุมมองของวยัรุ่นทัว่ไปซ่ึงไม่ไดมี้ความสนใจอยากจดัฟัน, มุมมองของวยัรุ่นท่ีก าลงัสนใจอยาก
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จดัฟัน และมุมมองของวยัรุ่นท่ีก าลงัจดัฟันว่าเป็นอย่างไร มีความคิดเห็นแตกต่างกนัหรือไม่ โดย
ท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างประเภท 10 คน ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีได้มีความหลากหลายและกระจาย
เพียงพอในการตอบปัญหาการวจิยั 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงเป็นทนัตแพทย์  
 ท าการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นทนัตแพทย ์จ านวน 20 คน เพื่อให้ได้
ทนัตแพทย์ท่ีมีคุณสมบติัครบตามปัจจยัท่ีตอ้งการศึกษา และตอ้งเป็นผูท่ี้สมคัรใจในการเขา้ร่วม
การศึกษา โดยประกอบไปดว้ยทนัตแพทย ์2 ประเภท ประเภทละ 10 คน ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ทนัตแพทยท์ัว่ไป จ านวน 10 คน มีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี 

   -   เป็นทนัตแพทยท่ี์มีประสบการณ์ท างานอยา่งนอ้ย 3 ปี 
         -   เป็นทนัตแพทยท่ี์ไม่เคยศึกษาต่อเก่ียวกบัการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน   

    -   เป็นทนัตแพทยท่ี์ไม่เคยท ารักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยใชเ้คร่ืองมือจดัฟัน
ชนิดติดแน่นใหแ้ก่ผูป่้วย  
   (2) ทนัตแพทยจ์ดัฟัน จ านวน 10 คน มีขอ้บ่งช้ีดงัน้ี 
  -  เป็นทนัตแพทยท่ี์มีประสบการณ์การรักษาทนัตกรรมจดัฟันอยา่งนอ้ย 3 ปี 
        -  เป็นทนัตแพทยท่ี์ได้รับการศึกษาต่อเฉพาะทางจดัฟันจากมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัท่ีมีหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 2 ปี, ไดรั้บการรับรองจาก ก.พ. และทนัตแพทยผ์ูน้ั้นตอ้งเป็นสมาชิก
ของสมาคมทนัตแพทยจ์ดัฟันแห่งประเทศไทย 

 สาเหตุท่ีเลือกศึกษาในกลุ่มทนัตแพทยท่ี์แตกต่างกนั 2 ประเภท เน่ืองจากตอ้งการศึกษาถึง
มุมมองของทนัตแพทยท์ัว่ไป และมุมมองของทนัตแพทยจ์ดัฟันว่าเป็นอย่างไร มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัหรือไม่ โดยท าการศึกษาในกลุ่มตวัอย่างประเภท 10 คน ซ่ึงจากขอ้มูลท่ีได้มีความ
หลากหลายและกระจายเพียงพอในการตอบปัญหาการวจิยั 
 
3.2  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาน้ีใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  เพื่อศึกษาถึงช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหว่าง
ทนัตแพทยก์บักลุ่มวยัรุ่นตอนตน้ในการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน โดยศึกษาประเด็นเก่ียวกบัการ
จดัฟันในมุมมองของทนัตแพทย์ ท่ีท างานอยู่ในจงัหวดัเชียงใหม่ เปรียบเทียบกบัการจดัฟันใน
มุมมองของกลุ่มเด็กวยัรุ่นตอนตน้ (อายุ 12-15 ปี) ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ และก าลงั
ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 โดยพื้นท่ีในการวจิยันั้นเลือกท าการศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ี
ผูศึ้กษาท างานอยู ่มีความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และมีความหลากหลายของกลุ่มตวัอยา่ง
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เพียงพอในการศึกษา โดยในส่วนของกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นทนัตแพทยน์ั้น ท าการศึกษาในกลุ่ม   
ทนัตแพทยซ่ึ์งก าลงัท างานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน, คลินิกเอกชน หรือคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  และในส่วนของกลุ่มตวัอยา่งวยัรุ่น ไดท้  าการศึกษาในนกัเรียนซ่ึงก าลงัศึกษา
อยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาประจ า
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยนกัเรียนท่ีเรียนภายในโรงเรียนมีภูมิล าเนาท่ีอยู่อาศยัจากหลายอ าเภอ และมี
ความหลากหลายของระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูป้กครอง  
 
3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษากลุ่ม
วยัรุ่นตอนตน้ และ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษากลุ่มทนัตแพทย ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 3.3.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำกลุ่มวยัรุ่นตอนต้น  
  (1) แบบบนัทึกขอ้มูลทัว่ไป ส าหรับวยัรุ่นตอนตน้ สอบถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ
ระดบัชั้นการศึกษา และ ภูมิล าเนาท่ีอยู ่

 (2) แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth  interview guideline) ส าหรับวยัรุ่น
ตอนตน้ ประเด็นในการสัมภาษณ์มีดงัต่อไปน้ี 

  - สาเหตุท่ีตอ้งการจดัฟัน 
  - ขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบในการจดัฟัน 
  - แหล่งแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
  - ขอ้ดีของการจดัฟัน 
  - ขอ้เสียการจดัฟัน 

  (3) แบบบนัทึกขอ้มูลสนาม (Field note) ส าหรับวยัรุ่นตอนตน้ 
  (4) แบบฟอร์มการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล (Data categories) ส าหรับวยัรุ่นตอนตน้ 
  (5) เทปบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูป 
 3.3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำกลุ่มทนัตแพทย์ 

 (1) แบบบันทึกข้อมูลทัว่ไป ส าหรับทนัตแพทย์ สอบถามเก่ียวกับ เพศ อาย ุ
ประสบการณ์การท างาน อาย ุการศึกษาต่อเน่ือง 

   (2) แนวการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ส าหรับทนัตแพทย ์ประเด็นในการสัมภาษณ์มี
ดงัต่อไปน้ี 
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    - ขอ้บ่งช้ีในการจดัฟัน 
    - ขอ้มูลท่ีวยัรุ่นควรทราบในการจดัฟัน 
    - แหล่งเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัฟัน 
    - ขอ้ดีของการจดัฟัน 
    - ขอ้เสียของการจดัฟัน   

    (3) แบบบนัทึกขอ้มูลสนาม ส าหรับทนัตแพทย ์
  (4) แบบฟอร์มการจดัหมวดหมู่ขอ้มูล  ส าหรับทนัตแพทย ์
  (5) เทปบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูป 

  
หมายเหตุ: รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัแนบไวใ้นภาคผนวก 

 
3.4  กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  พฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ได้รับการหาความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 
ท่าน แลว้จึงน าไปทดลองใชใ้นทนัตแพทยจ์ดัฟันจ านวน 2 ท่าน ทนัตแพทยท์ัว่ไปจ านวน 2  ท่าน 
และวยัรุ่นตอนตน้จ านวน 2 ท่าน แลว้จึงน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนน าไปใชจ้ริง   
  
3.5  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.5.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเร่ิมตน้ดว้ยการแนะน าตนเอง สร้างสัมพนัธภาพ 
ช้ีแจงถึงวตัถุประสงค์ของการศึกษาวา่ตอ้งการศึกษาถึงมุมมองของกลุ่มวยัรุ่นและกลุ่มทนัตแพทย์
เก่ียวกบัการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ช่องว่างของขอ้มูลข่าวสารระหวา่งกลุ่ม 
อนัจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัฟัน
ท่ีเหมาะสมแก่กลุ่มวยัรุ่นต่อไป  โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเป้าหมายลงลายมือช่ือยินยอมเขา้ร่วม
ในการศึกษา  
 หมายเหตุ: ในการสร้างสัมพนัธภาพกบัวยัรุ่นนั้น เน่ืองจากผูศึ้กษาเป็นทนัตแพทยจึ์งเกรงวา่
วยัรุ่นจะไม่กลา้ใหส้ัมภาษณ์ตามความคิดเห็นของตนเองอยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากวยัรุ่นเป็นวยัท่ีตอ้งการ
เป็นท่ียอมรับ  อาจจะอายท่ีจะตอบตามความเป็นจริงถา้หากค าตอบนั้นเป็นทศันคติในดา้นลบ ใน
วนัท่ีสัมภาษณ์ผูศึ้กษาจึงไม่แต่งกายท่ีบ่งบองถึงความเป็นทนัตแพทยเ์พื่อสร้างบรรยากาศความเป็น
กนัเองมากยิ่งข้ึน และใช้เวลาช่วงเร่ิมตน้ในการท าความสนิทสนมกับวยัรุ่นก่อนเร่ิมตน้ในการ
สัมภาษณ์  
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 3.5.2 ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ตาม
แนวทางการสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน ท าการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งสัมภาษณ์ดว้ยแบบบนัทึกขอ้มูลสนาม 
(Field note), เทปบนัทึกเสียงและกลอ้งถ่ายรูป  
 3.5.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกขอ้มูลสนามและการถอดเทป
สัมภาษณ์ แลว้จึงจดัระบบแยกหมวดหมู่ขอ้มูล บนัทึกการแยกหมวดหมู่ขอ้มูลโดยใช้แบบฟอร์ม
การจดัหมวดหมู่ขอ้มูล   
 3.5.4 ท าการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ทั้งหมด และเก็บรวบรวมเพื่อน ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลต่อไป 
 
3.6  กำรหำคุณภำพของข้อมูล 

ใช้เทคนิคการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยขอ้มูลเดียวกนัท าการ
ทดสอบหรือตรวจสอบซ ้ าจากแหล่งท่ีมามากกวา่ 1 แหล่ง ดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนัมากกวา่ 1 วิธี ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีได้ตอ้งให้ผลสอดคลอ้งกนั อาทิเช่น หากในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวถึงบุคคล, 
website หรือหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจะตามไปศึกษาจากแหล่งขอ้มูลดงักล่าวเพื่อตรวจสอบวา่มี
ความสอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ขอ้มูลหรือไม่ โดยการคดัเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์นั้นตอ้งเป็นผูท่ี้
สามารถช้ีประเด็นต่างๆไดช้ดัเจนตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 
3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบบนัทึกสนามและการถอดเทปซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ด้วยวิธี
จ  าแนกประเภทขอ้มูล (Typological analysis)  จดัระบบขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่แบบมีความสัมพนัธ์
ร่วมกบัวิธีการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytical induction) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัประมวล
ความคิดข้ึนจากขอ้มูลเชิงรูปธรรมแลว้ท าเป็นขอ้สรุปเชิงนามธรรม โดยการหาลกัษณะร่วมของ
รูปธรรมจ านวนหน่ึงเพื่อท าขอ้สรุปว่ารูปธรรมเหล่านั้นมีลกัษณะ และแบบแผนอย่างไร แล้วจึง
น ามาวเิคราะห์หาช่องวา่งของขอ้มูลในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  

 
3.8  สถำนทีใ่นกำรด ำเนินกำรศึกษำและเกบ็รวบรวมข้อมูล   
             โรงเรียนมธัยมศึกษาประจ าจงัหวดัเชียงใหม่, โรงพยาบาล และคลินิกทนัตกรรมภายใน
จงัหวดัเชียงใหม่  
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3.9  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน 2554 – 20 มิถุนายน 2555 
 


