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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ Cross-sectional analytic study เพื่อศึกษาสถานการณ์และหา
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมตดัสินใจในบริการเพื่อลดน ้ าหนกัในคลินิกเอกชน ของผูท่ี้มา
รับบริการในคลินิกเอกชนแห่งหน่ึง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชำกร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เขา้มารับบริการในคลินิกเอกชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลด

น ้าหนกั  อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ คือ ผูท่ี้เขา้มารับบริการในคลินิกเอกชนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดน ้ าหนกั 

ในคลินิกเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 190 คน ซ่ึงมีลกัษณะตามเกณฑ์การคดัเขา้และ
คดัออก ดงัน้ี  

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 
1)  ผูท่ี้มารับบริการในคลินิกเอกชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดน ้าหนกั 
2)  สามารถส่ือสารดว้ยภาษาไทยไดอ้ยา่งชดัเจนเพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูลในการสัมภาษณ์ 
3) เป็นผูรั้บบริการรายใหม่ลดตวัแปรกวนดา้นอ่ืนๆ ท่ีอาจแตกต่างกนัระหวา่งลกัษณะผูรั้บบริการ

รายใหม่และเก่า และความแตกต่างท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกระบวนการรักษา 

เกณฑ์กำรคัดออก 
1)  ผูท่ี้มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
2)  ผูท่ี้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการท าการวจิยั 
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1.1  กำรค ำนวณขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งนั้นผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาในเร่ืองของการหาความสัมพนัธ์

ของการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ทศันคติ และความพร้อมของผูรั้บบริการ ใช้สูตร
ดงัน้ี (W.G.cochran ) (Cochran and G,1977) 

 
n = p(1 − p)z2

d2
 

 
n คือ  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

 P  คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะสุ่ม = สัดส่วนของประชากรท่ีมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจในการรักษา  

Z  คือ  ค่าความเช่ือมัน่ท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
Z  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีค่าเท่ากบั 1.96 (ความเช่ือมัน่ 95%) 
d  คือ  สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ก าหนดท่ี 5% หรือ 0.05 

โดยใชส้ัดส่วนของประชากรท่ีมีการใช ้SDM  (P) จากการวจิยัท่ีส ารวจในผูป่้วยหญิงท่ีเป็นมะเร็ง
ในทางสูตินรีเวช ซ่ึงพบว่าร้อยละ 20.8 ท่ีมีการใช้ SDM (Beaver 2007) ทั้งน้ีคาดว่า กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ตอ้งการลดน ้ าหนกัชาวไทย มีโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการ
รักษาของตน ต ่ากวา่ผูป่้วยชาวตะวนัตก จึงปรับค่าสัดส่วนเป็นร้อยละ 15 และแทนค่าสูตร ไดด้งัน้ี 

   
𝑛 = 0.15(1 − 0.15)1.962

0.052
 

 
= 172.9 = 173 คน   

 
 ขนาดของตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 173 คน และบวกเพ่ิม 10% เพื่อป้องกนัความไม่สมบูรณ์
ของขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์บางส่วน คิดเป็น 17 คน รวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 190 คน 

1.2  กำรคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) คือ ผูท่ี้เข้ามารับบริการในคลินิก

เอกชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดน ้ าหนกั ในคลินิกเอกชนแห่งหน่ึง ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 190 
คนโดยมีวธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือผูม้ารับบริการในคลิกนิก ผูใ้ห้บริการบนัทึกขอ้มูลโดยใช้แบบฟอร์ม
ส าหรับผูท่ี้มารับบริการเพื่อการลดน ้าหนกั โดยมีการบนัทึกขอ้มูล ช่ือและนามสกุลของผูม้ารับบริการ
ไวต้ามแบบฟอร์มท่ีก าหนด (ภาคผนวก ฉ) 

ขั้นตอนท่ี 2 เลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีมารับบริการในคลินิกโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อการลดน ้ าหนกัเท่านั้นโดยกลุ่มตวัอยา่งมารับบริการภายในคลินิกตั้งแต่เวลา 10.00 น-20.00 น.ตาม
เวลาให้บริการปกติของคลินิก โดยใช้เกณฑ์การคดัเขา้และคดัออก และมีการให้ขอ้มูลและขอความ
ยนิยอมจากผูรั้บบริการในการเขา้ร่วมการวิจยัโดยหลงัจากท่ีผูรั้บบริการไดมี้การพูดคุยกบัผูใ้ห้บริการ
แลว้ ผูท้  าการวิจยัเขา้ไปช้ีแจงรายละเอียดขอ้มูลต่างๆ ให้ผูรั้บบริการไดรั้บทราบและขอความยินยอม
ในการร่วมท าการวจิยัและอธิบายท าความเขา้ใจขอ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนลงมือเก็บขอ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 3 กลุ่มตวัอย่างผูรั้บบริการท่ีได้รับการสัมภาษณ์คนแรกเสร็จ คนถัดไปจะ
ไดรั้บการสัมภาษณ์ทนัที ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ 20 นาทีต่อการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 1 ราย  

 

ในกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ห้บริการ ใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์ 15 นาทีต่อการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง1 
ราย โดยไดรั้บการสัมภาษณ์หลงัจากเลิกงาน 

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย  แบบสัมภาษณ์ผูรั้บบริการ แบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้
บริการ เอกสารช้ีแจงผูรั้บบริการ และ เอกสารช้ีแจงผูใ้หบ้ริการ  

2.1  แบบสัมภำษณ์ผู้รับบริกำร 
เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน โดยใช้การศึกษาค้นควา้จากเอกสารต ารางานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งและกรอบแนวคิดมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 20 นาทีต่อการสัมภาษณ์
หน่ึงคน มีส่วนประกอบของเน้ือหาท่ีส าคญั 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรและข้อมูลลักษณะทำงสุขภำพของผู้มำรับบริกำร 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพการสมรส ขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ และ
เติมขอ้ความส่วนขอ้มูลลกัษณะทางสุขภาพของผูม้ารับบริการ ไดแ้ก่ BMI โรคประจ าตวั ประวติัการ
ใช้ยา พฤติกรรมเส่ียง พฤติกรรมการลดน ้ าหนัก เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในส่วนทาง
ขอ้มูลท่ีสามารถสืบคน้จากประวติัรับบริการ เช่น น ้ าหนักและส่วนสูง (เพื่อค านวณหาค่า BMI) เพื่อ
ลดภาระต่อกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที่ 2 กระบวนกำรในกำรวำงแผนรักษำร่วมกัน เป็นขอ้ค าถามท่ีปรับจากแบบวดั
มาตรฐาน คือ Option scale (Krantz, Baum et al. 1980) แบบสัมภาษณ์มีขอ้ค าถาม 18 ขอ้ โดยลกัษณะ
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ค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) การตอบแบบสัมภาษณ์ผูต้อบสามารถเลือกตอบได ้
5 ตวัเลือก มีขอ้ความทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ให้เลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือกเพิ่มการปรับจากของเดิมมี
การปรับเพิ่ม item โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 0-4 ดงัน้ี 
  0  =   ไม่มีการบอกกล่าว หรือไม่มีบริการลกัษณะดงักล่าวเลย 
 1  =  มีการบอกกล่าวกบัขอ้มูลเพียงเล็กน้อย หรือมีการบอกกล่าวลกัษณะดงักล่าว
บา้ง โดยท่ีท่านแทบจะไม่ไดมี้ส่วนร่วมเลย 
 2  =  มีการบอกกล่าวขอ้มูลโดยท่ีท่านมีส่วนร่วม  
 3  =  มีการบอกกล่าวขอ้มูลท่ีมากพอต่อการท าความเขา้ใจ หรือมีบริการในลกัษณะ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั สม ่าเสมอระหวา่งการใหบ้ริการ โดยท่ีท่านไดมี้ส่วนร่วม 
 4  =  มีการบอกกล่าวขอ้มูลท่ีมากพอต่อการท าความเขา้ใจ หรือมีบริการในลกัษณะ
ดงักล่าวอยา่งจริงจงั สม ่าเสมอระหวา่งการใหบ้ริการ โดยท่ีท่านไดมี้ส่วนร่วมมากท่ีสุด  

ส่วนที่ 3 ทัศนคติของผู้รับบริกำรในกำรใช้ SDM วดัด้วยแบบประเมินท่ีปรับจาก The 
Krantz Health Opinion Survey (KHOS) (Krantz, Baum et al. 1980) และจากงาน วิ จั ย ข อ ง  ศิ ริ ต รี         
สุทธจิตต(์2556) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ทศันคติต่อการไดรั้บขอ้มูลดา้นสุขภาพ มีขอ้ค าถามทั้งหมด 7 ขอ้โดยแยก
เป็นขอ้ความดา้นบวกมี 3 ขอ้ ขอ้ความดา้นลบมี 4 ขอ้ คะแนนรวมทั้งหมด 7 คะแนน 

ตอนท่ี 2 ทศันคติต่อการมีส่วนร่วมในการรักษา มีขอ้ค าถามทั้งหมด 9 ขอ้โดยแยก
เป็นขอ้ความดา้นบวก 3 ขอ้ ขอ้ความดา้นลบ 6 ขอ้ คะแนนรวมทั้งหมด 9 คะแนน 
โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ จาก 2ตวัเลือก คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ โดยมีขอ้ความทั้งดา้นบวก
และดา้นลบ ใหเ้ลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนนส าหรับขอ้ค าถามเก่ียวกบัการวดัทศันคติของผูรั้บบริการในการใช ้
SDM 

ขอ้ความทางดา้นบวก    ขอ้ความทางดา้นลบ 
ใช่ ได ้ 1 คะแนน   ใช่ ได ้ 0 คะแนน 
ไม่ใช่ ได ้ 0 คะแนน   ไม่ใช่ ได ้ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 4 ควำมพร้อมในกำรวำงแผนกำรรักษำร่วมกัน วดัดว้ย Control Preference Scale 
(CPS) (Solari, Giordano et al. 2013) 

ผูต้อบสามารถเลือกตอบได ้1 ตวัเลือก คือเลือกตอบรูปแบบท่ี 1ตอ้งการให้ผูใ้ห้บริการ 
เป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาให้ โดยท่านอาจให้ความคิดเห็นเพียงเล็กนอ้ย รูปแบบท่ี 2 ตอ้งการ
ใหผู้ใ้ห้บริการ เป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาให้ โดยพิจารณาความเห็นของท่านร่วมดว้ย รูปแบบ
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ท่ี 3 ตอ้งการให้ทั้งผูใ้ห้บริการ และท่านช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจเลือกแผนการรักษา
ร่วมกนั รูปแบบท่ี 4 ท่านตอ้งการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาเอง หลงัจากพิจารณาความคิดเห็น
ของผูใ้ห้บริการอย่างถ่ีถ้วนแล้ว รูปแบบท่ี 5 ท่านต้องการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาเอง 
หลงัจากพิจารณาความคิดเห็นของผูใ้หบ้ริการเพียง เล็กนอ้ยไดแ้ค่ 1 รูปแบบ 

2.2  แบบสัมภำษณ์ผู้ให้บริกำร 
เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน โดยใช้การศึกษาค้นควา้จากเอกสารต ารางานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งและกรอบแนวคิดมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 15 นาทีต่อการสัมภาษณ์
หน่ึงคน มีส่วนประกอบของเน้ือหาท่ีส าคญั 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่  1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรผู้ให้บริกำร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน (ปี) ขอ้ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ และเติมขอ้ความ 

ส่วนที่ 2 ควำมพร้อมในกำรวำงแผนกำรรักษำร่วมกัน วดัด้วย Control Preference Scale 
(CPS) (Solari, Giordano et al. 2013)   

ผูต้อบสามารถเลือกตอบได ้1 ตวัเลือก คือเลือกตอบรูปแบบท่ี1ตอ้งการให้ผูรั้บบริการ เป็นผู ้
ตดัสินใจเลือกแผนการรักษาให้ โดยท่านอาจให้ความคิดเห็นเพียงเล็กน้อย รูปแบบท่ี 2 ตอ้งการให้
ผูรั้บบริการ เป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาให้ โดยพิจารณาความเห็นของท่านร่วมดว้ย รูปแบบท่ี 
3 ตอ้งการให้ทั้งผูรั้บบริการ และท่านช่วยกนัแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจเลือกแผนการรักษา
ร่วมกนั รูปแบบท่ี 4 ท่านตอ้งการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาเอง หลงัจากพิจารณาความคิดเห็น
ของผูรั้บบริการอย่างถ่ีถ้วนแล้ว รูปแบบท่ี 5 ท่านต้องการเป็นผูต้ดัสินใจเลือกแผนการรักษาเอง 
หลงัจากพิจารณาความคิดเห็นของผูรั้บบริการเพียงเล็กนอ้ย ไดแ้ค่ 1 รูปแบบ 

2.3  เอกสำรช้ีแจงผู้รับบริกำร ประกอบไปดว้ย 
1)  ขอ้มูลส าหรับผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยในรายละเอียดจะเป็นการช้ีแจงถึงการท าการ

วิจยั วตัถุประสงคข์องการท าการวิจยั อธิบายถึงขั้นตอนในรายละเอียดของการวิจยั ระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ 15 นาที พร้อมแจง้ผูรั้บบริการในรายละเอียดของค่าตอบแทนซ่ึงไม่มีค่าตอบแทนให้ในการ
ท าการวจิยัในคร้ังน้ี 

2)  หนงัสือแสดงความยินยอมการเขา้ร่วมในโครงการวิจยั เป็นการแสดงความยินยอมของ
ผูรั้บบริการในการเขา้ร่วมการวจิยั ซ่ึงผูรั้บบริการทราบขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ และยินยอมในการ
ตอบค าถาม ผูรั้บบริการสามารถเขา้ร่วมการวจิยัโดยความสมคัรใจและสามารถถอนตวัจากงานวจิยัได้
ในทุกเวลาโดยท่ีผูรั้บบริการสามารถติดต่อกบัผูว้ิจยัโดยมีการแสดงขอ้มูล ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทข์อง
ผูว้จิยัไวใ้นแบบฟอร์มหนงัสือ 
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2.4  เอกสำรช้ีแจงผู้ให้บริกำร ประกอบดว้ย 
1)  ขอ้มูลส าหรับการท าการวิจยั อธิบายขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ และขั้นตอนด าเนินงานของ

ผูว้จิยัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการทราบบอกวตัถุประสงคด์ว้ยภาษาท่ีบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่บุคลากรทางการ
แพทยห์รือนักวิชาการสามารถเขา้ใจง่าย แจง้รายละเอียดถึงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัน้ีทั้งส้ินประมาณก่ีคน
ระยะเวลาท่ีจะท าวจิยัทั้งส้ิน (เดือน/ปี) 

2)  หนังสือแสดงความยินยอมการเขา้ร่วมโครงการวิจยั เป็นการแสดงความยินยอมของผู ้
ให้บริการในการเขา้ร่วมการวิจยั ซ่ึงผูใ้ห้บริการทราบขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ และยินยอมในการ
ตอบค าถาม 

2.5  กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยน าแบบสัมภาษณ์ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ 3 

ท่ าน ได้แก่  ผศ.ดร.ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ผูท้รงคุณวฒิุทางดา้นสังคมวิทยาทางการแพทย ์คุณศรัณยา ธรรมกุล ผูท้รงคุณวุฒิ
ทางด้านการลดน ้ าหนัก พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลล าพูนและอ.ดร.ภญ.พกัตร์วิภา สุวรรณพรหม 
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูท้รงคุณวุฒิทางด้านการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมตดัสินใจ ไดพ้ิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการศึกษา ความครอบคลุม ความเหมาะสมของภาษา และน าแบบสอบถามมาปรับปรุงค าถามให้
ถูกตอ้ง ตรงประเด็นท่ีถามใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ โดยใชก้ารหาค่าดชันีความ
ตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index :CVI)ไดเ้ท่ากบั 0.95 

การตรวจสอบหาความเช่ือมัน่ (Reliability)โดยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีใชใ้นการวดัทศันคติของ
ผูรั้บบริการในการใช ้SDM ผา่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลอง
ใชก้บัผูรั้บบริการสถาบนัลดน ้าหนกั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน  30 คน ซ่ึงมีความคลา้ยคลึง
กนัในด้านของพื้นท่ีและสภาพแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างท่ีจะท าการศึกษา น ามาวิเคราะห์หาความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใชแ้บบสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยไดค้่าความเช่ือมัน่มีค่า 0.72 จึงยอมรับวา่มีความเช่ือมัน่หรือเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ ก่อนน าไปใช้
จริงกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

2.6  กำรพทิกัษ์สิทธิตัวอย่ำง 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะน าโครงร่างการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หลงัจากได้รับความเห็นชอบ           
ผูศึ้กษาจึงได้ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการศึกษา วิธีศึกษา และขอ
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ความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสัมภาษณ์และเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยความสมคัรใจ 
กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธรวมถึงการตอบขอ้ค าถามใดขอ้หน่ึง โดยการปฏิเสธจะไม่
มีผลต่อสิทธิการรักษาหรือรับบริการของกลุ่มตัวอย่าง และมีสิทธ์ิท่ีจะถอนตัวจากการศึกษาได้
ตลอดเวลา ขอ้มูลท่ีได้จะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดผลกระทบต่อผูใ้ห้ขอ้มูล และผลการศึกษาท่ีได้จะ
น าเสนอเป็นภาพรวมโดยไม่เปิดเผยช่ือของผูใ้หข้อ้มูล เม่ือกลุ่มตวัอยา่งยินดีให้ความร่วมมือ จึงท าการ
เก็บขอ้มูล โดยผลของการศึกษาจะน ามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการเท่านั้น 

3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นหลกั ท าการเก็บขอ้มูลในระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม 2557 โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

3.1  ข้ันตอนก่อนด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ท าหนังสือรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึงผูบ้ริหารศูนยสุ์ขภาพ

และความงาม อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือในการวจิยั 
2)  พฒันาแบบสัมภาษณ์ 
3)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) แบบสัมภาษณ์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 

ท่าน และปรับแกแ้บบสัมภาษณ์ใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
4) ทดลองเก็บข้อมูลท่ีสถาบันลดน ้ าหนัก อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 30 คน 

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสัมภาษณ์ในส่วนทศันคติ และน าปัญหา อุปสรรค 
ในขั้นตอนต่างๆ มาปรึกษา หาแนวทางแก้ไขจนได้ข้อสรุปเพื่อให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3.2  ข้ันตอนกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.2.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้รับบริกำร 
1) ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งหลงัจากท่ีผูใ้ห้บริการไดใ้ห้บริการและไดมี้การจดบนัทึกขอ้มูล

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดน ้าหนกัโดยมีการใชเ้กณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก 
2) แนะน าตวัหลังจากท่ีผูรั้บบริการได้รับบริการจากผูใ้ห้บริการเรียบร้อยแล้ว ช้ีแจง

วตัถุประสงคข์องการศึกษาให้กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามทราบพร้อมทั้งมีเอกสารช้ีแจง
ร่วมดว้ยโดย ขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสัมภาษณ์ด้วยความ
สมคัรใจ ขอ้มูลท่ีไดถื้อเป็นความลบัส่วนบุคคลและไม่มีผลใดๆ ทั้งส้ิน  

 



 

28 

3) ผูศึ้กษาด าเนินการสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการเพื่อการลดน ้ าหนัก เก็บขอ้มูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งโดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์ 15 นาทีต่อ 1 ราย 

4)  ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วน ขอบคุณกลุ่มตวัอย่างพร้อมมอบของท่ีระลึกใน
คลินิกตอบแทนการใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

5)  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง ครบถว้นอีก
คร้ัง เพื่อเตรียมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

3.2.2 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้ให้บริกำร 
1) ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการศึกษาตามเอกสารช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั 

ให้กบัผูใ้ห้บริการ เม่ือผูใ้ห้บริการรับทราบและเขา้ใจแลว้ ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ 

3) ผูศึ้กษาด าเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้บริการในคลินิก เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้
บริการโดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล ใชร้ะยะเวลาในการสัมภาษณ์ 15 นาที 

4)  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้ง ครบถ้วน 
เพื่อเตรียมการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ต่อไป 

4.  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบตามจ านวนท่ีก าหนดแลว้ น ามาตรวจสอบหาความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม ลงรหสัตามตวัแปรท่ีก าหนดดงัต่อไปน้ี 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูรั้บบริการเพื่อการลดน ้ าหนักและเจา้หน้าท่ีให้การบริการวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
ในตวัแปรแบบ nominal scale เช่น ตวัแปรเพศ อาชีพ โรคประจ าตวั สถานภาพการสมรสและในตวัแปร
แบบ ordinal scale เช่น ระดบัการศึกษา  

 น าเสนอด้วย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในตวั
แปรแบบ ratio scale เช่น อาย ุประสบการณ์ในการท างาน ค่า BMI   

4.2 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) ในตวัแปรแบบ nominal scale เช่น การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและทศันคติของ
ผูรั้บบริการในการใช้ SDM และในตวัแปรแบบ ordinal scale เช่น ความพร้อมในการวางแผนการ
รักษาร่วมกนั 

4.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัท่ีใชใ้นการศึกษาในดา้น  
- การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในตวัแปรแบบ Ordinal scale และ Interval scale  
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- ทศันคติของผูรั้บบริการในการใช้ SDMในตวัแปรแบบ Nominal scale และInterval 
scale  

- ความพร้อมในการวางแผนการรักษาร่วมกนัในตวัแปรแบบ Ordinal scale  
4.3.1  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรหลกัและลกัษณะทางประชากรใชส้ถิติ 

Chi-square test, Independent t-test และ Pearson Correlations  
4.3.2  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและทศันคติของ

ผูรั้บบริการในการใช ้SDM ใชส้ถิติChi-Square test (ทศันคติรายขอ้) และ ANOVA (คะแนนทศันคติ)  
4.3.3  วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการในการวางแผนรักษาร่วมกนัและ

ความพร้อมในการวางแผนการรักษาร่วมกนั ใชส้ถิติ Chi-Square test และ ANOVA  
4.3.4  วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูรั้บบริการในการใช้ SDMและ

ความพร้อมในการวางแผนการรักษาร่วมกนั ใชส้ถิติ Chi-Square test และ ANOVA 
 

 

 

 


