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บทที ่3 

วธิีการด าเนินการศึกษา 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตดัขวางเชิงพรรณนา (Descriptive cross-
sectional design) เพื่อศึกษาความชุกและความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวด
หลงัส่วนล่างในเกษตรกรสวนล าไย ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพนู ท่ีมีการท าการท าสวน
ล าไยทั้งหมด 12 หมู่บา้น ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน อ าเภอ          
แม่ทา จงัหวดัล าพนู ระยะเวลาเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ เกษตรกรสวนล าไยท่ีมีการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทุกกิจกรรม
ของสวนล าไย  ทั้งผูท่ี้เป็นเจา้ของสวนล าไยและผูท่ี้รับจา้งท าสวนล าไย  เพศหญิงและเพศชายท่ีมีอายุ
ระหว่าง 31 - 65 ปี จ  านวน 3,596 คน ใน 12 หมู่บา้น ตามรายงานขอ้มูลประชากรรายต าบล ปี 2555 
จงัหวดัล าพนู 

 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ เกษตรกรสวนล าไยท่ีมีการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทุกกิจกรรมของ
สวนล าไย ทั้งผูท่ี้เป็นเจา้ของสวนล าไยและผูท่ี้รับจา้งท าสวนล าไย โดยสุ่มจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนทั้งหมด 3,596 คน     

ค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากความชุกของความผิดปกติบริเวณหลงัส่วนล่างในอาชีพ
ท านา ช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา พบวา่มีร้อยละ 73.31 (95% CI : 68.36 - 78.25)  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณขนาดตวัอยา่ง 
ส าหรับการศึกษาเชิงพรรณนา ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกับการกระจายของโรคหรือปัจจยัต่างๆ เป็น
การศึกษาจากประชากรกลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ 
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n    =   Z2 
α/ PQ         

                           d2         
   n   =   ขนาดตวัอยา่ง (Sample size) 
   p = สัดส่วนของประชากรท่ีมีอาการปวดหลงัส่วนล่าง 0.73 
 (จากการศึกษาความชุกของความผดิปกติของระบบกระดูกและกลา้มเน้ือในชาวนา) 
   q = 1 - 0.73     =    0.27  
   d = ความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับได ้(Maximum permissible error) =  0.05 
  1 – α = ระดบัความเช่ือมัน่     =      0.95   ,   α   =      1 – 0.95    =     0.05 
   Zα = 1.96  (การทดสอบสองทาง) 

 
n    =   Z2 

α/ pq           =     (1.96)2 (0.73)(0.27)     
                  d2         (0.05)2 

      n          =     (3.8416)(0.1971)     =    0.7572 
                     (0.0025)                  0.0025 
      n (ขนาดตวัอยา่ง)  =      302.88   คิดเป็น  303  คน 

 จากนั้น  ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีก ร้อยละ 10 เพื่อป้องกนักรณีท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งไม่ครบ
ตามจ านวนท่ีตอ้งการ จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งเพิ่มอีก 31 คน รวมเป็นขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 303 + 31 = 334 
คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้ น (Multistage Sampling) คือ ต าบลทาขุมเงิน ทั้ งหมด 12 
หมู่บา้นเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) แบ่งตามหมู่บา้น จากนั้น หาสัดส่วนของ
แต่ละหมู่บา้น  แลว้ใชว้ธีิการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบติัท่ี
ก าหนดไว ้ให้ไดจ้  านวนตวัอยา่งตามสัดส่วนท่ีค านวณไดใ้นแต่ละหมู่บา้น จ าแนกตามหมู่บา้นทั้ง 12 
หมู่บา้นท่ีศึกษา   
 การหาสัดส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละหมู่บา้น ค านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้วิธีการ
เทียบบญัญติัไตรยางศจ์ากจ านวนเกษตรกรแยกตามรายหมู่บา้น ไดผ้ลลพัธ์เป็นขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
ตามสัดส่วนประชากร จ าแนกตามหมู่บา้นทั้ง 12 หมู่บา้นท่ีศึกษา ดงัน้ี  
 

 จ านวนตวัอยา่งแต่ละหมู่บา้น   =   จ านวนประชากรแต่ละหมู่บา้น x ขนาดตวัอยา่งทั้งหมด 
                    จ  านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนประชากรและจ านวนตวัอยา่งท่ีค านวณไดแ้ยกรายหมู่บา้น 
 

ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร (ราย) จ านวนตัวอย่าง (ราย) 
ทาขมุเงิน 311 26 
สบเมย 785 66 
สวนหลวง 266 23 
สัน 610 51 
ศรีป้าน 100 8 
แม่เมย 314 27 
ดอยคร่ัง 359 30 
แม่เหล็ก 89 8 
หว้ยเด่ือ 252 21 
ป่าไม ้ 195 17 
แพะริมน ้า 133 11 
บา้นปง 182 15 
รวม 3,596 303 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่สอบถามขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย   
  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรสวนล าไย ประกอบด้วย ท่ีอยู่ เพศ อายุ น ้ าหนักตัว  
ส่วนสูง การศึกษาสูงสุด สถานะภาพการท างาน ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพท าสวนล าไย โรคประจ าตวั
หรือความผดิปกติของกระดูกสันหลงัท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทย ์   
  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง ประกอบดว้ย การไดรั้บอุบติัเหตุบริเวณ
หลงัหรือเคยไดรั้บการผา่ตดักระดูกสันหลงั อาการปวดหลงัในระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา ความรุนแรง
ของอาการปวดหลงั ลกัษณะอาการปวดหลงัส่วนล่าง ช่วงเวลาท่ีมีอาการปวดมากท่ีสุด อาการปวด
หลงัจากการท ากิจกรรม การบรรเทาอาการปวด ความแตกต่างของอาการปวดระหวา่งท่ีท าสวนล าไย
และช่วงท่ีหยดุงาน สาเหตุของอาการปวดหลงัส่วนล่าง 

 ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลสภาพการท างานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่ออาการปวดหลงัส่วนล่างจากขั้นตอน
การท าสวนล าไย 11 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การใชค้ราดเกล่ียใบไมบ้ริเวณตน้ล าไย การใช้จอบเกล่ีย
ดินบริเวณใตต้น้ล าไย การแบกหรือสะพายเคร่ืองตดัหญา้ การดึงและลากสายยาง การถือหัวพ่นและ
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เดินฉีดพ่นสารเคมี การกม้ๆ เงยๆ ขณะให้น ้ าล าไย การยนืเกร็ง บิด หรือเอ้ียวล าตวัขณะเก็บล าไย การ
แบกตะกร้าใส่ล าไยจากตน้ล าไย การนัง่คดัล าไย การยกตะกร้าล าไยข้ึนรถเพื่อส่งจ าหน่าย และการปีน
ข้ึนและลงตน้ล าไยเพื่อตดัแต่งก่ิงตน้ล าไย  

การพทิกัษ์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูว้ิจยัจะพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษาโดยเสนอโครงร่างการคน้ควา้อิสระเขา้รับการ
พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เม่ือผ่านการอนุมติัผูว้ิจยัด าเนินการช้ีแจงวตัถุประสงค์และ
ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูลการวิจยัให้ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัทราบ ทั้งสิทธิในการตอบรับและการปฏิเสธ
การเขา้ร่วมพร้อมทั้งสามารถถอนตวัออกจากการศึกษาได้ทุกเม่ือ โดยจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหรือ
ผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัคร้ังน้ีจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั จะไม่มีการ
เปิดเผยช่ือ นามสกุล ของกลุ่มตวัอยา่ง และผลของการศึกษาจะน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นภาพรวม 

ข้ันตอนและการรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเป็นผู ้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 
  1.  ผูว้ิจยัท าหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไปยงัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จงัหวดัล าพูน เพื่อแจง้วตัถุประสงคข์องการศึกษาและขอ
อนุญาตท าการวจิยัอยา่งเป็นทางการ 
  2. ขอความร่วมมือต่อเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีเป็นประชากรในการเข้าร่วมวิจยัคร้ังน้ี 
ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละรับทราบสิทธ์ิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการ
สอบถาม รวมถึงแจง้ให้ทราบวา่ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั และน ามาใชเ้ฉพาะการวจิยั
คร้ังน้ีเท่านั้น    

 3. เม่ือเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างยินยอม ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอย่างลงช่ือใน
เอกสารยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั จากนั้นอธิบายวธีิการตอบแบบสัมภาษณ์ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจ   
  4.  การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ 
การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
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 1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยก์ายภาพบ าบดั 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอาชีวเวชศาสตร์ 1 
ท่าน นกัวิชาการสาธารณสุขดา้นงานส่งเสริมสุขภาพ 1 ท่าน เม่ือพิจารณาความตรงของเน้ือหาและ
ความเหมาะสมของภาษาแลว้ จากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ ค านวณ
ค่าดรรชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (CVI) ไดค้่าเท่ากบั 1.0 คือ ผา่นเกณฑก์ารพิจารณา 
 2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 3 ท่าน มาทดลองใชก้บัเกษตรกรชาวสวนล าไยท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 10 ราย โดยผูว้ิจยัเลือกทดลองใชเ้คร่ืองมือในพื้นท่ี ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา 
จงัหวดัล าพนูจากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุงดา้นภาษาเพื่อใหมี้ความชดัเจนของขอ้ค าถามมากข้ึน 

การวเิคราะห์ข้อมูล  น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ดงัน้ี 

 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกรสวนล าไยวิเคราะห์ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  ขอ้มูลอาการปวดหลงัส่วนล่างในรอบ 1 ปี ก่อนการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าอตัราความชุกของอาการปวดหลงัส่วนล่าง โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 

 

     อตัราความชุกของ       =        จ านวนผูท่ี้มีอาการปวดหลงัส่วนล่างในจุดเวลาท่ีก าหนด  x  100 
         อาการปวดหลงัส่วนล่าง                 จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเส่ียงทั้งหมดท่ีจุดเวลานั้น 
 

 3.  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการสัมผสัปัจจยัดา้นการยศาสตร์กบัอาการปวดหลงัส่วนล่าง   
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการทดสอบของฟิซเซอร์ (Fisher’s Exact Test) 
 

 


