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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ในเร่ืองความรู้และความตระหนกั
ของกลุ่มชายรักชายต่อการติดเช้ือเช้ือเอช พี ว ีซ่ึงความรู้และความตระหนกันั้นเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือบุคคล
ไดป้ระสบหรือรับรู้จากส่ิงเร้าหรือขอ้มูลจากประสบการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม และเกิดความคิดรวบยอด 
การเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ความพร้อมในการแสดงการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความรู้และความตระหนักรวมถึงความสัมพนัธ์
ระหว่างความรู้และความตระหนักเก่ียวกบัเช้ือเอช พี วี ของกลุ่มชายรักชาย จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
กล่าวถึง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ การพิทกัษ์
สิทธ์ิกลุ่มตวัอยา่ง การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และสถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการวิจยัและ
รวบรวมขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร 
 ประชากรของกลุ่มศึกษาน้ีคือชายท่ีมีเพศสัมพนัธ์กบัชายในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 28,092 
คนโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มเกยแ์ละกะเทยหรือสาวประเภทสอง อา้งจากการส ารวจของ สาธารณสุข
จงัหวดัเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2554  โดยใชว้ธีิ Network scale up method เป็นวิธีการประมาณการจ านวน
คนรู้จกัของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละราย โดยก าหนดขอบเขตพื้นท่ีของการรู้จกัหรือเครือข่ายทางสังคมของ
ผูต้อบท่ีอาศยัอยู ่

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคคลท่ีเป็นเพศชายท่ีระบุหรือเปิดเผยกบัผูศึ้กษาว่าตนเองมีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีเป็นเพศชายทางทวารหนกัหรือทางปาก  ซ่ึงประกอบดว้ยเกย ์(บุคคลท่ีมีการ
แสดงออกเป็นผูช้ายและมีเพศสัมพนัธ์กบัผูช้ายดว้ยกนัหรือมีเพศสัมพนัธ์ทั้งชายและหญิง) และกะเทย
หรือสาวประเภทสอง (บุคคลท่ีมีการแสดงออกของชายท่ีมีลกัษณะทางเพศเป็นหญิง ทั้งท่ีไม่ไดแ้ปลง
เพศ หรือแปลงเพศแล้ว) ซ่ึงขนาดกลุ่มตวัอย่างค านวณ ขนาดตวัอย่างท่ีต้องการ และแสดงความ
เป็นไปไดท่ี้ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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 โดยใชสู้ตรค านวณตวัอยา่งคือ  สูตรของ Taro Yamane 

   n = N/1+Ne2 

 เม่ือ  n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N คือ จ านวนประชากร 

   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน โดย e อยูท่ี่ 5% 

 แทนสูตร 

   n = 28092/ (1+ (28092 x 0.0025), [(e)2 = .05x.05 = .0025] 

   n = 28092/ (1+70.23) 

    = 28092/71.23 

    = 394.38 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการท่ีตอ้งการบนพื้นฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่ดงักล่าว คือ 395 คน เพื่อให้
ข้อมูลเกิดความสมบูรณ์มากข้ึน ผูศึ้กษาจึงเพิ่มขนาดกลุ่มตวัอย่างอีก 5-10 เปอร์เซ็น ดังนั้ นกลุ่ม
ตวัอยา่งจึงมีทั้งหมด 420 คน 

 กำรคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
 ขั้นตอนคดัเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ีมีวิธีการคดัเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Selection) 
เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยมีความสมคัรใจท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ แลว้ใชก้ารแนะน าของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัตนเองในการขยายการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ
หลกั รายไดต่้อเดือน สถานะทางเพศ ปัจจยัดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การใชส้ารเสพติด การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ี
มีแอลกอฮอล ์พฤติกรรมการมีเพศสัมพนัธ์และใชถุ้งยางอนามยั การมีคู่นอนเพศหญิง และประวติัการ
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เจ็บป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ไดแ้ก่ เริมบริเวณอวยัวะเพศ หนองในแท ้หนองในเทียม หูดหงอนไก่ 
ซิฟิลิส candida แผลริมอ่อน การวินิจฉัยวา่ติดเช้ือ HIV และแหล่งขอ้มูลท่ีเคยไดย้ินเก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ี
โดยมีค าถามทั้งหมด 16 ขอ้ ให้เลือกตอบเคร่ืองหมายถูกหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความ
เป็นจริง 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามวดัความรู้เก่ียวกบั เช้ือเอช พี วี ในกลุ่มชายรักชาย โดยประยุกต์จาก
แบบสอบถามของ โคลอน-โลเปซ และคณะ (Colon-Lopez et al., 2012) มีลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายปิด 3 ตวัเลือก ไดแ้ก่ ถูก ผิด และไม่ทราบ ทั้งหมดจ านวน 15 ขอ้ โดยเลือกตอบตามความเขา้ใจ
ขอ้ใดขอ้หน่ึง ตามตวัเลือก โดยการให้คะแนนรายขอ้ ตอบถูกตอ้ง 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ทราบ 0 
คะแนน คิดคะแนนรวมของค าตอบทั้ง 15 ขอ้ โดยแบ่ง 3 ระดบัความรู้ (Bloom, 1971) ดงัน้ี 

 นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 (0-9 คะแนน) หมายถึง มีความรู้ระดบันอ้ย 
 ร้อยละ 61-80  (10-12 คะแนน) หมายถึง มีความรู้ระดบัปานกลาง 
 มากกวา่ร้อยละ 80 (13-15 คะแนน) หมายถึง มีความรู้ระดบัมาก 

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามวดัความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดจาก เช้ือเอช พี ว ีของกลุ่มชายรักชาย 
ผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากการศึกษา คน้ควา้ ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแบบวดัชนิดมาตร 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับตาม แบบของ Likert ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย  
ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง จ  านวน 10 ขอ้ โดยการให้คะแนน ดงัต่อไปน้ี เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 5 คะแนน เห็นดว้ย 4 คะแนน ไม่แน่ใจ 3 คะแนน ไม่เห็นดว้ย 2 คะแนน และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 1 
คะแนน โดยแบ่ง 3 ระดบัความตระหนกั ไดแ้ก่ ต ่า ปานกลาง และสูง (Best, 1976) ดงัน้ี 

 0 - 1.33  คะแนน หมายถึง มีความตระหนกัระดบัต ่า 
 1.334 - 3.67 คะแนน หมายถึง มีความตระหนกัระดบัปานกลาง 
 มากกวา่ 3.67 คะแนน หมายถึง มีความตระหนกัระดบัสูง 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

 กำรวดัควำมเทีย่งตรงตำมเนือ้หำ 
 การวดัความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยการน าแนวค าถามไปปรึกษาผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน
คือ ผูท้รงคุณวุฒิด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ในชุมชน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวิจยัเก่ียวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และพฤติกรรมเส่ียง 1 ท่าน 
โดยแนบวตัถุประสงค์ กรอบแนวคิดและค าจ ากดัความในการศึกษาคร้ังน้ีดว้ย หลงัจากนั้นน าแนว
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ค าถามมาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใชเ้พื่อทดสอบความครอบคลุม ความชดัเจนของขอ้ค าถาม 
ความต่อเน่ืองของเน้ือหา ความอ่อนไหวต่อขอ้ค าถามของผูใ้หข้อ้มูล 

 กำรวดัควำมเช่ือมั่นของเนือ้หำ 
 น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มชายรักชายในจงัหวดัเชียงราย จ านวน 10 ราย 
และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงและแกไ้ขแลว้มาหาความเช่ือมัน่ (Reliability) ดงัต่อไปน้ี 

 1. การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี วี (HPV) 
โดยใชสู้ตรคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Ricardson) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.88 
 2. การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความตระหนักเก่ียวกบัการติดเช้ือเอช พี วี (HPV) 
โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยก าหนด 
ค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.95 

กำรพทิกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่ำง 

 ผูศึ้กษาเสนอโครงร่างการคน้ควา้แบบอิสระ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั ของหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาในประเด็นของ
การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลตามความสมคัรใจ โดยอาสาสมคัรจะได้รับการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
วตัถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการศึกษา คุณค่าของขอ้มูลท่ีได้รับจาก
ผูใ้ห้ขอ้มูล พร้อมทั้งการเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรไดมี้โอกาสสอบถามขอ้สงสัยต่างๆ และให้เวลาใน
การตดัสินใจ การช้ีแจงสิทธ์ิในการบอกยติุการให้ความร่วมมือในขั้นตอนใดๆของการศึกษาหากผูใ้ห้
ขอ้มูลรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะให้ขอ้มูล และการปฏิเสธการเขา้ร่วมการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่มีผลใดๆต่อ
ผูใ้ห้ขอ้มูล และ ส าหรับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีจะไม่มีการเปิดเผยให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีท าการวจิยัโดยผูว้จิยัเสนอผลการวจิยัในภาพรวมและน าประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น  

กำรรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

 1. ผูศึ้กษาด าเนินการขออนุมติัหนงัสือ แนะน าตวัจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์รายละเอียดการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ และ
ขออนุญาตเก็บขอ้มูล 
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 2. ผูศึ้กษาเสนอโครงร่างการคน้ควา้อิสระ ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ของหลกัสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ผูศึ้กษาพบกลุ่มชายรักชายท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตรวจสอบคุณสมบติั ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหก้ลุ่มประชากรลงนามยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษา 
 4. ด าเนินการเก็บขอ้มูลในกลุ่มชายรักชาย ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 5. ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของขอ้มูล 
 6. ผูศึ้กษารวบรวม ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
.05 มีขั้นตอนการวเิคราะห์ตามล าดบัดงัน้ี 

 1. แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียและ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามลกัษณะขอ้มูล 
 2. แจกแจงความถ่ี และ ร้อยละ ของแบบสอบถามเก่ียวกบัค าตอบรายขอ้ของแบบสอบถาม
ความรู้เก่ียวกบัเช้ือเอช พี ว ีและ 
 3. การแปลความหมายคะแนนของความตระหนกัถึงอนัตรายท่ีเกิดจาก เช้ือเอช พี วี โดยผูศึ้กษา
ก าหนดช่วงค่าเฉล่ียของคะแนนรวมของความความตระหนกั  
 4. อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัอนัตรายจากเช้ือเอช พี ว ี
(HPV) โดยใชส้ถิติ การวเิคราะห์ไคสแควร์  

สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Locating) 

 อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 


