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บทที ่ 3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) เพื่อศึกษาความเช่ือดา้นสุขภาพ
และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม และความสัมพนัธ์
ระหวา่งความเช่ือดา้นสุขภาพกบัพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน ของผูป้ระกอบอาชีพ
ช่างท าผม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 

3.1  ลกัษณะและขนำดของตัวอย่ำง 

ประชำกร 
ผูป้ระกอบอาชีพช่างท าผม ในพื้นท่ีต าบลบา้นกลาง รวมทั้งส้ิน จ านวน 150 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง 
ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซ่ีและเมอร์แกน ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรและ

ก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ระดบัความคาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้5% 
และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น การศึกษาน้ี ผูศึ้กษาจึงได้ก าหนดกลุ่มประชากร ท่ียอมรับและ
เช่ือมัน่ได ้คือ ขนาดของประชากร จ านวน 150 คน ซ่ึงขนาดตวัอยา่งจึงเท่ากบั 108 คน เน่ืองจากค่าท่ี
ไดใ้กลเ้คียงกบัจ านวนประชากร ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงจะใชจ้  านวนประชากรทั้งหมด 

3.2  คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่ำง  ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

1. ผูท่ี้มีอาย ุ18 ปีข้ึนไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 
2. ผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัการปฏิบติังานในร้านท าผม 
3. มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ สามารถไดย้นิ และส่ือสารภาษาไทยไดเ้ขา้ใจดี 
4. สมคัรใจ และยนิดีใหค้วามร่วมมือในการท าวจิยัคร้ังน้ี 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนเองโดยการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหไ้ดเ้คร่ืองมือ 4 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ประวติัความเจ็บป่วย
ปัจจุบนั ประวติัการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว โรคประจ าตวั การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
สุขภาพ การออกก าลงักาย 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการท างานและลักษณะสภาพแวดล้อมการท างานของอาชีพช่างท าผม 
ประกอบด้วย ระยะเวลาของการประกอบอาชีพ ระยะเวลาของการท างานในแต่ละวนั ประวติัการ
ท างานมาก่อนท าอาชีพช่างท าผม การท างานอาชีพเสริม การติดตั้งระบบระบายอากาศ การติดตั้ง
ระบบป้องกนัอคัคีภยั การอบรมสุขาภิบาลสถานบริการเสริมสวย แต่งผม การขออนุญาตเปิดกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

 ส่วนท่ี 3 การรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพโดยมี ข้อค าถามทั้ งหมด 41 ข้อ 
แบ่งเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี ดา้นการรับรู้โอกาสเส่ียง (8 ขอ้) ดา้นการรับรู้ความรุนแรง (8 ขอ้) ดา้นการรับรู้
ประโยชน์ของพฤติกรรมการป้องกนั (14 ขอ้) และการรับรู้อุปสรรคของพฤติกรรมการป้องกนัอนัตราย 
(11 ขอ้) 

ลกัษณะขอ้ค าถาม ก าหนดเกณฑ์การวดั เป็นแบบ (Rating scale) แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ย
ขอ้ค าถามทั้งบวกและทางลบ และไดก้ าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ขอ้ความ        ดา้นบวก         ดา้นลบ 
  เห็นดว้ย    3   1 
  ไม่แน่ใจ    2   2 
  ไม่เห็นดว้ย   1   3 

การก าหนดคะแนนโดยรวม เพื่อแปลความหมายของ พิจารณาโดยการน ามาจดัแบ่งเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี   

 

   ระดบัสูง  หมายถึง   กลุ่มคะแนนสูงกวา่หรือเท่ากบั   + SD คือ ≥ 110 คะแนน 
 ระดบักลาง หมายถึง   กลุ่มคะแนนระหวา่ง  ± SD คือ 92 - 109 คะแนน 
 ระดบัต ่า  หมายถึง   กลุ่มคะแนนต ่ากวา่  - SD คือ ≤ 91 คะแนน 

 การก าหนดคะแนน รายดา้น 4 ดา้นดงัน้ี  
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ตำรำงที ่3.1  ตารางแสดงระดบัคะแนนความเช่ือดา้นสุขภาพทั้ง 4 ดา้น 
 

ควำมเช่ือด้ำนสุขภำพ 
ระดับคะแนนกำรรับรู้ 

ต ่ำ กลำง สูง 
1. การรับรู้โอกาสเส่ียง ≤  17 18 - 23 24 
2. การรับรู้ความรุนแรง ≤  16 17 - 23 24 
3. การรับรู้ประโยชน์ ≤  35  36 - 41 42 
4. การรับรู้อุปสรรค ≤  11 12 - 25 ≥ 26 

 

 ส่วน ท่ี  4 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการท างาน มีข้อค าถามทั้ งหมด 19 ข้อ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังน้ี ด้านเคมี (4 ข้อ) ด้านชีวภาพ (4 ข้อ) ด้านกายภาพ (3 ข้อ) ด้านการยศาสตร์ 
(5 ขอ้) และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น (3 ขอ้) ลกัษณะขอ้ค าถามก าหนดเกณฑ์การวดั 
เป็นแบบ (Rating scale) แบ่งเป็น 3 ระดบั ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งบวกและทางลบ และไดก้ าหนด
เกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ขอ้ความ              ดา้นบวก         ดา้นลบ 
  ปฏิบติัประจ า   3   1 
  ปฏิบติับางคร้ัง   2   2 
  ไม่เคยปฏิบติั   1   3 

การก าหนดคะแนนโดยรวม เพื่อแปลความหมายของ พิจารณาโดยการน ามาจดัแบ่งเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี   

 ระดบัสูง  หมายถึง   กลุ่มคะแนนสูงกวา่หรือเท่ากบั  + SD คือ ≥ 55 คะแนน 
 ระดบักลาง หมายถึง   กลุ่มคะแนนระหวา่ง  ± SD คือ  48 - 54 คะแนน 
 ระดบัต ่า  หมายถึง   กลุ่มคะแนนต ่ากวา่  - SD คือ ≤ 47 คะแนน 

 การก าหนดคะแนน รายดา้น 4 ดา้นดงัน้ี  
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ตำรำงที ่3.2  ตารางแสดงระดบัคะแนนดา้นพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างาน 
 

ควำมเช่ือด้ำนสุขภำพ 
ระดับคะแนนกำรรับรู้ 

ต ่ำ กลำง สูง 
1. ดา้นเคมี ≤ 8  9 - 11 12 
2. ดา้นชีวภาพ ≤ 8 9 - 11 12 
3. ดา้นกายภาพ ≤ 5   6 - 7 ≥ 8 
4. ดา้นการยศาสตร์ ≤ 11  12 - 14 15 
5. ดา้นความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์น 
≤ 6 7 - 8 9 

3.4   กำรหำคุณภำพของเคร่ืองมือ 

1.  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยน าแบบสอบถามทั้งหมดให้
ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ไดพ้ิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
และปรับปรุงค าถามให้ถูกตอ้ง ตรงประเด็นให้เหมาะสมตามขอ้เสนอแนะ ของผูท้รงคุณวุฒิ โดยการ
ใชค้่าดชันีความตรงตามเน้ือหา (Content Validity Index: CVI) ไดเ้ท่ากบั 0.83 

2. การหาความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ช่ียวชาญ ภายหลงัการปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองใชก้บั ผูป้ระกอบอาชีพช่างผม ในพื้นท่ีใกลเ้คียง 
จ านวน 20 คน จากนั้ นทดสอบเพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ         
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 

3.5  กำรพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่ำง 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีกระบวนการพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา โดยการขออนุมติั
คณะกรรมการจริยธรรมของสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก่อนท าการศึกษาขอ้มูลผูว้ิจยั
ไดแ้จง้วตัถุประสงคข์องการศึกษาใหก้ลุ่มตวัอยา่งรับทราบทุกประเด็น เพื่อขอความร่วมมือในการเขา้
ร่วมโครงการวิจยัโดยความสมคัรใจอยา่งไม่มีการบงัคบัดว้ยวธีิใดๆ พร้อมกนันั้นก็ไดอ้ธิบายให้ทราบ
วา่กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ใหข้อ้มูลหากไม่สบายใจ และสามารถถอนตวัออกจากการวจิยัไดทุ้กเม่ือ
หากตอ้งการ โดยจะไม่มีผลเสียใดๆ ต่อกลุ่มตวัอยา่ง ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบั
โดยมีการใชร้หสัแทนช่ือจริง ขอ้มูลท่ีไดม้าจะใชเ้ฉพาะในการศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น 
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3.6  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ตามล าดบั และท าการเก็บขอ้มูลในเดือน กรกฎาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2557 โดยมีขั้นตอน ขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ผูศึ้กษาขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึงนายกเทศมนตรีต าบล   
บา้นกลาง เพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 2. ผูศึ้กษาน าหนงัสือจากนายกเทศมนตรีต าบลบา้นกลาง เขา้พบและช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ก่
ประธานชมรมช่างท าผม และสมาชิกชมรมช่างท าผม ในพื้นท่ีต าบลบา้นกลาง เพื่อลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 

 3. ช้ีแจงว ัตถุประสงค์และใบยินยอม ของการศึกษาให้กับกลุ่มประชากร ท่ีจะตอบ
แบบสอบถามทราบ ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ดว้ยความสมคัรใจ ขอ้มูลท่ีไดถื้อเป็น
ความลบัส่วนบุคคลและไม่มีผลใดๆทั้งส้ิน 

 4. เก็บขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามกลุ่มประชากรโดยผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล 
 5. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับการน าไป

วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 

3.7  กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ผูศึ้กษาขอ้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป และใชส้ถิติ ดงัน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย
ใช้กับข้อมูลทั่วไป ความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอนัตรายจากการท างานของผู ้
ประกอบอาชีพช่างท าผม ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูนโดยน าเสนอในรูปตารางแสดง
จ านวนและร้อยละ 

 2. สถิติวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ใช้สถิติ Chi -Square และ Fisher’s Exact Test เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพ และขอ้มูลการท างาน กบัความเช่ือดา้นสุขภาพ 
และพฤติกรรมการป้องกนัอนัตรายจากการท างานของผูป้ระกอบการช่างท าผม   


