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บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการศึกษา 
 

รูปแบบการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้การปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก  พฤติกรรม
สุขอนามยัของเด็ก และส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ ในการป้องกนั
การเกิดโรคมือ เทา้ปาก อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์

วธีิการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ   
1. แบบสอบถามการปฏิบติัของผูดู้แลเด็กในการป้องกนัโรคมือเทา้ปากในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อเก็บขอ้มูลการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เร่ืองโรคมือเทา้ปาก 
ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบขอ้ท่ีถูกตอ้งเพียงขอ้เดียว จากตวัเลือก 2 ตวัเลือก โดยหาก

ตอบถูกจะได ้1 คะแนน หากตอบผิดจะไม่ไดค้ะแนน เกณฑ์การประเมินระดบัความรู้เร่ืองโรคมือ เทา้ 
ปากของผูดู้แลเด็ก โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

  ระดบัดีเยีย่ม  หมายถึง  ผูท่ี้ตอบถูกมีคะแนน 91-100 % 
  ระดบัดีมาก  หมายถึง  ผูท่ี้ตอบถูกมีคะแนน 81-90 % 
  ระดบัดี  หมายถึง  ผูท่ี้ตอบถูกมีคะแนน 71-80 % 
  ระดบัปานกลาง หมายถึง  ผูท่ี้ตอบถูกมีคะแนน 61-70 % 

  ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามการปฏิบติัตนของผูดู้แลเด็ก 
  ตารางท่ี 1  การปฏิบติัดา้นอนามยัส่วนบุคคลของผูดู้แลเด็ก 
  ตารางท่ี 2  การปฏิบติัในการดูแลเด็ก 
  ตารางท่ี 3   การปฏิบติัในการดูแลส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
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2. แบบสังเกตพฤติกรรมสุขภาพของเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
ได้แก่ พฤติกรรมในการป้องกันโรค คือ การล้างมือ การรับประทานอาหาร การใช้ของ

ส่วนตวัร่วมกนั  
3. แบบประเมินส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก   
ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร วสัดุ อุปกรณ์ส าหรับการท าความ

สะอาด หอ้งน ้ า หอ้งส้วม ท่ีลา้งภาชนะ อุปกรณ์ของเล่น ลกัษณะพื้น ผนงั  ตามแนวทางการประเมิน
ศูนยเ์ด็กเล็กปลอดโรคและมาตรฐานศูนยเ์ด็กเล็กน่าอยูข่องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งและจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ   
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถจ์  านวน  22 แห่ง 
2. ผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อ าเภอลบัแล  จ านวน  47 คน 

ค าถามการวจัิย 

ความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็กพฤติกรรมสุขอนามยัของเด็ก และส่ิงแวดล้อมในการ
ป้องกนัการเกิดโรคมือเทา้ปาก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์เป็นอยา่งไร 

ขอบเขตการวจัิยและรูปแบบการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความรู้การปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก  
พฤติกรรมสุขอนามยัของเด็ก   และส่ิงแวดลอ้มในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กอ าเภอลบัแล  จงัหวดัอุตรดิตถ ์ 
ในการป้องกนัการเกิดโรคมือ เทา้ ปาก จ านวน  22 แห่ง ใน8 ต าบลของ อ าเภอลบัแล   จงัหวดั
อุตรดิตถ ์    

ค าจ ากดัความทีใ่ช้ในการศึกษา 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
หมายถึง สถานท่ีท่ีด าเนินการรับเล้ียงเด็กตั้งแต่ อาย ุ3 - 5 ปี จ  านวน 6 คนข้ึนไป เป็นสถานท่ี

ใหเ้ด็กไดรั้บการพฒันาทั้งกาย จิต สังคม ภายใตก้ารสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพื้นท่ี 
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์จ านวน 22 แห่ง 
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2. ผูดู้แลเด็ก 
หมายถึง บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการอบรมเล้ียงดูเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กส่งเสริมการ

เจริญเติบโตพฒันาการการเรียนรู้ของเด็ก และได้รับการอบรมประเมินความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ความรู้และการปฏิบติัของผูดู้แลเด็ก 
หมายถึงความรู้และการกระท ากิจกรรมในการดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกอบดว้ย 

การปฏิบติัดา้นอนามยัส่วนบุคคล การปฏิบติัดา้นการดูแลเด็ก การปฏิบติัดา้นการดูแลความสะอาด
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

4. สุขอนามยัของเด็ก 
หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกทางสุขภาพ ได้แก่ ความสะอาดและการปราศจาก

พฤติกรรมเส่ียงต่อการเจบ็ป่วย 
5. ส่ิงแวดลอ้มของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
หมายถึง สภาพแวดลอ้มทั้งภายในภายนอกตวัอาคาร การระบายอากาศ การป้องกนัแมลง

และพาหะน าโรค หอ้งน ้า หอ้งส้วม เคร่ืองใชส้ าหรับเด็ก ตลอดจนมาตรการท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (content validity) รวมทั้งความเหมาะสมของภาษา
โดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่าน พยาบาล 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การควบคุมโรค 1 ท่าน เม่ือพิจารณาความตรงของเน้ือหาและความเหมาะสมของภาษาแลว้ จากนั้น
น ามาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ 

2.  การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสังเกตุและแบบประเมินท่ีปรับปรุง
แก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่าน มาทดลองใช้กับประชากรท่ีมีลักษณะ
คลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 5 แห่ง โดยผูว้ิจยัเลือกทดลองใช้เคร่ืองมือในพื้นท่ี อ าเภอตรอน 
จงัหวดัอุตรดิตถผ์ลการทดสอบค่า reliability เท่ากบั 0.807 

ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัเป็นผูด้  าเนินการรวบรวมขอ้มูล โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสังเกตุ มีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  ดงัน้ี 

 1. ผูว้ิจยัท าหนังสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไปยงัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอลับแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ เพื่อแจง้วตัถุประสงค์ของการศึกษาและขอ
อนุญาตท าการวจิยัอยา่งเป็นทางการ 
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 2. ขอความร่วมมือต่อกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรในการเข้าร่วมวิจัยคร้ังน้ี ช้ีแจง
วตัถุประสงค์และรับทราบสิทธ์ิท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธท่ีจะเขา้ร่วมในการศึกษาคร้ังน้ี โดยการ
สอบถาม รวมถึงแจง้ให้ทราบวา่ขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั และน ามาใช้เฉพาะการ
วจิยัคร้ังน้ีเท่านั้น    

 3. เม่ือประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งยินยอม ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งลงช่ือในเอกสารยินยอม
เขา้ร่วมการวจิยั จากนั้นอธิบายวธีิการตอบแบบสัมภาษณ์ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเขา้ใจ   

 4. การเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสังเกตท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 5. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติ 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหา
ความสัมพนัธ์โดยใช ้Pearson chi square, Fisher’s Exact Test โดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
for windows เวอร์ชัน่ 17.0 (SPSS: An IBM Company) 

 


