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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา Descriptive study เพื่อศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางเพศและ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเยาวชนขา้มชาติ โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์และกลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เยาวชนขา้มชาติท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 15 - 24 ปี ท่ีเขา้มาท างานในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 395 คน ระยะเวลาในการ
รวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนพ.ศ. 2557 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1  ประชำกร 
 ประชากรในการศึกษาน้ีคือ เยาวชนขา้มชาติ (กลุ่มแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างดา้ว) ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 15 - 24 ปี ท่ีท  างานอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะเนน้ในกลุ่มท่ีอยูน่อกระบบ
การศึกษา เช่น กลุ่มท่ีท างานตามโรงงาน สถานประกอบการ สถานบนัเทิง สถานท่ีก่อสร้างหรือจุดนดั
พบกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานอ่ืนๆ เช่น วดั ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน ส านกังานจดัหางานและเป็นผูท่ี้ยนิดีให้
ขอ้มูลในการท าศึกษาน้ี  

 โดยมีเกณฑก์ารคดัเขา้ดงัน้ี 
  1.  กลุ่มแรงงานขา้มชาติท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 - 24 ปี ทั้งชายและหญิง 
  2.  ท างานในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
  3.  มีความเขา้ใจในการพูดและฟังภาษาไทยได ้

จากรายงานขอ้มูลสถิติจ านวนแรงงานต่างดา้วส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว เม่ือเดือนมกราคม 
2556 ว่ามีจ  านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนุญาตท างานในจงัหวดัเชียงใหม่ 77,616 คน โดยจากการ
ประมาณจ านวนแรงงานต่างดา้วท่ีมีอาย ุ15 - 24 ปี ตามการค านวณขอ้มูลจากส านกับริหารทะเบียนถึง
ประชากรแรงงานขา้มชาติ 3 สัญชาติคือ พม่า ลาว และกมัพูชาท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2556 คิดเป็นร้อยละ 25.0 ซ่ึงประชากรทั้ง 3 สัญชาติน้ี ถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทย ซ่ึง
เม่ือรวมกบัแรงงานต่างดา้วท่ีอพยพเขา้มาอยา่งผดิกฎหมายดงันั้นจึงประมาณไดว้า่แรงงานขา้มชาติท่ีมี
อาย ุ15 - 24 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวน 19,404 คน 
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 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เยาวชนขา้มชาติ (กลุ่มแรงงานอพยพหรือแรงงานต่างดา้ว) 
ท่ีมีอายุระหว่าง 15 - 24 ปี ท่ีท  างานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จึงก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งในการศึกษาน้ี โดยใช้สูตรการค านวณของTaro Yamane (Taro Yamane, 1967) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 หรือระดบันยัส าคญั 0.05 โดย
มีสูตรค านวณดงัน้ี 

  สูตรของ Taro Yamane 
  n  =  N/1+Ne2   

     N  = ขนาดประชากร 
     n   = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
     e   = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 0.05 

  ท าการแทนค่าไดด้งัน้ี 
  n  =  19,404 / (1+ (19,404 x 0.0025), [(e)2= 0.05x0.05 = 0.0025] 
  n =  19,404 / (1+48.51) 

      =  19,404/49.51 
      =  391.92 

  ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการบนพื้นฐานท่ีระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ร้อยละ 95 คือ 395 คน 

  กำรคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience 

sampling) เน่ืองจากกลุ่มประชากรเยาวชนขา้มชาติ ท่ีมาท างานในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่นั้นมี
การกระจายตวัทัว่ไปในเขตอ าเภอเมือง ผูศึ้กษาจึงเลือกเก็บขอ้มูลในสถานท่ีท่ีเยาวชนขา้มชาติ มกัจะ
ไปรวมตวัหรือชุมนุมกนัเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ วดั ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยั ส านกัจดัหางานจงัหวดัเชียงใหม่ สถานท่ีท างานตามสถานประกอบการต่างๆ ท่ีกระจายตวัใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่นอกจากน้ีผูศึ้กษาจะใช้แบบสัมภาษณ์เฉพาะผูท่ี้พูดและฟังภาษาไทยไดเ้ขา้ใจ
เท่านั้น 

3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยแบบคดักรองอาสาสมคัรและแบบสัมภาษณ์
โดยแบบคดักรองอาสาสมคัรจะคดัเลือกอาสาสมคัรตามเกณฑ์คดัเขา้ก่อนการสัมภาษณ์จริงและแบบ
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สัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมเส่ียงทางเพศต่อการติดเช้ือเอชไอวขีองเยาวชนขา้มชาติ ท่ีอาศยั
อยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ตอนดงัน้ี 

 ตอนที่ 1 แบบสัมภำษณ์ข้อมูลทั่วไปและ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศต่อกำรติด
เช้ือเอชไอวีของเยำวชนข้ำมชำติ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ชาติพนัธ์ุสัญชาติ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาท่ีอาศยัในประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม่บุคคลท่ีอาศยัอยู่ด้วย การถือใบอนุญาตการ
ท างานและบตัรประจ าตวัเพื่อการอยูอ่าศยั สิทธิการรักษาพยาบาล อาชีพ รายได ้การเขา้ถึงส่ือ บุคคล
รู้จกัท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง โดยรูปแบบค าถามผูศึ้กษาสร้างข้ึนโดยปรับแนวค าถามจากแบบสอบถามตาม
แนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆโดยส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน
โครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติ ประเทศไทย 2(โครงการฟ้ามิตร 2) และจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั จ  านวน 20 ขอ้ 

 ตอนที่ 2 แบบสัมภำษณ์ควำมรู้เกี่ยวกับ เอชไอวี/โรคเอดส์ ของเยำวชนข้ำมชำติ ได้แก่ 
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัการติดเช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์และพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งตามดชันีช้ี
วดัผลส าเร็จของโครงการตามแนวทางของ United Nations General Assembly Special Session on 
HIV/AIDS (UNGASS) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั จ  านวน 8 ขอ้ 
  ตอนที่ 3 แบบสัมภำษณ์พฤติกรรมเส่ียงทำงเพศต่อกำรติดเช้ือเอชไอวีของเยำวชนข้ำมชำติ 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์การมีเพศสัมพนัธ์ อายุเม่ือมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก จ านวนคู่นอน พฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามยักบัคู่นอนประเภทต่างๆ แหล่งท่ีสามารถไดถุ้งยางอนามยัมาใช้ ความคิดเห็นท่ีมีต่อถุงยาง
อนามยั การใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพนัธ์ การใช้ความรุนแรงทางเพศรวมถึงการมีอาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอชไอวีของเยาวชน
ขา้มชาติ โดยปรับแนวค าถามจากแบบสอบถามตามแนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการ
ติดเช้ือเอชไอวีในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
แบบสอบถามจากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติ 
ประเทศไทย 2(โครงการฟ้ามิตร 2) และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั จ  านวน25ขอ้ 

 ตอนที่ 4 แบบสัมภำษณ์ทัศนคติของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อกำรมีเพศสัมพันธ์ของ
เยำวชนข้ำมชำติ ไดแ้ก่ เหตุผลของการไม่มีเพศสัมพนัธ์ การวางแผนการมีเพศสัมพนัธ์ในอนาคตและ
เหตุผลของการใช้หรือไม่ใช้ถุงยางอนามยั  ความคิดเห็นต่อถุงยางอนามยั โดยปรับแนวค าถามจาก
แบบสอบถามตามแนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือเอชไอวี ในประชากรกลุ่ม
ต่างๆ โดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามจากการส ารวจ
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ขอ้มูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติ ประเทศไทย 2 (โครงการฟ้ามิตร 
2) และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั จ  านวน 8 ขอ้ 

 ตอนที่ 5 แบบสัมภำษณ์พฤติกรรมหรือประสบกำรณ์กำรตรวจเลือดหำเช้ือเอชไอวี/เอดส์
ด้วยควำมสมัครใจและกำรรับข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ของเยำวชนข้ำมชำติ ไดแ้ก่ 
ประสบการณ์การไดรั้บการตรวจเลือดหาเช้ือเอชไอวี ความรู้เร่ืองสถานบริการตรวจหาเช้ือเอชไอว ี
การได้รับความรู้เก่ียวกบัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือเอชไอวี ช่อง
ทางการได้รับความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์  โดยปรับแนวค าถามจาก
แบบสอบถามตามแนวทางการเฝ้าระวงัพฤติกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการติดเช้ือ เอชไอวีในประชากรกลุ่ม
ต่างๆ โดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แบบสอบถามจากการส ารวจ
ขอ้มูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกนัเอดส์ในแรงงานขา้มชาติ ประเทศไทย 2 (โครงการฟ้ามิตร 
2) และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั จ  านวน 6 ขอ้ 

3.3  กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 3.3.1  กำรตรวจสอบควำมตรงของเนือ้หำ (Content  Validity)   
 ผูศึ้กษาน าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนซ่ึงผา่นการ
พิจารณาจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้อิสระแล้วไปตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแรงงานขา้มชาติ 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤติกรรมวยัรุ่น 1 ท่าน และผู ้
เช่ียวดา้นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 1 ท่าน หลงัจากผูท้รงคุณวฒิุไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแลว้ ผูศึ้กษาไดน้ า
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิให้มีความ
ชัดเจนและเหมาะสมของขอ้ค าถาม แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความเท่ียงตรง (Content Validity 
Index: CVI) พบวา่ไดค้่า CVI เท่ากบั 0.87 ถือวา่มีความเท่ียงตรงของเน้ือหาเพียงพอ 

 3.3.2กำรตรวจสอบค่ำควำมเช่ือมั่น(Reliability) 
 ผูศึ้กษาน าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ีผ่านการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวฒิุ ไปทดลองใชก้บัเยาวชนขา้มชาติ ท่ีมีบริบทคลา้ยท่ีจะศึกษา จ านวน 30 ราย แลว้น าไปหา
ความสอดคล้องภายในโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbrach’s alpha 
coefficient) เพื่อให้แน่ใจว่าค าถามท่ีถามมีความเหมาะสมและผูต้อบแบบสัมภาษณ์มีความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งในแต่ละประเด็นค าถาม โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสัมภาษณ์เท่ากบั 0.72 ถือเป็นค่าท่ียอมรับ
ได ้
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3.4  กำรพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง 

 การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามีการพิทกัษ์สิทธิกลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษา โดยผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
และก่อนท าการศึกษาขอ้มูลผูศึ้กษาไดท้  าการแจง้วตัถุประสงคข์องการศึกษาให้กลุ่มตวัอยา่งรับทราบ
ทุกประเด็น เพื่อขอความร่วมมือในการเข้าร่วมการศึกษาโดยความสมัครใจ โดยข้อมูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งจะถูกเก็บเป็นความลบัไม่มีการเก็บขอ้มูลท่ีจะสามารถระบุตวัตนของกลุ่มตวัอยา่ง มีเพียงการ
ใช้หมายเลขรหัสในแบบสัมภาษณ์เท่านั้นขั้นตอนและวิธีการศึกษาไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อกลุ่ม
ตวัอยา่ง ไม่มีผลทางดา้นกฎหมาย เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือ กลุ่มเยาวชนขา้มชาติ ท่ีถือ
วา่เป็นกลุ่มเปราะบาง และมีกลุ่มตวัอยา่งบางส่วนท่ีไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได ้แต่ส่วนมาก
จะสามารถพดูและฟังภาษาไทยได ้อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาไดอ่้านเอกสารช้ีแจงและอ่านหนงัสือขอความ
ยนิยอมใหก้ลุ่มตวัอยา่งฟังโดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถใหค้วามยินยอมดว้ยวิธีป๊ัมลายน้ิวมือลงในหนงัสือ
ขอความยินยอม หรือให้ความยินยอมดว้ยวาจา (Verbal consent) ในกรณีท่ีกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นช่วงอาย ุ
15 - 17 ปี ผูศึ้กษาจะต้องได้รับความยินยอมด้วยวาจาจากผูป้กครองของกลุ่มตัวอย่างก่อนท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง ผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ บิดา มารดาหรือญาติของกลุ่มตวัอยา่งโดยมี
สัญชาติใดก็ไดห้รือหวัหนา้ของชุมชนท่ีกลุ่มตวัอยา่งอาศยัอยูร่วมทั้งนายจา้งของกลุ่มตวัอยา่ง ผูศึ้กษา
จะตอบค าถามขอ้สงสัยต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่างและหรือผูป้กครองก่อนกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเข้า
ร่วมการศึกษา ขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์รายบุคคลบางค าถามมีเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองเพศและเร่ืองยา
เสพติด ซ่ึงอาจจะท าให้กลุ่มตวัอยา่งรู้สึกอาย  อึดอดัใจ หรือไม่อยากตอบ กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิท่ีจะไม่
ตอบค าถาม หรือขอขา้มขอ้ค าถามนั้นได ้หรือยติุการใหส้ัมภาษณ์ไดต้ลอดเวลา  

 การศึกษาน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวจิยัเร่ือง “โครงการป้องกนัเอดส์ในกลุ่มเยาวชนแรงงาน
ขา้มชาติจงัหวดัเชียงใหม่” โดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการ
สนับสนุนจากทุนพฒันานักวิจยัรุ่นใหม่ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบให้ด าเนินการวิจยัจากคณะกรรมการพิทกัษสิ์ทธิสวสัดิภาพและป้องกนัภยนัตรายในการวิจยั
กบัมนุษย ์สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

3.5  ขั้นตอนและวธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.5.1  วธีิกำรเตรียมผู้สัมภำษณ์ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาน้ีใชผู้ส้ัมภาษณ์จ านวน 6 คน ก่อนการสัมภาษณ์จริงผูศึ้กษาได้
ท าการอบรมผูส้ัมภาษณ์ โดยอธิบายและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรายละเอียดการศึกษา และลกัษณะ
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ค าถามในแต่ละขอ้ของแบบสัมภาษณ์เพื่อให้แก่ผูส้ัมภาษณ์ให้เกิดความเข้าใจร่วมกนัและมีความ
ชัดเจน นอกจากน้ีค าศพัท์ท่ีเป็นศัพท์เฉพาะ หรือเป็นศัพท์ทางการแพทย์ผูศึ้กษาได้เขียนอธิบาย
ความหมายของค าศพัท์นั้ นๆอย่างชัดเจนในแบบสัมภาษณ์ซ่ึงจะท าให้ผูส้ัมภาษณ์มีความเขา้ใจท่ี
ตรงกัน นอกจากน้ีภายหลังการสัมภาษณ์ส้ินสุดในแต่ละวนัจะมีการสอบถามถึงปัญหาท่ีพบเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ท่ีมีความชัดเจนและเป็นไป
แนวทางเดียวกนั 

 3.5.2  กำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
   1.  ในกรณีท่ีด าเนินการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบผูศึ้กษาได้ท าหนังสือขอ
อนุญาตผูอ้  านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จงัหวดัเชียงใหม่หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขออนุญาตด าเนินการศึกษาอยา่งเป็นทางการ ในกรณีท่ีเป็นเยาวชนขา้มชาติ
ท่ีมีอายุ 15-17 ปีเม่ือกลุ่มตวัอยา่งยินยอมดว้ยวาจาท่ีจะเขา้การศึกษายงัจะต้องไดรั้บความยินยอมดว้ย
วาจาจากผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนจึงจะสามารถสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งได ้
   2.  เม่ือไดรั้บการอนุญาตแลว้ ผูศึ้กษาไดช้ี้แจงขอ้มูลของการศึกษา ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์
ของการศึกษา ขั้นตอนการท าการศึกษา ขอ้มูลของขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การเขา้ร่วมการศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
    3.  ผูศึ้กษาเขา้พบกลุ่มประชากรเพื่อแนะน าตนเองและขอความยนิยอมดว้ยวาจา ในกรณี
ท่ีเป็นเยาวชนขา้มชาติท่ีมีอายุ 15 - 17 ปี เม่ือกลุ่มตวัอย่างยินยอมด้วยวาจาท่ีจะเขา้ร่วมการศึกษายงั
จะตอ้งไดรั้บความยินยอมดว้ยวาจาจากผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่งก่อนจึงจะสามารถสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งได ้
   4.  คดัเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้าโดยใช้แบบคดักรองอาสาสมัครก่อนการ
สัมภาษณ์จริง 
   5.  หลงัจากไดค้ดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑ์คดัเขา้แลว้ ด าเนินการเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง  ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างคดัเลือกจากกลุ่มประชากรท่ีตอ้งการศึกษาตามเกณฑ์คดัเขา้ให้ไดค้รบตาม
จ านวนท่ีค านวณ 
   6.  เม่ือเก็บขอ้มูลครบถว้นและตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลทั้งหมดแลว้ จึงรวบรวม
ขอ้มูล เพื่อน ามาวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.6   กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยแบ่ง
การวเิคราะห์ขอ้มูลออกได ้ดงัน้ี 
  ตอนที ่1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) โดยการแจกแจงค่าความถ่ีค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที ่2  กำรวิเครำะห์ข้อมูลพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศ
ที่ต่อกำรติดเช้ือเอชไอวีของเยำวชนข้ำมชำติและทัศนคติของผู้ที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ต่อกำรมี
เพศสัมพันธ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจกแจงค่าความถ่ี ค่า            
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ตอนที ่3  ทดสอบควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยควำมรู้เกี่ยวกับกำรติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์
และอำยุเฉลี่ยเมื่อมีเพศสัมพันธ์คร้ังแรกในกลุ่มตัวอย่ำงเพศชำยและกลุ่มตัวอย่ำงเพศหญิงวิเคราะห์
โดยใชส้ถิติ Independent t-test 
  ตอนที ่4  วเิครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศต่อ
กำรติดเช้ือเอชไอวกีบัพฤติกรรมเส่ียงทำงเพศต่อกำรติดเช้ือเอชไอวีของเยำวชนข้ำมชำติ วเิคราะห์โดย
ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) และสถิติฟิชเชอร์ (Fisher’s exact) โดยใช้เกณฑ์ก าหนด p-value < 
0.05 ถือวา่มีนยัส าคญัทางสถิติ 


