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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัย ครั้งนี้เปนการวิจั ยเชิงทํา นาย (Predictive
Research) โดยมีวั ตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ แ ละอํ า นาจการทํ า นายของป จ จั ย คั ด สรร (เพศ สถานภาพสมรส รายได
ระยะเวลาการเจ็บปวย การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรง
ของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติการพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และ
ปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) ตอพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุโรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ลักษณะประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ผู สู ง อายุ ที่ ไ ด รั บ การวิ นิ จ ฉั ย จากแพทย ว า เป น
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และขึ้นทะเบียนเปนผูปวยเบาหวานที่โรงพยาบาลภาชี พักอาศัยอยูในเขตพื้นที่
อําเภอภาชี ทั้ง 8 ตําบล คือ ตําบลภาชี ตําบลโคกมวง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลระโสม ตําบลไผลอม
ตําบลดอนหญานาง ตําบลพระแกว และ ตําบลกระจิว จากผูสูงอายุโรคเบาหวานทั้งสิ้น 370 คน ไมสามารถควบคุม
ระดับน้ําตาลในเลือด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 59.46 (ทะเบียนผูปวยเบาหวานของโรงพยาบาลภาชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550) แยกตามพื้นที่ ดังแสดงในตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1
จํานวน และรอยละ ผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานทั้งหมดที่ไมสามารถควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือด
จากผูสูงอายุโรคเบาหวานทั้งหมด แยกตามพื้นที่

พื้นที่
ตําบลภาชี
ตําบลโคกมวง
ตําบลหนองน้าํ ใส
ตําบลระโสม
ตําบลไผลอม
ตําบลดอนหญานาง
ตําบลพระแกว
ตําบลกระจิว
รวม

จํานวนผูสูงอายุ
โรคเบาหวานทั้งหมด
102
49
32
39
42
33
28
45
370

จํานวนผูสูงอายุโรคเบาหวาน
ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้าํ ตาลในเลือด
จํานวน
รอยละ
68
66.67
34
69.39
19
59.37
21
53.85
23
54.76
18
54.55
15
53.57
22
48.88
220
59.46

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนผูปวยสูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาล
ในเลือด มารับการรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลภาชี โดยกําหนดเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง
ดังนี้
คุณสมบัติในการคัดเขา (Inclusion criteria)
1. มีผลการตรวจระดับน้ําตาลในพลาสมาจากหลอดเลือดดําหลังอดอาหาร นาน 8 ชั่วโมง
(Fasting plasma glucose: FPG) มีคามากกวา 140 มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไปใน
ระยะเวลา 6 เดือนยอนหลังกอนเก็บขอมูล
2. เปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณและสามารถใหขอมูลในการสัมภาษณได
คุณสมบัติในการคัดออก (Exclusion criteria)
1. มีปญหาดานการมองเห็นและการไดยิน พูดและสื่อสารดวยภาษาไทยได
2. ไมอยูระหวางการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในชวงการเก็บขอมูล

55

คุณสมบัติการยุติการเขารวมโครงการวิจัย (Discontinuation criteria)
1. มีภาวะแทรกซอนรุนแรงไมสามารถใหขอ มูลในการวิจยั ได
2. ยายที่อยูหรือยายไปรักษาที่สถานบริการอื่นระหวางเก็บรวบรวมขอมูล
การคํานวณขนาดตัวอยาง
ผูวิจัยเลือกใชขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน (Krejcie &
Morgan,1970) ไดขนาดตัวอยางจํานวน 140 คน ซึ่งขนาดตัวอยางมากกวาจํานวนตัวแปรตาม
หลักการคํานวณขนาดตัวอยางของการศึกษาแบบการหาปจจัยทํานาย กลุมตัวอยางควรมี 15-20 เทา
ของตัวแปร (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2547)
วิธีการสุมตัวอยาง (Sampling Methods)
งานวิจัยนี้มีวิธีการสุมตัวอยางโดยใชหลักความนาจะเปน (Probability Sampling) เพื่อให
ประชากรมี โ อกาสสุ ม เท า เที ย มกั น และสามารถทดสอบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โ ดยใช ส ถิ ติ อ า งอิ ง
(Inferential Statistics) และเนื่องจากประชากรในงานวิจัยแตละตําบลของอําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ศึกษามีลักษณะคลายคลึงกันมาก (Homogeneous) จึงใชการสุมตัวอยางแบบ
กลุมหลายขั้นตอน (Multi-stage Cluster Sampling) โดยวิธีการจับฉลากตําบลแบบไมใสคืน
(Sampling without Replacement) ซึ่งมีขั้นตอนการสุมดังนี้
1. ผูวิจัยเตรียมขอมูลกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
2. จัดทําฉลากตําบลจํานวน 8 ตําบล โดยฉลากแตละตําบลประกอบดวย ตําบลภาชี
ตําบลโคกมวง ตําบลหนองน้ําใส ตําบลระโสม ตําบลไผลอม ตําบลดอนหญานาง ตําบลพระแกว และ
ตําบลกระจิว กําหนดจํานวนตัวอยาง จากประชากรผูสูงอายุที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด
ตามเกณฑที่กําหนด
3.
ทํ าการสุ มตัว อยางโดยวิธี การจั บฉลากตํ าบลแบบไม ใสคืน ไปเรื่อ ยๆจนได
กลุมตัวอยางตามจํานวนที่ตองการจึงยุติการสุมกลุมตัวอยาง โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังแสดง
ในภาพที่ 3.1
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ขัน้ ตอนการสุมตัวอยาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อําเภอภาชีมีทั้งหมด 8 ตําบล

ต.ภาชี ต.ระโสม ต.โคกมวง ต.หนองน้ําใส ต.ไผลอม ต.ดอนหญานาง ต.กระจิว ต.พระแกว
ปชก.68 คน ปชก.21 คน ปชก.34 คน ปชก.19 คน ปชก.23 คน ปชก.18 คน ปชก.22 คน ปชก.15 คน

ต.ภาชี
ปชก.68 คน

ต.โคกมวง
ปชก.34 คน

ต.ไผลอม
ปชก.23 คน

ต.ดอนหญานาง
ปชก.18 คน

ต.พระแกว
ปชก.15 คน

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบกลุมหลายขั้นตอน
จากการจับฉลากไดตําบลรวมทั้งสิ้น 5 ตําบล ประกอบดวย ตําบลภาชี 68 คน ตําบล โคกมวง
34 คน ตําบลไผลอม 23 คน ตําบลดอนหญานาง 18 คน และ ตําบลพระแกว 15 คน รวมจํานวน
กลุมตัวอยางที่สุมเลือกทั้งหมด 158 คน และเมื่อสิ้นสุดการวิจัย มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 140 คน คิดเปน
รอยละ 89.1 โดยกลุมตัวอยางเสียชีวิต 7 คน และยายที่อยู 11 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ลครั้ งนี้ เป น แบบสอบถาม ซึ่ง ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น โดย
การศึกษาตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนํามาปรับปรุงใหเหมาะสม ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา บุคคลที่พักอาศัยอยูดวย อาชีพหลัก รายได แหลงรายไดหลัก ระยะเวลาการปวยเปน
โรคเบาหวาน ภาวะแทรกซอนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน โดยมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list)
สวนที่ 2 แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลื อ ดสู ง
และป จ จั ย กระตุ น การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
การทํานายพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย มีขอคําถาม จํานวน 41 ขอ โดยคําถามมีทั้งขอความดานบวกและ
ดานลบ ดังนี้
1. การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีคําถาม 9 ขอ โดยมี
คําถามดานบวก 7 ขอ (ขอ1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) และดานลบ 2 ขอ (ขอ 8 และ 9)
2. การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีคําถาม 7 ขอ มีคําถาม
ดานบวก 7 ขอ (ขอ1, 3, 4, 5 และ7) และดานลบ 2 ขอ (ขอ 2 และ 6)
3. การรับรูประโยชนของพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีคําถาม
7 ขอ โดยมีคําถามดานบวก 4 ขอ (ขอ1, 3, 4 และ 7) และดานลบ 3 ขอ (ขอ 2, 5 และ 6)
4. การรับรูอุปสรรคตอการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีคําถาม 8 ขอ
โดยเปนคําถามดานบวกทั้งหมด
5. ป จ จั ย กระตุ น ต อ การปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
มีคําถาม 10 ขอ โดยเปนคําถามดานบวกทั้งหมด
กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ระดับ การใหคะแนนขึ้นอยูกับขอความใน
แบบสอบถาม ดังนี้

58

ดานบวก (คะแนน)
ดานลบ (คะแนน)
เห็นดวยมาก
3
1
เห็นดวยปานกลาง
2
2
เห็นดวยนอย
1
3
การแปลผล จากคะแนนรวมของแบบสอบถามในแต ล ะด า น โดยนํ า คะแนนจริ ง
ที่ไดจากการตอบแบบสอบถามมาหารดวยจํานวนขอเปนคะแนนเฉลี่ยของปจจัยคัดสรรในแตละดาน
ของกลุมตัวอยางในแตละดาน โดยใชเกณฑการแบงระดับของเบสต (Best, 1977) จากคะแนนสูงสุด
ลบด ว ยคะแนนต่ํ า สุ ด แล ว หารด ว ยจํ า นวนระดั บ ที่ ต อ งการจะได ช ว งคะแนนของแต ล ะระดั บ
ซึ่งงานวิจัยนี้ คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ําสุด คือ 3-1 = 2 ผูวิจัยแบงระดับคะแนนเปน 3 ระดับ
ไดชวงคะแนนแตระดับเทากับ 0.66 ดังนี้
ระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.00-1.66
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.67- 2.33
ระดับสูง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
2.34- 3.00
สวนที่3 แบบสอบถามพฤติกรรมปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของผูสูงอายุ
โรคเบาหวานที่ไมสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
ของผู สู งอายุ โรคเบาหวาน
ครอบคลุ มเนื้ อหาเกี่ ยวกับพฤติ กรรม
ด านการบริโ ภคอาหาร
ดานการออกกําลังกาย ดานการพักผอนและการจัดการความเครียด และดานการรักษาพยาบาล
ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติ
เปนประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ไมเคยปฏิบัติ โดยคําถามมีทั้งขอความดานบวกและดานลบ โดยขอคําถาม
ที่เปน ดานบวกมี 18 ขอ (ขอ 1, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 และขอ 30)
สวนคําถาม ที่เปนดานลบ มี 15 ขอ (ขอ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 26, 31, 32 และขอ 33)
กําหนดเกณฑการใหคะแนนโดยแบงเปน 3 ระดับ การใหคะแนนขึ้นอยูกับขอความ
ในแบบสอบถาม ดังนี้
ดานบวก (คะแนน)
ดานลบ (คะแนน)
ปฏิบัติเปนประจํา
3
1
ปฏิบัติบางครั้ง
2
2
ไมเคยปฏิบัติ
1
3
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การแปลผล กระทํ า โดยนํ า คะแนนจริ ง ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามมาหารด ว ยจํ า นวนข อ
เปนคะแนนเฉลี่ยของปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และแบงเปนระดับการปฏิบัติ
โดยใชเกณฑการแบงระดับของเบสต (Best, 1977) ดังที่กลาวมาแลว โดยแบงระดับคะแนนเปน 3 ระดับ
ไดชวงคะแนนแตระดับเทากับ 0.66 ดังนี้
ระดับต่ํา
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.00-1.66
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
1.67- 2.33
ระดับดี
คะแนนเฉลี่ยระหวาง
2.34- 3.00
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงของเครื่องมือ (Validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นจากงานวิจัย
ที่เกี่ยวของมาตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้
1. ความตรงตามเนื้อหา (Content validity) เปนการพิจารณาความสอดคลองระหวาง
เนื้อหาคําถาม (Item content) กับเนื้อหาของมิติตัวแปร (Domain Content) ซึ่งพิจารณาความ
สอดคลองระหวางสาระคําถามกับคํานิยามเชิงปฏิบัติการและแนวคิดหรือทฤษฎีของตัวแปร โดยให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 4 ทาน ประกอบดวยอาจารยพยาบาลที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
โรคเบาหวานและมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของผูปวยโรคเบาหวาน
จํานวน 3 ทาน และแพทยผูเชี่ยวชาญการดูแลผูปวยเบาหวาน 1ทาน โดยผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็น
จากผูเชี่ยวชาญมาประเมินความตรงตามเนื้อหา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 นําแบบสอบถามพรอมโครงรางวิจัยฉบับยอซึ่งมีคํานิยาม เชิงปฏิบัติการ
ของตั วแปรที่ ศึ กษาไปให ผู เชี่ ยวชาญพิ จารณาความสอดคล องระหว างคํ าถามกั บคํ านิ ยาม เชิ งปฏิ บั ติ การ
ของตัวแปร ซึ่งกําหนดลักษณะความคิดเห็นเปน 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งมีความหมายดังนี้
1 หมายถึง คําถามไมสอดคลองกับคํานิยามเลย
2 หมายถึง คําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
อยางมากจึงจะมีความสอดคลองกับคํานิยาม
3 หมายถึง คําถามจําเปนตองไดรับการพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
เล็กนอยจึงจะมีความสอดคลองกับคํานิยาม
4 หมายถึง คําถามมีความสอดคลองกับคํานิยาม
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ขั้นที่ 2 ผูวิจัยรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละทานมาแจกแจง
ตามระดับความคิดเห็น 4 ระดับ คือ 1, 2, 3 และ 4
ขั้นที่ 3 หลังจากผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ นําเครื่องมือมาแกไข
เพิ่มเติมใหความชัดเจนดานเนื้อหา ความเหมาะสมดานภาษา ความสอดคลองระหวางเนื้อหาคําถาม
กับเนื้อหาของมิติตวั แปร โดยคําถามขอใดที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นในระดับ 3 ผูวิจัยนํามาปรับปรุง
ใหมีความสอดคลองกับคํานิยาม สวนคําถามขอใดที่ผูเชี่ยวชาญใหความคิดเห็นในระดับ 1 และ 2
นํามาปรับปรุง แบบสอบถามใหครอบคลุมมโนทัศนของตัวแปร จากการรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 4 ทาน พบวา
แบบสอบถามการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรู
ความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง มีขอคําถาม
จํานวน 58 ขอนํามาปรับปรุงคําถามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ เหลือคําถามที่นําไปทดลองใช
จํานวน 44 ขอ
แบบสอบถามพฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง มี ข อ คํ า ถาม
จํานวน 35 ขอนํามาปรับปรุงคําถามตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญและนําไปทดลองใชจํานวน 35 ขอ
2. การหาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability)ผู วิ จั ย นํ า เครื่ อ งมื อ การวิ จั ย
ที่ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาที่ปรับปรุงแลว นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางผูสูงอายุที่ปวยเปน
โรคเบาหวานมี คุ ณสมบั ติ เช น เดี ยวกั บ กลุ มตั ว อย างที่ ศึ กษาที่ คลิ นิ กเบาหวานโรงพยาบาลท า เรื อ
จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน แล วนํ ามาวิ เคราะห หาคาความเชื่อมั่นของเครื่ องมื อ
(Reliability)ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach ‘s Alpha
coefficient) ไดความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เทากับ 0. 69
ดานการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เทากับ 0. 73
ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้าํ ตาลในเลือดสูง เทากับ 0. 36
ดานการรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้าํ ตาลในเลือดสูง เทากับ 0. 76
ดานปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง เทากับ 0. 84
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จากการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปจจัยคัดสรรพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง พบวาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูง คาความเชื่อมั่น เทากับ 0.69 ดานการรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะ
น้ําตาลในเลือดสูง เทากับ 0.36 อยางไรก็ตามการที่เครื่องมือมีคาความเชื่อมั่นนอย ผูวิจัยมีขอสังเกตวา
อาจเนื่ อ งจากคํ า ถามประโยคค อ นขา งยาว และประโยคคํ า ถามแต ละข อมี ห ลายคํ า ถาม(double
barreled question) ซึ่งคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัยที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใหมควรมีความเชื่อมั่น
0.70 ขึ้นไป (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2547) ดังนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขขอคําถามใหมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงนําไปใชกับกลุมตัวอยางการวิจัย
สํ า หรั บ แบบสอบถามพฤติ ก รรมป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง มี ข อ คํ า ถามจํ า นวน
33 ขอ ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
การเก็บรวบรวมขอมูล
ภายหลังจากโครงรางการวิจัย ผานคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย และผานการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยแลว ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. นําหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอผูอํานวยการ
โรงพยาบาลภาชี และสาธารณสุขอําเภอภาชี เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัย
2. ผูวิจัยพบผูอํานวยการโรงพยาบาลภาชีและสาธารณสุขอําเภอภาชี เพื่อขออนุญาต
และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคและวิธีการรวบรวมขอมูล
3. อบรมผูชวยเก็บขอมูลการวิจัย เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในการสัมภาษณ
(Information Bias) ซึ่งเปนพยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวหลักสูตร
4 เดือน จํานวน 3 คน ที่เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผูปวยเบาหวาน ที่สถานีอนามัย โดยชี้แจง
วัตถุประสงคการวิจัย และรายละเอียดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย และเทคนิคการสัมภาษณตาม
เอกสารที่แนบ (ภาคผนวก ข) พรอมทั้งใหผูชวยวิจัยทดลองสัมภาษณผูปวยเบาหวานที่ตําบลระโสม
คนละ 3 ราย ซึ่งไมไดเปนกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ แลวนําปญหาที่พบจากการ
สัมภาษณมาทบทวนทําความเขาใจกับผูวิจัย
4. แบงพื้นที่การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูวิจัยและผูชวยเก็บขอมูลการวิจัย โดยพื้นที่
นั้นตองเปนพื้นทีท่ ี่ผูเก็บขอมูลไมไดปฏิบัติงานอยู
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5. เตรียมการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วัสดุและอุปกรณ เชน ปากกา จัดทํา
ตารางนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ
6. เตรี ย มกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี คุ ณ สมบั ติต ามที่กํ า หนด เพื่อ ชี้ แ จงและขอความร ว มมื อ
ในการเปนผูรวมวิจัยครั้งนี้โดยความสมัครใจ พรอมทั้งใหผูรวมวิจัยลงนามแสดงความยินยอมดวย
ความสมัครใจ ในใบยินยอม (consent form) ในภาคผนวก ง หลังจากนั้นผูวิจัยและผูชวยเก็บขอมูล
สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยคํานึงถึงความสะดวกของผูใหสัมภาษณเปนหลัก
7. ผูวิจัยและผูชวยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่บาน ตามวัน
เวลา ที่ กํ า หนด โดยเข า พบกลุ ม ตั ว อย า ง แนะนํ า ตนเองโดยใช แ นวทางการแนะนํ า ตั ว เอง ชี้ แ จง
วัตถุประสงค การทํา วิ จัยโดยใชแนวทางจากเอกสารชี้ แ จงแนะนํ าข อมูล (Information
sheet)
ในภาคผนวก ค พรอมทั้งใหกลุมตัวอยางลงนามยินยอมการเขารวมการวิจัย ในหนังสือยินยอมดวย
ความสมัครใจ กอนเก็บรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือในการรวบรวมขอมูล ผูสัมภาษณเตรียม
สถานที่สําหรับสัมภาษณใหมีบรรยากาศที่ผอนคลาย อากาศถายเทไดสะดวก เย็นสบาย ไมรอนอบอาว
หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนตางๆ และมีความเปนสวนตัว จากนั้นสัมภาษณกลุมตัวอยางตามแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีหลักการสัมภาษณดังนี้
7.1. สัมภาษณตามรายการคําถามที่กําหนดไวในแบบสอบถาม
7.2. ใชเทคนิคการสัมภาษณเพื่อใหผูถูกสัมภาษณใหขอมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นที่ตรงกับประเด็นที่สัมภาษณ ไมพูดแสดงความคิดเห็นออกนอกขอบเขต
7.3. สั ง เกตพฤติ ก รรม สี ห น า และลั ก ษณะการพู ด ของผู ให สั ม ภาษณ ข ณะ
รวบรวมขอมูล ถาสงสัยหรือไมแนใจเกี่ยวกับขอมูลที่ได สัมภาษณเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลตรงตาม
ขอเท็จจริงและครอบคลุมประเด็นที่ตองการ
7.4. ใหกลุมตัวอยางซักถามไดหากคําถามไมชัดเจน
7.5. ตรวจสอบขอมูลใหครบถวนถูกตอง ถาไมครบถวน สัมภาษณเพิ่มเติมและ
รวบรวมแบบสอบถามใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
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การพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยาง
การพิทักษสทิ ธิ์กลุมตัวอยางมีขนั้ ตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ผูวิจัยนําเสนอโครงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อขออนุมัติทําการวิจัย
2. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยแนะนําตัวตอกลุมตัวอยาง ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัย
และสิทธิประโยชนของกลุมตัวอยางที่จะไมเขารวมโครงการวิจัยครั้งนี้ อธิบายโดยใชเอกสารชี้แจงแนะนํา
ขอมูล (Information sheet) และใหกลุมตัวอยางแสดงความยินยอมการเขารวมดวยความสมัครใจ
พรอมทั้งใหลงนามเขารวมวิจัยในหนังสือยินยอมดวยความสมัครใจ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2550
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 โดยเก็บขอมูลที่บานกลุมตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1. กลาวทักทาย แนะนําตัวแกผูใหสัมภาษณ และชี้แจงวัตถุประสงคการ
สัมภาษณ พรอมทั้งสรางความไววางใจวาจะไมเปดเผย ชื่อ สกุล ของกลุมตัวอยาง สรางบรรยากาศให
กลุมตัวอยางรูสึกสบายใจและเต็มใจที่จะใหขอมูลตามความเปนจริงโดยไมปกปด
3.2. สั มภาษณโ ดยใช คํา พู ดที่สุภ าพ ให เกีย รติ และซั กถามด ว ยถ อ ยคํ า
ที่กระชับ ชัดเจนและเขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชคําถามชี้นํา
3.3. แสดงความตั้งใจในการฟงคําตอบโดยไมแสดงอาการเบื่อหนาย หรือ
สงสัย ประหลาดใจกับคําตอบของกลุมตัวอยาง
3.4. อธิบายถึงสิทธิประโยชนที่กลุมตัวอยางจะไดรับ และการมีสิทธิที่จะ
หยุดการใหสัมภาษณโดยไมเสียสิทธิประโยชนใดๆ
3.5. ใหความมั่นใจวาจะรักษาของขอมูล โดยการวิจัยจะนําเสนอผลใน
ภาพรวมเทานั้นโดยไมระบุชื่อกลุมตัวอยาง
3.6. ระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากขณะสัมภาษณ โดยสอบถามอาการ
ผิดปกติ การไดรับยา อาหาร กอนที่จะทําการสัมภาษณ หากมีอาการผิดปกติรีบดําเนินการชวยเหลือทันที
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การวิเคราะหขอมูล
ผูทําการวิจัย วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานดานประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
การพักอาศัย อาชีพหลัก รายได แหลงรายได ระยะเวลาการเจ็บปวย ภาวะแทรกซอน วิเคราะหโดยใช
สถิติ เชิง บรรยาย โดยการแจกแจงความถี่ ร อยละในขอมู ล ที่เป น นามบัญญัติ สํา หรั บขอมู ลที่เป น
อันตรภาคหรือมีคาตอเนื่อง ใชการวิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. คะแนนพฤติ ก รรมการป องกั นภาวะน้ํา ตาลในเลือดสู งโดยรวม ใช การวิเคราะห
โดยคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ ไ ด จ ากกลุ ม ตั ว อย า งแล ว
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดกับเกณฑที่ตั้งไว
การรั บ รู
3. คะแนนการรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของการเกิด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
ความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง ใชการวิเคราะห
โดยคํ า นวณหาค า เฉลี่ ย และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ ไ ด จ ากกลุ ม ตั ว อย า งแล ว
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดกับเกณฑที่ตั้งไว
4. คํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัยคัดสรร (เพศ สถานภาพ
สมรส รายได ระยะเวลาการเจ็ บ ป ว ย การรั บ รู โ อกาสเสี่ ย งของการเกิ ด ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) กับพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของกลุมตัวอยาง โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิง
เสนตรง (Multiple linear regression analysis) แบบขั้นตอนเดียว (Enter method)
จากขอตกลงเบื้องตน (Assumption) การคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
กําหนดไววาตัวแปรที่จะนํามาคํานวณจะตองเปนตัวแปรที่มีระดับการวัดเปน อันตรภาคชั้น (Interval
Scales) ดังนั้นการคํานวณตัวแปรที่เปนลักษณะประชากรที่วัดเปนระดับนามบัญญัติ (Nominal
Scales) ตองปรับเปนตัวแปรหุน (Dummy variables) ดังนี้
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เพศ

กําหนดให

สถานภาพสมรส

กําหนดให

รายได

กําหนดให

ระยะเวลาการเจ็บปวย กําหนดให

เพศชาย
เพศหญิง
คู
โสด หมาย หยา แยก
ต่ํา
ปานกลางและสูง
นอยกวา 5 ป
มากกวา 5 ป

=1
=0
=1
=0
=1
=0
=1
=0

นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการทดสอบขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติการวิเคราะหถดถอย
พหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple linear regression analysis) อางอิงจาก ศิริชัย พงษวิชัย (2549)
กอนการวิเคราะห ซึ่งไดผลการทดสอบ ดังนี้
1. ตัวแปรที่นาํ มาวิเคราะห มีคาตอเนื่อง (Interval scale) และตัวแปรที่เปนวัดเปน
ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scales) ตองปรับเปนตัวแปรหุน (Dummy variables)
2. ปจจัยคัดสรร (การรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรู
ความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูประโยชนของการปฏิบัติพฤติกรรมการ
ปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลใน
เลือดสูง และปจจัยกระตุนการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง) และพฤติกรรม
การปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงมีความสัมพันธเชิงเสน (Linear Relationship) โดยพิจารณาจาก
ลักษณะการกระจายของขอมูลในแผนภาพการกระจาย (Scatter Plot)
3. กลุมตัวอยางจํานวน 140 คน คิดเปน 15.5 เทาของตัวแปร (ตัวแปรทั้งหมด 9 ตัว)
และมีการสุมโดยการใชหลักความนาจะเปน
4. ขอมูลมีการแจกแจงแบบโคงปกติ จากคา One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test พบวา Asymp. Sig. (2-tailed)= 0.242 (p> 0. 05) แสดงวามีการแจกแจกแบบโคงปกติ
5. ตัวแปรที่นํามาศึกษาตองไมมีปญหาพหุรวมเชิงเสน (Multicollinearity) โดยมีวิธีการ
ตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ดังนี้
5.1. ใชสถิติสหสัมพันธของ Pearson โดยเกณฑคาความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระในระดับสูงคือคา r= 0.8 ขึ้นไป และจากการทดสอบพบวาคาสหสัมพันธของตัวแปรที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคาระหวาง 0.159- 0.667 โดยตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันสูงสุดคือ
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การรับรูโอกาสเสี่ยงการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และการรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลือดสูง มีคาความสัมพันธเทากับ 0.667 ดังนั้นตัวแปรอิสระทั้ง 9 ตัว ที่นํามาศึกษาไมมีปญหา
พหุรวมเชิงเสน
5.2. ตรวจสอบโดยใช Correlations Statistics พิจารณาจากคา Tolerance
ระหวาง 0.465- 0.935 (ถาเขาใกล 0 มีความสัมพันธกันสูง) และคา VIF ระหวาง 0.465-2.149
(ถาเขาใกล10 เทาใดมีความสัมพันธกันสูงมากขึ้นเทานั้น) จากผลการทดสอบพบวา ตัวแปรทั้ง 9 ตัว
แสดงวาตัวแปรที่นํามาศึกษาไมมีปญหา Multicollinearity
6. ตรวจสอบความเปนอิสระจากกันของคาความคลาดเคลื่อนระหวางตัวแปรพยากรณ
และตัวแปรเกณฑ (Autocorrelation) โดยใช Durbin-Watson พบวามีคาเทากับ 1.52
7. ตรวจสอบคาเฉลี่ยของของความคลาดเคลื่อนเทากับศูนย โดยพิจารณาจากตาราง
ตาราง Residuals statistic พบวาคา Standard Predicted Value= 0.000 และคา Standard
Residual= 0.000 ดังนั้นคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเทากับศูนย
จากผลการทดสอบขอตกลงเบื้องตน แสดงวาผานการทดสอบและสามารถใชสถิติการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple linear regression analysis) ได
หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ ระหวางปจจัย
ทํานายกับพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงของกลุมตัวอยาง โดยใชเทคนิคการวิเคราะห
ถดถอยพหุ คูณเชิ งเส น ตรง ซึ่ งเป น การวิเคราะห ปจ จัย ทํ า นายพฤติ กรรมการปอ งกัน ภาวะน้ํ า ตาล
ในเลือดสูง โดยควบคุมอิทธิพลของตัวแปรอิสระอื่นๆ และคัดเลือกปจจัยที่สามารถอธิบายการผันแปร
ของพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูงอยา งมีนัยสําคัญทางสถิติเขาสมการ ซึ่งตัวแปร
ที่ นํ า มาวิ เ คราะห ประกอบด ว ย เพศ สถานภาพสมรส รายได ระยะเวลาการเจ็ บ ป ว ย การรั บ รู
โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูง การรับรูความรุนแรงของการเกิดภาวะน้ําตาล
ในเลื อ ดสู ง
การรั บ รู ป ระโยชน ข องการปฏิ บั ติพ ฤติ ก รรมการป อ งกั น ภาวะน้ํ า ตาลในเลื อ ดสู ง
การรับรูอุปสรรคตอการปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง
และปจจัยกระตุน
การปฏิบัติพฤติกรรมการปองกันภาวะน้ําตาลในเลือดสูง และทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ

