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บทที่  3 
 

  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา การรวบรวมขอมูล และการ

วิเคราะหขอมูล ไวดังนี้ 
 
รูปแบบ/วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

กระบวนการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใชวิธีการศึกษาแบบ
ผสมผสานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) กลาวคือ เชิงปริมาณใชการสํารวจโดยใช
แบบสอบถาม การวิจัยเอกสารเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณ  และกระบวนการกลุม   แบงออกเปน   4  
กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาความรู เจตคติ และการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุ  รวมถึงความตองการ การเตรียมความพรอมและแรงสนับสนุนทางสังคมใน
การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ   

รูปแบบการศึกษา ผูวิจัยไดใชการศึกษาเชิงสํารวจชนิดการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross  
sectional  survey)  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเก่ียวของมีกระบวนการศึกษาดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางเขาสูการวิจัย (Inclusion  criteria)  

ดังนี้ 
  1. อายุ 60 ข้ึนไปท้ังเพศชายและเพศหญิง 
  2. สามารถสื่อสารและเขาใจภาษาไทย 
  3. ยินดเีขารวมในการศึกษา 
  4. เปนบุคคลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีศึกษาไมนอยกวา 6 เดือน กอนการเก็บขอมูล 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางออกจากการวิจัย (Exclusion criteria) ดังนี้ 
  1. อายุต่ํากวา 60 ป ท้ังเพศชายและเพศหญิง 
  2. เปนบุคคลท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีศึกษานอยกวา 6 เดือน กอนการเก็บขอมูล 
ท้ังนี้ไดแสดงจํานวนตัวอยางไวดังตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3. 1 จํานวนครัวเรือนผูสูงอายุแยกตามหมูบาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือนผูสูงอายุ 
1 เชิงดอย 76 
2 หวยแกว 46 
3 กองบิน 41 48 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

ลําดับท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือนผูสูงอายุ 
4 หวยทราย 94 
5 ร่ําเปง 181 
6 โปงนอย 105 
7 ชางทอง 137 
8 หลิ่งหลา 99 
9 ดอยสุเทพ 67 
10 อุโมงค 175 
11 ดอยปุย 72 
12 ภูพิงค 29 
13 สันลมจอย 153 
14 ใหมหลังมอ 135 
15 ทรายคํา 77 
รวม  1,491 

การคํานวณขนาดตัวอยาง ผูวิจัยไดเลือกใชการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรของ Daniel 
(2010) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  265  ครัวเรือน ดังนี้    

 

  n = N α/2 P(1-P)  

               (N-1)  +  α/2 P(1-P)   
 
โดยท่ี  n คือ ขนาดตัวอยาง  
  N คือ จํานวนประชาการท่ีใชคํานวณวิจัย  

  α/2 คือ คามาตรฐานภายใตเสนโคงปกติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.05 เทากับ 
1.96  
  P คือ คาสัดสวนของประชากร เทากับ 0.30 (รอยละ 30)   

d คือ คาความคาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมรับไดกําหนดเทากับ 0.05  
 จากสูตรขางตนนํามาใชในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยใน
การศึกษา ครั้งนี้มีประชากรซ่ึงเปนครัวเรือนผูสูงอายุ จํานวน 1,491 ครัวเรือน สามารถนํามาแทนคา
ลงในสูตรไดดังนี้  
   

n = (1,491)  (0.30)(1-0.30) 
       (1,491-1)  + (0.30)(1-0.30) 
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  = (1,491)(3.84)(0.30)(0.70)  
        (1,490)(0.0025) + (3.84)(0.30)(0.70)   
 
  =  1,202.3424 
                  (3.725) + (0.8064) 
  =   1,202.3424 

   4.5314  
    

= 265  ครัวเรือน  
 
ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางระดับหมูบาน รอยละ 30 โดยวิธีการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง

ในระดับหมูบานคือ บานเชิงดอย บานร่ําเปง บานโปงนอย บานอุโมงค และบานสันลมจอย เปน
ตัวแทนกลุมของชุมชนในการสํารวจความตองการและการเตรียมความพรอมดานสุขภาพของผูสูงอายุ 
หลักจากนั้นทําการคํานวณสัดสวนของครัวเรือนตัวอยางในแตละหมูบาน ไดจํานวนครัวเรือนตัวอยาง
แยกตามหมูบานดังตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 จํานวนครัวเรือนตัวอยางแยกตามหมูบาน 
 

ลําดับท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน
ผูสูงอายุ 

จํานวนครัวเรือน
ตัวอยาง 

1 ชางทอง 74 29 
5 หลิ่งหลา 181 70 
6 ดอยสุเทพ 105 40 
10 อุโมงค 175 67 
13 ดอยปุย 152 59 
 รวม 687 265 

 
การคัดเลือกครัวเรือนแตละหมูบานมาศึกษาผูวิจัยใชตารางสุม (Random number table) 

ตามสัดสวนของจํานวนหลังคาเรือนแตหมูบาน ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชเลขท่ีบาน 4 ครัวเรือนแรกมาสุม
ตัวอยางกอนแลวจึงเก็บขอมูลจากเลขท่ีบานท่ีเรียงลําดับแลวเวน 4 หลังคาเรือนในแตละหมูบานจน
ครบจํานวนตามสัดสวน ครัวเรือนในแตละหมูบาน ท้ังนี้ผูวิจัยเลือกผูสูงอายุเปนผูเปนผูใหขอมูลท้ังนี้
ถาไมพบผูวิจัยไดเขาเก็บขอมูลซํ้าอีกครั้งและถาไมพบเปนครั้งท่ี 2 ผูวิจัยไดเปลี่ยนเปนหลังคาเรือน
ถัดไป 
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           เครื่องมือในการวิจัย 
           เครื่องมือชุดท่ี  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลท่ัวไปของผูสูงอายุ ซ่ึงผูวิจัยไดใชขอมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของนํามาสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 4  สวน 
ดังนี้ 
 สวนท่ี  1  ขอมูลปจจัยสวนบุคคล เปนแบบสอบถามชนิดเติมคํา  และเลือกคําตอบ ขอ
คําถามประกอบดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  การศึกษาทางธรรม  การประกอบอาชีพ  รายได
เฉลี่ยตอเดือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปสถานบริการสุขภาพ  การเขา
รับบริการเม่ือเจ็บปวย การเจ็บปวยในปจจุบัน ความเชื่อในสิ่งท่ีทําใหหายจากความเจ็บปวย การใช
บริการสุขภาพเม่ือเจ็บปวย การเขารวมกิจกรรมในชุมชน การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ  การเรียนรูการรักษาความเจ็บปวย และการเขารวมพิธีกรรมดานสุขภาพในชุมชน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรู เจตคติและการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุขอคําถามเปนแบบปลายปดและปลายเปด ดังนี้ 

1. ความรูเก่ียวกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ครอบคลุมสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต  สมุนไพรพ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบาน ลักษณะแบบสอบถาม
ความรูเปนแบบเลือกตอบ ถูก  ผิด  

การใหคะแนน 
ตอบถูกให 1 คะแนน 

  ตอบผิดให 0 คะแนน 
การแปลผลคะแนนโดยพิจารณาตามเกณฑของบลูม (Bloom, 1968) ดังนี้ 

ระดับความรูดี คะแนนตั้งแตรอยละ 80 – 100  (ตอบถูก 22 ขอข้ึนไป) 
 ระดับความรูปานกลาง คะแนนตั้งแตรอยละ 60 – 79 (ตอบถูก 17 - 21 ขอ) 
 ระดับความรูต่ํา คะแนนนอยกวารอยละ 60 (ตอบถูก 1 – 16 ขอ) 
        2. แบบสอบถามเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
ครอบคลุมสุขภาพรางกาย สุขภาพจิต  สมุนไพรพ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบาน   ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) ตามแบบของ Likert  Scale แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1- 3 คะแนน  
(Aderson, 1988)   

การใหคะแนน  
3   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 

สุขภาพผูสูงอายสุูง 
2    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง 

เสริมสุขภาพของผูสูงอายปุานกลาง 
1    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง 

เสริมสุขภาพของผูสูงอายตุ่ํา 
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การแปลความหมาย 
1.00 -1.67   หมายถึง ผูสูงอายุมีเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริม 

สุขภาพของผูสูงอายใุนระดับนอย 
1.69 - 2.32   หมายถึง ผูสูงอายุมีเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง 

เสริมสุขภาพของผูสูงอายใุนระดับปานกลาง 
2.33 – 3.00   หมายถึง ผูสูงอายุมีเจตคติเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสราง 

เสริมสุขภาพของผูสูงอายใุนระดับมาก 
3. การใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุครอบคลุมสุขภาพดาน

รางกาย สุขภาพจิต  สมุนไพรพ้ืนบาน และอาหารพ้ืนบาน   ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) ตามแบบของ Likert  Scale แบบสอบถามแตละขอมีคะแนนตั้งแต 1- 3 
คะแนน         

การใหคะแนน  
3    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุบอยครั้ง 
2     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุบางครั้ง 
1 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ 

ผูสูงอายุไมปฏิบัต ิ
การแปลความหมาย 
1.00 -1.67   หมายถึง ผูสูงอายุใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของ 

ตนเองในระดับนอย 
1.69 - 2.32   หมายถึง ผูสูงอายุใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของ 

ตนเองในระดับปานกลาง 
2.33 – 3.00   หมายถึง ผูสูงอายุใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพของ 

ตนเองในระดับระดับมาก 
สวนท่ี 4 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญา

พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale)  3  ระดับ   

การใหคะแนน  
3 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญาพ้ืนบาน 

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุสูง 
2 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญา 

พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุปานกลาง 
   1   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายตุ่ํา 
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การแปลความหมาย 
1.00 -1.67   หมายถึง ผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญาพ้ืนบาน

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับนอย 
1.69 - 2.32   หมายถึง ผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญา

พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง 
2.33 – 3.00   หมายถึง ผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอมดานสุขภาพเพ่ือใชภูมิปญญา

พ้ืนบานลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับมาก 
           สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสราง
เสริมสุขภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  3  ระดับ   

การใหคะแนน  
3 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริม 

สุขภาพของผูสูงอายุสูง 
2 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริม 

สุขภาพของผูสูงอายุปานกลาง 
   1   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริม
สุขภาพของผูสูงอายตุ่ํา 

การแปลความหมาย 
1.00 -1.67   หมายถึง ผูสูงอายุมีความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริม

สุขภาพในระดับนอย 
1.69 - 2.32   หมายถึง ผูสูงอายุมีความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสรางเสริม

สุขภาพในระดับปานกลาง 
2.33 – 3.00   หมายถึง ผูสูงอายุมีความตองการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาในการสราง

เสริมสุขภาพในระดับมาก 
สวนท่ี 6 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพ ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  3  
ระดับ   

การใหคะแนน  
4 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน 

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุสูง 
3 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน 

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุปานกลาง 
   1   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายตุ่ํา 

การแปลความหมาย 
1.00 -1.67   หมายถึง ผูสูงอายุมีแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน

ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับนอย 
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1.69 - 2.32   หมายถึง ผูสูงอายุมีแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง 

2.33 – 3.00   หมายถึง ผูสูงอายุมีแรงสนับสนุนของครอบครัวตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาในการสรางเสริมสุขภาพในระดับมาก 
  สวนท่ี  7  เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียนรูการสราง
เสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา ขอดีและขอเสนอแนะการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน
ลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุรวมถึงแนวทางการสงเสริมการเรียนรูการใชภูมิ
ปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

เครื่องมือชุดท่ี  2  เปนแบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการและประเด็นในการสนทนากลุม
เก่ียวกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  สภาพและสาเหตุของ
ปญหาการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  รวมถึงขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหา จากกลุมตัวอยางตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน 2 คน   ตัวแทนพระสงฆ จํานวน 2 รูป  
ตัวแทนจากเทศบาลตําบลสุเทพ จํานวน 3 คน ตัวแทนประชาชน จํานวน 5 คน ตัวแทนผูสูงอายุ  
จํานวน  5 คน  ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 4 คน ตัวแทนผูดูแลผูสูงอายุ 
จํานวน   6 คน  และตัวแทนจากนักวิชาการ จํานวน 1 คน   

การตรวจคุณภาพเครื่องมือ  
การตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ  (Validity)  อาศัยดุลยพินิจของผูเชี่ยวชาญเพ่ือ 

ตรวจสอบดานเนื้อหา (Subject  Master Specialist) ท้ังความเหมาะสมดานภาษาและขอคําถามท่ี
สรางข้ึนครอบคลุมประเด็นท่ีตองการจะวัดหรือไม   (อรพินท  ชูชม, 2545)  โดยนําเครื่องมือท่ีสราง
ข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมศาสตร  1 ทาน  
ผูเชี่ยวชาญดานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ  1 ทาน  และผูเชี่ยวชาญดานการวัดผล และ
ประเมินผล 1 ทาน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  แลวคํานวณหาคาดัชนี
ความสอดคลอง (Item - Objective Congruence Index: IOC) โดยไดคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.47 – 1.00 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 – 1.00 ข้ึน
ไป  แยกออกเปนความรูเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ จํานวน  28  ขอ  เจตคติ
เก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ  จํานวน 24  ขอ และการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพ จํานวน 25 ขอ ความตองการผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
จํานวน 15 ขอ การเตรียมความพรอมผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการ
สรางเสริมสุขภาพ จํานวน 8 ขอ และแรงสนับสนุนของครอบครัวตอผูสูงอายุในการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ จํานวน 15 ขอ 

ความเท่ียงของเครื่องมือ (Reliability)  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามหลังจากปรับแกตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลสะลวง อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเท่ียงของแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัย
เลือกวัดความเท่ียงของเครื่องมือวัดความรูดวยสูตรคูเดอร ริชารดสัน (Kuder Richardson formula 
21) ไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.81 สวนเจตคติและการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
วัดความเท่ียงดวยวิธีการหา Alpha Coefficient  (Cronbach, 1951)  โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันท่ี 
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α ≥ 0.75 เปนคาท่ียอมรับได ท้ังนี้แบบสอบถามสวนของเจตคติตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.87  และสวนของการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดาน
สุขภาพไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.78  ความตองการผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนา
ดานสุขภาพไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.86 การเตรียมความพรอมผูสูงอายุในการใชภูมิปญญา
พ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.81  และแรง
สนับสนุนของครอบครัวตอผูสูงอายุในการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพเพ่ือการสรางเสริม
สุขภาพไดคาเฉลี่ยความเท่ียงเทากับ 0.76 
 เครื่องมือเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณแบบไมเปนทางการและประเด็นในการสนทนากลุม) 
การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) โดยการใชวิธีเก็บ
รวบรวมขอมูลตางกันเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ และใชวิธีการ
สังเกตควบคูกับการซักถามพรอมกันนั้นก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารท่ีเก่ียวของ 

การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษานี้ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยในพ้ืนท่ี 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน) โดยคณะผูวิจัยไดทําการอบรม ชี้แจงรายละเอียดของขอ
คําถาม และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยหัวหนาคณะผูวิจัย  เพ่ือใหมีความเขาใจตรงกันเก่ียวกับ
วัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล   ขอคําถาม และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใหการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไปในทางเดียวกัน  

 การวิเคราะหขอมูล        
            ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences/Windows) กําหนดระดับความมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้  
             1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
statistics) ไดแก  คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    2. ขอมูลความรู เจตคติ  การใชภูมิปญญาพ้ืนบาน ความตองการ การเตรียมความพรอม
และแรงสนับสนุนทางสังคมตอการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 
วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
          3. ขอมูลความสัมพันธของความรู เจตคติ ความตองการ การเตรียมความพรอม และแรง
สนับสนุนทางสังคมกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 

     4. ขอมูลจากแบบสัมภาษณและประเด็นในการสนทนากลุม วิเคราะหเชิงเนื้อหา  
วิเคราะหขอมูลโดยการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) 
รวมกับวิธีการสังเกต และขอมูลจากแหลงเอกสารท่ีเก่ียวของ 
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กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการสราง

เสริมสุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
1. การพัฒนากิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

ท้ังนี้นําขอมูลจากกิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 มาเชื่อมโยงสูการออกแบบกิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

แบงเปน 3  ข้ันตอน ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 ยกรางและพัฒนากิจกรรม โดยทําการทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

รวมกับประกอบกับการใชภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ ความตองการการชวยเหลือ และ
ศักยภาพของชุมชนในการแกไขปญหา ยกรางกิจกรรม  และใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม
แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูรางกิจกรรม  

ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  ครั้งท่ี 2 โดยชุมชนและผูเก่ียวของ นํากิจกรรมฯ (ฉบับ
ราง) ท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวตามข้ันตอนท่ี 1 นําเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการณเพ่ือใหท่ีประชุม
ชี้แนะ แลวคณะผูวิจัยปรับปรุงกิจกรรมฯ (ฉบับราง)  

ข้ันตอนท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงกิจกรรม  ครั้งท่ี 3 โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเพ่ือให
ขอคิดเห็นและชี้แนะในการปรับปรุงแกไขกิจกรรมฯ (ฉบับราง) ใหสมบูรณ 

2. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม ใชแบบวัดประสิทธิภาพ E1/E2 ตาม
เกณฑ 80 / 80  ดังนี ้

วิธีการศึกษา 
      ใชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนไดเสียเพ่ือทดลองปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูการ

สรางเสริมสุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 
           ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยระยะนี้ ประกอบดวย   
                กลุมประชาชน ไดแก ตัวแทนผูสูงอายุ จํานวน 10 คน ผูดูแลผูสูงอายุ จํานวน 2 คน 
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน 4  คน    ตัวแทนเจาหนาท่ีจากเทศบาลตําบล
สุเทพ จํานวน  2 คน                  
 เครื่องมือ 

1. แบบวัดประสิทธิภาพกระบวนการระหวางการทํากิจกรรม (E1) เปนแบบประเมินการ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมของผูทํากิจกรรมเปนรายบุคคล โดยผูวิจัยเปนผูประเมิน
ตามข้ันตอน แตละรายการเปนคะแนน ตอบผิด  0 คะแนน ตอบถูก 1 คะแนน ตามลําดับ 
   2. แบบวัดประสิทธิภาพหลังการทํากิจกรรม (E2) เปนขอสอบแบบเลือกตอบและให
ผูเขารวมกิจกรรมแตละคนทําระหวางทํากิจกรรม โดยผูวิจัยเปนผูประเมินตามข้ันตอน แตละรายการ
เปนคะแนน ตอบผิด  0 คะแนน ตอบถูก 1 คะแนน ตามลําดับ 
           ท้ังนี้การวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูใชการคํานวณตามสูตรการ
คํานวณของชัยยงค  พรมวงศ (2556) ดังนี้  
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            E1   = (∑X/N) X 100 
                               A  
โดย       E1    คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรู คิดเปน 

   รอยละจากการทําแบบประเมินความรูระหวางเรียน 
            ∑X    คือ คะแนนจากการทําแบบประเมินความรูระหวางเรียน 
              A    คือ คะแนนเต็มของแบบประเมินความรูระหวางเรียน 
              N    คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรู 
 
             E2  = (∑F/N) X 100 
                              B 
 

โดยท่ี    E2      คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ (พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนในผูเขารวมกิจกรรมการ
เสริมสรางการเรียนรูหลังการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูการวิเคราะหผลกระทบสุขภาพระดับ
ชุมชน) คิดเปนอัตราสวนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนการดําเนินกิจกรรม 
            ∑F     คือ คะแนนรวมของผูเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรูจากการทําแบบ
ประเมินความรูหลังเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู         
              B     คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรมหลังเรียนกิจกรรมการ
เรียนรู       
              N    คือ จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการเสริมสรางการเรียนรู 
       เกณฑประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู กําหนดไว 3 ระดับ  ดังนี้ 

 ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบประสิทธิภาพหากต่ําจากเกณฑไมเกินรอยละ 2.5 ใหยอมรับวา 
กิจกรรมการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพบนฐานภูมิปญญาพ้ืนบานลานนาดานสุขภาพ 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว 
 ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบประสิทธิภาพหากต่ําจากเกณฑไมเกินรอยละ - 2.5 ใหปรับปรุง

และทดสอบประสิทธิภาพภาคสนามซํ้าจนกวาจะถึงเกณฑ  
  ผลลัพธท่ีไดจากการทดสอบประสิทธิภาพหากหากสูงกวาเกณฑไมเกินรอยละ +2.5 ก็
ยอมรับวากิจกรรมการเรียนรูการวิเคราะหผลกระทบสุขภาพระดับชุมชนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
ท่ีตั้งไวหากคาท่ีไดสูงกวาเกณฑเกินรอยละ + 2.5 ใหปรับเกณฑข้ึนไปอีกหนึ่งข้ัน 
            สวนการวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกอนและหลังเรียนการเรียนรู 
            วัดจากแบบทดสอบกอน - หลังท่ีผูวิจัยไดรวมกันสรางข้ึนและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความ
แตกตาง โดยผูวิจัยเปนผูประเมินตามข้ันตอน แตละรายการเปนคะแนน ตอบผิด  0 คะแนน ตอบถูก 
1 คะแนน ตามลําดับ และวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธดวยสถิติ Pair t – test 
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            3. การวัดความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตอกิจกรรม 
               ใชแบบสอบถามความคิดเห็นประเมินระดับความคิดเห็น โดยประเมิน 3 ระดับ   ดังนี้ 

การใหคะแนน  
                 3   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมมาก 

2   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจของผูเขาผูเขารวมกิจกรรมปาน 
กลาง 

1 หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความพึงพอใจของผูเขาผูเขารวมกิจกรรมนอย 
การแปลความหมาย 

1.00 – 1.67   หมายถึง ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมนอย 
1.68 – 2.32   หมายถึง ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมปานกลาง 
2.33 – 3.00   หมายถึง ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจตอกิจกรรมมาก 

  การวิเคราะหขอมูล 
     1. การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมใชการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t – test 
               2. ขอมูลความพึงพอใจตอกิจกรรม วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
statistics) ไดแก  คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
               3. การสรุปรวมกันระหวางคณะผูวิจัยและผูเขารวมกิจกรรม 
 
การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยนี้ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจากการพิจารณษของคณะกรรมการการ
วิจัยในมนุษยศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
 
การเตรียมทีมผูชวยนักวิจัยชุมชน 
 
 ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญเปนทีมผูชวยนักวิจัย ท้ังนี้กระบวนการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ชี้แจงการดําเนินงานการวิจัย โดยจัดการประชุมเพ่ืออธบิายและซักซอมความเขาใจกระบวนการศึกษา
ครั้งนี้ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับความสําคัญและความเปนมาของการศึกษา 
วัตถุประสงค เนื้อหา กิจกรรม บทบาทของทีมผูชวยนักวิจัย และขอความคิดเห็นในการวางแผนการ
ดําเนินงานท่ีชวยใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม 
 
 

 
 




