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บทที่ 3  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการด าเนินการศึกษา การรวบรวมข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล ไว้ดังนี้ 
 
รูปแบบ/วิธีการด าเนินการวิจัย 

กระบวนการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(Mixed Method) กล่าวคือ เชิงปริมาณใช้การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เชิงคุณภาพใช้การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและกระบวนการการสนทนากลุ่ม  แบ่งออกเป็น 

การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน   ความต้องการและความพร้อมของผู้สูงอายุในการใช้ภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาเชิงส ารวจชนิดการส ารวจแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross  sectional  survey)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องมีกระบวนการศึกษาดังนี้ 

1. พื้นที่ศึกษา  ครัวเรือนผู้สูงอายุเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 8 หมู่บ้าน   900  ครัวเรือน 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การวิจัย (Inclusion  criteria)  

ดังนี้ 
  1. อายุ 60 ขึ้นไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 
  2. สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย 
  3. ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา 
  4. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเก็บข้อมูล 
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกจากการวิจัย (Exclusion criteria) ดังนี้ 
  1. อายุต่ ากว่า 60 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
  2. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนการเก็บข้อมูล 

การค านวณขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างจากตารางเลขสุ่ม
ของ Krejcie and Morgan (1970)   ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน   269  ครัวเรือน   ผู้วิจัยได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน ร้อยละ 30  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายได้กลุ่มตัวอย่างในระดับ
หมู่บ้าน คือ บ้านนาหึก บ้านสะลวงนอก และบ้านกาดฮาวเป็นตัวแทนของชุมชนในการส ารวจการใช้
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A



26 
 

 

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ หลังจากนั้นท าการค านวณสัดส่วนของครัวเรือน
ตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้าน ได้จ านวนครัวเรือนตัวอย่างแยกตามหมู่บ้านดังตาราง 3.1 
 
 
 
 
ตาราง 3.1  จ านวนครัวเรือนตัวอย่างแยกตามต าบลและหมู่บ้าน 
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างใน 
แต่ละหมู่บ้าน (ครัวเรือน) 

1 
2 
3 

บ้านนาหึก 
บ้านสะลวงนอก 
บ้านกาดฮาว 

149 
230 
245 

64 
99 
106 

 รวม 624 269 

 
การคัดเลือกครัวเรือนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านมาศึกษาผู้วิจัยใช้ตารางเลขสุ่ม  (Random 

number table) ตามสัดส่วนของจ านวนหลังคาเรือนแต่ละหมู่บ้าน   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เลขที่บ้าน 4 
ครัวเรือนแรกมาสุ่มตัวอย่างก่อนแล้วจึงเก็บข้อมูลจากเลขที่บ้านที่เรียงล าดับแล้วเว้น 4 หลังคาเรือน
ในแต่ละหมู่บ้านจนครบจ านวนตามสัดส่วนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกผู้สูงอายุเป็นผู้ให้
ข้อมูล ทั้งนี้ถ้าไม่พบผู้วิจัยได้เข้าเก็บข้อมูลซ้ าอีกครั้ง และถ้าไม่พบเป็นครั้งที่ 2 ผู้วิจัยได้เปลี่ยนเป็น
หลังคาเรือนถัดไป 
       3. เครื่องมือในการวิจัย 
         เครื่องมือชุดที่  1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 4  
ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่  1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามชนิดเติมค า  และเลือกค าตอบ ข้อ
ค าถามประกอบด้วย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  การศึกษาทางธรรม การประกอบอาชีพ  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระยะทางจากท่ีพักอาศัยไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
สะลวงนอก การเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วย การเจ็บป่วยในปัจจุบัน ความเชื่อในสิ่งที่ท าให้หายจาก
ความเจ็บป่วย การใช้บริการสุขภาพเมื่อเจ็บป่วย การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  การใช้ภูมิปัญญา
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พ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  การเรียนรู้การรักษาความเจ็บป่วย และการเข้าร่วม
พิธีกรรมด้านสุขภาพในชุมชน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาพ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบครอบคลุมความต้องการการเสริมสร้างสุขภาพกาย ความ
ต้องการการเสริมสร้างสุขภาพจิต  ความต้องการการเสริมสร้างสุขภาพด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน และ 
ความต้องการการเสริมสร้างสุขภาพด้วยอาหารบ้าน ลักษณะแบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale)  3  ระดับ (Aderson, 1988, บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ, 2531)    โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน คือ 

 
 
 
การให้คะแนน  

   3   หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือ 
การสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุมาก 

   2   หมายถึง    ข้อความนั้นตรงกับความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือ 
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุปานกลาง 
      1  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุน้อย 

การแปลความหมาย 
    1.00 – 1.67   หมายถึง ผู้สูงอายุมีความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อ 

การสร้างเสริมสุขภาพในระดับน้อย 
    1.68 – 2.32   หมายถึง ผู้สูงอายุมีความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อ 

การสร้างเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง 
    2.33 – 3.00   หมายถึง ผู้สูงอายุมีความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อ 

การสร้างเสริมสุขภาพในระดับมาก 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อ

การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อค าถามเป็นแบบเลือกตอบครอบคลุมความมิติสุขภาพกาย มิติสุขภาพจิต มิติ
สุขภาพสังคม ลักษณะแบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  3  ระดับ (Aderson, 
1988, บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ, 2531)    โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 

การให้คะแนน  
   3     หมายถึง      ข้อความนั้นตรงกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา 
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พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุมาก 
   2     หมายถึง       ข้อความนั้นตรงกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา 

พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุปานกลาง 
      1     หมายถึง       ข้อความนั้นตรงกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุน้อย 

การแปลความหมาย 
    1.00 – 1.67      หมายถึง   ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา 

พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับน้อย 
    1.68 – 2.32       หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา 

พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง 
    2.33 – 3.00       หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญา 

พ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในระดับมาก 
ส่วนที่  4  แบบสอบถามการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 

ประกอบด้วยกายบ าบัด จิตบ าบัด  สมุนไพรพ้ืนบ้าน และอาหารพ้ืนบ้าน  ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)  3  ระดับ (Aderson, 1988, บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 
2531)    

การให้คะแนน  
3   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริม 

สุขภาพ ของผู้สูงอายุมาก 
2   หมายถึง  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อกา 

สร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุปานกลาง 
   1  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับการภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุน้อย 

การแปลความหมาย 
1.00 – 1.67       หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการใช้ภูมปิัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้าง 

เสริมสุขภาพในระดับน้อย 
1.68 – 2.32       หมายถึง  ผู้สูงอายุมีการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้าง 

เสริมสุขภาพในระดับปานกลาง 
2.33 – 3.00        หมายถึง ผู้สูงอายุมีการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้าง 

เสริมสุขภาพในระดับมาก 
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            ส่วนที่ 5  เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมประเด็นด้านตัวบุคคล ด้านชุมชน ด้านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เครื่องมือชุดที่  2  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและประเด็นในการสนทนากลุ่ม
เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ  สภาพและสาเหตุของปัญหาการ
ใช้การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  รวมถึงข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปัญหา จากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 ตัวแทนก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน     จ านวน    1      ท่าน 
 ตัวแทนพระสงฆ์      จ านวน    1       รูป 
 ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง  จ านวน    1       ท่าน 
 ตัวแทนประชาชน     จ านวน    2      ท่าน 
 ตัวแทนผู้สูงอายุ      จ านวน  4 ท่าน 

ตัวแทนจากนักวิชาการ       จ านวน   1   ท่าน    
การตรวจคุณภาพเครื่องมือ  
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ  (Validity)  อาศัยดุลยพินิจของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ 

ตรวจสอบด้านเนื้อหา (Subject  Master Specialist) ทั้งความเหมาะสมด้านภาษาและข้อค าถามที่
สร้างขึ้นครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือไม่   (อรพินท์  ชูชม, 2545)   โดยน าเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นไปให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านประกอบด้วยผู้ เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์  1 ท่าน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา 1 ท่าน  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล และประเมินผล 1 
ท่าน  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  แล้วค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Item - Objective Congruence Index, IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่า ง 0.25 – 
1.00  ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ดังนี้ 
         1. ความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน  19 ข้อ 
         2. การเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพจ านวน  
13 ข้อ 
         3. การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  จ านวน  25 ข้อ 

ความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามหลังจากปรับแก้ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุ เขตเทศบาลต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน  30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัย
เลือกวัดความเที่ยงของเครื่องมือด้วยวิธีการหา Alpha Coefficient  (Cronbach, 1951)  โดย
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ก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่   0.75 เป็นค่าที่ยอมรับได้ ทั้งนี้แบบสอบถามงานวิจัยนี้ได้ค่าเฉลี่ยความ
เที่ยง ดังนี้ 
      1. ความต้องการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เท่ากับ 0.78 
      2. การเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ 
เท่ากับ 0.89 
            3. การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ เท่ากับ 0.81 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษานี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยในพ้ืนที่ 

(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการอบรม ชี้แจงรายละเอียดของข้อค าถาม 
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยหัวหน้าคณะผู้วิจัย  เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้อมูล   ข้อค าถาม และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลไปในทางเดียวกัน  

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล        
            ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences/Windows) ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้  
             1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  
statistics) ได้แก่   ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ  (Percent) ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    2. ข้อมูลการใช้ ความต้องการและการเตรียมความพร้อมในการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ล้านนาเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  statistics) ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
          3. ข้อมูลความสัมพันธ์ของตัวแปร (ปัจจัยส่วนบุคคล) ความต้องการ และการเตรียมความ
พร้อมในการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนาเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพกับการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านล้านนา
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression Analysis) 

     4. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และประเด็นในการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์เชิงเนื้อหา  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) 
ร่วมกับวิธีการสังเกต และข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่เก่ียวข้อง 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
        การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย และขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจและมี
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สิทธิ์ถอนตัวออกจากการวิจัยได้ถ้าต้องการ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและใช้
ข้อมูลเฉพาะการศึกษานี้เท่านั้น การน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอโดยภาพรวมซึ่งจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกลุ่มตัวอย่าง  การเข้าร่วมโครงการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย 
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