บทที่ 3
วิธีการดําเนินวิจัย
การวิจยั เรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมและความวิตกังวล
ของผูติดเชื้อเอชไอวี ที่เขารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) แบบตัดขวาง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-Sectional) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ
วิจัยดังนี้
3.1 ประชากร
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับการตรวจรักษาและไดรับยาโครงการตานไวรัส ณ ตึกผูปวยนอก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
3.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขารับการตรวจรักษาและไดรับยาโครงการตานไวรัส ณ ตึก
ผูปวยนอกโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในชวงเวลา 13.00-16.00 น.ทุกวันจันทร ถึง ศุกร ตลอดเดือน
มีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ.2551 โดยมีเกณฑการคัดเลือกดังนี้ มีความรูสึกตัวดี รับรูวันเวลา
สถานที่ บุคคล และสามารถพูดคุยกับผูวจิ ัยได ไมจํากัดอายุ เพศ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการเกิดโรค และจะตองสมัครใจรวมทั้งใหความรวมมือในการวิจัย
ซึ่งผูวิจัยจะเก็บ
รวบรวมขอมูลในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะตามเกณฑดังกลาวขางตนทัง้ หมด
3.3 การสุมกลุมตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) จากผูปวยที่ติดเชื้อ
เอชไอวีที่มารับการตรวจรักษาและเขารวมโครงการรับยาตานไวรัสที่ตึกผูปวยนอกโรงพยาบาล
สมุทรสาครทุกคน ซึ่งมาตรวจในชวงเวลาวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.ในระหวาง
เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 และผูติดเชื้อเอชไอวี ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย
3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับอายุ ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดครอบครัวตอเดือน ระยะเวลาการเกิดโรค
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความวิตกกังวล ใช Hospital Anxiety Depression Scale ฉบับ
ภาษาไทย (Thai-HADS) โดย Thai-HADS นี้ไดรับการแปลจาก Hospital Anxiety Depression Scale
ฉบับภาษาอังกฤษของ Zigmond AS โดยธนา นิลชัยโกวิทย และคณะซึ่งไดทําการศึกษาในผูปวยที่มี
ความเจ็บปวยในโรคเรื้อรังและตองไดรับการรักษาตอเนือ่ งในโรงพยาบาล ประกอบดวยคําถาม
ทั้งหมด 14 ขอ โดยที่เปนเลขคูจะเปนคําถามเกี่ยวกับภาวะซึมเศรา สวนที่เปนเลขคี่จะเปนคําถาม
เกี่ยวของกับความวิตกกังวลซึ่งมีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเดิมเทากับ 0.8551ในขอคําถามที่
เกี่ยวของกับความวิตกกังวล และมีความไวตอการประเมินการเกิดความวิตกกังวลในผูปวยเทากับ
100% ผูวิจัยไมมีการปรับเปลี่ยนขอคําถามใดๆในแบบสอบถาม แตละขอจะมีคะแนน 0-3 คะแนน
โดยผูวิจยั จะใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบขอคําตอบที่ตรงกับตัวเองมากที่สุด
การแปลผลจะนับเฉพาะขอที่เปนเลขคี่ (ไดแกขอที่ 1, 3, 5, 7, 11, 13) โดยแบงระดับ
คะแนนดังนี้
0-7 คะแนน
คือผูปวยไมมคี วามวิตกกังวล
8-10 คะแนน
คือผูปวยเริ่มมีความวิตกกังวล
11 คะแนน
คือผูปวยมีความวิตกกังวล
ในการศึกษาครั้งนี้จะถือวาผูท ี่มีคะแนนตั้งแต 8 คะแนนขึ้นไปจัดวาเปนผูติดเชื้อเอชไอวีที่
เริ่มมีความวิตกกังวล
สวนที่ 3 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ดัดแปลงมาจาก The Personal Resource
Questionaire : PRQ Part II ของ Brandt and Weinert ซึ่งมีคาความเที่ยงของแบบสอบถามเดิมเทากับ
0.9โดยอางอิงจากการศึกษาของ ชุติมา หรุมเรืองวงษ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 25 ขอ โดย
เปน self rating scale 5 ระดับ พิจารณา 5 องคประกอบ คือ การเปนสวนหนึ่งของสังคม (social
integration) ขอ 6, 8, 9, 16, 18 การไดรับความชวยเหลือและคําแนะนํา (assistance and guidance)
ขอ 4, 14, 15, 22, 25 การมีโอกาสไดอบรมเลี้ยงดูผูอื่น(opportunity for nurturance) ขอ 7, 12, 17, 21,
24 การสงเสริมการมีคุณคาของตนเอง (seft-worth) ขอ 2, 3, 5, 13,23 ความผูกพันใกลชิด (intimacy)
ขอ 1, 10, 11, 19, 20
คําถามเชิงบวก(ขอ 1,2,3,5,6,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25)ใหคะแนนดังนี้
0 = ไมจริงเลย
1 = เปนจริงเล็กนอย
2 = เปนจริงปานกลาง
3 = เปนจริงมาก
4 = เปนจริงมากที่สุด
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คําถามเชิงลบ (ขอ 4,7,10,16,24) ใหคะแนนกลับกัน คะแนนรวมอยูระหวาง 0-100
คะแนน โดยแบงเปน 3 ระดับคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมต่ํา
คือ ผูมีคะแนนนอยกวาคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดลบ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แรงสนับสนุนสังคมปานกลาง คือ ผูมีคะแนนระหวางคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดรวมกับ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคะแนนเฉลี่ยของแบบ
วัดลบกับสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แรงสนับสนุนสังคมสูง
คือ ผูมีคะแนนมากกวาคะแนนเฉลี่ยของแบบวัดรวมกับ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจยั เปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการเปน
ขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุมัติในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. เสนอหนังสือตอหนวยงานที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยยืน่ หนังสือถึงผูอํานวยการ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
3. ติดตอนัดเวลาที่จะทําการเก็บรวบรวมขอมูลกับพยาบาลผูดูแลแผนกตึกผูปวยนอก
4. จัดเตรียมความพรอมอุปกรณ และตรวจสอบความเรียบรอยของแบบสอบถาม
5. ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวจิ ัยแนะนําตัวชีแ้ จงวัตถุประสงคของการวิจยั พรอม
ทั้งชี้แจงเรื่องการเก็บขอมูลเปนความลับ และขอความรวมมือในการเขารวมงานวิจัย
5.1ในรายที่ ไ ม ส ามารถอ า นและเขี ย นได ผู วิ จั ย ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ ต าม
แบบสอบถาม โดยกอนสัมภาษณผูวิจัยอธิบายถึงวิธีการตอบและอานขอความ รวมทั้งคําตอบทีละ
ขอใหฟง และบันทึกคําตอบลงในแบบสอบถาม
5.2 ในรายที่สามารถอานออกเขียนได ผูวิจัยใหตอบแบบสอบถามเอง โดยอธิบาย
ถึงวิธีตอบคําถามโดยละเอียด และใหตอบโดยไมจํากัดเวลา เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบรอย
แลว ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของคําตอบ ถาพบขอใดไมมีคําตอบผูวิจัยจะซักถามเพื่อใหได
คําตอบที่สมบูรณ
5.3 ในระหวางตอบแบบสอบถามจะใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ผูวิจัยเปดโอกาส
ใหซักถามสิ่งที่ไมเขาใจไดตลอดเวลา
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6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
3.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติกําหนดนัยสําคัญที่.05โดย
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. วิเคราะหขอ มูลพื้นฐานโดยใชสถิติพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ศึกษา
2. ใชสถิติเชิงอนุมาน คือ t-test วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลจําแนก
ตามตัวแปรเพศ และลักษณะครอบครัว และใช One way ANOVA วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยความวิตกกังวลจําแนกตามตัวแปรอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา
ระยะเวลาการเกิดโรค
3. ใชสถิติเชิงอนุมาน คือ เปยรสันวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับการ
เกิดความวิตกกังวล

