บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความชุกของการ
ปวดประจําเดือน พฤติกรรมการจัดการตนเอง และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยบางประการกับการปวด
ประจําเดือนชนิดปฐมภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม โดยมีระเบียบวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
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3.1 การออกแบบงานวิจัย (Research design)
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and Sample)
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา
2553 จํานวน 5,685 คน จาก 9 คณะวิชา ไดแกคณะวิทยาศาสตรจํานวน 255 คน วิศวกรรมศาสตรจํานวน 111
คน การบัญชีจํานวน 692 คน บริหารธุรกิจจํานวน 1,842 คน นิเทศศาสตรจํานวน 938 คน นิติศาสตรจํานวน
190 คน ศิลปศาสตรจํานวน 1,130 คน พยาบาลศาสตรจํานวน 377 คน และเภสัชศาสตรจํานวน 150 คน
เลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) มีการสุมจากแตละกลุมคณะ
โดยคํานวณตามสัดสวนประชากรของแตละกลุมคณะ จากประชากรทั้งหมด 5,685 คน ขนาดตัวอยางที่ตองการ
376 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1988 อางอิงใน พวงรัตน ทวีรัตน,
2543: 284 – 285) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 จํานวน 9 คณะวิชา ไดแก คณะวิทยาศาสตรจํานวน 17 คน วิศวกรรมศาสตรจํานวน 7 คน
การบัญชีจํานวน 46 คน บริหารธุรกิจจํานวน 122 คน นิเทศศาสตรจํา นวน 62 คน นิติศาสตรจํานวน 13 คน
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ศิลปศาสตรจํานวน 74 คน พยาบาลศาสตรจํานวน 25 คน เภสัชศาสตรจํานวน 10 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 376 คน
3.3 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษานี้จะมุงศึกษาถึงความสัมพันธของปจ จัยตางๆ ที่มีตออาการปวดประจําเดือน โดยแบงตัว
แปรตนออกเปน ตัวแปรดานคุณลักษณะประชากร ตัวแปรดานพฤติกรรม ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมทางดาน
รางกายและพฤติกรรมดานจิตใจ และตัวแปรตามคือระดับอาการปวดประจําเดือน
ตัวแปรดานคุณลักษณะของประชากร (Demographic characteristics) ประกอบไปดวย ขอมูลสวน
บุคคล ประวัติการมีประจําเดือน และอาการรวมขณะมีประจําเดือน ผลกระทบที่มีตอการดําเนินชีวิต
ตัวแปรดานพฤติกรรมดานรางกาย ประกอบดวย การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ การหลีกเลี่ยงพึ่งพาสารเสพติด การมีสุข อนามัยสวนบุคคล การปองกันโรค
ตัวแปรดานพฤติกรรมดานจิตใจ ประกอบดวย การจัดการความเครียด และการจัดการอารมณและ
ความรูสึก การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) และการสนับสนุนทางสังคม
(Social Facilitation)
ความรุนแรงของอาการปวดประจําเดือน ประกอบดวย อาการปวดระดับนอย (mild) ระดับปานกลาง
(moderate) และระดับรุนแรง (severe)
3 ชุด

3.4 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวยแบบสอบถามประเภทเลือกตอบประกอบดวยแบบสอบถาม

ชุดที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส การทํางาน รายไดของ
ครอบครัว ภู มิ ลํา เนาและ ป จ จัย ที่เ กี่ ย วข องกับ การมี ป ระจํ า เดื อน ประกอบด ว ย ประวัติ ก ารมี ป ระจํ า เดื อ น
ความรุนแรงของอาการปวดประจําเดือน อาการรวมขณะมีประจําเดือน วิธีการจัดการอาการปวดประจําเดือน
และผลกระทบที่มีตอการดําเนินชีวิต
ชุดที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการตนเองดานรางกาย จํานวน 20 ขอประกอบดวยคําถามดาน การ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 4 ขอ การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ 4 ขอ การหลีกเลี่ยงพึ่งพาสารเสพติด
4 ขอ การมีสุขอนามัยสวนบุคคล 4 ขอและการปองกันโรค 4 ขอ
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ชุดที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการจัดการตนเองดานจิตใจ จํานวน 16 ขอ ประกอบดวยคําถามดาน
การจั ด การความเครี ย ด 4 ข อ การจั ด การอารมณ แ ละความรู สึ ก 4 ข อ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
(Social Facilitation) 4 ขอ และ การรับรูความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) 4 ขอ
3.5 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางเอง โดยมีขั้นตอนสรางและพัฒนา
เครื่องมือดังนี้
3.5.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
3.5.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาประมวล เพื่อกําหนดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตของ
เนื้อหา
3.5.3 สรางแบบสอบถามตามขอบเขตของเนื้อหา ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย
3.5.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.5.4.1 ตรวจสอบความเที่ย งตรงเชิ ง เนื้อ หา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนํ า
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 3 ทานเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา
ในประเด็นและสาระสําคัญตรงตามพฤติกรรมที่ตองการวัดรวมถึงความเหมาะสมของสํานวนภาษา โดยการหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence : IOC)
3.5.4.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น และผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใช (Try out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ชั้นปที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2553 ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน และหาคาความเที่ยง (Reliability) โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefficient) ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.86
3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.6.1 ทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
3.6.2 นําหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลเขาพบคณบดีคณะตางๆ
3.6.3 แนะนําตัวพรอมชี้แจงวัตถุประสงคและประโยชนของการศึกษา และให กลุมตัวอยางตัดสินใจ
ดวยตนเองและใหเซ็นชื่อในใบตอบรับเขารวมวิจัย กอนเริ่มการตอบแบบสอบถามตอไป
3.6.4 นําขอมูลที่ไดไปประมวลผลทางสถิติและสรุปผลการวิจัย
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3.7 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา
โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนโดยใช ANOVA และทดสอบ
คาเฉลี่ยรายคูโดยวิธี แอลเอสดี (LSD) และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามโดยใชสถิติ
Correlation

