บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey Research) เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลการใช้บริ การ
ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ของประชาชนในเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ศึกษาระดับการใช้บริ การในศูนย์สุขภาพของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ การใช้ บ ริ การในศู น ย์ สุ ขภาพของประชาชนในเขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร และเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะในการส่ งเสริ มการใช้บริ การใน ศูนย์สุขภาพต่างๆรวมถึง
สวนสาธารณะของประชาชนในเขตวัฒนากรุ งเทพมหานคร เพื่อให้การวิจยั เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่
กาหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเป็ นขั้นตอน ดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ประชาชนที่มีอายุมากมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที่มีอายุนอ้ ย
2. ประชาชนที่มีอาชีพทางานประจามีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที่ไม่มี
อาชีพทางานประจา
3. ประชาชนเพศหญิงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนเพศชาย
4. ประชาชนที่มีรายได้สูงมีการใช้บริ การศูนย์สุขภาพมากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่า
5. ประชาชนที่ มี ก ารตระหนัก ถึ งความต้อ งการมี สุ ขภาพที่ ดีมี ก ารใช้บ ริ ก ารมากกว่า
ประชาชนที่ไม่มีการตระหนักถึงความต้องการมีสุขภาพที่ดี

27

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนผู ้ใ ช้ บ ริ การศู นย์สุ ข ภาพในเขตวัฒนา
กรุ งเทพมหานคร จานวน 33,418 คน (งานทะเบียนเขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร, 2558) ในช่ วงเวลา
มกราคม – มิถุนายน 2558 และใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของ Taro Yamane (Yamane,
1973)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling) โดยคานวณด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่ (Tara Yamane) ที่ระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 คน
n

=

N
1+N(e)2
โดย n
= จานวนหรื อขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
= จานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา
E
= ความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้กาหนดไว้ที่ 0.05
แทนค่า n
=
33418
1+ 33418 (0.05)2
= 398
ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้คือ 400 คน

3.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจยั
สร้างขึ้น โดยมีวธิ ี การและขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
รายได้ อาชีพ
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การออกกาลังกาย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ใ ช้
มาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความเห็นในการใช้บริ การการออกกาลังกายในศูนย์สุขภาพ
ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
4
3
2
1

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเที่ยงตรงและหาค่าความเชื่ อมัน่ แล้ว แจกสมาชิ ก
ศูนย์สุขภาพในเขตบางรัก จานวน 30 คน เพื่อทดสอบเครื่ องมือในการวิจยั และวิเคราะห์ทางสถิติ
และแปรผลด้วยโปรแกรมส าเร็ จรู ป ซึ่ ง ใช้ใ นการวิจยั ทางสั ง คมศาสตร์ เพื่ อหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟา ( - Coefficient) หรื อสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบ เป็ นค่าความเชื่ อมัน่ ที่
คานวณหาได้จากสู ตรของครอนบราช (Cronbach) โดยแบบทดสอบค่าคะแนนที่ได้อาจจะเป็ นค่า
อะไรก็ได้ที่มีค่ามากกว่า 1 ซึ่ งสู ตรที่ใช้ในการคานวณมีดงั นี้

s2 
 = n 1  2 i 
n  1  s t 
เมื่อ



คือ
n
S2i
S2t

ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
คือ จานวนข้อของแบบทดสอบ
คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ
คือ ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ

ซึ่ งแบบทดสอบดังกล่าวได้มีการทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ท่านอาจารย์ที่
ปรึ กษาพิจารณา และเมื่อมีการปรับปรุ งแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ โดย
ได้สัมประสิ ทธิ์ ที่ 0.8621 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความเที่ยงตรงเพียงพอ
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั จะดาเนิ นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data )
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการที่ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข
ปรับปรุ งแล้วไปแจกให้กบั ประชาชน
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการออกกาลังกายและการส่ งเสริ มสุ ขภาพ

3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผู ว้ ิจ ัย ได้น าข้อ มู ล มาประมวลผลและวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป โดยใช้วธิ ี ทางสถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) การแจกแจงความถี่ (Frequency) จาแนกออกเป็ น การแจกแจงข้อมูลออกเป็ นตัวๆ
ซึ่ งจะใช้กบั ข้อมูลดิบที่มีจานวนไม่มากนัก และการแจกแจงข้อมูลเป็ นช่วงคะแนน
2) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายเชิงพรรณนาข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามคาถามในแบบมาตรานามบัญญัติ (Nominal Scale)
และเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ค่าแต่ละข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชี พ รายได้ และความตระหนักเรื่ อง
การมีสุขภาพที่ดี สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) เป็ นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
แบบไม่มีพารามิเตอร์ (Nonparametric) เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเป็ นระดับมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) ใช้สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย
2.1) ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพื่อใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระ (Independent Variables) กับตัวแปรตาม (Dependent Variables) ว่ามี
ความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่ แต่ไ ม่สามารถก าหนดทิ ศทางของความสัมพันธ์ได้ ใช้สาหรับตัว แปร
ระดับมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลที่อยูใ่ น
รู ปแบบของความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยมีตวั แปรแต่ละตัวแบ่งเป็ นประเภทหรื อกลุ่มย่อยๆ ตั้งแต่ 2
กลุ่มขึ้นไป การแปรความหมาย โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 คือ
- ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับหรื อ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้นมี
ความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม หรื อ ตัวแปร 2 ตัว ไม่เป็ นอิสระจากกัน
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- ระดับนัยสาคัญทางสถิติ มากกว่า 0.05 หมายความว่า ตัวแปรต้น ไม่มีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม หรื อ ตัวแปร 2 ตัว เป็ นอิสระจากกัน
โดยใช้สูตร
=

∑ (O - E)2

E

เมื่อ

แทน

ค่าไคสแควร์

O

แทน ค่าความถี่ที่ศึกษามาได้

E

แทน ค่าความถี่ที่หวังไว้โดยทฤษฎี

2.2) ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma มีสูตรการคานวณมีดงั นี้

Gamma
Gamma

=

∑ CP - ∑ IP
∑ CP + ∑ IP

CP
=
คูท่ ี่สอดคล้องกัน (Consistent Pair)
IP
=
คู่ที่ไม่สอดคล้องกัน (Inconsistent Pair)
โดย Gamma ใช้อธิ บายเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางใด ซึ่ งจะพิจารณาจากเครื่ องหมายของค่า Gamma ประกอบด้วย ค่า
+ และค่า - โดยพิจารณาได้ดงั นี้
ถ้าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็ นลบ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีทิศ ทาง
ความสั ม พันธ์ ใ นทางตรงกัน ข้า ม กล่ า วคื อ ถ้า ตัวแปรหนึ่ ง มี ค่ า สู ง ตัวแปรอี ก ตัวจะมี ค่ า ต่ า ถ้า ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ Gamma เป็ นบวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีทิศทางความสัมพันธ์
ในทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าตัวแปรตัวหนึ่งมีค่าสู งตัวแปรอีกตัวจะมีค่าสู งด้วย หรื อถ้าตัวแปรตัวหนึ่ งมี
ค่าต่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีค่าต่าด้วย

31

ส่ วนการพิจารณาระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั้น พิจารณาได้
ดังนี้ (James A Davis, 1971 : 49)
ค่า Gamma
ระดับความสัมพันธ์
0.70 ขึ้นไป
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับสู ง
0.50 – 0.69
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับค่อนข้างสู ง
0.30 – 0.49
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับปานกลาง
0.10 – 0.29
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับค่อนข้างต่า
0.01 – 0.09
มีความสัมพันธ์กนั เชิงบวกในระดับต่า
0.00
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
-0.01 – -0.09
มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบในระดับต่า
-0.10 – -0.29
มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบในระดับค่อนข้างต่า
-0.30 – -0.49
มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบในระดับปานกลาง
-0.50 – -0.69
มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบในระดับค่อนข้างสู ง
-0.70 ขึ้นไป
มีความสัมพันธ์กนั เชิงลบในระดับสู ง

