
 

23 

บทที ่ 3 
วธิีการด าเนินการศึกษา 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey study) เพื่อศึกษาความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกายในต าบลแม่แฝก  
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 118  คน และคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 91 คน โดยมีเกณฑค์ดัเขา้ (Inclusion criteria) ดงัน้ี 
  1.  เป็นผูท่ี้ผ่านหลกัเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย  
ได้รับการออกใบรับรอง ข้ึนทะเบียน และออกบตัรประจ าตวัคนพิการประเภทท่ี 3 ตามท่ีระบุใน
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ.2550 
  2.  เป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะหรืออาย ุ20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ซ่ึงเป็นช่วงอายท่ีุเหมาะสมในการให้
ขอ้มูล  
  3.   ไม่มีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร สามารถพดูคุยส่ือสารไดเ้ขา้ใจ 
  4.   อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีในระยะเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูล 
  5.   ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการศึกษา 

สถานทีศึ่กษา 

 เขตต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
  1. แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของคนพิการทางการเคล่ือนไหวและร่างกาย ประกอบดว้ย  
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ผู ้ดูแลหลัก จ านวนสมาชิกใน
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ครอบครัว สาเหตุของความพิการ ระยะเวลาของความพิการ ลกัษณะความพิการ และประวติัการไดรั้บ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
  2.  แบบสอบถามความต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคล่ือนไหวและ
ร่างกาย  ซ่ึงดดัแปลงจากแบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการในการไดรั้บสวสัดิการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐของคนพิการท่ีพฒันาข้ึนโดยดารารัตน์ ทิพย์วงค์ (2551) ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าวจะ
สอบถามการไดรั้บสวสัดิการและความต้องการไดรั้บสวสัดิการใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการแพทย ์2) 
ดา้นอาชีพ และ 3) ดา้นสังคม โดยมีค าตอบเป็นแบบไดรั้บหรือไม่ไดรั้บ และตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ  
เคร่ืองมือน้ีมีการหาค่าความตรงตามเน้ือหา (Content validity) ไดเ้ท่ากบั 1.00 และหาค่าความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ ไปทดลองใช้
กบัคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวท่ีมีคุณสมบติัและบริบทใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 
คน ในอ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างจริง  
อยา่งไรก็ตามแบบสอบถามน้ียงัขาดการสอบถามความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการใน
ดา้นการศึกษาและดา้นการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั  ซ่ึงตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ระบุให้คนพิการควรได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในด้านน้ี ดงันั้น          
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัจะไดป้รับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นดงักล่าวในแบบสอบถามดว้ย 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ดัแปลงจากแบบสอบถามปัญหาและความตอ้งการในการ
ไดรั้บสวสัดิการความช่วยเหลือจากภาครัฐของคนพิการของดารารัตน์ ทิพยว์งค์ (2551) โดยผูว้ิจยัได้
ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามดงักล่าวน้ีเพิ่มเติม ทั้งในดา้นความตรง (Validity) และ
ความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือก่อนน าไปใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  1.   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้าน
ร่างกายและการเคล่ือนไหว เพื่อน ามาสร้างกรอบแนวคิดและปรับปรุงแบบสอบถาม 
  2.  ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีจะน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งในแง่ของการเพิ่มเติม
ค าถาม ประเด็นทางด้านการศึกษาของคนพิการและการปรับสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงใน
แบบสอบถามของดารารัตน์ ทิพยว์งค์ ยงัไม่มี นอกจากน้ีได้ปรับปรุงการใช้ค  าในแบบสอบถามให้
เขา้ใจไดง่้ายข้ึน 
  3.  การหาความตรงของเคร่ืองมือ โดยน าแบบสอบถามส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่  
อาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญดา้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและมีประสบการณ์ท างานกบัคนพิการในชุมชน  
2 ท่าน และนักกิจกรรมบ าบดัท่ีมีประสบการณ์ท างานด้านการฟ้ืนฟูคนพิการในอ าเภอสันทราย 1  
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ท่าน ท าการตรวจสอบเน้ือหาและภาษา และน ามาค านวณค่า Item Objective Congruence (IOC) ซ่ึง
คดัเลือกเอาเฉพาะขอ้ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐาน (IOC = 0.5 ข้ึนไป) 
  4.  การหาความเท่ียง ผูว้ิจยัได้น าแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นคนพิการดา้นการเคล่ือนไหวและร่างกาย ในต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 10 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณค่าความเท่ียงโดยใชส้ถิติคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ตามสูตร K.R.-
20 ซ่ึงใช้ส าหรับแบบสอบถามท่ีค าตอบเป็นแบบ 2 ทาง (Dichotomous) โดยไดค้่าความเท่ียงเท่ากบั 
0.87 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับไดใ้นการน าแบบสอบถามไปใช ้

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีการพิทกัษสิ์ทธ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษา โดยการขออนุมติัคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และก่อน
ท าการศึกษา ผูว้ิจยัได้มีการประชาสัมพนัธ์ผ่านทางเสียงตามสายในแต่ละหมู่บา้น เพื่อเชิญชวนคน
พิการเขา้ร่วมการวิจยัโดยสมคัรใจ และเพื่อหลีกเล่ียงความรู้สึกเกรงใจของคนพิการหากผูว้ิจยัเขา้ไป
สอบถามความสมคัรใจดว้ยตวัเองท่ีบา้น หากคนพิการสมคัรใจผูว้ิจยัจึงท าการก าหนดวนัท่ีจะเขา้เก็บ
ขอ้มูลท่ีบา้นตามความสะดวกของคนพิการ และก่อนท าการสอบถามขอ้มูลผูว้ิจยัไดแ้จง้วตัถุประสงค์
ของการศึกษา ระยะเวลาในการสอบถามขอ้มูล ผลกระทบและความเส่ียงต่างๆ ให้คนพิการรับทราบ
ทุกประเด็น  เม่ือคนพิการยินยอมเขา้ร่วมวิจยั จึงจะมีการลงช่ือในใบยินยอมเขา้ร่วมวิจยั (Consent 
form) หากคนพิการไม่สามารถลงช่ือไดเ้องสามารถให้ผูแ้ทนลงช่ือได ้ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างจะถูก
เก็บเป็นความลบัโดยมีการใชร้หสัแทนช่ือ-นามสกุลจริง ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเท่านั้น 
และผลการศึกษาน าเสนอเป็นภาพรวม ขั้นตอน และวธีิการศึกษาไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อกลุ่มตวัอยา่ง 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ขออนุมติัหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และส่งหนงัสือถึงเทศบาลต าบลแม่แฝก เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอ้มูล 
 2.  เก็บขอ้มูลสังคมประชากร ประกอบดว้ย แบบบนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวและร่างกาย และแบบสอบถามความต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวและร่างกาย จนครบจ านวนตามเกณฑ์คดัเขา้จ านวน 91 ราย โดยกลุ่มตวัอยา่งทุกคนไดล้ง
นามในใบยนิยอมเขา้ร่วมการศึกษาก่อนเก็บขอ้มูลวจิยั   
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 3.  น าขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ประกอบดว้ย ขอ้มูลทัว่ไป และ
ขอ้มูลความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการ 
 4.  วเิคราะห์ แปลผลขอ้มูล  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบายลกัษณะ
กลุ่มตวัอยา่ง และอธิบายขอ้มูลความตอ้งการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูล 
 


