
 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจยัคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสหสัมพันธ (correlation study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียดของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้า โรงพยาบาล 
สวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธานี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูท่ีไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยโรงพยาบาล  

สวนสราญรมย วาเปนผูท่ีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตประสาทซ่ึงเกิดจากการเสพ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตามเกณฑการวินิจฉัยของ ICD-10 ผานการบําบัดรักษามาแลวอยางนอย  

1 คร้ัง  และเขารับบริการแบบผูปวยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน  ี  
จํานวน 115 คน (คาเฉล่ียผูตดิสุราท่ีกลับมาเสพซํ้าตอป ระหวางป พ.ศ. 2549-2551) อ 

กลุมตัวอยาง  
 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ Krejcie และ Morgan อางในยุทธ (82) ได
กลุมตัวอยางจาํนวน 90 คน (P = .05) ดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางใหเปนตัวแทนประชากรดวย
วิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) มีคุณสมบัติตามเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมวิจยัดังนี ้
 1. ผูติดสุราท่ีเขารับบริการแบบผูปวยในท่ีมีอาการทางจติสงบ ซ่ึงไดมาจากขอมูลในแฟม
ประวัติผูติดสุราจากการประเมินของจิตแพทยโดยใชแบบประเมิน Brief Psychiatric Rating 

Scale (BPRS) ท่ีมีคะแนนนอยกวา 36 คะแนน และผานการบําบัดรักษามาแลวอยางนอย 1 คร้ัง 
 2. มีการรับรูปกติ ซ่ึงไดมาจากการประเมินความรูความเขาใจของนักกิจกรรมบําบัดโดยใช
แบบประเมิน Mini Mental Status Exam - Thai 2002 (MMSE-Thai 2002) โดยไดคะแนน
จากแบบประเมินมากกวาหรือเทากับ 14 คะแนน ในกรณีท่ีไมไดเรียนหนังสือ ไดคะแนนจากแบบ
ประเมินมากกวาหรือเทากับ 17 คะแนน ในกรณีท่ีเรียนจบประถมศึกษา และไดคะแนน
จากแบบประเมินมากกวาหรือเทากับ 22 คะแนน ในกรณีท่ีเรียนจบสูงกวาประถมศึกษา 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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3. สามารถอานและเขียนภาษาไทยได 
 4. สมัครใจและใหความรวมมือในการศึกษา 
 เกณฑการคัดออก 

 ผูติดสุราท่ีไมสามารถตอบไดครบทุกขอ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 

สวนท่ี 2 เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคน
ไทย (Thai Sensory Profile Assessment : TSPA) ของเทียม ศรีคําจักร และคณะ (22) 

แบงการประเมินรูปแบบการรับความรูสึกออกเปน 2 ชุดดังนี ้
ชุดที ่1: การประเมินความชอบทางการรับความรูสึก (Sensory Preferences) 

 เคร่ืองมือชุดนี้จะชวยใหทราบวาในชีวิตประจําวัน ผูรับการทดสอบชอบใชประสาทรับ
ความรูสึกดานใดเปนพิเศษ 

 การประเมินความชอบทางประสาทรับความรูสึกในเคร่ืองมือนี้ ไดแบงการรับความรูสึก
ออกเปน 6 ดาน ไดแก ดานการมองเห็น (sight) ดานการไดยนิ (sound) ดานการรับรส (taste) 

ดานการรับกล่ิน (smell) ดานกายสัมผัส (touch) และดานการเคล่ือนไหว (movement) 
การประเมินรูปแบบการรับความรูสึกในแตละดานประกอบดวยคําถาม 10 ขอ ให 

เลือกตอบตามความถ่ีของความรูสึกท่ีเคยเกดิข้ึนเปนปกติในชีวิตประจําวัน ดังนี้ ไมเคยหมายถึงไม
เคยรูสึกชอบ   นอยคร้ังหมายถึงนาน ๆ จึงจะรูสึกชอบสักคร้ังหนึ่ง   บางคร้ังหมายถึงรูสึกชอบเปน
บางคร้ัง   บอยคร้ังหมายถึงรูสึกชอบเกือบทุกคร้ัง   ทุกคร้ังหมายถึงรูสึกชอบทุกคร้ัง         
 การใหคะแนนแบบประเมินรับความรูสึกชุดที่ 1 คําถามแตละขอจะมีคําตอบเปน 

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใหผูถูกทดสอบเลือกตอบดังตอไปนี ้
 ตอบ  ไมเคย  ให  0 คะแนน 

   นอยคร้ัง  ให  1 คะแนน 

   บางคร้ัง  ให  2 คะแนน 

   บอยคร้ัง  ให  3 คะแนน 

   ทุกคร้ัง   ให  4 คะแนน 

ชุดที ่2: การประเมินระดับการรับความรูสึก (Sensory Threshold) 

 เคร่ืองมือชุดนี้จะชวยใหผูถูกทดสอบทราบถึง ระดับการรับความรูสึกของตนเองวาอยูใน
ระดับ สูง ต่ํา หรือปานกลาง 
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 การประเมินระดับการรับความรูสึกในท่ีนีไ้ดแบงการรับความรูสึกออกเปน 6 ดาน ไดแก 
ดานการมองเห็น (sight) ดานการไดยิน (sound) ดานการรับรส (taste) ดานการรับกล่ิน (smell) 
ดานกายสัมผัส (touch) และดานการเคล่ือนไหว (movement) 

 การประเมินรูปแบบการรับความรูสึกในแตละดานประกอบดวยคําถาม 10 ขอ โดยให
เลือกตอบตามระดับความถ่ีของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนปกติในชีวิตประจําวันดังนี้  

Low Threshold High Threshold  

ไมเคย  หมายถึง ไมเคยเกดิข้ึน    4  0 

นอยคร้ัง หมายถึง นาน ๆ คร้ัง     3  1 

บางคร้ัง  หมายถึง เกดิข้ึนอยางนอยสัปดาหละคร้ัง   2  2 

บอยคร้ัง  หมายถึง เกดิข้ึนอยางนอยวนัละคร้ัง   1  3 

ทุกคร้ัง  หมายถึง เกดิข้ึนอยางนอยวนัละหลาย ๆ คร้ัง 0  4 

 

สวนท่ี 3 แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย (Thai Stress Test : TST) ของสุชีรา 
ภัทรายุตวรรตน และคณะ (23) เปนแบบประเมินชนิดเรียงอันดบั (ordinal rating scale) 
ประกอบดวย 3 มาตรวัด คือ รูสึกบอย ๆ รูสึกเปนคร้ังคราว และไมเคยรูสึกเลย โดยมีขอคําถาม
ท้ังหมด 24 ขอ มีขอความท่ีมีความหมายทางลบ 12 ขอ ไดแก 1-12 และขอความที่มีความหมาย
ทางบวก 12 ขอ ไดแก 13-24 

เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 0, 1 และ 3 คะแนนดังนี ้
ไมเคยรูสึกเลย   = 0 คะแนน  

 รูสึกเปนคร้ังคราว = 1 คะแนน 
 รูสึกบอย ๆ   = 3 คะแนน 

 

นําคะแนนรวมแตละดานเทียบกับตารางเมทริกดังนี้  
 

คะแนนรวม 

ดาน Negative 

(ขอ 1-12) 

คะแนนรวม 

ดาน Positive 

(ขอ 13-24) 

 12 – 36 9 - 11 6 - 8 3 - 5 0 - 2 
0 – 1 1 2 3 4 5 
2 – 3 2 3 4 5 6 
4 – 5 3 4 5 6 7 
6 – 7 4 5 6 7 8 
8 – 36 5 6 7 8 9 
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การแปลผลคะแนน ทําการเปรียบเทียบกับเกณฑภาวะความเครียด 4 ระดับ คือ  
 กลุม 1   หมายถึง สุขภาพจิตดีมาก (Excellent mental health) 
 กลุม 2, 3, 4  หมายถึง สุขภาพจิตปกติ (Normal mental health) 
 กลุม 5, 6  หมายถึง ภาวะเครียดเล็กนอย (Mild stress) 
 กลุม 7, 8, 9  หมายถึง ภาวะเครียดมาก (Stressful) 
 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบดวย  
 1. เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย
ของเทียม ศรีคําจักร และคณะ (22) พัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2550  โดยคณะผูวิจยันําไปทดสอบหา
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ผานการทดสอบโดยวิธีอภิปรายกลุม (expert panel 

discussion) ของผูเช่ียวชาญ 5 สาขาวิชาชีพ ไดแก จิตแพทย นกักจิกรรมบําบัด นกักายภาพบําบัด 
นักจิตวิทยาคลินิก และนักการศึกษาพิเศษ ซ่ึงไดรับการยอมรับเปนมติเอกฉันท ดานความเช่ือม่ัน 
(reliability) ผานการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 5 ภูมิภาคของประเทศไทยจํานวน 387 คน พบวา 
คาความเช่ือม่ันแบบทดสอบซํ้า (test-retest reliability) ของเคร่ืองมือชุดท่ี 1 มีคา Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) อยูระหวาง .78-.85 เคร่ืองมือชุดท่ี 2 มีคา Intraclass 

Correlation Coefficient (ICC) อยูระหวาง .55-.75 คาความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน 
(internal consistency) ของเคร่ืองมือชุดท่ี 1 มีคาความสอดคลองภายใน () อยูระหวาง .59-.78 
และชุดท่ี 2 อยูระหวาง .32-.62  

 2. แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทยของ สุชีรา ภัทรายุตวรรตน และคณะ (23)

พัฒนาข้ึนในป พ.ศ. 2545 ผานการทดสอบกับกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมศึกษานํารองจํานวน 
60 คน และกลุมตัวอยางสํารวจจํานวน 800 ราย โดยท้ังสองกลุมตัวอยางแยกเปนกลุมคนปกติและ
ผูปวยจิตเวช พบวา มีคาอํานาจจําแนก (discriminant validity) ระหวางคนปกติและผูมีปญหาทาง
จิตเวชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 มีความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) 
จําแนกออกเปน 2 ดาน คือ กลุมความรูสึกเชิงลบและกลุมความรูสึกเชิงบวก มีความเชื่อม่ัน 
(reliability) แบบสอดคลองภายใน (internal consistency) ท้ังฉบับเทากบั .84 โดยดาน
ความรูสึกเชิงลบและบวกเปน .83 และ .86 ตามลําดับ และมีความเช่ือม่ันแบบแบงคร่ึง (split-half 

coefficient) ท้ังฉบับเทากบั .88 โดยดานความรูสึกเชิงลบและบวกเปน .85 และ .91 ตามลําดับ 
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การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการหลังจากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหลังการอนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลสวน
สราญรมย วาไมมีการลวงละเมิดสิทธิ สวัสดิภาพ และไมกอใหเกิดอันตรายแกผูถูกวิจัย โดยกอน
ดําเนินการวิจยั ผูวิจยัช้ีแจงวัตถุประสงคของการทําวิจยั ข้ันตอนดําเนินการ วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูลและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับใหกลุมตัวอยางทราบ รวมถึงการยินยอมเขารวมการวจิัยของ
กลุมตัวอยางดวยความสมัครใจ กลุมตัวอยางสามารถยุติการเขารวมในการทําวิจยัไดเม่ือตองการ 
โดยไมตองแจงเหตุผลกับผูวจิัย และจะไมไดรับผลกระทบใด ๆ ตอกลุมตัวอยางท้ังส้ิน โดยขอมูลท่ี
ไดรับจากกลุมตัวอยางผูวิจัยจะเก็บเปนความลับและนําเสนอผลการวิจยัในภาพรวมเทานั้น 
 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจยัคร้ังนีผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามข้ันตอนดังนี ้
1. ระยะเตรียมการ 

 1.1 ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี เพื่อ
ขออนุญาตทําการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีโรงพยาบาลสวนสราญรมย จังหวัดสุราษฎรธาน ี ในระหวาง
เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 1.2 ผูวิจัยเขาพบหัวหนากลุมการพยาบาล เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ประโยชนท่ีจะไดรับจาก
งานวิจยั ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1.3 ผูวิจยัติดตอนัดหมายพยาบาลประจําหอผูปวยใน ขอขอมูลประวัติผูติดสุราท่ีกลับมา
เสพซํ้า โดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีใชทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ จํานวน 30 คน 
และกลุมตัวอยาง จํานวน 90 คน 

 1.4 ผูวิจัยรวบรวมขอมูล โดยศึกษาจากแฟมประวัติดวยตนเองรวมกับการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากพยาบาลประจําหอผูปวยใน และนัดหมายกับผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ากลุมท่ีใชทดสอบ
หาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเพ่ือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกและความเครียด 

 1.5 ผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ พบวา เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการ
รับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย มีคาความเช่ือม่ันแบบทดสอบซํ้าของ
เคร่ืองมือชุดท่ี 1 คา ICC อยูระหวาง .72-.89 ชุดที่ 2 คา ICC อยูระหวาง .18-.82 และคาความ
เช่ือม่ันแบบสอดคลองภายในของเคร่ืองมือชุดท่ี 1 อยูระหวาง .42-.77 ชุดที่ 2 อยูระหวาง .17-.61 

(ตามตาราง 11 ภาคผนวก  ค) สวนแบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย มีความเชื่อม่ันแบบ
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สอดคลองภายในท้ังฉบับเทากับ .58 โดยดานความรูสึกเชิงลบและบวกเปน .87 และ .74

ตามลําดับ และมีความเช่ือม่ันแบบแบงคร่ึงท้ังฉบับเทากบั .59 โดยดานความรูสึกเชิงลบและบวก
เปน .81 และ .50 ตามลําดับ (ตามตาราง 12 ภาคผนวก ค) 

2. ระยะดําเนินการ 

 2.1 ผูวิจัยพบกลุมผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ากลุมตัวอยาง โดยกอนทําการประเมินผูวิจยั
แนะนําช่ือ ตําแหนง และหนาท่ีความรับผิดชอบ พรอมท้ังช้ีแจงวตัถุประสงค ขอความรวมมือใน
การเขารวมวจิยั และใหผูเขารวมวิจยัเซ็นหนังสือยินยอม 

 2.2 ผูวิจยัอธิบายคําช้ีแจงเคร่ืองมือประเมินใหกับกลุมตัวอยาง แลวจึงขอความรวมมือ
กรอกขอมูลในแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป จากน้ันจึงประเมินรูปแบบการรับความรูสึกและ
ความเครียดเปนรายบุคคล 

3. ระยะหลังการประเมิน 

 3.1 นําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะห  
 3.2 รายงานผลการศึกษา 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลท่ีไดจาการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ถูกนํามาวเิคราะหดังตอไปนี ้
 1. ความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือท่ีใชในการวจัิย 

 ขอมูลของรูปแบบการรับความรูสึกท่ีไดจาก เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึก
เพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย และขอมูลความเครียดท่ีไดจากแบบวัดความเครียด
สําหรับคนไทย ของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ากลุมท่ีใชทดสอบหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ
จํานวน 30 คน นํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (reliability) (83) และนําเสนอใน
รูปแบบของความเรียงดังนี ้
 1.1 เคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย
ทําการหาความเช่ือม่ันแบบทดสอบซํ้า (test-retest) โดยมีระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห และความ
เช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน (internal consistency) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของ 
ครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) ก 
 1.2 แบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย ทําการหาความเช่ือม่ันแบบแบงคร่ึง (split-half

coefficient) และความเช่ือม่ันแบบสอดคลองภายใน (internal consistency) โดยใชสูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient) 
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1.3 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ โดยหาคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ
ภายในช้ัน (intraclass correlation coefficient หรือ ICC) ในการทดสอบความเช่ือม่ัน
แบบทดสอบซ้ํา (test-retest reliability) และสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ในการทดสอบความเชื่อม่ันแบบสอดคลองภายใน 
1.4 แปลผลการทดสอบหาคาความเช่ือม่ันอิงตามเกณฑของ Cicchetti and Sparrow 

(84) ป ค.ศ. 1981 ซ่ึงแบงคาความเช่ือม่ันเปน 4 ระดับดังนี้  
- คา ICC   อยูระหวาง .75 – 1.00    หมายถึง   ดีเยีย่ม (excellent)  
- คา ICC   อยูระหวาง .60 – .74     หมายถึง   ด ี(good)   
- คา ICC   อยูระหวาง .40 – .59      หมายถึง  พอใช (fair/moderate) 

 - คา ICC   มีคานอยกวา .40             หมายถึง  ตองปรับปรุงแกไข (poor) 
 2. ขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 
 ขอมูลท่ัวไปที่ไดจากแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ขอมูลของรูปแบบการรับความรูสึกท่ีได
จากเคร่ืองมือประเมินรูปแบบการรับความรูสึกเพื่อพัฒนาระบบประสาทสําหรับคนไทย และขอมูล
ความเครียดท่ีไดจากแบบวัดความเครียดสําหรับคนไทย ของผูติดสุราท่ีกลับมาเสพซํ้ากลุมตัวอยาง 
จํานวน 90 คน นํามาวเิคราะหขอมูลทางสถิติและนําเสนอในรูปแบบของตารางและความเรียงดังนี ้ 

2.1 วิเคราะหหาคาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) ก 

2.2 วิเคราะหหาความสัมพนัธและอํานาจพยากรณ ระหวางรูปแบบการรับความรูสึกและ
ความเครียด โดยใชคาสมการถดถอยเชิงพหุ (multiple regressions) (83) 

2.3   แปลผลการทดสอบหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธอิงตามเกณฑของชัชวาล (85) ซ่ึง
แบงความสัมพันธเปน 5 ระดับดังนี้  

- คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง     .81 ข้ึนไป    มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
- คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง     .61 – .80    มีความสัมพันธระดับสูง 
- คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง     .41 – .60    มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
- คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง     .21 – .40    มีความสัมพันธระดับพอใช 
- คาสัมประสิทธสหสัมพันธอยูระหวาง     นอยกวา .20    มีความสัมพันธระดับตํ่า 

 
 
 
 
 

 


