
บทท่ี 3
ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยน้ีเปนงานแบบผสานวิธี (combined qualitative and quantitative design) เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) แบบกรณีศึกษา (case studies) รวมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) ที่ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยเคร่ืองมือประเมินที่ดัดแปลงจาก Wheelchair Skills
Test (version 4.1) และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก (in-depth interview) รวมกับการ
สังเกตพฤติกรรมความสามารถและบริบทแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับประโยชนและขอควร
ปรับปรุงของการพัฒนาโปรแกรมน้ี ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี
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ภาพที่ 2 แสดงแผนผังขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมในการศึกษาครั้งนี้ ทํา
การพัฒนาจากโปรแกรมการฝกทักษะการ

ดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
ศิริราช รวมกับทําการดัดแปลงจาก

โปรแกรม Wheelchair Skills Program (27)
และรวมกับปรึกษาอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย

แบบประเมินที่ใชในงานวิจัย เปนแบบ
ประเมินที่ดัดแปลงจาก WST version 4.1

และตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน
ทางดานความตรงทางเนื้อหาดวยวิธีการ

คํานวณหาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอง
IOC (Index of Concordance)

กลุมเปาหมายที่มีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 3 คน

การดําเนินงานวิจัย
1. ประเมินทักษะการใชวีลแชรดวยแบบประเมินที่ดัดแปลงจาก WST version 4.1กอน

ไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร (ภาคผนวก ก)
2. ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 1 และประเมินทักษะการใชวีลแชร

หลังเสร็จส้ินขั้นตอนที่ 1
3. ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 2 และประเมินทักษะการใชวีลแชร

หลังเสร็จส้ินขั้นตอนที่ 2
4. ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 3 และประเมินทักษะการใชวีลแชร

หลังเสร็จส้ินขั้นตอนที่ 3
5. สัมภาษณเก่ียวกับประโยชนและขอควรปรับปรุงของโปรแกรม หลังจากเสร็จส้ิน

โปรแกรมแลว 1 วัน และสัมภาษณเก่ียวกับประโยชน การนําไปประยุกตใช และ
อุปสรรค เม่ือเสร็จส้ินโปรแกรมแลว 1 เดือน

ขอมูลจากการทดสอบและขอมูลพ้ืนฐานจะรายงานผลการศึกษาแบบกรณีศึกษา (case study)
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ จะวิเคราะหขอมูล ตามแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ ตรวจสอบสอบความ

นาเช่ือถือของขอมูลดวยวิธี peer review และ member checking
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3.1 ผูเขารวมวิจัย
ผูวิจัยทําการคัดเลือกผูเขารวมวิจัย ที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางจํานวน 3 คน แบบเจาะจง

(purposive sampling) โดยมีเกณฑคัดเลือกผูเขารวมวิจัยดังน้ี
3.1.1 เกณฑการคัดเขา

3.1.1.1 เปนอัมพาตคร่ึงทอน ทั้งที่เปนโดยสมบูรณ (complete) และไมสมบูรณ
(incomplete)โดยมีระดับความผิดปกติตาม ASIA impairment scale (14)
อยูในระดับ A, B, หรือ C จากการวินิจฉัยของแพทย

3.1.1.2 ตองใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ตลอดเวลา (wheelchair bound person)
3.1.1.3 สภาวะทางการแพทยคงที่ ไดแก ไมมีภาวะความดันตํ่า (postural

hypotension) ไมมีภาวะอุณหภูมิของรางกายสูงหรือตํ่ากวาปกติ และไมมี
ภาวะความเจ็บปวดทางกาย (4)

3.1.1.4 การน่ังทรงตัวขณะเคลื่อนไหว (dynamic sitting balance) อยูในระดับ
พอใช (fair) ขึ้นไป ตาม functional balance grades: (dynamic) (52)

3.1.1.5 ไมมีแผลกดทับ pressure ulcer) บริเวณกนกบ
3.1.1.6 อายุ 20-60 ป
3.1.1.7 อาศัยอยูในกรุงเทพหรือปริมณฑล
3.1.1.8 สามารถทําทักษะการใชวีลแชร ตามแบบประเมินทักษะการใชวีลแชร

(ภาคผนวก ง) ในขอ 1, 13, 15 และ 16 ไดผานและปลอดภัย ซึ่งปนทักษะ
พื้นฐานที่นําไปสูการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนตอไป

3.1.1.9 ยินยอมที่จะเขารวมงานวิจัย และใหความรวมมือในการใหสัมภาษณเชิง
ลึกทั้ง 2 คร้ัง

3.1.2 เกณฑการคัดออก
3.1.2.1 เมื่อผูเขารวมงานวิจัยขอถอนตัวจากโปรแกรม
3.1.2.2 เมื่อผูเขารวมวิจัยมีภาวะแทรกซอน หรือสภาวะทางการแพทยไมคงที่

ในชวงที่ไดรับโปรแกรม

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
3.2.1 เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อใชบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
3.2.2 สมุดและปากกาเพื่อใชบันทึกขอมูล
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3.2.3 โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร (ภาคผนวก ก) ซึ่ง เปนโปรแกรมที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากการดัดแปลงจากโปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลของ
สาขากิจกรรมบําบัดและแพทยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช และดัดแปลงจากโปรแกรม
Wheelchair Skills Program (27) รวมกับการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษา

3.2.4 แนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก (ภาคผนวก ข)
3.2.5 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน (ภาคผนวก ค)
3.2.6 แบบประเมินทักษะการใชวีลแชร  ที่ดัดแปลงจาก WST version 4.1 (27)

(ภาคผนวก ง) โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังน้ี
3.2.6.1 รอยละของคะแนนความสามารถทั้งหมด (total performance score)

= จํานวนทักษะที่ผาน ×100 %
จํานวนทักษะทั้งหมด - NP- TE

3.2.6.2 รอยละของคะแนนความปลอดภัยทั้งหมด (total safety score)
= จํานวนทักษะที่ปลอดภัย ×100 %

จํานวนทักษะทั้งหมด - NP – TE – NT

โดยที่ NP หมายถึง ลงในชองความสามารถและความปลอดภัยเมื่อวีลแชรไมมีสวนประกอบที่
ใชในการประเมินทักษะ เชน การพับเก็บวีลแชร

TE หมายถึง ลงในชองความสามารถและความปลอดภัยเมื่อผูทดสอบขาดประสิทธิภาพ
ในการสังเกต ในขณะที่ทําการทดสอบ

NT หมายถึง ถาผูถูกทดสอบทําทักษะที่งายกวาไมผาน จึงไมทําการทดสอบทักษะที่ใช
ความสามารถเดียวกันที่มีความยากมากขึ้น

3.3 ข้ันตอนการดัดแปลงแบบประเมิน WST version 4.1 ท่ีใชในการวิจัย
3.3.1 ศึกษาจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
3.3.2 คัดเลือกหัวขอในการประเมินที่มีความสอดคลองกับงานวิจัยจากแบบประเมิน

WST version 4.1 (27) แลวทําการแปลแบบประเมิน และเพิ่มเติมหัวขอที่มีความสอดคลองกับ
โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร

3.3.3 นําแบบประเมินที่ได ไปสอบถามอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย
3.3.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
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3.3.5 นําแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ไดแก อาจารยภาควิชากิจกรรมบําบัด 2 ทาน
และนักกิจกรรมบําบัดที่มีประสบการณการฝกการใชวีลแชรใหกับผูรับบริการอยางนอย 5 ป 1 ทาน
เพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา (content validity)

3.3.6 ตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา โดยการคํานวณหาสัมประสิทธิ์ของความ
สอดคลอง IOC (Index of Concordance) โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบทั้งหมด 31 หัวขอ พบวาทุก
หัวขอไดคะแนนระหวาง 0.67 ถึง 1 คะแนน หมายความวาผูวิจัยสามารถนํามาใชไดทุกหัวขอ ดัง
แสดงในภาคผนวก จ

3.3.7 ปรับปรุงแกไขในสวนที่บกพรอง
3.3.8 พิมพแบบประเมินฉบับสมบูรณ เพื่อเตรียมใชในงานวิจัย

3.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน
3.4.1 พัฒนาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร
3.4.2 ขออนุญาตดําเนินการวิจัยกับทางโรงพยาบาลศิริราช
3.4.3 คัดเลือกผูเขารวมวิจัยที่มีคุณสมบัติที่ตองการ
3.4.4 อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของโปรแกรม ทําความเขาใจกับผูเขารวมวิจัย และขอ

ความรวมมือในการเขารวมวิจัย
3.4.5 ประเมินทักษะการใชวีลแชรกอนไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร โดย

ใชแบบประเมินที่ดัดแปลงจาก WST version 4.1
3.4.6 ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 1 และประเมินทักษะการใช

วีลแชรหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1 โดยฝกในสาขากิจกรรมบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
จํานวน 3 คร้ัง โปรแกรมการฝกในขั้นตอนน้ีประกอบดวย (ภาคผนวก ก)

3.4.6.1 การถายเทนํ้าหนักบริเวณกนบนวีลแชร
3.4.6.2 การเคลื่อนยายตัวจากวีลแชรไป-กลับเกาอ้ี
3.4.6.3 การเข็นระยะทาง 10 เมตรในระยะเวลา 30 วินาที
3.4.6.4 การเข็นในระยะทาง 100 เมตร
3.4.6.5 การเข็นในทางแคบ
3.4.6.6 การเข็นถอยหลัง
3.4.6.7 การหมุนเลี้ยว 180 องศา
3.4.6.8 การเปดประตู การเข็นผานและการปดประตูบานพับและประตู

บานเลื่อน
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3.4.6.9 การหยิบของจากที่สูงและหยิบของจากพื้น
3.4.6.10 การกระดกลอหนา
3.4.6.11 การขามสิ่งกีดขวางสูง 2 เซนติเมตร
3.4.6.12 การขึ้นทางตางระดับสูง 5 เซนติเมตร
3.4.6.13 การฝกยายตัวไป-กลับโถสวม

3.4.7 ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 2 และประเมินทักษะการใช
วีลแชรหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 2 โดยฝกการใชวีลแชรในพื้นที่โรงพยาบาลศิริราชจํานวน 3 คร้ัง
โปรแกรมการฝกในขั้นตอนน้ีประกอบดวย (ภาคผนวก ก)

3.4.7.1 การกดเงินสดหรือฝากเงินที่เคานเตอรธนาคาร
3.4.7.2 การไปซื้อของที่โรงอาหาร
3.4.7.3 การไหวพระที่พระบิดา

3.4.8 ใหโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในขั้นตอนที่ 3 และประเมินทักษะการใช
วีลแชรหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 3 โดยฝกที่หางสรรพสินคา จํานวน 3 คร้ัง โปรแกรมการฝก
ประกอบดวย (ภาคผนวก ก)

3.4.8.1 การเรียกรถแท็กซี่เพื่อเดินทางไปหางสรรพสินคาและกลับจาก
หางสรรพสินคา

3.4.8.2 การซื้อของในหางสรรพสินคา
3.4.8.3 การฝกขึ้นและลงบันไดเลื่อน

3.4.9 ทําการสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับประโยชนและขอควรปรับปรุงของโปรแกรม
รวมกับการสังเกตหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรแลว 1 วัน และสัมภาษณ
เชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน ขอควรปรับปรุง และการนําไปประยุกตใช หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม
แลว 1 เดือน

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.5.1 ทําแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน
ใหผูเขารวมวิจัยกรอกแบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน หรือผูวิจัยเปนผูถามขอมูลพื้นฐานจาก

ผูเขารวมวิจัย เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชวิเคราะหรวมกับขอมูลทางดานอ่ืนๆ
3.5.2 การทดสอบ
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยจะทําการทดสอบทักษะในการใชวีลแชรของผูเขารวมวิจัย ทั้งหมด 4

คร้ัง ไดแก กอนไดรับโปรแกรม หลังจากการไดรับโปรแกรมขั้นตอนที่ 1 หลังจากการไดรับ
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โปรแกรมขั้นตอนที่ 2 และหลังจากการไดรับโปรแกรมขั้นตอนที่ 3 โดยใชแบบประเมินที่ดัดแปลง
จาก WST version 4.1 และผานการหาความเที่ยงตรงทางเน้ือหาแลว

3.5.3 การสัมภาษณ
ผูวิจัยใชการสัมภาษณขอมูลเชิงลึก แบบกึ่งโครงสราง (semi-structure interviews) มี

ลักษณะคําถามปลายเปด ที่สามารถยืดหยุนและเจาะลึกได ซึ่งมีการต้ังแนวคําถาม จากวัตถุประสงค
กรอบแนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณ

ในการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจะทําการสัมภาษณทั้งหมด 2 คร้ัง ในแตละคร้ังใช
เวลาในการสัมภาษณประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งน้ีเพื่อที่จะไดทราบถึงประโยชนและขอควรปรับปรุง
ของโปรแกรมจากมุมมองของผูเขารวมการวิจัย รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับการนําโปรแกรมไปปรับ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยการใชคําถามนําและคําถามอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
จากคําตอบของผูรวมวิจัยแตละราย โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณผูเขารวมวิจัยดังน้ี

3.5.3.1 ทําการสัมภาษณคร้ังที่ 1 โดยทําการสัมภาษณที่โรงพยาบาลศิริราชหอ
ผูปวยเวชศาสตรฟนฟู หลังจากที่ไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรภายนอกโรงพยาบาล
(ขั้นตอนที่ 3) แลว 1 วัน เน่ืองจากการสัมภาษณหลังจากเสร็จจากโปรแกรมทันทีน้ัน ผูเขารวมวิจัย
อาจจะใหขอมูลไดไมเต็มที่ จากอาการเหน่ือยหรือลาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกนอกโรงพยาบาล

3.5.3.2 สัมภาษณคร้ังที่ 2 หลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม (ขั้นตอนที่ 3) แลว 1 เดือน
จึงทําการสัมภาษณที่บานหรือที่อยูอาศัยของผูเขารวมวิจัย เพื่อใหผูเขารวมวิจัยไดทดลองใชชีวิตใน
ชุมชนในชวงระยะเวลาหน่ึงกอนที่จะเก็บขอมูล

3.5.4 การสังเกต
ผูวิจัยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ในการสังเกตปฏิกิริยา สี

หนา พฤติกรรม ลักษณะทาทางของผูใหขอมูล รวมทั้งสังเกตสิ่งแวดลอม ในขณะสัมภาษณ และ
ขณะที่ผูใหขอมูลไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร โดยที่ผูวิจัยจะเปนผูบําบัดขณะให
โปรแกรม และเปนผูสัมภาษณทั้ง 2 คร้ัง และทําการบันทึกสิ่งที่สังเกตไดลงในสมุดบันทึก เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาใชวิเคราะหรวมกับการเก็บขอมูลทางดานอ่ืนๆ

3.6 การวิเคราะหขอมูล
3.6.1 ขอมูลพื้นฐานที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม จะจัดทําขอมูลแบบเชิงพรรณนา

(descriptive)
3.6.2 ขอมูลพื้นฐาน และขอมูลที่ไดจากการประเมินทักษะการใชวีลแชรจากแบบ

ประเมินทักษะการใชวีลแชร ผูวิจัยจะนําเสนอในรูปแบบของ case studies ที่แสดงถึงผลการ
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เปลี่ยนแปลงของระดับคะแนนความสามารถและความปลอดภัยในการใชวีลแชร จากโปรแกรมการ
ฝกทักษะการใชวีลแชร ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและจากการสังเกต ผูวิจัยจะ
ทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอมๆกับการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังน้ี (53)

3.6.2.1 การถอดเทปคําสัมภาษณของผู ใหขอมูลแตละบุคคลแบบคําตอคํา
(verbatim) ใหอยูในรูปของเอกสาร โดยคงเน้ือความเดิม ความหมายเดิม และอารมณของผูพูดไวให
มากที่สุด

3.6.2.2 อานคําสัมภาษณและจับประเด็นเน้ือหาที่ได เพื่อทําความเขาใจความเหมือน
ความแตกตางของขอมูล แลวนําคําพูดตางๆจากกระบวนการสัมภาษณมาทําการใสรหัสขอมูล
(coding) โดยใหรหัสเปนชื่อเดียวกันในกลุมคําหรือเหตุการณที่มีความหมายคลายกัน

3.6.2.3 นํารหัสขอมูลมาแยกแยะจัดกลุมขอมูลที่มีความคลายคลึงกัน (category)
ตามวัตถุประสงคและขอบเขตดานเน้ือหาของการวิจัย

3.6.2.4 การวิเคราะหเร่ืองราว (theme analysis) โดยเชื่อมโยงความสัมพันธที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อหาขอสรุปของผลการวิจัยในคร้ังน้ี

3.6.2.5 ทําการสรุป และตรวจสอบสอบความถูกตองของผลการวิจัย

3.7 การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของงานวิจัย (trustworthiness) เพื่อใหการ

ตีความของผูวิจัยตรงกับความเปนจริง โดยมีวิธีการดังน้ี
3.7.1 member checking เปนการตรวจสอบขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห

จากการสัมภาษณ ไปใหผูเขารวมวิจัยตรวจสอบประเด็นและการตีความหมาย รวมทั้งการสอบถาม
เพิ่มเติมทางโทรศัพทเพื่อตรวจสอบขอมูลในประเด็นตางๆใหมีความเขาใจตรงกัน

3.7.2 peer review โดยปรึกษาการตีความขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษางานวิจัย และเพื่อน
รวมงานในสาขากิจกรรมบําบัด โรงพยาบาลศิริราช ที่เขารวมการดําเนินงานในโปรแกรมการฝก
ทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาล และเมื่อตีความขอมูลเรียบรอยแลวนําไปใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง
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3.8 การพิทักษสิทธิของผูเขารวมวิจัย
โครงการศึกษาน้ีไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลศิริราช (ภาคผนวก ฉ) รวมทั้งกอนเร่ิมทําการศึกษา รวมทั้งผูเขารวมวิจัยจะไดรับการ
ชี้แจง และอธิบายขั้นตอนและเปาประสงคของงานวิจัย ผูเขารวมวิจัยสามารถเลือกที่จะเขารวมงาน
วิจัยไดตามความสมัครใจ ในการเก็บบันทึกขอมูลดวยเคร่ืองบันทึกเสียงและการจดบันทึกจะตอง
ไดรับความยินยอมกอนเสมอ ขอมูลที่ไดจะถูกเก็บเปนความลับ จะมีผูวิจัยเพียงผูเดียวที่เปนผูเขาถึง
ขอมูล ขอมูลสวนตัว จะไดรับการปกปดโดยใชนามสมมติและรหัสขอมูล ที่ทําใหมั่นใจวา
ผูเขารวมวิจัยจะไมถูกลวงละเมิดความเปนสวนตัวหรือถูกเชื่อมโยงถึงได

3.9 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
3.9.1 โรงพยาบาลศิริราช ตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น 11 และพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล
3.9.2 หางสรรพสินคา
3.9.3 บานหรือที่อยูอาศัยของผูเขารวมวิจัยเมื่อถูกจําหนาย (discharge) ออกจาก

โรงพยาบาลศิริราช


