
บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจัิย 

 
การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพในเชิงปรากฏการณ์วิทยา (phenomenological approach)  

ท าการศึกษาประสบการณ์ของผูดู้แลเด็กสมองพิการ ในแง่ของความคิดเห็นต่อการให้ความหมาย
และหน้าท่ีของการเล่นของเด็กสมองพิการท่ีมารับบริการทางกิจกรรมบ าบดัในหน่วยเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูเด็กศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวธีิการเก็บขอ้มูลวิจยัแบบใชก้ารสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง มีการเตรียมขอ้ค าถามไวเ้ป็นแนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อให้ผูดู้แลให้ความ
คิดเห็นต่อการเล่นของเด็กสมองพิการท่ีอยู่ในความดูแลร่วมกบัการสังเกตพฤติกรรมการเล่นของ
เด็กขณะรับบริการในสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็ก เพื่อความเขา้ใจในเร่ืองการเล่นของเด็ก 
 
ผู้ให้ข้อมูลในการวจัิย 
 ผูว้จิยัก าหนดคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ีไวด้งัน้ี  

1. เป็นพอ่หรือแม่ของเด็กสมองพิการท่ีรับบริการทางกิจกรรมบ าบดัท่ีหน่วยเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูเด็กอยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์เป็นผูเ้ล้ียงดูเด็กอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลามากกวา่ 3 เดือน
ก่อนการเขา้ร่วมวิจยั เพื่อให้มีความรู้ ความเขา้ใจพฤติกรรมการเล่นของเด็กสมอง
พิการในความดูแล 

2. มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมการวจิยั 
3. มีระดบัการรับรู้ดี สามารถเขา้ใจและตอบค าถามไดดี้ 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีมีจ  านวน 3 คน จาก 3 ครอบครัว เน่ืองจากผูว้ิจยัท าการ
วิเคราะห์ขอ้มูลในระหว่างอยู่ในกระบวนการสัมภาษณ์แล้วพบว่าขอ้มูลมีความอ่ิมตวัจึงยุติการ
สัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลไวท่ี้ 3 คน  
  
กระบวนการคัดเลอืกผู้ร่วมวจัิย  
 มีกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาเลือกผูดู้แลจากรายช่ือเด็กสมองพิการท่ีมารับบริการท่ีสาขาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟูเด็กศิริราช ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552  และเป็นผูดู้แลท่ีมีประสบการณ์การเล่นกบัเด็ก 



 33 

2. อธิบายโครงการวจิยั วตัถุประสงคแ์ละประโยชน์ของการวิจยั สิทธิในการเขา้ร่วม
หรือถอนตวัจากการวิจยั หลงัจากนั้นทาบทามสอบถามความสมคัรใจในการเขา้
ร่วมวจิยั 

3. ใหผู้ดู้แลท่ียนิดีเขา้ร่วมงานวจิยัลงช่ือในใบยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 
 
วธีิการวจัิย 
 ผูว้ิจยัใช้การสังเกตพฤติกรรมการเล่น และการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างในการเก็บ
ขอ้มูลการวจิยัในส่วนของการสัมภาษณ์เพื่อใหผู้ใ้หข้อ้มูลไดแ้สดงความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิดต่อ
หนา้ท่ีและความหมายของการเล่นในเด็กสมองพิการในความดูแล ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์จ านวน 
3 คร้ังดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 สัมภาษณ์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัครอบครัว จ านวนคนในครอบครัว รูปแบบการเล้ียง
ดู กิจกรรมท่ีเด็กท าในแต่ละวนั การท ากิจกรรมการเล่นของเด็ก สัมพนัธภาพของเด็กกบั
คนในครอบครัว รูปแบบการเล่นของเด็ก ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัเด็ก 
คร้ังท่ี 2 สัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการเล่นของเด็กในดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เล่น ความรู้สึกท่ีมีต่อการเล่นของลูก วธีิการสนบัสนุนการเล่นของเด็ก เป็นตน้ 
คร้ังท่ี 3 สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ ความถูกตอ้งในการตีความและขอ้มูลเพิ่มเติม
ท่ียงัมีขอ้สงสัยหรือตกหล่น  

  
 ส าหรับค าถามท่ีใชมี้การเตรียมแนวค าถามไวล่้วงหนา้ จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบั
กิจกรรมการเล่น แต่ค าถามมีความยดืหยุน่มีการเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ในสนามวจิยั 
 ก่อนท าการสัมภาษณ์ผูว้จิยัไดก้ลบัเขา้ไปสังเกตการณ์ในสนามวิจยัไวล่้วงหนา้เพราะแมว้า่
จะเป็นสถานท่ีท างานแต่มีการเปล่ียนแปลงทั้งสถานท่ีและผูร่้วมงานในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัลาศึกษาต่อ 
ผูว้จิยัท าการคดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลตามแนวทางท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ จากนั้นจึงท าความรู้จกัคุน้เคย
กบัผูใ้ห้ขอ้มูลโดยการเขา้ไปสังเกตการณ์ขณะท่ีเด็กมาเขา้รับบริการท่ีสาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริ
ราชโดยขณะนั้นไม่ได้เปิดเผยตวัว่าท างานในหน่วยกิจกรรมบ าบดัเด็กเน่ืองจากตอ้งการให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลยินดีในการเขา้ร่วมการวิจยัดว้ยตนเอง ไม่มีความกงัวลว่าหากไม่เขา้ร่วมวิจยัจะมีผลกระทบ
ในการรักษาของเด็ก หลงัจากนั้นผูว้ิจยัท าการสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมวิจยัหลงัจากท่ี
อธิบายเก่ียวกบัการวิจยั เช่น วตัถุประสงค ์ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนแลว้ เม่ือผูใ้ห้ขอ้มูลตอบรับผูว้ิจยั
อธิบายเวลาท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์  การรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล ขออนุญาตและอธิบาย
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เหตุผลในการบนัทึกเสียงและให้เซ็นช่ือในใบยินยอมเขา้ร่วมวิจยัแลว้เขา้กระบวนการสัมภาษณ์ 
โดยมีแนวค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์มีสองส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ในเร่ืองควำมสัมพันธ์กับเด็ก กำรดูแล 

และประวัติในกำรรักษำ  โดยมีแนวค าถามดังนี ้
1. ท่านมีความสัมพนัธ์กบัเด็กอยา่งไร 
2. กรุณาบอกช่วงเวลาท่ีท่านใชใ้นการดูแลเด็กในแต่ละวนัและเป็นระยะเวลานานเท่าไร

ต่อเน่ืองกนัตลอดหรือมาดูแลเป็นคร้ังคราว 
3. ท่านมีผูท่ี้ช่วยดูแลเด็กหรือไม่ ถา้มีคือใคร และใครท่ีเป็นผูดู้แลหลกั 
4. เด็กมีอายเุท่าไร ทราบหรือไม่วา่เด็กไดรั้บการวนิิจฉยัโรควา่อยา่งไร จากสาเหตุใด 
5. ก่อนหนา้น้ีเด็กเคยรับการฟ้ืนฟูมาก่อนหรือไม่ ถา้มีรับการรักษาท่ีใด 
6. เหตุใดจึงมารับการรักษาท่ีหน่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราช 
7. เด็กมารับการรักษาท่ีหน่วยเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเด็กศิริราชเป็นระยะเวลานานเท่าไร 
8. ช่วยเล่าถึงส่ิงท่ีเด็กท าในชีวติประจ าวนัวา่มีอะไรบา้ง 
9. สัมพนัธภาพระหวา่งเด็กกบัคนในครอบครัวเป็นอยา่งไร  

 
 ส่วนที ่2 ค ำถำมเกีย่วกบักำรเล่น โดยมีแนวค าถามดังนี ้

1. ช่วยเล่าถึงการเล่นของเด็กวา่เป็นอยา่งไร  
2. ในแต่ละวนั เด็กเล่นอะไรบา้ง และเล่นอยา่งไร 
3. เด็กเล่นกบัใคร เล่นอยา่งไร 
4. ขณะท่ีเล่นเด็กตอ้งการความช่วยเหลือในการเล่นหรือไม่ อยา่งไร 
5. เด็กสนใจกิจกรรมการเล่นหรือของเล่นอะไร 
6. เด็กแสดงกริยา ท่าทางอยา่งไรในขณะเล่น (ยิม้ หวัเราะ พอใจ ไม่พอใจ เป็นตน้) 
7. ท่านคิดวา่การท่ีเด็กเล่นมีผลอยา่งไรต่อเด็ก  
8. ท่านคิดวา่การเล่นมีประโยชน์อยา่งไรต่อเด็ก 
9. การเล่นส่งผลต่อพฒันาการของเด็กอยา่งไร 
10. ท่านคิดวา่ขณะเล่น เด็กตอ้งใชท้กัษะอะไรบา้ง 
11. คิดวา่การเล่นมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวติอยา่งไร 
12. ท่านมีความคิดเห็นต่อการเล่นของเด็กสมองพิการและเด็กปกติอยา่งไร 
13. ท่านมีความรู้สึกอยา่งไรต่อการเล่นของเด็กสมองพิการ 
14. ท่านคิดวา่การเล่นมีความหมายอยา่งไรต่อเด็กสมองพิการ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
1. ตวัผูว้จิยั 
2. เคร่ืองบนัทึกเสียงท่ีใชใ้นการบนัทึกการสัมภาษณ์ 
3. สมุดบนัทึก ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม 
4. แฟ้มขอ้มูล ใชใ้นการเก็บขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์เน้ือหา 

 
ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล     

1.    การเตรียมตวัของผูว้ิจยั ในการเตรียมตวัก่อนเขา้สนามวิจยั ผูว้ิจยัไดท้ดลองใช้แนว
ค าถามในการสัมภาษณ์กบัผูดู้แลเด็กปกติ 1 คนและเด็กสมองพิการ 1 คนเพื่อประเมิน
ขอ้ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ว่ามีความชดัเจน เหมาะสมในการสัมภาษณ์หรือไม่ 
และมีการปรับค าถามในบางขอ้ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการฝึกฝนทกัษะในการสัมภาษณ์ของ
ผูท้  าการวจิยั เพื่อใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ีไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

2.     การบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูว้ิจยับนัทึกเสียงโดยใช้เทป
บนัทึกเสียงตลอดการสนทนา และบนัทึก วนั เวลา สถานท่ีในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง 
อารมณ์ สีหนา้ ภาษาท่าทางของผูใ้หข้อ้มูล 

3.     การจดัการขอ้มูล  ส าหรับงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการขอ้มูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี (1) การจดัระเบียบทางกายภาพขอ้มูล คือ การ
ถอดเทปการสัมภาษณ์แบบค าต่อค าและบนัทึกภาษาท่าทาง เสียงหัวเราะ น ้ าเสียง 
ความน่ิงเงียบของผูใ้ห้ขอ้มูลในขณะสัมภาษณ์ และ (2) การจดัระเบียบเน้ือหาขอ้มูล 
คือ การน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการวิเคราะห์หาหวัขอ้เร่ืองส าคญั (theme)  

4.    การวิเคราะห์ข้อมูล  (thematic analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมี
ลกัษณะเฉพาะคือ การด าเนินไปของการวิเคราะห์ขอ้มูลจะเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึน
พร้อมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาไป
จนกระทัง่การเขียนรายงานส้ินสุดลง งานวิจยัน้ีอา้งอิงวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธี 
thematic analysis โดยจะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแตกขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ย
ตามความหมายท่ีปรากฏ และน ามาคดัรวมกนัเป็นหัวขอ้เร่ืองส าคญั (theme) ให้
สอดคลอ้งกบัค าถามงานวิจยัตีความขอ้มูล และหลงัจากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนของการ
แปลความหมายของขอ้มูลท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงมุมมอง ความคิดเห็น ประสบการณ์
การเล่นโดยมีขั้นตอนของการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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1. ผูว้จิยัแตกขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ยตามความหมายท่ีปรากฏเพื่อหาสาระส าคญั จาก
ค าพดู ประโยคหรือแนวคิดท่ีปรากฏซ ้ ากนัหรือเป็นแบบแผน แลว้น ามาคดัรวมกนั
เป็นหวัขอ้เร่ืองส าคญั (theme)   

2. ผูว้ิจ ัยท าการแปลความหมายของข้อมูลท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง ความ
คิดเห็น ประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลต่อการเล่นของเด็กสมองพิการ 

  
การตรวจสอบความแม่นย าและความน่าเช่ือถือของงานวจัิย 
 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของงานวจิยัในคร้ังน้ีมี 2 แบบคือ 

1. การตรวจสอบโดยให้นกัวิจยัท่านอ่ืนอ่านและให้ความเห็น (peer review) ส าหรับ
การวจิยัคร้ังน้ีคือ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

2. การตรวจสอบโดยการวิธีน าข้อมูลไปให้ผูใ้ห้ข้อมูลตรวจสอบเพื่อยืนยนัความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล (member checking) ผูว้ิจยัน าหัวขอ้เร่ืองส าคญัท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลไปให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบเพื่อสอบถามความคิดเห็นว่ามีความ
ตรงกบัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลคิดหรือไม่โดยใช้วิธีการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลโดยตรง ซ่ึงหาก
พบว่า ขอ้มูลไม่ตรง ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์และวิเคราะห์ขอ้มูลเพิ่มเติมจนไดห้ัวขอ้
เร่ืองส าคญัท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูดู้แล 

 
การน าเสนอผลการวจัิยและบทสรุป 

การน าเสนอเน้ือหาผลของการวจิยัจะแยกออกเป็นบทต่าง ๆ ดงัน้ี 
บทที ่4 มีเน้ือหาท่ีพดูถึงการเล่าถึงพื้นฐานชีวิตของครอบครัวและตวัเด็กแต่ละคนท่ีเขา้ร่วม

การวิจยัผา่นการเล่าเร่ืองราวสั้น ๆ ของเด็กแต่ละคน ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงผา่นประเด็น “แรกรู้จักและ
เร่ิมต้นเข้าสู่โลกของหนุน ข้าวเจ้าและเนปาล” และน าเสนอประเด็นท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ 
ลกัษณะการเล่นของเด็กสมองพิการโดยมีประเด็นคือ “เดก็อยากเล่นและเป็นผู้ เล่น” และ “ฝึกฝน
ปนการเล่น”  

บทที ่5 เป็นบทท่ีน าเสนอเน้ือหาท่ีผา่นการวเิคราะห์เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นของผูดู้แลใน
เร่ืองหน้าท่ีและความหมายของการเล่น โดยประเด็นหลกัประเด็นแรกคือ “หน้าท่ีของการเล่น” 
โดยมีประเด็นย่อยท่ีอธิบายประโยชน์ของการใช้การเล่นส าหรับเด็กสมองพิการจากมุมมองของ
ผูดู้แล คือ “เล่นเพ่ือกระตุ้นทักษะในการเคล่ือนไหว” “เล่นเพ่ือส่งเสริมให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้” “เล่นเพ่ือความผ่อนคลาย” และ“เพราะอยากให้ลูกได้เล่นเหมือนเด็กคนอ่ืน” และประเด็น
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หลักประเด็นท่ีสองเป็นประเด็นท่ีพูดถึง “ความหมายของการเล่น” โดยอธิบายว่าการเล่นมี
ความหมายอยา่งไรต่อเด็กสมองพิการดว้ยเน้ือหา “เพราะสนุกเดก็ถึงเล่น” 

บทที่ 6 เป็นบทวิจารณ์และขอ้เสนอแนะโดยใช้แนวคิดทางกิจกรรมบ าบดั ขอ้จ ากดัและ
ขอ้เสนอแนะของงานวจิยั การน าไปปรับใชใ้นทางคลินิก ขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัคร้ังต่อไป
และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานวจิยั 
 


