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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

3.1 รูปแบบการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวจิยัเชิงบรรยาย (descriptive research) เพื่อศึกษาความสามารถและความพึง 

พอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวิตและระดับความสุขในผู ้ป่วยจิตเภทโดยศึกษาด้าน 
ความสามารถและความพึงพอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติ 3 ดา้น คือ กิจวตัรประจ าวนั การ 
ท างาน และกิจกรรมยามวา่ง และความสุขของผูป่้วยจิตเภทโรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึง 
เป็นศูนยก์ลางของโรงพยาบาลจิตเวชในภาคเหนือของประเทศไทย 

3.1.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

          ประชากรคือ เขา้มารับผูป่้วยจิตเภทท่ีเขา้มาการรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสวน 
ปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2555 

          กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูป่้วยจิตเภทอาย ุ20-60 ปี ท่ีเขา้มารับการรักษาเป็นผูป่้วยในของ 
โรงพยาบาลสวนปรุง ท่ีมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี 

3.1.2  เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

          กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดรั้บการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จ านวน 100 คน โดยแบ่งในการทดลองใช้ดชันีช้ีวดัความสุข จ านวน 20 คน 
และท าแบบประเมินตามการวจิยัจ  านวน 80 คน โดยมีเกณฑก์าร 
เลือกกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) เป็นผูป่้วยจิตเภทท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัจากแพทยโ์รงพยาบาลสวนปรุง  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2)       ผา่นการคดักรองจากนกักิจกรรมบ าบดัวา่สามารถเขา้ร่วมงานวิจยั โดยใชก้าร 
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ป ร ะ เมิ น ด้ ว ย ค ะ แ น น  SOFAS (The Social and Occupational Functioning 
Assessment Scale)ว่ามีคะแนน 65 ข้ึนไป เน่ืองจากเป็นคะแนนอยู่ในช่วงท่ีมี
ความยากล าบากในการปฏิบติัหน้าท่ีทางสังคม การงานหรือโรงเรียนบ้าง แต่
หน้าท่ีโดยรวมยงัดีอยู ่สามารถสร้างสัมพนัธภาพท่ีมีความหมายไดบ้า้ง มีอาการ
สงบ ไม่มีอาการหลงผิด หูแว่วหรือประสาทหลอน ไม่มีปัญหาดา้นความรู้ความ
เขา้ใจซ่ึงใช้แบบการตรวจสภาพสมองเบ้ืองตน้ฉบบัภาษาไทย หรือ Thai Mini-
Mental State Examination: TMSE 2002)ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวดัการท างานของ
สมองดา้นความรู้ความเขา้ใจ และประเมินดว้ยการท ากิจกรรมในการรายงานการ
รับรู้ ความเข้าใจท่ีเหมาะสม รวมทั้ งเข้ารับโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพใน
โรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเตรียมตวักลบับา้นหรือชุมชนเน่ืองจาก
ผูป่้วยระยะน้ีจะตอ้งกลบัไปใชชี้วติในสภาพแวดลอ้มเดิมของตนเอง ซ่ึงขอ้มูลท่ี 
ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบ าบดัรักษาและส่งต่อผูป่้วยกลบัชุมชนต่อไป 

3)        มีอายุ 20-60ปีจดัเป็นช่วงวยัผูใ้หญ่ (สุชา จนัทน์เอม, 2535)  มีรูปแบบการท า 
กิจกรรมการด าเนินชีวิตท่ีคลา้ยคลึงกนัท าใหข้อ้มูลท่ีไดน่้าเช่ือถือมากกวา่การเก็บ 
ขอ้มูลในช่วงวยัท่ีแตกต่างกนั 

4)       สามารถส่ือสารและเขา้ใจภาษาไทยได ้

5)        ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการประเมินและลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสาร 
 การยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยตนเอง 

3.1.3  เกณฑก์ารคดัออกจากกลุ่มตวัอยา่ง (Exclusion criteria) 

1) ไม่ผา่นเกณฑก์ารคดักรองจากแบบประเมิน SOFAS และ/หรือ TMSE 

2) ผูป่้วยขอถอนตวัจากงานวิจยั 

3.1.4  การพิทกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอยา่ง 

ก่อนด าเนินการวจิยัโครงร่างวจิยัจะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม 
การวิจยัในมนุษยโ์รงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่ และก่อนท าการศึกษาผูว้ิจยัจะ
ช้ีแจงวิธีการด าเนินวิจยั และสิทธิท่ีสามารถถอนตวัจากการวิจยัไดทุ้กเม่ือ รวมทั้งช้ีแจง
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ให้ผูเ้ขา้ร่วมการศึกษาวิจยัทราบถึงการให้ความร่วมมือในงานวิจยั ท่ีไม่ส่งผลต่อสิทธิ
ประโยชน์ในการรับบริการในหน่วยบริการและผูป่้วยจิตเภทในกลุ่มตวัอยา่งทุกคนตอ้ง
มีการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเอกสารการยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยัดว้ยตนเองเพื่อ 
แสดงถึงการยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยั 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ฉบบัภาษาไทย (เมธิศา 

พงษศ์กัด์ิศรี, สายฝน ซาวลอ้ม และองัคณา สามตัถิยะ, 2549) 

COPM เป็นแบบประเมินท่ีมีแบบฟอร์มบนัทึก และวธีิการใหค้ะแนนก าหนดไว ้ 

มีการใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูป่้วยโดยตรงเก่ียวกับปัญหาในการท ากิจกรรม การให้ค่า
ความสามารถและความพึงพอใจในท ากิจกรรมนั้น หวัขอ้ท่ีประเมินประกอบดว้ยหวัขอ้
ใหญ่ๆ 3 หวัขอ้คือ กิจวตัรประจ าวนั กิจกรรมการท างานหรือกิจกรรมท่ีมีผลผลิต และ 

กิจกรรมยามวา่งหรือกิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย 

1) วธีิการประเมิน 

ใหผู้ป่้วยประเมินตวัเองในดา้นการประเมินความสามารถในการท ากิจกรรม โดย 
ขอให้ผูป่้วยช่วยบอกระดบัวิธีการท ากิจกรรมในปัจจุบนัวา่อยูร่ะดบัไหน จากระดบัท่ีไม่
สามารถท าไดถึ้งสามารถท าไดดี้ท่ีสุด จากการแบ่งเป็น 10 คะแนนโดยแบ่งเป็นขั้นบนัได 
แล้วช้ีระดบัขั้นบนัไดว่าอยู่ระดบัไหนและด้านการประเมินความพึงพอใจ โดยขอให้
ผูป่้วยช่วยบอกระดบัความพึงพอใจต่อวธีิการท ากิจกรรมในปัจจุบนัวา่อยูร่ะดบัไหน จาก
ระดบัไม่พึงพอใจเลยถึงพอใจสูงสุด จากการแบ่งเป็น 10 คะแนนโดยแบ่งเป็นขั้นบนัได 
แลว้ช้ีระดบัขั้นบนัไดวา่อยูร่ะดบัไหน 

2) การคิดคะแนนและแปลผล  

ท าโดยน าคะแนนแต่ละดา้นมารวมกนั ซ่ึงจะแบ่งเป็นคะแนนระดบั 
ความสามารถ และคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมของทั้ง 3 ดา้นกิจกรรมการ
ด าเนินชีวติ ดงัวธีิตามค าช้ีแจงของแบบประเมิน แลว้น ามาหาค่าเฉล่ียของแต่ละ
ดา้น จากนั้นแปลผลโดย คะแนนเฉล่ียระดบัความสามารถในการท ากิจกรรมสูง 
แปลผลวา่ มีความสามารถในการท ากิจกรรมมาก และคะแนนเฉล่ียระดบัความพึง 
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พอใจสูง แปลผลวา่ มีความพึงพอใจต่อวธีิการท ากิจกรรมในปัจจุบนัมาก 

3.2.2   ดชัน้ีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้ (Thai Happiness Indicators: THI – 15) 
           (อภิชยั มงคล และคณะ, 2552) 

เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 5  ขอ้ท่ีใหผู้ป่้วยส ารวจตนเองและประเมินเหตุการณ์  
อาการหรือความเห็นและความรู้สึกในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา โดยมี 4 ตวัเลือก คือ ไม่เลย 
เล็กนอ้ย มาก และมากท่ีสุด 

1)      วธีิการประเมิน 

ผูต้อบแบบประเมินเป็นผูเ้ลือกตอบดว้ยตนเองและท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน 
ช่อง ในกรณีท่ีไม่สามารถอ่านดว้ยตนเองไดอ้าจใชว้ธีิให้บุคคลอ่ืนอ่านใหฟั้ง และ 
ผูต้อบแบบประเมินเป็นผูเ้ลือกค าตอบดว้ยตนเอง 

2)      การใหค้ะแนนและการคิดคะแนน 

ขอ้ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
ไม่เลย = 0 คะแนน   เล็กนอ้ย  = 1 คะแนน 
มาก   = 2 คะแนน   มากท่ีสุด = 3 คะแนน 

ขอ้ 3, 8, 12 ใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
ไม่เลย = 3 คะแนน   เล็กนอ้ย  = 2 คะแนน 
มาก   = 1 คะแนน   มากท่ีสุด = 0 คะแนน 

3)        การแปลผลการประเมินดชันีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบบัสั้นใหม่ 15 ขอ้  

          มีคะแนนเต็มทั้งหมด 45 คะแนนเม่ือผูต้อบไดป้ระเมินตนเองแลว้ และรวม  
คะแนนทุกขอ้ไดค้ะแนนเท่าไร สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีก าหนด 
  ดงัน้ี 

คะแนน 33 – 45 คะแนน    หมายถึง    มีความสุขมากกวา่คนทัว่ไป (good) 
คะแนน 27 – 32 คะแนน    หมายถึง    มีความสุขเท่ากบัคนทัว่ไป (fair) 
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         26 คะแนนหรือนอ้ยกวา่     หมายถึง   มีความสุขนอ้ยกวา่คนทัว่ไป (poor)  

ในงานวจิยัคร้ังน้ีไดน้ าแบบทดสอบดงักล่าวหาความเช่ือมัน่ในกลุ่มผูป่้วยจิตเภทท่ี 
มีลกัษณะตามเกณฑท่ี์ก าหนดจ านวน 20 คน โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยสัมประสิทธ์ 
สหสัมพนัธ์ของครอนบาค (T h e  C r o n b a c h ’ s  a l p h a  c o e f f i c e n t) ไดค้่า0 . 8 6 

3.3  วธีิการด าเนินการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีแบ่งวธีิด าเนินการวจิยัออกเป็น 4ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี 1 ขั้นตอนเตรียมการก่อนประเมิน 
ระยะท่ี 2ขั้นตอนการคดักรองกลุ่มตวัอยา่ง 
ระยะท่ี 3ขั้นตอนด าเนินการประเมินและท าการเก็บขอ้มูล 
ระยะท่ี 4 ขั้นตอนหลงัการประเมิน 

3.2.1 ระยะท่ี 1 

1)        เม่ือโครงร่างการวจิยัไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจยัแลว้ 
ผูว้ิจ ัยจะท าการยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อขออนุมัติท าการเก็บข้อมูลเสนอต่อ
ผูอ้  านวยการ และกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวจิยัโรงพยาบาลสวนปรุง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

2)       ผูว้จิยัเตรียมการเพื่อขอเขา้ประเมินกลุ่มตวัอยา่ง โดยยืน่หนงัสือติดต่อผูอ้  านวยการ 

     โรงพยาบาลสวนปรุง จงัหวดัเชียงใหม่และกลุ่มงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3)        เตรียมแบบประเมินดชัน้ีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้และแบบประเมิน 

 COPM ฉบบัภาษาไทย 

4)        หาความเช่ือมัน่ของดชันีช้ีวดัความสุขของคนไทยฉบบัสั้น 15 ขอ้ (TMHI-15) ใน     
ผูป่้วยจิตเภทโรงพยาบาลสวนปรุงจ านวน 20 คน หลงัจากนั้นค านวณหา 
ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ของครอนบาคซ่ึงไดค้่า 0.86 

3.2.2 ระยะท่ี 2 โดยนกักิจกรรมบ าบดั มีขั้นตอนดงัน้ี 
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1)     ผูว้จิยัขอความร่วมมือ และช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารวจิยั รวมถึงเกณฑก์ารคดัเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดต่อนกั 
กิจกรรมบ าบดั โรงพยาบาลสวนปรุง 

2)       นกักิจกรรมบ าบดัประเมินดว้ยการท ากิจกรรมร่วมกบัการใหค้ะแนน SOFAS และ  
ท าการประเมินความรู้ความเขา้ใจของผูป่้วยดว้ยแบบประเมิน T MS E  เม่ือพบวา่ 

ไม่มีปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจจะส่งต่อใหผู้ว้ิจยัท าการวจิยัและประเมินต่อไป 

3.2.3 ระยะท่ี 3 

1)       ผูว้จิยัสนทนาเพื่อสร้างสัมพนัธภาพกบัผูป่้วยท่ีเป็นผูรั้บการประเมิน อธิบาย 
วตัถุประสงค ์และวธีิการตอบแบบประเมินทั้ง 2 ฉบบัแลว้ขอความร่วมมือในการ 
ประเมินโดยลงช่ือในหนงัสือยนิยอม 

2)       ท าการประเมินผูป่้วยจ านวน 80 คน โดยใชด้ชัน้ีช้ีวดัความสุขคนไทยฉบบัสั้น 15  
ขอ้โดยใหผู้ป่้วยกรอกขอ้มูลลงในแบบประเมินดว้ยตนเองแต่ถา้ผูป่้วยไม่สามารถ
อ่านเองไดผู้ว้ิจยัจะท าการสัมภาษณ์ผูป่้วย 

3)       ท าการประเมินผูป่้วยจ านวน 80 คน (ผูป่้วยคนเดียวกนักบัขอ้ 2) ดว้ยแบบประเมิน  
COPM ฉบบัภาษาไทยโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง 

3.2.4  ระยะท่ี 4 

ผูว้จิยัรวบรวมคะแนนท่ีไดแ้ละประเมินผลในแต่ละแบบประเมิน เพื่อน าขอ้มูลมา 
วเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 

1)      ใชส้ถิติเชิงบรรยาย เพื่อวเิคราะห์หาความถ่ี, ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ของขอ้มูลส่วนบุคคล 

2)       ใชก้ารวเิคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อแบ่งกลุ่มความสามารถและความพึง   

พอใจในการท ากิจกรรมการด าเนินชีวติของผูป่้วย ระดบัความสุข  และตวัแปร

ขอ้มูล  ส่วนบุคคล โดยใชโ้ปรแกรม SPSS version 17 
 


