บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey study) เพื่อศึกษาความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกายในตาบลแม่แฝก
อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 118 คน และคัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 91 คน โดยมีเกณฑ์คดั เข้า (Inclusion criteria) ดังนี้
1. เป็ นผูท้ ี่ ผ่านหลักเกณฑ์การวินิจฉัยว่ามี ความบกพร่ องทางการเคลื่ อนไหวและร่ างกาย
ได้รับ การออกใบรั บ รอง ขึ้ น ทะเบี ยน และออกบัตรประจาตัวคนพิ การประเภทที่ 3 ตามที่ ระบุ ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ พ.ศ.2550
2. เป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะหรื ออายุ 20 ปี บริ บู รณ์ข้ ึนไป ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่เหมาะสมในการให้
ข้อมูล
3. ไม่มีปัญหาเรื่ องการสื่ อสาร สามารถพูดคุยสื่ อสารได้เข้าใจ
4. อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ในระยะเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล
5. ยินดีให้ความร่ วมมือในการศึกษา
สถานทีศ่ ึกษา
เขตตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของคนพิการทางการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ประกอบด้วย
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ผู้ดู แ ลหลัก จ านวนสมาชิ ก ใน
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ครอบครัว สาเหตุของความพิการ ระยะเวลาของความพิการ ลักษณะความพิการ และประวัติการได้รับ
การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
2. แบบสอบถามความต้องการการฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารทางการเคลื่ อนไหวและ
ร่ างกาย ซึ่ งดัดแปลงจากแบบสอบถามปั ญหาและความต้องการในการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐของคนพิ ก ารที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น โดยดารารัตน์ ทิ พ ย์วงค์ (2551) ซึ่ งแบบสอบถามดัง กล่ าวจะ
สอบถามการได้รับสวัสดิการและความต้องการได้รับสวัสดิการใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์ 2)
ด้านอาชีพ และ 3) ด้านสังคม โดยมีคาตอบเป็ นแบบได้รับหรื อไม่ได้รับ และต้องการหรื อไม่ตอ้ งการ
เครื่ องมือนี้ มีการหาค่าความตรงตามเนื้ อหา (Content validity) ได้เท่ากับ 1.00 และหาค่าความเชื่ อมัน่
ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามที่ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้
กับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่มีคุณสมบัติและบริ บทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 10
คน ในอาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ป รั บปรุ งแก้ไขก่ อนนาไปใช้ก ับ กลุ่ ม ตัวอย่างจริ ง
อย่างไรก็ตามแบบสอบถามนี้ ยงั ขาดการสอบถามความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการใน
ด้านการศึกษาและด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ระบุ ให้คนพิ การควรได้รับการฟื้ นฟูส มรรถภาพในด้านนี้ ดังนั้น
ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จะได้ปรับปรุ งและเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวในแบบสอบถามด้วย
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ดดั แปลงจากแบบสอบถามปั ญหาและความต้องการในการ
ได้รับสวัสดิ การความช่วยเหลื อจากภาครัฐของคนพิการของดารารัตน์ ทิพย์วงค์ (2551) โดยผูว้ ิจยั ได้
ทาการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสอบถามดังกล่ าวนี้ เพิ่มเติม ทั้งในด้านความตรง (Validity) และ
ความเที่ยง (Reliability) ของเครื่ องมือก่อนนาไปใช้ในการวิจยั ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการฟื้ นฟู สมรรถภาพคนพิ การด้าน
ร่ างกายและการเคลื่อนไหว เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดและปรับปรุ งแบบสอบถาม
2. ปรับปรุ งแบบสอบถามที่จะนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งในแง่ของการเพิ่มเติม
ค าถาม ประเด็ น ทางด้า นการศึ ก ษาของคนพิ ก ารและการปรั บ สภาพแวดล้อ มที่ อ ยู่อ าศัย ซึ่ งใน
แบบสอบถามของดารารัตน์ ทิพย์วงค์ ยังไม่มี นอกจากนี้ ได้ปรับปรุ งการใช้คาในแบบสอบถามให้
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
3. การหาความตรงของเครื่ องมื อ โดยน าแบบสอบถามส่ ง ให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน ได้แก่
อาจารย์ที่มีความเชี่ ยวชาญด้านการฟื้ นฟูสมรรถภาพและมีประสบการณ์ ทางานกับคนพิการในชุ มชน
2 ท่าน และนัก กิ จกรรมบ าบัดที่ มี ประสบการณ์ ทางานด้านการฟื้ นฟู คนพิ ก ารในอาเภอสันทราย 1
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ท่าน ทาการตรวจสอบเนื้ อหาและภาษา และนามาคานวณค่า Item Objective Congruence (IOC) ซึ่ ง
คัดเลือกเอาเฉพาะข้อที่ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน (IOC = 0.5 ขึ้นไป)
4. การหาความเที่ยง ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสัมภาษณ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นคนพิการด้านการเคลื่อนไหวและร่ างกาย ในตาบลแม่แฝกใหม่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชี ยงใหม่
จานวน 10 คน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาคานวณค่าความเที่ยงโดยใช้สถิติคูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน ตามสู ตร K.R.20 ซึ่ งใช้สาหรั บแบบสอบถามที่คาตอบเป็ นแบบ 2 ทาง (Dichotomous) โดยได้ค่าความเที่ ยงเท่ากับ
0.87 ซึ่ งเป็ นค่าที่ยอมรับได้ในการนาแบบสอบถามไปใช้
การพิทกั ษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สิทธ์กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา โดยการขออนุมตั ิคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั สาขาวิช าสาธารณสุ ขศาสตร์ บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยเชี ย งใหม่ และก่ อน
ทาการศึกษา ผูว้ ิจยั ได้มีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเสี ยงตามสายในแต่ละหมู่บา้ น เพื่อเชิ ญชวนคน
พิการเข้าร่ วมการวิจยั โดยสมัครใจ และเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึก เกรงใจของคนพิการหากผูว้ ิจยั เข้า ไป
สอบถามความสมัครใจด้วยตัวเองที่บา้ น หากคนพิการสมัครใจผูว้ ิจยั จึงทาการกาหนดวันที่จะเข้าเก็บ
ข้อมูลที่บา้ นตามความสะดวกของคนพิการ และก่อนทาการสอบถามข้อมูลผูว้ ิจยั ได้แจ้งวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ระยะเวลาในการสอบถามข้อมูล ผลกระทบและความเสี่ ยงต่างๆ ให้คนพิการรับทราบ
ทุก ประเด็น เมื่ อคนพิ การยินยอมเข้าร่ วมวิจยั จึงจะมี การลงชื่ อในใบยินยอมเข้าร่ วมวิจยั (Consent
form) หากคนพิการไม่สามารถลงชื่ อได้เองสามารถให้ผแู้ ทนลงชื่ อได้ ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถูก
เก็บเป็ นความลับโดยมีการใช้รหัสแทนชื่อ-นามสกุลจริ ง ข้อมูลที่ได้นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เท่านั้น
และผลการศึกษานาเสนอเป็ นภาพรวม ขั้นตอน และวิธีการศึกษาไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อกลุ่มตัวอย่าง
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขออนุ มตั ิ หนังสื อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากสาขาวิชาสาธารณสุ ขศาสตร์ บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และส่ งหนังสื อถึงเทศบาลตาบลแม่แฝก เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. เก็บข้อมูลสังคมประชากร ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของคนพิการทางการ
เคลื่ อ นไหวและร่ างกาย และแบบสอบถามความต้อ งการการฟื้ นฟู ส มรรถภาพคนพิ ก ารทางการ
เคลื่อนไหวและร่ างกาย จนครบจานวนตามเกณฑ์คดั เข้าจานวน 91 ราย โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้ลง
นามในใบยินยอมเข้าร่ วมการศึกษาก่อนเก็บข้อมูลวิจยั
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3. นาข้อมูลที่ได้มาบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ประกอบด้วย ข้อมูลทัว่ ไป และ
ข้อมูลความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพของคนพิการ
4. วิเคราะห์ แปลผลข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะ
กลุ่มตัวอย่าง และอธิบายข้อมูลความต้องการการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูล
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