
บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
   การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ชนิดศึกษา 2 กลุม 
วัดกอนและหลัง (two  groups  pre – post test  design) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริม
สมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมตอพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะหัวใจวาย  

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
                ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ท่ีไดรับการวินิจฉัย
จากแพทยวามีภาวะหัวใจวาย กลุมตัวอยางเปนผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายท่ีมารับการรักษาที่คลินิก
อายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนาน คัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 30 ราย แบบจําเพาะ
เจาะจง (purposive sampling) แบงเปนกลุมทดลอง 15 ราย กลุมควบคุม 15 ราย ท้ังนี้ในการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางใชหลักการของ    โพลิท และ ฮังเลอร (Polit & Hungler, 1999) ท่ีกลาววาถา
เปนการวิจัยแบบทดลองท่ีมีการเปรียบเทียบระหวางกลุม แตละกลุมควรมีกลุมตัวอยางอยางนอย
ท่ีสุด 10 ราย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด ดังน้ี 

1. แพทยอนุญาตใหออกกําลังกายได 
2. เปนผูท่ีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถส่ือสารและเขาใจภาษาไทยได 
3. อยูในพื้นท่ีท่ีผูวิจัยสามารถเยี่ยมได หรือมีโทรศัพทติดตอ 
4. ยินดีเขารวมการวิจัย 
5. มีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย การสนับสนุนทางสังคมใน 

การออกกําลังกาย และพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับตํ่าหรือปานกลาง 
6. อาศัยอยูกับสมาชิกในครอบครัว โดยผูดูแลหลักมีคุณสมบัติดังนี้ คือ 
 6.1 อายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
 6.2 สามารถส่ือสารและเขาใจภาษาไทยได 
 6.3 ยินยอมและใหความรวมมือในการวิจัย 
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 เม่ือไดกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนดดังกลาวแลว ผูวิจัยจับคูกลุมตัวอยางใหมี
ลักษณะใกลเคียงกันมากท่ีสุดโดยพิจารณาถึงองคประกอบในดานเพศ อายุ (60-74, 75-84 และ 85 ป
ข้ึนไป) ระดับพฤติกรรมการออกกําลังกาย ระดับการรับรูสมรรถนะแหงตน และระดับการ
สนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกาย จากนั้นสุมตัวอยางเขากลุมดวยการจับฉลาก คือ ถาจับ
ฉลากไดเปนเลขค่ีใหเปนกลุมทดลอง แตถาเปนเลขคูใหเปนกลุมควบคุม 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี  2  ประเภท คือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย  
  1.1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวท่ีเปน
ผูดูแลหลัก ซ่ึงขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพปจจุบัน รายไดเฉล่ียของครอบครัว แหลงท่ีมาของ
รายไดครอบครัว ความเพียงพอของรายไดครอบครัว ระยะเวลาท่ีไดรับการวินิจฉัยโรค ระดับความ
รุนแรงของโรค การรักษาภาวะหัวใจวายท่ีไดรับในปจจุบัน โรครวมอ่ืนๆ และขอมูลสวนบุคคลของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีเปนผูดูแลหลัก ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และความสัมพันธกับกลุมตัวอยาง 
  1.2 แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย ซ่ึง
ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสัมภาษณพฤติกรรมออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงของ
สุวิมล สันติเวช (2545) โดยมีขอคําถาม 12 ขอ  ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  4 
ระดับ และใหคะแนน ดังน้ี  

ปฏิบัติเปนประจํา   หมายถึง   ปฏิบัติสม่ําเสมอ 3 คร้ังข้ึนไปใน 1 สัปดาห              
      ใหคะแนนเทากับ 4 
  ปฏิบัติบอยคร้ัง    หมายถึง   ปฏิบัติสมํ่าเสมอ 2 คร้ังใน 1 สัปดาห  
      ใหคะแนนเทากับ 3 
  ปฏิบัตินานๆคร้ัง   หมายถึง   ปฏิบัติไมสมํ่าเสมอ หรือ 1 คร้ังใน 1 สัปดาห 
      ใหคะแนนเทากับ 2 
  ไมปฏิบัติ หมายถึง    ไมปฏิบัติกิจกรรม หรือไมออกกําลังกายเลย  
      ใหคะแนนเทากับ 1 
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   การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนด โดยแบงคะแนนท้ังหมด
เปน 3 ระดับ ไดแก ต่ํา ปานกลาง และสูง จากการคํานวณหาอันตรภาคช้ัน (กานดา พูนลาภทวี, 
2539) สามารถกําหนดไดตามเกณฑ ดังน้ี 
 คะแนน   36.01 - 48.00  หมายถึง   มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูใน 
   ระดับสูง 
 คะแนน   24.01 -36.00   หมายถึง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูในระดับ 
   ปานกลาง 
 คะแนน   12.00 - 24.00  หมายถึง       มีพฤติกรรมการออกกําลังกายอยูใน 
   ระดับตํ่า 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย 
   2.1 แบบสัมภาษณการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะหัวใจวาย ผูวิจัยสรางข้ึนตามทฤษฎีสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) เพ่ือ
ประเมินความเช่ือมั่นในความสามารถที่จะปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายตามหลักการออก
กําลังกาย ขอควรปฏิบัติในการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย และภายใตอุปสรรค
ของการออกกําลังกาย ประกอบดวยขอคําถามทางบวกจํานวน 10 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  4 ระดับ และใหคะแนน ดังน้ี 
 ม่ันใจมาก หมายถึง มีความม่ันใจมากท่ีจะสามารถปฏิบัติกิจกรรม 
   ใหคะแนนเทากับ 4 
 ม่ันใจปานกลาง หมายถึง  มีความม่ันใจปานกลางท่ีจะสามารถปฏิบัติกิจกรรม  
   ใหคะแนนเทากับ 3 
 ม่ันใจนอย หมายถึง  มีความม่ันใจนอยท่ีจะสามารถปฏิบัติกิจกรรม  
   ใหคะแนนเทากับ 2 
 ไมม่ันใจเลย หมายถึง  ไมมีความม่ันใจเลยท่ีจะสามารถปฏิบัติกิจกรรม 
   ใหคะแนนเทากับ 1 
 การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนด โดยแบงคะแนนท้ังหมด
เปน 3 ระดับ ไดแก ต่ํา ปานกลาง และสูง จากการคํานวนหาอันตรภาคช้ัน (กานดา พูนลาภทวี, 
2539) สามารถกําหนดไดตามเกณฑ ดังน้ี 
 คะแนน 30.01 ถึง 40.00  หมายถึง  มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในระดับสูง 
 คะแนน 20.01 ถึง 30.00  หมายถึง  มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในระดับปานกลาง 
 คะแนน 10.00 ถึง 20.00  หมายถึง  มีการรับรูสมรรถนะแหงตนในระดับตํ่า 
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   2.2 แบบสัมภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายของผูสูง 
อายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินการสนับสนุนทางสังคมในผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะหัวใจวายของหทัยรัตน เวชมนัส (2547) ท่ีสรางข้ึนตามแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ
เฮาส (House, 1981) เพื่อประเมินการไดรับการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกาย 4 ดาน คือ 
ดานอารมณ ดานการประเมินคา ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากร ประกอบดวยขอคําถาม
ทางบวกจํานวน 12 ขอ ลักษณะคําตอบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ และใหคะแนน 
ดังนี้ 

เปนจริงมากท่ีสุด   หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  
    ใหคะแนนเทากับ 4 
 เปนจริงสวนใหญ หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเปนสวน   
    ใหญ ใหคะแนนเทากับ 3 
 เปนจริงเล็กนอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนเพียง 
    เล็กนอย ใหคะแนนเทากับ 2 
 ไมเปนจริง หมายถึง ขอความนั้นไมตรงกับความรูสึก  
    ใหคะแนนเทากับ 1 
  การแปลความหมายของคะแนนพิจารณาตามเกณฑท่ีกําหนด โดยแบงคะแนนท้ังหมด
เปน 3 ระดับ ไดแก ต่ํา ปานกลาง และสูง จากการคํานวนหาอันตรภาคช้ัน (กานดา พูนลาภทวี, 
2539) สามารถกําหนดไดตามเกณฑ ดังน้ี 
 คะแนน 36.01 ถึง 48.00  หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง 
 คะแนน 24.01 ถึง 36.00  หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง 
 คะแนน 12.00 ถึง 24.00  หมายถึง  ไดรับการสนับสนุนทางสังคมในระดับตํ่า 
 2.3 โปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออก
กําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย ผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายใหมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมการออกกําลังกายตามทฤษฎีสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) และ
เพื่อสงเสริมสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายออกกําลังกายตาม
แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (House, 1981) ดังนี้ 
  2.3.1 การสงเสริมสมรรถนะแหงตน ประกอบดวย การสงเสริมกลุมตัวอยางให
ไดรับขอมูลจาก 4 แหลงขอมูล ไดแก 1) การไดเห็นตัวแบบหรือประสบการณจากผูอ่ืน (vicarious 
experience) โดยใหชมวิดีทัศนตัวแบบผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายท่ีสามารถออกกําลังกายไดจน
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  2.3.2 การสนับสนุนทางสังคม โดยสงเสริมใหสมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการ
สนับสนุนกลุมตัวอยางออกกําลังกาย ประกอบดวยการใหการสนับสนุน 4  ดาน ไดแก 1) ดาน
ขอมูลขาวสาร (informational support) โดยใหสมาชิกในครอบครัวซ่ึงเคยไดรับคําแนะนําจากผูวิจัย
มาแลวเปนผูใหขอมูล คําแนะนําและขอเสนอแนะในการออกกําลังกายแกกลุมตัวอยางเม่ือกลุม
ตัวอยางฝกออกกําลังกายดวยวิธีการเดิน 2) ดานอารมณ (emotional support)โดยใหสมาชิกใน      
ครอบครัวใหกําลังใจ ดูแลเอาใจใส และคอยกระตุนเตือนใหกลุมตัวอยางออกกําลังกาย ซ่ึงจะทํา                            
ใหกลุมตัวอยางรูสึกม่ันคงในอารมณและมีกําลังใจในการออกกําลังกาย 3) ดานทรัพยากร 
(instrumental support) โดยสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือจัดเตรียมอุปกรณในการออกกําลังกาย 
เชน เส้ือผา รองเทา เปนตน จัดเตรียมสถานที่ออกกําลังกายหรือชวยพากลุมตัวอยางไปออกกําลัง
กาย 4) ดานการประเมินคา (appraisal support) โดยใหสมาชิกในครอบครัวใหขอมูลยอนกลับ
เกี่ยวกับการออกกําลังกายแกกลุมตัวอยาง เพ่ือใหนําไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบพฤติกรรม
การออกกําลังกายกับบุคคลอ่ืน 
  2.4 คูมือการเดินเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย โดยครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภาวะหัวใจวาย การปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมอาการ ผลดีของการออกกําลังกาย 
หลักการเดินออกกําลังกาย  ขอควรระวังและการดูแลตนเองเม่ือมีอาการผิดปกติ  
  2.5 คูมือบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายในการออก
กําลังกาย โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุน เพื่อใชประกอบขณะ
สมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุนกลุมตัวอยางในการออกกําลังกายเองท่ีบาน 
  2.6 ส่ือวิดีทัศนการเสนอตัวแบบสัญลักษณพฤติกรรมการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย ผูวิจัยเลือกและกําหนดตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง 
โดยตัวแบบเลาประสบการณการเปนโรค อาการของโรค การดูแลรักษา การออกกําลังกายท่ีสงผลดี
ตอโรค การเดินออกกําลังกาย รวมท้ังปญหาหรืออุปสรรคในการเดินออกกําลังกาย วิธีการจัดการ
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    2.6.1 ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุท่ีมี
ภาวะหัวใจวาย และการเสนอตัวแบบสัญลักษณโดยส่ือวิดีทัศนจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ 
    2.6.2 กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเร่ืองและวางเคาโครงเร่ืองท่ีประกอบดวย
เร่ืองภาวะหัวใจวาย การออกกําลังกาย และกําหนดตัวแบบท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง
และเปนท่ีรูจักของกลุมตัวอยาง มีพฤติกรรมการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับโรค ใชวิธีการออก
กําลังกายดวยการเดิน และยินดีใหความรวมมือในการแสดงเปนตัวแบบ 
    2.6.3 เขียนสคริปตวิดีทัศนการเสนอตัวแบบสัญลักษณ มีเนื้อหาเร่ืองภาวะหัวใจ
วาย พฤติกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโรค แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
เหมาะสม และความตรงตามเน้ือหา จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปบันทึกเทป 
    2.6.4 บันทึกเทปวิดีทัศน ตัดตอภาพ และบันทึกเสียงโดยบุคลากรดานการผลิต
โสตทัศนูปกรณ จากนั้นนําส่ือวิดีทัศนไปตรวจสอบความเขาใจกับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ราย แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 
  2.7  คอมพิวเตอรชนิดพกพา  
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 1. แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย แบบ
สัมภาษณการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย และแบบ
สัมภาษณการไดรับการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย 
ผูวิจัยนําไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย แพทย
ผูเช่ียวชาญทางดานโรคหัวใจ 1 ทาน อาจารยกายภาพบําบัดท่ีเช่ียวชาญดานการออกกําลังกาย 1 
ทาน อาจารยพยาบาลผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลผูสูงอายุ 1 ทาน อาจารยพยาบาลผูมีความรูทฤษฎี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 1 ทาน และพยาบาลผูเช่ียวชาญดานโรคหัวใจ 1 ทาน และนํามา
คํานวณหาคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity index) ไดคาเทากับ .93, .81 และ .96 
ตามลําดับ จากน้ันนํามาปรับปรุงแกไข และนําไปหาความเช่ือมั่น (reliability) โดยนําไปทดลองใช
กับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายท่ีมารับการรักษาที่คลินิกอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
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 2. โปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออก
กําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย คูมือการเดินเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย 
คูมือบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุนทางสังคมแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายในการออกกําลัง
กาย ผูวิจัยนําไปตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ซ่ึงเปนชุดเดียวกับ
ผูทรงคุณวุฒิในขอท่ี 1 สวนสคริปตส่ือวิดีทัศนการเสนอตัวแบบสัญลักษณพฤติกรรมการออกกําลัง
กายสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย ผูวิจัยนําไปตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงตาม
เนื้อหา โดยผูเช่ียวชาญดานการทําส่ือวิดีทัศน 1 ทาน จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขและบันทึกเทป
วิดีทัศนโดยบุคลากรดานการผลิตโสตทัศนูปกรณ แลวนําโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตน
และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย เทปวิดีทัศน คูมือ
การเดินเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย คูมือบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุนทาง
สังคมแกผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายในการออกกําลังกาย ไปทดลองใชกับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจ
วายและผูดูแลหลักท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 3 ราย เพ่ือประเมินความเขาใจใน
เนื้อหา และนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใช 
 
การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวโดยนําโครง
รางวิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หลังจากคณะกรรมการอนุมัติแลว ผูวิจัยนําหนังสือพิทักษสิทธิกลุมตัวอยางและสมาชิกใน
ครอบครัวเสนอตอคณะกรรมการจริยธรรมโรงพยาบาลนาน เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมของ
โรงพยาบาลนานอนุมัติแลว ผูวิจัยพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวโดยช้ีแจง
วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูล และสิทธิของกลุมตัวอยาง
และสมาชิกในครอบครัวในการตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงจะไมมีผลตอการ
ไดรับบริการหรือการรักษาท่ีไดรับแตอยางใด และในระหวางการวิจัยถากลุมตัวอยางและสมาชิกใน
ครอบครัวไมตองการเขารวมวิจัยตอจนครบกําหนด สามารถถอนตัวไดทันทีโดยจะไมมีผลตอการ
รักษาและการพยาบาลท่ีไดรับ  หลังจากน้ันใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวเซ็นยินยอมเขา
รวมการวิจัย ในระหวางการวิจัยถากลุมตัวอยางมีอาการผิดปกติ เชน เวียนศีรษะ หนามืด ใจส่ัน 
หอบเหน่ือย ผูวิจัยจะหยุดดําเนินการวิจัยและดูแลใหการรักษาพยาบาลจนกระท่ังกลุมตัวอยางมี
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ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้  
 1. นําหนังสือขออนุญาตเขาเก็บขอมูลจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย และขอความมือ
ในการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน 
 2. เม่ือไดรับหนังสืออนุมัติจากผูอํานวยการโรงพยาบาลแลว ผูวิจัยพบหัวหนากลุมงาน
การพยาบาล หัวหนางานพยาบาลแผนกผูปวยนอก เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัย และขอความ
รวมมือในการทําวิจัย 
 3. สํารวจรายช่ือผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายจากแฟมประวัติผูปวยท่ีมาตรวจตามนัดท่ี
คลินิกอายุรกรรม แผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลนาน จังหวัดนาน 
 4. ขอความรวมมือในการทําวิจัยกับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายและสมาชิกในครอบครัว 
โดยการแนะนําตนเอง อธิบายวัตถุประสงค ประโยชน ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย เม่ือยินยอมให
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 5. สัมภาษณผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการออก
กําลังกาย การรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย การสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลัง
กายโดยวิธีการอานใหฟงแลวใหผูสูงอายุตอบ และสัมภาษณผูดูแลหลักเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 
เพื่อเปนขอมูลกอนใหโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมในการ
ออกกําลังกาย 
 6. พิจารณาคุณสมบัติของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายเพื่อคัดเลือกเปนกลุมตัวอยางตาม
คุณสมบัติท่ีกําหนดไว 
 7. ทําการจับคูกลุมตัวอยางโดยใหแตละคูเปนเพศเดียวกัน ชวงอายุเดียวกัน ระดับ
พฤติกรรมการออกกําลังกาย ระดับการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย และระดับการ
สนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายอยูในระดับเดียวกัน จากนั้นทําการแบงกลุมตัวอยางเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการจับฉลาก ถาจับไดเลขค่ีจัดเขากลุมทดลอง แตถาจับไดเลขคูจัด
เขากลุมควบคุม 
 8. ดําเนินการกับกลุมตัวอยางตามข้ันตอน ดังนี้  

กลุมทดลอง   
ผูวิจัยใหโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนและการสนับสนุนทางสังคมแกกลุม

ตัวอยาง โดยผูวิจัยใหกิจกรรมเปนรายกลุมๆ ละ 4 ราย 3 กลุม โดยนัดกลุมตัวอยางและสมาชิกใน
ครอบครัวมารวมกลุมกันท่ีโรงพยาบาลนาน ในสัปดาหท่ี 1 และ 2 วันเวนวัน รวม 6  คร้ัง มีตัวอยาง 
3 รายท่ีไมสามารถมาทํากิจกรรมกลุมท่ีโรงพยาบาลได ผูวิจัยจึงนัดทํากิจกรรมเปนรายเดี่ยวท่ีสถานี
อนามัยใกลบานกลุมตัวอยาง โดยปฏิบัติกิจกรรมเชนเดียวกับกลุมตัวอยางท่ีนัดมาท่ีโรงพยาบาล 
และในสัปดาหท่ี 3-4 เปนกิจกรรมรายเดี่ยวที่บานของกลุมตัวอยาง รายละเอียด ดังนี้ 

สัปดาหท่ี 1  
คร้ังท่ี 1 (ใชเวลา 45-60 นาที) ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามลําดับ ดังนี้ 
1. สรางสัมพันธภาพโดยผูวิจัยกลาวทักทาย แนะนําตัว พรอมท้ังใหกลุมตัวอยางและ

สมาชิกในครอบครัวแนะนําตนเอง  
2. ผูวิจัยช้ีแจงรายละเอียดของโปรแกรมทั้งหมดและการทํากิจกรรม เพื่อใหกลุม

ตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวเตรียมพรอมในการเขารวมกิจกรรม หลังจากนั้นสอบถามเกี่ยวกับ
การดูแลตนเอง วิธีการปฏิบัติในการดูแลตนเองและอุปสรรคในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง 

3. ประเมินสัญญาณชีพของกลุมตัวอยาง และบันทึกไวเปนขอมูลพื้นฐาน 
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4. ใหขอมูลแกกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวเร่ืองภาวะหัวใจวายใน
ผูสูงอายุ การปฏิบัติตัว การเดินออกกําลังกาย ประโยชนของการออกกําลังกายในผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
หัวใจวาย การดูแลตนเองเม่ือมีอาการผิดปกติ 

5. ใหขอมูลแกสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุนในการ
ออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย การใหขอมูลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย วิธีการ
ประเมินยอนกลับในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยาง การชวยเหลือกลุมตัวอยางใหไดรับส่ิงท่ี
จําเปนสําหรับการออกกําลังกาย การดูแลเอาใจใสใหกลุมตัวอยางออกกําลังกาย และเปดโอกาสให
สมาชิกในครอบครัวซักถามปญหา พรอมท้ังรวมกันหาแนวทางแกไข 

6. ใหขอมูลกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัว เร่ือง วิธีการการประเมินความแรง
ของการออกกําลังกายดวยการวัดระดับการรับรูความเหนื่อยขณะออกกําลังกายของบอรก เพื่อให
กลุมตัวอยางสามารถดูแลและควบคุมตนเอง และสามารถออกกําลังกายภายในระดับที่เหมาะสม 

7. ใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวชมวิดีทัศนตัวแบบผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรม
การออกกําลังกายดวยการเดิน จากน้ันเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวอภิปราย
ผลท่ีไดจากการชมวิดีทัศน 

8. กลาวสรุปกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไดกระทํา พรอมท้ังแจก
คูมือการเดินเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายแกกลุมตัวอยาง คูมือบทบาทการเปน
ผูใหการสนับสนุนผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายในการออกกําลังกายแกสมาชิกในครอบครัว และนัด
หมายการเขารวมโปรแกรมคร้ังตอไป 

คร้ังท่ี 2 (ใชเวลา 30-45 นาที) ทบทวนความเขาใจและฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย โดย
ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามลําดับ ดังนี้ 

1. กลาวทักทาย พูดคุยท่ัวๆไป ช้ีแจงการทํากิจกรรมอยางคราวๆ พรอมท้ังทบทวนการ
ประเมินระดับการรับรูความเหนื่อยขณะออกกําลังกายของบอรก และวิธีการเดินออกกําลังกาย  

2. ประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณของกลุมตัวอยางกอนฝกออกกําลังกาย 
พรอมท้ังแกไขเม่ือพบปญหา 

3. ใหกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวฝกออกกําลังกายดวยวิธีการเดินตาม
โปรแกรมการเดินออกกําลังกาย โดยเร่ิมท่ีระดับงาย มีจังหวะและอัตราเร็วในการเดินชาๆ จนเร่ิม
รูสึกเหนื่อยเล็กนอย วัดคะแนนการรับรูความเหนื่อยขณะออกกําลังกายของบอรกไดเทากับ 10 ถึง 
11 ประกอบดวย 3 ระยะ คือ ระยะการอบอุนรางกาย 5 นาที ระยะการเดิน 5 นาที ระยะผอนคลาย 5
นาที 
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4. ขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายนั้น สมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุน
การออกกําลังกายท้ังดานอารมณ ดานการประเมินคา ดานขอมูลขาวสาร และดานทรัพยากร โดยท่ี
ผูวิจัยสังเกตและประเมินการใหการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว พรอมท้ังใหคําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะหากพบวาสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนไมถูกตอง 

5. เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝก 
และรวมกันหาแนวทางแกไข 

6. ใหกําลังใจขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกาย และกลาวชมเชยเม่ือฝกไดสําเร็จ 
พรอมท้ังพูดชักจูงใหมีความเช่ือม่ันในความสามารถดานการออกกําลังกาย เกิดแรงจูงใจท่ีจะฝก
ออกกําลังกายในวันตอไป 

7. กลาวสรุปกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไดกระทํารวมกัน พรอม
ท้ังกลาวอําลา และบอกเวลานัดพบในวันตอไป 

คร้ังท่ี 3 (ใชเวลา 30-45 นาที) ทบทวนความเขาใจและฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย โดย
ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตามลําดับ ดังนี้ 

1. กลาวทักทาย พูดคุยท่ัวๆไป ช้ีแจงเกี่ยวกับกิจกรรมอยางคราวๆ และประเมินความ
พรอมของกลุมตัวอยางท่ีจะฝกออกกําลังกายท้ังดานรางกายและอารมณ พรอมท้ังแกไขเม่ือพบ
ปญหา 

2. ใหกลุมตัวอยางชวยกันทบทวนวิธีการออกกําลังกายท้ัง 3 ระยะ โดยมีสมาชิกใน
ครอบครัวชวยกันใหคําแนะนํา หรือขอมูลยอนกลับ และผูวิจัยใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไมเขาใจหรือหลงลืม 

3. ใหกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวฝกเดินออกกําลังกายเชนเดียวกับ
กิจกรรมในคร้ังท่ี 2 

4. ขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายนั้น สมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุน
ท้ัง 4 ดาน โดยที่ผูวิจัยสังเกตและประเมินการใหการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว พรอมท้ัง
ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะหากพบวาสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนไมถูกตอง 

5. เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝก 
และรวมกันหาแนวทางแกไข 

6. ใหกําลังใจขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกาย และกลาวชมเชยเม่ือฝกไดสําเร็จ 
พรอมท้ังพูดชักจูงใหตระหนักถึงความสามารถในการออกกําลังกายท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดแรงจูงใจท่ีจะฝก
ออกกําลังกายในวันตอไป 
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7. กลาวสรุปกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไดกระทํารวมกัน พรอม
ท้ังกลาวอําลา และบอกเวลานัดพบในวันตอไป 

สัปดาหท่ี 2  (คร้ังท่ี 4, 5 และ 6 ใชเวลาคร้ังละประมาณ 30-45 นาที) เปนการสงเสริม
สมรรถนะแหงตนแกกลุมตัวอยางและสงเสริมการสนับสนุนทางสังคมแกสมาชิกในครอบครัว
เชนเดียวกับกิจกรรมในครั้งท่ี 3 แตใหกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวฝกระยะการเดิน
ออกกําลังกายเพ่ิมเปน 10 นาที และผูวิจัยสัมภาษณการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย 
และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกาย เพ่ือติดตามและประเมินการรับรูสมรรถนะแหง
ตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางดวยแบบสัมภาษณชุดเดิมเม่ือ
เสร็จส้ินกิจกรรมในคร้ังท่ี 6  หากพบวาระดับการรับรูสมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย และ
การสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายไมเปล่ียนแปลงจากกอนใหโปรแกรม ผูวิจัยจะเร่ิมตน
ใหโปรแกรมในสวนท่ีไมเปล่ียนแปลงใหมอีกคร้ัง โดยปฏิบัติเชนเดียวกับสัปดาหท่ี 1 และ 2 พรอม
ท้ังประเมินผลซํ้าอีกคร้ัง ซ่ึงจากการวิจัยพบวากลุมทดลองทุกรายมีการเปล่ียนแปลงระดับการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย และการสนับสนุนทางสังคมในการออกกําลังกายทุกราย 
ผูวิจัยจึงดําเนินกิจกรรมตอในสัปดาหท่ี 3-8 พรอมท้ังแนะนําใหกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายเองตอ
ท่ีบานสัปดาหละ 3 คร้ัง โดยท่ีสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนกลุมตัวอยางในการออกกําลัง
กาย พรอมท้ังบันทึกผลการออกกําลังกายแตละคร้ังในแบบบันทึกการออกกําลังกาย และการไดรับ
การสนับสนุนในแบบบันทึกการใหการสนับสนุนทางสังคม 

สัปดาหท่ี 3 ผูวิจัยนัดพบกลุมตัวอยางแตละรายท่ีบานในวันแรกของสัปดาห ใชเวลา
ประมาณ 30-45 นาที  เปนการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนของกลุมตัวอยาง ประเมินการ
ไดรับสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว และปรับระยะเวลาในการออกกําลังกาย 

1. กลาวทักทาย พูดคุยท่ัวๆไป ช้ีแจงเกี่ยวกับกิจกรรมอยางคราวๆ และประเมินความ
พรอมของกลุมตัวอยางท่ีจะฝกออกกําลังกายท้ังดานรางกายและอารมณ พรอมท้ังแกไขเม่ือพบ
ปญหา 

2. ใหกลุมตัวอยางชวยกันทบทวนวิธีการออกกําลังกายท้ัง 3 ระยะ โดยมีสมาชิกใน
ครอบครัวชวยกันใหคําแนะนํา หรือขอมูลยอนกลับ และผูวิจัยใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
ในกรณีท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไมเขาใจหรือหลงลืม 

3. ใหกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวฝกเดินออกกําลังกายในระดับท่ียากข้ึน 
โดยเพิ่มระยะการเดินเปน 15 นาที ใหเดินชาๆ ในชวงแรก แลวเพิ่มอัตราเร็ว ความยาวของระยะกาว
เดิน และการแกวงแขนข้ึนทีละนอย จนกระท่ังรูสึกเหนื่อย มีเหง่ือออก และรูสึกใจเตนแรง วัด
คะแนนการรับรูความเหน่ือยขณะออกกําลังกายของบอรกเทากับ 12 ถึง 13 แลวควบคุมอัตราเร็ว
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4. ขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายนั้น สมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุน
ท้ัง 4 ดาน โดยที่ผูวิจัยสังเกตและประเมินการใหการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว พรอมท้ัง
ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะหากพบวาสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนไมถูกตอง 

5. เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝก 
และรวมกันหาแนวทางแกไข 

6. ใหกําลังใจ และกลาวชมเชยกลุมตัวอยางท่ีสามารถออกกําลังกายไดถูกตองและฝกได
สําเร็จ พรอมท้ังพูดชักจูงใหเห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกายและตระหนักถึงความสามารถ
ในการออกกําลังกายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหกลุมตัวอยางเกิดแรงจูงใจท่ีจะฝกออกกําลังกายกับสมาชิกใน
ครอบครัวตอไป 

7. กลาวสรุปกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวไดกระทํารวมกัน พรอม
ท้ังกลาวอําลา และบอกเวลานัดพบในวันตอไป 

สัปดาหท่ี 4 ผูวิจัยนัดพบกลุมตัวอยางแตละรายท่ีบานในวันแรกของสัปดาห ใชเวลา
ประมาณ 30-45 นาที  เพื่อประเมินผลการออกกําลังกาย การรับรูสมรรถนะแหงตนของกลุมตัวอยาง 
การไดรับสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว และปรับระยะเวลาในการออกกําลังกาย 

1. ผูวิจัยกลาวทักทาย สอบถามอาการท่ัวไปขณะออกกําลังกาย ปญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน พรอมท้ังแกไขเม่ือพบปญหา 

2. ผูวิจัยติดตามประเมินผลการเดินออกกําลังกายของกลุมตัวอยางจากแบบบันทึกผล
การออกกําลังกาย ท่ีประกอบดวย ระยะเวลา ระดับการรับรูความเหนื่อยขณะออกกําลังกายของ
บอรก อาการผิดปกติ และแบบบันทึกการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงถาทําไดตามโปรแกรม
ท่ีกําหนดไว ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางพรอมท้ังสมาชิกในครอบครัวฝกเดินออกกําลังกายเหมือน
สัปดาหท่ี 3 แตเพิ่มระยะการเดินเปน 20 นาที 

3. ขณะกลุมตัวอยางฝกออกกําลังกายนั้น สมาชิกในครอบครัวเปนผูใหการสนับสนุน
ท้ัง 4 ดาน โดยที่ผูวิจัยสังเกตและประเมินการใหการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว พรอมท้ัง
ใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะหากพบวาสมาชิกในครอบครัวใหการสนับสนุนไมถูกตอง 

4. เปดโอกาสใหกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวซักถามปญหาเกี่ยวกับการฝก 
และรวมกันหาแนวทางแกไข 
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5. ใหกําลังใจ และกลาวชมเชยกลุมตัวอยางท่ีสามารถออกกําลังกายไดถูกตองและฝกได
สําเร็จ พรอมท้ังพูดชักจูงใหเห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกายและตระหนักถึงความสามารถ
ในการออกกําลังกายท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหกลุมตัวอยางเกิดแรงจูงใจท่ีจะฝกออกกําลังกายกับสมาชิกใน
ครอบครัวตอไป 

6. เนนย้ําใหกลุมตัวอยางออกกําลังกายเองตอท่ีบานสัปดาหละ 3 คร้ัง โดยท่ีสมาชิกใน
ครอบครัวใหการสนับสนุนกลุมตัวอยางในการออกกําลังกาย พรอมท้ังบันทึกผลการออกกําลังกาย
แตละคร้ังในแบบบันทึกการออกกําลังกาย และการไดรับการสนับสนุนในแบบบันทึกการใหการ
สนับสนุนทางสังคม 

7. ผูวิจัยกลาวสรุปกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางไดกระทํา และนัดหมายการเขารวมโปรแกรม
คร้ังตอไป 

สัปดาหท่ี 5-8  
1. กลุมตัวอยางปฏิบัติการออกกําลังกายเองท่ีบานโดยปฏิบัติเชนเดียวกับสัปดาหท่ี 4 

โดยมีสมาชิกในครอบครัวเปนผูดูแล คอยชวยเหลือ ใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะในการออกกาํลัง
กายแกกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยประเมินผลพฤติกรรมการออกกําลังกายของกลุมตัวอยางภายหลังเขารวม
โปรแกรม และทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยแบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกายดวย
แบบสัมภาษณชุดเดิม เม่ือส้ินสุดสัปดาหท่ี 8  จากน้ันกลาวสรุปผลการเขารวมโปรแกรม  และกลาว
ขอบคุณกลุมตัวอยางและสมาชิกในครอบครัวท่ีใหความรวมมือ 

กลุมควบคุม 
1. สัปดาหท่ี 1 ผูวิจัยสรางสัมพันธภาพ แนะนําตัวเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค รายละเอียดใน

การทําวิจัย  และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนัดพบกลุมตัวอยาง ณ คลินิกอายุร- 
กรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนาน พรอมท้ังพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง  

2. ผูวิจัยนัดกลุมตัวอยางท่ีคลินิกอายุรกรรม แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลนานเพ่ือตอบ
แบบสัมภาษณพฤติกรรมการออกกําลังกาย  ดวยแบบสัมภาษณชุดเดิมเม่ือส้ินสุดสัปดาหท่ี 8 

3. เม่ือส้ินสุดการวิจัย ผูวิจัยใหชมวิดีทัศนตัวแบบผูสูงอายุท่ีมีพฤติกรรมการออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสม คําแนะนําในเร่ืองภาวะหัวใจวาย การออกกําลังกาย แจกคูมือการเดินเพื่อสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย และคูมือบทบาทการเปนผูใหการสนับสนุนทางสังคมแก
ผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวายในการออกกําลังกายแกกลุมตัวอยาง เพื่อเปนการพิทักษสิทธิและ
จริยธรรมในการวิจัย พรอมท้ังกลาวขอบคุณแกกลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมือในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
อีกทั้งฝกการเดินออกกําลังกายใหจํานวน 3 ราย 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกในครอบครัวใช
ความถ่ี รอยละ พิสัย คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และขอมูลสวนบุคคลของสมาชิกใน
ครอบครัวระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชสถิติ Chi-square test และ Fisher’s exact test 
for two independent samples และเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการออกกําลังกาย คะแนนการรับรู
สมรรถนะแหงตนในการออกกําลังกาย และคะแนนการไดรับการสนับสนุนทางสังคมในการออก
กําลังกายกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชสถิติทดสอบคาเฉล่ียของ
ประชากร 2 กลุมอิสระตอกัน (t-test for independent sample) หลังการทดสอบการกระจายของ
ขอมูลโดยใชสถิติ Kolmogorov-Smirnov one sample test พบวาเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ 
 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุมอิสระตอกัน 
(t-test for independent sample) หลังการทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชสถิติ Kolmogorov-
Smirnov one sample test พบวาเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ  
 4. เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุท่ีมีภาวะหัวใจวาย
ภายในกลุมทดลองและภายในกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบคาเฉล่ียของประชากร 2 กลุม
สัมพันธกัน (Paired t-test) หลังการทดสอบการกระจายของขอมูลโดยใชสถิติ Kolmogorov-
Smirnov one sample test พบวาเปนการแจกแจงแบบโคงปกติ  
 

 


