
 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบวัดกอนหลัง
และมีกลุมควบคุม (pretest-posttest control group design) เพื่อสงเสริมสมรรถนะแหงตนของ
ผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีรับการรักษาในแผนกผูปวยนอกกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูปกครองของเด็กโรคหอบหืดอายุ 1-6 ป  
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยาง คือ ผูปกครองของเด็กโรคหอบหืดอายุ 1-6 ปท่ีเขารับการตรวจรักษาที่แผนก

ผูปวยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย ระหวางเดือน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive 
sampling) กําหนดคุณสมบัติของกลุมตัวอยางดังนี้ 

1. บิดาหรือมารดาของเด็กปวยดวยโรคหอบหืดท่ีไมมีภาวะแทรกซอนจากโรคปอด
แตก ปอดแฟบและโรคหัวใจ 

2. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ สามารถส่ือสารภาษาไทยไดเขาใจ 
3. มีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดอยูในระดับตํ่า

หรือปานกลางซ่ึงประเมินจากแบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกัน
อาการหอบหืด 

4. คะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับตํ่าหรือปานกลางซ่ึง
ประเมินไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก 

5. ยินดีใหความรวมมือการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ 
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 การวิจัยคร้ังนี้ไดแบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมทดลอง คือผูปกครองท่ีไดรับโปรแกรม
สงเสริมสมรรถนะแหงตนและกลุมควบคุมคือผูปกครองท่ีไดรับการดูแลตามปกติ กําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางสําเร็จรูปของโพลิท (Polit, 1996) สําหรับการทดลอง 2 กลุมท่ี
อิสระตอกัน (two sample independent groups test) กําหนดใหเปนการทดสอบแบบทางเดียว (one-
tailed test) มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 อํานาจทดสอบ .80 ขนาดความแตกตางระหวางผลการ
ทดลองเทากับ .90 ไดขนาดกลุมตัวอยางอยางนอย 30 ราย โดยศึกษาในกลุมควบคุม 15 ราย กลุม
ทดลองอีก 15 ราย โดยการจับคู (matching) ใหมีลักษณะกลุมตัวอยางคลายคลึงกันในดานความ
เกี่ยวของของผูปกครองกับเด็ก อายุของผูปกครอง ระดับคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครอง ระดับความรุนแรงของอาการหอบหืดของเด็ก 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปนเคร่ืองมือดําเนินการวิจัยและเคร่ืองมือ
รวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

 เคร่ืองมือดําเนินการวิจัย ไดแก 
 1.  โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดใน

เด็กโรคหอบหืด โดยใชแนวคิดสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) ซ่ึงประกอบดวย 
  1.1  แบบแผนการสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการ

หอบหืดในเด็กโดยสรางจากแนวคิดสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) มีข้ันตอน 1) 
ประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณของผูปกครองกอนไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหง
ตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก 2) ใหผูปกครองสังเกตตัวแบบในส่ือวีดีทัศนในการปฏิบัติ
กิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก 3) สนับสนุนใหผูปกครองมีประสบการณท่ีประสบ
ผลสําเร็จในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดดวยตนเองโดยใหเลาถึงความสําเร็จ
ในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กและใหทดลองปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก
ท่ีเหมาะสมท่ีบาน 4) ชักจูงหรือช้ีแนะดวยวาจาและช้ีใหเห็นถึงผลดีของการมีพฤติกรรมการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กท่ีเหมาะสมและผลเสียของการมีพฤติกรรมปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีไม
เหมาะสม ชมเชยเม่ือผูปกครองประสบความสําเร็จในการปฏิบัติกิจกรรม ใหกําลังใจเม่ือผูปกครอง
ยังไมสามารถทําไดพรอมกับพูดชักจูงใหปฏิบัติกิจกรรมตอไปใหสําเร็จ 
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  1.2  วีดีทัศนการเสนอตัวแบบสัญลักษณการปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันอาการ
หอบหืดเด็กอายุ 1-6 ป โดยเปนการสนทนาระหวางตัวแบบที่มีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบ
หืดท่ีเหมาะสมท่ีไดเลาประสบการณการปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กพรอมกับ
แสดงวิธีการหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืด การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติ
ตามแผนการรักษาของแพทย การดูแลเด็กเม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ และเลาผลดีท่ีมีตอเด็กและตนเอง
หลังจากท่ีไดมีการปองกันอาการหอบหืดท่ีเหมาะสมและตัวแบบท่ีมีพฤติกรรมการปองกันอาการ
หอบหืดในเด็กไมเหมาะสมท่ีไดนึกถึงการปฏิบัติของตนเองแลวทําใหเกิดผลเสียตอเด็ก ใชเวลา
นําเสนอประมาณ 15 นาทีและคูมือการปองกันอาการหอบหืดในเด็กซ่ึงมีเนื้อหาส้ันๆ ตรงกับเนื้อหา
ในส่ือวีดีทัศน 
 2.  เคร่ืองฉายวีดีทัศน 
 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล ไดแก 
 1. แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางประกอบดวย 

1.1 ขอมูลของผูปกครองเกี่ยวกับ ความเกี่ยวของกับเด็ก อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว จํานวนบุตร การไดรับความรูเกี่ยวกับโรคหอบหืด 
ระยะเวลาท่ีไดดูแลเด็กโรคหอบหืด และขอมูลท่ัวไปของเด็กไดแก อายุ ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย ยาท่ี
ไดรับขณะนี้ ประสบการณในการเขานอนรักษาในโรงพยาบาลของผูปวยเด็ก ระดับความรุนแรง
ของโรคท่ีเปนอยูปจจุบัน  

1.2 แบบวัดความรู เ ร่ืองโรคหอบหืดในเด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรม แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามท่ีประเมินความรู มีลักษณะเปนคําถามแบบถูกผิด 
ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับการหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกระตุนทําใหเกิดอาการหอบหืดจํานวน 3 ขอ การ
ดูแลสุขภาพเด็กจํานวน 4 ขอ การปฏิบัติตามแผนการรักษาจํานวน 3 ขอ การดูแลเม่ือเด็กเร่ิมมี
อาการผิดปกติจํานวน 2 ขอ รวมท้ัง 12 ขอ   
 การใหคะแนน ขอท่ีตอบผิดไดเทากับ 0 คะแนน ขอท่ีตอบถูกไดเทากับ 1 คะแนน 
ดังนั้นคะแนนท่ีไดสูงสุดเทากับ 12 คะแนน คะแนนท่ีไดต่ําสุดเทากับ 0 คะแนน คะแนนความรูท่ีได
ประเมินตามระดับคะแนนซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ (กานดา  พูนลาภทวี, 2539, หนา 21-22) 

  คะแนน 0-4 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับตํ่า 
  คะแนน 5-8 คะแนน หมายถึง มีความรูระดับปานกลาง 
  คะแนน 9-12 คะแนน หมายถึง มีความรูในระดับสูง 
 2.  แบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดใน
เด็กท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม แบบวัดประกอบดวยขอคําถามท่ีประเมินถึงความ
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ม่ันใจในความสามารถของตนเองของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กซ่ึงแบง
ออกเปน 4 ดาน ไดแก  

2.1 การหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดจํานวน 14 ขอ ไดแก 
ขอ 1 ถึงขอ 14 

2.2 การดูแลสุขภาพ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 15 ถึงขอ 23 
2.3 การปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 24 ถึงขอ 30 
2.4 การดูแลเด็กเม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 31 ถึงขอ 39 

 รวมจํานวนขอคําถามท้ังหมด 39 ขอ ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและ
ใหคะแนนดังนี้  
 ไมม่ันใจเลย  หมายถึง ผูปกครองมีความรูสึกไมม่ันใจเลยวาจะสามารถปฏิบัติการ
ปองกันในขอนั้นได ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน  
 ม่ันใจเล็กนอย  หมายถึง ผูปกครองมีความรูสึกม่ันใจเพียงเล็กนอยวาจะสามารถ
ปฏิบัติการปองกันในขอนั้นได ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน  
 ม่ันใจปานกลาง  หมายถึง ผูปกครองมีความรูสึกม่ันใจปานกลางวาจะสามารถ
ปฏิบัติการปองกันในขอนั้นได ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
 ม่ันใจมาก  หมายถึง ผูปกครองมีความรูสึกม่ันใจเปนสวนมากวาจะสามารถปฏิบัติการ
ปองกันในขอนั้นได ใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน  
 ม่ันใจมากท่ีสุด  หมายถึง ผูปกครองมีความรูสึกม่ันอยางเต็มท่ีวาจะสามารถปฏิบัติการ
ปองกันในขอนั้นได ใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
  คะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนท่ีไดประเมินตามระดับคะแนนซ่ึงแบงออกเปน 3 
ระดับดังนี้ (กานดา  พูนลาภทวี, 2539, หนา 21-22) 
 คะแนน 1-91 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับตํ่า 
 คะแนน 92-143 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนน 144-195 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับสูง 
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 3.  แบบสอบถามพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถามท่ีประเมินการปฏิบัติของ
ผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กซ่ึงแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก  

3.1 การหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดจํานวน 14 ขอ ไดแก 
ขอ 1 ถึงขอ 14 

3.2 การดูแลสุขภาพ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 15 ถึงขอ 23 
3.3 การปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย จํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 24 ถึงขอ 30 
3.4 การดูแลเด็กเม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ จํานวน 9 ขอ ไดแก ขอ 31 ถึงขอ 39 

 ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ คือ 
  ปฏิบัติทุกคร้ัง หมายถึง  ผูปกครองปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในขอนั้นเปนประจําทุก
คร้ัง หรือทุกวันอยางสมํ่าเสมอ  
  ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง หมายถึง ผูปกครองปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในขอนั้นเกือบทุก
คร้ังหรือปฏิบัติเกือบทุกวัน 
  ปฏิบัตินานๆคร้ัง หมายถึง ผูปกครองปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในขอนั้นบาง นานๆ
คร้ัง 
  ไมไดปฏิบัติ หมายถึง ผูปกครองไมไดปฏิบัติหรือไมเคยปฏิบัติหรือไมมีพฤติกรรม
ในขอนั้นเลย 
 การใหคะแนนข้ึนอยูกับลักษณะของลักษณะของคําถามดังนี้ 
การปฏิบัติ ขอความดานบวก ขอความดานลบ 
ปฏิบัติทุกคร้ัง 
ปฏิบัติเกือบทุกคร้ัง 
ปฏิบัตินานๆคร้ัง 
ไมไดปฏิบัติ 

4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 

 คะแนนพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีไดประเมินตาม
ระดับคะแนนซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับดังนี้ (กานดา  พูนลาภทวี, 2539, หนา 21-22) 
 คะแนน 1-91 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืด
ถูกตองเหมาะสม อยูในระดับตํ่า  
 คะแนน 92-143 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืด
ถูกตองเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
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 คะแนน 144-195 คะแนน หมายถึง ผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืด
ถูกตองเหมาะสมอยูในระดับสูง 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 

1. โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดของผูปกครอง 
ผูวิจัยนําไปตรวจความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกุมารแพทย
ผูเช่ียวชาญดานโรคหอบหืดในเด็ก 1 ทาน อาจารยพยาบาลกุมารเวชศาสตรท่ีมีประสบการณการ
ดูแลเด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลเด็กท่ีมีประสบการณ
การดูแลเด็กโรคหอบหืดจํานวน 1 ทานและผูเช่ียวชาญดานการศึกษาแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหง
ตนของแบนดูราจํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกัน 5 ทาน แตมีคําแนะนําเพิ่มเติม 
โดยใหปรับปรุงภาษาและแกไขเพ่ิมเติมเนื้อหาบางสวน หลังปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแลวนําเสนอให
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ังแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม
แลวนําไปทดลองใชกับผูปกครองท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง 2 รายเพื่อทดสอบความ
เขาใจและความสนใจของเนื้อหา ผลการทดสอบพบวา ผูปกครองสนใจและเขาใจเนื้อหาของ
โปรแกรมดี ไมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. วีดีทัศนการเสนอตัวแบบสัญลักษณการปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันอาการหอบหืด
เด็กอายุ 1-6 ป และคูมือท่ีมีเนื้อหาสั้นๆ ตรงกับเนื้อหาในส่ือวีดีทัศน ผูวิจัยนําไปตรวจความตรงของ
เนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกุมารแพทยผูเช่ียวชาญดานโรคหอบหืดในเด็ก 1 
ทาน อาจารยพยาบาลกุมารเวชศาสตรท่ีมีประสบการณการดูแลเด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 2 
ทาน ผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลเด็กท่ีมีประสบการณการดูแลเด็กโรคหอบหืดจํานวน 1 ทานและ
ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบนดูราจํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นตรงกัน 4 ทาน ผูทรงคุณวุฒิอีก 1 ทานใหปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมใหตรงกับแนวคิดการ
นําเสนอตัวแบบสัญลักษณ หลังปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแลวนําเสนอใหคณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ังแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมหลังจากปรับปรุงแกไขแลว
นําสคริปต   วีดีทัศนไปผลิตส่ือวีดีทัศนและใหผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานประกอบดวย ผูเช่ียวชาญดาน
โสตทัศนูปกรณจํานวน 1 ทานและอาจารยพยาบาลกุมารเวชศาสตรจํานวน 1 ทานพิจารณาความ
เหมาะสม หลังจากแกไขแลวนําไปทดลองใชกับผูปกครองท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง 2 
รายเพื่อทดสอบความเขาใจและความสนใจของเนื้อหา ผลการทดสอบพบวา ผูปกครองใหความสนใจ
และเขาใจในเนื้อหาของส่ือวีดีทัศนดี ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3. แบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดใน
เด็ก ผูวิจัยนําไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกุมาร
แพทยผูเช่ียวชาญดานโรคหอบหืดในเด็ก 1 ทาน อาจารยพยาบาลกุมารเวชศาสตรท่ีมีประสบการณ
การดูแลเด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาลเด็กท่ีมี
ประสบการณการดูแลเด็กโรคหอบหืดจํานวน 1 ทานและผูเช่ียวชาญดานการศึกษาแนวคิดการรับรู
สมรรถนะแหงตนของแบนดูราจํานวน 1 ทานไดคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity 
index [CVI]) เทากับ .81 หาความเช่ือม่ันโดยนําไปทดลองใชกับผูปกครองท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 10 รายและหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coeffocient) ไดเทากับ .89 (Polit & Beck, 2004) 

4. แบบสอบถามพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก ผูวิจัย
นําไปตรวจสอบความตรงของเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกุมารแพทย
ผูเช่ียวชาญดานโรคหอบหืดในเด็ก 1 ทาน อาจารยพยาบาลกุมารเวชศาสตรท่ีมีประสบการณการดูแล
เด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลเด็กท่ีมีประสบการณการดูแล
เด็กโรคหอบหืดจํานวน 1 ทานและผูเช่ียวชาญดานการศึกษาแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบน
ดูราจํานวน 1 ทานไดคาดัชนีความตรงตามเน้ือหา (content validity index [CVI]) ของเคร่ืองมือท้ังสอง
เทากับ .81 หาความเช่ือม่ันดวยวิธีการวัดซํ้า (test-retest method) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช
กับผูปกครองท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 ราย และใหตอบแบบสอบถามเดิมอีกคร้ัง
หลัง 1 สัปดาห นําคะแนนท่ีไดมาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient) ไดเทากับ .92 (Polit & Beck, 2004) 

5. แบบวัดความรูเร่ืองโรคหอบหืดในเด็กผูวิจัยนําไปตรวจความตรงของเน้ือหาโดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบดวยกุมารแพทยผูเช่ียวชาญดานโรคหอบหืดในเด็ก 1 ทาน อาจารย
พยาบาลกุมารเวชศาสตรท่ีมีประสบการณการดูแลเด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน 2 ทาน 
ผูเช่ียวชาญดานการพยาบาลเด็กท่ีมีประสบการณการดูแลเด็กโรคหอบหืดจํานวน 1 ทานและผูเช่ียวชาญ
ดานการศึกษาแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบนดูราจํานวน 1 ทาน ผูทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นตรงกัน 5 ทาน แตมีคําแนะนําใหปรับปรุงภาษาและแกไขเนื้อหาบางสวนเพิ่มเติม หลังปรับปรุง
แกไขเพิ่มเติมแลวนําเสนอใหคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบอีกคร้ังแลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหมีความเหมาะสมแลวหาความเช่ือม่ันโดยนําไปทดลองใชกับผูปกครองท่ีมีลักษณะคลายคลึง
กับกลุมตัวอยางจํานวน 10 รายนําคะแนนท่ีไดมาหาความเที่ยงดวยวิธีคูเดอร-ริชารดสัน 20 (Kuder-
Richardson 20) ไดเทากับ .71 
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การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

 

 ผูวิจัยพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางโดยนําโครงรางวิทยานิพนธเสนอตอคณะกรรมการ
จริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตรและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย เม่ือ
ผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมท้ังสองแหงแลว ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนการ
วิจัย คือแนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงคการวิจัยและวิธีการวิจัย ช้ีแจงใหทราบสิทธิของกลุมตัวอยาง
ในการรับหรือปฏิเสธการเขารวมวิจัยคร้ังนี้โดยไมมีผลตอการรักษาพยาบาลท่ีจะไดรับแตอยางใด 
ในระหวางการวิจัยหากกลุมตัวอยางไมตองการเขารวมการวิจัยก็สามารถบอกเลิกไดทันทีโดยไมมี
ผลตอการรักษาพยาบาลหรือบริการท่ีจะไดรับ และไมมีการระบุช่ือของกลุมตัวอยาง การนําขอมูล
ไปอภิปรายผลหรือเผยแพรจะทําใหภาพรวมของผลการวิจัยเทานั้น หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการวิจัย 
กลุมตัวอยางสามารถสอบถามผูวิจัยไดตลอดเวลาและใหกลุมตัวอยางลงนามยินยอมในการเขารวม
วิจัยคร้ังนี้ สวนในกลุมควบคุม ผูปกครองที่ไมไดเขารวมโปรแกรมในการวิจัยจํานวน 15 ราย ผูวิจัย
จัดโปรแกรมการสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดใน
เด็กดวยความสมัครใจภายหลังจากการส้ินสุดการรวบรวมขอมูล 

 

ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมขอมูล 

 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตัวเองโดยมีข้ันตอนการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
1. หลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตจาก
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชา       
นุเคราะหเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคและดําเนินการวิจัย 

2. เม่ือไดรับอนุญาตแลวผูวิจัยเขาพบหัวหนาหอผูปวยและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเพ่ือ
แนะนําตนเอง ช้ีแจงรายละเอียดในการรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการทําวิจัย 

3.  ดําเนินการรวบรวมขอมูลในกลุมควบคุมจํานวน 15 รายดังนี้ 
 ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามลักษณะท่ีกําหนด ผูวิจัยแนะนําตนเอง ช้ีแจง

วัตถุประสงคการวิจัย ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือในการทําวิจัย พรอมกับช้ีแจง
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
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 เม่ือกลุมตัวอยางยินดีเขารวมการวิจัย กอนเขาพบแพทยเพื่อตรวจรักษาผูวิจัยให
ตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบ
หืดและแบบสอบถามพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก ซ่ึงมีผูปกครอง
ตอบแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน 42 ราย มีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนอยูในระดับสูง
จํานวน 11 รายและออกจากการทดลองกอนส้ินสุดโปรแกรมจํานวน 1 ราย 

 ผูวิจัยนัดหมายผูเขารวมวิจัยท่ีมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนและคะแนน
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดระดับตํ่าถึงปานกลางใหตอบแบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตน
และแบบสอบถามพฤติกรรมในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กอีกคร้ังหลังจากครั้งแรก 4 สัปดาห 
ภายหลังการส้ินสุดการรวบรวมขอมูลผูวิจัยนัดหมายใหกลุมควบคุมเขารวมโปรแกรมสงเสริม
สมรรถนะแหงตนดวยความสมัครใจซ่ึงมีผูปกครองเขารวมโปรแกรมจํานวน 15 ราย 

 ดําเนินการรวบรวมขอมูลในกลุมทดลองโดยจัดใหกลุมตัวอยางจํานวน 15 ราย 
เขารวมโปรแกรม 4 คร้ัง แตละคร้ังหางกัน 1 สัปดาห ดังนี้ 

  คร้ังท่ี 1  
4.1 ดําเนนิการวิจัยเชนเดียวกับกลุมควบคุม ตามขอ 3.1 และ 3.2 
4.2 ผูวิจัยคัดเลือกผูเขารวมวิจัยท่ีมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนและคะแนน

พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดระดับตํ่าถึงปานกลางโดยจับคูกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะและ
คุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมควบคุมในเร่ืองความเกี่ยวของของผูปกครองกับเด็ก อายุของผูปกครอง 
ระดับคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครอง ระดับ
ความรุนแรงของอาการหอบหืดของเด็ก 

4.3 หลังเขาพบแพทยเพื่อตรวจรักษา ผูวิจัยทําการสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครอง เนื่องจากกลุมตัวอยางไมไดมาพรอมกันจึงจัดเขารวม
โปรแกรมคร้ังละ 1-2 คน ระยะเวลาในการเขารวมโปรแกรมประมาณ 60 นาทีโดยดําเนินการดังนี้ 

1) ผูวิจัยประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณโดยซักถามถึงภาวะสุขภาพ
ดานรางกายและจิตใจและสังเกตสีหนา ทาทาง การพูดคุยของกลุมตัวอยาง สังเกตและซักถาม
อาการเหนื่อยหอบของเด็ก เพื่อประเมินความพรอมในการเขารวมโปรแกรมและจัดใหผูท่ีมีความ
พรอมเขารวมโปรแกรม ถากลุมตัวอยางยังไมมีความพรอมทางดานรางกายและอารมณผูวิจัยจะนัด
หมายการเขารวมโปรแกรมเม่ือกลุมตัวอยางนั้นมีความพรอมหรือจัดใหเขารวมโปรแกรมในคร้ัง
ตอไป 
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2) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเลาประสบการณท่ีประสบความสําเร็จในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กและกลาวชมเชยการปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จนั้นๆ เพื่อนํามาสนับสนุนให
มีความม่ันใจมากข้ึนและทําใหปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดไดดีข้ึน 

3) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางดูตัวแบบจากวีดีทัศนท่ีนําเสนอการปองกันอาการหอบหืด
ในเด็กซ่ึงผูวิจัยใชตัวแบบสัญลักษณคือบุคคลท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง โดยเปนการ
สนทนาระหวางผูปกครองท่ีมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดท่ีเหมาะสมท่ีไดเลาประสบการณ
การปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กพรอมกับแสดงวิธีการหลีกเล่ียงหรือควบคุมส่ิง
ท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืด การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตามแผนการรักษาของแพทย การดูแลเด็ก
เม่ือเร่ิมมีอาการผิดปกติ และเลาผลดีท่ีมีตอเด็กและตนเองหลังจากมีการปองกันอาการหอบหืดท่ี
เหมาะสม และผูปกครองท่ีมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กไมเหมาะสมท่ีไดนึกถึงภาพ
การปฏิบัติของตนเองแลวทําใหเกิดผลเสียตอเด็ก ใชเวลานําเสนอประมาณ 15 นาที 

4) หลังส้ินสุดการสังเกตตัวแบบในวีดีทัศน ผูวิจัยพูดสนับสนุนจูงใจและโนมนาว
ใหผูปกครองปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กดวยตัวเอง ช้ีใหเห็นถึงผลดีของการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีเหมาะสมและผลเสียในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีไม
เหมาะสมพรอมกับใหคูมือการปองกันอาการหอบหืดใหไปทบทวนท่ีบาน 

5) ใหกลุมตัวอยางตอบแบบวัดการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบ
หืดของผูปกครองเด็กโรคหอบหืดโดยใชแบบวัดการรับรูสมรรถนะชุดเดิม กรณีท่ีกลุมตัวอยางท่ีมี
คะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนไมเพิ่มข้ึนจากเดิม ผูวิจัยดําเนินการสงเสริมสมรรถนะแหงตนให
ใหมอีกคร้ัง หลังจากนั้นประเมินการรับรูสมรรถนะแหงตนซํ้า และนัดหมายคร้ังตอไปอีก 1 สัปดาห 

 คร้ังท่ี 2 ระยะเวลาในการเขารวมโปรแกรมประมาณ 60 นาทีโดยดําเนินการดังนี้ 
1) ผูวิจัยกลาวทักทายและประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณโดยซักถาม

ถึงภาวะสุขภาพดานรางกายและจิตใจและสังเกตสีหนา ทาทาง การพูดคุยของกลุมตัวอยาง ซักถาม
อาการเหนื่อยหอบของเด็กท่ีอยูในความดูแลของกลุมตัวอยาง สอบถามผลการปฏิบัติกิจกรรมการ
ปองกันอาการหอบหืด หากกลุมตัวอยางพบปญหาและอุปสรรค ผูวิจัยช้ีแนะแนวทางการแกไข 
หรือกลาวชมเชยเม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติไดดีแลว 

2) ผูวิจัยเสนอตัวแบบส่ือวีดีทัศนใหชมอีกคร้ังถากลุมตัวอยางยังไมสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดได 

3) ผูวิจัยสนับสนุนดวยคําพูดและโนมนาวใหกลุมตัวอยางนําไปปฏิบัติที่บานอยาง
สมํ่าเสมอและเนนย้ําถึงผลดีจากการปองกันอาการหอบหืดท่ีเหมาะสมและผลเสียถาหากไมไดมีการ
ปองกันอาการหอบหืดท่ีเหมาะสม  
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4) สรุปการเขารวมโปรแกรมและกําหนดเวลานัดหมายกลุมตัวอยางคร้ังตอไปอีก 2 
สัปดาห 
 คร้ังท่ี 3 ผูวิจัยโทรศัพทติดตอกลุมตัวอยางทีละราย เพื่อซักถามและช้ีแนะการปฏิบัติการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็ก กลาวชมเชยเม่ือกลุมตัวอยางปฏิบัติไดดี ใหกําลังใจเม่ือกลุมตัวอยาง
ยังไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดได พูดสนับสนุนใหกลุมตัวอยางนําไป
ปฏิบัติท่ีบานอยางสมํ่าเสมอและเนนย้ําถึงผลดีจากการปฏิบัติท่ีเหมาะสมและผลเสียถาหากไมไดมี
การการปฏิบัติท่ีเหมาะสม ใชระยะเวลาประมาณ 15 นาที 
 คร้ังท่ี 4 ระยะเวลาในการเขารวมโปรแกรมประมาณ 30 นาทีโดยดําเนินการดังนี้ 

1) ผูวิจัยกลาวทักทายและประเมินความพรอมดานรางกายและอารมณโดยซักถาม
ถึงภาวะสุขภาพดานรางกายและจิตใจและสังเกตสีหนา ทาทาง การพูดคุยของกลุมตัวอยาง ซักถาม
อาการเหน่ือยหอบของเด็ก หลังจากนั้นอภิปรายกลุมเร่ืองการปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบ
หืดตลอด 3 สัปดาหท่ีผานมา หากพบปญหาและอุปสรรค ผูวิจัยจะช้ีแนะแนวทางแกไข ใหกําลังใจ
ในการปฏิบัติตอไป หรือกลาวชมเชยเมื่อกลุมตัวอยางปฏิบัติดีแลวเปดโอกาสใหซักถาม ผูวิจัยสรุป
การเขารวมโปรแกรมสงเสริมการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กและ
เนนย้ําถึงผลดีจากการมีการปองกันอาการหอบหืดที่เหมาะสมและผลเสียถาหากไมไดมีการปองกัน
อาการหอบหืดท่ีเหมาะสม พูดสนับสนุนใหกลุมตัวอยางมีกําลังใจท่ีจะปฏิบัติในการปองกันอาการ
หอบหืดตอไป 

2) ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดใน
เด็กโดยใชแบบวัดพฤติกรรมชุดเดิม 

3) นําขอมูลไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
1. แจกแจงความถ่ีและคํานวณรอยละ คาพิสัย คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
2. เปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลท่ัวไประหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดย

ใชสถิติไคส-สแควร (Chi-Square test) สถิติฟชเชอร (Fisher exact probability test) 
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3. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดของผูปกครองกลุมทดลอง
กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะแหงตนโดยใชสถิติทดสอบวิลคอกซัน 
(Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test) 

4. เปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดระหวางผูปกครองที่ไดรับ
โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนและผูปกครองท่ีไดรับการดูแลแบบปกติโดยใชสถิติทดสอบ
แมนวิทนียยู (Mann-Whitney U Test) 
 


