
 

 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล 
  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนตอ
พฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กท่ีเขารับการรักษาในแผนกผูปวยนอก
กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผลของการวิเคราะหขอมูลไดนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดย
แบงเปน 3 สวน ตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี  1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
สวนท่ี  2  การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบ

หืดในเด็กกอนไดรับโปรแกรมและหลังไดรับโปรแกรม 
สวนท่ี  3  การเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบ

หืดในเด็กกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมท่ีไดรับโปรแกรมและกลุมท่ีไดรับการดูแล
ตามปกติ 
  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
  

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เปนผูปกครองเด็กโรคหอบหืดท่ีมีอายุ 1-6 ป ท่ีมารับการ
ตรวจรักษาท่ีแผนกผูปวยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จํานวน 30 ราย 
โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 15 ราย ซ่ึงมีขอมูลท่ัวไปดังนี้ 
  

1.1  ขอมูลสวนบุคคลของเดก็ 
  

เด็กโรคหอบหืดจําแนกตาม เพศ อายุ การรักษาท่ีไดรับ ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย จํานวนคร้ัง
ท่ีมาหองฉุกเฉินใน 1 ปท่ีผานมา และจํานวนคร้ังท่ีนอนโรงพยาบาลใน 1 ปท่ีผานมา ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 
จํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของเด็ก จําแนกตาม เพศ อายุ การรักษาท่ีไดรับ ระยะเวลาที่
เจ็บปวย จํานวนคร้ังท่ีมาหองฉุกเฉินใน 1 ปท่ีผานมา จํานวนคร้ังท่ีนอนโรงพยาบาลใน 1 ปท่ีผานมา
และ ระดับความรุนแรงของโรค วิเคราะหโดยใชสถิติ Chi’s square และ Fisher exact 
 

ขอมูลท่ัวไป กลุมทดลอง 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

กลุมควบคุม 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

 
p-value 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

อายุ (ป) 
1 - 3 ป 
 มากกวา 3 ป - 6 ป 

 
10 (66.7) 
  5 (33.3) 

 
  8 (53.3) 
  7 (46.7) 

 
12 (80.0) 
  3 (20.0) 

 
11 (73.3) 
  4 (26.7) 

 
 

.682b 

 
 

1.000b 

(กลุมทดลอง max, min = 83 เดือน, 22 เดือน X , S.D. = 52 เดือน, 22.04) 
(กลุมควบคุม max, min = 70 เดือน, 12 เดือน X , S.D. = 37 เดือน, 18.58) 
การรักษาท่ีไดรับ  

ยาขยายหลอดลมชนิด
รับประทาน 
ยาขยายหลอดลมชนิดพน 
ยาขยายหลอดลมชนิด
รับประทานรวมกับยาขยาย
หลอดลมชนิดพน 

ระยะเวลาเจ็บปวย (ป) 
< 2 ป 
2 ป - < 3ป 
3 ป- < 4 ป 
4 ป- < 5 ป 
5 ปข้ึนไป 

 
 

  5 (33.3) 
  0 (0.0) 

 
10 (66.7) 

 
 

  5 (33.3) 
  7 (46.7) 
  1 (6.7) 

  1 (6.7) 
  1 (6.7) 

 
 

3 (20.0) 
2 (13.3) 

 
10 (66.7) 

 
 

10 (66.7) 
2 (13.3) 
2 (13.3) 
0 (0.0) 
1 (6.7) 

 
 
 
 
 

.314a 
 
 
 
 
 
 

.216a 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป กลุมทดลอง 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

กลุมควบคุม 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

 
p-value 

(กลุมทดลอง max, min = 5 ป, 1 ป X , S.D. = 4 ป 4 เดือน, 1.16) 
(กลุมควบคุม max, min = 5 ป, 1 ป X , S.D. = 1 ป 8 เดือน, 1.17) 

จํานวนคร้ังท่ีรักษาในหองฉุกเฉินดวย
อาการหอบหืดใน 1 ปท่ีผานมา 

ไมเคย 
เคย นอยกวา 5 คร้ัง 
เคยต้ังแต 5 คร้ังข้ึนไป 

 
 

  7 (46.7) 
  6 (40.0) 
  2 (13.3) 

 
 

8 (53.3) 
6 (40.0) 
1 (6.7) 

 
 
 
 

.819a 

(กลุมทดลอง  max, min = 3 คร้ัง,1 คร้ัง  X , S.D. = 1.53 คร้ัง, .63) 
(กลุมควบคุม  max, min = 3 คร้ัง, 1 คร้ัง  X , S.D. = 2.13 คร้ัง, .74) 

จํานวนคร้ังท่ีนอนโรงพยาบาลใน 1 ปท่ีผานมา 
ไมเคย 
เคย นอยกวา 5 คร้ัง 
เคยต้ังแต 5 คร้ังข้ึนไป 

  8 (53.3) 
  6 (40.0) 
  1 (6.7) 

  3 (20.0) 
  7 (46.7) 
  5 (33.3) 

 
 

.081a 

(กลุมทดลอง  max, min = 3 คร้ัง, 1 คร้ัง  X , S.D. = 1.66 คร้ัง,.72) 
(กลุมควบคุม  max, min = 3 คร้ัง, 1 คร้ัง  X , S.D. = 1.53 คร้ัง,.63) 

ระดับความรุนแรงของโรค 
นอย 
ปานกลาง 

 
  8 (53.3) 
  7 (46.7) 

 
  8 (53.3) 
  7 (46.7) 

 
 

1.000b 
a = Chi’s square, b = Fisher exact 

 
จากตารางท่ี 1 พบวาเด็กโรคหอบหืดในกลุมทดลองรอยละ 66.7 เปนเพศชาย รอยละ 53.3 

มีอายุระหวาง 1-3 ป โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 4 ป 4 เดือน รอยละ 66.7 ไดรับการรักษาดวยยาขยาย
หลอดลมชนิดรับประทานรวมกับยาพนขยายหลอดลม รอยละ 80.0 มีระยะเวลาเจ็บปวยนอยกวา 3 ป 
รอยละ 46.7 ไมเคยรักษาในหองฉุกเฉินดวยอาการหอบหืด รอยละ 53.3 ไมเคยนอนโรงพยาบาลใน 
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1 ปท่ีผานมา และรอยละ 53.3 มีความรุนแรงของโรคอยูในระดับนอย สําหรับกลุมควบคุม รอยละ 
80 เปนเพศชาย รอยละ73.3 มีอายุระหวาง 1-3 ป โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 3 ป 1 เดือน รอยละ 66.7 
ไดรับการรักษาโดยยาขยายหลอดลมชนิดรับประทานรวมกับยาขยายหลอดลมชนิดพน รอยละ 66.7 
มีระยะเจ็บปวยนอยกวา 2 ป รอยละ 53.3 ไมเคยรักษาในหองฉุกเฉินดวยอาการหอบหืด รอยละ 
46.7 เคยนอนโรงพยาบาลใน 1 ปท่ีผานมานอยกวา 5 คร้ัง และรอยละ 53.3 มีความรุนแรงของโรค
อยูในระดับนอย  

 จากการเปรียบเทียบ ระยะเวลาท่ีเจ็บปวย จํานวนครั้งท่ีมาหองฉุกเฉินใน 1 ปท่ีผานมา 
จํานวนคร้ังท่ีนอนโรงพยาบาลใน 1 ปท่ีผานมา ไดทดสอบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square test) สวน เพศ อายุ ระดับความรุนแรงของโรค
ของเด็ก ไดทดสอบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติทดสอบฟชเชอร 
(Fisher’s exact test) พบวาท้ังสองกลุมไมมีความแตกตางกัน 

 
1.2  ขอมูลสวนบุคคลของผูปกครอง 
 
ผูปกครองเด็กโรคหอบหืดกลุมทดลองจํานวน 15 ราย และกลุมควบคุมจํานวน 15 ราย 

จําแนกตาม อายุ ความเกี่ยวของกับเด็ก การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัว ความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กโรคหอบหืดท่ีไดรับ แหลงความรูท่ีไดรับ ประสบการณในการดูแลเด็กโรคหอบหืด ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 
จํานวนรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูปกครองจําแนกตาม อายุ ความเกี่ยวของกับเด็ก การศึกษา 
อาชีพ ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว ระยะเวลาท่ีไดดูแลเด็กโรคหอบหืด ความรูเร่ืองการ
ดูแลเด็กโรคหอบหืดท่ีไดรับ แหลงความรูท่ีไดรับ ระดับความรูเร่ืองโรคหอบหืดในเด็ก และ ระดับ
คะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก วิเคราะหโดย
ใชสถิติ Chi’s square และ Fisher exact 

 
ขอมูลท่ัวไป กลุมทดลอง 

(n=15) 
จํานวน (รอยละ) 

กลุมควบคุม 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ 

 
p-value 

อายุ (ป) 
20 - < 30 
30 - <40 
40 ปข้ึนไป 

 
  3 (20) 
  7 (46.7)  
  5 (33.3) 

 
  4 (26.7) 
  6 (40.0) 
  5 (33.3) 

 
 
 
.244a 

(กลุมทดลอง  max, min = 52 ป, 26 ป  X , S.D. = 36 ป, 7.49) 
(กลุมควบคุม  max, min =  50 ป, 21 ป  X , S.D. = 33 ป, 7.6) 

ความเกี่ยวของกับเด็ก 
มารดา 
บิดา 

การศึกษา 
ไมไดเรียน 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

อาชีพ 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
แมบาน  
พนักงานของรัฐ 

 
13 (86.7) 
  2 (13.3) 
 
  0 (0.0) 
  6 (4) 
  5 (33.3) 
  2 (13.3) 
 
  5 (33.3) 
  5 (33.3) 
  2 (13.3) 
  2 (13.3) 

 
13 (86.7) 
  2 (13.3) 
 
  4 (26.7) 
  6 (40) 
  5 (33.3) 
  0 (0.0) 
 
  7 (46.7) 
  8 (53.3) 
  0 (0.0) 
  0 (0.0) 

 
 
- 
 
 
 
 
.099a 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป กลุมทดลอง 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

กลุมควบคุม 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ 

 
p-value 

       คาขาย 
ความเพียงพอของรายไดของครอบครัว 

เพียงพอ 
ไมเพียงพอ 

ระยะเวลาท่ีไดดูแลเด็กโรคหอบหืด 
< 2 ป 
2 ป - < 3ป 
3 ป- < 4 ป 
4 ป- < 5 ป 
 5 ปข้ึนไป 

ความรูการดูแลเด็กโรคหอบหืดท่ีไดรับ 
        ไมไดรับ 
        ไดรับทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล 
        ไดรับนานๆคร้ัง 
แหลงความรูท่ีไดรับ 
         แพทย 
         พยาบาล 
         แพทยและพยาบาล 
         แพทยและพยาบาลและญาติ 

แพทยและพยาบาลและบุคคลอ่ืน 

  1 (6.7) 
 

  9 (53.3) 
  6 (46.7) 

 
  5 (33.3) 

  8 (40) 
  1 (6.7) 
  1 (6.7) 

  2 (13.3) 
 

  4 (26.7) 
  6 (40) 

  5 (33.3) 
  (n = 11) 
  4 (36.6) 

  2 (18.18) 
  5 (45.45) 
  1 (9.09) 

0 (0) 

  0 (0.0) 
 

  7 (46.7) 
  8 (53.3) 

 
10 (66.7) 
  2 (13.3) 
  2 (13.3) 

  0 (0) 
  1 (6.7) 

 
  2 (13.3) 
10 (66.7) 
  3 (20.0) 
  (n = 13) 
  2 (15.4) 
  5 (38.5) 
  4 (30.7) 
  1 (7.7) 
  1 (7.7) 

.197a 
 
 

.715b 
 
 
 
 
 

.225a 
 
 
 

.338a 
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ตารางท่ี 2 (ตอ) 
 

 
ระดับคะแนน 

กลุมทดลอง 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

กลุมควบคุม 
(n=15) 

จํานวน (รอยละ) 

 
p-value 

คะแนนความรูเร่ืองโรคหอบหืดในเด็ก 
         ตํ่า (1 - 4 คะแนน) 
          ปานกลาง (5 - 8 คะแนน) 
          สูง (9 - 12 คะแนน) 
          max, min (คะแนน) 
          mean, S.D.  
คะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตน 
          ตํ่า (1 - 91 คะแนน) 
          ปานกลาง (92 - 143 คะแนน) 
          สูง (144 - 195 คะแนน) 
         max, min 
         mean, S.D. 

   
  1 (6.7) 
  3(20.0) 

 11 (73.3) 
 11, 4 

9.13, 1.99 
 

  0 (0.0) 
15 (100.0) 

  0 (0.0) 
130, 102 

117.9, 9.67 

 
  0 (0.0) 
  6(40.0) 
  9 (60.0) 

11, 6 
8.73, 1.38 

 
  2 (13.3) 
13 (86.7) 
  0 (0.0) 
128, 72  

102.9, 14.99   

 
 
 
 

.162 
 
 
 
 
 

.241 

a = Chi’s square, b = Fisher exact 
 

จากตารางท่ี 2 พบวากลุมทดลองรอยละ 46.7 มีอายุ 30 ป-ตํ่ากวา 40 ป รอยละ 86.7 มีความ
เกี่ยวของคือเปนมารดาเด็ก รอยละ 33.3 จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา รอยละ 66.6 มีอาชีพเกษตรกรรม
และรับจาง รอยละ 53.3 มีความเพียงพอของรายไดของครอบครัวเพียงพอ รอยละ 40.0 ไดรับความรูใน
การดูแลเด็กโรคหอบหืดทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล รอยละ 45.5 ไดรับความรูจากแพทยและพยาบาล 
รอยละ 73.3 มีความรูเกี่ยวกับโรคหอบหืดในเด็กอยูในระดับสูง โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.13 คะแนน 
และท้ังกลุมมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 117.9 คะแนน สําหรับกลุมควบคุมรอยละ 40 มีอายุ 30 ป-ตํ่า
กวา40 ป รอยละ 86.7มีความเกี่ยวของคือเปนมารดาเด็ก รอยละ 40.0 จบการศึกษาช้ันประถมศึกษา ท้ัง
กลุมมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง รอยละ 53.3 มีความเพียงพอของรายไดของครอบครัวไมเพียงพอ 
รอยละ 66.7 รอยละ 38.5 ไดรับความรูในการดูแลเด็กโรคหอบหืดทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล รอยละ 60 
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ไดรับความรูจากพยาบาล มีความรูอยูในระดับสูง โดยคะแนนเฉล่ียเทากับ 8.73 คะแนน และท้ังกลุมมี
คะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉล่ียเทากับ 102.79 คะแนน 
 จากการเปรียบเทียบ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีไดดูแลเด็กโรคหอบหืด การ
ไดรับความรูในการดูแลเด็กโรคหอบหืด ระดับความรูเกี่ยวกับโรคหอบหืด และระดับคะแนน
สมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็กไดทดสอบความแตกตางของกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมโดยใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-square test) สวนความเกี่ยวของกับเด็ก ความ
เพียงพอของรายได ไดทดสอบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชสถิติทดสอบ
ฟชเชอร (Fisher’s exact test) พบวาท้ังสองกลุมไมมีความแตกตางกัน  
 
สวนท่ี 2  ขอมูลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของ
กลุมทดลอง กอนและหลังการไดรับโปรแกรม 
  

เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของกลุม
ทดลอง กอนและหลังไดรับโปรแกรม ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 
เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของกลุมทดลอง ในระยะ
กอนและหลังไดรับโปรแกรม วิเคราะหโดยใชสถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs 
Signed-Ranks Test) 
 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม คะแนน 
Range Mean Z p-value Range Mean Z p-value 

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

81-107 
 
119-149 

95.06 
 
133.20 

 
-3.411 

 
.000*** 

81-106 
 
77-106 

91.73 
 
91.86 

 
-.105 

 
.458ns 

***p < .001, ns = ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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จากตารางท่ี 3 พบวาคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกันอาการหอบ
หืดในเด็กสูงข้ึนหลังไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
 
สวนท่ี 3  ขอมูลเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กหลังการ
ทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  

เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของกลุมทดลอง 
และกลุมควบคุม กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมสมรรถนะ ดังแสดงในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 
เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก กอนและหลังการทดลอง 
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชสถิติทดสอบแมนวิทนียยู ( Mann-Whitney U Test) 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง กลุมตัวอยาง 
Range Mean range U p-value Range Mean range U p-value 

กลุมทดลอง 
 
กลุมควบคุม 

81-107 
 

81-106 

16.97 
 

14.03 

90.50  
.184 

119-149 
 

77-106 

23.00 
 

8.00 

 
.000 

 
.000 

***P <.001, ns=ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวา กอนไดรับโปรแกรมคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการ
หอบหืดในเด็กของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน และพบวาหลังไดรับโปรแกรม
คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของกลุมทดลองสูงกวาคาเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001) 
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การอภิปรายผล 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของ
ผูปกครองตอพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก การอภิปรายผลการศึกษาตามผลการ
ทดสอบสมมติฐาน มีดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1  ผูปกครองท่ีไดรับโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงกวากอนการไดรับโปรแกรม 

ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวาผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานนี้ โดยพบวาคาเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กของผูปกครองภายหลังท่ีไดรับโปรแกรมสูงกวากอน
ไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) ดังแสดงในตารางท่ี 3 ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

ผูปกครองในกลุมทดลองสวนใหญ สถานะทางสังคมคอนขางตํ่า ดังจะเห็นวาสวนใหญ
มีอาชีพเกษตรกรรมและรับจาง มีรายไดครอบครัวไมเพียงพอ การศึกษาก็ไมไดสูงมากนัก ปจจัย
เหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูสมรรถนะแหงตนของบุคคล (ทัศน ีประสบกิตติคุณ; 
2544ข, Callaghan, 2006) และเด็กสวนใหญมีระยะการเจ็บปวยนอยกวา 3 ป ผูปกครองจึงมี
ประสบการณในการดูแลเด็กนอย ถึงแมวาเด็กสวนใหญมีระดับความรุนแรงของโรคนอย แตก็มี
เกือบคร่ึงหนึ่งของกลุมทดลองท่ีมีอาการรุนแรงปานกลาง (ตารางท่ี 1) และไดรับการดูแลรักษาท่ี
ยุงยาก เชน การพนยา การดูแลขณะมีอาการหอบหืด การหลีกเล่ียงส่ิงท่ีทําใหเกิดอาการหอบหืด 
ดวยความยุงยากของกิจกรรมการดูแลจึงตองใชประสบการณ ทักษะการปฏิบัติมากกวาปกติ ปจจัย
เหลานี้สงผลใหการรับรูสมรรถนะแหงตนอยูในระดับปานกลาง (กิตติมา สําราญไชยธรรม, 2541; 
สมทรง เคาฝาย, 2541) ถึงแมวากลุมทดลองมีความรูโรคหอบหืดในระดับดีก็ตาม (ตารางท่ี 2) และ
การรับรูสมรรถนะแหงตนน้ันมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม (กมลทิพย ดานชัย, 2540; 
Sander & Woolley, 2004)  

เม่ือผูปกครองไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหงตน พบวากลุมทดลองมีคะแนนการรับรู
สมรรถนะแหงตนและคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดสูงกวากอนไดรับโปรแกรม 
(ตารางท่ี ง1 และตารางท่ี 3 ตามลําดับ) สามารถอธิบายไดวาบุคคลจะมีการรับรูสมรรถนะแหงตน
เพิ่มข้ึนไดตองไดดูตัวแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกับตนเอง ไดทดลองปฏิบัติตามตัวแบบ ไดรับ
คําพูดสนับสนุน ช้ีแนะ และบุคคลนั้นตองมีความพรอมดานรางกายและอารมณเพื่อท่ีจะเรียนรูส่ิง
ตางๆไดดี (Bandura, 1997) ในการวิจัยคร้ังนี้ผูปกครองมีปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสมเนื่องมาจาก



 
 

 

64 

ความไมม่ันใจในความสามารถของตนเองโดยเฉพาะการดูแลเด็กใหออกกําลังกายท่ีผูปกครองไม
กลาทําเพราะกลัววาเด็กจะมีอาการหอบมากข้ึนและการดูแลเม่ือเด็กมีอาการหอบหืดท่ีผูปกครอง
วิตกกังวล กลัววาตนเองจะดูแลแลวไมทําใหเด็กมีอาการหอบหืดลดลง เม่ือผูปกครองไดเห็น
ผูปกครองเด็กโรคหอบหืดจากส่ือวีดีทัศนซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกับตน รวมท้ังส่ือวีดีทัศนเปนส่ือท่ี
มีท้ังภาพเคล่ือนไหวและเสียงท่ีนาสนใจ ดูซํ้าหลายๆ คร้ังได เห็นการปฏิบัติกิจกรรมไดอยาง
ตอเนื่อง เนนใหเห็นจุดสําคัญ (โสภา กรรณสูต, 2542) ซ่ึงการเสนอตัวแบบทําใหผูสังเกตเกิดการ
เรียนรูและคิดวาตนนาจะสามารถมีพฤติกรรมดังเชนตัวแบบได (Bandura, 1997) จึงทําใหผูสังเกต
สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมตามตัวแบบได (นันทนา นุนงาม, 2544; พรทิพย ธรรมวงค, 2541; 
สุสัณหา ยิ้มแยม, อัญชนา โตศิลากุล และสุธิศา ลามชาง, 2544) นอกจากน้ันส่ือวีดีทัศนในการวิจัย
คร้ังนี้ยังเสนอตัวแบบเปรียบเทียบระหวางผูปกครองที่แสดงพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืด
ในเด็กถูกตองเหมาะสมแลวบุตรมีอาการหอบหืดลดลง สุขภาพดีข้ึน และผูปกครองท่ีแสดง
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กไมเหมาะสมแลวบุตรยังคงมีอาการหอบหืด ดังนั้นเม่ือ
ผูปกครองไดดูผูปกครองในส่ือวีดีทัศนแลวทําใหผูปกครองซ่ึงอยากใหเด็กมีอาการหอบหืดลดลง
สังเกตการปฏิบัติของผูปกครองท้ังสองแบบแลวเกิดการเรียนรูและพิจารณาที่จะปฏิบัติตามตัวแบบ
แสดงพฤติกรรมและท่ีไดรับผลลัพธตามท่ีตนคาดไว เกิดความมั่นใจวาผูปกครองในส่ือวีดีทัศนท่ี
ปฏิบัติถูกตองเหมาะสมนั้นดี และคาดหวังวาบุตรของตนจะมีอาการหอบหืดลดลงเชนเดียวกันจึง
อยากจะทําตามจึงจดจําไวเพื่อจะไดปฏิบัติดังตัวแบบเม่ือตองไดดูแลเด็กท่ีมีอาการหอบหืดหรือตอง
อยูในสถานการณท่ีคลายคลึงกัน  

การไดสังเกตการสาธิตวิธีปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดแก การสอนบริหารการหายใจใหเด็ก 
การพนยาและการจัดการเม่ือเด็กเร่ิมมีอาการหอบหืด รวมท้ังไดรับการช้ีแนะ สนับสนุนในการ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ทําใหผูปกครองตัดสินความสามารถของเขาและเกิดความเช่ือม่ันวาตนนาจะ
ทําได และเม่ือไดทดลองปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กดวยตนเอง ไดรับการพูด
สนับสนุน ช้ีแนะการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหผูปกครองคอยๆฝกจากกิจกรรมท่ีงายๆ เชน การจัดทา
นอนหรือการอุมเด็กขณะมีอาการหอบหืด แลวคอยลองฝกกิจกรรมที่ยากข้ึนเปนลําดับ เชน การฝก
เด็กบริหารการหายใจ การพนยา การจัดการอาการหอบหืด ประกอบกับผูปกครองไดรับการ
ชวยเหลือในการทดลองปฏิบัติกิจกรรม การพูดคุยใหกําลังใจเม่ือยังไมกลาปฏิบัติ และพูดชมเชยเมือ่
ปฏิบัติกิจกรรมไดดีในขณะทดลองปฏิบัติ ทําใหผูปกครองเกิดความม่ันใจมากข้ึนวาตนเองสามารถ
ทําได หลังจากไปทดลองปฏิบัติท่ีบานแลวบุตรของตนมีอาการหอบหืดลดลงตามท่ีคาดหวังไวก็จะ
เกิดความม่ันใจในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติมากข้ึน นอกจากนั้นการสังเกตสีหนา
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ทาทาง ซักถามความวิตกกังวล หรือซักถามภาวะสุขภาพของเด็กกอนเขารวมโปรแกรมและซักถาม
ถึงความพรอมในการเขารวมโปรแกรมก็เปนการประเมินความพรอมทางดานรางกายและอารมณ
กอนการเรียนรูเนื่องจากผูปกครองจะเรียนรูส่ิงตางๆไดดีตองมีความสุขสบายท้ังทางดานรางกาย
และอารมณ 

หลังจากท่ีผูปกครองไดปฏิบัติตามผูปกครองในส่ือวีดีทัศน 4 สัปดาหโดยไดรับการ
สงเสริมสมรรถนะซ่ึงเนนย้ําถึงผลลัพธท่ีผูปกครองไดคาดหวังไว การพูดช้ีแนะในการปฏิบัติ การ
ใหกําลังใจ การชมเชยและการสนับสนุนใหปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมอยางตอเนื่อง ทําใหกลุม
ตัวอยางไดมีประสบการณ ทักษะการปฏิบัติมากข้ึน สงผลใหมีการรับรูสมรรถนะของตนเองเพ่ิมข้ึน
และสามารถปฏิบัติกิจกรรมเหลานั้นไดดีข้ึน ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของ
แบนดูรา (Bandura, 1986, 1997) ท่ีเช่ือวาบุคคลสามารถมีพฤติกรรมหรือกระทํากิจกรรมท่ีกําหนด
ไดและคาดวาจะเกิดผลลัพธท่ีตนคาดหวังไว ก็จะมีความพยายามที่จะมีพฤติกรรมนั้นๆ เม่ือบุคคล
สามารถกระทํากิจกรรมท่ีกําหนดไดก็จะรับรูสมรรถนะแหงตนมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ
สมพร  โชติวิทยธารากร (2543) พบวาการสงเสริมสมรรถนะแหงตนของมารดาในการดูแลบุตร
โรคหัวใจแตกําเนิด ตามแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนโดยการสาธิต ใหฝกปฏิบัติและให
คําแนะนํา ทําใหมารดามีการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการดูแลเด็กโรคหัวใจเพิ่มข้ึน 
และศึกษาของสมทรง  เคาฝาย (2540) พบวาการใหมารดาฝกปฏิบัติการดูแลทารกดวยตนเองตามท่ี
ดูจากตัวแบบ ใชคําพูดช้ีแนะ ชมเชย ใหกําลังใจ มารดามีการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรม
การดูแลทารกเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของบารโลว, เพาเวลล, และ กิลคริสต (Barlow, 
Powell, Gilchrist, 2006) เกี่ยวกับการฝกหัดและชวยเหลือผูปกครองในการนวดเด็กท่ีชวยเหลือ
ตัวเองไมไดโดยนักกายภาพบําบัดเปนผูฝกหัดดวยวิธีการสาธิต การแนะนํา การติดตามการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง และการศึกษาของ บารโลว, เพาเวลล, และ เชสเชอร (Barlow, Powell, & Cheshire, 
2007) เกี่ยวกับการฝกหัดและชวยเหลือผูปกครองในการนวดเด็กท่ีมีความพิการทางสมอง ท้ังสอง
การศึกษาพบวาผูปกครองมีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มข้ึนและสามารถนวดเด็กไดดีข้ึน 

อยางไรก็ตามจากการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยสังเกตวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กในประเด็นหลักๆ แตไมทราบในรายละเอียดของวิธีการปองกันในแต
ละดาน โดยเฉพาะดานการหลีกเล่ียงส่ิงท่ีกระตุนใหเกิดอาการหอบหืดและการปฏิบัติตามแผนการ
รักษา เชน ทราบวาตองทําความสะอาดบานและหองนอนไมใหมีฝุน แตไมทราบวาการทําความ
สะอาดบานและหองนอนท่ีถูกตองสําหรับเด็กโรคหอบหืดควรทําอยางไรบาง ทราบวาตองดูแลเด็ก
ใหหางจากส่ิงกระตุนท่ีทําใหเกิดอาการหอบหืดแตไมทราบวาส่ิงกระตุนนั้นมีอะไรบาง เปนตน 
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หลังไดเขารวมโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตน ผูปกครองไดดูส่ือวีดีทัศนซ่ึงแสดงข้ันตอนและ
รายละเอียดในการปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กแลวผูปกครองก็สามารถปฏิบัติ
ไดซ่ึงอาจกลาวไดวากลุมตัวอยางอาจมีความรูในการปองกันอาการหอบหืดไมละเอียดลึกซ้ึงพอจึง
ทําใหการรับรูสมรรถนะแหงตนของกลุมตัวอยางอยูในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กไมเหมาะสม 
 
สมมติฐานที่ 2  ผูปกครองท่ีไดรับโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนมีคะแนนพฤติกรรมการ
ปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงกวาผูปกครองท่ีไดรับการดูแลตามปกติ 

ผลการศึกษาสนับสนุนสมมติฐานน้ี โดยพบวากลุมทดลองซ่ึงไดรับโปรแกรมสงเสริม
สมรรถนะแหงตน มีคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงกวากลุมควบคุม
ซ่ึงไดรับการพยาบาลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001) (ตารางที่ 4) ท้ังนี้สามารถอธิบายได
ดังนี้ 

ผูปกครองในกลุมทดลองสวนใหญมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กระดับปานกลาง (ตารางท่ี 2) ผูปกครองกลุมนี้ไดรับความรูทุกคร้ังท่ีมา
โรงพยาบาล (รอยละ 73.3) และท้ังกลุมไดรับความรูจากแพทยและพยาบาล (รอยละ 100) ซ่ึงคลายคลึง
กับกลุมควบคุมท่ีสวนใหญมีคะแนนการรับรูสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก
ระดับปานกลาง (ตารางท่ี 2) ไดรับความรูทุกคร้ังท่ีมาโรงพยาบาล (รอยละ 86.7) และทั้งกลุมไดรับ
ความรูจากแพทยและพยาบาล (รอยละ 100) (ตารางท่ี 2) 

ผูปกครองกลุมควบคุมสวนใหญไดรับความรูและคําแนะนําการดูแลเด็กโรคหอบหืดจาก
แพทยและพยาบาล เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค การรักษา การหลีกเล่ียงส่ิงกระตุนทําใหเกิดอาการหอบ
หืด สอนวิธีการการพนยา และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามเวลานัดของแพทย ซ่ึงหลังติดตามไป
ถึงสัปดาหท่ี 4 ผูปกครองมีการรับรูสมรรถนะแหงตนและพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็ก
ไมเพิ่มข้ึนจากเดิม (ตารางท่ี 4) ขณะท่ีผูปกครองกลุมทดลองไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหงตนตาม
แนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) โดยไดรับการประเมินความพรอม
ทางดานรางกายและอารมณกอนเขารวมโปรแกรม ไดดูส่ือวีดีทัศนท่ีนําเสนอการปองกันอาการหอบ
หืดของผูปกครองเด็กโรคหอบหืด ไดทดลองปฏิบัติกิจกรรมการปองกันอาการหอบหืดดวยตนเอง
พรอมกับการไดรับคําพูดช้ีแนะ สนับสนุนใหปฏิบัติอยางถูกตอง เหมาะสม คําชมเชยเม่ือปฏิบัติไดดี 
ทําใหผูปกครองมีความม่ันใจมากข้ึนและมีการรับรูสมรรถนะแหงตนเพิ่มข้ึน (ภาคผนวก ง1) สงผลตอ
พฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กใหเพิ่มข้ึนตามไปดวย (ตารางท่ี 4) นอกจากนัน้การท่ีไดรับ
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ผลลัพธตามความคาดหวังของตนเองท่ีเปนไปในทางท่ีดี ก็จะทําใหมีความพยายามปฏิบัติตามตัวแบบ
มากยิ่งข้ึนซ่ึงสังเกตจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีสีหนาสดช่ืน และบอกวาลูกหายใจไมมีเสียงดังใน
ตอนกลางคืน หลับสนิทมากข้ึน เลนไดดี รับประทานอาหารไดดีข้ึน (ภาคผนวก ง2) มีกลุมตัวอยางราย
หนึ่งบอกวาสัปดาหแรกของการเขารวมโปรแกรมเด็กมีหายใจไมออก รองงอแง หลับไมสนิท ไมคอย
เลน ถึงแมใหยาขยายหลอดลมตามแพทยส่ังก็ตามอาการก็ไมดีข้ึน หลังจากไดรับโปรแกรมคร้ังท่ี 2 ได
ใหดื่มน้ําอุนบอยๆ ใหนอนหัวสูง ตามตัวแบบในส่ือวีดีทัศน หลังจากนั้น 1 วันเด็กหายใจสม่ําเสมอขึน้ 
ไมรองงอแง หลับไดดีข้ึน หลังนัดสัปดาหท่ี 4 ผูวิจัยสังเกตวาเด็กเลนไดดี สดช่ืน มารดาบอกดวยสี
หนาดีใจวา ลูกหายใจดีข้ึน รับประทานอาหารไดมากข้ึน และกลาวถึงโปรแกรมวา “เช่ือไดวาดจีริงๆ ดี
มากๆ” อีกรายหนึ่งหลังไดรวมโปรแกรมแลวลูกหายใจดีข้ึนจึงไดแนะนําเพื่อนบานท่ีมีลูกเปนโรค
หอบหืดมาเขารวมโปรแกรมดวย 

จะเห็นไดวาเม่ือกลุมตัวอยางไดรับการสงเสริมสมรรถนะแหงตนในการปองกันอาการ
หอบหืดในเด็กแลวมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กเพิ่มข้ึนจึงเปนไปตามแนวคิดของ
แบนดูราท่ีเช่ือวา พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนไดโดยการมีประสบการณตรงและจากการดูตัวแบบ 
การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดข้ึนอยูกับความคาดหวังในผลลัพธและความเช่ือในสมรรถนะของ
ตนเองซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติจริง (Bandura, 1986) ดังการศึกษาของ สมพร  โชติวิทยธารากร (2543) 
พบวาหลังเขารวมโปรแกรมพัฒนาการรับรูสมรรถนะของมารดาในการดูแลบุตรโรคหัวใจแต
กําเนิดตามแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนซ่ึงประกอบดวย การใหคําแนะนํา การสาธิต การฝก
ปฏิบัติ การแลกเปล่ียนประสบการณ การบันทึกสุขภาพและจดหมายกระตุนเตือน มารดามีการรับรู
สมรรถนะและพฤติกรรมการดูแลบุตรเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของสมทรง  เคาฝาย (2540) 
เกี่ยวกับผลการเตรียมมารดาตอการรับรูความสามารถของตนเองในการดูแลทารกคลอดกอน
กําหนดและพฤติกรรมการดูแลทารก ซ่ึงไดรับการเตรียมใหมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแล
ทารกโดยการใหมารดาฝกหัดการดูแลทารกดวยตนเอง การดูตัวแบบในการดูแลทารกในหนังสือ
คูมือการดูแลทารก การใชคําพูดช้ีแนะ ชักจูง ชมเชย ใหกําลังใจ และการใหมารดาระบายความรูสึก
เกี่ยวกับการดูแลทารกพบวามารดาท่ีไดรับการเตรียมใหมีการรับรูสมรรถนะแหงตนในการดูแล
ทารกมีพฤติกรรมการดูแลทารกถูกตองเหมาะสมกวากลุมท่ีไมไดรับการเตรียมใหมีการรับรู
สมรรถนะแหงตน การศึกษาของแลพพิน (Lappin, 2006) เกี่ยวกับการสงเสริมสมรรถนะแหงตน
ของมารดาในการนวดในทารกท่ีตาบอดโดยสอนมารดาในการนวดทารกตามส่ือวีดีทัศนทีละรายท่ี
บาน พบวาหลังการสอนนวดมารดาสามารถในการส่ือสารกับทารกไดมากข้ึน นอกจากนั้น
การศึกษาของบารโลว, เพาเวลล, และ กิลคริสต (Barlow, Powell, Gilchrist, 2006) เกี่ยวกับการ
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ฝกหัดและชวยเหลือผูปกครองในการนวดเด็กท่ีชวยเหลือตัวเองไมไดโดยนักกายภาพบําบัดเปนผู
ฝกหัดดวยวิธีการสาธิต การแนะนํา การติดตามการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และการศึกษาของ บารโลว, 
เพาเวลล, และ เชสเชอร (Barlow, Powell, & Cheshire, 2007) เกี่ยวกับการฝกหัดและชวยเหลือ
ผูปกครองในการนวดเด็กท่ีมีความพิการทางสมอง ท้ังสองการศึกษาพบวาผูปกครองมีการรับรู
สมรรถนะแหงตนเพิ่มข้ึนและสามารถนวดเด็กไดดีข้ึน 

ผลการศึกษาคร้ังนี้สรุปไดวา โปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองเด็กโรค
หอบหืดท่ีสรางตามแนวคิดการรับรูสมรรถนะแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1986, Bandura, 1997) 
มีผลทําใหผูปกครองมีพฤติกรรมการปองกันอาการหอบหืดในเด็กสูงข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากผลของการ
สงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองสามารถทําใหพฤติกรรมของผูปกครองในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็กเพิ่มข้ึนได ซ่ึงสงผลใหเด็กโรคหอบหืดมีอาการหอบหืดลดลงและมีภาวะ
สุขภาพท่ีดีมากข้ึน 

จากการทดลองใชโปรแกรมสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครองในการปองกัน
อาการหอบหืดในเด็ก ผูวิจัยมีขอสังเกตดังนี้ 
 1.  จากการวิจัยคร้ังนี้พบวา บางรายไมทราบวาอะไรบางท่ีอาจกระตุนใหเด็กเกิดอาการ
หอบหืด หรือไมทราบวิธีการจัดทานอนท่ีทําใหเด็กหายใจไดสะดวก การเลือกใชเคร่ืองนอนเด็ก 
การทําความสะอาดบานหรือหองนอนเด็ก แตเม่ือไดรับความรู คําแนะนํา ผูปกครองรายหนึ่งกลาว
วาเม่ือทราบอยางนี้แลวทําใหม่ันใจวาสามารถทําได ดังนั้นการใหความรูและคําแนะนําก็เปนวิธีการ
หนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมสมรรถนะแหงตนของผูปกครอง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของศิริกาญจนา  
เอกศิริไตรรัตน (2543) ท่ีพบวา มารดาท่ีมีความรู เ ร่ืองโรคหอบหืดสูงจะมีความเช่ือม่ันใน
ความสามารถของตนสูงตามไปดวย 

 2.  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจําเปนตองติดตามทําโปรแกรม คร้ังท่ี 2 ท่ีบาน เนื่องจาก
ผูปกครองในกลุมทดลองไมมีเวลามาโรงพยาบาล จํานวน 7 รายซ่ึงผูวิจัยไดไปซักถามถึงการปฏิบัติ 
ใหดูส่ือวีดีทัศน 1 คร้ัง และพูดสนับสนุนใหปฏิบัติ  


