
 
บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

  
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุมเดียววัดแบบอนุกรมเวลา (one group time 
series outcome patterns) เพื่อเปรียบเทียบความเครียด อาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนในผูปวย
สตรีมะเร็งอวัยวะสืบพันธุท่ีไดรับเคมีบําบัดกอนและหลังการฟงดนตรีบําบัด 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ประชากร คือ สตรีท่ีปวยเปนโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรีและไดรับการรักษาดวย 
เคมีบําบัด 
 กลุมตัวอยาง  คือ สตรีท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับประชากร และเขารับการรักษาดวย 
เคมีบําบัดในหอผูปวยนรีเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(purposive sampling) จํานวน 20 ราย ตามคุณสมบัติท่ีกาํหนด (inclusion criteria) ดังตอไปนี้ 

1. รับการรักษาชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 ดวยคารโบพลาตินเพียงอยางเดียวหรือคารโบ-
พลาตินรวมกับเคมีบําบัดชนิดอ่ืน 

2. รูสึกตัวดี  
3. ไมมีความผิดปกติทางการไดยิน 
4. ไมดื่มแอลกอฮอล ไมมีประวัติการชัก หรืออุบัติเหตุทางสมอง  
5. ชอบฟงดนตรี 
6. มีเคร่ืองเลนแผนบันทึกเสียงเปนของตัวเอง 
7. อานและเขียนภาษาไทยได 
8. ยินดีเขารวมโครงการวิจัย 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยเคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย และ
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  



 43 

1. เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย คือ เคร่ืองเลนแผนบันทึกเสียงพรอมหูฟงแบบ
ปรับความดังเสียงได และซีดีเพลงซ่ึงรวบรวมโดยอาริยา สอนบุญ (2543) ประกอบดวยเพลง
บรรเลง มีท้ังหมด 5 ชุด ความยาวชุดละ 60 นาที รวมท้ังหมด 36 เพลง โดยทุกเพลงมีจังหวะอยู
ระหวาง 60-80 คร้ังตอนาที 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 
 2.1  แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับอายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ การวินิจฉัยโรค ระยะของโรค ชนิดและชุดของเคมีบําบัดท่ีไดรับ โรค 
ประจําตัว 

 2.2  แบบวัดความเครียดสวนปรุง สวนท่ี3 เกี่ยวกับอาการของความเครียด (สุวัฒน 
มหันตนิรันดรกุล และคณะ, 2540) ประกอบดวยขอความอาการของความเครียดจํานวน 33 ขอ แบง
ออกเปน 7 ระบบ ไดแก ระบบกลามเน้ือจํานวน 5 ขอ ระบบประสาทพาราซิมพาเธติกจํานวน 5 ขอ 
ระบบประสาทซิมพาเธติกจํานวน 5 ขอ อาการความเครียดดานอารมณจํานวน 5 ขอ อาการ
ความเครียดดานความคิดจํานวน 5 ขอ ระบบตอมไรทอจํานวน 4 ขอ และระบบภูมิคุมกันจํานวน 4 
ขอ โดยมีตัวเลือกคําตอบระดับความรูสึกเครียดเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
ระดับต้ังแต ไมรูสึกเครียดจนถึงเครียดมากท่ีสุด ใหคะแนนเรียงลําดับต้ังแต 1 ถึง 5 แตถาไมเกิด
อาการใหคะแนนเปน 0  ดังนั้นคะแนนรวมตํ่าสุดเทากับ 0 และคะแนนรวมสูงสุดเทากับ 165 
คะแนน 

  2.3  แบบประเมินอาการคลื่นไส ขยอนและอาเจียน ผูวิจัยใชแบบประเมินอาการ
คล่ืนไส ขยอนและอาเจียน (The Rhodes Index of Nausea and Vomiting Form II [INV-2]) ตาม
แนวคิดของโรดส และคณะ (Rhodes et al., 1987) ท่ีบุษบา สมใจวงษ (2544) ดัดแปลงจากฉบับ
ภาษาไทยของรัชนี นามจันทรา (2535) แบบประเมินนี้ประกอบดวยขอคําถาม 8 ขอ แบงเปนคําถาม
เกี่ยวกับอาการคล่ืนไส 3 ขอ ไดแก ความถ่ี ระยะเวลาและความทุกขทรมาน อาการขยอน 2 ขอ 
ไดแก ความถ่ีและความทุกขทรมาน และอาการอาเจียน 3 ขอ ไดแก ความถ่ี ปริมาณและความทุกข
ทรมาน ซ่ึงลักษณะคําตอบเก่ียวกับความถ่ี ระยะเวลา และปริมาณจะเปนตัวเลขตามความเปนจริง 
(interval scale) ในขณะท่ีคําตอบเกี่ยวกับความทุกขทรมานใชมาตราสวนประมาณคาแบบสเกล 
(rating scale) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสนตรงในแนวนอน มีความยาว 10 เซนติเมตร คาคะแนนของความ
ทุกขทรมานในแตละอาการจะมีคาต้ังแต 0–10 โดย 0 หมายถึงไมมีความทุกขทรมานเลย  10 
หมายถึงมีความทุกขทรมานมากท่ีสุด ซ่ึงกลุมตัวอยางจะตองขีดเสนตรงในแนวต้ังทับลงบนมาตร
วัดตามความรูสึกทุกขทรมานท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังเขานอน  
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 
 การหาความตรง (validity) 

1. ดนตรี ซ่ึงผูวิจัยใชเพลงท่ีอาริยา สอนบุญ (2543) ไดคัดเลือกตามหลักการใชดนตรี
บําบัดโดยใชลดความวิตกกังวลและอาการคล่ืนไสอาเจียนในผูปวยมะเร็งเตานมที่ไดรับเคมีบําบัด 
มาแลว 

2. แบบวัดความเครียดสวนปรุงสวนท่ี 3 เกี่ยวกับอาการของความเครียด (สุวัฒน  
มหันตนิรันดรกุล และคณะ, 2540) จํานวน 33 ขอ แบงออกเปน 7 ระบบ แบบวัดนี้ไดผานการตรวจ
ความตรงตามสภาพโดยผูสรางเคร่ืองมือไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ .28-.39 ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95 % ผูวิจัยจึงไมไดหาความตรงอีก 

3. แบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนตามแนวคิดของโรดส และคณะ 
(Rhodes et al., 1987) ซ่ึงผานการตรวจสอบความตรงตามสภาพ โดยไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
ของสเปยรแมน (Spearman correlation coefficient) เทากับ .87  ตรวจสอบความตรงตามโครงสราง 
ไดคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ .90  แบบประเมินนี้รัชนี นามจันทรา (2535) ใหผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแลวไดคาเทากับ .87 และบุษบา สมใจวงษ (2544) นํามาหาคาความ
เช่ือม่ันซํ้าอีกคร้ังไดคาเทากับ .96-.99 

 การหาความเชื่อม่ัน (reliability) 
1. แบบวัดความเครียดสวนปรุงในสวนท่ี 3 สวนท่ีเกี่ยวกับอาการความเครียด (สุวัฒน 

มหันตนิรันดรกุล และคณะ, 2540) ผูวิจัยไดนําแบบวัดนี้ไปทดสอบความเช่ือม่ันชนิดความ
สอดคลองภายใน (internal consistency reliability) กับผูปวยท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับกลุมตัวอยางใน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน 10 ราย และนําคะแนนท่ีไดมาหาคาความเช่ือม่ันโดยใช
สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .89 

2. แบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนตามแนวคิดของโรดส และคณะ 
(Rhodes et al., 1987) ผูวิจัยนําแบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนดังกลาว ไปทดสอบ
หาความเช่ือม่ัน (reliability) แบบทดสอบซํ้า (test-retest method) โดยนําไปทดลองใชกับผูปวยท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จํานวน 10 รายและประเมิน
ซํ้าอีก 3 ช่ัวโมงตอมา แลวนําขอมูลท่ีไดท้ังสองคร้ังมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสถิติ
สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ .91  
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การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 
  

 ผูวิจัยไดพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยางในทุกข้ันตอนของการวิจัยต้ังแตเร่ิมกระบวนการ
รวบรวมขอมูล การดําเนินการวิจัย และการนําเสนอผลการวิจัย โดยกอนดําเนินการทดลอง ผูวิจัยได
เสนอโครงการวิจัยผานคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีการรวบรวมขอมูลและวิธีการ
ดําเนินการทดลองใหกลุมตัวอยางทราบ รวมท้ังขอความรวมมือในการทําวิจัย โดยไมมีการบังคับ
ใดๆ พรอมกับขอใหกลุมตัวอยางลงช่ือในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัยตลอดจนช้ีแจงใหกลุม
ตัวอยางทราบวาสามารถถอนตัวออกจากโครงการวิจัยไดหากตองการโดยไมตองอธิบายเหตุผล 
และจะไมไดรับผลกระทบใดๆ ตอการรักษาพยาบาล ในระหวางการวิจัยกลุมตัวอยางยังคงไดรับยา
ตานอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนตามมาตรฐานการรักษา การนําเสนอขอมูลเพื่ออภิปรายหรือ
พิมพเผยแพรไดทําในภาพรวมของผลการวิจัยโดยไมมีการเปดเผยช่ือของกลุมตัวอยาง 

 

การรวบรวมขอมูล 

 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการ

รวบรวมขอมูล 
1. ทําหนังสือผานคณบดีคณะพยาบาลศาสตรถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย และขออนุญาตดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
ท่ีหอผูปวยนรีเวชกรรม  

2. หลังจากไดรับอนุญาตแลว ผูวิจัยเขาพบหัวหนาฝายการพยาบาล ผูชํานาญการ
พยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม หัวหนาหอผูปวยนรีเวชกรรม และผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อแนะนําตัว ช้ีแจง 
วัตถุประสงค รายละเอียดของข้ันตอนการรวบรวมขอมูล และขอความรวมมือในการทําวิจัย 

3. สํารวจรายช่ือผูปวยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุสตรี ท่ีมารับการรักษาดวยเคมีบําบัดทุกราย 
เพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนด  

4. พบกลุมตัวอยางในวันแรกของการเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อแนะนําตัว 
อธิบายวัตถุประสงค และข้ันตอนในการทําวิจัย สรางสัมพันธภาพเพื่อใหเกิดความคุนเคยและ
ไววางใจ รวมท้ังขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล แลวใหกลุมตัวอยางลง
ลายมือช่ือยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 
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5. รวบรวมขอมูลของกลุมตัวอยางตามแบบบันทึกขอมูลท่ัวไปโดยการสัมภาษณ การ
วินิจฉัย ระยะของโรค ชนิด ปริมาณและจํานวนชุดเคมีบําบัด ดูจากบันทึกและประวัติการรักษาของ
แพทย 

6. ข้ันดําเนินการทดลอง (ดูแผนภูมิท่ี 2 ประกอบ) 
6.1  คร้ังท่ี 1 ของการทดลอง (การไดรับเคมีบําบัดชุดที่ 2 ไมไดรับดนตรีบําบัด) กลุม

ตัวอยางท้ังหมดจะไดรับการดูแลตามปกติ โดยในวันรับเคมีบําบัดผูวิจัยประเมินความเครียดของ
กลุมตัวอยางกอนผูปวยไดรับสารน้ําทางหลอดเลือดดําปริมาณ 500 มิลลิลิตร ในเวลาประมาณ 
13.00 น.และเร่ิมรับเคมีบําบัดในเวลาประมาณ 16.00 น. เสร็จส้ินการรับเคมีบําบัดเวลาประมาณ 
20.00 น. และในเวลาประมาณ 20.00 น. (กอนเวลานอน) ผูวิจัยประเมินความเครียด อาการคล่ืนไส 
ขยอนและอาเจียนของกลุมตัวอยางอีกคร้ังโดยใชการสอบถามและใหกลุมตัวอยางตอบ  

ในวันท่ี 1 หลังไดรับเคมีบําบัดกอนท่ีกลุมตัวอยางจะออกจากโรงพยาบาลผูวิจัยนํา
ซองจดหมายจาหนาซองถึงผูวิจัยพรอมแบบบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน และแบบ
ประเมินความเครียดใหแกกลุมตัวอยาง พรอมกันนี้ผูวิจัยอธิบายใหกลุมตัวอยางเขาใจวิธีการบันทึก 
หากมีขอสงสัยใหซักถามจนเขาใจซ่ึงกลุมตัวอยางตองบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนและ
ประเมินความเครียดดวยตนเองทุกวันนับต้ังแตต่ืนนอนจนกระท่ังเขานอนเปนเวลา 3 วัน เร่ิมต้ังแต
วันท่ี 2 หลังไดรับเคมีบําบัดโดยใหกลุมตัวอยางบันทึกอาการในเวลาประมาณ 20.00 น. เม่ือบันทึก
ครบสมบูรณแลว (ครบ 3 วัน) ใหกลุมตัวอยางสงแบบบันทึกคืนแกผูวิจัยทางไปรษณีย  ท้ังนี้จะไม
ประเมินอาการใดๆในวันท่ี 1 หลังไดรับเคมีบําบัด เนื่องจากเปนวันเดินทางกลับบาน และการ
เปล่ียนสภาพแวดลอมจากการอยูโรงพยาบาลไปอยูท่ีบานในวันแรกนั้น ผูปวยตองมีการปรับตัวท่ี
อาจกอใหเกิดความเครียด นอกจากนี้ระยะทางและความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางอาจทําให
ผูปวยจดจําอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนไดไมแนนอน แตไดขอใหผูปวยเร่ิมประเมินในวันท่ี 2-
4 หลังรับเคมีบําบัด 

6.2  คร้ังท่ี 2 ของการทดลอง (การไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 3 และดนตรีบําบัด หางจาก
คร้ังแรก 4 สัปดาห) วันท่ีไดรับเคมีบําบัด เวลาประมาณ 13.00 น. ผูวิจัยประเมินความเครียดของ 
กลุมตัวอยางกอนการรับเคมีบําบัด หลังจากนั้นผูวิจัยใหกลุมตัวอยางเลือกชุดเพลงท่ีชอบเพื่อใชฟง
ในวันท่ีไดรับเคมีบําบัดโดยท่ีกลุมตัวอยางตองฟงดนตรีวันละ 3 คร้ัง ฟงติดตอกันคร้ังละ 20-30 
นาที โดยกลุมตัวอยางเปนผูควบคุมการฟงดวยตนเอง หลังจากท่ีกลุมตัวอยางเสร็จส้ินการรับเคมี
บําบัดแลว ผูวิจัยประเมินความเครียด อาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนอีกคร้ังในเวลาประมาณ 
20.00 น. เพื่อท่ีจะไมรบกวนเวลาพักผอนของกลุมตัวอยางมากเกินไป  
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วันท่ี 1 หลังไดรับเคมีบําบัด กอนท่ีกลุมตัวอยางจะเดินทางกลับบาน ผูวิจัยอธิบายและ
มอบแบบบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน และแบบประเมินความเครียดพรอมกับซอง
จดหมายจาหนาซองถึงผูวิจัย พรอมแผนบันทึกเสียงท้ังหมด 5 ชุด เพื่อนํากลับไปฟงท่ีบานเปนเวลา 
3 วัน (ต้ังแตวันท่ี 2 หลังรับเคมีบําบัดรวมท้ังหมด 4 วัน) โดยเร่ิมฟงในวันท่ี 2 หลังรับเคมีบําบัด 
ท้ังนี้กลุมตัวอยางตองฟงวันละ 2-3 คร้ัง คร้ังละ 20-30 นาที พรอมกันนี้ผูวิจัยอธิบายวิธีการบันทึก
ความเครียด อาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนและวิธีการใชดนตรีบําบัดแกกลุมตัวอยางอยาง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยเร่ิมปฏิบัติในวันท่ี 2 หลังไดรับเคมีบําบัด ตลอดจนเปดโอกาสใหกลุมตัวอยาง
สอบถามขอสงสัยจนเขาใจ สุดทายหากกลุมตัวอยางตองการสอบถามขอสงสัยหลังจากกลับบาน 
สามารถโทรศัพทติดตอและสอบถามผูวิจัยไดทางเบอรโทรศัพทท่ีแจงไว 

7. ตลอดระยะเวลาของการรวบรวมขอมูล (วันท่ี 2 ถึงวันท่ี 4 หลังไดรับเคมีบําบัด)  
ผูวิจัยติดตอกลุมตัวอยางโดยการโทรศัพท เพื่อสอบถามอาการและปญหาเกี่ยวกับการฟงดนตรี 
รวมท้ังการบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนท่ีกลุมตัวอยางอาจหลงลืมได เพื่อเปนการย้ํา
เตือนและกระตุนใหกลุมตัวอยางสงคืนแบบประเมินอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียนแกผูวิจัย 

8. ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคล และการบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอน
และอาเจียนจากการไดรับเคมีบําบัดของกลุมตัวอยาง กอนนําไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 
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ขั้นตอนการวจัิย 
 ระยะควบคุม กลุมตัวอยางมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 ไมไดรับดนตรีบําบัด 
 วันท่ีรับเคมีบําบัด (อยูโรงพยาบาล) 
 13.00 น.            16.00-20.00 น.     20.00 น. 
 วัดความเครียด รับเคมีบําบัด วัดความเครียดและ 
   บันทึกอาการคล่ืนไส ขยอน 
   และอาเจยีน 
 วันท่ี 2-4 หลังรับเคมีบําบัด (อยูบาน) 
 วัดความเครียดและบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน เวลา 20.00 น. 
  
 ระยะทดลอง กลุมตัวอยางมารับเคมีบําบัดชุดท่ี 3 ไดรับดนตรีบําบัด 
 วันท่ีรับเคมีบําบัด (อยูโรงพยาบาล) 
 13.00 น.                  13.00-16.00                16.00-20.00 น.       20.00 น. 
 วัดความเครียด         ดนตรีบําบัด               รับเคมีบําบัดและ  วัดความเครียดและ 
                                (20-30 นาที)                 ดนตรีบําบัด                 บันทึกอาการ  
                      (20-30 นาที)    คล่ืนไส ขยอนและ 
      อาเจียน   
 วันท่ี 2-4 หลังรับเคมีบําบัด (อยูบาน)    
 ฟงดนตรีบําบัดวันละ 2-3 คร้ัง คร้ังละ 20-30 นาที 
 วัดความเครียดและบันทึกอาการคล่ืนไส ขยอนและอาเจียน เวลา 20.00 น. 
 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงข้ันตอนการดําเนินวิจัยตามระยะเวลาของการไดรับเคมีบําบัดและ/หรือดนตรีบําบัด 
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การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงเปรียบเทียบมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชสถิติพรรณนาโดยการแจกแจงความถ่ี  
รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียความเครียดระหวางการไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 
โดยใชสถิติ Paired t-test 

3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย ความถ่ี ระยะเวลาและความทุกขทรมาน
ของอาการคล่ืนไสของกลุมตัวอยางในแตละวันระหวางการไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 โดย
ใชสถิติ Wilcoxon matched pairs signed-range test  

4. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย ความถ่ี และความทุกขทรมานของอาการ
ขยอนของกลุมตัวอยางในแตละวันระหวางการไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3  โดยใชสถิติ 
Wilcoxon matched pairs signed-range test 

5. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียความถ่ี ปริมาณและความทุกขทรมานของ
การอาเจียนของกลุมตัวอยางในแตละวันระหวางการไดรับเคมีบําบัดชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3  โดยใช
สถิติ Wilcoxon matched pairs signed-range test 
 
 
 


