
บทที่ 3  

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่งศึกษาสองกลุม

ที่เปนอิสระตอกัน โดยวัดกอนและหลังการทดลอง (Two Groups Pre and Post Test Design) เพื่อ

ศึกษาผลการใชวงจรเดมมิ่งในการสนับสนุนใหหญิงต้ังครรภเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวหลังคลอด 

อยางนอย 3 เดือน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี สําหรับวิธีการวิจัยในครัง้น้ี

ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง และการวิเคราะหขอมูล

ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

กลุมประชากร คือ หญิงต้ังครรภ ในโรงพยาบาลบานนาสาร  

กลุมตัวอยาง ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางน้ันผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเขา (Inclusion 

Criteria) คือ 1) เปนหญิงต้ังครรภที่มีอายุครรภ 36 สัปดาหข้ึนไป ในโรงพยาบาลบานนาสาร 2) เขาใจ

ภาษาไทย อานและเขียนภาษาไทยได 3) มีที่อยูที่แนนอน และเกณฑคัดออก คือ 1) ปวยดวยโรคเรื้อรัง 

2) มีภาวะแทรกซอนระหวางต้ังครรภและการคลอดที่เปนอุปสรรคตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม และกําหนด

ขนาดตัวอยางโดยคํานวณจากการศึกษาของ อรทัย บัวคํา และคณะ (2550) ผลของการสงเสริม        

การเลี้ยงลูกดวยนมแมตออัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 4 เดือน ในมารดาที่มีบุตรคนแรก : 

โรงพยาบาลอํานาจเจริญมีคาอิทธิพล 5.48 ซึ่งมีคาสูงทําใหไดกลุมตัวอยางที่นอยมาก แตเพื่อให

การศึกษาน้ีมีความนาเช่ือถือ ผูวิจัยจึงไดกําหนดคาขนาดอิทธิพลที่ระดับ 0.80 และกําหนดความเช่ือมั่น

ที่ 0.05 อํานาจการทดสอบ (Power of Test) ที่ระดับ 0.80 และนํามาเปดตารางการประมาณขนาด

กลุมตัวอยางจากอํานาจการทดสอบ (Power Analysis) ของ Cohen (1988) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 

กลุมละ 26 คน สําหรับกลุมทดลอง และ 26 คนสําหรับกลุมควบคุม 

วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง  

 1.  คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มาฝากครรภ รพ.บานนาสารในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2557  

- 31 มีนาคม 2558 ตามเกณฑการคัดเขา เปนกลุมตัวอยาง 

 2.  การเลือกเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมผูวิจัยไดใชวิธีสุมอยางงายเพื่อคัดเลือก 

กลุมตัวอยาง เขากลุมทดลองโดยใหกลุมตัวอยางหยิบสลาก ถาคนใดหยิบไดสลากที่เขียนวา “เขารวม” 
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จะเปนกลุมทดลอง กลุมที่ไดกระดาษเปลา จะเปนกลุมควบคุมในการทํากิจกรรมกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม

จะถูกแยกกัน โดยกลุมที่เขารวม จะทํากิจกรรมตามวงจรเดมมิ่ง สวนอีกกลุมจะไดรับการใหคําปรึกษา 

/คําแนะนําตามปกติ หากกลุมตัวอยางคนใดตองออกจากงานวิจัยกลางคัน ผูวิจัยจะถือวาสิ้นสุดการวิจัย

สําหรับกลุมตัวอยางรายน้ัน และจะทําการบันทึกสาเหตุ ปญหาอุปสรรค ที่ทําใหกลุมตัวอยางขอยุติ 

และนํามาปรับปรุงกับกลุมตัวอยางรายอื่น 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1.  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ประกอบดวย 

 1.1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลไดแก อายุการศึกษา จํานวนครั้งที่ต้ังครรภ จํานวน

บุตร การทํางานภายหลังคลอดรายไดภายในครอบครัวระยะเวลาที่ต้ังใจเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว

ลักษณะของครอบครัวประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมของสมาชิกในครอบครัวระยะเวลาที่สมาชิก 

ในครอบครัวสวนใหญต้ังใจใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 1.2 แบบประเมินความรูเรื่องนมแม ผูวิจัยไดทําการสรางขอคําถามใหครอบคลุมตาม

กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมจํานวน 23 ขอ เปนแบบเลือกตอบ 2ตัวเลือก (0 และ 1 

คะแนน) การแปลผลคะแนน ดังน้ีมารดาที่ไดคะแนนสูงกวามีความรูการเลี้ยงลูกดวยนมแมถูกตอง

เหมาะสมกวามารดาที่ไดคะแนนตํ่า และกําหนดเกณฑการใหคะแนน (Best, 1977 : 174) ดังน้ี 

  ตอบถูกมากกวา 60% ของขอคําถามทั้งหมด (มากกวาหรือเทากับ 14 ขอ) 

หมายถึง มีความรูดี 

  ตอบถูกนอยกวาหรือเทากับ 60% ของขอคําถามทั้งหมด (นอยกวา 14 ขอ) 

หมายถึง มีความรูไมดี 

 1.3 แบบประเมนิพฤติกรรมการเลีย้งลกูดวยนมแม จํานวน 15 ขอ เปนแบบประมาณคา 

(Rating Scale) 4 ระดับ (3 - 0 คะแนน) (ปฏิบัติเปนประจํา ปฏิบัติบอยครั้ง ปฏิบัติเปนครั้งคราว 

และไมปฏิบัติเลย)  

  ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงที่กระทําสม่ําเสมอ 

คือปฏิบัติ 5 วันตอสัปดาหข้ึนไป (3 คะแนน) 

  ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงที่กระทําเปนสวนมาก 

คือปฏิบัติอยางนอย 4 วันตอสัปดาห (2 คะแนน) 

  ปฏิบัติเปนครั้งคราว หมายถึง ขอความน้ันตรงกับความเปนจริงที่กระทําเปน

บางสวนคือ ปฏิบัติ 1 - 3 วันตอสัปดาห (1 คะแนน) 

  ไมปฏิบัติเลย หมายถึง ขอความน้ันไมตรงกบัการกระทําเลย ในสปัดาห (0 คะแนน) 
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 ในการจัดระดับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม แบงตามพิสัยของคะแนน คะแนน

สูงสุด - คะแนนตํ่าสุด หารดวย 3 ระดับ จัดเปนชวงระดับได 3 ระดับ (Best, 1977 : 174) ดังน้ี  

  คะแนนเฉลี่ยชวง  

  ระหวาง 0.00 - 1.00 หมายถึง พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมระดับนอย 

  ระหวาง 1.01 - 2.00 หมายถึง พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมระดับปานกลาง 

  ระหวาง 2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมระดับมาก  

2.  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 

 2.1 คูมือการเลี้ยงลูกดวยนมแม ผูวิจัยสรางข้ึนจากการคนควาเอกสารวารสารงานวิจัย

และหนังสือคูมือตาง ๆ ประกอบดวยเน้ือหาเกี่ยวกับประโยชนของนมแม การเตรียมตัวในระยะต้ังครรภ 

การเตรียมตัวในระยะคลอด การเตรียมตัวในระยะหลังคลอด ทาที่ใชใหนมลูก การนําลูกเขาเตาการ

บีบเก็บนํ้านมและการปอนนมดวยแกวขอแนะนําในการเก็บนํ้านมแม อาการที่แสดงวาลูกไดรับนํ้านม

เพียงพอ เคล็ดลับในการเพิ่มนํ้านมปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่พบบอยซึ่งจะจัดพิมพ         

เปนคูมือใหกับหญิงต้ังครรภไดศึกษาในชวงใหความรูและนํากลับไปใชในชวงใหนมบุตร 

 2.2 แบบบันทึกการติดตามเย่ียมหลังคลอด และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งผูวิจัย

สรางข้ึนเพื่อใหเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ทําการบันทึกเมื่อเย่ียมติดตามหญิง

หลังคลอดทุก 2 สัปดาห  

3. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมอื 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเปนการหาความตรงความเช่ือมัน่และประสิทธิภาพ

ในการใช 

 เครื่องมือซึง่มีข้ันตอนดังน้ี 

  3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูวิจัยนําเครื่องมือทุก

สวนเสนอใหผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตองเหมาะสมของขอความความถูกตอง

ครอบคลุมดานเน้ือหาและการใชภาษาจํานวน 3 คน ไดแก แพทยเฉพาะทางสูตินรีแพทย จํานวน 1 คน 

พยาบาลวิชาชีพในแผนกแมและเด็ก จํานวน 2 คน โดยความเห็นของผูเช่ียวชาญมาหาคาความตรง

ตามเน้ือหา (Content Validity Index : CVI) (Polit & Beck, 2008) ไดผลดังน้ี แบบประเมินความรู

เรื่องนมแม ไดคา CVI เทากับ 0.91 และแบบประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไดคา CVI 

เทากับ 0.80 

  3.2 ผูวิจัยไดทําการทดสอบหาความเช่ือมั่น(Reliability)โดยนําเครื่องมือวิจัยไป

ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง ไดแก หญิงหลังคลอด 30 คน ที่มารับบริการใน

เครือขายบริการสุขภาพอําเภอเมืองสุราษฎรธานี ไดผลดังน้ี  

   3.2.1 แบบประเมินความรูเรื่องนมแม โดยวิธีของคูเดอร - ริชารดสัน (KR - 20) 

ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.70 
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   3.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบราคไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.72 

 

การดําเนินการวิจัย 

 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการ 

 1. ทําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลและดําเนินการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภัฎ 

สุราษฎรธานี ไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนาสาร 

 2. เขาพบผูอํานวยการโรงพยาบาลบานนาสาร เพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการวิจัย

และขอความรวมมือในการทดลองและเก็บขอมูล 

 3. สํารวจกลุมตัวอยางและคัดเลือกกลุมตัวอยาง แนะนําตัวและช้ีแจงวัตถุประสงค       

ของการศึกษาครั้งน้ีสอบถามความสมคัรใจในการเขารวมการวิจยั ช้ีแจงข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง พรอมทั้งแจงระยะเวลาที่เขารวมในการศึกษา เมื่อกลุมตัวอยางยินดี     

เขารวมการวิจัยใหหญิงหลังคลอดลงนามในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัยและจัดทําทะเบียนคุม        

กลุมตัวอยาง ที่อยู แผนที่บานและหมายเลขโทรศัพทติดตอได  

ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 1. กลุมควบคุม เปนกลุมตัวอยางที่ไดรับการใหความรูตามโปรแกรมปกติของโรงพยาบาล

โดยผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

  1.1 กลุมควบคุมตอบแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล และแบบวัดความรูเรื่องการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม (Pre-test) ใชเวลา 10 - 15 นาท ี

  1.2 กลุมควบคุมตอบแบบวัดความรูเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม และแบบประเมิน

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม (Post-test) ภายหลังจากดําเนินการเลี้ยงลูกดวยนมแมไปแลวครบ 

3 เดือน ใชเวลา 10 - 15 นาที ในกลุมควบคุมก็ตองมีที่อยูที่แนนอนและตองขอไวดวยเพราะตอง       

ใหตอบ Posttest 

 2. กลุมทดลอง ผูวิจยันัดหมายวัน เวลา ดําเนินการเชนเดียวกบักลุมควบคุมตามขอ 

2.1.1 และขอที่อยู เบอรโทรศัพทที่ชัดเจน แลวทําการบันทกึไว ตอจากน้ันเริม่ตนการดําเนินงานตาม

ตามลําดับข้ันตอนทีส่อดคลองกบัแนวคิดวงจรเดมมิง่  

ข้ันที่ 1 วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) มีการดําเนินการดังน้ี 

 1.  ต้ังวัตถุประสงค/เปาหมายการปฏิบัติงานรวมกันระหวางกลุมตัวอยาง คือ หญิง             

ที่เปนกลุมทดลองกับผูวิจัย 
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 2. ใหความรูกลุมตัวอยาง โดยใชกระบวนการกลุมและการเรียนรูแบบมีสวนรวม ดังน้ี 

  2.1 สรางสัมพันธภาพโดยใหกลุมตัวอยางแนะนําตัวทักทายและพูดคุยเพื่อสราง

ความคุนเคยและความเปนกันเอง 

  2.2 ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํากิจกรรมโดยการดําเนินกิจกรรมการสอนให

ความรูโดยใชกระบวนการกลุม ไดแก 1) เชิญใหคุณแมน่ังเกาอี้ลอมวงกลม 2) ผูวิจัยแนะนําตัว 3) ช้ีแจง

วัตถุประสงคการทําวิจัย 4 .ใหทําแบบสอบถาม (pretest) 5 พูดคุยสรางสัมพันธภาพใหสมาชิกแนะนําตัว 

6) เปดประเด็นเรื่อง ความคาดหวังของสมาชิกในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 7) ใหสมาชิกเลาประสบการณ 

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ปญหาและอุปสรรค 8) ใหสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวย

นมแมเลาถึงความภาคภูมิใจ 9) ใหความรู เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม โดยใชภาพพลิก โมเดลเตานม 

และสาธิตอุปกรณที่สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 10) เปดโอกาสใหชักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู วางแผน

แกไขปญหารวมกันซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม ไดแก ประโยชนของนมแม การเตรียมตัว

ในระยะต้ังครรภ การเตรียมตัวในระยะคลอด การเตรียมตัวในระยะหลังคลอด ทาที่ใชใหนมลูก การ

นําลูกเขาเตาการบีบเก็บนํ้านมและการปอนนมดวยแกวขอแนะนําในการเก็บนํ้านมแม อาการที่แสดง

วาลูกไดรับนํ้านมเพียงพอ เคล็ดลับในการเพิ่มนํ้านมปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่พบบอย 

 3. ผูวิจัยแจกคูมือการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

 4. หญิงต้ังครรภวางแผนในการเลี้ยงลกูดวยนมแม รวมกันกับผูวิจัย 

 5. ประเมินผลข้ันตอนน้ีดวยการสังเกตความสนใจและการใหความรวมมือ การมีสวนรวม

ในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

ข้ันที่ 2 ดําเนินงานตามแผน (Do)  

หญิงต้ังครรภกลับไปเลี้ยงลูกดวยนมแมที่บาน ในระหวางน้ีหากมีขอสงสัยและพบปญหา     

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมก็สามารถโทรศัพทปรึกษาผู วิจัยไดตลอดเวลา และผูวิจัยจะประสาน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล และทีมสุขภาพ ใหทําการเย่ียมติดตาม ทุก 2 สัปดาหโดยจะ

ทําการบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการติดตามเย่ียมหลังคลอด และสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

ข้ันที่ 3 ตรวจสอบประเมินผล (Check) 

ผูวิจัยจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมที่เกิดข้ึน

ของกลุมตัวอยางโดยการติดตามเย่ียมหลังคลอด ใหกลุมตัวอยางสะทอนปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน

ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหแกผูวิจัย 

ข้ันที่ 4 นําผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไขงาน (Action) 

ผูวิจัยจะทําการนําขอสรุปจากข้ันตอนที่ 3 ตรวจสอบประเมินผล (Check) เมื่อสิ้นสุด 4 

สัปดาหแรกของการทํากิจกรรม และการเย่ียมหลังคลอด ปรับปรุงจุดออนหรือปญหาของการดําเนินงาน 

และดําเนินการตอในเดือนที่ 2 และ 3 ตอไป หากกลุมตัวอยางไมมีขอเสนอแนะ หรือไมพบขอบกพรอง
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ของการดําเนินงาน ผูวิจัยจะทําการติดตามกลุมตัวอยางทางโทรศัพทอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการกระตุน

และเสริมแรงในการเลี้ยงลูกดวยนมแมตอไป  

 

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจยัแบบกึง่ทดลอง โดยผูวิจัยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย อยาง

เครงครัดไมบิดเบือนความจริง ซื่อสัตยในการรวบรวมขอมูลปกปดขอมูลและรักษาความลับ         

ของกลุมตัวอยางทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยผูวิจัยจะเสนอผลการวิจัยในภาพรวม และข้ันตอน

การทดลองไมเกิดอันตรายแกกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยไดทําการแนะนําตัว และช้ีแจงวัตถุประสงค 

วิธีการวิจัย ระยะเวลาที่ใช ประโยชนของการวิจัย และสิทธิที่จะเขารวมหรือไมเขารวมในการทําวิจัย 

หรือออกจากการวิจัยไดตามตองการ นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหซักถามปญหาหรือขอสงสัยตาง ๆ 

แลวจึงขอความรวมมือในการทําวิจัยในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 

 

การวิเคราะหขอมูล  

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการประยุกตวงจรเดมมิ่งเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม

อยางเดียวอยางนอย 3 เดือน ในหญิงต้ังครรภโรงพยาบาลบานนาสารจังหวัดสุราษฎรธานี” ผูวิจัยนํา

ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 1.  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชการแจกแจงความถ่ีรอยละ วิเคราะหหา 

ความถ่ีคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูและพฤติกรรมของกลุมทดลอง

กอนและหลังไดรับโปรแกรมการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมดวยวิธีทดสอบ Pair t-test 

 3.  เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความรูและพฤติกรรมระหวางกลุมทดลอง 

กับกลุมควบคุมดวยวิธีทดสอบ Independent t-test  

 

 


