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บทคัดย่อ 

เบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาส าคัญที่พบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและเป็นโรคที่มี
ความรุนแรง การวิจัยกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับ
การรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยของคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง และคลินิกขยายของโรงพยาบาล แห่งละ 30 คน คัดเลือกตัวอย่าง
ด้วยวิธีการจับคู่ตามเกณฑ์คัดเข้าได้แก่ เพศ อายุ และระดับน้ าตาลในเลือด ผู้ป่วยของคลินิกขยายเป็น
กลุ่มทดลองที่เข้าร่วมการทดลอง ตามโปรแกรม BLESS 4 ครั้ง ด้วยความสมัครใจ ส่วนผู้ป่วยกลุ่ม
เปรียบเทียบได้รับบริการตามปกติ รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรง
และความเท่ียง 

ผลการทดลองพบว่า โปรแกรมการทดลองมีประสิทธิผล ท าให้ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีน้ าตาลใน
เลือดลดลงจากกลุ่มที่มีระดับน้ าตาลสูงมาอยู่ในกลุ่มที่สามารถควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากมีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการกินยาที่
เหมาะสมขึ้น มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงและความรุนแรงของการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง รวมทั้งมีการ
รับรู้ความสามารถในการบริโภคอาหารและการกินยาเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดที่ดีขึ้นอย่ างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว 
 
ค้ำส้ำคัญ : ผู้ป่วยเบาหวาน การก ากับตนเอง การรับรู้ความสามารถตนเอง 
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ABSTRACT 
 Diabetes is one of the important problem that founded new cases has been 
increasing continuously.  It is also a severe disease.  The objective of this quasi-
experimental research was to study the effect of self-regulation and self-efficacy 
program on blood sugar control of Type II diabetic patients.  The studied samples were 
30 diabetic patients of the Princess Sirindhorn Memorial hospital, Rayong province, and 
other 30 patients from an extended clinic.  They were selected using match paired 
method according to inclusion criteria which were gender, age, and blood sugar level.  
Patients from the extended clinic were voluntary participated in the study BLESS 
program for 4 times while patients in the comparison group received normal services.  
Data was collected by a structured interview questionnaire that its content validity and 
reliability were assessed.   
 Results of the study revealed that the study program was effective that made 
the Fasting Blood Sugar (FBS) of the diabetic patients in the experimental group 
significantly decreased from high FBS level to controllable FBS (p<0.05). The decreasing 
of FBS due to the increasing of proper diet consumption and medication behaviors.  
Their perceived susceptibility and severity from having high blood sugar level as well 
as perceived self-efficacy to perform food consumption and medication behaviors in 
relation to control blood sugar level were also significantly improved (p<0.05).  While 
such changes were not found among patients in the comparison group. 
 
Keywords:  Diabetic patients, Self-regulation, Perceive self-efficacy 

บทน้ำ 

 เบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย และ
เป็นโรคท่ีพบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา, และ ภาคภูมิ 
จงพิริยะอนันต์, 2555; นุชรี อาบสุวรรณ และ นิตยา พันธุเวทย์ , 2554) โดยพบมากที่สุดในกลุ่ม
ประชากรที่มีอายุระหว่าง 45ถึง 65 ปี (Wild et al., 2004) ประเทศไทยมีอัตราการป่วยเพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกัน โดยใน ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเทศเท่ากับ 954.18, 
968.22 และ 1,050.05 ต่อแสนประชากรตามล าดับ และจากการส ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนไทย พบความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.3 เป็น ร้อยละ 6.9 
(ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553) แสดงให้เห็นว่าโรคเบาหวานเป็นปัญหาที่ส าคัญด้าน
สาธารณสุขของประเทศไทย 

โรคเบาหวานนอกจากจะมีอัตราความชุกเพ่ิมขึ้น ยังเป็นโรคที่มีความรุนแรงทั้งด้านร่างกาย
ของผู้ป่วยและมีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม โดยโรคนี้เป็นสาเหตุการตายของประชากร
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โลกมากถึง 4 ล้านคนต่อปี (นุชรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์ , 2554) ส าหรับประเทศไทยพบ
ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในช่วง ปี พ.ศ. 2553-2555 มีอัตราผู้เสียชีวิต 10.76, 
11.88 และ 12.06 ต่อแสนประชากร และพบผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 26.94 (ส านักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556) ที่ส าคัญได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางตา ทางไต ทางระบบประสาท โดย
มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการป่วย และระดับน้ าตาลในเลือด นอกจากนี้ผู้ป่วยยังมีโอกาสตาบอดสูง
เป็น 20 เท่า และสูญเสียเท้าสูงถึง 40 เท่าของคนปกติ (เทพ  หิมะทองค า, 2552) 

สิ่งส าคัญในการควบคุมภาวะแทรกซ้อนคือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติ 
คือ 130 มิลิกรัม/เดซิลิตร โดยผู้ป่วยต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกก าลังกายที่เหมาะสม 
และกินยาตามก าหนด (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2557) การก ากับตนเอง (Self-
regulation) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือป้องกันหรือชะลอการ
เกิดภาวะแทรกซ้อน (Clark, et al, 1991) มีงานวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในผู้ป่วยเบาหวานและ
โรคเรื้อรังอ่ืนๆที่ใช้การก ากับตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) มา
ประยุกต์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ป่วยก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย
และวางแผนแก้ไขด้วยตนเอง รวมทั้งรับรู้ในความสามารถของตนเอง (ปภัสสร กิตติพีรชล, 2555; 
ยุพิน เมืองศิริ, 2556; พัชรี อ่างบุญตา, 2555; วรรณา งามประเสริฐ , 2553; สุรีพร แสงสุวรรณ , 
2554; Huisman, Gucht, Dusseldorp, & Maes, 2009; Shen, et al., 2012) 

จากสถิติผู้ป่วยเบาหวานจังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2558 พบความชุกของโรคเบาหวานที่สูง โดย
มีผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ระยอง1,193 คน หรือร้อยละ 63.25 ของผู้ป่วยเบาหวานในเขตเครือข่ายบริการสุขภาพ ใน
จ านวนนี้เป็นผู้ป่วยในคลินิกเบาหวาน 935 คน มีผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือด 131 – 179 มิลิกรัม/
เดซิลิตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 301 คน หรือ ร้อยละ 32.2 และมีเพียง ร้อยละ 29.33 ที่
สามารถคุมระดับน้ าตาลได้ดี จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง เป็น
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยเบาหวานเข้ารับบริการค่อนข้างมาก และผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่สามารถคุมระดับ
น้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าแนวคิดการก ากับตนเอง มาประยุกต์ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยเน้นให้ผู้ป่วยเกิดแรงจูงใจในการกระท าพฤติกรรมตามเป้าหมายร่วมกับการ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้ เป็นแนวคิดจากทฤษฎีปัญญาสังคม 
(Bandura, 1986, 1997) 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองที่มีต่อการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเรื่อง 1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความ
รุนแรง การรับรู้ความรุนแรง และความวิตกกังวล จากการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง 2) การรับรู้
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ความสามารถตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการกินยา 3) พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและการกินยาและ 4) ระดับน้ าตาลในเลือด 

วิธีกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่ม วัดก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
ระยะติดตามผลหลังทดลอง 

ประชำกร เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดระยอง
และของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาบตาพุดซึ่งเป็นคลินิกขยายใน ปี พ.ศ. 2558 ก าหนดขนาด
ตัวอย่างตามสูตรของ Fleiss (1981) และใช้ข้อมูลอ้างอิงของ พัชรี อ่างบุญตา (2555) ได้จ านวน
ตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน 

กลุ่มตัวอย่ำง เลือกคลินิกเบาหวานเครือข่าย รพสต มาบตาพุดเป็นพ้ืนที่ทดลอง และของ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นพ้ืนที่เปรียบเทียบ คัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์คัดเข้า คือเป็นผู้ป่วย
หญิงและชาย อายุ 35-70 ปี อ่านออก เขียนได้ ไม่มีอุปสรรคในการสื่อสาร มีระดับน้ าตาลในเลือด
มากกว่า130 แต่ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร และสมัครใจเข้าร่วมการวิจัย เนื่องจากมีผู้ป่วยหญิง
มากกว่าชายประมาณ 3 เท่า และใช้กระบวนการกลุ่ม จึงแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิ น 
12 คน ประกอบด้วยผู้ป่วยชาย 1 – 3 คน และหญิง 7 – 9 คน คัดเลือกผู้ป่วยตามเกณฑ์การคัดเข้าใน
วันพุธ 3 สัปดาห์ติดต่อกัน ได้ผู้ป่วยกลุ่มทดลอง 36 คน จากนั้นคัดเลือกกลุ่มเปรียบเทียบตาม เพศ 
ช่วงอายุ และระดับน้ าตาลในเลือดที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้เกิดความแปรปรวนที่มีผลต่อการเรียนรู้และ
การปรับพฤติกรรมน้อยที่สุด จ านวน 30 คน 

กำรทดลอง เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยในชื่อ “BLESS” ตามแนวคิดการ
ก ากับตนเอง ร่วมกับการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 2 สัปดาห์ ครั้ง
ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เน้นการวิเคราะห์และก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย แนวทางการปรับพฤติกรรม
ตามเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถบริโภคอาหารและกินยาให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข 

ครั้งที่ 1ทบทวน สาเหตุ อาการของโรคและความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจากระดับ
น้ าตาลในเลือดสูง โดยใช้เทคนิคการถามตอบ (Dialogue) (30 นาที) ให้ผู้ป่วยพิจารณาระดับน้ าตาล
ของตนเองและร่วมกันสรุปสาเหตุที่ระดับน้ าตาลในเลือดสูง (20 นาที) ให้ผู้ป่วยทบทวนการบริโภค
อาหารที่ผ่านมาที่อาจท าให้น้ าตาลในเลือดสูง (B: back up a researching the current desired 
behaviors) ในประเด็น อาหาร ขนม เครื่องดื่ม และผลไม้ ที่ชอบรับประทานบ่อยๆ เลือกสิ่งที่คิดว่า
จะสามารถปรับพฤติกรรมได้ พร้อมตั้งเป้าหมายในการปรับ (L: learning for goal setting) ใน
ประเด็น ชนิด ปริมาณ ความถี่ ฯลฯ เขียนเป้าหมายและแนวทางการปรับลงในตาราง (E: eating 
plan) น ากลับไปติดที่บ้านในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และทดลองปฏิบัติพฤติกรรมตามเป้าหมาย (40 นาที) 
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ผู้วิจัยนัดการท ากิจกรรมครั้งต่อไปและเน้นย้ าความส าคัญของการปรับพฤติกรรมตามเป้าหมายที่มีผล
ต่อระดับน้ าตาลในเลือด  
 ครั้งที่ 2 ทบทวนการเรียนรู้ ฉายภาพภาวะแทรกซ้อนและความรุนแรงจากการมีระดับ
น้ าตาลในเลือดสูง (20 นาที) แจ้งผลการตรวจน้ าตาลให้ผู้ป่วยทราบ และให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การปฏิบัติตามเป้าหมายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (S: self-reaction) ให้ผู้ป่วยที่สามารถปรับ
พฤติกรรมเป้าหมายได้ และหรือระดับน้ าตาลในเลือดลดลง เล่าเทคนิค วิธีการที่น าไปสู่ความส าเร็จ
พร้อมให้ค าชมเชย (S: self-efficacy) (40 นาที) ใช้เทคนิคการถามตอบ ในประเด็นปัญหาอุปสรรคที่
พบในการปฏิบัติตามเป้าหมาย พร้อมแนวทางแก้ไข ผู้ป่วยแต่ละคนเขียนพฤติกรรมการบริโภค
เป้าหมายเพิ่มเติมและน ากลับไปติดที่บ้านเพ่ือปฏิบัติ (30 นาที) 
 กิจกรรมในครั้งที่ 3 และ 4 จะคล้ายกับครั้งที่ 2 คือมีการทบทวน ใช้ผู้ป่วยที่ประสบ
ผลส าเร็จเป็นตัวแบบ ให้ก าลังใจ ค าชมเชย ในความก้าวหน้าเพ่ือสร้างความสามารถตนเองในการปรับ
พฤติกรรม และเพ่ิมเป้าหมายในการกินยา และเน้นย้ าความส าคัญของการควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่
ในเกณฑ์ปกติเพ่ือลดภาวะแทรกซ้อนโดยการปรับพฤติกรรมการกินอาหารและยา 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและได้รับการ
ประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง โดยมีค่า IOC0.75–1.00 และค่า Alpha รายด้านระหว่าง 
0.783 ถึง 0.821 

ผลกำรวิจัย 

ด าเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2559 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลอง
เป็นหญิง ร้อยละ 86.7 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 53.3 ป่วยเป็นเบาหวานมาแล้ว 5-9 ปี ร้อยละ 33.3 
และมีระดับน้ าตาลในเลือด (FBS: Fasting Blood Sugar) สูง ร้อยละ 73.4 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน คือเป็นหญิง ร้อยละ70.0 มีอายุ 50-59 ปี ร้อยละ 40.0 ป่วยเป็นเบาหวานน้อย
กว่า 5 ปี ร้อยละ 43.3 และมี FBS สูง ร้อยละ 70.0 เนื่องจากไม่สามารถจับคู่ตัวอย่างได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงได้ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างตามตัวแปรเกณฑ์คัดเข้าด้วยสถิติ ไคสแควร์ ไม่
พบความแตกต่างที่ p<0.05 (ตารางท่ี 1) 

ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะ
เกิดความรุนแรง การรับรู้ความรุนแรง และความวิตกกังวลจากการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง การรับรู้
ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการกินยา (ตารางที่ 2) และมี FBS (ตารางที่ 1) 
ไม่แตกต่างกัน หลังการทดลองและระยะติดตามผล กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรการรับรู้
และพฤติกรรมดังกล่าว ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (p<0.05) (ตารางที่ 2) จากการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้และพฤติกรรม หลังการ
ทดลองและระยะติดตามผล มากกว่าก่อนการทดลอง และมีคะแนนเฉลี่ยด้านความวิตกกังวลน้อยกว่า
ก่อนการทดลอง (p<0.05) ส่วนคะแนนเฉลี่ยในระยะติดตามผลไม่ต่างจากหลังการทดลอง ส่วนกลุ่ม
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เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ตามตัวแปรดังกล่าวไม่
แตกต่างกัน (ตารางที่ 3 และ 4) 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวอย่างตามระดับน้ าตาลในเลือด พบว่า จ านวนผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มทดลองที่มี FBS สูงก่อนการทดลอง มี FBS ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ทั้งหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) โดยก่อนการทดลองมีผู้ที่มี FBS สูง 22 ราย หลังการทดลอง
และระยะติดตามผลมีผู้ที่มี FBS ลดลงไปอยู่กลุ่มที่ควบคุม FBS ได้ 17 และ 16 ราย ตามล าดับ หลังการ
ทดลอง มีผู้ที่ควบคุม FBS ได้ 20 คน ลดลงเป็น 16 คน ในระยะติดตามผล เมื่อทดสอบด้วย McNemar ไม่
พบความแตกต่างกัน ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีผู้ที่มีระดับ FBS ไม่ต่างกันจากก่อนการทดลอง (ตารางที่ 5) 

สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองเพ่ือการ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิผล เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่
ท าให้ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ที่ส าคัญคือลดลงจากกลุ่มที่มีน้ าตาลในเลือดสูง
มาอยู่ในกลุ่มที่มีระดับน้ าตาลที่คุมได้ คือมีน้ าตาลในเลือดต่ ากว่า 130 มิลลิกรัม% อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (วัตถุประสงค์ที่ 4) อันเป็นผลจากการที่ผู้ป่วยมีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการกินยา
เฉพาะบุคคลที่มีผลต่อน้ าตาลในเลือด (วัตถุประสงค์ท่ี 3) ทั้งนี้เนื่องจากผลการทบทวนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการกินยาในชีวิตประจ าวัน และก าหนดเป้าหมายและแนวทางการปรับพฤติกรรมที่ชัดเจนและ
สามารถปฏิบัติได้ของผู้ป่วยแต่ละคน รวมทั้งการสร้างการรับรู้โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรง และการรับรู้
ความรุนแรงจากการมีระดับน้ าตาลในเลือดสูง (วัตถุประสงค์ที่ 1) และการพัฒนาการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการกินยา (วัตถุประสงค์ที่ 2) โดยใช้ตัวแบบจากเพ่ือน
ผู้ป่วยในกลุ่ม เล่าประสบการณ์การปรับพฤติกรรมตามเป้าหมายจนก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
การได้รับค าชมเชย ให้ก าลังใจ ชี้แนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับพฤติกรรมตามเป้าหมายจากผู้วิจัย ซึ่ง 
Bandura (1997) ระบุว่า การพัฒนาความสามารถในการก ากับตนเองจะต้องส่งเสริมให้บุคคลเกิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองควบคู่กันไป ซึ่งการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวท านายการเปลี่ยนแปลงของ
การกระท าพฤติกรรมได้ดี และการใช้ตัวแบบในการกระท าพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกันจะท าให้มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น (Bandura, 1986) ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของหลายๆ 
ท่าน เช่น ของ สุรีพร (2554) พัชรี (2555) ประภัสสร (2555) ยุพิน (2556) และ Shen, et. al. (2012) และ
ในภาพรวมเป็นไปตามแนวคิดการก ากับตนเองเพ่ือการปรับพฤติกรรม ที่ประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย 
(Goal setting) การเตือนตนเอง (Self-monitoring) กระบวนการตัดสินใจ (Judgments process) และการ
แสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-reaction) 

ในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์หรือท าวิจัยในครั้งต่อไป มีสิ่งที่ควรพิจารณาที่ส าคัญคือ 
จ านวนผู้ป่วยแต่ละกลุ่มไม่ควรเกิน 10 คน เน้นการปรับพฤติกรรมเฉพาะตามวิถีชีวิตและความสามารถ
ของผู้ป่วยแต่ละคน และที่ส าคัญคืออยู่บนฐานของการตัดสินใจของผู้ป่วยเอง การใช้ตัวแบบในกลุ่มผู้ป่วย
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เองนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คล้ายกันแล้ว ยังสามารถใช้ในการพูดโน้มน้าวให้คล้อยตาม 
(Verbal persuasion) และการกระตุ้นให้อยากที่จะกระท าพฤติกรรมอีกด้วย (Emotion arousal) 

 
ตำรำงท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ าแนกตาม เพ

อายุ ระยะเวลาที่ป่วยเป็นเบาหวาน และระดับน้ าตาลในเลือด 

ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ*     
    ชาย 4 13.3 9 30.0 
    หญิง 26 86.7 21 70.0 
 2=2.455, df=1, p=0.117 
อำยุ*     
    ต่ ากว่า 50 ปี 6 20.0 8 26.7 
50 - 59 ปี 8 26.7 12 40.0 
60 ปีขึ้นไป 16 53.3 10 33.3 
 X = 58.23, SD= 7.86 X = 57.90ปี, SD= 8.94 
 2=2.470, df=2, p=0.291 
ระยะเวลำที่ป่วยเป็นเบำหวำน    

ต่ ากว่า 5 ปี 6 20.0 13 43.3 
5 - 9 ปี 10 33.3 7 23.3 

10 – 14 ปี 9 30.0 5 16.7 
15ปีข้ึนไป 5 16.7 5 16.7 
 X = 9.10 ปี, SD= 5.74 X = 7.70ปี, SD= 6.42 

 2=4.251, df=3, p=0.236 
ระดับน ้ำตำลในเลือด*     
 ควบคุมได้ (70 – 130 mg%) 1 3.3 7 23.3 
 สูง  (131 – 179 mg%) 22 73.4 21 70.0 
 สูงมาก (180 mg%  ขึ้นไป) 7 23.3 2 6.7 

X =167.77 mg%, SD=26.70, X =167.50 mg%, SD=31.35 
 2=3.268, df=2, p=0.071 

*ตัวแปรการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่ม 
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ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรผลการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ ก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตาม (จ านวนตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน) 

ตัวแปรผลการทดลอง 
กลุ่ม 

ผลเปรียบ เทียบ 
ทดลอง เปรียบเทียบ 

X  SD X  SD t   
ก่อนกำรทดลอง       

การรับรู้โอกาสเสี่ยง 25.23 6.33 27.13 5.70 1.222 0.227 

การรับรู้ความรุนแรง 26.17 6.14 28.23 5.15 1.413 0.163 

ความรู้สึกวิตกกังวล 15.73 5.26 15.63 4.62 0.078 0.938 

การรับรู้ความสามารถตนเอง 73.10 17.60 79.83 10.97 1.778 0.081 

พฤติกรรมการกินอาหารและยา 95.93 11.42 100.50 9.35 1.695 0.095 

หลังกำรทดลอง       

การรับรู้โอกาสเสี่ยง 36.10 6.11 27.27 6.76 5.313 <0.001 

การรับรู้ความรุนแรง 38.00 4.85 29.17 4.89 7.029 <0.001 

ความรู้สึกวิตกกังวล 12.17 3.17 13.97 2.43 2.467 0.017 

การรับรู้ความสามารถตนเอง 107.00 8.47 83.17 11.07 9.408 <0.001 

พฤติกรรมการกินอาหารและยา 113.90 7.88 101.90 6.19 6.562 <0.001 

ระยะติดตำมผล       

การรับรู้โอกาสเสี่ยง 35.80 5.05 27.20 5.59 6.257 <0.001 

การรับรู้ความรุนแรง 38.20 4.39 29.17 4.42 7.944 <0.001 

ความรู้สึกวิตกกังวล 13.13 3.51 12.23 2.94 1.076 0.286 

การรับรู้ความสามารถตนเอง 106.50 7.72 86.53 11.78 7.766 <0.001 

พฤติกรรมการกินอาหารและยา 114.13 6.91 99.10 5.27 9.471 <0.001 
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ตำรำงท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า ของคะแนนเฉลี่ยตามตัวแปรผลการ
ทดลอง จ าแนกตามการวัดก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล ของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ 
แหล่งควำมแปรปรวน SS Df MS F P 

กลุ่มทดลอง      
ระหว่ำงกำรวัด      
 การรับรู้โอกาสเสี่ยง 2298.29 2 1149.14 33.517 <0.001 
 การรับรู้ความรุนแรง 2848.69 2 1424.34 53.116 <0.001 
 ความรู้สึกวิตกกังวล* 235.457 2 117.73 5.472** 0.007 
 การรับรู้ความสามารถตนเอง* 22719.20 2 11359.60 49.137** <0.001 
 พฤติกรรมการกินอาหารและยา* 6540.96 2 3270.48 30.843** <0.001 
ภำยในกลุ่มกำรวัด      
 การรับรู้โอกาสเสี่ยง 2982.87 87 34.29   
 การรับรู้ความรุนแรง 2332.97 87 26.82   
 ความรู้สึกวิตกกังวล 1344.93 87 15.459   
 การรับรู้ความสามารถตนเอง 12786.90 87 146.98   
 พฤติกรรมการกินอาหารและยา 6968.03 87 80.09   

กลุ่มเปรียบเทียบ      
ระหว่ำงกำรวัด      
 การรับรู้โอกาสเสี่ยง 0.267 2 0.133 0.004 0.996 
 การรับรู้ความรุนแรง 17.42 2 8.71 0.374 0.689 
 ความรู้สึกวิตกกังวล* 48.09 2 24.04 1.514** 0.229 
 การรับรู้ความสามารถตนเอง 673.36 2 336.68 2.647 0.077 
 พฤติกรรมการกินอาหารและยา 117.60 2 58.80 1.149 0.322 
ภำยในกลุ่มกำรวัด      
 การรับรู้โอกาสเสี่ยง 3170.13 87 36.44   
 การรับรู้ความรุนแรง 2027.70 87 23.31   
 ความรู้สึกวิตกกังวล* 915.30 87 10.52   

 การรับรู้ความสามารถตนเอง 
110665.8

0 
87 127.19   

 พฤติกรรมการกินอาหารและยา 4450.90 87 51.16   
*ค่าLevene>0.05 หมายถึงความแปรปรวนของคะแนนระหว่างการวัดต่างกัน **ค่า Welch 
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ตำรำงท่ี 4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของคะแนนเฉลี่ยตามตัวแปรผลการทดลอง ก่อนทดลอ
หลังทดลอง และระยะติดตามผล ของกลุ่มทดลอง 

ตัวแปรผลการทดลอง ผลต่าง X  S.E P 95%CI 

กำรรับรู้โอกำสเสี่ยง     

หลัง-ก่อน ทดลอง 10.87 1.51 <0.001 7.86 – 13.87 
ติดตาม-ก่อน ทดลอง 10.57 1.51 <0.001 7.56 – 13.57 
หลังทดลอง-ระยะติดตาม 0.30 1.51 0.843 -2.71 – 3.31 

กำรรับรู้ควำมรุนแรง     

หลัง-ก่อน ทดลอง 11.83 1.34 <0.001 9.18 – 14.49 
ติดตาม-ก่อน ทดลอง 12.03 1.34 <0.001 9.38 – 14.69 
หลังทดลอง-ระยะติดตาม -0.200 1.34 0.881 -2.86 – 2.458 

ควำมรู้สึกวิตกกังวล*     

หลัง-ก่อน ทดลอง -3.67 1.12 0.006 -6.44 - -0.90 
ติดตาม-ก่อน ทดลอง -3.13 1.10 0.020 -5.86 - -0.41 
หลังทดลอง-ระยะติดตาม -0.3 0.79 0.874 -2.47 – 1.41 

กำรรับรู้ควำมสำมำรถตนเอง*    

หลัง-ก่อน ทดลอง 34.00 3.57 <0.001 22.78 – 40.22 
ติดตาม-ก่อน ทดลอง 33.40 3.51 <0.001 27.18 – 39.62 
หลังทดลอง-ระยะติดตาม 0.60 2.09 0.988 -5.62 – 6.82 

พฤติกรรมกำรกินอำหำรและยำ*    

หลัง-ก่อน ทดลอง 17.97 2.53 <0.001 11.72 – 24.21 
ติดตาม-ก่อน ทดลอง 18.20 2.44 <0.001 12.18 – 24.22 
หลังทดลอง-ระยะติดตาม -0.23 1.91 0.999 -4.93 – 4.47 
*ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคู่ด้วยสถิติ Dunnettนอกนั้นใช้ LSD 
**เนื่องจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในกลุ่มเปรียบเทียบ ทุกด้านมีค่า p>0.05 จึงไม่มีการ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างคู่ 
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ตำรำงท่ี 5 จ านวนผู้ป่วย ตามระดับน้ าตาลในเลือด ก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล ขอ
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
กลุ่มทดลอง ระดับน ้ำตำลหลังทดลอง 

McNemar P 
ระดับน ้ำตำลก่อนทดลอง    รวม 
 70 – 130 mg% 1 0 0 1 22.00 <0.001 
 131 – 179 mg% 17 5 0 22   

   180 mg% หรือมากกว่า 2 3 2 7   
รวม 20 8 2 30   

 ระดับน ้ำตำลระยะติดตำม   
 70 – 130 mg% 0 1 0 1 16.57 0.001 
 131 – 179 mg% 16 5 1 22   

   180 mg% หรือมากกว่า 3 2 2 7   
รวม 19 8 3 30   

ระดับน ้ำตำลหลังทดลอง       
 70 – 130 mg% 16 4 0 20 0.476 0.788 
 131 – 179 mg% 3 3 2 8   

   180 mg% หรือมากกว่า 0 1 1 2   
รวม 19 8 3 30   

กลุ่มเปรียบเทียบ 
ระดับน ้ำตำลหลังทดลอง McNemar P ระดับน ้ำตำลก่อนทดลอง 

 70 – 130 mg% 3 4 0 7 2.467 0.291 
 131 – 179 mg% 1 16 4 21   

   180 mg% หรือมากกว่า 0 2 0 2   
รวม 4 22 4 30   

 ระดับน ้ำตำลระยะติดตำม   
 70 – 130 mg% 3 4 0 7 2.467 0.291 
 131 – 179 mg% 1 16 4 21   

   180 mg% หรือมากกว่า 0 2 0 2   
รวม 4 22 4 30   

ระดับน ้ำตำลหลังทดลอง       
 70 – 130 mg% 4 0 0 4 0.000 1.000 
 131 – 179 mg% 0 21 1 22   

   180 mg% หรือมากกว่า 0 1 3 4   
รวม 4 22 4 30   
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บทคัดย่อ 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพและคุณภาพชีวิต ดังนั้น     

จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมเพ่ือช่วยลดโอกาสในการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลังทดลองนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง กลุ่มทดลองเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี เลือกแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น
และผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละและสถิติ Paired t-test 
ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ของการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองภายหลังการทดลองทันทีกับภายหลังการทดลอง 1 เดือน พบว่า        
ไม่แตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นผลของโปรแกรมที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงสามารถน าโปรแกรมนี้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงต่อไป  

 
ค าส าคัญ: โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง   
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ABSTRACT 
Hypertension is a chronic disease that can threat health and quality of life on 

people. Therefore, promoting appropriate self-care is important for reduce risk of 
having complications. Pre-experimental design, one group pretest-posttest design was 
used in the study. The aim of this study was to examine the effects of health 
promotion program on self-care behavioral in hypertensive patients in Moo 6 Bo Ngoen 
sub district, Lat Lum Kaew district, Pathum Thani Province. Thirty hypertensive patients 
who met the inclusion criteria were selected for the program. Data were collected by 
using questionnaire constructed by the researcher and analyzed by using means, 
percentages and paired t - test. The results of this study revealed that after 
interventions, a mean score of knowledge on hypertension, perceived susceptibility, 
perceived severity, perceived benefits, and self-care were statistically significantly 
higher than the mean score before interventions (p < 0.01). Their average self-care 
scores right after interventions and one month thereafter did not change. In 
conclusions, the health promotion program in this research could help enhancing 
participants’ perceived susceptibility, severity, and benefits of their illness, and 
improve participants’ self-care. Therefore, this program should be applied to other 
hypertensive patients in other communities.  
  
Keywords: Health Promotion Program, Self-care Behavior, Hypertensive Patients 
 

บทน า 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญระดับโลกเป็นสาเหตุส าคัญของ         

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในแต่ละปีประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคนี้ถึงเกือบ 8 ล้าน
คน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ล้านคน 
และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตด้วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตและโรคหัวใจ โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.
2568 (ค.ศ. 2025) ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วทั้งโลกจะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 1.56 พันล้านคน 
(World Health Organization, 2012) ส าหรับในประเทศไทย โรคความดันโลหิตสูงนับว่าเป็นโรค
เรื้อรังที่เป็นปัญหาคุกคามสุขภาพที่ส าคัญและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้ป่วยในระยะเวลาที่ยาวนาน และมีผลต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อการพัฒนา
ประเทศ (ราม รังสินธุ์ และคณะ, 2554) จากรายงานสถานการณ์การเสียชีวิตของประชากรไทยด้วย
โรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ปี 2555-2558 พบว่า มีอัตราตายเท่ากับ 5.73, 7.99, 10.95 และ 11.58 
ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2559) โดยมีปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงที่ส าคัญ        
2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษาและกรรมพันธุ์    
โดยมักจะพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
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เพ่ือป้องกันโรคนี้ได้ถึงร้อยละ 80 คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่ไม่สมดุลระหว่างการรับประทานอาหาร
และการใช้แรง รับประทานอาหารมากเกินพอดี ไม่ถูกสัดส่วน รับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม 
รับประทานผักผลไม้น้อย เคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไป มีภาวะเครียดเป็นประจ า ดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ (ชุมศักดิ์ พฤกษาพงศ์, 2547) ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หากขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่ได้รับการรักษาจะไม่
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ ท าให้หลอดเลือดแดงเล็กและใหญ่
ทั่วร่างกายตีบแข็ง อวัยวะที่ส าคัญ เช่น หลอดเลือดใหญ่ หัวใจ สมอง ตา ไต เกิดการเปลี่ยนแปลง
เสื่อมสภาพและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ และไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มแรกแต่จะมีอาการแสดงเมื่อ
โรคมีความรุนแรงมากขึ้น (สุนทรีย์ ค าเพ็ง และอรธิรา บุญประดิษฐ์, 2557) และเป็นปัจจัยเสี่ยง        
ที่ส าคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคไตส่งผลท าให้เกิดความ
พิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Donald et al.: 1994; MacMahon & et al: 1990; Stamler 
1993)  

เป้าหมายที่ส าคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคือ การป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกเหนือจากการรักษาด้วยยา สิ่งส าคัญคือ        
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในเรื่องการออกก าลังกาย การควบคุมอาหาร การจัดการกับ
ความเครียดอย่างเหมาะสม การรับประทานยา และการตรวจตามนัด ตลอดจนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง
เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2555; สมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย, 2554) รวมทั้งต้องควบคุมระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติหรือต่ ากว่า
140/90 มิลลิเมตรปรอท (สุกัญญา เหมะ, 2553) จากการศึกษาพบว่า มีแนวคิดทฤษฎีที่สามารถ
น ามาใช้ในการอธิบายและท านายพฤติกรรมของบุคคลในการที่จะปฏิบัติเพ่ือป้องกันและรักษาโรค คือ 
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ที่อธิบายว่า บุคคลจะต้องมีการรับรู้
โอกาสเสี่ยง ความรุนแรงของโรค ซึ่งจะผลักดันให้บุคคลนั้นหลีกเลี่ยงจากภาวะคุกคามของโรคโดย
เลือกปฏิบัติในวิธีที่คิดว่าดีที่สุดจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติกับผลเสีย 
ค่าใช้จ่ายหรืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้น (Becker, M. H.,& Maiman, 1974) ดังนั้นในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ค าแนะน าหรือดูแล     
ที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องโดยที่ผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ที่คอยรับความช่วยเหลือเพียงฝ่ายเดียว     
แต่ต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพของตนเอง รับรู้ปัญหา ก าหนดแนวทางและเป้าหมายในการ
ดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งการที่ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมที่จะท าให้เกิด
การรับรู้ที่ถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อด้านสุขภาพในทางที่ดีขึ้นและเป็นแรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมที่ดี ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม  (Social Support) ที่มุ่งเน้นการให้การ
สนับสนุน ความช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารหรือทางจิตใจเช่น การให้ก าลังใจ        
การกระตุ้นเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะมีผลให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงได้มากยิ่งข้ึน (รัตนา เรือนอินทร์, 2550)  

จากการศึกษาสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้านคลองแขยด หมู่ที่  6        
ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง จ านวน 85 คน คิดเป็นอัตรา 132.61 ต่อประชากรพันคน และเมื่อศึกษาถึงสาเหตุ
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ของการเจ็บป่วยพบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง มีความรู้เกี่ยวกับโรค ความเชื่อด้านสุขภาพ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ยังไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกาย และการจัดการความเครียด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการปฏิบัติตัวในการควบคุมและ
ป้องกันอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมด้วยการจัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงมีความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตต่อไป  
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
วัตถุประสงค์ทั่วไป 

เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความรู้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงก่อนกับ      
หลังการทดลอง          

2. เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ก่อนกับหลังการทดลอง          

3. เพ่ือเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงก่อนกับหลังการทดลอง 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลังการทดลอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 

2. หลังการทดลอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพ      
สูงกว่าก่อนการทดลอง 

3. หลังการทดลอง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะมีค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental design) แบบกลุ่ม

ทดลองกลุ่ม เดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง  (One-group Pre-Posttest Design) ( พิชิต          
ฤทธิ์จรูญ, 2551) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  

ด าเนินการจัดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและเก็บรวบรวม
ข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกันทั้งก่อนและหลัง
การทดลอง 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่ที่ 6 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และอาศัยอยู่ในชุมชนในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา โดยก าหนดแบบ
เฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ดังนี้ 

เกณฑ์น าเข้า (Inclusion criteria) คือ 
1. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงไม่เกิน  3 ปี และอาศัย    

อยู่ในหมู่ที่ 6 ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
2. ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น อัมพาต พิการ 
3. ไม่มีปัญหาการได้ยิน การพูดการมองเห็นและเข้าใจภาษาไทยดี 
4. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria) คือ 
1. เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนอยู่แล้ว 
2. ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการได้ตลอดระยะเวลาการทดลอง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่ที่ 6 ต าบลบ่อเงิน ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างเอง แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จ านวน 6 ข้อ เป็นชนิดปลายปิด ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ 

สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 15 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบว่า ใช่ ไม่ใช่ 

และไม่แน่ใจ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน คือ ตอบว่า ใช่ ให้คะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบว่า ไม่ใช่ และ      
ไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน 

ตอนที่ 3 ความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
จ านวน 9 ข้อ การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 10 ข้อ การรับรู้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตัวควบคุมโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 9 ข้อ ลักษณะค าถามเป็นแบบประมาณค่า 3 ระดับ 
ได้แก่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วย 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ประกอบด้วย              
การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการผ่อนคลายความเครียด รวม 18 ข้อ โดยให้ผู้ตอบ
พิจารณา 3 ตัวเลือก ได้แก่ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติบางครั้ง และปฏิบัติเป็นประจ า  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง (validity) และน ามาปรับปรุงตาม
ค าแนะน า และน าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีคุณลักษณะ
ใกล้เคียงกันในต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูล   
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง    
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หาความเชื่อมั่นโดยวิธี KR-20 ได้ค่าเท่ากับ .80 ด้านความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแล
ตนเองหาความเชื่อมั่นโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ .74 และ .72 ตามล าดับ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพโดยผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย แผนการให้ความรู้ 
ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ความรู้เกี่ยวกับโรคความดัน
โลหิตสูง การดูแลตนเองเมื่อป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
ก าลังกาย การผ่อนคลายความเครียดด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT และการสนับสนุนทางสังคมโดยการ
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพ่ือให้ก าลังใจและเป็นการกระตุ้นเตือน) ตรวจสอบคุณภาพโดยการน าเครื่องมือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแก้ไขในด้านความครอบคลุมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้และความเหมาะสมของการ
จัดกิจกรรม สื่อการสอน ระยะเวลาการสอน และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้
ระยะเวลาในการจัดโปรแกรมฯ จ านวน 4 สัปดาห์ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นก่อนการทดลอง 
1. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี

ต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
และขอความร่วมมือในการท าวิจัย 

2. คัดเลือกกลุ่มทดลองตามคุณลักษณะที่ก าหนด 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับด าเนินกิจกรรม 
ขั้นด าเนินการทดลอง 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ ด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ความรู้

เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ       
กลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ นัดหมายวันและสถานที่เพ่ือพบกลุ่มโดยไปตามจุดนัดหมาย
ในหมู่บ้านของกลุ่มทดลอง   

2. ด าเนินการทดลองตามโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1) เป็นการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับ      

โรคความดันโลหิตสูง ใช้รูปแบบการเวียนฐานความรู้ 4 ฐาน เพ่ือให้ความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับ     
การเลือกรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย การผ่อนคลายความเครียดด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT 
และสาธิตการท าน้ าสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ในการ
ดูแลตนเอง และร่วมกันตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติตัวในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย    
การผ่อนคลายความเครียด และดื่มน้ าสมุนไพรลดความดันโลหิตสูง และมอบโปสเตอร์กระตุ้นเตือน 
“ภัยเงียบจากโรคความดันโลหิตสูง” ให้กับกลุ่มทดลองทุกคน 

ครั้งที่สอง (สัปดาห์ที่ 2) ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือทบทวนความรู้และกระตุ้นเตือนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
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ครั้งที่สาม (สัปดาห์ที่ 3) ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือทบทวนความรู้และกระตุ้นเตือนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ครั้งที่  4 (สัปดาห์ที่ 4) ติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือทบทวนความรู้และกระตุ้นเตือนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 

ขั้นสิ้นสุดการทดลอง 
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพในสัปดาห์ที่ 4 ผู้วิจัยติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือทบทวน

ความรู้และกระตุ้นเตือนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล   อีกครั้งตามแบบ
สัมภาษณ์ชุดเดียวกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรม มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างสม่ าเสมอ 
จ านวน 30 คน  

ขั้นติดตามและประเมินผล  
ผู้วิจัยท าการติดตามประเมินผลพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มทดลอง ภายหลังสิ้นสุด

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ชุดเดียวกับก่อนและ
หลังเข้าร่วมโปรแกรมทันท ีดังแสดงในภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 
ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของ 
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

1. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
1.1 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 
1.2 แนะน าวิธีการเลือกรับประทานอาหาร                

ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
1.3 สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย 
1.4 สาธิตและฝึกปฏิบัติการผ่อนคลาย

ความเครียดด้วยสมาธิบ าบัดแบบ SKT 
2. แรงสนับสนุนทางสังคม 

2.1 การร่วมกันต้ังเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง 

2.2 มอบโปสเตอร์กระตุ้นเตือน “ภัยเงียบจาก
โรคความดันโลหิตสูง” 

2.3 การเยี่ยมบ้านเพ่ือกระตุ้นเตือนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

1. แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ 
1.1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
ความดันโลหิตสูง 
1.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรค                

ความดันโลหิตสูง 
1.3 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว

เพ่ือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 
 
2. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ในเรื่อง 

2.1 การรับประทานอาหาร 
2.2 การออกก าลังกาย 
2.3 การผ่อนคลายความเครียด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 
2. ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ความเชื่อด้านสุขภาพ ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนและหลังเข้าร่วม
โปรแกรมฯ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี(paired-t-test)   
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.70 มีอายุระหว่าง 
50-59 ปี ร้อยละ 53.30 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 86.70 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 
80.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 46.70 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท     
ร้อยละ 50.00 
 2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 8.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.05 
หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เท่ากับ 11.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 เมื่อเปรียบเทียบ
ทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงหลังการทดลอง
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) 
 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความเชื่อด้านสุขภาพ ดังนี้ 
    3.1 การรับรู้ โอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  พบว่า  ก่อนการทดลอง            
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน  เท่ากับ  13.37             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.69 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เท่ากับ 22.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.94 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ  พบว่า       
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการทดลอง
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value <0.01)  
   3.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลอง     
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ 15.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3.24 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง เท่ากับ 22.50 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน    
การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
(p-value <0.01)   
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   3.3 การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง  พบว่า        
ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรค     
ความดันโลหิตสูง เท่ากับ 13.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.40 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรู้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงเท่ากับ  21.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.03 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ประโยชน์
ของการปฏิบัติตัวเพ่ือการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p-value <0.01) 
 4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง        
พบว่า ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง เท่ากับ 32.43            
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.62 หลังการทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง เท่ากับ 40.93 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.44 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ  พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองสูงหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value <0.01)       
ดังแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรม 
              การดูแลตนเองของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง 
 

ตัวแปร n Mean S.D. t df p-value 
ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง 

ก่อนการทดลอง 30 8.27 2.05 -8.420 29 .000** 
หลังการทดลอง  30 11.73 1.41    

ความเชื่อด้านสุขภาพ 
การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง 
ก่อนการทดลอง 30 13.37 3.69 9.850 29 .000** 
หลังการทดลอง  30 22.33 1.94    
การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง 
ก่อนการทดลอง 30 15.73 3.24 9.522 29 .000** 
หลังการทดลอง  30 22.50 2.26    
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคความดันโลหิตสูง 
ก่อนการทดลอง 30 13.77 2.40 13.069 29 .000** 
หลังการทดลอง  30 21.77 2.03    

พฤติกรรมการดูแลตนเอง   
ก่อนการทดลอง 30 32.43 4.62 8.779 29 .000** 
หลังการทดลองทันที 30 40.93 3.44    

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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5. ผลการติดตามและประเมินผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองในกลุ่ม
ทดลองภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน และท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่มทดลองระหว่างภายหลังการทดลองทันทีกับภายหลังการทดลอง 1 
เดือน พบว่า หลังการทดลองทันที กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเอง เท่ากับ 40.93 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.44 หลังการทดลอง 1 เดือน กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแล
ตนเอง เท่ากับ 40.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.20 เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ดังแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการดูแลตนเองหลังการทดลองทันทีกับหลังการทดลอง 1 เดือน 
 

พฤติกรรมการดูแลตนเอง n  Mean S.D. t df p-value 
หลังการทดลองทันที 30 40.93 3.44 1.919 29 0.65 
หลังการทดลอง 1 เดือน 30 40.46 3.20    

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทีผู่้วิจัยสร้างขึ้นสามารถใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน การรับรู้ความรุนแรง การ
รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวเพ่ือควบคุมโรคความดันโลหิตสูง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การสร้างโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้
ยึดขั้นตอนและแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Becker, M. H.,& Maiman, 1974) ร่วมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม (อรุณ ีศรีนวล, 2548) มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบการเวียนฐานความรู้ซึ่งเป็นรูปแบบที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ มีการ
ใช้สื่อรูปภาพประกอบ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รวมทั้งกลุ่ม
ทดลองได้ท ากิจกรรมและเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ ร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กลุ่มสัมพันธ์ การแนะน าให้
รู้จักกัน การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ท าให้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี โดยมีวิทยากรเป็นผู้กระตุ้นและจุดประกาย
ความคิดและท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคุ้นเคยจึงให้ความร่วมมือกล้าแสดงออกและลงมือกระท ากิจกรรมด้วย
ตนเองมากขึ้น สอดคล้องกับอภิชัย คุณีพงษ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างพลังอ านาจผู้น า
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พบว่า การฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
มีส่วนท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เจตคติ และสมรรถนะการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ด้านการติดตามเยี่ยมบ้านเดือนละครั้งเพ่ือกระตุ้นเตือนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองและการ
ใช้โปสเตอร์ “ภัยเงียบจากโรคความดันโลหิตสูง” เป็นสื่อความรู้เพ่ือกระตุ้นเตือน     กลุ่มทดลองในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็นการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแบบแผนการด าเนินชีวิตของผู้ป่วยแต่ละ
รายท าให้กลุ่มทดลองสามารถเปลี่ยนแปลง    ทั้งด้านความรู้และพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Whelton PK, 1994; Slama M, 2002 สุนทรีย์ ค าเพ็ง และอรธิรา บุญประดิษฐ์ (2557, หน้า 119) ที่
ศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 9 
ต าบลดงตะงาว อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยของความรู้
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เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.01) และสุธีรา ฮุ่นตระกูล และ วิไลพรรณ   
สมบุญตนนท์ (2555, หน้า 45) ที่พัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน ผลการวิจัยพบว่า สามารถท าให้ผู้ป่วยมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้น   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพ
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม และรูปแบบการเวียนฐานความรู้ท าให้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี โดยมีวิทยากร
เป็นผู้กระตุ้นท าให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความร่วมมือกล้าแสดงออกและลงมือกระท ากิจกรรมด้วยตนเอง สามารถท าให้
กลุ่มทดลองมีความรู้ การรับรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงหรือผู้ป่วยอ่ืนๆ ได้ 

2. การให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจะประสบผลส าเร็จและคงอยู่ คงต้องหา
วิธีการด าเนินงานที่มีสิ่งกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความคิดเชิงบวก และมีการใช้สื่อต่างๆ ที่สามารถกระตุ้น
เตือนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประยุกต์     
ใช้ทฤษฎีอ่ืนๆ ในการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนกับโปรแกรมท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอ านาจแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในด้านการดูแล
ตนเองเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอันตรายที่จะเกิดขึ้น 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ า แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีนที่เคยเลิกยาเสพติดทั้งท่ีเลิกเสพด้วยตนเองหรือจากการบ าบัดรักษาที่กลับมาเสพยาซ้ า 
และอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาในสถานบ าบัดรักษายาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จ านวน 762 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน มีทั้งหมด 11 ตอน ตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงพินิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6-1.00 และหาค่า
ความเชื่อมั่น ด้วยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.203-0.760 และ
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.884 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
สมการโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่น ามาศึกษากับพฤติกรรมการเสพติดซ้ า โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง
สถิติ และขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ า ผู้วิจัยน าผล
การศึกษาที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นรายละเอียดในกิจกรรมการเรียนรู้ น ามา
สร้างโครงร่างของกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 คน ผลการศึกษา พบว่า 

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและอิทธิพล
ของชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการ
เสพยาซ้ าและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านอิทธิพลจาก
เพ่ือนและพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด และพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรง
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ต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า ซึ่งตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบค่าไคสแควร์เท่ากับ 179.84 ค่า P-value = 0.0000 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 
0.972 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) = 0.955 และค่าความคลาดเคลื่อนการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.0387 ตามล าดับ โดยสรุปโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พฤติกรรม
การเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนได้รับอิทธิพลโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากปัจจัยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของครอบครัว 
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และอิทธิพลจากเพ่ือน มีอิทธิพลโดยรวมมีค่าเท่ากับ 9.479, 
2.679, 2.026 และ 1.354 ตามล าดับ ส่วนพฤติกร รมภาย ในของผู ้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยที่สุด มีอิทธิพลโดยรวมในทิศทางลบเท่ากับ - 1.001  
 กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน มี 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม มี 12 กิจกรรม ส่วนที่ 2 เป็นกิจกรรม
การเจริญสติปัฏฐานสี่ จ านวน 7 ครั้ง ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า องค์ประกอบของโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือลด
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีความสอดคล้องกันโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.96 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบของโครงร่าง
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.42 S.D. = .35)  
 
ค้าส้าคัญ : ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เมทแอมเฟตามีน กิจกรรรมการเรียนรู้ พฤติกรรมการเสพยาซ้ า 
 

ABSTRACT 
The objective of this research were to study the causal relationship of factors 

affect relapsing behavior of methamphetamine users and to investigate the goodness 
of fit on structural equation model of relapsing behavior of methamphetamine users 
developed by the researcher with empirical data and development a learning activity 
for decrease relapsing behavior of methamphetamine users. This research were 
devided into 2 stages,  the first stage was  to study the causal relationship of factors 
affect relapsing behavior of methamphetamine users. The researchers formulated the 
conceptual framework to guide this research. The sample consisted of 762 
methamphetamine users who repeated drug addict and in the treatment of drug addict 
treatment center,  Department of Medical service,  Ministry of Public Health. The 
instrument were questionnairs and validated by 5 experts and IOC 0.6-1.00. The 
reliability calculated by Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.884 and discrimination 
0.203-0.760. Data were statistically analyzed by check the consistency of model with 
empirical data by using LISREL for Windows version 9.1. The second stage was 
developed a learning activity for decreased relapsing behavior of methamphetamine 
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users. A draft of the detailed learning activity was formulated based on the result of 
the first stage. The 5 experts were arranged to examine and evaluate its 
appropriateness and concordances. The results were as follow  

The causal factors influences relapsing behavior of methamphetamine users 
comprised the environment and effect of the community,  peer group and behaviors 
associated with drug had direct influence on relapsing behavior and indirect influences 
on relapsing behavior by pass internal behavior of the drug addicts. The family factor 
had direct influence on relapsing behavior and indirect influence on relapsing behavior 
by pass peer group and internal behavior of the drug addicts . The internal behavior of 
the drug addicts had direct influence on relapsing behavior. The causal relationship 
model of empirical data provided good fit to the empirical data,  with Chi square = 
179.84 P-value = 0.0000 GFI = 0.972 AGFI = 0.955 and RMSEA = 0.0387. Relapsing 
behavior of methamphetamine users were total influence from the environment and 
effect of the community's most, followed by the family factor,  behaviors associated 
with drug,  peer group and internal behavior of the drug addicts. The overall value of 
9.479, 2.679, 2.026 1.354 and -1.001 respectively. 
 A learning activity for  decrease relapsing behavior of methamphetamine users 
had 2  parts. The first part was cognitive behavior activity which had 12 session and 
the second part was Vipassana meditation which had 7 times.  The evaluation results  
by experts found that the components of a learning activity  for decreased relapsing 
behavior of  methamphetamine users were in concordance, having the IOC of .96 and 
as a whole was at the high lavel (X = 4.42 S.D. = .35) of appropriateness.  
 
Keywords: Causal relationship,  Methamphetamine User, Learning Activity, Relapsing 

Behavior 
 

บทน้า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เกิดสะสมมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังของ

ประเทศชาติ มีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้เสพยาเสพติดและครอบครัว อีกทั้งยัง
น าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆอีกมากมาย เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความ
มั่นคงของประเทศชาติ ทุกรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา ในปี 2546 รัฐบาลได้ด าเนินการ
ปราบปรามอย่างหนัก ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเริ่มเบาบางลง แต่ในปี 2550 
ปัญหายาเสพติดเริ่มมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ชนิดของยาเสพติดที่ยังคงมีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ 
ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ได้แก่ ยาบ้าและไอซ์ ซึ่งในปี 2556-2559 สามารถจับกุมคดียาบ้าและ
ไอซ์ได้ถึงร้อยละ 70-85 ของคดียาเสพติดทั้งหมด (นพพร ตันติรังสี และรัศมน กัลยาศิริ, 2559) 
สอดคล้องกับสถิติผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ปีงบประมาณ 2556-2559 พบว่า มี
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จ านวนผู้ที่เสพยาบ้าและไอซ์ร้อยละ 50-67 ของผู้เข้ารับการบ าบัด (สถาบันธัญญารักษ์, 2559) ผู้เสพ
ยาเสพติดส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี แบ่งตามช่วงอายุเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้  
ช่วงอายุ 20-24, 15-19, 25-29, 30-34, และ 35-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.34, 16.57, 15.59, 15.39 
และ 12.37 ตามล าดับ (สถาบันธัญญารักษ์, 2559) ช่วงอายุเหล่านี้เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น (ศรีเรือน  แก้วกังวาน, 2551) ถ้าบุคคลกลุ่มนี้ยังอยู่ในระบบการศึกษาก็จะก าลังศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งคนนับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ถ้าองค์กรหรือประเทศใดมีทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ องค์กรหรือประเทศนั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าถ้าหากช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดกลุ่มนี้ให้
สามารถเลิกเสพยา กลับมาศึกษาเล่าเรียนและประกอบอาชีพ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นบุคคลทั่วไป 
จะได้บุคลากรที่เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) เป็นสารเสพติดกลุ่ม Classic Amphetamine 
ของสารกลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine–Type Stimulants ; ATS) (พงศธร  เนตราคม, 2549) 
ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในยาบ้าและไอซ์ พิษของเมทแอมเฟตามีนก่อให้เกิดผลเสียทั้งร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคมของตัวผู้เสพ เมทแอมเฟตามีนจะกระตุ้นให้สมองหลั่งสารโดปามีน (Dopamine) ออกมา 
ผู้เสพจะรู้สึกมีความสุข ความพอใจ จึงพยายามหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ เมื่อเสพไปนานๆ จะท าให้เกิดการ
ติดยา ผู้เสพจะเสียทั้งเงินและสุขภาพ ร่างกายทรุดโทรม เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆโดยเฉพาะเกิดอาการ
แทรกซ้อนทางจิต ไม่สามารถท างานได้ ต้องเป็นภาระของครอบครัว หรืออาจต้องลักขโมยเพ่ือหาเงิน
ไปซื้อยามาเสพ ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และส่งผลกระทบถึงชุมชนและประเทศชาติ การที่สาร
โดปามีนหลั่งออกมาปริมาณมากๆและเป็นเวลานาน อาจท าให้มีการพัฒนาไปเป็นโรคสมองเสื่อมหรือ
โรคพาร์กินสันได้เมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งผู้ที่เสพติดสารแอมเฟตามีนมีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมสูง
กว่าคนปกติทั่วไป (ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์, 2554) 

ปัญหาที่พบในการบ าบัดผู้เสพเมทแอมเฟตามีนประการหนึ่งคือ การกลับมาเสพยาซ้ า จาก
สถิติการบ าบัดรักษาของสถาบันธัญญารักษ์ พบว่า มีผู้ป่วยที่เข้ามารับการบ าบัดรักษาซ้ าเป็นครั้งที่ 2 
ขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20.72 ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 27.52 ในปี 2559 
(สถาบันธัญญารักษ์, 2559) จากการติดตามหลังการรักษาพบว่า ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีอัตราการเลิกได้
น้อยเพียงร้อยละ 69.8 (ภัทรินทร์ ชมภูค า ส าเนา นิลบรรพ์ และสมพร สุวรรณมาโจ, 2555) การที่ผู้เสพยา
กลับมาติดซ้ าอยู่เรื่อยๆจะกลายเป็นผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง อาการทั้งทางร่างกายและทางจิตมีความ
รุนแรงมากขึ้น อาจกลายเป็นผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัวต้องสูญเสียก าลังคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน และ
เป็นภาระของครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วย สูญเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าที่เป็นก าลังส าคัญของประเทศ ต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีความรุนแรง เรื้อรัง และยุ่งยากซับซ้อนเพ่ิมขึ้น ทั้ง
การพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบ าบัดรักษา เนื่องจากปัญหายาเสพ
ติดเป็นปัญหาที่ซับซ้อน สาเหตุการติดยาเสพติดซ้ าไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่าง เดียว 
แต่เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันทั้งปัญหาภายในตัวของผู้เสพเอง ปัญหาจากครอบครัว เพ่ือน และ
สิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุในการกลับมาเสพยาซ้ า 
เพ่ือน ามาหาวิธีการหรือแนวทางท่ีจะช่วยให้ผู้เสพยาเลิกยาเสพติดได้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล  
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กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity) คือ การปฏิบัติต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2553) กิจกรรมการเรียนรู้ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญองค์ประกอบหนึ่ง และถือเป็นหัวใจส าคัญของหลักสูตร เพราะ เป็นการน า
หลักสูตรไปใช้และเป็นวิถีทางที่น าผู้เรียนไปสู่จุดประสงค์ของการเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เสพยาเกิดกระบวนการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด พัฒนาทักษะต่างๆที่ช่วย
ให้เลิกเสพยาเสพติดได้ ซึ่งผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญ จัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสภาพชีวิตจริงของผู้เสพยาได้พัฒนาตนเองตามความสามารถ และสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้มาก
ที่สุด โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพ่ือให้ผู้เสพ
ยาได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งผลสัมฤทธิ์ในการเลิกยาได้ตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
เพ่ือให้ผู้เสพยามีการพัฒนา ฝึกฝนทักษะต่างๆในการด ารงชีวิตโดยไม่พ่ึงยาเสพติด และกลับมาเป็น
ก าลังในการพัฒนาประเทศต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพ

เมทแอมเฟตามีน 
2. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า

ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
3. เพ่ือพัฒนากิจรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 

 
วิธีการวิจัย 

เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยด าเนินการใน 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า

ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เสพเมทแอมเฟตามีนที่เคยเลิกยาเสพติดทั้งที่เลิกเสพ
ด้วยตนเองหรือจากการบ าบัดรักษาที่กลับมาเสพยาซ้ า และอยู่ในระหว่างการเข้ารับการรักษาในสถาน
บ าบัดรักษายาเสพติด สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สถาบันธัญญารักษ์ 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในโมเดลริสเรล คือ ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 เท่าของ
พารามิ เตอร์  (Schumacker & Lomex,  2010)  ในงานวิจัยนี้มีจ านวน 19 ตัวแปร แต่มี เส้น
ความสัมพันธ์ จ านวน 38 เส้น เพ่ือให้ผลการทดสอบมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด จึงค านวณจากเส้น
ความสัมพันธ์ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 760 คน น ามาค านวณตามสัดส่วนของจ านวนผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัดในสถานบ าบัดแต่ละแห่งมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เสพยาเสพติดใน
กลุ่มเมทแอมเฟตามีนเป็นหลัก ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ หรือยาอี อย่างใดอย่างหนึ่ง 2) มีประวัติเคยเลิกยา
เสพติดด้วยตนเองหรือจากการเข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานบ าบัดและอยู่ระหว่างการบ าบัดรักษาทั้ง
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แบบผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก 3) อายุ 18 ปี ขึ้นไป 4) ไม่มีอาการทางจิตประสาท 5) อ่านและเขียน
ภาษาไทยได้ และสื่อสารได้เข้าใจ และ 6) ยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการวิจัย 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ้ าทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ทั้งในและ
ต่างประเทศ น ามาสังเคราะห์โดยสร้างเป็นตารางการสังเคราะห์ คัด เลือกตัวแปรปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการเสพยาเสพติดซ้ าที่มีความถี่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป หรือตัวแปรที่มีค่าความสัมพันธ์สูง น า
ตัวแปรที่ ได้มาจัดกลุ่มได้จ านวน 5 กลุ่ม ดังนี้  1) พฤต ิกรรมที ่เ กี ่ย วข ้อ งก ับยา เสพต ิด  2) 
สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน 3) สภาพแวดล้อมของครอบครัว 4) อิทธิพลจากเพ่ือน และ 5) 
พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด หลังจากนั้นจึงสร้างโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเสพยาซ้ า และสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน มี 11 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป การเสพยาเสพติด 
และการบ าบัดรักษา มีลักษณะให้เลือกตอบหรือเติมข้อความในช่องว่าง ส่วนภาวะอารมณ์ ทัศนคติต่อยา
เสพติด ความเข้มแข็งทางใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง อาการอยากยา สภาพแวดล้อมและอิทธิพล
ของชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือน และสัมพันธภาพในครอบครัว มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
คน น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา ( IOC) มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง 0.6-1.00 หาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น โดยน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่สถาบันธัญญารักษ์ จ านวน 30 คนน ามาหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบัคมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.203-0.760 และค่าความเชื่อมั่น ดังนี้ ภาวะอารมณ์
0.910 ทัศนคติต่อยาเสพติด 0.832 ความเข้มแข็งทางใจ 0.801 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.779 
อาการอยากยา 0.924 สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน 0.857 อิทธิพลจากเพ่ือน 0.732 
สัมพันธภาพในครอบครัว 0.944 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.884 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างโดยเสนอโครงร่างเพ่ือขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันธัญญารักษ์ และก่อนที่จะให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะขอความยินยอมในการเข้าร่วมการวิจัย โดยการชี้แจงข้อมูล
และรายละเอียดของโครงการวิจัย ความเสี่ยง และการรักษาความลับ เปิดโอกาสให้ซักถามจนกลุ่ม
ตัวอย่างเข้าใจ และแบบสอบถามที่ให้กลุ่มตัวอย่างตอบจะใช้เป็นรหัส โดยไม่มีชื่อหรือข้อมูลที่จะสื่อถึง
กลุ่มตัวอย่างได้ เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดีเข้าร่วมการวิจัยจะให้เซ็นต์ใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (inform 
consent) และให้ตอบแบบสอบถามในห้องที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ผู้วิจัยจะตรวจสอบความครบถ้วนของ
แบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง และกล่าวขอบคุณกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2557 รวมระยะเวลา 4 เดือน ได้แบบสอบถามกลับมาทั้งหมดจ านวน 765 
ชุด ตรวจสอบความสมบูรณ์อีกครั้ง ได้แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 762 ชุด  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยในการเสพซ้ าใช้สถิติพรรณนาด้วยการแจกแจง

ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิง
สาเหตุทีส่ร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
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รวมของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยกับพฤติกรรมการเสพยาซ้ า โดยใช้โปรแกรมลิสเรล
version 9.1 serial No. AF67-B122-F8C8-1CA5 ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลลิฮูดสูงสุด 
และค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ ค่า p-value ดัชนี GFI ดัชนี AGFI และ RMSEA เป็นค่าสถิติตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งก่อนปรับและหลังปรับโมเดล โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้ 
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์  2.00-5.00 ค่า P-value> 0.05 ดัชนี  GFI > 0.95 ดัชนี AGFI> 0.95 และ 
RMSEA< 0.05 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
ผู้วิจัยน าผลการศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจกรรมที่สร้างเสริมพฤติกรรม
ภายในของผู้ติดยาเสพติดให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถต้านทานอิทธิพลต่างๆทั้งสภาพแวดล้อม
และอิทธิพลของชุมชน  สภาพแวดล้อมของครอบครัว และเพ่ือน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่มา
กระทบต่อตัวผู้เสพยา โดยใช้แนวคิดการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมของ Judith S. Beck (2011) 
น ามายกร่างเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ และจัดท าโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพ
ยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล แนวคิดและทฤษฎีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ โครงสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผล ซึ่งในแต่ละกิจกรรมประกอบด้วย ชื่อ
กิจกรรม วัตถุประสงค์ สื่อและอุปกรณ์ วิธีด าเนินการซึ่งมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นด าเนินการ 
และข้ันสรุป และการประเมินผล โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ หลังจากนั้นน าโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน ท าการตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง ตาม
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ า
ของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 

 1 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพเมท
แอมเฟตามีน พบว่า  

   1.1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลของชุมชน อิทธิพลจากเพ่ือน พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรม
การเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลโดยอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด สภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าและมีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านอิทธิพลจาก
เพ่ือนและพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติด และพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า  

  1.2 การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จากการปรับโมเดลโดยพิจารณาจากค่า MI (Modification Indices) ที่มีค่าสูงที่สุด เพ่ือให้
โมเดลสอดคล้องกับความเป็นจริงทางทฤษฎี พบค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ มีค่า 2.141 ค่า p-value = 
0.0000 ค่าความคลาดเคลื่อนการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) = 0.038 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) = 0.972 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) =0.955 ตามล าดับ ซึ่ง
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เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ยกเว้นค่า p-value ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเพียงค่าเดียว แต่ทั้งนี้สามารถ
สรุปได้ว่า โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 

 

 
ภาพที่ 1 โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 

 
1.3 ขนาดอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุ พบว่า พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟ

ตามีนได้รับอิทธิพลโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากปัจจัยสภาพแวดล้อมและอิทธิพล
ของชุมชนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 9.479 รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมของครอบครัวพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และอิทธิพลจากเพ่ือน มีอิทธิพลโดยรวมเท่ากับ2.679,2.026 และ1.354 ตามล าดับ ส่วน
พฤติกรรมภายในของผู ้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลโดยรวมน้อยที่สุดและมีอิทธิพลในทิศทางลบมีค่า
เท่ากับ-1.001ซึ่งหมายความว่า ถ้าพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีค่ามากการติดซ้ าจะน้อยลง 
ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi-square 179.87 df 84 p-value 0.0000 RMSEA 0.039 



การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
The 41st National and 5th International Graduate Research Conference 

  
 

 

34 

ตารางท่ี 1 ค่าอิทธิพลทางตรง (DE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) และอิทธิพลโดยรวม (TE) โมเดลปัจจัยเชิง 
สาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 

 

 อิทธิพลจากเพื่อน พฤติกรรมภายในของผู้เสพยา พฤติกรรมการเสพยาซ ้า 
ทางตรง
(DE) 

ทางอ้อม
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

ทางตรง
(DE) 

ทางอ้อม
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

ทางตรง
(DE) 

ทางอ้อม
(IE) 

โดยรวม 
(TE) 

พฤติกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด 

- - - 0.564 - 0.564 0.686 1.34 2.026 

สภาพแวดล้อม
และอิทธิพล
ของชุมชน 

- - - 2.658 - 2.658 1.663 8.086 9.749 

สภาพแวดล้อม
ของครอบครัว 

- 0.476 - - 0.476 1.365 1.4146 2.7776 0.245 2.435 2.679 

อิทธิพลจากเพื่อน - - - -1.086 - -1.086 -0.847 2.201 1.354 
พฤติกรรมภายใน
ของผู้เสพยา 

- - - - - - -1.011 - -1.011 

 
 2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพเมทแอมเฟ
ตามีน  
      2.1 กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
ประกอบด้วย 13 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นกิจกรรมการบ้าบัดความคิด
และพฤติกรรม มี 12 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพ เป็น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เสพยา ให้เกิดความคุ้นเคย รู้สึกไว้วางใจพร้อมที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ มี 1 
กิจกรรม ระยะที่ 2 ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติด เป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้เสพเมทแอมเฟตา
มีนพิจารณาข้อดี ข้อเสียจากการใช้สารเสพติด และการเลิกใช้สารเสพติด เพ่ือให้ได้พิจารณาไตร่ตรอง
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเสพติด มีความตระหนักในปัญหา และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อยา
เสพติดและการเสพยา มี 1 กิจกรรม ระยะที่ 3 การท้าความเข้าใจในเรื่องของความคิด อารมณ์ 
และพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนความคิดในการเลิกยา เป็นระยะที่ท าให้ผู้เสพยาเข้าใจรูปแบบ
ของความคิด การเกิดของความคิดอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม 
ซึ่งท าให้ผู้เสพยาตระหนักเห็นความส าคัญของความคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยา และการเลิกยา
เสพติด เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปรับเปลี่ยนความคิด ให้มีความเหมาะสมตรงตามความเป็นจริง และ
เป็นประโยชน์ต่อการเลิกยาเสพติด มี 2 กิจกรรม ระยะที่ 4 พัฒนาทักษะในการป้องกันการติดซ ้า 
โดยการสอนให้ความรู้และเสริมทักษะในการป้องกันการเสพยาซ้ า เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในตนเอง 
และรับรู้ความสามารถของตนเองในการไม่กลับไปเสพยาซ้ า ได้แก่ การจัดการกับตัวกระตุ้นและ
ความรู้สึกอยากเสพยา การจัดการกับความโกรธ ความเครียด ทักษะการปฏิเสธ การสื่อสาร และการ
เผชิญและแก้ไขปัญหา มี 7 กิจกรรม และระยะที่ 5 การเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน และการ
วางแผนการป้องกันการไปเสพซ้ า มี 1 กิจกรรม โดยใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมครั้งละ 120 นาที  
ส่วนที่ 2 กิจกรรมการเจริญสติปัฏฐานส่ี ให้ผู้เสพยาได้สวดมนตร์ และฝึกปฏิบัติธรรม โดยการเดิน
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จงกรมและนั่งสมาธิ เพ่ือฝึกสติ ให้มีการรับรู้ และติดตามถึงความคิด อารมณ์ /ความรู้สึกของตนเอง 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมเพ่ือให้ผู้เสพยาสามารถรับรู้ถึงความคิดและอารมณ์ของตนเองได้เร็วยิ่งขึ้น ใช้
ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมจ านวน 7 ครั้งๆละ 40 นาที  
 2.2 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน พบว่า องค์ประกอบของโครงร่างกิจกรรม
การเรียนรู้มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่าง

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือลดพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 
 

รายการ X S.D. ระดับ 
ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้    
    หลักการและเหตุผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 4.67 .41 มากที่สุด 
    แนวคิดและทฤษฎีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.50 .50 มากที่สุด 
    จุดมุ่งหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ 4.44 .43 มาก 
    โครงสร้างของกิจกรรมการเรียนรู้ 4.53 .56 มากที่สุด 
    ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.00 .00 มาก 
    กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.36 .41 มาก 
    สื่อการเรียนรู้ 4.53 .51 มากที่สุด 
    การวัดและประเมินผล 4.20 .45 มาก 

รวม 4.42 .35 มาก 
ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ 0.96   

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพ
เมทแอมเฟตามีน สภาพแวดล้อมและอิทธิพลของชุมชน มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเสพยาซ้ าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีนสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) 
วราลักษณ์ ปรีชาสุชาติ และคณะ (2549) อินทิรา อมรวงศ์ (2550) Pritsana et al. (2010) ที่พบว่า
สภาพแวดล้อมของชุมชนมีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า แต่ตรงข้ามกับการศึกษาของธีระพล คล้าย
สิงห์ (2546) พบว่า ลักษณะที่อยู่อาศัยไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพยาบ้าซ้ าของเยาวชน จากการศึกษา
พบว่าผู้เสพเมทแอมเฟตามีนยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด การที่ผู้เสพยา
กลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อเคยใช้ยาในอดีตจะท าให้เขาระลึกถึงยาเสพติด และจะ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการกลับไปใช้ยา (Columbo Plan Drug Advisery Program, 2002) อีกทั้ง
การพักอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีการซื้อขายยาเสพ
ติด และคนในชุมชนมีการเสพยา ผู้เสพจะต้องสัญจรผ่านแหล่งขายหรือสถานที่ที่เคยเสพยาไปมา พบ
กับกลุ่มเพ่ือนที่เคยเสพยา สิ่งเหล่านี้นับเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความอยากยา 
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ประกอบกับผู้ที่เสพยามักเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจอ่อนไหว ไม่สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค หรือ
ทนต่อความเย้ายวนได้ จึงกลับไปเสพยาซ้ าได้อีก (สมภพ เชาว์เพชรไพโรจน์, 2550; บุหงา ดุลยสิทธิ์, 2553) 

สภาพแวดล้อมของครอบครัวมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ า 
โดยผ่านอิทธิพลจากเพ่ือน และพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดสอดคล้องกับการศึกษาของบุหงา 
ดุลยสิทธิ์ (2553) ไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) และจรุณรักษ์ ยี่ภู่ (2550) พบว่า ลักษณะของครอบครัว
ของผู้ติดสารเสพติดมีความขัดแย้ง ขาดการสื่อสารพูดคุย สมาชิกในครอบครัวดื่มสุรา สูบบุหรี่ เสพ
กัญชา เล่นการพนัน เลี้ยงดูอย่างตามใจ ขาดการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและกฎระเบียบใน
ครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวมีความห่างเหินหรือมีความขัดแย้ง ขาดความรักและความเข้าใจ 
สมาชิกในครอบครัวไม่ยอมรับ รังเกียจ แสดงท่าทีไม่ไว้วางใจว่าผู้เสพยาจะเลิกยาได้ มองว่าเป็นคน
ไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ แต่ผลการศึกษาตรงข้ามกับ  Pritsana et al. (2010) ธีระพล คล้ายสิงห์ 
(2546) กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร และคณะ (2550) และนิรุจน์ อุทธา และคณะ (2548) พบว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัว และการใช้สารเสพติดของคนในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพยา
ซ้ า ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวยังมีความขัดแย้งในด้านการแก้ไขปัญหาและ
การสื่อสารอยู่  ม ีส มาช ิก ในครอบคร ัว เ กี ่ย ว ข ้อ งก ับย า เ สพต ิด  ส ่วน ใหญ่เ ป ็นบ ุคคลที ่มี
ความสัมพันธ์กับผู้เสพโดยเป็นพ่อ แม่ พี่ น้องและลูก หลังจากที่ผู้เสพยาเข้ารับการบ าบัดรักษาแล้วยัง
ต้องกลับไปอยู่ในครอบครัวที่มีสภาพเช่นเดิม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ หรือเกิดความรู้สึกน้อยใจ 
เสียใจ บางรายอาจจะประชดครอบครัว หรือกลับไปอยู่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวที่ยังคงเสพยาอยู่ 
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้นที่ท าให้ผู้เสพยากลับไปเสพซ้ า หรือผู้เสพบางรายใช้วิธีการไปหาเพ่ือนซึ่งมักจะ
เป็นกลุ่มที่เสพยาและได้รับการชักชวนให้เสพยา จึงหวนกลับไปเสพยาอีก 

อิทธิพลจากเพ่ือนมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติด
ยาเสพติดสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) จรุณรักษ์ ยี่ภู่ (2550) อินทิรา อมรวงศ์ 
(2550) และบุหงา ดุลยสิทธิ์ (2553) พบว่า ปัจจัยด้านเพ่ือนมีผลต่อการใช้สารเสพติดซ้ า  และ
การศึกษาของนิรุจน์ อุทธาและคณะ (2548) และวราลักษณ์ ปรีชาสุชาติและคณะ (2549) พบว่า
การใช้สารเสพติดของเพ่ือนมีความสัมพันธ์กับการเสพยาซ้ า ตรงข้ามกับการศึกษาธีระพล คล้ายสิงห์ 
(2546) กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร และคณะ (2550) พบว่า การมีเพ่ือนสนิทเสพยาบ้าหรือการคบเพื่อนที่
เสพยาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั ้งนี ้จากผล
การศึกษาพบว่า ผู้เสพเมทแอมเฟตามีนส่วนใหญ่มีกลุ่มเพ่ือนที่คบเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้ง
เป็นผู้เสพและผู้จ าหน่ายยาเสพติดเมื่อผู้เสพยามีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว หรือรู้สึกเครียด ไม่
สบายใจ จึงมักไปหาเพ่ือนกลุ่มนี้ ซึ่งมักจะได้รับค าชักชวนให้เสพยาอยู่เสมอๆ กระตุ้นให้ผู้เสพเกิด
อาการอยากยา ประกอบกับผู้เสพมีภาวะจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง หรือมีความเครียดอยู่แล้ว มีความต้องการ
ใช้ยาเพ่ือลดความรู้สึกไมส่บายใจ จึงไม่สามารถหักห้ามใจหรือควบคุมได้ จึงกลับไปเสพยาซ้ าอีก 

พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ ามี
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านพฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดสอดคล้องกับ
การศึกษาของกุลนรี หาญพัฒนชัยกูร และคณะ (2550) พบว่า ระยะเวลาที่เสพยาและสารเสพติด มี
ความสัมพันธ์กับการเคยรักษาซ้ า โดยผู้ที ่เสพยาตั ้งแต่ 11 ปี มีโอกาสเข้ารับการบ าบัดรักษาซ้ า
มากกว่ากลุ ่มที ่เสพยาน้อยกว่า11 ปี ถึง 6.5เท่า จากการศึกษา พบว่า ผู้ เสพเมทแอมเฟตามีนมี
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ระยะเวลาที่เสพยาเสพติดเฉลี่ย 7.75 ปี เสพยาเสพติดตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป และเสพยา 5-7 วัน ต่อ
สัปดาห์ ดังนั้น การที่ผู้เสพเสพยาเสพติดหลายชนิดและมีระยะเวลาในการเสพยานานจะมีความ
รุนแรงของการติดยามากกว่าผู้ที่เสพยาเสพติดชนิดเดียวและมีระยะเวลาในการเสพยาน้อยซึ่งการเสพ
ยามาเป็นเวลานานจะท าลายเซลล์ประสาทในสมอง เกิดการเสียหน้าที่ในเรื่องความจ า การเรียนรู้ 
และการตัดสินใจ (จรูญ จิตติวุฒิการ, 2548) สมองส่วนคิดถูกท าลาย ท าให้ความคิดเป็นเหตุเป็นผล
และความยับยั้งชั่งใจจะน้อย เมื่อหยุดยาจะมีอาการขาดยา (withdrawal symptoms) และเกิด
อาการอยากยามาก ผู้เสพไม่สามารถทนต่ออาการอยากยา อีกทั้งยังขาดความยับยั้งชั่งใจ จึงหวน
กลับไปเสพยาซ้ าเพ่ือลดอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งความรุนแรงของการติดยามีผลท าให้กลับไปเสพยาซ้ า 
(Yingjun Li, 2009) นอกจากนี้ผู้เสพบางรายจะเป็นผู้จ าหน่ายยาเสพติดด้วย ซึ่งมักจะมียาเสพติดอยู่
กับตัวหรือสามารถหายามาได้ง่าย ดังนั้นเมื่อเกิดความรู้สึกอยากยา ไม่สามารถควบคุม หักห้าม
ความรู้สึกของตนเองได้จึงท าให้กลับมาเสพซ้ า 

พฤติกรรมภายในของผู้ติดยาเสพติดมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยที่สุด
และมีอิทธิพลในทิศทางลบแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด แต่นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
เนื่องจากเป็นพฤติกรรมหรือเป็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคล ซึ่งปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลของชุมชน สภาพแวดล้อมของครอบครัว หรืออิทธิพลจากเพ่ือน เป็นปัจจัยภายนอกที่มา
กระทบต่อตัวบุคคล ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมภายในที่เข้มแข็งแล้วจะสามารถจัดการกับปัจจัยภายนอก
ที่มากระทบนั้นได้ ส่งผลให้พฤติกรรมการเสพยาซ้ าน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลนั้นมีพฤติกรรม
ภายในที่อ่อนแอ ไม่สามารถจัดการกับปัจจัยภายนอกที่มากระทบนั้นได้ พฤติกรรมการเสพยาซ้ าก็จะสูง 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เสพยาเสพติดยังมีทัศนคติต่อยาเสพติดในทางบวก แม้จะรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่
ไม่ดี มีโทษพิษภัย แต่ยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดจะช่วยท าให้เขามีอารมณ์ดี เพลิดเพลินสามารถผ่อน
คลายความเครียด และช่วยท าให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงตื่นตัว สามารถท างานได้ จึงกลับไป
เสพยาซ้ าอีก สอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์ แสงพุ่ม (2548) พบว่า ความเชื่อว่ายาเสพติดท าให้
สามารถท างานได้มากขึ้น สร้างความสุข คลายความกลุ้มใจ เสียใจ ลดความเครียดจากปัญหาต่างๆได้ 
อีกทั้งผู้เสพเมทแอมเฟตามีนยังขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ โดยเฉพาะความเครียด ประกอบ
กับมีความเชื่อว่ายาเสพติดจะช่วยท าให้เขามีอารมณ์ดี เพลิดเพลิน สามารถผ่อนคลายความเครียดใน
ยามที่เขามีปัญหาได้ ดังนั้นเมื่อรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจจึงกลับไปเสพยาเพื่อลดความเครียดนั้น หรือ
แม้ว่าภายหลังจากท่ีเข้ารับการบ าบัดรักษาแล้ว แต่ต้องกลับไปอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ยังคงมีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด คบหาเพ่ือนที่เป็นผู้ เสพยา เมื่อถูกเพ่ือนพูดชักชวนหรือเห็นผู้อ่ืนเสพยา 
ตลอดจนการเกิดความขัดแย้งกับบุคคลในครอบครัว สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการ
อยากยา  ซึ่งธรรมชาติของผู้เสพยาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีสภาพจิตใจที่ไม่เข้มแข็ง  มีอารมณ์อ่อนไหว 
(ไพฑูรย์ แสงพุ่ม, 2548 บุหงา ดุลยสิทธิ์, 2553) เมื่อประสบปัญหาต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
หรือสิ่งกระตุ้นที่ท าให้เกิดอาการอยากยาและไม่สามารถควบคุมอาการอยากยานั้นได้จึงหวนกลับไป
เสพยาซ้ า 

2. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อลดพฤติกรรมการเสพยาซ ้าของผู้เสพเมทแอมเฟตามีน 
ผู้วิจัยน าแนวคิดการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะให้ผู้
เสพยาก าหนดจุดหมายของการคิดอยู่ที่ปัจจุบัน ให้สามารถแก้ไขปัญหา และดัดแปลงแก้ไขวิธีการคิด
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และพฤติกรรมที่ท าให้ท าหน้าที่ไม่ดีให้อยู่ในสภาพที่เป็นความจริงและดัดแปลงวิธีการคิดใหม่ เพ่ือท า
ให้อารมณ์และพฤติกรรมดีขึ้น (Judith S. Beck, 2011)  มีการศึกษาการบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสาร
เสพติดด้วยการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม พบว่า ใช้ได้ผลดี ผู้ป่วยไม่ดื่มสุราตลอดระยะเวลา
การศึกษา และลดปริมาณการดื่มลง (ดวงใจ จงปัตนา, 2552) มีปริมาณการเสพกัญชาลดลงกว่ากลุ่ม
ควบคุม (Copeland, 2001) เพิ่มระดับของแรงจูงใจที ่จะเปลี ่ยนแปลง มีความเชื ่อมั ่นในความ
สามารถของตนเอง และคุณภาพชีวิตสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ดรุณี ภู่ขาว, 2006) และมีพฤติกรรมการ
ไม่ติดซ้ ามากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการบ าบัดด้วยความคิดและพฤติกรรม (สุกุมา  แสงเดือนฉาย, 2554) 
ซึ่งจากการประเมินความเหมาะสมของโครงร่างกิจกรรมการเรียนรู้ฯ พบว่า มีค่าเฉลี่ย 4.42 และมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง .96 ถือว่าองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กัน ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาตามหลักวิชาการ และน าผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับ
แนวคิดการบ าบัดความคิดและพฤติกรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็นแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้ 
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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรง  
การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล และการรับรู้ความสามารถของตนเอง และ
การปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยน าแนวคิดของโรเยอร์ส 
(Rogers’s Protection Motivation Theory) มาใช้ในการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน จ านวน 64 คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจ านวน 32 คน โดย
กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเวลา 6 สัปดาห์  วัดผลก่อนและ
หลังทดลองโดยใช้แบบสอบถาม การรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า  การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด
แผลที่เท้า การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่ เท้า การรับรู้
ความสามารถของตนเอง  และการปฏิบัติตน ในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent Sample t-test 
ผลการวิจัยโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่
เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีผลท าให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า  การรับรู้โอกาส
เสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าเพ่ิมขึ้นกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยโปรแกรมนี้สามารถ
น าไปใช้ในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจ  แผลที่เท้า  พฤติกรรมการดูแลเท้า 
 

ABSTRACT 
 The  purpose  of  the  study  was  aimed  to  compareperceived  perceived 
severity, perceived  susceptibility, response  efficacy. self-efficacy  and  practice  for 
foot  ulcers  in  people  with  diabetes. The  researcher  developed  is  protection 
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Motivation  program  based  on  Rogers’s concept. The  study  subjects  included  64 people  
with  diabetes, in  which  32  subjects  were  in  the  experimental  group  and the  rest  was  
assigned  as  the  control group. The  experimental  group  participated  in a  six-weeks  
protection  Motivation  program . Pre  and  post  tests  were  administered to  the  participants. 
Data  collected  included  perceived  severity, perceived susceptibility, response  efficacy. self-
efficacy  and  practice  for  foot  ulcers  prevention. Data  were  analyzed  using  mean, 
standard  deviation  and  Independent Sample  t-test. The results  of  the  study  showed  
that  perceived  severity, perceived susceptibility, response  efficacy. self-efficacy  and  practice  
for  foot  ulcers  prevention  of  the  experimental  group  were  better  than  the  control  
group  (p<0.05). This  program  can  be  used  to  prevent   foot  ulcers  in people with diabetes. 
 
Keywords: Protection Motivation  Program, Foot ulcer, Foot care Behaviors 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ถึงร้อยละ 60 ของผู้
เป็นเบาหวาน ในจ านวนนี้มีอุบัติการณ์การเกิดแผลที่เท้าถึงร้อยละ 5 -15 (สุทิน ศรีอัษฎาพร 
และวรรณี นิธิยานันท์, 2548) และอัตราการเกิดแผลซ้ าใหม่ถึงร้อยละ 1-1.4 ต่อปี (เยาวพา พรเวียง
และคณะ, 2555) ปัจจัยของการเกิดแผลที่เท้าคือมีความเสื่อมของสภาวะเท้า ได้แก่ การสูญเสียการ
รับความรู้สึกส่วนปลายเท้า ผิวหนังแห้ง มีตาปลาที่เท้าหนา มีความผิดปกติของรูปร่างเท้าท าให้มีแรง
กดที่ฝ่าเท้ามากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังพบการควบคุมระดับน้ าตาลไม่ดี มีการสูญเสียการรับความรู้สึก
ส่วนปลายเท้าเป็นปัจจัยหลักของการเกิดแผลที่เท้ามากที่สุดถึงร้อยละ 45-60 ซึ่งเมื่อเกิดร่วมกับเท้า
ผิดรูปก็จะท าให้แผลไม่หายขาดและที่ส าคัญถ้ามีความผิดปกติการรับความรู้สึกส่วนปลายเท้าร่วมกับ
หลอดเลือดส่วนปลายตีบก็จะเพ่ิมความเสี่ยงของการตัดเท้าที่สูงขึ้น แผลที่เท้าเป็นสาเหตุส าคัญของ
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้ป่วยในร้อยละ 20 นอกจากนี้จ านวนวัน
นอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยเบาหวานจะนานกว่าภาวะแทรกซ้อนอ่ืนถึงร้อยละ 59 ใช้ระยะเวลาในการ
รักษาเฉลี่ย 12-20 สัปดาห์ ท าให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก เฉลี่ย 80,490 
บาท (ศรีอุไร ปรมาธิกุล และคณะ, 2552) ต่อหนึ่งครั้งของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดย
บางรายมีค่าใช้จ่ายสูงสุดถึง 843,888 บาท การลดหรือชะลอการเกิดแผลที่เท้าซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
ในผู้ป่วยโรคเบาหวานได้โดยการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าที่เหมาะสม ได้แก่ การรักษาความ
สะอาดบริเวณเท้าเพ่ือลดปริมาณแบคทีเรียบริเวณผิวหนัง การให้ความชุ่มชื้นกับเท้าเพ่ือลดการแห้ง
แตกของผิวหนังเท้าที่เป็นทางเข้าของเชื้อโรค การตรวจเท้าทุกวันเพ่ือดูความผิดปกติ การบริหารเท้า
เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดมาสู่ส่วนปลายของเท้าและการสวมรองเท้าที่เหมาะสมช่วยลดแรงกดที่
ผิดปกติในฝ่าเท้าและลดการเสียดสีของรองเท้าต่อผิวหนัง หรือป้องกันอุบัติเหตุจากการถูกของมีคม
กระแทก สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าได้ร้อยละ 50-83 (สุทิน ศรีอัษฎาพร
และวรรณี นิธิยานันท์, 2548 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
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ป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้แนวคิดแรงจูงใจในการป้องกันโรคของ โรเยอร์ (Protection Motivation Theory ) มา
ปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแผลที่
เท้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า ระยะก่อนทดลอง หลังทดลอง 
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า ระยะก่อนทดลอง  
หลังทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  
 3.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
ระยะก่อนทดลอง หลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 4.  เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
ระยะก่อนทดลอง หลังทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 5.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการดูแลเท้า ระยะก่อนทดลอง หลังทดลอง ระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ  
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ป่วยมาไม่น้อยกว่า 5ปี 
มีระดับน้ าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 121-180 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ได้รับการรักษาโดยการรับประทาน
ยาเบาหวานเท่านั้น และสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ก าหนด 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มป่วยโรคเบาหวานอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี ที่เข้าร่วม
โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วย
โรคเบาหวานจ านวน 32 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ ได้แก่กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน  อ าเภอหนองใหญ่ 
จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานจ านวน 32 คน ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยแบบศึกษาสอง
กลุ่ม วัด 2 ครั้ง คือ ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยศึกษาระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ โปรแกรมสอนสุขศึกษาเรื่องการป้องกันการเกิด
แผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการรับรู้ความ
รุนแรง  แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยง แบบสอบถามการรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล 
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเอง และแบบสอบถามการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิด
แผลที่เท้า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มป่วยโรคเบาหวานที่มี
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ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ท า การศึกษามากท่ีสุด จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์
หาความเท่ียงด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเที่ยงของแบบสอบถาการรับรู้ความรุนแรง เท่ากับ 0.83 ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามการ
รับรู้โอกาสเสี่ยง เท่ากับ 0.76 ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามการรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผล 
เท่ากับ  0.78 ได้ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองเท่ากับ 0.84 และได้
ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามการปฏิบัติตนในการป้องกันการเกิดแผลที่ เท้าการป้องกัน
โรคเบาหวาน เท่ากับ  0.81  
 การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองพลู 
อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองประดู่ อ าเภอหนอง
ใหญ่ จังหวัดชลบุรี เพ่ือขออนุญาตและอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล
ในกลุ่มเปรียบเทียบผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและนัดหมายเวลา
เพ่ือพบครั้งที่ 2 หลังเสร็จสิ้นการทดลอง  8 สัปดาห์ ส าหรับกลุ่มทดลองผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามโปรแกรมสอนสุขศึกษาเรื่องการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าใน
ผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 6 ครั้ง กิจกรรมครั้งที่ 1 “เบิกฟ้า  พาไป ให้เข้าใจโรค” 
เป็นกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน และท าให้กลุ่มป่วย
โรคเบาหวานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 2 
“รักษาเท้าดี ไม่เกิดแผลที่เท้า ”เป็นกิจกรรมที่ท าให้กลุ่มป่วยโรคเบาหวานได้รับรู้ถึงความรุนแรง และ
โอกาสเสี่ยงที่เกิดจากการเป็นแผลที่เท้า ใช้เวลา 2 ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 3 “เราร่วมใจ ให้เห็น เป็น
แนวทาง” เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลดีที่เกิดจากการดูแลเท้าของตนเอง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
กิจกรรมครั้งที่ 4 “การดูแลเท้า เรารู้ เราท าได้” เป็นกิจกรรมที่เน้นให้กลุ่มป่วยด้วยโรคเบาหวานมี
ทักษะในการดูแลเท้าของตนเอง และสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆ ใช้เวลา  2 ชั่วโมง กิจกรรมครั้งที่ 5 
“กระตุ้นเตือน ก่อนจาก ฝากใจให้คิดถึง” เป็นกิจกรรมเน้นให้กลุ่มป่วยโรคเบาหวานเกิดความ
ตระหนักในการปฏิบัติตนในการดูเท้าของตนเองทุกวัน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และกิจกรรมครั้งที่ 6 “พบ
กันใหม่ ในวันที่รอคอย” เป็นกิจกรรมที่แสดงให้กลุ่มป่วยโรคเบาหวานได้สะท้อนคิดถึงผลการปฏิบัติ
ตนเอง และเกิดเห็นคุณค่าของตนเอง ใช้เวลา 2 ชั่วโมง หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนโปรแกรมการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  8 
สัปดาห์ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามชุดเดิมเก็บข้อมูลอีกครั้งทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ และ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแบบ Independent Sample t-test 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยและ
ส่งกลับบ้านให้อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอหนองใหญ่   จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 64 คนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการ
เสริมสร้างแรงจูงใจ และกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 32 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการดูแลสุขภาพ
ซึ่งได้รับตามปกติอยู่แล้ว ผลการวิจัยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
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  ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ เพศ มี
ผู้ป่วยโรคเบาหวานเพศชาย  และผู้ป่วยโรคเบาหวานเพศหญิง จ านวนกลุ่มละเท่าๆ กัน  อายุ กลุ่ม
ทดลองส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 55-59  ปี ในกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50-54  ปี ระดับ
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ส่วนมากจบชั้นประถมศึกษา สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองกลุ่ม ส่วนมาก มีสถานภาพสมรสคู่  การเคยมีบาดแผลที่เท้า กลุ่มตัวอย่างทั้งสอง ส่วนมากไม่มี
บาดแผลที่เท้า ประวัติการเป็นโรคเบาหวาน กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม มีระยะเวลาป่วยไม่เกิน 5 ปี 
และป่วยมาเกิน 5 ปี กลุ่มละเท่าๆ กัน ประวัติการคุมน้ าตาลในเลือด กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม คุมได้ดี 
และคุมได้ไม่ดี กลุ่มละเท่าๆ กัน  
 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า การรับรู้โอกาสเสี่ยง
ของการเกิดแผลที่เท้า การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า การ
รับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า และพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วย
หลังได้รับโปรแกรมมากกว่าก่อนการทดลอง และหลังจากการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (ตารางท่ี 1 และ 2) 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ

การเกิดแผลที่เท้า การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า และพฤติกรรมการดูแล
เท้าของผู้ป่วย ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรียบเทียบ 

 

ความเชื่อด้านสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ    

X  SD X  SD df t p 
การรับรู้ความรุนแรง 36.81 2.91 37.03 2.97 62 .297 .767 
การรับรู้โอกาสเสี่ยง 36.0 2.04 35.62 2.87 62 .602 .550 
การรับรู้ความคาดหวัง 36.28 2.17 36.68 2.45 62 .70 .486 
การรับรู้ความสามารถ 35.90 1.67 36.37 1.96 62 1.028 .308 
พฤติกรรมการดูแลเท้า 30.25 2.99 30.68 4.31 62 .471 .639 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า การรับรู้โอกาสเสี่ยงของ
การเกิดแผลที่เท้า การรับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า และพฤติกรรมการดูแล
เท้าของผู้ป่วย ของกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 

 

ความเชื่อด้านสุขภาพ 
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ    

X  SD X  SD df t p 
การรับรู้ความรุนแรง 46.37 1.60 37.09 2.99 62 15.44 0.00 
การรับรู้โอกาสเสี่ยง 45.46 2.19 37.06 3.43 62 11.78 0.00 
การรับรู้ความคาดหวัง 45.93 1.56 36.81 2.55 62 17.21 0.00 
การรับรู้ความสามารถ 46.00 1.58 35.90 3.49 62 14.876 0.00 
พฤติกรรมการดูแลเท้า 42.96 1.78 30.87 4.25 62 14.821 0.00 

   
อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้การรับรู้ความรุนแรงของแผลที่
เท้าภายหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มี
ต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า มีการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ความรุนแรงของแผลที่เท้า
สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมบูรณ์  พันธุ์บุตร (2557) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แรงจูงใจเพ่ือการ
ป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นการวิจัยแบบกึ่ง
ทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเก่าที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไร่ขีเป็นกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 50 คน และกลุ่มเปรียบเทียบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงมะยาง จ านวน 
50 คน ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงแรงจูงใจในการป้องกัน
โรคด้านการรับรู้ความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองและ
ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้า 
ภายหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อ
พฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดแผลที่เท้าสูงขึ้นกว่าก่อน
การทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และไม่แตกต่างกันหลังติดตาม  การ
รับรู้ความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า  จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในประสิทธิผลของการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าสูงกว่าก่อนการ
ทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่แตกต่างกันหลังติดตามผล  ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ ศันสนีย์  เหมือนประโคน และคณะ (2555) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการ
สอนเน้นการสร้างแรงจูงใจร่วมกับมีผู้ดูแลในการสนับสนุนทางสังคมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
ลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ากลุ่มทดลองมี
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คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการลดภาวะแทรกซ้อนของ
โรคเบาหวานมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทาสถิติที่ p-value <0. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิดแผลที่เท้า 
จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถของตนเองในการป้องกันการเกิด
แผลที่เท้าสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและไม่แตกต่าง
กันหลังติดตามผล พฤติกรรมการดูแลเท้า ภายหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีพฤติกรรมในการ
ดูแลเท้าสูงเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการทดลองและสูงขึ้นกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ไม่แตกต่างกันหลังจากติดตามซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณศิริ ประจันโน และคณะ (2558)  
ได้ศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลเท้าตนเองของผู้ที่เป็นเบาหวานในชุมชนบ้านคลองเหล็กบน 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่าหลังการเข้าร่วมโปรแกรมค่าคะแนนการดูแลเท้าสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ควรให้บุคคลกรด้านสาธารณสุขน าข้อมูลจากการวิจัย มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดแผลที่เท้าและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดูแลเท้าที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป 
 2. มีแนวทางในการน าโปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการเกิดแผลที่เท้าให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ไปใช้ในสถานบริการสาธารณสุข เรื่องการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลเท้า การมีความรู้เรื่องแผลที่เท้าเบาหวานและการป้องกันการเกิดแผลที่
เท้าและอาจมีการปรับกิจกรรมและเนื้อหาให้เหมาะสม  เพ่ิมการกระตุ้นเตือนอย่างสม่ าเสมอ และเพ่ิม
ระยะเวลาการศึกษาให้ยาวนานขึ้นอีก เพ่ือความชัดเจนในการประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.ควรเพ่ิมระยะเวลาของการติดตามผลหลังให้โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ป้องกันที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพ่ือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มทดลองได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการดูแลเท้า 
 3. ควรศึกษาโปรแกรมในลักษณะเดียวกันนี้ไปใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอ่ืน เพ่ือที่จะวิเคราะห์
ประสิทธิผลของโปรแกรม และสามารถน าไปอ้างอิงได้มากขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งปัญหานี้สามารถลดลงได้ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษากลุ่มเดียว
แบบทดสอบก่อนและหลัง (One group pre-test post-test design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน 2 แห่งในจังหวัดนครนายก ที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษานี้ จ านวน 34 
คน เลือกตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง
และแรงสนับสนุนทางสังคมในแต่ละกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่  โปรแกรมสุขศึกษา และแบบสอบถามพฤติกรรมทันตสุขภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
(Dependent samples t-test) ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา นักเรียนมี
การรับรู้ความสามารถแห่งตน การคาดหวังในผลที่ได้รับ และพฤติกรรมทันตสุขภาพ ดีกว่าก่อนเข้า
ร่วมโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นควรจัดกิจกรรมสุขศึกษาโดย
ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพ
ที่เหมาะสมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  
ค าส าคัญ : พฤติกรรมทันตสุขภาพ  โปรแกรมสุขศึกษา ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง แรง

สนับสนุนทางสังคม  
 

ABSTRACT 
 Dental caries is a major health problem in children especially in primary 
school students. This problem could be decreased if the students have an appropriate 
dental health behavior. The purpose of this research was to study the effect of health 
education program on the dental health behavior of prathom suksa 4 students in 
Ongkharak District, Nakhon Nayok Province.  The study design was a one group pre-
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test/post-test design. The study samples were 34 prathom suksa 4 students of two 
elementary schools in Nakhon Nayok Province, who were willing to enroll in this study. 
Purposive sampling was used for the sample selection. Self-efficacy theory and Social 
support were applied in each health education activities for enhancing the dental 
health behavior of students. The research instruments were the health education 
program and dental health behavior questionnaires. Percentage, mean, standard 
deviation and dependent samples t-test were applied for data analysis. The results 
indicated that after participating in the health education program, the students had 
significantly better perceived self-efficacy, outcome expectation and dental health 
behavior than before participating in the health education program at the 0.01 level. 
Therefore, health education activities applying Self efficacy theory and Social support 
should be performed among these students for continued enhancing their appropriate 
dental health behavior. 
 

Keywords: Dental health behavior, Health education program, Self-efficacy theory,  
Social support  

 
บทน า 

 ปัญหาฟันผุเป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญในเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการด าเนินการกิจกรรมทันตสุขภาพในโรงเรียนแต่ว่าก็ยังคง
ตรวจพบนักเรียนที่มีปัญหาฟันผุ จากการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 โดย
ส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า ร้อยละ 52.3 ของเด็กอายุ 12 ปี  มีประสบการณ์การเกิด
เป็นโรคฟันผุ โดยค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 1.3 ซี่ต่อคน จากเดิม ร้อยละ 56.9 ค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด 
1.6 ซี่ต่อคน ในการส ารวจครั้งที่ 6 พ.ศ.2550 โดยโรคที่เป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการ
สูญเสียฟัน คือ โรคฟันผุ ในกลุ่มเด็กท่ีมีประสบการณ์โรคฟันผุนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นรอยโรคฟันผุที่ไม่ได้
รับการรักษา คือร้อยละ 50.6 หรือเฉลี่ย 2.6 ซ่ี/คน (ส านักทันตสาธารณสุข, 2556) โดยปัญหาโรคฟัน
ผุนั้นจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ การเจริญเติบโตของเด็ก รวมทั้งปัญหาทางสังคมของเด็ก ท าให้
เด็กขาดความมั่นใจ นอกจากนั้นปัญหาฟันผุยังท าให้เด็กต้องหยุดเรียน โดยพบว่า ในเด็กอายุ 12 ปี 
ร้อยละ 6.3 ระบุว่าเคยขาดเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา ด้วยอาการปวดฟัน โดยเฉลี่ย 1.3 วัน (ส านัก
ทันตสาธารณสุข, 2556) 
 ปัญหาสุขภาพปากและฟันในเด็กสามารถลดลงได้ถ้าหากเด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรงฟันท่ีถูกวิธี จากการศึกษาของ Petersen et al. (2015) พบว่า
การจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษาในโรงเรียนจะช่วยลดการเกิดโรคฟันผุในนักเรียนได้ร้อยละ 34 ดังนั้นจึง
ควรมีการจัดกิจกรรมทันตสุขศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ควรให้ครอบครัวของเด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมด้วย แต่จากการส ารวจโดยส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า ปัญหาปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคฟันผุ โดยเฉพาะการป้องกันและควบคุมโรคฟันผุในเด็กอายุ 12 ปี คือพฤติกรรมการดื่ม
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น้ าอัดลมและน้ าหวาน รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคขนมกรุบกรอบ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก
ตามกระแสนิยม เด็กมีการบริโภคขนมกรุบกรอบทุกวัน ร้อยละ 38.8 นอกจากนั้น พฤติกรรมการ
แปรงฟันของเด็กทั้งอายุ 12 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.6 แปรงฟันหลังตื่นนอนตอนเช้าทุกวันหรือเกือบ
ทุกวัน ส่วนการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่มีการด าเนินการในโรงเรียนมานานแล้ว  พบว่า มีเด็ก
ร้อยละ 17.8 ที่ยังแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียนทุกวัน ร้อยละ 36.1 มีแปรงบ้าง และร้อยละ 
46.1 ตอบว่าไม่เคยแปรงเลย  ส าหรับการแปรงฟันก่อนนอนซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่จะช่วยป้องกัน
โรคฟันผุ พบว่า เด็กแปรงฟันก่อนนอนทุกวันร้อยละ 57.8 แม้ว่าเด็กจะมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อน
นอนทุกวัน แต่พบว่าหลังการแปรงฟัน ร้อยละ 18.9 ยังมีการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มอีกและจะไม่
แปรงฟันซ้ าอีกครั้งก่อนเข้านอนจริง (ส านักทันตสาธารณสุข, 2556) 
 จากปัญหาฟันผุในเด็กนักเรียนที่กล่าวมาข้างต้น จึงควรมีการจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมสุขศึกษานั้น
ควรมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการก าหนดกิจกรรม (Cooper et al., 2013) ดังนั้นในการวิจัยนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
ทันตสุขภาพของนักเรียน โดยทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่า บุคคลจะมีการปฏิบัติพฤติกรรมเมื่อบุคคลมีความ
มั่นใจว่าสามารถที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยความสามารถตนเอง และเมื่อเชื่อว่าเมื่อกระท าแล้วจะมี
ผลดีเกิดขึ้นตามมา (จุฬาภรณ์  โสตะ, 2554) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมทันตสุขภาพท่ีเหมาะสมต่อไป   
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดย 
 1. เปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถแห่งตน และการคาดหวังในผลที่ได้รับของนักเรียน
ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
 2. เปรียบเทียบพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) รูปแบบ
การศึกษาเป็นการศึกษากลุ่มเดียวแบบทดสอบก่อนและหลัง (One group pre-test post-test 
design)  โดยได้ประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
พฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน และน าผลที่ได้จากการทดสอบทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรม
สุขศึกษาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ   
 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน 2 แห่งใน

อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษานี้ จ านวน 34 คน โดยสามารถเข้าร่วม
โปรแกรมสุขศึกษาและรับการประเมินอย่างครบถ้วน ซึ่งก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนที่เป็นกลุ่ม
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ตัวอย่างทุกคนจะได้รับการสอบถามถึงความสมัครใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งได้รับการ
ชี้แจงจากผู้วิจัยเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมที่จะได้รับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจาก
การวิจัยนี้ได้ตามความต้องการ  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นโปรแกรมสุขศึกษาประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน   
จ านวน 7 ครั้ง แต่ละครั้งจะห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและโรคฟันผุ ผลเสียจากโรคฟันผุ 
กิจกรรมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคฟันผุ มีการน าเสนอสถิติและรูปภาพประกอบ การ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนโดยฝึกการตรวจฟันด้วยตนเอง มีการสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูก
วิธี จากนั้นให้นักเรียนได้มีการฝึกแปรงฟันจากโมเดลฟัน รวมทั้งมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน และมีการประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟันโดยใช้สีย้อมฟัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพปากและฟันผ่านการแสดงละคร และการเล่มเกม มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการคาดหวังในผล
ที่ได้รับจากปฏิบัติพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการดูวีดีทัศน์ และการอภิปรายร่วมกัน ในแต่ละวัน 
นักเรียนจะมีการแปรงฟันร่วมกันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน โดยในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้ครูเป็นผู้ให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยกระตุ้นเตือนให้นักเรียนทุกคนมีการแปรงฟันร่วมกัน
หลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้มีการส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยัง
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เป็นผู้กระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีการแปรงฟันหลังตื่นนอนในเวลาเช้า และ
ก่อนเข้านอน โดยเซ็นชื่อในสมุดบันทึกการแปรงฟันของนักเรียนในแต่ละวัน 
 ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
(Check list) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมทันตสุขภาพ  
จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
และไม่เห็นด้วย โดยมีข้อความทั้งทางบวกและทางลบ การให้คะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 3 โดยข้อความ
ทางบวกถ้าตอบเห็นด้วย จะได้ 3 คะแนน และ ข้อความทางลบถ้าตอบเห็นด้วย จะได้ 1 คะแนน มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการคาดหวังในผลที่ได้รับจากการการปฏิบัติพฤติกรรมทันตสุขภาพ  
จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
และไม่เห็นด้วย โดยมีข้อความทั้งทางบวกและทางลบ การให้คะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 3 โดยข้อความ
ทางบวกถ้าตอบเห็นด้วย จะได้ 3 คะแนน และ ข้อความทางลบถ้าตอบเห็นด้วย จะได้ 1 คะแนน มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.71 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมทันตสุขภาพ จ านวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ 
โดยมีข้อความทั้งทางบวกและทางลบ การให้คะแนนอยู่ระหว่าง 1 – 3 โดยข้อความทางบวกถ้าตอบ
ปฏิบัติเป็นประจ า จะได้ 3 คะแนน และ ข้อความทางลบถ้าตอบปฏิบัติเป็นประจ า จะได้ 1 คะแนน มี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.76 

 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. ติดต่อประสานงานโรงเรียนเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการวิจัย 
2. เข้าท าการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
3. ท าการประเมินนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
4. จัดกิจกรรมสุขศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามโปรแกรมสุขศึกษา จ านวน 7 

ครั้ง แต่ละครั้งจะห่างกัน 1 สัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 ชั่วโมง    
5. ผู้วิจัยติดตามประเมินผลนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา โดย

ท าการประเมินหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาครั้งสุดท้าย 1 สัปดาห์ 
6. วิเคราะห์ สรุป และเขียนรายงานการวิจัย 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติในการทดสอบที่ระดับ 0.01  โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 
 1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตน การคาดหวังในผลที่ได้รับ 
และพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา โดยใช้การทดสอบ
ค่าที (Dependent samples t-test)  

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบว่า มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 34 คน  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 11 คน ร้อยละ 32.40 และ เป็นเพศหญิง 23 คน ร้อย
ละ 67.6  ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ร้อยละ 88.24 แต่ก็พบว่าร้อยละ 11.76 พักอาศัย
อยู่กับญาติพ่ีน้อง   
 จากการประเมินการรับรู้ความสามารถแห่งตน การคาดหวังในผลที่ได้รับ และพฤติกรรม
ทันตสุขภาพของนักเรียน ก่อนและหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา พบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน การคาดหวังในผลที่ได้รับ และ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 1 – 3 
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ตารางท่ี 1   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักเรียนก่อนและหลัง 
               เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
 

การประเมิน จ านวน ค่าเฉลี่ย SD t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 34 1.87 0.38 

3.20 * 0.003 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสุขศึกษา 34 2.13 0.32 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักเรียนก่อนและหลังเข้า

ร่วมโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
แห่งตน เท่ากับ 1.87 (SD = 0.38) แต่ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถแห่งตนเพ่ิมข้ึนเป็น 2.13 (SD = 0.32) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุข
ศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 2   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคาดหวังในผลที่ได้รับของนักเรียนก่อนและหลัง 
               เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
 

การประเมิน จ านวน ค่าเฉลี่ย SD t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 34 2.14 0.27 

4.93 * < 0.01 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสุขศึกษา 34 2.29 0.20 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคาดหวังในผลที่ได้รับของนักเรียนก่อนและหลังเข้าร่วม

โปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการคาดหวังในผลที่ได้รับ 
เท่ากับ 2.14 (SD = 0.27) แต่ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการคาดหวังในผลที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นเป็น 2.29 (SD = 0.20) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยการ
คาดหวังในผลที่ได้รับมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 
ตารางท่ี 3   การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนก่อนและหลัง 
               เข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 
 

การประเมิน จ านวน ค่าเฉลี่ย SD t p 
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา 34 1.99 0.33 

3.57 * 0.001 
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสุขศึกษา 34 2.15 0.31 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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 จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนก่อนและหลังเข้า
ร่วมโปรแกรมสุขศึกษา พบว่า ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทันต
สุขภาพ เท่ากับ 1.99 (S.D. = 0.33) แต่ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมทันตสุขภาพเพ่ิมข้ึนเป็น 2.15 (S.D. = 0.31) ซึ่งจากการทดสอบพบว่าหลังเข้าร่วมโปรแกรม
สุขศึกษานักเรียนมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทันตสุขภาพมากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรม
สุขศึกษานักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน การคาดหวังในผลที่ได้รับ และ
พฤติกรรมทันตสุขภาพ เพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อภิปรายได้ว่าเนื่องจากโปรแกรมสุขศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้
ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน โดย
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยครอบคลุมในเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทันตสุขภาพผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและโรคฟันผุ ผลเสียจากโรคฟันผุ 
กิจกรรมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคฟันผุ มีการน าเสนอสถิติและรูปภาพประกอบ การ
ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถแห่งตนโดยฝึกการตรวจฟันด้วยตนเอง มีการสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูก
วิธี จากนั้นให้นักเรียนได้มีการฝึกแปรงฟันจากโมเดลฟัน รวมทั้งมีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน และมีการประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟันโดยใช้สีย้อมฟัน การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพปากและฟันผ่านการแสดงละคร และการเล่มเกม มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีการคาดหวังในผล
ที่ได้รับจากปฏิบัติพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการดูวีดีทัศน์ และการอภิปรายร่วมกัน ในแต่ละวัน 
นักเรียนจะมีการแปรงฟันร่วมกันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน  จากกิจกรรมที่จัดท าให้
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความสามารถแห่งตน และการคาดหวังในผลที่ได้รับเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้มีพฤติกรรมทันตสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมสุขศึกษา สอดคล้องกับแนวคิด
ของสุขศึกษาที่ว่า สุขศึกษาคือกระบวนการจัดการศึกษาและประสบการณ์ เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ เจต
คติ และการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพ (เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ , 2556) 
นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่ การบรรยาย การอภิปรายโดยให้
นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทดลองฝึกปฏิบัติ ท าให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนการปฏิบัติทางสุขภาพที่ดีขึ้น (สุชาติ  โสมประยูร และเอมอัชฌา  วัฒนบุรา
นนท์. 2553) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่ว่า การ
รับรู้ความสามารถแห่งตนเป็นการที่บุคคลตัดสินความสามารถของของตนเองว่า เขาสามารถกระท า
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ส าเร็จหรือไม่ ในระดับใด  และการคาดหวังในผลที่ได้รับเป็นการที่
บุคคลประเมินค่าพฤติกรรมที่จะปฏิบัติอันจะน าไปสู่การคาดหวังในสิ่งที่จะเกิดขึ้น หรือได้ รับ  จาก
พฤติกรรมที่ได้ปฏิบัติ โดยบุคคลจะมีการปฏิบัติพฤติกรรมเมื่อบุคคลมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะ
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กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยความสามารถตนเอง และเมื่อเชื่อว่าเมื่อกระท าแล้วจะมีผลดีเกิดขึ้นตามมา  
(จุฬาภรณ์  โสตะ, 2554) 
 ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของวีรยุทธ  พลท้าว และ พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
(2557) ที่พบว่า ภายหลังจากที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมทันตสุขศึกษาร่วมกับการใช้สื่อ
ประสมช่วยสอนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ นักเรียนมีความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรค
เหงือกอักเสบสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาของไพบูลย์  กูลพิมาย  วิรัติ  ปานศิลา 
และ บัณฑิต  วรรณประพันธ์ (2558) ที่พบว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพโดย
ประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม  นักเรียนมีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในผลดีของการป้องกันโรคฟันผุ  และการ
ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับการศึกษาของชิงชัย  บัวทอง  
ยินดี  พรหมศิริไพบูลย์ และ อัจริยา  วัชราวิวัฒน์  (2558) ที่พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุ นักเรียนมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการ
ป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในการป้องกันโรคฟันผุ และพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุสูงกว่าก่อน
ได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก สอดคล้องกับการศึกษาของวงษ์ทิพ  อินปั๋น (2558) ที่พบว่า
ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการ
ป้องกันโรคฟันผุ ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในการป้องกันโรคฟันผุ และมีการ
ปฏิบัติตัวในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของจรสพร  ปัสสาค า และคน
อ่ืนๆ (2559) ที่พบว่าภายหลังได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติทางทันตสุขภาพ
ดีกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Singh et al. (2016) ที่พบว่าภายหลังจากได้รับ
โปรแกรมทันตสุขศึกษา นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟัน รวมทั้งมีพฤติกรรมการแปรงฟันเพ่ิม
มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Angelopoulou et al. (2015) และการศึกษาของ Haque et 
al. (2016) ที่พบว่าภายหลังจากได้รับโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก นักเรียนมี
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากเพ่ิมมากขึ้น 
 ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ครูเป็นผู้ให้แรงสนับสนุนทางสังคมโดยกระตุ้นเตือนให้
นักเรียนทุกคนมีการแปรงฟันร่วมกันหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ซึ่งผู้วิจัยได้จัดเตรียมแปรง
สีฟัน ยาสีสัน และถ้วยน้ าเพ่ือแจกให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้มีการ
ส่งจดหมายขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เป็นผู้กระตุ้นเตือนให้นักเรียนมีการแปรง
ฟันหลังตื่นนอนในเวลาเช้า และก่อนเข้านอน โดยเซ็นชื่อในสมุดบันทึกการแปรงฟันของนักเรียนในแต่
ละวัน ครูและพ่อ แม่ นับว่าเป็นกุญแจส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพแก่เด็ก โดยครูจะ
เป็นผู้กระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องในโรงเรียน พฤติกรรมทันต
สุขภาพของนักเรียนควรมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ซึ่งพ่อ แม่ จะเป็นผู้กระตุ้น
เตือนและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืนในการปฏิบัติพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ Petersen et al. (2015) 
พบว่าการให้ครูเป็นผู้กระตุ้นเตือนและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับทันตสุขภาพนั้นเป็นกลยุทธ์ส าคัญ
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ในการส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้อง โดย John et al. (2013) ได้กล่าวว่า
นักเรียนจะใช้เวลาอยู่กับครูในแต่ละวันอาจจะมากกว่าอยู่กับพ่อแม่ ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมใน
การให้ความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียน นอกจากนั้น Aurangjeb et al. 
(2013) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับความรู้
และเจตคติเก่ียวกับทันตสุขภาพของพ่อและแม่ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสุขศึกษาเพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมทันตสุขภาพแก่
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยควรมีการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุน
ทางสังคมในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน     

2. ในการจัดโปรแกรมสุขศึกษาในกลุ่มนักเรียนนั้น ควรให้ครู พ่อและแม่ของนักเรียนได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โดยครูจะเป็นผู้กระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่
ถูกต้องในโรงเรียน พ่อและแม่ จะเป็นผู้กระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมทันตสุขภาพที่
ถูกต้องในขณะที่เด็กอยู่ที่บ้าน  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามประเมินผลพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนภาย
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมสุขศึกษา เพ่ือประเมินถึงความยั่งยืนของการปฏิบัติพฤติกรรม 
 2. ควรใช้รูปแบบการศึกษาแบบสองกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง (Two group pre-test post-
test design) เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณครูและผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการให้ความอนุเคราะห์
และช่วยเหลือ ท าให้การด าเนินงานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยดี นอกจากนั้นขอขอบคุณนิสิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เป็นผู้ช่วยวิจัยในครั้งนี้    
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