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บทคัดยอ
โรคความดันโลหิตสูง เปนภาวะเรื้อรังที่พบมากขึ้นในปจจุบันและเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญยิ่ง
การวิจัยแบบกึ่งทดลองครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ผลการประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตน
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง กลุม
ตัวอยางที่ใช จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลอง 35 คน และกลุมควบคุม 35 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบบันทึก ดําเนินการวิจัยในเดือนสิงหาคมตุลาคม 2560 วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห ไดแก Paired t-test, independent ttest
ผลการศึกษา พบวา กลุมทดลองภายหลังการทดลอง มีความรูการรับรู ความสามารถแหงตน ความ
คาดหวังในผลลัพธของการกระทํา และพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย สูงกวากอน
การทดลองและกลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.01) และสามารถควบคุมระดับความดัน
โลหิตใหอยูในระดับปกติ จํานวน 27 คน สวนอีก 8 คน ยัง ควบคุ มระดับความดันโลหิตไมได เนื่องจากมี
ภาวะแทรกซอน ทางไต และภาวะความเครียดจากปญหาครอบครัว และกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยความดันโลหิต
ลดลงมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การประยุกตทฤษฎี, ปรับเปลี่ยน, พฤติกรรม
ABSTRACT
Hypertension (HT) is a chronic condition that is more common today and it is a
paramount problem for public health. The purpose of this quasi-experimental research was
to study the effects of the application of self-efficacy theory to change food consumption
and exercise behaviors of hypertensive patients. The samples were 70 hypertensive patient
selected by purposive sampling. The subjects were divided into two groups. The data were
collected in the quantitative data composted of: 1) General Information questionnaire2) Selfperception test 3) The expect in the results of the practice questionnaire3)Food
consumption and exercise behaviors questionnaire 4) Daily recording form food
consumption and exercises. Hg at health promoting hospital in Pathumtani participated in
the Self-Efficacy Enhancement Program for 12 weeks. The quantitative data were analyzed
using descriptive statistics and analytical statistics. Comparison of mean scores before and
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after with paired t-test and independent t-test. The finding of the study indicated that after
received the program. The control group have increased knowledge score of general
Information, self- perception, the expect in the results of the practice and food consumption
and exercise behaviors at the statistical significance (p <0.01). the intervention, number of
participants who are able to control blood pressure in the acceptable level are significantly
higher than before intervention (p < 0.05). Exercise promotion should be promoted in
conjunction with the application of self-efficacy theory to help modify the eating and
exercise behavior of patients in reducing the risk of high blood pressure.
Keywords : Application theory , Change, Behaviors.
บทนํา
โรคความดันโลหิตสูงเปนภาวะเรื้อรังที่พบมากขึ้นในปจจุบัน และเปนปญหาสําคัญของประเทศอยาง
หนึ่ง โดยเฉพาะในชุมชนเมืองที่มีภาวการณดํารงชีวิตที่มีการแขงขันสูง สภาพแวดลอมที่เปนภัยตอสุขภาพ การ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตอง ผูที่มีภาวะความดันโลหิตสูงสวนมากมักไมมีอาการ ในระยะแรก แตมักจะมี
อาการหรืออาการแสดงเมื่อเปนมากหรือมีภาวะแทรกซอนที่เปนอันตรายเกิดขึ้นหากผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง มีพฤติ ก รรมการดูแลตนเองไมถูก ตอง และไมส ามารถควบคุม ระดับ ความดันโลหิตใหอยู ในระดับ ที่
เหมาะสมยอมสงผลกระทบตอดานรางกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจตามมา สอดคลองกับ สถาบันวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย (2555) กลุมผูปวยที่รักษาแตไมสามารถควบคุม หรือไมไดรักษาจะมีโอกาส
พบภาวะแทรกซอนทางดานหัวใจและหลอดเลือด เชน กลามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลื อดสมองตีบหรืออุดตัน
แตก รวมทั้งโรคไต คาใชจายในการรักษาพยาบาล จากขอมูลองคการอนามัยโลกไดประมาณวา จํานวนผูปวย
ความดันโลหิตสูงทั่วโลกจาก 194 ประเทศ มีจํานวน ถึง 970 ลานคนโดย 330 ลานคนอยูในประเทศพัฒนา
และ 640 ลานคน อยูในประเทศกําลังพัฒนาและในป พ.ศ. 2568 คาดวาจะมีผูปวยความดันโลหิตสูงเพิ่มเปน
1.56 พันลานคน นอกจากนี้ครึ่งหนึ่งของผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือดเกิด
จากความดันโลหิตสูง
ในประเทศไทย สถานการณของอัตราการตายดวยโรคความดันโลหิตสูงตอประชากรแสนคนในป พ.ศ.
2553-2557 พบวา มีแนวโนมสูงขึ้นจาก 3.89, 5.71, 5.73, 7.99 และ 10.95 ตามลําดับ และยังพบวาอัตรา
ปวยดวยโรคความดันโลหิ ตสูง ตอประชากรแสนคนมีแนวโนม เพิ่ ม ขึ้นเชนกันจาก 1,349.39, 1,433.61,
1,570.63, 1,621.72 และ 1,710.89 ตามลําดับ และยังพบวาผูปวยประมาณนอยกวา 1 ใน 4 ไมสามารถ
ควบคุมความดันโลหิตไดตามเกณฑ สงผลใหเกิดภาวะแทรกอันตรายของโรคที่ตามมาจากสภาพปญหาดังกลาว
กระทรวงสาธารณสุขจึง ไดกําหนดนโยบายแผนยุท ธศาสตรสุขภาพดีวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563 Thailand
lifestyle health strategic plan 2011-2020 โดยมีเปาหมายใหประชาชนสามารถควบคุมปองกันโรคการ
เกิดโรคที่มีปจจัยสาเหตุมาจากวิถีชีวิตที่สําคัญ 5 โรค ไดแก โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งโดยการเพิ่มวิถีชีวิตที่พอเพียงในดาน การบริโภคอาหาร การออกกําลังกายและ
การจัดการอารมณ สอดคลองกับ กรมควบคุมโรค (2559) กลาววาผูใหบริการดานสุขภาพหรือผูที่เกี่ยวของ
จะต อ งจั ด กิ จ กรรมการเสริ ม สร า งสมรรถนะให กั บ ประชาชน กลุ ม ปกติ ก ลุ ม เสี่ ย ง และกลุ ม ป ว ยให มี
ความสามารถในการปองกันและดูแลตนเองจากโรคเหลานี้ไดแตก็ยังพบวา อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
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เพิ่มขึ้นทุกป ดังจะเห็นไดจากเขตบริการสุขภาพที่ 9 ที่พบวา อัตราปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงตอประชากร
แสนคนในป พ.ศ. 2553-2557
จํานวนผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรักษาที่โรงพยาบาลหนองกี่และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
อําเภอหนองกี่ รวมจํานวนทั้งสิ้น 4,828 รายมีอัตราความชุก 6,929.81 ตอแสนประชากร พบเปนผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ คิดเปนรอยละ 99.94 จํานวนผูปวยความดันโลหิตสูงที่มีระดับ ความดัน
โลหิตอยูในเกณฑที่ควบคุมได รอยละ 75.79 และพบวาผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่พบภาวะแทรกซอนทางไต
รอยละ 41.56 จากสถานการณโรคเลือดเลือดสมองซึ่งเปนภาวะแทรกซอนที่อันตรายของผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูงในป พ.ศ. 2556-2558พบวาอัตราความชุก ตอประชากรแสนคนดวยโรคหลอดเลือดสมอง คิดเปน
321.01, 568.80และ 667.23 ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิดของ สมาคมความดันโลหิตสูงแหงประเทศไทย
(2558)
ซึ่งจะเห็นไดวาอัตราความชุกของโรคหลอดเลือดสมองป 2558 เพิ่มขึ้นจากป 2557 ถึง 346.22 และ
ในป 2559 นี้มีจํานวนผูเสียชีวิต ดวยโรคหลอดเลือดสมอง จํานวน 11 ราย คิดเปน 15.79 ตอประชากรแสน
คน ผลการสํารวจสถิติจํานวนผูปวย โดยเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เกณฑไมเกิน 12 ตอประชากร
แสนคนในปจจุบันไดมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมระดับ
ความดันโลหิตใหเปนไปตามเปาหมายโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมปองกันอาการ
และลดภาวะแทรกซอนของโรค
จากการสนทนากลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย ไดสรุปประเด็น
ปจจัยที่เกี่ยวของ กับพฤติกรรมสุขภาพ ตามกรอบแนวคิด PRECEDE Farmeworkของ Glanz (2012) ดังนี้
ปจจัยนําพบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ขาดความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง และเชื่อวาการรับประทานยา
อยางเดียวสามารถควบคุมความดันโลหิตไดรวมถึงไมมีความมั่นใจวาระดับความดันโลหิตจะสามารถควบคุมได
ดวยตนเอง โดยการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกาย แตเชื่อวาความเครียดสูงเปนสาเหตุใหความดัน
สูงได ดานปจจัยเอื้อ พบวา ระบบบริการสุขภาพภาครัฐมีขั้นตอนยุงยาก ซับซอนระยะเวลารอรับบริการนาน
อีกทั้งบุคลากรดานสุขภาพมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการใหบริการ ทําใหผูมารับบริการมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง และยังใหขอเสนอแนะวา ควรจัดใหมีจิตอาสาที่ผานการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูปวยโรค
ความดันโลหิตสูงมาบริการรวมกับเจาหนาที่เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกใหกับผูปวยที่มารับบริการ ดานปจจัย
เสริม พบวา สมาชิกในครอบครัว ยังขาดความรู ความเขาใจ สาเหตุของการเกิดโรค และภาวะแทรกซอนของ
โรคความดันโลหิตสูง จึงไมตระหนักถึงการควบคุมปองกันโรค
จากแนวคิดการรับรูความสามารถของตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรูทางปญ ญาสังคมของแบนดูร า
Bandura A (1997) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ถาบุคคลมีความเชื่อในความสามารถตนเอง โดยทราบวาจะตองทํา
อะไรบางและเมื่อทําแลวจะไดผ ลลัพธตามที่คาดหวังไว บุคคลนั้นก็จ ะปฏิบัติในเรื่องนั้น ซึ่ง สอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุภาพร นาคกลิ้ง (2555) ที่ไดศึกษาผลการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองตอพฤติกรรม
การควบคุม อาหาร การออกกําลัง กายและระดับความดันโลหิตของผูสูง อายุ โรคความดันโลหิตสูง พบวา
โปรแกรมดังกลาวสามารถเสริมสรางการรับรูความสามารถของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงใหมีความมัน่ ใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะกับโรคและวัยมากขึ้น สงผลให
สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในระดับที่ยอมรับได
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาการประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตน เพื่อ
ปรับ เปลี่ยนพฤติก รรมการรับ ประทานอาหาร และการออกกําลังกาย เปนแนวทางหนึ่ง ที่จ ะสงผลให ได
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กิจ กรรมที่ ส ามารถควบคุ ม ระดั บ ความดัน โลหิต ของผู ปว ยใหอ ยูในเกณฑ ที่กํ าหนด คื อ ไม เ กิ น 140/90
มิลลิเมตรปรอท และสามารถปองกันการเกิดภาวะแทรกซอนอันตรายของโรคได
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงการรับประทานอาหาร และ
การออกกําลังกาย กอนและหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
2. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถแหงตนตอพฤติกรรมการรับประทานอาหารและ
การออกกําลังกายกอนและหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
3. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคาดหวังในผลลัพธของการกระทําตอพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกาย กอนและหลังการทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
4. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย กอนและหลัง
การทดลอง ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
5. เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความดันโลหิต กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ อายุ
35-59 ป ที่มีระดับความดันโลหิตสูง มากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ที่ขึ้นทะเบียนรับบริการ
รักษาที่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมยในป พ.ศ. 2559
จํานวน 4,432 คน
1.2 กลุมตัวอยางเปนผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ ที่ควบคุมระดับความดัน
โลหิตสูงไมได (มีระดับความดันมากกวาหรือเทากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ตอเนื่องอยางนอย 3 ครั้ง
ที่มารับบริการ) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิกโรคความดันโลหิตสูงในอําเภอหนองกี่ คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 70 คน โดยแบงเปน 2 กลุม โดยแบงเปนกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม กลุมละ 35 คน โดยเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ 1)ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคความ
ดันโลหิตสูงชนิดไมท ราบสาเหตุ 2) ไมมีภาวะแทรกซอนที่รุนแรง3)รับประทานยาความดันตอเนื่อง 4)เปน
ผูปวยที่มีอายุระหวาง 35-59 ป 5) สมัครใจเขารวมในการศึกษาวิจัย6) เกณฑการคัดออก มีดัง นี้1) กลุม
ตัวอยางขอถอนตัวหรือยุติการเขารวมการวิจัย2) กลุมตัวอยางมีขอจํากัดทางดานรางกาย หรือไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได3) กลุมตัวอยางที่มีความดันโลหิตขณะพักมากกวาหรือเทากับ 200/100 มิลลิเมตรปรอท มี
การเตนของหัวใจผิดจังหวะที่ยังควบคุมไมได มีอาการเจ็บหนาอก ตองไดรับการฟอกไตและเปลี่ยนเลือด4)
กลุมตัวอยางที่ตองยายที่อยูหรือไมสามารถติดตอไดในระหวางเขารวมการวิจัย
1.3 ขนาดของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนํามาจากการศึกษาขนาดและกลุมตัวอยาง ซึ่งได
ทําการศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรค
และระดับความดันโลหิตในผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ โดยใชวิธีการไดมาของขนาดของ
กลุมตัวอยาง จากการเปดตารางของ Polit และ Beck (2004) จากการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
ตารางประมาณคาอํานาจการวิเคราะหทางสถิติ (Power analysis) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 อํานาจ
การทดสอบ(Power) กําหนดที่ 0.80 และขนาดของความสัมพันธของตัวแปร (Effect size) ที่ 0.20 ไดขนาด
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ของกลุมตัวอยาง กลุมละ 25 คนการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเพื่อปองกันการสูญหายของ
กลุมตัวอยางรอยละ 40 จึงไดขนาด กลุมละ 35 คน
2. ขอบเขตของตัวแปร
ตัวแปรตน คือ โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
ตัวแปรตาม คือ ผลของกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
เพื่อควบคุมความดันโลหิตของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โดยประยุกตทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตน
(Self-efficacy) ของ Bandura A (1997) ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 1) ความรูเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง
การรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 2) การรับรูความสามารถแหงตนในการควบคุมระดับความดัน
โลหิตในเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 3) การรับรูความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา
ตอการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย 4) พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
5) ระดับความดันโลหิต
3. ขอบเขตเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยทั้งสิ้น 12 สัปดาห รวมเวลา 36 ชั่วโมง โดยการเก็บขอมูลกอน
และหลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองจะดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมในวัน
พฤหัสบดี เวลา 09.00-12.00 น.จํานวน 7 ครั้ง และกลุมควบคุมจะดําเนินการเก็บขอมูลในสัปดาหแรก และ
สัปดาหที่ 12 เทานั้น ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลองทั้งสองกลุม ทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย โปรแกรม แผนการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกกําลังกาย โดยมีการจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
และการออกกําลังกาย ใหกับผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตอําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย โดยประยุกตใช
ทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตนของ Bandura A (1977) มีจํานวน 4 แผน คือ
แผนที่ 1 กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับการโรคความดันโลหิตสูง ใชเวลา 6 ชั่วโมง มีกิจกรรม ไดแก การ
อภิปรายรวมกับการเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยากร ดูวีดีทัศนความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง แจกคูมือการ
ดูแลตนเองของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง อธิบายการใชคูมือ
แผนที่ 2 การรับ รูความสามารถแหง ตน การฝก ทัก ษะ ใชเ วลา 12 ชั่วโมงมีกิจ กรรม ไดแก การ
อภิปรายรวมกับการเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยากร การสาธิตและการฝกทักษะการออกกําลังกาย สาธิตการ
เลือกรับประทานอาหาร นําขอมูลบันทึกสุขภาพมาสะทอนกลับความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติที่ผานมา ใชผูสอนที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงที่มีพฤติกรรมที่ดีมาเปนตัวแบบ เลาประสบการณ
ความสําเร็จในการออกกําลังกายและการเลือกรับประทานอาหาร และการกระตุนเตือนเปนระยะ โดยการนัด
เขากลุม การใชโทรศัพทติดตาม
แผนที่ 3 ความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา ใชเวลา 15 ชั่วโมง มีกิจกรรม ไดแก การอธิบาย
ประโยชนของการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายที่ถูกตอง การพูดกระตุนใหกําลังใจ ใหมีความ
พยายามกระทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง การสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลายไมกดดัน จัดใหมีตัวแบบที่
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําเร็จมาเลาประสบการณ
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แผนที่ 4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ใชเวลา 3 ชั่วโมงมีกิจกรรมไดแก การนําเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ผอนคลายไมกดดัน มอบใบ
ประกาศผูเขารวมและดําเนินการตามกิจกรรมและสะทอนกลับความสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ผานมา รวมเวลาทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง ระยะเวลา 12 สัปดาห
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามและแบบทดสอบไปทดลองใช
(Try out) ในกลุมผูปวยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโคกสะอาด ตําบลดอนอะ
ราง อําเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําแบบสอบถาม
มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ใหผลในแตละดาน ดังนี้1) ความรูเกี่ยวกับ
เรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหารและการออกกําลังกายคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.842)การรับรู
ความสามารถแหง ตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติก รรมการรับ ประทานอาหาร และการออกกําลัง กายมีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.753) การรับรูความคาดหวังในความสามารถแหงตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกายคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82 4) ดานพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออก
กําลังกายความเชื่อมั่นเทากับ 0.76
3. การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายขอมูล
ทั่วไป ประวัติสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน2)เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลองดวยสถิติ
Paired samples t-test3) เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ ยระหวางกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ กอนและหลังการทดลองดวยสถิติ Independent t-test ในเรื่องความรูเรื่องโรคความดันโลหิต
ความรูเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร และการออกกําลังกายการรับรูความสามารถแหงตน ความคาดหวังใน
ผลลัพธของการกระทํา พฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย
4. จริยธรรมในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยใหความสําคัญ และตระหนักถึงศักดิ์ศรี สิทธิสวนบุคคลความ
ปลอดภัยและการเคารพในการตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัยดวยความสมัครใจโดยยึดหลักจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษยเรื่องการ ประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารและการออกกําลัง กายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง ไดรับการพิจารณาและผานการรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับรองวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
เลขที่ HE-019-2559
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของการประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถ
แหงตน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง มีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปกลุมทดลอง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 74.3 มีอายุ 41-55 ป สถานภาพสมรสคู
รอยละ 85.7 ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษา รอยละ 80.0 รายไดตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 2,000 บาท
มีดัชนีมวลกายอยูในกลุมอวนระดับ 1 (25.0-29.9) รอยละ 34.4 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 80.0 ระยะเวลา
ที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 6-10 ป รอยละ 48.5 ชนิดของยาที่รับประทาน อีนาลาพริล รอยละ 65.7ใน
ครอบครัวมีผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูง รอยละ 45.7 และมี รอบเอวเกินเกณฑ รอยละ 65.7สวนกลุม
เปรียบเทียบ สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 68.6มีอายุ 41-55 ป รอยละ 62.6สถานภาพสมรสคู รอย
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ละ 97.1 ระดับการศึกษาจบชั้นประถมศึกษารอยละ 94.3 มีรายไดตอเดือน 4,001-6,000 บาทตอเดือน รอย
ละ 31.4 คาดัชนีมวลกาย อยูในกลุมอยูในกลุม ปกติ (18.5-22.9) รอยละ 31.4 ในครอบครัวมีผูปวยดวยโรค
ความดันโลหิตสูงรอยละ 42.7 และมีรอบเอวเกินเกณฑ รอยละ 65.7
ตารางที่ 1 จํานวน และรอยละของระดับความรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง
จําแนกตามระดับสูง ระดับปานกลางและระดับต่ํา
กลุมทดลอง (n = 35)
กลุมควบคุม (n = 35)
ระดับ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติกรรม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
สูง
5
14.3
33
94.3
1
2.9
2
5.7
ปานกลาง
18
51.4
2
5.7
26
74.3
25
71.4
ต่ํา
12
34.3
0
0
8
22.8
8
22.8
จากตารางที่ 1 กลุมทดลองกอนการทดลอง พบวา มีระดับความรู อยูในระดับสูง จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 14.4 ระดับปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 51.4 ระดับต่ํา จํานวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 34.3 สวนหลังการทดลอง พบวา มีระดับความรูอยูในระดับสูง จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 94.3 และ
ระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.7
กลุมควบคุม กอนการทดลอง พบวา มีระดับความรูอยูในระดับสูง จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.9
ระดับปานกลาง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 74.3 ระดับต่ํา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.8 สวนหลัง
การทดลอง พบวา มีระดับความรูอยูในระดับสูงจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ระดับปานกลาง จํานวน 25
คน คิดเปนรอยละ 71.4 และระดับต่ํา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.8
ตารางที่ 2 จํานวน และรอยละของระดับการรับรูความสามารถแหงตนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอน
และหลังการทดลองจําแนกตามระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
กลุมทดลอง (n = 35)
กลุมควบคุม (n = 35)
ระดับ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติกรรม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
สูง
0
0
19
54.3
0
0
0
0
ปานกลาง
18
51.4
16
45.7
8
22.9
9
25.7
ต่ํา
17
48.6
0
0
27
77.1
26
74.3
จากตารางที่ 2 กลุมทดลอง กอนการทดลอง พบวา มีระดับการรับรูความสามารถแหงตนอยูในระดับ
ปานกลาง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 51.4 และระดับต่ํา จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 48.6 หลังการ
ทดลอง พบวามีระดับการรับรูความสามารถแหงตนอยูในระดับสูง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 54.3 และ
ระดับปานกลาง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 45.7
กลุมควบคุม กอนการทดลองพบวามีระดับการรับรูความสามารถแหงตนอยูในระดับต่ํา จํานวน 27
คน คิดเปนรอยละ 77.1 และระดับปานกลาง จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 22.9 หลังการทดลอง พบวา มี
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ระดับ การรับรูความสามารถแหงตนในระดับต่ํา จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 74.3 และระดับปานกลาง
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 25.7
ตารางที่ 3 จํานวน และรอยละของระดับความคาดหวังในผลลัพธของการกระทําของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกอนและหลังการทดลองจําแนกตามระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
กลุมทดลอง (n = 35)
กลุมควบคุม (n = 35)
ระดับ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติกรรม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
สูง
0
0
24
68.6
0
0
0
0
ปานกลาง
6
17.1
11
31.4
4
11.4
7
20.0
ต่ํา
29
82.9
0
0
31
88.6
28
80.0
จากตารางที3่ กลุมทดลอง หลังการทดลอง พบวา มีระดับความคาดหวังในผลของการกระทําอยูใน
ระดับ สูง จํานวน 24 คน รอยละ 68.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 11 คน รอยละ 31.4กลุม
ควบคุม หลังการทดลอง พบวา มีระดับความคาดหวังในผลลัพธการกระทําอยูในระดับต่ํา จํานวน 28 คน รอย
ละ 80.0 รองลงมาคือ ระดับปานกลาง จํานวน 7 คน รอยละ 20.0
ตารางที่ 4 จํานวน และรอยละของระดับพฤติกรรมของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง
จําแนกตามระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ํา
กลุมทดลอง (n = 35)
กลุมควบคุม (n = 35)
ระดับ
กอนทดลอง
หลังทดลอง
กอนทดลอง
หลังทดลอง
พฤติกรรม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
สูง
0
0
24
68.6
0
0
0
0
ปานกลาง
6
17.1
11
31.4
4
11.4
7
20.0
ต่ํา
29
82.9
0
0
31
88.6
28
80.0
จากตารางที่ 4กลุมทดลอง กอนการทดลอง พบวา มีระดับพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา 29 คน คิดเปน
รอยละ 82.9 รองลงมา ระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 17.1 หลังการทดลอง พบวา มีระดับ
พฤติกรรมอยูในระดับสูง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ68.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 11 คน
คิดเปนรอยละ 31.4
กลุมควบคุม กอนการทดลอง พบวา มีระดับพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
88.6 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.4 หลัง การทดลอง พบวา มีระดับ
พฤติกรรมอยูในระดับปานต่ํา จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง จํานวน 7
คน คิดเปนรอยละ 20.0
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ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู การรับรูความสามารถแหงตน ความคาดหวังใน
ผลลัพธของการกระทํา และพฤติกรรม ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง
ความรู
n
S.D.
t
X
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
35
11.66
2.351
.116
กลุมควบคุม
35
11.71
1.742
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
35
16.51
1.173
12.481
กลุมควบคุม
35
11.83
1.886
การรับรูความสามารถแหงตน
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
35
22.71
4.295
1.317
กลุมเปรียบเทียบ
35
21.54
3.042
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
35
36.54
2.694
22.258
กลุมเปรียบเทียบ
35
21.69
2.888
ความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
35
15.34
1.533
1.103
กลุมเปรียบเทียบ
35
14.97
1.272
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
35
26.29
1.872
20.633
กลุมเปรียบเทียบ
35
14.71
2.739
พฤติกรรม
กอนการทดลอง
กลุมทดลอง
35
26.51
3.119
1.369
กลุมเปรียบเทียบ
35
25.54
2.811
หลังการทดลอง
กลุมทดลอง
35
46.57
2.790
32.424
กลุมเปรียบเทียบ
35
25.37
2.680
จากตารางที่ 5 พบวา กอนการทดลองของกลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยคะแนนดานความรู ดานการรับรู
ความสามารถแหงตน ดานความคาดหวัง ในผลลัพธของการกระทํา และดานพฤติกรรมไมแตกตางกับกลุม
ควบคุม สวนหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู ดานการรับรูความสามารถแหงตน
ดานความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา และดานพฤติกรรม แตกตางกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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p-value
.908
< 0.001

.193
< 0.001

0.274
< 0.001

0.176
< 0.001
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ตารางที่ 6 ตารางเปรียบเทียบผลการวัดความดันโลหิต กลุมทดลอง และกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลอง
(n = 35)
ความดันโลหิต
S.D.
Mean dif
t
p<
X
0.05
กลุมทดลอง
ความดันตัวบน กอนการทดลอง
144.49
9.544
17.657
7.734
< 0.001
ความดันตัวบน หลังการทดลอง
126.83
13.296
ความดันตัวลาง กอนการทดลอง
88.84
8.436
9.857
7.136
< 0.001
ความดันตัวลาง หลังการทดลอง
78.49
6.710
กลุมควบคุม
ความดันตัวบน กอนการทดลอง
ความดันตัวบน หลังการทดลอง
ความดันตัวลาง กอนการทดลอง
ความดันตัวลาง หลังการทดลอง

142.91
142.46
87.71
87.86

6.354
5.192
7.626
4.912

0.457

0.391

0.698

-0.143

-0.104

0.918

จากตารางที่ 6 พบวา กลุมทดลองกอนการทดลองมีคาเฉลี่ยความดันโลหิต ตัวบนเทากับ 144.49 ตัว
ลาง เทากับ 88.34 ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยความดันโลหิต ตัวบนเทากับ 126.83 ตัวลาง เทากับ 78.49
โดยหลังการทดลองมีเฉลี่ยความดันโลหิตลดลงกวากอนการทดลองสวนกลุมควบคุมพบวา กอนการทดลองมี
คาเฉลี่ยความดันโลหิต ตัวบนเทากับ 142.91 ตัวลาง เทากับ 87.71 ภายหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยความดัน
โลหิต ตัวบนเทากับ 142.46 ตัวลาง เทากับ 87.86โดยหลังการทดลองมีเฉลี่ยความดันโลหิตใกลเคียงกับกอน
การทดลองกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยความดันโลหิต ไมแตกตางกัน
อภิปรายผลการวิจัย
1. ดานความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูง การรับประทานอาหารและการออกกําลังกาย จาก
ผลการวิจัยกลุมทดลองภายหลังการทดลอง มีระดับความรูอยูในระดับสูง และหลังการทดลองมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎี ควบคูกับ
ภาคปฏิบัติ มีคูมือการดูแลตนเองเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคความดันโลหิตสูง นําไปศึกษาที่บาน มีการจัดกิจกรรม
การเรียนที่เนนความสามารถ ทําใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข รวมกับการเปดโอกาสใหผู เรียนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นและมีก ารสรุปองคความรู จึงสง ผลใหก ลุมตัวอยางมีความรูห ลังการทดลองในระดับสูง
สอดคลองกับการศึกษาของ สไบทิพย เชื้อเอี่ยม (2554) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริม พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิต ในผูสูงอายุโรคความดันโลหิต
สูงชนิดไมทราบสาเหตุ พบวา ผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่เขารวมโปรแกรมดังกลาว มีคะแนนเฉลี่ยความรู
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ดานการรับรูความสามารถแหงตน จากผลการวิจัยกลุมทดลองสวนใหญหลังการทดลอง มีระดับ
การรับรูความสามารถแหงตนอยูในระดับสูง และหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากตัวแบบที่มีภาวะแทรกซอนจากโรคความดัน
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โลหิตสูง รวมถึงการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง เชนสาธิต อาหารที่มีรสหวาน
มัน เค็ม เปนปจจัยหลักที่นําไปสูภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูง ทําใหผูเรียนเกิดความตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการรับประทานอาหาร สงผลใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
ตัวที่ถูกตองยิ่งขึ้นสอดคลองกับการศึกษาของ เบญจมาศ ถาดแสง (2554) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน
การจัดการตนเอง/พฤติกรรมการจัดการตนเองคาความดันโลหิตของผูสูงอายุที่เ ปนโรคความดันโลหิตสูง
โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการจัดการตนเองของ
ผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงในกลุมที่เขารวมโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองหลังการทดลอง สูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
3. ดานความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา จากผลการวิจัยกลุมทดลองสวนใหญหลังการทดลอง
มีระดับคะแนนเฉลี่ยดานความคาดหวังในผลลัพธของการกระทําอยูในระดับสูง และหลังการทดลองมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยให
ผูเรียนไดเห็นความสําเร็จของการปฏิบัติ โดยการใหวัดความดันโลหิตทุกสัปดาหเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของระดับความดันโลหิต ทําใหผูเรียนที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
สอดคลองกับการศึกษาของ กรกมล เรืองวุฒิ (2554) ไดศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวย
โรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการคลินิกชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา โปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองและการสงเสริมความสามารถ
ตนเองตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง มีประสิทธิผลทําใหเพิ่มการรับรูความสามารถของ
ตนเอง และสงผลใหพฤติกรรมสุขภาพคงอยูทําใหผูปวยสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตใหอยูในเกณฑที่
เหมาะสมไดและยังปฏิบัติไดในระยะเวลาที่มากขึ้นดวย
4. ดานพฤติกรรม จากผลการวิจัยกลุมทดลองสวนใหญหลังการทดลอง มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดาน
พฤติกรรม อยูในระดับสูง และหลังการทดลองมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวามีการประยุกตใชทฤษฎีการรับรูความสามารถแหงตนกําหนดเนื้อหาสรางความตระหนัก โดย
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติการเรียนรูตามความรู ความสามารถ เปด
โอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น รวมถึงมีการสรุปผลการเรียนรูรวมกันรวมทั้งมีการประเมินผลดวยตนเอง
สงผลใหผูเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายอยางตอเนื่องสอดคลองกับการศึกษาของ
เบญจมาศ ถาดแสง (2554) ไดศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเอง/พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองคาความดันโลหิตของผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย พบวาคาเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการจัดการตนเองของผูสูงอายุที่เปนโรคความดันโลหิตสูงในกลุมที่เขารวมโปรแกรมสนับสนุนการ
จัดการตนเอง สูงกวากลุมที่ไดรับการดูแลตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
5. ความดันโลหิตจากผลการวิจัยพบวาหลังการทดลอง พบวา มีระดับความดันโลหิตสูงระดับ 1 คิด
เปนรอยละ 71.4 ความดันโลหิตสูงกวาปกติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา มีการจัดกิจกรรมการใหความรู เนนการ
เรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ การเรียนรูจากสภาพจริง สงผลใหผูเรียนสามารถบอกและอธิบาย
ปจ จัย สาเหตุ การปองกันภาวะแทรกซ อนจากโรคความดันโลหิ ตสูง ได สอดคล องกับ แนวคิด วา Arthur
andAvis (2007) ไดศึกษาผลของการประยุกตใชทฤษฎีความสามารถ ของตนเองกับกระบวนการเริ่มตน และ
คงไวซึ่งการออกกําลังกายดวยการเดิน ในผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง โดยการประยุกตใชทฤษฎี
การรับรูความสามารถแหงตนเอง ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลอง มีระดับความดันโลหิตลดลง มากกวา
กลุมควบคุม การกระตุนใหกลุมตัวอยางออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยในครั้งนี้
1.1. ดานความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูง พบวา มีระดับความรูอยูในระดับสูง ดังนั้น
ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาคทฤษฎี ควบคูกับภาคปฏิบัติ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม
แสดงความคิดเห็นและมีการสรุปองคความรูเ พื่อนํามาพัฒนาและปรับรูปแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับบริบท
พื้นที่
1.2. ดานการรับ รูความสามารถแหง ตน พบวา มีระดับ การรั บรูความสามารถแหง ตนอยูใน
ระดับ สูง ดัง นั้น ควรส ง เสริม ให มี ก ารเรีย นรูจ ากตั วแบบที่ มีภ าวะแทรกซอ นจากโรคความดั น โลหิต สู ง
ดําเนินการการจัดบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูตามสภาพจริง มีกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
1.3. ดานความคาดหวังในผลลัพธของการกระทํา พบวา ระดับคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง ดังนั้น
ควรมีกิจกรรมการเรียนรูสงเสริม ผูเรียนไดเห็นความสําเร็จ ของการปฏิบัติ โดยการใหวัดความดันโลหิตทุก
สัปดาห ทําใหผูเรียนที่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
1.4. ดานพฤติกรรม พบวา มีระดับคะแนนเฉลี่ย อยูในระดับสูง ดังนั้น หากมีการนําทฤษฎีการ
รับรูความสามารถแหงตนมาใชในการกําหนดรูปแบบกิจกรรม พรอมทั้ง สรางความตระหนักถึงความสําคัญ
รวมถึงจัดกระบวนการเรียนรูตามความรูความสามารถของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น ติดตามประเมินอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในการควบคุมระดับ
ความดันโลหิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณคณะอาจารยประจําสาขาสาธารณสุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทุกทาน
ในการใหคําแนะนํา ชี้แนะ และเจาหนาที่ส าธารณสุขทุก ทาน ที่อํานวยความสะดวกและคอยชวยเหลือ
ประสานงานในดานตาง ๆ ขอขอบคุณ อสม. ทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้
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