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รายงานการวิจัย 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยท่ีมารับบริการทางริดสีดวงทวาร 
แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย 

Factor Affecting Health Behavior among   Patients Seeking Care at Colorectal 
Care Clinic of Out Patients Department Chulalongkorn Hospital,  

Thai Red Cross Society. 
 

ศิริพร  กิตติเสรีกุล1 
 

บทคัดยอ 
การวิ จั ย เ ชิ งพรรณนา เ รื่ อ งนี้  มี

วัต ถุประสงค เพื่ อศึกษาปจจั ยที่ มี ผลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ของผูปวยที่มา
รับบริการทางริดสีดวงทวาร  แผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาด
ไทย   ประชากรในการศึกษา ไดแก ผูที่มารับ
บริการทางริดสีดวงทวาร  แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  
จํานวน 502 คน โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 
จํานวน  222 คน  โดยจะทําการเลือกกลุม
ตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย ตามสัดสวน 
 เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ใ นก า ร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถามที่ ผูวิจัยสรางขึ้น  วิ เคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความสัมพันธดวยสถิติไคสแควร สัมประสิทธ
สหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยที่สําคัญพบวา ปจจัยทาง
ชีวสังคม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูปวยที่มารับบริการ
ท า ง ริ ดสี ด ว งทว า ร  แผนกผู ป ว ยนอก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย  
ปจจัยนําดานเจตคติตอการสงเสริมสุขภาพ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนปจจัยเอื้อที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สําหรับปจจัยเสริมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยมีตัวแปร
รวม ทํานาย พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
ไดแก เจตคติ และปจจัยเอื้อ โดยตัวแปรทั้ง 2 
ตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพ คิดเปนรอยละ 14.10 ซ่ึงตัว
แปรที่มีอํานาจในการทํานายไดดีที่สุด คือ  
เจตคติ คิดเปนรอยละ10.10 
 

1  บัณฑิตวิทยาลยั หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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คําสําคัญ พฤติกรรมสุขภาพของผูปวยที่มารับ
บริการทางริดสีดวงทวาร 
 
Abstract 

The Objectives of this descriptive 
research were to study factors affecting 
health behavior among patients seeking care 
at colorectal care clinic .Two hundred and 
twenty two students were selected by 
stratified random sampling. The instrument 
used for data collection was the 
questionnaire developed by the researcher. 
The data were analyzed for percentage, 
mean, standards deviation, Chi - square test, 
Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient and Multiple Regression 
Analysis. 
 The results of this study were as 
follows: The biosocial factors had no 
significant relationship with factor affecting 
health behavior among patients seeking care 
at colorectal care clinic. Predisposing factors 
namely attitude towards health promotion 
had significant relationship with factor 
affecting health behavior among patients 
seeking care at colorectal care clinic at a 
statistical significance level of .01.While 
enabling factors had significant relationship 
with factor affecting health behavior among 
patients seeking care at colorectal care clinic 
at a statistical significance level of .01. 
Reinforcing factors had significant 

relationship with factor affecting health 
behavior among patients seeking care at 
colorectal care clinic at a statistical 
significance level of .01.Where as the 
variables that could best jointly predict their 
health promotion behaviors were value, 
attitudes and enabling factors. These factors 
could predict health promotion behaviors for 
14.10 percent of the cases.  Attitude was the 
best predicting variable which was able to 
predict  behaviors for 10.10 percent. 
   
Keyword Health Behavior among   Patients 
Seeking Care at Colorectal Care Clinic  
 
ความเปนมา 
 พฤติกรรมในการดํารงชีวิตที่ ไม
ถูกตอง เชน การสูบบุหร่ี การดื่มสุรา การ
รับประทานอาหารที่ไมครบ 5 หมูขาดการ
ออกกําลังกาย และภาวะเครียด เปนตน  ซ่ึง
โรคไมติดตอเหลานี้ลวนแตเปน ปจจัยที่ทําให
เกิดโรคตาง ๆ ไดรวมถึงโรคริดสีดวงทวาร
หนัก  ซ่ึ งปจจุบันมี ผูที่ เปนโรคนี้ เพิ่มขึ้น
มากมาย ดังนั้น ตองอาศัยระยะเวลา  และ
คาใชจายทั้งในสวนของรัฐ และตัวผูปวยเอง
เปนจํานวนมาก  (วิทยาลัยแพทยศาสตร 
กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, 2548) 
สถานการณดังกลาวนี้ทําใหมีกลยุทธใหมใน
การแกปญหาสาธารณสุขของประ เทศ 
องคการอนามัยโลกเสนอแนะวา การใชการ
ส ง เสริมสุขภาพเปนกลยุทธที่ ส ามารถ
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แกปญหาโรคไมติดตอใหประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี (สดุดี ภูหองไสย, 2541) 
 บริการพยาบาลเปนหนึ่งในระบบ
บริการสาธารณสุขที่สมาชิกทุกคนตอง
รับ ผิดชอบในด านสุขภาพอนามั ยของ
ประชาชน  พยาบาล เป นบุ คล ากรทาง
สาธารณสุขที่มีความรูความสามารถทั้งการ
ดูแลชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ 
การปองกันโรค  และการสงเสริมสุขภาพ 
(กองการพยาบาล, 2542) เปนผูนําการ
เคลื่อนไหวของการสงเสริมสุขภาพแนวใหม 
ซ่ึงพยาบาลตองพัฒนาความรูความสามารถ
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
เร่ืองการเจ็บปวยโรคที่เกิดจากพฤติกรรม วิถี
การดําเนินชีวิตและโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 
งานพยาบาลจึงตองเนนไปที่การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การบริการจะออก
ไปสูบานและชุมชนมากขึ้น 
 ผู วิ จั ย ซ่ึ ง เ ป นหนึ่ ง ใ นบุ ค ล า ก ร
สาธารณสุขดานการพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานใน
แผนกคลินิกริดสีดวงทวารหนักและ สําไส
ใหญ ร.พ. จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย ซ่ึง
เห็นวามีผูมารับบริการเพิ่มขึ้นทุกป โดยดูจาก
สถิติยอดผูมารับบริการในหนวยนี้จึงทําใหมี
ความสนใจในการที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูปวยที่มา
รับบริการทางริดสีดวงทวาร ที่แผนกคลินิก
ริดสีดวงทวารหนักและ  สําไสใหญ  ร .พ . 
จุ ฬ า ล งก รณ  สภ าก าช าด ไทย  เ พื่ อ นํ า
ผลการวิจัยที่ไดไปเปนขอมูลพื้นฐานในการ
วางแผนและเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายทางดานการสงเสริมสุขภาพของ

ผูปวยที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร เพราะ
ผูปวยที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร ใน
อนาคตจะตองมีบทบาทในดานการสงเสริม
สุขภาพของตนเองและจะสงผลตอการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองอยางแทจ ริง 
รวมถึงมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลใหไดมาตรฐานเพื่อให
เกิดผลลัพธที่ดีในการสรางเสริมสุขภาพ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. วัตถุประสงคท่ัวไป 
 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
สุขภาพของผูปวยที่มารับบริการทางริดสีดวง
ทวาร ที่แผนกผูปวยนอก ร.พ. จุฬาลงกรณ  
สภากาชาดไทย 
 2. วัตถุประสงคเฉพาะ 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของ
ผูปวยที่มารับบริการทางริดสีดวงทวารที่
แผนกผูปวยนอก ร.พ. จุฬาลงกรณ สภากาชาด
ไทย 
 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวยที่มารับ
บริการทางริดสีดวงทวาร ที่แผนกผูปวยนอก 
ร .พ .  จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย  ไดแก 
ปจจัยทางชีวสังคม ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ
ปจจัยเสริม 
 3. เพื่อศึกษาตัวแปรที่สามารถ
รวมกันกําหนดพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย
ที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร ที่แผนก
ผูปวยนอก ร.พ. จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
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สมมติฐานงานวิจัย 
 1. ปจจัยนํา การสงเสริมสุขภาพ และ
การรับรูประโยชนของการสงเสริมสุขภาพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูที่มารับบริการทาง
ริดสีดวงทวาร แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
 2. ปจจัยเอื้อ มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูที่มา
รับบริการทางริดสีดวงทวาร แผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาด
ไทย 
 3. ปจจัยเสริม มีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูที่มา
รับบริการทางริดสีดวงทวาร แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิ จั ย ค ร้ั งนี้ เ ป นก ารวิ จั ย เ ชิ ง
พรรณนา ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
เปนผูที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร แผนก
ผู ป ว ยนอก  โ ร งพย าบ าล จุ ฬ า ล ง ก รณ 
สภากาชาดไทย จํานวน 502 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  ผูที่มารับ
บริการทางริดสีดวงทวาร แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
จํานวน  222 คน ตามวิธีของ Taro  Yamane 
โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุม
แบบงาย ตามสัดสวน ตามชั้นของประชากร 
โดยการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใชสําหรับการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นและมีการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยทางชีวสังคมกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุ ข ภ า พ ข อ ง โ ด ย ใ ช ส ถิ ติ วิ เ ค ร า ะ ห
ความสัมพันธดวยคาไคสแควร วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ 
ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมผูที่มารับบริการทาง
ริดสีดวงทวาร แผนกผูปวยนอก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทยการสงเสริม
สุขภาพของผูที่มารับบริการทางริดสีดวง
ทวาร โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของเพียรสัน วิเคราะหหาตัวแปรทํานาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูที่มารับ
บ ริการทางริดสีดวงทวาร  โดยใชส ถิติ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
 
ผลการวิจัย 
 ปจจัยทางชีวสังคมไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูปวย
ที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร   แผนก
ผู ป ว ย น อ ก โ ร ง พ ย า บ า ล จุ ฬ า ล ง ก รณ 
สภากาชาดไทย ปจจัยนําดานเจตคติตอการ
ส ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  มี ค ว า มสั ม พั น ธ กั บ
พฤติ กรรมการส ง เสริ มสุ ขภาพอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนปจจัยเอื้อ 
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สํ าห รับป จจั ย เสริ มมี ความสัมพันธ กั บ
พฤติ กรรมการส ง เสริ มสุ ขภาพอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีตัวแปร
รวม ทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ 
ไดแก เจตคติและปจจัยเอื้อ โดยตัวแปรทั้ง 2 
ตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการ
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สงเสริมสุขภาพ  คิดเปนรอยละ 14.10 ซ่ึงตัว
แปรที่มีอํานาจในการทํานายไดดีที่สุด คือ  
เจตคติ คิดเปนรอยละ10.10 
 
สรุปผลการวิจัย 
 พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ
ผูปวยที่มารับบริการทางริดสีดวงทวารได
อยางถูกตองพึงประสงค ตองเปนไปตาม
ทฤษฎี PRECEDE Model ที่ไดนํามาวิเคราะห 
และทําใหทราบวา ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และ
ปจจัยเสริมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของผูปวยที่มารับบริการทาง
ริดสีดวงทวารแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย   

ปจจัยทางชีวสังคมไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน รายได
ของครอบครัว อาชีพของผูที่มารับบริการ 
ภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของ ผูที่มารับบริการทาง
ริดสีดวงทวาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไม
สามารถยอมรับสมมติฐานที่ 1 ได 

ปจจัยนําในสวนที่เปนเจตคติตอการ
สงเสริมสุขภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 สวนความรูเกี่ยวกับการสงเสริม
สุขภาพและการรับรูประโยชนของการ
ส ง เสริมสุขภาพ  ไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวมทุก
ดานของ ผูที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร 
ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 2 ไดเพียงบางสวน 

ป จ จั ย เ อื้ อ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพรวมทุกดาน

ของผูที่มารับบริการทางริดสีดวงทวารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 3 

ปจจัยเสริมมีความสัมพันธทางบวก
กับพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพรวมทุกดาน
ของผูที่มารับบริการทางริดสีดวงทวารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสนับสนุน
สมมติฐานขอที่ 4 มี 

ตัวแปรที่สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของ ผูที่มารับ
บริการทางริดสีดวงทวาร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 จํานวน 2 ตัว
แปร คือ เจตคติตอพฤติกรรมการสงเสริม
สุขภาพและปจจัย เอื้อตอพฤติกรรมการ
ส ง เ ส ริ มสุ ขภ าพ  ตามลํ า ดั บ  ดั งนั้ น จึ ง
สนับสนุนสมมติฐานขอที่ 5 คือ ปจจัยนํา 
ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผู
ที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร ไดดีกวาตัว
แปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวแปรเดียว  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการสงเสริมใหผูที่มารับ

บริการ มีเจตคติที่ดีและถูกตองตอพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพตองใหผูที่มารับบริการมี
ประสบการณตรงจากการเรียนรูดวยตนเอง โดย
ที่ครอบครัวจะตองเปนแบบอยางที่ดี ใหผูที่มา
รับบริการ สังเกตตัวแบบวาทําพฤติกรรมอะไร 
แลวมีผลอะไรเกิดขึ้นตามหลัง ใหปฏิบัติ
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพที่ถูกตองเสมอ  ๆ
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ผูที่มารับบริการทางริดสีดวงทวาร ก็จะมีเจตคติ
ที่สอดคลองกับสิ่งที่ทํา 

2. ควรจัดใหมีแหลงสงเสริมสุขภาพที่
เพียงพอและเปนไปตามความตองการของผูที่มา
รับบริการทางริดสีดวงทวาร เชน มีลานออก
กําลังกาย มีอุปกรณการออกกําลังกายที่เพียงพอ 
มีสถานที่สอนการทําสันทนาการในโรงพยาบาล 
เพื่อเปนสิ่งกระตุนให ผูที่มารับบริการทาง
ริดสีดวงทวาร มีการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ
ไปในทางที่ถูกตอง 

3. ควรกําหนดนโยบาย กลวิธีตาง  ๆ
และโครงการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมในการ
สงเสริมสุขภาพ จัดใหมีแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพที่เพียงพอโดยที่ครอบครัว
ตองมีสวนกระตุนและสนับสนุน 
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1. ควรจัดใหผูที่มารับบริการมี
ประสบการณตรงในการสงเสริมสุขภาพ เชน 
ใหประกอบอาหารตามหลักโภชนารับประทาน
เอง และมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ดวย
ตนเอง ควรมีการจัดสิ่งแวดลอมในชุมชนหรือ
หมูบานใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติพฤติกรรม
สุขภาพ เชน ไมขายน้ําอัดลม อาหารหมักดองใน
ชุมชนหรือหมูบาน เพื่อเพิ่มเจตคติที่ดีตอการ
สงเสริมสุขภาพ นําไปสูการมีพฤติกรรมการ
สงเสริมสุขภาพที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป 

2. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ ในดานการ
บริโภคอาหาร การออกกําลังกาย การผอนคลาย
ความเครียด ที่ถูกตองใหกับผูปวยทางริดสีดวง
ทวาร โดยสงเสริมสนับสนุน และกระตุน ให
เกิดพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ เชน มีการจัด

สถานที่และวัสดุอุปกรณอํานวยความสะดวกใน
การออกกําลังกาย สงเสริมการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชนโดยหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
และของมึนเมาทุกชนิด จัดใหมีการผอนคลาย
ความเครียด เชน นั่งสมาธิรองเพลง จัดตั้งชมรม
ตางๆ เชน ชมรมดนตรีบําบัดรองเพลง  ดนตรี
ไทย เพื่อใหผูปวยทางริดสีดวงทวารมีสวนรวม 
เปนตน 

3. ในการมารับบริการตรวจรักษาควร
จัดใหมีเจาหนาที่สําหรับใหความรู รับบริการ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ หรือมี
การจัดใหมีการประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพ โดยใหผูปวยทางริดสีดวงทวาร
เปนผูมีสวนรวมในการ หาแนวทาง เพื่อทําให
เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดี โดยมีผูทรงคุณวุฒิ 
อาสาสมัครทางด านสุขภาพคอยใหความ
ชวยเหลือเปนที่ปรึกษาชี้แนะแนวทางในการ
แกปญหาอยางจริงจัง 

4. จัดใหมีวีดีทัศนแนะนําการปฏิบัติ
ตนละใหความรูแกผูที่มารับบริการดูระหวาง
การรอเวลาในการพบแพทย 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษากลุมผูปวยที่มาตรวจ
แผนกผูปวยนอกอื่นๆ เชน แผนกศัลกรรมเตา
นม แผนกศัลยกรรมตกแตง ที่ไมเหมือนกัน 
เพื่ อ ให ได ข อค นพบใหม  ๆ  และนํ ามา
เปรียบเทียบใหไดผลที่ชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น 

2. ควรนําผลการวจิัยคร้ังนี้ไปศึกษาวิจัย
เชิงทดลองประเมินประสิทธิผลของโปรแกรม
สุขศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยครั้งนี้ 
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