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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรมการก ากบั
ตนเองในการออกก าลงักายโดยการเหยียบกะลาตอ่ระดบัอาการปวดเขา่ในผู้สงูอายกุลุม่เส่ียงโรค
เขา่เส่ือม  กลุม่ตวัอยา่ง  คือ ผู้สงูอายกุลุม่เส่ียงโรคข้อเขา่เส่ือม มีอาย ุ60 - 70 ปี อ าเภอสวา่ง
อารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี  จ านวน 32 คน ท าการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เป็นกลุม่
ทดลอง และกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 16 คน และจบัคูก่ลุม่ตวัอยา่ง ในด้าน เพศ อาย ุและ ระดบัปวด
เขา่ เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ โดยกลุม่ทดลองได้รับโปรแกรมการก ากบัตนเอง ในการออกก าลงักาย 
สว่นกลุม่ควบคมุได้รับการพยาบาลปกต ิการด าเนินกิจกรรมประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การ
ตดิตามตนเอง (Self – monitoring) 2) การประเมินตนเอง ( Self - evaluation) 3) การเสริมแรง
ตนเอง (self - reinforcement)  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงพรรณา Dependent t - test และ 
Independent t – test   
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. คา่เฉล่ียระดบัความปวดเขา่ของกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง
สปัดาห์ท่ี 4  ระดบัความปวดเขา่ลดลง กวา่ก่อนการทดลอง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
(p<.001) 
 2. คา่เฉล่ียระดบัความปวดเขา่ของกลุม่ทดลอง กบักลุม่ควบคมุ  ก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง สปัดาห์ท่ี 4 ระดบัความปวดเขา่ กลุม่ทดลอง ลดลงมากกวา่กลุม่ควบคมุ แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(p<.001) 
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ABSTRACT  

 

 This study were quasi-experimental research with two group design. The purpose 
of the study was to examine the effects of self-regulation program with exercise by foot 
coconut shell on the knee pain In older adults at risk for Osteoarthritis of the Knee, ages 
60-70 years, At Sawang A District Uthai Thani.The samples were 32, The samples were 
divided into experimental and control group each group composed of 16 pre - knee pain 
persons and matched pair by consider similarity of gender, ages and knee pain levels. 
The experimental group received self-regulation program with exercise for 4 weeks while 
the control group received routine nursing care. The program consisted of 1) Self – 
monitoring 2) Self - evaluation 3) self – reinforcement. The program for 4 weeks. The data 
were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation, 
dependent t-test and independent t-test.  

 
The results of the study revealed that: 
 1.  The average mean score of the knee pain of the experimental group after 
implementation the program 4 weeks The experimental group had lower knee pain was 
significant difference at 0.001 level. 
 2.  The average mean score of the knee pain of the experimental group and 
control group after implementation the program 4 weeks The experimental group had 
lower knee pain than the control group was significant difference at 0.001 level. 


