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Abstract
Purpose: This study aimed to investigate the effect of a walking exercise 
program on perceived self-efficacy and functional capacity in stroke 
patients with hemiparesis.
Design: Experimental research design, pretest-posttest control group 
design.
Methods: Sixty-four stroke patients aged 45 years old and over who 
had motor power greater or equal to grade 3 and had an ability to walk 
with or without gait aids at least 30 ft were recruited. The samples were 
randomly selected and divided equally into two groups. Stroke patients 
in the experimental group received 35 days of a walking exercise program 
while those in the control group received the usual rehabilitation      
program. Data was collected by using a demographic questionnaire, 
perceived self efficacy for walking exercise questionnaire, and functional 
capacity record form. Data was analyzed by using descriptive statistics, 
paired t-test, and the analysis of covariance.  
Main findings: The results revealed that levels of perceived self-efficacy 
of stroke patients in the experimental group were significantly higher 
than those in the control group (p < .05). The levels of functional capacity 
of the patients in the experimental group were also significantly 
higher than those in the control group (p < .01).
Conclusion and Recommendations:  The findings suggested that 
stroke patients could gain benefits from the walking exercise program. 
This program could be used to promote and sustain perceived self-       
efficacy and functional capacity in stroke patients with hemiparesis.  
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บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์: เพือ่ศกึษาผลของการเดนิออกก�าลงักายต่อการรบัรูส้มรรถนะ
ในตนเองและความทนทานในการท�ากจิกรรมของ ผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัแบบทดลอง แบบสองกลุม่ทดลองวดัก่อนและ
หลงั
วธิดี�าเนนิการวจิยั:  กลุม่ตวัอย่างเป็นผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง อาย ุ45 ปี 
ขึน้ไป มภีาวะอมัพาตครึง่ซกี โดยมรีะดบัก�าลงัของกล้ามเนือ้เกรด 3 ขึน้
ไป และสามารถเดนิได้ด้วยตนตนเองหรอืมผีูช่้วยเหลอืเป็นระยะทางอย่าง
น้อย 30 ฟตุ คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามเกณฑ์ทีก่�าหนดและท�าการสุม่
ตวัอย่างด้วยตารางเลขสุม่เพือ่เข้ากลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง โดยกลุม่
ทดลองจะได้รบัโปรแกรมเดนิออกก�าลงักายเป็นระยะเวลา 35 วัน ส่วน
กลุม่ควบคุมจะได้รบัการฟ้ืนฟสูภาพตามปกต ิ เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้
แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล  แบบประเมนิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ในการเดนิออกก�าลงักาย และแบบบนัทกึความทนทานในการท�ากจิกรรม
โดยวดัจากระยะทาง วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชงิบรรยาย ไคสแควร์ การ
ทดสอบค่าทแีบบสองกลุม่สมัพนัธ์กนัและการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม  
ผลการวจิยั: ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกีในกลุม่
ทดลองมคีวามเชือ่มัน่ในสมรรถนะของตนเองในการออกก�าลงักายมากข้ึน
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05) และมคีวามทนทานในการท�ากจิกรรม
เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .01)
ข้อเสนอแนะ: ผลจากการศกึษาแสดงให้เหน็ว่าผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
จะได้รบัประโยชน์จากโปรแกรมการเดนิออกก�าลงักาย ซึง่โปรแกรมการ
เดนิออกก�าลงักายนีส้ามารถน�าไปใช้เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูค้วามสมรรถนะใน
การออกก�าลงักายและความทนทานในการท�ากจิกรรมของผูป่้วยโรคหลอด
เลอืดสมองทีม่ภีาวะอมัพาตครึง่ซกี  

ค�าส�าคญั: โปรแกรมเดนิออกก�าลงักาย การรบัรูส้มรรถนะในตนเอง ความ
ทนทานในการท�ากจิกรรม ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง ภาวะอมัพาตครึง่ซกี

ผลของโปรแกรมเดินออกก�ำลังกำยต่อกำรรับรู้สมรรถนะในตนเอง   
และควำมทนทำนในกำรท�ำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง    
ที่มีภำวะอัมพำตครึ่งซีก *
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