
J Nurs Sci   Vol.29  No.1 Jan - Mar  2011

Journal of Nursing Science 63

Corresponding author: T. Khongsamai  
E-mail: thanida@bumrungrad.com

Thanida  Khongsamai  RN MNS  
Bumrungrad International Hospital
Bangkok, Thailand 

Abstract:        
Purpose:  This research was aimed at studying the effect of the Four 
Paths of Accomplishment Program on intrinsic motivation for smoking 
cessation. 
Design: Quasi – experimental research design. 
Methods: All 48 participants were male employees of Bumrungrad 
International Hospital.  They had been smoking more than one cigarette 
per day for more than one year. Recruited volunteers, 24 persons per 
group who met our inclusion criteria were selected using convenience 
sampling. They were then assigned to either an experimental group, or 
a control group.  Intrinsic motivation was measured before and after 
implementing the program.  The experimental group participated in 
the program seven times over a period of 21 days. The control group 
led their lives normally. Data were analyzed using descriptive statistics 
and    intrinsic motivation scores were compared using dependent and        
independent t-tests.
Main findings: The results indicated that the mean score of intrinsic 
motivation for participants in the experimental group after receiving 
the Four Paths of Accomplishment program ( Χ = 169.92, SD = 3.13) 
was statistically higher than before receiving the program ( Χ = 165.75, 
SD = 14.71, p < .05). In addition after intervention, the mean score of 
intrinsic motivation of the experimental group ( Χ = 169.92, SD = 3.13) 
was statistically higher than that of the control group ( Χ = 162.58, SD 
= 12.45, p < .05). Including the rate of reducing the number of smokers 
to stop smoking, and higher than the control group.
Conclusion and recommendations: This study showed that this 
program could enhance intrinsic motivation. Therefore, the program 
should be a strategy for changing behavior of persons who are                    
determined to quit smoking at a smoking cessation clinic. 
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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์: เพือ่ศึกษาผลของโปรแกรมหลกัอทิธบิาท 4 ในการเสรมิสร้าง
แรงจงูใจภายในเพือ่การเลกิสบูบหุรี่ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง
วิธีด�าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานชายของโรงพยาบาล
บ�ารงุราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�านวน 48 คน สบูบหุรีว่นัละมากกว่า 1 
มวน และตดิต่อกนัทกุวนัมากกว่า1 ปีขึน้ไป คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคมุโดยการสุม่ตามสะดวก กลุม่ละ 24 คน วดัแรงจงูใจภายใน
ฉบบัผูใ้หญ่ก่อนและหลงัการทดลอง โดยกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมฯมกีาร
จัดกิจกรรมกลุม่ 7 ครัง้ ระยะเวลา  21 วนั  ส่วนกลุม่ควบคมุด�าเนนิชวีติ
ประจ�าวันตามปกติ วิเคราะห์ข้อมลูโดยเปรยีบเทยีบคะแนนแรงจูงใจภายใน
ก่อนและหลงัเข้าโปรแกรม ด้วยสถติ ิdependent t-test และ independent 
t-test
ผลการวจิยั: หลงัการทดลองพบว่ากลุม่ทดลองทีเ่ข้าร่วมโปรแกรมหลกัอทิธิ
บาท 4 มคีะแนนแรงจงูใจภายใน ( Χ  = 169.92, SD = 3.13) สงูกว่าก่อน
การทดลอง (Χ = 165.75, SD =14.71) อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < 
.05) และมคีะแนนแรงจงูใจภายใน ( Χ

 
= 169.92, SD = 3.13) สงูกว่า

กลุม่ควบคมุทีด่�าเนนิชวีติตามปกต ิ( Χ  = 162.58, SD = 12.45) อย่างมี
นยัส�าคัญทางสถติ ิ(p < .05) รวมทัง้มอีตัราการลดจ�านวนการสบูบหุรีล่ง 
และหยดุสบูบหุรีส่งูกว่ากลุม่ควบคมุ 
สรปุและข้อเสนอแนะ: ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า โปรแกรมนีม้ผีลต่อการ
เสรมิสร้างแรงจงูใจภายใน ดงันัน้จงึสามารถน�าโปรแกรมเป็นกลยทุธ์ปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพกบัผูท้ีต้่องการเลกิสบูบหุรีใ่นคลนิกิอดบหุรี่ 

ค�าส�าคัญ:  หลกัอทิธบิาท 4  แรงจงูใจภายใน  การเลกิสบูบหุรี่

ผลของโปรแกรมหลักอิทธิบำท 4 ในกำรเสริมสร้ำงแรงจูงใจภำยในเพื่อ
กำรเลิกสูบบุหรี่
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