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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเช่ือในความสามารถแห่งตน ต าบลบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  
กลุ่มตัวอย่างได้แก่กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง จ านวน 35 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 35 
คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ ยงต่อโรคเบาหวาน
ประกอบด้วย ชุดน าเสนอข้อมูล ตัวแบบผู้ป่วยเบาหวาน การอภิปรายกลุ่ม วิดิทัศน์ออกก าลังกายด้วยยางยืด คู่มือ
โรคเบาหวานและคู่มือการออกก าลังกายด้วยยางยืด อาหารและการจัดการอารมณ์เครียด  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป การรับรู้ในความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน ความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน และพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ระยะเวลาในการวิจัย 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด 
ค่าต่ าสุด ฐานนิยมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การป้องกันโรคเบาหวาน  ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถลด
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการทดลองด้วยสถิติ Independent  
t-test วิเคราะห์ตัวแปรร่วมการรับรู้ในความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน ความคาดหวังในผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน และระดับ
น้ าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลองด้วยสถิติ ANCOVA  
    ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง การรับรู้ในความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน ความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน และพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ  กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน  ทฤษฎีความเชื่อในความสามารถแห่งตน 

 
ABSTRACT 
 This research aimed to compare the Effectiveness of Health Promotion Program In Diabetes 
Risk group Using By Self-efficacy Theory Apply, A study Undertaken At Bungngam Sub-District, 
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Nongphok District, Roi-et Province. Sample groups were Diabetes Risk group, consisted of 
experimental group with 35 people and control group with 35 people. The research tools were 
Health Promotion Program In Diabetes Risk group Using By Self-efficacy Theory Apply, consist of 
Health Promotion Program, Data Presentation (Power Point), Diabetes Patient Model, Focus Group 
Discussion, Resistand Band Exercise Videotape, Manual Of Diabetes Mellitus and Manual Of 
Resistand Band Exercise, Food, Stress Emotion Management. Tools for collecting data were 
questionnaires about perception on perceived self-efficacy in Diabetes prevention, expectation on 
outcome expectation from diabetes prevention, health behaviors for reduce the diabetes new case. 
Duration of the study was 12 weeks and data analyzed with statistical methods of frequency, 
percentage, average, maximum, minimum, standard deviation, mode and compared difference of 
Perceived Self-Efficacy in Diabetes prevention, expectation on Outcome expectation from Diabetes 
prevention and health behaviors for reduce the diabetes new case between experimental and 
control group by Independent t-test, Analyzed of covariance between experimental and control 
group by ANCOVA.  The research results indicated that; 

The experimental group had their age between 40-49 years,  average age of 46.51 % years, 
female with 65.70 %, married with 94.20 %, graduated from primary educational level with 60.00.%, 
career in agriculture with 48.60%, the average  income per month  5,371.42 bath,  the average 
present  body weigh 63.77  Kg, present tall  between  150-160  Cms , the average  body mass index  
25.40,   Fasting blood sugar between 100-125 mg./dl.  
 The control group had their age between 40-49 years, average age of 47.65 % years, male 
with  54.30 %, married with 85.70 %, graduated from primary educational level with 62.90.%, career 
in agriculture with 51.40%, the average  income per month  6,289  bath,  the average present  body 
weigh 65.31  Kg, present tall  between  150-160  Cms , the average  body mass index  25.17,   
Fasting blood sugar between 100-125 mg./dl. 
 After the experiment, it was found that Perceived Self-Efficacy in Diabetes prevention, 
expectation on Outcome expectation from Diabetes prevention and health behaviors for reduce 
the diabetes new case of the experimental and control group were different with statistically 
significant differences of 0.5 level. 
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บทน า 
 ปัจจุบันสถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิต  มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อัน
เป็นผลมาจากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัฒน์และระบบทุนนิยมที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางด้านวัตถุ  ท าให้เกิด
ความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัวรวมถึงสถาบันทางสังคมด้วย  การด าเนินธุรกิจที่ขาดความ
รับผิดชอบท าให้บุคคลเกิดค่านิยม วัฒนธรรม  มีวิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่พอเพียงและขาดความสมดุลไม่ใส่ใจดูแลควบคุม
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงพฤติกรรมและการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย  
การมีภัยคุกคามและไม่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมเสี่ยงที่ส าคัญคือการบริโภคอาหารหวาน
มันเค็ม  การบริโภคผักและผลไม้น้อย การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา  ขาดการออกก าลังกาย  ความเครียดและไม่สามารถจัดการ



32 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคบรรยาย 

 

กับอารมณ์ได้เหมาะสม  ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาวะสุขภาพท้ังสิ้น  เช่นการมีภาวะอ้วนลงพุง น้ าหนัก
เกิน  ความดันโลหิตสูง  มีไขมันคลอเรสเตอรอล และระดับน้ าตาลในเลือดสูง  เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรม  ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงหลักที่ส าคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้  และโรคเบาหวานก็เป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังที่เป็น
ปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุข  เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามและทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก   

ส าหรับสถานการณ์โรคเรื้อรังจังหวัดร้อยเอ็ด  พบว่า  สถานการณ์โรคเบาหวานในจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานปีพ.ศ. 2551 จ านวน 36,283 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 2,774.13 ต่อแสน
ประชากร  พ.ศ. 2552 จ านวน  41,493 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3,173 ต่อแสนประชากร  พ.ศ. 2553 จ านวน  51,168 
ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3,909.13 ต่อแสนประชากร  (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ระบาดวิทยา, 2554)  
อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด  มีประชากร 65,498 คน พบอุบัติการณ์ของโรคเรื้อรัง (Incidence rate) ปี 2553, 
2554, 2555 เท่ากับ 0.10, 0.08 และ 0.12 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ ส่วนอัตราความชุกของโรคเรื้อรัง 
(Prevalence rate) มีแนวโน้มเพิ่มจาก ร้อยละ 5.49 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 7.37 ส าหรับปี  2556  อ าเภอหนองพอก
มีผู้ป่วยเบาหวานท้ังสิ้น  2,229  คนคิดเป็นอัตราป่วย  3,293 ต่อแสนประชากร (งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาล
หนองพอก, 2556)  จากข้อมูลโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น 5,687 คน มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 189 รายคิดเป็น
อัตราป่วย 3,323.37 ต่อแสนประชากร  ซึ่งสูงกว่าอัตราป่วยระดับอ าเภอและผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา จ านวน  
5 รายคิดเป็นร้อยละ  2.64 ภาวะแทรกซ้อนทางไตจ านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 1.58 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า
จ านวน  8 รายคิดเป็นร้อยละ 4.23 ในจ านวนผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าได้รับการตัดนิ้วเท้ากลายเป็นผู้พิการ จ านวน 2  
ราย คิดเป็นร้อยละ 25 และจากการด าเนินงานตรวจคดักรองภาวะเสีย่งโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2557 ตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความส าคัญต่อการคัดกรองและค้นหากลุ่มเสี่ยงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งมี
เป้าหมายในการตรวจคัดกรอง จ านวน 2,932 ราย เป็นชาย 1,408 ราย หญิง 1,524  ราย ผลการด าเนินงาน พบว่า 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 2,896 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.77 พบภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานจ านวนทั้งสิ้น 781 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.96 (ทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบึงงาม, 2557)  

โรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด  แต่สามารถควบคุมโรคได้ถ้าผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ดีและ
ต่อเนื่อง  อันจะส่งผลให้สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้  แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้เป็นระยะเวลานาน  จะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายหลายระบบ และเป็นสาเหตุ
ท าให้เกิดความพิการหรือสูญเสียอวัยวะที่ส าคัญ  เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  หากไม่ได้รับการเอาใจ
ใส่หรือการดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  อาจท าให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง
ดังกล่าวมีโอกาสป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ในอนาคต  ท าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างมหาศาล   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน   
ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพต าบลบ้านบึงงาม  อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด   โดยการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีความเช่ือในความสามารถแห่งตน  (Self-efficacy theory) เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานให้มีพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เหมาะสม  เพื่อน าไปสู่การลดลงของ
อัตราการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเช่ือ
ในความสามารถแห่งตน  ดังนี้ 

1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวานระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง  

2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวานระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 

3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง   

4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้ าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานปี  2557 ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงงาม อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มีผลการคัดกรองเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน จ านวน 781 คน (ทะเบียนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงงาม, 2557) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อควบคุมตัวแปรภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการ
วิจัย  โดยก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มที่ต้องการศึกษาดังน้ี 
 1. เป็นผู้ที่มีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100 - 125 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร  
 2. มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวาน 
 3. มีอายุตั้งแต่ 15  ปีขึ้นไปท้ังเพศชายและหญิง 

  4.  ดัชนีมวลกาย     25ก.ก./ม2 
  5. มีเส้นรอบเอว ชาย 90 ซม.   หญิง   80  ซม. 
  6. มีภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป 
  7. ไม่มีปัญหาในการพูด การฟัง การมองเห็น และอ่านออกเขียนได้ 

   8. สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพจนสิ้นสดุการวิจยั 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) โดยศึกษาแบบสองกลุ่มวัดสอง
ครั้งก่อนหลังการทดลอง  (Pretest - Posttest with Control Group Design)  คือ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่กลุ่มทดลอง (Experimental Group) และกลุ่มควบคุม (Control Group)  รวบรวมข้อมูลตามตัวแปรในการวิจัย 
โดยใช้แบบสอบถามและสมุดบันทึกสุขภาพชุดเดียวกัน  ใช้เวลาในการด าเนินการทดลองทั้งสิ้น  12  สัปดาห์  โดยมี
รูปแบบการวิจัยดังภาพ  1 
 

ภาพ  1  รูปแบบการวิจัย 
กลุ่มทดลอง O1                X                     O2 
กลุ่มควบคุม O3               -X                     O4 

  

   O1 และ O3  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง 
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   O2 และ O4  หมายถึง  การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง 
    X    หมายถึง  กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกัน
โรคเบาหวานและได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามปกติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงงาม   
   -X    หมายถึง  กลุ่มควบคุมได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามปกติของ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบึงงาม   

ลักษณะเคร่ืองมือ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 

 1.1 เครื่องมือที่ใช้ในกลุ่มทดลอง ได้แก่ โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  
ประกอบด้วย 
   - คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แก่  ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน  อาหาร  การออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์เครียด   แบบบันทึกการเคลื่อนไหวและออกแรง  แบบบันทึกการบริโภคอาหารประจ าวันบันทึก
สัปดาห์ละ  2  วันจ านวน  24  วัน และแบบบันทึกการจัดการด้านอารมณ์จ านวน  12  สัปดาห์ 
   - การอภิปรายกลุ่มเรื่องโรคเบาหวาน และการปฏิบัติตัวด้านการบริโภคอาหาร การให้ความรู้และ
สาธิตเมนูอาหารโดยนักโภชนาการ  การออกก าลังกาย  และการจัดการอารมณ์เครียด 
   -  ตัวแบบผู้ป่วยโรคเบาหวานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 
   - วิดิทัศน์เรื่องการออกก าลังกายด้วยยางยืด   
   - แบบบันทึกการเคลื่อนไหวและออกแรง แบบบันทึกการบริโภคอาหารประจ าวันบันทึกสัปดาห์ละ  2  
วันจ านวน  24  วัน และแบบบันทึกการจัดการด้านอารมณ์จ านวน  12  สัปดาห์ 
 1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกลุ่มควบคุม เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ตามปกติ ประกอบด้วย  เอกสารแผ่นพับ
ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน  
 1.3 เครื่องมืออื่นๆ ได้แก่ เครื่องช่ังน้ าหนัก ที่วัดส่วนสูง สายวัดรอบเอว เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลใน
เลือด  เครื่องวัดความดันโลหิต 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  ซึ่งใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง แบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี ้
  ส่วนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไป  ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  11 ข้อ 
  ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามข้อมูลความเชื่อในความสามารถแห่งตน  แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
     2.1 การรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน   
     2.2 ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน   
  ส่วนท่ี 3  พฤติกรรมสุขภาพท่ีสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ 
   1. น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล  จากวิทยาลัยนครราชสีมา เสนอต่อกลุ่มเสี่ยงต่อ

โรคเบาหวานต าบลบึงงาม  อ าเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ี 
   2. ประสานงานกับผู้น าชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยและวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจนเป็นท่ีเข้าใจแล้วกลุ่มตัวอย่างลงนามยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
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    4. เก็บรบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  จนครบตามจ านวน 70 คน 
    5. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับก่อนเดินทางออกจากพ้ืนท่ี 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละตัวอย่างมา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ตามขั้นตอนดังน้ี 
1. วิเคราะห์คุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  

ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ของตัวแปรการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกัน

โรคเบาหวาน ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน และพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความ
เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง ด้วยสถิติ Independent  t-test   
 3. วิเคราะห์ตัวแปรร่วมของการเปลี่ยนแปลงความเช่ือในความสามารถแห่งตน ด้านการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน  ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่
สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและระดับน้ าตาลในเลือด ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังการ
ทดลองด้วยสถิติ  Analysis of  covariance (ANCOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะทางประชากร  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 65.70  ส่วน
กลุ่มควบคุมเป็นเพศชาย ร้อยละ 54.30  อายุเฉลี่ย 46.51 ปี และ 47.65 ปี  ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่  40-49 ปี ร้อยละ 
45.70  และ 62.86  สถานภาพสมรสคู่  ร้อยละ  94.20  และ 85.70  การศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ  60.00  
และ 62.90  ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  48.60  และ 51.40  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  5,371.42  บาท  และ 
6,289  บาท  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 3,000-6,000 บาท เท่ากันคือ ร้อยละ 45.70   น้ าหนักตัวเฉลี่ย 63.77 
กิโลกรัม และ 65.31 กิโลกรัม ส่วนใหญ่มีน้ าหนักตัวตั้งแต่  62-71 กิโลกรัม ร้อยละ 42.80 และ 45.70 ส่วนสูงเฉลี่ย 
158.22  เซนติเมตร และ 159.62 เซนติเมตร  ส่วนใหญ่กลุ่มทดลองมีส่วนสูงตั้งแต่ 150-160  เซนติเมตร  ร้อยละ 
42.85  กลุ่มควบคุมมีส่วนสูงตั้งแต่ 161-170 เซนติเมตร ร้อยละ  40.00  ดัชนีมวลกายเฉลี่ย  25.40 และ 25.17  ส่วน
ใหญ่กลุ่มทดลองมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25.00-29.99  ร้อยละ 68.50  กลุ่มควบคุมมีดัชนีมวลกายตั้งแต่ 18.50-22.99  
ร้อยละ  31.40  ระดับน้ าตาลในเลือดส่วนใหญ่มีระดับน้ าตาลในเลือดตั้งแต่ 100 – 125 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเท่ากันคือ  
ร้อยละ 100 และส่วนใหญ่มีญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวานเท่ากันคือ ร้อยละ 60   
 2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน ความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดเสี่ยงจากการป้องกัน
โรคเบาหวาน และระดับน้ าตาลในเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า Baseline กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ก่อนการทดลอง พบว่า Baseline กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง การรับรู้ความสามารถแห่งตน
ในการป้องกันโรคเบาหวาน  ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน และระดับน้ าตาลในเลือด ไม่แตกต่างกัน (P-value > .05) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน  ความ
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวาน  และระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  หลังการทดลอง  พบว่า กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกันโรคเบาหวาน  ความคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
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ป้องกันโรคเบาหวาน พฤติกรรมสุขภาพที่สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  และระดับน้ าตาลในเลือด  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 1. สมมุติฐานการวิจัย ข้อท่ี 1 หลังการทดลองกลุ่มทดลองซึ่งได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเช่ือในความสามารถแห่งตน  มีค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถแห่งตนใน
การป้องกันโรคเบาหวาน  แตกต่างจากกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับกิจกรรมตามปกติ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า  ภายหลังการทดลองกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานท่ีได้รับโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตน  มีคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถ
แห่งตนในการป้องกันโรคบาหวาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามปกติ  มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ แสดงว่ากิจกรรมการสร้างการรับรู้
ความสามารถแห่งตนของกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน  โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตน  ได้แก่ การน าเสนอข้อมูลประกอบสื่อส าเร็จรปู เช่น การชมวีดิทัศน์เรื่องความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน  สาเหตุ อาการ ภาวะแทรกซ้อน การรักษา การดูแลสุขภาพตนเอง  และการเรียนรู้จากตัวแบบ
ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนพร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูล
และการอภิปรายกลุ่ม ด้านการบริโภคอาหาร  การจัดการด้านอารมณ์โดยการฝึกสมาธิ  การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ
ออกก าลังกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การใช้ยางยืด การบันทึกกิจกรรมออกก าลังกาย  การรับประทานอาหาร
ประจ าวัน  และบันทึกการจัดการด้านอารมณ์  ท าให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถแห่งตนในการป้องกัน
โรคเบาหวานดีขึ้น สอดคล้องกับการวิจัย เสกสันติ์ จันทนะ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการสุขภาพเพื่อ
ปรับเปลี่ยนความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคเบาหวานชนิดที่  2 ของกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยประยุกต์การจัดการสุขภาพโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง  (P-D-
C-A) กระบวนการกลุ่ม การให้ค าแนะน าแบบมีส่วนร่วม และการติดตามเยี่ยมบ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานท่ีมีอายุระหว่าง 40-59 ปีจ านวน 70 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 35 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด วิเคราะห์ข้อมูลใช้   สถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One way ANCOVA) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้  

1. กลุ่มทดลองมีการรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน และการ
รับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการเกิดโรคเบาหวาน หลังการทดลองอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วย ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อน
ทดลอง และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) 

2. กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการความเครียด หลังการ
ทดลองอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติเป็นประจ า ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลอง และเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) 
 3. กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลในเลือด ภายหลังการทดลองลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งลดลงจากก่อนการ
ทดลองและต่ ากว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value <0.05) 
 จากการทดลองมีผลท าให้กลุ่มทดลองมีการรับรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคดี
ขึ้น โดยมีระดับน้ าตาลในเลือดลดลงจากก่อนการทดลองอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้ประชาชนดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคเบาหวานในชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 1.1 ภายหลังการทดลองพบข้อด้อยของการทดลองคือกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกัน
โรคเบาหวาน ระดับมาก ซึ่งหมายถึง การกระท าหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นประจ าสม่ าเสมอ หรือ 4-7 ครั้ง/สัปดาห์ 
ด้านการควบคุมน้ าหนักตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพียงร้อยละ 22.90 และด้านการใช้เวลาออกก าลังกายแต่ละ
ครั้ง ประมาณ 30-45 นาที เพียงร้อยละ 48.60 หากจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรสร้างความตระหนักในด้านการควบคุม
น้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้ได้ประมาณ 30-45 นาที ในแต่ละครั้ง  
 1.2 การจัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเช่ือใน
ความสามารถแห่งตน สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ด้านการควบคุมอาหาร การออกก าลัง
กาย และการจัดการด้านอารมณ์ ท าให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ภายหลังการทดลองมีระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ร้อยละ 82.90 นอกจากน้ียังสามารถน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคอื่นๆ ซึ่งจะเป็น
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขท่ีเกิดจากพฤติกรรมได้   
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรท าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยปรับปรุงโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเช่ือในความสามารถแห่งตน ร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
ปฏิบัติกิจกรรมที่บ้านและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานรายใหม่ในชุมชนได้เป็น
อย่างดี 
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