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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) แบบ 2 กลุม วัดผลกอนและหลัง

เขารวมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความ
ดันโลหิตสูง ดานความรู การรับรูความสามารถตนเอง การคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติตัว และ
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิต กลุมตัวอยางเปนประชาชนกลุมเสี่ยง
โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง มีภูมิลําเนาอยูในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา สุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Paired t-test, Independent’s t-test และ ANCOVA 
 ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี
ของการปฏิบัติตัวมีระดับสูงเพ่ิมขึ้น และสูงกวากลุมควบคุม  สวนการปฏิบัติตัวไมมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังทดลองพบวากลุมทดลองมีความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวสูงกวากอนทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

สวนการปฏิบัติตัวหลังทดลองสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
สวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท้ัง 2 กลุม พบวาไมแตกตางกันทางสถิติ ดังน้ันผลของโปรแกรมสุขศึกษาทําให
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโอกาสเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงได ควรนําไปใชในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงตอไป 
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Abstract 
 This quasi-experimental research, designed around a two group pretest-posttest concept. 
This research aimed to study the effectiveness of a health education program in health behavior 
modification to decrease diabetes mellitus or hypertension among risk groups. The sample 
consisted of people at risk of diabetes mellitus or hypertension, resided in the Kaoyai subdistrict 
of the Krasaesin District in Songkhla Province. A total of 60 people were selected by purposive 
sampling divided into experimental group and control group. Data were analyzed by using 
frequency, percentage, means, and standard deviation paired t-tests, independent t-tests and 
ANCOVA  
 The result showed as fallow: After the experimental group received health education 
program, the level of knowledge perceived self-efficacy, and outcome expectation increased and 
were higher than control group. Whereas, expect good practice was not different. When compare 
between the average scores of before and after receiving program, knowledge, perceived self-
efficacy, and outcome expectation in the experimental group were higher than control group 
significantly at level of 0.01. Good practice in experimental group was higher than control group 
significantly at level of 0.05. Whereas, the average score of behavior modification was not 
different. Thus, the health education program had influence on health behavior modification. 
This program should be used in health promotion especially in risky of people with diabetes 
mellitus or hypertension. 
Keyword: Health Education Program,  Health Behavior, Diabetes Mellitus or Hypertension 
 
บทนํา 

ในปจจุบันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเร้ือรัง ท่ีเปนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญของ
โลก และมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากเปนโรคจากวิถีชีวิตของคน การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม 
เชน การบริโภคอาหารท่ีไมเหมาะสม ขาดการออกกําลังกาย ไมสามารถจัดการกับอารมณท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดการ
เจ็บปวย พิการ เสียชีวิต มีภาวะคาใชจายทางดานสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล โดยท่ี
ประชาชนสวนมากไมรูวาตัวเองมีความผิดปกติ และไมไดรับการวินิจฉัยแตแรกเร่ิม ปจจุบันมีอุบัติการณเพ่ิมมากขึ้น 
จากรายงานสถิติสุขภาพท่ัวโลกป พ.ศ. 2555 ขององคการอนามัยโลก พบวา 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผูใหญ
ปวยเปนโรคเบาหวานและ 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย
,2556) จากขอมูลสมาพันธเบาหวานนานาชาติ ไดรายงานสถานการณมีผูเปนเบาหวานท่ัวโลกแลว 382 ลานคน  
และไดประมาณการวาจะมีจํานวนผูเปนเบาหวานท่ัวโลกเพ่ิมมากกวา 592 ลานคน ในป พ.ศ. 2578 หากไมมีการ
ดําเนินการในการปองกันและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  กระทรวงสาธารณสุขระบุ 4 ใน 5 ของผูปวยเบาหวานเปน
ชาวเอเชีย สําหรับประเทศไทย มีผูปวยเบาหวานแลวกวา 3 ลานคน อัตราปวย 954.18 ตอประชากรแสนคนในป 
2553 เพ่ิมเปน 1,050 ตอประชากรแสนคนในป 2555 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข พบมีผูเสียชีวิตจากโรคเบาหวานใน ป พ.ศ. 2552    ประมาณ 7,019 คน หรือ ประมาณวันละ 19 คน 
และเพ่ิมเปน  21 คนตอวันในป 2554 หากไมมีการดําเนินการปองกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ คาดวาจะมี
ผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา หรือเฉลี่ยปละ 52,800 คน  ภายในป 2568(นุชรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย, 
2557) สวนโรคความดันโลหิตสูงพบวา ประชากรวัยผูใหญในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบมี 1 คนใน 3 คน มี
ภาวะความดันโลหิตสูง และไดคาดการณวาในป พ.ศ. 2568 ประชากรวัยผูใหญท่ัวท้ังโลกจะปวยเปนโรคความดัน
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โลหิตสูง 1.56 พันลานคน และเสียชีวิตจากการเปนโรคความดันโลหิตสูงถึงเกือบ 8 ลานคนในแตละป  (ธาริณี พัง
จุนันทและนิตยา พันธุเวทย, 2557) 

จากปญหาดังกลาว รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นวาระบบการเฝาระวังควบคุม และปองกัน
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการควบคุม ปองกันโรค เพ่ือลดหรือขจัด
ปญหา สาเหตุการปวย การตาย โดยมีมาตรการควบคุมปองกันโรค 4 มาตรการตามกลุมประชาชนเปาหมาย ไดแก 
1)กลุมปกติ เนนการเฝาระวังควบคุมปองกันไมใหเปนกลุมเสี่ยง 2)กลุมเสี่ยง ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เนนการ
สรางสุขภาพดวย 3 อ. เพ่ือใหกลุมเสี่ยงกลับมาเปนกลุมปกติและไมเปนผูปวย 3)กลุมปวย ตองลดระดับความรุนแรง 
การกินยาตามแพทยสั่งใหครบถวน ถูกตอง รวมกับการสรางสุขภาพ โดยใชหลักปฏิบัติ 3 อ.2 ส. คือ อาหาร ออก
กําลังกาย อารมณ สุรา และสูบบุหร่ี อยางเพียงพอและเหมาะสม  4)กลุมปวยระดับรุนแรง ตองลดการเกิด
ภาวะแทรกซอน (วิชัย เทียนถาวร, 2556)  

จังหวัดสงขลา  พบอัตราปวยดวยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ปงบประมาณ 2554 – 2557 
เพ่ิมขึ้นดังน้ี โรคเบาหวาน    เทากับ 2,480.45 , 2,592.60, 2,945.67 และ3,270.24 ตามลําดับ โรคความดันโลหิต
สูง เทากับ 5,117.81, 6,776.02, 7,305.15 และ7,913.85 ตอแสนประชากรตามลําดับ อัตราผูปวยตายดวย
โรคเบาหวาน ในปงบประมาณ 2554 - 2556 พบอัตราปวยตายดวยโรคเบาหวานตอแสนประชากร 5.95 , 4.88 
และ 4.48 ตามลําดับโรคความดันโลหิตสูง เทากับ 2.20 ,  1.31 และ 1.31 ตอแสนประชากรตามลําดับ (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, 2558) สําหรับอําเภอกระแสสินธุ  ในป 2554 - 2557  มีอัตราปวยเพ่ิมขึ้น ดังน้ี
โรคเบาหวาน  4,080.55 , 4,256.17, 4,284.16และ5,642.55 โรคความดันโลหิตสูง  6,847.14 , 8,028.37, 8,491.59 และ
8,470.29 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ    (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุ, 2558) สําหรับตําบลเกาะ
ใหญในป 2554 - 2557  มีอัตราปวยตอแสนประชากรดวยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง ดังน้ี 
โรคเบาหวาน    2,702.07, 3,014.55, 3,500.27 และ 4,188.61 ตอประชากรแสนคนตามลําดับและโรคความดัน
โลหิตสูง 3,025.40 , 3,378.38, 5.627.36 และ 12,065.33 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ และพบอัตราผูปวยท่ี
เกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงคือ โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และโรค
ไต รอยละ 5.53, 3.07 และ 1.53 ตามลําดับ (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร,2558)จากการคัดกรอง
โรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปขึ้นไป ของ รพ.สต.บานไร ป 2557 ไดรับการคัดกรองรอยละ 88.72  พบกลุม
เสี่ยงรอยละ 9.09 และการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงรอยละ 89.50  พบกลุมเสี่ยงรอยละ 25.23 กลุมเสี่ยงดวย
โรคเบาหวานป 2556 ปวยเปนโรคเบาหวานในป 2557 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.73 กลุมเสี่ยงดวยโรคความ
ดันโลหิตสูงป 2556 ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูงในป 2557 จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.80 ซ่ึงกลุมเสี่ยง
กลายเปนกลุมปวยสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดของกระทรวงสาธารณสุขไมเกินรอยละ 4 ในโรคเบาหวาน และรอยละ 8 
ในโรคความดันโลหิตสูง 

ผลการศึกษาวิจัยในการนําทฤษฎคีวามสามารถของตนเองและทฤษฎแีรงสนับสนุนทางสังคมมาใชในการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคเบาหวาน เพ่ือควบคุมโรคและปองกันภาวะแทรกซอน เชน การศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพโดย
ประยุกตใชทฤษฎีความสามารถแหงตนและกระบวนการกลุมรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาล
เอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลยพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองสูงกวากลุมควบคุม ในดานความคาดหวัง
ในผลลัพธการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเองพบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของผลตางคะแนนความคาดหวังในผลลัพธ
การปฏิบัติตัว สูงกวากลุมควบคุม และระดับนํ้าตาลในเลือดลดลงกวากลุมควบคุม (ดวงสมร นิลตานนท, 2553) ซ่ึง 2  ทฤษฎีน้ี
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได 

การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการสรางสุขภาพลดโรคไมติดตอ
เร้ือรัง มีเปาหมายเพ่ือลดอัตราปวยจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หลักการคือ ตองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใหถูกตอง  โดยใชหลัก 3 อ. 2 ส. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความ
ดันโลหิตสูง การวิจัยคร้ังน้ีไดประยุกตใชทฤษฎี 2 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีความสามารถของตนเองมาใชในการ
เสริมสรางความรู ทักษะการปฏิบัติตัวและสรางความคาดหวังในการปฏิบัติตัวเพ่ือลดโอกาสเปนโรคเบาหวานหรือ
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โรคความดันโลหิตสูง และทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมในการชวยกระตุนเตือนใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

วตัถุประสงคของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 

ภายหลังเขารวมโปรแกรมสุขศึกษาใน 4 ดาน ตอไปน้ี 
  1.1 ความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาหาร การออกกําลังกาย การจัดการอารมณ 
สุรา  และบุหร่ี 
 1.2 การรับรูความสามารถตนเองในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ 
เพ่ือลดโอกาสปวยเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
 1.3 ความคาดหวังในผลดีของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณเพ่ือลด
โอกาสปวยเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
 1.4 การปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณเพ่ือลดโอกาสปวย
เปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
หรือความดันโลหิตสูง 

สมมุติฐานการวิจัย 
ภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีถูกตองมากขึ้นกวา

กอนเร่ิมโปรแกรม และถูกตองมากกวากลุมควบคุม 
1. ความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สุราและสูบบุหร่ี 

การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร 
ออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ ของกลุมทดลองหลังทดลองถูกตองกวากอนทดลองและถูกตองกวากลุม
ควบคุม 

2. ระดับนํ้าตาลในเลือดของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและระดับความดันโลหิตของกลุมเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงของกลุมทดลอง หลังทดลองแตกตางกับกอนทดลองและแตกตางกับกลุมควบคุม 

แนวคิด ทฤษฎ ีกรอบแนวคิด  
 ซึ่งแบนดูราได ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย ไดรายงานเกี่ยวกับความเชื่อของบุคคลในเร่ือง 

ความสามารถท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายท่ีวางไว   การเชื่อความสามารถของตน   
ไดแก  การรับรูความสามารถตนเอง คือการท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองสามารถกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดได และความคาดหวัง
ในผลลัพธจากการปฏิบัติ คือการท่ีบุคคลมีความคาดหวังในผลลัพธท่ีสืบเน่ืองจากการกระทํา (Bandura,1977)   

แนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส  เปนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ประกอบดวย ความรักใครหวงใย 
ความไววางใจ ความชวยเหลือดานการเงิน สิ่งของ แรงงาน การใหขอมูลขาวสาร ตลอดจนการใหขอมูลปอนกลับ
และขอมูลเพ่ือการเรียนรูและประเมินตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม ถูกนํามาใชในการแกปญหาพฤติกรรมสุขภาพท้ังสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต รวมท้ังการนํากลวิธีของแรงสนับสนุนทางสังคมขยายไปสูดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตวัอยาง 
ประชากร ท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปขึ้นไป 

อาศัยอยูใน ตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีรายชื่ออยูในทะเบียนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร ป 2558 จํานวน 402 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คัดเลือกจากกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปขึ้น
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ไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไว 60 คน เปนกลุมทดลอง 30 คน และ
กลุมควบคุม 30 คน คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง ไดแก อายุ 35 ปขึ้นไป มีระดับนํ้าตาลในเลือด ตั้งแต 100 
มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป และ/หรือระดับความดันโลหิต ตั้งแต 120/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป มีความสามารถอาน
ออกเขียนได ไมมีปญหาการเจ็บปวยใดๆหรือสภาพรางกายท่ีเปนอุปสรรคในการเขารวมกิจกรรมและสามารถเขา
รวมกิจกรรมไดตลอดโปรแกรม สมัครใจและยินดีใหความรวมมือในการวิจัยยินยอมใหผูวิจัยเจาะปลายน้ิวเพ่ือหา
ระดับนํ้าตาลในเลือด 

กลุมควบคุม คัดเลือกจากประชาชนกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อายุ 35 ปขึ้นไป โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวซึ่งใกลเคียงกับกลุมตัวอยางมากท่ีสุด อาศัยอยูใน ตําบลเกาะใหญ 
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา จํานวน 30  คน 

 
แผนดําเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  1  แผนดําเนินการวจิัย 
 
การดําเนินงานวิจัย 

O1, O2   หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลกอนเร่ิมโปรแกรมดวยแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไป ความรู เร่ืองโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ สุรา 
และบุหร่ี การรับรูความสามารถตนเองในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
อารมณ   ความคาดหวังในผลดีของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ  
และการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ   

O3, O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมดวยแบบสอบถาม
เก่ียวกับความรูเร่ืองเร่ืองโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สุรา 
และบุหร่ี การรับรูความสามารถตนเองในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการ
อารมณ   ความคาดหวังในผลดีของการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ  
และการปฏิบตัิตัวในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ   

B1, B2 หมายถึง การวัดระดับนํ้าตาลและระดับความดันโลหิตกอนเร่ิมโปรแกรมทั้งกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม 

B3, B4 หมายถึง การวัดระดับน้ําตาลและระดับความดันโลหิตภายหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

    กลุมทดลอง                        O1 B1              X               T1             T2                 T3       O3B3 

สัปดาหท่ี            0                1                2                3                 4 

    ………………………………………………………………………………………… 

     กลุมควบคุม                      O/2B2                        O4B4 

สัปดาหท่ี            0                1                2                3                 4      



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1011 
 

X หมายถึง การดําเนินโปรแกรมสุขศึกษา ในสัปดาหท่ี 1 เพื่อเสริมสรางความรูเรื่อง
โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ สุรา และสูบบุหร่ี   และ
การรับรูความสามารถตนเองในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ การ
เสริมสรางการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวในการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ 

T1-T3 หมายถึง การติดตามใน รพ.สต./ชุมชน คร้ังที่ 1-3 ในสัปดาหท่ี 2 - 4 โดยผูวิจัย 
เจาหนาที่สาธารณสุข และ อสม.ในการติดตามการบันทึกการปฏิบัติตัวประจําวันในการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ ของกลุมทดลอง เพื่อประเมินการปฏิบัติตัว พรอม
ใหคําแนะนํา สงเสริมการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง ในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการ
จัดการอารมณ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย เคร่ืองมือ 2 ประเภท  
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการจัดโปรแกรมสุขศึกษา  
ไดแก แผนโปรแกรมสุขศึกษา ประกอบดวยกิจกรรม 4 กิจกรรม ไดแก การสรางความรู การสรางการรับรู

ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธของการปฏิบัติตัวและกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงจัดกิจกรรม  4 
คร้ัง โดยจะนัดกลุมทดลองเขารวมกิจกรรมท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร  1  คร้ัง เวลา  6  ชั่วโมง และ
ติดตามการปฏิบัติตัว 3 คร้ัง  แบบบันทึกการปฏิบัติตัวกลุมเสี่ยง สําหรับบันทึกการปฏิบัติตัวในการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกายและการจัดการอารมณ สรุปพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางแกไขทุกสัปดาหตอเน่ือง 3 
สัปดาหโดยผูวิจัยเปนผูจัดทําขึ้นเอง แผนพับตางๆ มีเนื้อหาความรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. วัสดุ
อุปกรณท่ี ใชไดแก เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองเจาะนํ้าตาล เคร่ืองชั่งนํ้าหนัก วงลอคาดัชนีมวลกาย โนตบุค 
โปรเจคเตอร โมเดลอาหาร ผานตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสอท่ีสรางขึ้นใหถามครอบคลุมเน้ือหาตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา ประกอบดวย  5  สวน ดังน้ีสวนท่ี  1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป   ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครอบครัว ประวัติครอบครัว นํ้าหนัก สวนสูง สวน
ท่ี  2 แบบทดสอบความรู จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน สวนท่ี  3- 4 แบบวัดการรับรูความสามารถตนเองและแบบวัด
ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว จํานวน 15 ขอ 75 คะแนน สวนท่ี 5 แบบวัดการปฏิบัติตัวจํานวน 20 ขอ 
100 คะแนน ผานการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบความรูเทากับ 0.82 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการรับรูความสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลการการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ มี
คาเทากับ 0.8691, 0.9136 และ 0.8556 ตามลําดับ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตามขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี  
1.นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไปติดตอประสานงานกับสาธารณสุขอําเภอ 

กระแสสินธุ เพ่ือขออนุญาตดําเนินการวิจัย 
2. ดําเนินการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยดานการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการจริยธรรมดาน

การวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขท่ีใบรับรอง EH2016-001   
3. ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไรและ เจาหนาท่ี เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงคและรายละเอียดในการทํากิจกรรมตางๆในการดําเนินงานและขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัย 
4. ประชุมชี้แจงผูชวยวิจัย ซ่ึงเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร ให

ทราบตามแผนการจัดโปรแกรมสุขศึกษาใหเปนไปในทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติไดจริง 
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5. เก็บรวบรวมขอมูลกอนเร่ิมโปรแกรม (Pre-test) 1 สัปดาห โดยใชแบบสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 
60 คน ท่ีไดคัดเลือกไวโดยมีคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนด เพ่ือวัดความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ สุรา และบุหร่ี การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติ
ตัว และการปฏิบัติในการรับประทานอาหาร ออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ ของกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม จํานวนกลุมละ 30 คน 

6. การทดลอง จัดโปรแกรมสุขศึกษาใหแกกลุมทดลองท่ีรพ.สต.บานไร จํานวน 1 คร้ัง ใชเวลา 6 ชั่วโมง
เพ่ือเสริมสรางความรูเร่ืองโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง อาหาร การออกกําลังกาย อารมณ สุรา และสูบ
บุหร่ี   ฝกทักษะการรับรูความสามารถตนเองในวิเคราะหอาหารประจําวัน ฝกการออกกําลังกายและการจัดการ
อารมณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติตัวโดยใชตัวแบบทางบวกและทางลบ และความคาดหวังในผลดีของการ
ปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการจัดการอารมณ และติดตามกลุมทดลองในรพ.สต. /
ชุมชน สัปดาหละ 1 คร้ัง  3 สัปดาห ในสัปดาหท่ี 2 - 4 โดยผูวิจัย เจาหนาท่ีสาธารณสุข และ อสม.ในการติดตาม
การบันทึกการปฏิบัติตัวประจําวันในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการอารมณ ของกลุม
ทดลอง เพ่ือประเมินการปฏิบัติตัว พรอมใหคําแนะนํา สงเสริมการปฏิบัติตัวท่ีถูกตอง ในการรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกายและการจัดการอารมณ 

 7. หลังทดลอง หลังเสร็จสิ้นการจัดโปรแกรมการเรียนรูแลว 4 สัปดาห กลุมทดลอง และกลุมควบคุมเก็บ
รวบรวมขอมูลคร้ังท่ี 2 หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม (Post-test) โดยใชแบบสอบถาม เจาะนํ้าตาลในเลือด วัดความดัน
โลหิต และรวบรวมพรอมท้ังตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับเพ่ือใหไดขอมูลครบถวน  สําหรับกลุม
ควบคุมจะใหความรูเร่ืองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สุราและบุหร่ี   

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่  รอยละ   คาเฉลี่ย  
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดี

ของการปฎิบัติตัวและการปฏิบัติตัว และคาระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตภายในกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง ดวยสถิติ Paired t-test  

3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังทดลอง 
ดวยสถิติ Independent’s t-test และ ANCOVA 

 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง แบบ 2 กลุม วัดผลกอนและหลังทดลอง ใชเวลาทําการทดลอง  4 
สัปดาห ระหวางวันท่ี  4 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2559 ผลการทดลองสรุปไดดังน้ี 
 1. คุณลักษณะทางประชากรกลุมทดลองและกลุมควบคุม  
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ตาราง  1   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามคุณลักษณะทางประชากรของกลุมทดลองและกลุม    
ควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา      
          

คุณลักษณะทางประชากร กลุมทดลอง (n=30) กลุมควบคุม (n=30) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ     

            ชาย 7 23.33 8 26.67 

          หญิง 23 76.67 22 73.33 

อายุ (ป)     

            35 - 39    2 6.67 0 0.00 

           40 - 44  5 16.67 4 13.33 

          45 - 49  5 16.67 2 6.67 

          50 - 54  3 10.00 4 13.33 

          55 - 59  4 13.33 7 23.33 

          60 ขึ้นไป      11 36.67 13 43.34 

สถานภาพสมรส     

           โสด 1 3.33 1 3.33 

        คู 24 80.00 22 73.34 

          หมาย/หยา/ แยก 5 16.67 7 23.33 

ระดับการศึกษา     

       ประถมศึกษา 24         80.00 22 73.34 

       มัธยมศึกษาตอนตน 2         6.67 4 13.33 

       ม.ปลาย/ปวช. 3         10.00 3 10.00 

       อนุปริญญา/ปวส. 1         3.33 0 0.00 

       ปริญญาตรี 0         0.00 1 3.33 

อาชีพ     

       ทํานา/ทําสวน 24         80.00 22 73.33 

       รับราชการ 0         0.0 2 6.67 

        รับจาง 5         16.67 4     13.33 

        แมบาน/งานบาน 1         3.33 2      6.67 

รายไดเฉลี่ยของครอบครัว     

       ต่ํากวา 5,000 14 46.67 15     50.00 

        5,001-10,000 12 40.00 9     30.00 

        10,001-15,000 2 6.67 2     6.67 

        15,001-20,000 1 3.33 2     6.67 

        20,001 ขึ้นไป 1 3.33 2     6.67 
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ตาราง  1   (ตอ)       
 

คุณลักษณะทางประชากร กลุมทดลอง (n=30) กลุมควบคุม (n=30) 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว     

        1 คน 1  3.33 2    6.67 

        2  คน 5 16.67 5    16.67 

        3-4 คน 9 30.00 15    50.00 

        5 คนขึ้นไป 15 50.00 8    26.67 

ประวัติครอบครัวท่ีปวยดวย 

เบาหวานความดนัโลหิตสูง 

   

      บิดา/มารดา           7 23.33 6  20.00 

      พ่ี/นอง           2 6.67 4  13.33 

      ไมม ี                 21 70.00 20  66.67 

ดัชนีมวลกาย (กก./ตร.ม.)     

      ผอม (ต่ํากวา 18.5)        1 3.33 2  6.67 

       ปกติ (18.5 - 22.9)         8 26.67 12  40.00 

      เร่ิมอวน (23 - 24.9)        9 30.00 5  16.67 

      อวน (25 - 29.9)        12 40.00 9  30.00 

      อวนมาก (30 ขึ้นไป )       0 0.00 2  6.67 

 
 จากตาราง 1 ลักษณะทางประชากรของกลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ  76.67 
และ 73.33  มีอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 36.67  และ 43.34  สถานภาพสมรสคู  รอยละ  80.00 และ 73.33  จบชั้น
ประถมศึกษารอยละ 80.00 และ 73.33   มีอาชีพทํานา/ทําสวน รอยละ 80.00 และ 73.33 รองลงมาคือรับจาง ร อ ย
ละ 16.67 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวต่ํากวา 5,000บาท/เดือนรอยละ  46.67 และ 50.00  อาศัยอยูกับสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีมีมากกวา 5 คน รอยละ 50.00 รองลงมา จํานวน   3 - 4 คน รอยละ 30.00   ประวัติครอบครัวพบสวน
ใหญไมมีคนในครอบครัวปวยเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงมากอน รอยละ 70.00 และ 66.67 และระดับ
ดัชนีมวลกาย ระดับอวน  รอยละ 40.00 รองลงมาระดับเร่ิมอวน  รอยละ 30.00 กลุมควบคุมพบระดับดัชนีมวลกาย
ปกติ รอยละ 40.00 อวนรอยละ 30.00 ตามลําดับ  

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงหลังทดลอง 
  ดานความรู เร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ สุรา และบุหร่ี 
พบวาเมื่อจัดระดับความรูหลังทดลองกลุมทดลองมีความรูในระดับสูงเพ่ิมขึ้นรอยละ 76.67 มีการรับรูความสามารถ
ตนเองในระดับสูงเพ่ิมขึ้นรอยละ 10.00 ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวในระดับสูงเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.33 และ
มีการปฏิบัติตัวในระดับสูงไมเปลี่ยนแปลง  
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ตาราง 2 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอนและหลังทดลองของกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 

 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม X        S.D. t-value    p-value 

ความรู     

    กลุมทดลอง(n=30)     

         กอนทดลอง 13.83      1.621 8.630    0.000** 

         หลังทดลอง 16.90      1.242   

    กลุมควบคุม(n=30)     

         กอนทดลอง 13.27      1.680 5.430    0.000** 

         หลังทดลอง 14.73      1.388   

การรับรูความสามารถ     

    กลุมทดลอง(n=30)     

         กอนทดลอง 61.17      6.460 5.019    0.000** 

         หลังทดลอง 66.20      6.692   

   กลุมควบคุม(n=30)     

         กอนทดลอง 60.27      8.622 -0.192    0.849 

         หลังทดลอง 60.03      7.942   

ความคาดหวังในผลด ี     

    กลุมทดลอง(n=30)     

        กอนทดลอง 64.87      5.692 3.908    0.001** 

        หลังทดลอง 69.07      6.700   

    กลุมควบคุม(n=30)     

        กอนทดลอง 66.67      8.172 -2.314    0.028* 

        หลังทดลอง 64.17      7.207   

การปฏิบัตติวั     

   กลุมทดลอง(n=30)     

        กอนทดลอง 78.63     6.499 1.610     0.118 

        หลังทดลอง 80.20     5.880   

   กลุมควบคุม(n=30)     

        กอนทดลอง 75.17     8.562 0.852    0.401 

        หลังทดลอง 75.97     7.015   

* คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05    

** คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.01    

  

 จากตาราง 2  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอนและหลังทดลอง
พบวาหลังทดลองกลุมทดลองมคีาเฉลี่ยความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว
เพ่ิมขึ้น   ซ่ึงสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนคาเฉลี่ยการปฏิบัติตัวพบวามีคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ สวนกลุมควบคุมหลังทดลองคาเฉลี่ยความรูเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ  0.01 มีคาเฉลี่ยการรับรูความสามารถตนเองลดลงซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ คาเฉลี่ยความคาดหวังในผลดี
ลดลงซ่ึงแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้น ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ 
    
ตาราง  3   เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกอนทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุม

ควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
                  

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม        X                   S.D. t-value        p-value 

ความรู     

         กลุมทดลอง(n=30) 13.83 1.621 1.330 0.189 

         กลุมควบคมุ(n=30) 13.27 1.680   

การรับรูความสามารถตนเอง     

         กลุมทดลอง(n=30) 61.17 6.460 0.458 0.649 

         กลุมควบคมุ(n=30) 60.27 8.622   

ความคาดหวังในผลด ี     

         กลุมทดลอง(n=30) 64.87 5.692 -0.990 0.327 

         กลุมควบคมุ(n=30) 66.67 8.172   

การปฏิบัติตัว     
         กลุมทดลอง(n=30) 78.63 6.499 1.766 0.083 

         กลุมควบคมุ(n=30) 75.17 8.562   

ระดับนํ้าตาล     

         กลุมทดลอง(n=30)       100.33 11.966 -1.970 0.054 

         กลุมควบคมุ(n=30)   105.43 7.605   

ระดับความดันโลหติตัวบน     

         กลุมทดลอง(n=30) 135.1 10.807 2.695 0.010** 

         กลุมควบคมุ(n=30) 125.4 16.489   

ระดับความดันโลหติตัวลาง     

        กลุมทดลอง(n=30) 78.60 10.142 1.841   0.071 

        กลุมควบคุม(n=30) 73.77 10.197   

** คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.01 
 

 จากตาราง  3  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
ในดานความรู พบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 13.83 กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 13.27 ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ 
ดานการรับรูความสามารถตนเอง กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 61.17 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย 60.27 ซ่ึงไมแตกตางกัน
ทางสถิติ ดานความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 64.87 กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 
66.67 ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ ดานการปฏิบัติตัว  กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย 78.63 กลุมควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย 
75.17 ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิต ิระดับนํ้าตาล  กลุมทดลองมีระดับนํ้าตาลเฉลี่ย 100.33  กลุมควบคุมมีระดับน้ําตาล
เฉลี่ย 105.43  ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ ระดับความดันโลหิตตัวบน  กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตเฉลี่ย 135.1 

มิลลิเมตรปรอท กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิต 125.4 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 สวนระดับความดันโลหิตตัวลาง  กลุมทดลองมีระดับความดันโลหิตเฉลี่ย 78.60 มิลลิเมตรปรอท กลุมควบคุมมี
ระดับความดันโลหิตเฉลี่ย 73.77 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิต ิ
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ตาราง 4  วิเคราะหความแปรปรวนรวมของคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนกอนทดลองระหวาง กลุมทดลองกับ
 กลุมควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
 

แ ห ล ง ค ว า ม
แปรปรวน 

SSx SSy df SS MS F Sig. 

Corrected 
Model 

  2 1674.98 837.49 9.140 0.000 

ระหวางกลุม 1411.35 24.07 1 330.46 330.46 3.606 0.063 

Intercept   1 3610.14 3610.14 39.399 0.000 

ภายในกลุม 11271.90 6873.867 57 5222.96 91.63   

รวม 12683.25 6897.933 59 5553.42    

 

 จากตาราง  4  เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรวมของคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนกอนทดลองระหวาง 
กลุมทดลองกับกลุมควบคุมพบวาไมแตกตางกันทางสถิติ 

ตาราง  5  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังทดลองระหวางกลุมทดลอง
กับกลุมควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 

 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม            X                       S.D.                      t-value                 p-value 

ความรู     
        กลุมทดลอง(n=30)      16.90            1.242 6.373      0.000** 
        กลุมควบคุม(n=30)      14.73            1.388   

การรับรูความสามารถตัวเอง     
       กลุมทดลอง(n=30)      66.20           6.692 3.252      0.002** 
       กลุมควบคุม(n=30)      60.03           7.942   

ความคาดหวังในผลด ี     
       กลุมทดลอง(n=30)     69.07         6.700  2.727      0.008** 
       กลุมควบคุม(n=30)     64.17  7.207   

การปฏิบัติตัว     
       กลุมทดลอง(n=30)     80.20             5.880  2.533      0.014* 
       กลุมควบคุม(n=30)     75.97             7.015   

 * คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 
** คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.01 
 
  จากตาราง   5   เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม พบวาหลังทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู  การรับรูความสามารถตนเอง ความ
คาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวสงูกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ดานการปฏิบัติตัวสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 3. การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตของกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานหรือโรคความดัน
โลหิตสูง 

การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือด พบวาหลังทดลองกลุมทดลองมีคาระดับนํ้าตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น 
13 คนคิดเปนรอยละ 43.33 มีคาระดับนํ้าตาลในเลือดลดลง 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33  คาระดับนํ้าตาลในเลือด
ลดลงและเปนปกติ  4  คน รอยละ 13.33 คาระดับนํ้าตาลในเลือดไมเปลี่ยนแปลง  3  คน  รอยละ 10.00  มีระดับ
ความดันโลหิตลดลง  15 คน คิดเปนรอยละ 50.00  คาระดับความดันโลหิตลดลงและเปนปกติ 6 คน คิดเปนรอยละ 
20.00 และคาระดับความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 30.00   
 
ตาราง  6  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาล ระดับความดันโลหิตตัวบนและตัวลางกอนและหลัง

ทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
 

           ตวัแปร                               X  S.D. t-value   p-value 

ระดับน้ําตาล      

     กลุมทดลอง(n=30)                    

           กอนทดลอง               100.33               11.966                        - 0.027                  0.979 

           หลังทดลอง                    100.37             10.012 

    กลุมควบคุม(n=30) 
           กอนทดลอง       105.43             7.605   -2.037            0.051 

           หลังทดลอง       108.30             10.955 

ระดับความดันโลหิตตัวบน 
    กลุมทดลอง(n=30)                    

           กอนทดลอง                 135.10             10.807   6.607            0.000** 

           หลังทดลอง                    123.33             9.049 

    กลุมควบคุม(n=30) 
           กอนทดลอง                125.41            6.489     0.287            0.776 

           หลังทดลอง                     124.61            2.456  

ระดับความดันโลหิตตัวลาง 
     กลุมทดลอง(n=30)                    

           กอนทดลอง                   78.6                          10.142                  2.442           0.021*  

           หลังทดลอง              75.27            8.056 

    กลุมควบคุม(n=30) 
           กอนทดลอง                 73.77            10.197   0.082           0.935 

           หลังทดลอง        73.60            7.955 

* คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.05 
** คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.01 
 จากตาราง  6  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลหลังทดลองพบวากลุมทดลองมี
คาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ คาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนลดลง 11.77 มิลลิเมตร
ปรอท   ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 คาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวลางลดลง 3.3 มิลลิเมตร
เมตรปรอท ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนกลุมควบคุมพบวาหลังทดลองมีคาเฉลี่ยระดับ
นํ้าตาลเพ่ิมขึ้น ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ มีคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนและตัวลางลดลง ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิต ิ
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ตาราง  7  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาล ระดับความดันโลหิตตัวบนและตัวลางหลังทดลอง
     ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมในตําบลเกาะใหญ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
 

ตวัแปร                                  X              S.D.                  t-value            p-value 
ระดับน้ําตาล          
         กลุมทดลอง(n=30) 100.37          10.012          
         กลุมควบคมุ(n=30) 108.30         10.955                2.928                 0.005** 
ความดันโลหิตตัวบน     
         กลุมทดลอง(n=30) 123.33         9.049        
         กลุมควบคมุ(n=30) 124.60         12.456               0.451                  0.654 
ความดันโลหิตตัวลาง     
        กลุมทดลอง(n=30) 75.27           8.056        
        กลุมควบคุม(n=30) 73.60           7.955                 -0.806                 0.423 

** คาระดับนัยสําคัญนอยกวา 0.01 
  จากตาราง   7   เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลหลังทดลองระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุมพบวากลุมทดลองมีคาเฉลีย่ระดับนํ้าตาลต่ํากวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 คาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนต่ํากวากลุมควบคุม สวนคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวลางสูงกวากลุมควบคุม 
 
อภิปรายผล 
 จากการทดลองสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดานความรูเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออกกําลัง
กาย อารมณ สุรา และบุหร่ี มีการรับรูความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว พบวากลุม
ทดลองมีความรูในระดับสูงเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสูงกวากอนทดลองและสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01   และการปฏิบัติตัวในระดับสูงเพ่ิมขึ้นสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05สอดคลองกับ 
ธนินี  อรุณรักษรัตนะ (2552) ศึกษาโปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือลดโอกาสการเปนโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงเพศหญิง
อายุ 40 – 59 ป ตําบลบางหญาแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยประยุกตใชทฤษฎีความสามารถ
ตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและคา
ดัชนีมวลกาย กลุมตัวอยางมีจํานวน 55 คน เปนกลุมทดลอง 25 คน กลุมเปรียบเทียบ 30ทําการทดลอง 2 เดือน  
สอดคลองกับดวงสมร นิลตานนท (2553)ไดศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตใชทฤษฎี
ความสามารถแหงตนและกระบวนการกลุมรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาล
เอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดยกลุมตัวอยางเปนผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 จํานวน  70 คนเปนกลุมทดลอง 

35 คน กลุมควบคุม 35 คน ใชระยะเวลาในการวิจัย 12 สัปดาห พบวาหลังทดลองกลุมทดลองมีความรู การรับรู
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้นมากกวากอนทดลองและ
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  
 2. การเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าตาลในเลือดพบวาหลังทดลอง กลุมทดลองมีคาระดับนํ้าตาลในเลือดเพ่ิมขึ้น
รอยละ 43.33 ลดลงรอยละ 33.33  ลดลงและเปนปกติรอยละ 13.33 ไมเปลี่ยนแปลงรอยละ 10.00  มีระดับความ
ดันโลหิตลดลงรอยละ 50.00  ลดลงและเปนปกติรอยละ 20.00 และเพ่ิมขึ้นรอยละ 30.00 เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลหลังทดลองพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยระดับนํ้าตาลต่ํากวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวบนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ
ต่ํากวากลุมควบคุมสอดคลองกับกนกวรรณ  อุดมพิทยารัชต (2556) ไดศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาท่ี
ประยกุตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูง
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ชนิดไมทราบสาเหตุใชเวลาในการวิจัย 8 สัปดาห พบวาคาเฉลี่ยระดับความดันโลหิตตัวลางลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 สรุปไดวาสามารถใชโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดท้ังในกลุมเสี่ยง และกลุม
ปวยดวยโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงโดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมทําใหกลุมทดลองมีความรู การรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว และการ
ปฏิบัติตัวสูงขึ้นกวากอนทดลอง และสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงทําใหระดับนํ้าตาลและระดับ
ความดันโลหิตลดลงอยางมีนัยสาํคัญทางสถติิ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพควรใชเวลาในการติดตามผลอยาง
นอย 3 เดือน 6 เดือนเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
ขอเสนอแนะและการนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 
 1. ท้ังกลุมตัวอยางสวนใหญคาดัชนีมวลกายเกินจึงควรใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคนท่ีมีดัชนีมวลกาย
เกิน ตั้งแตวันเรียน วัยรุน ซ่ึงอยูในโรงเรียนเพ่ือลดโอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง 
 2. กอนทดลองกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูในเร่ืองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อาหาร ออก
กําลังกาย อารมณ สุรา และบุหร่ี ในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท้ังสองกลุมมีความรูมากอนจาก
เจาหนาท่ี อสม.หรือสื่อตางๆ แตยังไมดี การใหความรูจึงยังมีความจําเปนและควรเนนเฉพาะในเร่ืองท่ีขาด  
 3. ดานการรับรูความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว กอนทดลองกลุมทดลองสวน
ใหญมีการรับรูความสามารถตนเองในระดับสูงและเพ่ิมขึ้นหลังทดลอง แสดงใหเห็นวากลุมท่ีเขารวมการทดลองไดรับ
ความรู การกระตุนเตือนอยางตอเน่ืองจากเจาหนาท่ี อสม.และเพ่ือนทําใหเกิดการรับรูความสามารถในตนเองและความ
คาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัว เพ่ิมสูงขึ้นอันจะสงผลตอการปฏิบัติท่ีถูกตองจึงควรสงเสริม สนับสนุน และติดตาม
กระตุนเตือน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติตัวท่ีถูกตองและตอเน่ือง 
 4. ควรนําโปรแกรมสุขศึกษาไปใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยง หรือกลุมปวยโรคเบาหวานหรือ
โรคความดันโลหิตสูง และติดตามอยางตอเน่ือง  1  เดือน  3  เดือน  6 เดือน และ  1  ปอันจะสงผลใหลดโอกาสเปน
โรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูง หรือลดการเกิดโรคแทรกซอน 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาของ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ อาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม ตลอดจนอาจารยทุกทานท่ีไดถายทอดความรูและประสบการณเปนอยางดีตลอดระยะเวลา
ท่ีศึกษาท่ีกรุณาเสียสละเวลา ใหคําปรึกษาชี้แนะ ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง จน
ทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีมีความสมบูรณ ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  
เอกสารอางอิง 
กนกวรรณ  อุดมพิทยารัชต. (2556). โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุตทฤษฎีการรับรูความสามารถตนเองเพ่ือสงเสริม 
        พฤติกรรมการออกกําลังกายของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไมทราบสาเหตุ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, 
        มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ดวงสมร นิลตานนท. (2553). ผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพโดยประยุกตใชทฤษฎคีวามสามารถแหงตนและ 

และกระบวนการกลุมรวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 ในโรงพยาบาล
เอราวัณ อํา เภอเอราวัณ จังหวัด เลย .วิทยานิพนธปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ธนินี  อรุณรักษรัตนะ. (2552). โปรแกรมสุขศึกษาเพ่ือลดโอกาสการเปนโรคเบาหวานของกลุมเสี่ยงเพศหญิง. 
 วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ธาริณี  พังจุนันทและนิตยา พันธุเวทย. (2557). เอกสารรณรงควันความดันโลหิตสูงโลก 2557. 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 1021 
 

นุชรี    อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย. (2557). เอกสารรณรงควันเบาหวานโลกปงบประมาณ 2558. 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานไร. (2558). ขอมูลพ้ืนฐาน ป 2557. 

วิชัย   เทียนถาวร. (2556). ระบบการเฝาระวัง ควบคุม ปองกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประเทศไทย:  
นโยบายสูการปฏิบัต.ิ พิมพคร้ังท่ี 3. โรงพิมพชุมนุมสหกรณแหงประเทศไทย. 

สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย. (2556). เอกสารขอมูลสถานการณโรคเบาหวาน/ความดัน 
โลหิตสูงและภาวะแทรกซอนในประเทศไทย.  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา. (2558). การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบท่ี 2 ปงบประมาณ 
2558. 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกระแสสินธุ. (2558). ผลการดําเนินงานควบคุมโรคไมติดตอป 2558. 
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewoods Cliffs Penntice – Hall, New Jersey. 

 




