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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการประยุกต์โปรแกรม “The take PRIDE” 
ในการก ากับตนเองเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รูปแบบการวิจัย
เป็นแบบสองกลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติ Paired samples t-test และ Independent t-test  
 ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีน้ าตาลสะสมในเลือดลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลอง
และต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการก ากับตนเอง
มีผลท าให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 มีการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายที่ดีขึ้น
ส่งผลให้น้ าตาลสะสมในเลือดลดลง สามารถน าไปประยุกต์กับผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
 
 
 
 

ค าส าคัญ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2  การก ากับตนเอง  น้ าตาลสะสมในเลือด 
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ABSTRACT 
 

 This quasi–experimental research aimed to study the effect of a program that “The take 
PRIDE” program was applied to promote dietary and exercise behaviors of diabetic patients of 
Ban–NongChado sub-district health promotion hospital, U–thong district, Suphanburi province. 
The research design was a two–groups pretest–posttest design with 30 patients in the experiment 
group and another 30 patients in the comparison group. Data was collected by a self-administered 
questionnaire and was analyzed using frequency, percent, mean, standard deviation; and the study 
hypotheses were tested by Paired samples t–test and Independent t–test. 
 Results of the study revealed that after experimentation, the experimental group had 
significantly better perceived self-efficacy regarding dietary and exercise to control blood sugar 
and perform significantly better dietary and exercise behaviors than before the experimentation 
and better than that of the comparison group (p<0.05). The experimental group also had 
significantly lower cumulative blood sugar (HbA1c) than before the experimentation and lower 
than that of the comparison group (p<0.05). These results indicated that the self-regulation 
program, that the “take” PRIDE program was applied, enable the diabetic patients to modify 
their dietary and exercise behaviors in which effect the decreasing of blood sugar level. Thus, the 
program could be applied for other diabetes groups. 
 
 
 
 

Keywords: Type II diabetic patient, Self–regulation, Blood sugar HbA1c 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากอาจารย์
ที่ปรึกษาหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ อิมามี และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร.วรากร เกรียงไกรศักดา 
ที่ได้ให้ความรู้ แนวคิด และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่ง และคอยติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินการวิจัยพร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีประโยชน์ ท าให้งานวิจัย
เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร. กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และให้แนวคิดต่างๆ ที่ เป็นประโยชน ตลอดจน
คณาจารย์ทุกท่านที่อบรมให้ความรู้และแนวคิดต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยน าความรู้มาใช้ในการจัดท างานวิจัย
จนบรรลุผลส าเร็จ 

 ขอขอบพระคุณ คุณพิมาน พละเลิศ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองชะโด ที่ได้กรุณาให้ผู้วิจัยได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเก็บข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน
คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด และได้ให้ค าปรึกษาชี้แนะในการท า
วิจัยในครั้งนี ้ทางผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา เป็นอย่างมากและขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณพ่อแม่ ครอบครัว และญาติพ่ีน้องที่คอยผลักดันให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจ
ที่ส าคัญอย่างมากในทุกด้าน และให้ความช่วยเหลือ เกือ้กูลกันด้วยดีตลอดมา 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ก่อให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อนในหลายระบบของร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตทั้งของผู้ป่วยและครอบครัว 
รวมทั้งประเทศชาติ เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความบกพร่องของการหลั่งอินซูลินและหรือร่างกาย
ไม่สามารถน าอินซูลินไปใช้ได้ตามปกติ ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดเพ่ิมสูงขึ้น  (สมาคมโรคเบาหวาน
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2557, หน้า 2) 
โรคเบาหวานนอกจากจะเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญแล้วยังเป็นโรคที่พบผู้ป่วยรายใหม่
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย (อมรา ทองหงษ์ , กมลชนก เทพสิทธา, 
ภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์, 2555; นุชรี อาบสุวรรณ, นิตยา พันธุเวทย์, 2554, หน้า 1)  
 ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นโดยเฉพาะโรคเบาหวาน 
เนื่องจากมีผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้น จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกปี พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลก พบว่า 
1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โดยในปี พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 
387 ล้านคน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะมีประชากรป่วยด้วยโรคเบาหวานมากถึง 600 ล้านคนทั่วโลก 
โดยส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , 2556) 
ส่วนสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (international diabetes federation: IDF) ได้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 
จะมีจ านวนประชากรโลกที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น  438 ล้านคน ซึ่งในจ านวนนี้ 4 ใน 5 
จะเป็นชาวเอเชีย โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (International Diabetes Federation, 2014) 
 แนวโน้มของอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานในประเทศไทยก็มีลักษณะเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกันกับ
ของประเทศต่างๆ จากสถิติข้อมูลความชุกของโรคเบาหวานของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556) โดยการส ารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ของคนไทย อายุ 15–74 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2550 พบประชาชนป่วยเป็นโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 3.2 เป็น ร้อยละ 5.7 สอดคล้องกับการส ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย 
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 1–4 (ปี พ.ศ. 2534–ปี พ.ศ. 2552) พบว่า ความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.3 เป็นร้อยละ 6.9 (ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553) ในปี พ.ศ. 2553 
ถึงปี พ.ศ. 2555 มีผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเทศเท่ากับ 954.18, 968.22 และ 1,050.05 ต่อแสนประชากร
ตามล าดับ โดยอัตราป่วยจะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ป่วยอายุ 60 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 
โดยมีอัตราป่วย เท่ากับ 2,128.04 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50–59 ปี มีอัตราป่วย 
เท่ากับ 1207.35 ต่อประชากรแสนคน (ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค , 2556) และจากรายงาน
การสาธารณสุขไทย ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2553 พบว่า โรคเบาหวานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิต
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และพฤติกรรมสุขภาพที่เปลี่ยนไป โดยเห็นได้จากอัตราการเข้ารับบริการรักษาโรคเบาหวานในโรงพยาบาล 
ในปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 91.0 เป็น 736.48 ต่อประชากรแสนคน 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554, หน้า 192) และจากการด าเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคเบาหวานของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 
พ.ศ. 2555–2557 เท่ากับ 219.10, 240.09 และ 214.30 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559, หน้า 192) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโรคเบาหวาน
เป็นปัญหาทีส่ าคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เช่นเดียวกับหลายประเทศท่ัวโลก  
 โรคเบาหวานนอกจากจะมีอัตราความชุกที่เพ่ิมข้ึน ยังเป็นโรคที่มีความรุนแรงทั้งด้านร่างกาย
ของผู้ป่วยเอง และมีผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม โดยโรคนี้เป็นสาเหตุของการตาย
ของประชากรโลกมากถึง 4 ล้านคนต่อปี (นุชรี อาบสุวรรณ และนิตยา พันธุเวทย์ , 2554, หน้า 1) 
ส าหรับประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2553–2554 มีผู้เสียชีวิต
จากโรคเบาหวานคิดเป็นอัตรา 10.76, และ 11.88 ต่อแสนประชากรตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2555 
พบจ านวนผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 12.06 ต่อแสนประชากร หรือประมาณ 7,749 คน เฉลี่ยวันละ 21 คน 
(ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556, หน้า 5) จากการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบอัตราการตายด้วยโรคเบาหวาน ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2558 
เท่ากับ 8.80, 15.48 และ 19.59 ต่อแสนประชากร (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข, 2559, หน้า 192) ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรไทยเสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 
11,389 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 32 คน คิดเป็นอัตราการตายด้วยโรคเบาหวาน 15.48 ต่อแสนประชากร 
(ข้อมูลมรณบัตร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข , 3 กุมภาพันธ์ 2559) ในปี 
พ.ศ. 2555 พบผู้ป่วยเบาหวานสะสมที่มีภาวะแทรกซ้อน จ านวน 484,876 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.94 
(ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค, 2556, หน้า 5) ภาวะแทรกซ้อนส าคัญที่พบ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อน
ทางตา ทางไต ทางระบบประสาท และภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแดง นอกจากนี้
ผู้ป่วยเบาหวานยังมีโอกาสตาบอดสูงเป็น 20 เท่า และสูญเสียเท้าสูงถึง 40 เท่าของคนปกติ 
(เทพ หิมะทองค า, 2552, หน้า 187) ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ (พันธิตร์ มะลิสุวรรณ, 2547, หน้า 74) ผู้ป่วยเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ไม่ดีจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตา (diabetic retinopathy) และที่ไต 
(diabetic nephropathy) การเกิดโรคไตจากเบาหวานสัมพันธ์กับระดับน้ าตาลในเลือด การควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงค่าปกติ พบว่า สามารถลดความเสี่ยงและชะลอการเกิดโรคไตได้ นอกจาก
ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบตันสูงกว่า
ประชากรทั่วไป ท าให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี โรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดแดง
ส่วนปลายตีบ การป้องกันในระยะเริ่มต้นจะลดการสูญเสียการท างานของอวัยวะที่ส าคัญ ลดการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจที่สูงมากในการดูแลรักษาโรคระยะท้ายและลดการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 
(สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2557, หน้า 63) จากสถิติของสหพันธ์เบาหวานโลก (international diabetes federation) พบว่า 
ผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน 25 เท่า และพบว่า 
ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่สามขึ้ นไปประมาณ 1.9 เท่า 
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จากข้อมูล Med Res Net เกี่ยวกับผลการประเมินการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของโรงพยาบาล
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. 2557 
จากจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน 33,288 คน พบผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 19.3 
มีภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 6.4 เบาหวานเข้าจอประสาทตาร้อยละ 6.7 
และเป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดสมองร้อยละ 3.1 นอกจากนี้ การควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ จะมีผลในการป้องกันและยืดระยะเวลาการเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากเบาหวาน ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตได้ร้อยละ 50 ลดภาวะแทรกซ้อน
ทางตาได้ร้อยละ 60 ลดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทได้ร้อยละ 60 และลดการตายจากภาวะแทรกซ้อน
ของเบาหวานได้ร้อยละ 33 ดังนั้น การควบคุมและรักษาโรคเบาหวานจึงมุ่งเน้นที่การควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดและปัจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เพ่ือไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน 
 สาเหตุส าคัญที่ท าให้อาการของโรคเบาหวานมีความรุนแรงขึ้นนอกจากปัจจัยทางพันธุกรรม
และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความอ้วน ความเครียด อายุที่มากขึ้น การดื่มสุราเป็นประจ า โรคของตับอ่อน 
การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การได้รับยาบางชนิด และการตั้งครรภ์ (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ, 
2554, หน้า 13) คือ การที่ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการควบคุมโรคที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น  การบริโภค
อาหาร การออกก าลังกาย การรับประทานยา การรักษาอย่างต่อเนื่อง และการดูแลสุขภาพร่างกาย
โดยทั่วไป แม้จะทราบสาเหตุและปัจจัยที่แท้จริง การรักษาส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จากรายงาน
การสาธารณสุขไทยปี พ.ศ. 2551–2553 มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพศชาย ร้อยละ 51.6 และเพศหญิง 
ร้อยละ 75.7 ที่ได้รับการรักษา มีเพียงร้อยละ 27.1 ของผู้ป่วยเพศชาย และร้อยละ 42.0 ของผู้ป่วยเพศหญิง 
ที่รักษาได้ผล (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2554, หน้า 192) จากข้อมูลดังกล่าว 
สะท้อนถึงปัญหาของการควบคุมโรคเบาหวานที่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ 
และภาวะเศรษฐกิจของผู้ป่วยและครอบครัว 
 จากสถานการณ์โรคเบาหวานของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2558 พบอัตราป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 1,259.08, 1,410.90 และ 1,167.42 ต่อแสนประชากรตามล าดับ และสถานการณ์
โรคเบาหวานในต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2558 พบอัตราป่วย
ด้วยโรคเบาหวาน 5,199.43, 5,602.53 และ 5,846.48 ต่อแสนประชากรตามล าดับ ปี พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วย
เบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 59.74 มีภาวะแทรกซ้อนทางตาร้อยละ 17.89 
มีภาวะแทรกซ้อนทางไตร้อยละ 52.63 มีภาวะแทรกซ้อนที่เท้าร้อยละ 29.47 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจ านวน
ผู้ป่วยสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป อันเนื่องมาจากโรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และยังสามารถ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน 30 ราย พบผู้ป่วยที่มีปัญหาในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 70 มีพฤติกรรมการปฏิบัติในการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม ที่ส าคัญ คือ ชอบรับประทานอาหาร
รสหวาน เค็มร้อยละ 30.0 มีการออกก าลังกายที่ไม่ถูกต้อง คือ ออกก าลังกายครั้งละ 5–10 นาที ร้อยละ 46.67 
 สิ่งส าคัญในการควบคุมโรคเบาหวานคือการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีใกล้เคียง
ปกติมากที่สุด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์
ใกล้เคียงปกติ คือ ใกล้เคียง 130 มิลิกรัม/เดซิลิตร ได้นั้น ผู้ป่วยต้องบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ 
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มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และการรับประทานยาตามที่แพทย์ก าหนด (สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554, หน้า 13; Sigal RJ, Kenny 
GP, Wasserman DH, Castaneda–Sceppa C, White RD, 2006, p. 54) ส าหรับการรับประทานยานั้น 
พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ส่วนใหญ่รับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการออกก าลังกายนั้น การออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่มีความหนักระดับปานกลาง 
เช่น การเดินหรือการปั่นจักรยานสัปดาห์ละ 3–4 ครั้ง นานครั้งละประมาณ 49 นาที โดยรวมการอบอุ่น
ร่างกาย (warm-up) และการผ่อนคลาย (cool–down) ประมาณ 10–15 นาที ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (Boule NG, Haddad 
E, Kenny GP, Wells GA & Signal RJ, 2006, p. 192) และการออกก าลังกายเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดและท าให้หัวใจท างานได้ดีขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Ferro JM, Caeiro L, Santos C., 
2009, p.85) ดังนั้น การวิจัยนี้จึงได้เน้นพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายแบบแอโรบิค
ที่มีความหนักระดับปานกลาง ได้แก่ การเดินเร็ว แกว่งแขน และการออกก าลังกายแบบฤาษีดัดตนเป็นหลัก 
โดยไม่รวมพฤติกรรมการกินยา  
 การก ากับตนเอง (self–regulation) เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน (Clark, et al., 1991) 
โดยเฉพาะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค 
และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมเพ่ือควบคุมโรค (National Council on 
Aging, 2014) การน าแนวคิดการก ากับตนเองไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
จะประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น ถ้าเสริมด้วยการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเอง (self–efficacy) 
บุคคลที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการกระท าพฤติกรรมเฉพาะเพ่ิมข้ึน 
บุคคลนั้นย่อมมีแนวโน้มที่จะกระท าพฤติกรรมดังกล่าวได้เพ่ิมขึ้นด้วย ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้เป็นแนวคิด
จากทฤษฎีปัญญาสังคม (Bandura, 1986, 1997) ที่ใช้อธิบายกลไกที่บุคคลกระท าพฤติกรรมบนหลักการ
พ้ืนฐานของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ บุคคล สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางสังคม การก ากับตนเอง
ประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย คือ กระบวนการสังเกตตนเอง (self–observation) เป็นการทบทวน
พฤติกรรมที่กระท าที่ผ่านมา กระบวนการตัดสินใจ (judgments process) เป็นการเปรียบเทียบการกระท า
พฤติกรรมของตนเองกับของผู้อ่ืนหรือพฤติกรรมที่ควรจะเป็น และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self–
reaction) ในลักษณะของการรับรู้ความสามารถตนเองในการที่จะกระท าพฤติกรรม (Zimmerman, 1986) 
ซึ่งแบนดูร่า (Bandura, 1991) ได้กล่าวว่า การก ากับตนเอง และความเชื่อในความสามารถที่จะกระท า
พฤติกรรมของตนเองเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจในการกระท า การก าหนดเป้าหมาย
ของการกระท า และความพยายามที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นๆ (Clark, N.M., Janz, N.K., Dodge, J.A., & 
Sharpe, P.A, 1992) ได้น าแนวคิดหลักการของการก ากับตนเองไปใช้ในการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคหัวใจ 
โดยออกแบบกิจกรรมตามกระบวนการของการก ากับตนเอง คือ การสังเกตตนเอง (self–observation) 
การตัดสินใจ (judgments process) และการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self–reaction) โดยก าหนดเป็นกิจกรรม
กลุ่มย่อย 4 ครั้ง ในชื่อของกิจกรรมตามโปรแกรม “take PRIDE” คือ การเลือกพฤติกรรมปัญหา (problem 
selection) ทบทวนการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของปัญหาที่เลือก (researching the daily routine) 
ก าหนดเป้าหมายในการจัดการตนเองตามปัญหา (identifying a heart self–management goal) วางแผน

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sigal%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16732040
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การกระท าเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ (developing a plan to reach the goal) ก าหนดรางวัล 
ที่จะให้กับตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายหรือมีความก้าวหน้า (establishing a reward for reaching the goal 
or making progress) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) มีความเป็นไปได้ที่จะใช้การก ากับ
ตนเองในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ 2) การใช้การก ากับตนเองจะมีประสิทธิผล เมื่อใช้
ในลักษณะของกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย และ 3) ผลการวิจัยมีข้อบ่งชี้ว่า กระบวนการก ากับตนเอง
มีผลให้โปรแกรมการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จเมื่อเทียบกับการใช้แนวคิดอ่ืน เช่น การสนับสนุนทางสังคม 
และแนวคิดอ่ืนๆ ที่ใกล้เคียงกัน ในประเทศไทย (Duangsong, 2001) ได้น าโปรแกรม take PRIDE มาใช้
ในการควบคุมน้ าหนักของผู้ที่ภาวะน้ าหนักเกิน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจในการน าโปรแกรมดังกล่าวมาประยุกต์
กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองชะโด ต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ เป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวาน 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 การใช้แนวคิดการก ากับตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีผลต่อการการลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พ้ืนที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
หรือไม่ อย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเปรียบเทียบ
ผลของโปรแกรม ดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร และการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาล
ในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.3.3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.3.4 เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองและในกลุ่มเปรียบเทียบ  
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 1.3.5 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับ
โปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองและในกลุ่มเปรียบเทียบ    
 1.3.6 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ระหว่างก่อน
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ  
 
1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
 
 1.4.1 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.4.2 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.4.3 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 
ต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 1.4.4 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง
ร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ดีกว่ากอ่นการทดลอง 
 1.4.5 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายดีกว่าก่อนการทดลอง  
 1.4.6 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลน้ าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1c) ต่ ากว่ากอ่นการทดลอง 
 
1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ the “ take  PRIDE’’ Program กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่มารับบริการ ณ คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ในช่วงเดือนมิถุนายน 
–สิงหาคม 2559 
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1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

       กิจกรรมการทดลอง                                                ผลการทดลอง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
1.7 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 1.7.1 ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการวินิจฉัย โดยแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
(ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน) ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้และมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 
130–300 mg% ย้อนหลัง 3 เดือนที่มารับการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองชะโด  
 1.7.2 โปรแกรม The “ take  PRIDE’’ Program หมายถึง โปรแกรมที่มีลักษณะของการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ เป็นไปตามแนวคิดของ Clark et al, 1992 ประกอบด้วยกระบวนการสังเกตตนเอง 
กระบวนการตัดสินใจ และกระบวนการปฏิบัติ โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 
2 สัปดาห์ ลักษณะของกิจกรรมประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถระบุ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และวางแผนในการจัดการปัญหา ครั้งที่ 2 มีลักษณะ
ของการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมการออกก าลังกาย 
การสาธิตและฝึกทักษะเลือกอาหารการตั้งเป้าหมายของกลุ่ม  ครั้งที่ 3 และ 4 ลักษณะของการจัดกิจกรรม 
เป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การออกก าลังกาย 
การให้รางวัลส าหรับผู้ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
 1.7.3 การส่งเสริมพฤติกรรมการก ากับตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง กิจกรรมที่ให้ผู้ป่วย
เบาหวานสามารถที่จะควบคุมตนเอง ในด้านการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับคนปกติ 
 1.7.4 การบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึงการที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่ ประกอบด้วย ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และไขมัน และมีการเลือกอาหารที่เหมาะสม

1. การก ากับตนเองในการส่งเสริม         
   พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
   และการออกก าลังกาย 

-    1) กระบวนการสังเกตตนเอง 
-    2) กระบวนการตัดสินใจ 
-    3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 

2. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

1. การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
- 2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
-    และการออกก าลังกาย 
- 3. ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 
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กับโรคทั้งชนิดและปริมาณ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน ขนมหวานหรือผลไม้รสหวานจัด รับประทานอาหาร
ครบ 3 มื้อ เพ่ือช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 1.7.5 การออกก าลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การเดินเร็ว 
แกว่งแขน ฤๅษีดัดตน เป็นต้น โดยกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องใช้เวลาในการออกก าลังกาย 20–30 นาที 
อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งการเลือกประเภทของการออกก าลังกายขึ้นอยู่กับอายุ ความชอบและความถนัด 
รวมทั้งศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน 
 1.7.6 ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) หมายถึง ปริมาณน้ าตาลที่จับรวมกับโปรตีน
ในเม็ดเลือดแดงมีบทบาทส าคัญในการติดตามควบคุมโรคเบาหวาน ซึ่งค่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกการควบคุม
โรคเบาหวานในช่วง 8–12 สัปดาห์ก่อนการวัดค่าปกติของระดับน้ าตาลสะสมในเลือด ร้อยละ 4–6 
แต่เป้าหมายของผู้ป่วยเบาหวาน คือต้องควบคุมให้มีระดับน้ าตาลสะสมในเลือดน้อยกว่า 7mg% ซึ่งถ้าหาก
ตรวจพบว่า ค่านี้สูงกว่าปกติแสดงว่า การควบคุมโรคเบาหวานยังไม่ดี 

 
1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.8.1 เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด เพ่ือขยายให้ครอบคลุมผู้รับบริการที่คลินิกเบาหวาน
ให้ได้จ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
 1.8.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานบริการคลินิกเบาหวาน และคลินิกตรวจโรคเรื้อรัง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาการประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program ของ Clark et al. ตามกรอบ
แนวคิดการก ากับตนเอง (self–regulation) ของ Bandura มาประยุกต์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองชะโด จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนั้น ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 2.2 แนวคิดของการก ากับตนเอง (self–regulation) 
 2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (self–efficacy) 
 2.4 The “take PRIDE” Program   
 2.5 กระบวนการกลุ่ม 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
 
 2.1.1 ความหมายของโรคเบาหวาน โรคเบาหวานจัดเป็นกลุ่มโรคทางเมตะบอลิซึม ซึ่งก่อให้เกิด
ระดับน้ าตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานอันเป็นผลมาจากความผิดปกติในการหลั่งอินซูลินหรือความผิดปกติ
ในการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือทั้งสองประการ (อภิชาต วิชญาณรัตน์, กอบชัย พัววิไล, วรรณี นิธิยานันท์ 
และสาธิต วรรณแสง, 2546, หน้า 27) 
 2.1.2 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคเบาหวาน ในปัจจุบันได้ดัดแปลงมาจากเกณฑ์ของ National 
Diabetes Data Group: NDDA ของสหรัฐอเมริกา และ WHO ที่เคยใช้อยู่เดิม เกณฑ์การวินิจฉัย 
โรคเบาหวานใหม่นี้มีอยู่ 3 วิธี โดยพิจารณาที่ระดับน้ าตาลในเลือดก าหนดไว้ดังนี้ (National Diabetes Data 
Group, 1979; World Health Organization, 1985; อ้างใน อภิชาติ วิชญาณรัตน์, กอบชัย พัววิไล, 
วรรณี นิธิยานันท์ และสาธิต วรรณแสง, 2546, หน้า 114) 
 1) มีอาการของโรคเบาหวานร่วมกับระดับน้ าตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดด า
เวลาใดก็ตามมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (อาการของโรคเบาหวาน ได้แก่ ดื่มน้ ามาก 
ปัสสาวะมาก และน้ าหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ) 
 2) ระดับน้ าตาลกลูโคสในพลาสมาจากหลอดเลือดด าขณะอดอาหาร  (fasting 
plasma glucose หรือ FPG) เท่ากับหรือมากกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (การอดอาหาร หมายถึง
การงดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มท่ีให้พลังงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง) 
 3) ระดับน้ าตาลกลูโคสในพลาสมา จากหลอดเลือดด าที่เวลา 2 ชั่วโมง ในการตรวจ 
75 gram oral glucose tolerance test (75 g OGTT) เท่ากับหรือมากกว่า 200 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
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 (1) อาการแสดงและข้อบ่งชี้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่พบบ่อย (เทพ หิมะทองค า 
และคณะ, 2548, หน้า 19; พันธิตร์ มะลิสุวรรณ, 2547, หน้า 137; อภิชาต วิชญาณรัตน์, กอบชัย พัววิไล, 
วรรณี นิธิยานันท์ และสาธิต วรรณแสง. 2546, หน้า 78) 
 (2) กระหายน้ ามากและบ่อย (polydipsia) 
 (3) ผู้ที่หิวบ่อย กินจุ (polyphagia) เป็นผลเนื่องจากกระหายและดื่มน้ าบ่อย 
ร่างกายต้องการพลังงาน จึงรับประทานอาหารเพ่ิม 
 (4) อ่อนเพลีย ปัสสาวะมากและบ่อย (polyuria) เนื่องจากร่างกายมีน้ าตาลมาก
จึงท าให้ร่างกายต้องขับน้ าออกทางปัสสาวะและดึงเอาน้ าในร่างกายออกมาด้วย 
 (5) ผู้ที่น้ าหนักลดมาก (weight loss) เมื่อเซลล์ไม่สามารถน ากลูโคสไปใช้เป็นพลังงาน
ได้ร่างกายก็จะสลายไขมันและโปรตีนที่เก็บสะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานแทน จึงท าให้ร่างกายซูบผอมลง 
 (6) ผู้ที่มีประวัติน้ าตาลในเลือดสูงหรือเคยมีประวัติน้ าตาลในเลือดสูง จากการ
ตรวจเลือดโดยการอดอาหาร fasting plasma glucose เท่ากับ 110-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร หรือตรวจวัด
น้ าตาลในเลือดหลังจากกินกลูโคส 75 g ไปแล้วนาน 2 ชั่วโมง ตรวจพบน้ าตาลเท่ากับ 140-199 มิลลิลิตร/
เดซิลิตร 
 (7) มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ triglycerides มากกว่า 250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
และมี (HDL: High-density lipoproteins) cholesterol น้อยกว่า 35 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
 2.1.3 สาเหตุและโอกาสที่ท าให้เป็นเบาหวาน (เทพ หิมะทองค าและคณะ, 2552, หน้า 22) 
 โรคเบาหวานสืบทอดทางพันธุกรรมได้ แต่ก็เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยเท่านั้น ยังมีปัจจัยเสี่ยง
ที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อีกหลายประการดังนี้ 
 1) ความอ้วน เนื่องจากในคนอ้วนจะมีระดับอินซูลินในเลือดสูง แต่จ านวนตัวรับอินซูลิน 
(insulin receptor) ในเซลล์ไขมันและเซลล์กล้ามเนื้อลดลง เป็นผลให้อินซูลินที่เหลือออกฤทธิ์ไม่ได้เซลล์
จึงต้องท างานมากขึ้นเพ่ือผลิตอินซูลินให้มากข้ึนจนเสื่อมสมรรถภาพและในที่สุดไม่สามารถผลิตอินซูลิน
ได้เพียงพอ จึงท าให้เป็นโรคเบาหวาน 
 2) สูงอายุ ตับอ่อนจะสังเคราะห์และหลั่งฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงในขณะที่ได้รับ
น้ าตาลเท่าเดิม จึงมีน้ าตาลส่วนเกินในกระแสเลือด 
 3) ตับอ่อนได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ตับอ่อนอักเสบเรื้อรังจากการดื่มสุรา
มากเกินไป หรือตับอ่อนบอบช้ าจากการประสบอุบัติเหตุ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องผ่าตัดเอาตับอ่อนบางส่วนออก 
ส าหรับในคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วปัจจัยดังกล่าวนี้ท าให้อาการของโรคเบาหวาน
แสดงออกเร็วขึ้น 
 4) การติดเชื้อไวรัสบางชนิด เช่น คางทูม หัดเยอรมัน เคยมีรายงานว่าเด็กอายุ 10 ปี 
เกิดเป็นโรคเบาหวานอย่างกะทันหันและเสียชีวิตหลังจากมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่มาก่อน
จากการตรวจตับอ่อนพบว่าสามารถเพาะเชื้อไวรัสจากเนื้อเยื่อบดของตับอ่อนได้  เมื่อทดลองฉีดไวรัส
ชนิดนี้เข้าไปในตัวหนู พบว่า ไวรัสชนิดนี้ท าให้หนูเป็นโรคเบาหวานได้ 
 5) ยาบางชนิด เช่น ยาขับปัสสาวะ ยาคุม ก าเนิด ท าให้ระดับน้ าตาล ในเลือดสูงได้ 
 6) การตั้งครรภ์ เนื่องจากฮอร์โมนหลายชนิดที่รกสังเคราะห์ขึ้นมีผลยับยั้งการท างาน
ของอินซูลิน 
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 2.1.4 ประเภทของโรคเบาหวาน (เทพ หิมะทองค า และคณะ, 2552, หน้า 23) 
 1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (type 1 diabetes) ชนิดต้องพ่ึงอินซูลิน มักพบในคนอายุน้อย 
เด็กและวัยรุ่น ในผู้ใหญ่พบได้บ้าง ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินทุกวัน ถ้าขาดยาอาจเกิดโรคแทรกซ้อน
รุนแรงถึงตายได้ เกิดจากเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อนถูกท าลายด้วยสาเหตุที่ยังไม่ทราบแน่นอน ท าให้สร้าง
อินซูลินได้น้อย หรือไม่ได้เลย 
 2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) พบได้กว่าร้อยละ 90–95 ของผู้ป่วย
โรคเบาหวานทั้งหมด เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพ่ึงอินซูลิน เพราะตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้
ในจ านวนที่อาจปกติ น้อยลงหรือมากขึ้น แต่อินซูลินที่มีอยู่นั้นไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร พบได้ในผู้ใหญ่ 
และในคนอ้วน คนอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุผู้ป่วย
โรคเบาหวานส่วนใหญ่เป็นชนิดที่ 2 
 3) โรคเบาหวานชนิดอ่ืนๆ (other specific types) เช่น โรคของตับอ่อน โรคต่อมไร้ท่อ
ความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์เบต้าของตับอ่อนและอ่ืนๆ 
 4) โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ (gestational diabetes mellitus) เกิดขึ้น
เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ เนื่องจากรกผลิตฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมา ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีระดับน้ าตาลในเลือดสูง
จนก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ผลกระทบของโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ส่งผลให้เด็กทารกมีระดับน้ าตาลสูง
ตามแม่ด้วย เป็นอันตรายอาจท าให้เกิดผลกับทารกได้ เช่น ทารกมีขนาดตัวใหญ่กว่าเด็กปกติอาจส่งผล
ท าให้คลอดยาก ปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจที่พัฒนาช้ากว่าปกติ และก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ 
ถึงขั้นพิการแต่ก าเนิดได้ 
 2.1.5 ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน 
 ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
 1) ภาวะน้ าตาลในเลือดสูง 
 (1) ภาวะกรดคั่งในกระแสเลือด (diabetes ketoacidosis) เกิดจากการขาดฮอร์โมน
อินซูลิน หรือความต้องการของร่างกายของอินซูลินสูงขึ้น ส่วนใหญ่เป็นในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 
สาเหตุ ได้แก่ การหยุดฉีดยาเอง ไม่สบาย คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารได้น้อยหรือมีการติดเชื้อ
ในร่างกายสาเหตุของการเกิดกรดในร่างกายไม่สามารถเผาผลาญน้ าตาลให้เป็นพลังงานได้ จึงต้องเผาผลาญ
ไขมันแทน จึงเกิดคีโตนคั่งเป็นจ านวนมาก เป็นต้น เหตุให้ผู้ป่วยอ่อนเพลียมาก เบื่ออาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดตากล้ามเนื้อ กระหายน้ า หายใจเร็วลึก ลมหายใจมีกลิ่นอะซิโตนจนหมดสติได้ (สุนิตย์ 
จันทรประเสริฐ และคณะ, 2547, หน้า 91) 
 (2) ภาวะหมดสติเนื่องจากระดับน้ าตาลในเลือดสูงโดยไม่มีกรดคั่งในกระแสเลือด 
(nonketotic hyperosmolar coma) พบมากในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีน้ าหนักมาก มีโรคติดเชื้อ
หรือรับประทานอาหารพวก คาร์โบไฮเดรตเป็นจ านวนมาก ระดับอินซูลิน มีเพียงพอ ที่จะไม่ท าให้เกิด
การสลายเนื้อเยื่อไขมัน จึงไม่ท าให้เกิดภาวะกรดคั่งในกระแสเลือด แต่อินซูลินที่มีอยู่ไม่สามารถน าไปใช้
ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตเป็นเหตุให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากจึงดูดน้ าออกจากเซลล์ท าให้เซลล์
ขาดน้ า ประสาทส่วนกลางท างานไม่ได้ตามปกติ เกิดอาการขาดน้ า ผิวหนังเหี่ยว เยื่อบุผิวหนังแห้ง ตาลึก
และมีไข้ ปัสสาวะน้อยลงงุนงง แน่นท้อง ชักกระตุกหรือเป็นอัมพฤกษ์ได้ (สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, 
2543, หน้า 112) 
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 2) ภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ปกติน้ าตาลในเลือดมีค่า 70–110 mg% ถ้ามีระดับน้ าตาล
ในเลือดลดลงกว่าร้อยละ 50 จะเกิดอาการหมดสติได้ ทั้งนี้  เนื่องจากสมองขาดพลังงาน ขาดกลูโคส 
(ศุภลักษณ์ จันหาร, 2546, บทคัดย่อ) โดยปกติแล้วภาวะน้ าตาลในเลือดต่ านี้พบได้บ่อยจากการลดน้ าตาล
ในเลือดมากเกินไป การได้รับอาหารไม่เพียงพอจากความเจ็บป่วย การงดอาหาร หรือมีอาการคลื่นไส้อาเจียน 
ในขณะที่ยังได้รับยาลดระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ และการมีกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากเกินไป อาการแสดง
ของภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า จะแสดงอาการของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติ ได้แก่ 
มึนงง สับสน ปวดศรีษะ ความจ าเสื่อม ไม่มีสมาธิ ตาพร่ามัว ซึมลง ชัก และหมดสติ ซึ่งเป็นอาการที่บอกถึง
ภาวะสมองขาดพลังงาน อาการแสดงทางระบบประสาทอัตโนมัติ ชีพจรเต้นเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก ใจสั่น หิว 
กระวนกระวาย ชาปลายมือปลายเท้า (ภาวนา กีรติยุตวงศ์, 2544, หน้า 34-35) ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง 
(สุนิตย์ จันทรประเสริฐ และคณะ, 2547 และ ศักดิ์ชัย จันทรอมรกุล, 2547, หน้า 189) แบ่งเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ 
 โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดใหญ่ ความเสี่ยงของผู้ที่เป็นเบาหวานต่อระบบหัวใจ
และหลอดเลือดใหญ่ โอกาสเป็นโรคหัวใจ 2–4 เท่าของคนทั่วไป โอกาสเกิดอัมพาต 5 เท่าของคนทั่วไป 
โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายมากกว่าร้อยละ 50 ในผู้ป่วยเบาหวานที่สูงอายุ โรคแทรกซ้อน
ของหัวใจและหลอดเลือด โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญอย่างหนึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน โดยพบว่า
ชายที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าชายปกติ 2 เท่า ส่วนหญิง
ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเกิดมากกว่าหญิงปกติ ถึง 3 เท่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ไม่ดี
เป็นระยะเวลานานอาจเกิดภาวะเส้นเลือดตีบแข็ง (arteriosclerosis) เร็วขึ้น ท าให้เกิดปัญหากับอวัยวะ
ที่เส้นเลือดไปหล่อเลี้ยง เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย และนอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อเกิดโรคเส้นเลือด
หัวใจตีบตันแล้วมักจะมีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจมากกว่าคนปกติ เช่น มักจะมีการตีบตัน
ของเส้นเลือดหัวใจพร้อมกัน 2 ถึง 3 เส้น ปัจจัยอ่ืนที่ท าให้เส้นเลือดตีบแข็งที่อาจพบได้ในผู้ป่วยเบาหวาน
คือ ภาวะไขมันในเลือดสูง ความอ้วน การขาดการออกก าลังกาย การสูบบุหรี่และความดันโลหิตสูง 
(เทพ หิมะทองค า และคณะ, 2543, หน้า 134) ความดันโลหิตสูง พบบ่อยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ประมาณร้อยละ 60 ส าหรับชนิดที่ 1 ถ้าพบมีความดันโลหิตสูงอาจไม่มีอาการ ถ้ามีความดันโลหิตสูงมาก 
อาจท าให้เกิดหลอดเลือดในสมองแตกเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้ 
 (1) โรคแทรกซ้อนจากหลอดเลือดเล็ก 
 ก. โรคแทรกซ้อนของตา ประกอบด้วยการที่มีเส้นเลือดที่ตาป่องและแตก 
ประสาทรับภาพของจอรับภาพเสื่อม ซึ่งในระยะแรกๆ ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกผิดปกติอะไร ดังนั้น  ผู้ป่วย
จึงจ าเป็นต้องได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามสถิติผู้ป่วยเบาหวานชนิดพ่ึงอินซูลิน 
หากเป็นเบาหวานมา 10 มีโอกาสเกิดเบาหวานขึ้นตาได้ร้อยละ 50 หรือหากเป็นเบาหวานมานาน 20 ปี 
โอกาสจะเกิดโรคสูงถึงร้อยละ 90 ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นกับระยะเวลาของการเป็นเบาหวาน 
และการควบคุมเบาหวานว่าท าได้ดีเพียงใด (เทพ หิมะทองค า และคณะ, 2543, หน้า 134) 
 ข. โรคแทรกซ้อนทางไต ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรง ตามสถิติพบว่า ร้อยละ 45–50 
ของผู้ที่เป็นเบาหวานก่อนอายุ 20 ปี จะมีอาการไตวาย และผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณร้อยละ 6 
จะเกิดไตวาย ร้อยละ 10–20 เกิดโรคไต ส่วนใน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 พบว่า 1 ใน 3 ของผู้ที่เป็น
เบาหวานมา 15 ปี มีโอกาสเกิดโรคไต ซึ่งโรคแทรกซ้อนทางไตเกิดจาการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดขนาดเล็ก 
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ที่หน่วยกรองของไต การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้ประสิทธิภาพการกรองของไตลดลง ในระยะเริ่มต้นจะมีโปรตีน
หรืออัลบลูมินออกมาในปัสสาวะอัลบลูมินที่หลุดออกมามีพิษต่อไตท าให้หน่วยกรองของไตค่อยๆ  
เสียไปเรื่อยๆ โรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท ความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาท 
พบว่า ผู้ที่เป็นเบาหวานมา 25 ปี มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนร้อยละ 50 และเกิดภาวะแทรกซ้อน
ทางระบบประสาทอัตโนมัติพบร้อยละ 20–40 ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมไม่ดีเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี จะท าให้
เส้นประสาทส่วนปลายหรือมีความผิดปกติของเส้นประสาทเส้นใดเส้นหนึ่งเสื่อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปลายประสาทเท้า ในระยะเริ่มแรกอาจมีอาการปลายเท้าร้อนเหมือนน้ าร้อนลวก มีอาการเจ็บเหมือนเข็ม
ทิ่มแทง อาการปวดนี้จะหายหรือดีขึ้นเมื่อเบาหวานคุมได้ดีขึ้น หลังจากนั้นเมื่ออาการปวดหายไปแล้ว
จะอาการชาที่จากปลายประสาทเท้าแล้วค่อยๆ สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนมีอาการชาที่ปลายนิ้วมือ ซึ่งอาการชานี้
หากเป็นแล้วจะไม่หายแม้ควบคุมเบาหวานได้ดีขึ้นก็ตาม สิ่งที่ตามมาจากอาการชา คือ ประสาทอัตโนมัติ
ที่มาเลี้ยงที่ต่อมเหงื่อ และไขมันเสียไปท าให้เกิดผิวหนังแห้งแตกเกิดเป็นแผลแล้วหายยาก นอกจากนี้ ผู้ป่วย
จะเดินลงน้ าหนักที่เท้าบริเวณแผลเนื่องจากไม่มีอาการเจ็บ นอกจากนี้การขาดความรู้สึกที่เท้าท าให้
มีโอกาสเกิดแผลได้มากขึ้น 
 ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน มีทั้งภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันและเรื้อรังซึ่งภาวะแทรกซ้อน 
ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ดังนั้นการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงปกติ
เพ่ือป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ คือ ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า 
น้อยกว่า 120 mg% หรือระดับน้ าตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหาร 1–2 ชั่วโมง น้อยกว่า 160 
–180 mg% ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด น้อยกว่า 7% (สมพงษ์ สุวรรณวลัยการ, 2546, หน้า 33-36) 
ในการศึกษาครั้งนี้ จะน าไปเป็นเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน รวมทั้ง
การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือให้ผู้ป่วยรับรู้ความรุนแรงของโรค เป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเบาหวาน
มีการดูแลสุขภาพของตนเอง เพ่ือเป้าหมายของการควบคุมโรคเบาหวานโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเฉียบพลัน และโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน
เรื้อรัง (อภิชาติ วิชญาณรัตน์, กอบชัย พัววิไล, วรรณี นิธิยานันท์ และสาธิต วรรณแสง, 2546, หน้า 106) 
 2.1.6 การรักษาและควบคุมโรคเบาหวาน 
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องได้รับการดูแลตลอดชีวิต ในช่วงแรกๆ ผู้ป่วย
อาจไม่มีอาการรุนแรงมากนัก ท าให้ไม่สนใจในการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัด ส่งผลท าให้เกิดโรคแทรกซ้อน
ซึ่งไม่สามารถแก้ไขและรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น ส าหรับโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่จะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ วัตถุประสงค์ของการรักษา
โรคเบาหวาน คือ (อภิชาติ วิชญาณรัตน์,  กอบชัย พัววิไล, วรรณี นิธิยานันท์ และสาธิต วรรณแสง, 2546, 
หน้า 113) 
 1) เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีชีวิตยืนยาวใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากที่สุด 
 2) ให้ปราศจากอาการของภาวะน้ าตาลสูงในเลือด 
 3) ควบคุมน้ าหนักตัวไม่ให้อ้วนหรือผอมเกินไป 
 4) เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อนและชะลอไม่ให้เกิดมากขึ้น 
 5) ถ้าผู้ป่วยเป็นเด็กต้องพยายามท าให้มีการเจริญเติบโตเป็นปกติ 
 6) ควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางระบบหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ  
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ตาราง 1 เป้าหมายการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ระดับการควบคุม 

ดีมาก ดี พอใช้ ใช้ไม่ได้ 
ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดเมื่ออดอาหาร 
8–12 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

80–120 121–140 141–180 >180 

ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดเมื่อหลังอาหาร 
2 ชั่วโมง (มิลลิกรัม/เดซิลิตร) 

<140 <180 180–200 >200 

ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดเมื่อ 2–3 เดือน 
ที่ผ่านมา (% HbAlc) 

4–7 7–8.5 >8.5–10 >10 

ที่มา: Geiss LS, 2006, อ้างใน เทพ หิมะทองค า และคณะ, 2548, หน้า 162 
 
 2.1.7 หลักการควบคุมโรคเบาหวาน 
 หลักในการควบคุมโรคเบาหวานที่ส าคัญคือการควบคุมอาหาร การใช้ยา และการออกก าลังกาย 
โดยมีเป้าหมาย คือ การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด 
หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ระดับน้ าตาลในเลือดน้อยกว่า 140 mg% HbA1C น้อยกว่า 7 mg% 
ซึ่งหลักการควบคุมโรคนี้จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และเข้ากับวิถีชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน (ADA & ACE 
อ้างถึงใน Buse et al., 2003) การให้ค าแนะน าในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและผลที่จะตามมา การรับรู้ในความสามารถ
ของตนรวมทั้งความคาดหวังในผลดีที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการปฏิบัติ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาผู้ป่วย
เบาหวานที่เข้าร่วมโปรแกรมที่นักวิจัยได้จัดขึ้นท าให้ผู้ป่วยเหล่านั้นลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ (สุรศักดิ์ 
ธรรมเป็นจิตต์, 2541, หน้า 148; บุบผา อาศรัยราช, 2541, หน้า 54; กาญจนา ใจธรรม, 2541, หน้า 85; 
สุนันทา อยู่พระเนียด, 2544, หน้า 97; นฤทธิ์ เซ็นน้อย, 2542, หน้า 152; ดวงเพ็ญ เรือนใจมั่น, 2542, 
หน้า 141) นอกจากตัวของผู้ป่วยเบาหวานแล้ว สิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดการปฏิบัติการดูแล
ตนเองให้ได้ดี คือ การสังเกตจากตัวแบบ การสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
และระบบบริการ (ทวีวรรณ กิ่งโคกกรวด, 2540, หน้า 98; ศุภลักษณ์ จันหาญ, 2546: บทคัดย่อ; ขนิษฐา 
นันทบุตร และคณะ, 2546, หน้า 59) ดังนั้น องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่จะน ามาใช้
ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ การจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และเรียนรู้จากการสังเกต
ตนเองและตัวแบบ ในการก ากับการดูแลตนเองในเรื่องของอาหาร การใช้ยาและการรับประทานอาหาร 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถที่จะน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับให้เข้ากับชีวิตประจ าวันของตนเองจะได้เข้ากับครอบครัว 
สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ รวมทั้งการเข้าถึงบริการและสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือให้
ไปสู่เป้าหมายของการควบคุมโรคและเกิดความยั่งยืนต่อไปการรักษาโรคเบาหวานประกอบด้วย การควบคุม
อาหาร การให้ยารับประทาน และการออกก าลังกาย (วิทยา ศรีดามา, 2540, หน้า 172) 
 1) การควบคุมอาหาร ผู้ป่วยเบาหวานจะมีความผิดปกติของเมตาบอลิสึม ของคาร์โบไฮเดรต
และไขมันร่วมด้วย ดังนั้นในการควบคุมอาหารส าหรับผู้ป่วยเบาหวานจึง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
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 (1) ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับระดับปกติให้มากที่สุด ช่วยให้
เมตะบอลิซมึของคาร์โบไฮเดรตควบคุมระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 (2) เพ่ือให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดี 
 (3) ควบคุมน้ าหนักตัวให้เหมาะสมกับวัยและสภาวะของร่างกาย 
 (4) ช่วยป้องกันและลดภาวะโรคแทรกซ้อนที่อาจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 (5) ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีโดยการได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างเหมาะสม
และครบถ้วน รวมทั้งสามารถน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ส าหรับหลักการเลือกอาหารเหมาะสม
ส าหรับการรักษาเบาหวาน มีดังนี้ 
 ก. มีพลังงานที่พอเหมาะเพ่ือให้สามารถควบคุมน้ าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 ข. มีการกระจายตัวของสารอาหารในรูปโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
ที่พอเหมาะ 
 ค. มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่เพียงพอ 
 ง. สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันของผู้ป่วย 
 การควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด โดยมีหลักง่ายๆ ดังนี้ (ศิริพงษ์ ปัญจะนิตย์, 2540 หน้า 134; 
วนิดา พยัคฆพันธ์, 2547) 
 1) กินอาหารวันละ 3 มื้อ กินให้ตรงเวลา ไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่ง กินในปริมาณใกล้เคียงกัน
ทุกวันทุกม้ือ 
 2) อย่ากินจุบจิบ ไม่เป็นเวลาในแต่ละมื้ออาหารควรรับประทานให้ครบทั้งแป้ง
เนื้อสัตว์ ไขมันและผัก 
 3) ควรงดน้ าตาล น้ าผึ้ง น้ าหวาน น้ าอัดลม ขนมหวาน ขนมเชื่อมน้ าตาล นมหวาน  
ผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน น้อยหน่า ล าไย ลิ้นจี่ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่อ่ิมหรือเชื่อมน้ าตาล 
รวมทั้งอาหารที่ปรุงด้วยน้ าตาล 
 4) การดื่มเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ โอวัลติน หากต้องการความหวานควรใช้น้ าตาล
เทียมแทน ซึ่งสารเหล่านี้จะให้รสหวาน แต่ให้พลังงานน้อยและไม่ท าให้น้ าตาลในเลือดสูง แต่ไม่ควร
รับประทานมากเกินไป โดยเฉลี่ยใช้ได้เพียงวันละ 3–5 ซอง เท่านั้นจึงจะถือว่าปลอดภัย ถ้าเป็นไปได้
ควรงดชา กาแฟเพราะสารคาเฟอีนจะกระตุ้นอะดีนาลีนให้ท างานเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าเพ่ิมระดับ
น้ าตาลในเลือด 
 5) ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะให้พลังงานสูง (แอลกอฮอล์ 1 กรัมให้พลังงาน 
7 กิโลแคลอรี) บางชนิดมีน้ าตาลสูง เช่น เบียร์ ไวน์ เหล้าหวาน นอกจากนี้การดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่
ท้องว่างอาจท าให้น้ าตาลในเลือดต่ าได้ 
 6) หลีกเลี่ยงการกินเครื่องในสัตว์ ไขมันสัตว์ น้ ามันหมู เนย มันหมู มันไก่ น้ ามัน
มะพร้าว น้ ามันปาล์ม หอยนางรม อาหารทอด (เช่น กล้วยทอด ปาท่องโก๋ ข้าวเกรียบ) 
 7) หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารส าเร็จรูป (เช่น กุนเชียง ไส้กรอก) 
 8) กินอาหารประเภทแป้งในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป และควรเป็น
แป้งชนิดที่ย่อยช้าที่สุด เพราะจะช่วยรักษาระดับคลอเลสเตอรอลในเลือดได้ 
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 9) รับประทานผักให้มาก โดยเฉพาะผักประเภทใบและถั่วสด เพราะเป็นอาหาร
ที่มีกากใยสูง ให้พลังงานต่ า และใยอาหารประเภทที่ละลายน้ าได้มีผลในการป้องกันหรือลดระดับ
ไขมันในเลือด ใยอาหารประเภทนี้บางชนิดสามารถชะลอการดูดซึมกลูโคสจากล าไส้เล็ก 
 10) หลักการจัดอาหารที่เหมาะส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน คือ อาหารธรรมดาไม่เลิศหรู 
สร้างเสริมสุขภาพ ไม่เพ่ิมน้ าหนักตัว คุมน้ าตาลในเลือดได้ 
 การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้มักจะอ้วน และดื้อ
ต่อฮอร์โมนอินซูลิน เนื่องจากเซลล์ในร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออินซูลิน
ท างานลดลง ไขมันส่วนเกินในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง มีส่วนในการท าให้เกิดความต้านทาน
ฮอร์โมนอินซูลิน (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2547, หน้า 8) ดังนั้น เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
จึงมุ่งไปที่การควบคุมระดับน้ าตาลไขมันรวมทั้งความดันโลหิตลดลง ในรายที่มีน้ าหนักตัวเกินควรลดน้ าหนัก
และการควบคุมปริมาณอาหารจะช่วยให้การควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้สมดุลครบ 5 หมู่ และมีไขมันต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันอ่ิมตัว ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ อย่างไรก็ดีไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวแม้ว่าจะไม่สามารถลดน้ าหนักได้ในปริมาณ
ที่ต้องการ แต่การที่น้ าหนักลดลงบ้างจะช่วยให้ระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นการลดอาหารลงวันละ 
250 แคลอรี จากที่รับประทานตามปกติและเพ่ิมการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ าหนัก
ได้พอสมควรและส่งผลให้ระดับน้ าตาลดีขึ้น การกระจายมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กหลายมื้อ โดยเฉพาะ
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 การเรียนรู้
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการออกก าลังกายสม่ าเสมอจะช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ในระยะยาว 
ในกรณีที่ผู้ป่วยพยายามออกก าลังกายและเปลี่ยนนิสัยการบริโภคแล้วยังไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ 
จ าเป็นต้องได้รับยาเบาหวานร่วมด้วย (ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, 2547) 
 
ตาราง 2 เกณฑ์เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 
ตัวชี้วัด   เกณฑ์เป้าหมาย                                   ระดับท่ีควรแก้ไข 
Fasting plasma glucose (mg/dl) 80–120 <80, >140 
Postpradial glucose (mg/dl) <160 >180 
Bedtime glucose (mg/dl) 100–140 <100, >160 
HbAlc (%) <7 >8 
Blood pressure (mm.Hg) <130/85 <160/95 
LDL-cholesterol <100 >130 
HDL-cholesterol >45 <35 
Triglyceride(mg/dl) < 200 >400 
BMI (kg/m2) <23 >25 

ที่มา: สุนิตย์ จันทรประเสริฐ และคณะ, 2547, หน้า 91 
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 2.1.8 การออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกาย หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่มีรูปแบบ
ที่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเผาผลาญพลังงานเพ่ิมขึ้นจากปกติ ท าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น ซึ่งเมื่อร่างกายเกิดการปรับตัวได้จะส่งผลดีต่อร่างกาย
การออกก าลังกายท่ีเหมาะสมและสม่ าเสมอร่วมกับการควบคุมอาหาร และการใช้ยา จะช่วยให้ผู้ป่วย
เบาหวาน ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีขึ้นและยังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถ้าเริ่มออกก าลังกายตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่พบว่าเป็นเบาหวาน การออกก าลังกายจะมี
บทบาทในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการตอบสนองต่ออินซูลินที่บกพร่องไป ซึ่งการออกก าลังกายท าให้
ภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง ความไวของอินซูลินมากขึ้น (ฉกาจ ผ่องอักษร , 2547, หน้า 185) ผลดีของ
การออกก าลังกายที่มีต่อโรคเบาหวาน (สิทธา พงษ์พิบูลย์, 2547, หน้า 3) 
 1) ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด 
 2) ช่วยควบคุมน้ าหนัก ลดไขมัน และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ให้เกิดความผิดปกติ
ของหลอดเลือด 
 3) ท าให้เซลล์สามารถใช้น้ าตาลได้ดีขึ้น 
 4) ท าให้ร่างกายสามารถใช้อินซูลินได้ดีข้ึน 
 5) ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 6) เพ่ิมคลอเลสเตอรอล HDL 
 7) ลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ และ LDL 
 8) เพ่ิมความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ 
 รูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานคือ การออกก าลังกายแบบแอโรบิค
คือ เป็นการออกก าลังกายที่ใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตพลังงานที่ต้องใช้ออกซิเจน (ลลิตา ธีระสิริ, 
2544, หน้า 29) เป็นการออกก าลังกายที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง
ที่ใช้เวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2543, หน้า 63; 
ชาตรี ประชาพิพัฒ และนฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, 2546, หน้า 79) การเลือกชนิดของกิจกรรมที่เหมาะสม
ของแต่ละบุคคลนอกจากจะพิจารณาถึงความถนัดและความชอบแล้ว ยังต้องค านึงถึงว่าต้องเป็นกิจกรรม
ที่ท าได้อย่างสม่ าเสมอกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือด สามารถผสมผสานเข้ากับกิจวัตรประจ าวัน
ได้และได้ความสนุกสนาน (ฉกาจ ผ่องอักษร, 2547, หน้า 185 และชาตรี ประชาพิพัฒ & นฤพนธ์ 
วงศ์จุตรภัทร, 2546, หน้า 79) การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานควรออกก าลังกายครั้งละประมาณ 
30 นาที อย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ และก่อนออกก าลังกายทุกครั้งควรท าการอุ่นเครื่อง (warm up) 
เป็นระยะเวลาประมาณ 5–10 นาที ระยะของการออกก าลังกาย ใช้เวลา 20–30 นาที และภายหลัง
ออกก าลังกายควรท าการผ่อนคลาย (cool down) ประมาณ 5–10 นาที เช่นกัน เพื่อลดโอกาส
การเกิดกล้ามเนื้ออักเสบและป้องกันการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ า หลังจากการออกก าลังกาย จากการวิจัย
พบว่า เมื่อออกก าลังกายเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องนานเกิน 30 นาที ร่างกายจึงจะกระตุ้นให้มีการน าเอาน้ าตาล
จากเลือดไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ดังนั้น การออกก าลังกายอย่างมีจังหวะและสม่ าเสมอถือเอา
การใช้ก าลังน้อย แต่ใช้ระยะเวลานานเป็นหลัก (จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์, 2547) และควรหลีกเลี่ยง
การออกก าลังกายที่ต้องมีการเบ่ง (resistant exercise) เช่น การยกน้ าหนัก ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
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ส าหรับผู้ป่วยเบาหวานคือช่วงเช้า เพราะผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าน้อยกว่า
การออกก าลังกายในตอนเย็น การพิจารณาเรื่องอาหารว่างก็เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่งในผู้ป่วยที่ออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ นอกจากค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจพิจารณาจากระดับน้ าตาลดังนี้ 
 (1) ส าหรับการออกก าลังกายขนาดเบา เช่น การเดิน 30 นาที ถ้าระดับน้ าตาล
น้อยกว่า 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ก่อนออกก าลังกายให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 
15 กรัม ตัวอย่างอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม ได้แก่ 
 ก. น้ าผลไม้ 120 ซีซี 
 ข. เครื่องดื่มนักกีฬา 180-240 ซีซี 
 ค. ผลไม้ 1 ส่วน เช่น ส้ม 1 ผลกลาง แอบเปิ้ล 1 ผลเล็ก 
 ง. โยเกิร์ตชนิดข้น 1 ช้อนโต๊ะ 
 จ. ลูกเกด 2 ช้อนโต๊ะ 
 ฉ. ขนมปัง 1 แผ่น 
 ช. แครกเกอร์แผนเล็ก 4–5 แผ่น 
 (2) ส าหรับการออกก าลังกายขนาดกลาง เช่น ตีเทนนิส ว่ายน้ า วิ่งเหยาะ ระยะเวลา
การออกก าลังกายนาน 30–60 นาที ถ้าระดับน้ าตาลอยู่ระหว่าง 100-180 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ให้ผู้ป่วย
รับประทานอาหารว่างที่มีคาร์โบไฮเดรต 25-50 กรัม และถ้าระดับน้ าตาลอยู่ระหว่าง 180–250 มิลลิกรัม/
เดซิลิตร ควรรับประทานระหว่างที่มีคาร์โบไฮเดรต 10–15 กรัม ถ้าระดับน้ าตาลในเลือดมากกว่า 
250 มิลลิกรัม/เดซิลิตร ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 และระดับน้ าตาลมากกว่า 300 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ไม่ควรออกก าลังกายจนกว่าจะควบคุมน้ าตาลได้เพราะขณะออกก าลังกายร่างกาย
จ าเป็นต้องใช้พลังงาน ในช่วงที่ควบคุมเบาหวานไม่ได้ร่างกายจะดึงน้ าตาลจากกล้ามเนื้อออกมาใช้
เป็นผลให้เกิดกรดคีโตนในร่างกายจากการใช้กล้ามเนื้อ ซึ่งถ้ามีปริมาณมาก จะเกิดการคั่งในเลือด  
และเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ (เทพ หิมะทองค า, 2552, หน้า 187) 
 2.1.9 ผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยาหรือฉีดยา ควรรับประทานอาหารว่างระหว่างและหลัง
การออกก าลังกาย หลังจากการออกก าลังกายไปแล้วกล้ามเนื้อยังคงเผาผลาญกลูโคสต่อไป ร่างกายจะใช้เวลา
ประมาณ 24 ชั่วโมง กว่าที่จะสะสมกลูโคสที่ใช้ระหว่างออกก าลังกายขึ้นมาใหม่ ผู้ป่วยควรดื่มน้ าเปล่ามากๆ
ระหว่างออกก าลังกาย และไม่ควรให้กระหายน้ า เพราะอาจท าให้ร่างกายขาดน้ าได้ น้ าผลไม้เจือจาง
หรือเครื่องดื่มส าหรับนักกีฬาที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรต 15 กรัม จะให้พลังงานและน้ า/หรือให้ส าหรับ
การออกก าลังกายได้ประมาณ 1 ชั่วโมง เครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือน้ าตาลมากกว่าร้อยละ 10 เช่น 
น้ าผลไม้และน้ าอัดลมจะดูดซึมได้ไม่ดี อาจท าให้ปวดท้อง คลื่นไส้ ท้องเสียหรือท้องอืดได้ ควรเลือกชนิด
ที่คาร์โบไฮเดรตหรือน้ าตาลน้อยกว่าร้อยละ 10 หรือน้ าผลไม้เจือจางด้วยน้ าร้อยละ 50 จะดีกว่าเครื่องดื่ม
ประเภทที่มีน้ าตาลมากกว่าร้อยละ 10 ผู้ป่วยเบาหวานควรงดออกก าลังกายเมื่อมีภาวะดังต่อไปนี้ 
(ฉกาจ ผ่องอักษร, 2547, หน้า 185; สิทธา พงษ์พิบูลย์, 2547, หน้า 3; Devlin, Horton & Vranic, 1992) 
 1) เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้สม่ าเสมอ 
 2) มีระดับน้ าตาลในเลือดสูงมากกว่า 250 mg% ร่วมกับมีภาวะคีโตนคั่งในโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1 มากกว่า 300 mg% ในโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และมากกว่า 400 mg% ในเบาหวานชนิดที่ 2 
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 3) มีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า น้อยกว่า 80 mg% แต่ถ้าให้รับประทานอาหารและ
ตรวจเลือดซ ้าอีกครั้งได้ มีระดับน้ าตาลในเลือดตั้งแต่ 80 mg% ขึ้นไป เริ่มออกก าลังกายได้ 
 4) ความดันโลหิตขณะพักเกิน 200/ 100 mm.Hg 
 5) มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 
 6) มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติท่ียังควบคุมโรคไม่ได้ 
 7) มีปัญหากระดูกและข้อที่ก าลังอักเสบ 
 จากแนวคิดที่ได้จากการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยงกับโรคเบาหวาน คือหลักการควบคุมโรคเบาหวาน
ที่ส าคัญ คือ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ และการใช้ยาเบาหวาน
ที่ถูกต้อง หากผู้ป่วยเบาหวานไม่มีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้ดีพอ จะส่งผลให้ผู้ป่วย
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ ดังนั้นผู้วิจัยจะน าแนวคิดที่ได้ไปใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน การวางแผนการให้ความรู้เกี่ยวโรคเบาหวาน การรับประทานอาหาร
เบาหวาน การออกก าลังกายและการใช้ยา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวาน ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและสามารถ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 

 
2.2 แนวคิดของการก ากับตนเอง (Self–Regulation) 
 
 การก ากับตนเองเป็นแนวคิดที่ส าคัญอีกแนวคิดหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (social 
cognitive theory) ของแบนดูรา (Bandura, 1986) เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ว่า เกิดจาก
การปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลซึ่งกันและกันขององค์ประกอบ 3 ประการ (triadic reciprocality) ซึ่งการปฏิสัมพันธ์นี้ 
มีลักษณะเป็นการร่วมกันก าหนดซึ่งกันและกัน (reciprocal determinism) ระหว่างองค์ประกอบทางด้าน 
พฤติกรรม (behavior) สติปัญญาและปัจจัยส่วนบุคคล (cognitive and personal factors) และสิ่งแวดล้อม 
(environment) ในการร่วมกันก าหนดซึ่งกันและกันมีหลายลักษณะที่อธิบายพฤติกรรม กล่าวคือ 
 1) การก าหนดซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าแต่ละองค์ประกอบมีอิทธิพลที่เท่าเทียมกัน 
หรือแบบแผนในการส่งผลจะมีลักษณะเป็นเหตุที่คงที่ การก าหนดนั้นแปรเปลี่ยนไปได้ในหลายกิจกรรม 
ความแตกต่างกันไป เช่น การก ากับตนเองอาจเกิดจากความชื่นชอบมากกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนด 
หรือเมื่อสิ่งแวดล้อมภายนอกอ่อนแอ ตัวกระตุ้นภายในบุคคลก็จะมีอิทธิพลที่ชัดเจนในการกระตุ้นพฤติกรรม
การก ากับตนเองได้ องค์ประกอบทั้ง 3 จะมีลักษณะพ่ึงพาซึ่งกันและกันสูง 
 2) องค์ประกอบทั้ง 3 ไม่ได้เป็นตัวก าหนดซึ่งกันและกัน หรือมีอิทธิพลในขณะเดียวกัน
ทั้งหมด การก าหนดซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพการณ์ 
 3) การศึกษาที่แยกแยะองค์ประกอบทั้ง 3 จะสามารถอธิบายได้เพียงบางเรื่องเท่านั้น 
เช่น การศึกษาระหว่างความคิดกับการกระท า ไม่ได้ศึกษาองค์ประกอบภายนอก จะอธิบายได้เพียง
บางส่วนในแบบแผนการคิดและปฏิกิริยาทางจิตใจ 
 4) อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกต้องถูกกระตุ้นหรือจัดกระท าจึงจะเกิดอิทธิพล
ที่ชัดเจนต่อการ เกิดพฤติกรรมการแสดงภาพการก าหนดซึ่งกันและกันขององค์ประกอบ 3 ประการ คือ 
องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) สภาพแวดล้อม (Environment) สติปัญญาและปัจจัยส่วนบุคคล 
(cognitive and personal factors) ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ปรากฏดังภาพ 
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ภาพ 2  แสดงการก าหนดซึ่งกันและกันของปัจจัยทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดล้อม (E) และส่วน
บุคคล (P) ซึ่งได้แก่ปัญหาชีวภาพ และสิ่งแวดล้อมภายในอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้และการกระท า
ตามแนวคิดของแบนดูรา 
ที่มา: แบนดูรา Bandura, 1989; อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต , 2539, หน้า 235; แบนดูรา 
Bandura, 1986 อธิบายธรรมชาติของพฤติกรรมมนุษย์ด้วยความสามารถพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 
 1) ความสามารถในการเก็บรหัสเป็นสัญลักษณ์ (symbolizing capability) 
เป็นความสามารถในการให้สัญลักษณ์กับเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบในการด าเนินชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นสัญลักษณ์เก็บไว้ โดยให้ความหมาย สร้างรูปแบบทางปัญญา เชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิม
และประสบการณ์ แล้วสร้างเป็นวิถีทางในการแสดงพฤติกรรมใหม่ 
 2) ความสามารถในการคิดล่วงหน้า (forethought capability) เป็นความสามารถ
ในการสร้างความคิดไปในอนาคต โดยบุคคลจะก าหนดเป้าหมายของตนเองไว้ล่วงหน้า วางแผนส าหรับ
การกระท าในการคิดล่วงหน้าบุคคลจะมีแรงจูงใจตนเอง ชี้แนะตนเองในการแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง 
เป็นความตั้งใจและกระท าอย่างมีเป้าหมาย 
 3) ความสามารถในการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบ (vicarious capability) การสังเกต
ตัวแบบจะท าให้บุคคลมีการดัดแปลงบทบาทส าหรับการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ก ากับแบบแผนพฤติกรรม
ของตนเอง โดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ตรงจากการลองผิดลองถูก การเรียนรู้โดยการสังเกตเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ของการมีชีวิตรอดและพัฒนาการ เนื่องจากความผิดพลาดบางอย่างอาจท าให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย
ที่รุนแรงได้ 
 4) ความสามารถในการก ากับตนเอง (self–regulatory capability) บุคคลไม่ใช่จะแสดง
พฤติกรรมเพ่ือให้ผู้อ่ืนพึงพอใจเท่านั้น ส่วนใหญ่ของพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากแรงจูงใจและการก ากับ
โดยมาตรฐานในตนเองและเกิดจากปฏิกิริยาที่ได้จากการประเมินตนเอง เมื่อเกิดช่องว่างระหว่างความสามารถ
กับมาตรฐานในตนเอง จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลมีปฏิกิริยาต่อตนเองในเชิงปริมาณ (evaluative 
self–reaction) ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมตามมา และจะสร้างอิทธิพลที่จะส่งเสริมให้เกิดการแสดงพฤติกรรม
ด้วยตนเอง (self–produced influences) 
 5) ความสามารถในการพิจารณาตนเองอย่างไตร่ตรอง (self–reflective capability) 
เป็นความสามารถในการวิเคราะห์ประสบการณ์และกระบวนการคิดของตนเองอย่างไตร่ตรอง โดยการมอง
ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างหลากหลาย วิเคราะห์ในสิ่งที่รู้ มีการตรวจสอบโดยการพิจารณาตนเอง
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อย่างรอบคอบ ตรวจสอบความคิดเห็นและปฏิกิริยาของตนเอง ตัดสินความเหมาะสมและความเพียงพอ
ในการแสดงพฤติกรรมและมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงพฤติกรรมให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกัน 
 แนวคิดนี้ Bandura เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลไม่ได้เป็นผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษ
จากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่บุคคลสามารถกระท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือควบคุมความคิด ความรู้สึก
และการกระท าของตนเองด้วยผลกรรมด้วยตนเอง ซึ่งความสามารถนี้แบนดูราเรียกว่าเป็นการก ากับตนเอง 
(เฉลิมพล ตันสกุล, 2546, หน้า 139) การก ากับตนเองนี้ไม่สามารถจะบรรลุได้ด้วยอ านาจทางจิต 
หากแต่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาความตั้งใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเรานั้น
ยังไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าขาดหนทางที่จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั้น บุคคลควรจะได้รับ
การฝึกฝนกลไกของการก ากับตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการดังต่อไปนี้  
 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (self–observation) บุคคลจะไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อการกระท า
ของตนเองถ้าเขาไม่สนใจว่าเขาก าลังท าอะไรอยู่ ดังนั้นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการก ากับตนเอง คือ บุคคล
จะต้องรู้ว่าก าลังท าอะไรอยู่ เพราะความส าเร็จของการก ากับตนเองนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความชัดเจน
ความสม่ าเสมอและความแม่นย าของการสังเกตและบันทึกตนเอง ในกระบวนการสังเกตตนเองนั้น 
ควรจะพิจารณาอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ ในด้านของการกระท า ซึ่งผู้ที่สังเกตตนเอง ควรจะตัดสินใจ
ว่าควรจะสังเกตตนเองในมิติใดของการกระท าของตน ซึ่งมิติต่างๆ ของพฤติกรรมที่ควรพิจารณาท าการสังเกต
ได้แก่ มิติด้านคุณภาพ อัตราความเร็ว ปริมาณ ความริเริ่ม ความสามารถในการเข้าสังคม จริยธรรม
และความเบี่ยงเบน ทั้งนี้ การที่จะเลือกสังเกตที่มิติใดของพฤติกรรมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับเป้าหมายของผู้สังเกต 
และลักษณะของพฤติกรรมเป็นหลัก เช่น ถ้าต้องการสังเกตการวิ่งของนักกีฬา ก็คงจะต้องท าการสังเกต
ในมิติของความเร็ว หรือถ้าจะสังเกตว่าหลังการฝึกทักษะทางสังคมแล้ว การปฏิสัมพันธ์กับสังคมเป็นเช่นใด 
ก็อาจจะสังเกตในมิติของความสามารถในการเข้าสังคม เป็นต้น นอกจากด้านการกระท าแล้วยังมีด้าน
ของความสม่ าเสมอ ความใกล้เคียง และความถูกต้องอีกด้วย 
 การสังเกตตนเองนั้นท าหน้าที่อย่างน้อยที่สุด 2 ประการ คือ เป็นตัวให้ข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการก าหนดมาตรฐานของการกระท าที่มีความเป็นไปได้จริง และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ที่กระท าอยู่แต่การที่คนเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ก็ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่าง อย่างเช่น
การวินิจฉัยตนเองซึ่งมักจะพบว่าคนเราไม่ค่อยจะตระหนัก กับสิ่งที่ตนเองกระท าเป็นนิสัย การสังเกตตนเอง
จะท าให้บุคคลสามารถวินิจฉัยได้ว่าในเงื่อนไขใด ควรท าพฤติกรรมใด การวินิจฉัยตนเองนั้นจะน าให้บุคคล
ไปสู่การตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดควรจะเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่
ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านการจูงใจตนเองเนื่องจากพบว่าบางครั้งการจูงใจตนเองก็น าไปสู่การเพิ่ม
ของพฤติกรรมการลดพฤติกรรมและบางครั้งก็ไม่มีผลต่อพฤติกรรมที่สังเกตนั้นเลย ดังนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ
การจูงใจของตนเองด้วยการที่คนเราจะเกิดแรงจูงใจตนเองนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังแผนภาพ 2 ดังต่อไปนี้ 
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ภาพ 3  แสดงถึงกระบวนการก ากับตนเอง ตามแนวคิดของแบนดูรา 
ที่มา: แบนดูรา Bandura, 1986, อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2539, หน้า 237 
 
 ช่วงเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Bandura, 1986) 
พบว่า ถ้าช่วงเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรมนั้นสั้น ก็ย่อมจะส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมได้ดีขึ้น การที่คนเราให้ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท า
อย่างทันทีทันใดจะท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจก็จะส่งผลให้
คนเราตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเองหรือไม่ อย่างเช่น ความต้องการลดความอ้วน 
การบันทึกจ านวนแคลลอรี่ของอาหารที่รับประทานแต่ละมื้ออย่างทันทีทันใด จะส่งผลท าให้พฤติกรรม
การรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังเกิดขึ้นได้ดีกว่าบันทึกในตอนก่อนนอนของแต่ละวัน 
 (1) การให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลที่ป้อนกลับได้จากการสังเกตตนเอง ซึ่งข้อมูลป้อนกลับ 
ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลนั้น ควรจะเป็นข้อมูลป้อนกลับที่มีความชัดเจนว่า
พฤติกรรมเป้าหมายนั้นได้ก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้ว เพราะถ้าข้อมูลป้อนกลับนั้นคลุมเครือก็ย่อมจะไม่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 (2) ระดับของแรงจูงใจ คนที่มีแรงจูงใจสูงก็จะมีแนวโน้มที่จะตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย
ด้วยตนเอง และประเมินความก้าวหน้าดังกล่าวด้วยตนเอง ก็จะท าให้การสังเกตตนเองมีผลต่อการพัฒนา
พฤติกรรมของบุคคลมากกว่าการที่บุคคลที่ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

การสังเกตตนเอง 
(self–observation) 

 
ด้านของการกระท า 
คุณภาพ 
อัตราความเร็ว 
ปริมาณ 
ความริเริ่ม 
ความสามารถในการเข้าสังคม 
ความเบี่ยงเบน 
จริยธรรม 
ความสม่ าเสมอ 
ความใกล้เคยีง 
ความถูกต้อง 
 

กระบวนการตัดสิน 
(judgment process) 

 
มาตรฐานส่วนบุคคล 
ท้าทาย 
ชัดแจ้ง 
ความใกล้ชิด 
ทั่วๆไป 
การกระท าเพื่ออ้างอิงบรรทัดฐาน
ที่เป็นมาตรฐาน 
   การเปรียบเทียบทางสังคม 
   การเปรียบกับตนเอง 
   การเปรียบเทียบกับกลุ่ม 
การให้คุณคา่ของกิจกรรม 
   ให้คุณค่าสูงมาก 
   กลางๆ 
   ไม่ให้คุณค่า 
การอนุมานความสามารถ 
ในการกระท า 
   แหล่งภายในตนเอง 
   แหล่งภายนอก 
 

การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง 
(self–reaction) 

 
การประเมิน การแสดงปฏิกิริยา 
ต่อตนเอง 
   ทางบวก 
   ทางลบ 
การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเองใน
ลักษณะทีร่ับรู้หรือจับต้องได ้
   การให้รางวัล 
   การลงโทษ 
ไม่มีปฏิกิริยาต่อตนเอง 
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 (3) คุณค่าของพฤติกรรมที่สังเกต แน่นอนถ้าพฤติกรรมที่สังเกตนั้นมีคุณค่ามาก
ปฏิกิริยาการสนองตอบย่อมสูง เมื่อได้เห็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตนเองจึงจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นไม่มีคุณค่าบุคคลก็ย่อมจะไม่สนใจมากนักต่อการพัฒนา
พฤติกรรมดังกล่าว 
 (4) การเน้นที่ความส าเร็จหรือความล้มเหลว พฤติกรรมและการรับรู้ถึงความสามารถ
ของตนเองจะเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นน าไปสู่การได้รับรางวัล การเน้นการสังเกตความส าเร็จ
ของการแสดงพฤติกรรม จะท าให้เกิดการเพ่ิมพฤติกรรมที่ปรารถนามากกว่า ที่จะไปสังเกตความล้มเหลว
ของการแสดงพฤติกรรม 
 (5) ระดับความสามารถในการควบคุม พฤติกรรมที่สังเกตนั้น ถ้าบุคคลรับรู้ว่า
อยู่ในความสามารถที่จะควบคุมได้ ก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าพฤติกรรมที่บุคคลมีความรู้สึก
ว่าไม่สามารถจะควบคุมได้ 
 2) กระบวนการตัดสิน (judgement process) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั้นจะมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่มากนัก ถ้าปราศจากกระบวนการตัดสิน ถ้าข้อมูลดังกล่าวนั้น
เป็นที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ โดยอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่ได้มาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมิน
ปฏิกิริยาตอบสนองทางสังคมต่อพฤติกรรมนั้น ๆ และจากการสังเกตตัวแบบนอกจากการตัดสิน ที่ต้องอาศัย
มาตรฐานส่วนบุคคลแล้ว ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิน คือ การเปรียบเทียบกับกลุ่ม
อ้างอิงทางสังคม ที่ประกอบด้วยการเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม การเปรียบเทียบทางสังคม 
การเปรียบเทียบกับตนเอง และการเปรียบเทียบกับกลุ่มกระบวนการตัดสินใจจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อบุคคล 
ถ้าพฤติกรรมที่ตัดสินนั้นยังไม่มีคุณค่าพอแก่ความสนใจของบุคคล แต่ถ้าพฤติกรรมนั้นมีคุณค่า การประเมิน
ตนเองก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลทันที แต่อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะสนองตอบ
อย่างไรต่อกระบวนการตัดสินนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับการอนุมานสาเหตุในการกระท า บุคคลจะรู้สึกภูมิใจ 
ถ้าการประเมินความส าเร็จของการกระท าจากความสามารถและการกระท าของเขา และจะรู้สึกไม่พึงพอใจ
เท่าใดนัก ถ้าการกระท านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก 
 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self–reaction) การพัฒนามาตรฐานในการประเมิน
และทักษะในการตัดสินนั้น จะน าไปสู่การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับสิ่งล่อใจในการที่
จะน าไปสู่ผลทางบวก ทั้งในแง่ของผลที่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ หรือในแง่ของความพึงพอใจในตนเอง 
ส่วนมาตรฐานภายในของบุคคล ก็จะท าหน้าที่เป็นตัวเกณฑ์ที่ท าให้บุคคลคงระดับการแสดงออก อีกท้ัง
เป็นตัวจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรมไปสู่มาตรฐานดังกล่าวด้วยจากแนวคิดท่ีว่าพฤติกรรมของบุคคล
ไม่ได้เป็นผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หากต้องอาศัยการสังเกต
ตนเองร่วมด้วย ซึ่งการก ากับตนเองจ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนเพ่ือให้แนวคิดที่เป็นนามธรรม แสดงออกมา
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้น จึงมีผู้สนใจน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 จากการศึกษาของ (Rubin et al., 1991) พบว่า การใช้แนวคิด
ก ากับตนเองจะท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการปรับปรุงการดูแลตนเองได้ดีขึ้น สามารถลดระดับน้ าตาลสะสม
ในเลือดได้ (p<0.001) มีการรับรู้เกี่ยวกับการเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าเพ่ิมมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เป็นอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Hamera et al, 1998; Diamond EL, 
Massey Kl และ Cover D, 1989; Watkin et al, 2000; & Sultan et al., 2003 พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ใช้
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แนวคิดการก ากับตนเอง จะมีผลท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง (O’Connell et al, 1984) ดังนั้น ผู้วิจัย
เชื่อว่าการใช้แนวคิดนี้กับผู้ป่วยเบาหวานนอกจากจะท าให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ าตาลได้แล้ว 
ยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานสามารถสังเกตระดับน้ าตาลมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ท าและการศึกษา
ของ Schorfheide et al, 1989 พบว่า การใช้กระบวนการกับกับตนเองท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแลตนเอง
ได้ดีขึ้น มีการสังเกตถึงความสัมพันธ์ของอาการผิดปกติของร่างกายกับระดับน้ าตาลในเลือดและกิจกรรม
ที่ท าซึ่งผลดีของการใช้แนวคิดการก ากับตนเองที่ได้น้ ามาใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน โดยสรุป คือ ท าให้ผู้ป่วย
เบาหวานมีการสังเกตตนเองทั้งสังเกตอาการผิดปกติ ที่บ่งบอกถึงระดับน้ าตาลในเลือด รวมทั้งความสัมพันธ์
ของระดับน้ าตาลในเลือดกับกิจกรรมที่ท า ดังนั้น หากมีการน าแนวคิดนี้มาใช้กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่คลินิกเบาหวาน ชั้น 2 โรงพยาบาลขอนแก่น น่าจะท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการดูแลสุขภาพของตนเองได้ดี
ขึ้นตามกรอบแนวคิดนี้ 
 
2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self–Efficacy) 
 
 เป็นแนวคิดที่แบนดูราเชื่อว่า การรับรู้ของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จเป็นการพิจารณาและตัดสินของบุคคลในความสามารถที่จะจัดการและด าเนิน
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ (Bandura, 1977, 1986, 2003 อ้างถึงใน ธนพร แย้มสุดา, 2542, 
หน้า 57; สุปรียา ตันสกุล, 2546, หน้า 124) การรับรู้ความสามารถของตนเองตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคาดหวัง 
2 ประการ คือ (Bandura, 1977, 1986; อ้างถึงใน ธนพร แย้มสุดา, 2542, หน้า 57; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 
2539, หน้า 235) 
 1) ความคาดหวังในผลลพัธ์ของการกระท า (outcome expectation) หมายถึง ความเชื่อ
ที่บุคคลประเมินว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระท านั้นจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ตนเองคาดหมายไว้ เป็นการคาดหวัง
ในผลที่จะเกิดขึ้น ที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ได้กระท าลงไป 
 2) ความคาดหวังในความสามารถของตน (efficacy expectation) หมายถึง ความเชื่อ
หรือความมั่นใจของบุคคลว่าตนเองมีความสามารถที่จะเผชิญสถานการณ์หรือแสดงพฤติกรรมที่ต้องการ
จนประสบผลส าเร็จและเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ เป็นความคาดหวังที่เกิดขึ้นก่อนการกระท าพฤติกรรม การรับรู้
ความสามารถตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท างานได้ในระดับใด ในขณะที่
ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น เป็นการตัดสินใจว่าผลใดจะเกิดขึ้นจากการกระท าดังกล่าว (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต, 2539) 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง มี 4 ประการ (ธนพร แย้มสุดา, 2542, 
หน้า 57; สุปรียา ตันสกุล, 2546, หน้า 124; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2539, หน้า 235) 
 1) ความสามารถหรืออ านาจในการไปสู่เป้าหมาย (performance/enactive attainment) 
ซึ่งเกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ตรงต่อความส าเร็จในการกระท าของตนเอง เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุด
ต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของบุคคล (Bandura, 1977) ความส าเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซ้ าแล้ว
ซ้ าอีกจะท าให้บุคคลเรียนรู้ในความสามารถของตนเองและหากนักศึกษาสามารถกระท ากิจกรรมง่ายๆ ได้ 
นักศึกษาจะมีแรงกระตุ้นในตนเองที่จะกระท าหรือปฏิบัติในสิ่งที่ซับซ้อนขึ้น และเมื่อประสบผลส าเร็จ
ก็จะมีความคาดหวังในสมรรถนะของตนเองสูงขึ้นเรื่อยๆ 
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 2) การได้เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น (vicarious experience) การได้เห็นแบบอย่างจากผู้อื่น
ที่ประสบความส าเร็จ จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลพยายามปรับปรุงพฤติกรรมตนเองเพ่ิมความพยายามใน
การแสดงพฤติกรรมการได้เห็นแบบอย่างจากผู้อื่นแล้วน ามาประเมินความสามารถของตนเอง จะมีประสิทธิภาพ
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเกณฑ์ความสามารถที่บุคคลประเมิน เช่น นักศึกษาที่สามารถประเมิน
ตนเองได้อย่างชัดเจนว่ามีความสมบูรณ์อยู่ในระดับใด จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมได้ดีกว่านักศึกษา
ที่ไม่สามารถประเมินตนเองได้อย่างชัดเจน 
 3) การสื่อสารจูงใจ (verbal persuasion) การได้รับชักจูงด้วยค าพูดเป็นวิธีการที่ ใช้
โดยทั่วไป ซึ่งแบนดูรากล่าวว่า การชักจูงจากผู้อื่นด้วยค าพูดแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้บุคคล
มีการรับรู้ สมรรถนะแห่งตนเพ่ิมข้ึน แต่ควรใช้ร่วมกับการที่ให้บุคคลประสบความส าเร็จในการกระท า
ของตนเองจะเป็นแรงเสริมที่ชัดเจน การพูดจูงใจจะใช้ได้ดีกับผู้ที่มีความสามารถหรือมีความพยายามอยู่แล้ว
มากกว่าผู้ที่ก าลังประสบกับปัญหาหรือเผชิญกับความยุ่งยาก 
 4) สภาพทางสรีรวิทยา (physiological state) สภาพทางร่างกายเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อการรับรู้ สมรรถนะแห่งตน บุคคลที่ถูกกระตุ้นทางอารมณ์อยู่ในสภาพที่มีความกลัววิตกกังวล จะน าไปสู่
การรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่ า และอาจไม่สามารถแสดงพฤติกรรมได้ดี และเมื่อประสบความล้มเหลว
จากการแสดงพฤติกรรมยิ่งอาจท าให้การรับรู้สมรรถนะแห่งตนยิ่งต่ าลงไปอีกจากการศึกษาแนวคิดการรับรู้
ความสามารถของตนเองผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยเห็นศักยภาพของตนเอง 
เกิดความม่ันใจว่าตนเองสามารถที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานคนอ่ืนๆ และการชี้ให้ผู้ป่วย
เห็นประสบการณ์ที่ตนเองเคยท าส าเร็จมาแล้ว เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง 
และเชื่อว่าตนเองสามารถที่จะควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 

 
2.4 The “take PRIDE” Program 
 
 PRIDE ย่อมาจาก 
 P : Problem selection = การเลือกปัญหา 
 R : Researching the daily routine = การค้นหาปัญหาจากกิจวัตรประจ าวัน 
 I : Identifying a disease self - management goal = การหาแนวทางการจัดการตนเองให้ไปสู่
เป้าหมายของการควบคุมโรค 
 D : Developing a plan to reach the goal = การวางแผนการปฏิบัติเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย 
 E : Establishing a reward for reaching the goal or making process = การให้รางวัลตนเอง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือท าตามกระบวนการ 
 The “take PRIDE” Program เป็นโปรแกรมที่มีการพัฒนา โดย (Clark et al., 1992) 
โดยการประยุกต์จากแนวคิดการก ากับตนเอง (self - regulation) ในทฤษฎีปัญญาสังคม (social cognitive 
theory) ที่พัฒนาโดย Albert Bandura ซึ่งน ามาใช้ส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ 
หอบหืด เป็นต้น โดยมีแนวคิดให้ผู้ป่วยสังเกตตนเอง การตัดสินใจและการควบคุมก ากับตนเองในการดูแล
สุขภาพตนเอง ส าหรับในประเทศไทยได้มีการน าแนวคิดนี้มาใช้ในการควบคุมน้ าหนัก (Daungsong R., 2001) 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดของ (ดวงกมล 
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สุขวงศ์ตานนท์, 2545, หน้า 56; สุปรียา ตันสกุล, 2546, หน้า 124) ผลการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
ผู้ที่เข้าร่วม The “take PRIDE” Program มีการสังเกตตนเอง การตัดสินใจและการปฏิบัติตัวดีขึ้นกว่า
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในกระบวนการ The “take PRIDE” Program ประกอบด้วย กระบวนการขั้นที่ 1 
จะต้องท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นประโยชน์ของการก ากับตนเอง และเชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะ
สังเกตตนเอง มีการตัดสินใจและการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวานได้ และในกระบวนการที่ 2 
การช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการปรับตัวในการดูและสุขภาพให้เข้ากับสภาวะ
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ได้ 
 กระบวนการประชุมในแต่ละครั้งของ The “take PRIDE” Program ประกอบด้วยการประชุม
ครั้งที่ 1 (the first meeting)  
 1) วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถสังเกตพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
 (2) เพ่ือให้ผู้ป่วยตัดสินใจ ในการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพ 
 2) กระบวนการ  
 (1) การให้ผู้ป่วยเลือกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการดูแลตนเอง 
 (2) การให้ผู้ป่วยสังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจากการปฏิบัติตัวในกิจวัตรประจ าวัน 
 3) กิจกรรม 
  (1) การใช้ตัวแบบที่มีปัญหาสุขภาพ ให้ผู้ป่วยดูวีดีโอ ตัวแบบที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นในสุขภาพ เช่นตัวแบบมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพของตนเองเนื่องจากเป็นโรคหัวใจ รู้สึกกลัวและกังวลจากการเป็นโรคหัวใจ ต่อจากนั้นนักสุขศึกษา
ให้ผู้ป่วย อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพรู้สึกอย่างไรกับปัญหาที่ตัวเขาประสบอยู่ แล้วน าไปสู่ว่าจะปฏิบัติตัว
อย่างไร 
 (2) ดูวีดีโอ เกี่ยวกับการเลือกปัญหาในการดูแลตนเอง ของตัวแบบ คือ มีปัญหา
ในการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์อย่างไร เช่น ตัวแบบลืมกินยา ต่อจากนั้นนักสุขศึกษา อภิปราย
ร่วมกับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยเลือกปัญหาที่ตนปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ไม่ได้ มีอะไรบ้าง ให้ผู้ป่วยกลับไป
สังเกตตนเอง โดยการบันทึกพฤติกรรมของตนเองที่เป็นปัญหาในช่วง 7 วัน แล้วน าปัญหาที่พบมาร่วม
อภิปรายในการประชุมครั้งต่อไปแล้วแจกคู่มือการดูแลตนเอง ซึ่งแนวคิดนี้น ามาจากทฤษฎีปัญญาสังคม 
อภิปรายว่าในส่วนนี้ทั้งแพทย์และนักสุขศึกษาควรเน้นให้ผู้ป่วยเห็นความส าคัญและประโยชน์จากการปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของแพทย์ การให้รางวัลตนเองอย่างไร หากผู้ป่วยสามารถปฏิบัติได้ 
 การประชุมครั้งที่ 2 (the second meeting) 
 1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กลุ่มพิจารณาตั้งเป้าหมายว่าตนเองจะปฏิบัติตามค าแนะน าในการดูแล
ตนเองได้อย่างไร 
 2) กระบวนการ 
 (1) การก าหนดเป้าหมายของการปฏิบัติ 
 (2) การวางแผนการปฏิบัติ 
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 3) กิจกรรม 
 ดูตัวแบบจากวีดีโอ ให้ผู้ป่วยพิจารณา ดูบทบาทของตัวแบบเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัว
ตัวอย่างเช่น การรับประทานยาตามค าแนะน าท าอย่างไร แล้วน ามาวางแผนในการด าเนินการอย่างไร 
ตัวอย่าง เช่น ตัวแบบจะจัดยาไว้ในกล่อง เป็นชุด (dose) น ามาวางไว้โต๊ะที่ใกล้ตัว ใกล้โทรศัพท์ หรือบริเวณ
ที่จะสามารถกระตุ้นเตือนได้ ถ้าท ากิจกรรมบรรลุเป้าหมาย จะมีการให้รางวัลตนเอง เช่น ชวนเพ่ือนไปดู
ภาพยนตร์ในช่วงกลางคืน ทุกสัปดาห์ที่ไม่ลืมกินยา หลังจากที่ให้ดูตัวแบบ นักสุขศึกษาให้สมาชิก
กลุ่มอภิปรายร่วมกันและร่วมกันในการก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ว่าควรจะท าอย่างไร  
จะท ากิจกรรมอย่างไร เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแนวทาง นักสุขศึกษา
ควรเน้นว่า ควรจะบริหารเป้าหมายอย่างไร จะวัดผลอย่างไรภายใน 2 – 3 สัปดาห์ การให้รางวัลตนเอง
จากภายนอกและภายใน เช่น ความรู้สึกความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง 
 การประชุมครั้งที่ 3 (the third meeting) 
 1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพิจารณาก าหนดกระบวนการที่จะน าไปสู้เป้าหมายที่จะบรรลุพฤติกรรมที่ต้องการ 
 2) กิจกรรม 
 การน าผลการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา พฤติกรรมไหนที่เป็นพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย
เช่น การรับประทานยา การออกก าลังกาย การคลายเครียด ให้ผู้ป่วยพิจารณาก าหนด ความก้าวหน้า
การด าเนินงาน การปฏิบัติมีกระบวนการอย่างไร เช่น การท าตามค าแนะน าของแพทย์ สามารถปฏิบัติได้
มากน้อยเพียงใดพิจารณาองค์ประกอบที่ท าให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย ร่วมกับพิจารณาว่ากิจกรรมไหน
ที่ท าให้ปฏิบัติได้ส าเร็จ 
 การประชุมครั้งที่ 4 (the fourth meeting) 
 1) วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย 
 2) กิจกรรม 
 การเปรียบเทียบเป้าหมายต่างๆ ท าอย่างไรที่จะท าให้การรับรู้ในความสามารถ
ของตนเอง ไปสะท้อนการควบคุมตัวเองในการรับประทานยาได้อย่างถูกต้อง มีการก าหนดพฤติกรรม
เป้าหมายด้วยตนเองและสามารถท าได้บรรลุเป้าหมายอย่างไร มีความรู้สึกว่าตนเองสามารถท าได้ดี ซึ่งตัว
แบบใช้การกระตุ้นเตือนนักสุขศึกษาร่วมอภิปรายและสนับสนุนให้ผู้ป่วยพิจารณาการบรรลุผลส าเร็จ ซึ่ง
สามารถท าได้ด้วยวิธีการต่างๆและผู้ป่วยสัญญากับตนเอง โดยการเขียนความก้าวหน้า การตั้งใจที่จะ
กระท าตามทั้งหมด เพ่ือให้บรรลุพฤติกรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้กิจกรรมของโปรแกรมนี้ มีกิจกรรมย่อยตาม
แนวคิดการก ากับตนเอง (ตาราง 3) ใช้เวลาในการท ากิจกรรม 4 สัปดาห์ 
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ตาราง 3 กิจกรรมย่อยของ The “take PRIDE” Program ตามกรอบแนวคิดการก ากับตนเอง 
 

กระบวนการก ากับ
ตนเอง 

กิจกรรม 

การสังเกตตนเอง 
(observation)                         

1) ดูวีดีโอตัวแบบที่มีการก ากับตนเองในการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 
2) การให้ความรู้เรื่องสุขภาพในการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 
3) กลุ่มเลือกปัญหาจากการสังเกตตนเองในการประชุมครั้งที่ 1 
4) การประชุมครั้งที่ 1 และ 2 เลือกสังเกตพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นปัญหา  
   แล้วบันทึก 
5) การบันทึกกิจกรรม ในช่วง 4 สัปดาห์และผลของการปฏิบัติ 

การตัดสินใจปฏิบัติ     
(judgement)                                                                                   

1) การประชุมครั้งที่ 1 มีการอภิปรายการปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของแพทย์ 
2) เปรียบเทียบการปฏิบัติของตนเองกับการปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์  
    เป็นอย่างไร 
3) พิจารณาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ท าได้และท าไม่ได้ โดยดูจาก 
    การบันทึก อภิปราย  กลุ่มในการประชุมครั้งที่ 2 
4) พิจารณาเป้าหมายพฤติกรรมในการประชุมครั้งที่ 2 การแก้ไขปัญหา 
    ของพฤติกรรม 
5) การปรับเปลี่ยนแผน ในการประชุมครั้งที่ 2 จากการสังเกตพฤติกรรม  
    สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย 
    ที่ก าหนด  

การปฏิบัติ 
(reaction/ 
self–efficacy)                                                                                                  

1) การให้รางวัลความส าเร็จจากวีดีโอท าอย่างไร ในการประชุมครั้ง 
    ที่ 1 และ 2 
2) พิจารณาพฤติกรรมเป้าหมายที่บรรลุความส าเร็จ ในการประชุมครั้ง 
    ที่ 2 
3) ก าหนดการให้รางวัล ผู้ที่ปฏิบัติได้ชัดเจนในการประชุมครั้งที่ 2 
    การเขียนพฤติกรรม เป้าหมายในการประชุมครั้งท่ี 2 
4) รายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งที่ 3 และ 4 นักสุขศึกษา 
    ชักจูงให้ไปสู่เป้าหมาย 
5) การดูวีดีโอ รูปแบบพฤติกรรมที่ท าได้ส าเร็จ 

ที่มา: Clark et.al.,1992 
 
 แนวคิดที่ได้จากการศึกษา The “take PRIDE” Program ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าว ไปใช้
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมในการวิจัย การประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการก ากับตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด 
ต าบลกระจัน เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการสังเกตตนเองการตัดสินใจในการปฏิบัติตัว และการปฏิบัติตัว
ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและเข้ากับแบบแผนการด าเนินชีวิตของแต่ละ
บุคคล 
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2.5 กระบวนการกลุ่ม (group process) 
 
 กระบวนการกลุ่มเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้มีการพัฒนาการทางด้านทัศนคติ ค่านิยม 
และพฤติกรรม เพราะกระบวนการกลุ่มเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การปฏิบัติจริง สู่การวิเคราะห์ ท าให้
สมาชิกรู้จักตนเองและผู้อ่ืนมากขึ้น สมาชิกยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง รู้จักแก้ปัญหา สมาชิกจะมี
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตแบบประชาธิปไตย รู้จักรับผิดชอบรู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น (ชไมพร มุขโต, 2535; อ้างถึงใน ศิริกร โพธิ์ศรี และคณะ, 2538, หน้า 23-30) 
 2.5.1 วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 
 1) มีความรู้เกี่ยวกับโรคนั้นๆ เพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 2) มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรค และการดูแล
สุขภาพ ท าให้เกิดการเรียนรู้ มีแนวทางในการปฏิบัติตน 
 3) มีก าลังใจ มั่นใจในการเผชิญปัญหา พร้อมทั้งปรับตัวต่อภาวะการเจ็บป่วย และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
 4) มีความรู้สึกร่วมกันในภาวการณ์เป็นโรค เพ่ิมคุณค่าในตนเองลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิด
กระบวนการกลุ่ม (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2546, หนา้ 77) มีดังนี ้
 (1) สมาชิกทุกคนต้องมีแนวคิดร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นแนวคิดของกลุ่ม 
 (2) สมาชิกทุกคนจะต้องมีการโต้ตอบอย่างเสรี 
 (3) สมาชิกทุกคนต้องมีพฤติกรรมแสดงบทบาทกระท ากิจกรรมเพ่ือให้กลุ่มบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 (4) สมาชิกทุกคนต้องมีแนวคิดร่วมกัน ซึ่งจัดเป็นความคิดของกลุ่ม 
 (5) มีผลของการร่วมตัดสินใจในรูปแบบของกลุ่ม 
 (6) สมาชิกทุกคนต้องยึดมั่นในท่าทีของกลุ่มและมีพฤติกรรมคล้อยตามกันในเรื่องนั้นๆ 
 (7) กิจกรรมของกลุ่มที่ก าหนดให้สมาชิกท าจะต้องมีส่วนร่วมที่จะช่วยให้ลดความเครียด 
หรือช่วยบ าบัดความต้องการของกลุ่มได้ 
 (8) สมาชิกทุกคนต้องมีความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น 
 2.5.2 ขั้นตอนของการท างานกระบวนการกลุ่ม มีดังนี ้
 ขั้นเริ่มต้น หรือระยะสร้างสัมพันธภาพ (the introductory phase or initiating phase) 
เป็นระยะเริ่มต้นในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้น ากลุ่มกับสมาชิกกลุ่ม และการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน ผู้น ากลุ่มจะต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรสร้างความรู้สึกม่ันคงปลอดภัย
ให้กับสมาชิกกลุ่มในตอนเริ่มต้นของกลุ่ม ผู้น ากลุ่มควรย้ าให้สมาชิกทุกคนเข้าในจุดมุ่งหมายของการท ากลุ่ม 
ในการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกกลุ่มสร้างความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นในกลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะต้องส่งเสริมให้สมาชิก
ได้แสดงความคิดเห็นของตนออกมา เพ่ือก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มเห็นว่า
สมาชิกทุกคนจะต้องต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคเหมือนกัน 
 ขั้นการท างาน หรือระยะด าเนินการ (the working phase) ระยะนี้เป็นระยะที่สมาชิก
มีความรู้สึกไว้วางใจและเชื่อมั่นในกลุ่ม ตลอดจนผู้น ากลุ่ม ความใกล้ชิดสนิทสนมและความเชื่อมั่นใน
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กลุ่ม จะท าให้สมาชิกในกลุ่มมีการระบายความรู้สึกนึกคิด หาทางแก้ไขปัญหาโดยมีเพ่ือนสมาชิกคอย
ช่วยเหลือ สนับสนุน การมีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มจะต้องท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ มาใช้
แก้ปัญหาของตน นอกจากนี้ความเชื่อมั่นในกลุ่มจะท าให้สมาชิกสามารถรับรู้ข้อมูลย้อนกลับไปยัง
เพ่ือนสมาชิกในกลุ่มได้ สมาชิกในกลุ่มจะมีบทบาททั้งผู้ให้และผู้รับ ระยะนี้เป็นระยะระดมพลังของสมาชิก
ทุกคนออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ขั้นปิดกลุ่ม หรือระยะด าเนินการ (final phase) เป็นระยะที่ผู้น ากลุ่มจะต้องสรุป 
ประสบการณ์ท้ังหมดในการท ากลุ่ม ผู้น าจะต้องช่วยให้สมาชิกกลุ่ม ประเมินความก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลง
ในทางงอกงามของตน ความส าเร็จของกลุ่ม นอกจากจะใช้ในการประเมินผลด้วยวาจาของสมาชิกในกลุ่ม
แล้วยังต้องประเมินจากพฤติกรรมของสมาชิกท่ีแสดงออกมาจากการประเมินของบุคคลอ่ืน ก่อนสิ้นสุด
กลุ่มผู้น าควรจะบอกสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่สมาชิกกลุ่มบางรายเกิดความวิตกกังวล
ที่จะมีการสิ้นสุดกลุ่ม ผู้น ากลุ่มจะต้องให้โอกาสสมาชิกกลุ่มได้ระบายความรู้สึกนึกคิดอย่างเต็มที่พร้อมทั้ง
อธิบายชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อออกจากกลุ่มไปหน้าที่ของผู้น ากลุ่ม (มยุริน เบญจกาญจน์ 
และคณะ, 2542, หน้า 128) 
 (1) ก าหนดจุดมุ่งหมายของการท ากลุ่มอย่างชัดเจนและต้องอธิบายให้สมาชิกทุกคน
เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีด าเนินการของกลุ่ม 
 (2) สร้างแบบแผนของการท ากลุ่ม ช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีความกระตือรือร้น และ
มีส่วนร่วมในกลุ่มอย่างเต็มที่ 
 (3) กระตุ้นและเพิ่มพูนการมี ปฏิสัมพันธ์กันในระหว่างสมาชิก เพ่ือให้สมาชิก
ได้มีการพูดจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่องเดียวกัน ท าให้สมาชิกทราบปัญหาของผู้อื่น
ที่เหมือนกับปัญหาของตนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 (4) ผู้น ากลุ่มกระตุ้นให้สมาชิกระบายและแลกเปลี่ยนปัญหาแสดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที ่
 (5) ผู้น ากลุ่มจะต้องมีความสามารถในการหาวิธีแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในกลุ่ม เพ่ือให้
การด าเนินของกลุ่มเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 (6) ช่วยลดความวิตกกังวลของสมาชิก ผู้น ากลุ่มจะต้องมีท่าทีแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เต็มใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก 
 (7) สรุปความก้าวหน้าของกลุ่ม ผู้น าจะต้องควบคุมความก้าวหน้าในการด าเนินการ
ของกลุ่มทุกระยะจนกว่าจะเสร็จสิ้นสุดการท ากลุ่ม 
 2.5.3 บทบาทของสมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่มต้องท าหน้าที่ ดังนี้ 
 1) ช่วยน ากลุ่มโดยให้ข้อคิดใหม่ๆ กระตุ้นให้มองปัญหา เสนอแนะแนวทางแก้ไข วิธี
ขจัดปัญหาของกลุ่ม 
 2) คอยกระตุ้นสนับสนุน ให้ก าลังใจ รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก 
 3) ช่วยสร้างบรรยากาศของกลุ่มให้อยู่ในความพอเหมาะ ไม่เครียด เป็นกันเอง 
 4) ประสานความคิดเห็นต่างๆ เข้าด้วยกัน หาแนวทางท าให้เกิดการสร้างสรรค์และ
ความคิดเห็นเพ่ิม 
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 5) เสนอแนะความคิดและวิธีการใหม่ๆ เพ่ือผลักดันให้กลุ่มมีความก้าวหน้าต่อไป
องค์ประกอบของกลุ่ม (กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2540, หน้า 98) 
 2.5.4 ขนาดของกลุ่ม 
 สมาชิกไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป ประมาณ 3–12 คน แต่จ านวนสมาชิกที่เหมาะสม คือ 5–8 คน
เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง กลุ่มที่ใหญ่เกินไป สมาชิกบางคนอาจไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นเท่าที่ควรและจะไม่มีความเชื่อมแน่นระยะเวลา ความถี่ และจ านวนครั้ง 
 1) เวลาประมาณ 1 ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง 
 2) ความถี่ สัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละ 1 ครั้ง 
 3) จ านวนครั้ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 2.5.5 ลักษณะของกลุ่ม 
 1) กลุ่มเปิด คือกลุ่มที่รับสมาชิกใหม่เข้ามาแทนสมาชิกเก่าเป็นระยะๆ ส่วนกลุ่มปิด 
คือ กลุ่มท่ีประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเดียวตั้งแต่เริ่มกลุ่มจนสิ้นสุดกลุ่ม 
 2) การท างานของกลุ่มผสมผสาน ทั้งมีขั้นตอนและไม่มีขั้นตอนแน่นอน 
 3) สมาชิกเป็นศูนย์กลาง 
 4) รูปแบบของกลุ่ม แบบสมาชิกเป็นศูนย์กลาง 
 5) สถานที่ เน้นความเป็นส่วนตัว 
 2.5.6 ประโยชน์ของกระบวนการกลุ่ม 
 1) ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของส่วนรวม ได้รับการแก้ไขและตอบสนอง
ความต้องการ ท าให้มีการพัฒนา ไปในทิศทางท่ีต้องการอย่างแท้จริง 
 2) สมาชิกมีโอกาสน าความรู้ ความสามารถ แนวคิด และประสบการณ์มาใช้ในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
 3) กระบวนการกลุ่มจะช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะจากการศึกษากระบวนการกลุ่ม 
ผู้วิจัยได้น าเอาเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการกระบวนกลุ่ม มาใช้ในการประชุมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานทั้ง 4 ครั้ง 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ท าให้สมาชิกเกิดความม่ันใจในตนเอง
และกลุ่ม กล้าเปิดเผยข้อมูลของตนเองแก่กลุ่ม รวมทั้งเป็นการเรียนรู้จากตัวแบบ คือสมาชิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม
มีแนวทางในการเลือก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหลากหลายวิธีและน าไปประยุกต์ให้เข้ากับ
วิถีชีวิตของตนเองได้ 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.6.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน 
 วรรณรา ชื่นวัฒนา, ณิชานาฏ สอนภักดี (2557, หน้า 163-170) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน แรงสนับสนุน
ทางสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประชากรเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการ
ตรวจรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแม่นางและ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองกางเขน จ านวน 51 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่
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มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองโดย รวมอยู่ในระดับสูง การรับรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ได้แก่ การรับรู้
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคเบาหวาน การรับรู้
ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเพ่ือควบคุมโรค และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย
โรคเบาหวานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 ชุติมา ลีลาอุดมลิปิ (2552, หน้า 64-75) ได้ศึกษานี้เป็นการศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
ระดับน้ าตาลในเลือดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน และเปรียบเทียบปัจจัยฟ้ืนฐาน
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง ได้จากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 297 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ F–test  ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานตามพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกพฤติกรรมการดูแลตนเองเป็นรายด้านคือ การดูแลตนเองที่จ าเป็นโดยทั่วไป 
ระดับปานกลาง การดูแลที่จ าเป็นตามระยะพัฒนาการ และการดูแลที่จ าเป็นเมื่อมีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
อยู่ในระดับน้อย และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างอายุ เพศ ระดับการศึกษาที่ต่างกัน พบว่า  พฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่มีความแตกต่างและปฏิสัมพันธ์กัน  
 กฤษณา ค าลอยฟ้า (2552, หน้า 17-30) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของปัจจัยส่วนบุคคลในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคเบาหวาน
ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแกงสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน  286 คน 
โดยการสุ่มแบบง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาชีพ และระยะเวลาที่ทราบว่าเป็นโรคเบาหวาน
ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  
 ทัศนีย์ เทอดจิตไพศาล และคณะ (2557, หน้า 260-271) ได้ศึกษาระดับพฤติกรรมการควบคุม
อาหาร การออก ก าลังกาย การใช้ยาและการจัดการความเครียดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 
และศึกษาความแตกต่าง ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่เป็นโรคกับพฤติกรรม
การควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
สมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง จ านวน 160 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย โดยวิธีการจับสลาก ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย การใช้ยา
และการจัดการ ความเครียดที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยง 
โรงพยาบาล แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X =2.29, S.D.=0.21) 
เมื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ในกลุ่มเสี่ยง ตามความแตกต่างของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลาที่เป็นโรค 
พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนและระยะเวลา
ที่เป็นโรคแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับตนเอง (self–regulation) 
 Sultan et al. (2003) ได้ศึกษาการส่งเสริมความเข้าใจในการก ากับตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในสภาวะที่ร่างกายมีการเจ็บป่วย โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาผลของพฤติกรรมและรูปแบบ
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ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเบาหวานที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การที่จะท าให้ผู้ป่วย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอแก่ความต้องการ เพื่อให้ผู้ป่วยยอมรับ
การเจ็บป่วยและให้ความร่วมมือในการรักษา แล้วจะส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถก ากับตนเองในการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 
 Jayne RL & Rankin SH (2001) ได้ประยุกต์ใช้การก ากับตนเองในรูปแบบของ Leventhal 
กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เป็นชาวจีนอพยพ จ านวน 30 คน พบว่า การใช้แนวคิดการก ากับตนเอง
เป็นรูปแบบที่ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและให้ความร่วมมือในการรักษา 
พยาบาลที่ดี ถึงแม้จะเป็นการประยุกต์ใช้กลวิธีจาก Leventhal ก็ตามแต่การใช้แนวคิดก็สามารถ
ที่จะประเมินผลกระทบที่เกิดจากความร่วมมือของผู้ป่วยได้ 
 Watkins et al. (2000) ได้ศึกษาผลกระทบของการใช้แนวคิดการก ากับตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่มีต่อคุณภาพชีวิต มีการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยเบาหวาน จ านวน 296 คน ที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 
90 ปี ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคมีความสัมพันธ์ในการเพ่ิมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ลดความรู้สึกของการคิดว่าการเป็นโรคเบาหวานเป็นภาระ และมีความรู้สึกที่ดีต่อ คุณภาพชีวิต 
ระดับความเข้าใจของบุคคลและการยอมรับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดมีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 Ken et al. (2000, pp. 1511-1515) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการก ากับตนเองของผู้ใหญ่
ที่เป็นเบาหวานกับคุณภาพชีวิต เพ่ือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
พฤติกรรมสุขภาพ และคุณภาพชีวิต โดยการใช้แนวคิดการก ากับตนเองตามรูปแบบของ Leventhal 
& Diefenbach จ านวน 296 คน (อายุ 20–90 ปี) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และลดความรู้สึกถึงความเป็นภาระของโรค 
ท าให้เพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี ระดับของความสนใจการรับรู้เกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ าตาลส่วนบุคคล
ส่วนมากจะท านายผลที่ตามมาได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานมีความสัมพันธ์ต่อความรู้สึกของภาระโรคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ
กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน 
 Rubin RR, Peyrot M & Saudek CD (1991) ได้ศึกษาผลของความแตกต่างของการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวานในการก ากับตนเองและพฤติกรรมในวิถีชีวิต เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 165 คน หลังจากนั้นมีการติดตามประเมินผลในเวลา 1 ปี พบว่ามีระดับฮีโมโกบิลเอวันซีลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับน้อยกว่า 0.001 ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการตัดสินใจ
ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ น้อยกว่า 0.001 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดการก ากับตนเอง (self–regulation) สรุปได้ว่า 
แนวคิดดังกล่าว มีผลต่อยอมรับการเจ็บป่วย การรับรู้ปัญหาการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดหรือการศึกษา 
การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง การลดความรู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้เป็นภาระ และเกิด
การตัดสินใจและการปฏิบัติ การให้ความร่วมมือ เพราะมีความเชื่อในผลดีในการปฏิบัติที่จะตามมา 
และสามารถปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของตน ครอบครัว และสังคมที่เป็นอยู่ได้ 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

34 

 2.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ The “take PRIDE ” Program และการประยุกต์
ทฤษฎีความสามารถตนเอง 
 Duangsong R. (2001) ได้ศึกษาผลของการประยุกต์โปรแกรม “take PRIDE” ในโครงการควบคุม
น้ าหนักในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ประชาชนรู้จักก ากับตนเอง
ในการควบคุมน้ าหนักและการป้องกันโรคอ้วน ศึกษาในประชาชนอายุ 40–65 ปี จ านวน 2 ชุมชน แบ่งเป็น
ชุมชนทดลองและชุมชนเปรียบเทียบ กลุ่มละ 100 คน รวมเป็น 200 คน แบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 50 คน 
ในกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลองของกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทดลองของกลุ่ม
ใกล้จะมีสภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ในกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มที่ 3 กลุ่มทดลองของกลุ่มที่มีน้ าหนัก
เกินมาตรฐาน กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มทดลองของกลุ่มใกล้จะมีสภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ในกลุ่มเปรียบเทียบ 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานและกลุ่มใกล้จะมีภาวะน้ าหนักเกิน มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการลดน้ าหนักหรือควบคุมน้ าหนักในทางที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 Clark et al. (1992) ศึกษากระบวนการก ากับตนเองด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้โปรแกรม
The take PRIDE Program ส าหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ จ านวน 246 คน โดยใช้แนวคิดการก ากับตนเอง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีปัญญาสังคม ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมผู้ป่วยในการก ากับตนเอง ประกอบด้วย
การสังเกตตนเอง การตัดสินใจและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจ ขั้นที่ 2 เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วย
ดัดแปลงกลวิธีในการก ากับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่มๆ ละ 
6–8 คน พบกันสัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมง จ านวน 4 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคหัวใจ
มีการพัฒนาการจัดการตนเอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 กมลพรรณ วัฒนากร และอาภรณ์ ดีนาน (2556, หน้า 143-155) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วน โดยรวบรวมหลักฐาน
เชิงประจักษ์น ามาพัฒนารูปแบบโปรแกรม ซึ่งเป็นการสนทนารายบุคคลที่มีการให้ค าปรึกษาอย่างสอดคล้อง
กับความพร้อมของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stage of change) ของแต่ละบุคคล โปรแกรมที่สร้างขึ้นนี้
ใช้เวลาด าเนิน กิจกรรม 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลา สนทนาครั้งละ 30–45 นาที ประเมินผล
การน าโปรแกรมไปใช้ 1 เดือน พบว่าโปรแกรมส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและผลลัพธ์ทางด้านร่างกาย ได้แก่ ดัชนีมวลกายและระดับน้ าตาลในเลือดของกลุ่มตัวอย่างลดลง 
 ณิชาพัฒน์ เรืองสิริวัฒก์, ปาหนัน พิชยภิญโญ และสุนีย์ ละก าปั่น (2556, หน้า 74-87) ได้ศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลง ในประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ที่อาศัยอยู่ต าบลคอกกระบือ จังหวัด
สมุทรสาคร ท าการสุ่มตัวอย่างจ านวน 76 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 38 คน 
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับประทานอาหาร ความสมดุล
ในการตัดสินใจ การรับรู้ความสามารถของตนเองและพฤติกรรมการรับประทานอาหารป้องกันโรคเบาหวาน
ในสัปดาห์ที่ 5 และ 8 สูงกว่าการทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05)
และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มทดลองอยู่ในขั้นปฏิบัติ 
 ทัศนีย์ ขันทอง, แสงอรุณ อิสระมาลัย และพัชรี คมจักรพันธุ์ (2556, หน้า 85-99) ได้ศึกษา
ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และระดับน้ าตาลในเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลิน ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการดูแลตามปกติและโปรแกรม
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สนับสนุนการจัดการตนเอง ต่างมีผลในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลินได้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.05 และ p<.001 
ตามล าดับ) อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองเท่านั้นที่สามารถลดระดับน้ าตาลในเลือด
ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญสถิติ (p<.001) 
 ยุพา จิ๋วพัฒนกุล (2555, หน้า 85-99) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยการ
แกว่งแขนร่วมกับ ครอบครัวต่อพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง
ชนิดไม่ทราบสาเหตุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบ
สาเหตุจาก 8 หมู่บ้าน ที่มารับการรักษาที่คลินิกอายุรกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกเลือกเข้ากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 31 คน โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรม การออกก าลังกายโดยการแกว่งแขน 
ร่วมกับได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวขณะออกก าลังกาย ส่วนกลุ่มควบคุมออกก าลังกาย
โดยการแกว่งแขนแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
วัดพฤติกรรม การออกก าลังกายก่อนและหลังการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบที
ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ภายหลังสิ้นสุดโปรแกรมการออกก าลังกาย พบว่า ผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง 
มีพฤติกรรมการออกก าลังกายดีกว่า กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในด้านของระยะเวลา
ที่ออกก าลังกายต่อวัน (p<.001) จ านวนวันออกก าลังกายต่อสัปดาห์ (p<.05) และ จ านวนครั้ง
ของการแกว่งแขนแต่ละท่า (p<.001) 
 รติกร พลรักษ์, วิภาวี คงอินทร์ และจารุวรรณ มานะสุรการ (2551, ออนไลน์) ได้ศึกษาผลของ
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยาฉีด อินซูลินแบบปากกาของผู้ป่วยเบาหวาน
สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลินแบบปากกา กลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ทั้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย การฉีดอินซูลินแบบปากกา
เป็นครั้งแรกท่ีมารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลา ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่า คะแนนความสามารถในการฉีด 
อินซูลินแบบปากกาภายหลังได้รับโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนแตกต่างกับกลุ่มที่ได้รับการสอน 
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุ่มควบคุม มีคะแนนความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลิน
แบบปากกาเท่ากับ 3.60 (S.D.=1.40) และกลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลิน
แบบปากกาเท่ากับ 8.67 (S.D.=0.62) 
 วิมลรัตน์ จงเจริญ และคณะ (2551, ออนไลน์) ได้ศึกษารูปแบบการส่งเสริมการดูแลตนเอง 
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังสิ้นสุดโครงการ
พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองในการส่งเสริมการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน 
มีการควบคุมชนิดและปริมาณอาหารได้ถูกต้องและต่อเนื่องดีขึ้น กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่ง  
มีการออกก าลังกายสม่ าเสมอ รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด และสามารถเผชิญกับภาวะเครียด
ได้มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า และค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาล
ในเลือดบนฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ .001 
ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการส่งเสริมการดูแลระดับน้ าตาลในเลือด
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ด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 เน้นความเป็นหุ้นส่วนร่วมระหว่างผู้ป่วย ญาติ และพยาบาล 
ภายใต้บรรยากาศของการดูแลแบบองค์รวม 
 สุกาญจน์ อยู่คง และคณะ (2558, หน้า 272-285) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการก ากับตนเอง
ต่อพฤติกรรมการควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมการก ากับตนเอง
มีผลท าให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดไม่ได้รับรู้ความสามารถตนเอง (p<0.05) 
มีความคาดหวังในผลดีของการปฏิบัติตัวด้านการควบคุมอาหาร (p<0.05) และมีพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
ซึ่งดีขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการก ากับตนเองมีผล
ท าให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 มีพฤติกรรมการควบคุมอาหารดีขึ้น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่าการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นในโปรแกรมสุขศึกษา 
ต้องสามารถที่จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมมีการสังเกตปัญหาของตนเอง มีการตัดสินใจและการปฏิบัติ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและเข้ากับความเป็นไปได้ของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
จากแนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน แนวคิดการก ากับตนเอง ทฤษฎี
ความสามารถตนเอง และการประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program ผู้วิจัยได้น าเอากรอบแนวคิด
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 
อาหาร การออกก าลังกายและการใช้ยา การสาธิต และการฝึกทักษะในเรื่องของอาหารและการออกก าลังกาย 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการน าเสนอตัวแบบ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะให้ผู้ป่วยเบาหวานมีการสังเกต
ตนเอง การตัดสินใจและการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคเบาหวาน ท าให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม เข้ากับแบบแผนการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล 
 2.6.4 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program โดยการใช้แนวคิด
การก ากับตนเอง (Self-regulation) ตามทฤษฎีปัญญาสังคม (social cognitive learning theory) 
ของ Bandura (1986) มาประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังการทดลอง (two groups pretest-posttest design) โดยประยุกต์ “take PRIDE” program 
ตามกรอบแนวคิดการก ากับตนเอง (self-regulation) ของ Bandura เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองชะโด ต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการก ากับตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย 
และระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย และระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบโดยมีรูปแบบการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การสร้างเครื่องมือ 
 3.4 การประเมินคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
Group1 (Exp)            Wk0     Wk2  Wk4       Wk6       Wk8  Wk10     
                

     
     

 O1     x1           x2      x3  x4   O2 
            
 
Group1 (Comp)   Wk0    Wk2         Wk4       Wk6         Wk8        Wk1           
  
  

 O3                                                  O4 
 
ภาพ 4  รูปแบบการวิจัย 
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สัญลักษณ์ที่ใช้ 
  
 Group 1 (Exp) หมายถึง กลุ่มทดลอง 
 Group 2 (Comp) หมายถึง กลุ่มเปรียบเทียบ 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้

แบบสัมภาษณ์เรื่องการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย และระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1c) 

 O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เรื่องการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย และระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1c) 

 O3 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย และระดับน้ าตาล
สะสมในเลือด (HbA1c) 

 O4 หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เรื่องการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย และระดับน้ าตาล
สะสมในเลือด (HbA1c) เป็นกิจกรรมการทดลองตามโปรแกรม
การก ากับตนเองส าหรับผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง ที่ประยุกต์ 
“take PRIDE” program ตามกรอบแนวคิดการก ากับตนเอง
ของ Bandura ซึ่งด าเนินการติดต่อกัน 8 สัปดาห์ โดยแต่ละ
กิจกรรมห่างกันครั้งละ 2 สัปดาห์ 

 X1-X4 หมายถึง กิจกรรมการทดลองตามโปรแกรมการก ากับตนเองส าหรับผู้ป่วย
เบาหวานกลุ่มทดลอง ที่ประยุกต์ “take PRIDE” program 
ซึ่งด าเนินการติดต่อกัน 10 สัปดาห์ โดยแต่ละกิจกรรมห่างกัน
ครั้งละ 2 สัปดาห์ 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 
 
 3.1.1 ประชำกรในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการตรวจรักษา 
ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 
– เดือนสิงหาคม 2559 จ านวน 158 คน 
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 3.1.2 ขนำดตัวอย่ำงและกำรคัดเลือกตัวอย่ำง 
 1) ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับการตรวจรักษา ณ 
คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด จ านวน 60 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน ได้จากการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณ
ขนาดตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ตามสูตรของ  Fleiss (1981) และใช้ข้อมูลอ้างอิงจาก
ผลการวิจัยของ พัชรี อ่างบุญตา (2555) ซึ่งได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการ
ตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
จ านวน 52 คน เป็นกลุ่มทดลอง 26 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 26 คน ซึ่งหลังการทดลองพบว่า กลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซี  เท่ากับ 7.5 (S.D.=1.8) และกลุ่มเปรียบเทียบมีค่าเฉลี่ย 
ฮีโมโกลบินเอวันซี เท่ากับ 8.6 (S.D.=1.6) ดังนี้ 
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เมื่อ n  คือ จ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
 Z  คือ  ค่ามาตรฐานภายใต้โค้งปกติท่ีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% (1.645) 

 Z  คือ  ค่าอ านาจการทดสอบที่ 80% (0.84) 

 
2  คือ  ค่าความแปรปรวนร่วมของค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มทดลองและ

กลุ่มเปรียบเทียบ 
 1  คือ  ค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มทดลอง 
 2  คือ  ค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มเปรียบเทียบ 

 

 โดยความแปรปรวนร่วมของค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ
ค านวณได้จาก 
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1.  

เมื่อ n1 คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลอง 
 n2 คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มเปรียบเทียบ 
 sd1

2 คือ  ค่าความแปรปรวนของค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มทดลอง 
 sd2

2 คือ  ค่าความแปรปรวนของค่าฮีโมโกลบินเอวันซีในกลุ่มเปรียบเทียบ 

การหาค่าความแปรปรวนร่วม 
  2    =   (26 - 1) (1.8)2 + (26- 1) (1.6)2 
        (26 +26) – 2 
      = 81+64 
           50 
      =   2.9 
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 แทนค่าในสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้ 
    n = [1.645 + 0.84]2 2(2.9) 

(7.5-8.6)2 
  = 6.175(2)(2.9) 

        1.21  
        =   29.59 
       ~     30 คน 
 2) การคัดเลือกตัวอย่าง 
 ด าเนินการคัดกรองตัวอย่างตามเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) จากทะเบียน
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการตรวจรักษา ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองชะโด ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่พ่ึงอินซูลิน ทั้งชายและหญิง 
 (2) มีอายุอยู่ระหว่าง 40–70 ปี 
 (3) มีระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS)อยู่ระหว่าง 130–300 mg% 
(เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ครั้งติดกัน) 
 (4) ได้รับการรักษาโดยการรับประทานยา 
 (5) ไมต่ั้งครรภ์ 
 (6) สามารถอ่านออกเขียนได้ สื่อสารเข้าใจ 
 (7) อยู่ในเขตต าบลกระจัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรืออ าเภอใกล้เคียง
ที่สามารถติดตามเยี่ยมบ้านได้ 
 (8) ยินดีเข้าร่วมการวิจัยด้วยความสมัครใจ 
 จัดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 30 คู่ โดยการจับฉลาก
กลุ่มตัวอย่างของแต่ละคู่ โดยผู้ที่ถูกจับฉลากได้จะก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่างของคู่นั้น
ที่ไม่ถูกจับฉลากจะก าหนดให้เป็นกลุ่มเปรียบเทียบ ท าอย่างนี้ซ้ าจนครบ 30 คู่ ท าให้ได้กลุ่มทดลอง
จ านวน 30 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน  

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการก ากับตนเองในการส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานที่ประยุกต์  จาก take PRIDE. 
program ร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดซึ่งพัฒนาบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฏี การก ากับตนเอง
ร่วมกับทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง แนวคิดทฤษฎีก ากับตนเองมี 3 กระบวนการย่อย คือ 
 1) กระบวนการสังเกตตนเอง (self-observation) 
 กระบวนการสังเกตตนเองได้รวบรวมอยู่ในชื่อของ “P” (P: problem selection) 
เป็นการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวานสังเกต / วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
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ของตนเอง เพ่ือก าหนดเป็นพฤติกรรมเป้าหมายในการปรับเปลี่ยน โดยผู้ป่วยเบาหวานจะต้องฝึกวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของตนเองในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารใดบ้างที่คิดว่ามีผลท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดยังคงสูง มีปัญหาหรืออุปสรรคส าคัญอะไรบ้าง
ที่อาจท าให้ไม่สามารถบริโภคอาหารได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่ท าให้
ไม่สามารถออกก าลังกายตามท่ีก าหนด  
 2) กระบวนการตัดสินใจ (judgments process) 
 กระบวนการตัดสินใจ จะก าหนดเป็นกิจกรรมการทดลองในชื่อ “R” (R: researching 
the daily routine) โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ของตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลต่อระดับน้ าตาลในเลือดพร้อมปัญหาหรืออุปสรรคส าคัญที่ท าให้
ไม่สามารถบริโภคอาหารได้ถูกต้อง เหมาะสม และไม่สามารถออกก าลังกายตามที่ก าหนด ถูกน ามาป้อนกลับ
ให้กับผู้ป่วยและเปรียบเทียบกับพฤติกรรมที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ตัดสินใจ
เลือกพฤติกรรมเป้าหมาย (การบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย) ที่ผู้ป่วยวิเคราะห์ว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันหรือปฏิบัติบ่อยครั้งและมั่นใจว่ามีผลต่อระดับน้ าตาลในเลือด เพ่ือการปรับเปลี่ยน 
1–2 พฤติกรรมย่อย  
 เมื่อได้พฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับการพัฒนาทักษะในการตั้งเป้าหมาย 
(goal setting) ในชื่อของกิจกรรม “I” (I: identifying a disease self-management goal) 
โดยการตั้งเป้าหมายด้วยตัวผู้ป่วยเองร่วมกับการให้ค าแนะน าในการตั้งเป้าหมายโดยผู้วิจัย การตั้งเป้าหมาย
ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกสบายใจและพยายามกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตน
ก าหนดไว้เองมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยกระท าพฤติกรรมได้ส าเร็จ จะเกิดความพึงพอใจในตนเองส่งผลให้มีการรับรู้
ความสามารถตนเองในการกระท าพฤติกรรมเพ่ิมขึ้น การตั้งเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจนี้ จะเป็นการฝึก
การก าหนดเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายตามที่
ผู้ป่วยเบาหวานก าหนด รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายในลักษณะของการลดระดับน าตาลในเลือดที่จะส่งผล
ต่อการควบคุมโรค 
 นอกจากก าหนดเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายแล้ว ในกระบวนการตัดสินใจยังประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน “D” (D: developing 
a plan to reach the goal) ซึ่งหมายถึง การวางแผนหรือการก าหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของผู้ป่วยเบาหวาน 
 3) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (self-reaction) 
 กระบวนการแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง เป็นกระบวนการสุดท้ายของขั้นตอน
การก ากับตนเอง ท าหน้าที่ในการตอบสนองผลที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมของตนเอง ผู้ป่วยจะได้รับ
การสนับสนุนให้แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวก โดยการให้รางวัลตนเองร่วมกับการได้รับค าชมเชย
จากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มและจากผู้วิจัย ถ้าผู้ป่วยสามารถกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกายได้เท่ากับเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ การให้รางวัลตัวเองจะเป็นสิ่งจูงใจ
ในการกระท าพฤติกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย สิ่งจูงใจตนเองอาจจะมาจากภายนอก ได้แก่ วัตถุสิ่งของ 
หรือ การให้เวลาอิสระกับตัวเอง การได้ท ากิจกรรมที่ตนเองชอบ หรืออาจจะเป็นสิ่งจูงใจจากภายใน 
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เช่น การยกย่องชื่นชมตนเอง หรืออาจจะต าหนิตนเองหากไม่สามารถกระท าพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนนี้นอกจากจะสร้างแรงจูงใจในการกระท าพฤติกรรมแล้ว ยังจะท าให้ผู้ป่วยมีการรับรู้
ความสามารถตนเองสูงขึ้น เนื่องจากได้รับประสบการณ์การประสบความส าเร็จด้วยตนเองและได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มและจากผู้วิจัย กิจกรรมในกระบวนการย่อยดังกล่าว
อยู่ในชื่อของ “E” (E: establishing a reward for reaching the goal or making process)  
 นอกจากกิจกรรม “PRIDE” แล้ว ระหว่างด าเนินกิจกรรมทั้ง 5 ที่ให้ผู้ป่วยเบาหวาน
สังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของตนเองเพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวาน
ตัดสินใจเลือกพฤติกรรมเป้าหมายและตั้งเป้าหมายด้วยตัวผู้ป่วยเองร่วมกับการให้ค าแนะน า
ในการตั้งเป้าหมายโดยผู้วิจัยและให้ผู้ป่วยวางแผนหรือก าหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดของผู้ป่วยเบาหวาน ถ้าผู้ป่วย
สามารถกระท าพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายได้เท่ากับเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ผู้ป่วยจะได้รับการสนับสนุนให้แสดงปฏิกิริยาต่อตนเองทางบวกโดยการให้รางวัลตนเองและได้รับ 
ค าชมเชยจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มและจากผู้วิจัย จะมีกิจกรรมการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเอง
ผ่านตัวแบบและการให้ข้อมูลป้อนกลับร่วมกับการให้รางวัล โดยตัวแบบจะแสดงให้เห็นถึงแนวทาง 
การวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายด้วยตนเอง การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย
เพ่ือการปรับเปลี่ยน การก าหนดเป้าหมายและการวางแผนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายตามเป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเหมาะสม
และการออกก าลังกายตามที่ก าหนด ซึ่งจะท าให้ผู้ป่วยคาดหวังในผลที่จะได้รับเหมือนตัวแบบ เมื่อผู้ป่วย
มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ ก็จะมองเห็นคุณค่าของพฤติกรรมที่จะปฏิบัติด้วย  
 ดังนั้น กิจกรรมตามโปรแกรม take PRIDE ร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดในการวิจัยครั้งนี้ จึงออกแบบเป็นกิจกรรมตามข้ันตอนผ่านกิจกรรม
ในชื่อ “PRIDE” คือ การก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายที่เป็นปัญหา 
การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมาย การวางแผนหรือการก าหนดแนวทาง
ในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การให้รางวัล
ตนเองเมื่อท าได้ตามเป้าหมาย และการพัฒนาการรับรู้ความสามารถตนเองในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
การก ากับตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลอง ปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายตามเป้าหมายที่ผู้ป่วยแต่ละรายก าหนดเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ใน
เกณฑต์่ ากว่า 130 มิลลิกรัม/เดซิลิตร 
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ตาราง 4 แสดงกิจกรรมตามโปรแกรมการก ากับตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวานที่ประยุกต์จาก take PRIDE. program  

 
สัปดาห ์

ที ่
กิจกรรมครั้งท่ี 

(X1-X4) 
รายละเอียดกจิกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน 

ที่ใช้ 
ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

1 1. การเลือก 
   ปัญหา 
   (P =Problem  
   Selection) 
   และการก าหนด   
   ปัญหาในชีวิต 
   ประจ าวัน    
   (R=Researching  
   daily routine) 
 

1. สรุป ทบทวนความรู ้
   เรื่องโรคเบาหวาน: 
   สาเหตุอาการ  
   ภาวะแทรกซ้อน 
   และการควบคุม 
   ระดับน้ าตาลในเลือด 
   โดยการถามตอบ 
2. ให้ผู้ป่วยแต่ละคน 
   พิจารณาว่าเพราะเหตุใด 
   ผลการตรวจน้ าตาล 
   ในเลือดจึงมีค่าสูงกว่า 
   ระดับปกติ ผู้วิจยั 
   น าสรุปสาเหต ุ
   ด้านการกินอาหาร 
   และการออกก าลังกาย 
3. ผู้ป่วยแต่ละคนนึกถึง 
   การกินอาหารและ 
   การออกก าลังกาย 
   ในอาทิตย์หรือเดือน 
   ที่ผ่านมาทีป่ฏิบัติบ่อยๆ  
   และคิดว่าเป็นสาเหต ุ
   ของการมีน้ าตาล 
   ในเลือดสูง ให้เลือก 1 
   หรือ 2 พฤติกรรม 
   ที่ต้องการปรับเปลี่ยน 
   ผู้วิจัยน าสรุปแลกเปลี่ยน 
   เรียนรู้ระหว่างสมาชิก 
   ในกลุ่ม 
4. ผู้ป่วยแต่ละคน 
   เขียนพฤติกรรม 
   เป้าหมายที่เลือก 
5. ผู้วิจัยเน้นให้ผู้ป่วย 
   กลับไปปรับพฤติกรรม 
   เป้าหมายที่เลือก 
   และนัดหมายเข้าร่วม 
   กิจกรรมครั้งต่อไป 

- การรับรู้  
  ความรุนแรง 
  ของโรค 
  และการรบัรู้   
  โอกาสเสีย่ง 
  ต่ออันตราย 
  ของโรค 
  เบาหวาน 
- แนวคิดทฤษฎี 
  ก ากับตนเอง 

2 
ช่ัวโมง 

- ให้ผู้ป่วยดูวีดีโอ 
  ตัวแบบท่ีมีปัญหา  
  เกี่ยวกับสุขภาพ 
  ของตนเองในการ 
  แสดงความรูส้ึก เช่น  
  ตัวแบบมีความกังวล 
  เนื่องจากเป็นโรคหัวใจ  
  รู้สึกกลัวและกังวล 
  จากการเป็นโรคหัวใจ  
  ให้สมาชิกกลุ่มอภิปราย 
  ว่ารู้สึกอย่างไร 
  กับปัญหาที่ตัวเขา  
  ประสบอยู่แล้ว 
  น าไปสู่ว่าจะปฏิบัตติัว 
  อย่างไร 
- ให้ผู้ป่วยดูวีดีโอ 
  ตัวแบบท่ีมีปัญหา  
  ควบคุมระดับ 
  น้ าตาลในเลือด 
  ไม่ด ี
- ให้ผู้ป่วยดูวีดีโอ 
  ตัวแบบท่ีมีปัญหา 
  ในการเลือกปัญหา 
  ในการดูแลตนเอง  
  เช่น การเลือก 
  รับประทานอาหาร 
- คู่มือการดูแล 
  ตนเองเมื่อเป็น 
  โรคเบาหวาน 
- สมุดบันทึก 
  พฤติกรรมของตัว 
  ผู้ป่วยท่ีเป็นปัญหา 
  ในช่วง 7-14วัน 

- อภิปราย 
  เกี่ยวกับปัญหา 
  สุขภาพและ 
  ปัญหาในการ 
  ดูแลตนเอง 
- ซักถาม 
- สุ่มถาม 
- สังเกตพฤติกรรม 
  ที่เป็นปัญหา 
  แล้วบันทึก 
- ผู้ป่วยสังเกต 
  ตนเองที่เป็น 
  ปัญหาแล้ว 
  บันทึกพฤติกรรม 
  ที่เป็นปัญหา 
  ของตนเองแล้ว  
  น าปัญหาที่พบ 
  มาร่วมอภิปราย 
  ในการประชุม 
  ครั้งต่อไป 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สัปดาห ์
ที ่

กิจกรรมครั้งท่ี 
(X1-X4) 

รายละเอียดกจิกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน 
ที่ใช้ 

ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

2 2. การก าหนด 
   เป้าหมาย 
   ในการปรับ 
   พฤติกรรม 
   การควบคมุโรค 
   (I=identifying  
   a disease-self  
   management  
   goal) และ 
   การก าหนด 
   แนวทาง 
   การปฏิบัต ิ
   เพื่อบรรล ุ
   เป้าหมาย     
   (D= 
   developing 
   a plan to  
   reach the  
   goal) 

1. ผู้วิจัยให้ผู้ป่วยแต่ละคน 
   เล่าประสบการณ์ในการ 
   ปรับพฤติกรรมเป้าหมาย 
   ที่เลือกในครั้งท่ีแล้ว 
2. ให้ผู้ป่วยแต่ละคน 
   พิจารณาว่าเพราะเหตุใด 
   ผลการตรวจน้ าตาล 
   ในเลือดในครั้งนี ้
   จึงมีค่าสูงกว่าระดับปกติ  
   ผู้วิจัยน าสรุปแนวทางการ 
   ปรับพฤติกรรม 
3. น าเสนอตัวแบบ 
   ที่ประสบผลส าเร็จ 
   ในการปรับพฤติกรรม 
   และควบคุมระดับ 
   น้ าตาลในเลือดได ้
4. ผู้วิจัยสรุปและน าเสนอ 
   แนวทาง/วิธีการก าหนด 
   เป้าหมายและแนวปฏิบตั ิ
   เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
5. ผู้ป่วยแต่ละคนก าหนด 
   เป้าหมายในการปรับ 
   พฤติกรรมและแนวทาง 
   ในการบรรลุเป้าหมาย 
   ของตนเอง และเขียน 
   ลงในกระดาษ 
6. ผู้วิจัยเสนอทางเลือก 
   ในการกินอาหารและ 
   การออกก าลังกาย 
   ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
 เช่น เมนูอาหารส าหรับ 
 ผู้ป่วยเบาหวาน 
 การออกก าลังกาย 
 เดินแกว่งแขน 
 ฤาษีดัดตน เป็นต้น 

- แนวคิด 
  ทฤษฎี 
  การก ากับ 
  ตนเอง 

2  
ช่ัวโมง 

- ดูวีดีโอตัวแบบท่ีม ี
  การก ากับตนเอง  
  เกี่ยวกับเรื่อง 
  การเลือกรับประทาน 
  อาหารที่เหมาะสม 
  กับโรคเบาหวาน 
- หลังจากดูตัวแบบ 
  ให้สมาชิกกลุ่ม 
  อภิปรายและร่วมกัน 
  ก าหนดเป้าหมาย 
  อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
  ว่าควรจะท าอย่างไร  
  จะท ากิจกรรมอยา่งไร 
  เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 
  ให้ส าเร็จโดยใช้ 
  ประสบการณ ์
  ที่ผ่านมาเป็นแนวทาง 
- เปิดเพลง/ภาพประกอบ 
  การออกก าลังกาย 
  แบบการเดิน 
  แกว่งแขนและ 
  ฤาษีดัดตน 
- คู่มือการดูแลตนเอง 
  ของผู้ป่วยเบาหวาน 

- สังเกต 
  การมีส่วนร่วม 
  ในกิจกรรม 
- เปรียบเทียบ 
  พฤติกรรมของ 
  แต่ละบุคคล 
  ที่ท าได้และ 
  ท าไม่ไดภ้ายใน  
  2 อาทิตย์ โดยด ู
  จากการบันทึก 
  ในสมุดบันทึก   
  พฤติกรรม 
- ผู้ป่วยเบาหวาน 
  ตั้งเป้าหมายว่า 
  จะปฏิบัติตาม 
  ค าแนะน า 
  ในการดูแล 
  ตนเองได ้
  อย่างไร กี่ข้อ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สัปดาห ์
ที ่

กิจกรรมครั้งท่ี 
(X1-X4) 

รายละเอียดกจิกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน 
ที่ใช้ 

ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

  7. ผู้วิจัยเน้นและสญัญา  
    ร่วมกันที่จะน าแนวทาง 
    การปรับพฤติกรรม 
    ไปปฏิบัติเพื่อบรรลุ   
    เป้าหมายและควบคุม 
    ระดับน้ าตาลในเลือด  
    และนัดหมายเข้าร่วม 
    กิจกรรมครั้งต่อไป 

    

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
6 

3. การให้รางวัล 
   ตนเองเมื่อปฏิบัต ิ
   ตามเป้าหมาย 
   หรือมีความ 
   ก้าวหน้า  
   (establishing 
   a reward for  
   reaching the 
   goal or  
   making  
   process) 
 
 
 
 
 
 
 
4. การทวนย้ า 
   การปรับ 
   พฤติกรรม 
   ตามเป้าหมาย 

1. ผู้ป่วยแต่ละคนเล่า 
   ประสบการณ์ในการ 
   ปรับพฤติกรรมเป้าหมาย 
   ตามแนวทางที่เลือก 
2. ผู้วิจัยกล่าวชมเชย และ 
   ให้ผู้ป่วยในกลุ่มปรบมือ 
   ให้กับผู้ที่สามารถ 
   ปฏิบัติตามเป้าหมาย 
   หรือมีความก้าวหน้า  
3. ให้ผู้ป่วยแต่ละคน 
   พิจารณาว่าผลการตรวจ 
   น้ าตาลในเลือดในครั้งนี ้
   ต่ ากว่าครั้งท่ีผ่านมา 
   หรือไม่ ผู้วิจัยกล่าว 
   ชมเชย และให้ผู้ป่วย 
   ในกลุ่มปรบมือให้กับ 
   ผู้ที่มีน้ าตาลในเลือดลดลง 
4. ให้ผู้ป่วยในกลุ่ม 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
   แนวทางการปรับ 
   พฤติกรรมที่ไดผ้ลและ 
   การเอาชนะอุปสรรค 
5. ผู้ป่วยแต่ละคนปรับ 
   แนวทางในการปฏิบัติ 
   เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
   ของตนเอง (ถ้าต้องการ 
   ปรับ) และเขียนลง 
   ในกระดาษเพื่อน าไป 
   ปฏิบัติที่บ้าน 

- แนวคิดทฤษฎี 
  การก ากับ 
  ตนเอง 

2 
ช่ัวโมง 

- ดูวีดีโอรูปแบบ 
  พฤติกรรมที่ท าส าเร็จ 
- ก าหนดการให้รางวัล 
  ผู้ที่ปฏิบัติได้ชัดเจน 
- ให้รางวัลส าหรับ 
  คนตอบค าถาม 
  ถูกต้อง 

- ให้ผู้ป่วยก าหนด 
  ความก้าวหน้า 
  การด าเนินงาน 
  การปฏิบัต ิ
  มีกระบวนการ 
  อย่างไร เช่น  
  การท าตาม 
  ค าแนะน า 
  ของแพทย์และ 
  พยาบาล 
  สามารถปฏิบัต ิ
  ได้มากน้อย 
  เพียงใด 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สัปดาห ์
ที ่

กิจกรรมครั้งท่ี 
(X1-X4) 

รายละเอียดกจิกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน 
ที่ใช้ 

ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

  6. ผู้วิจัยสรุป ถึงความส าคญั 
   ของการควบคุมน้ าตาล 
   ในเลือดโดยการปรับ 
   พฤติกรรม และเน้นว่า  
   “เราท าได”้ และสญัญา 
   ร่วมกันที่จะน าแนวทาง 
   การปรับพฤติกรรม 
   ไปปฎิบัติเพื่อควบคมุ 
   ระดับน้ าตาลในเลือด  
   และนัดหมายเข้าร่วม 
   กิจกรรมครั้งต่อไป 

    

8 5. การทวน 
   ย้ าการปรับ  
   พฤติกรรม 
   ตามเป้าหมาย 

1. ปฏิบัติกิจกรรม 1-6  
   เหมือนครั้งท่ี 3 
2. เพิ่มพฤติกรรมเป้าหมาย 
   ตามความเหมาะสม 
   ของผู้ป่วย 
   (1) สนับสนุนให้ก าลังใจ 
       ในการปรับพฤติกรรม 
       ตามเป้าหมายและ 
       แนะแนวทาง 
       การแก้ไขอุปสรรค 
       ในการปรับพฤติกรรม 
       ที่ผ่านมา 
  (2) กระตุ้นให้ก าลังใจ 
      ผู้ที่ปฏิบัติตัวไดต้่ ากว่า 
      เป้าหมายและให ้
      ก าลังใจ ชมเชย 
      ผู้ที่ปฏิบัติได ้
      ตามเป้าหมาย 
      อย่างต่อเนื่อง 
  (3) ส่งเสริมให้ผู้ป่วย 
      เพิ่มพฤติกรรม 
      เป้าหมายที่จ าเป็น 

- แนวคิดทฤษฎี 
  การก ากับ 
  ตนเอง 

2 
ช่ัวโมง 

- ให้ผู้ป่วยเขียน 
  ความก้าวหน้า 
  การตั้งใจท่ีจะกระท า 
  ตามทั้งหมด เพื่อให ้
  บรรลุพฤติกรรม 
  เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

- ผู้ป่วยสามารถ  
  ก าหนด  
  พฤติกรรม 
  เป้าหมาย 
  ด้วยตนเอง 
  และสามารถ 
  ท าได้บรรล ุ
  เป้าหมาย 
  อย่างไร 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

สัปดาห ์
ที ่

กิจกรรมครั้งท่ี 
(X1-X4) 

รายละเอียดกจิกรรม ทฤษฎีพื้นฐาน 
ที่ใช้ 

ระยะ 
เวลา 

เครื่องมือ 
ที่ใช้ 

การประเมินผล 

10 6. การตรวจ 
   ระดับน้ าตาล 
   สะสมในเลือด 
   (HbA1c) 

1. กิจกรรมการตรวจ  
   ระดับน้ าตาล 
   สะสมในเลือด  
   (HbA1c) 

 - นัดตรวจ 
  เลือดทีค่ลินิก 
  เบาหวาน 

- เครื่องตรวจน้ าตาล 
  ปลายนิ้วชนิดพกพา  
  รุ่น AUTO ยี่ห้อ  
  Glu dr. 
- แผ่นตรวจน้ าตาล 
  ในเลือด (test strip) 
- เข็มเจาะเลือด  
  (lancet) 
- อุปกรณ์เจาะเลือด  
  syringe 5 ml 
  และเข็มdisposable 
  เบอร์ 21 

- เปรียบเทียบ 
  ระดับน้ าตาล 
  ในเลือด 
  ก่อนอาหารเช้า 
  เพื่อประเมินผล 
  การดูแลตนเอง 
  ของผู้ป่วย 
  เบาหวาน 
  ในช่วง 8 สัปดาห ์
  ที่ผ่านมา 

 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภำษณ์ ประกอบไปด้วยข้อค าถาม 
3 ส่วน คือ 
 1) ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2) ข้อค าถามความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถในการบริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือด  
 3) ข้อค าถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 
 (1) การปฏิบัติตัวด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม มีเนื้อหาครอบคลุม 
จ านวนมื้อในการรับประทานอาหารใน 1 วัน และที่รับประทานอาหาร การควบคุมอาหาร การปฏิบัติ
เมื่อหิวบ่อยๆ ผลไม้ที่รับประทานเป็นประจ า น้ ามันที่ใช้ประกอบอาหาร ผู้ประกอบอาหารขณะอยู่บ้าน 
การปฏิบัติเมื่อไปงานเลี้ยงนอกบ้าน การดื่มขณะไปงานเลี้ยงเครื่องดื่มเป็นประจ า การรับประทานอาหาร
ประเภทของหวาน ของมัน อาหารที่มีไขมันมาก อาหาร 
 (2) การปฏิบัติด้านการออกก าลังกาย การเคลื่อนไหวร่างกายส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
ได้แก่ การเดินเร็วแกว่งแขน ฤาษีดัดตน เป็นต้น โดยกิจกรรมต้องมีความต่อเนื่องใช้เวลาในการออกก าลังกาย 
20–30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งการเลือกประเภทของการออกก าลังกายขึ้นอยู่กับอายุ ความชอบ
และความถนัด รวมทั้งศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

48 

3.3 กำรสร้ำงเครื่องมือ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากการทบทวน
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยแบ่งเป็น 
2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.3.1 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 1) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน และศึกษา
ปัญหาความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันโดยวิธีการสนทนากลุ่ม
จ านวน 3 กลุ่มย่อย 
 2) จัดประชุมครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผนทีมร่วมท างาน เพ่ือชี้แจงข้อมูลพฤติกรรม รวมทั้ง
วางแผนการจัดโปรแกรม โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย พร้อมแนวทางการประเมิน
พฤติกรรม 
 3) จัดประชุมครั้งที่ 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมและก าหนดบทบาทหน้าที่ของทีม
ผู้ร่วมงานและซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของการด าเนินกิจกรรม  
 3.3.2 สร้ำงแบบสัมภำษณ์ ใช้สอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่ม การออกก าลังกาย โดยให้ตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัย 
 
3.4 กำรประเมินคุณภำพเครื่องมือ 
 
 3.4.1 คุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 
3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลด้านคุณลักษณะประชากรและการเจ็บป่วย 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ระยะเวลาการเป็นโรคเบาหวาน 
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS) และโรคเรื้อรังอ่ืนๆ นอกจากเบาหวาน มีลักษณะค าถาม
เป็นทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความสามารถในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือด 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการบริโภคอาหารและ
การออกก าลังกาย ซึ่งมีลักษณะค าถามที่ใช้วัดพฤติกรรมของผู้ป่วยตามความเป็นจริง ตอบการปฏิบัติจริง
ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ ความถี่ ความต่อเนื่อง และจ านวนครั้งของการปฏิบัติพฤติกรรมตามค าถาม 
ลักษณะของการถามจะถามความถี่ในการปฏิบัติเป็นวันใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติ 1–2 วันต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 3–4 วันต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ 5–6 วันต่อสัปดาห์ และปฏิบัติ 
7 วันต่อสัปดาห์ โดยให้ผู้ป่วยเบาหวานเลือกตอบตามการปฏิบัติของตนเองเพียง 1 ค าตอบต่อ 1 ค าถาม 
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 3.4.2 ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ มีข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้ 
 1) ศึกษาแนวทางการก าหนดกรอบโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นโดยศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี ที่ใช้ในงานวิจัย ตลอดจนขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 2) ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างของประเด็นและเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ 
 3) สร้างข้อค าถามของแบบสัมภาษณ์และก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนส าหรับแต่ละข้อ 
 4) น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจนของการใช้ภาษา และความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช้วิธีห าค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (index of item objective congruence: 
IOC) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยข้อค าถามที่มิติซ้ ากันรวมเป็นข้อเดียวกัน และตัดข้อที่ซ้ าออก  
เพ่ิมข้อค าถามในประเด็นที่ขาด จัดเรียงข้อค าถามใหม่ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการสัมภาษณ์ ก่อนน า
เครื่องมือไปทดลองใช้ 
 5) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการประเมินความตรงเชิงเนื้อหามาปรับแก้ไข ตามค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ก่อนน าเครื่องมือไปรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง และน าไปทดสอบคุณภาพเครื่องมือ ก่อนน าไปปรับปรุงอีกครั้งและน าไปใช้จริง
ในกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
 3.4.3 กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจะท าการตรวจสอบทั้งความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
และความเที่ยง (reliability) โดยโปรแกรมการทดลองจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพเฉพาะความตรง
และการน าไปใช้ ดังนี้ 
 1) การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ในกรณีของเครื่องมือการทดลอง การตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา จะใช้การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการทดลองตามขั้นตอน PRIDE 
กับแนวคิดทฤษฏีการก ากับตนเองและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย (index of item objective congruence: IOC) ในกรณี
ของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยอาจารย์ที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน และผู้ที่รู้
แนวคิดทฤษฏีการก ากับตนเองและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองที่น ามาประยุกต์ในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่ากิจกรรมการทดลองหรือข้อค าถามที่ใช้ตรงกับแนวคิดทฤษฏีและจุดประสงค์
ที่ต้องการหรือไม่ แล้วน าคะแนนผลการพิจารณาของแต่ละท่านมาหาดัชนีความสอดคล้อง โดยกิจกรรม
หรือข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5–1.0 จะคัดเลือกไว้ใช้ และกิจกรรมหรือข้อค าถามที่มีค่า IOC 
ต่ ากว่า 0.5 จะท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ (นิรัตน์ อิมามี, 2554) แบบสอบถามที่สร้างเสร็จ
แล้วน าให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 คะแนนทุกรายข้อ
ทั้งแบบสอบถามด้านการรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย 
 2) การตรวจสอบความเที่ยง (reliability) ของเครื่องมือ โดยการน าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเจดีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 
30 คน หลังจากนั้นน าไปทดสอบค่าทางสถิติ โดยการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (reliability) แบบสัมประสิทธิ์
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อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) โดยผลการวิเคราะห์จะต้องได้ค่าความเที่ยง 
(ค่า Alpha) ไม่น้อยกว่า 0.75 ในการพิจารณาปรับข้อค าถามจะพิจารณาจากค่า alpha if item deleted 
จากกลุ่มข้อค าถามที่มีค่า alpha if item deleted มากๆ รวมทั้ งพิจารณาค่า corrected item total 
correlation ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า corrected item total correlation ติดลบ
หรือมีค่าต่ า เช่นค่าที่ต่ ากว่า 0.25 เนื่องจากข้อค าถามดังกล่าววัดไปในทิศทางที่ต่างจากข้อค าถามอ่ืนๆ 
(นิรัตน์ อิมามี, 2554) น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิไปทดลองใช้กับกลุ่มที่คล้าย
กับกลุ่มตัวอย่างที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจดีย์ จ านวน 30 คน ได้ค่าอัลฟาของแบบวัดการรับรู้
ความสามารถ เท่ากับ 0.982  
 3) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข หลังจากการหาความเที่ยง (reliability) 
แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนน าไปใช้ 
 
3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.5.1 ขั้นเตรียมการ 
 1) ประสานขอความร่วมมือในการด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลผ่านแพทย์
และพยาบาลผู้รับผิดชอบ คลินิกพิเศษตรวจโรคเบาหวาน 
 2) จัดประชุมผู้ช่วยวิจัย ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูล ลักษณะของข้อค าถาม แบบวัดพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน แบบบันทึกการรับประทานยาและการมาตามนัดโดยละเอียด 
 3) จัดประชุมผู้ช่วยผู้วิจัยในการติดตามเยี่ยมบ้านเพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้าน วิธีการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ และการใช้
แบบสัมภาษณ์การสังเกตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 4) จัดเตรียมสถานที่และความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด 
 5) ประชุมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินที่เป็นกลุ่มทดลอง เพ่ือขอความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมแนะน าทีมงาน เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์ก่อนการทดลอง 
 3.5.2 ขั้นด ำเนินกำรวิจัย 
 1) กลุ่มทดลองด าเนินกิจกรรม จ านวน 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 2 สัปดาห์ โดยแต่ละ
กิจกรรมด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้  
 2) กลุ่มเปรียบเทียบจะได้รับบริการตามปกติ  
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ภาพ 5  แสดงวิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์และให้คะแนน ลงรหัส และจัดเตรียมข้อมูล
น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปแยกวิเคราะห์ดังนี้  
 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล การรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือด ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ก่อนและหลัง
การทดลองภายในกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ paired sample t-test   
 3.6.3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถและพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกายเพื่อควบคุมน้ าตาลในเลือด ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) 
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ independent t-test 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการก ากับตนเองในด้านการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านหนองชะโด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
มีจ านวนทั้งสิ้น 60 คน โดยการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน 
กลุ่มเปรียบเทียบ 30 คน กลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ได้รับการบริการตามปกติในคลินิกเบาหวาน 
ส่วนกลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมที่ผู้วิจัยจัดให้ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการก ากับตนเองในด้านการบริโภคอาหาร และการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสมหรือใกล้เคียงกับคนปกติ สรุปผลการวิจัยมีดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย และระดับน้ าตาลสะสม
ในเลือด ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรม และระดับน้ าตาลสะสมในเลือดหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรม และระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลอง ระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง 
 4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย 
พฤติกรรม และระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
     
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=30) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ     
     หญิง 21 70.0 22 73.3 
     ชาย 9 30.0 8 26.7 
อายุ     
    41–50 ปี  3 10.0 0 0.0 
    51–60 ปี  6 20.0 7 23.3 
    61–70 ปี  10 33.3 17 56.7 
    71 ปี ขึ้นไป  11 36.7 6 20.0 
ระดับการศึกษา     
    ไม่ได้เรียน 3 10.0 3 10.0 
    ประถมศึกษา 27 90.0 27 90.0 
อาชีพ     
    เกษตรกรรม 17 56.7 19 63.3 
    รับจ้าง 9 30.0 8 26.7 
    ค้าขาย 4 13.3 0 0.0 
    อ่ืนๆ 0 0 3 10.0 
รายได้ต่อเดือน     
    น้อยกว่า 5000 บาท 12 40.00 29 99.7 
    5000 บาทขึ้นไป 18 60.00 1 3.3 
 x = 6393.33 S.D.=2558.54   x = 3366.67 S.D.= 1121.37 

 
 
 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ร้อยละ 70 อายุ 71 ปี ขึ้นไปร้อยละ 36.7 
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 93.3 ร้อยละ 60.0 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 90.0 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 56.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 60.0 กลุ่มเปรียบเทียบ
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายุ 61-70 ปี ร้อยละ 56.7 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 86.7 
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 90.0 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.3 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า 5000 บาท ร้อยละ 99.7 
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ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบจ าแนกตามระยะเวลาที่ป่วย
เป็นโรคเบาหวานและการป่วยด้วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ 

 
ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง (n=30) กลุ่มเปรียบเทียบ (n=30) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน  
    1–5 ปี  
    6–10 ปี 
    11 ปีขึ้นไป 

 
9 
14 
7 

 
30 

46.7 
23.3 

 
7 
15 
8 

 
23.3 
50.0 
26.7 

 x =7.70   S.D.=3.42 x =8.13 S.D.=3.27 
ป่วยด้วยโรคเรื้อรังอ่ืนๆ 
    ป่วย 
    ไม่ป่วย 

 
7 
23 

 
23.3 
76.7 

 
4 
26 

 
13.3 
86.7 

ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้า (FBS) 

x =148.37  x =145.30  

 
 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มทดลองส่วนใหญ่ระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน 6-10 ปี 
ร้อยละ 46.7 ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอ่ืนอีก ร้อยละ 76.7 กลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่ระยะเวลาการป่วย
เป็นโรคเบาหวาน 6-10 ปี ร้อยละ 50.0 ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอ่ืนอีก ร้อยละ 86.7 กลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาล
ในเลือดก่อนอาหารเช้า (FBS) เฉลี่ย 148.37 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบมีระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า 
(FBS) เฉลี่ย 145.30 
 
4.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย และระดับ
น  าตาลสะสมในเลือด ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่เปรียบเทยีบ    
 
ตาราง 7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย

ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง 
 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการบริโภค
อาหารและออกก าลังกาย  

n x  S.D. t p-value 

ด้านการบริโภคอาหาร      
กลุ่มทดลอง 30 36.57 8.85   

    1.644 0.106 
      กลุ่มเปรียบเทียบ 30 40.20 8.26   
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการบริโภค
อาหารและออกก าลังกาย  

n x  S.D. t p-value 

ด้านการออกก าลังกาย      
กลุ่มทดลอง 30 4.07 1.62   

    0.158 0.875 
     กลุ่มเปรียบเทียบ 30 4.00 1.66   

 
 จากตาราง 7 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนการทดลอง 
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร เท่ากับ 36.57 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 8.85 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารสูงกว่าของกลุ่มทดลองเล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 40.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 8.26 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.106) ส่วนการรับรู้
ความสามารถของตนเองในการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการออกก าลังกาย เท่ากับ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.62 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายน้อยกว่าของกลุ่มทดลอง
เล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.875) 
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายก่อนการทดลอง

ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
กลุ่มทดลอง 30 32.97 3.49   

    1.462 0.149 
กลุ่มเปรียบเทียบ 30 34.50 4.56   

การออกก าลังกาย      
กลุ่มทดลอง 30 3.83 1.37   

    1.728 0.089 
กลุ่มเปรียบเทียบ 30 3.33 0.80   
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 จากตาราง 8 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เท่ากับ 32.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.49 ส่วนกลุ่ม
เปรียบเทียบก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารสูงกว่าของกลุ่มทดลองเล็กน้อย คือ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.56 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคอาหารก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.149) 
ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การออกก าลังกาย เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายน้อยกว่าของกลุ่มทดลองเล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.089) 
 
ตาราง 9 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดสะสมก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด n x  S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 30 7.64 0.27   

    0.620 0.538 
กลุ่มเปรียบเทียบ 30 7.60 0.23   

 
 จากตาราง 9 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสะสมก่อนการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสะสม กอ่นการทดลองของกลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสะสม เท่ากับ 7.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดสะสมน้อยกว่าของกลุ่มทดลองเล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาล
ในเลือดสะสมก่อนการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.538) 
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4.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรม และระดับน  าตาลสะสมในเลือดหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
ตาราง 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและ

การออกก าลังกาย หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

การรับรู้ความสามารถตนเองด้านการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
กลุ่มทดลอง 30 69.20 11.61   

    9.134 <0.001* 
       กลุ่มเปรียบเทียบ 30 42.67 10.88   

การออกก าลังกาย      
กลุ่มทดลอง 30 7.30 1.09   

    7.935 <0.001* 
      กลุ่มเปรียบเทียบ 30 4.53 1.57   

* p-value < 0.05 
 
 จากตาราง 10 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหาร เท่ากับ 69.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.61 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารน้อยกว่าของกลุ่มทดลอง 
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.88 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย 
เท่ากับ 7.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายน้อยกว่าของกลุ่มทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการออกก าลังกายหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตาราง 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ 

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

และการออกก าลังกาย 
n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
กลุ่มทดลอง 30 59.20 10.95   

    8.256 <0.001* 
     กลุ่มเปรียบเทียบ 30 41.47 4.30   

การออกก าลังกาย      
กลุ่มทดลอง 30 13.47 1.83   

    15.479 <0.001* 
      กลุ่มเปรียบเทียบ 30 4.27 2.69   

*p-value < 0.05 
 
 จากตาราง 11 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เท่ากับ 59.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.95 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารน้อยกว่า
ของกลุ่มทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่ากับ 41.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.30 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองหลังการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย เท่ากับ 13.47 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.83 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายน้อยกว่า
ของกลุ่มทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.69 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ตาราง 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับน้ าตาลสะสมในเลือดหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มเปรียบเทียบ 
 

ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด n x  S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง 30 7.17 0.13   

    8.916 <0.001* 
     กลุ่มเปรียบเทียบ 30 7.63 0.25   

*p-value < 0.05 
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 จากตาราง 12 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด หลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด เท่ากับ 7.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดมากกว่าของกลุ่มทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาล
สะสมในเลือด เท่ากับ 7.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับ
น้ าตาลสะสมในเลือดหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่ม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
4.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรม และระดับน  าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลอง 
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  
 
ตาราง 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออก

ก าลังกายของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
  

การรับรู้ความสามารถตนเองด้านการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
ก่อนการทดลอง 30 36.57 8.85   

    31.856 <0.001* 
หลังการทดลอง 30 69.20 11.61   

      
การออกก าลังกาย      

ก่อนการทดลอง 30 4.07 1.62   
    8.729 <0.001* 

หลังการทดลอง 30 7.30 1.09   
*p-value < 0.05 
 
 จากตาราง 13 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการบริโภคอาหารก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหาร เท่ากับ 36.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.85 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารมากกว่าก่อนการทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 69.20 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.61 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง
ก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย เท่ากับ 4.07 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.62 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการออกก าลังกายมากกว่าก่อนการทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
ตาราง 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง

ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
และการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
ก่อนการทดลอง 30 32.97 3.47   

    12.035 <0.001* 
หลังการทดลอง 30 59.20 10.95   

การออกก าลังกาย      
ก่อนการทดลอง 30 3.83 1.37   

    25.62 <0.001* 
หลังการทดลอง 30 13.47 1.83   

*p-value < 0.05 
 
 จากตาราง 14 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร และการออกก าลังกาย
ก่อนและหลังการทดลองภายในกลุ่มทดลอง พบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เท่ากับ 32.97 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 3.47 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่าก่อนการทดลอง 
คือ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่ากับ 59.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.95 เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย เท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.37 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายมากกว่าก่อนการทดลอง 
คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
พฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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ตาราง 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลองระหว่าง 
ก่อนและหลังการทดลอง  

 
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด n x  S.D. t p-value 

ก่อนทดลอง 30 7.64 0.27   
    8.046 <0.001* 

หลังทดลอง 30 7.17 0.13   
*p-value < 0.05 
 
 จากตาราง 15 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน 
และหลังการทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด เท่ากับ 7.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือดน้อยกว่าก่อนการทดลอง คือมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด เท่ากับ 7.17 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด
ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
4.5 เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออก
ก าลังกาย พฤติกรรม และระดับน  าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการทดลอง  
 
ตาราง 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย

ของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง  
 

ความสามารถตนเองด้านการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
ก่อนการทดลอง 30 40.20 8.26   

    0.821 0.418 
หลังการทดลอง 30 42.67 10.88   

      
การออกก าลังกาย      

ก่อนการทดลอง 30 4.00 1.66   
    1.216 0.234 

หลังการทดลอง 30 4.53 1.57   
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 จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออก
ก าลังกายของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร 
เท่ากับ 40.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.26 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารมากกว่าของก่อนการทดลองเล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 10.88 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.418)  
ส่วนค่าเฉลี่ยความสามารถตนเองในการออกก าลังกายของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกาย เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 ส่วนหลัง
การทดลอง มีค่าเฉลี่ยความสามารถตนเองในการออกก าลังกายมากกว่าก่อนการทดลองเล็กน้อย คือ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ความสามารถตนเองในการออกก าลังกายของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.234)  
 
ตาราง 17 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของกลุ่ม

เปรียบเทียบระหว่าง ก่อนและหลังการทดลอง 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย 

n x  S.D. t p-value 

การบริโภคอาหาร      
ก่อนการทดลอง 30 34.50 4.56   

    0.191 0.850 
หลังการทดลอง 30 34.73 5.74   

การออกก าลังกาย      
ก่อนการทดลอง 30 3.33 0.80   

    1.832 0.077 
หลังการทดลอง 30 4.27 2.69   

 
 จากตาราง 17 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
ของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เท่ากับ 34.50 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 4.56 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากกว่าก่อนการทดลอง
เล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารเท่ากับ 34.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.74 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.850) ส่วนค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย
ของกลุ่มเปรียบเทียบก่อนการทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกาย เท่ากับ 3.33 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายมากกว่า
ก่อนการทดลอง คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.69 เมื่อทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p=0.077) 
 
ตาราง 18 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่าง

ก่อนและหลังการทดลอง  
 

ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด n x  S.D. t p-value 
ก่อนทดลอง 30 7.60 0.23   

    0.403 0.690 
หลังทดลอง 30 7.63 0.25   

 
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดของกลุ่มเปรียบเทียบ
ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือด เท่ากับ 7.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ส่วนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย
ระดับน้ าตาลสะสมในเลือดมากกว่าก่อนการทดลองเล็กน้อย คือ มีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
เท่ากับ 7.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสม
ในเลือดของกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
(p=0.690) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการประยุกต์ใช้ The “take PRIDE” Program ในการส่งเสริม
พฤติกรรมการก ากับตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด 
ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองชะโด ต าบลกระจัน 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหาร และการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือด
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความแตกต่างของระดับน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ และเปรียบเทียบการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเองร่วมกับการรับรู้
ความสามารถตนเอง และในกลุ่มเปรียบเทียบ และเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับน้ าตาลสะสมในเลือด 
(HbA1c) ระหว่างก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
     
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลอง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.0 มีอายุ 71 ปี ขึ้นไป 
ร้อยละ 36.7 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 93.3 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 90.0 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 56.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 60.0 ป่วยเป็นโรคเบาหวาน
มาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ 46.7 ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 76.7 และมีระดับน้ าตาลในเลือด 
เฉลี่ย 148.37 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเปรียบเทียบ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.3 มีอายุ 61-70 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 56.7 สถานภาพสมรส คู่ ร้อยละ 86.7 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ร้อยละ 90.0 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 63.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5 ,000 บาท ร้อยละ 99.7 
ป่วยเป็นโรคเบาหวานมาแล้ว 6-10 ปี ร้อยละ 50.0 ไม่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังอ่ืนๆ อีก ร้อยละ 86.7  
 ในส่วนของการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย เพ่ือควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือด พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารเท่ากับ 69.20 ซึ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบ ที่มีค่าเฉลี่ย 42.67 
และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารมากกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 7.30 ซึ่งสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองและมากกว่า
ของกลุ่มเปรียบเทียบที่มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ซึ่งค่าเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
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ของกลุ่มทดลองมีค่ามากกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตาม 
สมมติฐานของการวิจัย ข้อที่ 1 คือ หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองมีความสามารถตนเอง
ในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
 ในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด พบว่า 
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย 59.20 ซึ่งสูงกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบที่มี
ค่าเฉลี่ย 41.47 และเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนคะแนนเฉลี่ยการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง เฉลี่ย 13.47 ซึ่งสูงขึ้น
กว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 4.27 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม 
พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการออกก าลังกายมากกว่าของกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานของการวิจัย ข้อที่ 2 หลังการทดลอง 
ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายดีกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบ 
 ส าหรับค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง มีค่าเท่ากับ 7.17 
ซ่ึงเป็นค่าที่ลดลงและเป็นค่าที่ต่ ากว่าของกลุ่มเปรียบเทียบที่มีค่าเฉลี่ย 7.63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 คือ หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มทดลองจะมีระดับ
น้ าตาลสะสมในเลือดต่ ากว่าของกลุ่มเปรียบเทียบ 
 เมื่อพิจารณาความแตกต่างระหว่างคะแนนการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด 
และค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือด ระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
และการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาล
สะสมในเลือดลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ข้อที่ 4 คือ หลังการทดลองกลุ่มทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง
ร่วมกับการรับรู้ความสามารถตนเองมีการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลสะสมในเลือดดีกว่าก่อนการทดลอง โดยหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร 69.20 การรับรู้ความสามารถในการการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเท่ากับ 7.30 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 59.20 พฤติกรรม
การออกก าลังกายเท่ากับ 4.27 และมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดสะสมเท่ากับ 7.17 ส่วนก่อน
การทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารเท่ากับ 36.57 การรับรู้
ความสามารถในการการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเท่ากับ 4.07 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร 32.97 พฤติกรรมการออกก าลังกายเท่ากับ 3.83 และมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาล
ในเลือดสะสมเท่ากับ 7.64 
 ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภค
อาหารและการออกก าลังกาย พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพ่ือควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือด และมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลในเลือดไม่ต่างก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ โดยหลังการทดลอง 
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กลุ่มเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร 42.67 การรับรู้
ความสามารถในการการออกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเท่ากับ  4.53 คะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 41.47 พฤติกรรมการออกก าลังกายเท่ากับ 4.27 และมีค่าเฉลี่ย
ของระดับน้ าตาลในเลือดสะสมเท่ากับ 7.63 โดยก่อนการทดลองกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้
ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหาร 40.20 การรับรู้ความสามารถในการการออกก าลังกาย
เพ่ือควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดเท่ากับ 4.00 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 34.50 พฤติกรรม
การออกก าลังกายเท่ากับ 3.33 และมีค่าเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดสะสมเท่ากับ 7.60 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 5 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายดีกว่าก่อนการทดลอง 
 คะแนนเฉลี่ยของระดับน้ าตาลในเลือดหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง เฉลี่ย 7.17 ลดลง
กว่าก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 7.64 และเมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อ 6 หลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวาน
ในกลุ่มทดลองมีระดับน้ าตาลสะสมในเลือดดีกว่ากว่าก่อนการทดลอง 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มทดลอง 
หลังการทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของงานวิจัยนี้ ทั้งนี้อาจเกิดจากหลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม จากกิจกรรมตามโปรแกรม take PRIDE ร่วมกับการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ออกแบบเป็นกิจกรรมตามขั้นตอนผ่านกิจกรรมในชื่อ “PRIDE” 
คือ การก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นปัญหา การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมาย 
การวางแผนหรือการก าหนดแนวทางในการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การให้รางวัลตนเองเมื่อท าได้ตามเป้าหมาย และการพันนาการรับรู้ความสามารถตนเองในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการการก ากับตนเอง ซึ่งเมื่อผ่านกิจกรรมแล้วกลุ่มทดลองสามารถที่จะควบคุมตนเอง ในด้าน
การบริโภคอาหารที่เหมาะสม ได้รับอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ประกอบด้วย ข้าว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้และไขมัน 
และมีการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับโรคทั้งชนิดและปริมาณ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวาน ขนมหวาน
หรือผลไม้รสหวานจัดรับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้นทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้มักจะอ้วน และดื้อ
ต่อฮอร์โมนอินซูลิน เนื่องจากเซลล์ในร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออินซูลิน
ท างานลดลง ไขมันส่วนเกินในร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้อง มีส่วนในการท าให้เกิดความต้านทาน
ฮอร์โมนอินซูลิน (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2547, หน้า 8) เป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
มุ่งไปที่การควบคุมระดับน้ าตาลไขมันรวมทั้งความดันโลหิตลดลง ในรายที่มีน้ าหนักตัวเกินควรลดน้ าหนัก
และการควบคุมปริมาณอาหารจะช่วยให้การควบคุมระดับน้ าตาลและไขมันดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้สมดุลครบ 5 หมู่ และมีไขมันต่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันอ่ิมตัว ซึ่งจะช่วยลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ อย่างไรก็ดีไม่มีเกณฑ์ที่ตายตัวแม้ว่าจะไม่สามารถลดน้ าหนักได้ในปริมาณ
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ที่ต้องการ แต่การที่น้ าหนักลดลงบ้างจะช่วยให้ระดับน้ าตาลอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นการลดอาหารลงวันละ 
250 แคลอรี่ จากที่รับประทานตามปกติและเพ่ิมการใช้พลังงานในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ าหนัก
ได้พอสมควรและส่งผลให้ระดับน้ าตาลดีขึ้น การกระจายมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กหลายมื้อ โดยเฉพาะ
สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 
 จากการศึกษาที่พบว่า คะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุ่มทดลอง 
หลังการทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ของงานวิจัยนี้ ทั้งนี้อาจเกิดจากหลังการทดลอง ผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มทดลองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การออกก าลังกายอย่างเหมาะสม จากกิจกรรมตามโปรแกรม take PRIDE ร่วมกับการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ออกแบบเป็นกิจกรรมตามขั้นตอนผ่านกิจกรรมในชื่อ “PRIDE” 
คือ การก าหนดพฤติกรรมการออกก าลังกายที่เป็นปัญหา การเลือกพฤติกรรมเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมาย 
การวางแผนหรือการก าหนดแนวทางในการปรับพฤติกรรมการออกก าลังกายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การให้รางวัลตนเองเมื่อท าได้ตามเป้าหมาย และการพันนาการรับรู้ความสามารถตนเองในทุกข้ันตอน
ของกระบวนการการก ากับตนเอง ซึ่งเมื่อผ่านกิจกรรมแล้วกลุ่มทดลองสามารถที่จะควบคุมตนเอง 
การเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการออกก าลังกายสม่ าเสมอจะช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้
ในระยะยาว ในกรณีที่ผู้ป่วยพยายามออกก าลังกายและเปลี่ยนนิสัยการบริโภคแล้วยังไม่สามารถควบคุม
เบาหวานได้ จ าเป็นต้องได้รับยาเบาหวานร่วมด้วย (ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, 2547, ออนไลน์) การที่กลุ่มทดลอง
การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีทั้งการเดินเร็วแกว่งแขน ฤาษีดัดตน เป็นต้น โดยกิจกรรมมีความต่อเนื่อง
ใช้เวลาในการออกก าลังกาย 20–30 นาที อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งการเลือกประเภทของการออก
ก าลังกายขึ้นอยู่กับอายุ ความชอบและความถนัด รวมทั้งศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละคน การเดินเร็วแกว่งแขน 
ฤาษีดัดตน การออกก าลังกาย หมายถึง การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ ในการท ากิจกรรมต่างๆ ที่มี
รูปแบบที่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเผาผลาญพลังงานเพ่ิมขึ้นจากปกติ ท าให้มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้น หายใจเร็วขึ้น ซึ่งเมื่อร่างกายเกิดการปรับตัวได้จะส่งผล
ดีต่อร่างกายการออกก าลังกายที่เหมาะสมและสม่ าเสมอร่วมกับการควบคุมอาหาร และการใช้ยา จะช่วยให้
ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดีขึ้นและยังป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ โดยเฉพาะผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ถ้าเริ่มออกก าลังกายตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่พบว่าเป็นเบาหวาน  
 การออกก าลังกายจะมีบทบาทในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตอบสนองต่ออินซูลิน
ที่บกพร่องไป ซึ่งการออกก าลังกายท าให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินลดลง ความไวของอินซูลินมากข้ึน (ฉกาจ 
ผ่องอักษร, 2547, หน้า 185) ผลดีของการออกก าลังกายที่มีต่อโรคเบาหวาน (สิทธา พงษ์พิบูลย์, 2547, 
หน้า 3) ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยควบคุมน้ าหนัก ลดไขมัน และลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่ให้เกิด
ความผิดปกติของหลอดเลือด ท าให้เซลล์สามารถใช้น้ าตาลได้ดีขึ้น ท าให้ร่างกายสามารถใช้อินซูลินได้ดีขึ้น 
ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพ่ิมคลอเลสเตอรอล HDL ลดปริมาณไตรกลีเซอไรด์ 
และ LDL และเพ่ิมความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ รูปแบบของการออกก าลังกายที่เหมาะสม
กับผู้ป่วยเบาหวาน คือ การออกก าลังกายแบบแอโรบิค คือ เป็นการออกก าลังกายที่ใช้พลังงาน
จากกระบวนการผลิตพลังงานที่ต้องใช้ออกซิเจน (ลลิตา ธีระสิริ, 2544, หน้า 79) เป็นการออกก าลังกาย
ที่มีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องที่ใช้เวลาตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป
แต่ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2543, หน้า 63; ชาตรี ประชาพิพัน และนฤพนธ์ 
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วงศ์จุตรภัทร, 2546, หน้า 79) การเลือกชนิดของกิจกรรมที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลนอกจากจะพิจารณา
ถึงความถนัดและความชอบแล้ว ยังต้องค านึงถึงว่าต้องเป็นกิจกรรมที่ท าได้อย่างสม่ าเสมอ  กิจกรรม
ที่ส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือด สามารถผสมผสานเข้ากับกิจวัตรประจ าวันได้และได้ความสนุกสนาน 
(ฉกาจ ผ่องอักษร, 2547, หน้า 185; ชาตรี ประชาพิพัน และนฤพนธ์ วงศ์จุตรภัทร, 2546, หน้า 79) 
การออกก าลังกายในผู้ป่วยเบาหวานควรออกก าลังกายครั้งละประมาณ 30 นาทีอย่างน้อย 3-5 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ และก่อนออกก าลังกายทุกครั้งควรท าการอุ่นเครื่อง (warm up) เป็นระยะเวลาประมาณ 
5-10 นาที ระยะของการออกก าลังกาย ใช้เวลา 20-30 นาที และภายหลังออกก าลังกายควรท าการผ่อนคลาย 
(cool down) ประมาณ 5-10 นาที เช่นกัน เพ่ือลดโอกาสการเกิดกล้ามเนื้ออักเสบและป้องกันการเกิดภาวะ
ความดันโลหิตต่ าหลังจากการออกก าลังกาย จากการวิจัยพบว่า เมื่อออกก าลังกายเป็นจังหวะที่ต่อเนื่อง
นานเกิน 30 นาที ร่างกายจึงจะกระตุ้นให้มีการน าเอาน้ าตาลจากเลือด ไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ 
และกลุ่มทดลองมีใช้ยาเบาหวานอย่างถูกต้อง เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
หรือใกล้เคียงกับคนปกติ จากการเปรียบเทียบระดับน้ าตาลสะสมที่เม็ดเลือดแดง (HbA1c) ของกลุ่มทดลอง
ที่เพ่ิมการออกก าลังกายและควบคุมอาหารกับกลุ่มเปรียบเทียบที่ไม่ออกก าลังกาย และกลุ่มเปรียบเทียบ
ที่ไม่ควบคุมอาหาร ผลพบว่าการควบคุมอาหารและการออกก าลังกายมีผลต่อค่า HbA1c เหมือนกับกลุ่ม
ที่มีการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียว (Boule NG, Haddad E, Kenny GP, Wells GA & Signal RJ, 2006, 
pp. 1220-1221) นอกจากนั้นยังพบว่า การออกก าลังกายแบบแอโรบิคที่มีความหนักระดับปานกลาง 
เช่น การเดินหรือการปั่นจักรยานสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง นานครั้งละประมาณ 49 นาที โดยรวมการอุ่นเครื่อง 
(warm-up) และการผ่อนคลาย (cool-down) ประมาณ 10-15 นาทีในผู้ป่วยโรคเบาหวานยังสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (Boule NG, Haddad E, Kenny GP, 
Wells GA & Signal RJ, 2006, pp. 1075-1076) ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นตรงกับบทความด้านโรคเบาหวาน
ที่ได้กล่าวว่าการออกก าลังกายเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมระดับน้ าตาลและท าให้หัวใจท างานได้ดีขึ้น 
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Ferro JM, Caeiro L, Santos C, 2009) และสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เปรียบเทียบ
กลุ่มที่ออกก าลังกาย (กลุ่มทดลอง) และไม่ออกก าลังกาย (กลุ่มเปรียบเทียบ) พบว่า ค่า HbA1c ของกลุ่ม
ทดลองมีค่าลดลงต่ ากว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ โดยค่า HbA1c เท่ากับ 7.65% และ 8.31% 
ตามล าดับ (p <0.001) (Boule NG, Haddad E, Kenny GP, Wells GA & Signal RJ, 2006, p. 1220) 
การวิจัยครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับวิจัยของ Rubin et al. (1991) ได้ศึกษาผลของความแตกต่างของการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานใน การก ากับตนเองและพฤติกรรมในวิถีชีวิต เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 165 คน หลังจากนั้นมีการติดตามประเมินผลในเวลา 1 ปี พบว่ามีระดับฮีโมโกบิล
เอวันซีลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับน้อยกว่า 0.001 ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีการตัดสินใจในการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ น้อยกว่า 0.001 
และงานวิจัยของ Duangsong R. (2001) ได้ศึกษาผลของการประยุกต์โปรแกรม “take PRIDE” 
ในโครงการควบคุมน้ าหนักในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพันนาให้ประชาชน
รู้จักก ากับตนเองในการควบคุมน้ าหนักและการป้องกันโรคอ้วน ศึกษาในประชาชนอายุ 40-65 ปี 
จ านวน 2 ชุมชน แบ่งเป็นชุมชนทดลองและชุมชนเปรียบเทียบ กลุ่มละ 100 คน รวมเป็น 200 คน แบ่งเป็น
กลุ่มๆ ละ 50 คน ในกลุ่มทดลอง กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลองของกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐาน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม
ทดลองของกลุ่มใกล้จะมีสภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ในกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มที่ 3 กลุ่มทดลอง
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ของกลุ่มที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานกลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มทดลองของกลุ่มใกล้จะมีสภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน 
ในกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานและกลุ่มใกล้จะมีภาวะน้ าหนักเกิน 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดน้ าหนักหรือควบคุมน้ าหนักในทางที่ดีข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการศึกษาที่ พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการก ากับตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกก าลังกาย พฤติกรรม
การบริโภคอาหารและการออกก าลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดสูงกว่าก่อนการทดลอง  
และมีค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาลสะสมในเลือดลดลงต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Bandura มีความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล บุคคล 2 คน 
อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองแตกต่างกัน ในคนคนเดียวก็เช่นกัน ถ้ารับรู้ความสามารถของตนเอง
ในแต่ละสภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่างกันเช่นกัน Bandura เห็นว่า
ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตามสภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพ
ของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้นๆ นั่นเอง นั่นคือ 
ถ้าเรามีความเชื่อว่าเรามีความสามารถ เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่เชื่อว่าตนเอง
มีความสามารถจะมีความอดทน อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบความส าเร็จในที่สุด (Evans, 
R.I., 1989) 
 การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการตัดสินความสามารถของตนเองว่า จะสามารถท างานได้
ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นนั้น เป็นการตัดสินว่าผลกรรมใดจะเกิดขึ้น
จากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว อย่างเช่นที่นักกีฬามีความเชื่อว่าเขากระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต 
ความเชื่อดังกล่าว เป็นการตัดสินความสามารถของตนเอง การได้รับการยอมรับจากสังคม การได้รับรางวัล 
การพึงพอใจในตนเองที่กระโดดได้สูงถึง 6 ฟุต เป็นความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น แต่จะต้องระวังความเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับ ความหมายของค าว่า ผลที่เกิดขึ้น ผลที่เกิดขึ้นในที่นี้จะหมายถึง ผลกรรมของการกระท า
พฤติกรรมเท่านั้น มิได้หมายถึงผลที่แสดงถึงการกระท าพฤติกรรม เพราะว่าผลที่แสดงถึงการกระท า
พฤติกรรมนั้นจะพิจารณาว่า พฤติกรรมนั้น สามารถท าได้ตามการตัดสินความสามารถของตนเองหรือไม่ 
นั่นคือจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่ ซึ่งการจะกระโดดได้สูงถึง 6 ฟุตหรือไม่นั้น มิใช่เป็นการคาดหวัง
ผลที่จะเกิดข้ึน ซึ่งมุ่งที่ผลกรรมที่จะได้จากการกระท าพฤติกรรมดังกล่าว 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
 1) การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะให้ผู้ป่วยไม่ควรน้อยกว่า  
1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้ เพ่ือให้กลุ่มทดลองได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามความเข้าใจ 
ซึ่งจากการวิจัยนี้พบว่า ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ส่งผลให้กลุ่มทดลองมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและแสดง
ความคิดเห็นได้ไม่เต็มที่ 
 2) งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการติดตาม ประเมินผลการรับประทานอาหาร จากแบบบันทึก
การรับประทานอาหารทุกสัปดาห์ พบว่า ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น เนื่องจาก
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มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการควบคุมอาหารด้านการลงบันทึกในแบบบันทึก
การรับประทานอาหาร พบว่า กลุ่มทดลองส่วนมากมีความพึงพอใจในการลงบันทึก เนื่องจากท าให้เกิด
การสังเกตตนเองด้านการรับประทานอาหารในชีวิตประจ าวัน 
 3) ควรปรับรูปแบบการลงบันทึกการรับประทานอาหารให้สะดวกและเหมาะสมมากขึ้น 
เนื่องจากกลุ่มทดลองส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ เช่น ใช้รูปภาพประกอบข้อความในการลงบันทึก 
 4) การประยุกต์ใช้ แนวคิดการก ากับตนเอง (self-regulation) ของ Bandura 
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน เพ่ือให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการประคับประคอง
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก การแสดงบทบาทของผู้ป่วย ครอบครัวและประชาชนในสังคม การได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็น หรือการได้รับการสนับสนุนอ่ืน เช่น ของรางวัลเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ป่วยเบาหวานมีพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสมและสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด และเกิดความคงทนของการปฏิบัติ จากการวิจัย
ในครั้งนี้ พบว่า แรงกระตุ้นจากสมาชิกเบาหวาน ค าชมเชยของเจ้าหน้าที่การเพ่ิมเป้าหมายด้วยของรางวัล 
หรือการประกาศให้คนอ่ืนๆ ได้รับรู้ส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถควบคุมระดับน้ าตาล
ในเลือดได ้
 5) จากการศึกษาที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกาย
และค่าเฉลี่ยน้ าตาลสะสมในเลือด (HbA1c) ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองแตกต่างจากก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้น ควรขยายกิจกรรมตามโปรแกรม take PRIDE ร่วมกับการรับรู้
ความสามารถตนเอง ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
อ่ืนด้วย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาด้านการดูแลตนเอง การจัดการความเครียด และ
การบริหารเท้าเพ่ือส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยบางท่านยังอาจมีปัญหาเรื่องความเครียดอยู่ 
 2) ควรน าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังเข้าร่วมโปรแกรม
การก ากับตนเอง ได้แก่ ด้านการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อ สัตว์ติดมัน ติดหนัง 
มาท าการศึกษาต่อ 
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