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บทคัดย่อ
วัยรุ่นที่มีภำวะอ้วน นับเป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 หำกมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบำหวำนที่ไม่เหมำะสม 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคเบำหวำนในวัยรุ่นที่มีภำวะเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน 

โดยใช้ทฤษฎแีบบแผนควำมเชือ่ด้ำนสขุภำพและกำรทบทวนวรรณกรรมเป็นกรอบในกำรศกึษำ กลุ่มตวัอย่ำงเป็นวยัรุน่กลุม่

เสี่ยงต่อโรคเบำหวำนที่มีภำวะอ้วนในเขตจังหวัดสมุทรปรำกำร คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster) ได้

กลุ่มตัวอย่ำงจ�ำนวน 85 รำย เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถำมพฤติกรรมป้องกันโรคเบำหวำน 

2) แบบสอบถำมกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำน 3) แบบสอบถำมกำรสนับสนุนทำงสังคม มีค่ำสัมประสิทธิ์

อัลฟำของครอนบำค เท่ำกับ .77; .80 และ .85 ตำมล�ำดับ และ 4) แบบสอบถำมควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน มีค่ำ KR-20 

เท่ำกับ .77 วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนำ และกำรวิเครำะห์ถดถอยแบบพหุคูณ 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนอยู่ในระดับปำนกลำง มีควำมรู้เรื่องโรค

เบำหวำนและกำรสนับสนุนทำงสังคมอยู่ในระดับดี และมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคเบำหวำนชนิดท่ี 2 อยู่ในระดับดี 

(M = 101.40, SD = 7.37) กำรรบัรูค้วำมเสีย่งต่อกำรเกดิโรคเบำหวำน และเพศหญงิ สำมำรถร่วมท�ำนำยพฤตกิรรมป้องกนั

โรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ของวัยรุ่นที่มีภำวะเสี่ยงต่อโรคเบำหวำนได้ ร้อยละ 24.8 (R2 = .248, F = 6.582, p < .001) โดยกำร

รับรู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคเบำหวำนเป็นปัจจัยที่สำมำรถท�ำนำยได้สูงสุด (β = .36, p < .001) และเพศหญิง เป็นปัจจัย

รองลงมำที่สำมำรถร่วมท�ำนำยพฤติกรรมป้องกันโรคเบำหวำนชนิดที่ 2 ได้ (β = -.22, p < .05) 

จำกผลกำรศึกษำคร้ังนี้ ควรน�ำไปส่งเสริมกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีภำวะเส่ียงต่อกำรเป็นเบำหวำน เพื่อให้มีกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกำรป้องกันโรค โดยเฉพำะเพศหญิง เน้นเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องโรคเบำหวำน และกำรปฏิบัติตัวเพื่อกำรป้องกัน

กำรเกิดโรคเบำหวำนชนิดที่ 2

ค�ำส�ำคัญ: วัยรุ่นที่มีภำวะเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน พฤติกรรมกำรป้องกันโรคเบำหวำน กำรรับรู้โอกำสเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน
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Abstract
Adolescents with obesity are high risk of developing type 2 diabetes if they have inappropriate diabetes 

prevention behaviors. Guided by the Health Belief Model, this study aimed to examine factors influencing diabetic 

preventive behaviors among adolescents at risk for type II diabetes in Samutprakan province. Eighty Five obese 

adolescents were recruited by a cluster random sampling. Research instruments included 1) The Demographic 

Questionnaire. 2) The Diabetes Preventive Behaviors Questionnaire. 3) The Perceived Susceptibility of Diabetes 

Questionnaire. 4) The Perceived Social Support Questionnaire, and 5) the Diabetes Knowledge Questionnaire. 

Data were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.

Results of the study revealed that adolescents at risk for type II diabetes had mean score of diabetes preventive 

behaviors score in high level (M = 101.40, SD = 7.37). Perceived susceptibility of diabetes and being female were 

significant predictors and could 24.8 % of diabetes preventive behaviors among this population (R2 = .248, 

F = 6.582, p < .001) Therefore, health care personal should enhance the risk perception for diabetes among this 

population, as well as, provide health promoting program of perceived benefits of diabetic preventive in order to 

promote to diabetes preventive behaviors.

Results of the study indicate that promoting diabetes preventive behaviors in this population is crucial, especially 

among female adolescents at risk for diabetes. Nursing intervention should focus on increasing their perceived 

susceptibility of diabetes by improving knowledge of diabetes mellitus.
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