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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ 
โปรแกรมการเสรมิสร้างการรบัรูส้มรรถนะแห่งตนต่อพฤตกิรรมการส่งเสรมิสขุภาพด้านการรบัประทานอาหาร การออกก�าลงักาย 
น�า้หนักตวั และระดบัน�า้ตาลในเลอืดหลงัอดอาหารของกลุม่เสีย่งเบาหวาน กลุม่ตวัอย่างได้แก่ กลุม่เสีย่งเบาหวาน ในต�าบลชากพง 
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่มีค่าระดับน�้าตาลในเลือดอยู่ระหว่าง 100-125 mg/ dl และค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 
25 กิโลกรัม/ เมตร2  ซ่ึงได้มาด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จ�านวน 56 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 
28 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน และกลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแล
แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย โปรแกรมการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน คู่มือการควบคุมน�้าหนัก 
และระดับน�้าตาลในเลือด และแบบบันทึกการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป 
และแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบค่าทีแบบอิสระ 



ผลการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทิพย์สุดา แสนดี  และคณะ
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(Independent t-test)
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง 
(t = 7.19, p < .001) และมีผลต่างของน�้าหนักตัวและค่าน�้าตาลในเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(t = 5.71, p < 0.001 และ t = 6.16, p < 0.001 ตามล�าดับ)
 จากผลการวจิยัมข้ีอเสนอแนะว่า พยาบาลและบคุลากรทางสาธารณสขุควรน�าโปรแกรม การเสรมิสร้างการรบัรูส้มรรถนะ 
แห่งตนไปประยกุต์ใช้กบักลุม่เสีย่งเบาหวาน ในการลดน�า้หนกั และค่าน�า้ตาลในเลอืด เพือ่ป้องกนัหรอืชะลอการเกดิโรคเบาหวาน 
ต่อไป

คำาสำาคัญ: กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน; การเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตน; พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ; 
 ระดับน้ำาตาลในเลือด; ดัชนีมวลกาย

Abstract
 The purpose of this research was to examine the effects of self-efficacy enhancement on health 
promoting behaviors and health status among per-diabetes in the community. A simple random sampling 
method was used to recruit 56 people with pre-diabetes who met the inclusion criteria in Chakapong 
subdistrict, Kleang district, Rayong province. Precious fasting plasma glucose levels between 100-125 mg/ dl 
and had body mass index more than or equal to 25 kg/m2, which has a functional group. Then they were 
randomly assigned into either the experimental (n = 28) or the comparison (n = 28). The experimental group 
received the self-efficacy enhancement program, whereas the comparison group received a regular care from 
health personnel. Research experimental instruments included the self-efficacy enhancement program, 
handbook for body weight and fasting plasma glucose level control, and behaviors record form. Data was 
collected by demographic questionnaires and health promoting behaviors questionnaires. Data were analyzed 
by using descriptive statistics and independent t-test.
 The results revealed the mean score of health promoting behaviors in the experimental group was 
significantly higher than at pre-test (t

 
= 7.19, p < 0.001) and had higher mean difference for body weight and 

blood sugar levels than those in the comparison group (t
 
= 5.71, p < 0.001; t

 
= 6.16, p < 0.001 respectively).

 The findings suggest that nurses and other health professional should apply this self - efficacy 
enhancement program to reduce body weight and blood sugar level for the pre-diabetes. These would help 
prevent or delay the occurrence of this disease.

Keyword:   pre-diabetes; self-efficacy; health promotion behaviors; fasting plasma glucose; 
  body weight; body mass index.


