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บทคัดย่อ 
 

 โรคเบาหวาน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญปัญหาหนึ่งทีเ่ป็นสาเหตุของการเกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจ และส่งผลให้เสียชีวิตก่อนวัย
อันควร ปัจจัยก่อโรคส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จ านวน 38 คน ประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างพลังอ านาจของ Kieffer 
ใน 4 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น ระยะก้าวหน้า ระยะร่วมมือ และระยะข้อยึดมั่นผูกพัน รวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้
สถิติ Dependent t–test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า หลังการวิจัยกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือด ต่ ากว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้น การเสริมพลังอ านาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตนเองและน้ าตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานให้อยู่ในระดับ
ปกติได้    
 
ค าส าคัญ: การเสริมพลัง กลุม่เสี่ยงเบาหวาน ผู้สูงอาย ุ
 

Abstract 
  
  Diabetes is one of the major health problems that causes paralysis, stroke, and heart diseases in which effect 
to the premature death.  Most determinant factors of disease are improper health behaviors. Therefore, this study 
aimed to modify diabetic risk behaviors of the elderly group. The study samples were 38 diabetic risk elderlies.  
K i e f f e , s four phases of empowerment were applied for the study that were entry phase, advancement phase, 
advancement phase, and commitment phase. 
 Data were collected before and after implementing the empowerment program using structured interview 
questionnaire and were analyzed by percent, mean, and standard deviation where Paired sample’s t-test was used 
to test the statistical significant difference between mean scores with the P–value<0.05. 
 Results of the study showed that after receiving the empowerment program, the study group had significantly 
higher mean score of knowledge regarding the diabetes mellitus and self-care behaviors as well as having significantly 
lower average blood sugar (FBS) than before receiving the program (p< 0.05). Thus the empower program can 
enhance knowledge, self-care behaviors, and can reduce blood sugar. 
 
Keywords:  Empowerment, Diabetic risk group, Elderly 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 อัตราความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ทั่วโลกมีค่าใช้จ่ายดูแลกลุ่มโรคเบาหวานร้อยละ 12.00 
ในปี ค.ศ. 2015 ทั่วโลก พบโรคเบาหวานมากกว่าครึ่งล้านของผู้ที่มี
อายุต่ ากว่า 14 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จากการส ารวจ
ประชากรวัยผู้ใหญ่ อายุ 20–79 ปี จ านวน 220 ประเทศ พบผู้ป่วย
เบาหวาน 415 ล้านคนและได้รับการรักษาเพียง 193 ล้านคน
ปี พ.ศ. 2550–2552 ส ารวจพบความชุกเบาหวาน ร้อยละ 6.9 
ความชุกเบาหวานพบสูงสุดในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 16.7 
ในป ีพ.ศ. 2555 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 ราย 
เฉลี่ยวันละ 22 คน คิดเป็นอัตราตายด้วยโรคเบาหวาน 12.06 
ต่อแสนประชากร และข้อมูลส ารวจปี พ.ศ. 2557 พบภาวะเสี่ยง
ที่ส าคัญ คือ มีภาวะน้ าหนักเกิน (BMI ≥ 25 กิโลกรัม/เมตร2) 
ร้อยละ 21.30 มีภาวะอ้วน (BMI ≥30 กิโลกรัม/เมตร2) ร้อยละ 4.40  
  ข้อมูลสถานสุขภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2555 
พบโรคอ้วน (BMI≥ 30 กิโลกรัม/เมตร2) ร้อยละ 3.43 เพศชาย
พบรอบเอวเกิน ร้อยละ 8.55 เพศหญิงรอบเอวเกิน ร้อยละ 23.37 
อ าเภอที่พบประชากรอ้วนมากสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ อ าเภอ
ทุ่งสง (ร้อยละ 7.7) ลานสกา (ร้อยละ 5.31) และสิชล (ร้อยละ 4.71) 
อัตราอุบัติการณ์เบาหวานรายใหม่ ร้อยละ 4.0 อ าเภอทุ่งสง มีรายงาน
ข้อมูลสถานะสุขภาพ ปี พ.ศ. 2555 พบผู้สูงอายุมีโรคประจ าตัว
ร้อยละ 35.40 เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ร้อยละ 12.56 
 จากการศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้สูงอายุต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง 
ในปี พ.ศ. 2555 ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 10.19 จากการเจาะ
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้าตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553–2557 
ในกลุ่มผู้สูงอายุพบกลุ่มเสี่ยงที่มีระดับน้ าตาล ระหว่าง 100–125 
มก./ดล. คิดเป็นร้อยละ 12.12, 12.38, 12.56, 12.86 และ 12.93 
ตามล าดับ  ในปี พ.ศ. 2557 ส ารวจพบผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับบุตร 
ร้อยละ 84.83 อาศัยกับหลานร้อยละ 15.17 ไม่มีผู ้สูงอายุ
อาศัยอยู่คนเดียว ปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีสาเหตุ
มาจากการขาดความรู้ในการดูแลตนเองและขาดความเช่ือมั่น
ในตนเอง จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขในทุกด้านเพื่อไม่ให้เป็นภาระ
ต่อครอบครัว และเหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยเพราะผู้สูงอายุ
มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานถึงร้อยละ 12.93 เทียบกับ
อัตราความชุกของการเกิดโรคเบาหวานระดับประเทศ ร้อยละ 6.90 
ดังนั้น สรุปได้ว่าพื้นที่ต าบลนาโพธิ์ พบภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุอยู่ในระดับสูง ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
การเสริมสร้างพลังของ Kieffer (1984, pp. 354-361) ซึ่งมี 4 ระยะ 
คือ ระยะที่1 ระยะการเริ่มต้น (era of entry) ระยะที่ 2 ระยะของ
ความก้าวหน้า (era of advancement) ระยะที่ 3 ระยะของ
ความร่วมมือหรือความเป็นจริง (era of incorporation) และระยะที่ 4 
ระยะการมีข้อยึดมั่นผูกพัน (era of commitment) จากการศึกษา
ของยงยุทธ์ สุขพิทักษ์ (2553, หน้า 128) ศึกษาการเสริมพลัง
เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานในประชาชน
กลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบว่า กระบวนการเสริมพลังอ านาจ 

 
จัดเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน ครั้งละ 30 นาที ใช้ระยะเวลา 6 เดือน 
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความรู้ ความสามารถตนเอง และค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การป้องกันการเกิดโรคเบาหวานดีขึ้น และกระบวนการเสริมพลัง
ท าให้กลุ่มทดลองลดระดับน้ าตาลในเลือดเพื่อป้องกันการเกิด
โรคเบาหวานได้ และการศึกษาของวีระพงษ์ จีนะดิษฐ์ (2559, 
บทคัดย่อ) พบว่า การน าแนวคิดการเสริมพลังมาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลังวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ดัชนีมวลกาย 
พฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่าเฉลี่ยน้ าตาลสะสมในเลือด 
3 เดือนลดลง ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ คือ การหนุนเสริมให้
ผู้ป่วยได้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีผู้วิจัย ครอบครัวและเพื่อนบ้าน เป็นคนที่
คอยพูดคุย ชักชวน ที่ส าคัญ คือ ผู้ป่วยสมัครใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคเบาหวานรายใหม่ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
มีสุขภาพดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หน่วยงานรัฐไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นด้วย  
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เรื่องโรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานพื้นที่ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก่อนและหลังใช้กระบวนการเสริมพลังอ านาจ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในกลุม่
ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน พ้ืนที่ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนและหลังใช้กระบวนการเสริมพลังอ านาจ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบน้ าตาลในเลือด ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน พื้นที่ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช ก่อนและหลังใช้กระบวนการเสริมพลังอ านาจ 
  
สมมติฐาน 
 1. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานมีคะแนนเฉลี่ยความรู้
เรื่อง โรคเบาหวาน หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
        2. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การดูแลตนเอง หลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
        3. ผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน มีค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือด
ก่อนอาหารเช้า หลังเข้าร่วมกิจกรรม ต่ ากว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้  
 1. ด้านพื้นที่วิจัย ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในพื้นที่
ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน โดยการเจาะหาระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า 
(fasting blood sugar) กลุ่มเสี่ยงมีค่าระดับน้ าตาลในเลือดระหว่าง 
100–125 mg/dl ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558–กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559     
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 2. ด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การเสริม
พลังอ านาจในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ เน้นการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และมีระดับน้ าตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งน้ี ก าหนดขอบเขต
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559–ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 รวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 
นิยามศัพท ์
 ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือ ผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย นับอายุตามปีปฏิทิน 
สามารถสื่อสารด้วยการพูดคุยได้ อาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลนาโพธิ์
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558–
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่มีผลระดับน้ าตาลในเลือดซึ่งเจาะด้วยวิธี DTX 
จากปลายนิ้ว ก่อนอาหารเช้าโดยงดน้ าและอาหารก่อนเจาะเลือด
เป็นเวลา 8 ช่ัวโมง มีค่าน้ าตาลในเลือด อยู่ระหว่าง 100–125 mg/dl   
 กระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง 
หมายถึง ขั้นตอนการเรียนรู้ในการควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อสุขภาพของตนเองได้ เป็นการสร้างพลังตามแนวทางส่งเสริมสุขภาพ
แนวใหม ่ได้รับรู้ข่าวสาร พัฒนาทักษะตนเองในการลดปัจจัยเสี่ยง 
เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมเชิงบวก 
โดยประยุกต์มาจากแนวคิดของ Kieffer (1984, pp. 354-361) 
การ Empowerment มี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระยะเริ่มต้น 

เป็นการมีส่วนร่วมในการส ารวจค้นหาปัญหา ระยะที่ 2 ระยะ
ของความก้าวหน้า เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ไว้วางใจ และได้รับ
การเก้ือหนุน เป็นการเปิดโอกาสในการร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ
ในการแก้ปัญหาจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ระยะที่ 3 ระยะ
ของความร่วมมือกันหรือระยะความเป็นจริง เป็นระยะที่ร่วมมือกัน
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ ระยะที่ 4 ระยะมีข้อ
ยึดมั่นผูกพัน (การมีข้อตกลงร่วมกัน) ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผสมผสาน
ความรู้และทักษะใหม่มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและเพิ่มค่า
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติว่ามีผลดีต่อสุขภาพ 
  พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน หมายถึง การตัดสินใจ
และการแสดงออกในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีผล
จากกระบวนการสร้างเสริมพลังอ านาจผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านร่างกาย คือ อาหาร การออกก าลังกาย การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วยและการไม่ดื่มสุรา 2) ด้านจิตใจ 
คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง การคลายเครียด และการมองโลกในแง่ดี 
3) ด้านสังคม คือ การส านึกต่อส่วนรวม การเข้าเป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย: เป็นวิจัยกึ่งทดลอง (quasi–experimental 
research) แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (one–group 
pre and post-test design) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวานในกลุ่มผู้สูงอายุ ประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างพลังอ านาจ
ของคิฟเฟอร์ ดังภาพ 

           
 

                          X1X1-1 X2       X3-1     X3-2             X4-1              X4-2             X4-3  X4-4    X4-5 

 สัปดาห์ที่                                                 1 - 12  สัปดาห์ 
 O1 หมายถึง การเก็บข้อมลูก่อนการวิจัยของกลุ่มเป้าหมาย 
 O2 หมายถึง การเก็บข้อมลูหลังการวิจัยของกลุ่มเปา้หมาย 
 
 X1 หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะที่ 1 ระยะ
เริ่มต้น ครั้งที่ 1 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยภายใต้ชื่อ “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ท าสัปดาห์ที่ 1 
 X1-1 หมายถึง การเสริมสร้างพลังระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 
เป็นการวิเคราะห์ ส ารวจตัวเอง ภายใต้ช่ือกิจกรรม “มีสติ รู้ตัว 
สร้างแรงจูงใจ” ท าเมื่อสัปดาห์ที่ 2 
 X2 หมายถึง การเสริมสร้างพลังระยะที่ 2 เป็นการพัฒนา
ทักษะและทางเลือก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทางเลือกฉันเอง” 
ท าสัปดาห์ที ่3 
 X3-1 หมายถึง การเสริมพลังอ านาจระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 
มุ่งเผชิญกับปัญหาและต่อสู้กับอุปสรรคภายใต้ช่ือ “ออกก าลัง
กายพิชิตโรค” ท าสัปดาห์ที่ 4 

 X3-2 หมายถึง การเสริมพลังอ านาจ ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 
มุ่งเผชิญกับปัญหาและต่อสู้กับอุปสรรคภายใต้ช่ือ “รู้สติ เจริญใจ
ไม่เครียด” ท าสัปดาห์ที่ 5 
 X4-1 หมายถึง การเสริมพลังอ านาจ ระยะที่ 4 ครั้งที่ 1 
บูรณาการความรู้ คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดีภายใต้ช่ือ “เราท าได้ครั้งที่ 1” 
ท าสัปดาห์ที่ 6  
 X4-2 หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะที่ 4 
ครั้งที่ 2 บูรณาการความรู้ คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ภายใต้ช่ือ “เราท าได้ 
ครั้งท่ี 2” ท าสัปดาห์ที่ 8  
 X4-3 หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะที่ 4 
ครั้งที่ 3 บูรณาการความรู้ คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ภายใต้ชื่อ “เราจะก้าว
ไปพร้อมกัน” ท าสัปดาห์ที่ 10  

O1 O2 
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 X4-4 หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะที่ 4 
ครั้งที่ 4 การบูรณาการความรู้ คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ภายใต้ชื่อ  
“ค าสัญญาจากพวกเรา” ท าสัปดาห์ที่ 11 
 X4-5 หมายถึง การเสริมสร้างพลังอ านาจ ระยะที่ 4 
ครั้งที่ 5 การบูรณาการความรู้คงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ภายใต้ช่ือ 
“บทเรียนที่ดีจากพวกเรา” ท าสัปดาห์ที่ 12 
 ประชากร: เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
ขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบนควน ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558–กุมภาพันธ์ 2559 มีเกณฑ์น าเข้า คือ 
ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า มีค่าระหว่าง 100–125 mg/dl 
มีผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด 70 คน   
 กลุ่มตัวอย่าง: ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
อ านาจการทดสอบ (power analysis) ของโพลิท และฮังเกอร์ 
(Polit & Hunger, 1999, pp. 416-417) ก าหนดระดับความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.05 อ านาจการทดสอบ (power of test) เท่ากับ 0.80 
ก าหนดขนาดของความสัมพันธ์ (effect size) ที่ระดับปานกลาง 
คือ 0.5 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ค านวณได้ขนาด
ของความสัมพันธ์เฉลี่ยเท่ากับปานกลาง คือ ช่วง 0.2–0.5 ผู้วิจัย
จึงใช้ขนาดความสัมพันธ์ท่ีระดับปานกลาง เท่ากับ 0.5 เทียบตารางได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 35 คน เพื่อป้องกันการสูญหาย
ได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีกร้อยละ 10 รวมเป็น 38 คน 
 ตัวแปร ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มี 2 ส่วน คือ 
 1. ตัวแปรต้น คือ การเสริมพลังตามแนวคิดของ Kieffer 
(1984, pp. 354-361)  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยใช้ระยะเวลา 3 เดือน ประกอบด้วย 
1) ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน 2) พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน 
ด้านการรับประทานอาหาร การออกก าลังกายและการผอ่นคลายเครยีด 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย: มี 2 ชนิด คือ  
 ชนิดที ่1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1) เครื่องวัดระดับน้ าตาลในเลือด 2) คู่มือความรู้เรื่องโรคเบาหวาน 
3) คู่มือแนวทาง 3อ2ส 4) กล้องถ่ายรูป 5) เครื่องเล่นวิดีโอ  
6) แผนกิจกรรมการเสริมสร้างพลังของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
จ านวน 9 ครั้ง ระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
 ชนิดที่ 2 เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา 
ดัชนีมวลกายและรอบเอว 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเบาหวาน มี 20 ข้อ 3) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ด้านการออกก าลังกาย 5 ข้อ ด้านบริโภคอาหาร 15 ข้อ 
และการผ่อนคลายเครียด 8 ข้อ 
 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. ความตรงของเนื้อหา (content validity) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
และได้น าแบบสัมภาษณ์และเครื่องมือมาปรับปรุงแก้ไขด้าน

ความเหมาะสมของภาษาและความชัดเจนของเนื้อหา กิจกรรมการสรา้ง
พลังอ านาจ ได้ค่า IOC=0.86 แบบสอบถาม ได้ค่าความตรง=0.88 
 2. ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (reliability) น าแบบสอบถาม 
(สัมภาษณ์) ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปท าการทดสอบในพื้นที่ใกล้เคียง 
คือ ต าบลนาหลวงเสน จ านวน 30 คน แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน ใช้การประเมินความเที่ยงด้วยสูตร KR 20 แบบถูก-ผิด 
ถ้าตอบถูก 1 คะแนน ถ้าผิด 0 คะแนน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 
ส่วนแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการดูแลตนเอง ท าการทดสอบ
ความเช่ือมั่นโดยประเมินจากค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของคอนบรัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79  
 การพิทักษ์สิทธิ ์และจริยธรรมการวิจัย : การวิจัยนี้
ได้ด าเนินการขอเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และได้รับ
การรับรองโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขท่ี SRU 2558–015 
 
วิธีด าเนินการ 
 1. เตรียมการทดลอง 
 1.1 สร้ า งและพัฒนาเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจั ย 
ประกอบด้วย แบบแผนการเสริมพลัง และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ซึ่งเป็นข้อมูลบุคคล แบบประเมินความรู้และประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติ 
 1.2 ประชุมช้ีแจงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบนควน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ วิธีการวิจัยและเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.3 ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 2. ด าเนินการทดลอง 
 2.1 พบกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยแนะน าตัว อธิบายถึง
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมวิจัยได้รับ 
และอธิบายขั้นตอนการใช้เทคนิคเสริมพลังในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
โรคเบาหวาน 
 2.2 เก็บข้อมูลส่วนบุคคล ประเมินความรู้เกี่ยวกับ 
โรคเบาหวานและประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง ช่วงเดือน
ตุลาคม 2559 
 2.3 ด าเนินการทดลองตามแผนการเสริมพลังในกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแนวคิดของ Kieffer (1984 , pp. 354-361) 
การ Empowerment มี 4 ระยะ ดังนี ้
 ระยะที ่1 ระยะของการเริ่มต้น ภายใต้กิจกรรม “มีสติ 
รู้ตัว สร้างแรงจูงใจ” ภายในสัปดาห์ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัย รวมทั้ง
ท าการเจาะตรวจเลือด DTX ก่อนเข้าร่วมวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมแรง
ให้กลุ่มเสี่ยงมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 ระยะที ่2 ระยะของความก้าวหน้า ภายใต้กิจกรรม 
“ทางเลือกฉันเอง” ภายในสัปดาห์ที่ 2 โดยจัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
8–10 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงโรคเบาหวาน 
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ได้พัฒนาทางเลือกและพัฒนาทักษะ ได้มีการทบทวนเหตุการณ์ 
สถานการณ์ และมีความเข้าใจกับปัญหาทีต่นเองประสบอยู ่
 ระยะที ่3 ระยะของความเป็นจริ ง “กินดี ชีวี
ปลอดภัย” “ออกก าลังกายพิชิตโรค” “รู้สติ เจริญใจ ไม่เครียด” 
ภายในสัปดาห์ที่ 3 และสัปดาห์ที่ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ได้เรียนรู้การลดคลายเครียด การท าสมาธิ 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการที่จะน าไปสู่
พฤติกรรมที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 
 ระยะที ่4 ระยะมีข้อยึดมั่นผูกพัน “เราท าได้” 
“ค าสัญญาจากพวกเรา ภายในสัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 
10–12 วัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 
มีความเข้าใจและมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เรื่อง อาหาร การออกก าลังกาย การผ่อนคลายความเครียด
ที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 
 3. ประเมินผลการทดลอง  
 ประเมินความรู้ พฤติกรรมปฏิบัติตัว ระดับน้ าตาลในเลอืด
ก่อนอาหารเช้า (FBS) ของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเคร่ืองมือชุดเดิม
ช่วงเดือนตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลน ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
ค่าเฉลี่ยและร้อยละ  
 2. ข้อมูลความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตัว โดยหา
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการ
วิจัย ใช้สถิติ Paired samples t – test ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<0.05) 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 คุณลักษณะทางประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.42 เพศชายร้อยละ 31.58 มีอายุเฉลี่ย 
67.97 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี ร้อยละ 39.50 อายุต่ าสุด 
60 ปี อายุสูงสุด 86 ปี มีสถานภาพสมรสคู่และอยู่ด้วยกัน
ร้อยละ 76.30 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 84.20 มีอาชีพท างานบ้านร้อยละ 36.80 เมื่อสอบถาม

ประวัติพันธุกรรมเกี่ยวกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน  
ซึ่งมีญาติป่วยด้วยโรคเบาหวานร้อยละ 18.40  
  เมื่อท าการตรวจสุขภาพและท าการประเมินค่าดัชนีมวลกาย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายเกินมากกว่า  
25 กก./ม2. ร้อยละ 36.80 โดยเพศชายมีค่าดัชนีมวลกายเกิน
อยู่ในระหว่าง 18.5–22.9 กก./ม2. ร้อยละ 18.42 เพศหญิง
ค่าดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม2. ร้อยละ 31.58  
  เมื่อวัดเส้นรอบเอวและน าไปเทียบกับเกณฑ์ โดยเพศชาย
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร เพศหญิงไม่เกิน  80 เซนติเมตร พบว่า 
ส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินจากเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 71.10 ซึ่งพบ
เพศชายมีรอบเอวเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 13.16 เพศหญิง 
ร้อยละ 57.89 
 ส่วนท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ เรื่อง โรคเบาหวาน 
พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยสูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ก่อนทดลองและหลังทดลอง 
  ระดับความรู้ ก่อนวิจัยอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.90 
หลังวิจัยคะแนนเพิ่มขึ้นและอยู่ในกลุ่มระดับดี ร้อยละ 100 คะแนน
เฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวานของกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง 
เท่ากับ 9.34 คะแนน หลังทดลองเท่ากับ 17.48 คะแนน 
หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 1 
 ระดับพฤติกรรม ก่อนวิจัยอยู่ในกลุ่มปานกลาง ร้อยละ 57.90 
หลังวิจัยระดับคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ในกลุ่มระดับดี  
ร้อยละ 84.20 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนการทดลองเท่ากับ 49.48 คะแนน หลังทดลองเท่ากับ 
51.96 คะแนน หลังการทดลองมีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 ดังตารางที่ 1 
 น้ าตาลในเลือดก่อนอาหารเช้า (fasting blood sugar) 
ก่อนวิจัยค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือด อยู่ในช่วงระหว่าง 100-109 mg/dl 
ร้อยละ 89.50 หลังวิจัยค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือดลดลง อยู่ในช่วง
ที่ต่ ากว่า 100 mg/dl เพิ่มเป็นร้อยละ 89.50 ค่าเฉลี่ยระดับน้ าตาล
ในเลือด ก่อนทดลองเท่ากับ 106.92 mg/dl  หลังทดลองเท่ากับ 94.74 
mg/dl หลังการทดลองมีค่าต่ ากว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ดังตารางที่ 1 

ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคเบาหวาน พฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวาน และค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วย
สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ก่อนทดลองและหลังทดลอง (n=38) 

 

ตัวแปร ช่วง
ระยะเวลา mean S.D. ค่า t df p-value 

ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน ก่อนทดลอง 9.34 1.90 -25.39 37 0.01** 
หลังทดลอง 17.48 1.12 

พฤติกรรมการป้องกัน
โรคเบาหวาน 

ก่อนทดลอง 49.48 2.46 -3.70 37 0.02* 
หลังทดลอง 51.96 1.53 

ระดับน้ าตาลในเลือด 
 

ก่อนทดลอง 106.92 5.74 11.48 37 0.01** 
หลังทดลอง 94.74 4.54    

*Sig < 0.05       
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อภิปรายผลการวิจัย  
  1. ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน หลังวิจัยผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
มีความรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ์ สุขพิทักษ์  
(2553, บทคัดย่อ) พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการป้องกันโรคเบาหวาน
หลังวิจัยสูงกว่าการวิจัย เพราะกระบวนการเสริมพลังมีผลท าให้
กลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ เกิดการรับรู้ มีความตระหนัก เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ลดระดับน้ าตาลในเลือด
เพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ และอุรา สุวรรณรักษ์ 
(2542, บทคัดย่อ) พบว่า การเพิ่มพลังอ านาจต่อการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้  
เรื่องโรคเบาหวานดีขึ้น  
  2. พฤติกรรมการปฏิบัติตัว หลังวิจัยผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
มีคะแนนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ในกลุ่มระดับดี สอดคล้องกับราศี 
คันธีสาร (2548, บทคัดย่อ) พบว่า การใช้กระบวนการสร้างพลัง
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การออกก าลังกาย
และกิจกรรมการด าเนินชีวิตในทางที่ดีขึ้น และวีระพงษ์ จีนะดิษฐ์ 
(2559, บทคัดย่อ) การเสริมพลังให้กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีขึ้น รับรู้ความสามารถในการดูแลตัวเองดีขึ้น
ส่งผลให้มีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นและระดับน้ าตาลในเลือด
ลดลง  
 3. ค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือด หลังวิจัยผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
มีค่าเฉลี่ยน้ าตาลในเลือดลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ์ 
สุขพิทักษ์ (2553, บทคัดย่อ) พบว่า การใช้กระบวนการสร้างพลัง 
มีผลต่อการลดน้ าตาลในเลือด สิริอร ข้อยุ่น (2550, บทคัดย่อ)  พบว่า 
การรับรู้ความมีพลังอ านาจมีผลต่อการจัดการตัวเอง ท าให้น้ าตาล
ในเลือดลดลง และวีระพงษ์ จีนะดิษฐ์ (2559, บทคัดย่อ) พบว่า 
การน าแนวคิดการเสริมพลังมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ค่าดัชนีมวลกายพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ระดับน้ าตาลในเลือดลดลง ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  คือ 
การหนุนเสริมให้ผู้ป่วยได้ท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีผู้วิจัย ครอบครัว 
และเพื่อนบ้านเป็นคนที่คอยพูดคุย ชักชวน ที่ส าคัญ คือ ผู้ป่วย
สมัครใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
 
สรุปการศึกษาคร้ังนี้ 
 การเสริมพลังอ านาจในการป้องกันโรคเบาหวานของผู้สูงอายุ
กลุ ่มเสี ่ยงโรคเบาหวานต าบลนาโพธิ์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประยุกต์แนวคิดการเสริมพลังของ Kieffer (1984, 
pp. 354-361) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้น เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการปฏิบัติที่ดีขึ้น น้ าตาลในเลือดลดลง เพราะการเสริมพลัง
เป็นแรงหนุนเสริมจากผู้วิจัย บุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนบ้าน 
ช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก ตั ้งเป้าหมายชัดเจน  
พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ง 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  
 1. การจัดกิจกรรมกลุ่ม แต่ละกลุ่ม ไม่ควรเกิน 8 คน 
เพราะกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลตนเอง
และกิจกรรมการเสริมพลังอ านาจควรน าไปประยุกต์และปรับใช้
กับพ้ืนท่ีอื่นต่อไป  
 2. การให้ความรู้หรือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย ต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ เหมาะกับ
วิถีชีวิตปัจจุบัน และใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อลดความแปลกแยก
ทางความคิด ไม่ควรก าหนดเนื้อหาทางวิชาการมากเกินไป  
ต้องเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายวิเคราะห์ตนเอง ค้นหาตนเอง 
แล้วค่อยบูรณาการเนื้อหาไปพร้อมกัน  
 3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติด้านสุขภาพ
ในระดับชุมชน จะต้องให้ความรู้ผ่านสื่อหลายช่องทาง สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ สื่อบุคคล ดั้งนั้น บุคคลจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านสุขภาพ 
หรืออาจจะใช้สื่อพื้นบ้านประกอบการให้ความรู้ 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
  1. ควรน าการศึกษารูปแบบดังกล่าว ไปศึกษาในกลุ่ม
ผู้ป่วยอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน  
  2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อใช้
ประกอบในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติตัวด้านสุขภาพ 
โดยยึดแนวปฏิบัต ิด ้านการแพทย์ทางเลือก เช่น การใ ช้
สมุนไพรไทย การบริโภคข้าวซ้อมมือ ฯลฯ 
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