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บทคดัยํอ 
  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู๎ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํ
มีภาวะแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบลทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหวํางปัจจัยด๎านความรู๎ เจตคติ กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํ มีภาวะแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบล 
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิจัยครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎สุํมกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยก าหนดขนาด ตัวอยํางโดยการเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบเจาะจงเฉพาะผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนที่มา รับบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (X) คําสํวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบคํา (Chi-square) 
  ผลการศึกษา พบวํา กลุํมผู๎ปุวยโรคเบาหวานเป็นกลุํมอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิงมากกวํา เพศชาย สํวนใหญํมี
ระยะเวลาที่เป็นโรคเบาหวาน 3 - 4 ปี สํวนใหญํมีสถานภาพสมรสคูํ สํวนใหญํมี ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา สํวนใหญํ
ประกอบอาชีพงานบ๎าน และสํวนใหญํมีรายได๎ของ บุคคลตํอเดือนอยูํในชํวงน๎อยกวํา 5.000 - 10.000 บาท ระดับความรู๎
เก่ียวกับโรคเบาหวานใน ภาพรวมอยูํในระดับสูง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 0.70 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.38 ระดับเขต 
คติของผู๎ปุวยเบาหวานในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 1.18 สํวนเบี่ยงเบน มาตรฐานเทํากับ 0.69 
และระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมอยูํในระดับดี คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 2.57 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.62 และผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง ปัจจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน 
พบวํา ระดับ การศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์กันอยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติ (p < 
0.01) อายุ เพศ ระยะเวลาที่เป็นโรค สถานภาพสมรส อาชีพและรายได๎เฉลี่ยของ บุคคลตํอเดือนกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์กัน (p>0.05 ) ผลการศึกษาปัจจัยด๎านความรู๎กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย
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โรคเบาหวาน พบวํา ด๎าน ความรู๎กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) และ 
ผลการศึกษาปัจจัยด๎านเจตคติกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน พบวํา ปัจจัย ค๎านเจตคติกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์กัน (p > 0.05) 
ค าส าคัญ: ความรู๎ เจตคติ พฤติกรรมการดูแลตนเอง. ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
 

Abstract 
This research aimed to study knowledge, attitude and self-care behaviors of Diabetics without 

complications in the area of responsibility of the Health Promoting Hospital Tambon Ban Pang 
Sing Subdistrict harbor district of the province. And to study relationships Between the factors of 
knowledge, attitude and self-care behaviors of non-diabetic patients There are complications in the area 
of responsibility of the Health Promoting Hospital Tambon Ban Pang Sing Subdistrict harbor district of the 
province. This research, the researcher randomly selected the sample group by specifying the sample size 
by selecting a sample group specifically for diabetic patients without complications. Services in the area 
of responsibility of the Health Promoting Hospital Tambon Ban Pang Sing , Amphur Muang Nakhon Si 
Thammarat No. 41 was used to collect data was a questionnaire. Statistics used in data analysis were 
percentage ( average ), average ( X) , standard deviation ( SD) , Chi-square test. 

The results of the study showed that diabetic patients were 60 years of age or older and were 
more female than most males. The duration of diabetes was 3-4 years. Most of them had married status. 
Most of them had primary education. Study Most of them work in home jobs. And most have 
income Person per month is in the range of less than 5 . 000-10 . 000 baht level of knowledge about 
diabetes. The overall picture is high. The overall average is 0.70. The standard deviation 
is 0.38. The overall level of diabetes mellitus is at a moderate level. The overall average 
is 1.18 deviations. The standard is 0.69 and the overall health care behavior level is at a good level. The 
overall average is 2.57 , standard deviation is 0.62, and the results of the study of the relationship 
between Personal factors and self-care behaviors of diabetic patients showed that the level of education 
and self-care behaviors of diabetic patients were statistically significant ( p <0.01), age, sex, duration Which 
is a disease, marital status, occupation and average income of Individuals per month and self-care 
behaviors of diabetic patients were not related ( p> 0.05). The results of the knowledge and self-care 
behaviors of diabetic patients revealed that knowledge and self-care behaviors of ผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมี
ความสัมพันธ์กัน ( p > 0.05) และ ผลการศึกษาปัจจัยด๎านเจตคติกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน พบวํา 
ปัจจัย ค๎านเจตคติกับพ Director of Critical Care Diabetes has no relationship with ( the p> 0.05). 
Keywords : knowledge, attitude, behavior, self-care . Diabetic patients without complications 
 
1. บทน า 
  โรคเบาหวานเป็นการเจ็บปุวยเรื้อรัง ผู๎ปุวยต๎อง
ได๎รับการดูแลรักษาและการได๎รับความรู๎ เก่ียวกับการดูแล

ตนเอง (Self - Management) อยํางตํอเน่ือง เพื่อปูองกัน
ภาวะแทรกซ๎อนเฉียบพลัน และลดความเสี่ยงของการเกิด
ภาวะแทรกซ๎อนเร ื ้อรัง สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ 
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(International Diabetes Federation: IDF) ได๎
ประมาณการวํามีจ านวนผู๎ปุวยโรคเบาหวานจ านวน 382 
ล๎านคนทั่ว โลก และคาดการณ์วําในปี 2035 จะมีผู๎ที่ปุวย
ถึง 592 ล๎านคนหรือ ใน 10 คนจะพบผู๎ปุวยเบาหวาน 1 
คน ในปัจจุบันพบวําประชากรมากกวํา 316 ล๎านคนมี
ความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที ่ 2 
(กรมควบคุมโรค. 2557) 
  จากข๎อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (2558) 
พบวํา ส าหรับประเทศไทย ข๎อมูลจากการ ตรวจรํางกาย
ในผู๎อายุ 15 ปีขึ้นไป พบผู๎ปุวยโรคเบาหวานมากถึง 3.1 
ล๎านคน โดยในปี 2557 มี ผู๎เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 
11.389 คน เฉลี ่ยวันละ 32 คน ปุวยเข๎ารักษาตัวใน
โรงพยาบาลในสังกัด 698.720 ครั้ง คํารักษาปีละเกือบ 
4.000 ล๎านบาท ปัญหาของโรคนี้หากควบคุมอาการไมํได๎
จะเกิด ภาวะแทรกซ๎อนทั้งเรื่อง ไตวาย เท๎าเนํา ตาบอด 
โรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองตามมา เนื่องจาก ปัญหา
โรคเบาหวานที่พบในประเทศ ร๎อยละ 98 เป็นเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เกิดมาจากพฤติกรรมการใช๎ ชีวิตซึ่งปูองกันได๎ 
ในขณะที่เบาหวานชนิดที่ 1 ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ พบเพียง
ร๎อยละ 2 ซึ่งสอดคล๎อง กับข๎อมูลของส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช (2558) จัดท า
รายงาน สถานการณ์โรคไมํติดตํอเรื ้อรัง 5 โรค ได๎แกํ 
โรคเบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT) โรคหัวใจขาด
เลือด (IHD) โรคหลอดเลือดสมอง (CVD) และโรคปอดอุด
กั้นเรื้อรัง (COPD) ใน พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต๎ตอนบน ได๎แกํ 
ระนอง ชุมพร พังงาสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต 
ปี 2557 พบวํา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอัตราความชุกของ
โรคเบาหวานเป็นอันดับ 3 รองลงมาจากจังหวัดพังงา และ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมี
อัตรา อุบัติการณ์ของโรคเบาหวานสูงสุดเป็นอันดับ 1 อีกด๎วย 
ซึ ่งสอดคล๎องกับอัตราการเกิดโรคเบาหวาน ในเขตพื ้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ 
ต าบลทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวํา ใน
ระหวํางปี 2556 - 2558 มีผู ๎ป ุวยโรคเบาหวานทั ้งที ่มี 
ภาวะแทรกซ๎อนเพิ่มขึ้นจาก 55. 58. และ 71 คน ตามล าดับ 
(โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน พังสิงห์. 2559) 

  จากสถานการณ์ข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงได๎ท าการศึกษา
ความรู๎ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู๎ปุวย
โรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก 
แนวโน๎มของโรคเบาหวานจะรุนแรงมากขึ้นหากผู ๎ปุวย
ไมํได๎รับการดูแลที่ถูกต๎องเหมาะสม รวม ทั้งตัวผู๎ปุวยเอง
ขาดการตระหนักในการด ูแลตนเองในด ๎านสุขภาพที่
ถูกต๎องแตํหากผู ๎ปุวย โรคเบาหวานมีการดูแลตนเองที่
ถูกต๎องจะมีผลให๎การรักษาบรรลุตามความต๎องการได๎ จึง
อาจกลําว ได๎วําประสิทธิภาพของการรักษานั้นขึ้นอยูํกับ
การดูแลตนเองของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานเป็นสํวนใหญํ 
ปัจจัยการดูแลตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยลด
ความรุนแรงของโรค ลดภาวะแทรกซ๎อน ตําง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีสุขภาพที่ดีและสามารถ
ด าเนินชีวิตตามปกติได๎ตํอไป 
 
2.วัตถุประสงค์ของวิจัย 
  2.1 เพ ื ่อศ ึกษาระด ับความรู ๎ เจตคติ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ที่ไมํมี
ภาวะแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบลทําเรือ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎าน
ความรู๎ เจตคติ กับพฤติกรรมการดูแล สุขภาพตนเองของ
ผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที ่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนในเขตพื ้นที่
รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพัง
สิงห์ ต าบลทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย  
  3.1 ขอบเขตด๎านประชาการ 
  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิ งห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรวมมี
ผู๎ปุวยด๎วยโรคเบาหวานทั้งหมด 41 คน  
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  3.2 กลุํมตัวอยําง 
  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะ โรคแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพัง
สิงห์ ต าบล ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
4. สมมติฐานการวิจัย 
  4.1 ปัจจัยด ๎านบุคคลมีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
  4.2 ปัจจัยด ๎านความร ู ๎มีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
  4.3 ปัจจัยด ๎านเจตคติม ีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน 
 
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  5.1 โรคเบาหวาน หมายถึง ภาวะที่รํางกายไมํ
สามารถน าน ้าตาลที่ได๎จากการรับประทาน อาหารไปใช๎ให๎
เกิดพลังงานได๎อยํางเต็มที ่เก ิดจากความผิดปกติของ
อินซูลินซึ ่งเป็นฮอร์โมนที่สร๎าง จากตับอํอนมีหน๎าที ่น า
น ้าตาลในเลือดเข๎าไปในเซลล์ตําง ๆ ของรํางกายเพื่อใช๎
เป็นพลังงานเมื่อ อินซูลินท างานผิดปกติสํงผลให๎มีระดับ
น ้าตาลในเลือดสูงและพบน ้าตาลขับออกมาทางปัสสาวะ 
  5.2 ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู ๎ที่มีระดับ
น ้าตาลในเลือด มากกวํา 126 mg/dL ได๎รับ การวินิจฉัย
จากแพทย์และขึ้นทะเบียนเป็นผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ไมํมี
ภาวะโรคแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้นท ี ่  ร ั บผ ิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
  5.3 พฤติกรรมการดูแลตนเอง หมายถึง การ
กระท าหรือการแสดงออกของผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่เกิด
จากประสบการณ์และการเรียนรู๎ทางสังคม 
 
 

 
6. ประโยชน์ที่ได๎รับ 
  6.1 ผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นข ๎อมูล
พื้นฐานในการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ให๎มีการดูแลตนเองที่ถูกต๎องและเหมะสม 
  6.2 ผลการศึกษาสามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การให๎ความรู ๎ที ่มีประสิทธิภาพและถูกต๎อง แกํผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานให๎มีการดูแลพฤติกรรมสุขภาพของตนเองที่
ถูกต๎องชํวยลดภาวะแทรกซ๎อน ของโรคเบาหวานและการ
ปูองกันภาวะแทรกซ๎อนที่เกิดจากโรคเบาหวาน 
  6.3 ผลการศึกษาที่ได๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
สามารถน  าไปก าหนดและวางแผนนโยบายใน การ
ด าเนินงานแก๎ไขปัญหาทางด๎านพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในผู๎ปุวยโรคเบาหวานและผู๎ปุวย โรคเรื้อรังอื่น ๆ 
ตํอไป 
 
7.วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาความรู๎ เจตคติ 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่
ไม ํ ม ี ภาวะแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้ นท ี ่ ร ับผ ิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบหา
ความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู๎ 
เจตคต ิ  และพฤต ิกรรมการด ูแลตนเองของผ ู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานที ่ไม ํม ีภาวะแทรกซ๎อน และเพื ่อศ ึกษา 
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด ๎านความรู ๎  เจตคติ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที ่ไม ํม ีภาวะแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศร ีธรรมราช โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังน้ี 
  7.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
 7.1.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วยผู๎ปุวย
โรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อน ในเขตรับผิดชอบของ



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 

 

~ 147 ~ 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งรวมมี
ผู ๎ปุวยด๎วยโรคเบาหวานทั ้งหมด 41 คน(โรงพยาบาล
สํงเสริม สุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์. 2559)  
 7.1.2 กลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ไมํมีภาวะ โรคแทรกซ๎อนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน
พ ั ง ส ิ ง ห ์  ต  าบล  ท ํ า เ ร ื อ  อ  า เ ภ อ เ ม ื อ ง  จ ั ง ห ว ั ด
นครศรีธรรมราช  
 7.1.3 การสุํมกลุํมตัวอยําง 
 การเลือกกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ใช๎
ว ิธ ีการเล ือกกล ุ ํมต ัวอย ํางแบบเจาะจงก ับ ผ ู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานที ่มีระดับน ้าตาลในเลือด มากกวํา 126 
mg/dL ได๎รับการวินิจฉัยจากแพทย์และ ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีภาวะโรคแทรกซ๎อนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพัง
สิงห์ ต าบลทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 41 คน 
  7.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ประกอบด๎วย 4 สํวน ได๎แกํ 
  สํวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด๎านบุคคล 
ได๎แกํ เพศ อายุ ระยะเวลาที่เป็น โรคเบาหวาน สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และรายได๎เฉลี่ย
ของตนเองตํอเดือน ลักษณะของข๎อค  าถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) 
  สํวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎พื้นฐาน
เก่ียวกับโรคเบาหวานอาการแทรกซ๎อนของ โรคเบาหวาน
และการปฏิบัติตัวเพื่อควบคุมโรคเบาหวาน จ านวน 15 
ข๎อ โดยให๎ผู๎ตอบ แบบสอบถามเลือกค าตอบวํา “ใชํ” หรือ 
“ไมํใชํ” เพียง 2 ตัวเลือกเทําน้ัน  
  เกณฑ์การให๎คะแนน  
  ตอบถูก คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
  ตอบผิด คะแนนเทํากับ 0 คะแนน  

  การ ว ั ด ร ะ ด ับ ค วามร ู ๎ พ ื ้ น ฐ าน เ ก ี ่ ย วก ั บ
โรคเบาหวาน อาการแทรกซ๎อนของโรคเบาหวาน และ 
การปฏิบัติตัวเพื ่อควบคุมโรคเบาหวาน แบํงออกเป็น 3 
ระดับ และใช๎คะแนนเฉลี่ยระหวํางคะแนน สูงสุด และ
คะแนนต ่าสุดมาจัดระดับ โดยใช๎เกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
(Best. 1977 
  การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ
ความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับโรคเบาหวาน อาการ แทรกซ๎อน
ของโรคเบาหวาน และการปฏ ิบ ัต ิต ัวเพ ื ่อควบค ุม
โรคเบาหวาน แบํงเป็น 3 ระดับ  
  คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 0.00 – 0.33 หมายถึง 
ความรู๎พื้นฐานเก่ียวกับโรคเบาหวาน อยูํในระดับน๎อย  
  คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ 0.34 - 0.67 หมายถึง 
ความรู๎พื้นฐานเก่ียวกับโรคเบาหวานอยูํในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.68 – 1.00 หมายถึง 
ความรู๎พื้นฐานเก่ียวกับโรคเบาหวานอยูํในระดับสูง 
  สํวนที ่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มีตํอโรค อาการแทรกซ๎อน ของโรค
และการดูแลตนเอง โดยมีจ านวน 12 ข๎อ แตํละข๎อมีให๎
เลือกตอบ 3 ระดับ เกณฑ์การให๎คะแนน 
  ข๎อค าถามเชิงบวก เห็นด๎วย 
  คะแนนเทํากับ 2 ไมํแนํใจ 
  คะแนนเทํากับ 1 ไมํเห็นด๎วย 
  คะแนนเทํากับ 0 คะแนน  
  ข๎อค าถามเชิงลบ เห็นด๎วย 
  คะแนนเทํากับ 0 คะแนน ไมํแนํใจ 
  คะแนนเทํากับ 1 คะแนน ไมํเห็นด๎วย 
  คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
  การวัดระดับเจตคติของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มี
ตํอโรค อาการแทรกซ๎อนของโรคและการ ดูแลตนเอง 
แบํงออกเป็น 3 ระดับ และใช๎คะแนนเฉลี ่ยระหวําง
คะแนนสูงสุด และคะแนนต ่าสุดมา จัดระดับ โดยใช๎เกณฑ์
การพิจารณาดังน้ี (Best. 1977) 
  การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยด๎านเจต
คติของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มีตํอโรค อาการ แทรกซ๎อน
ของโรคและการดูแลตนเอง แบํงออกเป็น 3 ระดับ 
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  คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.00 – 0.66 หมายถึง มี
เจตคติอยูํในระดับน๎อย  
  คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 0.67 – 1.33 หมายถึง มี
เจตคติอยูํในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 1.34 - 2.00 หมายถึง มี
เจตคติอยูํในระดับมาก 
  สํวนที ่ 4 แบบสอบถามการปฏิบัติเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่ไมํมี
ภาวะแทรกซ๎อน โดยมีจ านวนทั ้งหมด 16 ข๎อ โดยมีให๎
เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
  ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎
ปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 5-7 วัน  
  ปฏิบัติบํอยครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ัน 3 – 4 วัน  
  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ได๎
ปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน 1-2 วัน  
  ไมํปฏิบัติเลย หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ไมํได๎ปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันเลย  
  เกณฑ์การให๎คะแนน 
  ปฏิบัติเป็นประจ า คะแนนเทํากับ 3 คะแนน 
  ปฏิบัติบํอยครั้ง คะแนนเทํากับ 2 คะแนน  
  ปฏิบัตินานๆ ครั้ง คะแนนเทํากับ 1 คะแนน 
  ไมํปฏิบัติเลย คะแนนเทํากับ 0 คะแนน  
การวัดระดับการปฏิบัติเก่ียวกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน แบํง ออกเป็น 3 ระดับ และใช๎
คะแนนเฉลี่ยระหวํางคะแนนสูงสุด และคะแนนต ่าสุดมา
จัดระดับ โดยใช๎ เกณฑ์การพิจารณาดังน้ี (Best. 1977) 
คะแนนเฉลี ่ยด๎านพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย 
โรคเบาหวาน แบํงออกเป็น 3 ระดับ  
  คะแนนเฉลี ่ย เทํากับ0.00 - 1.00 หมายถึง 
พฤติกรรมการดูแลตนเองอยูํในระดับควรปรับปรุง 
  คะแนน1.01 - 2.00 หมายถึง พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง เฉลี่ย เทํากับอยูํในระดับปานกลาง 
  คะแนน2.01 - 3.00 หมายถึง พฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง เฉลี่ย เทํากับ อยูํในระดับดี 
  7.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 

  การศึกษาครั ้งนี ้ ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง โดยมีขั้นตอน และ เงื่อนไขในการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลดังน้ี 
  7.3.1 ผู ๎ศ ึกษาได๎ติดตํอประสานงานกับ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  7.3.2 ผู ๎วิจ ัยเข๎าพบ และแนะน าต ัวตํอ
หัวหน๎าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู ๎น าชุมชน และ
อาสาสม ัครสาธารณสุขประจ  าหมู ํบ ๎าน เพ ื ่อ ช ี ้แจง
วัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย และท าหนังสือขอความ
รํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  7.3.3 ท าการเก็บแบบสอบถามในกลุ ํม
ตัวอยําง จ านวน 41 ชุด 
  7.3.4 ด าเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือน
พฤษภาคม 2559 ซึ ่งผู ๎วิจัยได๎ลงพื้นที่ด าเนินการ เก็บ
แบบสอบถามกับผู ๎ป ุวยโรคเบาหวานที ่มาร ับบร ิการ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านพัง สิงห์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 41 คน โดยผู๎ศึกษา
ท าการอธิบายแบบ สอบถาม อย ํางละเอียดแกํกลุ ํม
ตัวอยําง และท าการสัมภาษณ์กลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง จะ
ใช๎ระยะเวลาประมาณ 10 - 15 นาทีตํอกลุํมตัวอยําง 1 
คน โดยมีเงื่อนไขในการเก็บข๎อมูลดังน้ี 
  1) ผู๎ที่มีระดับน ้าตาลในเลือด มากกวํา 
126 mg/dL ได๎รับการวินิจฉัยจากแพทย์และ ขึ้นทะเบียน
เป็นผู ๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีภาวะโรคแทรกซ๎อนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ ๎านพ ั งส ิ งห ์  ต  าบลท ํา เร ื อ อ  าเภอเม ือง จ ั งหว ั ด
นครศรีธรรมราช 
  7.3.5 น าแบบสอบถามที่เก็บรวมรวมข๎อมูล
ที่สมบูรณ์ที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 41 ชุด เพื่อน าไป วิเคราะห์ 
และประมวลผลตํอไป 
  7.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือการ
วิจัย 
  การหาค ํ า ค วาม เ ช ื ่ อม ั ่ น ของ เ ค ร ื ่ อง ม ื อ 
(Reliability) ผู๎วิจัยได๎น าเครื่องมือวิจัยมาตรวจสอบ ความ
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ถูกต๎อง และความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ 
พร๎อมทั ้งการใช๎ภาษาใน แบบสอบถามให๎เหมาะสมกับ
กลุ ํมต ัวอยําง แล๎วน ามาปรับปรุงแก๎ไข เพ ื ่อหาความ
เชื่อมั่นของ แบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎ท าการทดสอบความ
เชื ่อมั่นของแบบสอบถามกับผู๎ปุวยโรคเบาหวานที ่ไมํมี 
ภาวะแทรกซ๎อนที่มารับบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎าน หนองหนอง ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 
คน และน าไปตรวจสอบ ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach's 
Alpha a. g 4 ทา ซึ่งในการทดสอบเครื่องมือในครั้งนี้ได๎
คําความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํา กับ 0.846 
  7.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
  การวิจัยครั้งน้ี ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามที่ได๎รับ
คืน มาจัดระเบียบ และท าการวิเคราะห์ ข๎อมูล โดยใช๎สถิติ
ทางการวิจัยดังน้ี 
  7.5.1 การวิเคราะห์ข๎อมูลปัจจัยด๎านบุคคล 
ประกอบด๎วย อายุ เพศ ระยะเวลาที่เกิดโรค สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ของตนเอง
ตํอเดือน โดยใช๎สถิติการแจกแจง ความถี่ (Frequency) 
ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
  7.5.2 การวิเคราะห์ความรู๎ เจตคติ และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่ ไมํมี
ภ า วะ แทรกซ ๎ อน  ว ิ เ ค ร าะห ์ โ ด ย ใ ช ๎  ค ํ า ร ๎ อย ละ 
(Percentage) คําเฉลี ่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
  7.5.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยสํวนบุคคล ความรู๎ เจตคติกับพฤติกรรมการ ดูแล
ตนเองของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที ่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพต าบล
บ ๎านพ ั งส ิ งห ์  ต  าบลท ํา เร ื อ อ  าเภอเม ือง จ ั งหว ั ด
นครศรีธรรมราช โดยใช๎คําสถิติ Ch - square 
 
8.สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
  การศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาความรู๎ เจตคติ 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่

ไม ํ ม ี ภาวะแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้ นท ี ่ ร ับผ ิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัย
เช ิ งพรรณนา (Descriptive Research) แบบหา
ความสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาระดับความรู๎  
เจตคต ิ และ พฤต ิกรรมการด ูแลตนเองของผู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานที ่ไม ํม ีภาวะแทรกซ๎อน และเพื ่อศ ึกษา 
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด ๎านความรู ๎  เจตคติ กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวาน
ที ่ไม ํม ีภาวะแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้นท ี ่ร ับผ ิดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวม
ข๎อมูลโดยใช๎ แบบสอบถามจากกลุํมผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่
ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนที่มารับบริการในโรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านพังสิงห์ ต าบลทําเร ือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 41 คน เครื่องมือที่ใช๎ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข๎อมูล
โดยการใช๎โปรแกรม ส าเร็จรูป สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์
ข ๎อม ูลสํวนบุคคล ระด ับความร ู ๎ เจตคต ิ และระด ับ
พฤต ิกรรม ได ๎แก ํ  ค ําเฉล ี ่ ย  (Mean) ค ําร ๎อยละ 
(Percentage) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.)และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยปัจจัยที่มี
อิทธิพลตํอการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน และ
ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานโดยใช๎ คําสถิติไค-สแควร์ 
(Chi-square)  
  8.1 สรุปผลการวิจัย 
  8.1.1 ผลการศึกษาระดับความรู๎ เจตคติ 
และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวานที่
ไม ํ ม ี ภาวะแทรกซ ๎อนในเขตพ ื ้ นท ี ่ ร ับผ ิ ดชอบของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล บ๎านพังสิงห์ ต าบล
ทําเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1) ผลการศึกษาปัจจัยด๎านบุคคล จาก
ผลการศึกษาปัจจัยด๎านบุคคลของกลุํมตัวอยําง จ านวน 
41 คน พบวํา กลุํมผู๎ปุวยโรคเบาหวานเป็นกลุํมอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 43.90 เพศ เป็นเพศหญิง 
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มากกวําเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 73. 2 ระยะเวลาที่เป็น
โรคเบาหวาน สํวนใหญํเป็นระยะ 3 - 4 ปี คิด เป็นร๎อยละ 
51.20 สถานภาพการสมรส สํวนใหญํมีสถานภาพสมรสมี
คูํ คิดเป็นร๎อยละ 90.20 ระดับ การศึกษาสํวนใหญํเรียน
จบชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 78.00 การประกอบ
อาชีพ สํวนใหญํ ประกอบอาชีพงานบ๎าน คิดเป็นร๎อยละ 
56.10 และรายได๎ สํวนใหญํรายได๎ของบุคคลตํอเดือนอยูํ 
ในชํวงน๎อยกวํา 5.000 - 10.000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
43.90 
  2) ผลการศึกษาความรู ๎พื้นฐานเกี ่ยวกับ
โรคเบาหวาน ผลการศึกษาความรู๎เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
ของกลุํมผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที ่ศึกษาใน ภาพรวมอยูํใน
ระดับสูง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 0.70 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.38 
  3) เจตคติของผู ๎ป ุวยเบาหวานที ่ม ีต ํอ
โรคเบาหวาน ผลการศึกษาเจตคติของผู๎ปุวยเบาหวานที่มี
ตํอโรคเบาหวานที่ศึกษาในภาพรวมอยูํ ในระดับปานกลาง 
คําเฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 1.18 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.69 
  4) พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพด๎านการผํอน
คลายความเครียด จากผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการ
ด ู แ ลตนเองของผ ู ๎ ป ุ วย โ รค เบ าหวานของผ ู ๎ ป ุ ว ย 
โรคเบาหวานของกลุํมตัวอยําง ในภาพรวมอยูํในระดับดี 
คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 2.57 สํวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
เทํากับ 0.62 
  8.2 อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยด๎านความรู๎ เจตคติ กับพฤติกรรมการ ดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที ่ไมํมีภาวะแทรกซ๎อนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
บ ๎านพ ั งส ิ งห ์  ต  าบลท ํา เร ื อ อ  าเภอเม ือง จ ั งหว ั ด
นครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผล ดังน้ี  
  8.2.1 ปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน  
  1) เพศ จากการศึกษา พบวํา เพศกับกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย โรคเบาหวานของ

ผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์ (p>0.05) ซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมุติฐานที่ ได๎ตั้งไว๎เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวํา ผู๎ปุวยโรคเบาหวานในคลินิกโรคเบาหวาน เพศหญิง
หรือชาย มีพฤติกรรมการดูแลตนเองคล๎ายคลึงกัน ได๎แกํ 
การงด/ละเว๎นการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง และการ
งด/ละเว๎นการดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของกฤษณา ค าลอยฟูา (2554) ได๎ท าการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานในคลินิก
โรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก๎งสนามนาง ผลการศึกษา 
พบวํา เพศกับพฤติกรรมการด ูแลตนเองของผ ู ๎ป ุวย 
โรคเบาหวานไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ (p>0.05) 
  2) อายุ จากการศึกษา พบวํา อายุกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย โรคเบาหวานของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์ (p>0.05) ซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมุติฐานที่ ได๎ตั้งไว๎เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวํา สํวนใหญํผู๎ปุวยโรคเบาหวานจะมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ร๎อยละ 43.90 ประกอบกับไมํวําผู๎ปุวยโรคเบาหวานที่มี
อายุเทําใดก็ยังคงมารับบริการที่คลินิกโรคเบาหวาน ท าให๎
การได๎รับข๎อมูลขําวสาร ไมํแตกตํางกัน ดังน้ันผู๎ปุวยโรค 
  3) ระยะเวลาที ่เป็น จากการศึกษา 
พบวํา ระยะเวลาที่เป็นกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
ผ ู ๎ป ุวยโ รคเบาหวานของผ ู ๎ ป ุวย โรค เบาหวานไม ํ มี
ความสัมพันธ์ (p > 0.05) ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับ สมมุติฐานที่
ได๎ตั้งไว๎ เนื ่องจากผลการศึกษา พบวํา ผู ๎ปุวยที ่รู ๎วําเป็น
โรคเบาหวานระยะแรก ๆ ยอมรับการเจ็บปุวย เมื่อเวลา
ผํานไป ผูป๎ุวยจะเริ่มปรับพฤติกรรมการด ารงชีวิต โดยการ
เร ียนร ู ๎และ ปฏิบ ัติตามค าแนะน าของเจ๎าหน๎าที ่ ซึ ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ มงคลชัย แก๎วเยี่ยม (2550) 
พบวํา ผู ๎ปุวยโรคเบาหวานที่มีระยะเวลาที่ทราบวําเป็น
โรคเบาหวานตํางกันมีการรับรู๎ด๎านสุขภาพไมํ แตกตํางกัน 
(p>0.05) 
  4) สถานภาพการสมรส จากการศึกษา 
พบวํา สถานภาพการสมรสกับพฤติกรรมการดูแลตนเอง 
ของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานของผู ๎ปุวยโรคเบาหวาน ไมํมี
ความสัมพันธ์ (p > 0.05) ซ่ึงไมํสอดคล๎องกับ สมมุติฐานที่



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
Vol. 5 No. 2 July – December 2018 

 

 

 

~ 151 ~ 

ได ๎ต ั ้งไว ๎ เนื ่องจากผลการศึกษา พบวํา ไมํว ําผ ู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานที่มีสถานภาพสมรสใด ก็ยังคงมารับบริการที่
คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลแก๎งสนามนาง ท าให๎การ
ได ๎ร ับข ๎อมูลข ําวสาร ไมํแตกต ํางกัน ด ังนั ้นผ ู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานที่มีสถานภาพสมรสตํางกัน จึงมีพฤติกรรม
การดูแล สุขภาพตนเองไมํแตกตํางกัน ซึ ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของกฤษณา ค าลอยฟูา (2554) ได๎ ท าการศึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานในคลินิก
โรคเบาหวานโรงพยาบาล แก๎งสนามนาง อ าเภอแก๎งสนาม
นาง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวํา สถานภาพ
การสมรส ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีการดูแลที่ไมํแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p>0.05) 
  5) ระดับการศึกษา จากการศึกษา 
พบวํา ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ 
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานของผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีความสัมพันธ์ 
(p<0.01) ซ่ึงสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ ได๎ยังได๎เนื่องจาก
ผลการศึกษา พบวํา ผู ๎ที่มีการศึกษาที่สูง ยํอมมีความรู๎ 
ความเข ๎าใจในการด ูแล สุขภาพของตนเองได ๎ด ี ซ ึ ่ ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ ผุสดี คํานกุล พชรพร สุวิชา
เชิดช ู และนิภาวรรณ ทองเป็นใหญํ ได๎ท  าการศึกษา
ความสัมพันธ ์ระหวํางป ัจจัยส ํวนบุคคล ป ัจจัยด ๎าน
พฤติกรรม การดูแลตนเอง ปัจจัยด๎านการสนับสนุนกับ
การควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู๎ปุวยเบาหวาน ชนิด
ที ่ 2 ในเขตพื้นที ่รับผิดชอบของหนํวยบริการปฐมภูมิ
เครือขํายเมืองยํา 5 ผลการศึกษาพบวํา ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู ๎ปุวย
โรคเบาหวานอยํางมี นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.05) 
  6) อาชีพ จากการศึกษา พบวํา อาชีพ
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย โรคเบาหวานของ
ผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์ (p>0.05) ซึ ่งไมํ
สอดคล๎องกับสมมุติฐานที่ ได๎ตั้งไว๎เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวํา อาชีพเป็นปัจจัยด๎านชีวสังคมไมํสัมพันธ์กันกับ
พฤติกรรมการ ดูแลตนเอง ซ่ึงสอดคล๎องกับการศึกษาของ 
จ.ส.ต.หญิง จรัสศรี เอี่ยมมะ ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรม 
การดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบวํา อาชีพไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของ ผู๎ปุวยโรคเบาหวาน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ (p>0.05) 
  7) รายได ๎ของบุคคลตํอเด ือน จาก
การศึกษา พบวํา รายได๎ของบุคคลตํอเดือนกับพฤติกรรม
การด ูแล ตนเองของผู ๎ป ุวยโรคเบาหวานของผ ู ๎ป ุวย
โรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์ (p > 0.05) ซึ ่งไมํ 
สอดคล๎องกับสมมุติฐานที่ได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากผลการศึกษา 
พบวํา รายได๎ตํอเดือนถึงแม๎เงินจะเป็น ปัจจัยส าคัญในการ
มีชีวิตอยูํ แตํก็ไมํสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไมํวําผู๎มี
รายได๎มากหรือน๎อย ก็ ยังคงปฏิบัติตามปกติที่เคยท าใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ ธิดารัตน์ 
ถิ่นแก๎ว (2555) พบวํารายได๎ที่แตกตํางกันมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองไมํแตกตํางกัน (p>0.05)  
  8.2.2 ปัจจัยด๎านความรู ๎พื ้นฐานเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน 
  จากการศึกษา พบวํา ป ัจจัยด๎านความรู๎
พื ้นฐานเกี ่ยวกับโรคเบาหวานกับพฤติกรรม การดูแล
ตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานของผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมี
ความสัมพันธ์ (p>0.05) ซึ่งไมํ สอดคล๎องกับสมมุติฐานที่
ได๎ตั้งไว๎ เนื่องจากผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวน
ใหญํมีระดับ การศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษา ร๎อยละ 
78.00 และพบวําความรู๎ของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํใน 
ระดับสูง เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางรับการรักษาโรคในสถาน
บริการเดียวกันเจ๎าหน๎าที ่ผู ๎รักษาให๎ค าแนะน า เกี่ยวกับ
โรคเบาหวานในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงสอดคล๎องกับ บทวิจัย 
กุสุมา กังหลี (2557) ศึกษาปัจจัย ที่มีความสัมพันธ์ตํอการ
ควบคุมระดับน ้าตาลในเลือดของผู๎เป็นเบาหวาน ชนิดที่
สอง โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล๎า ผลการศึกษา พบวํา 
ความรู ๎ เก ี ่ยวกับโรคเบาหวาน ไมํม ีความสัมพันธ์ก ับ
พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวานมีการ
ดูแลที ่ไมํสัมพันธ์กัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 
(p>0.05) 
  8.2.3 ปัจจัยด๎านเจตคติของผู๎ปุวยเบาหวาน
ที่มีตํอโรค อาการแทรกซ๎อนของโรคและการดูแลตนเอง 
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  จากการศึกษา พบวํา ปัจจัยด๎านเจตคติของ
ผู๎ปุวยเบาหวานกับพฤติกรรมการดูแล ตนเองของผู๎ปุวย
โรคเบาหวานของผู๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมีความสัมพันธ์   
(p > 0.05) ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมุติฐานที ่ได๎ตั้งไว๎ 
เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํเจตคติของผู๎ปุวย 
เบาหวานที่มีตํอโรคมีอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล๎อง
กับบทวิจ ัย นางสาวศร ิญญา วราพุฒ (2556) ศ ึกษา
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยโรคเบาหวานในต าบล
โพธ์ิกระสังข์ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองตามปัจจัย
ตํางๆที่ศ ึกษา พบวํา เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได๎ 
อาชีพ ชนเผํา ระยะเวลาที่ปุวย ระดับความรู๎ เจตคติ และ
การ สนับสนับทางสังคม ของผู ๎ปุวยโรคเบาหวานไมํมี
ความแตกตํางกันทางสถิติ (p>0.05) 
  8.3 ข๎อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยในครั้งน้ีผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 2 สํวน  
  8.3.1 ข๎อเสนอแนะที่ได๎จากผลการวิจัยครั้งน้ี 
  1) ผลการศ ึกษาความร ู ๎ เก ี ่ ยวก ับ
โรคเบาหวานของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาในภาพรวม ซึ่งจัด
อย ู ํ ในระด ับส ูง และเมื ่อว ิเคราะห ์ความร ู ๎ เก ี ่ ย วกับ
โรคเบาหวานของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามราย ข๎อ พบวํา
ยังอยูํระดับน๎อย เชํน อินซูลินเป็นตัวควบคุมระดับน ้าตาล
ในเลือดให๎สูง-ต ่าได๎ ดังน้ัน หนํวยงานที่เก่ียวข๎องควรมีการ
สํงเสริมทางด๎านสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ที่พัฒนา
ความรู๎ เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโภชนาการขึ้น เพื่อให๎
ประชาชนม ีความร ู ๎  ความเข ๎าใจ สามารถน  าไปใช๎  
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและอนาคตได๎ 
  2) ผลการศึกษาเจตคติของผู ๎ป ุวย
เบาหวานของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาในภาพรวม พบวํา อยูํ
ในระดับปานกลาง คําเฉลี ่ยโดยรวมเทํากับ 1.18 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.69 และ เมื่อวิเคราะห์ เจต
คติของผู๎ปุวยเบาหวานของกลุํมตัวอยํางจ าแนกตามราย
ข๎อ พบว ํา อย ู ํระด ับน ๎อย เช ํน ท ํานค ิดว ําคนเป ็น
โรคเบาหวานทุกคนจะมีสายตามัวลง และทํานคิดวํา
อาการม ือชา เท ๎ าชาไม ํ ได ๎  เ ก ิดข ึ ้ น เน ื ่องจา กเป ็น
โรคเบาหวานมานานมากกวํา 5 ปี ดังนั ้นหนํวยงานที่

เกี ่ยวข๎องควรมีการ ปรับเปลี ่ยนทัศนคติที ่ถ ูกต ๎องแกํ
เกี ่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อให๎ประชาชนมีทัศนคติ และ
ความเข๎าใจ ในการดูแลตนเองให๎ถูกต๎องเพื่อจะได๎ไมํเกิด
ภาวะโรคแทรกซ๎อน 
  8.3.2 ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
  1) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา
เฉพาะผ ู ๎ท ี ่มาร ับบร ิการเป ็นผ ู ๎ป ุวยเบาหวาน ของ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพเทํานั้น ดังนั้นการศึกษาครั้ง
ตํอไปควรมีการศึกษาผู ๎ปุวยที่มีภาวะ เสี ่ยงตํอการเป็น
โรคเบาหวานอีกด๎วย 
  2) ควรม ีการศ ึกษาต ัวแปรอ ื ่น ๆ 
เพิ่มเติม เชํน อิทธิพลของสื่อโฆษณาตําง ๆ ที ่จะ เป็น
ปัจจัยที ่กํอให๎เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวย
เบาหวาน 
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