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Abstract
Purpose: This research had the objectives of assessing the level of 
perceived severity, benefits and barriers to dietary control and 
dietary control behavior in type 2 diabetic patients and to also 
examine the power of predicting variables toward dietary control 
behavior.  
Design:Prediction correlation study. 
Methods: The sample was comprised of 265 type 2 diabetic 
patients who received treatment at the Diabetes Mellitus Clinic of 
Ongkharak Hospital in the province of Nakhon Nayok. The data 
were collected through questionnaires which were then analyzed by 
descriptive statistics and ordinary multiple regression. 
Mainfindings: The results showed that the overall mean score of 
type 2 diabetic patients’ perceived severity was at a high level 
(85.3%, X = 48.48, S.D. = 6.91) while the overall mean score of the 
perceived benefits of dietary control was also at a high level (93.2%,  
X = 86.06, S.D. = 9.25) and the overall mean score of perceived 
barriers on dietary control was at a moderate level (47.5%,   
X= 33.43, S.D. = 7.66). Finally, the overall mean score of dietary 
control behavior was at regular level (79.6%,  X= 87.30, S.D. = 8.37). 
The results of ordinary multiple regression analysis revealed that 
perceived severity, benefits and barriers to dietary control were able 
to predict dietary control behavior in type 2 diabetic patients by 
10.4 percent at the statistically significant level of .001.  It indicated, 
therefore, that perceived barriers to dietary control may explain the 
greatest alterations of dietary control behavior. 
Conclusionandrecommendations: Based on these findings, it is 
recommended that nurses search for a nursing practice guideline in 
order to dispel the barriers to dietary control and help diabetic 
patients to manage these barriers while promoting continued good 
dietary control behavior. 
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บทคดัยอ่ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษา 1.ระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
ประโยชน ์ การรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหาร และพฤตกิรรมการควบคมุ
อาหารของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที ่ 2 2.อำนาจในการทำนายพฤติกรรมการ
ควบคมุอาหารในผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2  
รปูแบบการวจิยั: เปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งเปน็ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่2 จำนวน 265 คน 
ที่มารับการตรวจรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลองครักษ ์ จังหวัด
นครนายก เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสมัภาษณ ์ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนาและการวเิคราะหถ์ดถอยแบบปกต ิ
ผลการวจิยั: พบวา่ ผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที ่ 2  มกีารรบัรูค้วามรนุแรงของโรค
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู (รอ้ยละ 85.3, X = 48.48, S.D. = 6.91) มกีารรบัรู้
ประโยชน์ของการควบคุมอาหารโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 93.2,   
X = 86.06, S.D. = 9.25) มกีารรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุอาหารโดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 47.5, X = 33.43, S.D. = 7.66)  และมกีารปฏบิตัิ
พฤติกรรมการควบคุมอาหารโดยรวมอย่างสม่ำเสมอ (ร้อยละ 79.6,   
X = 87.30, S.D. = 8.37)  ผลการวเิคราะหถ์ดถอยแบบปกต ิพบวา่ การรบัรู้
ความรนุแรงของโรค การรบัรูป้ระโยชน ์ และการรบัรูอ้ปุสรรคในการควบคมุ
อาหาร สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการควบคุมอาหารของผู้ป่วย  
เบาหวานชนดิที ่2 ไดร้อ้ยละ 10.4 อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p< .001) โดยที่
การรับรู้อุปสรรคในการควบคุมอาหารเป็นตัวแปรที่สามารถอธิบายความ
ผนัแปรของพฤตกิรรมการควบคมุอาหารไดม้ากทีส่ดุ 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: พยาบาลควรหาแนวทางในการขจดัอปุสรรคในการ
ควบคมุอาหาร เพือ่ชว่ยใหผู้ป้ว่ยเบาหวานสามารถจดัการกบัอปุสรรคทีข่ดัขวาง
การปฏบิตัพิฤตกิรรมการควบคมุอาหารได ้ และสง่เสรมิใหผู้ป้ว่ยเบาหวานมี
พฤตกิรรมการควบคมุอาหารทีด่ตีอ่ไป 
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