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บทคััดย่่อ

 ก้าริวิจััยแบบหาความสัมพันธ์์เชิงทำำานายนี�มีวัตถุุปริะสงค์เพ่�อิศิึก้ษาปัจัจััยทำี�มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริ 

ปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ ก้ลุ่มตัวอิย่างเป็นสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

ทีำ�มารัิบบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ณี ทีำ�ว่าก้าริอิำาเภอิในภาคตะวันอิอิก้ จัำานวน 397 ริาย ซึึ่�งได้ีมาด้ีวยก้าริสุ่มแบบมีริะบบ 

เคริ่�อิงม่อิทำี�ใช้ในก้าริเก้็บริวบริวมข้อิมูลปริะก้อิบดี้วย แบบสอิบถุามข้อิมูลทำั�วไป แบบวัดีความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แบบสอิบถุามความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แบบสอิบถุามก้าริริับริู ้

อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แบบสอิบถุามอิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม แบบสอิบถุามก้าริริับริู้ความสามาริถุ 

ขอิงตนเอิง และแบบสอิบถุามความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งมีค่า 

ความเช่�อิมั�นเท่ำากั้บ .89, .80, .79, 75, .85 และ .80 ตามลำาดัีบ เก็้บริวบริวมข้อิมูลริะหว่างเด่ีอินตุลาคม พ.ศิ. 2564 - 

มก้ริาคม พ.ศิ. 2565 วิเคริาะห์ข้อิมูลด้ีวยสถิุติพริริณีนา และสถิุติถุดีถุอิยพหุคูณีแบบมาตริฐาน

 ผลก้าริศิึก้ษาพบว่า อิายุ ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม และก้าริริับริู ้

ความสามาริถุขอิงตนเอิง สามาริถุริ่วมก้ันทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อิน 

ตั�งคริริภ์ ได้ีร้ิอิยละ 54.9 (R2 = .549, p < .001) โดียปัจัจััยทีำ�สามาริถุร่ิวมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิต 

เพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้อิย่างมีนัยสำาคัญทำางสถุิติ ค่อิ ก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงตนเอิง (β = .642,  

p < .001) อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม (β = .106, p < .05) และก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์  

(β = -.076, p < .05) ส่วน อิายุ ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ และความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยม 

ความพริ้อิมก้่อินตั �งคริริภ์ สามาริถุริ่วมทำำานายความตั �งใจัในก้าริปริับเปลี �ยนวิถุีชีวิตเพ่ �อิก้าริเตริียมความพริ้อิม 

ก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้ อิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถุิติ จัาก้ผลก้าริวิจััยมีข้อิเสนอิแนะว่า บุคลาก้ริทำางสุขภาพควรินำาผลก้าริวิจััย 

ไปใช้ในก้าริพัฒนาก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงสตริีก้่อินตั�งคริริภ์ ส่งเสริิมอิิทำธ์ิพลทำางสังคม และให้คำาปริึก้ษาแนะนำา 

เก้ี�ยวก้ับก้าริลดีอิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งจัะช่วยส่งเสริิมให้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีความตั�งใจัอิย่าง 

แริงก้ล้าในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิต เพ่�อิเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 
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Abstract

 This predictive correlation study aimed to determine factors influencing intention to change 

preconception lifestyle among reproductive women. A systematic random sampling technique was 

used to recruit the sample of 397 women who visited marriage registration District Offices at Mueang 

Chonburi, Mueang Rayong, and Mueang Chachoengsao. Research instruments were questionnaires to 

gather data for demographic information, preconception knowledge, preconception belief, perceived 

barriers regarding preconception care, social influence, perceived self-efficacy, and intention to change 

preconception lifestyle. Their reliability values were .89, .80, .79, 75, .85, and .80, respectively. Data 

were collected from October 2021 to January 2022. Descriptive statistics and Standard multiple  

regression were used to analyze the data.

 The results revealed that age, preconception knowledge, preconception belief, perceived 

barriers regarding preconception care, social influence, perceived self-efficacy together explained  

54.9 % of variance in intention to change preconception lifestyle (R2 = .549, p < .001). The significant 

predictors of intention to change preconception lifestyle were self-efficacy (β = .642, p < .001), social 

influence (β = .106, p < .05), and perceived barrier regarding preconception (β = -.076, p < .05). The 

factors such as age, preconception knowledge, and preconception belief did not significantly predict 

intention to change preconception lifestyle. The findings may aid healthcare personnel to develop 

activities to assess and encourage women’s self-efficacy, promote their social influence, and counsel 

them to reduce their perception of preconception barriers. In addition, it will foster reproductive 

women to have a high intention to change their preconception lifestyle. 
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คัวามสำำาคััญของปััญหา 

 ก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ส่งผลดีีต่อิสุขภาพมาริดีาและทำาริก้ ช่วยลดีภาวะแทำริก้ซ้ึ่อินริะหว่างตั�งคริริภ์ 

และคลอิดี ลดีก้าริเจ็ับป่วยรุินแริง ลดีภาวะทุำพพลภาพ และอัิตริาก้าริตายขอิงมาริดีาและทำาริก้ อัินจัะส่งผลต่อิก้าริพัฒนา 

คุณีภาพชีวิตทำี�ดีีขึ�นในริะยะยาว (Ramkiattisak & Angsuwathana, 2020; Centers for Disease Control and  

Prevention [CDC], 2020) ก้าริส่งเสริิมสุขภาพก่้อินตั�งคริริภ์สามาริถุเพิ�มผลลัพธ์์สุขภาพก้าริเจัริิญพันธ์ุ์และพัฒนาก้าริ 

เด็ีก้ (Floyd et al., 2013) ก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์และคู่สมริสทัำ�วโลก้ยังมีก้าริปฏิบัติ 

ค่อินข้างตำ�า ดีังเช่นสถุิติสตริีตั�งคริริภ์ไม่ไดี้เตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ในปริะเทำศิสหริัฐอิเมริิก้าปริะมาณีริ้อิยละ 50 

(CDC, 2020) ปริะเทำศิเอิธิ์โอิเปียร้ิอิยละ 77.7 (Amaje, Fikrie, & Utura, 2022) และปริะเทำศิไทำย พบว่า พฤติก้ริริม 

ก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิตั�งคริริภ์โดียริวมอิยู่ในริะดัีบตำ�า โดียเป็นก้าริตั�งคริริภ์ทีำ�ไม่ได้ีวางแผน ร้ิอิยละ 

47.7 ไม่เคยตริวจัสุขภาพก่้อินตั�งคริริภ์ ร้ิอิยละ 81.7 (Kaewpoung, Deoisres, & Suppaseemanont, 2018) 

 สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ยังขาดีก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ทีำ�เหมาะสม ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพมาริดีาและทำาริก้ 

ในปี พ.ศิ. 2563 อัิตริามาริดีาตาย (Maternal mortality rate) เท่ำากั้บ 25.1 ต่อิก้าริเกิ้ดีมีชีพ 100,000 คน ซึึ่�งมาก้ก้ว่าเก้ณีฑ์์ 

ตัวชี�วัดีขอิงก้ริะทำริวงสาธ์าริณีสุขทำี�ก้ำาหนดีอิัตริาส่วนก้าริตายมาริดีาไทำยไม่เก้ิน 17 ต่อิก้าริเก้ิดีมีชีพ 100,000 คน 

อัิตริาทำาริก้ตาย (Infant mortality rate) เท่ำากั้บ 5.1 ต่อิก้าริเกิ้ดีมีชีพ 1,000 คน ซึึ่�งมาก้ก้ว่าเก้ณีฑ์์ตัวชี�วัดีขอิงก้ริะทำริวง 

สาธ์าริณีสุขก้ำาหนดีอิัตริาตายทำาริก้แริก้เก้ิดีไม่เก้ิน 3.7 ต่อิก้าริเก้ิดีมีชีพ 1,000 คน มีทำาริก้แริก้เก้ิดีนำ�าหนัก้น้อิยเทำ่าก้ับ 

ริ้อิยละ 10 ก้าริตายขอิงทำาริก้จัาก้ความพิก้าริแต่ก้ำาเนิดี และโคริโมโซึ่มผิดีปก้ติจัำานวน 1,309 คน (Strategy and  

planning division, 2020) และยังพบอัิตริาก้าริติดีเช่�อิไวรัิช เอิชไอิวี จัาก้แม่สู่ลูก้ร้ิอิยละ 1.3 ในปี พ.ศิ. 2563 (Ministry 

of Public Health, 2020) ดัีงนั�น เพ่�อิให้เกิ้ดีก้าริตั�งคริริภ์ทีำ�มีคุณีภาพและสุขภาพทีำ�ดีีขอิงทำาริก้ สตรีิตั�งคริริภ์และคู่สมริส

ควริมีเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ (Preconception care) และควริไดี้ริับบริิก้าริก้าริดีูแลสุขภาพทำั�งก้่อินและขณีะ 

ตั�งคริริภ์ อิงค์ก้าริอินามัยโลก้จึังแนะนำาให้ทุำก้ปริะเทำศิทัำ�วโลก้มีนโยบายในก้าริจััดีบริิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขึ�น 

ในโริงพยาบาล (World Health Organization [WHO], 2013; CDC, 2020; Ministry of Public Health, 2017)

 ก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์เป็นขั�นตอินแริก้เพ่�อิเตรีิยมตัวเป็นพ่อิแม่คุณีภาพ มีเป้าหมายเพ่�อิ 1) เพิ�ม 

ความริู้ ทำัศินคติ และพฤตกิ้ริริมเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมตัวก้อ่ินตั�งคริริภ์ขอิงสตริีและคูส่มริส 2) ส่งเสริิมสุขภาพสตริีเพ่�อิให้ 

พริ้อิมต่อิก้าริตั�งคริริภ์ 3) ลดีความเสี�ยงขอิงก้าริตั�งคริริภ์ทำั�งมาริดีาและทำาริก้ในคริริภ์ และ 4) ลดีผลลัพธ์ก์้าริตั�งคริริภ ์

ทำี�ไม่พึงปริะสงค์ (Floyd et al., 2013) ก้าริจััดีบริิก้าริให้มีก้าริดีูแลส่งเสริิมสุขภาพสำาหริับสตริีและคู่สมริสทำั�งริ่างก้าย 

และจิัตใจัตั�งแต่ก่้อินก้าริตั�งคริริภ์ (CDC, 2020; Ramkiattisak & Angsuwathana, 2020) มีอิงค์ปริะก้อิบสำาคัญ 4 ด้ีาน 

ไดี้แก้่ 1) ก้าริมาตริวจัสุขภาพเพ่�อิซึ่ัก้ปริะวัติและปริะเมินความเสี�ยง ตริวจัริ่างก้ายทำั�วไป และตริวจัทำางห้อิงปฏิบัติก้าริ  

2) ก้าริมาริับคำาปริึก้ษาเพ่�อิเตริียมพริ้อิมดี้านต่าง ๆ โริคทำี�ถุ่ายทำอิดีทำางพันธ์ุก้ริริม โริคทำี�สามาริถุป้อิงก้ันไดี้ดี้วยวัคซึ่ีน 

โริคติดีต่อิทำางเพศิสัมพันธ์์และเอิดีส์ ริวมถุึงคำาแนะนำาในก้าริปฏิบัติตัวเพ่�อิป้อิงก้ันภาวะแทำริก้ซึ่้อิน 3) ก้าริไดี้ริับวัคซึ่ีน 

ป้อิงก้ันโริคหัดีเยอิริมันและวัคซึ่ีนป้อิงก้ันไวริัสตับอิัก้เสบชนิดี บี (HBV) และ 4) พฤติก้ริริมส่งเสริิมสุขภาพ เช่น 

ก้าริรัิบปริะทำานก้ริดีโฟลิก้ 0.4 มก้./วัน เป็นเวลา 3 เด่ีอินก่้อินตั�งคริริภ์ ภาวะโภชนาก้าริทีำ�เหมาะสมก่้อินตั�งคริริภ์ให้ดัีชนี

มวลก้ายอิยู่ในช่วง 18.5 - 22.9 (กิ้โลก้รัิม/เมตริ2) ก้าริอิอิก้ก้ำาลังก้ายทีำ�เหมาะสม ก้าริดูีแลสุขภาพปาก้ ฟัน ก้าริเลิก้สูบบุหรีิ� 

และสาริเสพติดี ก้าริไม่ดี่�มเคริ่�อิงดี่�มแอิลก้อิฮอิล์ ก้าริหลีก้เลี�ยงสัมผัสสาริเคมี ก้าริจััดีก้าริความเคริียดี (CDC, 2020; 

Kaewpoung et al., 2018; WHO, 2013)

 ก้าริทำี�สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์จัะมีความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์นั�น สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ต้อิงมีก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิต 

ขอิงตนเอิงให้พร้ิอิมสำาหรัิบก้าริตั�งคริริภ์ เป็นปริะโยชน์ทัำ�งต่อิมาริดีาและทำาริก้ เช่น ก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตโดียก้าริเลิก้สูบ

บุหริี�ก้่อินหริ่อิในริะหว่างตั�งคริริภ์ ช่วยลดีก้าริคลอิดีก้อ่ินก้ำาหนดี และก้าริเสียชีวิตขอิงทำาริก้แริก้เก้ิดีอิย่างฉับพลันไดี้ถุึง 

ริ้อิยละ 5-7 และ 23-24 (WHO, 2013) ก้าริส่งเสริิมใหม้ีภาวะโภชนาก้าริทำี�ดีีโดียก้าริริับปริะทำานอิาหาริทำี�มีปริะโยชน ์



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปััจจัยท่�ม่อิิทธิิพลต่อิความตั�งใจในการปัรับเปัล่�ยนวิถ่ีช่ีวิต
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คริบ 5 หมู่ สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ทำี�มีดีัชนีมวลก้ายมาก้ก้ว่า 25 (ก้ิโลก้ริัม/เมตริ2) ควริควบคุมนำ�าหนัก้ในริะยะ 3-4 เดี่อิน 

ก่้อินตั�งคริริภ์ เพริาะถุ้าลดีนำ�าหนัก้ในริะยะทีำ�มีก้าริปฏิสนธิ์ ทำำาให้ขาดีสาริอิาหาริและพลังงานซึึ่�งจัะมีผลต่อิก้าริเจัริิญเติบโต 

ขอิงทำาริก้ในคริริภ์ได้ี (Department of Maternal and Child Health, Regional Health Promotion Center 7 

Ubon Ratchathani, Department of Health, 2014) นอิก้จัาก้นี�ก้าริริับปริะทำานอิาหาริสุขภาพ เช่น ธ์ัญพ่ช ผัก้ 

จัะช่วยลดีก้าริเก้ิดีภาวะอิ้วน โริคเบาหวานขณีะตั�งคริริภ์ และโริคความดีันโลหิตสูงไดี้ (Brooks, Suprananiam, &  

Mittal, 2022) 

 พฤติก้ริริมก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ทำั�งในและต่างปริะเทำศิ พบว่า มีสตริีตั�งคริริภ์เพียงริ้อิยละ 3.7  

ทีำ�เคยรัิบปริะทำานก้ริดีโฟลิก้ก่้อินตั�งคริริภ์ 6 สัปดีาห์ ก้าริด่ี�มเคร่ิ�อิงด่ี�มทีำ�มีแอิลก้อิฮอิล์ก่้อินตั�งคริริภ์ 87.2 (Kaewpoung 

et al., 2018) สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์เข้ารัิบก้าริให้คำาปรึิก้ษาก่้อินตั�งคริริภ์เพียงร้ิอิยละ 20.6 (You et al., 2015) นอิก้จัาก้นี� 

ยังพบพฤติก้ริริมก้าริด่ี�มเคร่ิ�อิงด่ี�มทีำ�มีแอิลก้อิฮอิล์ก่้อินตั�งคริริภ์ร้ิอิยละ 62.6 พฤติก้ริริมก้าริสูบบุหรีิ�ก่้อินตั�งคริริภ์ร้ิอิยละ 9 

(Goossens, 2018) และสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ร้ิอิยละ 77 ไม่มีก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตให้พร้ิอิมสำาหรัิบก้าริตั�งคริริภ์ (Goossens, 

Beeckman, Hecke, Delbaere, & Verhaeghe, 2018) สะทำ้อินให้เห็นว่า สตริีตั�งคริริภ์จัำานวนมาก้มีพฤติก้ริริมทำี� 

ไม่เหมาะสม และไม่ไดี้เข้าริับบริิก้าริเตริียมความพริ้อิม ก้าริทำี�บุคคลจัะปริับเปลี�ยนพฤติก้ริริมเพ่�อิเตริียมพริ้อิมก้่อินก้าริ 

ตั�งคริริภ์ต้อิงอิาศิัยความตั�งใจัในก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริม ความสำาเริ็จัในก้าริปฏิบัตินี�จัะต้อิงใช้ความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยน 

วิถีุชีวิตเพ่�อิให้พร้ิอิมสำาหรัิบก้าริตั�งคริริภ์ขึ�นอิยู่กั้บบริิบทำหร่ิอิปัจัจััยทีำ�เกี้�ยวข้อิงมาก้มาย 

 ก้าริศิึก้ษาปัจัจััยทำี�มีความสัมพันธ์์ก้ับความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิให้พริ้อิมสำาหริับก้าริตั�งคริริภ์ 

ในต่างปริะเทำศิ มีดัีงนี� Temel et al. (2013) ศึิก้ษาความตั�งใจัในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

ปริะเทำศิเนเธ์อิริ์แลนดี์ พบว่า อิายุ มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และก้าริศิึก้ษาขอิง 

Goossens (2018) พบว่า ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง ความรู้ิ และอุิปสริริคด้ีานวัฒนธ์ริริมและความเช่�อิมีอิิทำธิ์พล

ต่อิความตั�งใจัในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ นอิก้จัาก้นี�อิิทำธ์ิพลจัาก้บุคคลใก้ล้ชิดีและอิิทำธ์ิพลจัาก้บุคลาก้ริ 

ทำางก้าริแพทำย์มีความสัมพันธ์์ก้ับความตั�งใจัในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งผลลัพธ์์ขอิงความตั�งใจัในก้าริ 

ปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริอ้ิมก้่อินตั�งคริริภ์ ทำำาให้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์มกี้าริวางแผนปริับเปลี�ยนก้าริปฏบิัติ 

แบบแผนก้าริดีำาเนินชีวิตเพ่�อิเตริียมตนเอิงให้พริ้อิมสำาหริับก้าริตั�งคริริภ์ มีความตั�งใจัทำี�จัะปริับเปลี�ยนสุขภาพทำี�ดีี  

มีก้าริส่บค้นข้อิมูลเก้ี�ยวก้ับก้าริตั�งคริริภ์ ริับคำาแนะนำาจัาก้บุคลาก้ริทำางก้าริแพทำย์ ริับปริะทำานก้ริดีโฟลิก้ ริับปริะทำาน 

อิาหาริสุขภาพ หยุดีพฤติก้ริริมเสี�ยง เช่น เลิก้สูบบุหริี� เคริ่�อิงดี่�มทำี�มีแอิลก้อิฮอิล์ ควบคุมนำ�าหนัก้ก้่อินก้าริตั�งคริริภ์  

(Goossens, 2018) 

 ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตก่้อินตั�งคริริภ์เป็นสิ�งสำาคัญ อัินจัะส่งผลให้เกิ้ดีแริงจูังใจัให้สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

ปฏิบัติพฤติก้ริริมทำี�เหมาะสมก้่อินตั�งคริริภ์ และจัะก้่อิให้เก้ิดีผลลัพธ์์ต่อิก้าริตั�งคริริภ์ทำี�ดีี แต่ในปริะเทำศิไทำยถุึงแม้จัะมี 

นโยบายเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ มียุทำธ์ศิาสตริ์ก้าริพัฒนาอินามัยก้าริเจัริิญพันธ์ุ์แห่งชาติ ฉบับทำี� 2 

(พ.ศิ. 2560 - 2569) เพ่�อิส่งเสริิมก้าริวางแผนก้าริตั�งคริริภ์และก้าริเจัริิญเติบโตอิย่างมีคุณีภาพ มีก้าริเตรีิยมความพร้ิอิม 

ตั�งแต่ก้่อินตั�งคริริภ์และไดี้ริับความช่วยเหล่อิในก้าริมีบุตริ ยังพบว่าสตริีตั�งคริริภ์ยังมีก้าริเข้าริับบริิก้าริจัำานวนน้อิย  

ตั�งคริริภ์โดียไม่ไดี้วางแผนจัำานวนมาก้ ยังมีก้าริศิึก้ษาวิจััยเริ่�อิงนี�น้อิยมาก้ ดีังนั�นก้าริวิจััยนี�จัึงศิึก้ษาปัจัจััยทำี�มีอิิทำธ์ิพลต่อิ 

ความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ โดียใช้ก้ริอิบแนวคิดี 

ทำฤษฎีีพฤติก้ริริมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 2006) ร่ิวมกั้บก้าริทำบทำวนวริริณีก้ริริม ทำฤษฎีี 

พฤติก้ริริมตามแผน อิธ์ิบายว่าพฤติก้ริริมทำี�แสดีงอิอิก้ขอิงบุคคลนั�นเป็นผลมาจัาก้เจัตนา (Intention) ซึ่ึ�งปัจัจััยทำี�มีผล 

ต่อิความตั�งใจั ได้ีแก่้ อิายุ ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิม 

ก้่อินตั�งคริริภ์ ก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม และก้าริริับริู้ความสามาริถุ 

ขอิงตนเอิง (Ajzen, 2006; Goossens, 2018; Setegn, 2021) ซึ่ึ�งผลก้าริวิจััยคริั�งนี�จัะสามาริถุนำาไปใช้เป็นข้อิมูล 
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อิายุ

ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม

ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง

ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิต

เพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิม

ก่้อินตั�งคริริภ์

ในก้าริพัฒนาโปริแก้ริมส่งเสริิมความตั�งใจัในก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ เพ่�อิให้ก้าริเก้ิดี 

ทำุก้ริายมีก้าริวางแผน มีความพร้ิอิมในทุำก้ดี้าน นำาไปสู่ก้าริคลอิดีทีำ�ปลอิดีภัย ทำาริก้แริก้เก้ิดีมีสุขภาพแข็งแริง พร้ิอิมทีำ�จัะ 

เจัริิญเติบโตอิย่างมีคุณีภาพ และเป็นก้ำาลังสำาคัญในก้าริพัฒนาปริะเทำศิต่อิไป

วัตถุุปัระสำงคั์ของการวิจััย่

 เพ่�อิศิึก้ษาอิำานาจัก้าริทำำานายขอิงอิายุ ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับ 

ก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม และ 

ก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงตนเอิงต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ขอิง 

สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์

กรอบแนวคัิดในการวิจััย่

 ก้าริศึิก้ษาครัิ�งนี�ใช้ก้ริอิบแนวคิดีทำฤษฎีีพฤติก้ริริมตามแผน (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 2006) 

ริ่วมกั้บก้าริทำบทำวนวริริณีก้ริริม ทำฤษฎีีพฤติก้ริริมตามแผน อิธิ์บายว่าพฤติก้ริริมทีำ�แสดีงอิอิก้ขอิงบุคคลนั�นเป็นผลมาจัาก้ 

เจัตนา (Intention) ซึึ่�งมีปัจัจััย 3 ปริะก้าริ ปริะก้อิบด้ีวย 1) ทัำศินคติต่อิพฤติก้ริริม 2) ก้าริคล้อิยตามก้ลุ่มอ้ิางอิิง และ  

3) ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุในก้าริควบคุมพฤติก้ริริม ผู้วิจััยจึังเล่อิก้ศึิก้ษา 3 ปัจัจััย จัาก้ทำฤษฎีีได้ีแก่้ 1) ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บ 

ก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ เป็นความริู้สึก้หริ่อิความคิดีเห็นขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ ถุ้ามีความเช่�อิทำี�ถุูก้ต้อิงก้็จัะ 

ทำำาให้มีความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตก้่อินตั�งคริริภ์สูง 2) อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม ค่อิก้าริริับริู้ขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

เก้ี�ยวก้ับความต้อิงก้าริหริ่อิความคาดีหวังขอิงสังคมซึ่ึ�งเป็นบุคคลใก้ล้ชิดี ไดี้แก้่ สามี เพ่�อิน คริอิบคริัว บุคลาก้ริทำาง 

ก้าริแพทำย์หริ่อิโซึ่เชียลมีเดีีย อิันมีผลต่อิก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และ 3) ก้าริริับริู ้

ความสามาริถุขอิงตนเอิง เป็นความเช่�อิขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ทีำ�มีผลต่อิก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริม หาก้สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีก้าริ

ริับริู้ความสามาริถุสูง จัะส่งผลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตก้่อินตั�งคริริภ์สูงดี้วย นอิก้จัาก้นี�จัาก้ก้าริทำบทำวน 

วริริณีก้ริริมพบว่า 3 ปัจัจััย ได้ีแก่้ อิายุ ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์  

(Goossens, 2018; Setegn, 2021) ดัีงภาพทีำ� 1

ภ์าพท่ี่� 1 ก้ริอิบแนวคิดีในก้าริวิจััย



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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วิธีีดำาเนินการวิจััย่ ก้าริวิจััยครัิ�งนี�เป็นก้าริวิจััยแบบบริริยายเชิงทำำานาย 

 ปัระชีากร ค่อิ สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ในภาคตะวันอิอิก้ ทีำ�มารัิบบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ณี ทีำ�ว่าก้าริอิำาเภอิ

 กล์่มีต่ัวอิย่าง ค่อิ สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ในภาคตะวันอิอิก้ ทำี�มาริับบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ณี ทำี�ว่าก้าริอิำาเภอิ  

3 แห่ง ไดี้แก้่ อิำาเภอิเม่อิงฉะเชิงเทำริา อิำาเภอิเม่อิงชลบุริี และอิำาเภอิเม่อิงริะยอิง มีคุณีสมบัติดีังนี� 1) อิายุ 20-49 ปี  

2) เป็นคนไทำย สามาริถุส่�อิสาริโดียก้าริฟัง พูดี และอ่ิานภาษาไทำยได้ี

 ก้าริคำานวณีหาขนาดีก้ลุ่มตัวอิย่าง ผู้วิจััยใช้ตาริาง Krejcie and Morgan (1970) จัาก้ปริะชาก้ริ 6,381 คน 

ก้ำาหนดีค่าความคาดีเคล่�อินเทำ่าก้ับ .05 ไดี้ขนาดีก้ลุ่มตัวอิย่าง 361 ริาย ในก้าริเก้็บข้อิมูลสำาหริับงานวิจััยคริั�งนี� 

เป็นก้าริแจัก้แบบสอิบถุามให้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ตอิบดี้วยตนเอิง ซึ่ึ�งมีความเสี�ยงทำี�จัะไดี้แบบสอิบถุามทำี�ข้อิมูลไม่สมบูริณี์  

ผู้วิจััยจึังพิจัาริณีาเพิ�มจัำานวนก้ลุ่มตัวอิย่างร้ิอิยละ 10 ขอิงก้ลุ่มตัวอิย่าง ค่อิ จัำานวน 36 ริาย จึังได้ีก้ลุ่มตัวอิย่างทัำ�งหมดี 

397 ริาย

 ก้าริเล่อิก้ก้ลุ่มตัวอิย่าง เริิ�มต้นดี้วยก้าริสุ่มจัังหวัดีในภาคตะวันอิอิก้ดี้วยวิธ์ีก้าริจัับฉลาก้ให้ไดี้ 3 จัังหวัดี จัาก้ 

จัำานวน 7 จัังหวัดี ซึึ่�งได้ีแก่้ จัังหวัดีฉะเชิงเทำริา ชลบุรีิ และริะยอิง แล้วเล่อิก้อิำาเภอิเม่อิงขอิงแต่ละจัังหวัดี ซึึ่�งมีจัำานวนคู่สมริส 

ทีำ�มาจัดีทำะเบียนมาก้พอิทีำ�จัะสุ่มได้ี แหล่งเก็้บข้อิมูลค่อิ หน่วยบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ณี ทีำ�ว่าก้าริอิำาเภอิเม่อิงฉะเชิงเทำริา 

อิำาเภอิเม่อิงชลบุริี และอิำาเภอิเม่อิงริะยอิง จัาก้นั�นสุ่มก้ลุ่มตัวอิย่างอิย่างมีริะบบจัาก้ลำาดีับทำี�ขอิงคู่สมริสทำี�มาริับบริิก้าริ  

จัดีทำะเบียนสมริสในวันนั�น ด้ีวยก้าริเก็้บข้อิมูลคู่เว้นคู่ให้ได้ีจัำานวนก้ลุ่มตัวอิย่างตามสัดีส่วนผู้มารัิบบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส 

ในแต่ละจัังหวัดี อิ้างอิิงจัาก้ปี พ.ศิ. 2562 จัำานวนผู้ริับบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ณี ทำี�ว่าก้าริอิำาเภอิเม่อิงฉะเชิงเทำริา 

อิำาเภอิเม่อิงชลบุรีิ และอิำาเภอิเม่อิงริะยอิงในปี พ.ศิ. 2562 เท่ำากั้บ 1,060, 3,089 และ 2,232 ริาย คิดีสัดีส่วนก้ลุ่มตัวอิย่าง 

ได้ีเท่ำากั้บ 66, 192, และ 139 ริาย ตามลำาดัีบ

 เคร่�อิงม่ีอิท่ี่�ใช้ีในการวิจัย ปริะก้อิบด้ีวย 5 ส่วน ดัีงนี�

 ส่วนทีำ� 1 แบบสอิบถุามข้อิมูลทัำ�วไปขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ปริะก้อิบด้ีวย ข้อิคำาถุามเกี้�ยวกั้บอิายุ ริะดัีบก้าริศึิก้ษา 

อิาชีพ ริายได้ีขอิงคริอิบครัิว โริคปริะจัำาตัว ปริะวัติโริคทำางพันธุ์ก้ริริมขอิงคนในคริอิบครัิว ก้าริคุมก้ำาเนิดี และก้าริได้ีรัิบ 

ข้อิมูลความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

 ส่วนทีำ� 2 แบบวัดีความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ผู้วิจััยขอิใช้เคริ่�อิงม่อิขอิง Kaewpoung 

et al. (2018) มีค่าความตริงเชิงเน่�อิหาเท่ำากั้บ 1 ปริะก้อิบด้ีวยข้อิคำาถุามจัำานวน 11 ข้อิ เกี้�ยวกั้บความสำาคัญขอิงก้าริเตรีิยม 

ความพร้ิอิมก้่อินตั�งคริริภ์ ริะยะเวลาทำี�เหมาะสม และปริะโยชน์ขอิงก้าริเตริียมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ แบบเล่อิก้ตอิบ  

3 ตัวเล่อิก้ ให้เล่อิก้ตอิบข้อิทีำ�คิดีว่าถูุก้เพียงข้อิเดีียว และมีเก้ณีฑ์์ก้าริให้คะแนนดัีงนี� ถูุก้ = 1, ผิดี หร่ิอิ ไม่ทำริาบ = 0 

คะแนนริวม 0-11 คะแนน ก้าริแปลผล คะแนนริวมมาก้ หมายถึุง มีความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ดีี 

 ส่วนทีำ� 3 แบบสอิบถุามความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ผู้วิจััยสริ้างจัาก้ก้าริทำบทำวน 

วริริณีก้ริริม ปริะก้อิบดี้วยข้อิคำาถุาม จัำานวน 5 ข้อิ เก้ี�ยวก้ับความจัำาเป็นและความสำาคัญขอิงก้าริเตริียมความพริ้อิม 

ก่้อินตั�งคริริภ์ คะแนนริวม 5-25 คะแนน ลัก้ษณีะขอิงแบบสอิบถุามเป็นแบบมาตริปริะมาณีค่า 5 ริะดัีบ โดียมีเก้ณีฑ์์ก้าริ

ให้คะแนนสำาหรัิบข้อิคำาถุามเชิงบวก้ ปริะก้อิบด้ีวย เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 5, เห็นด้ีวย = 4, ไม่แน่ใจั = 3, ไม่เห็นด้ีวย = 2, 

ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1 และสำาหรัิบข้อิคำาถุามเชิงลบ ปริะก้อิบด้ีวย เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1, เห็นด้ีวย = 2, ไม่แน่ใจั = 3, 

ไม่เห็นด้ีวย = 4, ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 5 ก้าริแปลผล คะแนนมาก้ หมายถึุง มีความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิม 

ก่้อินตั�งคริริภ์ว่ามีผลดีี 

 ส่วนทีำ� 4 แบบสอิบถุามก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ผู้วิจััยสริ้างจัาก้ก้าริทำบทำวน 

วริริณีก้ริริม ปริะก้อิบด้ีวยข้อิคำาถุามจัำานวน 9 ข้อิ เกี้�ยวกั้บอุิปสริริคทำำาให้ไม่สามาริถุปฏิบัติเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิม 

ก้่อินตั�งคริริภ์ ไดี้แก้่ ค่าใช้จั่าย เวลา ความริอิบริู้ดี้านสุขภาพ ความก้ังวล คะแนนริวม 9-45 คะแนน ลัก้ษณีะขอิง 

แบบสอิบถุามเป็นแบบมาตริปริะมาณีค่า 5 ริะดีับ โดียมีเก้ณีฑ์์ก้าริให้คะแนนปริะก้อิบดี้วย เห็นดี้วยอิย่างยิ�ง = 5,  
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เห็นด้ีวย = 4, ไม่แน่ใจั = 3, ไม่เห็นด้ีวย = 2, ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1 ก้าริแปลผล คะแนนมาก้ หมายถึุง มีก้าริรัิบรู้ิ 

อุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์สูง 

 ส่วนทีำ� 5 แบบสอิบถุามอิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม ผู้วิจััยสริ้างจัาก้ก้าริทำบทำวนวริริณีก้ริริม ปริะก้อิบดี้วยข้อิคำาถุาม 

จัำานวน 7 ข้อิ เก้ี�ยวก้ับก้าริริับริู้ขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์เก้ี�ยวก้ับความต้อิงก้าริหริ่อิความคาดีหวังขอิงสังคมซึ่ึ�งเป็นบุคคล 

ใก้ล้ชิดี ได้ีแก่้ สามี เพ่�อิน คริอิบครัิว บุคลาก้ริทำางก้าริแพทำย์หร่ิอิโซึ่เชียลมีเดีีย อัินมีผลต่อิก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมก้าริเตรีิยม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ คะแนนริวม 7-35 คะแนน ลัก้ษณีะขอิงแบบสอิบถุามเป็นแบบมาตริปริะมาณีค่า 5 ริะดีับ 

โดียมีเก้ณีฑ์์ก้าริให้คะแนนปริะก้อิบดี้วย เห็นดี้วยอิย่างยิ�ง = 5, เห็นดี้วย = 4, ไม่แน่ใจั = 3, ไม่เห็นดี้วย = 2, 

ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1 ก้าริแปลผล คะแนนมาก้ หมายถึุง สังคมมีอิิทำธิ์พลต่อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์มาก้ 

 ส่วนทีำ� 6 แบบสอิบถุามก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง ผู้วิจััยสร้ิางจัาก้ก้าริทำบทำวนวริริณีก้ริริม ปริะก้อิบด้ีวย 

ข้อิคำาถุามจัำานวน 14 ข้อิเกี้�ยวกั้บความสามาริถุในก้าริมาตริวจัสุขภาพ ก้าริมารัิบคำาปรึิก้ษา ก้าริได้ีรัิบวัคซีึ่น และพฤติก้ริริม 

ส่งเสริิมสุขภาพเพ่�อิเตริียมตนเอิงให้พริ้อิมสำาหริับก้าริตั�งคริริภ์ คะแนนริวม 14-70 คะแนน ลัก้ษณีะขอิงแบบสอิบถุาม 

เป็นแบบมาตริปริะมาณีค่า 5 ริะดัีบ โดียมีเก้ณีฑ์์ก้าริให้คะแนนปริะก้อิบด้ีวย เห็นด้ีวยอิยา่งยิ�ง = 5, เห็นด้ีวย = 4, ไม่แน่ใจั 

= 3, ไม่เห็นด้ีวย = 2, ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1 ก้าริแปลผล คะแนนมาก้ หมายถึุง มีก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง 

ในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์สูง 

 ส่วนทีำ� 7 แบบสอิบถุามความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ผู้วิจััย 

สร้ิางจัาก้ก้าริทำบทำวนวริริณีก้ริริม ปริะก้อิบด้ีวยข้อิคำาถุามจัำานวน 14 ข้อิ เกี้�ยวกั้บความตั�งใจัในก้าริมาตริวจัสุขภาพ ก้าริมา 

ริับคำาปริึก้ษา ก้าริไดี้ริับวัคซึ่ีน และพฤติก้ริริมส่งเสริิมสุขภาพ คะแนนริวม 14-70 คะแนน ลัก้ษณีะขอิงแบบสอิบถุาม 

เป็นแบบมาตริปริะมาณีค่า 5 ริะดีับ โดียมีเก้ณีฑ์์ก้าริให้คะแนนปริะก้อิบดี้วย เห็นดี้วยอิย่างยิ�ง = 5, เห็นดี้วย = 4,  

ไม่แน่ใจั = 3, ไม่เห็นด้ีวย = 2, ไม่เห็นด้ีวยอิย่างยิ�ง = 1 ก้าริแปลผล คะแนนมาก้ หมายถึุง มีความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยน 

วิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์สูง 

 การต่รวจสอิบค์ณภ์าพขอิงเคร่�อิงม่ีอิ

 ความีต่รงเชิีงเน่�อิหา (Content validity) ผู้วิจััยนำาแบบสอิบถุามให้ผู้ทำริงคุณีวุฒิ 5 ท่ำานปริะก้อิบด้ีวย สูติแพทำย์ 

1 ท่ำาน อิาจัาริย์พยาบาล 3 ท่ำาน พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่ำาน ตริวจัสอิบความตริงเชิงเน่�อิหาและความเหมาะสมขอิงภาษา 

จัาก้นั�นผู้วิจััยนำาข้อิเสนอิแนะมาปรัิบปรุิงแก้้ไขตามคำาแนะนำา คำานวณีหาดัีชนีความตริงตามเน่�อิหา (Content validity 

Index [CVI]) ขอิงแบบสอิบถุามความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์เทำ่าก้ับ 1 แบบสอิบถุามก้าริริับริู้ 

อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์เทำ่าก้ับ .93 แบบสอิบถุามอิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม แบบสอิบถุามก้าริริับริู ้

ความสามาริถุขอิงตนเอิง แบบสอิบถุามความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ 

เท่ำากั้บ .97 

 ความีเท่ี่�ยง (Reliability) ผู้วิจััยนำาแบบสอิบถุามทีำ�หาความตริงเชิงเน่�อิหาเรีิยบร้ิอิยแล้ว ไปทำดีสอิบความเช่�อิมั�น 

โดียทำดีลอิงใช้ก้ับสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ทำี�มีคุณีสมบัติเช่นเดีียวก้ับก้ลุ่มตัวอิย่างทำี�ต้อิงก้าริศิึก้ษาจัำานวน 30 ริาย ซึ่ึ�งไม่ใช่สตริ ี

วัยเจัริิญพันธ์ุ์ในก้ลุ่มตัวอิย่างขอิงก้าริวิจััย หาค่าความเช่�อิมั�นโดียใช้สูตริสัมปสิทำธ์์อิัลฟาขอิงคริอินบาคไดี้ค่าความเช่�อิมั�น 

ขอิงแบบสอิบถุามความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แบบสอิบถุามก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แบบสอิบถุามอิิทำธ์ิพลจัาก้สังคม แบบสอิบถุามก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงตนเอิง และแบบ 

สอิบถุามความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ได้ีเท่ำากั้บ .80, .79, 75, .85, .80 

ตามลำาดัีบ และใช้สูตริ KR-20 หาความเช่�อิมั�นขอิงแบบวัดีความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์เท่ำากั้บ .89

 การพิที่ักษ์์สิที่ธิิกล์่มีต่ัวอิย่าง โคริงก้าริวิจััยผ่านก้าริพิจัาริณีาจัาก้คณีะก้ริริมก้าริจัริิยธ์ริริมก้าริวิจััยขอิง 

มหาวิทำยาลัยบูริพา (ริหัส HS051/2564 รัิบริอิงวันทีำ� 2 สิงหาคม พ.ศิ. 2564) และไดี้ริับอินุญาตจัาก้นายอิำาเภอิเม่อิง 

ฉะเชิงเทำริา อิำาเภอิเม่อิงชลบรุิี และอิำาเภอิเม่อิงริะยอิงเริียบริ้อิยแล้ว จัึงทำำาก้าริเก้็บข้อิมูล ก้ลุ่มตัวอิย่างไดี้ริับก้าริชี�แจัง 



วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปััจจัยท่�ม่อิิทธิิพลต่อิความตั�งใจในการปัรับเปัล่�ยนวิถ่ีช่ีวิต
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วัตถุุปริะสงค์ ขั�นตอินก้าริเก็้บข้อิมูล และเป็นผู้ตัดีสินใจัเข้าร่ิวมก้าริวิจััยด้ีวยตนเอิง พร้ิอิมทัำ�งลงนามใบยินยอิมเข้าร่ิวมวิจััย 

สามาริถุปฏิิเสธ์ก้าริเข้าริ่วมหริ่อิถุอินตัวจัาก้ก้าริวิจัััยไดี้ตลอิดีเวลาโดียไม่มีผลก้ริะทำบต่อิก้าริให้บริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส 

ข้อิมูลทำี�ไดี้ถุ่อิเป็นความลับ ก้าริวิเคริาะห์และเผยแพริ่ข้อิมูลทำำาในภาพริวมเทำ่านั�น ไม่มีก้าริริะบุช่�อิหริ่อิแหล่งทำี�มาขอิง 

ข้อิมูล ผู้วิจััยจัะทำำาลายเอิก้สาริหร่ิอิข้อิมูลทัำ�งหมดีหลังจัาก้งานวิจััยได้ีรัิบก้าริเผยแพร่ิ 1 ปี

 การเก็บรวบรวมีข้อิมูีล 

 ผู้วิจััยดีำาเนินก้าริเก็้บริวบริวมข้อิมูล ริะหว่างเด่ีอินตุลาคม พ.ศิ. 2564 - มก้ริาคม พ.ศิ. 2565 ดัีงนี�

 1. ภายหลังทำี�โคริงก้าริวิจััยผ่านจัริิยธ์ริริมจัาก้คณีะก้ริริมก้าริจัริิยธ์ริริมก้าริวิจััยขอิงมหาวิทำยาลัยบูริพาแล้ว  

ผู้วิจััยนำาหนังส่อิขอิอินุญาตเก้็บริวบริวมขอ้ิมูลย่�นเสนอิตอ่ินายอิำาเภอิทำั�ง 3 จัังหวัดี ให้ดีำาเนินก้าริวิจััย และปริะสานก้ับ 

นายอิำาเภอิเพ่�อิขอิความร่ิวมม่อิอิำานวยความสะดีวก้ในก้าริเก็้บริวบริวมข้อิมูล 

 2. อิบริมผู้ช่วยวิจััยซึึ่�งเป็นพยาบาลวิชาชีพเกี้�ยวกั้บริายละเอีิยดีขอิงโคริงก้าริ วัตถุุปริะสงค์ก้าริวิจััย ก้าริคัดีเล่อิก้ 

ก้ลุ่มตัวอิย่าง ก้าริเข้าถุึงก้ลุ่มตัวอิย่าง เคริ่�อิงม่อิทำี�ใช้ในก้าริวิจััย และขั�นตอินก้าริเก้็บข้อิมูลวิจััย ซึ่ึ�งทำำาหน้าทำี�เก้็บข้อิมูล 

ก้ลุ่มตัวอิย่างเช่นเดีียวกั้บผู้วิจััย ในวันทีำ�ผู้วิจััยไม่สามาริถุเดิีนทำางไปเก็้บข้อิมูลได้ี 

 3. ผู้วิจััยหร่ิอิผู้ช่วยวิจััยขอิความร่ิวมม่อิสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ หลังก้าริจัดีทำะเบียนสมริสเรีิยบร้ิอิยแล้ว โดียแนะนำา 

ตนเอิง อิธ์ิบายวัตถุุปริะสงค์ขอิงก้าริวิจััย ขั�นตอินก้าริเก้็บริวบริวมขอ้ิมูล แจั้งก้าริพิทำัก้ษ์สิทำธ์ิ�ก้ลุ่มตัวอิย่าง หลังจัาก้นั�น 

เชิญเข้าริ่วมก้าริวิจััย ให้ผู้ทำี�สมัคริใจัเข้าริ่วมวิจััยลงช่�อิในหนังส่อิยินยอิมก้าริเข้าริ่วมวิจััย และแจัก้แบบสอิบถุามริวมถุึง 

ชี�แจังริายละเอีิยดีในก้าริตอิบแบบสอิบถุามด้ีวยตนเอิง จััดีสถุานทีำ�นั�งให้ผู้เข้าร่ิวมวิจััยมีอิิสริะและความเป็นส่วนตัวให้เป็น

ความลับ โดียผู้วิจััยจัะไม่นั�งใก้ล้ ใช้เวลาปริะมาณี 30 นาทำี ในก้ริณีีทำี�ผู้เข้าริ่วมวิจััยไม่เข้าใจัในข้อิคำาถุามใดี ผู้วิจััยหริ่อิ  

ผู้ช่วยวิจััยจัะอิธิ์บายซึ่ำ�าเป็นริายบุคคล 

 การวิเคราะห์ข้อิมูีล ใช้โปริแก้ริมคอิมพิวเตอิร์ิสำาเร็ิจัรูิป SPSS ลิขสิทำธิ์�ขอิงคณีะพยาบาลศิาสตร์ิ มหาวิทำยาลัย 

บูริพา ก้ำาหนดีค่าความมีนัยสำาคัญทำางสถิุติทีำ�ริะดัีบ .05 ดัีงนี�

 1. วิเคริาะห์ข้อิมูลทัำ�วไปขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ ด้ีวยสถิุติเชิงพริริณีา ได้ีแก่้ ก้าริแจัก้แจังความถีุ� ร้ิอิยละ ค่าเฉลี�ย 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตริฐาน 

 2. วิเคริาะห์อิำานาจัก้าริทำำานายขอิง อิายุ ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ความเช่�อิ 

เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริอ้ิมก้อ่ินตั�งคริริภ์ ก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริอ้ิมก้่อินตั�งคริริภ์ อิทิำธ์ิพลจัาก้สังคม 

และก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงตนเอิงต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ 

ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ ด้ีวยสถิุติถุดีถุอิยพหุคูณีแบบมาตริฐาน

ผลการวิจััย่

 1.  คุณีลัก้ษณีะทัำ�วไป ก้ลุ่มตัวอิย่างส่วนใหญ่มีอิายุอิยู่ในช่วง 20-30 ปี (ร้ิอิยละ 68.5) จับก้าริศึิก้ษาปริิญญาตรีิ 

มาก้ทีำ�สุดี (ร้ิอิยละ 43.1) และมัธ์ยมศึิก้ษาตอินปลาย (ร้ิอิยละ 17.4) ปริะก้อิบอิาชีพธุ์ริกิ้จัส่วนตัวมาก้ทีำ�สุดี (ร้ิอิยละ 42.8) 

และไม่ได้ีปริะก้อิบอิาชีพ (ร้ิอิยละ 11.8) ก้ลุ่มตัวอิย่างส่วนมาก้มีริายได้ีริวมขอิงคริอิบครัิว 20,000-30,000 บาทำต่อิเด่ีอิน 

(ร้ิอิยละ 39.3) เฉลี�ยริายได้ีริวมต่อิเด่ีอิน 39,987.48 บาทำ (SD = 71429.30) ส่วนใหญ่ไม่มีโริคปริะจัำาตัว (ร้ิอิยละ 89.9) 

ไม่มีปริะวัติโริคทำางพันธุ์ก้ริริมขอิงคนในคริอิบครัิว (ร้ิอิยละ 94.2) ไม่ได้ีคุมก้ำาเนิดี (ร้ิอิยละ 58.2) และส่วนใหญ่เคยได้ีรัิบ

ข้อิมูลความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (ร้ิอิยละ 76.6)

 2. ปัจัจััยทำี�ศิึก้ษา พบว่า 1) อิายุเฉลี�ย 28.7 ปี (SD = 4.6) 2) คะแนนริวมความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์เทำ่าก้ับ 6.8 (SD = 1.8) จัาก้คะแนนเต็ม 11 คะแนน 3) คะแนนริวมความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับ 

ก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์เฉลี�ยเท่ำากั้บ 20.1 (SD = 2.8) จัาก้คะแนนเต็ม 25 คะแนน 4) คะแนนริวมก้าริรัิบรู้ิ 

อุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์เฉลี�ยเท่ำากั้บ 25.7 (SD = 8.1) จัาก้คะแนนเต็ม 45 คะแนน 5) คะแนน 
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ริวมอิิทำธ์ิพลจัาก้สังคมเฉลี�ยเทำ่าก้ับ 29.1 (SD = 4.0) จัาก้คะแนนเต็ม 35 คะแนน 6) คะแนนก้าริริับริูค้วามสามาริถุ 

ขอิงตนเอิงเฉลี�ยเท่ำากั้บ 60.7 (SD = 6.8) จัาก้คะแนนเต็ม 70 คะแนน 7) ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริ 

เตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 61.2 (SD = 7.2) จัาก้คะแนนเต็ม 70 คะแนน ดัีงแสดีงในตาริางทีำ� 1

ต่ารางท่ี่� 1 ช่วงคะแนน ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตริฐาน ขอิงปัจัจััยทีำ�ศึิก้ษา  (N = 397)

                            ตั่วแปัร Possible range Actual range  M SD

1.  อิายุ 20-49 20-43 28.7 4.6

2. ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 0-11 0-10  6.8 1.8

3. ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 5-25 15-25 20.1 2.8

4. ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 9-45 9-45 25.7 8.1

5. อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม 7-35 11-35 29.1 4.0

6. ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง 14-70 28-70 60.7 6.8

7. ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยม 14-70 28-70 61.2 7.2

 ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

 3. ก้าริวิเคริาะห์อิำานาจัก้าริทำำานายริะหว่างปัจัจััยทำี�ศิึก้ษาก้ับความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริ 

เตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์

  3.1 ผู้วิจััยทำดีสอิบข้อิตก้ลงเบ่�อิงต้นก้่อินก้าริวิเคริาะห์ดี้วยสถุิติถุดีถุอิยพหุคูณีแบบมาตริฐาน พบว่า  

1) ตัวแปริต้นแต่ละตัวมีความสัมพันธ์์เชิงเส้นตริงก้ับตัวแปริตาม (ค่า p ขอิง F test สำาหริับ Linearity อิยู่ริะหว่าง  

<.001 ถุึง .018) 2) ตัวแปริต้นไม่มีความสัมพันธ์์ก้ันเอิง (ค่า r ขอิงตัวแปริต้นแต่ละคู่ อิยู่ริะหว่าง -.453 ถุึง .747 

ดัีงแสดีงในตาริางทีำ� 2) 3) ความแปริปริวนขอิงค่าความคลาดีเคล่�อินจัาก้ก้าริพยาก้ริณ์ีทีำ�ทุำก้จุัดีบนเส้นถุดีถุอิยมีค่าเท่ำากั้น 

(จัาก้ Scatter plots พบว่า ความแปริปริวนขอิง Residuals ทำี�ทำุก้จัุดีบนเส้นถุดีถุอิยมีค่าเทำ่าก้ัน), 4) ตัวแปริทำั�งหมดี 

มีก้าริแจัก้แจังแบบปก้ติ (p values ขอิงตัวแปริทำุก้ตัวจัาก้ Kolmogorov-Smirnov มีค่า >.05) 5) ไม่มี Outliers  

(ค่ามาตริฐานขอิงตัวแปริแต่ละตัวอิยู่ริะหว่าง -3 ถุึง +3) 6) ค่าความคลาดีเคล่�อินมีก้าริแจัก้แจังแบบปก้ติ (p values  

ขอิง Standardized errors มีค่า >.05) และ 7) ไม่มี Autocorrelation ขอิง residuals (Durbin-Watson = 2.225)

ต่ารางท่ี่� 2 ความสัมพันธ์์ริะหว่างปัจัจััยทีำ�ศึิก้ษา (N = 397)

                      ตั่วแปัร 1 2 3 4 5 6 7

1. อิายุ     1.000      

2. ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ .124** 1.000     

3 ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ .036 .360*** 1.000    

4. ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ -.105* -.303*** -.453*** 1.000   

5. อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม   .072 .173*** .184*** -.053 1.000  

6. ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง .125** .224*** .347*** -.183*** .621*** 1.000 

7. ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยม .120** .207*** .321*** -.224*** .509*** .747*** 1.000

 ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
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มหาวิทยาลัยบูรพา

ปััจจัยท่�ม่อิิทธิิพลต่อิความตั�งใจในการปัรับเปัล่�ยนวิถ่ีช่ีวิต
เพ่�อิการเตร่ยมความพร้อิมก่อินตั�งครรภ์์ขอิงสตร่วัยเจริญพันธ์์ิ90

ปีีที่่� 30 ฉบัับัที่่� 2 (เม.ย. - มิ.ย.) 2565
Volume 30 No. 2 (Apr - Jun) 2022

  3.2 ผลก้าริวิเคริาะห์สมก้าริถุดีถุอิยพหุคูณีแบบมาตริฐานขอิงปัจัจััยทำี�มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริ 

ปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ พบว่า ปัจัจััยทีำ�ศึิก้ษา ได้ีแก่้ อิายุ ความรู้ิ 

เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ก้าริริับริู้อิุปสริริค 

ในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม และก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง สามาริถุร่ิวมกั้นทำำานาย 

ความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ ได้ีร้ิอิยละ 54.9 (R2 = .549, p < .001)  

โดียปัจัจััยทำี�สามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้อิย่าง 

มีนัยสำาคัญทำางสถิุติ ค่อิ ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง (β = .642, p < .001) อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม (β = .106, p < .05) 

และก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (β = -.076, p < .05) ส่วน อิายุ ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยม

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ สามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจั 

ในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ได้ี อิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถิุติ ดัีงแสดีงในตาริางทีำ� 3

ต่ารางท่ี่� 3 ผลก้าริวิเคริาะห์สมก้าริถุดีถุอิยพหุคูณีแบบมาตริฐานขอิงปัจัจััยทำี�มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยน 

  วิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (N = 397)

                          ปััจจัย B    SE β t p-value

อิายุ   .033 .055  .021   0.604   .546

ความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์   .009 .149  .002   0.062   .951

ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์      .074 .105  .029   0.705   .481

ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ -.068 .035 -.076  -1.968   .049

อิิทำธิ์พลจัาก้สังคม                          .190 .078  .106   2.445   .015

ก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิง         .679 .048  .642 14.246  <.001

Constant = 13.86, R2 = .549, Adjusted R2 =.542, F
6,390

 = 79.201, p < .001

การอภิิปัราย่ผล  

 ก้าริริับริู้อิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์มีความสัมพันธ์์และสามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจั 

ในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ไดี้อิย่างมีนัยสำาคัญทำางสถิุติ (β = -.068, p < .05)  

และสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ในริะดัีบปานก้ลาง (M = 25.7, SD = 8.1) 

อิธ์ิบายไดี้ว่า ก้าริริับริู้อิุปสริริคมีผลต่อิความเป็นไปไดี้ในก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมเพ่�อิปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตให้ริ่างก้ายมีความ 

พริ้อิมสำาหริับก้าริตั�งคริริภ์ หาก้ไม่มีอิุปสริริค หริ่อิมีอิุปสริริคน้อิยจัะทำำาให้ก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมทำี�เหมาะสมเพิ�มโอิก้าส 

มาก้ยิ�งขึ�น ซึึ่�งสอิดีคล้อิงกั้บก้าริศึิก้ษาขอิง Goossens (2018) ทีำ�พบว่า อุิปสริริคด้ีานวัฒนธ์ริริมและความเช่�อิมีอิิทำธิ์พล 

ต่อิความตั�งใจัในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และปริะสบก้าริณี์ในก้าริมีอิุปสริริคทำี�ผ่านมา มีผลต่อิความตั�งใจั 

ในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (Temel et al., 2013) ดัีงนั�น ในก้าริศึิก้ษานี�จึังพบว่า ก้าริรัิบรู้ิอุิปสริริคในก้าริเตรีิยม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ขอิง 

สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

 อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคมขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีความสัมพันธ์์และสามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยน 

วิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ไดี้อิย่างมีนัยสำาคัญทำางสถุิติ (β = .106, p < .05) และพบว่า สตริี 

วัยเจัริิญพันธ์ุ์มีคะแนนริวมเฉลี�ยขอิงอิิทำธิ์พลจัาก้สังคมในริะดัีบสูง (M = 29.1, SD = 4.0) อิธิ์บายได้ีว่า เม่�อิก้ลุ่มตัวอิย่าง 

มีก้าริรัิบรู้ิริะดัีบสูงเกี้�ยวกั้บความต้อิงก้าริหร่ิอิความคาดีหวังขอิงสังคมซึึ่�งเป็นบุคคลใก้ล้ชิดี ได้ีแก่้ สามี เพ่�อิน คริอิบครัิว 
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หริ่อิบุคลาก้ริทำางก้าริแพทำย์ อิันมีผลต่อิก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ จัึงส่งผลให้เก้ิดี 

ความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ทำี�สูงขึ�นตามมา สอิดีคล้อิงก้ับทำฤษฎีี 

พฤติก้ริริมตามแผน ทำี�อิธ์ิบายว่าก้าริทำี�บุคคลอิ่�นในสังคมเช่�อิและยอิมริับว่าก้าริก้ริะทำำานั�นเป็นสิ�งทำี�ดีี จัะทำำาให้บุคคล 

คล้อิยตามบริริทำัดีฐานขอิงคนในสังคมและมีผลต่อิความตั �งใจัในก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริม (Ajzen, 2006) ดีังนั �น 

ในก้าริศิึก้ษานี�จัึงพบว่า อิิทำธ์ิพลจัาก้สังคมมีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิม 

ก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งสอิดีคล้อิงก้ับก้าริศิึก้ษาทำี�พบว่า อิิทำธ์ิพลจัาก้บุคคลใก้ล้ชิดี มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตริียม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (Goossens, 2018) และก้าริคล้อิยตามก้ลุ่มอ้ิางอิิง เช่น คริอิบครัิว สามี เพ่�อิน หร่ิอิบุคลาก้ริ 

ทำางก้าริแพทำย์ มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ (Setegn, 2021)

 ก้าริริับริู้ความสามาริถุขอิงตนเอิงมีความสัมพันธ์์และสามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิต 

เพ่�อิก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ ได้ีอิย่างมีนัยสำาคัญทำางสถิุติ (β = .642, p < .001)  และพบว่า สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

มีคะแนนริวมเฉลี�ยขอิงก้าริรัิบรู้ิความสามาริถุขอิงตนเอิงในริะดัีบสูง (M = 60.7, SD = 6.8) อิธิ์บายได้ีว่า หาก้สตรีิวัย 

เจัริิญพันธ์ุ์มีความเช่�อิว่าตนเอิงมีความสามาริถุทีำ�จัะปฏิบัติพฤติก้ริริมอัินปริะก้อิบด้ีวย ความสามาริถุในก้าริมาตริวจัสุขภาพ 

ก้าริมาริับคำาปริึก้ษา ก้าริไดี้ริับวัคซึ่ีน และพฤติก้ริริมส่งเสริิมสุขภาพเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ สตริีวัย 

เจัริิญพันธ์ุ์ก้็จัะมีความตั�งใจัทำี�จัะทำำาพฤติก้ริริมนั�น ๆ โดียก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ 

สูงขึ�น ซึ่ึ�งเป็นไปตามทำฤษฎีีพฤติก้ริริมตามแผน ทำี�อิธ์ิบายว่า ก้าริริับริู้ความสามาริถุในก้าริควบคุมพฤติก้ริริมมีผลต่อิ 

ความตั�งใจัในก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริม (Ajzen, 2006) และผลก้าริวิจััยคริั�งนี�สอิดีคล้อิงก้ับก้าริศิึก้ษาทำี�พบว่า ก้าริริับริู้ 

ความสามาริถุขอิงตนเอิงมีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (Goossens, 2018) และก้าริรัิบรู้ิ

ความสามาริถุในก้าริควบคุมก้าริปฏิบัติพฤติก้ริริมขอิงตนเอิงในก้ลุ่มสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (Setegn, 2021)

 อิายุสามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้อิย่าง 

ไม่มีนัยสำาคัญทำางสถุิติ อิธ์ิบายไดี้ว่า ถุึงแม้ว่าอิายุมีความสัมพันธ์์ก้ับความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ แต่เป็นความสัมพันธ์์ในริะดัีบตำ�า จึังทำำาให้อิายุสามาริถุร่ิวมทำำานายได้ีอิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถิุติ 

ทัำ�งนี�เน่�อิงจัาก้สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ทีำ�มารัิบบริิก้าริจัดีทำะเบียนสมริส ส่วนใหญ่มีอิายุอิยูใ่นช่วง 20-30 ปี (ร้ิอิยละ 68.5) ซึึ่�ง 

เป็นวัยทำี�เหมาะสมทำี�จัะมีบุตริ เป็นคู่สมริสทำี�แต่งงานใหม่ เริิ�มต้นชีวิตคู่ ซึ่ึ�งมีความต้อิงก้าริมีบุตริเพ่�อิสริ้างคริอิบคริัว  

อิันเป็นความคาดีหวังขอิงสตริีและคู่สมริส จัึงมีความตั�งใจัอิย่างสูงทำี�จัะปริับเปลี�ยนพฤติก้ริริมเพ่�อิเตริียมตนเอิงให้พริ้อิม 

สำาหรัิบก้าริตั�งคริริภ์ (M = 61.2, SD = 7.2) ดัีงนั�นอิายุขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ก้ลุ่มตัวอิย่างในก้าริวิจััยครัิ�งนี� จึังไม่มีอิิทำธิ์พล 

ต่อิความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิต ซึึ่�งสอิดีคล้อิงกั้บก้าริศึิก้ษาทีำ�พบว่า อิายุ ไม่มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ในก้ลุ่มหญิงวัยเจัริิญพันธ์ุ์ (Goossens, 2018) แต่ขัดีแย้งกั้บก้าริศึิก้ษาในปริะเทำศิเนเธ์อิร์ิแลนด์ี

ทีำ�พบว่า อิายุขอิงสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีอิิทำธิ์พลทำางบวก้ต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ (Temel et al., 

2013) 

 ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์สามาริถุริ่วมทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิต 

เพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้ อิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถุิติ ทำั�งนี�อิาจัเน่�อิงจัาก้ความริู้มีความสัมพันธ์์ก้ับ 

ความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ในริะดีับตำ�า และสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ก้ลุ่มนี� 

มีความรู้ิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ในริะดัีบปานก้ลาง (M = 6.8, SD = 1.8) แม้ว่าสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์ 

จัะมีความริู้ไม่มาก้ แต่ถุ้าสตริีและสามีมีความคาดีหวังทำี�จัะมีบุตริ อิาจัจัะทำำาให้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีความตั�งใจัเตริียม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ค่อินข้างสูง ดัีงนั�น ความรู้ิจึังไม่มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิก้าริเตรีิยม

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งสอิดีคล้อิงก้ับก้าริวิจััยขอิง Setegn (2021) พบว่า ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิม 

ก้่อินตั�งคริริภ์ไม่มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ขอิงสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ ซึ่ึ�งขัดีแย้งก้ับ 
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ก้าริศิึก้ษาขอิง Goossens (2018) พบว่า ความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจั 

ในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และก้าริศิึก้ษาขอิง Ong et al. (2018) พบว่า ผู้ทำี�มีความริู้ทำางพันธ์ุก้ริริมทำี�ดีี  

มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริตริวจัคัดีก้ริอิงโริคทำางพันธุ์ก้ริริมเพ่�อิเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ มาก้ถึุง 7 เท่ำา 

 ความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์สามาริถุทำำานายความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิต 

เพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ไดี้ อิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถุิติ อิธ์ิบายไดี้ว่า ถุึงแม้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ก้ลุ่มนี� 

จัะมีความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริอ้ิมก้อ่ินตั�งคริริภค์่อินข้างสูง (M = 20.1, SD = 2.8) และมีความสัมพันธ์ก์้ับ 

ความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ แต่เป็นความสัมพันธ์์ในริะดีับค่อินข้างตำ�า  

จัึงทำำาให้ความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์สามาริถุริ่วมทำำานายไดี้อิย่างไม่มีนัยสำาคัญทำางสถุิติ ทำั�งนี� 

เน่�อิงจัาก้สตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ริ้อิยละ 89.9 สุขภาพริ่างก้ายแข็งแริงไม่มีโริคปริะจัำาตัว และริ้อิยละ 94.2 ไม่มีปริะวัต ิ

โริคทำางพันธ์ุก้ริริมขอิงคนในคริอิบคริัว จัึงเช่�อิว่าไม่จัำาเป็นต้อิงมาตริวจัและริับคำาปริึก้ษาก้่อินตั�งคริริภ์ ไม่จัำาเป็นต้อิง 

ปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ดีังนั�นความเช่�อิเก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ 

จัึงไม่มีอิิทำธ์ิพลต่อิความตั�งใจัในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งไม่เป็นไปตามทำฤษฎีี 

พฤติก้ริริมตามแผนทีำ�อิธิ์บายว่า ความเช่�อิในผลขอิงก้าริก้ริะทำำาพฤติก้ริริมมีอิิทำธิ์พลต่อิทัำศินคติทีำ�ดีีในก้าริก้ริะทำำาพฤติก้ริริม

ทำ้ายทำี�สุดีจัะส่งผลต่อิความตั�งใจัและก้าริก้ริะทำำาพฤติก้ริริมนั�น (Ajzen, 2006) และผลวิจััยนี�ขัดีแย้งก้ับก้าริศิึก้ษาขอิง 

Goossens (2018) ทีำ�พบว่า ความเช่�อิเกี้�ยวกั้บก้าริเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ มีอิิทำธิ์พลต่อิความตั�งใจัในก้าริเตรีิยม

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 

ข้อจัำากัดในการวิจััย่

 ก้ลุ่มตัวอิย่างบางริายมีก้าริวางแผนก้าริตั�งคริริภ์อิีก้หลายปีข้างหน้า จัึงทำำาให้ก้ลุ่มตัวอิย่างยังไม่ไดี้ศิึก้ษา 

หาความริู้เก้ี�ยวก้ับก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ ซึ่ึ�งอิาจัจัะมีผลต่อิก้าริตอิบแบบสอิบถุาม และก้าริวิจััยนี�ศิึก้ษา 

เฉพาะก้ลุ่มทีำ�มาจัดีทำะเบียนสมริส ซึึ่�งเป็นก้ลุ่มทีำ�มีความพร้ิอิมก้าริเริิ�มต้นคริอิบครัิว ผลก้าริศึิก้ษาอิาจัจัะไม่สามาริถุอ้ิางอิิง

ไปยังก้ลุ่มทีำ�ไม่ได้ีจัดีทำะเบียนได้ี 

ข้อเสำนอแนะ

 1. บุคลาก้ริทำางสุขภาพควริให้ความสำาคัญก้ับก้าริปริะเมินและพัฒนาก้าริริับริู ้ความสามาริถุขอิงสตริี 

ก่้อินตั�งคริริภ์ ให้ก้าริปริึก้ษาแนะนำาเก้ี�ยวก้ับก้าริลดีอิุปสริริคในก้าริเตริียมความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ และส่งเสริิมอิิทำธ์ิพล 

ทำางสังคม ซึึ่�งจัะช่วยส่งเสริิมให้สตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์มีความตั�งใจัในก้าริปรัิบเปลี�ยนวิถีุชีวิตเพ่�อิเตรีิยมความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์ 

 2. ควริศิึก้ษาวิจััยเชิงคุณีภาพเพ่�อิให้ไดี้ข้อิมูลเชิงลึก้ ปริะเดี็นปัญหาในก้าริปริับเปลี�ยนวิถุีชีวิตเพ่�อิเตริียม 

ความพริ้อิมก้่อินตั�งคริริภ์ เพ่�อิเป็นข้อิมูลพ่�นฐานในก้าริสริ้างนโยบายขอิงสถุานบริิก้าริให้มีก้าริดีูแลสตริีวัยเจัริิญพันธ์ุ์ไดี้ 

อิย่างคริอิบคลุม

 3. ก้าริศิึก้ษาวิจััยคริั�งต่อิไปควริพัฒนาแนวปฏิบัติทำางก้าริพยาบาลหริ่อิโปริแก้ริมก้าริส่งเสริิมก้าริเตริียม 

ความพร้ิอิมก่้อินตั�งคริริภ์สำาหรัิบสตรีิวัยเจัริิญพันธ์ุ์และคู่สมริส 

กิตติกรรมปัระกาศ 

 ผู้วิจััยขอิขอิบพริะคุณีคณีะพยาบาลศิาสตร์ิ มหาวิทำยาลัยบูริพาผู้ให้ทุำนสนับสนุนก้าริวิจััย ริศิ.ดีริ.จิันตนา วัชริสินธ์ุ์ 

และ ผศิ.ดีริ.วริริณีทำนา ศุิภสีมานนท์ำ ทีำ�ให้ก้าริปรึิก้ษาก้าริทำำาวิจััยนี� และขอิบคุณีก้ลุ่มตัวอิย่างทีำ�ก้รุิณีาตอิบแบบสอิบถุาม 

ทำำาให้สำาเร็ิจัลุล่วงด้ีวยดีี 
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