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º·¤Ñ´Â‹Í
 การวิจัยเชิงพยากรณนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอด
ของสตรีตั้งครรภแรก ศึกษาในสตรีตั้งครรภแรกท่ีมารับบริการฝากครรภ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 

120 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบ
บนัทกึขอมลูทัว่ไป แบบสอบถามทัศนคติตอการผาตดัคลอด แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางองิในการเลือก
ผาตัดคลอด แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการคลอดของตนเอง และแบบสอบถามความตั้งใจเลือกการ
ผาตัดคลอด วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบมาตรฐาน
 ผลการวิจัย พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด เปนปจจัยเดียวที่สามารถทํานาย
ความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภแรกไดอยางมีนยัสาํคญัทางสถิต ิรอยละ 16.2 (β = .403, F

1,118
 

= 22.851, p < .001) ดังนั้น พยาบาลแผนกฝากครรภควรหากลยุทธในการสงเสริมใหกลุมบุคคลอางอิงให
ตระหนักถึงประโยชนของวิธีการคลอดเอง เพื่อสงเสริมใหสตรีตั้งครรภแรกมีความตั้งใจคลอดบุตรดวยตนเอง
มากกวาการผาตัดคลอด

คําสําคัญ : ทัศนคติ การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถของตนเอง ความตั้งใจเลือกผาตัดคลอด

Abstract
 This predictive research aimed to examine factors influencing of elective cesarean section intention 

among primigravida women. Study was primigravidarum receiving antenatal care at Nopparatrajathanee 

hospital. The sample was 120 primigravidarum. Data were collected from April to June 2016. Research

instruments included a demographic record form, the attitude towards cesarean section questionnaire, the 

subjective norms of choosing cesarean section questionnaire, the childbirth self-efficacy questionnaire and 

the intention of selecting cesarean section questionnaire. Data were analyzed by using descriptive statistics 

and standard multiple regression analysis.
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 Results revealed that only the subjective norms of choosing cesarean section significant predict 

elective cesarean section intention among primigravida women, explaining 16.2% of variance (β = .403, 
F

1,118 
= 22.851, p < .001). Therefore, nurses an antenatal care should find strategy promote family and 

personal group-health have to realize their values in normal labor for support primigravida women have 

vaginal delivery intention more than elective cesarean section intention.

keywords : attitude, subjective norms, childbirth self-efficacy, intention for cesarean-section

º·¹íÒ
 สถานการณคลอดในปจจุบัน พบวา มีอุบัติ
การณการผาตัดคลอดทั่วโลกสูงกวาที่องคการอนามัย
โลกกําหนดในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของการคลอด
ทั้งหมด1 จากการสํารวจอัตราการผาตัดคลอดท่ัวโลก
ในป ค.ศ. 2013 พบวา มีหลายประเทศที่มีอัตราการ
ผาตดัคลอดสูง เชน ตรุก ีเมก็ซโิก อติาลี เกาหลีใต และ
โปแลนด เปนรอยละ 50.4, 45.2, 36.1, 34.6 และ 

32.5 ตามลําดบั2 จากการสาํรวจอตัราการผาตดัคลอด
ในทวีปเอเชีย ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ.2008 พบวา 
ประเทศจนี เวียดนาม และไทย เปนรอยละ 46.2, 35.6 

และ 34.1 ตามลาํดบั3 จากการสาํรวจอตัราผาตดัคลอด
ในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2555 พบวา มีอัตราการ
ผาตัดคลอดสูง รอยละ 32 และ พบวา กรงุเทพมหานคร
มีอัตราการผาตัดคลอดรอยละ 42.6 ซึ่งเปนอัตราการ
ผาตัดคลอดสูงกวาภาคอื่นๆ4

 แมวาการผาตดัคลอดจะเปนวิธีการชวยคลอด
ทีม่ปีระสิทธภิาพ แตกเ็ปนวธิทีีเ่หมาะสมเฉพาะสําหรับ
สตรตีัง้ครรภทีม่ขีอบงช้ีทางการแพทยเทานัน้ ซ่ึงองคการ
อนามัยโลก พบวา อัตราการผาตัดคลอดที่สูงกวารอย
ละ 10 ไมสัมพันธกับการลดอัตราการตายของมารดา
และทารก1 นอกจากนี้ในการผาตัดคลอดจะสงผล
กระทบตอมารดาและทารกทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว 

เชน เพิม่โอกาสเกิดการแตกของมดลูก เสีย่งตอการตก
เลือดหลังคลอด5 ความผิดปกติเกี่ยวกับการฝงตัวของ
รกในครรภตอไป มีภาวะซึมเศราหลังคลอดมากกวา
สตรีท่ีคลอดเอง ทารกมีภาวะแทรกซอนจากระบบทาง
เดนิหายใจ6 ทารกเสีย่งตอภาวะปอดอกัเสบ7 และทารก

เสี่ยงตอภาวะไดรับรอยถลอก บาดแผล จากอุปกรณ
ทางการแพทยที่ชวยเหลือทารกขณะผาตัดคลอดทาง
หนาทอง8 ดังน้ัน การผาตดัคลอดควรทาํเฉพาะในกรณี
ที่มีขอบงช้ีทางการแพทยเทานั้น
 สาเหตุท่ีทาํใหอตัราการผาตัดคลอดสูง เกดิจาก
ความต้ังใจในการรองขอผาตดัคลอดของสตรีตัง้ครรภ7, 9 

ซึง่เปนสาเหตุนอกเหนือจากท่ีไดระบุไวในขอบงชีท้างการ
แพทย ความต้ังใจในการเลือกวิธีการคลอดของสตรี
ต้ังครรภนั้น เปนความคิดที่เกิดจากภายในจิตใจที่มี
ความแตกตางกันในแตละบุคคล ความตั้งใจเลือกการ
ผาตัดคลอดเปนพฤติกรรมท่ีสามารถอธิบายไดจาก
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ที่วา พฤติกรรม สวนใหญ
ของบุคคลจะอยูภายใตการควบคุมของความต้ังใจ 

ซึ่งความต้ังใจของแตละบุคคล จะเปนตัวกําหนดให
กระทาํ หรอืไมกระทาํ พฤตกิรรมนัน้ๆ10 ความต้ังใจใน
การกระทําพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดจาก 3 ปจจยั คอื 

1) ทศันคตติอพฤติกรรม ถาสตรต้ัีงครรภมทีศันคตติอ
การผาตัดคลอดในเชิงบวก เชน เปนวิธีการคลอดที่
สามารถกําหนดวันคลอดไดตามฤกษยาม ไมตองเผชิญ
กบัความเจบ็ปวดจากการเจบ็ครรภคลอด อวยัวะสบืพันธุ
หรอืชองทางคลอดไมไดรบัความเสยีหาย11 และเปนวธิี
การคลอดท่ีไมนากลัวก็จะสงผลใหสตรีตั้งครรภเกิด
ความตั้งใจในการเลือกวิธีการผาตัดคลอด12 2) การ
คลอยตามกลุมอางอิง พบวา กลุมบุคคลที่มีความใกล
ชิดกับสตรีตั้งครรภ ไดแก สามี มารดา เพื่อน และ
บคุลากรทางการแพทย จะมีอทิธพิลตอการเลือกวิธกีาร
คลอดของสตรีตัง้ครรภ11-13 3) การรบัรคูวามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม พบวา สตรีสวนใหญรอยละ 
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50 ที่ตัดสินใจผาตัดคลอดทางหนาทองนั้นเกิดจากมี
การรับรคูวามสามารถท่ีจะควบคุมตนเองในขณะคลอด
ตํ่า9

 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา สถิติการ
ผาตดัคลอดท่ีสงูขึน้ สวนหนึง่เกดิจากความต้ังใจเลือก
การผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ ซึ่งการผาตัดคลอด
มีความจําเปนสําหรับสตรีตั้งครรภที่มีขอบงชี้ทางการ
แพทยเทานั้น ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่
มอีทิธพิลตอความต้ังใจเลือกการผาตดัคลอดของสตรี
ตั้งครรภแรก และเลือกศึกษาวิจัยที่โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี เพื่อใชเปนกรณีศึกษา เน่ืองจากมีอัตรา
การผาตัดคลอดในปงบประมาณ 2558 รอยละ 

33.8514 เปนอัตราท่ีสูงเกินกวาองคการอนามัยโลก
กาํหนด และตัง้อยเูขตกรงุเทพมหานคร ซึง่เปนเขตทีม่ี
อัตราการผาตัดคลอดสูงสุดในประเทศไทย

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
เลอืกการผาตัดคลอดของสตรตีัง้ครรภแรก ไดแก ทศันคติ
ตอการผาตัดคลอด การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
เลอืกผาตัดคลอด และการรับรคูวามสามารถในการคลอด
ของตนเอง

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจ
เลอืกการผาตดัคลอดของสตรตีัง้ครรภแรก ตามทฤษฏี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) 

ของ Ajzen10 รวมกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งอธิบายวา
ความตัง้ใจในการกระทาํพฤตกิรรมของแตละบคุคล ที่
เกิดจากปจจัยช้ีนํา 3 ประการ ไดแก 1) ทัศนคติตอ
พฤติกรรม 2) การคลอยตามกลุมอางอิง และ 3) การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ดังนี้
 1.  ทัศนคติตอการผาตัดคลอด เปนความ
รูสึกของสตรีตั้งครรภที่มีตอวิธีการคลอด ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ หรือส่ิงแวดลอม ที่ทําใหมีแนวโนมที่จะ

แสดงออกในทางสนับสนุนหรือปฏิเสธการคลอดดวย
ตนเอง
 2.  การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือก
ผาตดัคลอด เปนอิทธพิลของบคุคล หรอื ทีม่ผีลตอการ
ชกันําใหสตรีตัง้ครรภเกิดการคลอยตามความเชือ่ และ
แรงจูงใจ ทีจ่ะเลือกวธิกีารคลอดตามความคิดของกลุม
อางอิงนั้น ซึ่งจะตองมีความใกลชิด ที่สรางความไว
วางใจ มปีระสบการณในการคลอด ใหกับสตรตีัง้ครรภ
 3.  การรับรคูวามสามารถในการคลอดของ
ตนเอง เปนความคดิเหน็ของสตรตีัง้ครรภ ทีม่ตีอความ
สามารถในตนเองที่จะเผชิญกับการเจ็บครรภคลอด 

และความกลัวการคลอด สตรีทีม่กีารรบัรคูวามสามารถ
ในการคลอดของตนเองต่ํา จะมคีวามกลวัในการคลอด
เองสูง จึงทําใหเลือกวิธีการผาตัดคลอด ซึ่งสามารถ
เขียนสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดัง ภาพที่ 1 

ทัศนคติตอ
การผาตัดคลอด

การคลอยตามกลุมอางอิง
ในการเลือกผาตัดคลอด

ความตั้งใจเลือก
การผาตัดคลอด

การรับรูความสามารถ
ในการคลอดของตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปน
สตรีตัง้ครรภแรก ทีม่ารับบรกิารฝากครรภในโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี กลุมตัวอยางมีคุณลักษณะ ดังน้ี 1) 

อายุ 19-34 ป 2) อายุครรภ 32-40 สัปดาห 3) ไมมี
ภาวะแทรกซอน หรือภาวะเสี่ยงทางสูติกรรม ที่เปนขอ
บงชี้ทางการแพทยในการผาตัดคลอด 4) ตั้งใจเลือก
ผาตดัคลอดโดยไมมขีอบงชีท้างการแพทย 5) สญัชาติ
ไทย สามารถสื่อสาร พูด ฟง อาน เขียน ดวยภาษาไทย
ได 6) ยินดีเขารวมการวิจัย 
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 ขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณจากสูตรของ
กรีน15 เนื่องจากเปนสูตรที่ใชคํานวณกลุมตัวอยางที่ใช
ทํานายผลจากคาตัวแปร และใชทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรผลลัพธกับตัวแปรตนแตละตัวได สูตร
คํานวณคือ N ≥ 104+m ซึ่ง N คือขนาดตัวอยาง m คือ 

จํานวนตัวแปรตน เมื่อแทนคาในสูตรจะไดขนาดของ
กลุมตัวอยางมากกวาหรือเทากับ 107 คน แตเพื่อ
ปองกันการสูญหายของกลุมตัวอยาง และคาผิดปกติ 

(outlier) ของขอมูล จงึเพิม่ขนาดของกลุมตวัอยางรอย
ละ 1016 จะไดเทากับ 118 คน การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยจึง
ใชขนาดตัวอยางทัง้หมดจาํนวน 120 คน โดยใชวธิกีาร
สมุอยางเปนระบบ โดยนาํกลมุตวัอยางทีม่คีณุลกัษณะ
ตามเกณฑท่ีกําหนด มาเรียงลําดับตามบัตรคิวที่มารับ
บริการฝากครรภ แลวทําการสุมแบบคนเวนคนใน
แตละวัน จนครบจํานวนตามที่กําหนดไว

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 1.  แบบบันทึกขอมูลทั่วไป ประกอบดวย 

อาย ุอายุครรภ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชีพ 

รายไดของครอบครัว และลักษณะครอบครัว
 2.  แบบสอบถามทศันคติตอการผาตดัคลอด
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยประยุกตจากแบบสอบถาม
ทัศนคติตอการเลือกวิธีการคลอดของ Tai13 โดยใช
เฉพาะสวนขอคําถามท่ีเกี่ยวกับทัศนคติตอการเลือก
ผาตดัคลอด ปรบัคาํถามใหเขากบับรบิทของสงัคมไทย 

รวมกบัการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ จาํนวน 8 ขอ 

ลกัษณะคาํตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดบั คอื 

เห็นดวยมากที่สุด เทากับ 5 คะแนน เห็นดวยมาก 

เทากับ 4 คะแนน ไมแนใจเทากับ 3 คะแนน เห็นดวย
นอยเทากับ 2 คะแนน และเห็นดวยนอยที่สุดเทากับ 1 

คะแนน คะแนนรวมอยใูนชวง 8-40 คะแนน การแปล
ความหมาย ใชคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ําสุด และแบง
คะแนนออกเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 8.00 - 18.66 หมายถึง 

สตรตีัง้ครรภมีทัศนคตทิีด่ตีอการผาตดัคลอดระดบัตํา่ 

  คะแนนเฉล่ีย 18.67 - 29.33 หมายถึง 

สตรีต้ังครรภมีทัศนคติที่ดีตอการผาตัดคลอดระดับ
ปานกลาง
  คะแนนเฉล่ีย 29.34 – 40.00 หมายถึง 

สตรีตัง้ครรภมทีศันคติทีด่ตีอการผาตัดคลอดระดับสงู
 3.  แบบสอบถามการคลอยตามกลมุอางองิ
ในการเลือกผาตัดคลอด เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางขึ้นจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen10 

รวมกบัการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ จาํนวน 6 ขอ 

ซึง่แบงเปน 2 สวน คอื ความเชือ่ของกลมุอางองิในการ
เลอืกผาตัดคลอด จาํนวน 3 ขอ และแรงจูงใจทีจ่ะคลอย
ตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด จํานวน 3 ขอ 

ลักษณะคําตอบเปน มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

คือ มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน มากเทากับ 4 คะแนน 

ไมแนใจเทากับ 3 คะแนน นอยเทากับ 2 คะแนน และ
นอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน คะแนนรวมอยูในชวง 

6-30 คะแนน การแปลความหมาย ใชคะแนนสูงสุด
ลบคะแนนต่ําสุด และแบงคะแนนออกเปน 3 ชวง 

เทา ๆ กัน ดังน้ี 

  คะแนนเฉล่ีย 6.00 - 12.00 หมายถึง 

สตรีมีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัด
คลอดระดับตํ่า 
  คะแนนเฉล่ีย 12.01 - 18.00 หมายถึง 

สตรีมีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัด
คลอดระดับปานกลาง
  คะแนนเฉล่ีย 18.01 – 24.00 หมายถึง 

สตรีมีการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัด
คลอดระดับสูง
 4.  แบบสอบถามการรับรูความสามารถใน
การคลอดของตนเอง ผูวิจัยใชแบบสอบถาม การรับรู
ความสามารถในการคลอดของตนเอง ของ Lowe17 

ทีแ่ปลเปนภาษาไทยโดย กมลทพิย ต้ังหลกัมัน่คง และ
คณะ18 จาํนวน 30 ขอ แบบสอบถามน้ีผานการหาความ
ตรงของเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ 7 คน คือ พยาบาล
วิชาชีพดานผดุงครรภไทย 4 คน และพยาบาลไทยท่ี
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เชีย่วชาญเรือ่งการรบัรคูวามสามารถในการคลอดของ
ตนเอง 3 คน และนําไปหาคาดัชนีความตรงเน้ือหา 
เทากับ .86 ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 2 สวน คือความ
คาดหวังในผลลัพธ จํานวน 15 ขอ และความคาดหวัง
ในความสามารถของตนเอง จํานวน 15 ขอ ลักษณะคํา
ตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 10 ระดบั คอื ไมมัน่ใจ
เลยให 1 คะแนน และมั่นใจมากที่สุดให 10 คะแนน 

ตามลําดับ คะแนนรวมอยูระหวาง 30-300 คะแนน 

การแปลความหมาย ใชคะแนนสูงสดุลบคะแนนต่ําสดุ 

และแบงคะแนนออกเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน ดังนี้ 
  คะแนนเฉล่ีย 30.00 - 120.00 หมาย
ถงึ สตรมีกีารรบัรคูวามสามารถในการคลอดของตนเอง
ระดับตํ่า 
  คะแนนเฉล่ีย 120.01 - 210.00 หมาย
ถงึ สตรมีกีารรบัรคูวามสามารถในการคลอดของตนเอง
ระดับปานกลาง
  คะแนนเฉลีย่ 210.01 – 300.00 หมาย
ถงึ สตรมีกีารรบัรคูวามสามารถในการคลอดของตนเอง
ระดับสูง
 5.  แบบสอบถามความตัง้ใจเลอืกการผาตดั
คลอด เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจากทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน10 รวมกับการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ขอ ประกอบดวย การคาดการณ
ดวยตนเอง ความตองการที่จะกระทํา และความต้ังใจ
ทีจ่ะกระทาํ ลกัษณะคาํตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับ คือ มากที่สุดเทากับ 5 คะแนน มากเทากับ 4 

คะแนน ปานกลางเทากับ 3 คะแนน นอยเทากับ 2 

คะแนน และนอยที่สุดเทากับ 1 คะแนน ตามลําดับ 

คะแนนรวมอยูระหวาง 3-15 คะแนน การแปลความ
หมาย ใชคะแนนสูงสุดลบคะแนนต่ําสุด และแบง
คะแนนออกเปน 3 ชวง เทา ๆ กัน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 3.00 - 7.00 หมายถึง 

สตรีมีความตั้งใจเลือกผาตัดคลอดระดับตํ่า 
  คะแนนเฉล่ีย 7.01 - 11.00 หมายถึง 

สตรีมีความตั้งใจเลือกผาตัดคลอดระดับปานกลาง

  คะแนนเฉล่ีย 11.01 – 15.00 หมายถึง 

สตรีมีความตั้งใจเลือกผาตัดคลอดระดับสูง

¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×èÍ§Á×Í
 แบบสอบถามทัศนคติตอการผาตัดคลอด 

แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือก
ผาตัดคลอด และแบบสอบถามความตั้งใจเลือกผาตัด
คลอด ผวูจิยันําไปใหผทูรงคณุวฒุ ิ5 ทาน คอื สตูแิพทย 

1 คน อาจารยพยาบาลสาขามารดา-ทารก และการ
ผดุงครรภ 4 คน ตรวจสอบความตรงเน้ือหา พรอมทั้ง
นําไปหาความตรงตามเนื้อ (content validity) เทากับ 

.81, .80 และ 1.00 ตามลําดับ และแบบสอบถาม
ทัศนคติตอการผาตัดคลอด แบบสอบถามการคลอย
ตามกลมุอางองิในการเลอืกผาตดัคลอด แบบสอบถาม
การรับรูความสามารถในการคลอดของตนเอง และ
แบบสอบถามความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอด นําไป
ทดลองใชกับสตรีตั้งครรภที่มีลักษณะเดียวกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 ราย และนําไปหาคาความเชื่อมั่น
โดยสตูรสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

coefficient) เทากบั .72, .70, .95 และ .87 ตามลาํดบั

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ 
 ใหกลมุตัวอยางตอบแบบบันทึกขอมลูทัว่ไป 

แบบสอบถามทัศนคติตอการผาตัดคลอดแบบสอบถาม
การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด 

แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการคลอดของ
ตนเอง และแบบสอบถามความต้ังใจเลอืกการผาตดัคลอด
ภายหลงัไดรบัการบรกิารฝากครรภเสรจ็เรยีบรอยแลว 

โดยจัดสถานที่ในการตอบแบบสอบถามที่มีความเปน
สวนบุคคล โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูอาน และตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง โดยใชชวงเวลาในการเก็บ
ขอมูล เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2559 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ 
 ใชการแจงแจงความถี่ รอยละ คาพิสัย คา



»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 1 (Á¡ÃÒ¤Á-ÁÕ¹Ò¤Á) 2560
Volume 40 No.1 (January-March) 2017

»˜¨ Ñ̈Â·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¤ÇÒÁµÑé§ã¨àÅ×Í¡¡ÒÃ¼‹ÒµÑ´¤ÅÍ´¢Í§ÊµÃÕµÑé§¤ÃÃÀ�áÃ¡
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃ �áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

Journal of Nursing Science & Health58

เฉลีย่ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหอาํนาจ
การทํานายดวยวิธถีดถอยพหุคณู แบบมาตรฐาน (Standard

multiple regression analysis) 

¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â 
 ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวทิยาลยับูรพา เลขที ่07-02-2559 และไดรบัการ
อนุญาตจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัย
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เลขท่ี 20/2559 

¼Å¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â
 1.  ขอมลูสวนบุคคลของกลุมตวัอยาง 120 

คน พบวา มีอายุเฉล่ีย 24.64 ป มีอายุอยูระหวาง 19-

22 ป มากที่สุดรอยละ 45 ประกอบอาชีพรับจางหรือ
พนักงานบริษัทมากที่สุด รอยละ 44.17 จบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา มากท่ีสุดรอยละ 55.83 เปน
ครอบครัวขยาย มากท่ีสุดรอยละ 54.17 สวนใหญ
มีอายุครรภอยูในชวง 32-36 สัปดาห รอยละ 68.33 

มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 96.67 และรายไดรวม
ระหวางสามีและภรรยาอยูในชวง 10,001-50,000 บาท 

รอยละ 75.83

 2.  ทัศนคติตอการผาตัดคลอด การคลอย
ตามกลมุอางองิในการเลือกผาตดัคลอด การรบัรูความ
สามารถในการคลอดของตนเอง และความตั้งใจเลือก
การผาตดัคลอด พบวา กลมุตวัอยางมคีาเฉลีย่คะแนน
ทศันคติตอการผาตดัคลอดในระดับปานกลาง (Mean 

= 24.95, SD = 4.69) คาเฉล่ียคะแนนการคลอยตาม
กลมุอางอิงในการเลือกผาตดัคลอดในระดับปานกลาง 

(Mean = 13.87, SD = 3.63) คาเฉล่ียคะแนนการรับ
รูความสามารถในการคลอดของตนเองในระดับสูง 

(Mean = 232.05, SD = 44.73) และคาเฉลีย่คะแนน

ความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอดในระดับต่ํา (Mean = 

6.30, SD = 2.62) (ตารางที่ 1)

 3.  ปจจัยดานการคลอยตามกลุมอางอิงใน
การเลือกผาตัดคลอด เปนปจจยัเดียวท่ีสามารถทํานาย
ความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภแรก
ได อยางมนียัสาํคัญทางสถิต ิ(β= .364; F

3,116 
= 8.892 

, p < .001) สวนปจจัยดานทัศนคติตอการผาตัดคลอด 

และปจจยัดานการรบัรูความสามารถในการคลอดของ
ตนเอง ไมสามารถทํานายความตั้งใจเลือกการผาตัด
คลอดของสตรีตั้งครรภแรกได อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต ิและเมือ่วเิคราะหอิทธพิลของปจจยัดานการคลอย
ตามกลมุอางองิในการเลอืกผาตดัคลอด พบวา สามารถ
ใชทํานายความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีต้ัง
ครรภแรกไดรอยละ 16.2 (β = .403; F

1,118 
= 

22.851, p < .001) (ตารางท่ี 2)

 ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการทํานายความ
ต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภแรกได 

ดังน้ี
 สมการในรูปคะแนนดิบ 

 C/S = 2.267+. 291(SN)

 สมการในรูปของคะแนนมาตรฐาน 

 Z
C/S 

= .403(Z
 SN

)

 เมื่อ C/S = ความต้ังใจเลอืกการผาตดัคลอด
ของสตรีตั้งครรภแรกท่ีประมาณคาได
 Z

C/S 
= คาของความต้ังใจเลือกการผาตัด

คลอดของสตรต้ัีงครรภแรกทีป่ระมาณคา ไดในรปูของ
คะแนนมาตรฐาน
 SN = คะแนนการคลอยตามกลุมอางอิงเก่ียว
กับการคลอด
 Z

SN 
= คะแนนมาตรฐานของการคลอยตาม

กลุมอางอิงเก่ียวกับการคลอด
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ตารางท่ี 1 คาพิสัย คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลเก่ียวกับทัศนคติตอการผาตัดคลอด การ
คลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด การรับรูความสามารถในการคลอดของตนเอง และ
ความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภแรก (n = 120) 

ตัวแปร Range Mean SD ระดับ
Possible Actual

ทัศนคติตอการผาตัดคลอด 8-40 12-38 24.95 4.69 ปานกลาง

การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือกผาตัดคลอด 6-30 7-26 13.87 3.63 ปานกลาง

การรับรูความสามารถในการคลอดของตนเอง 30-300 96-300 232.05 44.73 สูง

ความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอด 3-15 3-15 6.30 2.62 ตํ่า

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหปจจัยทํานายความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภแรก (n=120)

ตัวแปรที่ใชพยากรณ B Std. Error Beta t p-value

คาคงที่ 2.340 1.566 1.494 .138,

ทัศนคติตอการผาตัดคลอด .077 .051 .138 1.533 .128,

การคลอยตามกลุมอางอิง .263 .063 .364 4.152 < .001***

การรับรูสามารถในการคลอด -.007 .005 -.123 -1.426 .157l

F
3,116 

= 8.892 , R = .432 , R2 = .187 , Adjusted R2 = .166

คาคงที่ 2.267 .874 2.595 .011

การคลอยตามกลุมอางอิง .291 .061 .403 4.780 <.001***

F
1,118 

= 22.851 , R = .403 , R2 = .162 , Adjusted R2 = .155

*** p < .001

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
 ผลการศกึษา พบวา ปจจัยทีส่ามารถใชพยากรณ
ความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภแรก
ได คอื ปจจยัดานการคลอยตามกลุมอางองิในการเลือก
ผาตดัคลอด ซึง่เปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตัง้ไว แตปจจยั
ดานทศันคตติอการผาตดัคลอด และปจจยัดานการรบั
รูความสามารถในการคลอดของตนเอง ไมสามารถใช
พยากรณความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้ง
ครรภแรกได ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ดังนี้
 1.  การคลอยตามกลุมอางอิงในการเลือก
ผาตัดคลอด สามารถใชพยากรณความตั้งใจเลือกการ

ผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภแรกได อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิและสามารถใชพยากรณความต้ังใจเลอืกการ
ผาตัดคลอดของสตรีตั้งครรภแรกไดรอยละ 16.2 (β 
= .403; F

1,118
= 22.851, p < .001) ซ่ึงผลการศึกษานี้ 

แสดงใหเห็นวา เปนตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน10 

ซึ่งกลุมบุคคลอางอิงเปนบุคคลใกลชิดที่มีความสําคัญ
ในการทําใหเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกวิธีการ
ผาตัดคลอดได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรา 
วิชัยดิษฐ19 และ ธีระ สินเดชารักษและคณะ7 ที่พบวา 
กลุมบุคคลใกลชิดสตรีต้ังครรภ ไดแก สามี มารดา
ตนเอง เพือ่น และบคุลากรทางการแพทย มอีทิธิพลตอ
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การเลือกวิธีการผาตัดคลอด รวมกับกลุมตัวอยางใน
การวิจัยคร้ังน้ีสวนใหญเปนครอบครัวขยาย รอยละ 

54.17 ซึง่ตามวฒันธรรมไทยทีม่เีครอืญาติอยรูวมเปน
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จะมีการถายทอดคานิยม 

ความเช่ือ แบบแผนพฤติกรรม ประสบการณตางๆ ให
กับตัวบุคคล20 จึงทําใหกลุมบุคคลอางอิงมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกการผาตัดคลอด ดังนั้น กลุมบุคคล
อางอิงจึงมีความสําคัญมากท่ีจะตองมีความรูที่ถูกตอง
เกีย่วกับวิธกีารคลอด เนือ่งจากกลุมบคุคลอางอิงน้ันมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจ และการคลอยตามในการเลือก
ผาตัดคลอดทางหนาทองของสตรีตั้งครรภ
 2.  ทัศนคติตอการผาตัดคลอด ไมสามารถ
ใชทํานายความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้ง
ครรภแรกได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > .05) ซึ่ง
ขดัแยงกับงานวิจยัของ สาทิพย ออนบัณณศิลป11 ทีพ่บ
วา ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก
ผาตัดคลอด ทั้งน้ีอาจเนื่องจากกลุมตัวอยางมากกวา
ครึ่งมีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย (รอยละ 

54.17) ตามวัฒนธรรมไทยที่มีเครือญาติอยูรวมเปน
สมาชกิในครอบครวัเดยีวกนั จงึมคีวามใกลชดิ รจัูกกนั
ตั้งแตวัยเด็ก เปนแหลงถายทอดคานิยม ความเช่ือ 

แบบแผนพฤติกรรม ประสบการณตางๆ ใหกับตัว
บคุคล20 ซึง่สตรีตัง้ครรภสวนใหญจะปรึกษากบัมารดา
ตนเอง เน่ืองจากมารดาเปนผทูีม่คีวามใกลชดิมากท่ีสุด 

และมีประสบการณตรงในการคลอดมากอน และ พบ
วา มารดาของสตรีตั้งครรภสวนใหญจะใหคําแนะนํา 
ชกัจงู ใหบุตรคลอดเองทางชองคลอด เนือ่งจากมีความ
เชื่อวาการคลอดบุตรเปนเร่ืองธรรมชาติของสตรี เปน
วิธีคลอดท่ีปลอดภัย13 ดังนั้น การท่ีกลุมตัวอยางสวน
ใหญอยคูรอบครัวขยาย ทาํใหเกดิความไมมัน่ใจในการ
ตัดสินใจในการเลือกวิธีการคลอดดวยตนเอง มีการ
พึง่พาการตดัสนิใจของคนในครอบครวั ทศันคตติอการ
ผาตัดคลอดของกลุมตัวอยางครั้งนี้ จึงไมสามารถใช
ทํานายความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตั้ง
ครรภแรกได

 3.  การรับรคูวามสามารถในการคลอดของ
ตนเอง ไมสามารถใชทาํนายความต้ังใจเลอืกการผาตดั
คลอดของสตรีตั้งครรภแรกได อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p > .05) ทั้งน้ีเนื่องจากกลุมตัวอยางมีคะแนน
การรบัรูความสามารถในการคลอดของตนเองในระดบั
สูง ซึ่งจากงานวิจัยของ Schwartz และคณะ21 และงาน
วิจัยของ Sanavi และคณะ22 พบวา สตรีตั้งครรภที่มี
คะแนนการรับรคูวามสามารถในการคลอดของตนเอง
ตํ่าจะเลือกการผาตัดคลอด และจากการศึกษาของ 

จนัทรเพญ็ อามพฒัน และคณะ23 พบวา สตรทีีม่กีารรับ
รูความสามารถในตนเองสูง จะสงผลใหสตรีผูคลอด
สามารถประคับประคองจิตใจตนเอง สามารถบรรเทา
ความเจ็บปวดครรภไดดวยตนเองทําใหคลอดเองทาง
ชองคลอดไดสําเร็จ ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอยาง
มีคะแนนการรับรูความสามารถในการคลอดสูงจึงไม
สามารถนําไปทํานายความตั้งใจเลือกการผาตัดคลอด
ได  รวมกับกลุมตัวอยางเปนสตรีครรภแรกไมมี
ประสบการณตรงในการคลอด ซึ่งทําใหการรับรูความ
สามารถในการคลอดของตนเอง ไมสามารถใชทํานาย
ความต้ังใจเลือกการผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภแรก
ในการวิจัยครั้งน้ีได

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
 1.  พยาบาลแผนกสูติกรรม จัดโปรแกรม 

หรอืกจิกรรมสาํหรับกลมุอางองิ และสตรตีัง้ครรภ เพือ่
ใหมคีวามร ูคานิยม ทศันคตติอการผาตัดคลอดทีไ่มมี
ขอบงช้ีทางการแพทยลดลง และเพื่อใหกลุมอางอิงนํา
ความรทูีไ่ด ไปใหคาํแนะนาํ หรือชกัจงู ใหสตรตีัง้ครรภ
เลือกวิธีการคลอดเองเพ่ิมมากขึ้น
 2.  ผูสอนในสถานศกึษา ในการเรยีนการสอน
เนนความสําคัญของกลุมอางอิง โดยการสอนแนะนํา
เพ่ือถายทอดไปสูสตรีตั้งครรภตอไป เพื่อใหมีความรู 

ความเขาใจในทัศนคติที่ถูกตองกับการผาตัดคลอด 

โดยมงุเนนใหสตรตีัง้ครรภลดการผาตดัคลอดโดยไมมี
ขอบงช้ีทางการแพทยลง
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 3. ในการศกึษาครัง้ตอไป ควรศกึษาในเชงิ
คุณภาพวากลุมอางอิงใด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลอืกผาตัดคลอดของสตรีตัง้ครรภมากท่ีสดุ เพือ่นาํไป
ใชประโยชนในการสรางกลยุทธใหสตรีตัง้ครรภมคีวาม
ตั้งใจเลือกการคลอดเองเพิ่มมากขึ้น

¡ÔµµÔ¡ÃÃÁ»ÃÐ¡ÒÈ
 ขอขอบพระคุณคณาจารย  มหาวิทยาลัย
บูรพา สตรีตั้งครรภแรกที่เขารวมการวิจัย หัวหนา
แผนก และเจาหนาท่ีแผนกฝากครรภโรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี ที่ทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดเปน
อยางดี
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