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บทคัดย่อ

 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการรบัประทานอาหารและปัจจยัท�านายพฤติกรรมการรบัประทาน

อาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์ที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

และฝากครรภ์ ณ ศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ�านวน 210 ราย เก็บข้อมูลโดย

ใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน ์

ในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองในการรับประทานอาหาร แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามแหล่งอาหารสุขภาพ 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของทุกแบบสอบถามเท่ากับ 1.00 และความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .82, .84, .85, .90, .86 และ .81 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ

เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการรบัประทานอาหารเฉลีย่เท่ากบั 37.33 (SD = 4.46) โดยการรับรู้ 

ความสามารถของตนเองในการรับประทานอาหาร (β = .286, p < .001) การรับรู้อุปสรรคในการรับประทานอาหาร  

(β = -.249, p < .001) แหล่งอาหารสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม (β = .142, p < .05) และการรับรู้ประโยชน ์

ในการรบัประทานอาหาร (β = .142, p < .05) สามารถร่วมอธบิายความแปรปรวนของพฤตกิรรม การรบัประทานอาหาร

ของหญิงตั้งครรภ์ที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ร้อยละ 22.3 ผลการศึกษานี้สามารถน�าไปใช้ในการพัฒนาแนวทาง

การส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมในหญิงตั้งครรภ์ที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการรับประทานอาหาร หญิงตั้งครรภ์ โรงงานอุตสาหกรรม
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Abstract

 This study aimed to study eating behaviors and factors predicting eating behaviors among 

pregnant women working in industrial factories. Samples were 210 pregnant women who visited  

antenatal clinics at social security center, Queen Savang Vadhana Memorial hospital. Data were  

collected by questionnaires including demographic data, eating behaviors, perceived nutritional  

benefit, perceived nutritional barrier, perceived nutritional self-efficacy, social support, and healthy 

food source in industrial factories. The content validity index of all questionnaires were 1.00 and the 

Cronbach’s alpha of questionnaires were .82, .84, .85, .90, .86 and .81, respectively. Data were analyzed 

using descriptive statistics and stepwise multiple regression.

 The result found that average of eating behaviors was 37.33 (SD = 4.46). The significant factors 

which predicted eating behaviors included perceived nutritional self-efficacy (β = .286,  

p < .001), perceived nutritional barrier (β = -.249, p < .001), healthy food sources in industrial  

factories (β = .142, p < .05) and perceived nutritional benefit (β = .142, p < .05). The percentage of 

total variance explained by these factors among pregnant women working in industrial factories  

was 22.3%. The results of this study could develop the guideline for promoting the healthy eating 

behaviors among pregnant women working in industrial factories. 
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