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บทคัดยอ 

 การตั้งครรภในวัยรุนสวนใหญเปนการต้ังครรภที่ไมไดเตรียมความพรอม  สงผลใหวัยรุนมี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภไมเหมาะสม ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพหญิงวัยรุนครรภ
แรก คัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจงจํานวน 62 คน เก็บรวบรวมขอมูลกอนการ
ทดลอง หลังการทดลองทันทีและระยะติดตามผล 4 สัปดาห ดวยแบบสอบถาม ประกอบดวยการรับรู
ประโยชน การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม และ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ (α=.70 .84 .73 .76 .70) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent t-test และ Repeated Measures ANOVA 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน การรับรูความสามารถ
ตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวากอนการทดลอง (p-

value<.05) แตไมแตกตางจากกลุมเปรียบเทียบ (p-value>.05) และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรค
ต่ํากวากอนการทดลองและต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ (p-value<.05) และระยะติดตามผลกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน การรับรูความสามารถตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม และ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p-value<.05) และมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคต่ํากวากอนการทดลองและต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ (p-value<.05) 

ผลการวิจัยนี้มีขอเสนอแนะวา ควรนําบุคคลในครอบครัวท่ีหญิงวัยรุนครรภแรกใกลชิดและให
ความไววางใจในการมาเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนแรงเสริมใหหญิงวัยรุนครรภแรกมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ 
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EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAM ON HEALTH 

PROMOTING BEHAVIORS IN PRIMIGRAVIDA TEEN. 
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ABSTRACT 

Teen pregnancy is unwanted unplanned pregnancy. As a result, teen had the 

bad health promotion behaviors. This quasi-experimental study was to evaluate the 

effects of health promotion program on health promoting behaviors in primigravida 

teen. A total of 62 subjects were purposive sampling. Data collected by questionnaires: 
perceived benefits, perceived barriers, perceived self-efficacy, commitment to do 

behavior, and health promoting behaviors (α=.70 .84 .73 .76 .70) before the 

intervention, after the intervention and a 4 weeks follow up. Presented by percentage, 

mean scores, standard deviation, independent t-test and Repeated Measures ANOVA. 
The results showed that, the mean scores of perceived benefits, perceived 

self-efficacy, a commitment to do behavior, and health promoting behaviors were 

higher than before the intervention (p-value<.05), but it did not differ from the 

comparison group (p-value>.05). The mean scores of perceived barriers was less than 

before the intervention and the comparison group (p-value<.05). At a 4 follow up, the 

mean scores of perceived benefits, perceived self-efficacy, a commitment to do 

behavior, and health promoting behaviors were higher than before the intervention 

and the comparison group (p-value<.05), and the mean scores of perceived barriers 

was less than before the intervention and the comparison group (p-value<.05). 
It was suggested should be bringing closed and trust family members in the 

intervention to reinforce the primigravida teen to do health behaviors. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ในแตละปมีสตรีวัยรุนคลอดบุตรทั่วโลก

ประมาณ 16 ลานคน โดยรอยละ 95.0 อยูใน
กลุมประเทศท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง1 จาก
ขอมูลของ CDC (Centers of Disease Control 

and Prevention) ในป พ.ศ. 2551 พบ
อุบัติการณการตั้งครรภและคลอดบุตรของสตรี
วัยรุนในสหรัฐอเมริกา คิดเปนรอยละ 41.5 ตอ
สตรีตั้ งครรภ  1,000 ราย 2 ซึ่ งมีอัตราการ
ตั้งครรภในสตรีวัยรุนสูงที่สุดในกลุมประเทศ
อุตสาหกรรม โดยรอยละ 85.0 ของการตั้งครรภ
นี้เกิดขึ้นโดยไมไดตั้งใจ3 ในประเทศไทยพบเด็ก
วัยรุนคลอดบุตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปจากรอย
ละ 13.9 ในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
16.8 ในป พ.ศ. 25564 จากสถิติป พ.ศ. 2556 
และ พ.ศ. 2557 พบการมารับบริการฝากครรภ
ของหญิงตั้งครรภวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ปที่หนวย
ฝากครรภคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คิด
เปนรอยละ 18.3 และ 18.2 ตามลําดับ และ
วัยรุนนี้มีอายุระหวาง 15-19 ป คิดเปนรอยละ 
15.4 และ 15.3 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาอัตรา
การคลอดบุตรของวัยรุนสูงกวามาตรฐานของ
องคการอนามัยโลก คือ รอยละของผูหญิงอายุ
ต่ํากวา 20 ป ตองไมเกินรอยละ 10.05 

การตั้งครรภในวัยรุนสวนใหญไมได
เตรียมความพรอม มักไมไดฝากครรภหรือมา
ฝากครรภลาชา6 ประกอบกับการมีวุฒิภาวะใน
ดานตางๆ ยังไมสมบูรณพอ7 อีกทั้งมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ซึ่งสงผลทําให
เกิดภาวะแทรกซอนตางๆ ทั้งตอทารกและ
หญิงตั้งครรภเอง ไดแก การมีภาวะความดัน

โลหิตสูงระหวางตั้งครรภและมีภาวะโลหิตจาง
ในระหวางตั้งครรภสูงขึ้น8 ทารกแรกคลอดมี
น้ําหนักตัวนอย เจ็บปวยและเสียชีวิตไดงาย3,9,10 
สวนการตายคลอดพบประมาณรอยละ 1.111 
และมารดาวัยรุนที่ติดสารเสพติดในระยะ
ตั้งครรภ อาจทําใหทารกมีการเจริญเติบโตลาชา 
ปญญาออน และมีความพิการแตกําเนิด12 และ
ยังมีความเสี่ยงสูงตอการเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและติดเช้ือในอุงเชิงกรานได9 

การศึกษาที่ผานมา พบวา หญิงตั้งครรภ
วัยรุนสวนใหญมีการปฏิบัติตนดานสุขภาพใน
ระยะต้ังครรภอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง8 ซึ่ง
จากการท่ีผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณหญิง
วั ยรุ นครรภ แรกที่ หน วยฝากครรภ คณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลจํานวน 20 ราย 
พบวา หญิงวัยรุนครรภแรกมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพยังไมถูกตอง ซึ่งหากชวยใหหญิงวัยรุน
ครรภแรกมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภที่ถูกตอง 
จะชวยใหหญิงตั้งครรภมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้นได 

การศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใชแบบ
แผนการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอรเขามาจัด
กิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย
ใหความรู การสาธิต การฝกปฏิบัติ และการ
อภิปรายกลุม13 โดยหลังไดรับโปรแกรมหญิง
ตั้งครรภวัยรุนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพดีขึ้น
กวาเดิม ผูวิจัยจึงสนใจใชแบบแผนการสงเสริม
สุขภาพของเพนเดอรเขามาจัดกิจกรรม ซึ่งจะทํา
ใหหญิงวัยรุนครรภแรกเกิดความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง14 
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อันจะนําไปสูการมีภาวะสุขภาพที่ดีของหญิง
ตั้งครรภวัยรุนและทารกในครรภตอไป 

ผูวิจัยเห็นถึงการมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพในหญิงวั ยรุ นครรภ แรกในคณะ
แพทยศาสตรวชิรพยาบาลยังไมไดทํากิจกรรม
แยก เ ฉพาะกลุ ม อายุ ข องห ญิ งตั้ ง ค ร รภ 
โดยเฉพาะในหญิงวัยรุนครรภแรกที่มีอายุนอย
กวาหรือเทากับ 17 ป เนื่องจากเปนชวงวัยที่มี
ความเปนเด็กมากกวาความเปนผูใหญ อีกทั้ง
เปนชวงวัยท่ียังตองไปโรงเรียน และยังตองการ
พึ่ งพ าอาศั ยพ อแม อ ยู  ส ง ผล ให วั ย รุ น มี
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพขณะตั้งครรภไม
เหมาะสม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของ
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพตอพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพหญิงวัยรุนครรภแรก เพื่อใหหญิงวัยรุน
ครรภแรกสามารถดูแลตนเองและทารกใน
ครรภที่เหมาะสมตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อเปรียบเทียบการรับรูประโยชน 
การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง 
ความมุ งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุนครรภ
แรก ระหวางกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ 
และภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 
กอนไดรับโปรแกรม หลังไดรับโปรแกรมทันที 
และในระยะติดตามผล 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. หลังการทดลองทันทีและระยะ
ติดตามผล หญิงวัยรุนครรภแรกมีคะแนนเฉลี่ย

การรับรูประโยชน การรับรูความสามารถตนเอง 
ความมุ งมั่ น ในการปฏิบัติพฤติ กรรมและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สูงกวากอนการ
ทดลอง และมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคต่ํา
กวากอนการทดลอง 
 2. หลังการทดลองทันทีและระยะ
ติดตามผล หญิงวัยรุนครรภแรกในกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน  การรับรู
ความสามารถตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติ
พฤติกรรมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สูง
กวากลุมเปรียบเทียบ และมีคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูอุปสรรคต่ํากวากลุมเปรียบเทียบ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ประยุกตใชแบบแผนการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอร14 เขามาจัดกิจกรรม
มีตัวแปรตน คือ โปรแกรมสงเสริมสุขภาพ ดวย
การสงเสริมการรับรูประโยชน จากการบรรยาย
ใหความรูเกี่ยวกับการตั้งครรภ ภาวะแทรกซอน 
การสังเกตอาการผิดปกติและพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพตามไตรมาสของหญิงวัยรุนครรภแรก 
ลดการรับรูอุปสรรคดวยการวิเคราะหถึงปญหา
และอุปสรรคที่ทําใหตนเองไมสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได สงเสริมการรับรู
คว ามสามารถตนเองด วยการฝ กปฏิบั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และสรางความมุงมั่น
ในการปฏิบัติพฤติกรรมดวยการทําสัญญาใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพที่ควร
ปฏิบัติขณะตั้งครรภตอไป ครอบคลุมพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภทั้ง 6 ดาน ทํา
การวัดผลตัวแปรตาม ไดแก การรับรูประโยชน 
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การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง 
ความมุ งมั่ น ในการปฏิบัติพฤติ กรรมและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
 

วิธดํีาเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-experimental research) มีรูปแบบ
การวิจัยเปนแบบสองกลุมวัดกอน-หลังการ
ทดลอง (Two group pretest-posttest 

design) ซึ่งแบงเปนกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ กลุมทดลองไดรับโปรแกรมสงเสริม
สุขภาพ สวนกลุมเปรียบเทียบไดรับสุขศึกษา
ตามปกติจากหนวยฝากครรภ 
 กลุมตัวอยางเปนหญิงวัยรุนครรภ
แรกที่มารับบริการฝากครรภที่หนวยฝากครรภ
คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล คํานวณขนาด
ตัวอยางจากสูตรของ Twisk15 แทนคาสูตรโดย
ใชงานวิจัยที่ใกลเคียงกันของกรุณา ประมูล
สินทรัพย13 ไดขนาดตัวอยางดังนี้ 
N  

 

N  

      = 31 คน 
เพื่อปองกันความไมสมบูรณของขอมูล จึงเพิ่ม
ขนาดกลุมตัวอยางอีก 10 เปอรเซ็นต ไดกลุม
ตัวอยางกลุมละ 34 คน โดยเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

เปนหญิงวัยรุนครรภแรกมีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 17 ป และมีอายุครรภไม เกิน 20 
สัปดาห เปนการต้ังครรภปกติ สามารถอาน 
เขียนภาษาไทยได และสมัครใจเขารวมใน

การศึกษา โดยผูปกครองยินยอมและลงนาม
เปนลายลักษณอักษร 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใชในการจัดโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพ ไดแก แผนกิจกรรม ใบความรู
สําหรับวิทยากร และคูมือการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภวัยรุน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะสวน
บุคคล แบบบันทึกน้ําหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้นระหวาง
การต้ังครรภ แบบสอบถามวัดการรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 
แบบสอบถามวัดการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แบบสอบถามวัดการ
รั บรู ความสามารถตนเอง ในการป ฏิบั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ แบบสอบถามวัด
ความมุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพ และแบบสอบถามวัดพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพหญิงวัยรุนครรภแรก 6 ดาน  

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. การตรวจสอบความตรง (Validity) 

เครื่องมือทั้งหมดผานการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเปนสูติแพทยผู
มีความเช่ียวชาญดานสูติศาสตร – นรีเวช
ศาสตร 1 ทาน อาจารยพยาบาลดานการ
พยาบาลมารดาและทารก 2 ทาน พยาบาล
ผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับหญิงตั้งครรภวัยรุน 1 ทาน 

และอาจารยผูเชี่ยวชาญดานสุขศกึษา 1 ทาน 
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2 .  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ที่ ย ง 

(Reliability) นํ าแบบสอบถาม ท่ี ผ านกา ร
ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข ต า มค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช (Try 

out) กับหญิงวัยรุนครรภแรกที่มารับบริการฝาก
ครรภที่หนวยฝากครรภ คณะแพทยศาสตรวชิ
รพยาบาลจํานวน 30 คน ที่มีคุณสมบัติใกลเคียง
กั บกลุ มตั วอย า ง  หาค าความ เที่ ย งของ
แบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
แบบครอนบาชแอลฟา (Cronbach’s alpha 

coefficient) ไดคาความเที่ยงของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเทากับ 0.88 และในแตละสวนไดคา
ความเท่ียงเทากับ 0.70, 0.84, 0.73, 0.76, 0.70 
และ 0.86 ตามลําดับ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางโดย
ส ง โ ค ร ง ก า ร เ ข า ร ว ม ก า ร พิ จ า รณาจ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH 2015-192 
และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 
คณะแพทยศาสตร ว ชิ รพยาบาล  เ ล ขที่ 
34/2559 หลังจากน้ันไดติดตอประสานงานเพ่ือ
ขออนุญาตจากผูบั งคับบัญชาและผูมีสวน
เกี่ยวของในการดําเนินการวิจัย  และเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งกอนการทดลองไดดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลทั้งในกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ หลังจากน้ันดําเนินการทดลองใน
กลุมทดลองโดยการใหโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ 
และเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลองใน
สัปดาหที่ 4 และ 8 ดังน้ี 

 สัปดาหแรก เก็บรวบรวมขอมูลระยะ
กอนการทดลองและจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 “เมื่อ
ฉันตั้งครรภ” 

 สัปดาหที่ 2 จัดกิจกรรมคร้ังที่ 2 

“สุขภาพดี ไมมีขาย” 

 สัปดาหที่ 4  จัดกิจกรรมครั้ งที่  3 

“ครรภนี้ ดูแลได” และเก็บรวบรวมขอมูลระยะ
หลังการทดลองเสร็จสิ้น 

 สัปดาหที่ 8 เก็บรวบรวมขอมูลระยะ
ติดตามผล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป กําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยวิเคราะหขอมูลคุณลักษณะ
สวนบุคคล คะแนนการรับรูประโยชน การรับรู
อุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง ความ
มุงมั่นและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ของกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวยสถิติคาเฉลี่ย 
คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบคุณลักษณะสวนบุคคลระหวาง
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวยสถิติ 
Chi-square test และ Independent t-test 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูประโยชน 
การรับรูอุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง 
ความมุงมั่นและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบดวย
สถิติ Independent t-test และเปรียบเทียบ
ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบจาก
การวัดกอนการทดลอง หลังการทดลองทันที



46    Journal of Public Health Nursing January - April 2019 Vol. 33 No.1

  
และระยะติดตามผล ดวยสถิติ  Repeated 

Measures ANOVA 

 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ขอมูลทั่วไป กลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ มีอายุ
เฉลี่ย 16.5 และ 16.4 ป โดยมีอายุครรภเฉลี่ย 
15.7 และ 17.3 สัปดาห ทั้งสองกลุมมีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยูช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไมได
ทํางาน/แมบาน/นักเรียน และไมมีรายได โดย
รายไดสวนใหญไดมาจากบิดามารดา และทั้งสอง
กลุมพักอาศัยอยูกับบิดามารดาของตนเอง และ
ไมไดตั้งใจต้ังครรภ 
 2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของหญิง
วัยรุนครรภแรก กอนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผล ระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ (ตารางที่ 1) 
 หลังการทดลองทันที มีคะแนนเฉลี่ย
การรับรูประโยชน การรับรูความสามารถตนเอง 
ความมุ งมั่ น ในการปฏิบั ติ พฤติกรรมและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางจากกลุม
เปรียบเทียบ (p-value>.05) และมีคะแนนเฉลี่ย
การรับรูอุปสรรคตํ่ากวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.05) และระยะ
ติดตามผล มีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน การ
รับรูความสามารถตนเอง ความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
สูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p-value<.05) และมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูอุปสรรคต่ํากวากลุม
เปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-

value<.05) 

3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของหญิง
วัยรุนครรภแรก ภายในกลุมทดลองและกลุม
เปรียบเทียบ กอนการทดลอง หลังการทดลอง
ทันที และระยะติดตามผล (ตารางที่ 2) 
 กอนการทดลองและหลังการทดลอง
ทันที หญิงวัยรุนครรภแรกภายในกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน  การรับรู
ความสามารถตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติ
พฤติกรรมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สูง
กวากอนการทดลอง (p-value<.05) และการ
รับรูอุปสรรคต่ํากวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.05) 
 กอนการทดลองและระยะติดตามผล 
หญิงวัยรุนครรภแรกภายในกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน  การรับรู
ความสามารถตนเอง ความมุงมั่นในการปฏิบัติ
พฤติกรรมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ สูง
กวากอนการทดลอง (p-value<.05) และการ
รับรูอุปสรรคต่ํากวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value<.05) 
 หลั งการทดลองทันที และระยะ
ติดตามผล หญิงวัยรุนครรภแรกภายในกลุม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน การ
รับรูความสามารถตนเอง และความมุงมั่นใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสูงกวาหลังการทดลอง (p-

value<.05) และการรับรูอุปสรรคต่ํากวาหลัง
การทดลองอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  (p-

value<.05)  แตมี คะแนน เฉลี่ ยพฤติ กรรม
สงเสริมสุขภาพไมแตกตางจากหลังการทดลอง
ทันที (p-value>.05) 
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Table 1 Compare mean scores of variables between the experimental group and the 

comparison group. 

Variables 

Experimental 

group(n=30) 
Comparison 

group(n=32) 
t-value 

 

df 

 

p-value 

 S.D.  S.D. 

Perceived benefits        

before   

38.6 

 

2.7 

 

39.2 

 

2.9 

 

-.81 

 

60 

 

.420 

after  

41.3 2.5 39.9 2.8 1.96 60 .054 

follow up 43.7 1.4 39.8 3.0 6.54 45.35 
<.001 

Perceived barriers        

before  
23.4 4.3 24.4 5.1 -.87 60 .390 

after  
21.2 3.2 24.6 5.6 -2.93 49.78 .005 

follow up 20.4 2.6 24.6 5.2 -4.04 46.43 
<.001 

Perceived self-efficacy        

before  35.8 3.8 35.8 4.1 .05 60 .959 

after  39.5 4.1 38.4 3.8 1.08 60 .283 

follow up 41.4 3.3 36.8 4.4 4.63 60 <.001 

Commitment to do behavior        

before  37.1 4.0 37.4 4.6 -.31 60 .759 

after  40.1 4.3 39.5 4.8 .52 60 .607 

follow up 42.3 3.8 37.6 4.8 4.20 60 <.001 

Health promoting behaviors        

before  
38.9 4.4 39.8 4.4 -.84 60 .403 

after  42.1 3.9 41.6 3.6 .49 60 .624 

follow up 43.5 2.5 40.4 4.3 3.43 50.55 .001 

(*Compare mean scores by Independent t-test) 



48    Journal of Public Health Nursing January - April 2019 Vol. 33 No.1  

Table 2 Compare the mean scores of each variable in the time of intervention. 
Variables Experimental group (n=30) Comparison group (n=32) 

Mean Diff Std.Error p-value Mean Diff Std.Error p-value 

Perceived benefits       

before - after -2.63 .55 <.001 -.72 .58 .671 

before - follow up -5.07 .48 <.001 -.62 .42 .456 

after - follow up -2.43 .48 <.001 .09 .53 1.00 

Perceived barriers       

before - after 2.13 .83 .047 -.19 .94 1.00 

before - follow up 2.97 .81 .003 -.16 .82 1.00 

after - follow up .83 .29 .024 .03 .81 1.00 

Perceived self-efficacy       
before - after -3.63 .84 <.001 -2.60 .83 .012 

before - follow up -5.53 .76 <.001 -1.00 .74 .560 

after - follow up -1.90 .61 .012 1.60 .66 .066 

Commitment to do behavior       
before - after -3.03 .96 .011 -2.10 .70 .017 

before - follow up -5.20 .90 <.001 -.19 .76 1.00 

after - follow up -2.17 .60 .003 1.91 .65 .019 

Health promoting behaviors       
before - after -3.23 .95 .006 -1.81 .77 .076 

before - follow up -4.63 .85 <.001 -.62 .85 1.00 

after - follow up -1.40 .68 .150 1.19 .66 .246 

(*Compare mean scores by Repeated Measures ANOVA) 
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Figure 1 Compare mean scores of variables between the experimental group and the 

comparison group in the time of intervention 
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 จากภาพ ท่ี  1  การให โปรแกรม
สงเสริมสุขภาพทําใหการรับรูประโยชน การ
รับรูความสามารถตนเอง ความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
สูงขึ้นกว ากอนการทดลอง  และการ รับรู
อุปสรรคลดลงกวากอนการทดลอง ซึ่งยังคงอยู
หลังเสร็จสิ้นโปรแกรมไปแลว 4 สัปดาห 
 

การอภิปรายผล 

 การรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หลังการทดลอง
กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชน
ของการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไม
แตกตางจากกลุมเปรียบเทียบ อาจเกิดจาก
หญิงวัยรุนครรภแรกมีระดับการศึกษาสูงสุด
อยูช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไมมีประสบการณ
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ จึงสงผลใหหลังการทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และในระยะติดตามผลมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชนของการปฏิบัติ
พฤติ ก ร รมส ง เ ส ริ มสุ ขภาพสู งกว ากลุ ม
เปรียบเทียบ และภายในกลุมทดลองหลังการ
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรูประโยชนของ
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพสูงกวา
กอนการทดลอง อธิบายไดวา การใหความรู
เกี่ยวกับการตั้งครรภ ภาวะแทรกซอนที่พบ
รวมในหญิงตั้งครรภวัยรุน การสังเกตอาการ
ผิดปกติ และพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพตาม
ไตรมาสของการตั้งครรภ ผานกิจกรรมการ
บรรยายใหความรู พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพท่ี
ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ แบบรายบุคคล

หรือรายกลุม การมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น ประกอบกับหญิงวัยรุนครรภแรกมี
ความรูสึกของการเปนแมมากขึ้น อาจสงผลทํา
ให มี ก า ร รับรู ป ระ โ ยชน ของการปฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น สอดคลอง
กับแนวคิดแบบแผนการสงเสริมสุขภาพของ
เพน เ ดอร  ที่ ว า อา รมณ แล ะกา รคิ ด รู ที่
เฉพาะเจาะจงกับพฤติกรรมเปนการสราง
แรงจูงใจใหบุคคลมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเปนความเช่ือของ
บุคคลโดยคาดหวั งประโยชนที่ จะได รับ
ภายหลังการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพน้ัน14 

 การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  ภายหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวากอนการทดลอง และต่ํา
กวากลุมเปรียบเทียบ (p-value<.05) อธิบาย
ไดวา การใหความรูถึงการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ 
แลววิเคราะหถึงพฤติกรรมของตนเองที่ผานมา
วาเปนอยางไร มีพฤติกรรมอะไรบางที่ปฏิบัติ
ไดและยังปฏิบัติไมได พรอมทั้งรวมกันหาแนว
ทางแกไขปญหาและอุปสรรคน้ันๆ สงผลทําให
มีการรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพลดลง สอดคลองกับแนวคิด
แบบแผนการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 
ที่วาการรับรูอุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ เปนความเช่ือหรือการรับรูถึง
สิ่งขัดขวางที่ทําใหบุคคลไมสามารถปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ มีผลทําใหบุคคล
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรม14 
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 การรับรูความสามารถตนเองใน
การปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ ภายหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง และใน
ระยะติดตามผลสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p-

value<.05)  อธิบายได วา  การใหความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
ตามไตรมาสของการตั้งครรภ และฝกปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสขุภาพผานการสาธิตวิธีการ
ปฏิบัติดานการออกกําลังกาย ประกอบกับการ
พูดใหกําลังใจและคอยกระตุนเตือนในการ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพทั้งแบบ
รายบุคคลหรือรายกลุม อีกท้ังหญิงวัยรุนครรภ
แรกมีอายุครรภเพิ่มขึ้นและทารกในครรภมี
พัฒนาการ อาจสงผลใหมีความรูสึกของการ
เปนแมมากขึ้น และสวนใหญพักอาศัยอยูกับ
ครอบครัวตนเอง สอดคลองกับแบบแผนการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอร ที่วาการรับรู
ความสามารถของตนเองมีพื้นฐานมาจากการ
ไดลงมือปฏิบัติพฤติกรรมดวยตนเอง การ
สังเกตการปฏิบัติพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน การ
พู ด ชั กจู ง  จะถู กนํ า ม า ใช ใ นก าร ตั ดสิ น
ความสามารถของตนเอง14 

 ค ว า ม มุ ง ม่ั น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ  ภายหลังการ
ทดลองและระยะติดตามผลกลุมทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง และใน
ระยะติดตามผลสูงกวากลุมเปรียบเทียบ (p-

value<.05) อธิบายไดวากิจกรรมทบทวน
ความรู การเขียนความมุ งมั่นที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรม การพูดชักจูง และใหกําลังใจในการ

ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพจากหญิง
วั ย รุ นครรภ แรกด วยกันและจากผู วิ จั ย 
ประกอบกับหญิงวัยรุนครรภแรกมีอายุครรภ
เพ่ิมขึ้น อาจมีการยอมรับตอการตั้งครรภที่
เปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับแบบแผนการ
สงเสริมสุขภาพของเพนเดอร 14 ที่วาความ
มุ งมั่ นตอแผนการปฏิบัติพฤติกรรมเปน
กระบวนการคิดรูที่ประกอบดวยความตั้งใจที่
จริงจังที่จะกระทําพฤติกรรมซ่ึงสอดคลองกับ
เวลา บุคคล สถานที่ และการใหแรงเสริม
ทางบวกในการปฏิบัติพฤติกรรม จะเปนตัว
ผลักดันใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพ 

 พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 6 ดาน 
หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพไมแตกตางจากกลุม
เปรียบเทียบ อาจเกิดจากการท่ีหญิงวัยรุน
ตั้งครรภแรกมีอายุครรภนอย ไมไดวางแผน
การตั้ ง ค ร รภ 1 6  อี กทั้ ง ยั ง วิ ตกกั ง ว ลต อ
ภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสงผลทําใหมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย และระยะติดตามผลมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติ ก ร รมส ง เ ส ริ มสุ ขภาพสู งกว ากลุ ม
เปรียบเทียบ และภายในกลุมทดลองระยะ
หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพสูงกวากอนการทดลอง อธิบาย
ไดวา กิจกรรมการบรรยายใหความรูถึงการ
ปฏิบัติพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติและไมควร
ปฏิบัติ พรอมทั้งบอกเหตุผลของการปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันๆ การวิเคราะหถึงพฤติกรรม
ตนเองที่ผานมา ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไม



52    Journal of Public Health Nursing January - April 2019 Vol. 33 No.1  

สามารถปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได 
การสงเสริมการรับรูความสามารถตนเองดวย
การฝกปฏิบัติการออกกําลังกาย สงผลตอการ
มีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ 6 ดานในระยะ
ติดตามผลมีคะแนนเพ่ิมสงูข้ึนได สอดคลองกับ
แบบแผนการสงเสริมสุขภาพของเพนเดอร14 
ที่วาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพเปนตัวบงช้ี
โดยตรงตอการผลลัพธทางสุขภาพ ผลท่ีไดก็
คื อ ก า ร ป รั บ ภ า ว ะ สุ ข ภ า พ  ก า ร เ พ่ิ ม
ความสามารถในการทําหนาท่ีของรางกาย 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกชวงพัฒนาการ
ของมนุษย ประกอบไปดวยพฤติกรรมท้ังหมด 
6 ดาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ
กรุณา ประมูลสินทรัพย (2556) ที่พบวา กลุม
ทดลองหลั งไดรับโปรแกรมมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพสูงกวากอนไดรับโปรแกรม 

 

จุดแข็งของงานวิจัยนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมเฉพาะกลุมใน
หญิงวัยรุนครรภแรกท่ีมีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 17 ป ทําใหหญิงตั้งครรภวัยรุนรูสึก
ผอนคลาย กลาแสดงออกทั้งการตอบคําถาม
และซักถามขอสงสัย ปญหาและอุปสรรคตางๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ 
 2. การนําแบบแผนการสงเส ริม
สุขภาพของเพนเดอรเขามาจัดกิจกรรม ทําให
หญิงวัยรุนครรภแรกรับรูถึงประโยชน อุปสรรค 
ความสามารถของตนเอง สงผลเกิดความมุงมั่น
ในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง จากผลการศึกษาในระยะตดิตามผลซึง่

ยั งคงอยูหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมไปแลว  4 
สัปดาห 

จุดออนของงานวิจัยนี้ 
 1. กลุมตัวอยางบางกลุมไดรับการจัด
กิจกรรมแบบรายบุคคล บางกลุมไดรับกิจกรรม
แบบรายกลุม ทําใหหญิงตั้งครรภวัยรุนรับรู
ขอมูลจากกิจกรรมไมเหมือนกันได  
 2 .  แบบสอบถาม วัดพฤ ติกรรม
สงเสริมสุขภาพหญิงวัยรุนครรภแรก 6 ดาน 
เปนการตอบคําถามดวยตนเองของหญิ ง
ตั้งครรภวัยรุน ซึ่งไมไดวัดจากการปฏิบัติจริง 
อาจทําใหขอมูลคลาดเคลื่อนได 
 

สรุป 

 การนําแบบแผนการสงเสริมสุขภาพ
ของเพนเดอรเขามาจัดกิจกรรมเฉพาะกลุมใน
หญิงวัยรุนครรภแรกที่มีอายุนอยกวาหรือ
เทากับ 17 ปมีอายุครรภไมเกิน 20 สัปดาห 
ดวยการสงเสริมการรับรูประโยชน จากการ
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับการต้ังครรภตามไตร
มาส ลดการรับรูอุปสรรคดวยการวิเคราะหถึง
ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหตนเองไมสามารถ
ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพได สงเสริม
การรับรูความสามารถตนเองดวยการฝกปฏิบัติ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ และสรางความ
มุ งมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมดวยการทํา
สัญญาใจ ทําใหหญิงวัยรุนครรภแรกเกิดความ
มุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ
อยางตอเนื่อง อันจะนําไปสูการมีภาวะสุขภาพ
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ที่ดีของหญิงตั้งครรภวัยรุนและทารกในครรภ
ตอไป 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. พยาบาลประจําหนวยฝากครรภ 
ควรประเมินการรับรูประโยชน  การรับรู
อุปสรรค การรับรูความสามารถตนเอง ความ
มุงมั่นในการปฏิบัติพฤติกรรม และพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพของหญิงวัยรุนครรภแรกที่มา
เขารับบริการฝากครรภ กอนที่จะใหโปรแกรม
สงเสริมสุขภาพ 

 2. พยาบาลประจําหนวยฝากครรภ
สามารถนําโปรแกรมส ง เสริมสุขภาพไป
ประยุกตใชในการสงเสริมการมีพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพขณะต้ังครรภในหญิงวัยรุน

ครรภแรกใหเหมาะสมกับกลุมหญิงวัยรุนครรภ
แรกในแตละพ้ืนท่ี 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรพัฒนาวิธีการสงเสริมสุขภาพ
ขณะตั้งครรภดวยวิธีอื่นรวมดวย เชน ตัวแบบ
หญิงวัยรุนครรภแรกที่ปฏิบัติพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพท่ีประสบความสําเร็จ เปนตน 

 2. ควรมีการนําบุคคลในครอบครัวที่
หญิงวัยรุนตั้งครรภใกลชิดและใหความไววางใจ
ในการมาเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนแรงเสริมให
หญิงวัยรุนครรภแรกมีพฤติกรรมสงเสริม
สุขภาพขณะต้ังครรภที่ตอเนื่องและเหมาะสม
ตอไป 
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