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บทคัดยํอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ และความสัมพันธ์
ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา กลุํมประชากรในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน 200 คน ใช๎แบบสอบถามเน๎นเครื่องมือวิจัย การวิเคราะห์ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย 
และสํวน เบี ่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ระหวํางปั จจัยตํางๆ กับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ ของหญิง
ตั้งครรภ์ ใช๎สถิติการทดสอบ ไค - สแควร์ (Chi-square test) 

ผลการวิจัย 1) ปัจจัยสํวนบุคคล พบวํา หญิงตั้งครรภ์สํวนใหญํมีอายุ 20-29 ปี คิด เป็นร๎อยละ 55.50 สํวนใหญํ
สถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 95.50 ศาสนาสํวนใหญํนับถือศาสนา อิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 88.00 ระดับการศึกษาสํวนใหญํ
ชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 45.00 สํวน ใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร๎อยละ 72.00 รายได๎สํวนใหญํมากกวํา 5,000 
บาท/เดือน คิดเป็น ร๎อยละ 95.00 อายุครรภ์สํวนใหญํเป็นหญิงหลังคลอดไมํเกิน 1 ปี คิดเป็นร๎อยละ 55.00 จ านวนครั้งที่ 
ตั้งครรภ์สํวนใหญํตั้งครรภ์ที่ 2 คิดเป็นร๎อยละ 27.50 อาการแทรกซ๎อนสํวนใหญํไมํมีอาการแทรก ซ๎อน คิดเป็นร๎อยละ 53.00 
2) ความรู๎เก่ียวกับการสํงเสริมสุขภาพ ทัศนคติตํอการสํงเสริมสุขภาพ และปัจจัยด๎านการรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์โดยรวมอยูํในระดับดี 3) ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ พบวํา ระดับการศึกษา และอาการแทรกซ๎อน มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับ พฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ สํวน อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายได๎ อายุ ครรภ์ จ านวนครั้งที่ตั้งครรภ์ ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติ (p > 0.05) กับพฤติกรรมการสํงเสริม สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 4) พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพ และทัศนคติตํอการ
สํงเสริม สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ สํวนปัจจัยการรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถิติ (p>0.05) 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ 
 

ABSTRCT 
 The objective of this research was to study health promotion behavior of pregnant women and 
their personal factors that could be correlated to their health promotion behavior.  The study took place 
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in the area of Ai YoewengSubdistrict, Be Tong District, Yala.  The sampling population consisted of 200 
people.  Questionnaires were used for collecting data.  Collected data was then analyzed yielding 
percentage, mean, and standard deviation figures.  Chi-square was also utilized correlation purpose. 
 Results from the study showed that most of the pregnant women involved in the study were 20-
29 years of age (55.50 %), married (95.50 %), held Muslim religious belief (88.00 %), had elementary 
school education (45.00 %), considered themselves to be agriculturalists (72.00 %), had a monthly income 
of above 5,000 baht (95.00 %) 
Keywords : health promoting behaviors  
 
1.บทน า 
 ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของมารดาและทารกเป็น
ปัญหาที่ส าคัญอยํางหนึ่งในงานอนามัย แมํและเด็ก จึงมี
การพัฒนาคุณภาพของหญิงตั ้งครรภ์ซึ ่งเร ิ่มตั ้งแตํการ
สํงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ อยํางตํอเนื่อง เพื่อสุขภาพ
อนามัยของมารดาทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ ที่มีผล
โดยตรงตํอการ เจริญเติบโต และพัฒนาการของทารกใน
ครรภ์ จนถึงระยะภายหลังคลอดโดยลดโอกาสเสี่ยงของ 
การเกิดภาวะแทรกซ๎อนระหวํางการตั้งครรภ์ ระยะคลอด 
และหลังคลอด ภาวะแทรกซ๎อนที่พบได๎ บํอย ได๎แกํ โรค
ความดันโลหิตสูงหรือครรภ์เป็นพิษ โรคเบาหวาน รกเกาะ
ต ่า คลอดกํอนก าหนด โรคอ๎วนระหวํางการตั้งครรภ์ การ
แท๎ง และโรคโลหิตจาง ซ่ึงปัญหาเหลํานี้อาจสํงผลกระทบ
ตํอ ทารกในครรภ์ อาจท าให๎ทารกแรกคลอดมีน ้าหนักตัว
ต ่ากวําเกณฑ์ปกติ (น๎อยกวํา 2,500 กรัม) มี ความพิการ
มาตั้งแตํก าเนิด และมีความผิดปกติทางสติปัญญา (กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2552) ปัญหาเหลํานี้
สามารถเกิดได๎จากปัจจัยหลายอยําง ได๎แกํ ระยะหําง
ระหวํางการตั้งครรภ์น๎อย หรือมากเกินไป (น๎อยกวํา 18 
เดือน หรือมากกวํา 60 เดือน) เคยมีประวัติการคลอด
ทารกแรกเกิดน ้าหนักต ่ากวําเกณฑ์ปกติ และอายุมารดา
มากเกินไปหรือน๎อยเกินไป (มากกวํา 35 ปี หรือน๎อยกวํา 
18 ปี) ดังน้ันการดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ จะสํงผลให๎
หญิงตั้งครรภ์มีสุขภาพที่ดีสามารถ ด าเนินการตั้งครรภ์
ตํอไปจนถึงครบก าหนดคลอด (ส านักงานสํงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย, 2553) 

 จากข๎อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพของประชาชน
จังหวัดยะลา ประจ าปี พ.ศ.2552-2554 พบวํา อัตราการ
ตายของมารดา คือ 12.37, 73.77 และ 60.80 คนตํอการ
เกิดมีชีพ 1 แสนคน ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได๎วําอัตราการ
การตายของมารดายังสูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ คือ ไมํ
เกิน 36 คนตํอการเกิดมีชีพ 1 แสนคน สํวนอัตราการตาย
ของทารกปริก าเนิด คือ 7.98, 7.44 และ 9.20 คนตํอ 
การเกิดมีชีพ 1 พันคน ตามล าดับ ดังน้ันจะเห็นได๎วําอัตรา
การตายของทารกสูงกวําเปูาหมายที่ ก าหนดไว๎ คือ ไมํเกิน 
9 คนตํอการเกิดมีชีพ 1 พันคน และในขณะเดียวกันยังมี
ทารกแรกคลอดมี น ้าหนักต ่ากวําเกณฑ์ปกติ คือ ร๎อยละ 
9.18, 8.10 และ 8.75 ตามล าดับ ดังน้ันจะเห็นได๎ คลอดมี
น ้าหนักต ่ากวําเกณฑ์ซึ่งสูงกวําเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ คือ 
ไมํเกินร๎อยละ 7 (กลุํมงาน สนับสนุนวิชาการ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2555) ซึ่งมีความสอดคล๎องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยแมํและเด็ก ปี พ.ศ.2553-
2556 ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎มารดาและทารกมี สุขภาพ
พลานามัยที่ดี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
 จากปัญหาข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ใน เขตพื้นที่ต าบลอัย
เยอร ์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื ่อศึกษาระดับ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ ของหญิงตั ้งครรภ์ในเขต
พื้นที ่ต  าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และ
ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื ้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา ซึ่งสามารถน าไปเป็นข๎อมูลพื้นฐานที่
ส าคัญตํอหนํวยงานที ่เกี่ยวข๎อง เพื่อ น าไปประกอบการ
วางแผนปรับปรุงแก๎ไขคุณภาพตํอไปหากหญิงตั้งครรภ์มี
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พฤติกรรมการสํงเสริม สุขภาพที่ถูกต๎อง และเหมาะสมจะ
สํงผลดีตํอสุขภาพของมารดาและทารก 
 
2.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั ้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัย เยอร์เวง อ าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา 
 2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในเขตพื้นที่ต าบลอัย
เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตด๎านเน้ือหา 
  ศึกษาเกี ่ยวกับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื ้นที่ต าบลอัย เยอร์ เวงอ าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา โดยพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพตาม
แนวคิดของ Pender ประกอบด๎วยพฤติกรรม 6 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านความรับผิดชอบตํอสุขภาพ ด๎านกิจกรรมทาง
กาย ด๎าน โภชนาการสัมพันธภาพระหวํางบุคคล ด๎านการ
พ ัฒนาทางจ ิ ตว ิญญาณ และด ๎ านการจ ั ดการก ั บ 
ความเครียด (Pender, 1996) 
 ศึกษาปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์ต ํอพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ใน เขตพื้นที่ต าบลอัย
เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 3.2 ขอบเขตด๎านพื้นที่ 
  ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา มี
เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมูํบ๎าน ได๎แกํหมูํที่ 1 
บ๎านอัยเยอร์เวง, หมูํที่ 2 บ๎านก.ม.32, หมูํที่ 3 บ๎านก.ม.
36, หมูํที่ 4 บ๎านธารมะลิ, หมูํที่5 บ๎านวังใหมํ, หมูํที่ 6 
บ๎านก.ม.38, หมํูที่ 7 บ๎านดอน, หมํูที่ 8 บ๎านอัยเยอร์ควีน, 
หมูํที่ 9 บ๎านนากอ, หมูํที่ 10 บ๎านจุฬาภรณ์พัฒนา 10, 
หมํูที่ 11 บ๎านสามร๎อยไรํ  
 3.3 ขอบเขตด๎านประชากรเปูาหมายและกลุ ํม
ตัวอยําง 
 ประชากรหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดไมํเกิน 1 
ปี ทั้งหมดในเขตพื ้นที ่ต  าบลอัย เยอร์เวง อ าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา ที่รับผิดชอบทั้งหมด 11 หมูํบ๎าน จ านวน 
200 คน โดยการสุํมแบบเบาะจง 
 3.4 ขอบเขตด๎านระยะเวลา 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะมีชํวงที่ท าการศึกษาเริ่มตั้งแตํ
เดือนมีนาคม พ.ศ.2556 - เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 รวม
ระยะเวลาทั้งหมดเป็น จ านวน 12 เดือน 

 
4. สมมติฐานการวิจัย 
 4.1 ปัจจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ อายุ สถานภาพ ศาสนา 
อาชีพระดับการศึกษา รายได๎ อายุครรภ์ จ านวนครั ้งที่
ตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ๎อนขณะตั้งครรภ์ มีความสัมพันธ์ตํอ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ ของหญิงตั ้งครรภ์ในเขต
พื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 4.2 ความรู ๎เกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยูํในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 4.3 การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงต ั ้งครรภ ์มีความสัมพันธ์ตํอ พฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่อยูํอาศัยในเขตพื้นที่
ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 
5. ประโยชน์ที่คาดวําจะได๎รับ 
 5.1 ท าให๎ทราบถึงพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัย เยอร์เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 
 5.2 ท าให๎ทราบปัจจัยตํางๆ ที ่มีความสัมพันธ์ตํอ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิง ตั ้งครรภ์ในเขต
พื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
ธานในการจัดการบริการและสํงเสริมด๎านการปฏิบัติตนใน
การ  
 5.3 สามารถเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการจัดการบริการ 
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ในเขตพื ้นที ่ต าบลอัย
เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
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6.วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจ ัยคร ั ้งนี ้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรม การสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื ้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา โดย การศึกษาวิจัยครั ้งนี้ผู ๎วิจัย ได๎
ด าเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปน้ี 
 6.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
  ประชากรหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดไมํ
เกิน 1 ปี ทั้งหมดในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์ เวง อ าเภอ
เบตง จังหวัดยะลา ที ่ร ับผิดชอบทั ้งหมด 11 หมู ํบ๎าน 
จ านวน 200 คน 
 6.2 เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย 
  เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ๎ ในการรวบรวมข ๎อม ูลของ
การศ ึ กษาในคร ั ้ งน ี ้  ได ๎ แก ํ  การสอบถาม โดย ใช๎  
แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์ เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา จ านวน 200 คน แบํงออกเป็น 5 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที ่ 1 แบบสอบถามเกี ่ยวกับข๎อมูลสํวน
บุคคล  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์  
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตํอการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
  ตอนที ่  4 แบบสอบถามเกี ่ยวกับการรับร ู๎
ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ 
  ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
 ตอนที่ 1เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคล 
ได๎แกํ อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา 
รายได๎ อายุครรภ์ จ านานครั้งที่ตั้งครรภ์ และอาการแทรก
ซ๎อนในการตั้งครรภ์ จ านวน 9 ข๎อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 20 ข๎อ โดยให๎
ผู ๎ตอบแบบสอบถามเลือกตอบค าวํา “ตอบถูก” หรือ 

“ตอบผิด” เพียง 2 ตัวเลือกเทํานั้นโดยใช๎เกณฑ์การวัด
ความรู๎ ซ่ึงมีหลักการดังน้ี 
 ตอบถูก  ให๎ 1 คะแนน 
 ตอบผิด  ให๎ 0  คะแนน 
 การพิจารณาแปลระดับความรู ๎ด ๎านการสํงเสร ิม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คณะผู๎วิจัยได๎ ค านวณชํวงหําง
อันตราภาคชั ้นในแตํละระดับ โดยใช๎สูตรค านวณของ
เบสท์ (Best, 1977) ซ่ึงมี คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ แบํงออกเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.33 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์อยู ํในระดับควร
ปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี่ย 0.34 - 0.67 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับปาน
กลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 0.68 – 1.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับดี  
 ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติตํอการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ โดย มีจ านวน 15 ข๎อ 
แตํละข๎อมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับ
ข๎อความมากที่สุด  
 เห็นด๎วย หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับข๎อความน้ัน 
 ไมํเห ็นด ๎วย หมายถึง มีความคิดเห ็นไมํตรงกับ
ข๎อความน้ัน 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง หมายถึง มีความคิดเห็นไมํตรง
กับข๎อความน้ันมากที่สุด  
 เกณฑ์การให๎คะแนน   
 ข๎อความเชิงบวก ข๎อความเชิงลบ  
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง  4  1 
 เห็นด๎วย   3  2 
 ไมํเห็นด๎วย  2  3 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง 1  4 
 การพิจารณาแปลระดับความรู ๎ด ๎านการสํงเสร ิม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คณะผู๎วิจัยได๎ ค านวณชํวงหําง
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อันตราภาคชั ้นในแตํละระดับ โดยใช๎สูตรค านวณชอง
เบสท์ (Best, 1977) ซ่ึงมี คะแนนเต็ม 4  
การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความรู๎ด๎านการ 
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ แบํงออกเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์อยู ํในระดับควร
ปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับปาน
กลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับดี 
ตอนที่ 4เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู๎ประโยชน์ของ
การสํงเสริมสุขภาพของหญิง ตั้งครรภ์ โดยมีจ านวน 10 
ข๎อ แตํละข๎อมีให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 มากที่สุด หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับข๎อความ
มากที่สุด  
 มาก    หมายถึง มีความคิดเห็นตรงกับข๎อความน้ัน 
 ปานกลาง หมายถึง มีความคิดเห็นไมํตรงกับข๎อความน้ัน 
 น๎อย หมายถึง มีความคิดเห็นไมํตรงกับข๎อความนั้น
มากที่สุด 
 เกณฑ์การให๎คะแนน   
 ข๎อความเชิงบวก ข๎อความเชงิลบ  
 เห็นด๎วยอยํางยิ่ง         4  1 
 เห็นด๎วย          3  2 
 ไมํเห็นด๎วย               2  3 
 ไมํเห็นด๎วยอยํางยิ่ง        1  4 
 การพิจารณาแปลระดับความรู ๎ด ๎านการสํงเสร ิม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คณะผู๎วิจัยได๎ ค านวณชํวงหําง
อันตราภาคชั ้นในแตํละระดับ โดยใช๎สูตรค านวณชอง
เบสท์ (Best, 1977) ซ่ึงมี คะแนนเต็ม 4 คะแนน  
 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คิดเป็นรายข๎อ แบํง
ออกเป็น 3 ระดับ  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์อยู ํในระดับควร
ปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับปาน
กลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับดี 
 ตอนที ่ 5เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ส ํง เสร ิมส ุ ขภาพของหญิ งต ั ้ งครรภ ์  ประกอบด ๎วย 
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพตามแนวคิดของPender 6 
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความ รับผิดชอบตํอสุขภาพ 6 ข๎อ ด๎าน
กิจกรรมทางกาย 18 ข๎อ ด๎านโภชนาการ 10 ข๎อ ด๎าน
สัมพันธ์ภาพระหวํางบุคคล 3 ข๎อ ด๎านการพัฒนาทางจิต
วิญญาณ: 3 ข๎อ และด๎านการจัดการกับความเครียด 6 ข๎อ 
รวมทั้งหมด 46ข๎อ โดยมี ให๎เลือกตอบ 4 ระดับ ดังน้ี 
 ปฏิบัติเป็นประจ า หมายถึง  ทํานปฏิบัติ 5 - 7 ครั้ง/
สัปดาห์  
 ปฏิบัติบํอยครั้ง  หมายถึง  ทํานปฏิบัติ 3 - 4 ครั้ง/
สัปดาห์  
 ปฏิบัตินานๆ  หมายถึง ทํานปฏิบัติ 1 - 2 ครั้ง/
สัปดาห์ 
 ไมํได๎ปฏิบัติ  หมายถึง ใน 1 สัปดาห์ ทํานไมํเคย
ปฏิบัติเลย  
เกณท์การให๎คะแนน  
เกณท์ข๎อความเชิงบวก ข๎อความเชิงลบ  
ปฏิบัติเป็นประจ า  3  0 
ปฏิบัติบํอยครั้ง  2  1 
ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 1  2 
ไมํได๎ปฏิบัติ   0  3 
 การพิจารณาแปดระดับความร ู ๎ด ๎านการสํงเสร ิม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คณะผู๎วิจัยได๎ ค านวณชํวงทํากับ
ตราภาคชั้นในแตํละระดับ โดยใช๎สูตรค านวณ ซองเบสท์ 
(13est, 1977) ซ่ึงมี คะแนนเต็ม 3 คะแนน คือ 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด ชํวงหํางอันตรภาคชั้น 
จ านวนระดับคะแนน 
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 การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ คิดเป็นรายข๎อ แบํง
ออกเป็น 3 ระดับ  
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00หมายถึง ความรู๎ด๎านการ
สํงเสริม สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับควรปรับปรุง  
 คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00หมายถึง มีความรู๎ด๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง มีความรู๎ด๎าน
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับดี 
 6.3 การทดสอบความเชื่อม่ันของเครื่องมือการวิจัย 
  6.3.1 ก าหนดขอบเขตและโครงสร ๎างของ
แบบสอบถาม จากการทบทวนวรรณกรรมจาก ต ารา
งานวิจัย และเอกสารตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง 
  6.3.2 สร๎างข๎อค าถามของแบบสอบถาม และ
ก าหนดเกณฑ์การให๎คะแนน 
  6.3.3 ตรวจสอบความถูกต๎องของเนื้อหาและ
ภาษา พร๎อมทั้งการใช๎ภาษาในข๎อความให๎ เหมาะสมกับ
กลุํมตัวอยําง และน ามาแก๎ไขปรับปรุงแบบสอบถามกํอน
น าไปใช๎ 
  6.3.4 ทดสอบความเชื่อมั ่นของเครื่องมือวิจัย 
(Reliability) ผู๎วิจัยได๎ใช๎แบบสอบถามที่ได๎ ปรับปรุงแล๎ว
ไปทดลองคุณภาพของเคร ื ่องมือกับหญิงตั ้งครรภ์ที ่มี
คุณสมบัติใกล๎เคียงกัน กลุ ํมเปูาหมายในการวิจัย (Try 
(Out) โดยทดลองใช๎แบบสอบถามกับหญิงตั้งครรภ์ที่มารับ
บริการ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านทําช๎าง 
อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน 
วิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช๎
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ซึ่งได๎ คําความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ 0.922 
 6.4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
  การวิจัยครั้งน้ีท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํม
ตัวอยํางที่เป็นหญิงตั้งครรภ์โดยใช๎ แบบสอบถามในการ
รวบรวมข๎อมูลซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
  6.4.1 ผู๎วิจัยประชุมและวางแผน เพื่อด าเนินการ
เก็บรวบรวมข๎อมูล  

  6.4.2 ผู๎วิจัยท าการลงพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง 
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ด๎วยตนเอง 
  6.4.3 ผู๎วิจัยลงพื้นที่และได๎ติดตํอกับเจ๎าหน๎าที่
โรงพยาบาลสํงเสร ิมสุขภาพต าบลบ๎านวัง ใหมํ และ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา 
  6.4.4 ผู ๎วิจัยลงพื ้นที่ติดตํอกับนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบล ก านัน ผู ๎ใหญํบ๎านแตํละ หมูํบ๎าน ใน
ต าบลอัยเยอร ์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื ่อขอ
อนุญาตในการลงพื ้นที่ด๎านเนินการเก็บ รวบรวมข๎อมูล 
และชี้แจ๎งวัตถุประสงค์ในการท าการวิจัย 
  6.4.5 ผ ู ๎ ว ิ จ ั ยลงพ ื ้ นท ี ่ ด  าเน ินการ เก ็บ
แบบสอบถามจากหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด ไมํ
เกิน 1 ปี จ านวน 200 คน ที่อาศัยอยูํในเขตพื้นที่ต าบลอัย
เยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งหมด 11 หมูํบ๎าน 
โดยท าการเก็บแบบสอบถามตั้งแตํเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2555 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556 
  6.4.6 ผู ๎วิจัยได๎ตั้งเงื่อนไขในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลดังน้ี 
   6.4.6.1 ก าร เ ก ็ บ ข ๎ อม ู ล จ า ก
แบบสอบถามผู๎วิจัยจะเป็นผู๎สอบถามด๎วยตนเอง 
   6.4.6.2 ผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องเป็น
หญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอดไมํเกิน 1 ปี ที่อาศัยอยูํ
ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
   6.4.6.3 ผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องเป็น
หญิงตั้งครรภ์ที่ย๎ายเข๎ามาอยูํอาศัยในพื้นที่ ต าบลอัยเยอร์
เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ไมํต ่ากวํา 6 เดือน 
   6.4.6.4 ผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องเป็น
หญิงที่อยูํในระหวํางการตั้งครรภ์นับตั้งแตํ เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2556 
   6.4.6.5 ผู๎ตอบแบบสอบถามต๎องเป็น
หญิงหลังคลอดไมํเกิน 1 ปี นับตั้งแตํเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 
  6.4.4 ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่ได๎มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของข๎อมูลมีความ ถูกต๎องครบถ๎วนโดยมี
แบบสอบถามครบ 200 ชุด 
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 6.4.5 ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามท าการเก็บรวบรวมได๎
สมบูรณ์ที่สุด และท าการ วิเคราะห์ข๎อมูลทางสถิติ 
 
6.5 การวิเคราะห์ข๎อมูล 
 การศ ึกษาพฤต ิกรรมสํง เสร ิมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเบื ้องต๎น โดยใช๎สถิติเชิง
พรรณนาสามารถอธิบายได๎ 
ดังน้ี 
  6.5.1 ข๎อมูลสํวนบุคคลวิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎
สถิติแจกแจงความถี่ 
  6.5.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความรู๎ด๎านการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์โดยใช๎ สถิติแจกแจง
ความถี ่ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 
  6.5.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับทัศนคติตํอการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์โดยใช๎ สถิติแจกแจง
ความถี ่ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 
  6.5.4 ข๎อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยด ๎านการร ับร ู๎
ประโยชน์ของการสํงเสร ิมสุขภาพของหญิง ตั ้งครรภ์ 
วิเคราะห์โดยใช๎สถิติแจกแจงความถี ่ ได๎แกํ คําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  6.5.5 ข๎อมูลการวัดระดับพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์โดย ใช๎สถิติแจกแจง
ความถี ่ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน และการศึกษาปัจจัยที ่ มีความสัมพันธ์ตํอ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ จ าแนก
ตามตัวแปร ได ๎แกํ  อาย ุ สถานภาพ ศาสนา ระด ับ
การศึกษา อาชีพ รายได๎ อายุครรภ์ ล าดับการตั้งครรภ์ 
ภาวะแทรกซ๎อนใน การต ั ้งครรภ์และความรู ๎ด ๎านการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ทัศนคติตํอการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงต ั ้งครรภ ์  และปัจจัยด ๎านการร ับร ู๎
ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ใช๎คํา 
(Chi - square)เพื่อใช๎ในการทดสออบความสมพันธ์ของ
ตัวแปร 

7.สรุป อภิปรายผล และข๎อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เก่ียวกับ พฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
พฤติกรรมการสํงเสริม สุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ในเขต
พื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา และเพื่อ
ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตํอพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต  าบลอัยเยอร์เวง
อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยประชากรที่ใช๎ในการศึกษา
วิจัยครั้งน้ีเป็นหญิงตั้งครรภ์และหญิง หลังคลอดไมํเกิน 1 
ปี ที ่อาศัยอยูํในเขตพื้นที่ต  าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา จ านวน200 คน การศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย โดย
แบบสอบถามมี ทั้งหมด 5 สํวน คือ ปัจจัยด๎านข๎อมูลสํวน
บุคคล ปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมการสํงเสริม 
สุขภาพของหญิงตั ้งครรภ ์ ป ัจจัยด ๎านทัศนคติตํอการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ ปัจจัยด๎านการ รับรู๎
ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และ
ปัจจัยด๎านพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์ 
ทดสอบความเช ื ่อม ั ่นของแบบสอบถาม โดยหาค ํา
สัมประสิทธิ ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha 
coefficient) เทํากับ 0.92 วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎สถิติการ
แจกแจงความถี ่ ได๎แกํ ค ําร๎อยละ คําเฉลี ่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับ พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ โดยใช๎
สถิติไค-แสควร์ (Chi-square) ผู ๎วิจัยสามารถ สรุปผล
การศึกษาได๎ดังน้ี 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 7.1.1 ปัจจัยสํวนบุคคลผลการวิจัย พบวํา หญิง
ตั้งครรภ์ที ่ศ ึกษาสํวนใหญํเป็นหญิงตั้งครรภ์ที ่มีอายุอยูํ
ในชํวง 20-29 ปี คิดเป็นร๎อยละ 55.50 สํวนใหญํมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ 95.50 สํวนใหญํ นับถือ 
ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร๎อยละ 88.00 สํวนใหญํ มีระดับ
การศึกษาอยูํในระดับประถมศึกษา คิดเป็น ร๎อยละ 45.00 
สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค ิดเป็นร ๎อยละ 
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72.00 สํวนใหญํ มีรายได๎ มากกวํา 5,000 บาท/เดือน คิด
เป็นร๎อยละ 95.00 อายุครรภ์สํวนใหญํ เป็นหญิงหลัง
คลอดไมํเกิน 1 ปีในร๎อยละ 55.00 จ านวนครั้งที่ตั้งครรภ์
สํวนใหญํ เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่2 คิดเป็นร๎อยละ 27.50 ลา
การแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ์สํวนใหญํไมํมีอาการแทรก
ซ๎อน คิดเป็นร๎อยละ 53.00 
 7.1.2 ปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงต ั ้งครรภ ์ผลการศึกษา พบวํา ระดับความร ู๎
เก่ียวกับการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ใน ภาพรวม
อยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ย 0.92 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.12  
 7.1.3 ปัจจัยด๎านทัศนคติตํอการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ผลการศึกษา พบวํา ระดับทัศนคติตํอการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในภาพ รวมอยูํในระดับดี 
โดยมีคําเฉลี่ย 3.15 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.82  
 7.1.4 ปัจจัยด๎านการรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ผลการศึกษา พบวํา ระดับปัจจัย
ด๎านการรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของ หญิง
ตั้งครรภ์ในภาพรวมอยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ย 3.25 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.71 
 
7.2 อภิปรายผล 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ ได๎แกํ ระดับ การศึกษา อาการแทรก
ซ๎อนในการตั ้งครรภ์สํวนปัจจัยที ่ไมํมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ได๎แกํ 
อายุ สถานภาพ ศาสนา อาชีพ รายได๎ อายุครรภ์ ล าดับ
การตั้งครรภ์ สามารถอธิบายได๎ดังน้ี 
 7.2.1ปัจจัยด๎านสํวนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์  
  อายุผลการศึกษา พบวํา อายุไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถิต ิกับพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (n > 0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํ
มีอายุ 20 -29 ปี หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการสํงเสริม 
สุขภาพในระหวํางการตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน หญิง
ตั้งครรภ์มาตรวจครรภ์ตามแพทย์นัดอยําง สม ่าเสมอ และ

รับประทานอาหารประเภทเนื้อปลาเพิ่มขึ้นท าให๎ทารก
แข็งแรง ซ่ึงมีความสอดคล๎อง กับงานวิจัยของนูรไอนี หะยี
ดาโอ๏ะ, รอกเยาะห์แนปิแน และมารีแยเลงดิง (2555) ได๎
ท  าการศ ึ กษา พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารและ
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารของหญิงตั้งครรภ์ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็น
หญิงตั ้งครรภ์ที ่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษา พบวํา อายุไมํมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ 
 7.2.2สถานภาพ 
  ผลการศึกษา พบวํา ไมํมีความสัมพันธ์ทางสถิติ
กับพฤติกรรมการสํงเสริม สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขต
พื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (p > 
0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมีสถานภาพ
สมรส หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการสํงเสริม สุขภาพใน
ระหวํางการตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน การรับประทานยา
บ ารุงเลือดชํวยปูองกันโรค โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมี
ความสอดคล๎องกับงานวิจัยของบงกช เจะนิ (2553) ได๎
ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิง
ตั ้งครรภ์ในเขตพื ้นท ี ่อ  าเภอธารโต จังหวัดยะลา ผล 
การศึกษา พบวํา สถานภาพไมํตํางกันกับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง เพราะสํวนใหญํหญิง ต ั ้งครรภ์มี
สถานภาพสมรส 
 7.2.3 ศาสนา 

ผลการศึกษา พบวํา ศาสนาไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถิต ิกับพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (p = 0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํ
นับถ ือศาสนาอิสลาม หญิงตั ้งครรภ ์มีพฤต ิกรรมการ
สํงเสริม สุขภาพในระหวํางการตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน 
การออกก าลังกายขณะตั้งครรภ์ชํวยให๎สุขภาพคุณ แมํและ
เด็กแข็งแรง ซ่ึงมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของของฐิตา
รีย์จันทมาลา (2552) ได๎ท าการ วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ที ่มารับการฝาก
ครรภ์ในโรงพยาบาลศิริ ราช ผลการศึกษาพบวํา ศาสนา
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ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิง ตั้งครรภ์ 

7.2.4ระดับการศึกษา 
ผลการศ ึกษา พบว ํ า ระด ับการศ ึ กษามี

ความสัมพันธ์อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ กับพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั ้งครรภ์ในเขตพื ้นที ่ต าบลอัย
เยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (p < 0.05) เนื่องจาก
กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาที่ไมํได๎รับการศึกษา หญิงตั้งครรภ์มี 
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ อยูํในระดับปานกลาง เชํน
ไมํได๎หลีกเลี่ยงการดื่มน ้าอัดลม ชา กาแฟ กลุํมตัวอยํางที่
ศึกษาที่มีระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หญิงตั้งครรภ์มี พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ อยูํ
ในระดับดี เชํน รับประทานอาหารพวกเนื้อสัตว์ หรือถั่ว
ตํางๆ และรับประทานผลไม๎ตํางๆ เชํน กล๎วย มะละกอ 
ส๎ม เป็นประจ ากลุํมตัวอยํางที่ศึกษาที่มีระดับ อนุปริญญา
ตรี หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพอยู ํใน
ระดับดี เชํน การรับประทานผัก ใบเขียว และผักอื่นๆเป็น
ต๎น สํวนกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาที่มีระดับปริญญาตรี และสูง
กวําปริญญาตรี หญิงตั ้งครรภ์มีพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพอยูํในระดับดี เชํน การรับประทานอาหารที่มีธาตุ
เหล็ก เชํน ไขํแดง ตับ ผักใบเขียว จะชํวยบ ารุงเลือด ซึ่งไมํ
มีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของนูรไอนี หะยีคาโต๏ะ, รอก
เยาะห์แนปีแน และมารีแยเลงดิง (2555) ได๎ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์ กลุํม ตัวอยํางที่ศึกษาเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลประจัน อ าเภอ 
ยะร ัง จ ังหว ัดป ัตตานี  ผลการศ ึกษา พบว ํา ระด ับ
การศึกษาไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ บริโภค
อาหารของหญิงตั้งครรภ์ 
 7.2.5อาชีพ 

ผลการศึกษา พบวํา อาชีพไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถิต ิกับพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (p>0.05) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการ 

สํงเสริมสุขภาพในระหวํางตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน การ
บริหารรํางกายจะท าให๎คลอดบุตรได๎งําย ขึ้น ซึ่งมีความ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของนูรไอนี หะยีดาโอ๏ะ, รอกีเยาะห์
แนปิแน และมารีแยเลงดัง (2555) ได ๎ท าการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและความสัมพันธ์ระหวําง
ปัจจัยด๎านบุคคลกับ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ ณ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลประจัน อ าเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบวํา อาชีพ ไมํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์ 
 7.2.6 รายได๎ 

ผลการศึกษา พบวํา รายได๎ไมํมีความสัมพันธ์
ทางสถิต ิกับพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา () - 0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวนใหญํมี
รายได๎มากกวํา 5,000 บาท หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการ 
สํงเสริมสุขภาพในระหวํางตั ้งครรภ์อยู ํในระดับดี เชํน 
ได๎รับการตรวจครรภ์ตามแพทย์นัด และมี อาการคลื่นไส๎
อาเจียน มีอาการบวม ปวดศรีษะ ตาพรํามัวรีบมาพบ
แพทย์ ซ่ึงมีความสอดคล๎องกับ งานวิจัยของนูรไอนี หะยี
ดาโอ๏ะ, รอกเยาะห์แนปิแน และมารีแยเลงดิง (2555) ได๎
ท  าการศ ึ กษา พฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารและ
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภค อาหารของหญิงตั้งครรภ์ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็น
หญิงตั ้งครรภ์ที ่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล สํงเสริม
สุขภาพต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผล
การศึกษา พบวํา รายได๎ไมํมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ 
 7.2.7 อายุครรภ์ 

ผล ก า รศ ึ ก ษา  พ บว ํ า  อ า ย ุ ค ร ร ภ ์ ไ ม ํ มี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับพฤติกรรมการ สํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (p>0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาสํวน
ใหญํเป็นหญิงหลังคลอดที่มีอายุครรภ์ไมํเกิน 1 ปี หญิง
ตั ้งครรภ ์ม ีพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพในระหวําง
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ตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน มารดาที่ไมํได๎มารับการตรวจ 
และการดูแลระหวํางตั้งครรภ์จะมีโอกาสได๎ร ับอันตราย
จากการตั้งครรภ์มากกวําผู๎ที่ได๎รับการตรวจ การดูแลอยําง
สม ่าเสมอ และเม่ือทารกในครรภ์ตื้นผิดปกติหรือหยุดดิ้น 
ควรรีบมาพบแพทย์ ซึ ่งมี ความสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของนูรไอนี หะยีดาโต๏ะ, รอกเยาะห์แนปิแน และมารี
แยเลงดิง (2555) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
อาหารและความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎านบุคคลกับ 
พฤติกรรมการบร ิโภคอาหารของหญิงตั ้งครรภ ์ กลุ ํม
ตัวอย ํางที ่ศ ึกษาเป็นหญิงตั ้งครรภ์ที ่มาฝากครรภ ์ ณ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลประจัน อ าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี ผลการศึกษา พบวํา อายุ ครรภ ์ไม ํมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์ 
 2.7.8 จ านวนครั้งที่ตั้งครรภ์ 

ผลการศึกษา พบวํา จ านวนครั้งที่ตั้งครรภ์ไมํมี
ความสัมพันธ์ทางสถิติกับ พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื ้นที่ต าบลอัยเยอร์เวง อ าเภอ
เบตง จังหวัด ยะลา (p > 0.05) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่
ศึกษาสํวนใหญํมีจ านวนครั้งที่ตั้งครรภ์ครรภ์ที่ 2 หญิง 
ตั ้งครรภ ์ม ีพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพในระหวําง
ตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน หญิงตั้งครรภ์มี น๎ าหนักเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10 กิโลกรัม จนถึงวันคลอด และมารดาได๎รับ
การฉีดวัคซีนปูองกันบาดทะยัก3 เข็ม เพื่อปูองกันการเป็น
บาดทะยัดในทารก ซึ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
บงกช เจะนิ (2553) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบวํา ล  าด ับที ่ของการ
ตั ้งครรภ์ตํางกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ไ มํ
แตกตํางกัน 
 7.2.9อาการแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ์ 
  ผลการศึกษา พบวํา อาการแทรกซ๎อนในการ
ตั ้งครรภ์มีความสัมพันธ์อยํางมี นัยส าคัญทางสถิติกับ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ในเขต
พื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา (p>0.05) 
เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที ่ศ ึกษาไมํมีอาการแทรกซ๎อนใน

ระหวําง การตั้งครรภ์ มีพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพใน
ระหวํางการตั้งครรภ์อยูํในระดับดี เชํน การ รับประทาน
อาหาร ขนมปังกรอบ จะชํวยลดอาการคลื่นไส๎อาเจียน 
ชํวงหลังตื่นนอนได๎ในหญิง ตั้งครรภ์ สํวนกลุํมตัวอยํางที่
ศึกษามีอาการคลื ่นไส๎อาเจียน มีพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพใน ระหวํางการตั้งครรภ์อยูํในระดับปานกลาง เชํน 
การมีบุตรท าให๎ต๎องลดทอนความเป็นอิสระในการ ด าเนิน
ชีวิต ซึ่งไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของของนูรไอนี หะยีดา
โอ๏ะ, รอกีเยาะห์แนปิแน และมา รีแยเลงดิง(2555) ได๎
ท  า กา รศ ึ กษาพฤต ิกร รมการบร ิ โ ภค อาห าร และ
ความสัมพันธ์ระหวํางปัจจัยด๎าน บุคคลกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ กลุํมตัวอยํางที่ศึกษาเป็น
หญิงตั ้งครรภ์ที ่มา ฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลประจัน อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานีผล
การศึกษาพบวํา อาการแทรกซ๎อนในระหวํางการตั้งครรภ์
ไมํมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ของ
หญิงตั้งครรภ์ จึงท าให๎หญิงตั้งครรภ์มีการรับประทาน
อาหารได๎อยํางปกติ  
 7.3 ความรู ๎เกี ่ยวกับการสํงเสริมสุขภาพของหญิง
ตั ้งครรภ์ผลการศึกษา พบวํา ความรู ๎ด ๎านการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิก ับพฤติกรรมการสํงเสร ิมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ต าบลอัยเยอร์เวงอ าเภอเบตง จังหวัด
ยะลา (p <0.05) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางที่ศึกษามีความรู๎
เกี่ยวกับการ สํงเสริมสุขภาพอยูํในระดับดี มีพฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพในระหวํางการตั ้งครรภ์อยู ํในระดับ 
ปานกลาง เชํน ดื่มนม หรือน ้าเต๎าหูอยํางน๎อยวันละ 2 
แก๎ว หรือ 2 กลํอง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย ของบงกช 
เจะนิ (2553) ได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในเขต พื้นที่อ าเภอธารโต จังหวัด
ยะลา ผลการศึกษา พบวํา หญิงตั ้งครรภ ์ที ่ม ีความร ู๎
เก ี ่ยวกับการตั ้งครรภ ์ ตํางกันกับพฤติกรรมการด ูแล
สุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์ เพราะการมีความรู๎จะท า
ให๎บุคคล สามารถน าเอา ข๎อเท็จจริงที่เป็นนามธรรมไป
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงออก ซึ่งพฤติกรรม จะ
สํงผลให๎มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต๎องเหมาะสม
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และไมํเหมาะสมน้ันก็ขึ้นอยูํกับความรู๎ที่ ได๎รับของตัวหญิง
ตั้งครรภ์เอง 
 7.3.1 ทัศนคติต ํอการสํงเสร ิมสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์ ผลการศึกษา พบวํา ทัศนคติตํอการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์ อยํางมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิก ับพฤติกรรมการสํงเสร ิมสุขภาพของหญิง
ตั ้งครรภ์ในเขตพื ้นที ่ต  าบลอัย เยอร ์เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (p<0.05) เนื่องจากกลุํมตัวอยํางมีทัศนคติ
ตํอการสํงเสริมสุขภาพ ของหญิงตั้งครรภ์อยูํในระดับดี มี
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพในระหวํางการตั้งครรภ์อยูํ
ในระดับ ปานกลาง เชํน ติดตามขําวสารด๎านสุขภาพอยูํ
เสมอ ซึ ่งมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของฐิตารีย์วันท
มาลา (2552) ได๎ท าการวิจัยเกี ่ยวกับพฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการ ยา ตรรกใน
โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษา พบวํา ทัศนคติตํอการ
สํงเสร ิมสุขภาพขณะตั ้ งครรภ ์ม ี  ความส ัมพ ันธ ์ก ับ
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 7.3.2 การรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพของ
หญิงตั้งครรภ์ผลการศึกษา พบวํา การรับรู๎ประโยชน์ของ
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ไมํมี ความสัมพันธ์
ทางสถิต ิก ับพฤติกรรมการสํงเสร ิมสุขภาพของหญิง
ตั ้งครรภ์ในเขตพื ้นที ่ต  าบลอัยเยอร์ เวง อ าเภอเบตง 
จังหวัดยะลา (p <0.05) เน่ืองจากกลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎
ประโยชน์ของการสํงเสริม สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อยูํใน
ระดับดี มีพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพในระหวํางการ
ตั้งครรภ์อยูํ ในระดับดี เชํน ขณะตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก
ทํานงดการมีเพศสัมพันธ์ และมีเพศสัมพันธ์โดยทําที่  
เหมาะสมโดยไมํกดทับหน๎าท๎องซ่ึงไมํมีความสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของฐิตาร ีย ์จันทมาลา (2552)ได๎ท  าการวิจ ัย
เก่ียวกับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ที่มารับการฝากครรภ์ใน โรงพยาบาลศิริราช ผลการศึกษา 
พบวํา การรับรู๎ประโยชน์ของการสํงเสริมสุขภาพขณะ
ตั้งครรภ์มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพ 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 7.4ข๎อเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ 2 สํวน 
คือ  
 7.4.1ข๎อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  7.4.1.1จากการศึกษา พบวํา หญิงตั ้งครรภ์มี
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพด๎าน กิจกรรมทางกายอยูํใน
ระดับปานกลาง ซึ่งการออกก าลังกายเป็นสิ ่งส าคัญที่จะ
สํงผลให ๎หญิง ต ั ้งครรภ ์คลอดบุตรได ๎ง ํายขึ ้น ดังนั ้น
เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ควรมีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย
แกํ หญิงตั้งครรภ์เพื่อสํงเสริมให๎มารดาและทารกมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง 
 7.4.1.2จากการศ ึกษา พบว ํา หญิงต ั ้ งครรภ ์ มี
พฤต ิกรรมการส ํ ง เสร ิ มส ุ ขภาพด ๎ านการ  จ ั ดการ
ความเครียดอยูํในระดับปานกลาง หญิงตั้งครรภ์ควรหา
เวลาวํางเพื ่อผํอนคลายเครียด เชํน มี เวลาสังสรรค์กับ
ครอบครัวและเพื่อนบ๎าน เพื่อสํงเสริมให๎หญิงตั้งครรภ์เกิด
ความผาสุกด๎านรํางกาย และจิตใจ 
 7.4.2 ข๎อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งตํอไป 
  7.4.2.1 ควรมีการศึกษาอยํางตํอเนื ่อง เพื ่อ
ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของลักษณะ พฤติกรรมการ
สํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และใช๎เป็นแนวทางใน
การให๎ค าแนะน าและ สํงเสริมการปฏิบัติตนที่ถูกต๎อง
ระหวํางตั้งครรภ์ 
 7.4.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การสํงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดอื่นๆ ที่มี
ลักษณะที่แตกตํางกัน เชํน คํานิยม วัฒนธรรม ประเพณี
ซึ่งอาจท าให๎ได๎ตัวแปรที่ มีผลตํอพฤติกรรมการสํงเสริม
สุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แตกตํางไปจากเดิมและอาจเป็น
ประโยชน์ ในการวางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับหญิง
ตั้งครรภ์ได๎เหมาะสมตามสภาพท๎องถิ่นน้ันๆ 
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