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จารุภา วงศ์ช่างหล่อ. (2560). รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของพฤติ กรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกในเขตกรุงเทพมหานคร.
ปริญญานิพนธ์ ปร.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์
อินทรกําแหงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์ .
การวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ทดสอบและเปรี ย บเที ย บรู ป แบบความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุข อง
พฤติก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รกในเขต
กรุงเทพมหานคร ในกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 324 คนและอายุ 20 ปี ขึ ้น
ไป จํานวน371 คนรวมทั้งสิ ้น 695 คน โดยคัดเลือกตามเกณฑ์จากมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มารับบริ การ
ตรวจหลังคลอด หรื อพาบุตรมารับวัคซีนตามนัดในโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครรวม 9 แห่ง เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามรวมจํานวน 95ข้ อ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.792-0.868 และทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรมLISREL
ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้านบุคคลและ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่
มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่ปรับแก้ มี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในระดับที่ยอมรับได้ (2 =528.44, df = 128, 2/df = 4.128, CFI
=0.97, SRMR = 0.041, and RMSEA = 0.067) และพบว่า2) ปั จจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อคุณภาพชีวิต
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกมากที่สดุ คือ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก( = .60) ปั จจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกมากที่สดุ คือ การรับรู้ ความสามารถตนเอง ( = .59) ปั จจัยเชิงสาเหตุทั้งหมดสามารถร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกได้ ร้อย
ละ 91และร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของคุณภาพชีวิตได้ ร้อยละ 80 3)ผลการเปรี ยบเทียบรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุฯ ระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี
ขึน้ ไปพบว่า3.1) มี ความแตกต่างกันของค่าสัมประสิทธิ์ องค์ ประกอบระหว่างกลุ่มของตัวแปรการกํ ากับตนเอง
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั ว คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก และการรั บรู้ ความสามารถ
ตนเอง 3.2) มีความแตกต่างกันของค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล ระหว่างกลุ่มของตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตร การเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวและคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก และ
4) ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว การรับรู้สขุ ภาพบุตรและการเผชิญปั ญหาแบบ
มุ่งอารมณ์ ในกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี สงู กว่ากลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่
มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป

CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF INDIVIDUAL AND FAMILY SELF-MANAGEMENT
BEHAVIAR AND QUALITY OF LIFE OF FIRST-TIME POSTPARTUM MOTHER IN BANGKOK

AN ABSTRACT
BY
JARUPA WONGCHANGLOR

Presented in partial fulfillment of the requirements for the
Doctor of Philosophy degree in Applied Behavioral Science Research
at Srinakharinwirot University
August 2017

JarupaWongchanglor. (2017). Causal relationship model of Individual and Family
Self-Management Behavior and Quality of life of First-time postpartum mother
in Bangkok.Dissertation,Ph.D. (Applied Behavioral Science Research). Bangkok:
Graduate School,Srinakharinwirot University. Advisor: Assoc. Prof. Dr. Ungsinun
Intarakamhang,and Asst. Prof. Dr. PatchareeDuangchan.
The purpose of this study was to examine and to compare the structural relationshipmodel
of the causal factors affecting Individual and Family Self-Management Behavior and Quality of life
of First-time postpartum mother of six hundred and ninety fivepostpartum mothers. The sample
group was derived from simple random sampling were threehundred and twenty fourage below 20
years postpartum mothers, and three hundred and seventy one age 20 years andover of
postpartum mothers. The data collected by a set of questionnaires with nine
sections.TheCronbach's Alpha coefficient of the measures ranged from 0.792-0.868The
hypothesized modelswere examined by LISREL.
The research results were as follows: 1. The hypothesized structural equation model of
the causal factors individual and family self-management behavior and quality of life of first-time
postpartum mother was adjusted, resulting the moderated level of goodness of fit indices
(2 = 528.44, df = 128, 2/df = 4.128, CFI =0.97, SRMR = 0.041, and RMSEA = 0.067)
2.Theindividual and family self-management behavior was found to be the highest direct predictor
ofquality of life of first-time postpartum mother ( = .60).The highest direct predictor to Individual
and family self-management behavior is self-efficacy (=.59). All causal variables could account
for 91percent of the variance of participative individual and family self-management behavior and
80 percent for quality of life of first-time postpartum mothers. 3.The causal model was compare
between group of postpartum mother age below 20 years and age 20 years and over have result
show that 3.1)There was a difference between groups instandardized factors loading of selfregulation, self-efficacy, individual and family self-management behavior and quality of life of firsttime postpartum mother. 3.2) There was a difference between groups in standardized regression
weightcoefficients of perceived child health, emotional coping, individual and family selfmanagement behavior and quality of life of first-time postpartum mother. 4. The means structure
difference showed thatindividual and family self-management behavior, perceived child health
and emotional coping in group of postpartum mother age below 20 years higher than age 20
years and over.
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ประกาศคุณูป การ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็ จลุลว่ งได้ จากความกรุณาของบุคคลหลายฝ่ ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
รองศาสตราจารย์ ดร.อังศินนั ท์อินทรกําแหง และผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ดวงจันทร์ ที่ให้
้
คําปรึกษาและแนะนําแต่สงิ่ ที่เป็ นประโยชน์มีคณ
ุ ค่าในการดําเนินการทําปริ ญญานิพนธ์ทกุ ขันตอนแก่
นิสติ ตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์รองศาสตราจารย์ ประณต
เค้ าฉิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรมและอาจารย์ ดร. นําชัย ศุภฤกษ์ ชยั สกุล ที่กรุณาเป็ น
กรรมการสอบปริ ญญานิพนธ์ ให้ ความรู้ และคําแนะนําที่ทําให้ ปริญญานิพนธ์นี ้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ประณต เค้ าฉิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธร
ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จารุ วรรโณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ และ
อาจารย์ ด ร.พิ ช ญาณี พูน พลผู้เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ ก รุ ณ าให้ คํ า แนะนํ า ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ขอขอบพระคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้ องในโรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานครทัง้ 8 แห่ง และ
คณะแพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานครและวชิรพยาบาล ที่อนุเคราะห์ และอํานวยความสะดวก ในการ
เก็ บข้ อมูล ขอขอบคุณมารดาหลังคลอดทุกท่านที่ มีความตัง้ ใจและร่ วมมือเป็ นอย่างดีในการตอบ
แบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ สถาบันการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ที่ได้ สั่งสอน ให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจทัง้ ในด้ านวิชาการ และการใช้ ชีวิต ขอขอบคุณฝ่ ายสนับสนุนและเจ้ าหน้ าที่ในสถาบันฯที่ช่วย
ประสานงานเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณพี่ เพื่อนและน้ องร่ วมสถาบันการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่คอยช่วยเหลือ ห่วงใย
และเป็ นพลังสนับสนุนที่สําคัญให้ ก้าวสูค่ วามสําเร็ จนี ้ได้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ทุกท่านที่ให้
โอกาส ให้ กําลังใจ พร้ อมทังช่
้ วยเหลือ เอื ้ออํานวยในทุกด้ านเสมอมา ขอขอบคุณพี่ๆน้ องๆและเพื่อน
พยาบาลที่ให้ คําปรึกษาและเป็ นแรงใจให้ ตลอดมา
ขอขอบพระคุณบิดามารดา พี่ชายและทุกคนในครอบครัวที่เป็ นกําลังใจ และสนับสนุนการ
เรี ยนในทุกด้ าน และขอขอบคุณ คุณวิสตู ร จิรโสภณที่คอยช่วยเหลือผู้วิจยั ตลอดจนสําเร็ จการศึกษา
ุ พ่อสมมาตร วงศ์ช่างหล่อผู้ลว่ งลับ
ท้ ายที่สดุ นี ้ประโยชน์อนั ใดที่จะเกิดจากวิทยานิพนธ์นี ้ขออุทิศให้ คณ
ผู้ซงึ่ เป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ วู ิจยั ศึกษาต่อปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้
จารุภา วงศ์ชา่ งหล่อ

สารบัญ
บทที่
1 บทนํา...............................................................................................................
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา........................................................
ความมุง่ หมายของการวิจยั ...........................................................................
ความสําคัญของการวิจยั ...............................................................................
ขอบเขตของการวิจยั ....................................................................................
ตัวแปรที่ศกึ ษา............................................................................................
นิยามศัพท์เฉพาะ.........................................................................................
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร......................................................................................

หน้ า
1
1
10
10
11
11
12
12

2 เอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้ อ ง.....................................................................
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก............................................
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต..............................
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรก............................................................................
การถ่ายทอดการเป็ นมารดา พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวกับคุณภาพชีวติ ……………………………………………………..
ภาระต่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิต……………………………........................
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ านบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต…………………………………............
การรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวกับคุณภาพชีวติ …………………………………………................
การกํากับตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวติ ……………………………………………………….................
การเผชิญปั ญหา พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวติ ............................................................................................
การรับรู้ตอ่ บุตรกับคุณภาพชีวิต....................................................................

18
19
24
42
42
50
52
52
59
63
70

สารบัญ (ต่ อ )
บทที่
2 (ต่ อ )
อายุกบั การเป็ นมารดา..................................................................................
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................
สมมติฐานของการวิจยั .................................................................................

หน้ า

3 วิธ ีด าํ เนิน การวิจ ยั .........................................................................................
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง.............................................
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ...............................................................................
การสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือ...........................................................
การเก็บรวบรวมข้ อมูล..................................................................................
การจัดกระทําข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล.........................................................

80
80
82
91
92
95

4 ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล …………………………………………....……………..
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง……………………………………
การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา……………………....
การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั ………………………………………

100
100
103
108

5 สรุป ผลการวิจ ัย อภิป รายและข้ อ เสนอแนะ……………………………........
สรุปผลการวิจยั ………………………………………………...........................
อภิปราย………………………………………………………………................
ข้ อเสนอแนะ………………………………………………............……………..

129
132
136
147

บรรณานุก รม........................................................................................................

151

72
74
78

สารบัญ (ต่ อ )
บทที่
ภาคผนวก.................................................................................................................
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใช้ ในงานวิจยั ..........................................................
ภาคผนวก ข รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ...........................
ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ.................................................
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างข้ อคําถามที่ใช้
ในการวิเคราะห์แบบจําลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ......................................

หน้ า
164
165
178
180

ประวัต ยิ ่ อ ผู้วจิ ัย .......................................................................................................

197

188

บัญชีต าราง
ตาราง
1 จํานวนกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บข้ อมูลได้ จริ ง
จําแนกตามโรงพยาบาล...................................................................................
2 จํานวน ร้ อยละ ของข้ อมูลพื ้นฐานของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในกลุม่ อายุน้อย
กว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และกลุม่ รวม (n=695)..........................................
3 ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติ (Normal curve) ของตัวแปรสังเกต
ที่ใช้ ในการศึกษา...............................................................................................
4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก......
5 ค่าดัชนีความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในกลุม่ รวมหลังปรับ..............
6 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม อิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกลุม่ รวมหลังปรับ............................................
7 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวติ มารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลัง
คลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป...........................................................
8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพ
ชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุม่ อายุ20 ปี ขึ ้นไป................................................................................................................
9 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก………………………………………………….....
10 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก…………………...
11 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการกํากับ
ตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก……………………………………………..

หน้ า
82
101
106
107
110
111

118

127

181

182

183

บัญชีต าราง(ต่ อ )
ตาราง
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
12 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก………………………………
13 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการเผชิญปั ญหา
มุง่ อารมณ์ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก…………………………………………
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
14 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการถ่ายทอดการ
เป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก………………………………………..
15 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามภาระต่อ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก...........................................................
16 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการรับรู้สขุ ภาพ
บุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก.................................................................
17 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)............................................................
18 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง และครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695).....................
19 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการกํากับตนเองของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)..........................................................
20 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการรับรู้
ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695).......................
21 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการเผชิญปั ญหามุง่
อารมณ์ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695).........................................
22 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการถ่ายทอดการเป็ น
มารดาของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)...........................................

หน้ า

184

185

186

186

187
189
190
191
192
193
194

บัญชีต าราง(ต่ อ )
ตาราง
23 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรภาระต่อครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695).....................................................
24 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพบุตร
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)....................................................

หน้ า
195
196

บัญชีภ าพประกอบ
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวคิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว…………………………...
2 โมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว ของ Ryan and Sawin (2009)………
3 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัว…………………………………………………
4 โมเดลทฤษฎีทงั ้ 4 ในการศึกษามารดาหลังคลอด ของ Doering (2013)…………..
5 ความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการตนเองกับคุณภาพชีวิต………………………..
6 ความสัมพันธ์การรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิต………………………………………………….
7 ความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุการถ่ายทอดทางสังคมกับการเรียนรู้ชีวิต
แต่งงานและครอบครัว…………………………………………………………...
8 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการถ่ายทอดทางสังคมกับการกํากับตนเองและ
การเผชิญปัญหา…………………………………………………………………
9 ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดการเป็ นมารดา พฤติกรรมการจัดการตนเอง
การเผชิญปัญหาและการกํากับตนเอง…………………………………………..
10 ความสัมพันธ์ภาระต่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิต…………………………………
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเองกับ
ความคาดหวังในผลของการกระทํา………………………………………………
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตัวด้ านสุขภาพ…………………………………………………………………..
13 ความสัมพันธ์ตวั แปรการรับรู้ความสามารถตนเองต่อคุณภาพชีวิต..........................
14 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการรับรู้ความสามารถตนเองกับ
การเผชิญปัญหา…………………………………………………………………
15 ความสัมพันธ์ตวั แปรการรับรู้ความสามารถตนเองกับการเผชิญปั ญหา
การกํากับตนเอง พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ด้ านสุขภาพและคุณภาพชีวิต.....
16 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองในอาการเหนื่อยล้ า
การเผชิญปัญหาและคุณภาพชีวิต………………………………………………

หน้ า
28
35
39
40
41
41
48
49
50
51
54
56
57
57
58
61

บัญชีภ าพประกอบ (ต่ อ )
ภาพประกอบ
17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเอง การเผชิญปั ญหาและ
คุณภาพชีวติ …………………………………………………………………..
18 แสดงความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการเผชิญปั ญหากับคุณภาพชีวิต …………….
19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเผชิญปั ญหา พฤติกรรมการจัดการตนเอง
และคุณภาพชีวิต………………………………………………………………
20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพื ้นอารมณ์บตุ รแบบปรับตัวยากกับ
สุขภาวะของมารดา…………………………………………………………….
21 กรอบแนวคิดในการวิจยั ………………………………………………………….
22 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด…...
23 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตของมารดา
หลังคลอดหลังปรับเส้ นอิทธิพล………………………………..................
24 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เปรียบเทียบรูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป........

หน้ า
62
68
69
71
76
77

109

126

บทที่ 1
บทนํา
ที่ม าและความสําคัญของปั ญหา
สภาพสัง คมในปั จ จุบัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สัง คมเมื อ งหลวง มี ค วามรี บ เร่ ง แข่ง ขัน กัน อยู่
ตลอดเวลา มีผ้ คู นมากมายต้ องมาไกลจากถิ่นกําเนิดเข้ ามาเพียงเพื่อทํางาน ลักษณะครอบครัวของ
สังคมเมืองจึงเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึ ้น การอยูไ่ กลจากถิ่นกําเนิดทําให้ ขาดการช่วยเหลือสนับสนุนสิ่ง
ต่างๆ จากญาติพี่น้องและเครื อญาติในครอบครัว เมื่อครอบครัวมาอยู่ในเมืองและต้ องเลี ้ยงดูบุตรคน
แรก ทําให้ มารดาและบิดาของทารกต้ องมีการจัดการตนเอง บุตรและครอบครัวของตนเองให้ ได้ โดย
ขาดการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเต็มที่จากเครื อญาติ มารดาที่มีบุตรคนแรกในสังคมเมืองหลวงจึงมี
ความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการการเลี ้ยงบุตรด้ วยตนเองและทุกอย่างตามบทบาทหน้ าที่ในครอบครัว
สังคมนันขั
้ บเคลื่อนได้ ด้วยครอบครัว ทุกคนเติบโตมาจากการเลี ้ยงดูของมารดาหรื อ ผู้เปรี ยบเสมือน
มารดา การเป็ นมารดาจึงเป็ นบทบาทสําคัญต่อชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างมาก ไม่ว่าสังคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มารดาก็ยงั เป็ นผู้ที่เลี ้ยง ให้ การดูแลบุตรและทุกคนในครอบครัวเสมอ มารดา
นันจะให้
้
ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ เลี ้ยงดูบุตรให้ เติบโตและเตรี ยมความพร้ อมต่างๆ ให้ แก่
บุตรทังด้
้ านสังคมและสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมต่อการฝึ กหัดการทํากิจกรรมที่จําเป็ นต่างๆ การดูแล
บุตรของมารดาจึงเปรี ยบเสมือนงานที่จําเป็ นและสําคัญต่อครอบครัวและสังคม มารดาเปรี ยบเหมือน
เป็ นผู้สร้ างและรักษากฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่จะก่อให้ เกิดวินยั และนิสยั ที่ดี มารดาเป็ นส่วนสําคัญในการสร้ าง
บรรทัดฐานทางสังคม การพัฒนาทางประเพณี วัฒนธรรม และการสื่อสารของบุตร เพื่อให้ เกิ ดเป็ น
พฤติกรรมที่เหมาะสมทังทางร่
้
างกาย จิตใจและสังคมต่อไป (Coyle. 2009) มารดาจึงเป็ นบุคคลที่มี
บทบาทสําคัญมิใช่เพียงแต่กบั บุตรของตนและครอบครัวเท่านัน้ ยังมีบทบาทในการพัฒนาเยาวชนให้ มี
คุณภาพและดํารงตนให้ เป็ นแบบอย่างของเยาวชนรุ่นหลังในสังคมอีกด้ วย
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกเป็ นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนผ่านของความเป็ นสตรี วยั สาวเข้ าสู่
การเป็ นมารดาและความเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ (Shaw; Wong; & Kaczorowski. 2006) การดูแล
บุ ต รคนแรกอาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ นระยะวิ ก ฤตสํ า คัญ ของมารดาและครอบครั ว เนื่ อ งจากมี ก าร
เปลี่ยนแปลงบทบาทในชีวิต มารดาหลังคลอดมีความต้ องการมากมายหลายอย่างที่เกิดมาจากการ
กระทําตามบทบาทภรรยาและการเลี ้ยงดูบุตรแรกเกิด ซึ่งทําให้ เกิดการสูญเสียในสิ่งที่เคยมีหลายสิ่ง
้ ระยะหลังคลอด มารดาจะต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
หลายอย่าง (Carolan. 2003) ตังแต่
มากภายหลังคลอดทังทางร่
้
างกาย จิตใจและสังคม ทางร่ างกายที่อาจเกิดภาวะซีดหลังจากการเสีย
เลือดในขณะคลอด ความเหนื่อยล้ าจากการคลอด เกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังคลอดเช่น การติดเชื ้อ การ
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ตกเลือด การปวดแผลฝี เย็บ การกลันปั
้ สสาวะไม่ได้ การที่มารดาทุ่มเทเลี ้ยงดูบตุ รจนละเลยตนเอง ทํา
ให้ สขุ ภาพมารดาหลังคลอดอาจทรุ ดโทรมลง เกิดภาวะไม่สขุ สบายต่างๆ อีกทังต้
้ องทํากิจกรรมต่างๆ
ทังการเป็
้
นมารดาและการเป็ นภรรยาด้ วยตนเอง ความเป็ นมารดาและภรรยาจะดําเนินต่อไปเรื่ อยๆ ทํา
ให้ เกิดความเหนื่อยล้ า ทางด้านจิ ตใจมารดาหลังคลอดอาจเกิดภาวะซึมเศร้ าได้ การไม่สามารถมีเวลา
ส่วนตัว ไม่สามารถใช้ แบบแผนการดําเนินชีวิตเดิมได้ อีก เกิดความรู้ สึกผิดเมื่อการดูแลบุตรอาจเกิด
ความผิดพลาด ซึ่งส่งผลให้ เกิดความเครี ยดต่อจิตใจ อีกทัง้ ทางด้านสังคม การต้ องสูญเสียบทบาท
หน้ าที่ในการทํางาน การพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางออกนอกบ้ าน การพบปะเพื่อนฝูง ขาดความเป็ น
อิสระในชีวิต ในด้ านการปรับตัวต่อบทบาทมารดา การเพิ่มสถานะใหม่ในสังคม สัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลรอบข้ าง ภาวะต่างๆ เหล่านี ้ทําให้ มารดาเกิดความเครี ยดเป็ นอย่างมาก (Hung. 2006; Zhou;
Wang; & Wang. 2009; Coyle. 2009) การกระทําตามบทบาทเป็ นมารดาครัง้ แรกนันพบว่
้
ามี
ความสัมพันธ์ กับอาการเครี ยด วิตกกังวล ซึมเศร้ า ปวดศีรษะ เหนื่ อยล้ า รวมถึงอาการทางระบบ
ทางเดินอาหารด้ วย (Coyle. 2009) เหล่านี ้เป็ นสิ่งที่แสดงถึงภาวะที่มารดาหลังคลอดมีแนวโน้ มไม่
สามารถจัดการกิจกรรมตามบทบาทของตนเองและครอบครัวได้ เหมาะสม ซึง่ อาจทําให้ ภาวะสุขภาพ
กาย สุขภาพใจและสัมพันธภาพทางสังคมของมารดาไม่ดีเท่าที่ ควร ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ ป็ นสิ่งบ่งบอกถึง
ระดับคุณภาพชีวิตของมารดา
ปั จจุบนั มารดาวัยรุ่ นมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น พบว่าอัตรามารดาวัยรุ่ นมีมากถึงร้ อยละ 20 ของสตรี
ตังครรภ์
้
ทวั่ ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข. 2556) ซึง่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดไว้ ว่า
มารดาวัยรุ่นคือ มารดาที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. 2557) ซึง่ เป็ นปั ญหาสําคัญอันดับ
ต้ นๆ ในการอนามัย แม่และเด็ก นอกเหนื อจากการเผชิญกับสภาวะมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
ดัง กล่า วข้ า งต้ น แล้ ว มารดาวัย รุ่ น ยัง ต้ อ งเผชิ ญ กับ ความไม่ พ ร้ อมในการเลี ย้ งดูบุต รทัง้ วุฒิภ าวะ
ทางด้ านร่างกาย จิตใจและสังคม (ฤดี ปุงบางกะดี. 2551) ด้านร่ างกายมารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีนิสยั
การรับประทานอาหารตามใจตนเอง ประกอบกับการที่ร่างกายกําลังเจริญเติบโต ทําให้ เกิดภาวะโลหิต
จางมากกว่ามารดาทัว่ ไปโดยเฉลี่ย 1.8 เท่า (OR 1.6–2.0) และมักมีการใช้ สารเสพติด และอาจมีการ
ติดเชื ้อทางเพศสัมพันธ์ มีโอกาสเสี่ยงเกิดภาวะครรภ์เป็ นพิษมากกว่ามารดาทัว่ ไป อาจเกิดการคลอด
ก่อนกําหนดมากกว่ามารดาทัว่ ไปโดยเฉลี่ย 1.4 เท่า (OR 1.1–1.7) (Gupta; et al. 2007) และทารก
นํ ้าหนักตัวน้ อย และมักคลอดยากหรื ออาจคลอดโดยการผ่าตัดทางหน้ าท้ องเนื่องจากขนาดเชิงกรานยัง
แคบเพราะเจริ ญเติ บ โตยัง ไม่เ ต็ม ที่ (ศรุ ต ยา รองเลื่ อน. 2555) นอกจากนี พ้ บว่า มารดาวัย รุ่ น อายุ
10-19 ปี มีความสัมพันธ์ กบั อัตราการตายคลอดของทารก (OR: 1.20, 95% CI= 1.16-1.24) และ
อัตราการตายใน 1 ปี แรกของทารกแรกเกิด (OR: 1.47, 95% CI= 1.41-1.54) (Chen; et al. 2008)
ด้านจิ ตใจ มารดาวัยรุ่ นยังอยู่ในช่วงพัฒนาการที่มกั ตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองก่อน นึกถึง
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ความต้ องการของบุตรน้ อย มีความอดทนน้ อย ต้ องการความรู้สกึ อิสระมาก ทําให้ ละเลยหรื อปฏิเสธใน
การกระทํ า ตามบทบาทมารดา อารมณ์ เ ปลี่ ย นแปลงง่ า ย ห่ ว งภาพลัก ษณ์ ต นเองมากกว่ า การ
เจริ ญเติบโตของบุตรในครรภ์ เกิดความขัดแย้ งระหว่างการมุ่งเน้ นดูแลที่บุตรหรื อการมุ่งเน้ นที่ความ
ต้ องการของตัวเอง (ฤดี ปุงบางกะดี่. 2551) ด้านสังคมและเศรษฐกิ จ มารดาวัยรุ่นกลัวการปฏิเสธจาก
เพื่อน กลัวการอยู่คนเดียว การต้ องแยกตัวออกมาจากสังคมเพื่อนเพื่อเลี ้ยงดูบุตร จึงส่งผลให้ เกิ ด
ความเครี ยดสูง อีกทังมารดาวั
้
ยรุ่ นมักเรี ยนไม่จบต้ องออกจากการศึกษา ทําให้ ไม่มีโอกาสเลือกในการ
ประกอบอาชีพ รายได้ จึงตํ่า ไม่มีความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจในการเลี ้ยงดูบตุ รที่ต้องใช้ คา่ ใช้ จ่ายสูง
ไม่มีความมัน่ คงในครอบครัวอัตราการหย่าร้ างสูง ในด้านการเป็ นมารดานัน้ มารดาวัยรุ่นครรภ์แรกจะมี
ความยากลําบากในการจัดการบทบาทตนเองให้ เกิดความสมดุลระหว่างบทบาทวัยรุ่ นของตนเองและ
บทบาทการเป็ นมารดา (Steinberg.2011)และยังไม่มีประสบการณ์ในการเลี ้ยงดูบตุ รแรกเกิด ไม่อดทน
ต่อพฤติกรรมบางอย่างของบุตร การตอบสนองต่อความต้ องการของบุตรไม่เหมาะสม มีความรู้ในด้ าน
พัฒนาการและการเลี ้ยงดูบตุ รจํากัด (งามนิตย์ รัตนานุกลู . 2555) และพบว่ามารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี
ุ ภาพ เกิดพัฒนาการของบุตรล่าช้ า
เมื่อเลี ้ยงบุตรด้ วยตนเองทําให้ ไม่สามารถเลี ้ยงดูบตุ รได้ อย่างมีคณ
เนื่องจากพฤติกรรมในการเลี ้ยงดูบตุ รที่ไม่เหมาะสมทังในด้
้ านการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างมารดาและบุตร
(Mother-child interaction) ในด้ านของการฝึ กการมีวินยั ให้ กบั บุตร (Discipline) และในด้ านการดูแล
บุตรร่ วมกันของบิดามารดา (Co-parenting) ซึ่งมารดาอายุน้อยมักไม่ค่อยเล่นหรื อพูดคุยกับบุตร ไม่
ค่อยใส่ใจในบุตรของตน ไม่ดแู ลฝึ กฝนทักษะต่างๆให้ บตุ ร (Lewin; Mitchell; & Ronzio. 2013)จะเห็น
ได้ ว่ า มารดาวัย รุ่ น หลัง คลอดครรภ์ แ รกประสบปั ญ หาทัง้ ทางสุข ภาพกาย สุข ภาพจิ ต ใจและทาง
เศรษฐกิจสังคมที่มากกว่ามารดาหลังคลอดครรภ์แรกทัว่ ไป (ฤดี ปุงบางกะดี่. 2551)
การศึกษาถึงการจัดการตนเองของมารดาหลังคลอด พบว่าหากมารดาได้ รับข้ อมูลในการ
จัดการกับการเลี ้ยงดูบตุ ร การดูแลสุขภาพตนเอง การเข้ าถึงข้ อมูลและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้ อง จะทําให้
มารดาเกิดความมัน่ ใจว่าตนเองสามารถจัดการการเป็ นมารดาได้ (Barimani; & Vikström.2015) จาก
สภาพปั ญหาและผลกระทบด้ านลบจากการเป็ นมารดาหลังคลอดครรภ์แรกดังกล่าวข้ างต้ น อาจไม่
เกิดขึ ้น หากได้ รับการช่วยเหลือในการจัดการตนเองและครอบครัวภายในสัปดาห์แรกจะทําให้ มารดามี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น (Doering. 2015) มารดาหลังคลอดครรภ์แรกทังกลุ
้ ม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่
อายุมากกว่า 20 ปี หากมี แนวทางในการจัดการตนเองและครอบครัวต่อการเป็ นมารดาอาจทํ าให้
มารดาวัยรุ่ นสามารถเลี ้ยงดูบตุ รได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างเสริ มพัฒนาการและทําให้ บตุ ร
เติบโตมาอย่างมีคุณภาพต่อไป (McVeigh; & Smith. 2000) การจัดการตนเองในอดีตนัน้ จะ
ประกอบด้ วย 3 ส่ ว นหลั ก คื อ กระบวนการ (Process) โปรแกรม (Program) และผลลั พ ธ์
(Outcome)ในส่วนของกระบวนการมักจะใช้ ทกั ษะการกํากับตนเอง (Self-regulation skill) ในการขจัด
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ปั จจัยเสี่ยงตามเงื่อนไขของโรคที่เป็ น ซึง่ จะมีการตังเป้
้ าหมาย (Goal setting) การสังเกตตนเอง (Selfmonitoring) การสะท้ อนคิด (Reflective thinking) การตัดสินใจวางแผนเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมที่
ต้ องการ (Decision-making) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และจัดการด้ านร่ างกาย จิตใจ
และความคิดให้ เหมาะสมกับการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรม บุคลากรทางสุขภาพมี บทบาทในการให้
ความรู้ แนะนํา และฝึ กปฏิบตั ิ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถรับผิดชอบและจัดการกับภาวะโรคเรื อ้ รังของตนเอง
ได้ และสามารถทํ า กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม สุข ภาพตนเองให้ ดี ขึ น้ ได้ ในส่ว นของผลลัพ ธ์ จ ะมี เ กณฑ์ ที่
เหมาะสมตามภาวะโรคเรื อ้ รังนันๆ
้ เช่น ถ้ าเป็ นเบาหวานเกณฑ์คือ ระดับนํ ้าตาลสะสมที่ต้องลดลงตาม
เป้าหมายที่ผ้ ปู ่ วยตังใจไว้
้
ต่อมาในปี ค.ศ. 2009 โดยไรอันและซาวิน (Ryan; & Sawin. 2009) ได้
พัฒนาขึ ้นทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว (The individual and Family Self-Management
Theory; IFSMT) จากแนวคิดการจัดการตนเองแบบเดิม พบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสม
และปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่องนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support) เป็ นส่วน
สําคัญ ซึ่งทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลที่ดี มีความรักความเอาใจใส่อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ทกั ษะ (Knowledge) และความสามารถในการกํากับตนเอง (self-regulation skill &abilities)
ให้ เกิ ดขึน้ กับผู้ป่วยและบุคคลในครอบครั ว เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูป่วยเกิดการรั บรู้ ความสามารถตนเอง
้ ได้ ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการตนเองต่อภาวะโรคได้
(Self-efficacy) ว่าสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมนันๆ
อย่างต่อเนื่องยาวนาน (Ryan; & Sawin. 2009) ในมารดาหลังคลอด การจัดการสิ่งต่างๆ ในชีวิต
ครอบครัวจึงเป็ นสิ่งที่จําเป็ นและสําคัญมากในช่วงเวลาที่มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกต้ องรับบทบาท
ต่างๆหลายบทบาททัง้ บทบาทภรรยา สมาชิ กครอบครั ว เพื่อน การเป็ นมารดา กระบวนการต่างๆ
เหล่านีเ้ ป็ นมีความซับซ้ อนต้ องผ่านการเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เกี่ ยวข้ องในการแสดงบทบาท
ด้ วยกันและเรี ยนรู้การตอบสนองต่อการกระทําต่างๆด้ วยกัน (Barkin; & Wisner. 2013) แนวคิดการ
จัดการตนเองและครอบครัว จึงจําเป็ นกับมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก เพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี และมีการดํารงภาวะสุขภาพที่ดี (Grey; et al. 2006) การจัดการตนเองและครอบครัวนัน้
มุง่ เน้ นให้ ผ้ ปู ่ วยและบุคคลในครอบครัวสามารถเกิดการจัดการตนเองได้ โดยมีมมุ มองว่าครอบครัวและ
ผู้ป่วยเป็ นหน่วยเดียวกันมีอิทธิพลต่อกันในการช่วยเหลือ เกื ้อหนุนให้ เกิดพฤติกรรมจัดการตนเองได้ ซึง่
ุ ภาพชีวิตที่ดี (Ryan; & Sawin. 2009)
จะนําไปสูผ่ ลลัพธ์คือการมีคณ
คุณภาพชี วิต หมายถึง ความรู้ สึกและความพึงพอใจของบุคคลในด้ านร่ างกาย ด้ านจิ ตใจ ด้ าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิง่ แวดล้ อม ด้ านความเชื่อ เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถในการทํากิจกรรม
ความพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์ในชีวิต อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ ของบุคคล (Zhan. 1992; อัจฉรา นวจินดา.2546) คุณภาพชีวิตเป็ นสิ่งที่
ศึกษากันมานานและนําไปใช้ ในแง่มุมต่างๆ เพื่อบอกถึงคุณภาพประชากร คุณภาพชี วิตอาจศึกษาได้ ทัง้
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โดยรวมและเฉพาะกลุม่ ซึง่ คุณภาพชีวิตเป็ นหลักสําคัญในการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ เนื่องจากบุคคลนัน้
มีมมุ มอง การรับรู้ ต่อคุณภาพชีวิตตนเองแตกต่างกัน จึงจําเป็ นอย่างยิ่งในการประเมินถึงมิติด้านต่างๆ ใน
บริ บทชีวิตของบุคคลนันๆ
้ (Woude; etal. 2015) กลุม่ มารดาหลังคลอดก็เช่นกันเป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการ มี
มุมมองและบริ บทในชีวิตที่เฉพาะเจาะจง มีความซับซ้ อน เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการ
เป็ นมารดา การประเมินปั ญหาที่มีสาเหตุซบั ซ้ อนหลากหลายอย่าง เหมาะสมกับการประเมินด้ วยคุณภาพชีวิต
เพราะเป็ นการประเมินการรับรู้ของบุคคลในชีวิตของตนภายใต้ บริ บท วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคมของบุคคล
นัน้ ว่ามีความคาดหวัง เป้าหมายหรื อมาตรฐานอย่างไรต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง (Zhou; Wang; & Wang.
2009) คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดส่งผลต่อบุคคลทุกคนในครอบครัว ดังนันคุ
้ ณภาพชีวิตของมารดาจึง
เป็ นสิง่ บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพทางกาย จิตสังคม จิตวิญญาณ ที่สง่ ผลกระทบถึงพัฒนาการและคุณภาพชีวิต
ของบุตรและบุคคลในครอบครัวด้ วย บุตรและบุคคลในครอบครัวจะมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์หรื อมี
พัฒนาการที่ดีนนขึ
ั ้ ้นกับคุณภาพชีวิตของมารดา หากคุณภาพชีวิตของมารดาดี มารดาจะมีสขุ ภาพร่างกายที่
ดี มีความสุข ความพึงพอใจ สามารถดูแลบุตรและครอบครัวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Mogos; et al. 2013)
การจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดเป็ นการวางแผนและลงมือกระทํากิจกรรม
ประจําวันเพื่อควบคุมหรื อลดผลกระทบของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นภายในครอบครัวจากการเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการดําเนินชีวิตใหม่ โดยอาจได้ รับความช่วยเหลือจากเครื อข่ายทางสังคมของตนเองหรื อของครอบครัว
เพื่อให้ เกิดความสมดุลและหลอมเป็ นสิ่งเดียวกันกับวิถีการดําเนินชีวิตใหม่ ประสิทธิผลในการจัดการตนเอง
และครอบครัวนันจะขึ
้
้นกับความสามารถรายบุคคลในการเฝ้าสังเกต(Self-monitoring) และคิดแก้ ไขปั ญหา
(Problem-solving) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นอย่างถูกต้ อง ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรมนันจะ
้
พบว่าการศึกษาอิทธิพลของการจัดการตนเอง มักจะศึกษาในกลุม่ ที่อยู่ในภาวะวิกฤตเช่นในกลุม่ ผู้ป่วยเรื อ้ รัง
กลุ่มผู้สงู อายุและกลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีภาวะผิดปกติ เป็ นต้ น ดังในผลการศึกษาของแพทเทอร์ สนั และ
คณะ (Paterson; et al. 2015) ในผู้ป่วยมะเร็ งต่อมลูกหมากที่ได้ ผ่านการแนะนําการจัดการตนเองเกี่ยวกับ
ภาวะโรคภายหลังการรักษาทัง้ ด้ านพฤติกรรมการจัดการความเครี ยดและการสนับสนุนทางสังคม พบว่า
สามารถทํ าให้ ผ้ ูป่ วยมี คุณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ น้ แม้ ว่ าจะผ่ านไป 6 เดื อนภายหลังการแนะนํ า จะเห็ นได้ ว่ า
พฤติกรรมการจัดการตนเองสัมพันธ์ กบั การทําให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ผู้วิจยั จึงเห็นว่าในมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกหากมีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวที่ดี อาจทําให้ เกิดมีคณ
ุ ภาพชีวิตทังมารดาและบุ
้
ตร
มีผลลัพธ์ ที่ดีได้ ซึง่ ต้ องอาศัยปั จจัยต่างๆ ในการให้ ช่วยเหลือสนับสนุนมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ทังปั
้ จจัย
ด้ านบุคคลของมารดาหลังคลอดเองและปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมของมารดาหลังคลอด (Wang; et al. 2013)
ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับ
คุณภาพชีวิตในครัง้ นี ้ พบว่าปั จจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีนนมี
ั ้ ทงปั
ั ้ จจัยด้ านบุคคลและ
้ นปั จจัยที่มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทาง
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม ซึง่ ปั จจัยที่พบนันเป็
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สังคม (Social Cognitive Theory)ของแบนดูรา (Bandura. 1986) ที่เชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์
(Behavior หรื อ B) มีปฏิสมั พันธ์กบั ปั จจัยหลัก 2 ประการคือ ปั จจัยด้ านบุคคล (Personal factors หรื อ
P) ได้ แก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับปั จจัยสภาพแวดล้ อม (Environment factors
หรื อ E) ซึ่ ง ตั ว แปรทั ง้ 3 ตัว นี จ้ ะมี ลั ก ษณะเป็ นอิ ท ธิ พ ลเชิ ง เหตุ -ผลซึ่ ง กั น และกั น (Reciprocal
causation) การที่ปัจจัยทัง้ 3 ทําหน้ าที่กําหนดซึ่งและกันนัน้ ปั จจัยแต่ละปั จจัยไม่ได้ มีอิทธิพลต่อกัน
อย่างเท่าเทียมเสมอไป บางปั จจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกปั จจัยหนึง่ และอิทธิพลของปั จจัยอาจไม่ได้
เกิดขึ ้นพร้ อมกัน แต่ต้องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยหนึ่งจะมีผลต่อการกําหนดปั จจัยอื่นๆ (Bandura.
1989; สมโภชน์ เอี่ ยมสุภาษิ ต. 2556) ซึ่งพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั ว จะขึน้ กับ
ความสามารถในการกํากับตนเอง (self-regulation skill &abilities) และการส่งเสริ มให้ มารดาเกิดการ
รับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ว่าสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมนันๆได้
้
ซึง่ จะนําไปสูก่ ารจัดการ
ตนเองและครอบครัวตามบทบาทของตนได้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน จะเห็นได้ ว่าการทราบถึงสาเหตุของ
การกระทําพฤติกรรมต่างๆ ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จึงใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคม
ของแบนดูรา (Bandura. 1986) เป็ นกรอบแนวคิดร่วมในการศึกษาครัง้ นี ้
การทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของการกระทําพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีทงปั
ั ้ จจัยด้ านบุคคลได้ แก่ การกํากับ
ตนเอง การรั บ รู้ ความสามารถตนเอง การเผชิ ญ ปั ญ หา การรั บ รู้ สุ ข ภาพบุ ต ร และปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้ อมทางสังคม คือการถ่ายทอดการเป็ นมารดา และภาระต่อครอบครัว ปั จจัยทัง้ 2 ประการ
มีอิทธิ พลเชิงเหตุผลซึ่งกันและกัน และทําให้ เกิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ซึ่งปั จจัย
ดังกล่าวอาจไม่ได้ มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
อาจไม่ได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน ดังนันการศึ
้
กษาถึงปั จจัยที่เป็ นเหตุในการกระทําพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ที่ส่งผลให้ เกิดคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด เพื่อ
ช่ ว ยในการวางแผนการจัด การตนเองและครอบครั ว ของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รกได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงต้ องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าปั จจัยใดส่งเสริ มมากหรื อน้ อย หรื อปั จจัยใดอาจไม่
ส่งเสริ ม เพื่อให้ สามารถมีแนวทางที่ชดั เจนและนําไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวในการเลี ้ยงบุตรของมารดาครรภ์แรกได้ จริงต่อไป
ปั จจัยด้ านบุคคลของมารดาหลังคลอดได้ แก่ การกํากับตนเอง การรับรู้ ความสามารถตนเอง
การเผชิ ญปั ญหา การรั บรู้ สุขภาพบุตร ในด้ านการกํ ากับตนเองนัน้ มีความสัมพันธ์ โดยตรงกับการ
จัดการตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในกระบวนการที่จะทําให้ เกิดพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัว (Ryan; & Sawin. 2009) การกํากับตนเอง เป็ นส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรม
เคนเฟอร์ และคณะ (Kanfer; et al.1996) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลไม่สามารถปรับเปลี่ยนโดย
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บุคคลอื่นได้ นอกจากตัวบุคคลนันเองและการปรั
้
บเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลจะต้ องอาศัยแรงจูงใจทํา
ให้ บคุ คลนันยอมรั
้
บและเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกับการฝึ กทักษะที่จะนําไปสู่
การแก้ ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา โดยใช้ กระบวนการกํากับตนเอง ซึง่ ประกอบด้ วย
คือ การติดตามตนเอง (Self-monitoringor Self-observation) การประเมินตนเอง (Self3 ขันตอน
้
evaluation) การเสริ มแรงตนเอง (Self-reinforcement) และในด้ านการรับรู้ ความสามารถตนเอง
พบว่ามารดาที่มีความยากลําบากในการเลี ้ยงดูบตุ รที่มีความผิดปกตินนั ้ หากมีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองในระดับมากก็จะสามารถลดความยากลําบากของมารดาในการดูแลบุตรลงได้ โดยจะสามารถ
จัดการกับสิ่งต่างๆในครอบครัวได้ ดีขึ ้นหากผู้ปกครองมีการรับรู้ความสามารถตนเองที่ดี (Weiss; etal.
2013) อีกทังการรั
้
บรู้ ความสามารถตนเองสัมพันธ์ กบั การจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื อ้ รังที่ส่งผลให้ ภาวะ
ทางสุขภาพของผู้ป่วยดีขึ ้นอย่างชัดเจน (Yoo. 2011) และยังพบอีกว่าการรับรู้ ความสามารถตนเอง
ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตสูงกว่าตัวแปรตัวอื่น (b=.30, p< .001) จึงสรุ ปได้ ว่าการรั บรู้
ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณภาพชีวิต (Joseph; et al. 2014)ปั จจัยด้ านบุคคล
อีกประการหนึ่งคือการเผชิญปั ญหา เมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจากสิ่งเร้ าภายนอกจะทําให้
บุคคลนันเกิ
้ ดความกดดัน ความเครี ยด เกิดปั ญหาภายในจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ าน
้
กรรมการ
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรม ซึง่ บุคคลที่อยู่ในภาวะนันจะแสดงพฤติ
เผชิญปั ญหาออกมา โดยใช้ กระบวนการทางสติปัญญาและทักษะเพื่อจัดการกับปั ญหา โดยใช้ แหล่ง
ประโยชน์ในการปรับตัวอย่างสูงสุดต่อกระบวนการเผชิญปั ญหา (Lazarus; & Folkman. 1984) จาก
การศึกษาของลูจบิกาและคณะ (Ljubica; et al. 2013) พบว่าในกลุม่ มารดา รูปแบบการเผชิญปั ญหา
จะแตกต่างกันไปในแต่ละรู ปแบบการเลี ้ยงดูบุตร (parenting styles) ซึ่งรู ปแบบการเลี ้ยงดูบุตรเป็ น
ส่วนหนึ่งในการจัดการภายในครอบครัว มารดาส่วนใหญ่จะใช้ การเผชิญปั ญหาแบบปฏิเสธ (Denial)
(t= -2.657, p < 0.05) และใช้ รูปแบบการเลี ้ยงดูแบบเผด็จการ (Authoritarian) (t= -.616, p < 0.05)
(Ljubica; et al. 2013) นอกจากนี ้ยังพบว่าปั จจัยด้ านบุคคลที่เกี่ยวข้ องอีกประการหนึ่งคือการรับรู้
สุขภาพบุตร จากการศึกษาของโอกาโมโต้ และเมงุมิ (Okamoto; & Megumi. 2009) ที่กล่าวว่า ซึง่ เป็ น
การรับรู้ ของมารดาหลังคลอดต่อบุตรของตนเองเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการดูแล
บุตรทัง้ ภาวะสุขภาพทางร่ างกายและภาวะพืน้ อารมณ์ หากมารดารั บรู้ ว่าบุตรมีสุขภาพที่แข็งแรงดี
กิจกรรมการดูแลบุตรก็จะดําเนินไปตามปกติ หากบุตรมีการเจ็บป่ วยบ่อยมารดารับรู้ ว่าบุตรสุขภาพไม่
แข็งแรง กิจกรรมการดูแลบุตรอาจต้ องเข้ มงวดมากขึ ้น (Okamoto; & Megumi. 2009)
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมของมารดาหลังคลอด คือการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
และภาระต่อครอบครัวในพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมคือการจัดการบริบทแวดล้ อมซึง่ รวมถึงการทําหน้ าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวให้ เหมาะสมกับ
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ภาวะทางสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ ้นตามเป้าหมายที่ได้ วางแผน(Ryan; & Sawin.
2009)การถ่ า ยทอดการเป็ น มารดาเป็ น ประสบการณ์ พื น้ ฐานความคิด ความเชื่ อ เจตคติ ค่า นิ ย ม
บรรทัดฐานและการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ในเรื่ องของการเป็ นมารดาที่บคุ คลได้ รับมาจากครอบครัว
และบริบทในชีวิตพบว่า มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากมารดาสูบ่ ตุ รสาวในการ
เรี ยนรู้เรื่ องชีวิตแต่งงานและครอบครัว (r=0.22, p<0.05) และเรื่ องการช่วยเหลือภายในบ้ าน (r=0.31,
p<0.01) (Rittenour; et al. 2014) ซึง่ การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมอย่างหนึ่งที่
อาจเอื ้ออํานวยหรื ออาจเป็ นอุปสรรคส่งผลต่อความสามารถในการจัดการตนเองภายในครอบครัวของ
มารดาหลังคลอด ตามที่ผ้ ูวิจยั ได้ ทําการศึกษาเบื ้องต้ น โดยสัมภาษณ์ มารดาหลังคลอดบุตรคนแรก
พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความสําเร็ จในการจัดการตามบทบาทของมารดาคือ การได้ รับการถ่ายทอด
จากมารดาที่เลี ้ยงดูตนเองในเรื่ องต่างๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม ได้ แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ครอบครัว การควบคุมอารมณ์ รู ปแบบในการเลี ้ยงดูบตุ ร ประกอบกับการได้ รับการสอนเรื่ องการเลี ้ยง
บุตรจากบุคลากรทางสุขภาพหรื อจากบุคคลรอบข้ างจึงทําให้ มนั่ ใจในความสามารถที่จะเลี ้ยงบุตรและ
ดูแลครอบครัวได้ ประกอบกับการกระทําบทบาทมารดาได้ นนั ้ มารดาจะเสาะหาข้ อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
บทบาทของตน เริ่มเรี ยนรู้หาข้ อมูลในการดูแลบุตร การกระทําตามแม่แบบ (Role models) การเตรี ยม
ตัวให้ พร้ อมสําหรับบทบาทใหม่ มารดาจะมีพนั ธะสัญญาต่อสถานการณ์ใหม่ในชีวิตที่เกิดขึ ้น (Wilkins.
2006) แบนดูรากล่าวว่า การเรี ยนรู้ นนไม่
ั ้ จําเป็ นต้ องพิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิ (Performance) หาก
เพี ย งการได้ ม าซึ่ง ความรู้ ใหม่ (Acquired) ถื อ ว่า การเรี ย นรู้ ได้ เ กิ ด ขึน้ แล้ ว แม้ ว่า จะไม่มี ก ารแสดง
พฤติกรรมก็ตาม ดังนันการเรี
้
ยนรู้ตามแนวคิดของแบนดูราจะเน้ นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน
โดยยังไม่จําเป็ นต้ องแสดงออกในขณะนัน้ อาจเก็บจําไว้ ภายในเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมจึงค่อยแสดง
พฤติกรรม (Bandura. 1989) เช่นเดียวกับการถ่ายทอดการเป็ นมารดา ที่มีการเรี ยนรู้การเป็ นมารดาทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม ซึง่ การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นตังแต่
้ วยั เด็กมีผลเก็บจํา และแสดงการกระทํา เมื่อตนเองได้
แสดงบทบาทการเป็ นมารดา ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมที่เชื่อมโยงบุคคลเข้ า
กับสังคมและวัฒนธรรม โดยบุคคลจะเรี ยนรู้และซึมซาบความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และบรรทัดฐานของ
สังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่เข้ าไว้ เป็ นพื ้นฐานความคิดและการกระทําพฤติกรรมต่างๆ การถ่ายทอดทาง
สัง คมเป็ น กระบวนการที่ มี โ ครงสร้ างและส่ง ผลต่อ บุค คลในลัก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึง กัน ไม่ ว่ า จะเกิ ด
พฤติ ก รรม ณ ที่ ใ ดแต่ อ าจมี ร ายละเอี ย ดแตกต่ า งกั น (งามตา วนิ น ทานนท์ . 2545)ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้ อมอีกประการหนึ่งคือ ภาระต่อครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิต ดังจากงานวิจัยของ
อังศินนั ท์อินทรกําแหงและคณะ (2550) ได้ ศึกษาไว้ ซึ่งภาระต่อครอบครัวนัน้ เป็ นการรับรู้ ของมารดา
หลังคลอดว่าตนเองต้ องรับผิดชอบต่อบุคคลในครอบครัว ในการหารายได้ ใช้ จ่ายในครอบครัว การดูแล
ความเป็ นอยูบ่ คุ คลในครอบครัว การรับผิดชอบต่อภาระงานบ้ านว่ามีมากน้ อยเพียงใด (อังศินนั ท์อินทร
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กําแหงและคณะ. 2555) การศึกษาของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2552) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัว-งานที่เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต พบว่าภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
คุณภาพชีวิตสมรสและคุณภาพการดูแลบุตร (r= -0.096 , p<.001)
นอกจากนี ก้ ารทบทวนวรรณกรรมยั ง พบอี ก ว่ า ตั ว แปรด้ านบุ ค คลและตั ว แปรด้ าน
สภาพแวดล้ อมมีความสัมพันธ์ กนั และส่งผลไปยังตัวแปรคัน่ กลางคือพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวและส่งผลไปยังตัวแปรตามคุณภาพชีวิตอีกด้ วย ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศกึ ษาที่พบมี
ดัง นี ้ ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองกับตัวแปรตามคุณภาพชี วิต จาก
การศึกษาของมิสราและเลเกอร์ (Misra; & Lager. 2008) ได้ ทําการวิเคราะห์อิทธิพล (path model)
การทํานายคุณภาพชีวิตของในกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีภาวะเบาหวาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการ
จัดการตนเองดี จะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับดี (β= .39) และจากการศึกษาของริ วด้ าและคณะ
(Rueda;&
Perez-Garcia.2013) ในกลุ่ม ผู้ป่ วยความดัน โลหิ ต สูง พบว่ า การเผชิ ญ ปั ญ หามี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวิต (R2=.13 to.29, p<.05) ตัวแปรการรับรู้ความสามารถตนเองที ส่ ่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง จากการศึกษาของณรงค์กร ชัยวงศ์และคณะ (2557) ที่ศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือ้ หัวใจตายเฉี ยบพลัน พบว่าตัวแปร
สาเหตุคือการรับรู้ ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวก (r=0.70, p<.000) และสามารถ
ทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ ร้อยละ 55 ซึง่ สูงกว่าตัวแปรสาเหตุอื่น นอกจากนี ้ยังพบเส้ นทาง
อิทธิพลระหว่างตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและตัวแปรด้านบุคคล ดังเช่น การถ่ายทอดทาง
สังคมกับการกํากับตนเอง พบในการศึกษาของโบรฟี เฮิร์บและคณะ (Brophy-Herb; et al.2012)
ที่พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมจากบิดามารดาจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอารมณ์และการ
้
นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรด้านบุคคล
กํากับตนเอง (Self-Regulation) ของเด็ก (R2=.31) อีกทังพบเส้
กับตัวแปรด้านบุคคลดังเช่น การกํากับตนเองกับการรับรู้ความสามารถตนเอง ดังผลวิจยั ของลาวาซานิ
และคณะ (Lavasani; et al. 2011) ได้ ศกึ ษาโมเดลความวิตกกังวลต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนไฮ
สคูล ประเทศอิหร่ าน พบว่า การกํากับตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ความสามารถตนเอง
(r= 0.16, p<0.01) และยังมีผลการวิจยั ที่พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเองส่งผลต่อการเผชิญปั ญหา
จากผลการศึกษาของหยางและคณะ (Yang; et al. 2010) ในวัยรุ่ นที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวใน
ประเทศจีน พบว่าการรับรู้ ความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับวิธีการเผชิญปั ญหามุ่ง
แก้ ไขปั ญหา (r=0.292, p<0.01)
จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จัย ทัง้ ส่ว นบุค คลและสภาพแวดล้ อ มนัน้ มี ค วามสัม พัน ธ์ ซึ่ง กัน และกัน ต่ อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง พบความสัมพันธ์ ของตัวแปรต่างๆ ที่สอดคล้ องกันตาม
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ทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว และทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคม ผู้วิจยั จึงใช้
เป็ นแนวทางร่ วมกันในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ อีกทังปั
้ จจัยต่างๆที่พบจากการศึกษาวิจยั นันเป็
้ นเหตุผลซึง่
้ วแปรด้ านอายุมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไปและมารดา
กันและกัน และมีความซับซ้ อน อีกทังตั
วัยรุ่นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ยังอาจส่งผลต่อปั จจัยทังหมดในรู
้
ปแบบการศึกษาครัง้ นี ้ ความซับซ้ อนของ
ตัวแปรและการมีอิทธิ พลซึ่งกันและกันของปั จจัยสาเหตุเหตุและผลทําให้ เหมาะสมต่อการสร้ างและ
พัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก โดยผ่าน
ตัว แปรคั่น กลาง พฤติก รรมการจัดการตนเองและครอบครั ว ของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แรก การ
เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรภายในแบบจําลองโดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงเส้ นแบบหลายกลุม่ (Multiple Groups Structural Equation Modeling) และเปรี ยบเทียบระดับค่า
ของตัวแปรในแบบจําลองโดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง (Latent Means) ซึง่ จะทําให้ ทราบ
ว่าปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกจะมีความแตกต่างไปตามกลุ่มอายุหรื อไม่ รวมทังระดั
้ บการแสดงออกของ
พฤติกรรมและปั จจัยเชิงสาเหตุของมารดาหลังคลอดทัง้ 2 กลุ่มอายุนนมี
ั ้ ความแตกต่างหรื อไม่อย่างไร
ผลการวิจยั นี ้สามารถนํามาใช้ ในการวางแผนการสร้ างพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเพื่อให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีให้ เหมาะสม ซึง่ ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและ
ครอบครัวที่เป็ นสิง่ สําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจ ัย
1. เพื่อทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุด้านบุคคลและ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่
มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
2. เพื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่มีอายุตา่ งกัน
3.

เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและ

ครอบครัว ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีอายุตา่ งกัน

ความสําคัญของการวิจ ัย
1. สร้ างองค์ความรู้ใหม่จากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของกลุม่ ตัวแปรตามแนวคิดทฤษฎี
การเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคมกับพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรกที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
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2. ผลที่ได้ จากการวิจยั สามารถสร้ างความชัดเจนเพิ่มขึ ้นในคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และสามารถสร้ าง
เป็ น แนวทางในการส่ง เสริ ม คุณ ภาพชี วิต และครอบครั ว ของมารดาหลัง คลอดบุตรครรภ์ แ รก โดย
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว

ขอบเขตการวิจ ัย
ประชากรในการศึกษาครั ง้ นีค้ ือมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกที่ ใช้ บริ การในโรงพยาบาล
สัง กัด กรุ ง เทพมหานครจํ า นวน 9 แห่ ง คื อ คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ ร พยาบาล โรงพยาบาลตากสิ น
โรงพยาบาลเจริ ญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิรินทร โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์
ชุตนิ ฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลลาดกระบัง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ มารดาหลั ง คลอดบุ ต รคนแรกที่ ใ ช้ บริ การในโรงพยาบาลสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานครที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ภายหลังการ
คลอดบุตร 4 สัปดาห์ถึง 1 ปี และเข้ ารับบริ การตรวจหลังคลอด หรื อนําบุตรมารับวัคซีนที่ห้องตรวจเด็ก
ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ และยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
โดยกําหนดขนาดตัวอย่างจากกําหนดสัดส่วน กลุ่มตัวอย่าง 17-19 คน ต่อ 1 ตัวแปรสังเกต
(Schumacker; & Lomax. 2004; Kline. 2005) การวิจยั ครัง้ นี ้มีตวั แปรสังเกตจํานวน 19 ตัว จึงควรมี
กลุม่ ตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้ อยกลุม่ ละ 315 คน การสุม่ ตัวอย่างใช้ วิธีการสุม่ แบบชัน้
ภูมิตามสัดส่วนประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) โดยใช้ โรงพยาบาลเป็ น
เกณฑ์ในการแบ่งชันภู
้ มิ และกําหนดโควต้ าตามกลุม่ อายุของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก

ตัวแปรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา
สามารถจัดประเภทของตัวแปรได้ ดงั นี ้คือ
ตัวแปรอิสระ มี 2 กลุม่
1. กลุม่ ตัวแปรสาเหตุด้านบุคคลของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก คือ
- การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ (Emotional coping)
- การกํากับตนเอง (Self-Regulation)
- การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy)
- การรับรู้สขุ ภาพบุตร (PerceivedChild Health)
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2. กลุม่ ตัวแปรสาเหตุด้านสภาพแวดล้ อมทางสังคมของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก คือ
- การถ่ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal Socialization)
- ภาระต่อครอบครัว (Family task)
ตัวแปรตามคือ คุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ตัวแปรคัน่ กลาง คือ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรก

นิย ามศัพ ท์ เ ฉพาะ
มารดาหลังคลอดครรภ์ แ รก หมายถึง สตรี ที่ผา่ นการคลอดบุตรครัง้ แรกและบุตรมีชีวิต ที่อยู่
ในช่วงเวลาหลังคลอด 4 สัปดาห์ ถึง 1 ปี

นิย ามเชิงปฏิบ ตั กิ าร
คุณภาพชีวิต ของมารดาหลังคลอดบุต ร (Quality of Life of Postpartum mothers)
หมายถึง ความรู้ สกึ ความพอใจของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเกี่ยวกับ ความสามารถในการกระทํา
กิจกรรมด้ วยตนเอง ความพอใจในชีวิตด้ านร่ างกาย จิตใจ การได้ รับการสนับสนุนทางสังคมและการ
เลี ย้ งดูบุต ร ตามความคาดหวัง ของมารดา ซึ่ง ขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ ใ นชี วิ ต ของแต่ล ะบุค คล มี
องค์ประกอบ 4 ด้ าน คือ (Zhou; Wang; & Wang. 2009)
1) ด้ านร่างกาย (Physical function) เป็ นความพอใจของมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับสภาพ
ร่ างกายและกําลังกายของตนเอง เช่น การนอนหลับพักผ่อนได้ ความแข็งแรงของร่ างกายภายหลัง
คลอด การทํากิจกรรมประจําวันได้ ปกติ ความสามารถในการทํางาน ภาพลักษณ์ของร่ างกายที่กลับ
สภาพเดิม
2) ด้ านจิตใจ (Psychological function) เป็ นอารมณ์ ความรู้ สกึ ของมารดาหลังคลอด
เกี่ยวกับการปรับตัวตามบทบาทมารดาและการเป็ นภรรยาซึ่งเป็ นอารมณ์ ทางด้ านบวกและอารมณ์
ทางด้ านลบ ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การเลี ้ยงบุตร
3) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) เป็ นการรับรู้ของมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือที่ได้ รับจากสมาชิกในครอบครัว ในการเลี ้ยงบุตร การดูแลสภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอกบ้ าน เศรษฐานะของครอบครัว และการทํากิจกรรมทางสังคม
4) การเลี ้ยงดูบตุ ร (Child care) เป็ นความพอใจของมารดาหลังคลอดเกี่ยวกับลักษณะ
นิสยั ของบุตร การให้ นมบุตร พัฒนาการ การป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่อบุตร สุขภาพทางร่ างกายและ
อารมณ์ของบุตร
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การวัดผู้วิจยั ได้ ปรับปรุ งแบบวัดของซู(Zhou; Wang; & Wang. 2009)ให้ เหมาะสมกับ
แนวคิดและบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ ด้ านการทําหน้ าที่ของร่างกาย (Physical
Function) จํานวน 4 ข้ อ ด้ านการทําหน้ าที่ทางจิตใจ (Psychological Function) จํานวน 2 ข้ อ ด้ าน
การดูแลบุตร (Child Care) จํานวน 4 ข้ อ และด้ านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) จํานวน
6 ข้ อ รวม 16 ข้ อ
พฤติก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว ของมารดาหลังคลอด หมายถึงมารดา
หลัง คลอดสามารถประเมิน วางแผนและกระทํ า กิ จ กรรมต่า งๆ ภายในครอบครั ว ได้ ซึ่ง บุค คลใน
ครอบครัวและมารดาหลังคลอดมีอิทธิพลต่อกันให้ เกิดการกระทําพฤติกรรมที่ต้องการและเหมาะสม
ทังการดํ
้
าเนินกิจกรรมตามกับหน้ าที่ บทบาทของการเป็ นมารดา การเป็ นภรรยาและการจัดการเรื่ อง
ภายในบ้ าน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ มีการแสดงพฤติกรรมมารดาหลังคลอดบุตรอย่างเหมาะสมทําให้
สถานการณ์ ก ารมี บุต รคนแรกของครอบครั ว สามารถดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่า งดี ที่ สุด โดยพิจ ารณาจาก
องค์ประกอบ 4 ด้ าน ดังนี ้
1) พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวด้ านการเป็ นมารดา หมายถึง การกระทํา
ของมารดาหลังคลอดตามบทบาท หน้ าที่ การเป็ นมารดา เกี่ ยวกับการสังเกต วางแผนและกระทํ า
กิ จกรรมการเลี ้ยงบุตร การอาบนํ า้ บุตร การเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา การทํ าความสะอาด ส่งเสริ ม
พัฒ นาการของบุต ร การจัด หาและตอบสนองตามความต้ อ งการของบุต ร การจัด สิ่ ง แวดล้ อ มให้
เหมาะสมกับบุตร และการดูแลสุขภาพบุตร
2) พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวด้ านการเป็ นภรรยา หมายถึง การกระทํา
ของมารดาหลังคลอดตามบทบาท หน้ าที่การเป็ นภรรยาเกี่ ยวกับ การประเมิน วางแผนและกระทํา
กิจกรรม การดูแลคู่สมรส การดํารงสัมพันธภาพ การมีเพศสัมพันธ์ การมีบทบาทร่ วมกันในการเลี ้ยงดู
บุตร
3) พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวด้ านการจัดการภายในบ้ าน หมายถึง การ
กระทํ า ของมารดาหลัง คลอดตามบทบาท หน้ า ที่ ใ นการจัด การภายในบ้ า น เกี่ ย วกับ การประเมิ น
วางแผนและกระทํากิจกรรม การมอบหมายให้ สมาชิกดูแลบุคคลภายในครอบครัว สภาพแวดล้ อม
ความเป็ นอยู่ของคนในครอบครัว การใช้ ทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม แสดงออกถึงการช่วยเหลือการ
ทํากิจกรรมของมารดาหลังคลอด การจัดการกับภาวะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว การปฏิบตั ิตาม
คําแนะนําในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นมารดาที่ได้ รับจากบุคคลรอบข้ าง
4)
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วด้ านการจัดการตนเอง หมายถึง
การกระทําของมารดาหลังคลอดในการดูแลตนเองในเรื่ องภาวะสุขภาพ ได้ แก่ การรับประทานอาหาร
การออกกําลังกาย การจัดการอารมณ์และการพักผ่อน การหลีกเลี่ยงสุราและการไม่สบู บุหรี่
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การวัดใช้ แบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ จากทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครั ว ของไรอันและซาวิน เป็ น แบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure)ของมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ข้ อคําถามทังหมด
้
25 ข้ อ ประกอบด้ วย
4 ด้ าน คือ 1) ด้ านการเป็ นมารดา จํานวน 10 ข้ อ 2) ด้ านการเป็ นภรรยา จํานวน 4 ข้ อ 3) ด้ านการ
จัดการภายในบ้ าน จํานวน 7 ข้ อ และ 4) ด้ านการจัดการตนเอง จํานวน 4 ข้ อเป็ นมาตรวัดประมาณค่า
6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สึกตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้
ไม่จริ งเลย 1 คะแนนจนถึงจริงมากที่สดุ 6 คะแนน
การรั บ รู้ ค วามสามารถตนเอง (Perceived Self-efficacy) หมายถึง การที่มารดาหลัง
คลอดมีความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถของตนเองว่าสามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ต้องทํา
ภายหลังคลอดที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยตัวเองหรื อ โดยวิธีการของตัวเองได้ โดยใช้ ความคิด ทรัพยากร ความ
มัน่ ใจ ความตังใจที
้ ่ตนเองมี จัดการและดําเนินการกระทําพฤติกรรมใดๆ ให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเอง
กํ า หนดไว้ โดยผ่า นกระบวนการคิด และคาดหวัง ถึ ง ผลลัพ ธ์ ข องการกระทํ า นัน้ ซึ่ง พิ จ ารณาใน 2
องค์ประกอบ คือ
1) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy expectancy) หมายถึง ความ
มั่นใจของมารดาหลังคลอดว่าตนมีความสามารถในการกระทําพฤติกรรมที่ ต้องการนัน้ จนประสบ
ความสําเร็จและได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2) ความคาดหวังในผลของการกระทํา (Outcome expectancy) หมายถึงการประเมิน
ของมารดาหลังคลอดว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระทํานัน้ จะนํ าไปสู่ผลลัพธ์ หรื อสิ่งที่ ตนคาดหวังไว้ ใน
ระดับใด
การวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองใช้ แบบวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองโดยทั่วไป
(Generalized Self-Efficacy Scale) ของ สวาสเซอร์ และเจรู ซาเลม (Schwarzer; & Jerusalem.
1995) ที่ พัฒ นาจากแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารรั บ รู้ ความสามารถตนเองของบัน ดู ร า ที่ พิ จ ารณาใน 2
องค์ประกอบ คือ 1) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง และ 2) ความคาดหวังในผลของการ
กระทําโดย แบบวัดนีม้ ีการนําไปใช้ อย่างแพร่ หลาย มีข้อคําถามทัง้ หมด 10 ข้ อ หากได้ คะแนนมาก
แสดงว่า การรั บ รู้ ความสามารถตนเองจะสูง ซึ่ง ผู้วิจัย ได้ นํ า มาทดลองใช้ พ บว่า มี ข้ อคํ า ถามที่ ผ่า น
คุณภาพการวัดทังหมด
้
8 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้สกึ ตามความ
เป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริงเลย 1 คะแนนจนถึงจริงมากที่สดุ 6 คะแนน
หากได้ คะแนนมาก แสดงว่าการรับรู้ความสามารถตนเองจะสูง

15
การกํา กั บ ตนเอง (Self-regulation) หมายถึ ง การกระทํ า บางสิ่ ง บางอย่า งในการ
ควบคุม ความคิด ความรู้ สึกและการกระทําของมารดาหลังคลอด เพื่ อให้ บรรลุความต้ องการหรื อ
เป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้ ซึง่ วัดจากองค์ประกอบ 5 ด้ านคือ
1) การกระทําในสิ่งบวก (Positive actions) หมายถึง มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมี
การแก้ ปัญหาต่างๆ และการมองในเชิงบวก ทําสิง่ ต่างๆอย่างมีความสุข
2) การควบคุมตนเอง (Controllability) หมายถึง ความสามารถของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรกในการงดเว้ น สกัดกันคํ
้ าพูด การแสดงออกได้ แม้ พบสิง่ กระทบที่ไม่เป็ นที่พอใจ
3) การแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ (Expression of feelings and needs)
หมายถึง การกระทํ าหรื อคําพูดที่ บ่งบอกความรู้ สึกภายในที่ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกมีการ
แสดงออกเมื่อมีความต้ องการในบางสิง่ บางอย่างสําหรับตนเองและบุตร
4) การกล้ าแสดงออก (Assertiveness) หมายถึง ความสามารถในการกระทํา คําพูด
การแสดงออกตามความรู้สกึ นึกคิดที่มารดามีความมัน่ ใจว่าเป็ นสิง่ ที่ถกู ต้ อง
5) การแสวงหาเพื่อสุขภาวะ (Well-being seeking) หมายถึง การกระทําต่างๆ ที่มารดา
แสวงหาเพื่อทําให้ ภาวะสุขภาพของมารดาหลังคลอดและบุตรที่ดีขึ ้น
ในการวัดการกํากับตนเองได้ ใช้ แบบวัดการกํากับตนเอง (A Short version of the SelfRegulation Inventory, SRI-S) ของไอบานิสและคณะ (Ibanez; et al. 2005) นํามาพัฒนาให้
เหมาะสมกับ บริ บ ทและกลุ่ม ตัว อย่า ง ประกอบด้ ว ย 5 องค์ ป ระกอบคื อ 1) การกระทํ า ในสิ่ง บวก
(Positive actions) จํ านวน 2 ข้ อ 2) การควบคุมตนเอง (Controllability) จํ านวน 4 ข้ อ 3) การ
แสดงออกถึงความรักและความต้ องการ (Expression of feelings and needs) จํานวน 2 ข้ อ 4) การ
กล้ า แสดงออก (Assertiveness) จํ า นวน 2 ข้ อ และ 5) การแสวงหาเพื่ อ สุข ภาวะ (Well-being
seeking) จํานวน 2 ข้ อ รวม 12 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สึก
ตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริงเลย 1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ
6 คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่าการกํากับตนเองสูง
การเผชิญปั ญหามุ่งอารมณ์ (Emotional Coping) หมายถึง กระบวนการทางความคิด
และการกระทําเมื่อมารดาหลังคลอดอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจากสิ่งเร้ าภายนอกจะทําให้ มารดาหลัง
คลอดนันเกิ
้ ดความกดดัน ความเครี ยด เกิดปั ญหาภายในจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ าน
ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ และการแสดงพฤติกรรม ซึง่ มารดาหลังคลอดกระทําวิธีจดั การกับอารมณ์
ที่เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาหรื อความเครี ยดให้ ดีขึ ้นโดยการแสดงออกถึงความรู้สกึ นึก
คิด หรื อระบายอารมณ์ แต่เหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาอาจยังคงอยู่ ได้ แก่ การหลีกหนีจากสถานการณ์นนั ้
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การเบี่ยงเบนความสนใจ การเพิกเฉย เลือกทํางานอื่นแทน การเล่าระบายความรู้ สกึ การพึ่งพาสิ่งเสพ
ติด สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
การวัด ใช้ แ บบวัด ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ จากแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาของลาซารั ส
และโฟร์ คแมน (Lazarus; & Folkman.1984) เป็ นแบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (selfreportmeasure)ของมารดาหลังคลอดต่อวิธีการการเผชิญปั ญหามุ่งอารมณ์ ในปั จจุบนั ข้ อคําถาม
ทังหมด
้
5 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สึกตามความเป็ นจริ งของ
ผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้
คะแนนมากแสดงว่ามารดาหลังคลอดครรภ์แรกใช้ วิธีการเผชิญปั ญหามุง่ อารมณ์สงู
การถ่ ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal socialization) หมายถึง มารดาหลังคลอด
บุตรมี การรั บรู้ เข้ าใจ สามารถกระทํ าบทบาทมารดาได้ จากการสอน บอกเล่า การเลียนแบบจาก
ครอบครัวและสภาพแวดล้ อมที่มารดาได้ เติบโตขึ ้น จนกระทัง่ เลี ้ยงบุตรในปั จจุบนั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับการเป็ นมารดาได้ แก่ การเลี ้ยงบุตร การอาบนํา้ บุตร การเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา การทําความ
สะอาด ทํากิจกรรมประจําวัน สนองตอบตามความต้ องการของบุตร ส่งเสริ มพัฒนาการของบุตร การ
ถ่ายทอดการเป็ นมารดาสามารถถ่ายทอดได้ จากการเลียนแบบจากการกระทําของผู้อื่น จากสื่อบุคคล
ต่างๆ จากสิ่งที่ตนได้ เคยรับมาในวัยเด็ก และจากการได้ รับการสอนแบบสาธิตโดยตรงจากพ่อแม่ จาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จากเพื่อน หรื อจากบุคคลใกล้ ชิด
การวัดการถ่ายทอดการเป็ นมารดาเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการสัมภาษณ์
มารดาหลังคลอดครรภ์แรก เป็ นแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ของมารดาหลังคลอด
ในด้ านการถ่ายทอดการเป็ นมารดา ข้ อคําถามทังหมด
้
7 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดย
้ ไม่จริ งเลย 1
ประเมินระดับความรู้ สึกตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่ามารดาหลังคลอดครรภ์แรกได้ รับการ
ถ่ายทอดการเป็ นมารดามากกว่าผู้ได้ คะแนนน้ อยกว่า
ภาระต่ อ ครอบครั ว หมายถึง การรับรู้ของมารดาหลังคลอดว่าตนเองต้ องรับผิดชอบต่อ
บุคคลในครอบครัว ในการหารายได้ ใช้ จ่ายในครอบครัว การดูแลความเป็ นอยู่บคุ คลในครอบครัว การ
รับผิดชอบต่อภาระงานบ้ านว่ามีมากน้ อยเพียงใดการวัดใช้ แบบวัดที่พฒ
ั นาจากแบบสอบถามของอังศิ
นัน ท์ อิน ทรกํ า แหงและคณะ (2555) โดยการศึกษาครั ง้ นี ไ้ ด้ นํ าแบบสอบถามมาปรั บปรุ ง ให้ อยู่ใน
้
7 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมิน
ขอบเขตของเรื่ องที่จะศึกษา ข้ อคําถามทังหมด
ระดับความรู้ สึกตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนน
จนถึงจริ งมากที่ สุด 6 คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่า มารดาหลังคลอดครรภ์ แรกมีภาระต่อ
ครอบครัว มากกว่าผู้ได้ คะแนนน้ อยกว่า
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การรั บ รู้ สุ ข ภาพบุ ต ร หมายถึง การรั บรู้ ของมารดาหลังคลอดต่อบุตรในด้ า นภาวะ
สุขภาพทังทางร่
้
างกายและอารมณ์ตามการรับรู้ของมารดา เช่น การเจริ ญเติบโตตามพัฒนาการ การมี
นํ ้าหนักเพิ่มตามเกณฑ์ ปกติ การรับประทานอาหารได้ ตามวัย การมีสขุ ภาพแข็งแรง การมีอารมณ์ ดี
การวัด นี ใ้ ช้ แบบวัด ที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ เองจากแนวคิ ด พัฒ นาการทารกแรกเกิ ด ถึ ง 1 ปี ของกี เ ซล
(Gesell)ข้ อคําถามทังหมด
้
6 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สกึ ตาม
ความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ
6 คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่ามารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีการรับรู้ สขุ ภาพบุตรในทางบวก
มากกว่าผู้ได้ คะแนนน้ อยกว่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจ ัยที่เ กี่ยวข้ อ ง
งานวิจยั นี ้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกในเขตกรุ งเทพมหานคร ในกลุ่ม
มารดาวัยรุ่ นอายุน้อยกว่า 20 ปี กบั กลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่
ส่งผลกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ซึง่ จะนําเสนอเนื ้อหาตามลําดับ ดังนี ้
1. คุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
2. พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
3.1การถ่ายทอดการเป็ นมารดา พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิต
3.2ภาระต่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
4. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้ านบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
4.1การรับรู้ความสามารถตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิตและการกํากับตนเอง
4.2การกํากับตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
4.3การเผชิญปั ญหา พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
4.4การรับรู้สขุ ภาพบุตรกับคุณภาพชีวิต
5. อายุกบั การเป็ นมารดาหลังคลอด
6. กรอบแนวคิดในการวิจยั
7. สมมติฐานการวิจยั
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1. คุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุต รครรภ์ แ รก
1.1 ความหมายของคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต (Quality of Life) เป็ นสภาวะที่ผสมผสานระหว่างกาย จิต อารมณ์ สังคม
การให้ ความหมายจึงมีหลากหลาย จากการศึกษาและรวบรวมเอกสาร งานวิจยั มีนกั วิชาการ ให้
ความหมายคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ดังนี ้
องค์การอนามัยโลก (WHOQOL Group. 1994) ได้ ให้ ความหมายของคุณภาพชีวิตไว้ ว่า
เป็ น มโนทัศน์ หลายมิติที่ประสานการรับรู้ ของบุคคลในด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านระดับความเป็ น
อิสระไม่ต้องพึ่งพา ด้ านความสัมพันธ์ ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล
ซาน (Zhan. 1992) ให้ ความหมายของคุณภาพชีวิตว่าคือ ระดับความพึงพอใจซึง่ ขึ ้นอยู่
กับประสบการณ์ในชีวิตของบุคคล
เฟอเรลและคณะ (Ferrell et al., 1996) ให้ ความหมายคุณภาพชีวิต ว่า เป็ นความรู้สกึ ต่อ
ภาวะความสุขสบายที่ไม่คงที่ของบุคคลจากประสบการณ์ชีวิต 4 ด้ าน คือความผาสุกด้ านร่างกาย และ
อาการทางกาย (physical well-being and symptoms) ความผาสุกด้ านจิตใจ (psychological
wellbeing) ความผาสุกทางสังคม (social well-being) และความผาสุกด้ านจิตวิญญาณ (spiritual
wellbeing) มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องอยูบ่ นพื ้นฐานคุณภาพชีวิต
สรุ ปคุณภาพชีวิต หมายถึง ความรู้ สึกและความพึงพอใจของบุคคลในด้ านร่ างกาย ด้ าน
จิตใจ ด้ านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านความเชื่อ เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถ
ในการทํากิจกรรม ความพอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งขึ ้นอยู่กับประสบการณ์ ในชีวิต อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ของบุคคล
1.2องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
คุณภาพชีวิตแสดงถึงลักษณะต่างๆ ในการดํารงชีวิตของบุคคล โดยมีความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคลทังทางด้
้
านพื ้นฐานของบุคคล วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ภาวะสุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม
ซึง่ สิ่งเหล่านี ้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคคล ดังนันการประเมิ
้
นคุณภาพชีวิตต้ อง
คํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญและจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตมีทงั ้
ลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน และแตกต่างกันแล้ วแต่วตั ถุประสงค์ของ การศึกษา นักวิชาการหลายๆท่านได้
สรุ ป และเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบคุณ ภาพชี วิ ต ดัง นี ้ เฟอนาแกน (Flanagan. 1970)
กล่า วถึ ง องค์ ป ระกอบคุณ ภาพชี วิ ต ว่ า ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ความผาสุก ด้ า นร่ า งกายและ
องค์ประกอบด้ านวัตถุที่สําคัญใน การดําเนินชีวิต (physical and material well-being) ความสัมพันธ์
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กับบุคคลอื่น การมี ส่วนร่ วมกิ จกรรมในสังคม การพัฒนา ตนเองและการประสบความสําเร็ จตาม
เป้าหมายที่ต้องการและการสันทนาการ
พาลิลดาและแกรนท์ (Padilla; & Grant. 1985) ให้ แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตว่าควรประกอบด้ วยความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน การรับรู้ ความผาสุก ด้ านร่ างกาย
และจิ ตใจ ความรู้ สึกเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตนเอง การตอบสนองต่อการวิ นิจฉัยและการรั ก ษา
รวมทังความรู
้
้ สกึ ต่อสังคมรอบตัว
ซาน (Zhan) สรุ ปองค์ประกอบคุณภาพชีวิตว่าประกอบด้ วยความพึงพอใจในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
ความรู้ สึกความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ความรู้ สึกมีคุณค่าในตนเองหรื ออัตมโน
ทัศน์ ภาวะสุขภาพและการทําหน้ าที่ของร่างกาย เช่น การปฏิบตั ิกิจวัตร ประจําวัน และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับอาชีพ การศึกษาและรายได้ หรื อเศรษฐสังคม ความต้ องการในด้ านต่างๆ ของบุคคล ได้ รับการ
ตอบสนองในทางที่ดีก็จะทําให้ บคุ คลมีความสุขและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
แคมป์ เบล (Campbell. 1976)กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตไว้ 3 ประการ คือ
1) องค์ประกอบด้ านกายภาพ ได้ แก่ปัจจัยทางมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
สภาพที่อยูอ่ าศัย การมีปัจจัยพอเพียงเลี ้ยงชีวิตโดยไม่อดอยาก ขาดแคลน
2) องค์ประกอบด้ านสังคม ได้ แก่ปัจจัยทางการศึกษา สุขภาพอนามัย ความมัน่ คง
ของครอบครัว การสามารถตัดสินใจที่จะเลือกดําเนินชีวิตด้ วยตนเองอย่างถูกต้ องดีงาม
3) องค์ประกอบทางจิตวิทยา ได้ แก่ปัจจัยด้ านความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความหวัง
ความคับข้ องในชีวิต และการมีเสรี ภาพ
เฟอร์ แรนส์และพาวเวอร์ (Ferrans; & Power. 1978) ได้ วิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis)ของ
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตของจอร์ จและเบียร์ สนั (George; & Bearson. 1980)แล้ วสรุ ปองค์ประกอบที่
ได้ จากการวิเคราะห์ปัจจัย เป็ น 4 องค์ประกอบ คือ
1) ด้ านสุขภาพและหน้ าที่ (Health; & Functioning) เกี่ยวกับสภาวะของร่ างกายและ
ความสามารถในการดํ าเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ประจํ าวัน การแสดงบทบาททางสัง คม ได้ แก่ สุขภาพ
ความเครี ยด ความสามารถในการดูแลสุขภาพ การพึ่งพาตนเอง เพศสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว กิจกรรมยามว่าง ความสามารถในการเดินทาง
2) ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ (Social; & Economic) เป็ นสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของบุคคล ซึง่ บุคคลต้ องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้ องการเพื่อนที่ให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ต้ อ งการกํ า ลัง ใจ การเชื่ อถื อและไว้ ว างใจ การมี ที่ อยู่อ าศัย ที่ มั่น คง มี ก ารศึก ษามี ง านทํ า มี ร ายได้
เพียงพอในการดํารงชีวิต พึง่ พาตนเองด้ านการเงินได้
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3) ด้ านจิตใจและจิตวิญญาณ (Psychological and Spiritual)เป็ นสภาพของการรับรู้
และการตอบสนองทางอารมณ์ จิตใจ และจิตวิญญาณ ความเชื่อ เมื่อมีสิ่งเร้ าเข้ ามากระทบสามารถ
รักษาสมดุลของจิตใจ เกิดความพอใจและความสุขในชีวิตได้ มีจดุ มุ่งหมายในชีวิต มีความสงบสุขทาง
จิตใจ มีศรัทธาทางศาสนา
4) ด้ านครอบครัว (Family)เป็ นสภาพของสัมพันธภาพของสมาชิกภายในครอบครัว
ภาวะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว ความสุข ความพอใจระหว่างสมาชิกในครอบครัวและบุตร รวมถึง
สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส
ความสําคัญของคุณภาพชีวติ ต่อมารดาหลังคลอด
ในอดีตการดูแลสุขภาพมารดาและทารกตังแต่
้ ระยะตังครรภ์
้
จนกระทั่งคลอดนัน้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อดูแลสุขภาพมารดาและทารกให้ ปลอดภัย มีสขุ ภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเกิดความ
พึงพอใจในการบริ การ ส่งเสริ มให้ มีประสบการณ์ ที่ดีตลอดการตังครรภ์
้
การคลอดและหลังคลอด ใน
ระยะหลังมานี ้ได้ ให้ ความสนใจในอัตราการเจ็บป่ วยและอัตราการตายของมารดาและทารกเพิม่ มากขึ ้น
ซึ่งการนํ า ไปสู่การพัฒนาผลลัพธ์ ของอัตราการเจ็ บป่ วยและอัตราการตายให้ ดีขึน้ จะต้ องปรั บปรุ ง
คุณภาพการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันไม่ให้ มีการเจ็บป่ วยและการเสียชีวิตของมารดาและทารกใน
ทุกช่วงของการตังครรภ์
้
การคลอดและหลังคลอด การวัดคุณภาพชีวิตจึงเข้ ามามีความสําคัญ การ
ประเมินและทราบถึงคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกจะเป็ นสิ่งบ่งบอกถึงผลลัพธ์ ของภาวะสุขภาพ
ของมารดาและทารกและคุณภาพในการดูแลของการบริ การทางสุขภาพ ทัง้ ในด้ านร่ างกาย จิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณ (Mogos; et al. 2013)
1.3การวัดคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
คุณภาพชีวิตเป็ นแนวคิดที่ มีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่หลากหลายซับซ้ อน ทัง้ ในการให้
นิยาม ความหมาย หรื อแม้ แต่การวัด (Cummins. 1997)คุณภาพชีวิตเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นใน
องค์ประกอบทางสุขภาพ และเป็ นสิง่ ที่สามารถบอกได้ วา่ อัตราการเจ็บป่ วยและสิ่งคาดหวังทางสุขภาพ
ว่าเป็ นอย่างไร จากการศึกษาของ Mogos และคณะ (2013) พบว่าการศึกษาคุณภาพชีวิตในกลุม่ สตรี
ตังครรภ์
้
และมารดาหลังคลอด ส่วนใหญ่การประเมินคุณภาพชีวิตเป็ นการประเมินด้ วยเครื่ องมือวัด
คุณภาพชีวิตโดยทัว่ ไปเช่น Short Form Health Survey-36 (SF-36), WHOQOL-BREF, (พรรณทิพา
ศักดิ์ทอง. 2554)
เครื่ องมือที่เฉพาะเจาะจงสําหรับคุณภาพชีวิตของสตรี ตงครรภ์
ั้
และมารดาหลัง
คลอดเป็ นสิ่งที่ขาดอย่างมาก การไม่มีแบบสอบถามเฉพาะกลุม่ ที่นํามาใช้ ในงานวิจยั อาจทําให้ ผลการ
ประเมินไม่ถกู ต้ องตรงตามความเป็ นจริ งทังหมด
้
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรมารดาหลังคลอดนี ้มีความ
เฉพาะในด้ านร่ างกาย จิตใจ และสังคมอย่างมาก แม้ ในทางสุขภาพจะไม่คิดว่ากลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มผู้ที่มี
ความเจ็บป่ วย แต่กลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ที่มีความต้ องการที่เฉพาะเจาะจงไม่เหมือนกลุ่มประชากรทัว่ ไป และ

22
ความต้ องการนัน้ ยังส่งผลไปถึงพัฒนาการ การเจริ ญเติบโตและคุณภาพของทารกแรกเกิดโดยตรง
หากความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนองให้ ตรง เหมาะสมอาจส่งผลกระทบไปยังคุณภาพชีวิตของ
มารดาและทารกต่อไปได้ (Coyle. 2009)
แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อวัดคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดมี 2 ฉบับคือ
แบบสอบถามสําหรับประเมินคุณภาพชีวติ มารดาหลังคลอด (PQOL) และ แบบสอบถามคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอด (MAPP-QOL)
1. แบบสอบถามสําหรับประเมินคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด (Questionaire for
evaluating the quality of life of postpartum women, PQOL)
แบบสอบถามนี ้พัฒนาขึ ้นโดย ซูและคณะ (Zhou; Wang; & Wang. 2009.) ในปี ค.ศ. 2009 มี
วัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด ภายใน 1 ปี แรก ในประเทศจีน ซึง่ ขันตอนการสร้
้
าง
แบบสอบถามเริ่ มจาก 1) การสัมภาษณ์ เจาะลึกร่ วมกับการสังเกต และการประชุมกลุ่มย่อย มารดา
หลังคลอด นํ าข้ อมูลมาปรึ กษาผู้เชี่ ยวชาญร่ วมกับ การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้ อง 2) ปรั บข้ อ
คํ า ถามโดยผู้เ ชี่ ย วชาญและมารดาหลัง คลอด 3) คัด เลื อ กข้ อ คํ า ถามโดยใช้ ร่ ว มกัน หลายวิ ธี คื อ
วิเคราะห์องค์ประกอบ คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าความสัมพันธ์ การทดสอบซํ ้า ได้ ข้อคําถาม
ทังหมด
้
167 ข้ อ คัดเลือกเหลือ 101 ข้ อ นํามาทดลองใช้ กบั สตรี 200 คน นํามาผ่านผู้เชี่ยวชาญ 10 คน
อี ก ครั ง้ หนึ่ง จากนัน้ คัดเลือกเหลือ 40 ข้ อคํา ถาม ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ ด้ า นการทํ าหน้ า ที่ ของ
ร่ างกาย (Physical Function) จํานวน 12 ข้ อ ด้ านการทําหน้ าที่ทางจิตใจ (Psychological Function)
จํานวน 8 ข้ อ ด้ านการดูแลบุตร (Child Care) จํานวน 8 ข้ อ และด้ านการสนับสนุนทางสังคม (Social
Support) จํานวน 16 ข้ อ (Zhou, et al. 2009: 501) รายละเอียดดังนี ้
1) ด้ านร่างกาย(Physical function) เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับการนอนหลับพักผ่อน ความเจ็บปวด
ร่างกายภายหลังคลอด การมีพลังกายในการกิจกรรมประจําวัน ความสามารถในการทํางาน
ภาพลักษณ์ของร่างกาย การมีเพศสัมพันธ์ การคุมกําเนิด
2) ด้ านจิตใจ (Psychological function) เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับการปรับตัวตามบทบาทมารดา
อารมณ์ทางด้ านบวก อารมณ์ทางด้ านลบ เจตคติตอ่ การเลี ้ยงบุตร ความมัน่ ใจในการเลี ้ยงบุตร
3) การสนับสนุนทางสังคม (Social support) เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความช่วยเหลือในการเลี ้ยงบุตร สภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน สภาพแวดล้ อมภายนอกบ้ าน เศรษฐานะ
ของครอบครัว กิจกรรมทางสังคม
4) การเลี ้ยงดูบตุ ร (Child care) เป็ นการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะนิสยั ของบุตร การให้ นมบุตร
พัฒนาการ การป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุตอ่ บุตร สุขภาพทางร่างกายของบุตร
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2.แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด (Maternal Postpartum Quality of Life
Questionnaire, MAPP-QOL) ได้ มีการพัฒนาแบบสอบถาม MAPP-QOL โดยใช้ มารดาหลังคลอด
จํานวน 184 คน วัดในช่วงเวลาหลังคลอด 1 สัปดาห์ และ 3 สัปดาห์ ซึง่ ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ
พบมี 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้ านจิตใจและทารก (Psychology/ baby) มีข้อคําถาม 9 ข้ อ
2) ด้ านเศรษฐานะ (Socioeconomic) มีข้อคําถาม 9 ข้ อ 3) ด้ านสัมพันธภาพและคูส่ มรส (Relational/
spouse-partner) มีข้อคําถาม 5 ข้ อ 4) ครอบครัวและเพื่อน (Relational/ family-friends) มีข้อ
คําถาม 9 ข้ อ 5) ด้ านสุขภาพและการทําหน้ าที่ (Health & functioning) มีข้อคําถาม 9 ข้ อ
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงภายใน ทัง้ 5 องค์ประกอบมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค อยู่ระหว่าง .82
ถึ ง .96 ค่ า ความเชื่ อ มั่น อยู่ร ะหว่ า ง .66 ถึ ง .76 ค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง จํ า แนกและเชิ ง ลู่เ ข้ า มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับแบบสอบถามอารมณ์เชิงลบ ซึง่ สนับสนุนค่าความเที่ยงตรงเชิงจําแนกและเชิง
ลูเ่ ข้ า (Hill, et al. 2006. 205) มีข้อคําถามทังหมด
้
41 ข้ อ แบบสอบถามเป็ นลิเคิร์ตสเกล 6 ระดับ (1-6)
ถามความพึงพอใจจาก ไม่พอใจอย่างมากถึงพอใจมากที่สดุ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้เลือกใช้ แบบสอบถามสําหรับประเมินคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด (PQOL)
ของซูและคณะ (Zhou, et al.2009) เนื่องจากเป็ นแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นจากบริ บทของชาวเอเชีย
และสร้ างในกรอบระยะเวลาหลังคลอดเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างมารดาหลังคลอด
ครรภ์ แรกในงานวิจัยนี ้ ดังนัน้ ในการวัดคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด จึงควรวัดองค์ประกอบ
ทังหมด
้
4 ด้ านคือ ด้ านร่ างกาย(Physical function) ด้ านจิตใจ (Psychological function) การ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) และการเลี ้ยงดูบตุ ร (Child care)
1.4งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาของซูบารันและฟอเรส (Zubaran; & Foresti. 2011: 13-15) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์
ระหว่า งภาวะซึมเศร้ ากับคุณ ภาพชี วิ ตในมารดาหลังคลอดระยะ 2-12 สัป ดาห์ เชื อ้ สายโปรตุเ กส
จํานวน 101 คนสามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ และเต็มใจที่จะเข้ าร่ วมการวิจยั และไม่ได้ มี
อาการป่ วยทางจิตหรื อเคยรั กษาอาการซึมเศร้ ามาก่อน ผลการวิจัยพบว่าหากมารดาหลังคลอดมี
คุณภาพชีวิตตํ่าจะสัมพันธ์กบั ภาวะซึมเศร้ าทางจิตใจได้ (r=0.78, p<.001)
จะเห็นได้ วา่ ในคุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอด จะเป็ นสิง่ บ่งบอกถึงสภาวะทังทางจิ
้
ตใจและ
ร่างกาย ซึง่ ส่งผลต่อคุณภาพทังมารดาและทารก
้
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2. พฤติก รรมการจัด การตนเองและครอบครัวกับ คุณภาพชีวติ
2.1ทฤษฎีในการวิเคราะห์เชิงสาเหตุพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาทฤษฎี พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั ว พัฒ นามาจากแนวคิด 2
แนวคิดคือ แนวคิดเดิมคือการจัดการตนเอง (Self-Management concept) และแนวคิดการจัดการ
ตนเองและครอบครัว (A framework for the study of selfand family management)ในอดีตแนวคิด
การจัดการตนเองมีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาทางสังคม (Social cognitive theory) ของ
แบนดูรา เพื่อนํามาใช้ ในการจัดการต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเรื อ้ รัง (Jang; & Yoo. 2012) ซึง่ จะ
กล่าวในการพัฒนาทฤษฎีตามลําดับต่อไปนี ้
2.1.1 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-Management concept)
2.1.2 แนวคิดการจัดการตนเองและครอบครัว (A framework for the study
of self-and family management)
2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว (Individual and Family
Self- Management Theory)
ซึง่ แสดงรายละเอียดได้ ดงั นี ้
2.1.1 แนวคิดการจัดการตนเอง (Self-Management concept)
แนวคิดการจัดการตนเองเป็ นแนวคิดเริ่ มต้ นของทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งแนวคิดการจัดการตนเองได้ เริ่ มแพร่ หลายมามากกว่าสิบปี แล้ ว การนํามาใช้ ในการดูแล
ผู้ป่วยเรื อ้ รังโดยแนวคิดที่วา่ การดํารงสุขภาพที่ดีเป็ นการปรับเปลี่ยนหรื อหมุนเวียนอย่างสมดุลหรื อเป็ น
พลวัตร การจัดการตนเองนันจะรวมถึ
้
ง การคิด การตัดสินใจ การเฝ้าดูอาการของตนเอง การสื่อสาร
การให้ ข้อมูลแก่บคุ ลากรทางสุขภาพและการปฏิบตั ิตวั ตามแผนการรักษาที่ได้ วางไว้ อีกด้ วย ต่อมาได้ มี
การนํ า แนวคิ ด นี ม้ าใช้ ห ลากหลายและกว้ า งขวางมากขึ น้ รวมถึ ง การใช้ ใ นการจัด การครอบครั ว
(Taylora; & Lopez. 2005) และได้ มีการนําแนวคิดนี ้ไปใช้ ในการทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รังสามารถจัดการ
ตนเองอย่างได้ อย่างมีประสิทธิผลที่ดี (Jang; & Yoo. 2012; Holman; & Lorig. 2004) ซึง่ เป้าหมาย
หนึง่ ในการดูแลรักษาคือต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถดูแลตนเองได้ และปฏิบตั ติ นตามภาวะโรคของตนเอง
ได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ ในปั จจุบนั ระบบการดูแลสุขภาพประชาชนมีการปรับให้ เกิดการดูแลที่เป็ นลําดับขัน้
มากขึ ้น ด้ วยการดูแลที่เน้ นในการดูแลคนป่ วยที่บ้านมากกว่าการเข้ ามาดูแลอยู่ภายในโรงพยาบาล
แม้ วา่ ผู้ป่วยที่ออกมาจากโรงพยาบาลภายหลังการรักษาแล้ วก็ตาม จะเน้ นให้ เกิดศักยภาพแก่ญาติโดย
ให้ ความรู้เพื่อให้ สามารถดูแลพักฟื น้ ที่บ้านได้ อีกทังประชาชนเป็
้
นจํานวนมากที่ป่วยด้ วยโรคเรื อ้ รังจาก
แบบแผนการดํ า เนิ น ชี วิต สมัย ใหม่ มี ก ารแข่ง ขัน ในการทํ า งานมาก มี ภ าวะเครี ย ดสูง อาหารที่ ไ ม่
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เหมาะสมกับการส่งเสริ มให้ มีสขุ ภาพที่ดี และขาดการออกกําลังกาย ภาวะสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคก็ควรมีการป้องกันทังจากการดู
้
แลปฐมภูมิ ทุตติยภูมิและตติยภูมิ การพัฒนาทฤษฎีการจัดการ
ตนเองและการปฏิบตั ติ วั ต่างๆจะส่งเสริมให้ มีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี
การจัดการตนเองเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมประจําวันในรูปแบบที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ที่ตนเองมีอยู่ พฤติกรรมการจัดการตนเอง ได้ แก่ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับภาวะโรคที่เป็ นว่าเป็ นโรคอะไร อยู่
ในระยะใด มี การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมอย่างไร การจัดการบทบาทของตนเอง มี การประเมิ นและ
วิเคราะห์ว่าสิ่งใดควรทํา สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง การปรับกิจกรรมประจําวันให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิตวั
ให้ เหมาะสมกับภาวะสุขภาพ ซึง่ ต้ องอาศัยทักษะในการแก้ ปัญหา (Skill of problem solving) การ
ตังเป้
้ าหมาย (goal setting) การตัดสินใจ (decision making) การใช้ ทรัพยากร (using resource)
การร่ วมมือกันระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางสุขภาพ (forming patient-provider partnership) การ
วางแผนและลงมือปฏิบตั ิตามแผน (action planning) และการปรับให้ เหมาะสมกับตนเอง (selftailoring)) อีกทังมี
้ การศึกษาและงานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการตนเองในโรคเรื อ้ รังต่างๆ ในแง่มมุ ของการ
จัดโปรแกรมเพื่อช่วยให้ เกิดการจัดการตนเองที่เหมาะสมและการปรับพฤติกรรม (Yates. 1986)
จากการศึก ษาที่ ผ่า น ๆ มาเกื อบทัง้ หมด ที่ ศึก ษาการจัดการโปรแกรมเพื่ อให้ เ กิ ดการ
จัดการตนเองของบุคคลที่ส่งผลทางบวกกับภาวะสุขภาพนัน้ เป็ นการศึกษาผลลัพธ์ ในช่วงระยะเวลา
สันๆ
้ ไม่เกิน 6 เดือน (Kendall; et al. 2004) จะพบว่าการให้ ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทํา
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาสู่การจัดการตนเองในระยะยาวได้ และสิ่งสําคัญเท่าเทียมกันกับ
การให้ ความรู้ คือบริ บทในชีวิตและสิ่งแวดล้ อมของบุคคลนัน้ และยังพบว่าปั จจัยสําคัญที่ทําให้ การ
อบรมโปรแกรมพฤติกรรมจัดการตนเองแก่ผ้ ปู ่ วยได้ ผลดีคือ การสร้ างสัมพันธภาพที่เป็ นมิตรและเป็ น
กันเองระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางสุขภาพ
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสํ า คัญ ในบทบาทของสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ การจัด การตนเองแล้ ว
สอดคล้ องกับการศึกษาของคลากและคณะ (Clark; et al. 2001) ในปี ค.ศ.2001 ที่อธิบายถึง
ความสํ า คัญ ของสิ่ง แวดล้ อ มกับ การกํ า กับ ตนเอง (Self-regulation)
ที่ จ ะช่ ว ยให้ บุค คลเกิ ด
ความสามารถในการกํากับตนเองขึ ้นกับเงื่อนไขหลายอย่างในปั จจัยด้ านบริ บทสิ่งแวดล้ อม รวมทังการ
้
ข้ องเกี่ยวของบุคคลในครอบครัว ความชํานาญในการรักษา การสนับสนุนของที่ทํางานหรื อโรงเรี ยน
การช่วยเหลือ/กิจกรรมในชุมชน การควบคุมสิง่ แวดล้ อมและการทําตามนโยบาย
ฟิ ชเชอร์ และคณะ (Fisher; et al. 2004)ในปี ค.ศ.2004 ได้ นําเสนอรูปแบบบริ บทของการ
จัดการตนเองโดยมุ่งเน้ นไปที่ระดับบุคคลไปสู่ความร่ วมมือระหว่างบุคคล ระบบงานและระดับชุมชน
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของเคนดอลและคณะ (Kendall; et al. 2004) ในปี ค.ศ.2004 เช่นเดียวกัน
ว่าการจัดการตนเองนันจะต้
้ องปรับแนวคิดใหม่โดยรวมปั จจัยทางสังคมเข้ าไปเกี่ยวข้ อง รูปแบบเหล่านี ้
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ได้ ผ่านการศึกษามาแล้ วว่า การช่วยเหลือในระดับบุคคลไม่เพียงพอให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยงั่ ยืน
จะต้ องนําเอาปั จจัยด้ านบริ บทเข้ าไปรวมกับการจัดการตนเอง โดยที่ไม่สามารถแยกเอากระบวนการ
ทางสังคม (social processes) และทรัพยากรด้ านชุมชน (community resources) ออกจากการ
จัดการตนเองได้
ในทางปฏิ บัติ แ ละการนํ า การจัด การตนเองไปใช้ ใ นภาวะโรคเรื อ้ รั ง ต่า งๆนัน้ มี ค วาม
หลากหลายวิธีการ และหลากหลายแนวคิด มีการปรับและพัฒนาแนวทาง วิธีการต่างๆ เรื่ อยมา ตังแต่
้
การให้ ความรู้ ผ้ ปู ่ วยและญาติ จนถึงการประสานงานกับชุมชน เพื่อให้ เกิดความสําเร็ จในการทําให้
ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเองได้ เหมาะสม ในภาวะโรคเดียวกันก็มีการนําการจัดการตนเองไปใช้ ใน
แนวทางที่แตกต่างกัน ทําให้ การพัฒนาหรื อการต่อยอดจากองค์ความรู้ เดิมที่มีนนเป็
ั ้ นไปได้ ยาก ทาง
ศูนย์การจัดการตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยล (Center for Self-Management
Intervention at the Yale School of Nursing) จึงมีการรวบรวมมโนทัศน์ตา่ งๆที่ได้ จากการนําแนวคิด
การจัดการตนเองไปใช้ มาพัฒนาเป็ นแนวคิดการจัดการตนเองและครอบครัว (A framework for the
study of self-and family management) พัฒนาโดยเกรย์และคณะ (Grey, et al. 2006)
ในปี ค.ศ.2006 และพัฒนาเป็ นทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว (The individual and Family
Self-Management Theory, IFSMT) ในปี 2009 โดย Ryan & Sawin รายละเอียดดังข้ อต่อไป
2.1.2 แนวคิดการจัดการตนเองและครอบครัว (A framework for the study of self and
family management)(Grey, et al. 2006)
แนวคิ ด การจัด การตนเองและครอบครั ว มี แ นวทางในการพิ จ ารณาหลายด้ า น คื อ
1) บุคคลจะดําเนินการจัดการตนเอง ภายใต้ บริ บทของครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมของตนเอง
2)
การจัดการตนเองและครอบครั วต่อภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รั งมี ลักษณะเป็ นพลวัตร ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามบริบทและเวลาที่เหมาะสมได้ ทงปั
ั ้ จจัยเสี่ยง ปั จจัยป้องกันและเกื ้อหนุนที่สง่ ผลกระทบ
ต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ 3) เมื่อบุคคลสามารถระบุปัจจัยเสี่ยงหรื อปั จจัยป้องกันและเกื ้อหนุนได้ แล้ วจึง
้ งทางตรงและทางอ้
้
อม 4) การจัดการตนเองนันเกิ
้ ดขึ ้นบริ บทของ
เกิดการจัดการกับพฤติกรรมนันทั
ครอบครัว ดังนันจึ
้ งสําคัญมากที่จะต้ องให้ ทกุ คนภายในครอบครัวมีการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจอย่าง
ชัดเจนถึงโครงสร้ างต่างๆที่ต้องจัดการ 5) เนื่องจากการจัดการตนเองมีความเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
ที่ สัม พัน ธ์ กั บ บุ ค คลแลบริ บ ทแวดล้ อ มของคนอื่ น จึ ง ต้ อ งมี ก ารนํ า ทฤษฎี ด้ า นพัฒ นาการเข้ า มา
ผสมผสานด้ วย
ดังนัน้ ตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นนี ้ ทํ าให้ เห็นว่าในการที่บุคคลและครอบครัวจะดําเนินการ
จัดการหรื อแสดงพฤติกรรมจะมีความซับซ้ อน หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตลอดเวลา และ
ในบางครัง้ บุคคลและครอบครัวก็เลือกที่จะแสดงพฤติกรรมที่ขดั กับคําแนะนําของบุคลากรทางสุขภาพ
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เพื่อสามารถดํารงไว้ ซงึ่ กิจกรรมประจําวันของตนเอง และผลลัพธ์ในการดูแลสุขภาพนันก็
้ มีหลากหลาย
เช่นกัน ทังที
้ ่สามารถควบคุมอาการได้ และไม่ได้ ทําให้ การรักษาภาวะโรคเรื อ้ รังนันไม่
้ ได้ ผลเท่าที่ควร จึง
มีการศึกษาถึงโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถจัดการตนเองต่อภาวะโรคเรื อ้ รังได้ และสามารถมี
ชีวิตอยู่ได้ อย่างปกติสขุ เหมาะสมกับระยะของโรค อีกทังสามารถคงสภาวะสุ
้
ขภาพของตนไม่ให้ ทรุ ด
หนักลงไปกว่าเดิม (Yates. 1986; Grey; et al. 2006)
เกรย์และคณะ (Grey; et al. 2006) จาก Center for Self-Management Interventions
at the Yale School of Nursing ได้ สร้ างกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดการตนเอง การจัดการครอบครัวในภาวะเรื อ้ รังทางสุขภาพต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เป็ นต้ น เป็ นการเตรี ยมแนวทางของการวิจยั ในอนาคต และเป็ นการสร้ างและทดสอบทฤษฎีการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของผู้ป่วย และทําให้ ทราบถึงปั จจัยเสี่ยง และปั จจัยที่ปอ้ งกันได้ ของผู้ป่วยเรื อ้ รัง
ความสามารถในการจัดการอาการป่ วยของผู้ป่วยและครอบครัว อีกทังเป็
้ นการพัฒนาปฏิบตั ิการต่างๆ
ที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการจัดการตนเองอีกด้ วย การเจาะจงลงไปที่พฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัว เพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงผลลัพธ์สขุ ภาพให้ ดีขึ ้น จากการศึกษาหลาย
ปี ที่ผ่านมาได้ มีการวิจยั ค้ นหาตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการตนเอง ได้ แก่ การสนับสนุนทาง
สังคม (Social Support) การรับรู้ ความสามารถตนเอง (Self-Efficacy) การแก้ ปัญหา (Problem
solving) ทักษะการเผชิญปั ญหา (Coping skill) การกระตุ้นเตือนให้ มาตรวจตามนัด (Follow up
activities) สิง่ ต่างๆเหล่านี ้ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถก้ าวข้ ามผ่านภาวะเจ็บป่ วยเรื อ้ รังของตนเองได้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว (Grey; et al. 2006)
การจัดการตนเองมักจะเกี่ยวข้ องกับโรคเรื อ้ รังและการจัดการตนเองมักจะเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบตั ิไปเรื่ อยๆ ซึ่งตรงกับความหมายของการจัดการตนเองและครอบครัวว่า“เป็ นการจัดการกับ
พฤติกรรมประจําวันต่างๆ ของบุคคลตามเงื่อนไขโรคของเขาเอง” ซึ่งมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องหลาย
ประการคือ ปั จจัยด้ านบุคคล (Individual factors) ปั จจัยตามเงื่อนไขของโรค (Condition factors)
ปั จจัยด้ านครอบครัว (Family factors) ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม (Environment factors) รายละเอียด
ดังนี ้
ปั จจัยด้ านบุคคล (Individual factors)
ในตัวบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้ านอายุ เพศ ซึ่งบ่งบอกถึงความต้ องการใน
การดูแลเอาใจใส่ที่ตา่ งกันไป การจัดการตนเองเมื่อมีความเจ็บป่ วยและการที่บคุ คลในครอบครัวให้ การ
ดูแลช่วยเหลือก็ยอ่ มแตกต่างไป หากผู้ป่วยเป็ นเด็ก การดูแลของพ่อแม่ พี่น้อง ก็จะเป็ นรูปแบบของการ
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ดูแลในกิจวัตรประจําวัน การไปโรงเรี ยน การทําการบ้ าน การจัดตารางเวลาให้ ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ดูแลสุขภาพและการรักษา
ปั จจัยตามเงื่อนไขของโรค (Condition factors)
การทราบถึงภาวะโรค และความรุ นแรงของโรค กฎเกณฑ์ เงื่ อนไขในการปฏิบตั ิตวั ให้
เหมาะสมกับภาวะและความรุนแรงของโรค วิถีชีวิตของผู้ป่วยกับบุคคลทุกคนในครอบครัว เหล่านี ้เป็ น
ปั จจัยสําคัญที่จะบ่งชี ้ถึงความต้ องการการจัดการตนเองและครอบครัวนันมี
้ มากน้ อยเพียงใด
ปั จจัยด้ านครอบครัว (Family factors)
การทําความเข้ าใจต่อการจัดการตนเองในปั จจัยด้ านครอบครัวนันมี
้ ความสําคัญมาก ใน
บริ บทของครอบครัวและชุมชน เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยตรง ดังที่ได้ มีการศึกษาว่าภาวะ
เจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัวนันส่
้ งผลต่อชีวิตครอบครัวและคุณภาพในการทําหน้ าที่ของครอบครัว
ไม่วา่ ผู้ป่วยนันจะเป็
้
นผู้สงู อายุ ผู้ใหญ่ หรื อ เด็ก การมีปฏิสมั พันธ์กนั การดําเนินกิจกรรมประจําวัน การ
มีหน้ าที่ต่างๆ ในครอบครัวอาจถูกขัดขวางจากการเจ็บป่ วยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว การ
ทํ า หน้ า ที่ ของบุคคลในครอบครั วจะยังคงเป็ น ปกติอยู่ได้ ถ้ าได้ รับการสนับสนุน ทางสัง คม (social
support) ในทรัพยากรต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพียงพอและยาวนานพอที่ครอบครัวจะพบความหมายใน
ทางบวก มีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถลดความเครี ยดต่าง ๆ ลงได้ จากการศึกษาผู้ป่วยเรื อ้ รัง
ในวัยเด็ก การทําหน้ าที่ของบุคคลในครอบครัวจะสัมพันธ์ กบั คุณภาพในการปรับตัวต่อภาวะเจ็บป่ วย
ของเด็กและตัวแปรอื่น ๆ ในด้ านครอบครัวที่มีผลต่อการจัดการตนเองและครอบครัว คือ ความใกล้ ชิด
ของบุคคลในครอบครัว ทักษะการเผชิญความเครี ยดของผู้ดแู ลผู้ป่วย การร่ วมกันรักษาสัมพันธภาพ
ภายในครอบครั ว การจัด ระบบงานภายในครอบครั ว ที่ ชัดเจน และการสื่อ สารโดยตรงเรื่ อ งภาวะ
เจ็บป่ วยกับสมาชิกในครอบครัว จะทําให้ การจัดการภายในครอบครัวสอดคล้ องกับการจัดการต่อภาวะ
เจ็บป่ วยเรื อ้ รังได้ ซึ่งประสบการณ์ ต่อภาวะเจ็บป่ วยนันไม่
้ ได้ เกิดเพียงผู้ป่วยกับผู้ดแู ลเท่านัน้ ยังส่งผล
ต่อประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว อีกทังยั
้ งเกิดความรู้สกึ ร่วมกัน เสมือนเป็ นโรคเรื อ้ รังนัน้
ทังครอบครั
้
ว (Given, Given; & Kozachik. 2001) นอกจากนี ้จะต้ องทําความเข้ าใจว่าเงื่อนไขใดที่
กระทบต่อชีวิตครอบครัวและผู้ที่ประเมินจะต้ องจัดการจากมุมมองและความต้ องการของครอบครัว
โดยแยกแยะจากการประเมิ น ครอบครั ว ในช่ ว งเวลาที่ ผ่า นมา ทัง้ จากเหตุก ารณ์ สัญลัก ษณ์ และ
ประสบการณ์การเคยจัดการกับภาวะเจ็บป่ วยในอดีตที่ผ่านมา เพื่อค้ นหาและเป็ นข้ อมูลในการจัดการ
ช่วยเหลือกับบุคคลในครอบครัว
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ปั จจัยด้ านสิง่ แวดล้ อม (Environment factors)
การมี ผ ลกระทบซึ่ง กัน และกัน ระหว่า งเงื่ อ นไขของโรคตัว ผู้ป่ วยครอบครั ว และปั จ จัย
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ในพฤติ ก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว ปั จ จัย ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
สถานการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม เป็ นตัวกําหนดการตอบสนองของผู้ป่วย ในการสนับสนุนช่วยเหลือใน
การทํางานสําคัญต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการจัดการบริ บท
แวดล้ อ มให้ เ หมาะสมต่อ การทํ า ให้ ภ าวะโรคเรื อ้ รั ง ของผู้ป่ วยดี ขึ น้ ตามเป้า หมายที่ ไ ด้ ว างแผนไว้
ครอบครัวจะต้ องเผชิญหน้ ากับมลภาวะและสัมพันธภาพกับชุมชน เช่น โรงเรี ยน ระบบสุขภาพ ซึ่ง
ส่งผลต่อความต้ องการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเอื ้อให้ เกิดการจัดการตนเอง
ผลลัพธ์ (Outcome)
การจัดการตนเองและครอบครัวที่มีประสิทธิภาพนันจะต้
้ องปรับปรุ ง ถ้ าผลลัพธ์ ที่เกิดจาก
เงื่อนไขและผลลัพธ์จากตัวบุคคล เช่น การเพิ่มการรับรู้ความสามารถตนเอง (self-efficacy) หรื อสร้ าง
เสริ มกําลังใจ (empowerment) ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ในการรักษาให้ ดีขึ ้นและปรับปรุ งคุณภาพชีวิตซึ่ง
ผลลัพธ์มีทงหมด
ั้
4 ด้ านคือ
ผลลัพธ์จากเงื่อนไขของโรค (Condition outcome)
เป้าหมายหลักของการจัดการตนเองคือ การพัฒนาภาวะสุขภาพให้ ดีขึ ้น ปรับปรุงให้ ภาวะ
เจ็บป่ วยหรื อปั ญหาต่าง ๆ ลดลง ป้องกันภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ พบว่าโปรแกรมการ
จัดการตนเองโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานสําหรับผู้ป่วยโรคข้ อเสื่อม สามารถพัฒนาศักยภาพในการทําหน้ าที่
ของผู้ป่วยให้ ดีขึ ้นและลดการใช้ บริ การทางสุขภาพที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ลงได้
ผลลัพธ์จากตัวบุคคล (Individual out comes)
ผลลั พ ธ์ ข องตั ว บุ ค คลและครอบครั ว มี ค วามสํ า คั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า เงื่ อ นไขที่
เฉพาะเจาะจงของโรค ซึง่ ผลลัพธ์ ของตัวบุคคลจะสัมพันธ์ กบั คุณภาพชีวิตของทังผู
้ ้ ป่วยและครอบครัว
เป้าหมายรองลงมาของการจัดการตนเอง คือ ทําให้ มีความเป็ นไปได้ มากที่ สุดการจัดกิ จกรรมหรื อ
้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีด้วย จากการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตนันมี
้ ผลต่ออัตราการ
วางแผนให้ ครอบครัวนันมี
เจ็บป่ วยและอัตราการตาย ผู้ป่วยจะรับรู้ คณ
ุ ภาพชีวิตได้ จากทังทางด้
้
านสังคม ร่ างกาย จิตวิญญาณ
และจิตใจที่มีสขุ ภาวะ เป้าหมายในการรักษานันคื
้ อ ทําให้ การทําหน้ าที่ตา่ ง ๆ ของผู้ป่วยยังคงอยู่หรื อดี
ขึน้ โดยทั่ว ไปการรั ก ษาจะมุ่ง ไปที่ ก ารทํ า ให้ อ าการและอาการแสดงทางกายภาพหายไป โดยมี
องค์ประกอบร่วมคือสุขภาวะและการร่วมมือเผชิญต่อภาวะโรคของครอบครัว และผลลัพธ์ที่สําคัญโดด
เด่นคือ การเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อรับรู้วา่ ตนเองสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้
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ผลลัพธ์ด้านครอบครัว (Family Outcomes)
การใช้ แนวคิดการจัดการตนเองและครอบครัวเข้ าช่วยในการดูแลผู้ป่วยและทุกคนใน
ครอบครัว เสมือนกับการจัดการครอบครัว เนื่องจากทุกคนในบ้ านคือครอบครัวเดียวกัน การปรับวิถี
ชี วิตทุกคนให้ เอื อ้ อํ านวยต่อผู้ป่วยจะสามารถทํ าให้ ครอบครั วมี ผลลัพธ์ ที่ดี คือเกิ ดคุณภาพชี วิตใน
ครอบครัวขึ ้น จากการศึกษาพบว่าลักษณะของการปรับตัวที่เกิดในครอบครัวนัน้ จะเป็ นในรู ปแบบของ
การจัดการหน้ าที่ของทุกคนในครอบครัว การร่ วมกันเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึน้ จากผลกระทบของภาวะ
เจ็บป่ วย การสร้ างเป้าหมายร่ วมกันของครอบครัวในอนาคต ช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเมื่อเกิด
อาการซึมเศร้ า การให้ ย้อนนึกถึงภาพในอดีตของครอบครัวที่มีความสุขเพื่อยึดสมาชิกให้ มีความรู้ สึก
ร่วมเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ผลลัพธ์ด้านสภาพแวดล้ อม (Environmental Outcomes)
ในการปรั บปรุ ง สภาวะทางสุขภาพ คุณภาพชี วิต และผลลัพ ธ์ ภายในครอบครั วได้ นัน้
ส่งผลต่อค่าใช้ จ่ายในหน่วยงานและงบประมาณทางสุขภาพ จากการศึกษาของเนเลอร์ และคณะ
(Naylor and colleagues) ได้ จดั โปรแกรมการจัดการตนเองแก่ผ้ สู งู อายุที่เป็ นโรคหัวใจและมีการ
กลับมานอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยๆ ให้ สามารถจัดการตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
อัต ราการกลับ มานอนพัก รั ก ษาตัว ในโรงพยาบาลลดลงมาก ทํ า ให้ สามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยของ
โรงพยาบาลในกลุ่มผู้ป่วยนี ้ลงได้ มาก ในกลุม่ ผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้ นผิดจังหวะภายหลังการผ่าตัดรักษา
ได้ มีการจัดให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีการบันทึกอาการและอัตราการเต้ นของหัวใจในการทํากิจกรรมต่างๆในขณะ
อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ูป่วยสามารถจัดการตนเองได้ ส่งผลให้ ผ้ ูป่วยสามารถกลับบ้ านได้ อย่าง
ปลอดภัยและป้องกันให้ ไม่เกิดการเสียชีวิตอย่างได้ ผลดี
2.1.3 ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว (The individual and Family SelfManagement Theory, IFSMT)
ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว ได้ พฒ
ั นาขึ ้นในปี 2009 โดย Ryan & Sawin
ทฤษฎี นี ม้ ี จุด เน้ น ให้ ผ้ ูป่ วยและบุค คลในครอบครั ว สามารถเกิ ด การจัด การตนเองได้ โ ดยมองว่ า
ครอบครัวและผู้ป่วยเป็ นหน่วยเดียวกัน มีอิทธิ พลต่อกันในการเกือ้ หนุนให้ เกิดการกระทําพฤติกรรม
เพื่ อ ให้ บ รรลุผ ลลัพ ธ์ ที่ ดี ต่ อ ภาวะสุข ภาพและเพิ่ ม คุณ ภาพชี วิ ต ของผู้ป่ วย การที่ จ ะทํ า ให้ ผ้ ูป่ วยมี
พฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสมและปฏิบตั ิได้ อย่างต่อเนื่องนัน้ ขึ ้นอยู่กับการสนับสนุนจาก
ครอบครัว (Family support) เป็ นส่วนสําคัญ ซึง่ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลที่ดี มีความรักความเอาใจใส่
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการพัฒนาความรู้ทกั ษะ (Knowledge) และความสามารถในการกํากับตนเอง
(self-regulation skill & abilities) ให้ เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวและส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยเกิด
การรับรู้ ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ว่าสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมนันๆ
้ ได้ ซึ่งจะนําไปสู่การ
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จัด การตนเองต่อ ภาวะโรคได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนาน ซึ่ง อยู่ใ นมิ ติข องกระบวนการจัด การตนเอง
(Process of self-management) ตามกรอบทฤษฎีปัจจัยในมิตินี ้ ได้ แก่ ความรู้ความเชื่อของ บุคคล
ทักษะในการกํากับตนเอง การรับรู้ ความสามารถตนเอง และ การสนับสนุนจากครอบครัว นอกจากนี ้
ยังมีปัจจัยในมิติบริ บท (Context) ซึ่งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการจัดการตนเองอาจเป็ นปั จจัย
ส่ง เสริ ม หรื อ เป็ น อุป สรรคในการจัด การตนเองของบุค คลและครอบครั ว ประกอบด้ ว ยเงื่ อ นไขที่
เฉพาะเจาะจงกับการเจ็บป่ วย (Condition specific) สิ่งแวดล้ อมทางกายภาพและสังคม (Physical &
social environment) รวมถึงปั จจัยส่วนบุคคลและครอบครัว (Individual & family) ปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในมิตนิ ี ้ได้ แก่ การรับรู้ภาวะสุขภาพ ภาวะซึมเศร้ า การเข้ าถึงการบริการ อายุ เพศ ระดับการศึกษา เป็ น
ต้ น จากปั จจัยทังหมดในมิ
้
ติต่าง ๆ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของบุคคล ซึง่ จะนําไปสู่
การเกิ ดผลลัพธ์ (Outcomes) ทางสุขภาพ ได้ แก่ การมีพฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสมกับ
ตนเอง การมีสขุ ภาวะ รวมถึงคุณภาพชีวิตและความผาสุก (Ryan & Sawin. 2009; Grey; et.al. 2006)
กล่าวโดยละเอียดตามแต่ละมโนทัศน์ดงั นี ้
มโนทัศน์บริ บท ปั จจัยเสี่ยงและปั จจัยป้องกัน (Context, risk and protective
factors)
มโนทัศน์นี ้เป็ นปั จจัยที่สําคัญที่จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัวสามารถเข้ าสูก่ ารจัดการ
ตนเองได้ ประกอบด้ วย
1) ปั จจัยเงื่อนไขเฉพาะโรค (Condition specific factors) จะมีความซับซ้ อน
ยุ่งยากแตกต่างกันไปทังในการรั
้
กษาและการดูแล ซึ่งต้ องพิจารณาในเรื่ องสรี รวิทยา โครงสร้ างหรื อ
เงื่ อนไขของการทํ า หน้ า ที่ ต่า งๆของผู้ป่ วยว่า การรั ก ษาที่ ได้ รับ จะส่ง กระทบอย่างไรบ้ า งจะป้อ งกัน
หลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดอุปสรรคได้ อย่างไร พฤติกรรมเดิมเป็ นอย่างไรและพฤติกรรมที่ต้องการเป็ นอย่างไร
ต้ องพิจารณาถึงข้ อจํากัด เวลา วิถีชีวิตในแต่ละวันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายด้ วย
2) ลักษณะกายภาพและสภาพแวดล้ อมทางสังคม (Physical and social
environment) พิจารณาถึงปั จจัยการเข้ าถึงบริ การสุขภาพ การเดินทาง เพื่อนบ้ าน โรงเรี ยน ที่ทํางาน
วัฒนธรรม รัฐสวัสดิการ และอุปสรรคต่อการจัดการตนเองและครอบครัว
3) ปั จจัยด้ านบุคคลและครอบครัว (Individual and family factors) พิจารณาถึง
บุคลิกภาพส่วนบุคคลของทุกคนในครอบครัว การส่งเสริ มหรื อขัดขวางต่อการจัดการตนเอง มุมมอง
ความคิดเห็น การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ระยะพัฒนาการของครอบครัว ความสามารถ ความเป็ นนํ ้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน การรู้หนังสือ และทรัพยากรภายในครอบครัว
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มโนทัศน์กระบวนการการจัดการตนเองและครอบครัว (Process of Selfmanagement)
มโนทัศน์นี ้อยู่บนพื ้นฐานการเป็ นพลวัตร การมีปฏิสมั พันธ์ และการเฝ้าติดตาม ของ
ความรู้และความเชื่อต่อเงื่อนไขเฉพาะของโรค ทักษะการกํากับตนเองและการช่วยเหลือทางสังคม
1) ความรู้ และความเชื่ อ ต่อ เงื่ อ นไขเฉพาะของโรค (Condition
specific
knowledge and beliefs) การรับรู้ข้อมูลที่เป็ นความจริ งเกี่ยวกับเงื่อนไขของโรค เงื่อนไขทางสุขภาพ
และพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถทําให้ ผ้ ปู ่ วยและครอบครัว เกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (Selfefficacy) สามารถคาดหวังในผลลัพธ์ (Outcome expectancy) และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
(Goal congruence)
2) การกํากับตนเอง (Self-regulation) เป็ นการทํากระบวนการซํ ้าๆ จนเกิดเป็ น
ทักษะที่สามารถทําให้ ปฏิบตั ิพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้ แนวคิดนี ้มีพื ้นฐานมาจากทฤษฎีปัญญา
สังคมของแบนดูรา ซึง่ มีแนวคิดการกําหนดซึง่ กันและของปั จจัยด้ านบุคคล สิ่งแวดล้ อมและพฤติกรรม
(Reciprocal determinism)ในทฤษฎีนี ้หมายถึงการที่บคุ คลเกิดพฤติกรรมการกํากับตนเองที่เป็ นผลมา
จากการรับรู้ ความสามารถตนเองแล้ วจึงนําไปสู่พฤติกรรมการจัดการตนเอง ประกอบด้ วยขันตอน
้
6
้
อ การตังเป้
้ าหมาย การเฝ้าสังเกตตนเองและการสะท้ อนคิด การตัดสินใจ การวางแผนและลง
ขันตอนคื
มือกระทํา การประเมินตนเอง และการจัดการตามเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3) การช่วยเหลือทางสังคม (Social facilitation) เป็ นการช่วยเหลือภายใต้
สัมพันธภาพของบุคคลและครอบครัวและสังคมรอบด้ าน ทัง้ ในการส่งเสริ มให้ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ ทัง้ ผู้ที่มีอํานาจในการช่วยเหลือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางสุขภาพ และผู้ที่บุคคลและ
ครอบครัวยอมรับนับถือ เช่นบุคลากรทางสุขภาพ ผู้นําชุมชน ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้ าน เพื่อนร่ วมงาน ที่
้ งมีการ
ให้ ความช่วยเหลือในด้ านทรัพยากร ด้ านจิตใจ ด้ านกําลังแรงงาน ด้ านข้ อมูลข่าวสาร อีกทังยั
ประสานงานการโน้ มน้ าวใจ ให้ ปฏิบตั ิตามแผนการรักษา แผนการปฏิบตั ิตน ให้ สามารถเกิดพฤติกรรม
การจัดการตนเองได้
มโนทัศน์ด้านผลลัพธ์ (Outcome)
ผลลัพธ์นี ้มีทงผลลั
ั ้ พธ์ระยะสัน้ (Proximal outcome) และผลลัพธ์ระยะยาว (Distal
outcome)
ผลลัพธ์ ระยะสัน้ ประเมินจากพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ในเรื่ องของ
กิจกรรม การปฏิบตั ิตามแผนการรักษา การจัดการกับอาการแสดงของโรค การใช้ ยาอย่างถูกต้ อง การ
แสดงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมกับภาวะโรค การลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริการทางสุขภาพ
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ผลลัพธ์ระยะยาว ประเมินจาก
1) สภาวะสุขภาพตามเกณฑ์การดําเนินของโรคที่ควรเป็ น ซึ่งดูจากการป้องกัน
อาการกําเริ บ การทราบถึงอาการเตือน อาการแสดงที่คงที่หรื อทรุดลง
2) ประเมินจากคุณภาพชีวิต (Quality of life) หรื อการรับรู้สขุ ภาวะ (Perceived
well-being)
3) ค่าใช้ จ่ายทางสุขภาพโดยรวมทังทางตรงและทางอ้
้
อม
สรุ ป ทฤษฎี ก ารจัด การตนเองและครอบครั ว เป็ น ทฤษฎี ใ หม่ที่ พัฒ นาจากแนวคิด การ
จัดการตนเอง ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ มาจากการจัดการในผู้ป่วยโรคเรื อ้ รั ง และได้ มีการนํ ามาใช้ ในกลุ่ม
ประชากรอื่นอย่างกว้ างขวางมากขึ ้น ทังในผู
้ ้ สงู อายุที่ไม่อยู่ในภาวะเจ็บป่ วย (Schuurmans. 2005)
เภสัชกรแนะนํ าการจัดการเรื่ องยาด้ วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะต่อมลูกหมากโต (Brown &
Emberton. 2004) ทฤษฎีนี ้มีความโดดเด่นในเรื่ องตัวบุคคลและครอบครัวสามารถการจัดการสภาวะ
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติที่ดําเนินอยูใ่ นชีวิตประจําวัน ได้ ด้วยตนเอง โดยการพิจารณาถึงปั จจัย
แวดล้ อมต่างๆ ให้ เห็นถึงปั ญหา อุปสรรค และสิ่งช่วยสนับสนุนเพื่อให้ สามารถปรับพฤติกรรมต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงนันได้
้ อย่างถูกต้ องสมดุล (Ryan;& Sawin. 2009) ผู้วิจยั จึงเห็นว่า
ทฤษฎีนี ้เหมาะสมกับกลุม่ ประชากรที่ผ้ วู ิจยั สนใจคือกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก ซึง่ ไม่ได้ เป็ นผู้ป่วย
แต่เป็ นผู้ที่กําลังอยูใ่ นช่วงการเกิดสภาวะในการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากครอบครัวที่มี
เพียงสามีภรรยา เป็ นครอบครัวที่มีบตุ รคนแรกอยู่ในวัยทารกที่ต้องได้ รับการดูแลอย่างเต็มที่จากบิดา
มารดา ความรับผิดชอบที่ต้องเพิ่มขึ ้น วิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป ทําให้ มารดาและครอบครัวจะต้ อง
จัดการสิง่ ต่างๆ ตามที่ปัจจัยที่ตนเองมี เพื่อปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสมกับสภาวะใหม่นี ้ ทําให้ เกิดความ
ถูกต้ องสมดุลในชีวิตมารดาหลังคลอด
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ภาพประกอบ 2 โมเดลทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว ของ Ryan and Sawin (2009)
ที่มา: Ryan and Sawin (2009)
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทฤษฎีซงึ่ มีตวั แปรและปั จจัยต่างๆมากมาย แต่ในการวิจยั
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั สนใจเลือกมาเพียงบางตัวแปรที่สอดคล้ องเหมาะสมกับกลุ่มประชากรที่สนใจคือมารดา
หลังคลอด ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่ามีตวั แปรเพียงบางตัวที่มี
ความสัมพันธ์ เกี่ยวข้ องกันกับกลุ่มมารดาหลังคลอด ซึง่ พบว่ายังมีงานวิจยั ไม่มากที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการ
จัดการตนเองในกลุม่ มารดาหลังคลอด ในกระบวนการการจัดการตนเองและครอบครัว (Process of
Self-management) ตัวแปรที่สมั พันธ์ และชัดเจนในการจัดการตนเองได้ แก่ การรั บรู้ ความสามารถ
ตนเองและการกํ ากับตนเอง และพบว่ามีความเกี่ยวข้ องกันกับมารดาหลังคลอดที่ดูแลบุตรผิดปกติ
(Weiss; et al. 2013) ในด้ านผลลัพธ์ ระยะสันศึ
้ กษาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
เนื่องจากเป็ นผลลัพธ์ ที่เด่นชัดจากมโนทัศน์กระบวนการจัดการตนเอง ในด้ านผลลัพธ์ ระยะยาวผู้วิจยั
เลือกศึกษาคุณภาพชีวิต ไม่ศกึ ษาสภาวะสุขภาพและค่าใช้ จ่ายทางสุขภาพ เนื่องจากมารดาหลังคลอด
ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในภาวะเจ็บป่ วย และคุณภาพชีวิตของมารดาและทารกจะเป็ นสิ่งบ่งบอกถึงผลลัพธ์
ของภาวะสุขภาพของมารดาและทารกและคุณภาพในการดูแลของการบริ การทางสุขภาพ ทังในด้
้ าน
ร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (Mogos; et al. 2013)
2.2 การวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ ศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วในกลุ่มมารดาหลัง
คลอดครรภ์ แ รก ซึ่ ง เป็ นกลุ่ม บุ ค คลปกติ ไ ม่ มี อ าการเจ็ บ ป่ วย แต่ มี ค วามซับ ซ้ อ นเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลงภายในชีวิตของตนเองและครอบครัว อีกทังยั
้ งไม่มีการศึกษาในมุมมองนี ้มากนัก ดังนันใน
้
การวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวจึงเป็ นการรวบรวมแนวคิดในการวัดพฤติกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการการเป็ นมารดาและครอบครัว ซึง่ นอกเหนือจากทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัว เพื่อความครอบคลุมและชัดเจนในการวัดเพิ่มมากขึ ้น
ในการวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวในบุคคลเจ็บป่ วยเรื อ้ รังตามทฤษฎีนนั ้
จะวัดในเรื่ องของ 1) กิจกรรมประจําวัน 2) การปฏิบตั ิตวั ตามแผนการรักษา 3) การจัดการกับอาการ
แสดงของโรค 4) การใช้ ยาอย่างถูกต้ อง 5) การแสดงพฤติกรรมทางสุขภาพอย่างเหมาะสมกับภาวะ
โรค และ 6) การลดค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริ การทางสุขภาพ (Ryan; & Sawin. 2009) เมื่อเทียบเคียงใน
กลุ่มมารดาหลังคลอดบุตร พบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองจะเกี่ยวข้ องกับการเป็ นมารดา การเป็ น
ภรรยาและกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อให้ การวัดในการวิจยั ครัง้ นี ้มีความครอบคลุม
และชัดเจน เหมาะสมกับ พฤติก รรมของกลุ่ม ตัว อย่า ง จึง ศึก ษาการวัดในประเด็ น การเป็ น มารดา
เพิ่มเติม
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการวัดการเป็ นมารดาและครอบครัวสามารถ
รวบรวมได้ ดังนี ้
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1. ดัชนีบทบาทหน้ าที่มารดาของบาร์ คิน (The Barkin Index of Maternal Functioning)
บาร์ คินและคณะ (Barkin; et al. 2009)ได้ พฒ
ั นาแบบวัดนี ้เนื่องจากเห็นความสําคัญของการเป็ น
มารดาที่ต้องเลี ้ยงบุตรเองในระยะแรกเกิดถึง 12 เดือน ซึง่ ระยะนี ้ถือเป็ นระยะวิกฤตของทังมารดาและ
้
บุตรที่ มารดาจะต้ องทํ าทุก อย่างด้ วยตนเองและต้ องเรี ยนรู้ ที่ จะปฏิสัม พันธ์ ซึ่งกันและกัน และต้ อง
ตอบสนองความต้ องการของบุตรแม้ ว่าจะสื่อสารกันไม่ได้ บาร์ คินได้ เริ่ มจากการทํากลุ่มกับมารดา
ครรภ์แรก จํานวน 31 คน ได้ มีการพูดคุยสอบถามถึงบทบาทหน้ าที่ที่จะต้ องทําในระยะ 1 ปี แรกของการ
เลี ้ยงบุตร และพัฒนาเป็ นแบบสอบถาม The Barkin Index of Maternal Functioning (BIMF) เป็ น
แบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-report measure)มี 20 ข้ อคําถาม ได้ มาจากเนื ้อหาในการ
ทํากลุ่มและทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงคุณภาพได้ ประเด็นหลักเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูบตุ ร 7 ประเด็น คือ
1) การดูแลตนเอง (self-care)2) การดูแลบุตร (child care) 3) ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมารดาและทารก
(mother-child interaction)4) สุขภาวะทางจิตใจ (psychological well-being) 5) การสนับสนุนทาง
สังคม (social support)6) การจัดการ (management) 7) การปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น (adjustment)(Barkin;
et al. 2009)
2. แบบวัดการเป็ นมารดา (The Being Mother Scale, BaM-13)พัฒนาขึ ้นโดย แมทเทย์
(Matthey. 2011)มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสบการณ์ทางจิตใจของมารดาหลังคลอดที่กว้ างกว่า
แบบวัดอื่ น ๆ คื อตัง้ แต่ห ลังคลอดจนถึง บุตรก่ อ นเข้ าเรี ย น (pre-schoolers)เนื่ อ งจากแมทเทย์ เห็ น
ความสําคัญของภาวะทางจิตใจของมารดาในขณะหลังคลอดที่ต้องเลี ้ยงดูบตุ รที่ต้องเผชิญความกดดัน
ความเครี ยดต่างๆ และมารดาส่วนใหญ่ก็มกั มีขีดจํากัดทางอารมณ์ และอาจเสี่ยงต่อการเกิ ดภาวะ
ซึมเศร้ าหลังคลอดได้ แมทเทย์ได้ เริ่ มจากการรวบรวม ค้ นหา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องร่ วมกับการ
้
13
สัมภาษณ์มารดาหลังคลอดเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็ นมารดา แล้ วจึงพัฒนาข้ อคําถามทังหมด
ข้ อ เป็ นแบบวัดรายงานด้ วยตนเอง (self-report measure) มาตรวัดเรี ยงอันดับ (rating scale)จาก 03 คะแนน ไม่เคยเกิดขึ ้นเลย 0 คะแนน ไม่บอ่ ย 1 คะแนน บางครัง้ 2 คะแนนและเกิดขึ ้นเสมอ 3 คะแนน
นําไปทดลองใช้ กบั มารดาหลังคลอด 361 คน พบว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ .74
ในงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็ นแบบวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรกที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดบุตรร่ วมกับแนวคิดการเป็ นมารดา พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดบุตรนันมารดาหลั
้
งคลอดจะต้ องสามารถประเมิน วางแผนและกระทํากิจกรรมต่างๆ
ภายในครอบครั วได้ ซึ่งบุคคลในครอบครั วและมารดาหลังคลอดมีอิทธิ พลต่อกันให้ เกิดการกระทํา
พฤติกรรมที่ต้องการและเหมาะสม ทังการดํ
้
าเนินกิจกรรมตามกับหน้ าที่บทบาทของการเป็ นมารดา
การเป็ นภรรยาและการจัดการเรื่ องภายในบ้ าน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ มีการแสดงพฤติกรรมมารดา
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หลังคลอดบุตรอย่างเหมาะสมทําให้ สถานการณ์การมีบุตรคนแรกของครอบครัวสามารถดําเนินไปได้
อย่างดีที่สดุ
ซึ่งการสร้ างแบบวัดจะพิจารณาให้ สอดคล้ องกับนิยามปฏิบตั ิการที่ได้ จัดทําไว้ โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ 4 ด้ าน ดังนี ้ (Martikainen. 1995)
1) พฤติกรรมการเป็ นมารดา หมายถึง การกระทําของมารดาหลังคลอดตามบทบาท
หน้ าที่การเป็ นมารดา เกี่ยวกับการสังเกต วางแผนและกระทํากิจกรรมการเลี ้ยงบุตร การอาบนํ ้าบุตร
การเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา การทําความสะอาด ส่งเสริมพัฒนาการของบุตร การจัดหาและตอบสนอง
ตามความต้ องการของบุตร การจัดสิง่ แวดล้ อมให้ เหมาะสมกับบุตร
2) พฤติกรรมการเป็ นภรรยา หมายถึง การกระทําของมารดาหลังคลอดตามบทบาท
หน้ าที่การเป็ นภรรยาเกี่ ยวกับ การประเมิน วางแผนและกระทํากิจกรรม การดูแลคู่สมรส การดํารง
สัมพันธภาพ การมีเพศสัมพันธ์ การมีบทบาทร่วมกันในการเลี ้ยงดูบตุ ร
3) พฤติกรรมการจัดการภายในบ้ าน หมายถึง การกระทําของมารดาหลังคลอดตาม
บทบาท หน้ า ที่ ในการจัดการภายในบ้ าน เกี่ ย วกับการประเมิน วางแผนและกระทํ า กิ จกรรม การ
มอบหมายให้ สมาชิกดูแลบุคคลภายในครอบครัว สภาพแวดล้ อม ความเป็ นอยู่ของคนในครอบครัว
การใช้ ทรัพยากรที่มีอย่างเหมาะสม แสดงออกถึงการช่วยเหลือการทํากิจกรรมของมารดาหลังคลอด
การจัดการกับภาวะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว การปฏิบตั ิตามคําแนะนําในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการ
เป็ นมารดาที่ได้ รับจากบุคคลรอบข้ าง
4) พฤติกรรมการจัดการตนเอง หมายถึง การกระทําของมารดาหลังคลอดในการดูแล
ตนเองในเรื่ องภาวะสุขภาพ การใช้ ยา กิจกรรมประจําวัน การพักผ่อน การนอนหลับ การรับประทาน
อาหาร การจัดเวลาส่วนตัว การจัดการอารมณ์
แบบวัดนี แ้ บบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure)ของมารดาหลังคลอดต่อ
พฤติกรรมการเป็ นมารดา การเป็ นภรรยาและการจัดการเรื่ องภายในบ้ าน ข้ อคําถามทังหมด
้
25 ข้ อ
้
บความ
เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้สกึ ของมารดาว่าข้ อความนันตรงกั
ความเป็ นจริ งของมารดามากน้ อยเพียงใดตังแต่
้ จริ งมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริ งมากได้ 5 คะแนน จริ ง
ปานกลางได้ 4 คะแนน จริ งน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริ งเลยได้ 1 คะแนน
ไม่จริ งเลย 1 คะแนน ผู้ที่ตอบหากได้ คะแนนมาก แสดงว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดบุตรจะดีจากนันนํ
้ าแบบวัดมาหาคุณภาพในการวัด โดยนํามาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและ
อาจารย์ที่ปรึ กษา ประเมินความเที่ยงตรง และนํามาทดลองใช้ เพื่อประเมินความเชื่อมัน่ และนํามา
ปรับแก้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
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2.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัว
ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวนี ้เริ่มมีการนํามาใช้ แต่พบว่างานวิจยั ที่นําทฤษฎี
การจัดการตนเองและครอบครัวไปใช้ มีน้อยมาก อาจเนื่องจากเป็ นทฤษฎีใหม่และยังไม่เป็ นที่
แพร่หลาย ซึง่ งานวิจยั ที่นําทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวนี ้มาใช้ มีน้อยมาก และงานวิจยั ส่วน
ใหญ่ที่เกี่ยวข้ องเป็ นงานวิจยั ในแนวคิดการจัดการตนเอง มีรายละเอียดดังนี ้
การศึก ษาของณรงค์ ก ร ชัย วงศ์ และคณะ (2557) ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ พฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ เชิง
ทํานาย (Predictive correlation research) ศึกษาปั จจัยการรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัวและภาวะซึมเศร้ าที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองและครอบครัวของ
ผู้ป่วย โดยใช้ ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวของ ไรอันและซาวิน (Ryan and Sawin. 2009)
เป็ นกรอบแนวคิด กลุม่ ตัวอย่างคือผู้มาตรวจรักษาที่ตกึ ผู้ป่วยนอก จํานวน 155 ราย เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทดลองใช้ กับผู้ป่วยโรค
กล้ ามเนื อ้ หัวใจตายเฉี ยบพลัน 20 ราย ค่าความเชื่ อมั่น อยู่ในระดับสูง ค่า Cronbach’
alpha
coefficient ระหว่าง 0.87-0.97 ใช้ สถิติการวิเคราะห์ ถดถอยหลายตัวแปร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมจัดการตนเองในระดับปานกลางและ การรับรู้ ความสามารถตนเองกับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวร่วมกันทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ ร้อยละ 51 (R2=0.51, p<0.001) การรับรู้ภาวะ
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง (r=-0.167, p<0.05)

ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัว: ณรงค์กร ชัยวงศ์และคณะ (2557)
การศึกษาของโดริ่ง (Doering. 2013)ในกลุม่ มารดาหลังคลอดที่มีภาวะเหนื่อยล้ าและมีปัญหา
เกี่ ยวกับการนอน ซึ่งเป็ นปั ญหาทางสุขภาพที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาวะของทัง้ มารดาหลังคลอดและ
ทารกเป็ นอย่างมาก โดริ่ งได้ ศกึ ษาโดยใช้ ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวเป็ นหนึง่ ในสี่ทฤษฎีที่ใช้
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ประกอบกัน 1) Grounded theory ใช้ ในการทําความเข้ าใจมารดาหลังคลอดว่าการดําเนินชีวิต การจัด
กิจกรรมหรื อเกิดเหตุการณ์ใดบ้ างเพื่อค้ นหาสาเหตุที่แท้ จริ ง 2) Theory of unpleasant symptoms ให้
เกิดความตระหนักในอาการ ความรู้สกึ ที่เกี่ยวข้ องกับการนอนไม่หลับ 3) Individual and Family Selfmanagement theory โดยให้ มารดาเกิ ดการรั บรู้ ความสามารถตนเอง การกํ ากับตนเองให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่ถกู ต้ องเหมาะสม และ4) Sleep science ใช้ เพื่อช่วยให้ มารดาสามารถพักผ่อนได้

ภาพประกอบ 4โมเดลทฤษฎีทงั ้ 4 ในการศึกษามารดาหลังคลอด ของ Doering (2013)
ที่มา: Doering (2013)
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การจัดการตนเองกับคุณภาพชีวิต
มิสราและเลเกอร์ (Misra; & Lager. 2008)ได้ ทําการวิเคราะห์อทิ ธิพล (path model) การ
ทํานายคุณภาพชีวิตของในกลุม่ ผู้ใหญ่ที่มีภาวะเบาหวานจํานวน 180 คน พบว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมการจัดการตนเองดี จะส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตอยูใ่ นระดับดีโดยที่พฤติกรรมการจัดการตนเอง
เป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต การสนับสนุนทางสังคมจึงมี
อิทธิพลทังทางตรงต่
้
อพฤติกรรมการจัดการตนเอง (β=-.28) และอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตใน
ขณะที่พฤติกรรมการจัดการตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิต (β= .39)

ภาพประกอบ 5ความสัมพันธ์พฤติกรรมการจัดการตนเองกับคุณภาพชีวิต
(Misra; & Lager. 2008)
สรุปความสัมพันธ์ตวั แปรการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
การรั บรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง และพฤติกรรมการ
จัดการตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิต อีกทัง้ จากงานวิจัยของมิสราและเลเกอร์ ยังพบว่า
พฤติ ก รรมการจั ด การตนเองยั ง เป็ นตัว แปรคั่น กลางระหว่ า งตัว แปรสาเหตุ อี ก ด้ วย ดั ง แสดง
ความสัมพันธ์ในภาพประกอบ 6

ภาพประกอบ 6 ความสัมพันธ์การรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
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จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวจึงสามารถนํามาตังเป็
้ นสมมติฐานข้ อที่ 1.3 และ 1.9
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
สมมติฐานข้ อที่ 1.9 พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก

3. ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวแปรด้ านสภาพแวดล้ อ มทางสังคมที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรม
การจัด การตนเองและครอบครัวกับ คุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุต ร
ครรภ์ แ รก
3.1 การถ่ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal socialization)
3.1.1 ความหมายของการถ่ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal socialization)
การถ่ายทอดการเป็ นมารดานัน้ เป็ นการประสานแนวคิดการเป็ นมารดาและการถ่ายทอด
ทางสังคม จึงเป็ นเสมือนการถ่ายทอดทางสังคมในด้ านการเป็ นมารดา ทังในการดู
้
แลเลี ้ยงดูบตุ รซึง่ จะ
กล่าวถึงความหมายดังนี ้
-การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึงกระบวนการที่ทําให้ บุคคลเรี ยนรู้ ที่จะอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่น เพื่อช่วยให้ สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบหรื อ
กฎหมายของสังคม รวมถึงแนวการประพฤติปฏิบตั ิต่างๆ ผลจากการเรี ยนรู้ จะทําให้ บุคคลมีความคิด
ความรู้ สึก เจตคติ ค่านิยม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของสังคมที่
ตนเองเป็ นสมาชิกอยู่ กระบวนการนี ้จะรวมถึงการได้ รับข้ อมูลข่าวสารหรื อสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินชี วิตประจํ าวันและการประกอบอาชี พ (อ้ อมเดือน สดมณี และฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ.
2554)
-การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง การที่บคุ คลเรี ยนรู้ ความรู้ ความคิด ความชํานาญ
ทักษะ ความรู้ สึกทางด้ านจิตใจและอารมณ์ ยอมรับ ค่านิยม วัฒนธรรม หล่อหลอมทางจิตใจและ
พฤติกรรมที่สงั คมปรารถนาและสามารถอยูใ่ นสังคมได้ ปรับตัวได้ ตามสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึง่ เด็กจะได้ รับ โดยทางตรงและทางอ้ อมจากบิดา มารดา และคนใกล้ ชิด รวมถึงจากประสบการณ์ทาง
สังคม (Schmid. 2012)
-การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่ จะทํ าให้ เด็กหรื อสมาชิกใหม่ ได้
เรี ยนรู้บทบาทหน้ าที่ และสามารถเข้ าสูก่ ลุม่ สังคมนันๆ
้ ได้ ซึง่ การถ่ายทอดทางสังคมนันมี
้ ความซับซ้ อน
ต้ องมีกระบวนการที่มีปฏิสมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน และอาศัยองค์ประกอบอย่างน้ อย 3 ประการ 1) การ
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สังเกต (observation) 2) การเลียนแบบ (imitation) 3) มีแรงบันดาลจากภายใน (internalization)
(Johnson. 1981; Walker. 1992)
-การเป็ นมารดาหมายถึง ภาวะที่สตรี หลังคลอดบุตรต้ องเผชิญช่วงเวลาที่มีพฒ
ั นาการ
เข้ าสู่บทบาทใหม่ ที่ต้องให้ การดูแลบุตรทังทางด้
้
านร่ างกาย จิตใจและสังคม (Kochanska. 1997;
Currie. 2009)
ดังนันการถ่
้
ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal socialization) จึงหมายถึง มารดาหลัง
คลอดบุตรมีการรับรู้ เข้ าใจ สามารถกระทําบทบาทมารดาได้ จากการสอน บอกเล่า การเลียนแบบจาก
ครอบครัวและสภาพแวดล้ อมที่มารดาได้ เติบโตขึ ้น จนกระทัง่ เลี ้ยงบุตรในปั จจุบนั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง
กับการเป็ นมารดาได้ แก่ การเลี ้ยงบุตร การอาบนํา้ บุตร การเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา การทํ าความ
สะอาด ทํากิจกรรมประจําวัน สนองตอบตามความต้ องการของบุตร ส่งเสริมพัฒนาการของบุตร
3.1.2แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
3.1.2.1การถ่ายทอดทางสังคม
การถ่ า ยทอดทางสัง คมเป็ น กระบวนการที่ เ ชื่ อ มโยงบุค คลเข้ า กับ สัง คมและ
วัฒนธรรม โดยบุคคลจะเรี ยนรู้ และซึมซาบความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และบรรทัดฐานของสังคมที่ตน
เป็ นสมาชิกอยู่เข้ าไว้ เป็ นพื ้นฐานความคิดและการกระทําพฤติกรรมต่างๆ การถ่ายทอดทางสังคมเป็ น
กระบวนการที่มีโครงสร้ างและส่งผลต่อบุคคลในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันไม่ว่าจะเกิดพฤติกรรม ณ ที่ใด
แต่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป จึงเป็ นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตน
และค่านิยมของกลุม่ วัฒนธรรมย่อย (งามตา วนินทานนท์. 2545)
เป้าหมายหลักในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม คือ การพัฒนาบุคคลโดยรวม มี
5 ด้ าน ได้ แก่การสร้ างเสริ มพัฒนาแนวคิดแห่งตน (Development of A self-concept) การปลูกฝั งวินยั
ในตน (Instilling self-discipline) การปลูกฝั งความมุ่งหวังในชีวิต (Instilling aspiration) การสอน
ทักษะด้ านพัฒนาการ (Teaching development skill) การสอนเกี่ยวกับบทบาททางสังคม (Teaching
social roles) (Berns. 2013)
1.การสร้ างเสริ มพัฒนาแนวคิดแห่งตน (Development of A self-concept)
จากประสบการณ์การปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น เด็กจะเริ่ มมองว่าตนเองแตกต่างจากผู้อื่น เมื่อ
เด็กเริ่ มกระทําสิ่งต่างๆ ได้ อย่างอิสระ พวก เขาจะค่อยๆ ตระหนักว่าบุคคลอื่นกําลังประเมินและตัดสิน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกเขาด้ วย กฎระเบียบหรื อมาตรฐานบางอย่าง ซึง่ กฎระเบียบและมาตรฐาน
เหล่านันเด็
้ กจําเป็ นที่จะด้ อง เรี ยนรู้ และเข้ าใจก่อนที่จะสามารถประเมินตนเองได้ ในขณะที่เด็กค่อย ๆ
เรี ยนรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์เหล่านัน้ แต่ละคนจะค่อยๆ พัฒนามโนภาพแห่งตน โดยในมโนภาพนี ้จะสะท้ อน
ถึงเจตคติของบุคคลอื่นที่มีต่อเด็กแต่ละคนหรื อที่เรี ยกว่าการมองตนเองสะท้ อนจากกระจกเงา (the
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looking- glass self) กล่าวคือ เป็ นการมองตนเองโดยใช้ สายตาของผู้อื่น เหมือนมองตัวเองจากกระจก
เงาและบุคคลจะตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทําของตน โดยเอาความคิดเห็นของ บุคคลอื่นที่มองพวกเขา
มาเป็ นเกณฑ์สําคัญ (Berns. 2013)
3. การปลูกฝังวินยั ในตน (Instilling self-discipline)
วินยั ในตนเองครอบคลุมถึงเรื่ องความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ และ
พฤติกรรม ทังนี
้ ้พฤติกรรมที่ไม่เป็ นระเบียบ อาจเกิดจากความต้ องการหรื อแรงกระตุ้นชัว่ วูบ เป็ นการ
ตอบสนองความต้ องการเฉพาะหน้ าโดยไม่คํานึงถึงผลในอนาคต พฤติกรรมในทางตรงข้ ามที่ควรจะทํา
การฝึ กฝนคือ พฤติกรรมมีระเบียบที่จํากัดความพอใจหรื อการเลื่อนขยายเวลาที่จะได้ รับ ความพึงพอใจ
ในทันทีออกไป เพื่อประโยชน์ในการบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ดีกว่าหรื อสําคัญกว่าใน อนาคต เรี ยกว่าการอด
ได้ รอได้ (postpone gratification) ซึง่ พฤติกรรมเช่นนี ้แสดงนัยของการที่ สามารถควบคุมตนเอง โดย
สามารถอดทนต่อความขัดข้ องใจหรื อสิง่ ที่เป็ นอุปสรรคได้
4. การปลูกฝังความมุง่ หวังในชีวิต (Instilling aspiration)
การถ่ายทอดทางสังคมจะสอนให้ บคุ คลมีความมุ่งหวังในชีวิตควบคู่ไปกับระเบียบวินยั
ระเบียบวินยั เป็ นสิ่งทําได้ ยากจึงใช้ ความมุ่งหวังในชีวิตช่วยให้ เห็นคุณค่าและปฏิบตั ิได้ ง่ายขึ ้น เพราะ
ต้ องการสิ่งที่ม่งุ หวังไว้ ซึ่งเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนจะ เป็ นเหตุผลที่ทําให้ บุคคลต้ อง ทํา
ตามกฎ ระเบียบของสังคม กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ ว่า การถ่ายทอดทางสังคมทําให้ การเติบโตเป็ น ผู้ใหญ่มี
ความหมาย มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งเด็กจะต้ องผ่านกระบวนการนีเ้ ป็ นระยะเวลายาวนาน เพื่อไปถึง
เป้าหมายของตน
4. สอนทักษะทางพัฒนาการ (Teach developmental skills)
การสอนทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และทางสติปัญญาให้ แก่เด็กโดยผ่าน กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคมก็เพื่อให้ พวกเขาปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างสมบูรณ์ ในสังคม โดยทักษะทางสังคมจะ
เกี่ยวกับการเรี ยนรู้ วิธีการรับข่าวสารข้ อมูลจากบุคคลอื่น วิธีการใช้ โทรศัพท์ การต่อรองทางธุรกิจ และ
ั ้ ่ ยวกับการควบคุมแรงกระตุ้นในทางก้ าวร้ าว การเรี ยนรู้ ที่จะจัดการกับ
อื่นๆ ทักษะทางอารมณ์ นนเกี
ความรู้ สึกขัดข้ องใจโดยหาเป้าหมายอื่นมาทดแทนเป้าหมายเดิมที่ถูกชัดขวาง หรื อการแสดงความ
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่ตนเป็ นผู้กระทํา เป็ นต้ น ส่วนทักษะทางสติปัญญาจะเกี่ยวกับการอ่าน
การคิดเลข การเขียน การแก้ ปัญหา
5. การสอนเกี่ยวกับบทบาททางสังคม (Teaching social roles)
การเป็ นสมาชิกของกลุ่ม บุคคลจะมีบทบาทหน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิเพื่อทําให้ กลุ่มสมบูรณ์
และสามารถดํารงอยูไ่ ด้ ตัวอย่างเช่น ในกลุม่ คนทํางาน ผู้เป็ นหัวหน้ ามีบทบาทหน้ าที่นํา ลูกน้ องในการ
ปฏิบตั ิงาน ในกลุ่มครอบครัวพ่อแม่มีบทบาทหน้ าที่อบรมเลี ้ยงดูลกู ในกลุ่มเพื่อนบทบาทหน้ าที่ของ
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เพื่อนคือการสนับสนุนทางอารมณ์ ซึ่งกันและกัน ทังนี
้ ้ตลอดชีวิตของคนเรามีบทบาททางสังคมหลาย
บทบาทบางอย่างก็เกิดขึ ้นในเวลาเดียวกัน ซึง่ เราจะต้ องแสดงพฤติกรรมตามบทบาทให้ เหมาะสมในแต่
ละโอกาส
ครอบครัวกับการถ่ายทอดทางสังคม
บุคคลในสังคมเป็ นผลลัพธ์ ของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม ในกระบวนการดังกล่าว
ุ สมบัติตามที่
บุคคลจะได้ ปฏิสมั พันธ์ กบั ตัวแทนการถ่ายทอดที่สําคัญ ผู้ซึ่งหล่อหลอมให้ พวกเขามีคณ
สังคมต้ องการ สังคมโดยรวมประกอบดัวยกลุ่มทางสังคมหลายๆ กลุ่มที่มีส่วนในการขัดเกลาบุคคล
เช่น พ่อแม่ ครู เพื่อน สื่อมวลชน ชุมชนที่บคุ คลอาศัยอยู่ เป็ นต้ น โดยกลุ่มต่างๆ เหล่านี ้หรื อที่เรี ยกว่า
ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคม จะแสดงอิทธิพลในวิถีทางและเวลาที่ต่างกัน กล่าวได้ ว่า ตัวแทนการ
ถ่ายทอดแต่ละกลุม่ มีบทบาทหน้ าที่เฉพาะของตนใน กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมสําหรับในช่วงต้ น
ของชีวิตตังแต่
้ แรกเกิด กลุ่มทางสังคมกลุ่มแรกที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับเด็กก็คือครอบครัว โดยมีหน้ าที่
รับผิดชอบหลักใน การอบรมเลี ้ยงดูเพื่อให้ เด็กเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกายและจิตใจ
(อัจ ฉรา สุข ารมณ์ . 2542) นอกจากนี ค้ รอบครั ว ยัง เป็ น กลุ่ม อ้ า งอิง ทางสัง คมกลุ่ม แรกของเด็ก ซึ่ง
ค่านิยม บรรทัดฐาน และวิถีปฏิบตั ิของครอบครัวจะถูกนํามาเป็ นเกณฑ์ของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก
และระบบการปฏิสมั พันธ์ กันในครอบครัวระหว่างเด็กกับพ่อแม่ พี่น้อง ปูย่าตายาย ญาติๆ หรื อการ
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการคบหาสมาคมกับ
บุคคลอื่ น และเป็ นตัวแบบที่ สําคัญในเรื่ องบทบาททางสังคมและหน้ า ที่ ตามบทบาทนัน้ ให้ แก่ เด็ก
รวมทังมี
้ อิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้ านจิตใจของเด็กด้ วย (สุมน อมรวิวฒ
ั น์ และคณะ. 2534)
ในครอบครั ว บุค คลที่ มี ห น้ า ที่ ห ลัก ในการเลี ย้ งดูแ ละอบรมสั่ง สอนลูก ก็ คื อ พ่ อ แม่ ใน
กระบวนการอบรมเลี ้ยงดูที่พอ่ แม่ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกด้ วยวิธีการต่างๆ ทังทางกายหรื
้
อทางวาจา เป็ นการ
แสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพ่อแม่และลูก (parents-child relationship) ซึง่ ความสัมพันธ์ ตาม
บทบาทที่วา่ นี ้มีอิทธิพลต่อลูกอย่างมาก โดยอาจเป็ นสิง่ ที่ช่วยเสริ มสร้ างหรื อสกัดกัน้ พัฒนาการของลูก
ได้ กล่าวได้ ว่าการเรี ยนรู้ ครัง้ แรกของลูกขึ ้นอยู่กับการอบรมสัง่ สอนของพ่อแม่ (อําไพพรรณ ปั ญญา
โรจน์. 2545) ซึง่ บทบาทของทังพ่
้ อและแม่ในการดูแลเด็กจะมีอิทธิพลต่อความรู้ สกึ ผูกพันที่เด็กมีต่อ
พ่อแม่ แต่แม่จะมีโอกาสเลี ้ยงดูอย่างใกล้ ชิดในช่วงต้ นมากกว่าพ่อ โดยทังการให้
้
การสัมผัสทางกาย
อย่างอบอุ่น เช่น กอด อุ้ม การให้ นมบุตร การให้ ความสนใจ เช่น ตอบสนองความต้ องการเมื่อเด็กร้ อง
พูดคุย เล่นด้ วย (สุมน อมรวิวฒ
ั น์ และคณะ. 2534)
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วิธีการถ่ายทอดทางสังคม
การอบรมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง นับเป็ นการอบรมเบื ้องด้ นที่สําคัญที่สุดที่เด็กได้ รับ
เพราะเป็ นการอบรมจากผู้ใกล้ ชิดที่มีความผูกพันกันลึกซึ ้ง ซึง่ จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ เจตคติและแบบ
ความประพฤติของเด็กเป็ นอย่างยิ่ง การอบรมแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ (สุพตั รา สุภาพ. 2537)
1) การอบรมทางตรง ด้ วยการบอกกล่าวอย่างชัดเจนว่า อะไรควรทํา อะไรไม่
ควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เป็ นต้ น วิธีการนี ้มีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เนื่องจากมีการชี ้แนะแนว
ทางในการปฏิบตั ิโดยเจตนา เพี่อให้ เด็กวางตัวได้ ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์หนึ่งๆ เช่น สอน
ให้ เด็กกิน เล่น และนอนเป็ นเวลา เมื่อพบผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้ พูดจาไพเราะ เป็ นด้ น
2) การอบรมทางอ้ อม เป็ นการอบรมโดยไม่ร้ ู ตวั เป็ นสิ่งที่เด็กได้ ร้ ู ได้ เห็น และ
ซึมซาบ เข้ าไปในจิตใจ ซึง่ เด็กอาจจะนําไปปฏิบตั ใิ นอนาคต หรื อมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก
เซ่น พ่อแม่ชอบใช้ คําหยาบ เด็กก็จะใช้ คําหยาบตาม เป็ นต้ น
3.1.2.2 การเป็ นมารดา
การเป็ นมารดาครรภ์แรกนันต้
้ องอาศัยการปรับตัวอย่างมากในการดําเนินชีวิตแบบ
ใหม่ที่มีบุตรเพิ่มเข้ ามาในชี วิต ในช่วงเวลา 1 ปี แรกของการเป็ นมารดาเป็ นช่วงเวลาที่ ท้าทายและ
ก่อให้ เกิดความเครี ยดต่อมารดามาก (Currie. 2009) การค้ นหากลยุทธ์ หรื อแนวทางการจัดการกับ
ช่วงเวลาที่ ท้าทายนัน้ เป็ นสิ่งสําคัญและจํ าเป็ น เพื่อช่วยให้ มารดามีความเครี ยดที่ ลดน้ อยลง จาก
การศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ มารดาหลังคลอด ซึ่งพิจารณาตามมุมมองของมารดาเอง
พบว่าแนวทางการจัดการการเป็ นมารดาให้ ประสบความสําเร็จนันมี
้ 3 ประเด็นคือ
1) การได้ รับความเหลือ (Obtaining help) ซึง่ การช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สดุ มา
จากสามี มารดาของตนเอง รองลงมาคือและจากเพื่อนสนิทหรื อจากบุคคลในวิชาชีพ
2) ต้ องวางแผนหรื อจัดตารางกิจกรรมประจําวัน (Having a plan or schedule) การ
จัดตารางกิจกรรมประจําวันจะช่วยให้ มารดาจัดการสิง่ ต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
3) การมีเวลาส่วนตัว (Gaining Time-Out) การได้ มีช่วงเวลาทํากิจกรรมส่วนตัวจะ
ช่วยให้ คลายจากความเครี ยดลง และทําให้ เกิดความพอใจในการเป็ นมารดาและมีสขุ ภาวะที่ดีอีกด้ วย
ซึ่งสอดคล้ องกันกับการจัดตารางเวลา หากมารดามีวินัยในตนเอง (self-discipline) สามารถทํา
้ าให้ มารดาเกิดความมัน่ ใจในตนเองว่า
กิจกรรมตามตารางเวลาได้ มารดาจะได้ มีเวลาส่วนตัว อีกทังทํ
ตนสามารถจัดการในบทบาทการเป็ นมารดาได้ (Currie. 2009)
ดังนันการถ่
้
ายทอดการเป็ นมารดา สามารถพิจารณาได้ จากการเลี ้ยงดูบตุ รของมารดาการ
มีปฏิสมั พันธ์ ซงึ่ กันและกันระหว่างมารดาและบุตร การตอบสนองกันไปมา ทางวาจา การกระทํา การ
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สัมผัส เป็ นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ และการผูกพันซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็ นพื ้นฐานของการถ่ายทอดทาง
สังคม มารดาและบุตรประสานความรู้ สึกและกิจกรรมต่างๆ และแบ่งปั นอารมณ์ในทางบวก ซึง่ วัดได้
จากปฏิสมั พันธ์ในบริ บทประจําวันที่ได้ กระทําร่วมกัน ซึง่ มารดาทราบและเข้ าใจ มีความรับผิดชอบและ
ตังใจให้
้
กิจกรรมและหรื อพฤติกรรมที่ทําร่วมกันเหล่านันเป็
้ นการสอนถึงชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละวินยั ต่างๆ
ที่ จํ า เป็ นในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไปในอนาคต ด้ วยการถ่ า ยทอดถึ ง กฎระเบี ย บต่ า งๆ แก่ บุ ต ร
(Kochanska. 1997)จะเห็นได้ ว่าการถ่ายทอดการเป็ นมารดาจากมารดาไปสูบ่ ตุ รจึงเป็ นไปในทํานอง
เดียวกัน
การถ่ายทอดการเป็ นมารดาเป็ นการรวมแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมกับการเป็ นมารดา
จึงเป็ นเสมือนการถ่ายทอดทางสังคมในด้ านการเป็ นมารดาทัง้ ในการดูแลเลี ้ยงดูบุตร การอาบนํ า้
การให้ นมบุตร การดูแลให้ พัฒนาการเป็ นไปตามวัย การอบรมสั่งสอนในการเข้ าสังคม การแสดง
อารมณ์ การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งกลุ่มบุคคลที่จะเป็ นผู้ถ่ายทอดการเป็ นมารดาให้ นนั ้ จะเป็ นกลุ่ม
บุคคลใกล้ ชิด บิดามารดา คนในครอบครัว อาจโดยวิ ธีการถ่ายทอดทางอ้อม หรื อเป็ นการอบรมโดยไม่
รู้ ตัว เป็ น สิ่ ง ที่ เ ด็ ก ได้ ร้ ู ได้ เ ห็ น และซึ ม ซาบ เข้ า ไปในจิ ต ใจ ซึ่ง เด็ ก อาจจะนํ า ไปปฏิ บัติ ใ นอนาคต
(สุพตั รา สุภาพ. 2537) เช่นการเคยได้ รับการอบรมเลี ้ยงดูจากบิดามารดามาอย่างไรก็จะอบรมเลี ้ยงดู
บุตรตนเองอย่างนัน้ หรื ออาจเกิดจากการสังเกตหรื อเลียนแบบพฤติกรรมการเลี ้ยงดูบุตรของบุคคล
ใกล้ ชิดที่ตนเองรู้ สึกพอใจในการเลี ้ยงดูแบบนัน้ แล้ วจดจํามาปฏิบตั ิกับกับการเลี ้ยงบุตรของตนเอง
วิ ธีการถ่ายทอดทางตรง หรื อการอบรมทางตรง ด้ วยการบอกกล่าวอย่างชัดเจนว่า อะไรควรทํา อะไรไม่
ควรทํา อะไรผิด อะไรถูก เป็ นต้ น เป็ นการชี ้แนะแนวทางในการปฏิบตั ิโดยเจตนา ซึง่ ได้ แก่การสอนการ
เลี ้ยงดูบตุ รโดยพยาบาลให้ แก่มารดาภายหลังการคลอดบุตรหรื อมารดาอาจได้ รับการสอนการเลี ้ยงดู
บุตรจากบุคคลใกล้ ชิด มารดา ยาย เพื่อนบ้ าน เพื่อนร่ วมงาน หรื ออาจเคยมีประสบการณ์ทางตรงใน
การเลี ้ยงดูทารกมาก่อน
3.1.3 การวัดการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
เนื่องจากการถ่ายทอดการเป็ นมารดาเป็ นการรวมแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมกับการ
เป็ นมารดา จึงเป็ นเสมือนการถ่ายทอดทางสังคมในด้ านการเป็ นมารดาทังในการดู
้
แลเลี ้ยงดูบุตรและ
การดูแลครอบครัว
การถ่ายทอดการเป็ นมารดาจึงสามารถวัดได้ จากรูปแบบการถ่ายทอด 2 แบบคือ
1) การถ่ายทอดทางอ้ อม หมายถึง การเลียนแบบจากการกระทําของผู้อื่น จากสื่อต่างๆ
จากสิง่ ที่ตนได้ เคยรับมาในวัยเด็ก
2) การถ่ายทอดทางตรง หมายถึง การได้ รับการสอนแบบสาธิ ตโดยตรงจากพ่อแม่ จาก
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จากเพื่อน หรื อจากบุคคลใกล้ ชิด
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การวัด การถ่ า ยทอดการเป็ น มารดาเป็ น แบบสอบถามแบบรายงานด้ ว ยตนเอง
(self-reportmeasure)ของมารดาหลังคลอดในด้ านการถ่ายทอดการเป็ นมารดาข้ อคําถามทังหมด
้
11
ข้ อ เป็ น มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมิน ระดับ ความรู้ สึก ตามความเป็ น จริ ง ของผู้ต อบ
แบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้ คะแนน
มาก แสดงว่า มารดาหลังคลอดได้ รั บ การถ่ า ยทอดการเป็ น มารดาจากนัน้ นํ า แบบสอบถามมาหา
คุณภาพในการวัด โดยนํามาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึ กษา ประเมินความเที่ยงตรง และนํามา
ทดลองใช้ เพื่อประเมินความเชื่อมัน่ และนํามาปรับแก้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ ที่
ปรึกษา
3.1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
ถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการเป็ นมารดาเป็ นประสบการณ์พื ้นฐานความคิด ความเชื่อ
เจตคติ ค่านิยม บรรทัดฐานและการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ในเรื่ องของการเป็ นมารดาที่บคุ คลได้ รับมา
จากครอบครัวและบริ บทในชีวิต บทบาททางเพศเป็ นส่วนสําคัญในการเรี ยนรู้ จากการถ่ายทอดทาง
สังคมของมารดาสู่บุตรสาว ซึง่ อาจเกิดจากการสอนโดยตรงหรื อจากการเลียนแบบจากมารดา พบว่า
การถ่ายทอดทางสังคมจากมารดามีความสัมพันธ์กนั ในการเรี ยนรู้เรื่ องชีวิตแต่งงานและครอบครัวของ
บุตรสาว (r= 0.22, p<0.05) ซึ่งทําให้ บุตรสามารถกระทําสิ่งต่างๆในการช่วยเหลือครอบครัวได้
(Rittenour; et al. 2014: 224)

ภาพประกอบ 7ความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุการถ่ายทอดทางสังคมกับการเรี ยนรู้ชีวิต
แต่งงานและครอบครัว (Rittenour; et al. 2014)
การศึกษาของโบรฟี เฮิร์บและคณะ (Brophy-Herb; et al. 2012)ที่สนใจการถ่ายทอดทาง
สังคมด้ านพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ต่อบุตรวัยก่อนเรี ยน ในกลุ่มมารดาที่มีรายได้ น้อยจํานวน 125
คน และศึกษาว่าการถ่ายทอดทางสังคมด้ านพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ นนั ้ มีความสัมพันธ์ ต่อการ
กํ ากับตนเองของบุตรวัยก่อนเรี ยนอย่างไร โดยใช้ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ สมการเชิงโครงสร้ าง
(SEM)พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมด้ านพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ของมารดามีความสัมพันธ์กบั การ
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กํากับตนเองของบุตรวัยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 (β= .38, p< .05) และสัมพันธ์
กับการเผชิญปั ญหาอย่างมีนยั นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (β= .51, p<.05)หมายถึงการถ่ายทอด
ทางสังคมด้ านพฤติกรรมการแสดงอารมณ์ ของมารดาส่งผลให้ บุตรสามารถกํากับตนเองและเผชิญ
ปั ญหาได้ ดี

ภาพประกอบ 8 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการถ่ายทอดทางสังคมกับการกํากับตนเอง
และการเผชิญปั ญหา: Brophy-Herb. (2012)
สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการถ่ายทอดทางสังคมจากมารดามีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้
เรื่ องชีวิตแต่งงานและครอบครัวของบุตรสาวซึง่ ทําให้ บตุ รสาวสามารถกระทําสิ่งต่างๆภายในครอบครัว
ได้ เสมือนการถ่ายทอดจากมารดาสูก่ ารจัดการสิ่งต่างๆในครอบครัวของบุตรสาว (ดังภาพประกอบ7)
อี ก ทั ง้ การถ่ า ยทอดทางสัง คมยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกํ า กั บ ตนเองและการเผชิ ญ ปั ญ หาอี ก ด้ วย
(ดังภาพประกอบ8)จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถสรุปดังภาพประกอบ 9
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ภาพประกอบ 9 ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดการเป็ นมารดา พฤติกรรมการจัดการตนเอง
การเผชิญปั ญหาและการกํากับตนเอง
ดังนันจึ
้ งสามารถนําไปสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐานที่ 1.7 การถ่ายทอดการเป็ นมารดามีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก การกํากับตนเองและ
การเผชิญปั ญหา
3.2 ภาระต่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
3.2.1 ความหมายของภาระต่อครอบครัว
ภาระต่อครอบครัว หมายถึง การรับรู้ของมารดาหลังคลอดว่าตนเองต้ องรับผิดชอบต่อ
บุคคลในครอบครัว ในการหารายได้ ใช้ จ่ายในครอบครัว การดูแลความเป็ นอยู่บคุ คลในครอบครัว การ
รับผิดชอบต่อภาระงานบ้ านว่ามีมากน้ อยเพียงใด (อังศินนั ท์ อินทรกําแหงและคณะ. 2555)
3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับภาระต่อครอบครัว
ในปั จ จุ บัน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สัง คมเมื อ งหลวง มี ค วามรี บ เร่ ง แข่ ง ขัน กั น อยู่
ตลอดเวลา มีผ้ คู นมากมายต้ องมาไกลจากถิ่นกําเนิดเข้ ามาเพียงเพื่อทํางาน ลักษณะครอบครัวของ
สังคมเมืองจึงเป็ นครอบครัวเดี่ยวมากขึ ้น ภรรยาจากเดิมที่ดแู ลบ้ าน ต้ องมาทํางานเพื่อรายได้ ครอบครัว
ดังนันบทบาทต่
้
างๆของสตรี จงึ เพิ่มมากขึ ้น ภาระต่อครอบครัวเป็ นปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมที่สง่ ผลต่อ
คุณภาพชีวิต (อรพินทร์ ชูชมและคณะ. 2552)
ภาระครอบครัวอาจแบ่งได้ เป็ น 3 ด้ าน (อุมาพร ตรังคสมบัต.ิ 2544) ได้ แก่
1) ภารกิจพื ้นฐานเป็ นภาระพื ้นฐานที่ครอบครัวต้ องทําเพื่อให้ สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้
เช่นการอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร การดูแลที่อยูอ่ าศัย การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้ น
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2) ภารกิจด้ านพัฒนาการ เป็ นภาระครอบครัวที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จะมีการพัฒนาไปตาม
ขันตอนต่
้
างๆ ของวงจรชีวิต เช่น การสร้ างเอกลักษณ์ครอบครัว การพัฒนาครอบครัวไปในทางที่
สมาชิกต้ องการ
3) ภารกิจในยามวิกฤต เป็ นภาระครอบครัวที่ต้องใช้ การปรับตัวและการจัดการแก้ ไข
วิกฤตต่างๆที่ครอบครัวเผชิญอยู่ เช่น การตกงาน การเจ็บป่ วย การเสียชีวิต เป็ นต้ น เพื่อให้ สมาชิกใน
ครอบครัวยังสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างสมดุลและพัฒนาต่อไปอย่างเหมาะสม
3.2.3 การวัดภาระต่อครอบครัว
โดยพัฒนาแบบสอบถามจาก อังศินนั ท์ อินทรกําแหงและคณะ (2550) โดยการศึกษาครัง้
้
9
นี ้ได้ นําแบบสอบถามมาปรับปรุ งและพัฒนาให้ อยู่ในขอบเขตของเรื่ องที่จะศึกษา ข้ อคําถามทังหมด
ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ จากไม่เป็ นจริ งมากที่สุด (1) ไปถึงเป็ นจริ งมากที่สุด (6) ผู้ได้
คะแนนสูงกว่าแสดงว่า มีภาระต่อครอบครัว มากกว่าผู้ได้ คะแนนน้ อยกว่า
3.2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับภาระต่อครอบครัว
จากงานวิจยั ของอังศินนั ท์ อินทรกําแหงและคณะ (2550) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวิตสตรี ไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอกบ้ านในกรุงเทพมหานคร
และปริ มณฑล พบว่าภาระต่อครอบครัวส่งผลต่อภาวะวิกฤตชีวิตสตรี ไทย (B=0.138, p<.000)
การศึกษาของอรพิ น ทร์ ชูช มและคณะ (2552)ในการวิเ คราะห์ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า ง
ครอบครัว-งานที่เกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต พบว่าภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์ ทางลบกับคุณภาพ
ชีวิตสมรสและคุณภาพการดูแลบุตร (r= -0.096, p<.001)

ภาพประกอบ 10 ความสัมพันธ์ภาระต่อครอบครัวกับคุณภาพชีวิต
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวจึงสามารถกําหนดสมมติฐานที่ 1.11 ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพล
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
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4. ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวแปรสาเหตุด้ านบุค คลที่ม ีผ ลต่ อ พฤติก รรมการจัด การ
ตนเองและครอบครัวกับ คุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุต รครรภ์ แ รก
4.1 การรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต
4.1.1 ความหมายการรับรู้ความสามารถตนเอง
การรับรู้ ความสามารถตนเอง (Perceived self-efficacy) เป็ นแนวคิดพื ้นฐานทฤษฎี
การเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social learning theory) ของ อัลเบิร์ต บันดูรา (Albert Bandura) ในปี
ค.ศ.1997จากนันมี
้ ผ้ ศู กึ ษาและให้ ความหมายไว้ หลายประการ ดังนี ้
แมคคอลลาจและคุก (McCullagh; & Cook 2004: 291)ได้ ให้ ความหมายว่า การรับรู้
ความสามารถตนเองเป็ นความเชื่อมัน่ ในบุคคลว่าตนเองมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งต่างๆ เพื่อไปสู่
ความสําเร็ จได้
ลินซ์และชอทเทจแบคเกท (Lenz; & Shortridge-Baggett. 2002: 14) ได้ ให้
ความหมายว่าการรับรู้ความสามารถตนเองเป็ นความเชื่อของบุคคลทีได้ รับอิทธิพลจากพฤติกรรมและ
ผลลัพธ์โดยสามารถพยากรณ์ได้ วา่ จากพฤติกรรมที่เลือกกระทํา ความพยายาม รูปแบบความคิด และ
ปฏิกิริยาทางอารมณ์ และการรับรู้ความสามารถตนเองเป็ นสิง่ ที่สําคัญที่สดุ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
มัยเกน (Meigan. 2012) ได้ ให้ ความหมายว่าการรับรู้ความสามารถตนเองได้ รับ
อิทธิพลจากประสบการณ์ทางตรง ประสบการณ์ทางการสังเกต หรื อการพูดชักจูง
ซัลโคสกี ้ (Zulkosky. 2009) ได้ ให้ ความหมายว่าการรับรู้ความสามารถตนเองเป็ น
ความเชื่อในความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่สง่ ผลต่อความคิด ความรู้สกึ
แรงจูงใจของบุคคลนันให้
้ กระทําพฤติกรรมที่ต้องการให้ สําเร็จ
สรุ ป ความหมายการรั บ รู้ ความสามารถตนเอง หมายถึ ง ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงว่าตนสามารถแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ ด้วยตัวเอง
้ ่ตนเองมี ที่จะจัดการและ
หรื อวิธีการของตัวเองได้ โดยใช้ ความคิด ทรัพยากร ความมัน่ ใจ ความตังใจที
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมใดๆ ให้ บรรลุเป้าหมายที่ตนเองกําหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการคิด และ
คาดหวังถึงผลลัพธ์ของการกระทํานัน้
4.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง
อัล เบิ ร์ ต บัน ดูร า ได้ เ สนอแนวคิ ด ของความคาดหวัง ความสามารถของตนเอง
(Efficacy Expectation) โดยให้ ความหมายว่า เป็ นความคาดหวังที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถของตน
ในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี ้เป็ นตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมาในปี
ค.ศ.1986 อัลเบิร์ต บันดูราได้ พฒ
ั นาแนวคิดของความคาดหวังความสามารถของตนเอง (Efficacy
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Expectation) เป็ นแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy) โดยให้ ความ
จํากัดความว่า เป็ นการที่บคุ คลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการและดําเนินการ
กระทําพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (Bandura, 1986) ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม (Social
learning theory) เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดจากการเรี ยนรู้ โดยเน้ นที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน โดยไม่จําเป็ นต้ องมีการแสดงออก แต่การได้ มาซึง่ ความรู้ ใหม่ๆ ก็ถือว่า
การเรี ยนรู้ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว และการแสดงออกของพฤติกรรมจะสะท้ อนให้ เห็นการเรี ยนรู้ (สมโภชน์ เอี่ยม
สุภาษิ ต. 2541) แม้ ความรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม แต่ความรู้อย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลได้ ครอบคลุม มีการศึกษาที่ ยืนยันว่าความรู้ จะนํ าไปสู่การปฏิบัติได้ ต้องผ่า น
ความรู้สกึ นึกคิด (Self-referent thoughts) ของบุคคลก่อน การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็ นส่วน
หนึ่งของกระบวนการทางความคิดและเป็ นตัวเชื่อมระหว่างความรู้กบั การกระทํา และมีบทบาทสําคัญ
ในการเป็ นศูนย์กลางทางจิตใจและก่อให้ เกิดความรู้สกึ ว่า “ฉันทําได้ ” (I can do)
โครงสร้ างของแนวคิด และทฤษฎี การรั บ รู้ ความสามารถตนเองบัน ดูรา ได้ พัฒ นา
ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy theory) โดยกล่าวถึงความคาดหวังในการแสดง
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ 2 ประการ ดังนี ้
1. ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (Efficacy expectancy) หมายถึง
ความมัน่ ใจของตนว่ามีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่ต้องการนัน้ จนประสบความสําเร็ จและ
ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2. ความคาดหวังในผลของการกระทํา (Outcome expectancy) เป็ นการประเมินผล
ของบุคคลว่าพฤติกรรมที่ตนเองกระทํานันจะนํ
้ าไปสูผ่ ลลัพธ์หรื อสิง่ ที่ตนคาดหวังไว้ มากน้ อยเพียงใด
การรับรู้ ความสามารถตนเองของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันจะผันแปรไปตาม 3
มิติ (dimension) ดังนี ้
มิติที่ 1 มิติตามขนาด หรื อระดับความยากง่ายของพฤติกรรม (Magnitude or level)
หมายถึง การตัดสินความสามารถในการกระทําพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันซึ่ง
บางครัง้ อาจถูกจํากัดจากระดับความยากง่ายของงานที่บคุ คลนันเชื
้ ่อว่าจะสามารถทําได้ และเลือกที่จะ
ทํา ในสถานการณ์ นนั ้ การรับรู้ ความสามารถของบุคคลจะอยู่ในระดับใด วัดได้ โดยเปรี ยบเทียบกับ
ระดับความต้ องการทํางานที่แสดงให้ เห็นว่าท้ าทาย หรื อมีอปุ สรรคใดขัดขวางไม่ให้ เกิดความสําเร็ จ ถ้ า
ไม่มีอปุ สรรคต่อการกระทํานัน้ บุคคลจะรู้สกึ ว่าง่ายรับรู้วา่ มีการรับรู้ความสามารถตนเองในระดับสูง
มิติที่ 2 มิติตามความเข้ มแข็งในความเชื่อมัน่ ในตนเอง (strength) หมายถึงความ
เชื่ อมั่นของบุคคลว่าตนมีความสามารถที่จะกระทํากิ จกรรมนัน้ ได้ สําเร็ จ ถ้ าความเข้ มแข็งในความ
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เชื่อมัน่ ในตนเองน้ อย บุคคลจะไม่มีความมัน่ ใจในความสามารถตน เมื่อประสบเหตุที่ไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวังโอกาสเกิดความสําเร็ จจะน้ อย หากบุคคลมีความเข้ มแข็งในความเชื่อมัน่ ในตนเองมาก
จะมีความพยายามมากขึ ้นในการทํากิจกรรมแม้ ว่าสถานการณ์อาจเกิดความยุ่งยาก เกิดอุปสรรคที่ไม่
คาดคิด จึงทําให้ เกิดโอกาสในการกระทํากิจกรรมสําเร็จสูง
มิ ติ ที่ 3 มิ ติ ค วามเป็ นสากล (generality)หมายถึ ง ความสามารถในการนํ า
ประสบการณ์ ที่เคยประสบความสําเร็ จในสถานการณ์ บางอย่างมาก่อน มาใช้ ในสถานการณ์ ใหม่ที่
คล้ ายคลึงกัน บุคคลจะตัดสินความสามารถของตนเองโดยผันแปรไปตามระดับความแตกต่าง ความ
คล้ ายคลึงกันของกิจกรรม รู ปแบบที่แสดงออกถึงความสามารถ ลักษณะของสถานการณ์และลักษณะ
้
ของบุคคลที่มีท่าทีตอ่ พฤติกรรมนันโดยตรง
บั น ดู ร า ได้ กล่ า วว่ า ความคาดหวั ง ทั ง้ 2 ประการ คื อ 1) ความคาดหวั ง ใน
ความสามารถของตนเอง และ 2) ความคาดหวังในผลของการกระทํา เป็ นการแสดงออกของบุคคลต่อ
พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ภายใต้ สถานการณ์ ใด สถานการณ์ หนึ่งเท่านัน้ สามารถแสดงได้ ตาม
ภาพประกอบ11 (Bandura. 1997)
บุคคล

พฤติกรรม

การรับรู้ความสามารถตนเอง
1.ระดับความยากง่าย
2.ความเข้ มแข็งของความเชื่อมัน่
3.ความสามารถในการนําไปใช้

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้น

ความคาดหวังในผลลัพธ์
1.ผลลัพธ์ด้านร่างกาย
2.ผลลัพธ์ด้านสังคม
3.ผลลัพธ์ด้านการประเมินตนเอง

ภาพประกอบ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในความสามารถของตนเองกับ
ความคาดหวังในผลของการกระทํา (Bandura. 1997)
บันดูรา (1997) อธิบายว่า การที่มนุษย์จะรับเอาพฤติกรรมใดไว้ ขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยสอง
ประการคือ การรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Perceived Self-Efficacy ) หมายถึงการประเมิน
ความสามารถของตนเองว่าจะสามารถทํางานได้ ในระดับใด ในขณะที่ความคาดหวังเกี่ยวกับผลที่จะ
เกิ ด ขึ น้ นัน้ เป็ น การตัด สิ น ว่ า ผลของการกระทํ า จะนํ า ไปสู่ ความคาดหวัง ในผลลัพ ธ์ (Outcome
expectations) ซึ่งเป็ นการคาดคะเนของบุคคลว่า ถ้ าทําพฤติกรรมนันแล้
้ วจะนําไปสู่ผลลัพธ์ ที่ตน
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คาดหวังไว้ เป็ นการคาดหวังในผลที่จะเกิดขึ ้นจากการกระทําพฤติกรรมของตน อัลเบิร์ต บันดูราเชื่อว่า
การรับรู้ ความสามารถของตนเองในแต่ละสภาพการณ์ แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมา
แตกต่างกันได้ เนื่องจากความสามารถของคนเรานันไม่
้ ตายตัวเป็ นพลวัตร(Dynamic) หากแต่ยืดหยุ่น
ตามสภาพการณ์ ดัง นัน้ สิ่ ง ที่ จ ะกํ า หนดประสิ ท ธิ ภ าพของการแสดงออก จึ ง ขึ น้ อยู่ กั บ การรั บ รู้
ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์ นนๆ
ั ้ นัน่ คือ ถ้ าบุคคลๆนันมี
้ ความเชื่อว่าเรามีความสามารถ
เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนัน้ ออกมา คนที่ เชื่ อว่าตนเองมีความสามารถจะมีความอดทน
อุตสาหะ ไม่ท้อถอยง่าย และจะประสบความสําเร็ จในที่สดุ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556)
4.1.3 การวัดการรับรู้ความสามารถตนเอง
การวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองมีการใช้ แบบวัดหรื อแบบสอบถามที่หลากหลาย
และแตกต่างกันไปในบริ บทและมโนทัศน์ที่ต้องการวัด เช่นแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ที่สร้ างโดย วัลลา ตันตโยทัย (2536) มีข้อคําถามทังหมด
้
44 ข้ อ
แต่ละข้ อเป็ นมาตรวัดประมาณค่า 10 จุด ค่าคะแนนตังแต่
้ 0-100 คะแนนในแต่ละข้ อ รวมทังหมด
้
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คะแนน โดยที่หากได้ คะแนนมาก แสดงว่าการรับรู้ความสามารถตนเองจะสูง
แบบวั ด อี ก แบบวั ด หนึ่ ง คื อ แบบวั ด การรั บ รู้ ความสามารถตนเองโดยทั่ ว ไป
(Generalized Self-Efficacy Scale)ที่พฒ
ั นาโดย สวาสเซอร์ และ เจรูซาเลม ในปี 1995 (Schwarzer;
้
10 ข้ อ เป็ นมาตรวัด
& Jerusalem. 1995) แบบวัดนี ้มีการนําไปใช้ อย่างแพร่หลาย มีข้อคําถามทังหมด
ประมาณค่า 4 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สึก ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนน จริ งเป็ นบางครัง้ 2
คะแนน จริ ง ปานกลาง 3 คะแนน และจริ ง ที่ สุด 4 คะแนน หากได้ ค ะแนนมาก แสดงว่ า การรั บ รู้
ความสามารถตนเองจะสูง
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองของบันดูรา ที่พิจารณาใน 2 องค์ประกอบ คือ 1) ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง
และ 2) ความคาดหวังในผลของการกระทําของมารดาหลังคลอด โดยประเมินเป็ นแบบสอบถามแบบ
รายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure)ของมารดาหลังคลอดต่อสถานการณ์ ที่กําลังเผชิญอยู่ใน
ปั จจุบนั ข้ อคําถามทังหมด
้
8 ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้ สึกตาม
ความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6
คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่าการรับรู้ ความสามารถตนเองจะสูงการหาคุณภาพแบบสอบถาม
โดยนํ า มาให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญและอาจารย์ ที่ ปรึ ก ษา ประเมิ น ความเที่ ย งตรง และนํ า มาทดลองใช้ เ พื่ อ
ประเมินความเชื่อมัน่ และนํามาปรับแก้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
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4.1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
การรับรู้ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง
การศึกษาของณรงค์กร ชัยวงศ์และคณะ (2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ เชิง
ทํานาย (Predictive correlation research) ศึกษาปั จจัยการรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง การสนับสนุนจากครอบครั วและภาวะซึมเศร้ าที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างคือผู้มาตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอก จํานวน 155 ราย พบว่ากลุ่ม
ตัว อย่ า งมี พ ฤติก รรมจัด การตนเองในระดับ ปานกลาง และการรั บ รู้ ความสามารถตนเองกับ การ
สนับสนุนจากครอบครัวร่ วมกันทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ ร้อยละ 51 (R2=0.51, p<0.001)
การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง (r=-0.167, p<0.05)
การศึกษาของจันทร์ เพ็ญ อามพัฒน์ และคณะ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้
ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ด้ านสุขภาพในระยะคลอดของมารดาครรภ์แรก
จํานวน 100 คน พบว่าการรับรู้ ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตัวด้ านสุขภาพ (r = .469, p < .05)

การรับรู
ความสามารถ
ตนเอง

r = .469

พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตัวดาน
สุขภาพ

ภาพประกอบ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั
ด้ านสุขภาพ (จันทร์ เพ็ญ อามพัฒน์และคณะ. 2554)
การรับรู้ความสามารถตนเองกับคุณภาพชีวิต
การศึกษาของโจเซฟและคณะ (Joseph; et al. 2014: 662) การส่งเสริ มให้ มีกิจกรรมทางกาย
จะทําให้ เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในกลุ่มผู้ใหญ่จํานวน 590 คน โดยให้ การรับรู้ ความสามารถตนเองและ
ความมั่น ใจในตนเองเป็ น ตัว แปรคั่น กลางระหว่า งการมี กิ จ กรรมทางกายกับ คุณ ภาพชี วิ ต พบว่า
กิจกรรมทางกายมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ ความสามารถตนเอง (b=.28, p< .001)และการรับรู้
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ความสามารถตนเองส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตสูงกว่าตัวแปรตัวอื่น (b=.30,p< .001) แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถตนเองกับตัวแปรคุณภาพชีวิต

ภาพประกอบ 13 ความสัมพันธ์ตวั แปรการรับรู้ความสามารถตนเองต่อคุณภาพชีวิต
(Joseph; et al. 2014)
การรับรู้ความสามารถตนเองกับการเผชิ ญปัญหา
การศึกษาของหยางและคณะ ในวัยรุ่นที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศจีน พบว่าการรับรู้
ความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับวิธีการเผชิญปั ญหามุ่งแก้ ไขปั ญหา (r=0.292, p<
.01) แต่วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์นนไม่
ั ้ สมั พันธ์กบั การรับรู้ความสามารถตนเอง (Yang; et
al. 2010)

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการรับรู้ความสามารถตนเองกับ
การเผชิญปั ญหา (Yang; et al. 2010)
การรับรู้ความสามารถตนเองและการกํากับตนเอง
การศึกษาของ Eastin และSharma (2013)ในการใช้ ทฤษฎีปัญญาทางสังคม (Social
Cognitive Theory)ในการพยากรณ์การเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ ทังในด้
้ านการยอมรับและระยะเวลาในการ
เลี ้ยงนมแม่ ในสตรี เชื ้อชาติ แอฟริ กนั -อเมริกนั จํานวน 238 คน พบว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง
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(self-efficacy)และการควบคุมตนเองตนเอง(self-control) สามารถทํานายการยอมรับและระยะเวลา
ในการเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่มากกว่า 6 เดือน ได้ ร้อยละ 72
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
จากงานวิจยั จะเห็นได้ วา่ การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็ นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางตรง
กับตัวแปรการเผชิญปั ญหา ตัวแปรพฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ด้ านสุขภาพ และตัวแปรคุณภาพชีวิต
สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ ดงั ภาพประกอบ15

การรับรู้
ความสามารถ
ตนเอง

การเผชิญ
ปั ญหา
การกํากับ
ตนเอง

คุณภาพ
ชีวิต
พฤติกรรม
ด้ านสุขภาพ

ภาพประกอบ 15 ความสัมพันธ์ตวั แปรการรับรู้ความสามารถตนเองกับการเผชิญปั ญหา
การกํากับตนเอง พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั ด้ านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
จึงสามารถนําไปสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐานทัง้ 3 ข้ อ คือสมมติฐานข้ อที่ 1.3 1.4 และ 1.8
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถตังเป็
้ นสมมติฐานได้ 3 ข้ อ คือ
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองและการเผชิญ
ปั ญหา
สมมติฐานข้ อที่ 1.8 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก
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4.2 การกํากับตนเองกับพฤติกรรมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต
4.2.1 ความหมายการกํากับตนเอง
การกํ า กั บ ตนเอง (Self-regulation) หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองรวมทัง้ ความคิด ความรู้ สกึ การกระทําและการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่เข้ า
มา (Baumeister; et al. 1998)
การกํากับตนเอง (Self-regulation) หมายถึง การกระทําบางสิ่งบางอย่างของบุคคล
เพื่อควบคุม ความคิด ความรู้สกึ และการกระทําของตนเอง (Ibanez; etal. 2005)
การกํ า กั บ ตนเอง (Self-regulation) หมายถึ ง ความสามารถในการทํ า ให้ บรรลุ
เป้าหมายที่ตนเองตังไว้
้ โดยมีความตังใจทั
้ ง้ ความคิด ความรู้ สึก การกระทํา และพฤติกรรม (Nes.
2013)
สรุ ป ความหมายของการกํากับตนเอง คือ ความสามารถในการควบคุม ความคิด
ความรู้สกึ และการกระทําบางสิง่ บางอย่างของบุคคล เพื่อให้ บรรลุความต้ องการหรื อเป้าหมายที่ตนเอง
ตังไว้
้
4.2.2 แนวคิดการกํากับตนเอง (Self-regulation)
การกํากับตนเองเป็ นแนวคิดสําคัญในทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาทางสังคมของแบนดูรา
ซึง่ แบนดูรามีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้ มีผลจากการเสริ มแรงและการลงโทษจากภายนอก
เท่านัน้ แต่มนุษย์สามารถกระทําบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด ความรู้สกึ และการกระทําของตนเองได้
ด้ วยผลกรรมที่เขาได้ ทําด้ วยตนเองเพื่อตัวเขาเอง ความสามารถในการดําเนินการนี ้ แบนดูรา เรี ยกว่า
การกํากับตนเอง(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. 2556)
การกํากับตนเองไม่สามารถจะบรรลุได้ ด้วยอํานาจทางจิต หากแต่ต้องฝึ กฝนพัฒนา
ความตัง้ ใจและความปรารถนาที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมของคนเรานัน้ ยัง ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง บุคคลควรได้ รับการฝึ กฝนกลไกการกํ ากับตนเองซึ่งประกอบด้ วย 3 กระบวนการคือ
(Kanfer; et al. 1996)
1.กระบวนการสังเกตตนเอง (Self -observation) จุดเริ่ มต้ นที่สําคัญของการกํากับ
ตนเองคือการที่บคุ คลจะต้ องรู้ ว่าตนเองกําลังทําอะไรอยู่ เพราะความสําเร็ จของการกํากับตนเอง ส่วน
หนึ่ ง มาจากความชัด เจน ความสมํ่ า เสมอ และความแม่ น ยํ า ในการสัง เกตและบัน ทึ ก ตนเอง ใน
กระบวนการสังเกตตนเองนัน้ การสังเกตตนเองทําหน้ าที่อย่างน้ อย 2 ประการคือ
1.1 เป็ นตัวให้ ข้อมูลที่จําเป็ นต่อการกําหนดมาตรฐานของการกระทําที่มีความ
เป็ นไปได้ และประเมินการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ทําอยู่ แต่การที่คนเราจะเปลี่ยนพฤติกรรม
หรื อไม่ยงั ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยด้ านการวินิจฉัยตนเองและพบว่าส่วนใหญ่คนจะไม่คอ่ ยตระหนักในพฤติกรรม
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ที่ทําจนเป็ นนิสยั การสังเกตตนเองจะทําให้ สามารถวินิจฉัยได้ ว่าในเงื่อนไขใด ควรทําพฤติกรรมใด ไม่
ควรทําพฤติกรรมใด นอกจากนี ้ยังขึ ้นกับ
1.2 ปั จจัยด้ านการจูงใจตนเอง ซึ่งพิจารณาร่ วมกับ 1) ช่วงเวลาการเกิ ด
พฤติกรรมและการบันทึกพฤติกรรมตนเอง หากระยะเวลาระหว่างการเกิดพฤติกรรมและการบันทึก
พฤติ ก รรมสัน้ ก็ จ ะได้ ค วามแม่น ยํ า และส่ง ผลต่อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมได้ ม ากขึน้ เพราะยัง
สามารถจดจํารายละเอียด ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ ้น ทําให้ ตดั สินใจได้ ว่าควรเปลี่ยนแปลงตนเอง
้ ดเจนว่าพฤติกรรม
หรื อไม่อย่างไร 2) การให้ ข้อมูลป้อนกลับที่เกิดจากการสังเกตตนเอง หากข้ อมูลนันชั
นันเป็
้ นอย่างไร ก้ าวหน้ าหรื อไม่ ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3) ระดับของแรงจูงใจ คนที่มี
แรงจูงใจสูงก็มีแนวโน้ มที่จะตังพฤติ
้
กรรมเป้าหมายด้ วยตนเอง ประเมินความก้ าวหน้ าพฤติกรรมด้ วย
ตนเอง ทําให้ เกิดการสังเกตตนเองอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า
ผู้มีแรงจูงใจตํ่า 4) คุณค่าของพฤติกรรมที่สงั เกต ถ้ าพฤติกรรมมีคณ
ุ ค่ามากข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต
ตนเองจะนําไปสูก่ ารตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มากกว่าพฤติกรรมที่มีคณ
ุ ค่าน้ อย 5) การเน้ น
ไปที่ความสําเร็ จหรื อล้ มเหลว การเน้ นการสังเกตที่ม่งุ ไปสู่ความสําเร็ จในการแสดงพฤติกรรม การได้
รางวัล จะทําให้ เพิ่มพฤติกรรมที่ต้องการมากกว่าการเน้ นไปในการสังเกตความล้ มเหลวของพฤติกรรม
6) ระดับความสามารถในการควบคุม ถ้ าบุคคลรับรู้วา่ พฤติกรรมนันอยู
้ ใ่ นความสามารถที่จะควบคุมได้
โอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะมากกว่าบุคคลที่ร้ ูสกึ ว่าพฤติกรรมนันควบคุ
้
มไม่ได้
2. กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกตตนเองจะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนขึ ้นเมื่อประกอบกับกระบวนการตัดสิน ถ้ าข้ อมูลเป็ นที่พงึ พอใจ
กระบวนการตัดสินจะอาศัยมาตรฐานส่วนบุคคลที่มาจากการสอน การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สังคมต่อพฤติกรรมนันๆ
้ และจากการสังเกตตัวแบบ นอกจากนี ้กระบวนการตัดสินโดยเปรี ยบเทียบจาก
กลุม่ อ้ างอิงทางสังคมได้ แก่ การเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐานของสังคม การเปรี ยบเทียบทางสังคม การ
เปรี ยบเทียบกับตนเอง และการเปรี ยบเทียบกับกลุม่
3. การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง (Self-Reaction) สิง่ ที่มีอทิ ธิพลต่อการแสดงปฏิกิริยา
ต่อตนเองคือมาตรฐานการประเมินและทักษะในการตัดสินของบุคคลนัน้ และขึ ้นกับสิง่ ล่อใจว่าจะ
นําไปสูผ่ ลในทางบวกอาจเป็ นสิง่ ของหรื อความพึงพอใจก็ได้
4.2.3 การวัดการกํากับตนเอง
ในการวัดการกํากับตนเองได้ ใช้ แบบวัดการกํากับตนเอง (Self-Regulation Inventory,
SRI)ของมาเควสและคณะ (Marques; et al. 2005) และนํามาพัฒนาให้ เหมาะสมกับบริ บทและกลุม่
ตัวอย่าง ซึง่ แบบวัดของมาเควสและคณะ นี ้ได้ นํามาทดลองกับ กลุม่ ตัวอย่าง 559 คน และหาค่าความ
เชื่อมัน่ ได้ คา่ 0.86 จากข้ อคําถามทังหมด
้
105 ข้ อ ได้ นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory factor
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analysis)ได้ 5 องค์ ป ระกอบคื อ 1) การกระทํ า ในสิ่ง บวก (Positive
actions) จํ า นวน 18 ข้ อ
2) การควบคุมตนเอง (Controllability) จํานวน 13 ข้ อ3) การแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ
(Expression of feelings and needs) จํานวน 10 ข้ อ 4) การกล้ าแสดงออก (Assertiveness) จํานวน
7 ข้ อ และ 5) การแสวงหาเพื่อสุขภาวะ (Well-being seeking) จํานวน 24 ข้ อรวม 72 ข้ อ
ผู้วิ จัย จะนํ า มาพัฒ นาให้ เ หมาะสมกับ บริ บ ทและกลุ่ม ตัว อย่ า ง แบบวัด นี เ้ ป็ น แบบ
รายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ของมารดาหลัง คลอดต่ อ การกํ า กั บ ตนเองภายใต้
สถานการณ์ ที่กําลังเผชิญอยู่ในปั จจุบนั ข้ อคําถามทังหมด
้
23ข้ อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ
้ ไม่จริ งเลย
โดยประเมินระดับความรู้สกึ ตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
1 คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้ คะแนนมาก แสดงว่าการรับรู้ความสามารถตนเองจะสูง
นําแบบสอบถามมาหาคุณภาพในการวัด โดยนํามาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา ประเมินความ
เที่ ย งตรง และนํ า มาทดลองใช้ เพื่ อ ประเมิ น ความเชื่ อ มั่น และนํ า มาปรั บ แก้ ตามคํ า แนะนํ า ของ
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
4.2.4งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับตนเอง
การกํากับตนเองกับคุณภาพชีวิตและการเผชิญปั ญหา
งานวิจยั ของ เนสและคณะ (Nes; et al. 2013)ศึกษาการกํากับตนเองในอาการเหนื่อยล้ าของ
ผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือดขาว เนสได้ ศึกษาใน 2 ประเด็นคือ 1) การปรับข้ อคําถามในแบบสอบถามให้
เหมาะสมกับอาการเฉพาะโรค และ2) ศึกษาความสามารถในการปรับตัวของผู้ป่วยเนสได้ ปรับข้ อ
คําถามและทดลองใช้ ในผู้ป่วยมะเร็ งเม็ดเลือด จํานวน 314 คน และนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ ข้อ
คําถามที่มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับภาวะโรค จํานวน 23 ข้ อ และได้ ศกึ ษาการปรับตัว โดยพิจารณา
จากการกํากับตนเองในอาการเหนื่อยล้ า คุณภาพชีวิตและการเผชิญปั ญหา พบว่าเมื่อการกํากับตนเอง
ในอาการเหนื่อยล้ ามีคะแนนสูงจะสัมพันธ์กบั การตํ่าลงของคุณภาพชีวิต (β= -.47, p<.001) และการ
ใช้ การเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี (Avoidance)(β= .31, p<.001)

ภาพประกอบ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองในอาการเหนื่อยล้ า
การเผชิญปั ญหาและคุณภาพชีวิต (Nes; et al. 2013)
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จากงานวิจยั สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงกับ
การเผชิญปั ญหา การรับรู้ความสามารถตนเอง และ คุณภาพชีวิต ดังแสดงในภาพประกอบ17

การกํากับ
ตนเอง

การเผชิญ
ปั ญหา

คุณภาพชีวิต

ภาพประกอบ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการกํากับตนเองการเผชิญปั ญหาและคุณภาพชีวิต
จากความสัมพันธ์ ดงั กล่าวจึงสามารถนําไปสู่การตังสมมติ
้
ฐานข้ อที่ 1.2 การกํากับตนเองมี
อิทธิพลทางตรงต่อ การเผชิญปั ญหาและคุณภาพชีวิต
เนื่องจากในทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวตัวแปรการกํากับตนเองเป็ นตัวแปรสําคัญ
ในกระบวนการจัดการ เพื่อเกิดเป็ นผลลัพธ์ ระยะสันคื
้ อ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว จึง
เห็นได้ ว่ามีความสัมพันธ์ กันในเชิงทฤษฎีจึงสามารถสรุ ปเป็ นสมมติฐานข้ อที่ 1.1 การกํากับตนเองมี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
4.3 การเผชิญปั ญหากับพฤติกรรมการจัดการตนเองและคุณภาพชีวิต
4.3.1 ความหมายการเผชิญปั ญหา
คาร์ เวอร์ และคณะ (Carver; et al. 1993) ได้ ให้ ความหมายของพฤติกรรมการเผชิญ
ปั ญหาว่าเป็ น พฤติกรรมที่บคุ คลใช้ ในการลดความขัดแย้ งและความตึงเครี ยดในใจ เพื่อให้ เกิดความ
้ การณ์สงิ่ แวดล้ อมที่มากระทบ ทําให้ บคุ คลสามารถ
สมดุลภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคลรวมทังเหตุ
ปรับตัวและปฏิบตั ติ วั ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมในสภาวการณ์ตา่ งๆ ซึง่ จัดว่าเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่
มีประสิทธิภาพ มีแนวโน้ มให้ ผลทางบวก แต่ถ้าหากวิธีการเผชิญปั ญหานันไม่
้ สามารถ สร้ างสมดุล
หรื อไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมเป็ นวิธีการเผชิญปั ญหาที่ด้อยประสิทธิภาพ มีแนวโน้ ม
ให้ ผลทางลบ
โดยสรุ ปการเผชิ ญปั ญหา (Coping) หมายถึง กระบวนการทางความคิดและการ
กระทํ า เมื่ อ บุค คลอยู่ใ นสภาวะถูก คุก คามจากสิ่ ง เร้ าภายนอกจะทํ า ให้ บุค คลนัน้ เกิ ด ความกดดัน
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ความเครี ยด เกิดปั ญหาภายในจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ
และการแสดงพฤติกรรม ซึง่ บุคคลที่อยูใ่ นภาวะนันจะแสดงพฤติ
้
กรรมการเผชิญปั ญหาออกมา
4.3.2 แนวคิดการเผชิญปั ญหา (Coping)
การเผชิญปั ญหา มีวิวฒ
ั นาการมากว่า 60 ปี ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1940 เริ่ มจากการ
นํามาใช้ ในการจัดลําดับด้ านจิตบําบัดและการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาทักษะในการเผชิญปั ญหาโดย
การปรับตัว การเผชิญปั ญหา เมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจากสิ่งเร้ าภายนอกจะทําให้ บคุ คลนัน้
เกิดความกดดัน ความเครี ยด เกิดปั ญหาภายในจิตใจ ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงด้ านความคิด
อารมณ์ ความรู้ สึกและการแสดงพฤติกรรม ซึ่งบุคคลที่อยู่ในภาวะนัน้ จะแสดงพฤติกรรมการเผชิญ
ปั ญ หาออกมา โดยใช้ ก ระบวนการทางสติปั ญ ญาและทัก ษะเพื่ อ จัด การกับ ปั ญ หา โดยใช้ แ หล่ง
ประโยชน์ในการปรับตัวอย่างสูงสุดต่อกระบวนการเผชิญปั ญหา (Lazarus;& Folkman. 1984) การ
เผชิ ญ ปั ญ หา เป็ น ความพยายามทางความรู้ สึก นึ ก คิ ด และทางพฤติ ก รรมเป็ น กระบวนการการ
ตอบสนองของบุคคลเมื่อเผชิญกับปั ญหา สถานการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะจัดการกับปั ญหา
ที่เกิดขึ ้นจากภายในและภายนอกตัวของบุคคล ทังร่้ างกาย จิตใจและสังคม เป็ นการตอบสนองความ
ต้ อ งการของตนเองหรื อ ปรั บ ตัว ให้ เ หมาะสมกับสิ่ ง แวดล้ อม เพื่ อ รั ก ษาภาวะสมดุล โดยใช้ ความ
้ (Lazarus; & Folkman. 1984) ลาซารัส อธิบาย
พยายามหรื อศักยภาพที่มีอยู่ในการเผชิญปั ญหานันๆ
ว่า การเผชิญปั ญหานันไม่
้ มีรูปแบบที่แน่นอน แต่มีความเป็ นพลวัตรเป็ นกระบวนการการจัดการโดย
ธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น (Lazarus. 1991)
กล่าวโดยสรุ ป การเผชิญปั ญหาเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเป็ น กระบวนการ แสดง
ออกเป็ นพฤติกรรม ที่ประกอบด้ วยพฤติกรรมที่มีอิทธิพลมาจากการใช้ การรู้ คิด (Cognition) จากการ
ประเมินสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญหา เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ์ และ ทางร่ างกาย เพื่อเป็ นการ
ปรับภาวะสมดุลให้ กับตนเอง รู ปแบบที่บุคคลใช้ ในการเผชิญปั ญหามี 2 รู ปแบบคือ 1) การเผชิญ
ปั ญหามุง่ ที่การแก้ ปัญหาเป็ นพฤติกรรมที่ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาให้ เป็ นไป
ในทางดีขึ ้นโดยการเปลี่ยนแปลงการกระทําหรื อสิ่งแวดล้ อม และ 2) การเผชิญปั ญหามุ่งที่อารมณ์เป็ น
วิธีจัดการกับอารมณ์ ที่เป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ที่ก่อให้ เกิ ดปั ญหาหรื อความเครี ยดให้ ดีขึ ้นโดยการ
แสดงออกถึงความรู้ สกึ นึกคิด หรื อระบายอารมณ์ แต่เหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาอาจยังคงอยู่แต่ละ คนจะ
แสดงออกมาทัง้ 2 แบบ แต่ตา่ งกันที่คนไหนจะแสดงออกมาแบบใดมากกว่าซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความแตกต่าง
เฉพาะตัวบุคคลและสถานการณ์นนๆ
ั้
ลาซารัส (Lazarus. 1984) ได้ กล่าวว่า เมื่อบุคคลรับรู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีปัญหา
เกิ ดขึน้ หรื อมี เ หตุการณ์ ม ากระทบระหว่า งตนเองกับสิ่ง แวดล้ อม สมองจะทํ า การประเมิน ซึ่ง เป็ น
กระบวนการทางความคิด (Cognitive Process) ที่เกิดขึ ้นระหว่างปั ญหากับการตอบสนองทางอารมณ์
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และพฤติกรรม เป็ นกระบวนการที่ต้องใช้ เวลา โดยที่บคุ คลจะพิจารณาความสําคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้น
และเลือกวิธีจดั การกับปั ญหานัน้ ซึง่ สามารถอธิบายเป็ นได้ 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1การประเมินสถานการณ์ (Appraisal) ถื อว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากเป็ น
้ าให้
กระบวนการทางความรู้ คิด (Cognitive Process) เพื่อประเมินว่าสถานการณ์ที่มากระตุ้นนันทํ
รู้สกึ ว่าความหวังหรื อความต้ องการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เช่น การสูญเสียคนในครอบครัว การ หย่า
ร้ าง การล้ มละลาย การตกงาน ปั ญหาจราจร ความกังวลเกี่ยวกับรู ปร่ างหน้ าตา และความเจ็บป่ วย
เป็ นต้ น ในเหตุการณ์ เดี ยวกัน คนบางคนอาจมองว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ เล็กไม่ เท่ากัน ขึน้ อยู่กับการ
ประเมินเหตุการณ์ และการประเมินความสามารถของแต่ละคนซึ่งมนุษย์ จะ ใช้ ความพยายามหรื อ
ความสามารถในการเอาชนะต่อสถานการณ์ นนั ้ เพื่อควบคุมจิตใจให้ อยู่ใน ภาวะสมดุล ซึ่งบุคคลจะ
ประเมินสถานการณ์เป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
้
มิ (Primary Appraisal) เกิดขึ ้นเมื่อบุคคลเผชิญกับ
1.1 การประเมินขันปฐมภู
สถานการณ์ตา่ งๆแล้ ว บุคคลจะประเมินสถานการณ์ที่ประสบโดยใช้ สติปัญญา ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่มีวา่ มีผลต่อตนเองหรื อไม่อย่างไร โดยประเมินออกมาได้ 3 ลักษณะ คือ
้ นว่า
1) ไม่มีความเกี่ยวข้ องกับตนเอง (Irrelevant) คือการประเมินขันต้
สถานการณ์นนไม่
ั ้ มีผลกระทบต่อภาระรับผิดชอบของตน
2) มีผลดีกบั ตนเอง (Being Positive) คือการประเมินว่า สถานการณ์นนั ้
ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ตนเอง ส่งเสริมให้ เกิดความสุข บุคคลจะตอบสนอง ต่อสถานการณ์ด้วยความ
เพลิดเพลินใจ มีความสุข มีความรัก และ ความร่าเริ ง
3) มีผลร้ ายกับตนเอง (Stress) คือการประเมินว่าสถานการณ์ที่เกิดนัน้
ก่อให้ เกิดความเครี ยดใน 3 รูปแบบ คือ
- เป็ นอันตรายหรื อสูญเลีย (Harm or Loss) คือการประเมินเพื่อให้ ทราบว่า
สถานการณ์นนเป็
ั ้ นอันตรายกับตนหรื อก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อสุขภาพ ทังด้
้ านสัมพันธภาพ สุขภาพ
หรื อความรู้สกึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง
- เป็ นความรู้สกึ ถูกคุกคาม (Threat) คือการประเมินเพื่อให้ ทราบว่า
สถานการณ์นนอาจทํ
ั้
าให้ เกิดอันตรายหรื อสูญเสีย ทําให้ เกิด ความรู้สกึ ทางอารมณ์ด้านลบโดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ เช่น ความ วิตกกังวล ความกลัว ความโกรธ เป็ นต้ น
- เป็ นความรู้สกึ ท้ าทาย (Challenge) คือการประเมินเพื่อให้ ทราบว่า
สถานการณ์นนอาจทํ
ั้
าให้ เกิดอันตรายหรื อสูญเลีย แต่สามารถ ควบคุมสิง่ นันได้
้ ทําให้ เกิดความรู้สกึ
ทางอารมณ์ด้านบวก เช่น ความหวัง ความเชื่อมัน่ ความตื่นเต้ นที่จะเรี ยนรู้และต่อสู้เพื่อจะเอาชนะ
ให้ ได้
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นอกจากนี ้ลาซารัส (Lazarus, 1991) ได้ อธิบายว่า ภาวะความเครี ยดทางจิตใจทัง้ 3
ลักษณะนี ้ จะเกี่ยวข้ องกับปฏิสมั พันธ์ของอารมณ์ กับความรู้สกึ เครี ยดแบบใดแบบหนึง่ ที่เฉพาะเจาะจง
และได้ จําแนกอารมณ์ออกเป็ น 15 แบบ คือ ความโกรธ (anger) ความกลัว (fright) ความวิตกกังวล
(anxiety) ความรู้ สกึ ผิด (guilt) ความละอาย (shame) ความเสียใจ (sadness) ความอิจฉา (envy)
ความหึงหวง (jealousy) ความน่ารังเกียจ (disgust) ความสุข (happiness) ความภาคภูมิใจ (pride)
การปลดปล่อย (relief) ความรัก (love) ความหวัง (hope) และความเห็นอกเห็นใจ (compassion) โดย
อารมณ์ 9 แบบแรก เป็ น อารมณ์ ทางลบ 4 แบบถัดมาเป็ นอารมณ์ ทางบวก และ 2 แบบสุดท้ ายเป็ น
อารมณ์แบบผสม ซึง่ การรับรู้ถึงอารมณ์เหล่านี ้จะมีประโยชน์กบั การจัดการกับปั ญหาได้ ดียิ่งขึ ้น
1.2 การประเมินขันทุ
้ ติยภูมิ (Secondary Appraisal) เป็ นการประเมินถัดมา
ที่แตกต่างจากเดิม เพราะต้ องใช้ สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ
แก้ ไขปั ญหา บุคคลจะประเมิน 3 ด้ าน คือสถานการณ์นนจะเกิ
ั้
ดผลดีหรื อผลเสียต่อตน (Blame or
Credit) จะแสดงออกหรื อจัดการอย่างไร เพื่อให้ ตนเองเกิดประโยชน์สงู สุด (Coping Potential) และ
สถานการณ์นนสอดคล้
ั้
องกับเป้าหมายในอนาคตของตนเองอย่างไร (Future Expectation) โดยใช้
ทรัพยากร (Resource) ที่ตนมีในการจัดการกับสถานการณ์ ซึง่ จะใช้ ทรัพยากรใดนัน้ แตกต่างกันไปใน
แต่ละบุคคล ทรัพยากรที่วา่ นันประกอบด้
้
วย
1) สุขภาพและพลังงาน (Health and Energy) หากบุคคลมีสขุ ภาพดี มี
พละกําลังแข็งแรง ย่อมมีความเข้ มแข็งและทนต่อภาวะความเครี ยด ได้ มากกว่า
2) ความเชื่อทางบวก (Positive Believe) ความเชื่อทางบวกที่สง่ ผลต่อการ
เผชิญปั ญหาคือความเชื่อในความสามารถของตน หรื อความเชื่ออํานาจภายในตนกับความเชื่ออํานาจ
ภายนอกตนบุคคลที่มีความเชื่ออํานาจภายในตนมักจะใช้ กลวิธีเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการกับปั ญหา
ส่วนบุคคลที่เชื่ออํานาจภายนอกตนมักจะใช้ วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ จัดการทางอารมณ์
3) ทักษะในการแก้ ปัญหา (Problem Solving Skills) คือบุคคลที่สามารถ
ค้ นหาความรู้ข้อมูลต่างๆ สามารถใช้ ความคิดอย่างมีเหตุมีผล รวมทังสามารถคิ
้
ดวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆได้ เพื่อแยกแยะปั ญหา ค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหา ซึง่ จะเป็ นทรัพยากรที่ช่วยให้ บคุ คลสามารถเผชิญ
กับปั ญหาได้ ดียิ่งขึ ้น
4)ทักษะทางสังคม (Social Skills) เป็ นการแสดงความสามารถของ บุคคลใน
การที่จะสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นจะช่วยส่งเสริม ให้ บคุ คลสามารถจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ ดี
้ รับ
5)การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เกิดจากการที่บคุ คลนันได้
ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง ซึ่งจะช่วยให้ บุคคลมีแหล่งทรัพยากรที่จะจัดการกับ
ปั ญหาได้ มากขึ ้น

66
6)แหล่งทรัพยากรทางด้ านวัตถุ (Material Resource) ทรัพย์สินเงิน ทองหรื อ
สิ่งของต่างๆ สามารถใช้ เป็ นแหล่งทรัพยากรที่ใช้ ในการ จัดการกับปั ญหาได้ อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งอาจช่วยให้
บุคคลมีทางเลือกใน การแก้ ปัญหาได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) ยังได้ กล่าวถึง
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการใช้ ทรัพยากรในการเผชิญปั ญหาว่า สาเหตุที่บคุ คลไม่สามารถ ใช้ ทรัพยากร
นันได้
้ เป็ นเพราะความรู้ สึกกดดัน และคับข้ องใจจากปั จจัยเหล่านี ้ คือ ข้ อจํากัดด้ านบุคคล (Personal
Constraints) หมายถึง บุคคลควบคุมความรู้สกึ ของตนด้ วยค่านิยมและความเชื่อภายในตัวของบุคคล
ที่เป็ นรูปแบบแน่นอนในการแสดงพฤติกรรมหรื อความรู้สกึ และกลไกทางจิตใจที่สร้ างและพัฒนาความ
เป็ น ปั จ เจกบุค คล ทํ า ให้ บุค คลมี ค วามแตกต่า งกัน ทางค่า นิ ย มและความเชื่ อ มี 2 ประการ คื อ 1)
ข้ อจํากัดด้ านสิงแวดล้ อม (Environment Constraints) เป็ นข้ อจํากัดที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล เป็ น
แหล่งประโยชน์ด้านวัตถุ ความต้ องการในการใช้ แหล่งประโยชน์ที่มีจํากัด หน่วยราชการหรื อสถานที่ตงั ้
ขององค์การเป็ นอุปสรรคในการใช้ ทรัพยากร เป็ นต้ น 2) ระดับของการคุกคาม (Level of Threat) เป็ น
การประเมินความเครี ยดของบุคคล ถ้ าบุคคลประเมินว่ามีระดับของการคุกคามสูง จะทําให้ บุคคลไม่
สามารถใช้ ทรัพยากรที่มีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 การประเมินซํ ้า (Reappraisal) เป็ นการเปลี่ยนแปลงการประเมินที่เคย
ทํามาก่อนตามข้ อมูลที่ได้ รับใหม่อย่างต่อเนื่อง มีลกั ษณะเป็ นพลวัตร (Dynamic) อาจปรับเปลี่ยนได้
หรื อเกิดขึ ้นพร้ อมๆกันได้ หรื อถ้ าหากปั ญหานันไม่
้ ลดลงหรื อหมดไป บุคคลจะต้ องเปลี่ยนการประเมิน
ใหม่
2. ขันตอนในกระบวนการเผชิ
้
ญปั ญหา (Stage in the Coping Process) เมื่อได้ รับ
การประเมินแล้ วว่าสถานการณ์ นัน้ เป็ นอันตรายหรื อเป็ นผลร้ ายกับตนเอง บุคคลจะคาดการณ์ หรื อ
ทํานายถึงอันตรายที่จะได้ รับ ทําให้ มีปฏิกิริยาตอบสนองทางด้ านร่ างกาย อารมณ์และพฤติกรรม และ
้
นได้ ว่าพฤติกรรมการ เผชิญ
นําไปสู่การปรับตัว หรื อออกมาในลักษณะของการสู้หรื อหนี ดังนันจะเห็
ความเครี ยดของแต่ละคนนันเกิ
้ ดขึ ้นอย่างเป็ นกระบวนการและเกิดต่อเนื่องกันมาตลอด และ ลักษณะ
ของพฤติกรรมการเผชิ ญ ความเครี ยดที่ บุค คลเลือ กใช้ ย่อมสามารถทํ า นายถึง ผลลัพ ธ์ ที่ ว่า บุค คล
สามารถปรับตัวได้ หรื อไม่เช่นกัน (สุดารัตน์ หนูหอม. 2544) ในการเผชิญปั ญหาแบ่ง ออกเป็ น 3 ระยะ
ดังนี ้
2.1 ระยะการคาดคะเนสถานการณ์ เป็ นการคาดคะเนสถานการณ์ ที่ยังไม่
เกิดขึ ้น อาจจะเคยหรื อไม่เคยเกิดสถานการณ์นนมาก่
ั้
อน แต่บคุ คลสามารถทํานายได้ ว่าจะเกิดขึ ้น ใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง บุคคลจะใช้ กระบวนการทางความคิดที่ จะจัดการกับสถานการณ์ นัน้ ได้ อย่างไร
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ป้องกันได้ ห รื อไม่และด้ วยวิธีใด ทํ าให้ บุคคลสามารถเตรี ยมวางแผนการปรั บตัวไว้ ล่วงหน้ า หรื อรู้
ระยะเวลาที่ปลอดภัยก่อนเกิดเหตุการณ์นนได้
ั้
2.2 ระยะการเผชิญกับสถานการณ์ เป็ นระยะที่บคุ คลใช้ กระบวนการทาง
ความคิดในการพิจารณาว่าควรทําอย่างไรจึงจะเหมาะสม และผลที่ตามมาจะเป็ นอย่างไร อาจคิดวน
ไปมาตังแต่
้ เริ่มจนจบด้ วยวิธีการประเมินซํ ้าได้
2.3 ระยะหลังการเผชิญกับสถานการณ์ เป็ นระยะที่บคุ คลใช้ กระบวนการทาง
ความคิดในการค้ นพบความจริ งของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ซึง่ มีผลต่อการกระทําที่จะเกิดขึ ้นเมื่อ เผชิญ
กับสถานการณ์นนั ้
ปของพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์ กับ
การเผชิญปั ญหาของบุคคลนันจะออกมาในรู
้
ความรู้สกึ นึกคิด จิตใจ และอารมณ์ของแต่ละบุคคลในขณะนัน้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็จะมีผล
ทําให้ บุคคลนันเกิ
้ ดการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ สึกนึกคิด อารมณ์และแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา
อาจหมายถึงกลไกทุกอย่างที่บคุ คลใช้ เพื่อรักษาภาวะสมดุลทางจิตใจ
ลาซารัสและโฟล์คแมน (Lazarus; & Folkman. 1984) กล่าวถึง กลวิธีการเผชิญ
ปั ญหา (Coping Strategies) ว่าเป็ นความพยายามของบุคคลในการจัดการกับปั ญหาสถานการณ์หรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นทังภายนอกและภายในตั
้
วบุคคล มี 2 ลักษณะคือ
1. การมุ่งจัดการกับอารมณ์ (Emotion Focused Coping) คือ การที่บคุ คลใช้ วิธีการ
ตอบสนองต่อปั ญหา สถานการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เผชิญ โดยใช้ กระบวนการทางความคิด ด้ วย
การปรับสภาวะอารมณ์หรื อความรู้ สกึ หรื อการใช้ กลไกทางจิต (Defensive Reappraisal) เช่น การ
หลีกเลี่ยง การปฏิเสธ การสดความสําคัญของปั ญหา การเบี่ยงเบนความคิดความสนใจ การ คิดในแง่ดี
และการแสวงหาแหล่งสนับสนุนทางอารมณ์ จากผู้อื่น เป็ นต้ น ซึ่งวิธีการเผชิญปั ญหา แบบนี ้เป็ นการ
ช่วยลดหรื อบรรเทาความรู้สกึ เท่านัน้ แต่ปัญหายังคงอยูเ่ นื่องจากไม่ได้ รับการแก้ ไข
2. การมุ่งจัดการกับปั ญหา (Problem Focused Coping) คือ การที่บคุ คลใช้ วิธีการ
ตอบสนองต่อปั ญหา สถานการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เผชิญอยู่ โดยใช้ กลวิธีในการแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้น ด้ วยเทคนิค เหล่านี ้ คือการทําความเช้ าใจว่าปั ญหานันคื
้ ออะไร เพื่อหาทางแก้ ไข ตัดสินใจเลือก
ทางแก้ ไขโดยคํานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า วิธีการเผชิญปั ญหานี ้มุ่งที่สิ่งแวดล้ อมและตนเอง โดย
การเปลี่ยนแปลงความกดดันจากสิงแวดล้ อม อุปสรรค ทรัพยากร และวิธีดําเนินการที่ช่วยให้ บคุ คลเกิด
การเรี ยนรู้ ทักษะ วิธีการและพัฒนามาตรฐานพฤติกรรมของตนใหม่
ในการจัดการกับปั ญหานันบุ
้ คคลจะใช้ ทงการมุ
ั้
่งจัดการกับปั ญหาและมุ่งจัดการกับอารมณ์
ควบคูก่ นั ไป แต่จะใช้ วิธีการใดมากกว่านันขึ
้ ้นอยูก่ บั ความยากง่ายของปั ญหาที่เผชิญนัน่ คือบุคคลจะใช้
วิธีการมุ่งจัดการกับปั ญหามากกว่าในสถานการณ์ที่รับรู้ ว่าตนสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เผชิญอยู่ได้ และ

68
ในทางตรงกันข้ ามจะเลือกใช้ วิธีม่งุ จัดการกับอารมณ์ มากกว่า ในกระบวนการเผชิญปั ญหา ขันตอน
้
ทัง้ หมดสามารถเกิ ดย้ อนไปย้ อนมาไค้ หากพบข้ อมูลใหม่ หรื อกระบวนการนัน้ ยังไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมาย คือ การปรับภาวะสมดุลให้ กบั ตนได้
4.3.2 การวัดการเผชิญปั ญหา
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีการเผชิญปั ญหา
เป็ นแบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure)ของมารดาหลังคลอดต่อวิธีการการ
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ในปั จจุบนั ข้ อคําถามทังหมด5ข้
้
อ เป็ นมาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ โดย
ประเมินระดับความรู้ สึกตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อคําถาม ตังแต่
้ ไม่จริ งเลย 1
คะแนนจนถึงจริ งมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้ คะแนนมากในข้ อคําถามที่เป็ นการเผชิญปั ญหาแบบใด
แสดงว่ามารดาหลังคลอดใช้ วิธีการเผชิญปั ญหาในแบบนันจากนั
้
นนํ
้ าแบบสอบถามมาหาคุณภาพใน
การวัด โดยนํามาให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาประเมินความเที่ยงตรง และนํามาทดลองใช้ เพื่อ
ประเมินความเชื่อมัน่ และนํามาปรับแก้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
4.3.3 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเผชิญปั ญหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสาเหตุการเผชิญปั ญหากับตัวแปรตามคุณภาพชีวิต
จากการศึกษาของริ วด้ าและเพอริ ส-กราเซีย (Rueda; & Pérez-García. 2013) ใน
กลุม่ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 150 คน (เพศชายร้ อยละ 50 เพศหญิงร้ อยละ 50) วัด 2 ช่วงเวลา ครัง้ แรก
และผ่านไปประมาณ 1 ปี วัดอีกครัง้ หนึ่งพบว่าการเผชิญปั ญหามีความสัมพันธ์ กบั คุณภาพชีวิต หาก
ผู้ป่วยมีการเผชิญปั ญหาทางบวก เช่นการแก้ ไขเหตุของปั ญหา การปรับมุมมองให้ เป็ นด้ านบวก หรื อ
การใช้ อารมณ์ขนั จะส่งผลให้ เกิดผลระยะยาวคือมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น คือสามารถทํานายทังคุ
้ ณภาพ
ชีวิต การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาวะได้ ร้ อยละ 13-29 (R2=.13to.29)

ภาพประกอบ 18 ความสัมพันธ์ตวั แปรสาเหตุการเผชิญปั ญหากับคุณภาพชีวิต
(Rueda; & Pérez-García. 2013)
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จากการศึกษาของลูจบิกาและคณะ (Ljubica; et al. 2013) ในกลุ่มมารดาที่มีบตุ รเป็ น
โรคหัวใจ อายุระหว่าง 4-12 ปี พบว่ารู ปแบบการเผชิญปั ญหาจะแตกต่างกันไปในแต่ละรู ปแบบการ
เลี ้ยงดูบตุ ร (parenting styles) ซึง่ รู ปแบบการเลี ้ยงดูบตุ รเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดการภายในครอบครัว
มารดาส่วนใหญ่ใช้ การเผชิญปั ญหาแบบปฏิเสธ (Denial) (t= -2.657, p < 0.05) และใช้ รูปแบบการ
เลี ้ยงดูแบบเผด็จการ (Authoritarian) (t= -.616, p < 0.05) (Ljubica; et al. 2013: 1810)
สรุ ปความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการเผชิญปั ญหากับคุณภาพชีวิต โดยการเผชิญปั ญหามี
อิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต และพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวในด้ านการเลี ้ยงดูบตุ ร
จึงสามารถนําไปสูก่ ารตังสมมติ
้
ฐานข้ อที่ 1.5 และ 1.6

ภาพประกอบ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการเผชิญปั ญหาพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และคุณภาพชีวิต
จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถตังเป็
้ นสมมติฐานได้ 2 ข้ อ คือ
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 การเผชิญปั ญหามีอทิ ธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 การเผชิญปั ญหามีอทิ ธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
4.4 การรับรู้สขุ ภาพบุตรกับคุณภาพชีวิต
4.4.1 ความหมายของการรับรู้สขุ ภาพบุตร
การรับรู้สขุ ภาพบุตร หมายถึง การรับรู้ของมารดาหลังคลอดต่อบุตรในด้ านภาวะ
สุขภาพร่างกายและภาวะพื ้นอารมณ์ของบุตร
4.4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้สขุ ภาพบุตร
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การรับรู้ ของมารดาหลังคลอดต่อสุขภาพบุตรของตนเองเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการ
หนึง่ ที่สง่ ผลต่อการดูแลบุตรทังภาวะสุ
้
ขภาพทางร่างกายและภาวะพื ้นอารมณ์ หากมารดารับรู้ว่าบุตรมี
สุขภาพที่แข็งแรงดี กิจกรรมการดูแลบุตรก็จะดําเนินไปตามปกติ หากบุตรมีการเจ็บป่ วยบ่อยมารดา
รับรู้ว่าบุตรสุขภาพไม่แข็งแรง กิจกรรมการดูแลบุตรอาจต้ องเข้ มงวดมากขึ ้น (Okamoto; & Megumi.
2009) ปั จจัยนี ้จึงเป็ นปั จจัยที่ควรศึกษา
เด็กมีพฒ
ั นาการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวัย ในวัยทารกแรกเกิดถึง 1 ปี เป็ นวัยที่มี
พัฒนาการอย่างรวดเร็ วในทุกๆ ด้ าน ร่างกาย ภาษา ด้ านสังคมและด้ านจิตใจ
ด้ านร่างกายและกล้ ามเนื ้อทารกแรกเกิดมีความยาวประมาณ 50 เซนติเมตร นํ ้าหนัก
ประมาณ 2700 กรัม ในช่วงอายุ3-6เดือน ความยาวควรเพิ่มเป็ น 66-68 เซนติเมตร นํ ้าหนักเพิ่มเฉลี่ย
วันละ 20-30 กรัม เมื่ออายุ 1 ปี ความยาวควรเพิ่มเป็ น 74-76 เซนติเมตร นํ ้าหนักเพิ่มเฉลี่ยเป็ น 3 เท่า
ของแรกเกิ ด ในด้ านการใช้ ก ล้ ามเนื อ้ เบื อ้ งต้ นจะเกิ ดจากรี เฟลกซ์ (reflex)จากนัน้ จะค่อยๆพัฒ นา
ความสามารถในการควบคุมกล้ ามเนื ้อด้ วยตนเองจากกล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ไปสูก่ ล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
้ ง
ด้ านภาษา เมื่อทารกอายุ 4-6 เดือน จะเริ่ มเปล่งเสียงคล้ ายเสียงสระ จากนันจะส่
เสียงไม่เป็ นคํา จนอายุประมาณ 10-12 เดือน จะเริ่มพูดที่มีความหมาย เรียก”แม่” “พ่อ” ได้
ด้ านสังคม ช่วงอายุแรกเกิดถึง 3 เดือน ทารกจะยิ ้มและส่งเสียงเมื่อเห็นผู้ที่เลี ้ยงดู อายุ
8-10 เดือน เมื่อผู้เลี ้ยงดูแสดงความสนใจไปที่วตั ถุใด ทารกจะมองตาม และสามารถหันเมื่อถูกเรี ยกชื่อ
ได้ อายุ 10-12 เดือนทารกจะมองตามสิง่ ที่ถกู ชี ้ชวนให้ ดู
ด้ านจิตใจ เมื่อแรกเกิดทารกจะมีปฏิสมั พันธ์ กบั มารดาหรื อผู้เลี ้ยงดูที่อยู่ใกล้ ชิดอย่าง
ต่อเนื่อง ทังจากการสั
้
มผัส โอบกอดและพูดคุย ถ้ ามารดาสามารถสนองตอบความต้ องการของทารกได้
ดีจะทําให้ ทารกเกิดความไว้ วางใจ รู้ สึกมั่นคงปลอดภัย เมื่ออายุประมาณ 5-6 เดือนจะเริ่ มกลัวคน
แปลกหน้ า เนื่องจากสามารถจดจําหน้ ามารดาและแยกแยะออกจากผู้อื่นได้ ประมาณ 7-8 เดือน จะ
เริ่ มกลัวการแยกจากมารดาหรื อผู้ที่ทารกผูกพัน (กัลยา นาคเพ็ชร์ และคณะ. 2548; มาโนช หล่อ
ตระกูลและคณะ. 2555)
พื ้นอารมณ์ (Temperament)
เป็ นลักษณะทางอารมณ์ ที่ติดตัว มาตัง้ แต่กํ าเนิ ด ซึ่งถูก กํ าหนดโดยปั จจัยทางชี วภาพ
โดยเฉพาะพันธุกรรมเป็ นสิ่งที่มกั ติดตัวไป แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามปั จจัยสิ่งแวดล้ อมที่บคุ คลเติบโต
มาจากการศึก ษาพื น้ อารมณ์ ข องเด็ ก จากความสามารถในการปรั บ ตัว สามารถจํ า แนกเด็ก ตาม
ลักษณะพื ้นอารมณ์ออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี ้
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1. ปรับตัวง่าย (Easy temperament)เด็กกลุม่ นี ้มีการกิน การนอน การขับถ่ายสมํ่าเสมอ
เป็ นเวลา ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้ อมได้ เร็ ว เข้ าหาสิ่งเร้ าใหม่ด้วยความสนใจ ส่วนใหญ่มีอารมณ์ดี ท่าทาง
เป็ นมิตร ตอบสนองต่อสิง่ เร้ าไม่รุนแรง เด็กกลุม่ นี ้พบประมาณร้ อยละ 40
2. ปรับตัวยาก (Difficult temperament)เด็กกลุ่มนี ้มีการกิน การนอน การขับถ่ายไม่
สมํ่าเสมอเป็ นเวลา ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ยาก มักหลีกเลี่ยงและถอยห่าจากสิ่งเร้ า
ใหม่ๆ อารมณ์สว่ นใหญ่หงุดหงิดง่ายและมีท่าทางไม่เป็ นมิตร ตอบสนองต่อสิง่ เร้ าต่างๆ รุนแรงเด็กกลุม่
นี ้พบประมาณร้ อยละ 10
3. ปรับตัวช้ า (Slow-to-warm-up temperament)เด็กกลุ่มนี ้จะปรับตัวต่อสิ่งแวดล้ อมได้
ช้ า มีแนวโน้ มถอยห่างจากสิ่งเร้ าใหม่ แต่ปฏิกิริยาตอบสนองไม่รุนแรงนัก เป็ นเด็กที่มีลกั ษณะขี ้อาย
เด็กกลุม่ นี ้พบประมาณร้ อยละ 15
ส่วนเด็กที่เหลืออีกประมาณร้ อยละ 35 จะมีการตอบสนองปานกลางในทุกด้ านและไม่ถกู
จัดอยูใ่ นกลุม่ ทัง้ 3 กลุม่ (มาโนช หล่อตระกูล และคณะ. 2555)
4.4.3 การวัดการรับรู้สขุ ภาพบุตร
การวัดการรับรู้สขุ ภาพบุตร ซึง่ เป็ นการพัฒนาจากแนวคิดพัฒนาการทารกแรกเกิดถึง
1 ปี ซึง่ สนใจศึกษาในทังด้
้ านภาวะร่างกายและพื ้นอารมณ์ของบุตร ข้ อคําถามทังหมด
้
6 ข้ อ เป็ นมาตร
วัดประมาณค่า 6 ระดับ โดยประเมินระดับความรู้สกึ ตามความเป็ นจริ งของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้ อ
คําถาม ตังแต่
้ ไม่จริงเลย 1 คะแนนจนถึงจริงมากที่สดุ 6 คะแนน หากได้ คะแนนมากแสดงว่ามารดา
หลังคลอดครรภ์แรกมีการรับรู้สขุ ภาพบุตรในทางบวกมากกว่าผู้ได้ คะแนนน้ อยกว่า
4.4.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้สขุ ภาพบุตร
จากการศึกษาของลักคนินและคณะ (Laukkanen; et al. 2014)ลักษณะพื ้นอารมณ์
ของบุตรที่เป็ นเด็กปรับตัวยาก (Difficult temperament) จะส่งผลทางลบต่อสุขภาวะของมารดา (well
being)ซึง่ เด็กปรับตัวยากจะมีพื ้นอารมณ์ทางลบซึง่ สัมพันธ์กบั ภาวะอารมณ์ลบของมารดา (r= -.27,
p<0.01)

ภาพประกอบ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพื ้นอารมณ์บตุ รแบบปรับตัวยากกับ
สุขภาวะของมารดา
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จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถตังเป็
้ นสมมติฐานข้ อที่ 1.10 คือ
สมมติฐานข้ อที่ 1.10 การรับรู้สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร

อายุก ับ การเป็ นมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รก
การเป็ นมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรกเป็ นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนผ่านของความเป็ นสตรี วยั สาวเข้ าสู่
การเป็ นมารดาและความเป็ นครอบครัวที่สมบูรณ์ (Shaw; Wong & Kaczorowski. 2006) แม้ ว่าจะ
เป็ นพัฒนาการในช่วงชีวิตหนึ่งของสตรี แต่การเป็ นมารดานัน้ เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชี วิต
หลายประการ เช่น การใช้ เวลา การดําเนินชีวิต กิจกรรมประจําวัน และสิง่ ที่เกิดผลกระทบอย่างมากคือ
การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของตนเอง การเป็ นมารดานันเป็
้ นบทบาทที่มีกระบวนการซับซ้ อนและมี
ความลึกซึ ้งทางปั ญญาและทางสังคม ซึง่ การกระทําบทบาทมารดานันต้
้ องผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ซงึ่ มี
ทังการเรี
้
ยนรู้โดยตังใจ
้ (intentional learning) โดยเกิดการเรี ยนรู้ผ่านวัฒนธรรมและสังคมในการสอน
้ วยั เด็กที่เรี ยนรู้
การแสดงบทบาทมารดาและการเรี ยนรู้ โดยบังเอิญ (incidental learning) ที่เริ่ มตังแต่
จากบุคคลในสิ่งแวดล้ อม (Mercer. 2004) บทบาทในชีวิต มารดาหลังคลอดมีความต้ องการมากมาย
หลายอย่างที่เกิดมาจากการกระทําตามบทบาทภรรยาและการเลี ้ยงดูบุตรแรกเกิด ซึ่งทําให้ เกิดการ
สูญเสียในสิง่ ที่เคยมีหลายสิง่ หลายอย่าง (Carolan. 2003)
การกระทํ า ตามบทบาทเป็ นมารดาครั ง้ แรกนั น้ เมอร์ เซอร์ (Mercer.1985) ได้ อธิ บ าย
กระบวนการที่ประกอบด้ วย 4 ระยะ คือ
1. ระยะเตรี ยมเข้ าสูบ่ ทบาท (anticipatory stage)ระยะนี ้เกิดตังแต่
้ ขณะตังครรภ์
้
เป็ น
การเตรี ยมด้ านจิตใจและสังคมในการรับบทบาทใหม่ โดยจินตนาการหรื อคาดการณ์กบั บุตรในครรภ์
และอาจมีการฝึ กบทบาทเลี ้ยงดูบตุ ร
2. ระยะกระทําบทบาทตามความคาดหวังของบุคคลอื่น (formal stage)ในระยะนี ้
มารดาครรภ์แรกจะกระทําบทบาทมารดาตามคําแนะนํา การชี ้แนะของบุคลากรทางสุขภาพหรื อบุคคล
ใกล้ ชิดอื่นๆ ทําให้ มารดาเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถคัดเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง
3. ระยะพัฒนาบทบาทของตนเอง (informal)ในระยะนี ้มารดาจะสามารถพัฒนาวิธีใน
การกระทําตามตามบทบาท การเผชิญกับสถานการณ์ตามประสบการณ์ที่ผ่านมา และสามารถเรี ยนรู้
ลักษณะการสื่อสารของบุตร ตอบสนองบุตรได้ และพัฒนาการดูแลในแบบของตนเอง
4. ระยะรับบทบาทเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งของตนเอง (personal stage)เป็ นระยะที่
มารดาแสดงบทบาทตามเอกลักษณ์ของตนเอง มีความมัน่ ใจ พึงพอใจกับการแสดงบทบาทมารดาของ
ตนเอง และพัฒนาไปเป็ นเอกลักษณ์การเป็ นมารดา
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หากมารดาไม่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในบทบาทการเป็ นมารดา อาจทํ า ให้ เกิ ด ผลลบต่ อ
สัมพันธภาพมารดาทารก ทําให้ เกิดผลกระทบต่อความมัน่ คงทางจิตใจของทังมารดาและบุ
้
ตร มารดา
และบุตรอาจเกิดภาวะสุขภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควร มารดาอาจปฏิเสธบุตร ไม่สนใจบุตร เลี ้ยงบุตรผิดวิธี
จนกระทัง่ อาจทําร้ ายหรื อทอดทิ ้งบุตรได้ (Lowdermilk; & Perry. 2004)
มารดาวัยรุ่น
ปั จจุบนั มารดาวัยรุ่ นมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น พบว่าอัตรามารดาวัยรุ่ นมีมากถึงร้ อยละ 20 ของสตรี
ตังครรภ์
้
ทวั่ ประเทศ (กระทรวงสาธารณสุข. 2556) ซึง่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้ กําหนดไว้ ว่า
มารดาวัยรุ่นคือ มารดาที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี (บุญฤทธิ์ สุขรัตน์. 2557)
นอกเหนือจากการเผชิญกับสภาวะมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มารดา
วัยรุ่ นยังต้ องเผชิญกับความไม่พร้ อมในการเลี ้ยงดูบุตรทังวุ
้ ฒิภาวะทางด้ านร่ างกาย จิตใจและสังคม
(ฤดี ปุงบางกะดี. 2551) ด้ านร่ างกาย จากการศึกษาของไทยแท้ และทาโต (Thaithae; & Thato.
2011) พบว่าเมือเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มมารดาอายุ 11-15ปี มีอัตราการเกิดภาวะซีดทัง้ ในขณะ
ตังครรภ์
้
และหลังคลอดมากกว่ากลุ่มมารดา 20-34 ปี ถึง 1.88 เท่า (OR=1.88, p<.0001)ในขณะที่
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มมารดาอายุ 16-19ปี มีอัตราการเกิดภาวะซีดทัง้ ในขณะตังครรภ์
้
และหลัง
คลอดมากกว่ากลุ่มมารดา 20-34 ปี ถึง 1.41 เท่า (OR=1.41, p<.0001)ในทํานองเดียวกันเมื่อเทียบ
กับ มารดาอายุ 20-34 ปี อัต ราการเกิ ด ภาวะแทรกซ้ อ นภายหลัง คลอดในมารดาอายุ 11-15 ปี
(OR=3.33, p<.001) จะสูงกว่ามารดา 16-19 ปี (OR=1.36, p<.05) แสดงว่ายิ่งมารดาอายุน้อยอัตรา
การเกิดภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ ยิ่งสูงขึ ้น (Thaithae; & Thato. 2011)
ด้ านจิตใจมารดาวัยรุ่ นจะมีความยากลําบากในการจัดการบทบาทตนเองให้ เกิดความสมดุล
ระหว่า งบทบาทวัย รุ่ น ของตนเองและบทบาทการเป็ น มารดา (Steinberg,2011)ซึ่ง พบว่า อายุข อง
มารดาหลังคลอดจะสัมพันธ์ กบั ความมัน่ ใจในการเป็ นมารดา (r=0.209, p<0.05) และความพึงพอใจ
ในการเลี ้ยงดูบตุ ร (r= -0.448, p<0.001) (McVeigh; & Smith. 2000) อีกทังพบว่
้ ามารดาอายุน้อยกว่า
20 ปี เมื่อเลี ้ยงบุตรด้ วยตนเองทําให้ ไม่สามารถเลี ้ยงดูบตุ รได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ เกิดพัฒนาการของบุตร
้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมารดา
ล่าช้ า เนื่องจากพฤติกรรมในการเลี ้ยงดูบุตรที่ไม่เหมาะสมทังในด้
และบุตร (Mother-child interaction) (นภาพร นพพัฒนกุลและ วีณาจีระแพทย์. 2557) ในด้ านของ
การฝึ ก การมี วิ นัย ให้ กับ บุต ร (Discipline)
และในด้ า นการดูแ ลบุต รร่ ว มกัน ของบิ ด ามารดา
(Coparenting) ซึง่ มารดาอายุน้อยมักไม่คอ่ ยเล่นหรื อพูดคุยกับบุตร ไม่คอ่ ยใส่ใจในบุตรของตน ไม่ดแู ล
ฝึ กฝนทักษะต่างๆให้ บตุ ร (Lewin, Mitchell; & Ronzio. 2013)
ด้ านสังคม มารดาวัยรุ่นเสี่ยงต่อการขาดความมัน่ ใจในบทบาทมารดา ขาดความพร้ อมในด้ าน
การเลี ้ยงดู ภาวะเศรษฐกิจ ประสบการณ์ ทําให้ เกิดการทอดทิ ้งบุตร ทําร้ ายบุตรสูงถึงร้ อยละ 12.8 ด้ วย
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ความไม่พร้ อมของมารดาวัยรุ่นทําให้ การกระทําบทบาทมารดาต้ องใช้ ความพยายามมากและต้ องการ
ช่วยเหลือมากขึ ้นเช่นกัน (นภาพร นพพัฒนกุลและ วีณา จีระแพทย์. 2557)
โดยสรุปตัวแปรอายุสง่ ผลต่อการเป็ นมารดาหากมารดามีอายุน้อยกว่า 20 ปี เป็ นมารดาวัยรุ่น
จึงมีโอกาสเกิดความแตกต่างทังในปั
้ จจัยเชิงสาเหตุ พฤตกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว และ
ผลลัพธ์ ด้านคุณภาพชีวิตผู้วิจยั จึงเห็นว่าการเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มอายุจะทําให้ เกิดประโยชน์ต่อ
การวางแนวทางช่วยเหลือมารดาทัง้ 2 กลุม่ ต่อไป

กรอบแนวคิด ในการวิจ ัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว เนื่องจากตัวแปรที่
เกี่ยวข้ องกับมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในการทบทวนวรรณกรรมและจากการสัมภาษณ์ มารดา
หลังคลอดมีความเกี่ยวเนื่องและเหมาะสมกับกลุ่มตัวแปรเหตุด้านปั จจัยด้ านบุคคลของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก คือการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ (Emotional coping) การกํากับตนเอง (SelfRegulation) การรับรู้ความสามารถตนเอง (Perceived Self-Efficacy) การรับรู้ สขุ ภาพบุตรตัวแปร
ตามคือ คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ตัวแปรคัน่ กลาง คือ พฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ตัวแปรดังกล่าวเป็ นตัวแปรที่เกี่ยวข้ องกับ
ทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว แต่ตวั แปรเหตุด้านสภาพแวดล้ อมของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก คือ การถ่ายทอดการเป็ นมารดา (Maternal Socialization) ซึ่งได้ จากการ
สัมภาษณ์มารดาหลังคลอด และภาระต่อครอบครัว ซึง่ ไม่พบในทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัว แต่เหมาะสมสอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคม ในแนวคิดพื ้นฐานของแบน
ดูราเชื่อว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อม (Environment factors หรื อ E) ปั จจัยด้ านบุคคล (Personal factors
หรื อ P) และพฤติกรรมมนุษย์ (Behavior หรื อ B) มีปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กันและกัน และตัวแปรทัง้ 3 ตัวนี ้จะมี
ลักษณะเป็ นอิทธิพลเชิงเหตุ-ผลซึง่ กันและกัน (Reciprocal causation) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงใช้ ทฤษฎีทงั ้ 2
ทฤษฎีร่วมกัน
ในการศึกษามารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตในครัง้ นี ้ พบว่าปั จจัยสําคัญที่มีส่วน
ช่วยให้ เกิดผลลัพธ์ ที่ดีนนคื
ั ้ อ ความสามารถในการกํากับตนเอง (self-regulation skill & abilities) ให้
เกิดขึ ้นกับผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวและส่งเสริ มให้ มารดาเกิดการรับรู้ ความสามารถตนเอง (Self้
ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการตนเองและครอบครัวตาม
efficacy) ว่าสามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมนันๆได้
บทบาทของตนได้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน จะเห็นได้ ว่าว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการตนเองและ
ครอบครัวมีพื ้นฐานมาจากตัวแปรในทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปั ญญาทางสังคมเช่น การรับรู้ ความสามารถ
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ตนเอง การกํากับตนเอง ในการศึกษาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวและคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเพื่อทราบถึงเหตุของการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก จึงใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของบันดูรา (Bandura.
1986) เป็ นกรอบแนวคิดร่ วม ซึง่ แนวคิดพื ้นฐานของแบนดูราเชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์ (Behavior หรื อ
B) มีปฏิสมั พันธ์ กบั ปั จจัยหลัก 2 ประการคือ ปั จจัยด้ านบุคคล (Personal factors หรื อ P) ได้ แก่
ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับปั จจัยสภาพแวดล้ อม (Environment factors หรื อ E) ซึง่
ตัวแปรทัง้ 3 ตัวนี ้จะมีลกั ษณะเป็ นอิทธิพลเชิงเหตุ-ผลซึง่ กันและกัน (Reciprocal causation) การที่
ปั จจัยทัง้ 3 ทําหน้ าที่กําหนดซึง่ และกันนัน้ ปั จจัยแต่ละปั จจัยไม่ได้ มีอิทธิพลต่อกันอย่างเท่าเทียมเสมอ
ไป บางปั จจัยอาจมีอิทธิพลมากกว่าอีกปั จจัยหนึ่ง และอิทธิพลของปั จจัยอาจไม่ได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน แต่
ต้ องอาศัยเวลาในการที่ปัจจัยหนึง่ จะมีผลต่อการกําหนดปั จจัยอื่นๆ (Bandura. 1989) ปั จจัยที่เป็ นเหตุ
ของการกระทําพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก มีทงปั
ั ้ จจัยด้ านบุคคลได้ แก่ การกํากับตนเอง การรับรู้ ความสามารถตนเอง การเผชิญปั ญหา และ
ปั จจัยทางสภาพแวดล้ อม คือถ่ายทอดการเป็ นมารดา ปั จจัยทัง้ 3 ประการมีอิทธิพลเชิงเหตุผลซึง่ กัน
และกัน อาจไม่ได้ มีอิทธิ พลต่อการเกิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวอย่างเท่าเทียมกัน
และอิทธิพลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอาจไม่ได้ เกิดขึ ้นพร้ อมกัน (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิ ต. 2556) ดังนัน้
การศึกษาถึงปั จจัยที่เป็ นเหตุในการกระทําพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรก ที่ส่งผลให้ เกิดคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้ องอาศัยหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ว่าปั จจัยใดส่งเสริ มมากหรื อน้ อย หรื อปั จจัยใดอาจไม่ส่งเสริ ม เพื่อให้ สามารถมีแนวทางที่
ชัดเจนและนําไปใช้ ในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวในการเลี ้ยงบุตรของมารดา
ครรภ์แรกได้ จริ งต่อไป
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ภาพประกอบ 21 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ภาพประกอบ 22 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
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สัญลักษณ์และคําย่อที่ใช้ ในแบบจําลองสมมติฐานการวิจยั
แทน ตัวแปรแฝง
แทน ตัวแปรสังเกต
แทน ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้ นกับตัวแปรตาม โดยหัวลูกศรจะ
แสดงทิศทางของอิทธิพล

สมมติฐานการวิจ ัย
1.รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุตามสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
1.1 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.2 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา และ คุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.3 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.4 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองและการเผชิญ
ปั ญหา
1.5 การเผชิญปั ญหามี อิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรก
1.6 การเผชิญปั ญหามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.7 การถ่ายทอดการเป็ นมารดามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกการกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา
1.8 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก
1.9 พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมี
อิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.10 การรับรู้สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรก
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1.11 ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรก
2. รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกระหว่างกลุ่มมารดาหลัง
คลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี กบั กลุม่ มารดาหลังคลอดอายุ 20 ปี ขึ ้นไป แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ในรู ปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี กบั กลุ่มมารดาหลังคลอดอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธ ีด าํ เนิน การวิจ ัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
ขันตอนดํ
้
าเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทําข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

1.การกําหนดประชากรและการเลือ กกลุ่ม ตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
กลุม่ ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้คือมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกระหว่าง 4 สัปดาห์ ถึง 1 ปี
ที่ใช้ บริ การในโรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานครจํานวน 8 แห่งคือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล
เจริ ญกรุ งประชารักษ์ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลสิรินทร โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกั ดิ์ชุตินฺธโร
ั น์ โรงพยาบาลเวชการุ ณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
อุทิศ โรงพยาบาลราชพิพฒ
และโรงพยาบาลในกํากับกรุงเทพมหานครจํานวน 1 แห่งคือ คณะแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานครและว
ชิรพยาบาล รวมทังหมด
้
9 แห่ง
1.2 กลุ่ม ตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างคือมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกระหว่าง 4 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ที่เข้ าใช้ บริ การใน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้ ารับบริการตรวจหลังคลอดบุตร ที่ห้องตรวจทางนรี เวชกรรมหรื อ
นําบุตรมารับวัคซีนที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรมที่มีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ และยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัย
ตามเกณฑ์ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มแรกคือมารดาวัยรุ่ นหลังคลอดบุตรที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี
จํานวน 324 คนและกลุ่มที่ สองคือมารดาหลังคลอดบุตรที่มีอายุ 20 ปี ขึน้ ไป จํ านวน 371 คน รวม
ทังหมด
้
695 คน
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1.2.1เกณฑ์การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
1) มารดาหลังคลอดบุตรมีชีวิตคนแรกและเลี ้ยงบุตรด้ วยตนเองตังแต่
้
หลังคลอดถึงปั จจุบนั
2) มารดาสามารถ พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ ดี
3) มารดามีความเต็มใจและยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
4) มารดาไม่มีภาวะซึมเศร้ าหลังคลอด
5) ในขณะเก็บข้ อมูล มารดาและบุตรไม่มีโรคแทรกซ้ อนที่ร้ายแรง
1.2.2 การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้ างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง (Causal structural model with latent variable) ดังนันจึ
้ งต้ อง
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ วิธีการประมาณค่า
แบบแมกซ์ซิมมั ไลค์ลิฮดู (Maximum Likelihood) เนื่องจากเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพ คงเส้ นคงวา เป็ น
อิสระจากมาตรวัด อีกทังยั
้ งเป็ นวิธีการใช้ ที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลาย (Bollen. 1989) และในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เกณฑ์ของ ชูแมคเกอร์ และโลแมกซ์ (Schumacker; & Lomax. 1996) ที่กําหนดเกณฑ์
ความเพียงพอในการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างว่าควรมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อย 10-20 คน
ต่อ ตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงกําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างไว้ ที่อย่างน้ อย 10 คนต่อหนึ่งตัว
แปรสังเกต ซึง่ ตัวแปรสังเกตในงานวิจยั นี ้มี 19 ตัวแปร จึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อยกลุ่มละ 190
คน รวมทังหมดอย่
้
างน้ อย 380 คน เมื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวเสร็ จสิ ้น พบว่า ได้ กลุ่มตัวอย่าง
รวมทังสิ
้ ้น 695 คนโดยเป็ นกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 324 ราย คิดเป็ น 17 คนต่อ 1 ตัว
แปรสังเกต และเป็ นกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 371 คน คิดเป็ น 19 คนต่อ 1 ตัวแปรสังเกต จึง
เป็ นขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่มากพอทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1.2.3 ผู้วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชัน้ ภู มิ ต ามสัด ส่ ว นของประชากรใน
โรงพยาบาล 9 แห่ง (Proportional Stratified random sampling) และกําหนดตามกลุ่มอายุของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรก
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ตาราง 1 แสดงจํานวนกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่เก็บข้ อมูลได้ จริง
จําแนกตามโรงพยาบาล

ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
ตากสิน
เจริ ญกรุงประชารักษ์
กลาง
สิรินทร
ราชพิพฒ
ั น์
หลวงพ่อทวีศกั ดิช์ ตุ นิ ฺธโร อุทิศ
เวชการุณย์รัศมิ์
ลาดกระบัง
รวม

กลุ่ม ตัวอย่ าง
อายุ20ปี ขึน้ ไป

กลุ่ม ตัวอย่ าง
อายุน้ อ ยกว่ า20ปี
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35
100
44
51
20
11
10
19
371

55
50
68
35
45
25
16
15
15
324

2. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการวิจ ัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 9 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการเผชิญปั ญหาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 8 แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการรับรู้สขุ ภาพบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มูล พืน้ ฐานของผู้ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะแบบสอบถาม ประกอบด้ วย อายุ ระยะเวลาหลังคลอด อาชีพ รายได้
ครอบครัว ตังครรภ์
้
ที่ อาการแทรกซ้ อนหลังคลอด ลักษณะครอบครัว แหล่งการช่วยเหลือทางสังคม
การเลี ้ยงลูกด้ วยนมมารดา
ตัวอย่างแบบสอบถาม
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงใน O หรื อเติมข้ อความลงในช่องว่างตามความเป็ นจริง
1. อายุ ........... ปี
2. ระยะเวลาหลังคลอด ....................เดือน
3. อาชีพ
O แม่บ้าน
O รับราชการ
O พนักงานของรัฐ
O ค้ าขาย
Oพนักงานบริษัท/โรงงาน O ธุรกิจส่วนตัว
O อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต มารดาหลังคลอด
ลักษณะแบบสอบถาม การวัดคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก ซึ่งเป็ นการวัดแบบ
รายงานตนเอง (self-report) ตามระดับความรู้ สึกที่มีต่อองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ าน คือ 1) คุณภาพชีวิต
ด้ านการทําหน้ าที่ของร่ างกาย (Physical Function) จํานวน 4 ข้ อ 2) คุณภาพชีวิตด้ านการทําหน้ าที่
ทางจิตใจ (Psychological Function) จํานวน 2 ข้ อ 3) คุณภาพชีวิตด้ านการสนับสนุนทางสังคม
(Social Support) จํานวน 6 ข้ อ และ 4) คุณภาพชีวิตด้ านการดูแลบุตร (Child Care) จํานวน 4 ข้ อ
รวมทังหมด
้
16 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงมากที่สดุ จริงมาก จริ งปาน
กลาง จริงน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริ งเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
คุณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามคุ ณ ภาพชี วิ ต มารดาหลัง คลอด ฉบับ ทดลองใช้ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.748และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.204-0.527 ส่วนฉบับใช้ จริ งมีคา่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.795 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
ระหว่าง0.222-0.590และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัดคุณภาพ

84
ชี วิตมารดาหลังคลอดมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ ผ่านคุณภาพการคัดเลือก
จํานวน 16 ข้ อ จากทังหมด
้
40 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.345-0.755
้ บอยูร่ ะหว่าง 16-96 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนรวมตํ่า
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความ
เป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

1
2

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง จริง จริง
มาก ปาน น้ อ ย
กลาง
5
4
3

จริง
น้ อ ย
ที่สุด
2

ไม่
จริง
เลย
1

ฉันพอใจกับสุขภาพทางร่างกายของฉัน
ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมานี ้ ฉันพอใจกับการ
นอนหลับอย่างเพียงพอ

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดครรภ์ แ รก ซึ่ง พัฒ นาโดยผู้วิ จัย มี ทัง้ หมด 25 ข้ อ แบบวัด นี แ้ บบรายงานด้ ว ยตนเอง (selfreportmeasure)ของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รกต่ อ พฤติ ก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว
ประกอบด้ วย 4 ด้ านคือ1) พฤติกรรมการเป็ นมารดา จํานวน 10 ข้ อ 2) พฤติกรรมการเป็ นภรรยา
จํานวน 4 ข้ อ 3) พฤติกรรมการจัดการเรื่ องภายในบ้ าน จํานวน 7 ข้ อ และ4) พฤติกรรมการจัดการ
ตนเอง จํานวน 4 ข้ อคําถาม
รู ปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริ งมากที่สดุ จริ งมาก จริ งปาน
กลาง จริ งน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริ งเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริงปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริงน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยู่ระหว่าง 25-150 คะแนน ผู้ตอบ
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ที่ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวที่ดีกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนรวม
น้ อยกว่า
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก ฉบับทดลองใช้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.899 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่าง
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คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.224-0.691
ส่วนฉบับใช้ จริ งมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.792 และมีคา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย
ข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง 0.373-0.692 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า
แบบจําลองการวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ นคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 25 ข้ อ จากทังหมด
้
29 ข้ อ
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.380-0.870
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความเป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

1

ฉันเลือกและวางแผนในการส่งเสริ มพัฒนาการของลูก

2

ฉันพูดคุย/ เล่น/ หาของเล่น เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ
ของลูกด้ วยตนเอง

จริง จริง จริง จริง จริง ไม่
มาก มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย จริง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด เลย
6
5
4
3
2
1

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับ รู้ค วามสามารถตนเอง
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก เป็ น แบบสอบถามแบบรายงานด้ ว ยตนเอง (self-reportmeasure) ของมารดาหลัง คลอดต่อ
สถานการณ์ ที่กําลังเผชิญอยู่ในปั จจุบนั ข้ อคําถามทัง้ หมด 8 ข้ อ ประกอบด้ วย 2 ด้ านคือ 1) ความ
คาดหวังในความสามารถของตนเอง จํานวน 4 ข้ อ และ 2) ความคาดหวังในผลของการกระทํา จํานวน
4 ข้ อ
รู ปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริ งมากที่สดุ จริ งมาก จริ งปาน
กลาง จริ งน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริ งเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริ งมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริ งมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้
4 คะแนน จริ งน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 8-48 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่ดีกว่าผู้ตอบที่
ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ฉบับทดลองใช้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.766 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย

86
ข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.245-0.574 ส่วนฉบับใช้
จริ ง มีค่า สัมประสิท ธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ า กับ 0.816 และมี ค่า สหสัมพัน ธ์ ร ะหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.368-0.625 และจากการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่า
แบบจําลองการวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 8 ข้ อ จากทังหมด
้
10 ข้ อ ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.389-0.847
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความเป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

1
2

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง
มาก
5

จริง
ปาน
กลาง
4

จริง จริง ไม่
น้ อ ย น้ อ ย จริง
ที่สุด เลย
3
2
1

ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถเลี ้ยงดูลกู ได้ ด้วยดี
ฉันคิดว่าฉันสามารถดูแลลูกเมื่อเจ็บป่วยให้ หายดีได้

ตอนที่ 5 แบบสอบถามการกํากับ ตนเอง
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก เป็ น
แบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ของมารดาหลังคลอดต่อสถานการณ์ที่
กําลังเผชิญอยู่ในปั จจุบนั ข้ อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) การกระทําในสิ่งบวก
จํานวน 2 ข้ อ 2) การควบคุมตนเอง จํ านวน 4 ข้ อ 3) การแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ
จํานวน 2 ข้ อ 4) การกล้ าแสดงออก จํานวน 2 ข้ อ และ 5) การแสวงหาเพื่อสุขภาวะ จํานวน 2 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงมากที่สดุ จริงมาก จริ งปาน
กลาง จริงน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริงเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 12-72 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่ดีกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนน
รวมน้ อยกว่า
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ฉบับทดลอง
ใช้ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.845 และมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
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รวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.332-0.638 ส่วนฉบับใช้ จริ งมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.848และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ ระหว่าง 0.316-0.713 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัด
การกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ น
คุณภาพการคัดเลือก จํานวน 12 ข้ อ จากทังหมด
้
25 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.4750.819
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความเป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

1
2

ฉันพอใจและอารมณ์ดีเสมอ เมื่อได้ ทําสิง่ ต่างๆให้ ลกู

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง จริง จริง จริง
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2

ไม่
จริง
เลย
1

เมื่อลูกงอแง หรื อทําเลอะเทอะ ฉันก็ไม่หงุดหงิด
เพราะคือ พัฒนาการตามวัย

ตอนที่ 6 แบบสอบถามการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์
ลักษณะแบบสอบถาม เป็ นการวัดการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก เป็ น แบบสอบถามแบบรายงานด้ ว ยตนเอง (self-reportmeasure) ของมารดาหลัง คลอดต่อ
สถานการณ์ที่กําลังเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั ข้ อคําถามทังหมด
้
5 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงมากที่สดุ จริงมาก จริ งปาน
กลาง จริงน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริงเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 5-30 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์มาก
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก ฉบับทดลองใช้ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.854 .และมีคา่ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.606-0.780 ส่วนฉบับ
ใช้ จริ งมีค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.852 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
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คะแนนรวมที่ ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.585-0.753 และจากการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่า
แบบจํ าลองการวัดการเผชิญปั ญหาของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ นคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 5 ข้ อ จากทังหมด
้
7 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
อยูร่ ะหว่าง 0.644-0.825
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความ
เป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

1

เมื่อเกิดสิง่ ที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ ฉันสามารถตั้งสติ
และควบคุมตนเองได้
เมื่อเกิดปั ญหาที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ฉันจะไปปรึกษา
คนที่ช่วยแก้ ไขปั ญหาได้

2

จริง จริง จริง จริง จริง ไม่
มาก มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย จริง
ที่สุด
กลาง
ที่สุด เลย
6
5
4
3
2
1

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการถ่ ายทอดการเป็ นมารดา
ลักษณะแบบสอบถามการวัดการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
เป็ นแบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ในด้ านการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
ข้ อคําถามทังหมด
้
7 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริ งมากที่สดุ จริ งมาก จริ งปาน
กลาง จริ งน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริ งเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริ งมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริ งมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริ งน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 7-42 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่าได้ รับการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ฉบับทดลองใช้ มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.746 .และมีคา่ สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนราย
ข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.240-0.690 ส่วนฉบับใช้
จริ ง มี ค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่า กับ 0.792 และมี ค่า สหสัม พันธ์ ร ะหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.293-0.698 และจากการวิ เ คราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่ า
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แบบจําลองการวัดการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 7 ข้ อ จากทังหมด
้
14 ข้ อ ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.527-0.658
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความเป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

1

การหาข้ อมูลจากหาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต การดู
คลิบวิดโิ อ การดูเฟสบุคเกี่ยวกับการดูแลเด็กช่วยให้
ฉันเลี ้ยงลูกเป็ น
ฉันสามารถเลี ้ยงลูกได้ เพราะแม่/ ญาติของฉันสอนให้
ฉันทํา

2

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง จริง จริง จริง
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2

ไม่
จริง
เลย
1

ตอนที่ 8 แบบสอบถามภาระต่ อ ครอบครัว
ลักษณะแบบสอบถามการวัดภาระต่อครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
เป็ นแบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ในด้ านภาระต่อครอบครัวข้ อคําถาม
ทังหมด
้
7 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงมากที่สดุ จริงมาก จริ งปาน
กลาง จริงน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริงเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 7-42 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีภาระต่อครอบครัวมากกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ฉบับทดลองใช้
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.865 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.479-0.794 ส่วนฉบับใช้ จริ งมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.868 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ ระหว่าง 0.446-0.780 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัด
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ภาระต่อครอบครัวมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่าน
คุณภาพการคัดเลือก จํานวน 7 ข้ อ จากทังหมด
้
9 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.534-0.876
คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความ
เป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

1

ฉันสังเกตว่าเวลานี ้ฉันรับภาระงานในบ้ านที่มีอยู่
มากเกินกําลัง
ฉันมีปัญหาในครอบครัวที่ทําให้ ฉนั กังวล

2

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง จริง จริง จริง
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
กลาง
ที่สุด
5
4
3
2

ไม่
จริง
เลย
1

ตอนที่ 9 แบบสอบถามการรับ รู้สุข ภาพบุต ร
ลัก ษณะแบบสอบถามการวัด การรั บ รู้ สุข ภาพบุต รของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รก เป็ น
แบบสอบถามแบบรายงานด้ วยตนเอง (self-reportmeasure) ในด้ านการรับรู้ สขุ ภาพบุตร ข้ อคําถาม
ทังหมด
้
6 ข้ อ
รูปแบบของแบบสอบถาม เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ คือ จริงมากที่สดุ จริงมาก จริ งปาน
กลาง จริงน้ อย จริ งน้ อยที่สดุ และไม่จริ งเลย
วิธีการให้ คะแนน ผู้ที่ตอบจริงมากที่สดุ ได้ 6 คะแนน จริงมากได้ 5 คะแนน จริ งปานกลางได้ 4
คะแนน จริงน้ อยได้ 3 คะแนน จริ งน้ อยที่สดุ ได้ 2 คะแนน และ ไม่จริงเลยได้ 1 คะแนน
้ บอยูร่ ะหว่าง 6-36 คะแนน ผู้ตอบที่
การให้ ความหมายคะแนน ใช้ คะแนนแบบสอบถามทังฉบั
ได้ คะแนนรวมสูงแสดงว่ามีการรับรู้สขุ ภาพบุตรที่ดีกว่าผู้ตอบที่ได้ คะแนนรวมน้ อยกว่า
คุณภาพเครื่ องมือ แบบสอบถามการรับรู้ สุขภาพบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก ฉบับ
ทดลองใช้ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.90 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับ
คะแนนรวมที่ปรับแก้ (Corrected Item Total Correlation) ระหว่าง 0.480-0.852 ส่วนฉบับใช้ จริ งมีคา่
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.851 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรับแก้ ระหว่าง 0.547-0.717 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า แบบจําลองการวัด
การรับรู้สขุ ภาพบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่
้
9 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.641ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 9 ข้ อ จากทังหมด
0.912
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คําชี ้แจง กรุณาเขียนเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สดุ ตามความ
เป็ นจริง
ตัวอย่าง
ข้ อ ที่

1
2

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่สุด
6

จริง
มาก
5

จริง
ปาน
กลาง
4

จริง จริง
น้ อ ย น้ อ ย
ที่สุด
3
2

ไม่
จริง
เลย
1

ฉันคิดว่าลูกของฉันมีสขุ ภาพแข็งแรงดีปกติตามวัย
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีการตอบสนองทางอารมณ์
เหมาะสมดี

3.การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ อ งมือ
ขันตอนการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือการวิจยั ทังหมดในงานวิ
้
จยั มีดงั นี ้
1. ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ตัว แปรที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย เพื่ อ กํ า หนดนิ ย าม
ปฏิบตั กิ าร หรื อความหมายในเชิงการวัดให้ ตรงตามทฤษฎี
2. ค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแบบวัดที่เคยใช้ วดั ตัวแปรในงานวิจยั ต่างๆในอดีต เพื่อ
พิจารณาแบบวัดที่เหมาะสมจะเป็ นต้ นแบบให้ กบั การสร้ างเครื่ องมือวัดในงานวิจยั นี ้
3. สร้ างแบบวัดของตัวแปร ด้ วยการใช้ มาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) ที่ประกอบด้ วย
ข้ อความเชิงบวกและเชิงลบ
4. นําแบบวัดทังหมดเสนอต่
้
อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
ตามนิยามเชิงปฏิบตั กิ าร และปรับปรุงแก้ ไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
5. นําแบบวัดที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 5 ท่าน โดยเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ 2 ท่าน ด้ านพยาบาลศาสตร์ 2 ท่าน และด้ านจิตวิทยา 1 ท่าน ได้ พิจารณา ใน
ด้ านของความชัดเจนของข้ อคําถาม การปรับคําในข้ อคําถามให้ ตรงกับเนื ้อหาทฤษฎี เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (content validity) ว่าสามารถวัดได้ ถกู ต้ องตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-objective congruence: IOC) แล้ วคัดเลือกข้ อ
คําถามที่มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 (สุวิมล ติรกานันท์. 2550) เพื่อนํามาใช้ ใน
แบบวัด แล้ วนํามาปรับปรุ งแก้ ไขแบบวัดให้ เหมาะสมก่อนการนําไปทดลองใช้ ซงึ่ แบบสอบถามทังหมด
้
มีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง อยูร่ ะหว่าง 0.70-0.97โดยมีรายละเอียดแบบสอบถามดังนี ้
5.1 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ค่าดัชนีความสอดคล้ อง
เท่ากับ 0.70
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5.2แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.92
5.3 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ0.90
5.4 แบบสอบถามการกํากับตนเองค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.80
5.5 แบบสอบถามการเผชิญปั ญหามุง่ อารมณ์คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.87
5.6 แบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็ นมารดาค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.88
5.7 แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ 0.97
5.8แบบสอบถามการรับรู้สขุ ภาพบุตรค่าดัชนีความสอดคล้ อง เท่ากับ0.89
6. นําแบบวัดที่ผ่านการปรับปรุ งแล้ ว ไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะ
้
30 คน
ใกล้ เคียงกับกลุม่ ตัวอย่างจริงในงานวิจยั ทังหมด
7. นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์รายข้ อเพื่อหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) ของข้ อคําถาม
แต่ละข้ อ ด้ วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) หลังจาก
นันจะทํ
้ าการปรับปรุงแบบวัด โดยเลือกเฉพาะข้ อที่มีคา่ สหสัมพันธ์คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่มีคา่
เป็ นบวกตังแต่
้ .20 ขึ ้นไปไว้ ใช้ ในแบบสอบถาม
8. หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้ าง (Construct validity) นําเครื่ องมือทุกฉบับตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง โดยเลือ กเฉพาะข้ อคํา ถามที่ คัดไว้ จ ากการวิ เคราะห์ ร ายข้ อ เพื่ อยื น ยัน ว่า
เครื่ องมือวัดที่ สร้ างขึน้ หรื อเครื่ องมือที่ พัฒนาขึน้ มี องค์ ประกอบตามโครงสร้ างที่ กํ าหนดไว้ ใช้ การ
วิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ในการหาความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้ าง (นงลักษณ์ วิรัชชัย. 2538)
9. หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้ วยวิธีหาความสอดคล้ องภายใน (Internal consistency)
ด้ วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficient)
10. ปรับปรุงแก้ ไขแบบวัดให้ มีคณ
ุ ภาพดี แล้ วจึงนําเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
ก่อนดําเนินการจัดพิมพ์และทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป

4.การเก็บ รวบรวมข้ อ มูล
ในการดําเนินการวิจยั ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองในสถานที่บางแห่งและดําเนินการ
ประสานงานให้ ผ้ ชู ่วยนักวิจยั ในสถานที่แต่ละแห่งดําเนินการเก็บข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ขันตอนการ
้
เก็บรวบรวมข้ อมูลมีดงั นี ้
1. การประสานงานและขออนุญาตผู้บริหารทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการเก็บรวบรวมข้ อมูลใน
โรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็ นสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
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2. คัดเลือกมารดาหลังคลอดตามเกณฑ์ คดั เลือกกลุ่มตัวอย่าง แนะนําตนเองกับมารดา ขอ
ความร่วมมือในการเป็ นกลุม่ ตัวอย่างและชี ้แจงวัตถุประสงค์ในการทําวิจยั
3. เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการวิ จัย ผู้ วิ จัย หรื อ ผู้ช่ ว ยวิ จั ย จะอธิ บ ายการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละชุด และผู้วิจยั หรื อผู้ช่วยวิจยั จะอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียง หากมีข้อสงสัยให้ ถามได้
ทุกเวลา เมื่ อรับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยจะตรวจสอบความเรี ยบร้ อยสมบูรณ์ ของคําตอบ หากกลุ่ม
ตัวอย่างไม่สะดวกในการอ่านและเขียน ผู้วิจยั จะดําเนินการสัมภาษณ์ตามข้ อความในแบบสอบถาม
เมื่อครบถ้ วนผู้วิจยั จะแสดงความขอบคุณ และรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามทังหมดเพื
้
่อวิเคราะห์
ข้ อมูลต่อไป
การเตรีย มผู้ช่ วยวิจ ัย
เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลทังหมด
้
9 แห่ง และในแต่ละโรงพยาบาลได้ มี
การจัดวันเวลาสําหรับการตรวจมารดาหลังคลอดใกล้ เคียงกัน จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ชู ่วยวิจยั ใน
โรงพยาบาลบางแห่งที่ผ้ วู ิจยั ไม่สามารถไปเก็บข้ อมูลด้ วยตนเองได้ ในวันเวลาที่ตรงกัน โดยผู้วิจยั จะ
เลือกมีผ้ ชู ่วยวิจยั ในโรงพยาบาลที่มีบคุ ลากรเพียงพอที่จะช่วยดําเนินการเก็บข้ อมูลได้ เมื่อมีผ้ ทู ี่สะดวก
ช่วยในวันเวลาที่มารดาหลังคลอดมาตรวจ ผู้วิจยั จะชี ้แจงการดําเนินการวิจยั จุดประสงค์ในการทําวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการเก็บข้ อมูล รวมถึงแนะนําแบบสอบถาม การแจกและการเก็บแบบสอบถามตาม
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์กลุม่ ตัวอย่าง ผู้วิจยั จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ชู ่วยวิจยั ซักถาม เมื่อเข้ าใจดีแล้ ว ผู้วิจยั จะเข้ าร่วม
เก็บข้ อมูลกับผู้ช่วยวิจยั 2-3 ครัง้ เมื่อผู้วิจยั ประเมินแล้ วว่าผู้ช่วยวิจยั สามารถดําเนินการเก็บข้ อมูลได้
อย่างถูกต้ อง จึงมอบหมายให้ ผ้ ชู ่วยวิจยั เก็บข้ อมูลในครัง้ ต่อไป
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของผู้ร่วมวิจยั
การดําเนินการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ตระหนักถึงหลักจริ ยธรรมในการวิจยั และสิทธิส่วนบุคคลของผู้
ร่วมวิจยั โดยทําการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ตอ่ 1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน สถาบัน
ยุทธศาสตร์ และปั ญญา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (SWUEC/E-302/2559) 2) คณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน กรุ งเทพมหานคร (U040q/60_EXP) และ3) คณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรม
การวิจยั คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (EC 019/60) เมื่อได้ รับการ
รับรองแล้ ว ผู้วิจยั จะเข้ าพบและแนะนําตัวเพื่อให้ ข้อมูลกับผู้ร่วมวิจยั
- เนื่องจากการวิจยั ครัง้ นี ้เก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้ วยคําถามหลาย
ส่วน ผู้วิจัยแจ้ งแก่ผ้ ูร่วมวิจัยทุกรายว่าข้ อมูลและคําตอบทัง้ หมดจะถูกปกปิ ดเป็ นความลับ และจะ
นํ า มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผ ลการศึก ษาครั ง้ นี โ้ ดยออกมาเป็ น ภาพรวมของการวิจัย เท่ า นัน้ จึ ง ไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อผู้ร่วมวิจัยหรื อหน่วยงานของผู้ร่วมวิจยั หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ร่วมวิจยั เนื่องจากไม่
สามารถนํามาสืบค้ นเจาะจงหาผู้ตอบแบบสอบถามได้ และผู้ร่วมวิจยั มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคําถามข้ อใด
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ข้ อหนึ่ง หากท่านไม่สบายใจหรื ออึดอัดที่จะตอบคําถามนัน้ หรื อไม่ตอบแบบสอบถามทังหมดเลยก็
้
ได้
โดยไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษา หรื อบริ การต่างๆที่มารดาหลังคลอดได้ รับ อีกทังมี
้ สิทธิ์ที่จะไม่เข้ า
ร่วมการวิจยั ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งเหตุผลแก่ผ้ วู ิจยั
- หลัง จากที่ ม ารดาหลัง คลอดรั บ ทราบข้ อ มูลขัน้ ตอนในการทํ า วิ จัย แล้ ว จะเป็ น ผู้
ตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจยั ด้ วยตนเอง โดยจะต้ องลงนามในเอกสารยินยอมเข้ าร่ วมการวิจยั เป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร หลังจากนันจึ
้ งจะดําเนินการวิจยั ได้ การดําเนินการวิจยั ไม่มีความเสี่ยงหรื ออันตรายที่
ร้ ายแรง มีความปลอดภัยต่อผู้ร่วมวิจยั และการเข้ าร่วมวิจยั ในครัง้ นี ้ผู้ร่วมวิจยั ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ
- จากการที่ผ้ วู ิจยั เป็ นบุคลากรทางสาธารณสุข หากมารดาหลังคลอดมีข้อสงสัยหรื อ
ต้ องการปรึ กษาปั ญหาเกี่ ยวกับสุขภาพ หรื อต้ องการรั บบริ การทางสุขภาพเพิ่มเติม ผู้วิจัยจะตอบ
คําถามและให้ คําปรึกษาเพื่อไม่ให้ ผ้ รู ่วมวิจยั เสียสิทธิ์ในการรับบริ การต่างๆ โดยที่หากปั ญหา/ ข้ อสงสัย
้ ่ยวข้ อง
ที่ผ้ รู ่วมวิจยั สงสัยไม่เกี่ยวข้ องกับการวิจยั ผู้วิจยั จะตอบคําถามทันที หากปั ญหา/ ข้ อสงสัยนันเกี
กับการวิจยั ผู้วิจยั จะขออนุญาตมารดาหลังคลอดตอบคําถามหลังจากเสร็จสิ ้นการเก็บข้ อมูลแล้ ว
การให้ ความยินยอมของผู้ร่วมวิจยั
เนื่องจากผู้ร่วมวิจยั เป็ นมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และอายุน้อยกว่า 20 ปี
- ในกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ที่มีอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ผู้วิจยั จึงมีการชี ้แจงข้ อมูลแก่ผ้ รู ่ วมวิจยั ตอบ
ข้ อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับการวิจยั และให้ ผ้ รู ่ วมวิจยั ตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจยั ด้ วยตนเอง โดยจะต้ องลง
นามในเอกสารยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัยเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และผู้วิจัยหรื อบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องจะ
รับรองเป็ นพยานในการเข้ าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้
- ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี อาจมีมารดาวัยรุ่ นที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมอยู่ด้วยซึ่ง
ถือเป็ นกลุม่ ที่เปราะบาง (Vulnerable subjects) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีการชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมแก่ผ้ ปู กครอง
หรื อสามีของผู้ร่วมวิจัยที่อายุน้อยกว่า 18 ปี และให้ ร่วมกันในการตัดสินใจเข้ าร่ วมการวิจัย โดยให้
ผู้ปกครองหรื อสามีของผู้ร่วมวิจยั รับรองเป็ นพยานในการเข้ าร่วมการวิจยั ครัง้ นี ้ด้ วย
- แบบบันทึกข้ อมูลจะไม่ระบุชื่อ ใช้ การระบุเป็ นเลขรหัส และจะมีการปกปิ ดข้ อมูลเป็ น
้
กอย่าง จะทําลาย
ความลับ ใช้ ในการศึกษาวิจยั เท่านัน้ และเมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการวิจยั ตามขันตอนทุ
ข้ อมูลเอกสารทังหมด
้

95

5. การจัด กระทําข้ อ มูล และวิเ คราะห์ ข้ อ มูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ การจัดกระทําข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ดังนี ้
การจัดกระทําข้ อมูล
1. ตรวจสอบความครบถ้ วนสมบูรณ์ของคําตอบในแบบวัดแต่ละชุด โดยใช้ ข้อมูลของกลุม่
ตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์
2. ตรวจค่าคะแนนต่างๆในแบบวัดตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
3. นําค่าคะแนนที่ได้ ไปวิเคราะห์ทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าสูงสุดค่าตํ่าสุด
ค่าความเบ้ ความโด่ง เพื่อบรรยายลักษณะของข้ อมูลและศึกษาการแจกแจงของตัวแปร วิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ศึกษา โดยใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรูป
2. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยเชิงสาเหตุ โดยใช้ โปรแกรม
LISREL ในการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิงโครงสร้ างของ
เครื่ อ งมื อ วัด และการวิ เ คราะห์ แ บบจํ า ลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุแ บบมี ตัว แปรแฝง
(Structural equation models for latent variable) เพื่อตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง
สมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากได้ กําหนดความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตกับ
ตัวแปรแฝงก่อน ตัวแปรสังเกตจะมีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเฉพาะกับตัวองค์ประกอบเท่านัน้ (Bollen.
1989: 228) ในการตัดสินจะเลือกข้ อที่มีนํ ้าหนักองค์ประกอบที่มีนยั สําคัญ โดยในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝงเพื่อตรวจสอบความตรงของ
แบบจําลองเชิงสมมติฐานเชิงทฤษฎีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีขนตอนการดั
ั้
งนี ้
1.1 การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของแบบจําลอง (Specification of the model) เพื่อ
ศึกษาว่าตัวแปรสาเหตุใดบ้ างที่ส่งผลทางตรงและทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์
แรก ผู้วิจยั ใช้ รูปแบบการวิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุผลประกอบด้ วยตัวแปรแฝงและตัว
แปรสังเกต โดยมีข้อตกลงเบื ้องต้ นของแบบจําลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ น คือความสัมพันธ์
ุ สมบัติเชิงบวก และเป็ นความสัมพันธ์ เชิง
ระหว่างตัวแปรในโมเดลเป็ นความสัมพันธ์ เชิงเส้ นตรง มีคณ
สาเหตุแบบทางเดียวระหว่างตัวแปรภายนอกและตัวแปรภายใน
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1.2 การระบุความเป็ นไปได้ คา่ เดียวของแบบจําลอง (Identification of the model)
เป็ นการระบุวา่ แบบจําลองนันสามารถนํ
้
ามาประมาณค่าพารามิเตอร์ เป็ นค่าเดียวได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้โมเดล
ที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้ จะต้ องมีจํานวนพารามิเตอร์ ที่จะทําการประมาณค่ามากกว่าหรื อ
เท่ากับจํานวนสมการที่ใช้ ในการหาค่าพารามิเตอร์ ซึง่ หาได้ จากสูตร (1/2)(NI)(NI+1) โดย NI คือ
จํานวนตัวแปรสังเกต
1.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์ ของแบบจําลอง (Parameter estimation from the
model ) ผู้วิจยั ใช้ การประมาณค่าด้ วยวิธี Maximum Likelihood (ML) วิธีนี ้เป็ นที่นิยม และมีความคง
เส้ นคงวา มีประสิทธิภาพและมีความเป็ นอิสระจากมาตรวัดในกรณีที่การแจกแจงของตัวแปรเป็ นโค้ ง
ปกติ (สุวิมล ตริ กานันท์. 2553: 279) การประมาณค่าพารามิเตอร์ ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 2 ประการคือ
1) เรื่ องความลําเอียงหรื อค่าที่ประมาณได้ เท่ากับค่าพารามิเตอร์ จริ งๆ หรื อไม่ พิจารณาจากค่าสถิติ
้ ้ว่าค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณ
ทดสอบนัยสําคัญของค่าพารามิเตอร์ ค่าสถิติทดสอบนัยสําคัญเหล่านันชี
ได้ มีโอกาสผิดพลาดเท่าใด 2) ประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีที่ใช้ ในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ มีประสิทธิภาพมากที่สดุ แล้ วหรื อยัง หรื อโมเดลองค์ประกอบสอดคล้ องกับข้ อมูลข้ อมูล
ดีหรื อยัง หรื อยังมีโมเดลทางเลือกอื่นที่สอดคล้ องกับข้ อมูลมากกว่าหรื อไม่ พิจารณาจากค่าสถิติวดั
ความสอดคล้ องของโมเดล
3. การตรวจสอบความสอดคล้ องของแบบจําลอง (Goodness-of- fit measures) เป็ นการ
ประเมินความสอดคล้ องของโมเดลองค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ ในผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ค่าสถิตเิ หล่านี ้ใช้ เป็ นหลักฐานสนับสนุนว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดีหรื อไม่ หรื อแนะนํา
ว่ า โมเดลไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อมู ล อย่ า งไร หากโมเดลไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อมู ล ต้ อ งปฎิ เ สธโมเดล
องค์ประกอบตามสมมติฐาน หรื ออาจใช้ ค่าสถิติที่มาผลการวิเคราะห์มาประกอบการตัดสินใจกําหนด
ข้ อมูล จํ า เพาะของโมเดลหรื อ ปรั บ โมเดลใหม่ ค่า สถิ ติที่ ใช้ พิจารณาหรื อตัดสิน ใจในการวิเ คราะห์
องค์ประกอบ ได้ แก่
3.1 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square statistics,  2) เป็ นสถิติที่ทดสอบสมมติฐาน
เป็ นกลางว่าเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มประชากรมีค่าเท่ากัน ดังนันถ้
้ าผล
การทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่ารู ปแบบไม่มีความกลมกลืน ค่าสถิติไค-สแควร์ มีจดุ อ่อนคือ
ไม่อิสระจากขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างขนาดใหญ่มาก ผลการทดสอบอาจมีนยั สําคัญได้
ง่าย ถ้ ากลุม่ ตัวอย่างเล็กน้ อยกว่า 100 ค่าที่ได้ มีความน่าเชื่อถือลดลง (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตร
วรรณา และรัชนีกลู ภิญโญภานุวฒ
ั น์. 2551) และค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (Relative Chi-square) เป็ น
อัต ราส่ว นระหว่า งค่า สถิ ติไค-สแควร์ กับ จํ า นวนองศาอิ ส ระ (  2 /df) ควรมี ค่า น้ อ ยกว่า 5.00
(Kline. 2005)
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3.2 ค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) ค่า RMSEA เป็ น
ค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของรู ปแบบที่สร้ างขึ ้นกับเมทริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วมของประชากร
ดังนันรู
้ ปแบบที่มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ที่ดี ควรมีค่า RMSEA เข้ าใกล้ ศนู ย์ โดยถ้ ามีค่า
น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่ารู ปแบบกลมกลืนดีมาก ถ้ ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.08 แสดงว่ารู ปแบบ
กลมกลืนในระดับดีพอควร ถ้ ามีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.08-0.10 แสดงว่ารูปแบบมีความกลมกลืนปานกลาง
3.3 ค่า SRMR (Standardized Root MeanSquare Residual) (SRMR) เป็ นค่าเฉลี่ย
ของเศษที่เหลือจากการเปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่าง
มี ค่า น้ อ ยกว่ า 0.05
แสดงว่ า
กับ ค่ า ที่ ป ระมาณจากค่ า พารามิ เ ตอร์ ซึ่ง ถ้ า ค่า SRMR
แบบจําลองมีรูปแบบกลมกลืนในระดับที่ยอมรับได้
3.4 ค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index:GFI) ซึง่ เป็ นอัตราส่วน
ของผลต่างระหว่างฟั งก์ ชันความกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังการปรับโมเดลกับฟั งก์ ชันความ
กลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 หากมีคา่ มากกว่า 0.9 แสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
3.5 ค่าดัชนีวดั ความสอดคล้ องที่ปรับแล้ ว (Adjusted goodness of fit index : AGFI)
ซึง่ นําGFI มาปรับแก้ และคํานึงถึงขนาดตัวแปรและกลุม่ ตัวอย่าง ถ้ าค่า AGFI มากกว่า
.90 แสดงว่าแบบจําลองมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
4. การปรับโมเดล (Model adjustment) หากพบว่าโมเดลแรกไม่มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ดัชนีปรับแก้ (Modification Index) และความเป็ นไปได้ ในเชิงทฤษฎีที่
นํามาใช้ ในงานวิจยั นี ้ด้ วย
การเปรี ยบเทียบแบบจําลอง
เมื่ อ มี ก ารปรั บ โมเดลให้ มี ค วามกลมกลื น ดี แ ล้ ว ทัง้ 2 กลุ่ม จึ ง ดํ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บ
แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และ
กลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไปเป็ นการเปรี ยบเทียบค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงและ
การเปรี ยบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผล โดยทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ 3 ขัน้ คือ
ขันที
้ ่ 1 การวิเคราะห์ ความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ คือ เป็ นการกํ าหนดให้
แบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไข
แบบจํ าลองของทัง้ สองกลุ่มมี ค่าอิทธิ พลเท่ากันระหว่างกลุ่ม การตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืน ซึ่งหากแบบจํ าลองในขัน้ ตอนนี ม้ ีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโครงสร้ าง
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรในแบบจํ าลองทัง้ สองกลุ่มเหมื อนกัน แต่ อาจจะแตกต่างกันที่ ขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแบบจําลองที่ได้ นี ้ก็จะเป็ นฐานในการทดสอบในขันที
้ ่ 2 ต่อไป
ขันที
้ ่ 2 การวิเคราะห์เพื่อค้ นหาว่ามีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้ างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ซึง่ จะมีขนตอนย่
ั้
อย คือ
2.1) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุกตัวเท่ากันระหว่าง
กลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับ
้ หากไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่าค่า
องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้วิจยั จะใช้ แบบจําลองนี ้เป็ นฐานใน
การทดสอบในขัน้ ที่ 3 ต่อไป แต่หากผลการทดสอบมีนัยสําคัญทางสถิ ติ แสดงว่า มี ค่านํ า้ หนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้ อย 1 ตัวแปร แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผู้วิจยั จะต้ องทดสอบค้ นหา
ว่ามีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบใดบ้ างที่มีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.2) การทดสอบว่าค่านํ ้าหนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรื อไม่ ด้ วย
การกําหนดเงื่อนไขให้ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบนันมี
้ ค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบ
จากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจําลองทังสอง
้ หากผลการทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัว
แปรสังเกตนี ้มีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผู้วิจยั จะต้ องทดสอบทุกค่านํ ้าหนักองค์ประกอบที่มีการทดสอบ
นัยสําคัญในแบบจําลอง
2.3) การสรุป โดยการกําหนดเงื่อนไขให้ คา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบทุกตัวแปรที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติมีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไคสแควร์ ระหว่างแบบจําลองการสรุ ปนี ้กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของ
แบบจํ าลองทัง้ สอง หากผลการทดสอบไม่มี นัยสําคัญทางสถิ ติ แสดงว่า แบบจํ าลองทัง้ สองมี ความ
้
ปนี ้เป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่า
กลมกลืนไม่แตกต่างกัน ผู้วิจยั จะนําแบบจําลองขันการสรุ
อิทธิพลในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
ขันที
้ ่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้ นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลใดบ้ างที่
แตกต่างกันระหว่างกลุม่ มีขนตอนย่
ั้
อยดังนี ้
3.1) การกําหนดเงื่อนไขให้ ค่าอิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 (ในกรณีที่ผลการทดสอบ
ในขันที
้ ่ 2 ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ) ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทัง้
สอง หากผลการทดสอบพบว่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจํ าลองในขัน้ นี ก้ ับแบบจํ าลองขัน้ ที่ 2
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มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิ พลอย่างน้ อย 1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้วิจัยจะต้ อง
ดําเนินการทดสอบค้ นหาว่ามีคา่ อิทธิพลใดบ้ างที่มีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2) การทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่มหรื อไม่ โดยการกําหนด
เงื่อนไขให้ มีคา่ อิทธิพลนันมี
้ คา่ เท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจําลองนีก้ ับแบบจําลองของขันที
้ ่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของ
แบบจําลองทังสอง
้ ซึง่ หากผลการทดสอบพบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนี ้มีค่าแตกต่าง
กันระหว่างกลุม่ ผู้วิจยั จะต้ องดําเนินการทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพลในแบบจําลอง
เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็ จสิ ้นทุกขันตอนแล้
้
ว จึงนํามาเขียนผลการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลการวิจยั ต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มูล
การวิจัยนี ม้ ีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อทดสอบและเปรี ยบเที ยบแบบจําลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุด้านบุคคลและด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่ มีต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่มีอายุต่างกัน โดยผู้วิจยั ได้
แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์คา่ สถิตพิ ื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจยั
การทดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์

ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล พืน้ ฐานของกลุ่ม ตัวอย่ าง
ข้ อมูลพื ้นฐานของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํ านวนทัง้ หมด695คน มี
ลักษณะดังแสดงในตาราง2
จากตาราง 2 ข้ อ มูล พื น้ ฐานของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รก ในกลุ่ม อายุน้ อ ยกว่ า 20 ปี
กลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และกลุ่มรวม พบว่ามารดาหลังคลอดครรภ์แรกส่วนใหญ่อยู่ในระยะหลังคลอด
บุตร 4-12 สัปดาห์ รวมจํานวน 568 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 81.3 โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน
284 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 281 ราย ลําดับรองลงมาคืออยู่ในระยะหลังคลอดบุตร
13-24 สัปดาห์ รวมจํานวน 76 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 10.8 โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 28
ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 48 ราย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นการตังครรภ์
้
ครัง้ แรก จํานวนรวม 575 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 82.7
โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 265 ราย และเป็ นกลุ่มอายุ 20 ปี ขึน้ ไป จํานวน 310 ราย
ลําดับรองลงมาคือการตังครรภ์
้
ครัง้ ที่ 2 และ 3 เนื่องจากเคยมีประวัติการแท้ งบุตร รวม 55 รายและ
4 ราย ตามลําดับ มารดากลุม่ ตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้ อนหลังคลอด จํานวนรวม 16 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
2.3 โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 3 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 13 ราย
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ตาราง 2 จํานวน ร้ อยละ ของข้ อมูลพื ้นฐานของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในกลุม่ อายุน้อยกว่า
20 ปี กลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป และกลุม่ รวม (n=695 )
ข้ อ มูล พืน้ ฐาน

อายุน้ อ ยกว่ า 20 ปี
(n=324)

อายุ 20 ปี ขึน้ ไป
(n=371)

กลุ่ม รวม
(n=695)

จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ จํานวน ร้ อยละ
ระยะเวลาหลังคลอด (สัป ดาห์ )
- 4 ถึง 12 สัปดาห์
- 13 ถึง 24 สัปดาห์
- 25 ถึง 36 สัปดาห์
- 37 ถึง 52 สัปดาห์
รวม
ตัง้ ครรภ์ ค รัง้ ที่
- ครัง้ แรก
- ครัง้ ที่ 2
- ครัง้ ที่ 3
รวม
ประวัต กิ ารแท้ งบุต ร
-เคยแท้ งบุตร
-ไม่เคยแท้ งบุตร
รวม
ภาวะแทรกซ้ อ นหลังคลอดบุต ร
ลัก ษณะครอบครัว
-ครอบครัวเดี่ยว
-ครอบครัวขยาย
รวม

284
28
6
6
324

87.7
8.7
1.8
1.8
100

281
48
23
19
371

75.7
12.9
6.2
5.1
100

565
76
29
25
695

81.3
10.8
4.3
3.6
100

265
55
4
324

81.8
17.0
1.2
100

310
44
17
371

83.6
11.9
4.6
100

575
99
21
695

82.7
14.3
3.0
100

59
265
324
3

18.2
81.8
100
0.9

61
310
371
13

16.5
83.6
100
3.5

120
575
695
16

17.3
82.7
100
2.3

70
254
324

21.6
78.4
100

154
217
371

41.5
58.5
100

224
471
695

32.2
67.8
100
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ตาราง 2 (ต่อ)
ข้ อ มูล พืน้ ฐาน

อายุน้ อ ยกว่ า 20 ปี
(n=324)
จํานวน ร้ อยละ

อายุ 20 ปี ขึน้ ไป
(n=371)
จํานวน ร้ อยละ

กลุ่ม รวม
(n=695)
จํานวน ร้ อยละ

อาชีพ
-แม่บ้าน
-รับราชการ
-ค้ าขาย
-พนักงานของรัฐ
-พนักงานบริษัท/โรงงาน
-ธุรกิจส่วนตัว
รวม
รายได้ ค รอบครัว
-พอใช้
-ไม่พอใช้
-มีภาระหนี ้สิน
-มีเหลือเก็บ
แหล่ งสนับ สนุน ทางสังคม
-บิดา
-มารดา
-พี่น้อง
-ญาติ
-เพื่อน/คนใกล้ ชิด
การเลีย้ งบุต ร
-นมแม่อย่างเดียว
-นมแม่และนมผสม
-นมผสม
-อาหารเสริ ม

121
3
20
2
120
58
324

37.3
0.9
6.2
0.6
37.0
17.9
100

116
38
45
23
125
24
371

31.3
10.2
12.1
6.2
33.7
6.5
100

237
41
65
25
245
82
695

34.1
5.9
9.4
3.6
35.3
11.8
100

266
37
31
27

82.1
11.4
9.6
8.3

269
33
47
59

72.5
8.9
12.7
15.9

535
70
78
86

77.0
10.1
11.2
12.4

128
186
102
92
17

39.5
57.4
31.5
28.4
5.2

171
248
119
123
16

46.1
66.8
32.1
33.2
4.3

299
434
221
215
47

43.0
62.4
31.8
30.9
6.8

316
102
22
34

97.5
31.5
6.8
10.5

328
117
37
45

88.4
31.5
10
12.1

644
219
59
68

92.7
31.5
8.5
11.4
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ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวขยาย จํานวนรวม 471 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 67.8
โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 254 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 217 ราย กลุม่
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานโรงงานหรื อพนักงานบริ ษัท จํานวนรวม 245 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
35.3 โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 120 ราย และเป็ นกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 125
รายลําดับรองลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน จํานวนรวม 237 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 34.1 โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อย
กว่า 20 ปี จํานวน 121 ราย และเป็ นกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 116 ราย รายได้ ครอบครัวส่วนใหญ่
พอใช้ จํานวนรวม 535 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 77.0 โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 266 ราย
และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 269 ราย
กลุ่มตัวอย่างมีแหล่งสนับสนุนทางสังคมส่วนใหญ่จากมารดา จํานวนรวม 434 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 62.4 โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 186 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน
248 ราย รองลงคือบิดา จํานวนรวม 299 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 43.0 โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี
จํานวน 128 ราย และเป็ นกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 171 ราย และกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เลี ้ยงบุตร
ด้ วยนมมารดาอย่างเดียว จํานวนรวม 644 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 92.7 โดยเป็ นกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี
จํานวน 316 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 328 ราย รองลงมาคือเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา
ร่ วมกับนมผสม จํานวนรวม 219 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 31.5 โดยเป็ นกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน
102 ราย และเป็ นกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 117 ราย

ตอนที่ 2 การวิเ คราะห์ ค่ าสถิต พิ นื ้ ฐานของตัวแปรที่ใ ช้ ใ นการศึก ษา
การวิจัย นี น้ ํ า เสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ของตัว แปรที่ ศึก ษาด้ ว ยการตรวจสอบข้ อ ตกลง
เบื ้องต้ นสําหรับการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ 2 ข้ อ คือ 1) การตรวจสอบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร 2) การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี ้
2.1 การตรวจสอบลัก ษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบข้ อมูลว่าเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นหรื อไม่ โดยการพิจารณาลักษณะการแจก
แจงข้ อมูลต้ องเป็ นโค้ งปกติ จากการศึกษาค่าสถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาทังในกลุ
้
่มรวม
กลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุ 20 ปี ขึ ้น
ไป โดยการคํานวณค่าเฉลี่ย (Mean, M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD) ค่าความ
เบ้ (Skewness, Sk) ค่าความโด่ง (Kurtosis, Ku) ค่า p-value ของสถิติทดสอบไค-สแควร์ (  2) โดยผู้วิจยั
ได้ แปลงค่าตัวแปรให้ กลายเป็ นค่าคะแนนแบบปกติ (Normal Score) แล้ วทดสอบว่าตัวแปรสังเกตที่
ทํ าการศึกษาในแบบจํ า ลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ มี ก ารแจกแจงเป็ น แบบโค้ ง ปกติ ห รื อ ไม่ โดย
พิจารณาจากผลการทดสอบนัยสําคัญทางสถิตขิ องทังค่
้ าความเบ้ และความโด่ง ถ้ าไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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แสดงว่าตัวแปรมี การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ ไว้ ในตาราง3และการคํานวณค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาทังในกลุ
้
่มรวม กลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่
อายุ น้ อยกว่ า 20 ปี และกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกที่ อายุ 20 ปี ขึ น้ ไปโดยใช้ การตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) แสดงในตาราง4
จากตาราง3 เมื่อพิจารณาค่าสถิ ติพบว่า ตัวแปรที่ ใช้ ศึกษาสะท้ อนได้ อย่างชัดเจนว่า กลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ คือ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป
มีคณ
ุ ภาพชีวิตหลังคลอดบุตรอยูใ่ นระดับสูง (M=4.507-5.640)โดยกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่า ง 4.507-5.435 ในกลุ่ม อายุ 20 ปี ขึน้ ไป ค่า เฉลี่ย อยู่ร ะหว่า ง 4.633-5.640 โดยมี ค่า เฉลี่ ย
คุณภาพชีวิตด้ านจิตใจทุกกลุ่มสูงกว่าด้ านอื่นๆ (M=5.435-5.640)ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัว พบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ คือ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกกลุม่ อายุน้อยกว่า 20
ปี กับกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป มีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว อยู่ในระดับสูง (M=4.3655.272) โดยกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.365-4.998 ในกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.810-5.272 โดยมีคา่ เฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวด้ านการเป็ นมารดา
ทุกกลุม่ สูงกว่าด้ านอื่นๆ (M=4.998-5.272) กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ มีการรับรู้ความสามารถตนเองอยู่
ในระดับสูง (M=5.054-5.146) โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.058-5.136 ในกลุ่ม
อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 5.054-5.146 โดยมีคา่ เฉลี่ยความคาดหวังการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองทุกกลุ่มสูงกว่าด้ านอื่น (M=5.136-5.146) ตัวแปรการกํากับตนเองพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2
กลุ่ม มีการกํ ากับตนเองอยู่ในระดับสูง (M=4.907-5.497) โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.947-5.068 ในกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.907-5.497 โดยมีค่าเฉลี่ยการ
กํ ากับตนเองด้ านการแสวงหาเพื่อสุขภาวะทุกกลุ่มสูงกว่าด้ านอื่นๆ (M=5.424-5.497) ตัวแปรการ
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงสูง (M=3.979-5.124) โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.0765.124 ในกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.979-5.084 โดยมีค่าเฉลี่ยการเผชิญปั ญหาแบบ
มุง่ อารมณ์แบบมุง่ แก้ ปัญหาทุกกลุม่ สูงกว่าแบบมุ่งอารมณ์ (M=5.084-5.124) ตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพ
บุตรพบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีการรับรู้ สขุ ภาพบุตรอยู่ในระดับสูง (M=5.347-5.468) โดยกลุ่ม
อายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่ 5.468 ในกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.347 ตัวแปรภาระต่อ
ครอบครัวพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีภาระต่อครอบครัวอยู่ในระดับตํ่า (M=2.214-2.406) โดย
กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.214 ในกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.406ตัวแปรการ
ถ่ายทอดการเป็ นมารดาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม มีการถ่ายทอดการเป็ นมารดาอยู่ในระดับสูง
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(M=4.344-5.058) โดยกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.344-5.024 ในกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้น
ไป ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.404-5.058
เมื่ อ ทํ า การตรวจสอบการแจกแจงของตัว แปรสัง เกตในกลุ่ม รวมพบว่ า ตัว แปรสัง เกตที่
ทําการศึกษาทุกตัวแปรไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p-value ของ Skewness; & Kurtosis มากกว่า .05)
ซึง่ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ทําการศึกษาในกลุม่ รวมทุกตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ เช่นเดียวกับ
ผลการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตในกลุ่มมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกกลุ่มอายุน้อย
กว่า 20 ปี กับกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ที่ตวั แปรสังเกตทุกตัวแปรที่ทําการศึกษามีการแจกแจงเป็ นโค้ งปกติ
้ อมูลที่นํามาศึกษาในครัง้ นี ้จึงเป็ นไปตามข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
ดังนันข้
หลังจากที่ได้ ดําเนินการตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติของตัวแปรสังเกตที่นํามาใช้ ใน
การศึกษาในแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของกลุ่มรวม กลุ่มมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรก
กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มอายุ 20 ปี ขึน้ ไปแล้ ว ผู้วิจ ยั จึง ได้ ทํา การตรวจสอบความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship)
ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เพื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามที่ไคลน์ (Kline. 2005) ได้ เสนอไว้ วา่ หากตัวแปรที่
มีความสัมพันธ์กนั สูงกว่า .85 จะทําให้ เกิดปั ญหาภาวะร่ วมเส้ นตรง (Multicollinearity) ดังนันตั
้ วแปรที่ใช้
ในการศึก ษานี จ้ ึ ง ควรมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ปั ญ หาดัง กล่ า ว และเมื่ อพิ จารณาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากตาราง4 ผลการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาพบว่า มี
ค่าความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกอยูร่ ะหว่าง .005ถึง .691 โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั มากที่สดุ คือ
การกํากับตนเองด้ านการแสวงหาเพื่อสุขภาวะ กับการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์แบบมุ่งแก้ ปัญหา(r
= .691, p< .01) รองลงมาคือความคาดหวังการรับรู้ความสามารถตนเองกับความคาดหวังผลของการ
กระทํา(r = .674, p< .01) ซึง่ ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่
เกิน.85 ดังนันจึ
้ งกล่าวได้ วา่ ตัวแปรไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้ นตรง
2.2 การตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างตัวแปร
การคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาทังในกลุ
้
ม่ รวม กลุม่ มารดา
หลังคลอดครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุ 20 ปี ขึ ้นไป โดยใช้ การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate Relationship) ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) แสดงในตาราง4
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ตาราง 3 ค่าสถิตทิ ี่ใช้ ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้ งปกติ (Normal curve) ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการศึกษา
กลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รกที่
อายุน้ อ ยกว่ า 20 ปี

ตัวแปร
M
1. คุณภาพชีวิตด้ านร่ างกาย
2. คุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ
3. คุณภาพชีวิตด้ านการสนับสนุนทางสังคม
4. คุณภาพชีวิตด้ านการดูแลบุตร
5. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการเป็ นมารดา
6. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการเป็ นภรรยา
7. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการดูแลบ้ าน
8. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการดูแลตนเอง
9. ความคาดหวังการรับรู้ความสามารถตนเอง
10. ความคาดหวังผลของการกระทํา
11. การกํากับตนเองด้ านการกระทําในสิ่งบวก
12. การกํากับตนเองด้ านการควบคุมตนเอง
13. การกํากับตนเองด้ านการแสดงออกถึงความรัก
14. การกํากับตนเองด้ านการกล้ าแสดงออก
15. การกํากับตนเองด้ านการแสวงหาเพื่อสุขภาวะ
16. การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์
17. การรับรู้สขุ ภาพบุตร
18. ภาระต่อครอบครัว
19. การถ่ายทอดการเป็ นมารดา

SD

4.554 .649
5.435 .733
4.507 .624
4.762 .656
4.998 .629
4.443 .779
4.365 .899
4.881 .759
5.136 .834
5.058 .696
5.287 .529
4.947 .965
5.068 .636
5.027 .655
5.424 .552
4.076 .957
5.468 0.567
2.214 0.852
5.024 .675

Sk

Ku

0.023
-0.054
-0.016
0.013
-0.010
-0.011
0.000
-0.043
-0.049
-0.092
-0.128
-0.47
-0.083
-0.079
-0.055
0.039
-0.078
0.082
-0.053

-0.080
-0.184
-0.122
-0.140
-0.153
-0.115
-0.152
-0.217
-0.213
-0.103
-0.387
-0.284
-0.163
-0.354
-0.256
-0.235
-0.272
-0.274
-0.209

pvalue
0.982
0.862
0.960
0.943
0.929
0.969
0.931
0.794
0.802
0.226
0.290
0.641
0.801
0.429
0.798
0.762
0.612
0.609
0.795

กลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รกที่
อายุ 20 ปี ขึน้ ไป
M

SD

4.633 .690
5.640 .534
4.789 .746
4.872 .712
5.272 .497
4.810 .740
4.858 .673
4.925 .709
5.146 .695
5.054 .722
5.391 .550
4.907 .603
5.265 .603
5.132 .581
5.497 .528
3.979 .972
5.347 .590
2.406 1.152
5.058 .659

Sk

Ku

-0.025
-0.023
-0.042
-0.069
-0.033
-0.085
-0.087
-0.065
-0.055
-0.155
-0.091
-0.056
-0.150
-0.143
-0.063
-0.014
-0.068
0.080
-0.018

-0.144
-0.273
-0.163
-0.219
-0.227
-0.273
-0.289
-0.238
-0.249
-0.139
-0.237
-0.232
-0.247
-0.409
-0.243
-0.083
-0.274
-0.320
-0.085

pvalue
0.863
0.902
0.790
0.589
0.639
0.410
0.364
0.546
0.702
0.547
0.433
0.582
0.642
0.079
0.551
0.968
0.311
0.300
0.752

กลุ่ม รวม
M

SD

Sk

Ku

4.604
5.563
4.684
4.831
5.170
4.673
4.673
4.909
5.143
5.056
5.352
4.923
5.192
5.093
5.470
4.016
5.393
2.334
5.045

0.676
0.623
0.716
0.693
0.566
0.776
0.802
.728
.749
.712
.544
.639
.622
.611
.538
.967
.584
1.053
.659

-0.011
-0.058
-0.026
-0.049
-0.029
-0.060
-0.062
-0.055
-0.038
-0.153
-0.073
-0.059
-0.082
-0.125
-0.080
-0.008
-0.083
-0.083
-0.051

-0.116
-0.113
-0.106
-0.187
-0.184
-0.211
-0.217
-0.239
-0.112
-0.406
-0.422
-0.255
-0.215
-0.284
-0.414
-0.096
-0.101
-0.311
-0.194

pvalue
0.864
0.843
0.863
0.564
0.622
0.456
0.433
0.380
0.792
0.514
0.497
0.324
0.417
0.332
0.394
0.914
0.451
0.150
0.538
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ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตัวแปร
1. คุณภาพชีวิตด้ านร่างกาย
2. คุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ
3. คุณภาพชีวิตด้ านการสนับสนุนทางสังคม
4. คุณภาพชีวิตด้ านการดูแลบุตร
5. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการเป็ นมารดา
6. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการเป็ นภรรยา
7. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการดูแลบ้ าน
8. พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านการดูแลตนเอง
9. ความคาดหวังการรับรู้ความสามารถตนเอง
10. ความคาดหวังผลของการกระทํา
11. การกํากับตนเองด้ านการกระทําในสิ่งบวก
12. การกํากับตนเองด้ านการควบคุมตนเอง
13. การกํากับตนเองด้ านการแสดงออกถึงความรัก
14. การกํากับตนเองด้ านการกล้ าแสดงออก
15. การกํากับตนเองด้ านการแสวงหาเพื่อสุขภาวะ
16. การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
17. การรับรู้ สขุ ภาพบุตร
18. ภาระต่อครอบครัว
19. การถ่ายทอดการเป็ นมารดา
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ตอนที่ 3 การวิเ คราะห์ ข้ อ มูล ตามสมมติฐานการวิจ ัย
การวิจยั ครัง้ นี ้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบการวิเคราะห์ซงึ่ แบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
1) การทดสอบความสอดคล้ องของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ตามสมมติฐานที่1.1 ถึง 1.11
2) ผลการเปรี ยบเทียบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุ 20 ปี ขึ ้นไป ตามสมมติฐานข้ อที่ 2 และ
3) ผลการเปรี ยบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกระหว่างกลุม่
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุ 20 ปี
ขึ ้นไป ตามสมมติฐานข้ อที่ 3
3.1 การทดสอบความสอดคล้ อ งของแบบจําลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เ ชิงสาเหตุ
ของพฤติก รรมการจัด การตนเองและครอบครั วกับ คุณภาพชีวิต มารดาหลังคลอดครรภ์ แ รก
ตามสมมติฐานที่1.1 ถึง 1.11
การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงเส้ นหรื อการวิเคราะห์โมเดลลิสเรล(Linear
Structural Relationship Model: LISREL) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของตัวแปรในโมเดล
โดยการหาขนาดอิ ทธิ พลที่ ปรากฏในความสัม พัน ธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นและทดสอบว่า แบบจํ าลองที่
พัฒนาขึ ้นมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ หรื อไม่
สําหรับการวิจยั นี ้ในการวิเคราะห์แบบจําลองสมมติฐานถ้ าพบว่าแบบจําลองไม่มีความกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจยั จะดําเนินการปรับแบบจําลองให้ มีความกลมกลืนมากยิ่งขึ ้นโดยพิจารณาจาก
การรายงานค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification Index) และการคํานึงถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิงแนวคิดและทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและความเป็ นไปได้ ในการอภิปรายผลการวิจยั จาก
การปรับแบบจําลอง
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองตามสมมติฐานกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ค่า
อิทธิพลและค่าทดสอบนัยสําคัญทางสถิติหลายตัวแปรไม่มีนยั สําคัญ ผู้วิจยั จึงดําเนินการปรับแบบจําลอง
โดยทําการปรับลดเส้ นอิทธิ พลที่ ไม่มีนัยสําคัญออกและเพิ่มเส้ นอิทธิ พลในแบบจําลอง ซึ่งจะพิจารณา
ควบคูไ่ ปกับความเป็ นไปได้ จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและดําเนินการโดยยอม
ให้ ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์ กนั ได้ ในการปรับลดและเพิ่มเส้ นอิทธิพลใน
แบบจําลองและวิเคราะห์ใหม่ทีละครัง้ มีดงั นี ้
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ภาพประกอบ 23 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด(หลังปรับ)
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1. การปรับลดเส้ นอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงการถ่ายทอดการเป็ นมารดา (MMS)ที่สง่ ผลทางตรง
(Direct Effect) ต่อการกํากับตนเอง (SR)และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์(CP)
2.การปรับลดเส้ นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการกํากับตนเอง(SR)ที่สง่ ผลทางตรง (Direct Effect)ต่อ
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์(CP)
3. การปรับลดเส้ นอิทธิพลระหว่างตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเอง (SE) ที่ส่งผลทางตรง
(Direct Effect)ต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ (CP)และคุณภาพชีวิตการเป็ นมารดา (MQOL)
4. การปรับลดเส้ นอิทธิ พลระหว่างตัวแปรการรับรู้ สุขภาพบุตร (PCHM)ที่ส่งผลทางตรงต่อ
คุณภาพชีวิตการเป็ นมารดา (MQOL)
5.การเพิ่มความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรการรับรู้ สุขภาพบุตร (PCHM)ที่ ส่งผลทางตรงต่อการ
กํากับตนเอง (SR)
ตาราง 5 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองในกลุม่ รวมหลังปรับแบบจําลอง
ดัช นีค วามกลมกลืน

เกณฑ์

2

p > .05
น้ อยกว่า 5
มากกว่า 0.90
น้ อยกว่า 0.05
น้ อยกว่า 0.10

 2 /df

CFI
SRMR
RMSEA

ค่ าสถิต หิ ลังปรับ
กลุม่ รวม

528.44, df = 128, p = 0.00
4.128
0.97
0.041
0.067

จากตาราง 5 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองภายหลังจากการปรับแบบจําลอง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทงั ้ กลุ่มรวม กลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึน้ ไป
พบว่า ค่าไค-สแควร์ (  2) มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่คา่ สถิติดงั กล่าวขึ ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึง่
หากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ค่าไค-สแควร์ จะยิ่งสูงมากจนทําให้ สรุ ปได้ ไม่ถกู ต้ อง ดังนันจึ
้ งแก้ ไขโดย
การพิจารณาค่า  2/df ซึง่ ค่าที่ได้ คือ 4.128 ซึง่ ไม่เกิน 5 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ที่บง่ บอกได้ ว่าแบบจําลองมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Bollen. 1989: 278) สําหรับค่า RMSEA มีค่า 0.0647
ซึง่ น้ อยกว่า 0.10 แสดงว่า แบบจําลองมีความกลมกลืน ส่วนค่า SRMR มีค่า0.041 ซึง่ น้ อยกว่า 0.05
แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ CFIมีค่า0.97ซึ่งมากกว่า 0.90 แสดงว่าโมเดล
สอดคล้ องกับข้ อมูลประจักษ์ จากค่าดัชนีดงั กล่าวจึงสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิง
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สาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรกในเขตกรุงเทพมหานครที่ปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และการประมาณค่าขนาด
อิทธิ พลในรู ปแบบความสัมพันธ์ ฯเป็ นที่ยอมรับได้ ตามผลการวิเคราะห์ ดงั ภาพประกอบ 24 และ
ตาราง 5
ตาราง 6 คะแนนมาตรฐานของผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม อิทธิพลรวม
ของรูปแบบความสัมพันธ์ฯกลุม่ รวม หลังปรับ
ตัวแปร
SFMB
SE
SR
CP
MMS
PCHM
MFTM

DE
0.60**
0.29**
-0.19**
0.10**

MQOL
(R2=.74)
IE
0.62**
0.19**
0.03
-0.01
0.22**
-

TE
DE
0.60**
0.62** 0.59**
0.48** 0.55*
-0.16** 0.05
-0.01 -0.01
0.22**
0.10**
-

SFMB
(R2=.79)
IE
0.18**
0.15**
-

SR
(R =.86)
DE
IE
TE
0.32*
0.32*
0.55*
- 0.55**
0.46** - 0.46**
2

TE
0.77**
0.55**
0.05
-0.01
0.15**
-

 2 = 528.44, df = 128 (p = .00),  2 /df = 4.128, CFI = 0.97, SRMR = 0.041, RMSEA = 0.067

หมายเหตุDE หมายถึงค่าอิทธิพลทางตรง(Direct Effect) IE หมายถึงค่าอิทธิพลทางอ้ อม(Indirect
effect) และ TE หมายถึงค่าอิทธิพลรวม (Total Effect) และ * หมายถึงค่านัยสําคัญที่ระดับ .05 **
หมายถึงค่านัยสําคัญที่ระดับ .01
จากตาราง6และภาพประกอบ 23อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผลมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. อิ ท ธิ พ ลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก
(SFMB)ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก (MQOL)
จากภาพประกอบ 23 พบว่าพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก ที่ส่งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) ต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
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ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกในด้ านการเป็ นมารดา(ค่านํา้ หนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .76) ด้ านการเป็ นภรรยา (ค่านํ า้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ .55) ด้ านการจัดการภายในบ้ าน
(ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .75) และด้ านการจัดการตนเอง (ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .66)
ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกทัง้ 4 ด้ านทําให้ เกิด
คุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกทัง้ ในคุณภาพชี วิตด้ านร่ างกาย ด้ านจิตใจ ด้ านการ
สนับสนุนทางสังคม และด้ านการเลี ้ยงดูบตุ ร
2. อิทธิพลของการกํากับตนเอง(SR)การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ (CP) ภาระต่อครอบครัว
(MFTM)และการรับรู้ความสามารถตนเอง (SE)ที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
(MQOL)
จากตาราง 6 และภาพประกอบ 23พบว่าตัวแปรการกํากับตนเอง การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์ และภาระต่อครอบครัวที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก โดยที่ตวั แปร
การกํากับตนเอง มีอิทธิพลรวมต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ .48 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01) และยังพบอิทธิ พลทางอ้ อม (Indirect effect) ต่อ
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .19 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01)ดั ง นั น้ จึ ง มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลั ง คลอดครรภ์ แ รก
(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .29 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01)
ลําดับที่ 2 คือ ตัวแปรภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลรวม (Total effect)ต่อคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรก (มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)
โดยเป็ นอิทธิพลทางตรง (Direct effect) และไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก
ลําดับที่ 3 คือ ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ แบบมุ่งอารมณ์ ที่ส่งอิทธิ พลทางลบต่อ
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดบุตร มีคา่ อิทธิพลรวม (Total Effect)(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.16
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01)โดยพบอิทธิพลทางตรง (Direct effect) (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พล
effect)
เท่ ากับ .-0.19 อย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01) และมี อิ ทธิ พลทางอ้ อม (Indirect
(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .03) ต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ลําดับที่ 4 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect) ต่อคุณภาพ
ชี วิตของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก(ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ .62 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01)
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3. อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถตนเอง(SE)การกํากับตนเอง (SR)การเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์แบบมุ่งอารมณ์ (CP) และการถ่ายทอดการเป็ นมารดา (MMS)ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก(SFMB)
ตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลรวม (TE) และอิทธิพลทางตรง (DE)และอิทธิพลทางอ้ อม (IE)ต่อตัว
แปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกสูง ที่ สุดคือ การรั บรู้
ความสามารถตนเองมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (TE)เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.59 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม (IE) มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.18กล่าวได้ วา่ มารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์ แรกที่ มีการรั บรู้ ความสามารถตนเองในด้ านความคาดหวังในความสามารถของตนเอง (ค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .88) ด้ านความคาดหวังในผลของการกระทํา (ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ .77) จะส่งผลทําให้ เกิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตัวแปรลําดับที่ 2 คือ การกํากับตนเอง มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.55 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.55 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม (IE) กล่าวได้ ว่ามารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรกที่มีการกํากับตนเอง ในด้ านการกระทําในสิ่งบวก (ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .73) ด้ านการ
ควบคุมตนเอง (ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .80) ด้ านการแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ
(ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .41)ด้ านการกล้ าแสดงออก (ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .63) และ
ด้ านการกระทํ าเพื่อสุขภาวะ (ค่านํา้ หนักองค์ประกอบเท่ากับ .74)จะส่งผลทําให้ เกิดพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ตัวแปรลํา ดับที่ 3และ 4 คือตัวแปรการเผชิ ญปั ญหาแบบมุ่ง อารมณ์ คื อ มี ค่า สัมประสิท ธิ์
อิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง (DE) เท่ากับ 0.05 โดยไม่มีนยั สําคัญ
ทางสถิติ และตัวแปรการถ่ายทอดการเป็ นมารดามีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ -0.01 ส่ง
อิทธิ พลทางลบต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกและค่า
สัมประสิทธิ์ อิทธิ พลทางตรง (DE) เท่ากับ -0.01โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ตัวแปรการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ และการถ่ายทอดการเป็ นมารดา จะไม่ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
4. อิทธิพลการรับรู้สขุ ภาพบุตร (PCHM)และการรับรู้ ความสามารถตนเอง(SE) ที่ส่งผลต่อการ
กํากับตนเอง (SR)
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จากตาราง 6และภาพประกอบ 23พบว่าตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตร (PCHM)มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พลรวม (TE) เท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
ทางตรง (DE) เท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ไม่พบค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม
(IE) กล่าวได้ ว่าการรับรู้ สขุ ภาพบุตร (PCHM)ส่งผลทําให้ เกิดการกํากับตนเอง (SR)ในมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก
ตัวแปรการรับรู้ความสามารถตนเอง(SE) มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.55 อย่าง
มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง (DE) เท่ า กับ 0.55 อย่ า งมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01ไม่ พ บค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อม (IE) กล่ า วได้ ว่ า การรั บ รู้
ความสามารถตนเอง (SE) ส่งผลทําให้ เกิด การกํากับตนเอง (SR) ในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
จากอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีตอ่ ตัวแปรผลดังภาพประกอบ 24 และตาราง6สามารถสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 – 1.11 ดังนี ้
1. แบบจํ าลองความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วกับ
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานครที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1.1 การกํากับตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่า ในแบบจําลองกลุ่มรวม(หลังปรับ)ตัวแปรการกํากับตนเองมีอิทธิพล
ทางตรง (DE)ต่อ พฤติ ก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก
สอดคล้ องตามสมมติฐานโดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ในแบบจําลองกลุม่ รวม (.32, P< .01)
สมมติฐานที่1.2 การกํากับตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
และ คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
้
ในแบบจําลองกลุ่มรวม ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรการกํากับตนเองมีอิทธิพลทังทางตรง
และทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลรวม
(TE) เท่ากับ 0.48 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอิทธิพลทางตรง (DE)โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิท ธิ พลทางตรง เท่า กับ 0.32 อย่า งมีนัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01และมี ค่าสัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ล
ทางอ้ อม (IE) เท่ากับ 0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตัวแปรการกํากับตนเองไม่พบการส่งอิทธิพลใดต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
สมมติฐานข้ อนี ้จึงสอดคล้ องตามสมมติฐานเพียงบางส่วน
สมมติฐานที่1.3 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก

115
ผลการวิจัยพบว่า ในแบบจํ าลองกลุ่มรวม (หลังปรั บ)ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองมีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก สอดคล้ องตามสมมติฐาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง(DE)เท่ากับ 0.59
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม (IE)เท่ากับ 0.18 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01และมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวม (TE)เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง
และการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
ในแบบจําลองกลุม่ รวม ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรการรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพล
ทางตรง (DE) ต่อการกํากับตนเอง (SR) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลทางตรง เท่ากับ 0.55 อย่างมี
นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 แต่ ไ ม่ พ บการส่ ง อิ ท ธิ พ ลใดต่ อ การเผชิ ญ ปั ญ หาแบบมุ่ง อารมณ์
สมมติฐานข้ อนี ้จึงสอดคล้ องตามสมมติฐานเพียงบางส่วน
สมมติฐานที่1.5 การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ มีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในแบบจําลองกลุ่มรวม (หลังปรับ)ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรง (DE) ต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ -0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และพบค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พลทางอ้ อม (IE) เท่ากับ 0.03 ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลรวม (TE)
เท่ากับ -0.16 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงถึงการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ มี
อิทธิพลทางลบกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก สมมติฐานข้ อนี ้จึงสอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่1.6 การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในแบบจําลองกลุ่มรวม (หลังปรับ) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์ มีอิทธิ พลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.05 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้
สมมติฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่1.7 การถ่ายทอดการเป็ นมารดามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก การกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหาแบบ
มุง่ อารมณ์
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ผลการวิ จัย พบว่า ในแบบจํ า ลองกลุ่ม รวม (หลัง ปรั บ)ตัว แปรการถ่ า ยทอดการเป็ น
มารดา (MMS)มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ -0.01 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
และถ่ายทอดการเป็ นมารดา (MMS)ไม่พบการส่งอิทธิพลใดต่อการกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ อารมณ์ดงั นันสมมติ
้
ฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.8 การรับรู้ความสามารถตนเองมีอทิ ธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่าในแบบจําลองกลุ่มรวม (หลังปรับ)ไม่พบการส่งอิทธิพลใดระหว่างตัว
แปรการรับรู้ความสามารถตนเอง (SE) กับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก(MQOL)ดังนัน้
สมมติฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.9 พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่าในแบบจําลองกลุม่ รวม (หลังปรับ) ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อคุณภาพชีวิตของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.10 การรับรู้สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวติ ของมารดา
หลังคลอดบุตร
ผลการวิจยั พบว่าในแบบจําลองกลุม่ รวม (หลังปรับ) การรับรู้สขุ ภาพบุตรไม่พบการส่ง
อิทธิพลใดต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ดังนันสมมติ
้
ฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ อง
ตามสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบเพิ่มเติมว่า ตัวแปรการรับรู้ สุขภาพบุตรมีอิทธิ พลทางตรงต่อการกํากับ
ตนเอง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลทางตรง เท่ากับ 0.46 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่ง
เพิ่มเติมจากสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่ 1.11 ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก
ในแบบจําลองกลุม่ รวม(หลังปรับ)ผลการวิจยั พบว่าตัวแปรภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพล
ทางตรง (DE) ต่อคุณภาพชีวติ ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
ทางตรงเท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
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ส่ วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ระหว่ างกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุน้ อยกว่ า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึน้ ไป ตามสมมติฐานข้ อ 2
ผู้วิจัย ได้ ดํา เนิ น การเปรี ย บเที ย บแบบจํ าลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ระหว่างกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไปเป็ นการเปรี ยบเทียบค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้ วดั ตัวแปรแฝงและการเปรี ยบเทียบค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีตอ่
ตัวแปรผลโดยทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ 3 ขัน้ คือ
ขันที
้ ่ 1 การวิเคราะห์ ความไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ คือ เป็ นการกํ าหนดให้
แบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปรเหมือนกัน โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไข
แบบจําลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิ พลเท่ากันระหว่างกลุ่ม การตรวจสอบพิจารณาจากดัชนี ความ
กลมกลืน ซึ่งหากแบบจํ าลองในขัน้ ตอนนี ม้ ีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรในแบบจํ าลองทัง้ สองกลุ่มเหมื อนกัน แต่อาจจะแตกต่ างกันที่ ขนาด
้ ่ 2 ต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแบบจําลองที่ได้ นี ้ก็จะเป็ นฐานในการทดสอบในขันที
ขันที
้ ่ 2 การวิเคราะห์เพื่อค้ นหาว่ามีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้ างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ซึง่ จะมีขนตอนย่
ั้
อย คือ 2.1) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตทุก
ตัวเท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้
กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
้ หากไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ แสดงว่ า ค่ า นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบของตัวแปรสัง เกตไม่ แ ตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ม ผู้วิ จัย จะใช้
แบบจําลองนี ้เป็ นฐานในการทดสอบในขันที
้ ่ 3 ต่อไป แต่หากผลการทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า
มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้ อย 1 ตัวแปร แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้วิจยั จะต้ อง
ทดสอบค้ นหาว่ามีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบใดบ้ างที่มีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุม่ 2.2) การทดสอบว่าค่า
นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบมี ค่ า แตกต่ า งกัน ระหว่ า งกลุ่ม หรื อไม่ ด้ ว ยการกํ า หนดเงื่ อนไขให้ ค่ า นํ า้ หนัก
องค์ประกอบนันมี
้ ค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่าง
แบบจําลองนี ้ กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
้ หากผล
การทดสอบมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตนี ้มีค่าแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม ผู้วิจยั จะต้ องทดสอบทุกค่านํ ้าหนักองค์ประกอบที่มีการทดสอบนัยสําคัญในแบบจําลอง
2.3) การสรุ ป โดยการกํ าหนดเงื่อนไขให้ ค่านํา้ หนักองค์ประกอบทุกตัวแปรที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตมิ ีคา่ เท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่าง
้
แบบจําลองการสรุปนี ้กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
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หากผลการทดสอบไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า แบบจําลองทังสองมี
้
ความกลมกลืนไม่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั จะนําแบบจําลองขันการสรุ
้
ปนี ้เป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่าอิทธิพลในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
ขันที
้ ่ 3 การวิเคราะห์ เพื่อค้ นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลใดบ้ างที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม มีขนตอนย่
ั้
อยดังนี ้ 3.1) การกําหนดเงื่อนไขให้ คา่ อิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่าง
กลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้กับแบบจําลองขันที
้ ่2
(ในกรณีที่ผลการทดสอบในขันที
้ ่ 2 ไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม) ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างของ
องศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
้ หากผลการทดสอบพบว่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้
กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 มีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่างน้ อย 1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่าง
กลุม่ ผู้วิจยั จะต้ องดําเนินการทดสอบค้ นหาว่ามีคา่ อิทธิพลใดบ้ างที่มีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ 3.2) การ
ทดสอบว่าค่าอิทธิพลมีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุม่ หรื อไม่ โดยการกําหนดเงื่อนไขให้ มีคา่ อิทธิพลนันมี
้ คา่
เท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจํ าลองนี ก้ ับ
แบบจําลองของขันที
้ ่ 2 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสอง
้ ซึง่ หากผล
การทดสอบพบว่ามีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนี ้มีคา่ แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้วิจยั จะต้ อง
ดําเนินการทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพลในแบบจําลอง ซึง่ ผลการวิเคราะห์ โดยแสดงรายละเอียด
ตามตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี
และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป
รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน
ขันที
้ ่ 1 รูปแบบความ สัมพันธ์
เหมือนกันและไม่มีการกําหนด
เงื่อนไขบังคับให้ คา่ อิทธิพลใน
แบบจําลองเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบใน
การวัดตัวแปรแฝงทุกตัวใน
รูปแบบเท่ากันระหว่างกลุม่



2

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df p -value RMSEA 2 /df CFI

834.10

291

0.000

0.073

2.866 0.95

898.95

302

0.000

0.076

2.976 0.95

เงื่อนไขความไม่แปรเปลี่ยน
p –value
Δdf
Δ2

-

-

64.85
11
(ขัน2-ขั
้ น1)
้
(ขัน2-ขั
้ น1)
้

-

0.000
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ตาราง 7 (ต่อ)
รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน
ขันที
้ ่ 2.1 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
คุณภาพชีวิตด้ านจิตใจที่มีตอ่
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.2 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
คุณภาพชีวิตด้ านร่ างกายที่มีตอ่
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.3 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ าน
ดูแลบ้ านที่มีตอ่ พฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.4 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
พฤติกรรมการจัดการตนเองด้ าน
การดูแลตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.5 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
ความคาดหวังผลการกระทําที่มี
ต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.6 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
คาดหวังการรับรู้ความสามารถ
ตนเองที่มีตอ่ การรับรู้ความ
สามารถตนเองของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุม่

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df
p -value RMSEA 2 /df

CFI

841.58

292

0.00

0.074

2.882

0.95

7.48

1

0.006

839.63

292

0.00

0.074

2.875

0.95

5.53

1

0.018

846.76

292

0.00

0.074

2.899

0.95

12.66

1

0.000

839.18

292

0.00

0.074

2.873

0.95

5.08

1

0.024

840.82

292

0.00

0.074

2.879

0.95

6.72

1

0.009

856.89

292

0.00

0.074

2.934

0.95

22.79

1

0.000



2

เงื่อนไขความไม่แปรเปลี่ยน
Δdf p –value
Δ2
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ตาราง 7 (ต่อ)
รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน
ขันที
้ ่ 2.7 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
การกํากับตนเองด้ านการควบคุม
ตนเองที่มีตอ่ การกํากับตนเองของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.8 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
การกํากับตนเองด้ านการ
แสดงออกที่มีตอ่ การกํากับตนเอง
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 2.9 กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปร
การกํากับตนเองด้ านการกระทํา
สิ่งบวกที่มีตอ่ การกํากับตนเองของ
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 3 กําหนดเงื่อนไข
ให้ คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
ตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล
ทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 3.1กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิต
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่
ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวเท่ากัน
ระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 3.2กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิต
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่
ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์เท่ากันระหว่างกลุม่

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df
p -value RMSEA 2 /df

CFI

842.19

292

0.00

0.074

2.884

0.95

8.09

1

0.004

850.51

292

0.00

0.074

2.913

0.95

16.41

1

0.000

841.48

292

0.00

0.074

2.882

0.95

7.38

1

0.006

888.96

307

0.00

0.074

2.895

0.95

43.94

10

0.000

869.09

298

0.00

0.074

2.916

0.95

24.07

1

0.000

852.66

298

0.00

0.073

2.861

0.95

7.64

1

0.006



2

เงื่อนไขความไม่แปรเปลี่ยน
Δdf p –value
Δ2
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ตาราง 7 (ต่อ)
รูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐาน
ขันที
้ ่ 3.3กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิต
มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มี
ต่อตัวแปรการกํากับตนเอง
เท่ากันระหว่างกลุม่
ขันที
้ ่ 3.4กําหนดเงื่อนไขให้ คา่
อิทธิพลตัวแปรการกํากับ
ตนเองที่มีตอ่ ตัวแปรการรับรู้
สุขภาพบุตรเท่ากันระหว่าง
กลุม่

ดัชนีความกลมกลืน (Fit Index)
df
p -value RMSEA 2 /df

CFI

868.87

298

0.00

0.074

2.916

0.95

23.85

1

0.000

853.88

298

0.00

0.073

2.865

0.95

8.86

1

0.003



2

เงื่อนไขความไม่แปรเปลี่ยน
Δdf p –value
Δ2

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า
20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ขันที
้ ่ 1 เป็ นการกําหนดให้ แบบจําลองของทังสองกลุ
้
่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปร
้
่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่างกลุ่ม ซึ่ง
เหมือนกัน โดยไม่มีการกําหนดเงื่อนไขแบบจําลองของทังสองกลุ
พิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน ผลการทดสอบพบว่า การวิเคราะห์ในขันที
้ ่ 1 ดัชนีแสดงความกลมกลืน
ของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ที่สร้ างขึ ้นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
(2 = 834.10, df= 291, p-value= 0.00, 2 /df= 2.866, RMSEA= 0.073, CFI= 0.95) แสดงว่า
โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรในแบบจําลองทังสองกลุ
้
่มเหมือนกัน แต่อาจแตกต่างกันที่ขนาด
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร ซึ่งแบบจําลองที่ได้ นี ้ก็จะเป็ นฐานในการทดสอบในขันที
้ ่ 2 ต่อไป จึงได้
ดําเนินการวิเคราะห์ในขันต่
้ อไป ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร
ขันที
้ ่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบว่ามีค่านํา้ หนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้ างที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ผู้วิจยั ดําเนินการโดยกําหนดเงื่อนไขให้ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุม่ ผลการทดสอบจะพิจารณาจากผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ก้ ับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของ
แบบจําลองทังสอง
้ ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างค่าไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันนี
้ ้กับขันที
้ ่ 1 ที่
้
ามีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจําลองทังสองพบว่
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.001 (Δ2=64.85, Δdf=11, p-value=0.000) แสดงว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
อย่ า งน้ อย 1 ตัว ที่ แ ตกต่ า งกั น ระหว่ า งกลุ่ม ดัง นั น้ จึ ง ทํ า การวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ค้ น หาว่ า มี ค่ า นํ า้ หนั ก
องค์ประกอบค่าใดบ้ างที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ดังนี ้
2.1) กํ าหนดเงื่ อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์ องค์ ประกอบตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจที่ มีต่อ
คุณภาพชี วิตมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 1พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 (Δ2=7.48, Δdf=1, p-value=0.006) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจที่มีตอ่
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.2) กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านร่ างกายที่มีต่อ
คุณภาพชี วิตมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Δ2=5.53, Δdf=1, p-value=0.018) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตด้ านร่ างกายที่มี
ต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.3) กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองด้ าน
ดูแลบ้ านที่ มีต่อพฤติก รรมการจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกเท่ากัน
ระหว่ า งกลุ่ม และพิ จ ารณาผลการทดสอบจากค่ า ผลต่ า งไค-สแควร์ ร ะหว่ า งแบบจํ า ลองนี ้ กับ
แบบจําลองขันที
้ ่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Δ2=12.66, Δdf=1, pvalue=0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองด้ านดูแลบ้ านที่มีต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.4) กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองด้ าน
การดูแลตนเองที่มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากัน
ระหว่ า งกลุ่ม และพิ จ ารณาผลการทดสอบจากค่ า ผลต่ า งไค-สแควร์ ร ะหว่ า งแบบจํ า ลองนี ้ กับ
แบบจําลองขัน้ ที่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Δ2=5.08, Δdf=1, pvalue=0.024) แสดงว่า ค่าอิทธิ พลตัว แปรพฤติกรรมการจัดการตนเองด้ า นการดูแลตนเองที่ มี ต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.5) กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรความคาดหวังผลการกระทําที่มี
ต่อการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผล
การทดสอบจากค่า ผลต่า งไค-สแควร์ ร ะหว่า งแบบจํ า ลองนี ้ กับ แบบจํ า ลองขัน้ ที่ 1 พบว่า มี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Δ2=6.72, Δdf=1, p-value=0.009) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปร
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ความคาดหวัง ผลการกระทํ า ที่ มี ต่อ การรั บรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รก
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.6) กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรคาดหวังการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองที่มีตอ่ การรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผล
การทดสอบจากค่า ผลต่า งไค-สแควร์ ร ะหว่า งแบบจํ า ลองนี ้ กับ แบบจํ า ลองขัน้ ที่ 1 พบว่า มี ระดับ
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.001 (Δ2=22.79, Δdf=1, p-value=0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปร
คาดหวังการรับรู้ ความสามารถตนเองที่มีต่อการรับรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
แตกต่างกันระหว่างกลุม่
2.7) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรการกํากับตนเองด้ านการควบคุม
ตนเองที่มีต่อการกํ ากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Δ2=8.09, Δdf=1, p-value=0.004) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการกํากับ
ตนเองด้ านการควบคุมตนเองที่มีต่อการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่าง
กลุม่
2.8) กํ า หนดเงื่ อ นไขให้ ค่ า สัม ประสิท ธิ์ อ งค์ ป ระกอบตัว แปรการกํ า กับ ตนเองด้ า นการ
แสดงออกที่มีต่อการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.001 (Δ2=16.41, Δdf=1, p-value=0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการ
กํากับตนเองด้ านการแสดงออกที่มีตอ่ การกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่าง
กลุม่
2.9) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ สัมประสิทธิ์องค์ประกอบตัวแปรการกํากับตนเองด้ านการกระทํา
สิ่งบวกที่มีต่อการกํ ากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการ
ทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 1 พบว่ามีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Δ2=7.38, Δdf=1, p-value=0.006) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการกํากับ
ตนเองด้ านการกระทําสิ่งบวกที่มีต่อการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกแตกต่างกันระหว่าง
กลุม่
จากการสรุ ปขันตอนที
้
่ 2 โดยการกํ าหนดเงื่อนไขให้ ค่านํา้ หนักองค์ประกอบทุกตัวแปรที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตมิ ีคา่ เท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่าง
ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองการสรุ ปนี ้กับขันที
้ ่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของ
แบบจําลองทังสอง
้ พบผลการทดสอบไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (Δ2=10.92, Δdf=5, p-value=0.053)
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แสดงว่า แบบจําลองทังสองมี
้
ความกลมกลืนไม่แตกต่างกัน ผู้วิจยั จะนําแบบจําลองขันการสรุ
้
ปนี ้เป็ นฐาน
ในการทดสอบความแตกต่างของค่าอิทธิพลในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบว่ามี ค่าอิทธิ พลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผล
ใดบ้ างที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ผู้วิจยั ดําเนินการดังนี ้
กําหนดเงื่อนไขให้ ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผล
การทดสอบพบว่า ผลต่างของค่าไคสแควร์ ระหว่างแบบจําลองในขันที
้ ่ 3 นี ้กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 มี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Δ2=43.94, Δdf=10, p-value=0.000) แสดงว่า มีคา่ อิทธิพลอย่างน้ อย 1
ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ ดังนันจึ
้ งทําการวิเคราะห์เพื่อค้ นหาว่ามีคา่ อิทธิพลค่าใดบ้ างที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ดังนี ้
3.1) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัว
แปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวเท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่า
ผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (Δ2=24.07, Δdf=1, p-value=0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.2) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัว
แปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์เท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่าง
ไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(Δ2=7.64, Δdf=1, p-value=0.005) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์แตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.3) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ อิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัว
แปรการกํากับตนเองเท่ากันระหว่างกลุม่ และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่าง
แบบจําลองนี ้ กับแบบจําลองขันที
้ ่ 2 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Δ2=24.07,
Δdf=1, p-value=0.000) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีตอ่ ตัว
แปรการกํากับตนเองแตกต่างกันระหว่างกลุม่
3.4) กําหนดเงื่อนไขให้ คา่ อิทธิพลตัวแปรการกํากับตนเองที่มีตอ่ ตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพบุตร
เท่ากันระหว่างกลุ่ม และพิจารณาผลการทดสอบจากค่าผลต่างไค-สแควร์ ระหว่างแบบจําลองนี ้ กับ
แบบจําลองขันที
้ ่ 2 พบว่ามีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (Δ2=8.86, Δdf=1, pvalue=0.002) แสดงว่า ค่าอิทธิพลตัวแปรการกํากับตนเองที่มีต่อตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตรแตกต่าง
กันระหว่างกลุม่
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สรุปผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 2 “การเปรี ยบเทียบแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพ
ชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไปแตกต่างกัน”
ผลการวิจยั พบว่า แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุ
น้ อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมีรูปแบบความสัมพันธ์ มีลกั ษณะไม่แปรเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม และ
พบว่า มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ ที่ทดสอบบางตัว กล่าวคือ จากการทดสอบพบว่า ค่านํ ้าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่วดั ตัวแปรแฝงแตกต่างกันระหว่างกลุ่มในบางตัวแปรและค่าอิทธิพลของ
ตัวแปรสาเหตุที่ มี ต่อตัวแปรผลลัพธ์ แตกต่างกันระหว่ างกลุ่มในบางตัวแปร ผลการวิจัยจึงสนับสนุน
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 เพียงบางส่วน
ในด้ า นสัม ประสิ ท ธิ์ อ งค์ ป ระกอบของตัว แปรแฝง พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ทัง้ หมด 9
องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ในตัว แปรคุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก แตกต่ า งกัน 2
องค์ประกอบ ในคุณภาพชีวิตด้ านร่างกาย และคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ 2) ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัว แตกต่างกัน 2 องค์ประกอบ ในด้ านการจัดการภายในบ้ านและการจัดการตนเอง
3) ตัวแปรการกํากับตนเอง แตกต่างกัน 3 องค์ประกอบ ในด้ านการกระทําในสิ่งบวก ด้ านการควบคุม
ตนเอง และด้ านการแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ 4) ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเอง
แตกต่างกันทัง้ 2 องค์ประกอบ ในด้ านความคาดหวังความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผล
ของการกระทํา
้
่ 4 ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรการ
ในด้ านสัมประสิทธิ์อิทธิ พล พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมดคู
รับรู้ สุขภาพบุตรกับการกํ ากับตนเองเปรี ยบเทียบกลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปกับอายุน้อยกว่า 20 ปี
(β=0.23, p<.01; β=0.40, p<.01) 2) ตัวแปรการกํากับตนเองกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก (β=-0.11, p<.05; β=0.70, p<.01) 3) ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์กบั
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (β=-0.30, p<.01; β=-0.10, p<.01) 4) ตัวแปร
พฤติ ก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก
(β=0.98, p<.01; β=0.14, p<.05)
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2=847.60, df=303, p-value=0.00, 2/df=2.63, RMSEA=0.072, GFI= 0.89, CFI=0.95
หมายเหตุ : * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05** หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
= เส้ นอิทธิพลที่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุม่
ในวงเล็บ = ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของกลุม่ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี

ภาพประกอบ 24 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ างเชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับ
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป
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ส่ วนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลต่ างของค่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุแ ละผลของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์ แ รกกับ
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดระหว่ างกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุน้ อยกว่ า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี
ขึน้ ไปตามสมมติฐานข้ อ 3
ตาราง 8 เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ตัวแปรแฝง
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
การรับรู้สขุ ภาพบุตร
การกํากับตนเอง
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
การรับรู้ความสามารถตนเอง
การถ่ายทอดการเป็ นมารดา
ภาระต่อครอบครัว

ผลต่ าง
ค่ าเฉลี่ย
0.01
-0.26
-0.13
-0.01
0.72
-0.01
-0.05
-0.07

ความคลาดเคลื่อ น
t-value
มาตรฐาน
0.03
0.47
0.03
-9.05*
0.04
-3.02*
0.02
-0.39
0.09
8.27*
0.06
-0.15
0.04
-1.10
0.06
-1.15

หมายเหตุ: * หมายถึง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ผลต่างค่าเฉลี่ย= ค่าเฉลี่ยของกลุม่ มารดา
หลังคลอดครรภ์แรกอายุ 20 ปี ขึ ้นไป – ค่าเฉลี่ยของกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกอายุน้อยกว่า 20 ปี
ตาราง 8 แสดงผลการค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
มีต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ระหว่างกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไปในการวิเคราะห์ ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดให้ กลุ่ม
มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี เป็ นฐาน และให้ กลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ ดังนัน้ ถ้ า
ผลต่างมีคา่ เป็ นบวก แสดงว่า กลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมีคา่ เฉลี่ยตัวแปรแฝง สูงกว่า กลุม่ มารดาอายุ
น้ อยกว่า 20 ปี แต่ถ้าผลต่างมีคา่ เป็ นลบ แสดงว่า กลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมีคา่ เฉลี่ยตัวแปรแฝงน้ อย
กว่า กลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี ซึง่ ผลการทดสอบ พบว่า ตัวแปรแฝงที่พบค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างกลุม่
มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ มารดาอายุตํ่ากว่า 20 ปี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ
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ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตร และตัวแปรการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ โดยตัวแปรที่กลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมีคา่ เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20
ปี คือ ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตร (t-value= -9.05
และ -3.02 ตามลําดับ) ส่วนตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ กลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่ากลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี (t-value= 8.27) และพบว่าตัวแปรคุณภาพชีวิตของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก การรับรู้ ความสามารถตนเองการกํากับตนเอง การถ่ายทอดการเป็ นมารดา และ
ภาระต่อครอบครัว พบว่า ค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (t-value=0.47, -0.15, 0.39, -1.10 และ -1.15ตามลําดับ)
ผลจากการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามสมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 3 ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์ระหว่างกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงแตกต่างกันเพียงบางส่วน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 บางส่วน

บทที่ 5
สรุ ป ผลการวิจ ัย อภิป ราย และข้ อ เสนอแนะ
การวิจัยรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับ
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุ งเทพมหานคร มีความมุ่งหมายในการวิจยั
3 ประการคือ 1)เพื่อทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุด้านบุคคลและ
ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก 2) เพื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุที่มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป และ 3) เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ในรูปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ั นาขึ ้นมี
การศึกษานี ้กําหนดสมมติฐาน 3 ข้ อ ได้ แก่ 1) รูปแบบความสัมพันธ์ สมมติฐานที่พฒ
ความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
(1.1) การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก (1.2) การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อ การเผชิญปั ญหาและคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (1.3) การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (1.4) การรับรู้ ความสามารถ
ตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา (1.5) การเผชิญปั ญหามีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (1.6) การเผชิญปั ญหามีอิทธิพลทางตรง
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (1.7) การถ่ายทอด
การเป็ นมารดามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก การกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา (1.8) การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพล
ทางตรงต่อคุณภาพชี วิตมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (1.9) พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก (1.10) การรับรู้ ต่อบุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
(1.11) ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร 2) รู ปแบบ
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกกับคุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกระหว่างกลุ่ม
มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี กับกลุ่มมารดาหลังคลอดอายุ 20 ปี ขึ ้นไป แตกต่างกัน และ 3)
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ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์ แรกกับคุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรก ในรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ ระหว่างกลุม่ มารดาหลังคลอดอายุน้อยกว่า 20 ปี กบั กลุม่ มารดาหลังคลอดอายุ 20 ปี ขึ ้น
ไป แตกต่างกัน
กลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษาเป็ นมารดาหลังคลอดครรภ์แรกระหว่าง 4 สัปดาห์ ถึง 1 ปี ที่เข้ ารับบริ การ
ในโรงพยาบาลสังกัดกรุ งเทพมหานคร 8 แห่ง และโรงพยาบาลในกํากับกรุ งเทพมหานคร อีก 1 แห่ง
รวมเป็ น 9 แห่ ง โดยมารั บบริ ก ารตรวจหลัง คลอดบุตรที่ ห้ อ งตรวจนรี เ วชกรรมหรื อ หน่ว ยวางแผน
้
695 คน เป็ นกลุม่
ครอบครัว หรื อนําบุตรมารับวัคซีนตามนัดที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม จํานวนทังหมด
มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 324 คน และเป็ นกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 371 คน เลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิตามสัดส่วนของประชากรในโรงพยาบาล 9 แห่ง
(Proportional Stratified random sampling) และกําหนดโควต้ าตามกลุม่ อายุของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรกอย่างน้ อยกลุ่มละ 210 คน ตามเกณฑ์ ของ ชูแมคเกอร์ และโลแมกซ์ (Schumacker; &
Lomax. 1996) ที่กําหนดเกณฑ์ความเพียงพอในการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้ างว่าควรมีขนาดกลุม่
ตัวอย่างอย่างน้ อย 10 คน ต่อ ตัวแปรสังเกต 1 ตัวแปร ซึง่ ตัวแปรสังเกตในงานวิจยั นี ้มี 19 ตัวแปร จึง
กําหนดกลุม่ ตัวอย่างอย่างน้ อยกลุม่ ละ 190 คน รวมทังหมดอย่
้
างน้ อย 380 คน เมื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุ่มตัวเสร็ จสิ ้น พบว่า ได้ กลุ่มตัวอย่างรวมทังสิ
้ ้น 695 คนโดยเป็ นกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี
จํานวน 324 ราย คิดเป็ น 17 คนต่อ 1 ตัวแปรสังเกต และเป็ นกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป จํานวน 371
คน คิดเป็ น 19 คนต่อ 1 ตัวแปรสังเกต จึงเป็ นขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่มากพอทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 9 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอด มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ
0.795 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง 0.222-0.590 และ
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ การวัดคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดครรภ์แรกมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ นคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 16
ข้ อ จากทังหมด
้
40 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.345-0.755
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.792 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนน
รวมที่ ป รั บ แก้ ระหว่า ง 0.373-0.692 และจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน พบว่า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์การวัดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความ
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กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ นคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 25 ข้ อ จากทังหมด
้
29 ข้ อ
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.380-0.870
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรั บรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.816 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.368-0.625 และจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว่ า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์การวัดการรับรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความกลมกลืนกับ
้
10 ข้ อ ค่านํ ้าหนัก
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 8 ข้ อ จากทังหมด
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.389-0.847
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.848 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง
0.316-0.731 และจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ การวัดการ
กํากับตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่าน
คุณภาพการคัดเลือก จํานวน 12 ข้ อ จากทังหมด
้
25 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.4750.819
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.852 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.585-0.753 และจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว่ า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ การวัดการเผชิญปั ญหาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีข้อที่ผา่ นคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 5 ข้ อ จากทังหมด
้
7 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ
อยูร่ ะหว่าง 0.644-0.825
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการถ่ า ยทอดการเป็ น มารดาของมารดาหลัง คลอดครรภ์ แ รกมี ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.792 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่
ปรั บ แก้ ระหว่ า ง 0.293-0.698 และจากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น พบว่ า รู ป แบบ
ความสัมพันธ์ การวัดการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีความกลมกลืนกับ
้
14 ข้ อ ค่านํ ้าหนัก
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 7 ข้ อ จากทังหมด
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.527-0.658
ตอนที่ 8 แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า
ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.868 และมีค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้ ระหว่าง
0.446-0.780 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่ารูปแบบความสัมพันธ์การวัดภาระต่อ
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ครอบครัวมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีข้อที่ผ่านคุณภาพ
การคัดเลือก จํานวน 7 ข้ อ จากทังหมด
้
9 ข้ อ ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง 0.534-0.876
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการรับรู้ สขุ ภาพบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.851 และมีค่าสหสัมพัน ธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ ปรั บแก้
ระหว่าง 0.547-0.717 และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ การ
วัดการรับรู้ สขุ ภาพบุตรของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ข้ อที่ผ่านคุณภาพการคัดเลือก จํานวน 6 ข้ อ จากทัง้ หมด 9 ข้ อ ค่านํา้ หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
0.641-0.912
สําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งเป็ น 3 ตอน ได้ แก่ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2) การวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐานของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สมมติฐาน

สรุ ป ผลการวิจ ัย
การวิจยั นี ้สามารถสรุปผลการวิจยั ตามจุดมุง่ หมายได้ ดังนี ้
1. จุดมุ่งหมายการวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อทดสอบรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุด้านบุคคลและ ด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
กับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
1.1 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรู ปแบบความสัมพันธ์ ภายหลังจากการปรับรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ทงกลุ
ั ้ ่มรวม กลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาอายุ
20 ปี ขึ ้นไปพบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) มีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ค่าสถิติดงั กล่าวขึ ้นกับขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างซึง่ หากกลุม่ ตัวอย่างมีขนาดใหญ่คา่ ไค-สแควร์ จะยิ่งสูงมากจนทําให้ สรุ ปได้ ไม่ถกู ต้ อง ดังนันจึ
้ ง
แก้ ไขโดยการพิจ ารณาค่า2/dfซึ่ง ค่า ที่ ได้ คือ 4.128 ซึ่ง ไม่เ กิ น 5 จึง ถื อว่า ผ่า นเกณฑ์ ท่ี บ่งบอกได้ ว่า
รู ปแบบความสัมพันธ์มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Bollen. 1989) สําหรับค่า RMSEA มีคา่
0.0647ซึง่ น้ อยกว่า 0.10 แสดงว่า รู ปแบบความสัมพันธ์มีความกลมกลืน ส่วนค่า SRMR มีค่า 0.041
ซึง่ น้ อยกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ CFI มีคา่ 0.97 ซึง่ มากกว่า 0.90
แสดงว่าโมเดลสอดคล้ องกับข้ อมูลประจักษ์ จากค่าดัชนีดงั กล่าวจึงสรุ ปได้ ว่ารู ปแบบความสัมพันธ์
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกในเขตกรุงเทพมหานครที่ปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
และการประมาณค่าขนาดอิทธิพลในรูปแบบความสัมพันธ์เป็ นที่ยอมรับ
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1.2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีผลต่อตัวแปรผลในรูปแบบความสัมพันธ์
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1- 1.11
จากอิทธิ พลของตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีต่อตัวแปรผลดังภาพประกอบ 24, 25 และตาราง 6
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 – 1.11 ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1.1 การกํ า กับ ตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติก รรมการจัด การตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัยพบว่า ในรู ปแบบความสัมพัน ธ์ กลุ่มรวม(หลังปรั บ) ตัวแปรการกํ ากับตนเองมี
อิทธิพลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรก สอดคล้ องตามสมมติฐาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง ในรู ปแบบความสัมพันธ์กลุม่ รวม
เท่ า กับ 0.32 อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และผลการประมาณค่า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล
มาตรฐาน เปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ทงั ้ 2 กลุม่ แตกต่างกัน โดยที่กลุม่ มารดาอายุน้อยกว่า 20
ปี มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.14 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และกลุม่ มารดาอายุ 20
ปี ขึ ้นไป มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.98 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่1.2 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหา และ คุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุม่ รวม (หลังปรับ) และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน เปรี ยบเที ยบรู ปแบบความสัม พันธ์ ทัง้ 2 กลุ่ม ไม่พบอิทธิ พ ลระหว่างการกํ า กับตนเองมี
อิทธิ พลทางตรงต่อการเผชิ ญปั ญหา และ คุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรก จึงไม่
สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.3 การรั บรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิ จัย พบว่า ในรู ปแบบความสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม รวม (หลัง ปรั บ) มี ค่า สัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ล
เท่ากับ 0.59 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล
มาตรฐาน เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ ทงั ้ 2 กลุ่มเท่ากัน โดย มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.52 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่1.4 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองและการ
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
ผลการวิจยั พบว่า ในรูปแบบความสัมพันธ์กลุม่ รวม (หลังปรับ) การรับรู้ความสามารถตนเองมี
อิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.55 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
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ระดั บ .01 และจากผลการประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน เปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
ความสัมพันธ์ทงั ้ 2 กลุม่ เท่ากัน โดย การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง
มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.64 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 แต่ผลการวิจัยไม่พบ
อิทธิพลทางตรงระหว่างการรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงและการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์ สมมติฐานนี ้จึงสอดคล้ องเพียงบางส่วน
สมมติฐานที่1.5 การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัย พบว่า ในรู ปแบบความสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม รวม (หลัง ปรั บ) มี ค่า สัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ล
เท่ากับ -0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ทงั ้ 2 กลุม่ แตกต่างกันโดยที่กลุม่ มารดาอายุน้อยกว่า 20
ปี มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และกลุม่ มารดาอายุ 20
ปี ขึ ้นไป มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.30 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมมติฐานข้ อนี ้
จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐ านที่ 1.6 การเผชิ ญ ปั ญ หามี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติ ก รรมการจัด การตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัยพบว่า ในรู ปแบบความสัมพันธ์ ก ลุ่มรวม (หลังปรั บ) มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พ ล
เท่ากับ 0.05 ไม่มีนยั สําคัญ และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน เปรี ยบเทียบ
รู ปแบบความสัมพันธ์ ทงั ้ 2 กลุ่มมีค่าเท่ากัน มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.06 ไม่มีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ี่ สมมติฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่1.7 การถ่ายทอดการเป็ นมารดามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก การกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา
ผลการวิจยั พบว่า ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) การถ่ายทอดการเป็ นมารดามี
อิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก มีคา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ- 0.01 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐาน เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ ทงั ้ 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ 0.06 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ไม่พบอิทธิพลระหว่างการถ่ายทอด
การเป็ นมารดากับ การกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา สมมติฐานนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่1.8 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก
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ผลการวิจัยพบว่าในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) และจากผลการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ ทงั ้ 2 กลุ่ม ไม่พบอิทธิพลระหว่างการ
รั บรู้ ความสามารถตนเองมี ต่อคุณภาพชี วิต มารดาหลัง คลอดบุตรครรภ์ แ รก จึง ไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานที่1.9 พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่าในรูปแบบความสัมพันธ์กลุม่ รวม (หลังปรับ) มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ
0.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ทงั ้ 2 กลุม่ มีความแตกต่างกัน โดยที่กลุม่ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี
มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.14 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี
ขึน้ ไป มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พล เท่ากับ 0.98 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยจึง
สอดคล้ องตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่1.10 การรับรู้สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัยพบว่าในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) และจากผลการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์งทัง้ 2 กลุม่ ไม่พบอิทธิพลระหว่างการ
รับรู้ สขุ ภาพบุตรกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก ผลการวิจยั จึงไม่สอดคล้ องตาม
สมมติฐาน
พบผลการวิจยั เพิ่มเติมว่า ตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง ใน
รู ปแบบความสัมพันธ์ กลุม่ รวม (หลังปรับ) มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.59 อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ ร ะดับ .01และจากผลการประมาณค่า สัม ประสิท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน เปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
ความสัม พันธ์ ทัง้ 2 กลุ่มมี ความแตกต่างกัน โดยกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มี ค่าสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.40 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป ปี
มีค่าสัมประสิท ธิ์ อิทธิ พลทางตรงเท่ ากับ 0.23 อย่างมีนัยสํ าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 เพิ่มเติมจาก
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานที่1.11 ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัย พบว่า ในรู ปแบบความสัม พัน ธ์ ก ลุ่ม รวม (หลัง ปรั บ) มี ค่า สัมประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ล
เท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
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มาตรฐาน เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ ทงั ้ 2 กลุ่มเท่ากัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล เท่ากับ
0.12 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ผลการวิจยั จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
2.สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุที่มีตอ่ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ผลการวิจยั พบว่า ผลทดสอบการไม่แปรเปลี่ยนของรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วกับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป 1) รู ปแบบความสัมพันธ์ไม่
มีการแปรเปลี่ยนในด้ านรู ปแบบ (2 = 834.10, df = 291 (p = .00), 2 /df = 2.866, CFI = 0.95,
SRMR = 0.077, RMSEA = 0.073) 2) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนด้ านสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมด
้
9 ประกอบ 3) ผลการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมด
้
4 ตัว จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า จาก
ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนนี ้สอดคล้ องกับสมมติฐานบางส่วน
3.จุดมุ่งหมายการวิจัย ข้ อที่ 3 เพื่ อเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิ งสาเหตุของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ในรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่าง
กลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ20 ปี ขึ ้นไป พบว่าค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ระหว่างกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ อายุ 20 ปี ขึ ้นไป แตกต่างกัน โดย
มีคา่ เฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกต่างกันเพียงบางส่วน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 บางส่วน

อภิป รายผลการวิจ ัย
การศึกษาครัง้ นี ้สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตามสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1รูปแบบความสัมพันธ์สมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้ นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ดังนี ้
สมมติ ฐ านที่ 1.1 การกํ า กับ ตนเองมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่อ พฤติก รรมการจัด การตนเองและ
ครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจัยพบว่า ในรู ปแบบความสัมพัน ธ์ กลุ่มรวม(หลังปรั บ) ตัวแปรการกํ ากับตนเองมี
อิทธิพลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิ พลทางตรง ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (.32, P< .01) ซึ่ง
สอดคล้ องตามสมมติฐาน
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เมื่ อ พิ จ ารณาความสัม พัน ธ์ ดัง กล่า ว พบว่ า สอดคล้ อ งตามทฤษฎี ก ารจัด การตนเองและ
ครอบครัว ได้ พัฒนาขึน้ ในปี 2009 โดย Ryan &Sawinทฤษฎีนีม้ ีจุดเน้ นให้ ผ้ ูป่วยและบุคคลใน
ครอบครั วสามารถเกิ ดการจัดการตนเองได้ โดยมองว่า ครอบครั วและผู้ป่วยเป็ นหน่วยเดียวกัน มี
อิทธิพลต่อกันในการเกื ้อหนุนให้ เกิดการกระทําพฤติกรรม เพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ที่ดีตอ่ ภาวะสุขภาพและ
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การที่จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยมี พฤติกรรมการจัดการตนเองที่เหมาะสมและปฏิบตั ิ
ได้ อย่างต่อเนื่องนัน้ ขึ ้นอยู่กบั การสนับสนุนจากครอบครัว (Family support) เป็ นส่วนสําคัญ ซึง่ ทําให้
ผู้ป่วยได้ รับการดูแลที่ ดี มีความรั กความเอาใจใส่อย่างสมํ่ าเสมอ รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
(Knowledge) และความสามารถในการกํากับตนเอง (self-regulation skill & abilities) ให้ เกิดขึ ้นกับ
ผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวและส่งเสริ มให้ ผ้ ปู ่ วยเกิดการรับรู้ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ว่า
สามารถปฏิบตั ิพฤติกรรมนันๆ
้ ได้ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารจัดการตนเองต่อภาวะโรคได้ อย่างต่อเนื่องยาวนาน
จนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี จะเห็นได้ ว่าการกํากับตนเองเป็ นปั จจัยหลักปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ เกิดพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
สมมติฐานที่1.2 การกํากับตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ และ
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในรู ปแบบความสัม พันธ์ กลุ่มรวม ผลการวิจัยพบว่า ตัว แปรการกํ ากับตนเองมี อิทธิ พลทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
รวม (TE) เท่ากับ 0.48 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีอิทธิ พลทางตรง (DE)โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.32 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางอ้ อม (IE) เท่ากับ 0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
ตัวแปรการกํากับตนเองไม่พบการส่งอิทธิพลใดต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
สมมติฐานข้ อนี ้จึงสอดคล้ องตามสมมติฐานเพียงบางส่วน
ปั จจัยทางจิตสังคมหลายประการมีความเกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะกับ
ผู้ป่วย ดังเช่นการศึกษาของเอคเท(Echteld; et al. (2001) ที่พบว่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่สวนหัวใจ
เพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ สัมพันธ์กนั อย่างมากกับ การกํากับตนเอง และการเผชิญปั ญหา ซึง่
ผู้ป่วยจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ตํ่าลง หากมีการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี ไม่เผชิญกับความเป็ นจริง ซึง่ จะทํา
ให้ การกํากับตนเองให้ ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ องตามภาวะสุขภาพของตนเองตํ่าลง ส่งผลถึงคุณภาพชีวิต
ที่ตํ่าลงด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับ งานวิจยั ของ เนสและคณะ (Nes; et al. 2013) ศึกษาการกํากับตนเองใน
อาการเหนื่อยล้ าของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว พบว่าเมื่อผู้ป่วยมีการกํากับตนเองจากอาการเหนื่อยล้ า
สูง โดยที่ผ้ ปู ่ วยมีการเผชิญปั ญหาแบบหลีกหนี (Avoidance) จะสัมพันธ์กบั การตํ่าลงของคุณภาพชีวิต
ซึง่ แสดงถึงการที่บคุ คลมีภาวะใดภาวะหนึ่งที่กําลังเผชิญอยู่ส่งผลให้ บคุ คลมีการกํากับตนเองต่อภาวะ
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นัน้ และหากบุคคลมีลกั ษณะการเผชิญปั ญหาที่หลีกหนีไม่เผชิญหน้ าเพื่อแก้ ปัญหาโดยตรง อาจทําให้
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ลดตํ่าลงได้
สมมติฐานที่ 1.3 การรั บรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่า ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ)ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองมีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้ อมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก สอดคล้ องตามสมมติฐาน โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง(DE) เท่ากับ 0.59
อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม (IE)เท่ า กับ 0.18 อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01และมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลรวม (TE) เท่ากับ 0.77 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ความสามารถของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกสอดคล้ องกับทฤษฎีและ
ส่ง ผลทางบวกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรก
เนื่องจากการรับรู้ความสามารถเป็ นการที่บคุ คลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองว่าจะจัดการ
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ในใจในสถานการณ์ที่แปลกใหม่ ที่ทําให้ เกิด
ความเครี ยด ได้ หรื อไม่ โดยเทียบกับการรับรู้ ความสามารถของตัวมารดาเอง ว่าตนเองจะสามารถ
แสดงพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวภายหลังคลอดบุตรได้ จากค่าสัมประสิทธิ อิทธิ พล
ระหว่างตัวแปรทัง้ 2 ค่อนข้ างสูง หมายถึงมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรกเมื่อผ่านระยะเวลาการ
ปรับตัวต่อการแสดงบทบาทตนเองภายหลังคลอดอย่างน้ อย 4 สัปดาห์แล้ วมีการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองว่าจะกระทําพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรได้
สอดคล้ องกับการวิจัยของจันทร์ เพ็ญ อามพัฒน์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการรับรู้ ความสามารถของตนเองกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิตวั ด้ านสุขภาพในระยะคลอดของ
มารดาครรภ์แรก พบว่าการรับรู้ ความสามารถตนเองมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบตั ิ
ตัวด้ านสุขภาพ และสอดคล้ องกับการศึกษาของณรงค์กร ชัยวงศ์และคณะ (2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน ที่ศึกษาปั จจัยการรับรู้ ภาวะ
สุขภาพ การรับรู้ ความสามารถตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัวและภาวะซึมเศร้ าที่ส่งผลต่อการ
จัดการตนเองและครอบครัวของผู้ป่วย โดยใช้ ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวของ ไรอันและซา
วิน (Ryan; & Sawin. 2009) เป็ นกรอบแนวคิด พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมจัดการตนเองในระดับ
ปานกลางและ การรับรู้ ความสามารถตนเองกับการสนับสนุนจากครอบครัวร่ วมกันทํานายพฤติกรรม
การจัดการตนเองได้ ร้อยละ 51 (R2=0.51, p<0.001)
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สมมติฐานที่1.4 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเองและการ
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเองมี
อิทธิพลทางตรง (DE) ต่อการกํากับตนเอง (SR) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.55
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แต่ไม่พบการส่งอิทธิพลใดต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์
สมมติฐานข้ อนี ้จึงสอดคล้ องตามสมมติฐานเพียงบางส่วน
การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อการกํากับตนเอง (SR) ทังการรั
้
บรู้
ความสามารถตนเองและการกํากับตนเองเป็ นองค์ประกอบในการมิติของกระบวนการจัดการตนเอง
ตามกรอบทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว(Ryan &Sawin. 2009) ปั จจัยในมิตินี ้
ได้ แก่ ความรู้ ความเชื่อของ บุคคล ทักษะในการกํากับตนเอง การรับรู้ ความสามารถตนเอง และ การ
สนับสนุนจากครอบครัว ซึง่ ทักษะการกํากับตนเองเป็ นผลที่เกิดมาจากบุคคลมีการรับรู้ ความสามารถ
ตนเองแล้ ว เกิ ด การทํ า กระบวนการซํ า้ ๆ จนเป็ น ทัก ษะที่ สามารถทํ า ให้ ปฏิ บัติพ ฤติก รรมสุข ภาพที่
เหมาะสมได้ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั
การรั บรู้ ความสามารถตนเองไม่พบการส่ง อิท ธิ พลใดต่อการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์
สอดคล้ องกับการศึกษาของหยางและคณะ ในวัยรุ่ นที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศจีน พบว่า
การรับรู้ความสามารถตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับวิธีการเผชิญปั ญหามุง่ แก้ ไขปั ญหา (r=0.292,
p< .01) แต่วิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์นนไม่
ั ้ สมั พันธ์ กบั การรับรู้ความสามารถตนเอง(Yang;
et al.2010)
สมมติฐานที่1.5 การเผชิญปั ญหามีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
ครรภ์แรก
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงสาเหตุกลุ่มรวม (หลังปรับ) ผลการวิจยั พบว่าการเผชิญ
ปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ -0.19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้ อม (IE) เท่ากับ 0.03 ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้ ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
รวม (TE) เท่ากับ -0.16 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงถึงการเผชิญปั ญหาแบบมุ่ง
อารมณ์ มี อิท ธิ พ ลทางลบกับคุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุตรครรภ์ แรก สมมติ ฐ านข้ อนี จ้ ึง
สอดคล้ องตามสมมติฐาน
การพบค่าสัมประสิทธิ อิทธิ พลทางตรงติดลบ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ในทางกลับกัน
ระหว่างการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์กบั คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก หากบุคคลมีการ
ุ ภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกลดลงได้ ซึ่งสอดคล้ อง
เผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ ส่งผลให้ คณ
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กับการศึกษาของไวด์บรัช (Wiedebusch. 2010) ที่พบว่าผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะป่ วยทางไต ซึง่ มี
ภาวะเครี ย ด เมื่ อศึก ษาถึ ง วิธี เ ผชิ ญ ความเครี ย ด พบว่า หากมารดามี ก ารเผชิ ญ ปั ญ หาโดยการมุ่ง
เป้าหมายไปที่บตุ รเพียงอย่างเดียวและมีการรับรู้วา่ เด็กจะมีข้อจํากัดในการใช้ ชีวิตประจําวัน มารดาจะ
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ลดตํ่าลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ เพอโรซ่าที่ศกึ ษาในมารดาที่ดแู ลบุตรเป็ นหอบหืด
พบว่าคุณภาพชีวิตของมารดา ไม่ได้ ขึ ้นกับภาวะโรคที่มากน้ อยของบุตร แต่ขึ ้นกับวิธีเผชิญปั ญหาของ
มารดา หากมารดามุ่งไปที่อาการเจ็บป่ วยของบุตร หรื อใช้ หลักทางศาสนาในการเผชิญความเครี ยด
คุณภาพชีวิตของมารดาและบุตรจะลดตํ่าลง (Perosa. 2013)
สมมติฐานที่1.6 การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในรูปแบบความสัมพันธ์กลุม่ รวม(หลังปรับ) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุง่
อารมณ์มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.05 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนัน้
สมมติฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
การศึกษาของแพดดิสนั และคณะ (Paddison; et al. 2008)พบว่าปั จจัยทางจิต ได้ แก่ความ
เชื่อเป็ นสิ่งเกิดขึ ้นเพียงชัว่ คราว และการรับรู้ ของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ควบคุมได้ ยากมาก จึงไม่มีความ
แน่นอน สามารถเปลี่ยนไปมาได้ แม้ ว่าปั จจัยทางจิตจะส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล
ในบางครัง้ อาจส่งผลทางบวก บางครัง้ อาจส่งผลทางลบ การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ เป็ นปั จจัย
ทางจิตตัวหนึง่ ที่อาจส่งผลไม่แน่นอนต่อการปรับพฤติกรรม จึงสอดคล้ องกับการศึกษาครัง้ นี ้
สมมติฐานที่1.7 การถ่ายทอดการเป็ นมารดามีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครั ว ของมารดาหลั ง คลอดบุ ต รครรภ์ แ รก การกํ า กั บ ตนเองและการเผชิ ญ ปั ญ หา
ผลการวิจยั พบว่า ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) ตัวแปรการถ่ายทอดการเป็ น
มารดา (MMS) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ -0.01 อย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
และถ่ายทอดการเป็ นมารดา (MMS) ไม่พบการส่งอิทธิพลใดต่อการกํากับตนเองและการเผชิญปั ญหา
แบบมุง่ อารมณ์ ดังนันสมมติ
้
ฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
ถ่ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับการเป็ นมารดาเป็ นประสบการณ์ พื ้นฐานความคิด ความเชื่อ เจต
คติ ค่านิยม บรรทัดฐานและการกระทําพฤติกรรมต่างๆ ในเรื่ องของการเป็ นมารดาที่บคุ คลได้ รับมาจาก
ครอบครัวและบริ บทในชีวิต บทบาททางเพศเป็ นส่วนสําคัญในการเรี ยนรู้ จากการถ่ายทอดทางสังคม
ของมารดาสู่บตุ รสาว ซึง่ อาจเกิดจากการสอนโดยตรงหรื อจากการเลียนแบบจากมารดา การถ่ายทอด
ทางสังคมนันมี
้ ความหลากหลาย ขึ ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัดฐานทางสังคม สภาพแวดล้ อม
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ที่ อยู่อาศัย รู ปแบบของการเลีย้ งดูและการส่งเสริ มพัฒนาการ ระดับการศึกษาของผู้ถ่ายทอด แต่
ลักษณะของการถ่ายทอดทางสังคมนันขึ
้ ้นกับปั จจัยหลายประการ เช่น วุฒิภาวะในขณะที่ถ่ายทอด
ระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับการถ่ายทอด อาจทําให้ ความเข้ าใจคลาดเคลื่อนเป้าหมายของผู้ถ่ายทอดกับ
ผู้รั บ การถ่ า ยทอดอาจไม่ ต รงกัน สภาวะร่ า งกายและอารมณ์ ใ นขณะถ่ า ยทอด เหล่า นี อ้ าจทํ า ให้
ประสิทธิภาพการถ่ายทอดทางสังคมไม่ได้ ผลดีเท่าที่ควร (Rossen; et al. (2016) ดังเช่นการถ่ายทอด
การเป็ นมารดาที่ผ้ ถู ่ายทอดทังทางตรงและทางอ้
้
อม อาจมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลให้ ประสิทธิภาพ
หรื อความชัดเจนในการถ่ายทอดนันไม่
้ เพียงพอที่จะทําให้ เกิดอิทธิพลที่มีนยั สําคัญต่อตัวแปรที่ศกึ ษาได้
สมมติฐานที่1.8 การรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่าในรูปแบบความสัมพันธ์กลุม่ รวม (หลังปรับ) ไม่พบการส่งอิทธิพลใดระหว่าง
ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเอง (SE)กับคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (MQOL)
ดังนันสมมติ
้
ฐานข้ อนี ้จึงไม่สอดคล้ องตามสมมติฐาน
ผลการวิจยั สอดคล้ องกับงานวิจยั ของครัมมและคณะ (Crumm; et al. 2013) ได้ ศกึ ษาอิทธิพล
ของการรับรู้ความสามารถตนเองของเด็กป่ วย ผู้ปกครอง กับคุณภาพชีวิต พบว่าการรับรู้ความสามารถ
ุ ภาพชีวิต
ตนเองขอผู้ปกครองในคุณภาพชีวิตด้ านร่ างกายและด้ านจิตใจไม่สามารถทํานายได้ แต่คณ
ด้ านสังคมมีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ p<.01 ซึง่ ในการดูความสมพันธ์ ระหว่างกันนัน้
อาจเกิดความไม่แน่นอนในเรื่ องของอาการ ความคงที่ของโรค หรื อการมีอาการที่กําริ บขึ ้น ซึง่ ส่งผลให้
เกิดความไม่สมั พันธ์ กนั ได้ การไม่ได้ กําหนด หรื อถามถึงบริ บทเหล่านี ้อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ หรื อ
อํานาจการทํานายได้
จากผลการวิจยั ไม่พบอิทธิพลทางตรงตามสมมติฐานแต่จากรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ าง
เชิงสาเหตุหลังปรับโมเดล พบว่าการรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางอ้ อมส่งผ่านทางพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรกซึง่ สอดคล้ องตามทฤษฎีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรกของไรอันและซาวิน (Ryan; & Sawin. 2009) ที่กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถตนเอง จะ
ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ระยะสันคื
้ อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ซึง่ จะทําให้ เกิดผลลัพธ์ระยะ
ยาวคือเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
สมมติฐานที่1.9 พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์
แรกมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ผลการวิจยั พบว่าในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อคุณภาพชีวิตของ
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มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.60 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด หากมารดาสามารถแสดงพฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัวได้ ดี คุณภาพชีวิตของมารดาก็จะดีตามไปด้ วย จะเห็นได้ ว่าเป็ นไปตามทฤษฏีการจัดการ
ตนเองและครอบครัวของไรอันและซาวิน (2009) โดยทฤษฎีกล่าวถึง การที่บคุ คลและครอบครัวกําลัง
อยู่ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แก่การมีบคุ คลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื อ้ รัง หรื อเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการครอบครัว จะทําให้ บริ บท สถานการณ์ ของปั จจัยเสี่ยงต่างๆรวมถึงการ
ป้อ งกัน สุขภาพได้ เปลี่ ยนแปลงไป ทํ า ให้ บุคคลในครอบครั วเกิ ดกระบวนการจัดการตนเอง จนได้
ผลลัพธ์ ระยะสันคื
้ อ เกิดพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวตามเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงกับ
สถานการณ์ ที่เผชิญอยู่นนั ้ และจะนําไปสู่ผลลัพธ์ ระยะยาว คือเกิดคุณภาพชีวิตและความผาสุกใน
ครอบครัว
อีกทังยั
้ งสอดคล้ องกับการวิจยั ของมิสราและเลเกอร์ (Misra; & Lager. 2008) ได้ ทําการ
วิเคราะห์อิทธิพล (path model) การทํานายคุณภาพชีวิตของในกลุม่ ผู้ใหญ่ที่มีภาวะเบาหวาน จํานวน
ุ ภาพชีวิตอยู่ในระดับดี
180 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการจัดการตนเองดี จะส่งผลให้ คณ
โดยที่พฤติกรรมการจัดการตนเองเป็ นตัวแปรคัน่ กลางระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต
การสนับสนุนทางสังคมจึงมีอิทธิพลทังทางตรงต่
้
อพฤติกรรมการจัดการตนเอง (β = -.28) และอิทธิพล
ทางอ้ อมต่อคุณภาพชี วิต ในขณะที่ พฤติกรรมการจัดการตนเองมี อิทธิ พลทางตรงต่อคุณภาพชี วิต
(β = .39) และจากการศึกษาของณรงค์กร ชัยวงศ์และคณะ (2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
จัดการตนเองของผู้ป่วยกล้ ามเนื ้อหัวใจตายเฉียบพลัน เป็ นงานวิจยั เชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ เชิง
ทํานาย (Predictive correlation research) ศึกษาปั จจัยการรับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถ
ตนเอง การสนับสนุนจากครอบครัวและภาวะซึมเศร้ าที่ส่งผลต่อการจัดการตนเองและครอบครัวของ
ผู้ป่วย โดยใช้ ทฤษฎีการจัดการตนเองและครอบครัวของ ไรอันและซาวิน (Ryan; & Sawin. 2009) เป็ น
กรอบแนวคิด กลุ่มตัวอย่างคือผู้มาตรวจรักษาที่ตึกผู้ป่วยนอก จํานวน 155 ราย เก็บข้ อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ทดลองใช้ กับผู้ป่วยโรค
กล้ ามเนื อ้ หัวใจตายเฉี ยบพลัน 20 ราย ค่าความเชื่ อมั่น อยู่ในระดับสูง ค่า Cronbach’
alpha
coefficient ระหว่าง 0.87-0.97 ใช้ สถิติการวิเคราะห์ ถดถอยหลายตัวแปร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมจัดการตนเองในระดับปานกลางและ การรับรู้ ความสามารถตนเองกับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวร่วมกันทํานายพฤติกรรมการจัดการตนเองได้ ร้อยละ 51 (R2=0.51, p<0.001) การรับรู้ภาวะ
สุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการตนเอง (r=-0.167, p<0.05)
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สมมติฐานที่1.10 การรับรู้ตอ่ บุตรมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตร
ผลการวิจยั พบว่าในรู ปแบบความสัมพันธ์ ฯ กลุ่มรวม (หลังปรับ) การรับรู้ สขุ ภาพบุตรไม่พบ
การส่งอิทธิ พลใดต่อคุณภาพชี วิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์ แรก ดังนัน้ สมมติฐานข้ อนี จ้ ึงไม่
สอดคล้ องตามสมมติฐาน
จากการศึกษาของรี เบคกาและคณะ (Rebecca; et al. 2017)พบว่าการมีทศั นคติบางอย่างที่
นันเป็
้ นอุปสรรคต่อการเข้ าถึงแหล่งบริ การสุขภาพจิต ซึ่งส่งผลต่อการมีภาวะสุขภาพจิตที่ดีของบุตร
บิดาของเด็กที่มีอายุตงแต่
ั ้ แรกเกิดถึง 8 ปี มีทศั นคติทางลบต่อแหล่งสุขภาพจิต และการมีทศั นคติต่อ
ภาวะทางจิตของบุตรนันเป็
้ นเรื่ องที่จดั การได้ ยาก จึงส่งผลให้ คณ
ุ ภาพชีวิตด้ านจิตใจของบุตรไม่ดีนกั
ผลการวิจยั พบเพิ่มเติมว่า ตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตรมีอิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเพิ่มเติม
จากสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ผลการวิจยั พบความสัมพันธ์ เพิ่มเติมจากสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ คือตัวแปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตรมี
อิทธิพลทางตรงต่อการกํากับตนเอง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางตรง เมื่อพิจารณาแล้ วจะพบว่า
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ปัญญาทางสังคมของบันดูรา (Bandura. 1986)ที่กล่าว
ไว้ วา่ พฤติกรรมของบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็ นผลมาจากสภาพแวดล้ อมเพียงอย่างเดียว แต่
เป็ นผลจากกระบวนการทางปั ญญา 3 ประการคือ 1) การเรี ยนรู้ จากการสังเกต 2) การกํากับตนเอง
และ 3) การรับรู้ความสามารถตนเอง ซึง่ การเปลี่ยนพฤติกรรมจากสตรี ที่มีครอบครัว ก้ าวไปสูก่ ารมีบตุ ร
ต้ องแสดงพฤติกรรมการเป็ นมารดา อาศัยกระบวนการทางปั ญญานี ้เช่นกัน ซึง่ ปั จจัยสําคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการกํากับตนเอง มีหลายประการ ได้ แก่ ประโยชน์สว่ นตัว (Personal benefits) รางวัลทางสังคม
(Social reward) การสนับสนุนจากตัวแบบ (Modeling support) ปฏิกิริยาทางลบจากผู้อื่น (Negative
sanction) การสนับสนุนจากสภาพแวดล้ อม (Contexual support) และ การลงโทษตนเอง (SelfInflicted punishment) ซึง่ การรับรู้สขุ ภาพบุตร เป็ นการรับรู้ของมารดาหลังคลอดต่อบุตรในด้ านภาวะ
สุขภาพทังทางร่
้
างกายและอารมณ์ตามการรับรู้ของมารดา เช่น การเจริ ญเติบโตตามพัฒนาการ การมี
นํ ้าหนักเพิ่มตามเกณฑ์ ปกติ การรับประทานอาหารได้ ตามวัย การมีสขุ ภาพแข็งแรง การมีอารมณ์ ดี
เป็ นส่วนหนึ่งของความรักผูกพันต่อบุตร (Bonding and attachment) ซึง่ ส่วนหนึ่งของความรักและ
ผูกพันนี ้เกิดจากการตอบสนองทางอารมณ์ร่วมกัน การมีปฏิสมั พันธ์ ซึ่งและกันระหว่างมารดากับบุตร
มารดาจะรู้สกึ มีความสุขเมื่อได้ กระทําสิ่งต่างๆ ให้ บตุ ร ( Mercer. 2004) จะเห็นได้ ว่า การรับรู้ตอ่ บุตร
เป็ น ปั จจัย ประการหนึ่ง ในปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การกํ า กับ ตนเองการรั บ รู้ ว่ า บุต รมี สุข ภาพดี มี ก าร
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการที่ดี เป็ นเสมือนการได้ รับรางวัลจากบทบาทมารดา (social reward) และ

144
รู้สกึ เหมือนตนกําลังได้ รับประโยชน์สตู่ นเองจากการเลี ้ยงดูบตุ ร (personal benefits) ส่งผลให้ มารดามี
การกํากับตนเองในการกระทําพฤติกรรมการเป็ นมารดาหลังคลอดบุตรได้ ดี
ความสัมพันธ์ ส่งไปยังพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว โดยการกํากับตนเองเป็ นตัว
แปรคัน่ กลาง อ้ าง (Thun-Hohenstein; et al. 2008: 9) จากการอภิปรายข้ างต้ น หากพิจารณาต่อเนื่อง
ถึงตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จะเห็นได้ ว่าการ
รับรู้สขุ ภาพบุตรนันเกิ
้ ดกับมารดาตังแต่
้ ในระยะตังครรภ์
้
(Thun-Hohenstein; et al. 2008) เนื่องจาก
การวิจยั ของ ทันโฮลสเทน พบว่าความผูกพัน การปฏิสมั พันธ์กนั ระว่างมารดาและบุตรในครรภ์ นันเกิ
้ ด
ขณะมารดาทําอัลตร้ าซาวน์ ได้ เห็นใบหน้ า แขนขา ได้ แตะในบริ เวณที่เป็ นใบหน้ า ผ่านทางหน้ าท้ องใน
บริ เวณที่เห็นจากจออัลตร้ าซาวน์ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าเกิดความรักความผูกพันกับบุตรตังแต่
้
ระยะตังครรภ์
้
และคงอยูน่ านแม้ จะผ่านการคลอดๆไปแล้ ว 3 เดือน
มารดาส่วนใหญ่ทงั ้ 2 กลุ่มอายุเลี ้ยงบุตรด้ วยนมแม่ ซึ่งการเลี ้ยงบุตรด้ วยนมแม่จะก่อให้ เกิด
ความรั กความผูกพันกันอย่างมาก ส่งผลให้ การรั บรู้ สุขภาพบุตรดี การได้ ให้ นมบุตรด้ วยตนเองเป็ น
พฤติกรรมการเป็ นมารดาอย่างหนึ่งที่ทําให้ มารดาต้ องปรับตัวให้ มีการกํากับตนเองสูง เพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมายคือ ให้ บตุ รได้ นมแม่จนอิ่ม
สมมติฐานที่1.11 ภาระต่อครอบครัวมีอิทธิพลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก
ในรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวม (หลังปรับ) ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรภาระต่อครอบครัวมี
อิทธิ พลทางตรง (DE) ต่อคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.10 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01จึงสอดคล้ องตามสมมติฐาน
ภาระต่อครอบครัว เป็ นการรับรู้ ของมารดาหลังคลอดว่าตนเองต้ องรับผิดชอบต่อบุคคลใน
ครอบครัว ในการหารายได้ ใช้ จ่ายในครอบครัว การดูแลความเป็ นอยูบ่ คุ คลในครอบครัว การรับผิดชอบ
ต่อภาระงานบ้ านว่ามีมากน้ อยเพียงใด หากมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมีภาระต่อครอบครัวมาก
อาทิเช่น การต้ องหารายได้ เข้ าสู่ครอบครัว ในขณะที่ต้องเลี ้ยงดูบุตรคนแรก และยังต้ องดูแลงานบ้ าน
ทําให้ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก เกิดภาวะเครี ยดซึง่ จะส่งผลทางลบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของ
มารดา (Hung. 2006; Zhou; et.al.2009; Coyle. 2009) ทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
ครรภ์ แรกลดตํ่าลง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของอังศินันท์ อินทรกําแหงและคณะ (2550) ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและดัชนีวดั ภาวะวิกฤตชีวิตสตรี ไทยสมรสวัยกลางคนที่ทํางานนอก
บ้ านในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่าภาระต่อครอบครั วส่งผลต่อภาวะวิกฤตชี วิตสตรี ไทย
(B=0.138, p<.000) และ การศึกษาของอรพินทร์ ชูชมและคณะ (2552) ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
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ระหว่างครอบครัว-งานที่เกี่ ยวข้ องกับคุณภาพชีวิต พบว่าภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์ ทางลบกับ
คุณภาพชีวิตสมรสและคุณภาพการดูแลบุตร (r= -0.096 , p<.001)
สมมติฐานข้ อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มี
ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของกลุม่ มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลทดสอบการไม่ แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบความสัม พัน ธ์ โ ครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึ ้นไป 1) รูปแบบความสัมพันธ์ ไม่
มีการแปรเปลี่ยนในด้ านรูปแบบ (2 = 834.10, df = 291 (p = .00), 2 /df = 2.866, CFI = 0.95,
SRMR = 0.077, RMSEA = 0.073) 2) ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนด้ านสัมประสิทธิ์
องค์ประกอบของตัวแปรแฝง พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมด
้
9 ประกอบ 3) ผลการทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมด
้
4 ตัวแปร จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า
จากผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนนี ้สอดคล้ องกับสมมติฐานบางส่วน
ในด้ า นสัม ประสิ ท ธิ์ อ งค์ ป ระกอบของตัว แปรแฝง พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น ทัง้ หมด 9
องค์ ป ระกอบคื อ 1) ในตัว แปรคุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก แตกต่า งกัน 2
องค์ประกอบ ในคุณภาพชีวิตด้ านร่างกาย และคุณภาพชีวิตด้ านจิตใจ 2) ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการ
ตนเองและครอบครัว แตกต่างกัน 2 องค์ประกอบ ในด้ านการจัดการภายในบ้ านและการจัดการตนเอง
3) ตัวแปรการกํากับตนเอง แตกต่างกัน 3 องค์ประกอบ ในด้ านการกระทําในสิ่งบวก ด้ านการควบคุม
ตนเอง และด้ านการแสดงออกถึงความรักและความต้ องการ 4) ตัวแปรการรับรู้ ความสามารถตนเอง
แตกต่างกันทัง้ 2 องค์ประกอบ ในด้ านความคาดหวังความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผล
ของการกระทําสัมประสิทธิ์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่แตกต่างกันระหว่างกลุม่ กลุ่มมารดาอายุ 20
ปี ขึ ้นไปกับอายุน้อยกว่า 20 ปี แสดงถึงค่านํ ้าหนักของตัวแปรสังเกตที่ได้ จากการโดยวัดผ่านเครื่ องมือ
เดียวกัน แต่ให้ ค่าที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่ค่าในกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มีค่าที่สงู กว่ามารดา
อายุ 20 ปี ขึน้ ไป ดังนัน้ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวัดครั ง้ นีใ้ นองค์ประกอบที่แตกต่างกันอาจพิจารณาใช้
เครื่ องมือที่แตกต่างกัน
ในด้ านสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบว่ามีความแตกต่างกันทังหมดคู
้
4่ ตัวแปร คือ 1) ตัวแปรการรับรู้
สุข ภาพบุต รกับ การกํ า กับ ตนเองเปรี ย บเที ย บกลุ่ม มารดาอายุ 20 ปี ขึน้ ไปกับ อายุน้ อ ยกว่ า 20 ปี
(β=0.23, p<.01; β=0.40, p<.01) 2) ตัวแปรการกํากับตนเองกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด
บุตรครรภ์แรก(β=-0.11, p<.05; β=0.70, p<.01) 3) ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์กบั
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก(β=-0.30, p<.01; β=-0.10, p<.01) 4) ตัวแปร
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พฤติ ก รรมการจัด การตนเองและครอบครั ว กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของมารดาหลัง คลอดบุต รครรภ์ แ รก
(β=0.98, p<.01; β=0.14, p<.05)
จากการพิจารณาผลการวิจัยที่พบทัง้ จากรู ปแบบความสัมพันธ์ กลุ่มรวมและการ (หลังปรับ)
เปรี ยบเทียบรู ปแบบความสัมพันธ์ จัยเพิ่มเติมจากสมมติฐาน โดยการพิจารณากลุ่ม พบผลการวิ 2 ทัง้
ความสัมพันธ์ทงอิ
ั ้ ทธิพลทางตรง ร่วมกับอิทธิพลทางอ้ อม การส่งผ่านอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่าน และความ
แตกต่างของกลุม่ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก พบได้ ว◌่ ามีความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ
ความสัมพันธ์ของตัวแปร การกํากับตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก และคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี
และกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
กลุ่มมารดาอายุ 20 ปีขึ้นไป พบค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลระหว่างการกํากับตนเองและคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกมีค่าเป็ นลบจากการศึกษาของรี บีทและคณะ (2016) พบว่าการ
กํากับตนเองมีอิทธิพลทางลบแสดงถึงการเกิดความล้ มเหลวของการกํากับตนเอง ซึง่ อาจเกิดได้ ในกรณี
บุคคลเกิดอารมณ์ทางลบต่อสถานการณ์ (negative affect) ความล่าช้ าทางอารมณ์ การตัดสินใจ การ
ปรับตัวของบุคคล (procrastination) (Rebetez; et al. 2016) อีกทังหากบุ
้
คคลมีการตัดสินใจที่ไม่ดี
(maladaptive decision making) จะส่งผลให้ การกํากับตนเองล้ มเหลวได้ เช่นกัน (Halama. 2017)
ความล่าช้ านี ้จะสัมพันธ์ กบั แรงจูงใจ กระบวนการคิดและอารมณ์ ทําให้ เกิดการขาดหายไปของการบูร
ณาการ หรื อการคิดอ่านที่ชดั เจน (Rebetez; et al. 2015)ซึง่ ในกลุม่ มารดาที่อายุ 20 ปี ขึ ้นไปอาจเกิด
ความล้ มเหลวในการกํากับตนเองได้ หากมารดามีความรู้สกึ ในทางลบ
3.สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัว ในรู ปแบบความสัมพันธ์ โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มมารดาหลัง
คลอดครรภ์ แรกที่ มี อายุน้ อยกว่า 20 ปี และอายุ 20 ปี ขึน้ ไป พบว่า ค่าเฉลี่ ยตัว แปรแฝงในรู ปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลัง
คลอดบุตรครรภ์ระหว่างกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20 ปี ขึ ้นไป แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ตัวแปรแฝงแตกต่างกันเพียงบางส่วน ดังนัน้ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 3 บางส่วน
ผลการค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของมีตอ่
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรกระหว่าง
กลุม่ อายุน้อยกว่า ปี ขึ ้นไป 20 ปี และกลุม่ อายุ 20ในการวิเคราะห์ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กําหนดให้ กลุม่ มารดาอายุ
น้ อยกว่า 20 ปี เป็ นฐาน และให้ กลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปเป็ นกลุ่มเปรี ยบเทียบ พบว่า ตัวแปรแฝงที่
พบค่าเฉลี่ยแตกต่างกันระหว่างกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ตัวแปร
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การรับรู้ สขุ ภาพบุตร และตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ โดยตัวแปรที่กลุ่มมารดาอายุ 20 ปี
ขึ ้นไปมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี คือ ตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพบุตร (t-value= -9.05 และ –3.02 ตามลําดับ) แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครั วของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกทัง้ ในด้ านการเป็ นมารดา การเป็ น
ภรรยา การจัดการเรื่ องภายในบ้ านและการดูแลตนเองของมารดาอายุ 20 ปี ขึน้ ไป สามารถแสดง
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวได้ ดีกว่ามารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี สอดคล้ องการศึกษาของ
Steinberg (2011) พบว่ามารดาวัยรุ่นจะมีความยากลําบากในการจัดการบทบาทตนเองให้ เกิดความ
สมดุลระหว่างบทบาทวัยรุ่นของตนเองและบทบาทการเป็ นมารดา และการศึกษาของ McVeigh และ
Smith(2000)พบว่าอายุของมารดาหลังคลอดจะสัมพันธ์ กับความมัน่ ใจในการเป็ นมารดา เมื่อเลี ้ยง
บุตรด้ วยตนเองทําให้ ไม่สามารถเลี ้ยงดูบตุ รได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพเนื่องจากพฤติกรรมในการเลี ้ยงดูบตุ รที่
ไม่เหมาะสมทังในด้
้ านการมีปฏิสมั พันธ์ ตวั แปรการรับรู้ สขุ ภาพบุตรในกลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมี
ค่าเฉลี่ยที่สงู กว่ากลุ่มมารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี สอดคล้ องกับการศึกษาของLewinและคณะ(2013)
พบว่ามารดาอายุน้อยมักไม่คอ่ ยเล่นหรื อพูดคุยกับบุตร ไม่คอ่ ยใส่ใจในบุตรของตน ไม่ดแู ลฝึ กฝนทักษะ
ต่างๆให้ บตุ ร ซึง่ ส่งให้ มารดามีการรับรู้สขุ ภาพบุตรน้ อย
ตัวแปรการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ กลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปมีคา่ เฉลี่ยตํ่ากว่ากลุม่ อายุ
20 ปี สอดคล้ องกับการศึกษาของฤดีปงุ บางกะดี่(2551) และ LamelaและFigueiredo(2013)ที่พบว่า
มารดาวัยรุ่ นยังอยู่ในช่วงพัฒนาการที่มักตอบสนองต่อความต้ องการของตนเองก่อน นึกถึงความ
ต้ องการของบุตรน้ อย มีความอดทนน้ อย เกิดความขัดแย้ งระหว่างการมุง่ เน้ นดูแลที่บตุ รหรื อการมุง่ เน้ น
ที่ความต้ องการของตัวเอง มารดาวัยรุ่นกลัวการปฏิเสธจากเพื่อน กลัวการอยู่คนเดียว การต้ องแยกตัว
ออกมาจากสังคมเพื่อนเพื่อเลี ้ยงดูบตุ ร จึงส่งผลให้ เกิดความเครี ยดสูงและส่งผลให้ มีการเผชิญหาแบบ
ก้ าวร้ าว และอาจทําร้ ายบุตรได้

ข้ อ เสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์
1. จากการวิจยั นี ้พบว่าการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์สง่ อิทธิพลทางลบสูงที่สดุ ต่อคุณภาพ
ชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกทังในกลุ
้
่มมารดาที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มมารดาอายุ 20 ปี
ขึ ้นไปแสดงว่าหากมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีวิธีการเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์จะส่งผลให้ มารดามี
คุณภาพชีวิตที่ตํ่าลง ดังนัน้ ในสถานบริ การสุขภาพ ทังหน่
้ วยฝากครรภ์ และตึกหลังคลอด ควรมีการ
ประเมินวิธีในการแก้ ปัญหาของสตรี ตงครรภ์
ั้
หรื อมารดาหลังคลอดเป็ นรายบุคคล หากพบว่ามีวิธีการ
เผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ พยาบาลหรื อบุคลากรทางสุขภาพควรมีการพูดคุย อธิบายเพื่อให้ ทราบถึง
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ข้ อดีและข้ อด้ อยของการเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ ชี ้แจงให้ มารดาเกิดความตระหนักและลดการใช้
การเผชิญปั ญหาแบบมุง่ อารมณ์ลง มารดาจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่มีแนวโน้ มดีขึ ้น
2. จากการวิจยั ในกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกอายุน้อยกว่า 20 ปี พบว่าการรับรู้ สขุ ภาพ
บุตรส่งผลทางตรงต่อการกํากับตนเองของ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก มากกว่ามารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
ดังนันในมารดาอายุ
้
น้อยกว่า 20 ปี ควรส่งเสริ มให้ มีการรับรู้ สขุ ภาพบุตร เพื่อให้ เกิดการกํากับตนเองที่
ดีและเหมาะสม บุคลากรสุขภาพในตึกหลังคลอด และหน่วยตรวจหลังคลอด ควรเปิ ดโอกาสให้ มารดา
ได้ พบบุตร ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กับบุตร และควรให้ มารดา ได้ พูดคุยและทราบถึงสุขภาพบุตรจากแพทย์
โดยตรง หรื อควรเตรี ยมการเพิ่มการรับรู้สขุ ภาพบุตรในทางบวกแก่มารดา ตังแต่
้ ระยะตังครรภ์
้
โดยอาจ
รวมแนวทางการดูแลบุตรให้ มีสขุ ภาพดีอยู่ในคําแนะนําการปฏิบตั ิตวั ขณะตังครรภ์
้
และหลังคลอดแก่
มารดา ซึ่งปรับเป็ นรู ปแบบคําแนะนํา วิดิทศั น์ การ์ ตนู หรื อสื่อที่น่าสนใจเหมาะสมตามวัยของมารดา
เพื่อส่งเสริ มให้ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี มีการกํากับตนเองในการเป็ นมารดาและมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ ้น
กาวิจยั ยังพบอีกว่าในกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่อายุน้อยกว่า 20 ปี การกํากับตนเอง
จะส่งผลดีโดยตรงและสูงที่สดุ ต่อคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกดังนันหากต้
้
องการให้ มารดา
อายุน้อยกว่า 20 ปี มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี บุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้ องและบุคคลในครอบครัว ควรเน้ น
การสร้ างเสริ มการกํากับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการการกระทําในสิ่งบวก การควบคุมตนเอง
และการแสดงออกถึงความรักและความต้ องการแก่มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี เพื่อให้ เกิดคุณภาพชีวิต
ของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกที่ ดีโ ดยเฉพาะในคุณภาพชี วิ ตด้ า นร่ า งกายและด้ า นจิ ตใจที่ ส่ง ผล
ทางบวกมากกว่ากลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป
3. ในกลุ่มมารดาหลังคลอดครรภ์แรก อายุ 20 ปี ขึ ้นไป การวิจัยนีพ้ บว่าการกํากับตนเองส่ง
อิทธิพลทางลบไปสู่คณ
ุ ภาพชีวิตมารดาในขณะที่พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวส่งผลบวก
สูงสุดไปยังคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จะเห็นได้ ว่าในกลุ่มมารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไป หาก
ต้ องการให้ เกิดคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรกที่ดี จะต้ องมุ่งไปที่การส่งเสริ มให้ เกิดพฤติกรรม
การจัดการตนเองและครอบครัวที่ดีจึงจะผลมาสูค่ ณ
ุ ภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก หากส่งเสริ ม
การกํากับตนเองเพื่อการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีนนั ้ อาจส่งผลในทางลบต่อมารดาหลังคลอดที่มีอายุ 20 ปี
ขึ ้นไปได้ ดังนันในมารดากลุ
้
ม่ นี ้ บุคลากรทางสุขภาพในระยะหลังคลอดควรจัดโปรแกรมให้ ความรู้และ
ให้ คําปรึกษาแก่มารดาหลังคลอดและครอบครัว เพื่อสร้ างพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวที่
เหมาะสม ทังในด้
้ านการเป็ นมารดา การเป็ นภรรยา และควรเน้ นหนักในด้ านการจัดการภายในบ้ าน
และด้ านการจัดการตนเองให้ เหมาะสมมากยิ่งขึน้ ให้ มารดาและสมาชิกในครอบครัวสามารถรู้ ถึง
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บทบาทหน้ าที่ของตนเอง การวางแผนในการจัดการสิ่งต่างๆ ตามบทบาทของมารดาหลังคลอด และ
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
4. จากการวิจยั พบว่าการรับรู้ ความสามารถตนเองมีอิทธิพลทางตรงและมีค่าสูงสุดต่อการ
กํากับตนเองและพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกทัง้ 2 กลุม่
ดังนันการทํ
้
าให้ มารดาหลังคลอดมีการรับรู้ ความสามารถตนเองในระดับสูงจะส่งผลให้ เกิดการกํากับ
ตนเองและมีพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว ในระดับสูงเช่นกัน โดยที่มารดาในกลุ่มอายุ
น้ อยกว่า 20 ปี ควรมุ่งเน้ นส่งเสริ มให้ เกิดความคาดหวังในความสามารถตนเอง ในขณะที่มารดาอายุ
20 ปี ขึ ้นไป ควรมุง่ เน้ นส่งเสริ มให้ เกิดความคาดหวังในผลของการกระทํา จึงเหมาะสมที่จะส่งผลให้ การ
รับรู้ ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกเพิ่มมากขึ ้นได้ ดังนันบุ
้ คลากรในหน่วยฝาก
ครรภ์และตึกหลังคลอดควรมีการจัดโปรแกรมสําหรับการสร้ างเสริ มการรับรู้ ความสามารถตนเองใน
การเป็ นมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในกลุม่ อายุน้อยกว่า 20 ปี เน้ นสร้ างความมัน่ ใจ ให้ พลังใจ ในการ
เป็ นมารดา โดยพยาบาลประจําหน่วยพูดคุยสร้ างพลังใจ ให้ คําปรึ กษา ชี ้แจง ตอบข้ อสงสัยแก่มารดา
หรื อให้ มารดาได้ ดู วิดิทศั น์ การพูดให้ กําลังใจจากมารดาที่อยู่ในกลุ่มอายุเดียวกัน แต่ในกลุ่มมารดา
อายุ 20 ปี ขึ ้นไป การจัดโปรแกรมสําหรับการสร้ างเสริ มการรับรู้ ความสามารถตนเองมุ่งเน้ นไปที่การ
สร้ างพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวที่ดี จะส่งผลลัพธ์ ที่ดีอย่างไรบ้ างต่อตัวมารดาและต่อ
บุตร โดยให้ คําแนะนํา ให้ ความรู้ และให้ ดวู ิดิทศั น์ เกี่ยวกับขันตอนการจั
้
ดการตนเองและครอบครัวที่ดี
เป็ นอย่างไร และทําให้ เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรบ้ าง
ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจยั ต่อไป
1.จากผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างรู ปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลของ
พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกกับคุณภาพชีวิตมารดาหลัง
คลอดระหว่า งกลุ่ม มารดาหลัง คลอดอายุน้ อ ยกว่า 20 ปี แ ละกลุ่ม อายุ 20 ปี ขึน้ ไป พบว่า มี ค วาม
แตกต่างกันทังค่
้ าสัมประสิทธิ์องค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล โดยมีความแตกต่างกันในค่า
สัมประสิทธิ์องค์ประกอบระหว่างกลุ่มของตัวแปรการกํากับตนเอง พฤติกรรมการจัดการตนเองและ
ครอบครัว คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก และการรับรู้ ความสามารถตนเอง การศึกษาครัง้
ต่อไปที่เกี่ยวข้ องกับตัวแปรเหล่านี ้ จึงควรพิจารณาการสร้ างเครื่ องมือในการวัดให้ เหมาะสมกับแต่ละ
กลุม่ คือกลุม่ มารดาอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุม่ มารดาอายุ 20 ปี ขึ ้นไปจะเหมาะสมยิ่งขึ ้น
ในทํานองเดียวกันงานวิจยั นี ้พบความแตกต่างกันในค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล ระหว่างกลุ่มของ
การรับรู้ สขุ ภาพบุตร การเผชิญปั ญหาแบบมุ่งอารมณ์ พฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวและ
คุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์ แรก การศึกษาครั ง้ ต่อไปที่ เกี่ ยวข้ องกับตัวแปรเหล่านี ้ จึงควร
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พิจารณาจัดแยกการศึกษาเฉพาะกลุ่มอายุมารดาหลังคลอดครรภ์แรกจะมีความเหมาะสมมากกว่า
การศึกษารวมกันทัง้ 2 กลุม่
2. จากผลการวิจยั พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรกมีการส่ง
อิทธิ พลผ่านพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัวก่อนที่จะมาสู่คณ
ุ ภาพชีวิตมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก ดังนันในการศึ
้
กษาต่อไปอาจค้ นหาว่า การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดครรภ์ แรกให้ เหมาะสมนัน้ จะมีตัวแปรคั่นกลางใดที่ ทําให้ เกิดพฤติกรรมการ
จัดการตนเองและครอบครัวที่ดี เพื่อนําไปสูก่ ารวางแผนปรับพฤติกรรมให้ เหมาะสมต่อไป
3. จากข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นได้ ว่าการรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลใน
โรงพยาบาลทัง้ 9 แห่ง โดยกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มาจากคลินิกการตรวจหลังคลอดบุตร ซึง่ ระยะเวลา
ในการตรวจหลังคลอดบุตรจะอยูใ่ นช่วงเวลา 4-12 สัปดาห์ ทําให้ ได้ กลุม่ มารดาหลังคลอดที่มีช่วงเวลา
ในการจัดการตนเองและครอบครัวที่เน้ นหนักมาในช่วงแรกถึง ร้ อยละ 81.3 ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจ
พิจารณารวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ร่ วมด้ วยหรื ออาจแบ่งกลุ่มจําแนกตามช่วงอายุครรภ์
ช่วงเวลาหลังคลอด เพื่อให้ ระยะเวลาที่มารดาใช้ ในการปรับตัวมีหลากหลายและมีการกระจายมากขึ ้น
4. การศึกษาครัง้ นี ้จากการทบทวนวรรณกรรมพบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงที่คอ่ นข้ าง
ซับซ้ อน แต่เมื่อภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลการวิจยั มีความสัมพันธ์ หลายๆคู่ตวั แปรที่ไม่ส่ง
อิทธิพลต่อกัน อาจเกิดจากการนําการวิจยั ที่มีความสัมพันธ์ ระหว่างกันไม่ชดั เจนมากพอที่ควรนํามา
ตังสมมติ
้
ฐาน การวิจัยครั ง้ ต่อไปอาจลดข้ อจํ ากัดนีด้ ้ วยการนํ าการวิจัยที่ มีความสัมพันธ์ ระหว่างที่
ชัดเจนมากขึ ้นเพื่อนํามาสร้ างรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงสาเหตุที่เหมาะสมยิ่งขึ ้นต่อไป
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แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการจัดการตนเอง
และครอบครัวกับคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
ในเขตกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก แบ่งเป็น 9 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จํานวน 16 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 25 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 12 ข้อ
ตอนที่ 6 แบบสอบถามการเผชิญปัญหาของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรู้สุขภาพบุตรของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 8 แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็นมารดาของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก
จํานวน 7 ข้อ
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แบบสอบถามข้ อ มูล พืน้ ฐานของมารดาหลังคลอดบุต รครรภ์ แ รก
กรุณากรอกข้ อความและทําเครื่ องหมาย √หน้ าข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ
1. รหัสในการวิจยั .................

อายุ.....................

วันเดือนปี เกิด ......../........./.........

O หม้ าย

O หย่า

2. สถานภาพสมรส
O คู่

O แยก

3. คลอดวันที่ ............/.............../.............. ตังครรภ์
้
ครัง้ ที่.............
คลอดบุตรเสียชีวิต O ไม่เคย O เคย............ครัง้
แท้ ง O ไม่เคย O เคย............ครัง้
อาการแทรกซ้ อนหลังคลอด O ไม่มี O มี โปรดระบุ ...........................................................
4. ลักษณะครอบครัว

O เดี่ยว

O ขยาย (อยู่รวมกับญาติพี่น้อง)

5. จํานวนบุคคลในครัวเรื อน..........................คน (รวมตัวท่าน)
6. อาชีพ
O แม่บ้าน

O รับราชการ

O ค้ าขาย

O พนักงานบริ ษัท/โรงงาน

O พนักงานของรัฐ

O อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................
7. รายได้ ครอบครัวต่อเดือน(ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
O พอใช้

O ไม่พอใช้

O มีภาระหนี ้สิน

O มีเหลือเก็บ

O อื่นๆ (โปรดระบุ) ............

8. แหล่งความช่วยเหลือเมื่อต้ องการ (ตอบได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
O บิดา

O มารดา

O เพื่อน

O เพื่อนบ้ าน

O พี่/ น้ อง

O ญาติ

O อื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................
9. การเลี ้ยงบุตรด้ วยนมมารดา (นับตังแต่
้ แรกเกิดถึงปั จจุบนั )
- เลี ้ยงด้ วยนมมารดาอย่างเดียว ตังแต่
้ แรกเกิด ถึง...................................เดือน
- เลี ้ยงด้ วยนมมารดาร่วมกับนมผสม ตั ้งแต่................เดือน ถึง................เดือน
- เลี ้ยงด้ วยนมผสมอย่างเดียว ตังแต่
้ ..........................เดือน ถึง................เดือน
- ให้ อาหารเสริ ม เมื่อบุตรอายุ.........................เดือน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพชีวิตมารดาหลังคลอดครรภ์แรก จํานวน 16 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่ส ุด

6
1

ฉันพอใจกับสุขภาพทางร่างกายของฉัน

2

4

ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี ้ ฉันพอใจกับการนอน
หลับอย่างเพียงพอ
ฉันพอใจที่สามารถจัดการเวลาให้ สมดุลระหว่างการ
ทํางานกับการเลี ้ยงลูกได้
ฉันพอใจที่สามารถทํางานต่างๆได้ อย่างที่เคยทํามา

5

ฉันพึงพอใจในการดูแลคนในบ้ านให้ มีสขุ ภาพดี

6

ฉันพึงพอใจที่ฉนั มีทกั ษะในการเลี ้ยงดูลกู

7

ฉันเอาใจใส่ตอ่ ลูกของฉันเสมอ

8

ฉันรู้สกึ ว่าสามีพอใจกับการเป็ นแม่ของลูกของฉัน

9

ฉันได้ พบปะกับเพื่อนฝูงที่เคยเจอกันได้ บอ่ ยตามที่
ต้ องการ
ฉันมีเวลาพูดคุยกับเพือ่ นบ้ านเสมอ

3

10
11
12

ฉันคิดว่าสัมพันธภาพระหว่างสามีกบั ฉันใกล้ ชิดดี
เหมือนเดิม
คนในครอบครัวช่วยเหลือฉันในการทํางานบ้ าน

13

ฉันพอใจกับบรรยากาศการอยูร่ ่วมกันภายในบ้ าน

14

ฉันพึงพอใจกับสุขภาพของลูกในขณะนี ้

15

ฉันคิดว่านํ ้านมแม่เพียงพอต่อความต้ องการของลูก

16

ฉันพึงพอใจกับการกินนมและการกินอาหารของลูกใน
ปั จจุบนั

จริง จริ ง จริง
มาก ปาน น้ อ ย
กลาง

5

4

3

จริง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่
จริง
เลย

2

1
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 25 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่ส ุด

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ฉันสังเกตอุปนิสยั ของลูกและวางแผนก่อนที่จะทําสิ่งต่างๆ
ให้ ลกู
ฉันเลี ้ยงลูกด้ วยตนเองเสมอ
ฉันอาบนํ ้า/ สระผม/ ทําความสะอาดลูกด้ วยตนเอง
ฉันเลือกและวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาการของลูก
ฉันพูดคุย/ เล่น/ หาของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของลูกด้ วยตนเอง
ฉันจัดหาสิง่ ของและตอบสนองตามความต้ องการของลูกด้ วย
ตนเอง
ฉันจัดสิ่งแวดล้ อมให้ เหมาะสมกับลูกด้ วยตนเอง
ฉันสังเกตและวางแผนเพื่อให้ ลกู มีสขุ ภาพแข็งแรง
ฉันจัดการดูแลสุขภาพลูกให้ แข็งแรง ด้ วยตนเอง
ฉันจัดสรรเวลาในการดูแลสิง่ ต่างๆให้ สามีได้ เสมอ
ฉันใช้ เวลาพักผ่อนกับสามีได้ ตามปกติ
ฉันกับสามีปรึกษากันในเรื่ องการใช้ ชีวิตภายหลังการคลอด
ลูก
ฉันทําสิง่ ต่างๆ และพูดคุย ปรับทุกข์ร่วมกับสามีเสมอ
ฉันมักส่งเสริ มให้ สามีแสดงบทบาทความเป็ นพ่อกับลูกเสมอ
ฉันดูแลสมาชิกภายในครอบครัวด้ วยตนเองเสมอ
ฉันพูดคุยและจัดสรร ให้ สมาชิกภายในครอบครัวดูแล
สภาพแวดล้ อมในบ้ านให้ เรี ยบร้ อย
ฉันพูดคุยและจัดสรร ให้ สมาชิกภายในครอบครัวดูแลความ
เป็ นอยูซ่ งึ่ กันและกันของคนในครอบครัว
ฉันพูดคุยและจัดสรร ให้ สมาชิกภายในครอบครัวใช้ ข้าวของ
เครื่ องใช้ ที่มีในบ้ านอย่างเหมาะสม

จริ ง จริ ง จริ ง จริ ง
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
กลาง
ที่สุด

5

4

3

2

ไม่
จริ ง
เลย

1

171

ข้ อ ที่

ข้ อ คําถาม

จริง
มาก
ที่ส ุด

6
19 ฉันพูดคุยและชักชวน ให้ สมาชิกภายในครอบครัวช่วยเหลือ
การทํากิจกรรมต่างๆ ของฉัน
20 ฉันพูดคุยและชักชวนให้ สมาชิกภายในครอบครัวให้ ดแู ล
สุขภาพซึง่ กันและกัน
21 ฉันคิดพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะทําตามคําแนะนํา
เกี่ยวกับการเลี ้ยงลูก ที่ได้ รับจากบุคคลรอบข้ าง
22 ฉันเลือกรับประทานแต่อาหารที่ดีมีประโยชน์
23 ฉันควบคุมให้ ตนเองมีอารมณ์ดีอยู่เสมอ
24 ฉันจัดเวลาให้ ตนเองพักผ่อนอย่างเพียงพอ
25 ฉันหลีกเลี่ยงสิ่งที่อนั ตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ สุรา

จริ ง จริ ง จริ ง จริ ง
มาก ปาน น้ อ ย น้ อ ย
กลาง
ที่สุด

5

4

3

2

ไม่
จริ ง
เลย

1

172
ตอนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 8 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

ข้ อ คําถาม

ฉันมัน่ ใจว่าฉันสามารถเลี ้ยงดูลกู ได้ ด้วยดี
ฉันมัน่ ใจว่าสามารถเลี ้ยงดูลกู ให้ ปลอดภัยจาก
โรคภัยและอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นได้
ฉันมัน่ ใจว่าสามารถแบ่งเวลามาดูแลตนเองให้
แข็งแรงเพื่อดูแลลูกได้ อย่างต่อเนื่อง
ฉันมัน่ ใจว่าสามารถดูแลสามีและคนในบ้ านไป
พร้ อมๆกับการดูแลลูก
ฉันคิดว่าฉันสามารถดูแลลูกเมื่อเจ็บป่ วยให้ หาย
ดีได้
ฉันคิดว่าสิง่ ที่ฉนั ทําให้ ลกู อย่างดี จะทําให้ ลกู มี
พัฒนาการที่เหมาะสมในทุกด้ าน
ฉันคิดว่าฉันมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลสุขภาพ
ตนเองให้ แข็งแรงได้ ตามที่ฉนั ต้ องการ
แม้ วา่ จะเผชิญปั ญหา ฉันคิดว่าสามารถแบ่ง
เวลามาดูแลสามีและคนในบ้ านได้

จริ ง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

จริง
น้ อ ย

จริ ง
น้ อ ย
ที่สุด

ไม่ จ ริง
เลย

6

5

4

3

2

1

173
ตอนที่ 5 แบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 12 ข้ อ
คําชี ้แจง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ข้ อ คําถาม

ฉันพอใจและอารมณ์ดีเสมอ เมื่อได้ ทําสิ่งต่างๆให้
ลูก
เมื่อลูกงอแง หรื อทําเลอะเทอะ ฉันก็ไม่หงุดหงิด
เพราะคือ พัฒนาการตามวัย
ฉันควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อพบปัญหาในการเลี ้ยง
ลูก
ฉันสามารถควบคุมตนเองได้ แม้ วา่ คนในครอบครัว ทํา
ในสิ่งที่ฉนั ไม่พอใจ
เมื่อมีปัญหาในครอบครัว ฉันเลือกใช้ วธิ ีที่จะไม่ทําให้
ปั ญหาลุกลามเพิ่มขึ ้น
ฉันสามารถปล่อยวางได้ เมื่อรู้วา่ เหตุการณ์ที่เป็ น
ปั ญหานันไม่
้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ฉันห่วงใยและดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวของฉัน
เสมอ
ฉันแสดงความรักกับลูกเสมอ
ฉันสามารถหาผู้ที่ไว้ ใจได้ มาดูแลลูกของฉันแทน
หากฉันต้ องไปทําธุระ
ฉันกล้ าที่จะทําสิง่ ที่สามารถปกป้องตนเองและลูก
ได้ เสมอ
ฉันเลือกทําสิง่ ต่างๆที่คิดว่าดีสําหรับลูกเสมอ
ฉันต้ องการให้ ตวั เองและลูกมีภาวะสุขภาพที่ดี
ต่อเนื่องยาวนาน

จริ ง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

จริ ง
น้ อ ย

6

5

4

3

จริง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่ จ ริง
เลย

2

1
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ตอนที่ 6 แบบสอบถามการเผชิญปั ญหามุง่ อารมณ์ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 5 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2

3
4
5

ข้ อ คําถาม

เมื่อเกิดสิง่ ที่ไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ ฉันมักเลือกการ
หลีกหนีจากสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหานั ้น
เมื่อเกิดปั ญหาหรื อปุ สรรคในชีวิต ฉันมักผ่อนคลาย
จิตใจด้ วยสิ่งที่ชอบทํา เช่น ฟั งเพลง เล่นกีฬา อ่าน
หนังสือ ไปท่องเที่ยว เป็ นต้ น
ฉันมักวิตกกังวล ถึงแม้ จะรู้วา่ เหตุการณ์ที่เป็ น
ปั ญหานันไม่
้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้
เมื่อเกิดปั ญหาไม่เป็ นไปตามที่คาดไว้ ฉันมักเพิกเฉย
ไม่สนใจต่อสิง่ นั ้น
เมื่อเกิดอุปสรรคกับงานที่ทําอยู่ ฉันจะเลือกทํางาน
อื่นแทนงานเดิมที่พบปั ญหา

จริ ง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

6

5

4

จริง
น้ อ ย

จริ ง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่
จริ ง
เลย

3

2

1
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ตอนที่ 7 แบบสอบถามการรับรู้ตอ่ บุตรของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 6 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2
3
4
5
6

ข้ อ คําถาม

ฉันคิดว่าลูกของฉันมีการเจริญเติบโตเป็ นไปตามเกณฑ์
ปกติ
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีภาวะสุขภาพร่างกายเหมาะสม
ตามวัย
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีการรับประทานอาหารได้ ปกติตาม
วัย
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีการตอบสนองทางอารมณ์
เหมาะสมดี
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีการตอบสนองต่อบุคคลและ
สภาพแวดล้ อมเหมาะสมดี
ฉันคิดว่าลูกของฉันมีพฒ
ั นาการเหมาะสมตามวัย

จริง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

6

5

4

จริ ง
น้ อ ย

จริง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่
จริง
เลย

3

2

1
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามภาระต่อครอบครัวของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 7 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2
3
4
5
6
7

ข้ อ คําถาม

ฉันสังเกตว่าเวลานี ้ฉันรับภาระงานในบ้ านที่มีอยูม่ าก
เกินกําลัง
ฉันมีปัญหาในครอบครัวที่ทําให้ ฉนั กังวล
ฉันหงุดหงิดที่ต้องคอยดูแลสมาชิกในครอบครัวทังๆที
้ ่
เหนื่อยจากงานนอกบ้ านมาแล้ ว
ฉันมีภาระหนี ้สิ ้นมากจนเป็ นเหตุให้ อารมณ์เสียอยู่
บ่อยๆ
รายได้ ของครอบครัวในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้ จา่ ย
ฉันมีญาติที่เจ็บป่ วยต้ องคอยดูแลอย่างใกล้ ชิด
ฉันตองคอยดูแลทุกคนในบาน จนไมมีเวลาเป็ นของ
ตัวเอง

จริ ง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

6

5

4

จริ ง
น้ อ ย

จริง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่
จริง
เลย

3

2

1

177
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก จํานวน 7 ข้ อ
คําชีแ้ จง กรุณาทําเครื่ องหมาย √ในข้ อที่ตรงกับความรู้สกึ ของท่านมากที่สดุ

ข้ อ ที่

1
2

3
4
5
6
7

ข้ อ คําถาม

จริ ง
มาก
ที่ส ุด

จริ ง
มาก

จริ ง
ปาน
กลาง

6

5

4

จริ ง
น้ อ ย

จริง
น้ อ ย
ที่ส ุด

ไม่
จริง
เลย

3

2

1

การดูโทรทัศน์ ดูวิดิโอเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูเด็ก ทําให้
สามารถเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้
การหาข้ อมูลจากหาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต การดูคลิบ
วิดโิ อ การดูเฟสบุค เกี่ยวกับการดูแลเด็กช่วยให้ ฉนั
เลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่เป็ น
ฉันจดจําเลียนแบบในการเล่นกับลูก ทําสิง่ ที่ลกู
ต้ องการมาจากแม่/ ญาติของฉัน
ฉันเล่นกับลูก ทําสิ่งที่ลกู ต้ องการได้ เพราะอ่านจาก
หนังสือการเลี ้ยงดูเด็ก
การดูโทรทัศน์ ดูวิดิโอเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูเด็กทําให้
สามารถเล่นกับลูก ทําสิ่งที่ลกู ต้ องการได้
ฉันเลี ้ยงลูกได้ เพราะแม่/ ญาติของฉันสอนให้
ฉันทํา
ฉันเลี ้ยงลูกด้ วยนมแม่ได้ เพราะพยาบาล/ บุคลากรใน
โรงพยาบาลสอนให้ ฉนั ทํา

ขอขอบคุณในการสละเวลาทีม่ ีค่าของท่ านตอบแบบสอบถาม
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รายชื่อ ผู้เ ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือ
1. รองศาสตราจารย์ ประณต เค้ าฉิม

หัวหน้ าภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิชดุ า กิจธรธรรม

อาจารย์ประจําสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

3. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จารุวรรโณ

ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
เกื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

4. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พีรนันท์ วิศาลสกุลวงษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุณย์
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
5. อาจารย์ ดร.พิชญาณีพนู พล

อาจารย์ประจําสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ค
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่อ งมือ
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ตาราง 9 ค่าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.277
.346
.281
.351
.204
.297
.244
.412
.406
.573
.527
.511
.515
.590
.323
.343
.413
.321
.509
.453
.411
.451
.370
.351
.437
.464
.489
.222
.216
.346
.238
.384
.748
.795
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ตาราง 10 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.434
.438
.341
.373
.372
.453
.224
.391
.540
.616
273
.465
499
.547
.486
.595
.547
.566
.613
.470
.556
.392
.580
.539
.461
.472
.321
.378
.467
.572
.569
.623
.618
.611
.691
.692
.664
.633
.496
.489
.554
.561
.506
.514
.568
.492
.639
.469
.420
.439
.899
.792
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ตาราง 11 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการกํากับตนเองของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.638
.418
.602
.630
.553
.713
.624
.606
.588
.491
.574
.481
.388
.447
.337
.316
.546
.560
.556
.611
.461
.540
.332
.345
.845
.848
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ตาราง 12 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเองของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.245
.368
.360
.489
.527
.625
.536
.563
.421
.502
.536
.591
.574
.594
.411
.467
.766
.816
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ตาราง 13 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการเผชิญปัญหามุง่ อารมณ์ของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก

ข้ อ
1
2
3
4
5
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.645
.585
.679
.611
.780
.753
.606
.666
.632
.708
.854
.852
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ตาราง 14 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการถ่ายทอดการเป็ นมารดาของมารดา
หลังคลอดครรภ์แรก
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.690
.668
.309
.698
.385
.667
.615
.596
.366
.336
.240
.375
.578
.293
.746
.792

ตาราง 15 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามภาระต่อครอบครัวของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.664
.693
.696
.732
.839
.780
.794
.759
.479
.589
.498
.446
.541
.505
.865
.868
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ตาราง 16 ค่าความเชื่อมัน่ ทั ้งฉบับ และค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวมที่ปรับแก้
(Corrected Item-Total Correlation) ของแบบสอบถามการรับรู้สขุ ภาพบุตรของมารดาหลังคลอด
ครรภ์แรก

ข้ อ
1
2
3
4
5
6
ค่ าความเชื่อ มั่น ทัง้ ฉบับ

ค่ า Corrected Item-Total Correlation
ฉบับ ทดลองใช้ (n=100)
ฉบับ ใช้ จ ริง (n=695)
.852
.677
.678
.717
.480
.573
.802
.600
.871
.547
.798
.672
.900
.851
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเ คราะห์ ความตรงเชิงโครงสร้ างข้ อ คําถามที่ใ ช้
ในการวิเ คราะห์ แ บบจําลองความสัม พัน ธ์ เ ชิงสาเหตุ
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ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรคุณภาพชีวิตของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)
ข้ อ คําถาม
ด้ านร่างกาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Standardized
Loading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
ด้ านจิตใจ การสนับสนุน
ทางสังคม

R2
การเลี ้ยงดู
บุตร

0.600
0.553
0.464
0.454
0.688
0.685
0.660
0.452
0.438
0.427
0.345
0.497

0.376

0.902

0.580

0.500
0.564
0.755
0.613
0.420

0.360
0.305
0.215
0.206
0.474
0.469
0.435
0.204
0.192
0.182
0.119
0.247
0.250
0.318
0.569
0.477

2 = 150.023, df = 82 (p = .000), CFI =0.922, SRMR = 0.048, RMSEA = 0.045
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรพฤติกรรมการจัดการตนเองและครอบครัว
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)
Standardize Loading
ข้ อ คําถาม
R2
MSFM
WSFM
HSFM
SSFM
1
0.43
0.18
2
0.49
0.24
3
0.54
0.29
4
0.38
0.15
0.43
0.19
5
0.78
0.60
6
0.69
0.47
7
0.76
0.58
8
0.80
0.63
9
0.69
0.47
10
0.65
0.42
11
0.65
0.43
12
0.71
0.51
13
0.61
0.37
14
0.47
0.23
15
0.76
0.57
16
0.85
0.71
17
0.87
0.76
18
0.80
0.64
19
0.65
0.42
20
0.71
0.50
21
0.63
0.39
22
0.71
0.50
23
0.55
0.30
24
0.63
0.39
25
Stand.Loading
0.70
0.71
0.75
0.78
รายองค์ประกอบ

2 = 150.023, df = 82 (p = .000), CFI =0.922, SRMR = 0.048, RMSEA = 0.045
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการกํากับตนเองของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)

ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standardized
Loading
รายองค์ประกอบ

PSR
0.554
0.661

Standardize Loading
CSR
NSR
ASR

WSR

0.819
0.662
0.595
0.535
0.608
0.571
0.572
0.475

0.73

0.80

0.51

0.63

0.606
0.509
0.74

R2
0.307
0.437
0.670
0.438
0.354
0.286
0.370
0.326
0.327
0.226
0.368
0.259

2 = 128.947, df = 37(p = .000), CFI =0.922, SRMR = 0.049, RMSEA = 0.078
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการรับรู้ความสามารถตนเอง
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)

ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
8
Standardized
Loading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
ความคาดหวังในความสามารถ ความคาดหวังในผลของการ
ของตนเอง
กระทํา
0.389
0.432
0.631
0.523
0.664
0.791
0.847
0.641
0.78
0.89

R2
0.152
0.187
0.398
0.274
0.441
0.626
0.718
0.411

2 = 35.180, df = 16(p = 0.0038), CFI =0.968, SRMR = 0.033, RMSEA = 0.054
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการเผชิญปั ญหามุง่ อารมณ์
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)

ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
Standardized
Loading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
การเผชิญปั ญหามุง่ ที่อารมณ์
0.657
0.644
0.825
0.736
0.705
0.90

R2
0.431
0.415
0.681
0.542
0.497

2 = 13.366, df = 5(p = 0.0202), CFI =0.976, SRMR = 0.027, RMSEA = 0.064
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการถ่ายทอดการเป็ นมารดา
ของมารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)

ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
Standardized
Loading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
การถ่ายทอดการเป็ นมารดา
0.658
0.527
0.586
0.593
0.632
0.600
0.641
0.87

R2
0.434
0.277
0.344
0.352
0.399
0.360
0.412

2 = 85.104, df = 32(p = .000), CFI =0.926, SRMR = 0.049, RMSEA = 0.063
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรภาระต่อครอบครัว ของมารดา
หลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)
ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
6
7
StandardizedLoading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
0.721
0.778
0.876
0.767
0.663
0.534
0.638
0.89

R2
0.520
0.605
0.767
0.588
0.440
0.285
0.407

2 = 34.982, df = 10(p = .000), CFI =0.964, SRMR = 0.028, RMSEA = 0.078
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ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้ างของข้ อคําถามในตัวแปรการรับรู้สขุ ภาพบุตร ของ
มารดาหลังคลอดบุตรครรภ์แรก (n=695)
ข้ อ คําถาม
1
2
3
4
5
6
StandardizedLoading
รายองค์ประกอบ

Standardize Loading
0.693
0.715
0.641
0.912
0.860
0.906
0.90

R2
0.480
0.511
0.411
0.831
0.740
0.820

2 = 16.756, df = 6(p = 0.0102), CFI =0.979, SRMR = 0.017, RMSEA = 0.066
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ประวัต ยิ ่ อ ผู้วจิ ัย
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ประวัต ยิ ่ อ ผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูป่ ั จจุบนั
ตําแหน่งหน้ าที่การงานปั จจุบนั
สถานที่ทํางานปั จจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2536

พ.ศ.2542
พ.ศ.2549
พ.ศ.2560

จารุภา วงศ์ชา่ งหล่อ
4 กันยายน 2515
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์ เกื ้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พย.บ (พยาบาล)
จาก วิทยาลัยพยาบาลเกื ้อการุณย์ สํานักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร
ศม. (จิตวิทยาสังคม) คณะจิตวิทยา
จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พย.ม (มารดาและทารกแรกเกิด) คณะพยาบาลศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ปร.ด (วิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์)
จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

