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Predictability of Knowledge, Attitude, Subjective Norm 

and Perceived Behavioral Control on Intention to 

the Use of Long - Acting Reversible Contraception 

among Primipara Pregnant Adolescents* 

Abstract 
 Purpose: This study aimed to investigate the predictability of knowledge, attitude, subjective norm 
and perceived behavioral control on intention to the use of long - acting reversible contraception among 
primipara pregnant adolescents. 
 Design: Correlation predictive design. 
 Methods: The sample consisted of 134 adolescent pregnant women receiving antenatal care at    
tertiary hospital in Phitsanuloke province. Instruments included the demographic characteristic          
questionnaire, the knowledge about use of long - acting reversible contraception questionnaire, the       
attitude towards the use of long - acting reversible contraception questionnaire, the subjective norm    
towards the use of long - acting reversible contraception questionnaire and the perceived behavioral    
control towards the use of long - acting reversible contraception questionnaire. Data were analyzed using 
descriptive statistics and Multiple Linear Regression. 
 Main findings: The finding revealed that knowledge, attitude, subjective norm and perceived      
behavioral control could explain the variances in intention to the use of long - acting reversible          
contraception among primipara pregnant adolescents by 19% (R2  =  . 19 ) .  Only Subjective norm could     
predict intention to use long - acting reversible contraception among primipara pregnant adolescents with 
statistical significance (β = .30, p < .05). 
 Conclusion and recommendations: Subjective norm could predict intention to the use of        
long - acting reversible contraception in primipara pregnant adolescents. Therefore, it is suggested that 
midwives and nurse should promote the intention by encouraging husbands and family members as the 
supporters of adolescent pregnant women to plan together with the adolescents for using long - acting 
reversible contraception.  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาอ านาจท านายของความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ความสามารถใน

การควบคุมพฤติกรรม ต่อความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงท านาย 
วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ว ัยรุ่นครรภ์แรกจ านวน 134 รายที่มาฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาล

ศูนย์ จังหวัดพิษณุโลก เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการคุมก าเนิดระยะยาว 
แบบสอบถามทัศนคติในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาว แบบสอบถามการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาว 
แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการคุมก าเนิดระยะยาว และความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิด
ระยะยาว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการถดถอยเชิงพหุคูณ   

ผลการวิจัย: ความรู้ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมในการ
ใช้การคุมก าเนิดระยะยาวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรกได้ร้อยละ 19 (R2 = .19) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงสามารถท านายความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิด
ระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (β = .30, p < .05) 

สรุปและข้อเสนอแนะ: การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์
วัยรุ่นครรภ์แรก ดังนั้นพยาบาลผดุงครรภ์ควรเสริมสร้างความตั้งใจในการใช้การคุมก าเนิดระยะยาวในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยให้
สามีและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการวางแผนการคุมก าเนิดระยะยาว เพื่อที่จะเป็นแรงสนับสนุนในการใช้การ
คุมก าเนิดระยะยาวให้แก่วัยรุ่น  
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