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โรงเรียนพ่อแม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ และน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตัวใน
ระหว่างตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม รูปแบบการจัดกิจกรรมมีหลากหลาย วิธีการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นอีกวิธีหนึ่งทีสามารถน ามาใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ2กลุ่มเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง เพ่ือศึกษาผล
ของโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหญิงตั้งครรภ์แรกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์
อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ์แรก จ านวน50รายฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์เมื่อ
เริ่มท าการทดลอง เลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คัดเข้า แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 25 ราย ได้รับโปรแกรมการสอน
ตามปกติ และกลุ่มทดลอง 25 ราย ได้รับโปรแกรมการสอนออนไลน์ (Online) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
media) ที่ผู้วิจัยจัดขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในเรื่องความรู้, 
ความเครียดในขณะตั้งครรภ์และผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพได้แก่ระดับความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit 
level), พฤติกรรมการแปรงฟันได้ถูกต้องและ กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิตคิ่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, Independent t-test,Pair t-test ,Mann-Whitney U Test  

ผลการศึกษาพบว่าภายหลังการทดลองท้ังกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้เพ่ิมข้ึนและมี
ความเครียดลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<.001) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้และ
ความเครียดภายหลังการทดลองของทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ(p=.385 and .191) 
ส่วนผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพพบว่า ค่าความเข้มข้นของเลือด(Hct) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง มีค่าความเข้มข้นเลือดลดลง23ราย(92%)และ21ราย(84%)ในจ านวนนี้มีความเข้มข้นเลือดต่ ากว่า33% 
จ านวน 9ราย เป็นกลุ่มควบคุม 4 ราย(16%)และกลุ่มทดลอง 5 ราย(20%)มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 6รายที่มีความ
เข้มข้นเลือดเพ่ิมข้ึนเป็นกลุ่มควบคุม 2ราย(8%)และกลุ่มทดลอง 4ราย(16%) ส่วนในเรื่องพฤติกรรมการแปรงฟัน 
ส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคิดว่าตนเองแปรงฟันถูกต้องร้อยละ 88% และ92% ตามล าดับ ส าหรับ
การติดตามกราฟโภชนาการ ส่วนใหญ่กราฟโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติที่คาดว่าลูกจะมีน้ าหนักมากกว่า 2,500



กรัม (76% และ72%) มีภาวะโภชนาการเกิน 10 รายเป็นกลุ่มควบคุม 4ราย (16%) กลุ่มทดลอง 6ราย (24%) 
และมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ 3รายเป็นกลุ่มควบคุม 1 ราย (8%) และกลุ่มทดลอง1ราย (4%) 
 จะเห็นว่าการใช้วิธีการสอนโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์ สามารถส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้เพ่ิมข้ึนได้
เช่นเดียวกับการเรียนในห้องเรียนโรงเรียนพ่อแม่ตามปกติ จึงควรน าวิธีการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
สอนโรงเรียนพ่อแม ่ จะท าให้บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ และหญิงตั้งครรภ์
สามรถเข้าถึงกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ได้ง่ายขึ้น ได้รับความสะดวกมากข้ึน แต่ควรมีการตกลงข้อจ ากัดในเรื่องเวลา
ในการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้เหมาะสม 
 
 ค ำส ำคัญ : โรงเรียนพ่อแม่, สื่อสังคมออนไลน์, หญิงตั้งครรภ์ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

เมื่อตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ของฮอร์โมนในร่างกายซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ บทบาทของพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์นอกจากการซัก
ประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจครรภ์ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพแล้ว การให้ข้อมูลในการส่งเสริม
สุขภาพระยะตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์สามารถดูแลตนเองและปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ์ได้
ถูกต้องเหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ข้อมูลที่จ าเป็นจะต้องสอนแก่หญิงตั้งครรภ์ในช่วงอายุ ครรภ์ก่อน 28 
สัปดาห์ได้แก่การรับประทานอาหาร การรับประทานยาบ ารุง การดูและสุขภาพช่องปาก และการกระตุ้น
พัฒนาการทารกในครรภ์(กรมอนามัย,2559) หากหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความรู้ ก็จะส่งผลให้ปฏิบัติตนได้ไม่เหมาะสม 
เช่น รับประทานอาหารไม่เหมาะสม ไม่ได้สัดส่วนตามที่ร่างกายต้องการกล่าวคือรับประทานอาหารมากเกินไป จะ
ท าให้มีภาวะอ้วนและน้ าหนักเกิน (Lim ; et al., 2014) และอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์จากการคลอดไม่ดีเช่น การ
คลอดก่อนก าหนด จ าเป็นต้องได้รับการชักน าในการคลอด ต้องผ่าตัดคลอดเนื่องจากทารกมีขนาดโตกว่าปกติ หรือ 
ทารกมีความพิการแต่ก าเนิด หรือเสียชีวิตในครรภ์ (Tenenbaum-Gavish, & Hod, 2013) และในทางตรงกัน
ข้ามหากหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารน้อยเกินไป หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการก็อาจส่งผล
ให้ทารกแรกเกิดมีน้ าหนักน้อย การขาดธาตุเหล็กอาจส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุ
เหล็ก การขาดสารอาหารกลุ่มโฟลิก อาจจะท าให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทไขสันหลัง(พวงน้อย สาครรัต
นกุล,2539) นอกจากนี้ยังพบว่าการรับประทานกรดโฟลิกยังช่วยป้องกันหรือลดความพิการของอวัยวะระบบอ่ืน ๆ 
เช่น ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ และโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิดด้วย ทั้งช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น 
ภาวะรกลอกตัวก่อนก าหนด ภาวการณ์แท้งบุตร และภาวะครรภ์เป็นพิษด้วย(ชาญชัย พานทองวิริยะกุล, online) 
และการขาดไอโอดีนอย่างรุนแรงอาจส่งผลให้เซลสมองของทารกไม่พัฒนา ท าให้ทารกมีภาวะปัญญาอ่อน
(Cretinism)ได้(ประนอม บุพศิริ,2556) หญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับสารอาหารเหล่านี้อย่างเพียงพอ นอกจากจะได้รับ
จากอาหารที่รับประทานแล้ว การรับประทานยาเม็ดบ ารุงครรภ์ ไตรเฟอรืดีน(Triferdine) ให้ถูกต้องจะช่วยให้หญิง
ตั้งครรภ์ได้รับสารอาหารครบถ้วน เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จากข้อมูลกระทรวงสาธารณะสุขพบว่า



จ านวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในเขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 76.69 จะเห็น
ว่ายังมีหญิงตั้งครรภ์กว่าร้อยละ 23 ที่ยังไม่ได้รับประทานยาบ ารุงครรภ์(กระทรวงสาธารณสุข: online)  

อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในระยะตั้งครรภ์ อาจส่งผลให้เกิดความวิตกกังวล,เครียดและมีภาวะซึมเศร้า ซึ่ง
อาการเหล่านี้จะท าให้หญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ได้แก่ เพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ เพ่ิมแรงใน
การบีบตัวของหัวใจและหลอดเลือด มีผลท าให้เลือดไปเลี้ยงมดลูกและทารกในครรภ์ลดน้อยลง (กาญจนา ศรี
สวัสดิ์ และชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร, 2559) หรืออาจท าให้คลอดก่อนก าหนด และคลอดทารกน้ าหนักน้อย (Low 
Birth weight)นอกจากนี้ยังมีผลต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและสมองของทารกด้วย (Dunkle Schetter, C 
& Tanner, L, 2012) กลุ่มที่พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตระหว่างตั้งครรภ์มากที่สุดคือ หญิงตั้งครรภ์แรก ในช่วงไตร
มาสแรก ความเครียดจะลดลงเมื่ออายุครรภ์ 27 สัปดาห์ขึ้นไป(ศิริณธร มังคะมณีและคณะ, 2553) การให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างตั้งครรภ์ จะช่วยให้หญิงตั้ งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับตัวใน
บทบาทของการเป็นมารดาได้มากขึ้น ส่วนในเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่ามี
ประโยชน์เพียงใดและวิธีใดดีที่สุดเพียงแต่มีข้อสังเกตว่าทารกจ านวนไม่น้อยที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่อยู่
ในครรภ์มีสติปัญญาดี เลี้ยงง่าย อารมณ์ดี และได้เสนอแนะวิธีการกระตุ้นพัฒนาการด้วยวิธีใดๆที่เมื่อหญิงตั้งครรภ์
ได้ท าแล้วมีความสุขด้วย เช่น การฟังเพลง การพูดคุยกับลูก การลูบหน้าท้อง การส่องไฟที่หน้าท้อง มีศึกษาพบว่า 
ทารกที่มีอายุครรภ์ 16 สัปดาห์สามารถได้ยินและตอบสนองต่อเสียงเพลงที่ส่งผ่านจากช่องคลอดของมารดา โดย
ทารกมีการตอบสนองโดยการขยับปาก แลบลิ้นเท่าที่จะท าได้ ทางผู้วิจัยเชื่อว่า เสียงเพลงเป็นตัวก่อให้เกิดการ
ตอบสนองผ่านการขยับอวัยวะเพ่ือเปล่งเสียง เนื่องจากเสียงเพลงช่วยกระตุ้นการท างานของระบบสมองซึ่งปลุกเร้า
การใช้ภาษาและการสื่อสาร(López-Teijón M;et al,2015) 

ปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบได้บ่อยในระหว่างตั้งครรภ์ได้แก่ฟันผุและเหงือกอักเสบ  จากรายงานวิจัยผล
การตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ของส านักทันตสาธารณสุข พบว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีปัญหาฟันผุและ
มีหินน้ าลาย  มารดาที่มีฟันผุหลายซี่จะมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อจากแม่
สู่ลูกมากข้ึน ท าให้ลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ (สุธา เจียรมณีโชติชัย: online) นอกจากนี้ยังพบว่าโรคปริ
ทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนก าหนดและเด็กมีน้ าหนักแรกเกิดน้อยได้ (Soroye M ; et 
al,2015 Dec; online)  

จะเห็นได้ว่า การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอดมีความจ าเป็น เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองได้ หากหญิงตั้งครรภ์ไม่มีความรู้ในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องอาจส่งผลให้
ปฏิบัติตัวทางด้านสุขภาพไม่เหมาะสม เช่นการรับประทานยาบ ารุง, การรับประทานอาหาร การดูแลสุขภาพช่อง
ปากและการจัดการกับความเครียดไม่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ได้ เช่นการคลอดก่อนก าหนด ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย ไปจนถึง มีพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาไม่ดี  เมื่อ
ทบทวนรูปแบบในการให้ความรู้โรงเรียนพ่อแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน จะให้แบบรายกลุ่ม, รายบุคคล โดยผู้เรียนต้อง
มารับบริการที่โรงพยาบาล แต่จากการปฏิบัติงานพบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ได้ 
ครบ 100% เนื่องจากบางส่วนมีภาระในการท างาน ไม่สามารลางานได้บ่อย จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมการ
สอนในโรงเรียนพ่อแม่ได้ หญิงตั้งครรภ์เหล่านั้นจึงได้ข้อมูลในการปฏิบัติตัว และการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ไม่



ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จากการศึกษาของ ปิยธิดา สัมมาวรรณ และคณะพบว่า กลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่เข้าร่วม
โปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการในระยะตั้งครรภ์ มีน้ าหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
โปรแกรมอย่างมีนัยส าคัญ (2556) ซึ่งมีผลลัพธ์สอดคล้องกับการศึกษาของมนัสมีน เจะโนะ (2555) ที่พบว่าเมื่อจัด
โปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจาง ช่วยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มุสลิมที่มีภาวะโลหิต
จาง มีพฤติกรรมที่ดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโลหิตจางดีขึ้น จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้ จะช่วยให้หญิงตั้งครรภ์แสดงพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ได้  

การจัดรูปแบบการเรียนรู้สามารถท าได้หลากหลายช่องทาง จากข้อมูลการส ารวจพฤติกรรมการ
อินเตอร์เน็ตในประไทยปี 2560 พบว่าคนไทยใช้เวลาส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นอินเตอร์เน็ตในวันหยุดโดยเฉลี่ย 6 
ชั่วโมง 48 นาที/วัน ประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้มากท่ีสุดคือ You Tube, Face book และ Lineซึ่งส่วนใหญ่ใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรม พูดคุย ดูหนังออนไลน์ ดูถ่ายทอดสด คุยโทรศัพท์ มากที่สุดรองลงมาคือ ค้นหาข้อมูล 
, เป็นการรับ-ส่ง อีเมล , ดูทีวีและฟังเพลงและการซื้อสินค้าและบริการ ตามล าดับ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน),2560;/online) สอดคล้องกับผลการส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ,2559;/online) พบว่า คนไทยใช้โทรศัพท์สมาร์โฟน ร้อย
ละ 50.5 ของประชากร กิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท าผ่านสมาร์ทโฟนคือ สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) จะเห็นว่า
ในปัจจุบันมีการใช้อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย จากการสังเกตและ
สอบถามผู้รับบริการฝากครรภ์ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่  7 ขอนแก่น ผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และเป็นผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Face book และ Line ในการ
ติดต่อสื่อสาร จากการศึกษาของพิพัฒน์ อัฒพุธ และคณะ (2560, เมษายน-มิถุนายน) ได้ศึกษาผลของการเรียน
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียน สูงกว่าหลังเรียนอย่างมี
นัยส าคัญ ,ผู้เรียนมีผลการประเมินผลงานอยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อวิธีการสอนในระดับดีมาก 
นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมให้ครูใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน นั่นคือ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความพร้อมของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นตามล าดับ   (ธัญญวัฒน์ กาบค า  2556; 
online) จะเห็นว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เป็นช่องทางให้ผู้เรียน สามารถเข้าถึง
บทเรียนได้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น 

จากการศึกษาน าร่อง ในหญิงตั้งครรภ์แรกที่คลินิกฝากครรภ์จ านวน 20 ราย พบว่าหญิงตั้งครรภ์แรก มี
ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ในเรื่อง การรับประทานยาบ ารุงครรภ์, การรับประทานอาหาร และการ
ดูแลสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และเมื่อประเมินความเครียดโดยใช้แบบประเมินความเครียด
(ST-5) ส่วนใหญ่ร้อยละ 60มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับสงสัยว่ามีปัญหาเครียด (5-7 คะแนน) เมื่อถามถึง
แหล่งข้อมูลที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ค้นคว้าเพ่ือหาความรู้ในเรื่องการตั้งครรภ์ ร้อยละ 90 ค้นความจาก
อินเตอร์เน็ต และร้อยละ 75 สอบถามเพ่ือและญาติ จะเห็นว่าหญิงตั้งครรภ์แรกที่พ่ึงมาฝากครรภ์ ยังมีความรู้ไม่
เพียงพอ และมีความเครียดวิตกกังกลในระดับสูง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่พบว่ามีเพียงร้อยละ66 สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมเนื่องจาก ลางานไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ หรือหากลางานได้ก็



อาจถูกหักเงินค่าจ้างรายวัน ไม่ว่าง มีกิจธุระ ดังปัญหาที่กล่าวมานี้หากหน่วยบริการสามารถจัดช่องทางในการให้
ความรู้ โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องลาหยุดงาน จะท าให้หญิงตั้งครรภ์สามารถ
เข้าถึงข้อมูลความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ได้ รูปแบบการสอนหญิงตั้งครรภ์ผ่านระบบออนไลน์จึงเป็นวิ ธีที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะในยุคนี้เป็นยุคที่รัฐบาลกระตุ้นให้คนไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 กล่าวคือสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ง่ายขึ้น และสะดวกขึ้น ซึ่งปัจจุบันคนส่วนใหญ่ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การซื้อสินค้า แม้แต่การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว 
เข้าถึงได้ทุกเวลา ดังนั้นการสอนความรู้โรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ผลของการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในหญิงตั้งครรภ์แรก โดยการจัดโปรแกรมการสอนโรงเรียน
พ่อแม่เนื้อหาการเรียนช่วงอายุครรภ์<28 สัปดาห์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยถ่ายทอดสื่อการสอนผ่านเฟสบุค
(Face book) และ LINE Application ว่าจะท าให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงความรู้อย่างไร การเรียนรู้ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์จะเป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งส าหรับกลุ่มที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลาปกติของ
ราชการ อันจะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์เหล่านั้นได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงและได้รับข้อมูลในการดูแลตนเองได้
อย่างถูกต้องครบถ้วนแม้หญิงตั้งครรภ์รายนั้นไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามนัดหมาย อันจะ
ส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์น าความรู้ที่ได้รับไปดูแลสุขภาพตนเอง และลูกในครรภ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้, ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ ก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการสอน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความรู้, ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ ภายหลังหลังได้รับโปรแกรมการสอน

ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
3. เพ่ือติดตามผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของเลือด,พฤติกรรมการแปรงฟันได้

ถูกต้องและ กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve)  
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ประชากรที่ศึกษา  คือหญิงตั้งครรภ์แรก ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย
ที๗่ ในช่วงเดือนกันยายน 2561 -พฤษภาคม  2562 

2. กลุ่มตัวอย่าง หญิงตั้งครรภ์แรก ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่๗ จ านวน 50 คน ได้มาตามเกณฑ์คัดเข้า จากนั้นจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่ม
ควบคุม 25คนและกลุ่มทดลอง 25 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา  
3.1 ตัวแปรอิสระ โปรแกรมการสอนหญิงตั้งครรภ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และวิธีการสอนปกติ 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้, ความเครียดของหญิงตั้งครรภ์ และผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพ

ได้แก่ ค่าความเข้มข้นเลือด, พฤติกรรมการแปรงฟันและ ค่าดัชนีมวลการเทียบค่าตามกราฟโภชนาการหญิง
ตั้งครรภ์ (Vallop curve) 
 4. ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยกลุ่มควบคุมได้รับโปรแกรม
การสอนปกติที่แผนกฝากครรภ์ ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 1ครั้ง กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์



แอปพลิเคชัน เฟสบุค(Face book) และไลน์ (LINE) โดยส่งเนื้อหาให้ สัปดาห์ละ 1เรื่องจ านวน4สัปดาห์และ
ข้อความภาพกระตุ้นเตือน3 ครั้งต่อสัปดาห์ หากไม่เข้าใจสามารถไปดูย้อนกลับได้ไม่จ ากัดครั้งและสอบถามผ่าน
ไลน์กลุ่มหรือไลน์ส่วนตัว 
สมมุติฐำนกำรวิจัย 

1. กลุ่มที่เรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ มีคะแนนความรู้เพ่ิมข้ึนและมี
คะแนนความเครียดลดลงกว่าก่อนการทดลอง 

2. ภายหลังการทดลอง กลุ่มท่ีเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ มีคะแนน
ความรู้,ความเครียดไม่แตกต่างกัน 

3. กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพเป็นไปในทางบวก 
วิธีกำรศึกษำ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบกึ่งทดลอง สองกลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลัง (Quasi- experimental study: 2 
group pretest – posttest design) ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ในหญิงตั้งครรภ์แรก ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประชากร
ที่ศึกษาในครั้งนี้คือหญิงตั้งครรภ์แรก ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรก ระหว่างเดือน 
กันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562  

ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ที่ศึกษาคือหญิงตั้งครรภ์แรก มีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์เมื่อฝากครรภ์ครั้งแรกที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่๗ ในช่วงเดือนกันยายน 2561 – พฤษภาคม  2562 

กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม (Simple Random sampling) โดยคัดเลือกหญิง
ตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คัดเข้าและคัดออก โดยท าการจับฉลากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือจัดเข้ากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมดังนี้ จับฉลากได้หมายเลข 1 คือกลุ่มควบคุม จับฉลากได้หมายเลข2คือกลุ่มทดลอง และก าหนดเกณฑ์
ในการคัดเข้าและคัดออกดังนี้ 

เกณฑ์กำรคัดเข้ำ 
 1) หญิงตั้งครรภ์ ครรภ์แรก อายุ 20-35 ปีนับถึงวันก าหนดคลอด มาฝากครรภ์ครั้งแรก และ

อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์  
2) มีโทรศัพท์สมาร์ตโฟน (smart phone) สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเป็น

ผู้ใช้งาน Application Face book (Fb) และ LINE  
   3) ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในขณะตั้งครรภ์มาก่อน 
   4) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม เช่น เป็นโรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ 
เกณฑ์เกณฑ์กำรคัดออก  

1) ไม่สามารถเข้าร่วมการศึกษาได้ตลอดระยะเวลาท าการศึกษา 
3) กลุ่มตัวอย่างย้าย/เปลี่ยนสถานที่รับฝากครรภ์ 
4) ตัดสินใจยุติการเข้าร่วมการวิจัย 



เกณฑ์กำรให้เลิกจำกกำรศึกษำ 
1)กลุ่มตัวอย่างมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้แก่ มีภาวะน้ าตาลในเลือดสูงและ

แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 
2)กลุ่มตัวอย่างได้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ 

การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
การค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่าง ค านวณจากสูตรการหากลุ่มตัวอย่างแบบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง

ประชากรสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน โดยก าหนดความเชื่อมั่นในการทดลองร้อยละ 95 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ใน
สตรีตั้งครรภ์ต่อน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึนตามเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลตติยภูมิจังหวัด
ขอนแก่นมคี่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการรับประทานอาหารระหว่างตั้งครรภ์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  9.12 และ7.94 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.96 และ1.54 ตามล าดับ น ามาค านวณโดยใช้
สูตร ผ่านแอพพลิเคชัน n4Studies (Bernard,R:2000)และ Ngamjarus C, Chongsuvivatwong V.:2014)ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 25 ราย เพ่ือป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้ผู้วิจัยเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มละ 50 ราย 
   
 กำรด ำเนินกำรวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือในการท าวิจัยโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วยเนื้อหา

แผนการสอนเรื่องความเครียดกับการตั้งครรภ์,การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์,การรับประทานยาบ ารุงครรภ์,
การดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับประทานอาหาร โดยปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือการด าเนินการโรงเรียนพ่อ
แม่(กรมอนามัย,2558)และใช้สื่อวิดิโอเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากในหญิงตั้งครรภ์ ของศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์ กรมอนามัย และวิดิโอเรื่องความเครียดในขณะตั้งครรภ์ ของโรงเรียนพ่อแม่จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่
ในครรภ์ ของเสถียรธรรมสถาน ประกอบการสอน ส่วนข้อความภาพนิ่ง เพ่ือกระตุ้นเตือนผู้วิจัยจัดท าขึ้นตาม
แผนการสอน และถ่ายท าวิดิโอการสอนเรื่อง การรับประทานยาบ ารุงครรภ์ และโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ จาก
ห้องสอนโรงเรียนพ่อแม่ โดยทีมผู้วิจัย 

2.เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์จ านวน 30 ข้อที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น 

แบบเลือกตอบ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
ส่วนที่ 3  แบบสอบถามความเครียดส าหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยเลือกใช้แบบทดสอบความเครียด

ของหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 15 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต; 2561(Online) มีเกณฑ์การให้คะแนนคือ 
ไม่มี ได้0คะแนน มีเล็กน้อย ได้ 1 คะแนน มีมากหรือบ่อยครั้ง ได้ 2 คะแนน 



ส่วนที่ 4  การวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ได้แก่ ระดับความเข้มข้นของเลือด(Hct), พฤติกรรมการ
แปรงฟันได้ถูกต้องและ กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop curve) ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมการสอน 

3. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
3.1 โปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตรวจสอบความถูกต้อง และความ

เหมาะสมของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้แก่ สูติแพทย์ 1 คน, พยาบาลหัวหน้างานแผนกฝากครรภ์ 1 คน, 
นักโภชนากร 1, เภสัชกร 1 คนและทันตแพทย์ 1 คนคนตรวจสอบความตรงของเนื้อหาแผนการสอน (Content 
Validity) แล้วปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง 

3.2 แบบสอบถามความรู้ในการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา
เช่นเดียวกับข้อ1น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย น าแบบทดสอบ ไปหา
ค่าดัชนีความยากง่าย (P) อยู่ในช่วง.30-.80 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วธิีหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของคอนบาช (Cronbach Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 

4.  การปรับปรุงเครื่องมือในการสอน 
  การปรับปรุงสื่อการสอนและการหาคุณภาพของสื่อการสอน มีการหาคุณภาพของเครื่องและการ
หาประสิทธิภาพของสื่อดังนี้ 
  4.1 การหาคุณภาพของสื่อ ทดลองถ่ายทอดการสอนผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุค(Face book) เพ่ือ
ประเมินคุณภาพของสื่อการสอน ในเรื่อง ภาพ และเสียง โดยให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีลักกษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างประเมินคุณภาพของสื่อที่ถ่ายทอด โดยการทดลองแบบกลุ่มย่อย 15 ราย (Small group testing) โดยมี
เกณฑ์คะแนนภาพและเสียงคือ คะแนน 0 หมายถึงคุณภาพของภาพและเสียงต้องปรับปรุง, คะแนน 1หมายถึง
คุณภาพของภาพและเสียง ดี น าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพของภาพและเสียงตามข้อเสนอแนะจนผ่าน
เกณฑ์ดี 
  4.2 การหาประสิทธิผลของสื่อการสอน โดยหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: EI) 
ไดค้่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: EI) (Goodman R.I,K.A.Flether and E.W Schneider;1980 อ้าง
ใน เบญจมาศ คุชนี และคณะ;2561) เท่ากับ 0.54 โดยใช้สูตร 

ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: EI) =    P2 – P1 
            Total - P1 

  โดยที่    P1 แทน ผลรวมคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
   P2 แทนผลรวมคะแนนหลังเรียนทุกคน 
   Total แทนผลรวมของจ านวนนักเรียนกับคะแนนเต็ม 
    

ขั้นด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยชี้แจงโครงการกับทีมพยาบาลแผนกฝากครรภ์ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลอง

ด้วยตนเองโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไปพร้อมๆกัน  



กลุ่มควบคุม 
 หญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มควบคุมจะได้รับการนัด มาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ตามตาราง

ให้บริการปกติของคลินิกฝากครรภ์ กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้ในเรื่องความเครียดและการกระตุ้น
พัฒนาการทารกในครรภ์, การรับประทานยาบ ารุงครรภ์, การดูแลสุขภาพช่องปากและการเลือกรับประทาน
อาหาร ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง จ านวน 1 ครั้ง 

กลุ่มทดลอง 
ในกลุ่มทดลอง ภายหลังผู้วิจัยอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมการสอนออนไลน์ แก่กลุ่ม

ตัวอย่างแล้ว แนะน ากลุ่มตัวอย่างถึงข้ึนตอนการสมัครกลุ่มปิดบนบนเฟสบุคกลุ่มปิด (Face book) และการสมัคร
เข้ากลุ่ม LINE Application เพ่ือเรียนรู้และเป็นช่องทางในการสอบถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มทดลอง 
โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับชมวิดิโอตามแผนการสอนที่ผู้วิจัยส่งเชื่อมให้ในกลุ่มสัปดาห์ละ1 เรื่องจ านวน 4 สัปดาห์ 
กลุ่มตัวอย่างสามารถเปิดดูได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ไม่จ ากัดเวลา และสามารถสอบถามข้อมูลย้อนกลับผ่านกลุ่มไลน์
ที่ผู้วิจัยจัดท าข้ึน มีการกระตุ้นเตือนสัปดาห์ละ3 ครั้ง และสื่อสารตอบข้อซักถามผ่าน Line โดย ขั้นตอนใส่(Feed) 
เนื้อหาสื่อการสอน ได้แก่ วิดิโอ, ข้อความภาพกระตุ้นเตือน, สนทนาผ่านกระดานข้อความโต้ตอบโดยมีวิธีการส่ง
(Feed)สื่อการสอนดังนี้ 
  สัปดาห์ที่ 1 : เรื่องการรับประทานยาบ ารุง 
  สัปดาห์ที่ 2 : การเลือกรับประทานอาหาร 
  สัปดาห์ที่ 3 : ความเครียดกับการตั้งครรภ์ และพัฒนาการทารกในครรภ์ และการกระตุ้น
พัฒนาการ  
  สัปดาห์ที่ 4 : เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก 

การส่งข้อความกระตุ้นเตือนสัปดาห์ละ 3 ครั้งด้วยข้อความภาพ โดยผู้วิจัยท าขึ้น และเลือกข้อความภาพ
จากสื่อประชาสัมพันธ์กรมอนามัย ส่งทุกวันจันทร์วันพุธ วันศุกร์ มีการสื่อสาร กับกลุ่มตัวอย่างสื่อสารทางผ่านไลน์  
 
การเก็บข้อมูลหลังการทดลอง  

 ภายหลังกลุ่มตัวอย่างได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ก าหนดแล้ว ในการนัดตรวจครรภ์ครั้ง
ที่ 3 ในช่วงอายุครรภ์ 30 สปัดาห์ ซึ่งเป็นการนัดฝากครรภ์ตามเกณฑ์ฝากครรภ์คุณภาพ ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล
หลังการทดลอง ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และติดตามผลความเข้มข้นของเลือด(Hct) พร้อมกับการเจาะ
เลือดครั้งที่ 2 โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และผู้วิจัยบันทึกข้อมูลผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม
สุขภาพจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
 
กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง 
 การด าเนินการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงหลักจริยธรรมในการท าวิจัยและสิทธิส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยเสนอโครงร่างให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัยพิจารณารับรองเมื่อผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการ(รหัส 234 การประชุมครั้งที่ 60-11/2561 รับรองวันที่ 6 กันยายน2561-5กันยายน2562) และ



ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ให้ท าการศึกษาได้ ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา สอบถามความสมัครใจใน
การเป็นผู้เข้าร่วมในงานวิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย กระบวนการในการด าเนินการวิจัยก่อนท า 
การศึกษากับผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคน กลุ่มตัวอย่างจะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วม หรือออกจากงานวิจัยตอน
ไหนก็ได้ก็ได้ตลอดการวิจัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีผลต่อการดูแลรักษาที่จะได้รับจากโรงพยาบาล 
ข้อมูลทั้งหมด ที่รวบรวมได้จะเก็บเป็นความลับที่จะมีเพียงผู้วิจัย เท่านั้นที่ทราบข้อมูลและจ าน าเสนอข้อมูลเป็น
ภาพรวมเท่านั้นเมื่อหญิงตั้งครรภ์ตกลงที่จะเข้าร่วมในการศึกษา จะมีการลงชื่อในใบแสดงความยินยอมในการ เขา้
ร่วมการวิจัยหลังจากนั้นจึงจะด าเนินการวิจัยได้ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ สถิติ Independent t-test, Pair t-test, Mann-Whitney Test ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัว

แปรทั้ง 2 กลุ่ม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (α)เท่ากับ0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. คุณลักษณะสังคมประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจ านวน 50 ราย เป็นกลุ่มควบคุม 
25 รายและกลุ่มทดลอง 25 ราย การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 25.57ปี อายุครรภ์เฉลี่ยเมื่อมาฝาก
ครรภ์ครั้งแรก10.70 สัปดาห์ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ40 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 32 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ100 มีโทรศัพท์มือถือชนิดสมาร์ทโฟน(Smart Phone) และ สื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social media) ที่ใช้มากที่สุดทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคือ ไลน์(LINE), เฟสบุค (Face book) 
รองลงมาคือ ยูทูป( You Tube ) (ร้อยละ100,100และ98.48 ตามล าดับ ก่อนมาฝากครรภ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ได้ศึกษาข้อมูลการปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์จากอินเตอร์เน็ตและจากเพ่ือนหรือญาติ ช่วงเวลาที่ใช้โทรศัพท์เพ่ือ
ติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย(Social media) มากที่สุดคือเวลา 18.01-21.00น.คิดเป็นร้อยละ40และ เวลา 
09.01-12.00น.คิดเป็นร้อยละ 26  

2. ผลการเปรียบเทียบความรู้ และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์ก่อนการทดลอง พบว่าหญิง
ตั้งครรภ์ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีคะแนนความรู้และความเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ ก่อนการทดลองไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.207แล.219 ตามล าดับ) (ตารางท่ี 1 และตารางที่2) 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนน ความรู้ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลอง 

 
 

ตัวแปร x  S.D. t P value 

ควำมรู้  
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 

 
16.40 
14.88 

 
4.518 
3.855 

 
1.280 

 
.207 



ตารางที่2 เปรียบเทียบคะแนน ความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง 
ก่อนการทดลอง 

 
3. เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ก่อนและหลังการทดลอง พบว่าหญิง

ตั้งครรภ์ในกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองในมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เพ่ิมขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (   =14.88 และ 23.08ในกลุ่มควบคุมและ    =16.40 และ 22.56 ในกลุ่มทดลองP<.001) และ มีคะแนน

ความเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ลดลงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (   =7.80 และ 4.16ในกลุ่ม

ควบคุมและ    =5.80 และ 3.40 ในกลุ่มทดลองP<.001)(ตารางที่ 3) 
 
 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความรู้และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง ระหว่างก่อนและหลังการทดลอง 

 
 

ตัวแปร    S.D. Median IQR Mean 
Rank 

Mann 
Whitney 

U 

P 
value 

ควำมเครียดระหว่ำงตั้งครรภ์ 
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 

 
7.800 
5.80 

 

 
5.37 
3.33 

 
7.00 
5.00 

 
7.00 
4.00 

 
28.02 
22.98 

 
 

249.500 

 
 

.219 

กลุ่ม ตัวแปร x  S.D. t P value 

กลุ่มควบคุม ควำมรู้  
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 
ควำมเครียดระหว่ำงตั้งครรภ์ 
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 

 
14.88 
23.08 

 
7.80 
4.16 

 
3.85 
1.18 

 
5.38 
2.70 

 
 

12.965 
 
 

4.062 

 
 
<.001 
 
 
<.001 

กลุ่มทดลอง ควำมรู้  
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 
ควำมเครียดระหว่ำงตั้งครรภ์ 
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 
 

 
16.40 
22.56 

 
5.80 
3.40 

 
4.52 
2.10 

 
3.33 
2.31 

 
 

7.569 
 
 

4.243 

 
 
<.001 
 
 
<.001 



4. ผลการเปรียบเทียบความรู้และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ภายหลังการทดลอง 
พบว่าหญิงตั้งครรภ์ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง มีคะแนนความรู้และความเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ หลังการ
ทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p=.385แล.191 ตามล าดับ)(ตารางที่ 4) 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนความรู้ และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลอง 

 
5. ผลลัพธ์ของพฤติกรรมสุขภาพ ค่าความเข้มข้นของเลือด(Hct) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มควบคุมและ

กลุ่มทดลองมีค่าความเข้มข้นเลือดลดลง23ราย(92%)และ21ราย(84%)ในจ านวนนี้มีความเข้มข้นเลือดต่ ากว่า33%
และวินิจฉัยว่ามีภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ จ านวน 9ราย เป็นกลุ่มควบคุม 4 ราย(16%)และกลุ่มทดลอง 5 
ราย(20%) มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 6รายที่มีความเข้มข้นเลือดเพ่ิมขึ้นเป็นกลุ่มควบคุม 2ราย(8%)และกลุ่มทดลอง 4
ราย(16%) ส่วนในเรื่องพฤติกรรมการแปรงฟัน ส่วนใหญ่ทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองคิดว่าตนเองแปรงฟัน
ถูกต้องร้อยละ 88% และ92% ตามล าดับ ส าหรับการติดตามกราฟโภชนาการ ส่วนใหญ่กราฟโภชนาการอยู่ใน
เกณฑ์ปกติท่ีคาดว่าลูกจะมีน้ าหนักมากกว่า 2,500กรัม (76% และ72%) มีภาวะโภชนาการเกิน 10 รายเป็นกลุ่ม
ควบคุม 4ราย (16%) กลุ่มทดลอง 6ราย (24%) และมีภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ 3ราย เป็นกลุ่มควบคุม 2ราย 
(8%) และกลุ่มทดลอง1ราย (4%) 

 
อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาพบว่าหญิงตั้งครรภ์แรก ในกลุ่มควบคุมที่ได้รับโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ตามปกติ 
และกลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรมการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้นและมี
ความเครียดในขณะตั้งครรภ์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001)  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 และ
ภายหลังการทดลอง กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ และความเครียดระหว่างตั้งครรภ์ไม่แตกต่างกัน 
เป็นไปตามสมมุตติฐานข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การสอนและให้ความรู้ตามโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ 
ทั้งรูปแบบปกติ และรู้แบบการสอนออนไลน์ มีเนื้อหาที่จ าเป็น และครอบคลุมความรู้ที่หญิงตั้งครรภ์จ าเป็นต้องรู้ 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในระหว่างตั้งครรภ์ วิธีการสอนแบบปกติ มีแผนการสอนชัดเจน สอนโดยผู้วิจัยและทีมสห

 
ตัวแปร 

 

   

 
S.D. 

 
Median 

 
IQR 

Mean 
Rank 

Mann 
Whitney 

U 

P 
value 

ควำมรู้  
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 
 

 
22.81 
22.56 

 
2.06 
2.10 

 
23.00 
23.00 

 
2.25 
2.50 

 
27.26 
23.74 

 
 

268.500 

 
 

.385 

ควำมเครียดระหว่ำงตั้งครรภ์ 
กลุ่มควบคุม(n=25) 
กลุ่มทดลอง (n=25) 

 
3.45 
3.40 

 
2.32 
2.31 

 
3.00 
3.00 

 
3.00 
2.00 

 
28.16 
22.84 

 
 

246.000 

 
 

.191 



สาขาวิชาชีพวิธีการสอนเป็นไปตามล าดับขั้นตอน มีการท าแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ก่อนเรียน และ และ
ประเมินความรู้หลังเรียน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามผู้วิจัยหรือพยาบาลแผนกฝากครรภ์ได้ตลอดเวลา และใน
การมาตรวจตามนัดแต่ละครั้งพยาบาลหน่วยฝากครรภ์แต่ละจุด จะเน้นย้ าข้อส าคัญในการปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง การกินยาบ ารุง, การรับประทานอาหาร และการดูแลสุขภาพช่องปาก ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จะได้รับการทวน
สอบข้อมูลจ าเป็นอยู่เสมอท าให้จ าได้และน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมพร ถิตย์ผาดและ
พรรณี บัญชรหัตถกิจ(2555) พบว่าเมื่อจัดโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารในสตรีตั้งครรภ์
พบว่าหญิงตั้งครรภ์มีความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมมากข้ึน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ลักษณ์ วงษา
เนาว์ (2557)ไดจ้ัดโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่หญิงตั้งครรภ์ ผลการทดลองพบว่าหญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุดีขึ้น 

ส าหรับในกลุ่มที่จัดการเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ได้ใช้แผนการสอนเช่นเดียวกันกับหลักสูตรปกติ ถ่ายทอด
เป็นวิดิโอมีภาพประกอบโดยทีมสหสาขาวิชาชีพคนเดียวกับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้แสดงวิดิโอการเรียนรู้แต่ละ
เรื่องลงในแอปพลิเคชั่น เฟสบุค(Face book) และไลน์กลุ่ม (LINE) ส่งให้หญิงตั้งครรภ์ทุกสัปดาห์ หากไม่เข้าใจ 
หญิงตั้งครรภ์สามารถไปดูซ้ าได้บ่อยเท่าที่ต้องการ มีการสอบถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม (LINE) ซ่ึง
เปิดโอกาสให้ซักถามโดยมีทีมผู้วิจัยช่วยตอบค าถามตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ จึงท าให้หญิงตั้งครรภ์มีความ
มั่นใจ และเข้าใจเนื้อหาได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมีข้อความภาพกระตุ้นเตือนกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์อยู่เป็นระยะ ท าให้หญิงตั้งครรภ์เข้าใจและเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก ปัจจุบันมีการใช้รูปแบบการสอนด้วยวิธี
เรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มากขึ้นเนื่องจากสะดวก สามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาตามแต่ผู้เรียนต้องการ โดยมี
การศึกษาพบว่าพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ,ผู้เรียนมีผลการประเมินผลงาน
อยู่ในระดับมาก และผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อวิธีการสอนในระดับดีมาก(พิพัฒน์ อัฒพุธ และคณะ 2560) การสอน
ออนไลน์ผ่านเว็บบล็อก สามารถน ามาจัดการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกกับเพ่ือนครูที่
อยู่ต่างโรงเรียน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน นั่นคือ สามารถเรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา ตามความพร้อมของ
ผู้เรียน และผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น (ธัญญวัฒน ์
กาบค า  2556; online) จึงประจักษ์แล้วว่าการสอนรูปแบบใหม่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุค Thailand 4.0 ผู้เรียนในยุคนี้มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการน าเทคโนโลยีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้และส่งเสริมการเรียนรู้ มีการใช้สื่อและสังคมออนไลน์
ที่มีวิจารณญาณมากขึ้น เมื่อได้เรียนรู้จากสื่อที่เหมาะสมและเนื้อหาที่ครบถ้วน จึงท าให้หญิงตั้งครรภ์สามารถ
เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ ท าให้หญิงตั้งครรภ์มีคะแนนความรู้เพ่ิมขึ้น และมีความเครียดลดลงได้ 

ส่วนการติดตามผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพ พบว่าผลการศึกษาไม่เป็นไปตามสมมุตติฐานทุกพฤติกรรม หญิง
ตั้งครรภ์ทั้งสองกลุ่มมีผลลัพธ์พฤติกรรมสุขภาพเป็นไปในทางบวก คือเรื่องการแปรงฟันได้ถูกต้อง และมีกราฟ
โภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ ส่วนผลลัพธ์ค่าความเข้มข้นเลือดนั้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีค่าความเข้มข้นเลือด
ลดลง ทั้งนีอ้าจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาในขณะตั้งครรภ์จะพบว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีภาวะ 

Physiologic anemia หรือภาวะ hemodilution ของการตั้งครรภ์ ไม่ใช่ภาวะโลหิตจางที่แท้จริง เกิดจากการเพ่ิม
พลาสมาระหว่างการตั้งครรภ์มากกว่าการเพ่ิมของเม็ดเลือดแดง (ธีระ ธงสง,online) จึงท าให้ค่าความเข้มข้นเลือด 



(Hematocrit) ลดลง อย่างไรก็ดีในการศึกษาครั้งนี้ยังพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางเป็นกลุ่มควบคุม 4 ราย
และกลุ่มทดลอง 5 ราย ซึ่งสอดคล้องกับอุบัติการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์พบได้ร้อยละ 18 
และยังเป็นปัญหาสุขภาพของโรงพยาบาลจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม ได้แก่ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจและแรงสนับสนุนจากครอบครัวหรือต้นทุนชีวิตว่ามีความแตกต่างกันและมีผลต่อภาวะโลหิตจางของ
หญิงตั้งครรภ์แรกหรือไม่เพียงใด  ซ่ึงมาลีวัล เลิศสาครศิริ ได้ศึกษาพบว่าต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น จะมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นสนใจตนเอง และ
มีพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์(2559./online)สอดคล้องกับการศึกษาของ กวินฑรา ปรีสงค์
(2558)ได้พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์
ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมการดูแล ตนเอง การรับรู้ประโยชน์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการรับรู้อุปสรรค 
ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ หญิงตั้งครรภ์ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเพียงความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไดจ้ าเป็นต้องประยุกต์องค์ความรู้ด้านอ่ืนๆในการจัดกิจกรรม
โรงเรียนพ่อแม่ด้วย เพ่ือส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ตระหนักถึงความส าคัญ และแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองที่
ถูกต้องตามความรู้ที่ได้รับ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ       
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าโปรแกรมการสอนโรงเรียนพ่อแม่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยส่งเสริมให้
หญิงตั้งครรภ์แรกมีความรู้เพ่ิมข้ึนและมีความเครียดลดลง กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ จึงควรน าวิธีการ
สอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้หญิงตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลในการ
ปฏิบัติตัวได้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
1.  การจัดกิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควรเลือกช่องทางที่สามารถสื่อสารได้สองทาง จะท าให้หญิง

ตั้งครรภ์สามารถสอบถามข้อมูลได้โดยตรง 
2. ควรพัฒนาเนื้อหาโรงเรียนพ่อแม่อ่ืนๆ ในการสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

การนับลูกดิ้น การสังเกตอาการผิดปกติท่ีควรมาพบแพทย์ ระยะเวลาในการเรียนแต่ละเรื่องไม่ควรนานเกินไป 
3. ควรก าหนดข้อตกลงในการใช้ และก าหนดระยะเวลาในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนจะช่วยให้การจัด
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