
1. ชื่อเรื่อง   การดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลรตัภูมิ จังหวัด
สงขลา 
2. ความสําคัญและที่มาของปญหา 
               การตั้งครรภ เปนการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ซึ่งเมื่อรูวาตั้งครรภแลว สิ่งแรกที่ควร
ปฏิบัติ คือเขารับการฝากครรภโดยเร็วที่สุด (ดาราพงศ ลังกาฟา, 2555) เพราะจุดมุงหมายในการ  
ฝากครรภนั้น เพื่อไหแนใจวามารดาและทารกในครรภมีสุขภาพดี แข็งแรงตลอดการตั้งครรภ เปนการ
ตรวจสอบภาวะเสี่ยงและผลลพัธอันไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นตอมารดาและบุตรในครรภ      
(Villar, et al., 1997) ระหวางการตั้งครรภและการคลอด (Golding, et al., 1989) ซึ่งหากมีปญหา
หรือสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนในระหวางการต้ังครรภมารดาจะไดรีบปรึกษาแพทยและเขารับการรักษาได
ทันทวงที ทําใหสามารถลดอัตราตายในมารดาและทารกแรกเกิดลงได (Cunningham, et al., 2005)  
              ประเทศไทย หญิงต้ังครรภมีการฝากครรภลาชา (ฝากครรภเมื่ออายุครรภมากกวา 12 
สัปดาห) รอยละ 53 ซึ่งการฝากครรภลาชา จะไมสามารถคนหาแกไขความผิดปกติไดทนั สงผลให
เด็กไทยแรกเกิดมีตนทุนชีวิตต่ํา เกิดมาไมสมบูรณ แมมีอัตราการขาดสารไอโอดีนรอยละ 53 ภาวะ
โลหิตจางรอยละ 18 พบทารกแรกเกิดนาหนักตัวนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 8 ทารกแรกเกิดมี
ภาวะ Down syndrome 1.25 : 1,000 การเกิดมีชีพ เปนโรคธาลสัซีเมยีชนิดรุนแรง 6 : 1,000 การ
เกิดมีชีพ ภาวะพรองธัยรอยดแตกําเนิด 6 : 1,000 การเกิดมีชีพ เด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก    
รอยละ 2.4เดก็กินนมแมอยางเดียว 6 เดือน เพียงรอยละ 54 หรือประมาณ 430,000 คน และเด็ก
อายุต่ํากวา 6 ป มีพัฒนาการสมวัยเพียงรอยละ 70 (สานกัสารสนเทศและประชาสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุข, 2555) อันตรายและผลกระทบของการตั้งครรภที่เกิดข้ึนทั้งกับมารดาและทารก สาเหตุที่
สําคัญมาจากพฤติกรรมการดแูลสุขภาพตนเองที่ไมถูกตองของมารดาในขณะตั้งครรภ (สุวชัย อินทร
ประเสริฐ, 2549) ปญหาเหลานี้จาํเปนตองเรงแกไขและปองกันอยางจริงจัง โดยใหหญิงตั้งครรภทุก
คนฝากครรภตั้งแตรูตัววาตั้งครรภหรือกอนอายุครรภครบ 3 เดือนซึ่งเปนชวงสําคัญของการพัฒนา
อวัยวะของเด็ก ในครรภให ครบถวน และใหเขารับการตรวจครรภอยางตอเนื่องตามท่ีแพทยนัดหมาย
ทุกครั้ง ทั้งนี้ สาเหตุสวนใหญท่ีทําใหเกิดการคลอดกอนกําหนดและทารกแรกเกิดมีนาหนักตัวนอย มา
จากสุขภาพแมขณะตั้งครรภ เชน การติดเชื้อของระบบทางเดินปสสาวะ มีภาวะโลหิตจาง ภาวะ
โภชนาการไมด ีมีโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่จัด หรือ
ดื่มเหลามาก หากหญิงตั้งครรภไดรับการดูแลสุขภาพอยางถูกตองจากบุคลากรทางการแพทย หรือ 
เจาหนาท่ีสาธารณสุข จะชวยลดปญหาดังกลาวลงไดอยางแนนอน (หนังสือพิมพคมชัดลึก, 2550) 
ทั้งนี้การไปฝากครรภและไดรบัการตรวจครรภอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งปฏิบัติตัวใหถูกตองเหมาะสม 
เปนสิ่งที่จําเปนและควรตองปฏิบัติของหญิงตั้งครรภ เพื่อใหการตั้งครรภดําเนินไปดวยดีจนกระทั่ง
คลอด และไดทารกที่มีสุขภาพดี (สานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2555)  

การเตรียมตัวแมกอนการตั้งครรภ ท้ังดานรางกายและจิตใจ การฝากครรภโดยเร็วเมื่อรูวา
ตั้งครรภ เพื่อแมจะไดรับการดูแล และไดรับคาแนะนาํเก่ียวกับการปฏิบัติตัวระหวางตั้งครรภอยาง
ถูกตองทันกาล นอกจากนี้ ถาพอและแมมีโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคธาลสัซีเมยี เอดส 
หรือโรคติดเชื้อบางชนิด เชน หัดเยอรมัน หากแพทยหรือเจาหนาที่สาธารณสุขไดรูเสียแตเนิ่น ๆ ก็จะ
สามารถชวยเหลือ ปองกัน ดแูลรักษาไดอยางถูกตอง สุขภาพแมและเด็กจะดีได นอกจากตัวของแม



เองแลว ยังตองอาศัยการดูแลจากสามี ครอบครวั ชุมชนและสังคมรอบดาน ตลอดจนการรวมมือรวม
ใจของบุคคลตางๆ องคกร หนวยงานที่เก่ียวของ สนับสนุนการดาเนินงาน ดูแลสงเสริมสุขภาพแมและ
เด็กอยางจริงจังสุขภาพอนามัยแมทั้งทางรางกายและจิตใจ มีผลโดยตรงตอการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก ตั้งแตอยูในครรภ เชน โรคติดเชื้อถายทอดทางพันธุกรรม ปญหาการขาด
สารอาหาร โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โรคตางๆ ที่เก่ียวกับความผิดปกติของเม็ดเลือด ภาวะครรภเปนพิษ 
ภาวะการคลอดติดขัด เปนตน ดังนั้น แนวทางการปฏิบัติที่มีผลตอการอยูรอดปลอดภัย มีสุขภาพดี
ของแม และทารกแรกเกิด การเจริญเติบโตและพฒันาการสมวัย มีสุขภาพ และความเปนอยูที่ดีของ
ลูก หญิงมีครรภจาเปนตองไดรับการดูแลและปฏิบัติตนอยางถูกตองตามคาแนะนําของแพทย เพื่อให
การตั้งครรภดาเนินไปดวยดีจนกระท่ังคลอด และไดทารกที่มีสุขภาพดี      (สานักสงเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย, 2555) 

 หนวยบริการฝากครรภรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา ตั้งแตปงบประมาณป 2557 – 2559 มีผูมารับ
บริการฝากครรภ  560 , 575 และ625 คน ตามลําดับ การฝากครรภครั้งแรกกอน 12 สัปดาห รอย
ละ 60  ,65     และ 70     ตามลําดับ  (รอยละ 60)  ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ( Hct ครั้งท่ี 2) รอย
ละ 18.04 ,1901 และ18.69 (ไมเกินรอยละ 10 )  อัตราทารกแรกเกิดนาหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
รอยละ  9.4  , 9.04 และ   8.52 (ไมเกินรอยละ 7)  ซึ่งตัวชี้วัดเหลานี้ยังพบวาปญหาอยู ผูวิจัยใน
ฐานะผูรับผิดชอบในการดูแลภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ จึงสนใจที่จะศึกษาการตัง้ครรภ ฝาก
ครรภ และการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนพฒันาการดูแล
สุขภาพตนเองของหญิงที่มาฝากครรภใหถูกตอง เหมาะสมตอไป 
3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

1. ความรูเก่ียวกับการตัง้ครรภและการฝากครรภ 
2. แนวคิด ทฤษฏีปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.วัตถุประสงคการวิจัย  
4.1. เพื่อศึกษาความรู เจตคติและการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ 
4.2. เพื่อศึกษาแรงสนับสนุนทางสงัคมในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงต้ังครรภ 
4.3. เพื่อศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตนในการดูแลสขุภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ 

  5. ขอบเขตการวิจัย 
 5.1 รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา ณ.จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-
sectional Descriptive study) ซึ่งผูวิจัยมุงศึกษาการฝากครรภพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลรัตภูมิ  อําเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 
 5.2 ประชากร คือ หญิงตั้งครรภในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลาทุกคน 
จํานวน 50 คน 
 5.3  ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลทั่วไป ขอมูลดานการตั้งครรภ ฝากครรภและสูตินารีเวช ความรู 
เจตคติและแรงสนับสนุนทางสังคม 
           5.4  ตัวแปรตาม คือ การปฏิบัติตนในการดแูลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ 
          5.5  ระยะเวลาการเก็บรวบรวม ระหวางเดือนสิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 



           5.6  สถานที่ศึกษาวิจัย คือ หนวยบริการฝากครรภโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
 
6. กรอบแนวคิด 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะขอมลูทั่วไป 

-อาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

-สิทธิการรักษาพยาบาล 

-ความสะดวกในการรักษา 

 

ลักษณะขอมลูทางดานการตั้งครรภ

และสูต ินารเีวช 

-ประวัตการต้ังครรภและ

ภาวะแทรกซอน 

-การวางแผนครอบครัว 

-
- ความรู  

- เจตคติ 

- แรงสนับสนนุทางสังคม 

 

การปฏิบัติตนในการดูแล

สุขภาพตนเองของหญิง

ตั้งครรภ 



7. นิยามเชิงปฏิบัติการณ 
1. การฝากครรภ หมายถึง การที่หญิงตั้งครรภไปรับบรกิารดูแลการตั้งครรภ เชน การตรวจ

ครรภ ตรวจรางกายทั่วไป เพื่อตรวจดูความกาวหนาของการตั้งครรภ และคนหาภาวะผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นไดในระยะตั้งครรภ โดยบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  

2. ทัศนคติตอการการตั้งครรภและการฝากครรภหมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูสึกของ
หญิงตั้งครรภ ที่มีตอการตั้งครรภและการฝากครรภ ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับการรูสึกดีใจเม่ือ
ทราบวาตั้งครรภ การตั้งครรภทําใหชีวิตทานยุงยากมากขึ้น การตั้งครรภทําใหสุขภาพทรุดโทรม 
ทารกในครรภเปนแรงกระตุนและกาลังใจในการสรางความม่ันคงใหกับครอบครัว การตั้งครรภเปน
เรื่องธรรมชาต ิ ไมจาํเปนตองไปฝากครรภ การรูสึกมัน่ใจในการคลอดมากข้ึนเมื่อมาฝากครรภ การ
ฝากครรภครบตามเกณฑหรือตามนัด จะเปนผลดีตอทารกในครรภ การรับประทานยาบาํรุงขณะ
ตั้งครรภจะทําใหเดก็ตัวโตและคลอดยาก การฝากครรภจะทําใหไดรับประโยชนตอการคลอด การฝาก
ครรภทําใหไดรับความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ เมื่อครรภแรกปกติ ครรภตอไปไม
จําเปนตองไปฝากครรภ และไมจําเปนตองไปฝากครรภทุกครั้งตามนัด เพราะถึงอยางไรก็มาคลอดท่ี
โรงพยาบาลได  

3. การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภหมายถึง การปฏิบัติตัวในการ
ดูแลตนเอง เพ่ือสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง และปองกันภาวะแทรกซอนระหวางต้ังครรภ ประกอบดวย
เรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน การไมรับประทานอาหารบางอยาง การดืม่นา การใส
รองเทาสนสูง การใสชุดคลมุทอง การพักผอน การฟงเพลง การทางานหนัก การออกกาลังกาย การ
ปฏิบัติกิจทางศาสนา  
  4.  ความรูเก่ียวกับการตั้งครรภ  การฝากครรภและการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงต้ังครรภ
หมายถึง การรูเรื่องราว ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการตั้งครรภและการฝากครรภ การเปลี่ยนแปลงของ
รางกาย อาการ การปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ และการไปฝากครรภ  

5. แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลเอาใจใส ไดรับ
คําแนะนําในเรื่องที่เก่ียวของกับการตั้งครรภและการคลอด จากสามีและญาติ เพื่อใหหญิงต้ังครรภ
สามารถดูแลสุขภาพตนเองและปองกันภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภท่ีถูกตอง ประกอบดวยขอ
คําถามเก่ียวกับการดีใจมากของสามีเมื่อทราบวาตั้งครรภ การเห็นดวยของสามีกับการมาฝากครรภ 
การไมชวยเหลือหรือแบงเบาภาระงานบานของสามีการพูดคุยหรือซักถามเก่ียวกับการตั้งครรภของ
สามีเปนประจาํการชวยจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชสําหรับหญิงต้ังครรภและทารกของสามี            
การปลอบใจหรือใหกาลังใจของสามี เม่ือมีเรื่องไมสบายใจ สามีใหการชวยเหลือดานการเงิน สามีมี
เวลาใหในระหวางตั้งครรภ ญาติแนะนาํและสนับสนุนใหมาฝากครรภ ญาติก็จะคอยชวยเหลือและให
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตนในระหวางตั้งครรภเสมอ เมื่อมีเรื่องไมสบายใจก็จะสามารถปรกึษากับ
ญาติได และเมื่อเกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับการตั้งครรภและการคลอดก็สามารถขอคําแนะนําจาก
ญาติได 

 
 
 



8. ประโยชนที่ไดรบั 
ในการวิจัยครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงการฝากครรภ ความรูและทัศนคติตอการตั้งครรภและการ

สนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาต ิ พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภและปจจัยที่
เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  
นํามาวางแผนปรบัปรุง พัฒนาใหเกิดอนามัยแมและเด็กที่ดีในการตั้งครรภตอไป  
9. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
    เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 5 สวน ผูวิจัยไดนาํขอมูลอางใน คุณสายใจ โฆษิตกุลพร 
  สวนที่ 1. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป ไดแก อายุ  ระดับการศกึษา อาชีพ รายได สิทธิ
ในการรักษาพยาบาล และความสะดวกในการเดินทางมาฝากครรภ   ลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบหรือใหเติมขอเท็จจริงในชองวางที่เวนไว รวมจํานวน 7 ขอ  

สวนที่ 2. แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานการตั้งครรภ ฝากครรภ และสูติ-นารีเวช  
มี 7ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบหรือใหเติมขอเท็จจริงในชองวางที่เวนไว ไดแก 

จํานวนการตั้งครรภ  การฝากครรภครั้งแรก  การฝากครรภครบ  การวางแผนครอบครวั 
ภาวะแทรกซอน จํานวนบุตร    

สวนที่ 3. แบบสอบถามเก่ียวกับความรูเก่ียวกับการตั้งครรภ ฝากครรภ มี 10 ขอ ลักษณะขอ
คําถามเปนแบบใหเลือกตอบวา  ใช  ไมใช   ไมทราบ  

            ตอบถูก           ใหขอละ 1 คะแนน 
            ตอบผิด           ใหขอละ 0 คะแนน 
            ไมทราบ          ใหขอละ 0 คะแนน  

ความรูเกี ยวกับการต ั้งครรภ และการฝากครรภ โดยรวม จะมีคะแนน 0 – 10 คะแนน แบงระดับ
ออกเปน 3 ระ ดับ ตามคะแนนที่ได คือ 

           ระดับต่ํา (นอยกวารอยละ 60)    คะแนนระหวาง 0 – 5 คะแนน 
           ระดับปานกลาง(รอย 60 – 79)   คะแนนระหวาง 6 – 8 คะแนน 
           ระดับสูง (รอยละ 80 ขึ้นไป)       คะแนนระหวาง 9 – 10 คะแนน 
สวนที่ 4.  ทัศนคติตอการตั้งครรภ  การฝากครรภ และการดูแลสุขภาพตนเองจะวัดถึงความ

คิดเห็นหรือความรูสึกของหญิงตั้งครรภที่มีตอการตั้งครรภและการฝากครรภ จํานวน 11 ขอ มี 6 
ระดับ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบลิเคอรต (Likert  scale) อางใน สายใจ โฆษิตกุลพร  โดยมี
ขอคําถามใหเลือกตอบวา จริงที่สุด จริง  คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย แบงเกณฑ
การใหคะแนน ในแตละขอดังนี้คอื  
                      ขอความเชิงนิมาน(ดานบวก)                    ขอความเชิงนิเสธ( ดานลบ) 
                       จริงที่สุด         ใหคะแนน 6 คะแนน       ใหคะแนน 1 คะแนน 
                       จริง            ใหคะแนน 5 คะแนน       ใหคะแนน 2 คะแนน 
                       คอนขางจริง  ใหคะแนน 4 คะแนน       ใหคะแนน 3 คะแนน 
                       คอนขางไมจริง  ใหคะแนน 3 คะแนน       ใหคะแนน 4 คะแนน  
                       ไมจริง            ใหคะแนน 2 คะแนน       ใหคะแนน 5 คะแนน 
                       ไมจริงเลย       ใหคะแนน 1 คะแนน       ใหคะแนน 6 คะแนน 



สวนที่ 5. แรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ จะวัดถึงการที่หญิงตั้งครรภไดรับการ
ดูแลเอาใจใส ไดรบัคําแนะนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการตั้งครรภและการคลอด จากสามีและญาติ รวม
จํานวน 12 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบใหเลือกตอบวา  ใช  ไมแนใจ  ไมใช  โดยแบง
เกณฑการใหคะแนน ในแตละขอดังนี้คือ 

           ขอความเชิงนิมาน(ดานบวก)               ขอความเชิงนิเสธ( ดานลบ)    
            ใช             ให  3คะแนน                   ให  1  คะแนน  

                      ไมแนใจ       ให  2 คะแนน                  ให  2 คะแนน     
                      ไมใช           ให  1 คะแนน                  ให   3 คะแนน 
  สวนที่ 6. การปฏิบัติตนในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ จะวัดถึงการปฏิบัติในการ ดูแล
ตนเองเพื่อปองกันภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ และสงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง ประกอบดวยขอ
คําถามจาํนวน   15 ขอ มี 6 ระดับ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ ลิเคอรต (Likert scale) โดย
มีขอคําถามใหเลือกตอบวา มากท่ีสุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย นอยที่สุด  แบงเกณฑการ
ใหคะแนน ในแตละขอดังนี้คือ  
                    ขอความเชิงนิมาน(ดานบวก)                    ขอความเชิงนเิสธ( ดานลบ) 
                       มากที่สุด         ใหคะแนน 6 คะแนน       ใหคะแนน 1 คะแนน 
                       มาก            ใหคะแนน 5 คะแนน       ใหคะแนน 2 คะแนน 
                       คอนขางมาก  ใหคะแนน 4 คะแนน       ใหคะแนน 3 คะแนน 
                       คอนขางนอย    ใหคะแนน 3 คะแนน       ใหคะแนน 4 คะแนน  
                       นอย            ใหคะแนน 2 คะแนน       ใหคะแนน 5 คะแนน 
                       นอยที่สุด        ใหคะแนน 1 คะแนน       ใหคะแนน 6 คะแนน 
 
10.  การจัดการดานจริยธรรม 

 ผานอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยและขออนุมัติผูอํานวยการโรงพยาบาลรัตภูมิและทําใบยินยอม
การทําวิจัย ( Inform cosence )แนะนาํเสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

 
11.การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยดําเนินการพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง โดยการแนะนําตวั อธิบายใหกลุมตัวอยางทราบถึง
วัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนในการเขารวมวิจัยและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
โดยขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะเก็บขอมูลเปนความลับและใชรหัสแทนชื่อจริง พรอมชี้แจง
สิทธิในการตอบรับและปฏิเสธการเขารวมวิจัย ทั้งนี้การตอบรับหรือปฏิเสธการเขารวมการศึกษาของ
กลุมตัวอยาง ไมมีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือสิทธิท่ีพึงไดรับในการปฏิบัติ ซึ่งในข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูล พบวา กลุมตัวอยางทกุคนใหความรวมมือเปนอยางด ี ไมมีกลุมตัวอยางใดปฏิเสธความ
รวมมือ 

 
 



12. การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยดําเนินงานประสานงานตอผูอํานวยการโรงพยาบาลรตัภูมิ เพื่อขออนุมัติการดําเนินงาน

วิจัย 
2. ผูวิจัยดําเนินการชี้แจงการดําเนินงานวิจัยแกหญิงตั้งครรภเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลรัตภูมิ 

จังหวัดสงขลา 
3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือในการวจิัย 
4. ผูวิจัยนําเครื่องมือมาตรวจสอบความเรยีบรอยและวิเคราะหผลการวิจัย 
 

 
13. การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไป ขอมูลการฝากครรภและสูติ-นารีเวช  ความรู 
ทัศนคติ  แรงสนับสนุนทางสังคม  การปฏิบัติ 

2. สถิติเชิงอางอิง (Inference Statistic) เพ่ือศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตนในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิงต้ังครรภ โดยใชสถิติIndependent t-test, ANOVA และ 
Pearson’ Correlation 
 
 

14. ผลการวิจัย 
16. สรุปผลการวิจัย 
17. อภิปรายผลการวิจัย 
18. ขอเสนอแนะ 
19. กิตติกรรมประกาศ 
20. เอกสารอางอิง 
 


