
ผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบทางสายกลางตอความวิตกกังวล
ของหญิงระหวางตั้งครรภ ท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา

นางสาวธิฏิญาศภัค  อัครวศิน
พยาบาลวิชาชีพ 6 ว.

บทคัดยอ

งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการลดความวิตกกังวลในหญิงต้ังครรภโดยการนํา
ทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีแบบทางสายกลางมาใชในกระบวนการกลุมสําหรับหญิง
ต้ังครรภ ที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ใหบริการที่เหมาะสมในการดูแลใหครอบคลุมทั้งสุขภาพกายและใจ ซึ่งกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี
ไดแก หญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ชวงเดือน
มิถุนายน - ตุลาคม 2550  ที่มีอาการผิดปกติในระหวางต้ังครรภ  ซึ่งมีคาคะแนนความวิตกกังวล  30 - 75
คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และอาสาสมัครเขารวมการศึกษาในคร้ังน้ี จํานวน 5 คน  ระยะเวลาใน
การศึกษา เปนเวลา 3 สัปดาห  สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5
ระดับ เปนแบบสอบถามความวิตกกังวลของหญิงต้ังครรภ จํานวน 15 ขอ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง
0.55 –0.81 และมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.90 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติThe Willcoxon  Matched – Pair Sign
Rank Test

ผลการวิจัย พบวา หลังการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบทางสาย
กลางน้ันความวิตกกังวลของหญิงในระหวางต้ังครรภของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่  5
น้ัน ลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

ผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบถึงวิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษา
แบบทางสายกลางสามารถชวยลดความวิตกกังวลในหญิงต้ังครรภได   ซึ่งสามารถนําไปใชในพัฒนางาน
การทํากลุมใหสุขศึกษาแกหญิงต้ังครรภโดยใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหญิงต้ังครรภใหมากขึ้น มีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางกลุม   ใหหญิงต้ังครรภมีบทบาทและรับผิดชอบในการดูแลครรภ ซึ่งจะชวย
สงเสริมสุขภาพจิตของหญิงต้ังครรภ
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Abstract

The objective of this research was to study apprehensive reducing of pregnancies by using group
advisor theory with moderate practice theory for group process of pregnancies who to be under prenatal
care of Health Promoting Hospital, Health Center Promotion Region 5 Nakhon Ratchasima for developing
the type of appropriate service to take care of physical and mind health. The sample group of this research
wore the pregnancies who to be under prenatal care fo Health Promoting Hospital, Health Center
Promotion Region 5 Naknon Ratchasima between n June October 2007. Unusual between pregnant were
30 -75 scores from 75 scores.  There were 5 volunteers to ordinate with this research for 3 weeks, a time
per week, and 1.30 hrs per time.  The type of questionnaire were rating scale 5 levels , with 15 choice,
classify value  between 0.55 – 0.81, and confidential value were 0.90.  The research were statistic analyze
by using The Willcoxon Matched-Pair Sign Rank Test.

The result of research found that after giving the advising with moderate practice theory, the
apprehensive of pregnancies of Health Promoting Hospital, Health Center Promotion Region 5 Nakhon
Ratchasima were reduced at significant level at .05.

The result of this research found that giving the advising with moderate practice theory were
reduced the apprehensive of pregnancies.  It can use for developing for health education and share idea
between pregnancies, and pregnancies will care and responsibility of pregnant which promotion of
pregnancies’ mind.
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บทนํา
ความเชื่อเร่ืองอิทธิพลของอารมณและพฤติกรรมของมารดาตอเด็กในครรภ นับไดวามีมาชานาน

แตดึกดําบรรพพอๆ กับอายุของมนุษยชาติ แตนาประหลาด ที่การฝากครรภแมในโรงยาบาลที่ทันสมัยที่สุดก็
ยังมุงดูแลรักษาแตเพียงรางกาย และครรภของผูที่จะเปนมารดาเทาน้ัน ภาวะทางจิตใจหรือสุขภาพจิตหามี
ใครใสใจดูและรับผิดชอบไม เวนเสียแตสตรีน้ันจะมีอาการของโรคจิตประสาทอยางชัดเจนเทาน้ัน
(พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา. 2551 : เว็บไซต)

จากวินาทีแรกที่มารดารูวาตัวเองกําลังต้ังครรภ มารดาจะเร่ิมมีความวิตกกังวลตอหลายสิ่งหลาย
อยาง สภาวะรอบขางที่จะตองเปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนอารมณของมารดา ความรูสึกที่มีตอ รูปรางของ
ตัวเอง หรือกังวลเกี่ยวกับลูกที่กําลังจะเกิดมา บางรายอาจจะกังวลถึงอนาคตขางหนาวาจะเปนยังไงบาง
ความสัมพันธตางๆ ไมวากับสามี เพื่อน ฝูง  การปรับตัวในชวงที่ต้ังครรภ ทั้งน้ีเพราะวาฮอรโมนในรางกาย
ของที่เปลี่ยนแปลงเปนตัวการทําใหมารดารูสึกออนเพลีย งวงเหงาหาวนอน และคลื่นไส วิงเวียนในชวงตนๆ
ของการต้ังครรภ  ปสสาวะบอย ปวดหลัง และมีสวนทําใหอารมณของมารดาเปลี่ยนแปลงไดงายขึ้นดวย
นอกจากน้ัน ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ อีกมากมายที่ทําใหอารมณหงุดหงิด เชน สถานะการเงิน

การศึกษาสตรีมีครรภในรายงานหลายแหง แสดงใหเห็นแนนอนวา อารมณของสตรีมีอิทธิพลตอ
ภาวะแทรกซอนของการต้ังครรภและการคลอด เชน ทําใหระยะการเจ็บครรภนานกวาปกติ หรือทําใหคลอด
กอนกําหนดหรือคลอดเกินกําหนด อิทธิพลของอารมณมีผลตอสภาพแวดลอมในครรภทั้งสองทางคือ ทาง
กรรมวิธี หรือกระบวนการ (process) ของการต้ังครรภกับทางผลผลิต (product) ของการต้ังครรภคือ ตัวทารก
ในครรภ ภาวะรบกวนกระบวนการต้ังครรภที่เห็นไดชัดเจน ไดแกการแทงและการตายคลอด ในบรรดาสตรี
ที่ไมปรากฏชัดเจตนาจะทําใหสภาพการต้ังครรภสิ้นสุด (ทําแทง) ก็ยังคงมีการแทงหรือการตายคลอด การ
คลอดกอนกําหนดที่หาสาเหตุหรือพยาธิสภาพทางฝายกายไมได ก็เกิดจากสาเหตุทางอารมณถึง 50% มี
อันตรายตอการต้ังครรภอยูอีกอยางหน่ึง ซึ่งเรามักมองขามไป เพราะคาดไมถึงวาจะใหผลราย อันตราย
ดังกลาวน้ันคือ การบริโภคอาหารไมไดสัดสวนอันเน่ืองมาจากสาเหตุทางอารมณไมวาจะเปนในทาง มาก
เกินไปหรือนอยเกินไป ที่จริงการแพทยยอมรับมานานแลววา ความอวนสวนมากมีสาเหตุทางอารมณ มีคน
จํานวนมากซึ่งเมื่อวิตกกังวลจะหาทางออกในรูปของการกินมาก ฉะน้ันถาสตรีที่ไมเคยกินจุมากอนมีนํ้าหนัก
ตัวเพิ่มขึ้นมากในระหวางต้ังครรภ ก็นานึกถึงภาวะวิตกกังวลไวดวยมิใชนึกถึงในเร่ืองของสรีระวิทยาแตเพียง
อยางเดียว ภาวะวิตกกังวลน้ัน อาจเปนความวิตกกังวลหรือความกลัวอยางปกติที่เกิดแกสตรีมีครรภเกือบทุก
คน แตเกินขอบเขตของเกณฑปกติจนเปนพยาธิสภาพก็ไดประการหน่ึงกับอีกประการหน่ึงอาจเกิดจากไดนา
มิคอยางอ่ืน ซึ่งแฝงเรนอยูลึกซึ้ง เกิดกวาแพทยเจาของไขจะคนพบในชั่วระยะเวลาของการต้ังครรภแตละคร้ัง
ซึ่งกินเวลาเพียง 3-5 นาที ในกรณีเชนน้ีผูปวยนาจะตองการจิตบําบัดมากกวาการกําจัดนํ้าหนักดวยวิธีอ่ืนใด
ในทางตรงกันขาม ภาวะทุพโภชนาการของมารดา ซึ่งมีผลรายตอเด็กในครรภอยางมาก เชนทําใหตายคลอด
คลอดกอนกําหนด เด็กตัวเล็กกวาปกติมาก และอัตราตายสูงน้ัน พบวามีอุบัติการณสูงในภาวะสงคราม ซึ่ง
เปนภาวะของความวิตกกังวล หวาดกลัว และ เศราสลด ทําใหรับประทานอาหารไมได สตรีมีครรภ
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นํ้าหนักไมเพิ่มขึ้นเทาที่ควร ทั้งๆ ที่ไดใหการรักษาทางฝายกายแลว ก็นานึกถึงภาวะวิตกกังวล หรือภาวะ
ซึมเศราที่มองภายนอกไมเห็นดวย ความขัดแยงทางอารมณ (emotional conflict) ของมารดาไปสูทารกไดโดย
ผานทางระบบตอมไรทอ และไฮโปธาลามัสซึ่งมีอิทธิพลตอการหดตัวของมดลูกและตอปริมาณของเลือด
และออกซิเจนที่มาหลอเลี้ยง จึงเห็นไดวา ทารกในครรภ มีโอกาสที่จะไดรับรูและไดรับอิทธิพลจากความ
ทุกขใจของมารดา และรับรูถึงความรูสึกของมารดา (พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา. 2551 : เว็บไซต)

ผลจากการศึกษาความวิตกกังวล( เอ้ือมพร  ทองกระจาย.  2527 : เว็บไซต) พบวาระดับความวิตก
กังวลของมารดาจะสูงขึ้นต้ังแตระยะต้ังครรภ ระยะคลอด และหลังคลอดตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ระยะคลอดและหลังคลอด ฉะน้ันอารมณและจิตใจของสตรีมีครรภมีอิทธิพลอยางยิ่งตอทารกในครรภ ไม
นอยไปกวาปญหาสุขภาพทางกาย

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา เปนโรงพยาบาลที่พัฒนาในเร่ืองของการ
ดูแลสุขภาพของหญิงต้ังครรภ มาอยางตอเน่ืองไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาสุขภาพจิตในขณะต้ังครรภ
ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการลดความวิตกกังวลในหญิงต้ังครรภโดยการนําทฤษฎี
การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีแบบทางสายกลางมาใชในกระบวนการกลุมสําหรับหญิงต้ังครรภ
ที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาเพื่อพัฒนารูปแบบการใหบริการที่
เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลการใหคําปรึกษาแบบกลุมที่มีตอการลดความวิตกกังวลในระหวางต้ังครรภของหญิง

ต้ังครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก หญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ชวงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2550  ที่มีอาการผิดปกติในระหวางต้ังครรภ ซึ่งมี
คาคะแนนความวิตกกังวล  30 - 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน จํานวน 32 คน

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก หญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ชวงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2550  ที่มีอาการผิดปกติในระหวาง
ต้ังครรภ  ซึ่งมีคาคะแนนความวิตกกังวล  30 - 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน และอาสาสมัครเขา
รวมการศึกษาในคร้ังน้ี จํานวน 5 คน  ระยะเวลาในการศึกษา เปนเวลา 3 สัปดาห  สัปดาหละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1
ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ  ทุกวันศุกร เวลา 10.30 – 12.00 น. ต้ังแตวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2550
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เคร่ืองมือที่ใชในคร้ังน้ีใชแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ เปนแบบสอบถามความวิตกกังวลของหญิง

ต้ังครรภ จํานวน 15 ขอ เปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เปนขอความเชิงนิมานหรือทางบวก 5 ขอไดแก ขอ1,2, 3,4,5  เปน
ขอความเชิงนิเสธหรือทางลบ 10ขอ ไดแก ขอ6,7,8,9,10,11,12,13,14 และ15

ตัวอยาง  แบบสอบถามความวิตกกังวลของหญิงต้ังครรภ

ขอความ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง
0) เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ทานเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน

จากตัวอยางผูตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย            ที่ชอง 4 หมายถึงวาผูตอบมีความคิดเห็น
ตามขอ (0) อยูในระดับเห็นดวย

เกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบ
กรณีขอที่มีความหมายในทางบวก

5 คะแนน หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
4 คะแนน หมายถึง เห็นดวย
3 คะแนน หมายถึง ไมแนใจ
2 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวย
1 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

กรณีขอที่มีความหมายในทางลบ
1 คะแนน หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
2 คะแนน หมายถึง เห็นดวย
3 คะแนน หมายถึง ไมแนใจ
4 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวย
5 คะแนน หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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วิธีการสรางเคร่ืองมือ
การสรางเคร่ืองมือ ผูศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสารวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัยที่
เกี่ยวของรวมทั้งวารสาร หนังสือพิมพ เพื่อครอบคลุมวัตถุประสงค

2. สัมภาษณผูมีความรู ผูเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในแบบสอบถาม
3. สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จ เสนอใหกรรมการควบคุมตรวจสอบ เพื่อขอคําชี้แนะใน

เร่ืองความเหมาะสม และความครอบคลุมของเน้ือหาในคร้ังน้ีแลวนํามาปรับปรุงแกไข
5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอ 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานพิจารณาความ

เที่ยงตรงดังน้ี
รองศาสตราจารยจตุพร  เพ็งชัย อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารยนาตยา  ทฤษฎิคุณ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทรนครราชสีมา
อาจารยสุเกษม  อิงคนินันท อาจารยประจําภาควิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฎ

นครราชสีมา
6. นําแบบสอบถามทั้งหมดไปทดลองใช (Try-out) กับกลุมหญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน แลวนํามา
วิเคราะหหาคาจําแนกเปนรายขอโดยการหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธอยางงาย (Item-total Correlation)ของ
แตละขอรวมทั้งฉบับ(บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 97) คาจําแนกที่ใชพิจารณาต้ังแต 0.2 ขึ้นไป

7. นําแบบสอบถามมาหาความเชื่อมั่นทั้งฉบับได 0.90 โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 99)

 =     k           1 - ∑S² i
k – 1                S²t

เมื่อ  แทน คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
k แทน จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด

∑S²i แทน ผลรวมของความแปรปรวนแตละขอ
S²t แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม

8. จัดพิมพฉบับสมบูรณและนําไปใช
9.  จัดทําโปรแกรมการใหคําปรึกษา โดย ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา ดังน้ี
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รองศาสตราจารยจตุพร เพ็งชัย อาจารยประจําภาควิชาจิตวิทยาการใหคําปรึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาราง 1 โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุม

กระบวนการใหคําปรึกษา โปรแกรมและเทคนิคการใหคําปรึกษา

ขั้นที่ 1 สรางสัมพันธภาพ
1. ผูใหคําปรึกษาชี้แจงใหสมาชิกในกลุมได

ทราบถึงจุดมุงหมาย กฎระเบียบของกลุม
ตลอดจนบทบาทหนาที่ของผูใหคําปรึกษา

2. เพื่อใหสมาชิกไดรูจักและคุนเคยกันมาก
ขึ้น

3. เพื่อใหสมาชิกไดทราบความเปนมาของ
แตละคน

ขั้นที่ 2 การหาปญหา
ใหสมาชิกในกลุมไดสํารวจหาปญหาตนเอง

1. เพื่อใหสมาชิกไดทราบถึงเปาหมาย
ของกลุม และกระบวนการให
คําปรึกษา

2. เปดโอกาสใหสมาชิกไดถามเกี่ยวกับ
การใหคําปรึกษาในคร้ังน้ี

3. ใหสมาชิกทุกคนไดทําความรูจักกัน
4. กระตุนใหสมาชิกไดเลาถึงตัวเองให

สมาชิกในกลุมฟง
โดยการใชเทคนิค การถาม การฟงอยาง
ต้ังใจ การสะทอนความรูสึก การสรุป
ความ

1. เพื่อใหสมาชิกไดพูดคุยซักถามปญหา
ขอของใจ ระบายความรูสึก ให
สมาชิกในกลุมฟง

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการ
จัดการปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางกลุม

โดยการใชเทคนิค การถาม การฟงอยาง
ต้ังใจ การสะทอนความรูสึก การสรุป
ความ
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ตาราง 1 โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุม(ตอ)

กระบวนการใหคําปรึกษา โปรแกรมและเทคนิคการใหคําปรึกษา
ขั้นที่ 3 การใหขอมูล

เพื่อใหขอมูลที่ถูกตองแกสมาชิกในการปฏิบัติ
ตัวอยางถูกตอง

ขั้นที่ 4 การสรางกําลังใจ
เพื่อสรางกําลังใจในการปฏิบัติตัวและดูแล

บุตรในครรภตอไป

1. ใหสมาชิกไดรับขอมูลที่ถูกตอง
2. ใหสมาชิกมีแนวทางในการปฏิบัติตัว

ตอไป
โดยการใชเทคนิค การถาม การฟงอยาง
ต้ังใจ การสะทอนความรูสึก การสรุป
ความ

1. สมาชิกเกิดกําลังใจในการปฏิบัติตัว
และดูแลบุตรในครรภอยางตอเน่ือง

2. สมาชิกคลายความวิตกกังวล มี
สุขภาพจิตดีขึ้น

โดยการใชเทคนิค การถาม การฟงอยาง
ต้ังใจ การสะทอนความรูสึก การสรุป
ความ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการรวบรวมขอมูลผูศึกษามีการดําเนินการ ดังน้ี

1. ขอความรวมมือไปยังงานคลินิกฝากครรภโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย ที่ 5
นครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูศึกษานําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดวยตัวเองโดยขอ
ความรวมมือจากหญิงต้ังครรภที่กําลังมารับบริการฝากครรภใหตอบแบบสอบถาม และเก็บแบบสอบถามคืน
ระหวางเดือน มิถุนายน - ตุลาคม 2550

3. ผูศึกษาคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจใหคะแนน มาวิเคราะหทางสถิติ
4.  คัดเลือกกลุมตัวอยางดําเนินการใหคําปรึกษา จัดกิจกรรม เปนเวลา 3 สัปดาห  สัปดาหละ 1

คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีโดยประมาณ  ทุกวันศุกร เวลา 10.30 – 12.00 น  ระหวางวันที่ 16 - 30
พฤศจิกายน 2550
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5.  ทําการประเมินโดยแบบสอบถามอีกคร้ังหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม และนํามาวิเคราะหทางสถิติ
ตอไป
การจัดกระทํากับขอมูล

ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูศึกษาดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for
Window วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และแปลตามเกณฑการแปลความหมาย และนําเสนอผล
การศึกษา
สถิติที่ใชในการศึกษาคนควา

The Willcoxon  Matched – Pair Sign Rank Test (เชิดลาภ วสุวัต. ม.ป.ป. : 212)
นิยามศัพทเฉพาะ

1. การใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบทางสายกลาง หมายถึง วิธีการ
ใหคําปรึกษาที่ใหความสําคัญทั้งดานอารมณและความรูสึก การใชเหตุผล และสติปญญา       ในการเรียนรู
และการแกปญหา โดยการรวบรวมขอมูลอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อวินิจฉัยสาเหตุอยางเที่ยงตรง และตอง
ตระหนักถึงสัมพันธภาพในการใหคําปรึกษาดวย

2. ความวิตกกังวลในระหวางต้ังครรภ หมายถึง ภาวะอารมณของหญิงต้ังครรภที่ตึงเครียด ไมสบาย
ใจ หวาดหวั่นตอการต้ังครรภ รูสึกไมมั่นคงปลอดภัยตอตนเองและทารกในครรภ

3. ภาวะผิดปกติในระหวางต้ังครรภ หมายถึง ภาวะหรือปญหาตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางการ
ต้ังครรภ เชน คลื่นไสอาเจียน  เวียนศรีษะ  โลหิตจาง นํ้าหนักไมขึ้น  ปวดทอง เหน่ือยเพลีย เปนตน

ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความวิตกกังวลของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใหคําปรึกษา

แบบกลุม ดังตาราง  2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใหคําปรึกษาแบบกลุม

คนที่ หลังใหคําปรึกษา
Xi

กอนใหคําปรึกษา
Yi

ผลตางกอนและหลังให
คําปรึกษา Xi - Yi

ลําดับที่

1 71 87 -16 -1
2 70 99 -29 -3
3 66 105 -39 -4
4 58 102 -44 -5
5 81 105 -24 -2

T- = 20   T+ = 0  T = 0   N = 5
จากตาราง 2 พบวาความวิตกกังวลของหญิงต้ังครรภลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
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ผลการศึกษาพบวาหลังการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบทางสาย
กลางน้ันความวิตกกังวลของหญิงในระหวางต้ังครรภของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่  5 น้ัน
ลดลงอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สรุปอภิปรายผล
ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงวิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคําปรึกษาแบบ

ทางสายกลางสามารถชวยลดความวิตกกังวลในหญิงต้ังครรภได ซึ่งสามารถนําไปใชในพัฒนางานการทํา
กลุมใหสุขศึกษาแกหญิงต้ังครรภใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหวางกลุม
ใหหญิงต้ังครรภมีบทบาทและรับผิดชอบในการดูแลครรภ ซึ่งจะทําให       สุขภาพจิตของหญิงต้ังครรภดีขึ้น
กวากระบวนการกลุมแบบเดิมที่เปนลักษณะการใหขอมูลความรูที่ถูกตองแตเพียงอยางเดียว เปนการลดภาระ
ของบุคลากรทางการพยาบาล

การนําไปใชประโยชน
1. ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงวิธีการใหคําปรึกษาแบบกลุมตามแนวทฤษฎีการใหคํา

ปรึกษาแบบทางสายกลางที่มีตอการลดความวิตกกังวลในหญิงต้ังครรภ
2. ผลการศึกษาจะเปนสารสนเทศสําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5

นครราชสีมาและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ
3. สามารถนําไปใชในการทํากลุมใหสุขศึกษาแกหญิงต้ังครรภใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูให

มากขึ้น

ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค
1. หญิงต้ังครรภอยากเขารวมโครงการแตจํากัดดวยเวลาทําใหสมาชิกนอย
2. นัดแลวมาชาทําใหเวลาในการทํากระบวนการกลุมตองยืดออกไป

ขอเสนอแนะ/วิจารณ
1. การทํากลุมสุขศึกษาหญิงต้ังครรภในโรงพยาบาลควรเนนใหเปนการแลกเปลี่ยนความรู ให

หญิงต้ังครรภไดพูดคุยใหมากขึ้น ไดระบายความรูสึก มีโอกาสไดพูดคุยปญหา มากกวา
วิธีการใหขอมูลของเจาหนาที่ จะชวยในการลดความวิตกกังวลของหญิงต้ังครรภ เปนการ
สงเสริมในเร่ืองสุขภาพทางใจและสุขภาพทางกายก็จะดีตามไปดวย ควรจะนําไปพัฒนางาน
ตอไป

2. เวลาในการทํากลุมศึกษาคอนขางนอย ควรจะไดทํากระบวนการกลุมอยางนอย 10 คร้ัง เพื่อ
ติดตามอยางตอเน่ือง
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3. หญิงต้ังครรภที่อาสาเขารวมจํานวน 5 คน นอยเกินไป ในคราวหนาควรหาสมาชิกเพิ่มอยาง
นอย 8 - 10 คน เพื่อการแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจาก

รองศาสตราจารยจตุพร  เพ็งชัย  อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสมาเปนอยางดี  ผูศึกษาคนควา
ขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาเปนอยางสูง

ขอขอบพระคุณอาจารยนาตยา  ทฤษฎิคุณ  และอาจารยสุเกษม  อิงคนินันท ที่ใหความกรุณาในการ
เสนอความคิดเห็น ใหคําแนะนํา ตรวจสอบความถูกตองในการปรับปรุงเคร่ืองมือที่ใชการศึกษาคนควาคร้ังน้ี

ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ  เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาที่ใหความ
อนุเคราะห และอํานวยความสะดวกในการทดลองใชเคร่ืองมือและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคนควา
คร้ังน้ี

ขอขอบคุณ หญิงต้ังครรภที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5
นครราชสีมา ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และเขารวมกลุมทดลองจนทําใหการศึกษาคนควา
คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี

ทายที่สุดน้ี ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเอ๊ียะเกียง  อัครวศิน คุณแมวรรณี  อัครวศิน และ
คุณปกรณกุลธวัธ  สุขศิรินาคสกุล ที่คอยใหความรักความอบอุน กําลังใจ ใหผูศึกษาคนควาเกิดความพยายาม
ในการศึกษาคนควาจนประสบความสําเร็จ  คุณคาและประโยชนจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับน้ี    ผูศึกษา
คนควาขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา  มารดา  ผูมีพระคุณตลอดจนบูรพาจารยทุกทาน  ที่มีความสําคัญยิ่ง
ในการสรางพื้นฐานการศึกษาใหแกผูศึกษาคนควาจนประสบความสําเร็จ
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