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การใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์
ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : 1. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ส�ำหรับใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 2. วัดระดับความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์ และ 3. ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์
รูปแบบและวิธีวิจัย : เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการ
ฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 30 คน เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยรับชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมาก่อน ไม่มีความพิการทางสายตา และไม่จ�ำกัดอายุครรภ์
ผลการศึกษา : 1. ได้สื่อวีดิทัศน์ส�ำหรับใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ มีความยาว
9.48 นาที 2. ระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ ก่อนรับชมสื่อวีดิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
8.90 และหลังชมสื่อวีดิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ 9.80 และ 3. ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้งครรภ์ อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียนสื่อวีดิทัศน์เท่ากับ 4.69
สรุปผลการศึกษา : การใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “ทานตอนท้อง น้องแข็งแรง” ผลิตขึ้นตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ
เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการสอนให้กบั สตรีตงั้ ครรภ์ เพือ่ ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ : สื่อวีดิทัศน์, พฤติกรรมการบริโภคอาหาร, สตรีตั้งครรภ์
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ABSTRACT

Objective : 1. to produce video media for promoting food consumption behavior; 2. to measure
the level of knowledge about food consumption behavior before and after watching the video; and
3. to assess satisfaction with video media.
Methods : This research patterns and methods is the quasi-experimental research. The 30 specific
selection pregnant women who received antenatal care services at Kumphawapi Hospital Udon Thani
Province, who had never seen a video media about food consumption behavior before, no visual
impairment and no limit on gestational age.
Result : This research results : 1. produce 9.48 minutes video media for promoting dietary habits
of pregnant women. 2. knowledge level about dietary behavior of pregnant women before watching
video media has an average of 8.90 and has a higher average of 9.80 after watching the media. 3.
The satisfaction with video media is the highest level of all items. The average video media satisfaction
was 4.69.
Conclusion : The use of video media “Eat While Pregnant, Young Healthy” which produced by a
systematic process. Suitable for use in teaching pregnant women to promote and adjust food consumption behavior correctly and appropriately.
Keywords : Video media, Food consumption behavior, Pregnant women
บทน�ำ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะของ
สตรีตงั้ ครรภ์ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของ
ทารกในครรภ์ ซึ่งหากได้รับการดูแลให้ความรู้ด้วยสื่อที่
เหมาะสมมากระตุ้นการเรียนรู้แก่สตรีตั้งครรภ์ให้เกิด
การปฏิบัติตนที่ดี จะสามารถน�ำไปสู่การปรับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และคงไว้ซึ่ง
สุขภาพที่ดีของมารดาและทารกในครรภ์ตลอดช่วงระยะ
การตั้งครรภ์จนถึงคลอด อีกทั้งสามารถลดปัญหาภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ตามมาหลังคลอด
ความเป็นมาหรือปัญหา
ในสถานการณ์ปจั จุบนั ทารกแรกเกิดทีม่ นี ำ�้ หนักตัวน้อย
กว่า 2,500 กรัม ยังคงมีอัตราการเจ็บป่วย อัตราการตาย
และพัฒนาการล่าช้า(1) เป็นปัญหาระดับประเทศสูงถึง ร้อยละ
6.06 และปัญหาของจังหวัดอุดรธานีถึงร้อยละ 5.37(2)
ซึ่งปัจจัยของสตรีตั้งครรภ์เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค

อาหารไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญ
เติบโตของทารกในครรภ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นช่วง
การเปลีย่ นแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกายจิตใจ(3) อีกทัง้
ส่งผลให้มารดาขาดสารอาหาร ทารกแรกเกิดน�้ำหนักตัว
น้อย พัฒนาการล่าช้าและพิการแต่กำ� เนิด(4) จากการศึกษา
วิจยั แผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พบว่าคนไทยมากกว่าร้อยละ 75
บริโภคผักและผลไม้ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(5)
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นการกระท�ำของบุคคล
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เป็นปัจจัยน�ำภายในตัวบุคคล
ทีส่ นับสนุนหรือลดแรงจูงใจทีส่ ง่ ผลให้เกิดพฤติกรรมบริโภค
อาหาร ได้แก่ ความรู้ เจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น
ส่วนปัจจัยเอื้อที่เป็นแหล่งสนับสนุนหรือขัดขวางการเกิด
พฤติกรรมบริโภคอาหาร และปัจจัยเสริมเป็นปัจจัยภายนอก
ตัวบุคคลสถานการณ์ สภาพแวดล้อมที่ ได้แก่ สื่อโฆษณา
กลุ่มเพื่อน เป็นต้น(6) ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นอกจากจะเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ อิม่ และมีพลัง
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ในการด�ำเนินกิจกรรมแล้ว การมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำจะส่งผล
ร้ายต่อสุขภาพ ท�ำให้คณ
ุ ภาพชีวติ ลดลง สูญเสียค่าใช้จา่ ยใน
การรักษาพยาบาลอย่างมหาศาล(5) เพราะว่าอาหารช่วยปัน้
หรือปรุงแต่งมนุษย์ทงั้ ร่างกาย จิตใจ รวมถึงจิตวิญญาณ ซึง่
ปัจจัยก�ำหนดพฤติกรรมเสี่ยงประกอบด้วยการไม่มคี วาม
ตระหนักหรือสนใจและขาดความรูท้ จี่ ำ� เป็นในการเลือกรับ
ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ ค่านิยมการบริโภค
อาหารจานด่วนแบบชาติตะวันตกเพิม่ มากขึน้ มีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารนอกบ้านเพิม่ ขึน้ ความเคยชินในการรับ
ประทานอาหารติดรสหวาน มัน เค็ม อิทธิพลของสือ่ โฆษณา
ต่อการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้อง(5) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โภชนาการผ่านสื่อ(7) เพื่อให้เลือกอาหารที่เหมาะสมกับ
ร่างกายและลดการบริโภคอาหารที่จะเกิดโทษ ซึ่งการส่ง
เสริมพฤติกรรมจ�ำเป็นต้องท�ำให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง
เพราะความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นต้นของความสามารถทาง
ปัญญา ความรูใ้ นเรือ่ งคุณค่าอาหารมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร(8) ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นคือ การรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการบริโภคอาหาร และการสนับสนุนทาง
สังคมด้านโภชนาการ(9) ดังนั้นการบริโภคอาหารของสตรี
ตัง้ ครรภ์จงึ จ�ำเป็นต้องได้รบั การดูแลจากบุคลากรด้านสุขภาพ
โดยตรง(10) และให้ความรูแ้ ก่สตรีตงั้ ครรภ์ด ้ ว ยสื่ อ เรี ย นรู ้ ที่
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพที่ดี(11) ยุคสมัยใหม่ทำ� ให้
พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปมาก เช่น สมาธิสั้น เบื่อง่าย
ต้องการสิ่งเร้าให้มากระตุ้นการเรียนรู้ ท�ำให้การสื่อสาร
แบบเดิม ๆ ไม่ดึงดูดความสนใจ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเกิดจากการมีสิ่งเร้า ให้เกิดการตอบสนอง มาก
ระตุ้นการเรียนรู้ซึ่งจากการใช้สื่อวิดีทัศน์ช่วยสอนเกิด
ความรูต้ อ่ การปฏิบตั ติ นทีด่ ี และเกิดความพึงพอใจมากกว่า
การบรรยาย(12-17)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่าสื่อวีดิทัศน์สามารถท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง เนือ่ งจากสือ่ วีดทิ ศั น์
มีอิทธิพลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก จากการท�ำงานของสื่อ
วีดิทัศน์หลาย ๆ ด้าน เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ
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เสียงที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับความเป็นจริง จะสามารถ
ดึงดูดความสนใจหลายอย่างต่อผูเ้ รียน ช่วยให้ผเู้ รียนเข้าใจ
เนื้อหามากขึ้น อีกทั้งสามารถแสดงให้เห็นขั้นตอนความ
สัมพันธ์ของสิง่ ทีต่ อ้ งการน�ำเสนอได้อย่างละเอียด จึงส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สูง(1,13-14,18) นั่นหมาย
ถึงการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ประกอบด้วยสิง่ ส�ำคัญ 4 ประการ
ได้แก่ สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ ผู้เรียน และการตอบสนอง
สือ่ วีดทิ ศั น์เป็นหนึง่ สิง่ เร้ากระบวน การเรียนรูท้ สี่ ร้างความ
สนใจให้แก่ผเู้ รียนในการรับรูข้ อ้ มูล ท�ำให้สตรีตงั้ ครรภ์หรือ
ผูเ้ รียนเกิดการตอบสนองต่อความรูแ้ ละพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่ถูกต้องเหมาะสม(12)
ผู้วิจัยในบทบาทผู้สอนและเป็นผู้ดูแลสตรีตั้งครรภ์
ที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูก
ต้องเหมาะสม ซึง่ จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ได้มผี ผู้ ลิต
สือ่ วีดทิ ศั น์เกีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสตรีตงั้
ครรภ์แต่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาเท่าที่ควร ดังนั้นการเลือก
ผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์สำ� หรับใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารในสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาล
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้จะสามารถน�ำไปสู่การ
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่างถูก
ต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สตรีตงั้ ครรภ์ และคงไว้
ซึง่ สุขภาพทีด่ ขี องมารดาและทารกในครรภ์ตลอดช่วงระยะ
การตัง้ ครรภ์จนถึงคลอด อีกทัง้ จะสามารถลดปัญหาภาวะ
แทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ตามมาหลังคลอด เช่น ทารกแรกเกิด
ที่มีน�้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม อัตราการเจ็บป่วย อัตรา
การตาย และพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ผลิ ต สื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับ
บริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
2. เพือ่ วัดระดับความรูเ้ กีย่ วกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของสตรีตงั้ ครรภ์ทมี่ ารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาล
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ของสตรี
ตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี

100

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) พ.ศ. 2564
MAHASARAKHAM HOSPITAL JOURNAL Vol. 18 No. 2 (May - August) 2021

จังหวัดอุดรธานี
การด�ำเนินการวิจัย
1. ผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์สำ� หรับใช้ในการส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของสตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
		 1.1 ด้านเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์
			 1.1.1 ก�ำหนดเนือ้ หาสือ่ วีดทิ ศั น์ โดยออกแบบบท
เรี ย น เสนอบทน� ำ เรื่ อ ง ถ่ า ยทอดผ่ า นตั ว ละคร ภาพ
ประกอบค�ำอธิบายสั้นๆ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา
ง่ายขึ้น มีความคงทนในการจดจ�ำ
			 1.1.2 เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
และความครอบคลุมของเนื้อหา
		 1.2 ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์(19) น�ำสคริปท์สื่อวีดิ
ทัศน์เสนออาจารย์ทปี่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการผลิต
สื่อ ร่วมวิเคราะห์เนื้อหาและก�ำหนดเรื่อง เพื่อให้วีดิทัศน์
เหมาะสมกับผู้เรียน คือสตรีตั้งครรภ์กลุ่มใหญ่ที่มีความ
แตกต่ า ง ตั้ ง แต่ อ ายุ จ� ำ นวนการตั้ ง ครรภ์ อายุ ค รรภ์
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ตลอดจน
ประสบการณ์การตัง้ ครรภ์ และถึงแม้ผเู้ รียนจะอ่านหนังสือ
ไม่ออก ก็สามารถเข้าใจเนือ้ หา เรือ่ งราว ภาพทีน่ ำ� เสนอได้
ดังนั้นการผลิตวีดิทัศน์จึงเหมาะกับสตรีตั้งครรภ์ทั่ว ๆ ไป
ไม่ได้เน้นความเป็นบริบทหรือภาษาท้องถิ่น ส่วนของ
เนือ้ หาให้ครอบคลุมประเด็นหลักต่าง ๆ อย่างเป็นขัน้ ตอน
ภาษามีความสละสลวย ใช้ค�ำกะทัดรัด เข้าใจง่าย เน้น
ความรูส้ กึ สร้างอารมณ์รว่ มไปกับภาพ และสุดท้ายเป็นบท
สรุปก่อนจบเรื่อง โดยเลือกใช้ดนตรีบรรเลงประกอบ เพื่อ
สร้างจินตนาการให้แก่ผเู้ รียน ท�ำให้สนใจติดตามเรือ่ ง ส่วน
เสียงบรรยายมีน�้ำเสียงแจ่มใสชัดเจน เน้นการออกเสียงที่
ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ค�ำบรรยายเป็นค�ำง่าย ๆ เข้าใจ
ได้แจ่มแจ้ง โดยด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
			 1.2.1 วางเค้าโครงเรื่องอย่างกว้างๆ ก�ำหนด
ประเด็ น เรี ย งล� ำดับ ขั้น ตอนในการน�ำเสนอ เขียนค�ำ
บรรยายเป็นความเรียง ตัดต่อเป็นบทวีดิทัศน์ บทที่ส�ำคัญ
ที่ต้องการให้จดจ�ำ และปรับพฤติกรรมให้ถูกต้อง เช่นการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน การรับประทานอาหารของสตรีตั้ง

ครรภ์(11,20-22) ด้วยการจ�ำลองสถานการณ์ ถ่ายทอดเรื่อง
ราวผ่านผู้แสดงเพื่อเสนอเรื่องราวให้เหมือนจริงมากที่สุด
			 1.2.2 เตรียมการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยส�ำรวจ
สิ่งของที่ต้องใช้ในการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ
เตรียมผู้แสดง สตรีตั้งครรภ์ ก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การถ่ายท�ำ
			 1.2.3 การผลิต การถ่ายท�ำนอกสถานที่ ตลาดสด
ร้านอาหาร ถ่าย CAPTION ด้านกราฟฟิก ภาพนิ่งจากรูป
ภาพอื่นๆ จากอินเทอร์เน็ต น�ำมาตัดต่อ บันทึกเสียงถ่าย
ส�ำเนา วีดิทัศน์ที่สมบูรณ์ (Draft) เพื่อน�ำมาทดสอบ
ประเมินผล
			 1.2.4 ประเมินผลและตรวจสอบวีดทิ ศั น์โดยเสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสตรีตงั้ ครรภ์ และด้านการผลิตสือ่
มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะรวม 2 ครัง้ จนได้สอื่
วีดิทัศน์เรื่อง “ทานตอนท้องน้องแข็งแรง” ที่มีความยาว
9.48 นาที
		 1.3 การทดสอบหาคุณภาพเครือ่ งมือ น�ำสือ่ วีดทิ ศั น์
และแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั นักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
จ�ำนวน 21 คน หลังการรับชมสื่อวีดิทัศน์ มีคะแนนความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับดีมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.69 และ
มีข้อเสนอแนะคือ อาหารควรเป็นอาหารพื้นบ้านตาม
บริบทชุมชน ควรเพิม่ การน�ำเสนออาหารหญิงตัง้ ครรภ์กลุม่
เสีย่ งและกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์ปกติ อาหารตามไตรมาส เสียง
บรรยายให้มคี วามน่าสนใจมากขึน้ เพือ่ เป็นการกระตุน้ ผูฟ้ งั
ส่วนสื่อวีดิทัศน์มีความยาวเกินไป
2. วัดระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการฝากครรภ์โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
		 2.1 ข้อมูลทั่วไปของสตรีตั้งครรภ์ พบว่า สตรีตั้ง
ครรภ์ใหญ่ มีอายุ 20–34 ปี จ�ำนวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 73.3 เป็นครรภ์แรก จ�ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50
อายุครรภ์ไตรมาสสอง 14–28 สัปดาห์ จ�ำนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.7 สถานภาพ สมรส จ�ำนวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.7 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา จ�ำนวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 อาชีพ แม่บ้าน จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็นร้อยละ 33.3
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		 2.2 ระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของสตรีตั้งครรภ์ ก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์
ความรู้เกี่ยวกับ ก่อนชม ร้อยละ หลังชม ร้อยละ
การบริโภคอาหาร (จำนวน
(จำนวน
ขณะตั้งครรภ์
คน)
คน)
1. มีความรู้ระดับ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
(คะแนน 0 - 4)
2. มีความรู้ระดับ
1
3.33
ปานกลาง
(คะแนน 5 – 6)
3. มีความรู้ระดับดี
4
13.33
2
6.67
(คะแนน 7 – 8)
4. มีความรู้ระดับดี
25
83.33
28 93.33
มาก
(คะแนน 9 – 10)

จากตารางที่ 1 พบว่า สตรีตงั้ ครรภ์มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการ
บริโภคอาหารก่อนชมสือ่ วีดทิ ศั น์ อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็น
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ร้อยละ 83.33 รองลงมา มีความรู้อยู่ในระดับดี คิดเป็น
ร้อยละ 13.33 และมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 3.33 ตามล�ำดับ และหลังชมสื่อวีดิทัศน์มีความรู้
เพิ่มมากขึ้น ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 93.33 รองลง
มา มีความรู้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล�ำดับ
3. ประเมินความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้ง
ครรภ์ท่ีมารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาล กุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
		 ความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้งครรภ์ที่มา
รับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทุกข้อ โดยมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อบทเรียนสื่อวีดิทัศน์เท่ากับ 4.69 ดังตาราง
ที่ 2 โดยจากตารางจะพบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจ
ต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ของสตรีตงั้ ครรภ์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.69 หาก
พิจารณาค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก พบว่า
อันดับที่หนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.83 ได้แก่ ได้รับความ
รู้ ความเข้าใจและน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ และมีความพึง
พอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียนสื่อ วีดิทัศน์ อันดับสอง
ได้แก่ สือ่ วีดทิ ศั น์มเี นือ้ หาทีเ่ ข้าใจง่ายและมีความชัดเจน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และอันดับที่สาม ได้แก่ ใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ตามล�ำดับ

ตารางที
่ 2 ่ระดั
บความพึ
งพอใจต่
อสื่อวีอดทิ สืัศอ่ น์วีขดองสตรี
ั้งครรภ์ทตี่มงั้ ครรภ์
ารับบริทกมี่ ารฝากครรภ์
โรงพยาบาลกุโรงพยาบาลกุ
มภวาปี จังหวัดมอุภวาปี
ดรธานีจังหวัดอุดรธานี
ตารางที
2 ระดั
บความพึ
งพอใจต่
ทิ ศั น์ขตองสตรี
ารับบริการฝากครรภ์
ระดับความพึงพอใจ (จำนวนคน)
ค่า
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ประเด็นความคิดเห็น
เฉลี่ย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้ท่านเข้าใจเรื่องการบริโภคอาหารของสตรีตงั้ ครรภ์ 21
9
0
0
0
4.70
2.สื่อวีดิทัศน์มีเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน
24
6
0
0
0
4.80
3.สื่อวีดิทัศน์มีการจัดเรียงเนื้อหาได้เหมาะสม ง่ายต่อการเรียนรู้
19
10
1
0
0
4.60
4.ภาพประกอบในสื่อวีดิทศั น์มีความชัดเจน น่าสนใจ
18
11
1
0
0
4.57
5.เสียงบรรยายมีความเหมาะสมชัดเจน
16
14
0
0
0
4.53
6.ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
22
8
0
0
0
4.73
7.ความยาวของเนื้อหาในสื่อวีดทิ ัศน์มีความเหมาะสม
18
12
0
0
0
4.60
8.หลังชมวีดิทัศน์แล้วท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู่การ 25
5
0
0
0
4.83
ปฏิบัติได้
9.สื่อวีดิทัศน์เหมาะสม/สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท่าน
19
11
0
0
0
4.63
10.ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียนสื่อวีดิทัศน์
25
5
0
0
0
4.83
รวม
4.69
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รูปแบบและวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) และใช้กรอบแนวคิดการเรียน
รู้ของผู้ใหญ่ ไม่ได้เน้นความเป็นบริบทท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถใช้สื่อได้กับสตรีตั้งครรภ์หลากหลาย ผลิตสื่อตาม
กระบวนการอย่างเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์โรง
พยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 30 คน ต้อง
เป็นสตรีตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยรับชมสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารมาก่อน ไม่มีความพิการทาง
สายตา และไม่จ�ำกัดอายุครรภ์
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1. สือ่ วีดทิ ศั น์
ทีใ่ ช้ในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีตงั้
ครรภ์ และ 2. แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากต�ำรา เอกสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย
สรุปได้วา่ การใช้สอื่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง “ทานตอนท้อง น้อง
แข็งแรง” ที่มีความยาว 9.48 นาที ไปใช้ในการสอนให้กับ
สตรีตั้งครรภ์ในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี ผลิตขึน้ โดยใช้กรอบแนวคิดการเรียนรูข้ อง
ผู ้ ใ หญ่(19) เพราะผู ้ ใ หญ่ ต ้ อ งการเป็ น ผู ้ น� ำ ตนเองความ
ต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ คือการมีความรู้สึก
ต้องการที่จะสามารถน�ำตนเองได้ สื่อที่ผลิตจึงมีลักษณะ
กลาง ๆ ไม่ได้เน้นความเป็นบริบทท้องถิ่น เพื่อให้ใช้ได้กับ
สตรีตั้งครรภ์หลากหลาย ผลิตขึ้นตามกระบวนการอย่าง
เป็นระบบ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
ของการวิจยั มีผเู้ ชีย่ วชาญประเมินผลและตรวจสอบความ
ถูกต้องทีม่ ปี ระสบการณ์มคี วามเชีย่ วชาญด้านการดูแลสตรี
ตัง้ ครรภ์ ด้านการผลิตสือ่ วีดทิ ศั น์ มีการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ มีการวัดระดับความรู้จากสตรีตั้งครรภ์เกี่ยว
กับการบริโภคอาหาร พบว่าค่าคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับการ
บริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์ ก่อนรับชมวีดิทัศน์มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 8.90 หลังชมสื่อวีดิทัศน์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากับ
9.80 และสตรีตั้งครรภ์มีความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์ อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวมที่มีต่อบทเรียนสื่อวีดิทัศน์เท่ากับ 4.69 จึงแสดง
ให้เห็นว่าสื่อวีดิทัศน์เรื่อง “ทานตอนท้อง น้องแข็งแรง”
เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้ในการสอนให้กับสตรีตั้งครรภ์
เพือ่ ส่งเสริมและปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม บุคคลจะมีความโน้มเอียงสูงทีจ่ ะเริม่
หรือท�ำต่อเนื่องในพฤติกรรมนั้น ๆ ถ้ารับรู้ว่า มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ (Perceived benefits of behaviors)(11)
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ได้สื่อวีดิทัศน์เรื่อง “ทานตอน
ท้อง น้องแข็งแรง” เป็นสื่อที่น่าสนใจให้ความรู้ เนื้อหาใช้
ภาษากะทัดรัดเข้าใจง่าย มีความชัดเจนเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารในสตรีตั้งครรภ์ และสามารถน�ำไปสู่การ
ปฏิบตั ไิ ด้ จึงเหมาะแก่การน�ำไปใช้เป็นสือ่ ในการสอน ส่วน
การวัดระดับความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ก่อนและหลังชมสื่อวีดิทัศน์ของสตรีตั้งครรภ์ อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมาก อธิบายได้ว่าสตรีตั้งครรภ์ได้ปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันอยู่แล้ว และเมื่อชมวีดิทัศน์ดังกล่าวแล้วยิ่งช่วย
ส่งเสริมให้สตรีตงั้ ครรภ์เกิดความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
น�ำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น อีก
ทัง้ สตรีตงั้ ครรภ์มคี วามพึงพอใจต่อสือ่ วีดทิ ศั น์ อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดทุกข้ออีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พรรณี บัญชรหัตถกิจ และเฉลิมพร ถิตย์ผาด เกี่ยวกับการ
ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้องเหมาะสมในเรือ่ งโภชนาการในระยะตัง้
ครรภ์เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเพื่อให้สตรีตั้งครรภ์ได้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และยังสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ สุภสั สร พรกลิน่ และคณะ ทีก่ ล่าวว่าสารอาหาร
ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จะมีผล
ต่อการเจริญเติบโตของสมอง เนือ่ งจากเซลล์สมองจะหยุด
การแบ่งตัวหลังอายุครรภ์ 12–18 เดือน หากสตรีตงั้ ครรภ์
มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีและเหมาะสมในช่วงดัง
กล่าว ย่อมส่งผลให้สขุ ภาพมารดาและทารกแข็งแรง(10,17,23)
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