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การวิจัยเชิงพรรณนานี้เปนแบบหาความสัมพันธเชิงทํานาย เพื่อศึกษาความสัมพันธและปจจัยทํานาย
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก กลุมตัวอยางคือมารดาวัยรุนครรภแรกหลังคลอด
2-3 วัน โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลสมุทรสาครจํานวน 120 คน เปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามประกอบดวยขอมูลสวนบุคคล การรับรูสมรรถนะของตนเอง ความรูและเจตคติ
ตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสนับสนุนของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม พฤติกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจยั พบวา เจตคติตอการเลีย้ งลูกดวยนมแม การรับรูสมรรถนะของตนเองและการสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแมมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวย
นมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .328, .449 และ .642)
ตามลําดับ การรับรูสมรรถนะของตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวสามารถทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การเลี้ยงลูกดวยนมแม มารดาวัยรุนหลังคลอด

Abstract

This study was predictive correlational research. The purpose of this study was to study relationships
and predictors of breastfeeding in the ﬁrst-time teenage postpartum mothers. The sample were 120 the
ﬁrst-time teenage postpartum mothers during 2-3 days after delivery in Lerdsin Hospital and Samutsakorn
Hospital. The samples were selected by purposive sampling. The research instrument was a questionnaire
consisting of personal data, self-efﬁcacy knowledge and attitude toward breastfeeding, family support in
breastfeeding, and behavior in breastfeeding. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard
deviation, chi-square, Pearson’s product moment correlation coefﬁcient and stepwise multiple regression.
The results indicated that the attitude toward breastfeeding, perceived self-efﬁcacy and family support
were statistically signiﬁcant at the moderate level relationships with the behavior of breastfeeding at p<.01
(r = .328, .449 and .642, respectively). Perceived self-efﬁcacy and family support were prediction of
breastfeeding behavior at p<.01 (r = .449 and .642, respectively).
keywords: breastfeeding, teenage postpartum mothers
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นมแมเปนอาหารสําหรับทารกที่ดีที่สุด ทําให
ทารกมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี องคการ
อนามั ย โลก และองค การกองทุ น เพื่ อ เด็ ก แห ง
สหประชาชาติใหคํารับรองในเรือ่ งประโยชนของนมแม
จึงแนะนําใหแมทั่วโลกเลี้ยงบุตรดวยนมแมอยางนอย
6 เดื อ น จากนั้ น จึ ง เริ่ ม อาหารเสริ ม ตามวั ย ควบคู
กับนมแมจนบุตรอายุ 2 ป หรือมากกวานั้น1 เนื่องจาก
ในนํ้านมแมมีเอ็นไซมและแอนติบอดี้ที่คอยซอมแซม
สุขภาพ ซึง่ จะกระตุนระบบภูมคิ มกั
ุ นของรางกายทารก
สรางภูมคิ มกั
ุ นโรค เชน มีภมู คิ มกั
ุ นการติดเชือ้ ของทาง
เดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และปองกันการเกิด
โรคภู มิ แ พได 2 มี ค วามสํ า คั ญ ตอการพั ฒ นาสมอง
รวมถึงการพัฒนาทางดานอารมณและจิตใจของทารก
สงเสริ ม สั ม พั น ธภาพระหวางแมลู ก 3 นอกจากนี้
การเลี้ยงลูกดวยนมแมยังมีประโยชนตอสุขภาพของ
มารดา เชน ลดอุบตั กิ ารณการตกเลือดหลังคลอด ชวย
ขับนํ้าคาวปลา ทําใหรางกายมารดากลับคืนสู สภาพ
กอนการตั้ ง ครรภเร็ ว และรู ป รางดี ลดความเสี่ ย ง
ตอการเกิด มะเร็งรังไข มะเร็งเตานม มะเร็งเยือ่ บุโพรง
มดลูก รวมทั้งลดภาวะกระดูกพรุน4 และการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมยังสะดวก สบาย ประหยัดรายจายครอบครัว
แมทุกฝายจะเล็งเห็นประโยชนของการเลีย้ งลูก
ดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน แตอัตราการ
เลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียวยังคอนขางนอย จากการ
สํ า รวจสถานการณ เด็ ก และสตรี ใ นประเทศไทย
พบแมเลี้ยงลูกดวยนมแมลวนถึง 6 เดือนมีรอยละ 23
แมที่สามารถใหนมแมไดถึง 1 ป มี รอยละ 33 แมที่
สามารถใหนมลูกไดถึง 2 ปมีรอยละ 165 ซึ่งแสดงให
เห็นวาการสงเสริมการเลีย้ งลูกดวยนมแมยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร โดยเฉพาะกลุมมารดาวัยรุนที่
เปนกลุ มเสี่ยงจะเกิดปญหาการเลี้ยงลูกดวยนมแม
จากการศึ ก ษาพบวาอั ต ราการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแม
รวมทั้งระยะเวลาในการใหนมของมารดาวัยรุนสั้นกวา
มารดากลุมอื่นๆ และมีมารดาวัยรุนเพียงรอยละ 17

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

77

เทานั้นที่ใหนมแมตอเนื่องจนถึง 6 เดือน6 ทั้งนี้อาจ
เนือ่ งจากมารดาวัยรุนซึง่ ยังไมมีความพรอมในการเปน
มารดา ขาดความมัน่ ใจในตนเองในการเลีย้ งลูกดวยนม
แม มีความวิตกกังวล คิดวามีนาํ้ นมนอยไมเพียงพอกับ
ความตองการของทารก จึงตองการเลี้ยงทารกดวยนม
ผสมแทน รูสึกอายในการทีจ่ ะใหนมบุตรในทีส่ าธารณะ
และมองการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมเปนอุ ป สรรคหรื อ
ปญหาตอตัวเองอยางมาก นอกจากนี้มารดาวัยรุ น
ยังรูสึกเหนื่อยไมไดพักผอนจากการใหนมทารก และ
รู สึกไมสุขสบายจากการเจ็บหัวนมขณะใหนมทารก
อีกทัง้ มีพฤติกรรมในการเลีย้ งลูกดวยนมแมไมถูกตอง6
จะเห็นไดวาการเลี้ยงลูกดวยนมแม ขึ้นอยู
หลายปจจั ย ทั้ ง ในสวนปจจั ย สวนบุ ค คลและปจจั ย
สิ่งแวดลอม ดังเชน อายุ ความรู เจตคติ การรับรู
สมรรถนะในตนเอง ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม การทํางาน การสนับสนุนจากครอบครัวและ
การสนับสนุนจากพยาบาล7-10 อยางไรก็ตามความ
สําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนมแมสวนใหญจะเนนใน
กลุ มมารดาทั่วไป ยังขาดความเขาใจพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวในกลุ มมารดาวัยรุ นที่
คลอดบุตรคนแรก ซึ่งมีความแตกตางจากมารดากลุม
อื่น ทั้งดานพัฒนาการและความตองการ ดังนั้นคณะ
ผูวิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ นหลังคลอด
ครรภแรก

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
สวนบุคคลเกีย่ วกับอาชีพ รายได สถานทีท่ าํ งาน ความรู
และเจตคติ ต อการเลี้ ย งลู ก ด วยนมแม การรั บ รู
สมรรถนะของตนเอง และปจจัยครอบครัวเกี่ยวกับ
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
ตอพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุน
หลังคลอดครรภแรก
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2. เพื่อศึกษาความสามารถในการทํานาย
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ นหลังคลอด
ครรภแรก โดยตัวแปรความรูและเจตคติตอการเลี้ยง
ลูกดวยนมแม การรับรู สมรรถนะของตนเองในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม และการสนับสนุนของครอบครัว
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม

ÊÁÁµÔ°Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. ปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับอาชีพ รายได
สถานที่ทํางาน ความรูและเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวย
นมแม การรับรู สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และปจจั ย ดานครอบครั ว เกี่ ย วกั บ การ
สนับสนุนของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
ของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก
2. ความรูและเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวย
นมแม การรับรู สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม และการสนับสนุนของครอบครัวในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถรวมทํานายพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภ
แรก

¤íÒ¨íÒ¡Ñ´¤ÇÒÁ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง
มารดาวัยรุนหลังคลอดมีความรูเกีย่ วกับประโยชนของ
นมแม หลักปฏิบัติการเลี้ยงลูกดวยนมแม การบีบเก็บ
และรักษานํา้ นม วัดไดจากแบบทดสอบความรูการเลีย้ ง
ลูกดวยนมแม
เจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง
มารดาวั ย รุ นหลั ง คลอดมี ค วามเชื่ อ ความพอใจ
ความรูสึกนึกคิดเฉพาะบุคคลตอพฤติกรรมการเลี้ยง
ลู ก ดวยนมแม วั ด ไดจากแบบประเมิ น เจตคติ ต อ
การเลี้ยงลูกดวยนมแม
การรับรูสมรรถนะของตนเองในการเลีย้ งลูก
ดวยนมแม หมายถึง การที่มารดาวัยรุ นหลังคลอด
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ตัดสินวาตนเองมีความสามารถพอทีจ่ ะจัดการเลีย้ งลูก
ดวยนมแมตามทีไ่ ดวางแผนไว โดยตองคํานึงถึงทักษะ
ที่มีอยูและตัดสินใจวามารดาวัยรุนหลังคลอดสามารถ
ทําอะไรได และจะนําทักษะใดมาใชในการเลีย้ งลูกดวย
นมแม วัดไดจากแบบประเมินการรับรูสมรรถนะของ
ตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม หมายถึง การรับรู ของมารดาวัยรุ นหลัง
คลอดเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุน ชวยเหลือจาก
สมาชิกในครอบครัวในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม ประกอบด วยการสนั บ สนุ น 4 ด าน คื อ
การสนั บ สนุ น ทางดานการประเมิ น การสนั บ สนุ น
ทางดานอารมณ การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร
การสนั บ สนุ น ทางดานทรั พ ยากร สิ่ ง ของ เงิ น หรื อ
แรงงาน วั ด ไดจากแบบประเมิ น การสนั บ สนุ น ของ
ครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม หมายถึง
มารดาวัยรุนหลังคลอดปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวย
นมแมอยางเดียวขณะที่อยูโรงพยาบาล 2-3 วันหลัง
คลอด ในดานทาอุ มลูกใหดูดนม การใหลูกอมและ
ดูดนมจากเตา การจับทารกเรอ เปนตน วัดไดจากแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม

¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ทีผ่ านมาทัง้ ใน
ประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ นหลังคลอด
ครรภแรก ซึง่ แนวคิดการรับรูสมรรถนะของตนเองของ
Bandura 11 ที่ ก ลาวถึ ง การเรี ย นรู และปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมของคนเรานั้น สวนใหญเกิดจากการสังเกต
ตั ว แบบ ตั ว แบบสามารถถายทอดไดทั้ ง ความคิ ด
การแสดงออกไดพรอมๆ กัน การรับรูสมรรถนะของ
ตนเองจึงมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคลและ
มีความสัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ดั ง การศึ ก ษาที่ พ บวา ผลของการสงเสริ ม การรั บ รู
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ความสามารถของตนเองทําใหมารดาที่มีบุตรคนแรก
มีการรับรูความสามารถของตนเองสูงขึน้ เกิดความมัน่ ใจ
ในความสามารถของตนทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมการเลีย้ งลูก
ดวยนมแม และปจจัยทีส่ ามารถทํานายการเลีย้ งลูกดวย
นมแมอยางเดียว 6 สัปดาหในมารดาหลังคลอดบุตร
คนแรกไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ อายุ ความรู
เจตคติ การรับรูสมรรถนะในตนเอง การสนับสนุนจาก
สามีหรือญาติ และการสนับสนุนจากพยาบาล สามารถ
รวมกั น ทํ า นายการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมอยางเดี ย ว
6 สัปดาห7 การศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิผลของโปรแกรม
สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว ในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมของหญิงตัง้ ครรภแรก ทีม่ กี ารสรางทัศนคติ
บวกตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม สงเสริมการมีสวนรวม
ของครอบครัว และสงเสริมการรับรูความสามารถใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถเพิ่มความตั้งใจในการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมได 12 การวิจัยนี้ ศึกษาปจจัยสวน
บุคคล ไดแก อาชีพ รายได สถานที่ทํางาน ความรูและ
เจตคติ ต อการเลี้ ย งลู ก ด วยนมแม และการรั บ รู
สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนมแม ปจจัย
ดานครอบครัว ไดแก การสนับสนุนของครอบครัวใน
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ที่จะมีผลตอพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภ
แรก

ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
แบบหาความสั ม พั น ธ เชิ ง ทํ า นาย (predictive
correlational research design)
กลุ มตัวอยาง คือ มารดาวัยรุ นครรภแรก
ทีแ่ ผนกหลังคลอด โรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาล
สมุ ท รสาคร เป นการเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) จํานวน 120 คน โดยมีเกณฑ
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง (inclusion criteria) ดังนี้
มารดาหลังคลอดบุตรคนแรก ภายใน 2-3 วัน ทีม่ อี ายุ
นอยกวาหรือเทากับ 19 ป ไมมีปญหาเกี่ยวกับเตานม
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และหัวนม สามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมได รวมถึงไมมี
ขอจํากัดหรือความยุ งยากในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เชน มารดาเปนโรคเอดส วัณโรคปอดในระยะติดตอ
ทารกแรกเกิดไมมีภาวะแทรกซอน เชน เพดานโหว
มีปญหาระบบทางเดินหายใจตองใชเครื่องชวยหายใจ
เปนตน รวมถึงไดรับความยินยอมเขารวมโครงการวิจยั
ขนาดกลุมตัวอยาง การคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรของธอรนไดค13 ดังนี้ n = 10k+50
โดย n = จํานวนตัวอยางที่ใชในการวิจัยตอ 1 ตัวแปร
k = จํ า นวนตั ว แปรอิ ส ระ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ จํ า นวน
ตัวแปรอิสระเทากับ 7 ไดแก อาชีพ รายได สถานที่
ทํางาน ความรูและเจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การรับรูสมรรถนะของตนเอง และการสนับสนุนของ
ครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแม จากการแทนคา
ในสูตรจะไดกลุมตัวอยาง n = (10 x 7)+50 = 120
คณะผูวิจยั เก็บขอมูลมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก
โรงพยาบาลละ 60 คน
การพิทักษสิทธิ์กลุ มตัวอยาง คณะผู วิจัย
พิ ทั ก ษสิ ท ธิ์ ผู ใหขอมู ล โดยชี้ แ จงรายละเอี ย ดของ
วัตถุประสงคการวิจัย พรอมทั้งขอความรวมมือในการ
ทําวิจัย โดยใหกลุ มตัวอยางเปนผู ตัดสินใจเขารวม
การวิ จั ย ดวยตนเองตามความสมั ค รใจและไดรั บ
การยินยอมจากบิดา มารดาหรือผูปกครอง การตอบ
หรือไมตอบแบบสอบถาม และการรักษาความลับของ
ผู ใหขอมูล ผู ยินดีตอบไดเซ็นยินยอมในแบบฟอรม
การยินยอมเขารวมการวิจยั (consent form) และไดรับ
การพิ จ ารณาด านจริ ย ธรรมโดยคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของสถาบัน เลขที่รับรอง
E. 045/2560 ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมู ล คื อ แบบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สรางขึ้ น
ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล จํานวน
8 ขอ ประกอบดวยอายุ การศึกษา อาชีพ สถานทีท่ าํ งาน
รายไดของครอบครัว ความตองการเลีย้ งลูกดวยนมแม
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ความคาดหวังและระยะเวลาที่วางแผนจะเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยางเดียว
สวนที่ 2 การรั บ รู สมรรถนะของตนเอง
ทีค่ ณะผูวิจยั สรางขึน้ โดยใชแนวคิดของเชอรเรอร (Sherer)
และคณะ14 ประกอบดวยขอคําถาม 17 ขอ ลักษณะเปน
คําถามเชิงบวกและเชิงลบ เปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (1-5) จากไมเห็นดวยอยางยิง่ ถึงเห็นดวย
อยางยิ่ง การแปลผลโดยแบงระดับจากคะแนนเฉลี่ยที่
ไดเปน 5 ระดับ15 คะแนนเฉลี่ย 1.00 -1.80 หมายถึง
การรับรูสมรรถนะของตนเองระดับนอยที่สุด คะแนน
เฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับนอย คะแนนเฉลี่ย
2.61- 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย
3.41- 4.20 หมายถึง ระดับมาก และคะแนนเฉลี่ย
4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
สวนที่ 3 ความรู เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวย
นมแม เปนแบบทดสอบปรนัยที่คณะผู วิจัยสรางขึ้น
เกี่ยวกับประโยชนของนมแม หลักปฏิบัติการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม การบีบเก็บและรักษานํ้านม จํานวน 15 ขอ
ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน คะแนนเต็ม
15 คะแนน ระดับคะแนน 1-5 หมายถึงมีความรูนอย
คะแนน 6-10 หมายถึง มีความรูปานกลาง และคะแนน
11-15 หมายถึง มีความรูมาก
สวนที่ 4 เจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
คณะผู วิ จั ย สรางขึ้ น โดยใชแบบสอบถามทั ศ นคติ
ในการเลีย้ งลูกดวยนมแม ทีช่ อื่ วา Iowa Infant feeding
Attitude Scale (IIFAS)16 จํานวน 17 ขอ ลักษณะเปน
คําถามเชิงบวกและเชิงลบ เปนแบบมาตรสวนประมาณ
คา 5 ระดับ (1-5) จากไมเห็นดวยอยางยิง่ ถึงเห็นดวย
อยางยิ่ง การแปลผลโดยแบงระดับจากคะแนนเฉลี่ย
ที่ไดเปน 5 ระดับ เชนเดียวกับการรับรูสมรรถนะของ
ตนเอง
สวนที่ 5 การสนับสนุนของครอบครัวในการ
เลี้ ย งลู ก ดวยนมแม คณะผู วิ จั ย ปรั บ ปรุ ง จากแบบ
สั ม ภาษณ แรงสนั บ สนุ น การเลี้ ย งลู ก ด วยนมแม
จากครอบครัว ตามแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคมของ
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House17 จํานวน 4 ดาน คือ ดานอารมณ ดานการ
ประเมินคุณคา ดานขอมูลขาวสารและดานทรัพยากร
รวม 20 ขอ ทีม่ คี วามหมายในดานบวกทัง้ หมด ลักษณะ
คําตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 อันดับ (1-5)
จากไมเคยปฏิบตั ถิ งึ ปฏิบตั เิ ปนประจํา การแปลผลโดย
แบงระดับจากคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ดเปน 5 ระดับ15 คะแนน
เฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ไดรับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวนอยมาก คะแนนเฉลีย่ 1.81-2.60 หมายถึง
นอย คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึงปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 3.41-4.20 หมายถึงดี และคะแนนเฉลีย่
4.21-5.00 หมายถึงดีมาก
สวนที่ 6 พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
คณะผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของมารดาวัยรุนหลังคลอดเลี้ยงลูกดวยนมแม ขณะที่
อยู โรงพยาบาล 2-3 วันหลังคลอด ในดานทาอุ ม
ลู ก ให ดู ด นม การให ลู ก อมและดู ด นมจากเต า
การจับทารกเรอฯ จํานวน 15 ขอ เปนคําถามเชิงบวก
ลักษณะคําตอบเปนมาตรสวนประมาณคา 5 อันดับ
(1-5) จากไมเคยปฏิบตั ถิ งึ ปฏิบตั เิ ปนประจํา การแปลผล
โดยแบงระดับจากคะแนนเฉลี่ยที่ไดเปน 5 ระดับ15
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-1.80 หมายถึ ง พฤติ ก รรม
การเลี้ยงลูกดวยนมแมนอยมากเกือบไมไดปฏิบัติ
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึงนอย คะแนนเฉลี่ย
2.61-3.40 หมายถึงปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.414.20 หมายถึ ง ดี และคะแนนเฉลี่ ย 4.21-5.00
หมายถึงพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมดีมาก
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ
แบบสอบถามที่ ส รางขึ้ น ไดรั บ การตรวจความตรง
เชิ ง เนื้ อ หาโดยผู ทรง คุ ณ วุ ฒิ 3 ทาน ไดคาดั ช นี
ความตรง (content validity index: CVI) เทากับ .80
และนําไปทดลองใชกับมารดาวัยรุนครรภแรก พักฟน
อยูในแผนกหลังคลอด โรงพยาบาลกลาง จํานวน 30
คน ทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางหาความเทีย่ ง
ไดดังนี้
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1) แบบทดสอบความรูเกีย่ วกับการเลีย้ งลูก
ดวยนมแม โดยวิธคี เู ดอร (Kuder Richardson method)
ใชสูตร KR-20 ไดคาความเที่ยงเทากับ .79
2) ความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยวิ ธี
สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
coefﬁcient) ดังนี้ แบบประเมินพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมเทากับ .89 แบบประเมินการรับรูสมรรถนะ
ของตนเองเทากับ .81 แบบวัดเจตคติตอการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมเทากับ .78 และแบบประเมินการสนับสนุน
ของครอบครัวในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเทากับ .96

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
เก็บขอมูลจากมารดาวัยรุนครรภแรกแผนก
หลั ง คลอด โรงพยาบาลเลิ ด สิ น และโรงพยาบาล
สมุทรสาคร ระหวางวันที่ 20 สิงหาคม-1 ธันวาคม
2560 ภายหลังที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามแลว
คณะผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม
ทุ ก ฉบั บ ได แบบสอบถามสมบู ร ณ ที่ ส ามารถนํ า
มาวิเคราะหขอมูลทัง้ หมด 120 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1) สถิ ติ พื้ น ฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ
ของขอมูลสวนบุคคล คะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของการรั บ รู สมรรถนะของตนเอง
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
2) วิ เ คราะห หาความสั ม พั น ธ ระหว าง
ปจจั ย สวนบุ ค คล (อาชี พ รายได สถานที่ ทํ า งาน)
กั บ พฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมที่ ไ ดจั ด กลุ ม
คะแนนเฉลีย่ ในระดับดี ปานกลาง และนอย โดยใชสถิติ
ไคสแควร (Chi-Square test)
3) วิ เ คราะห หาความสั ม พั น ธ ระหว าง
การรับรูสมรรถนะของตนเอง ความรูและเจตคติตอการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม และการสนับสนุนของครอบครัว
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแม โดยใชสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียรสัน

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

81

(Pearson’s product moment correlation coefﬁcient)
4) วิเคราะหหาความสามารถในการทํานาย
การเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ นหลังคลอด
ครรภแรกจากตัวแปรการรับรู สมรรถนะของตนเอง
ความรู และเจตคติต อการเลี้ยงลูกดวยนมแม และ
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแม
โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise multiple regression)

¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
ลักษณะกลุ มตัวอยางสวนใหญอายุ 19 ป
รอยละ 41.70 (50 คน) รองลงมารอยละ 37.50
(45 คน) อายุ 17-18 ป ตํ่าสุดอายุ 13-14 ปรอยละ
3.3 (4 คน) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รอยละ 43.30 (52 คน) เปนแมบานรอยละ 31.70
(38 คน) รองลงมารอยละ 25.8 (31 คน) เปน
นักเรียน/นักศึกษา รายไดของครอบครัวสวนใหญ
5,001-10,000 บาท/เดือนคิดเปนรอยละ 60.00
(36 คน) วางแผนเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมอยางเดี ย ว
มากกวา 6 เดือนคิดเปนรอยละ 55.00 (66 คน)
การรั บ รู สมรรถนะของตนเองในการเลี้ ย งลู ก ดวย
นมแมอยู ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.73
การสนับสนุนของครอบครัวอยูในระดับดี คะแนนเฉลีย่
เทากับ 3.91สําหรับพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวยนมแม
ของมารดาวั ย รุ นครรภ แรกคะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด
ระดับดีมากเทากับ 4.25 คือ ลูกดูดนมแมอยางเดียว
โดยไมใหนํ้า นมผสมหรืออาหารอื่นๆ รองลงมาระดับ
ดีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20 คือ นํ้านมเหลืองที่ออกใน
ชวงแรกไดใหลูกดูด และเฉลีย่ ตํา่ สุดเทากับ 2.55 อยูใน
ระดับนอย คือ แมหลังคลอดสวมใสเสื้อยกทรงไว
เพือ่ บรรเทาอาการปวดและถวงเตานม ทัง้ นีพ้ ฤติกรรม
การเลีย้ งลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภ
แรกทีโ่ รงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสมุทรสาครและ
โดยรวม คาเฉลี่ ย เทากั บ 3.86, 3.30 และ3.58
ตามลําดับอยูในระดับดีและปานกลาง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอด
ครรภแรก (n=120)
กลุมตัวอยาง
มารดาวัยรุนหลังคลอด โรงพยาบาลเลิดสิน
มารดาวัยรุนหลังคลอด โรงพยาบาลสมุทรสาคร
มารดาวัยรุนหลังคลอด โดยรวม

ปจจัยสวนบุคคล (อาชีพ รายได สถานที่
ทํางาน) ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมของมารดาวั ย รุ นหลั ง คลอดครรภแรก
สวนเจตคติตอการเลีย้ งลูกดวยนมแม การรับรูสมรรถนะ
ของตนเองและการสนับสนุนของครอบครัวในการเลีย้ ง
ลูกดวยนมแมมีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบน
ระดับ
( )
มาตรฐาน (SD)
3.86
.70
ดี
3.30
.69
ปานกลาง
3.58
.75
ดี

กับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุน
หลังคลอดครรภแรกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 (r = .328, .449 และ.642) ตามลําดับ แตความรู
ในการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมไมมี ค วามสั ม พั น ธกั บ
พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ น
หลังคลอดครรภแรก ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการรับรูสมรรถนะของตนเอง ความรูและเจตคติตอการเลีย้ งลูกดวยนมแม และ
การสนับสนุนของครอบครัวในการเลีย้ งลูกดวยนมแมกับพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวยนมแมของมารดา
วัยรุนหลังคลอดครรภแรก (n=120)
ตัวแปร
ความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแม
เจตคติตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม
การรับรูสมรรถนะของตนเอง
การสนับสนุนของครอบครัว
*p< .05, **p< .01

การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว และการรั บ รู
สมรรถนะของตนเองสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.001 โดยการ
สนับสนุนของครอบครัวเปนตัวแปรแรกที่ถูกเลือกเขา
ในสมการทํานาย สามารถทํานายพฤติกรรมการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมไดรอยละ 41.3 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .001 ตัวแปรที่ถูกเลือกเขาในสมการทํานายเปน
อันดับที่ 2 คือ การรับรูสมรรถนะของตนเอง ซึง่ สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม เพิ่มขึ้นเปน

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม
.167
.328**
.449**
.642**

รอยละ 46 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 การสราง
สมการทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของ
มารดาวั ย รุ นหลั ง คลอดครรภแรก (PBF) พบวา
สัมประสิทธิ์การถดถอย (b) แตละคาของตัวทํานาย
ที่ถูกเลือกเขาในสมการทํานาย คือ การสนับสนุนของ
ครอบครัว (FAP) และการรับรูสมรรถนะของตนเอง
(SEF) ซึ่งมีคาคงที่ (a) เทากับ .538 ดังตารางที่ 3
ดังนั้นสมการการทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวย
นมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก ดังนี้
ŷ(PBF) = .538 +.537 (FAP) + .254(SEF)
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ตารางที่ 3 ความสามารถในการทํานายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรก
(n=120)
การเลี้ยงลูกดวยนมแม อันดับที่ ตัวแปรทํานาย
R2
พฤติกรรมการเลี้ยงลูก 1. การสนับสนุนของครอบครัว .413
ดวยนมแม
2. การรับรูสมรรถนะของตนเอง .460

*p< .05, **p< .01, ***p< .001

R2 change F change
.413
82.903
.047
10.286

b
Beta
.537 .551
.254 .236

t
7.482***
3.207**

constant (a) = .538

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
ผลการวิ จั ย พบวาปจจั ย สวนบุ ค คล (อาชี พ
รายได สถานที่ทํางาน) และความรูในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลีย้ งลูกดวย
นมแม ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรู
จากการศึ ก ษาไมมากนั ก ซึ่ ง การศึ ก ษาอยู ในระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน มีอาชีพเปนแมบาน และพึง่ พาราย
ไดจากบุคคลอืน่ ในครอบครัว นอกจากนีด้ วยระยะเวลา
2-3 วันแรกหลังคลอดที่มารดายังอยูในสถานการณที่
มีการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง รวมทั้งมารดาวัยรุ น
ครรภแรกยังขาดประสบการณในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม ซึ่งการเลี้ยงลูกดวยนมแมตองอาศัยระยะเวลา
เรียนรู จึงสงผลใหปจจัยเหลานี้ไมมีผลตอพฤติกรรม
การเลี้ยงลูกดวยนมแม ทั้งนี้จะแตกตางจากการศึกษา
ของจําพร วงษทรัพยทวี18 ทีพ่ บวา มารดาทีไ่ มไดทํางาน
หรื อ เปนแมบานสามารถเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมเพี ย ง
อยางเดียว 6 เดือนไดสําเร็จมากกวามารดาทีท่ าํ งานใน
สถานประกอบการ 7.410 เทา
อยางไรก็ตามพบวาเจตคติตอการเลีย้ งลูกดวย
นมแม การรับรูสมรรถนะของตนเองและการสนับสนุน
ของครอบครั ว ในการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแมมี ค วาม
สัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเลีย้ ง
ลูกดวยนมแมของมารดาวัยรุ นหลังคลอดครรภแรก
อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 เนือ่ งจากเจตคติ
เปนเรือ่ งของความคิด ความเขาใจ และการยอมรับของ
แตละบุคคลโดยมีผลตอการตัดสินใจในการทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หรือไม ถามารดาวัยรุนหลังคลอดมีเจตคติที่ไมดีตอ
การเลี้ยงลูกดวยนมแมก็มีแนวโนมในการตัดสินใจ
เลี้ยงลูกดวยนมผสม แตหากมารดาวัยรุนหลังคลอดมี

เจตคติทดี่ ตี อการเลีย้ งลูกดวยนมแมก็มแี นวโนมในการ
ตัดสินใจเลี้ยงลูกดวยนมแมไดงาย เจตคติในการเลี้ยง
ลูกดวยนมแมขึ้นอยู กับปจจัยหลายประการ ไดแก
ความรูและความเชื่อของมารดาวัยรุนหลังคลอด แบบ
อยางการสนับสนุนและเจตคติเกีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวย
นมแมของคนรอบขาง ซึ่งมีทั้งดานตัวมารดาวัยรุ น
หลั ง คลอดเอง คนในสั ง คม เพื่ อ นร วมงานและ
ครอบครัวทั้งดานบวกและดานลบ19 เจตคติอาจเกิด
จากการไดรับขอมูลขาวสารจากแหลงตางๆ ทั้งจาก
บุคลากรทีมสุขภาพ ครอบครัวและสังคม สื่อตางๆ
รวมทัง้ ความรูของมารดาวัยรุนหลังคลอด ซึง่ กอใหเกิด
เจตคติ ทั้ ง ทางบวกและทางลบ เจตคติ ท างบวกตอ
การเลีย้ งลูกดวยนมแม เชน การทีม่ ารดาวัยรุนหลังคลอด
รูวาการเลีย้ งลูกดวยนมแมมีประโยชนทัง้ ตอตนเองและ
บุตร มารดาวัยรุนหลังคลอดก็มีแนวโนมที่จะตัดสินใจ
เลี้ยงลูกดวยนมแม และประสบผลสําเร็จในการเลี้ยง
ลู ก ดวยนมแมมากกวามารดาที่ มี เ จตคติ ท างลบ 4
สํ า หรั บ มารดาวั ย รุ นหลั ง คลอดที่ มี เ จตคติ ท างลบ
เชน การทีม่ ารดาคิดวาเลีย้ งลูกดวยนมแมแลวจะทําให
เตานมหยอนยาน ไมสวยงาม ไมดึงดูด เปนภาระตอ
ตนเอง และอายที่จะตองใหนมในที่สาธารณะ มารดา
วัยรุนหลังคลอดก็มักตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูบุตรดวยนม
ผสม สอดคลองกับการศึกษาที่พบวาปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก การศึกษา อาชีพ
สถานที่ฝากครรภ ลําดับลูก ทัศนคติและประสบการณ
การเลี้ยงลูก และสิ่งสนับสนุน ไดแก ครอบครัว20
การรับรูสมรรถนะของตนเองมีบทบาทสําคัญ
ตอพฤติกรรมของบุคคล มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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สุขภาพ ซึ่งเกิดจากการสังเกตตัวแบบ โดยตัวแบบ
สามารถถายทอดไดทั้งความคิด การแสดงออกได
พรอมๆ กัน การเลี้ยงลูกดวยนมแมซึ่งเปนการแสดง
พฤติกรรมอยางหนึ่งที่มารดาวัยรุ นหลังคลอดไดรับ
ความรู และแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกดวยนม
แมจากการใหคําแนะนําและสาธิตของบุคลากรทีม
สุขภาพ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบวามารดาวัยรุนหลังคลอด
มีการรับรูสมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกดวยนม
แมอยูในระดับดี สอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา
มารดาที่ ไ ด รั บ การดู แ ลโดยใช แนวคิ ด การรั บ รู
สมรรถนะแหงตน สามารถเพิ่มความสามารถในการ
เลีย้ งลูกดวยนมแม และมีอตั ราการเลีย้ งลูกดวยนมแม
สูง21 สวนการสนับสนุนของครอบครัวในการเลี้ยงลูก
ดวยนมแมนั้น มารดาวัยรุนหลังคลอดครรภแรกตอง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวในดาน
ตางๆ เชน การสนั บ สนุ น ทางอารมณ สมาชิ ก ใน
ครอบครั ว ให การยอมรั บ นั บ ถื อ และพึ ง พอใจ
การแสดงออกถึงความหวงใยมารดาวัยรุนหลังคลอด
ในการเลีย้ งลูกดวยนมแม การสนับสนุนดานการใหการ
ประเมินผล ในการใหขอมูลปอนกลับ การเห็นพองหรือ
ใหรับรองผลการปฏิบัติ หรือการบอกใหทราบถึงผลดี
ของการที่เลี้ยงลูกดวยนมแม การสนับสนุนทางดาน
ขอมูลขาวสารในการเลี้ยงลูกดวยนมแม เชน การให
คําแนะนํา การตักเตือน การใหคําปรึกษา และการให
ขาวสารรูปแบบตางๆ แกมารดาในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม การสนับสนุนทางดานทรัพยากร เชน แรงงาน
ในการชวยเลีย้ งลูกเพือ่ ใหมารดาไดพักผอนและมีเวลา
เลี้ยงลูกดวยนมแม ความสําเร็จในการเลี้ยงลูกดวยนม
แมไมไดขึน้ อยูกับผูเปนมารดาเทานัน้ แตการสนับสนุน
จากบุคคลรอบขางทัง้ บุคคลในครอบครัว ญาติ บุคลากร
ดานสุ ข ภาพ ตลอดจนทุ ก ภาคสวนของสั ง คมและ
ชุ ม ชน เปนปจจั ย ที่ มี ส วนสํ า คั ญ ยิ่ ง ตอความสํ า เร็ จ
ของการเลี้ยงลูกดวยนมแม สมาชิกในครอบครัวและ
การได รั บ การสนั บ สนุ น ทางสั ง คมเป นส วนหนึ่ ง
ของความสําเร็จในการเลีย้ งลูกดวยนมแม ทัง้ นีท้ แี่ ผนก
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หลังคลอดไดมีการสงเสริมใหสามีและญาติเขามามี
สวนรวมในการรับฟงคําแนะนํา พูดคุย และใหการ
ชวยเหลือมารดาในการเลีย้ งลูกดวยนมแมชวง 2-3 วัน
แรกขณะทีม่ ารดาวัยรุนหลังคลอดอยูแผนกหลังคลอด
ซึ่งผลการศึกษาพบวาการที่ใหสามีและ/ญาติเขามามี
สวนรวมในการรับฟงคําแนะนํา พูดคุย จะชวยให
มารดามีระยะเวลาในการเลีย้ งลูกดวยนมแมอยางเดียว
นานกวากลุมทีส่ ามีและ/ญาติไมไดเขามามีสวนรวมใน
การรับฟง อีกทั้งความสัมพันธอันดีในครอบครัวก็มี
สวนสงเสริ ม การเลี้ ย งลู ก ดวยนมแม บทบาทของ
ครอบครั ว ในการสนั บ สนุ น มารดาใหเลี้ ย งลู ก ดวย
นมแม เปนแรงสนับสนุนใหประสบความสําเร็จในการ
เลีย้ งลูกดวยนมแมนาน 6 เดือน การมีสวนรวมของสามี
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแม คือ การดูแลจัดสิ่งแวดลอม
ใหมารดาและทารก ดูแลมารดาตั้งแตตั้งครรภจน
ทารกเกิด การชวยเหลืองานบาน พัฒนาบทบาทความ
เปนบิดา และอยูดูแลมารดาขณะเลี้ยงลูกดวยนมแม
สมาชิ ก ในครอบครั ว เช น สามี ปู ยา ตา ยาย
ญาติใกลชิด เปนผูทีม่ คี วามสําคัญในการชวยใหมารดา
เลี้ยงลูกดวยนมแมไดสําเร็จ22
การสนั บ สนุ น ของครอบครั ว และการรั บ รู
สมรรถนะของตนเองสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนของพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ.001 ซึ่งการ
สนับสนุนของครอบครัว สามารถทํานายพฤติกรรมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมไดรอยละ 41.3 ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ .001 และการรั บ รู สมรรถนะของตนเอง
สามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการเลี้ ย งลู ก ดวยนมแม
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 46 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01
ในขณะทีม่ ารดาวัยรุนครรภแรกชวง 2-3 วันหลังคลอด
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวา ปจจัยที่สามารถ
ทํานายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 สัปดาห
ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรกไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ คือ อายุ ความรู เจตคติ การรับรูสมรรถนะใน
ตนเอง การสนั บ สนุ น จากสามี ห รื อ ญาติ และการ
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สนั บ สนุ น จากพยาบาลสามารถรวมกั น ทํ า นายการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 สัปดาห ไดรอยละ
26.7 (R2 = .267, p < .05)7 และการรับรูสมรรถนะ
แหงตนในการเลี้ยงลูกดวยนมแมเปนปจจัยดานบวก
ที่มีอิทธิพลตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม สามารถทํานาย
ระยะเวลาของการเลี้ ย งลู ก ด วยนมแม ซึ่ ง ป จจั ย
ทั้ง 6 ปจจัย ไดแก อายุ ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกดวย
นมแม การทํ า งาน การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว
การสนับสนุนจากเจาหนาที่ และประสิทธิภาพการดูดนม
ของทารกกอนจําหนาย สามารถรวมกันทํานายโอกาส
ในการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 1 เดือนไดถึง
รอยละ 49.9 (R2 = .499, p < .01)8-9 สัมพันธกับ
ผลการศึกษาครั้งนี้ที่พบวา มารดาวัยรุ นหลังคลอด
มีการรับรู สมรรถนะของตนเองในการเลี้ยงลูกดวย
นมแมอยูในระดับมาก และการสนับสนุนของครอบครัว
อยูในระดับดี
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