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ความรู้ ทัศนคติแนวคิดและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู ่

 Knowledge Attitude Concept and Factor about Breastfeeding in 
Sripradu Teenagers 
 

 
 

 
 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ แนวคิดและปัจจัยที่เก่ียวข้องในเรื่อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ กลุ่มตัวอย่างคือวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ อายุระหว่าง 13-19 
ปี จ านวน 11 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความรู้และทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความสัมพันธ์โดยใช้สูตร Chi-square test รวมทั้งน าข้อมูลเชิง
คุณภาพมาวิเคราะห์ โดยการท า Content analysis ผลการศึกษาพบว่าวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่  มีความรู้
เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.63 และมีทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 90.91 โดยที่ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
กับระดับของความรู้และทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าความรู้และทักษะ
เป็นสิ่งส าคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถ้าไม่มีความรู้ก็จะไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ส่งผลให้การเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ลดน้อยลง และสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นต้นแบบและแรงผลักดันในการช่วย
ส่งเสริมให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความส าเร็จมากข้ึน และได้รับความรู้เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จากการเรียนในสถาบันการศึกษาและสื่ออิเล็กโทรนิกส์  การส่งเสริมความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่นั้นจึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องทั้งในวัยรุ่นและครอบครัว จัดหาแหล่งสนับสนุนคอยให้
ค าปรึกษาช่วยเหลือ เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้และทัศนคติที่ดี น าไปสู่การเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาก
ขึ้นในอนาคต  
 
ค าส าคัญ: ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทัศนคติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มารดาวัยรุ่น  

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study the knowledge attitude concept and 
factor about Breastfeeding of teenagers in Sripradu community. The sample group was 11 
teenagers aged 11-19 years old. Collect information by evaluation form about knowledge 
and attitude of breastfeeding and interviewing about opinion to breastfeeding. All data 
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analyzed using percentage, frequency distribution, average, standard deviation, Chi-square 
test and analyze quality data by content analysis. 
 

The results showed teenager in Sripradu community had the knowledge about 
breastfeeding in high level, average 63.63 % and had attitude about breastfeeding in medium level 
average 90.91 %, respectively. In addition, there was no statistically significant different among 
personal factor with knowledge and attitude about breastfeeding. They thought knowledge and skill 
are important for breastfeeding. Moreover, in them opinion family members are prototype and 
impulsion them to breastfeeding. Most teenagers get knowledge about breastfeeding from school 
and electronic media. So, how to increase the number of breastfeeding should focus on educate 
good attitude, support and advice for teenager and family. 

KEYWORDS: Knowledge of breastfeeding, Attitude of breastfeeding, Teenage Pregnancy 
 

บทน า 
 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มี
การรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 
(พศ.2530-2534)  และในปี พ.ศ. 2546 ได้แนะน าให้
แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย 6 
เดือน โดยสามารถให้นมแม่ต่อไปพร้อมกับอาหารเสริม
ตามวัย  ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แ ห่ งช าติ  ฉบั บ ที่  11 (พ ศ .2555-2559) ก าห น ด
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนให้มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ50 
(Ministry of Public Health, 2014) และได้ มี ก าร
รณรงค์ส่ งเสริมการเลี้ ยงลูกด้ วยนมแม่กันอย่า ง
แพร่หลาย แต่จากสถิติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2551-2552 ซึ่ งราย งาน โดยส านั กน โยบ ายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นรายงานเฉพาะ
กิจในโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 
พบว่าประเทศไทย ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 
เดือน เท่ ากับ  ร้อยละ 24.50 และ ร้อยละ 29.60 
ตามล าดับ  (นิพรรณพร วรมงคลและคณะ, 2553)  

วัยรุ่นเป็นกลุ่มส าคัญที่จะเป็นแม่ในอนาคต 
เนื่องจากอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งอัตราการเกิดมีชีพ
ของทารกที่เกิดจากแม่ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ยังคงมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นในปัจจุบัน จากรายงานสถิติสุขภาพ

โลก 2013  (World Statistics 2013) ขององค์การ
อนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมี “อัตราการคลอด
บุตรของวัยรุ่น” อยู่ที่ 47 คน ต่อสตรี อายุ 15-19 ปี 
พันคน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศประชาคม
อาเซียน และจากการศึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ที่มีอายุแตกต่างกัน พบว่าวัยรุ่นมีการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ค่อนข้างต่ า รวมทั้งอัตราการไม่เลี้ยงลูกด้วย
นมแม่สูงเป็น 2 เท่า ของวัยผู้ใหญ่ จึงชี้ให้เห็นว่าวัยรุ่น
เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่มากขึ้น การให้นมแม่เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในด้านค่ารักษาพยาบาล เพราะ
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อนมและอุปกรณ์
ในการให้นม และประโยชน์ที่ส าคัญคือทารกที่รับนม
แม่จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่เจ็บป่วยบ่อย รวมทั้ง
เป็นการสร้างเสริมความรักความผูกพันที่มีต่อตัวแม่
วัยรุ่นและบุตรด้วย  
            จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การส่งเสริมให้
วัยรุ่นมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ เป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้วัยรุ่นเหล่านั้นเมื่อมี
ครอบครัวและมีลูกก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น 
ทั้งนี้ครอบครัววัยรุ่นที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ เมื่อวัยรุ่น
จบชั้ น มั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  จะ เริ่มท างานมี
ครอบครัวและมีบุตรเมื่ออายุน้อย ในขณะที่พื้นฐาน
ฐานะทางสังคมยังบีบบังคับให้ต้องกลับไปท างาน ซึ่ง
ส่งผลให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง ทัศนคติเป็นเร่ือง



การประชมุวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
 

 

 หน้า 907 
 

ของความคิด ความเข้าใจ และการยอมรับของแต่ละ
บุคคลซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการจะปฏิบัติหรือไม่ 
ดังนั้นในผู้ที่มีทัศนคติและความเชื่อที่ไม่ดีต่อการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ก็มีแนวโน้มในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมผง แต่หากมีทัศนคติและความเชื่อที่ดีต่อการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ก็มีแนวโน้มในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ได้ง่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการ
ส ารวจ ความรู้ทัศนคติ แนวคิดและปัจจัยของวัยรุ่นที่มี
ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อน าผลไปใช้ในการวาง
แผนการส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
อนาคต 

ชุมชนศรีประดู่  ตั้ งอยู่ ใน เขตภาษี เจริญ 
ป ร ะ ก า ศ เป็ น ชุ ม ช น ที่ จั ด ตั้ ง ต า ม ร ะ เบี ย บ
กรุงเทพมหานครเมื่อปี  2549 ชุมชนตั้งอยู่ที่  หมู่  2 
แขวงบางจากและคูหาสวรรค์  เขตภาษี เจริญ  มี
ประชากรทั้งหมด 652 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 310 
คน และประชากรหญิงจ านวน 342 คน มีจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 167 ครัวเรือน ทั้งนี้เป็นวัยรุ่นช่วง
อายุ 13-19ปี จ านวน 11 คน ชุมชนศรีประดู่ เป็น
ชุ มชนที่ ตั้ งอยู่ ใกล้ กั บมหาวิท ยาลั ยสยาม  โดย
มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการส่งเสริม
ให้ เกิ ด ก า ร ใช้ พื้ น ที่ ข อ งชุ ม ช น แ ล ะ พื้ น ที่ ข อ ง
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาให้เกิด
ความส าคัญในการ ด าเนินการให้เกิดพื้นที่สุขภาวะ 
ชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวตัวอย่างสร้างสุข
ภาวะ” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาท าความเข้าใจ ความรู้ 
ทัศนคติและแนวคิดของวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่เพื่อ
เป็นแนวทางในการให้ความรู้เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และน าไปสู่การเกิดพื้นที่สุข
ภาวะของชุมชนต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติที่เกี่ยวข้องใน
เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และของวัยรุ่นในชุมชนศรี
ประดู่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร    
 2. เพื่อทราบแนวคิดที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และของวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร    
 

 
สมมติฐาน 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความรู้
ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นในชุมชนศรี
ประดู่ 

2. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีความสั มพั นธ์กั บ
ทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นใน
ชุมชนศรีประดู่ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ทราบความรู้ทัศนคติและแนวคิดเรื่องการ
เลี้ยงลูกด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นชุมชนศรี
ประดู่ 
 2. ใช้เป็นแนวทางในส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้องของ
วัยรุ่น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและตัวอย่าง 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

ได้แก่วัยรุ่นในช่วงอายุ 13-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ศรีประดู่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จ านวน 11 
คน 

เครื่องมือ 
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (mixed methodology) โดยเคร่ืองมือที่
ใช้ในงานวิจัยครั้งนีป้ระกอบด้วย  

1. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือ
แบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 3 ส่วนคือข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมา
จากปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการ
เลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาของมารดาในเขตภาษีเจริญ
ของเพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม (2556) มีจ านวนข้อค าถาม 14 
ข้อ ช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0-14 คะแนน และแบบ
ประเมินทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของภาวิน 
พัวพรพงษ์  จากเครื่องมือในการวัดทัศนคติในการ
เลี้ ย ง ลู ก ด้ ว ย น ม แ ม่ ข อ ง  Iowa Infant feeding 
Attitude Scale (2556) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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(Rating Scale) 5 ระดับ จ านวนค าถาม 17 ข้อ ช่วง
คะแนนอยู่ ระหว่ าง 17 – 85 คะแนน  ผ่ านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.6-1 
         2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ
เค้าโครงการสัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-
structured interview) ท าการสัมภาษณ์แบบ In-
depth interview จ านวน 9 ข้อ 
 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจั ยนี้ ได้ รับ อนุ มั ติ ก ารท าวิจั ยจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้วิจัยพิทักษ์สิทธิ์กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยแนะน าตัวกับผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขั้นตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล อธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามใน
แต่ละส่วน แจ้งให้ทราบว่าขึ้นอยู่กับความสมัครใจใน
การเข้าร่วมและสามารถออกจากการวิจัยได้ทุกเมื่อ
ตามต้องการโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล ผู้ วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ มีการใช้รหัสแทนกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลจะกระท าในภาพรวม 
ตลอดจนการให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่า
ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ               
หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับทัศนคติที่มีเกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยใช้สูตร Chi-
square test 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ท า Content analysis 

 

ผลการวิจัย  
- ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 11 

คน เป็นเพศหญิง 7 คน เพศชาย 4 คน  ทุกคนนับถือ
ศาสนาพุทธ มีอายุระหว่าง 13-19 ปี อายุเฉลี่ย 15.36 
ปี สถานภาพโสด  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 11 คน มี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 5 คน 
และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 
คน และไม่ได้ศึกษา จ านวน 1 คน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับ
เฉลี่ยต่อเดือน 2,180 บาทแบ่งเป็นมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 
≥ 3,000 บาท/ เดือน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.27 ,ค่าใช้จ่ายที่ ได้รับ 2,001-3,000 บาท/เดือน 
มากที่ สุ ด จ าน วน  4 คน  คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  36.36 
รองลงมาคือมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับ 1,001-2,000 บาท/
เดือนจ านวน 3 คน และ มีค่าใช้จ่ายที่ได้รับ≤ 1,000 
บ าท /เดื อนจ านวน  1 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ 9.10  
ลักษณะครอบครัวส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวเดี่ยว 
ผู้ปกครองย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเพราะว่าต้องมาอยู่
กินและท างานในกรุงเทพมหานคร  

 
- ความรูใ้นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

 วัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ ทั้ง11 คน สามารถบอก
ได้ว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด มีสารอาหารพอเพียง
ส าหรับทารกแรกเกิดถึง 6 เดือน และมีความรู้ว่านม
แม่มีภูมิคุ้มกันซึ่งช่วยป้องกันการเกิดการเจ็บป่วยของ
ลูกได้ (ร้อยละ100) รองลงมาคือนมแม่ช่วยเสริมสร้าง
และพัฒนาระดับสติปัญญาของลูกและไม่ให้น้ าหรือนม
ผสม หรืออาหารอ่ืนแก่ทารกแรกคลอดเว้นแต่จะมีข้อ
บ่งชี้ทางการแพทย์จ านวน 10 คน (ร้อยละ91) และ
บอกว่าไม่ควรให้ลูกดูดหัวนมยาง และหัวนมหลอก
หรือหัวนมปลอมเพราะจะท าให้ลูกสับสนหัวนมแม่
จ านวน 5 คน (ร้อยละ45) โดยรวมแล้ววัยรุ่นชุมชนศรี
ประดู่มีความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ใน
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 63.63  

- ทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

วัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ ทั้ง11 คน มีทัศนคติเชิง
บวกสูงใน3 อันดับแรกคือนมแม่ประหยัดกว่านมผง 
(คะแนนเฉลี่ย4.54) รองลงมาคือนมแม่มีสารอาหารที่
เหมาะสมที่สุดส าหรับทารก (คะแนนเฉลี่ย4.45) และ
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การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก 
(คะแนนเฉลี่ย4.36) ตามล าดับ ส่วนทัศนคติเชิงลบสูง
ใน 3 อันดับแรกคือ คุณประโยชน์ในด้านสารอาหาร
ของนมแม่จะมีอยู่จนกระทั่งทารกหยุดนมแม่ (คะแนน
เฉลี่ย 4.18) รองลงมาคือมารดาที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่
ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่(คะแนนเฉลี่ย4.09) และทารกที่
เลี้ยงด้วยนมแม่จะมีโอกาสที่จะได้รับการป้อนนมเกิน
มากกว่าทารกที่เลี้ยงด้วยนมผสม(คะแนนเฉลี่ย3.45) 

ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์โดยรวมแล้ววัยรุ่นชุมชนศรี
ประดู่มีทัศคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ในระ
ดันปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 90.91 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามระดับคะแนนความรู้ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่น
ในชุมชนศรีประดู่ 

ระดับคะแนน จ านวน(คน) ร้อยละ 
สูง (10-14) 7 63.63 
ปานกลาง (5-9) 4 36.37 
ต่ า (0-4) 0 0 

Min = 9  Max= 14  x ̄ = 10.9  S.D.= 4.8 
รวม 11 100 

 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่าย กับความรู้ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
วัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ ทดสอบโดยวิธี Chi-square  test   

ปัจจัย ความรู้ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2
 

 
(df) 

p-
value สูง ปานกลาง ต่ า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
 
3 

 
27.27 

 
1 

 
9.09 

 
0 

 
0 

 
0.351 

 
0.554 

หญิง 4 36.36 3 27.27 0 0 (1)  
อายุ 
13 ป ี

 
2 

 
18.18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5.238 

 
0.264 

14 ป ี 1 9.09 2 18.18 0 0 (4)  
16 ป ี 1 9.09 2 18.18 0 0   
17 ป ี 2 18.18 0 0 0 0   
19 ป ี 1 9.09 0 0 0 0   
การศึกษา         
ประถมศึกษา 2 18.18 0 0 0 0 1.493 0.474 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3 27.27 2 18.18 0 0 (2)  

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

2 18.18 2 18.18 0 0   
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ปัจจัย ความรู้ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  2
 p-

value  สูง  ปานกลาง  ต่ า   
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ (df)  
อาชีพ
นักเรียน/
นักศึกษา 

 
6 

 

 
54.54 

 
4 

 
36.36 

 
0 

 
0 

 
1.397 

 
0.497 

รับจ้าง 1 9.09 0 0 0 0 (2)  
ค่าใช้จ่าย 
≤ 1,000 

 
0 

 
0 

 
2 

 
18.18 

 
0 

 
0 

 
0.629 

 
0.730 

1,001-3,000 1 9.09 6 54.54 0 0 (2)  
≥ 3,001 0 0 2 18.18 0 0   

 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามระดับคะแนนทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่น
ในชุมชนศรีประดู่ 

 

ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ค่าใช้จ่าย กับทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ ทดสอบโดยวิธี Chi-square  test 

ปัจจัย ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2
 

(df) 
P -
value สูง กลาง ต่ า 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 

 
0 

 
0 

 
4 

 
36.36 

 
0 

 
0 

 
0.629 

 
0.428 

หญิง 1 9.09 6 54.54 0 0 (1)  
อายุ 
13 ป ี

 
0 

 
0 

 
2 

 
18.18 

 
0 

 
0 

 
11.00 

 
0.270 

14 ป ี 0 0 3 27.27 0 0 (4)  
16 ป ี 0 0 3 27.27 0 0   
17 ป ี 0 0 2 18.18 0 0   
19 ป ี 1 9.09 0  0 0   
การศึกษา         

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
สูง ( 65-85 ) 1 9.09 
ปานกลาง ( 41-64 ) 10 90.91 
ต่ า (17-40  ) 0 0 

Max = 85, Min = 17, x = 57, S.D. = 4.47 
รวม 11 100 
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ปัจจัย ทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2
 

(df) 
P -
value  สูง กลาง ต่ า 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 0 0 2 18.18 0 0 1.925 0.382 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

0 0 5 45.45 0 0 (2)  

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

1 9.09 3 27.27 0 0   

อาชีพ         
นักเรียน/
นักศึกษา 

2 18.18 8 72.72 0 0 0.244 0.885 

รับจ้างทั่วไป 0 0 1 0 0 0 (2)  
ค่าใช้จ่าย         
≤ 1,000 0 0 2 18.18 0 0 0.629 0.730 
1,001-3,000 1 9.09 6 54.54 0 0 (2)  
≥ 3,001 0 0 2 18.18 0 0   

 
 

- แนวคิดในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม ่

- ครอบครัวในชุ มชนส่ วน ใหญ่ เป็ น
ครอบครัวเดี่ยว เนื่องจากต้องมาอาศัยและท างาน
อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยวัยรุ่นในชุมชนคิดว่า
บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่มากที่สุด คือพ่อและแม่ ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดู
ใกล้ชิดมาแต่ก าเนิด ส่วนใหญ่จะเห็นหรือรับรู้การ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านประสบการณ์โดยตรงจาก
ญ าติ แ ล ะ จ าก ก ารพ บ เห็ น ท า งสั ง ค ม  สื่ อ
อิเล็กทรอนิคส์ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ตและ
วิทยุ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคสังคมออนไลน์ 
วัยรุ่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ง่าย  

- วัยรุ่นคิดว่าระยะเวลาในการเลี้ยงดูลูก
ด้วยนมแม่ ที่เหมาะสมคือ 3-6 เดือน เพราะส่วน
ใหญ่คนในชุมชนเป็นครอบครัวเดี่ยว แม่ต้อง
ออกไปท างานนอกบ้านจึงท าให้ไม่ได้เลี้ยงดูบุตร
ด้วยนมแม่ต่อ  

- น อ ก จ าก นี้ ยั ง ท ร าบ ว่ า น ม แ ม่ มี
ประโยชน์  มีภู มิ คุ้ มกันต่ างๆ  ช่ วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการให้นมเม่ือไหร่ก็ได้ 

- ส่ วนปั จจัยที่ เป็ น อุปสรรคที่ ท าให้
ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงคือ การ
ขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่มีญาติช่วยเหลือ
และไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน และเห็นว่าหากแม่ต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน ควรเลือกให้ลูกกินนมแม่ร่วมกับ
อาหารเสริมเพราะลูกต้องได้รับสารอาหารอย่าง
เพียงพอต่อร่างกาย 

- ดังนั้นความคิดเห็นของวัยรุ่นส่วนใหญ่
ในชุมชนศรีประดู่คิดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เพราะนมแม่มีประโยชน์ สารอาหารครบถ้วน ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพใน
ครอบครัวมากข้ึน 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของวัยรุ่นชุมชนศรีประดู่ พบว่าส่วนใหญ่มีคะแนน
ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ ใน
ระดับสูง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.63 โดยสัดส่วนวัยรุ่น
ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพศ
หญิงมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 36.36 ส่วนเพศชายมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับ
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ปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 27.27 จากการ
สัมภาษณ์วัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่พบว่า วัยรุ่นเพศ
หญิงสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ได้มากกว่าเพศชาย อธิบายได้ว่า 
วัยรุ่นเพศหญิงมีวุฒิภาวะที่โตเร็วกว่าเพศชาย 
และประสบการณ์จากการพบเห็นการเลี้ยงลกูด้วย
นมแม่จากบุคคลภายในครอบครัว เช่น ปู่ ย่า ตา 
ยาย ลุง ป้า น้า อา พ่อและแม่  รวมถึงการมี
ประสบการณ์ช่วยเลี้ยงน้องท าให้มีความสนใจใน
เร่ืองของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของขนิษฐา เมฆกมล (2556) ที่บอกว่า
ส่วนใหญ่สามีเป็นบุคคลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ทางด้าน
สมาชิกภายในครอบครัวมี ส่ วน ร่วม ในการ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงการมี
ทักษะและความรู้จะท าให้มีประสบการณ์ในการ
เลี้ ย งลู กด้ วยน มแม่ ม ากขึ้ น  สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของวรัญญา  กมลคร (2551) ที่ศึกษา
พบว่า มารดาหลังคลอดมีความรู้ระดับปานกลาง  
มีทัศนคติระดับดีและมีความตั้งใจในการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน แต่ใน
ครอบครัวใหญ่มีปู่ยา ตายาย หรือพ่อแม่ ซึ่งเป็น
แรงผลักดันให้มารดาหลังหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แต่ไม่ให้เลี้ยงจนครบ 6 เดือน จึงควรมีการ
ส่งเสริมความรู้เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับกลุ่ม
ปู่ยา ตายาย พ่อแม่หรือญาติผู้ดูแลมารดาหลัง
คลอด เพื่อให้มารดาหลังคลอดได้เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียวจนครบ 6 เดือน ซึ่ งตรงกับกับ
การศึกษาของวรรณวิมล  วิเชียรฉาย (2549) ที่
ศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์จ านวนมากมีความเชื่อ
ด้านการรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับดี มีความเชื่อ
ด้านการรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง มี
ความเชื่อด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่
ในระดับปานกลาง มีความเชื่อด้านการรับรู้แรง
สนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี และมีความเชื่อ
เก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับปานกลาง หญิงตั้งครรภ์จ านวนมากมีความ
ตั้งใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 
เดือน เพราะว่าช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างแม่และลูก เป็นผลดีต่อสุขภาพของลูก 
และช่วยลดค่าใช้จ่าย นอกจากการมีความรู้ 
เก่ียวกับประโยชน์ของนมแม่ เช่น มีภูมิคุ้มกัน  มี
สารอาหารครบถ้วน  นมแม่ท าให้ลูกเจริญเติบโต
อย่างเต็มที่  ดีต่อจิตใจแม่และลูก  เป็นต้นทุนที่ดี
ของสมองลูก ช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อภาวะภูมิแพ้  
ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย  แล้วการที่จะ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ดีนั้นควรควบคู่กับทัศนคติที่
ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย 
             ด้านทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่พบว่า วัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่ทั้งเพศหญิง
และเพศชาย อยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 90.91  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า 
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคที่ท าให้ระยะเวลาในการให้
นมแม่สั้นลง คือ ขาดความรู้ ไม่มีประสบการณ์  
ไม่มีญาติช่วยเลี้ยง ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก เนื่องจาก
ออกไปท างานนอกบ้านเพราะเห็นว่ายุ่งยากต่อ
การให้นมลูกและต้องท างานจึงท าให้ระยะเวลาใน
การให้นมลูกสั้นลงมีผลกับทัศนคติต่อการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ซึ่งทัศนคติที่ดีของวัยรุ่นเกิดจากการมี
ประสบการณ์ต่อการเลี้ยงลูก การพบเห็นการเลี้ยง
เด็ก และจากสื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต วีดีโอ และ
วิทยุ  อธิบายได้ว่า ปัจจุบันมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซด์นมแม่ รายการวิทยุ
เก่ียวกับนมแม่  โทรทัศน์ที่มีถ่ายทอดเก่ียวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และทางโรงเรียนก็มีการ
สอดแทรกเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  สิ่งเหล่านี้
จึงท าให้วัยรุ่นมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่มากขึ้น  เมื่อมีทัศนคติที่ดีและมี
ความรู้ที่ดี ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะท าให้
เกิดการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของนิตย์ยา  ดวงใจ 
(2551) ที่ศึกษาพบว่าทัศนคติต่อการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ มารดาส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างแม่และลูกร้อยละ 85.00 และการศึกษา
ของศรีพรรษ์  ถาวรรัตน์ (2556) ที่ศึกษาพบว่า 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การ
รับรู้ ความสามารถ การตัดสินใจ และพฤติกรรม
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สุขภาพทางเพศดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมี
นัยส าคัญ (P <0.05)  อย่างไรก็ดี มีการศึกษาของ 
เจษ ฎ า     สุ ระแส ง (2554) ที่ ศึ กษ าพ บ ว่ า 
นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความรู้และทัศนคติ
เกี่ยวกับเพศศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ ระดับ  .05 (p = .000) ความรู้กั บ
ทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษา มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 
p = .000)  

 ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มวัยรุ่น
กับความรู้และทัศนคติในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนศรีประดู่พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตินั้น ซึ่ง
แตกต่างจากการศึกษาของเพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม 
(2556) ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาและพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรด้วยนม
มารดาอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง  อายุ สถานภาพ 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างส่งผลต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่
ท าการศึกษายังไม่ได้อยู่ในบทบาทของบิดามารดา
ที่ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาโดยตรง แต่ด้วย
พัฒนาการตามวัยในช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความ
สนใจในเรื่องทางเพศ และมีแนวโน้มที่ จะมี
ครอบครัว ซึ่งในงานวิจัยนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความรู้และทัศนคติของวัยรุ่นเนื่องจากอัตราการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงขึ้น จึงควรมีการเตรียมพร้อม
ในการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่แม่และเด็กที่จะเกิด
ขึ้นมา โดยการประเมินความรู้และทัศนคติต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นข้อมูลเบื้องต้น  
 สรุปได้ว่าการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ดี
ได้นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงจะท าให้มีการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพิ่มมากขึ้น การส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรู้
และทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะส่งผลให้วัยรุ่นเหล่านั้นเมื่อมีครอบครัว
และมีลูกก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรชุมชน อาสาสมัครชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดกิจกรรมและ
ให้ความรู้ รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติต่อการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ ของวัยรุ่นในชุมชน เพื่อให้วัยรุ่นที่
เจริญเติบโตและมีครอบครัวในวันข้างหน้า ได้มี
พื้นฐานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาจส่งผลให้
มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มมากข้ึน 
   2. ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า  ค ว ร มี ก า ร
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เช่น รายวิชาสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้
และตอนปลาย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้วัยรุ่นมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเน้น
รูปแบบการสอน และสื่อการสอนที่เหมาะสมกับ
กลุ่มวัยรุ่น เช่น วีดีโอ การ์ตูนที่ส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ เป็นต้น 
 3.ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการจัดท าเว็บไซด์หรือ
สื่อวีดีโอการ์ตูนเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เพื่ อ ให้ เข้ า ใจ ได้ ง่ าย  จากสั งคมปั จจุบั น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต
และยังเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นในเขตเมือง
และชนบทเพื่อเปรียบเทียบความรู้เละทัศนคติ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในวัยรุ่นเขตเมืองและ
ชนบท 
 2. ควรศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบ
โปรแกรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของวัยรุ่นเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงานเชิง
รุก และส่งเสริมพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของวัยรุ่น 
 3. ควรศึกษาที่เจาะลึกถึงปัจจัยอ่ืนๆที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
วัยรุ่นเช่น ปัจจัยภายในบุคคลได้แก่ การรับรู้
ความสามารถของตนเองในอนาคต ถ้าได้เป็น
มารดาจะสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมได้หรือไม่ ปัจจัย
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