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บทคัดย่อ
 กำรศึกษำนี้เป็นกำรวิจัยเชิงท�ำนำย เพื่อศึกษำควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน และปัจจัย
ท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ของมำรดำที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม กลุ่มตัวอย่ำง
คือ มำรดำหลงัคลอดท่ีจะกลับไปท�ำงำน จ�ำนวน 155 รำย เก็บข้อมลูโดยใช้ด้วยแบบสอบถำมข้อมลูส่วนบคุคล ควำมต้ังใจ
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ทัศนคติเก่ียวกับกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำร
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำน
อุตสำหกรรม ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำของครอนบำค .74, .73, .94, .92 และ .96 ตำมล�ำดับ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
พรรณนำและกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ คะแนนเฉลีย่ควำมต้ังใจในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน เท่ำกับ 36.70 (SD = 7.44) 
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุน
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม สำมำรถอธิบำยควำมแปรปรวนของควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือนได้ร้อยละ 46.5 โดยกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นตัวท�ำนำยที่ดีที่สุดและมี
นัยส�ำคัญทำงสถิติ (β = .50, p < .001) ดังนั้นพยำบำลควรส่งเสริมควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเพิ่มกำรมี
ส่วนร่วมของครอบครัวและโรงงำนอุตสำหกรรมร่วมกับกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเล้ียงลกูด้วยนมแม่ของมำรดำท่ีท�ำงำน
ในโรงงำนอุตสำหกรรม  
ค�าส�าคัญ: ควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ทัศนคติ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถ โรงงำน
อุตสำหกรรม
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Factors Predicting Exclusive Breastfeeding Intention 
for 6 Months among Working Mothers in the Industry
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Abstract

 This predictive study aimed to examine exclusive breastfeeding intention for 6 months and 
factors predicting exclusive breastfeeding intention for 6 months among mothers working in  
industry. The sample was 155 postpartum mothers returning to work in industry. Data collected by 
questionnaires included demographic data, exclusive breastfeeding intention for 6 months, attitude 
toward exclusive breastfeeding, subjective norm regarding exclusive breastfeeding, breastfeeding 
self-efficacy and industry support for breastfeeding. The questionnaires’ Cronbach’s alpha coefficients 
were .74, .73, .94, .92 and .96, respectively. Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise 
multiple regression.
 The results found that the mean score of exclusive breastfeeding intention for 6 months was 
36.70 (SD = 7.44). Subjective norm regarding exclusive breastfeeding, breastfeeding self-efficacy and 
industry support for breastfeeding explained 46.5% of the variance in exclusive breastfeeding intention 
for 6 months. The subjective norm regarding exclusive breastfeeding was the best predictor of  
exclusive breastfeeding intention for 6 months (β = .50, p < .001). The results of this study suggest 
that nurses should promote exclusive breastfeeding intention and family and industry participation, 
as well as promote breastfeeding self-efficacy among working mothers in industry.     
Key words: breastfeeding intention, attitude, subjective norm, self-efficacy, industry
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ปัจจัยท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
ของมำรดำหลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

ความส�าคัญของปัญหา
 ปัจจุบันประเทศต่ำง ๆ ท่ัวโลกตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญเก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำกขึ้น เนื่องจำก 
นมแม่มีสำรอำหำรท่ีเหมำะสมส�ำหรับกำรเจริญเติบโตและ
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยและสติปัญญำ ตลอดจนเสริมสร้ำง
ภมิูคุ้มกันโรคและเพ่ิมควำมผกูพันระหว่ำงมำรดำและทำรก 
องค์กำรอนำมัยโลก (World Health Organization,  
WHO) และองค์กำรทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ (UNICEF) 
แนะน�ำให้มำรดำทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 
อย่ำงน้อย 6 เดือน จำกนั้นจึงให้อำหำรเสริมกับทำรก 
ร่วมกับนมแม่จนถึง 2 ปี หรือนำนกว่ำ พร้อมท้ังก�ำหนด
แนวทำงสู่ควำมส�ำเร็จในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 10 ขัน้ตอน 
โดยเร่ิมต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์จนถึงหลังคลอดเมื่อกลับไป 
ดูแลลูกที่บ้ำน (WHO, 2018) โดยมีเป้ำหมำยควำมส�ำเร็จ
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 
ภำยใน พ.ศ. 2568 (WHO, 2014) จำกข้อมูลขององค์กำร
ทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชำชำติ ในปี ค.ศ. 2018 พบว่ำ อัตรำ
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน โดยภำพรวม 
ท่ัวโลกมีร้อยละ 41 (WHO, 2018) ส�ำหรับประเทศไทย 
จำกกำรส�ำรวจสถำนกำรณ์เด็กและสตรี พบว่ำ อัตรำ 
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน เพ่ิมขึ้นจำก 
ร้อยละ 5.4 ใน พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 12.3 และ 23.1 ใน 
พ.ศ. 2555 และ 2558 ตำมล�ำดับ (National Statistical 
Office, 2007; 2013; National Statistical Office & 
United Nations Children’s Fund, 2017) และจำก 
กำรศึกษำในกลุ่มมำรดำที่ท�ำงำนนอกบ้ำนในปี พ.ศ. 2561 
พบว่ำ มีอัตรำกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 
ร้อยละ 18.4 (Rattasumpum & Keawma, 2018) จำก
ข้อมูลดังกล่ำว จะเห็นว่ำได้ว่ำอัตรำกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มแีนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้ แต่ยงัไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีองค์กำร
อนำมัยโลกก�ำหนดไว้ โดยเฉพำะกลุ่มมำรดำท่ีท�ำงำน 
นอกบ้ำน
 กำรท่ีควำมส�ำเร็จในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ยัง 
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด เนื่องจำกปัจจุบันผู้หญิง
ต้องออกไปท�ำงำนนอกบ้ำนเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยแบ่งเบำภำระ
ครอบครัว ส่งผลให้รูปแบบกำรดูแลบุตรหลังคลอด
เปล่ียนแปลงไป และเป็นสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้ไม่ประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 

สอดคล้องกับกำรศึกษำท่ีพบว่ำ สำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้มำรดำ
เริ่มให้นมผสมและอำหำรเสริมแก่ทำรกก่อน 6 เดือน คือ 
กำรกลับไปท�ำงำน (ร้อยละ 71.1) โดยเฉพำะในกลุ่มที่
ท�ำงำนในสถำนประกอบกำร โรงงำนอุตสำหกรรม หรือ
บริษัท มีจ�ำนวนวันที่สำมำรถลำคลอดแตกต่ำงกัน  
(Khobkhun, Saritsumbut, & Khurirungputjai, 2010) 
ประกอบกับปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ ส่งผลให้มำรดำกลับไป
ท�ำงำนก่อนครบวันลำคลอด เมื่อกลับไปท�ำงำน ช่วงเวลำ
กำรท�ำงำนไม่เอ้ือต่อกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ปฏิกิริยำเชิงลบ
ของผู้ร่วมงำน และบริบทของสถำนท่ีท�ำงำนท่ีไม่เอ้ือต่อ 
กำรเก็บน�ำ้นม ส่งผลต่อระยะเวลำในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงต่อเนือ่งลดลง (Lomrattananont & Sriratanaban, 
2013) จังหวัดระยองเป็นเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ท่ีมีแรงงำนวัย 
เจริญพันธุ์เข้ำมำท�ำงำนจ�ำนวนมำก และเป็นพ้ืนท่ีมีอัตรำ
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ต�่ำกว่ำเกณฑ์ที่
ก�ำหนด สอดคล้องกับกำรศึกษำท่ีพบว่ำ มำรดำในเขตพ้ืนท่ี
ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 6 โดยภำพรวม
มีค่ำเฉล่ียในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวระยะเวลำ 
5.52 เดือน และพบว่ำมำรดำท่ีอำศัยในจังหวัดระยองมี
ระยะเวลำเฉล่ียในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวต�ำ่ท่ีสุด
เท่ำกับ 4.43 เดือน (Armpat, Pisaipun, Sanebud, 
Krudtakad, & Juntarasuk, 2015) ถึงแม้ว่ำจะมีกำร
รณรงค์และส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในมำรดำท่ี
ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรจัดท�ำโครงกำรส่งเสริม 
กำรจัดต้ังมุมนมแม่ในสถำนประกอบกำร แต่กำรจัดมุม 
นมแม่เพียงอย่ำงเดียวอำจไม่เพียงพอท่ีจะช่วยให้มำรดำท่ี
ท�ำงำนยังคงกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียวต่อเนื่องถึง  
6 เดือน
 ปัจจัยท่ีมส่ีวนส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรเลีย้งลูกด้วย
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนให้ประสบควำมส�ำเร็จขึ้นอยู่กับ
หลำยปัจจัย โดยเฉพำะควำมตั้งใจในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ดังแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม 
ตำมแบบแผนของ Ajzen (1991) กล่ำวว่ำ กำรที่บุคคลจะ
สำมำรถปฏิบัติตนให้ประสบควำมส�ำเร็จ ขึ้นอยู่กับควำม
ตั้งใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ สอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของ Wongphinit, Sinsuksai, and Yusamran (2016) 
พบว่ำ ควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่สำมำรถร่วม
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ท�ำนำยโอกำสในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 1 เดือน 
ของมำรดำหลังคลอดได้ร้อยละ 49.9 และกำรศึกษำ 
ท่ีพบว่ำ ควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับระยะเวลำในกำรเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว (Bai, Middlestadt, Peng, & Fly,  
2010) ดังนั้น มำรดำจะประสบควำมส�ำเร็จในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน มำรดำต้องมีควำมต้ังใจ 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 กำรศึกษำนี้ใช้แนวคิดพฤติกรรมตำมแบบแผน 
ของ Ajzen (1991) ท่ีอธิบำยเก่ียวกับควำมต้ังใจท่ีจะกระท�ำ
พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมำจำกปัจจัย 3 ประกำร คือ 
ทัศนคติต่อพฤติกรรม กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง และ 
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ร่วมกับ 
กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีมผีลต่อควำมต้ังใจ 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ของมำรดำ
หลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่ ทัศนคติ
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นปัจจัยภำยในตัวบุคคลท่ี 
เก่ียวกับควำมเช่ือในประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรเลีย้งลกูด้วย
นมแม่อย่ำงเดียว หำกมำรดำมีทัศนคติที่ดีและคิดว่ำนมแม่
มปีระโยชน์ต่อสุขภำพของทำรก จะส่งผลให้มคีวำมต้ังใจใน
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ดังกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำพบว่ำ ทัศนคติ
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกและ
สำมำรถร่วมท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียวได้ (Bai et al., 2010; Pruekphattaranon & 
Nusom, 2014) กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เป็นปัจจยัทำงสงัคมที่เกีย่วข้องกบักำรรบัรูข้อง
มำรดำต่อควำมคำดหวังให้กระท�ำพฤติกรรมกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ของบุคคลที่มีควำมส�ำคัญกับมำรดำ ได้แก่ สำมี 
ย่ำ ยำย และเพื่อน ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของมำรดำ ดังกำรศึกษำพบว่ำ กำรคล้อยตำมกลุ่ม
อ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก
และสำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ได้ 
(Bai et al., 2010; Chansiri, Phahuwatanakorn, & 
Yusamran, 2017) กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เป็นควำมเช่ือมั่นในควำมสำมำรถของตนเอง 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ถึงแม้ว่ำจะมีควำมยำกล�ำบำก  
ส่งผลให้มีควำมพยำยำมหำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้
ตนเองประสบควำมส�ำเร็จในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ ดัง

กำรศึกษำพบว่ำ กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีควำมสัมพันธ์
ทำงบวกและท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียวได้ (Bai et al., 2010; Chansiri et al., 2017) 
และกำรสนับสนุนกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำน
อุตสำหกรรม เป็นปัจจัยเก่ียวกับบริบทแวดล้อมของมำรดำ 
ดังกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยท่ีมผีลให้หญงิหลังคลอดตัดสินใจ
หยุดให้นมบุตร เนื่องจำกสถำนท่ีท�ำงำนขำดส่ิงอ�ำนวย 
ควำมสะดวกเก่ียวกับกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่และไม่มนีโยบำย 
ในกำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ (Amin et al., 2011) 
ดังนั้นหำกมำรดำรับรู้ว่ำสถำนประกอบกำรให้สนับสนุน 
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จะส่งผลให้มคีวำมต้ังใจในกำรเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนือ่งเมือ่ต้องกลบัไปท�ำงำนและคงไว้ซึง่
พฤติกรรมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต่อเน่ืองต่อไป ดังน้ัน 
สำมำรถสรุปทัศนคติในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรคล้อยตำม 
กลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลีย้งลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรมมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก
กับควำมต้ังใจในกำรเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมำรดำหลังคลอด 
ที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผล
ต่อควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำ 
หลังคลอดพบว่ำ กำรศึกษำส่วนใหญ่ท�ำในกลุ่มมำรดำท่ี
ท�ำงำนนอกบ้ำน แต่มีกำรศึกษำน้อยในมำรดำท่ีท�ำงำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งมีบริบทท่ีแตกต่ำงจำกกำรท�ำงำน
นอกบ้ำนประเภทอ่ืน โดยส่วนใหญ่เป็นกำรส�ำรวจเก่ียวกับ
ระยะเวลำในกำรเล้ียงลกูด้วยนมแม่ในกลุ่มมำรดำท่ีท�ำงำน
ในโรงงำนอุตสำหกรรม แต่ไม่พบกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัย
ท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว  
6 เดือนของมำรดำที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำหำปัจจัยท�ำนำยควำมต้ังใจในกำร 
เลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนของมำรดำหลังคลอด
ท่ีท�ำงำนในโรงงำน อันน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตำมแบบแผน
ของ Ajzen (1991) และกำรทบทวนวรรณกรรมเป็นกรอบ
ในกำรศึกษำปัจจัยท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ในมำรดำท่ีท�ำงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรม ผลกำรศึกษำสำมำรถน�ำไปใช้เป็นแนวทำง
กำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน  
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ปัจจัยท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
ของมำรดำหลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

ของสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษำควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือนของมำรดำหลังคลอดท่ีท�ำงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรม
 2. เพ่ือศึกษำปัจจัยท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนของมำรดำหลังคลอดท่ี
ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่ ทัศนคติในกำรเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเล้ียงลกูด้วยนมแม่ 
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
กำรสนบัสนนุกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 กำรวิจัยคร้ังนี้ ใช้แนวคิดพฤติกรรมตำมแบบแผน
ของ Ajzen (1991) อธิบำยว่ำพฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกเป็นผลมำจำกควำมต้ังใจท่ีจะกระท�ำพฤติกรรม
นั้น ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัย 3 ประกำร คือ ทัศนคติต่อ
พฤติกรรม กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง และกำรรับรู้ควำม
สำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรม ร่วมกับกำรทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจ
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำหลังคลอดท่ีท�ำงำน 
ในโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก่ ทัศนคติในกำรเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ เป็นปัจจัยเก่ียวกับควำมเช่ือในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของมำรดำ หำกมำรดำมีทัศนคติท่ีดีในกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ ส่งผลให้มีควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือน กำรคล้อยตำมกลุม่อ้ำงอิงในกำรเลีย้งลกู 
ด้วยนมแม่ เป็นกำรรับรู้ควำมคำดหวังในกำรเล้ียงลูกด้วย
นมแม่ของบคุคลท่ีมคีวำมส�ำคัญกับมำรดำ หำกกลุม่อ้ำงอิง
คำดหวังให้มำรดำเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 
มำรดำจะมีควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตำม 
ควำมคำดหวังของกลุ่มอ้ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำร
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นควำมม่ันใจในควำมสำมำรถของ
ตนเองในกำรจัดกำรปัญหำและอุปสรรคในกำรเลีย้งลกูด้วย
นมแม่ ส่งผลให้มำรดำมีควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน และกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นปัจจัยเก่ียวกับ 
กำรด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับ

พนกังำนของตนเอง หำกโรงงำนอุตสำหกรรมมกีำรสนบัสนนุ 
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จะช่วยลดปัญหำและอุปสรรคต่อ
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่จำกกำรกลับไปท�ำงำนในระยะ 
หลังคลอด จึงส่งผลให้มำรดำมีควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังกลับมำท�ำงำนมำกขึ้น

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กำรศึกษำคร้ังนีเ้ป็นกำรวิจัยเชิงท�ำนำย (Predictive 
research design)
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชำกร คือ มำรดำหลังคลอดท่ีท�ำงำนในโรงงำน
อุตสำหกรรม และมำรับบริกำรกำรคลอดท่ีโรงพยำบำล
ระยอง และโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง กลุ่มตัวอย่ำง 
คือ อำยุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป คลอดทำงช่องคลอดครั้งแรกที่
อำยคุรรภ์ต้ังแต่ 37 สัปดำห์ เต้ำนมปกติ ไม่มข้ีอห้ำมในกำร
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ไม่มีภำวะแทรกซ้อน และวำงแผน 
กลับไปท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมภำยหลังคลอด ในช่วง
เดือนมีนำคมถึงมิถุนำยน พ.ศ. 2563 กำรค�ำนวณขนำด
กลุ่มตัวอย่ำง โดยใช้ค่ำ R2 = .08 จำกกำรศึกษำของ  
Nguyen, Deoises, and Siriarunrat (2013) ในกำร
ค�ำนวณ Effect size ได้เท่ำกับ .087 ก�ำหนดระดับนยัส�ำคัญ
ที่ .05  ค่ำ power of test = .80  ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่ำง
โดยใช้โปรแกรม G* Power 3.19.4 (Faul, Erdfelder, 
Lang, & Buchner, 2007) ได้กลุม่ตัวอย่ำงจ�ำนวน 143 รำย 
เพ่ิมขนำดกลุ่มตัวอย่ำงอีกร้อยละ 10 เนื่องจำกอำจมีกำร
สูญหำยของข้อมูล ดังนั้นได้กลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 158 รำย 
แต่จำกผลทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของกำรวิเครำะห์
ถดถอยพหคูุณพบว่ำ มค่ีำผดิปกติ (Outlier) จ�ำนวน 3 รำย 
พิจำรณำจำกค่ำ Z-Score ของ Residuals มำกกว่ำ 3 จึง
ตัดข้อมูลท่ีมีค่ำผิดปกติออก และเหลือข้อมูลท่ีใช้ในกำร
วิเครำะห์ในกำรศึกษำนี้ จ�ำนวน 155 รำย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัยประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ 
6 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้
 1. แบบสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส 
รำยได้ครอบครัว บุคคลท่ีอำศัยอยู ่ด้วย ลักษณะของ
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ครอบครัว ระยะเวลำกำรลำคลอด ข้อมูลกำรตั้งครรภ์และ
กำรคลอด ได้แก่ จ�ำนวนครั้งของกำรตั้งครรภ์ จ�ำนวนครั้ง
ของกำรแท้ง น�้ำหนักบุตร 
 2. แบบสอบถำมควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน พัฒนำขึ้นจำกกำรทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง มข้ีอค�ำถำมท้ังหมด 10 ข้อ ประกอบ
ด้วยมี 2 ด้ำน คือ ควำมมุ่งมั่นในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
อย่ำงเดยีว และควำมมุง่มัน่ในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เป็นข้อค�ำถำมด้ำนลบ ได้แก ่ 
ข้อ 1, 2, 3 และ 4 ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นมำตรประมำณ
ค่ำ 5 ระดับ (ต้ังใจน้อยท่ีสุด ถงึ ต้ังใจมำกท่ีสดุ) มค่ีำระหว่ำง 
10-50 คะแนน คะแนนรวมมำก หมำยถึง มีควำมต้ังใจ 
ในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่มำกกว่ำกลุม่ท่ีมคีะแนนรวมน้อย
 3. แบบสอบถำมทัศนคติเก่ียวกับกำรเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่ ใช้แบบประเมิน The Iowa Infant Feeding 
Attitude Scale (De La Mora, Russell, Dungy,  
Losch, & Dusdieker, 1999) แปลเป็นภำษำไทยโดย 
Owatanapanich, Sommang, and Sukprasong (2015) 
ผลกำรตรวจสอบควำมเท่ียงของเคร่ืองมือในกลุ่มมำรดำ
หลังคลอด 48 ชั่วโมง ได้ค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำครอนบำค 
เท่ำกับ .86 ข้อค�ำถำมท้ังหมดมีจ�ำนวน 17 ข้อ เป็นข้อ
ค�ำถำมด้ำนลบจ�ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2, 4, 6, 8, 10, 11 
และ 14 ลักษณะแบบสอบถำมเป็นมำตรประมำณค่ำ  
5 ระดับ (เห็นด้วยน้อยท่ีสุด ถึง เห็นด้วยมำกท่ีสุด) มีค่ำ
ระหว่ำง 17-85 คะแนน คะแนนรวมมำก หมำยถึง มี
ทัศนคติเก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีดีกว่ำกลุ่มท่ีมี
คะแนนรวมน้อย
 4. แบบสอบถำมกำรคล้อยตำมกลุ ่มอ้ำงอิงใน 
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใช้แบบประเมินกำรคล้อยตำมกลุ่ม
อ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (Wongyai, Somboon, 
& Kantaruksa, 2011) ผลกำรตรวจสอบควำมเท่ียงของ
เคร่ืองมือในกลุ่มสตรีต้ังครรภ์ ได้ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ 
ครอนบำค เท่ำกับ .88 มข้ีอค�ำถำมท้ังหมด 12 ข้อ ลกัษณะ
แบบสอบถำมเป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ (ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิง่ ถงึ เหน็ด้วยอย่ำงยิง่) มค่ีำอยูร่ะหว่ำง 12-60 คะแนน 
คะแนนรวมมำก หมำยถงึ มคีวำมเช่ือท่ีจะเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
คล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงมำกกว่ำกลุ่มที่มีคะแนนรวมน้อย 
 5. แบบสอบถำมกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำร

เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ใช้แบบประเมินสมรรถนะแห่งตน 
ในกำรให้นมบุตรในแม่ท�ำงำน (Benjamas, Punyarat, 
Surintorn, & Diane, 2016) แปลและดัดแปลงจำก 
Self-efficacy Scale-Short Form (BSES–SF) (Dennis, 
2003) ผลกำรตรวจสอบควำมเท่ียงของเคร่ืองมือในมำรดำ
หลงัคลอด ได้ค่ำสมัประสทิธ์ิแอลฟำของครอนบำค เท่ำกับ 
.93 มีข้อค�ำถำมทั้งหมด 20 ข้อ ลักษณะแบบสอบถำมเป็น
มำตรประมำณ 5 ระดับ (ไม่มั่นใจ ถึง มั่นใจมำก) มีค่ำ
ระหว่ำง 20-100 คะแนน คะแนนรวมมำก หมำยถึง ม ี
ควำมมัน่ใจในควำมสำมำรถท่ีจะเล้ียงลูกด้วยนมแม่มำกกว่ำ
กลุ่มที่มีคะแนนรวมน้อย
 6. แบบสอบถำมกำรสนับสนุนกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม พัฒนำโดยใช้แนวคิดของ 
House (1981) ประกอบด้วย 4 ด้ำน คือ ด้ำนอำรมณ์  
ด้ำนข้อมูล ด้ำนประเมินผล และด้ำนทรัพยำกร มีข้อค�ำถำม
ทั้งหมด 10 ข้อ ลักษณะแบบสอบถำมเป็นมำตรประมำณ
ค่ำ 5 ระดับ (เห็นด้วยน้อยที่สุด ถึง เห็นด้วยมำกที่สุด) มีค่ำ
ระหว่ำง 10-50 คะแนน คะแนนรวมมำก หมำยถึง มีกำร
สนับสนุนกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม
เป็นจริงมำกกว่ำกลุ่มที่มีคะแนนรวมน้อย  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
 กำรหำควำมตรงตำมเน้ือหำ (content validity) 
ของแบบสอบถำมควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่และ
กำรสนบัสนนุกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนทำงกำรพยำบำลแม่และเด็กจ�ำนวน 
5 ท่ำน ได้ ค่ำ CVI เท่ำกับ .96 และ 1.00 ตำมล�ำดับ  
จำกนั้นน�ำแบบสอบถำมท้ังหมดไปทดลองใช้กับมำรดำ
หลังคลอดท่ีมี คุณสมบั ติตำมเกณฑ์กำรคัดเข ้ำเป ็น 
กลุ่มตัวอย่ำง จ�ำนวน 30 รำย ได้แก่ แบบสอบถำมควำม
ตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ทัศนคติ
เกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำร
เล้ียงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุนกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม ได้ค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ
ของครอนบำค เท่ำกับ .74, .73, .94, .92 และ .96 ตำม
ล�ำดับ
 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
 กำรวิจัยคร้ังนีผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร



วำรสำรคณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยบูรพำ72

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 (ก.ค. - ก.ย.) 2563
Volume 28 No. 3 (Jul - Sep) 2020

ปัจจัยท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
ของมำรดำหลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

พิจำรณำจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
รหัสโครงกำรวิจัย G-HS 018/2563 และคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ โรงพยำบำลระยอง กระทรวง
สำธำรณสุข เลขที่โครงกำร RYH REC No. E006/2563  
ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด�ำเนินกำรเก็บข้อมูลโดยอธิบำยวัตถุ 
ประสงค์และขัน้ตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมลูให้กลุ่มตัวอย่ำง
ทรำบ กำรเข้ำร่วมกำรวิจัยคร้ังนี้เป็นไปด้วยควำมสมัครใจ 
โดยให้กลุ ่มตัวอย่ำงเป็นผู ้ตัดสินใจด้วยตนเอง หำก 
กลุ่มตัวอย่ำงต้องกำรออกจำกกำรวิจัย สำมำรถกระท�ำได้
ตลอดเวลำ ไม่มผีลกระทบใด ๆ  ต่อกลุ่มตัวอย่ำง กำรรวบรวม 
ข้อมลูไม่มกีำรระบช่ืุอหรือท่ีอยูข่องกลุ่มตวัอย่ำง ข้อมลูท่ีได้
จะเป็นควำมลับ มีเพียงผู้วิจัยและอำจำรย์ที่ปรึกษำเท่ำนั้น
ท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ และจะน�ำไปใช้ประโยชน์ทำง
วิชำกำรเท่ำนั้น ส่วนผลกำรวิจัยจะน�ำเสนอในภำพรวม  
ภำยหลงัผลกำรวิจัยได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรแล้ว 
ข้อมูลท้ังหมดจะถูกท�ำลำย เม่ือกลุ่มตัวอย่ำงยินดีเข้ำร่วม
กำรวิจัย จึงให้ลงนำมยินยอมเข้ำร่วมกำรวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เมื่อได้รับรองจริยธรรมแล้ว ผู้วิจัยติดต่อหัวหน้ำ
พยำบำลโรงพยำบำลระยอง และโรงพยำบำลเฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยอง 
เพ่ือช้ีแจงเก่ียวกับกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
พร้อมท้ังเตรียมผู้ช่วยวิจัย โดยอธิบำยเก่ียวกับกำรวิจัย  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรพิทักษ์สิทธ์ิในกำรเข้ำร่วม
งำนวิจัย เพือ่เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีโรงพยำบำลระยอง จำกนัน้ 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงตำมเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�ำหนด ชี้แจง
วัตถุประสงค์ กำรตอบแบบสอบถำม และกำรพิทักษ์สิทธิ์ 
เมื่อสมัครใจแล้ว ผู้วิจัยจึงให้กลุ่มตัวอย่ำงลงนำมยินยอม 
เข้ำร่วมกำรวิจัย จำกนั้นด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้
เวลำในกำรตอบแบบสอบถำมประมำณ 15 นำที ผูวิ้จัยและ
ผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบข้อมูลและน�ำมำวิเครำะห์

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยน�ำข้อมลูไปวิเครำะห์ทำงสถติิโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยก�ำหนดค่ำระดับนัยส�ำคัญทำง
สถิติที่ .05 ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ดังนี้
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตัวแปรท่ีศึกษำ 
ของมำรดำหลังคลอดท่ีท�ำงำนของโรงงำนอุตสำหกรรม 

วิเครำะห์โดยใช้สถิติพรรณนำ 
 2. ปัจจัยท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วย 
นมแม่ของมำรดำท่ีท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม ได้แก ่
ทัศนคติต่อกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถ
ของตนเองในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรคล้อยตำม 
กลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุน 
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม วิเครำะห์
โดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลกำรทดสอบ 
ข้อตกลงเบื้องต้นจำกข้อมูลจ�ำนวน 155 รำยพบว่ำ ไม่มีค่ำ
ผิดปกติ กำรกระจำยของข้อมูลเป็นปกติ ตัวแปรต้นทุกตัว
ไม่มีควำมสัมพันธ์กันเอง และเป็นอิสระต่อกัน 

ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงมีอำยุเฉล่ีย 
28.94 ปี (SD = 3.69) อำยุอยู่ในช่วง 25-29 ปี มำกที่สุด 
ร้อยละ 47.74 จบกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
ร้อยละ 30.32 สถำนภำพสมรสคู่ ร้อยละ 92.90 ท�ำงำนใน
ช่วงเวลำท�ำกำรปกติ ร้อยละ 67.10 รำยได้ของครอบครัว
เฉลี่ย 36,419.35 บำท (SD = 16,072.43) จ�ำนวนวัน 
ในกำรลำหลังคลอดมำกท่ีสุด คือ 90 วัน ร้อยละ 73.55 
จ�ำนวนวันท่ีต้ังใจลำหลังคลอดมำกท่ีสุด คือ 90 ร้อยละ 
74.19 ส่วนใหญ่ตั้งครรภ์ครั้งแรก ร้อยละ 87.10 และได้รับ
ควำมรู้เก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จำกแพทย์และ
พยำบำล ร้อยละ 81.26 ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัว
เดี่ยว ร้อยละ 52.90 หลังครบเวลำลำคลอดบุตรส่วนใหญ่
ต้องกำรดูแลบุตรเองคิดเป็นร้อยละ 78.06 โดยให้ย่ำ/ยำย
ดูแลบุตรในช่วงที่ไปท�ำงำน คิดเป็นร้อยละ 63.23 
 2. ข้อมูลควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
อย่ำงเดียว 6 เดือน กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยควำมตั้งใจ
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน โดยรวม 
เท่ำกับ 36.70 (SD = 7.44) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ 
ด้ำนควำมมุ่งม่ันในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 17.17 (SD = 4.27) และด้ำนควำม 
มุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 19.52 (SD = 4.57) ข้อที่มี
คะแนนมำกที่สุด คือ ควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือน ถึงแม้จะต้องต่ืนมำให้นมลูกตอน 
กลำงคืน (M = 4.01, SD = 1.05) รองลงมำคือ ควำมตั้งใจ
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Factors Predicting Exclusive Breastfeeding Intention for 6 Months 
among Working Mothers in the Industry

ตารางที่ 3 กำรวิเครำะห์สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ศึกษำ (n = 155)
                               ตัวแปร 1 2 3 4 5
1. ควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 1.00    
2. ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  .22** 1.00   
3. กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  .62*** .34*** 1.00  
4. กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  .50*** .27*** .51*** 1.00 
5. กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม .32*** .00 .14* .27*** 1.00

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

ตารางที่ 2 ค่ำพิสัย ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของตัวแปรต้นที่ศึกษำ (n = 155)
                            ตัวแปร Range M SD

  Possible Actual   
ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 17-85 52-79 65.77 6.39
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 12-60 32-60 47.75 8.54
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 20-100 51-100 74.26 11.69
กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม 10-50 10-50 23.08 10.34

ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ถึงแม้จะมี
ควำมล�ำบำกในกำรให้นมแม่ (M = 3.91, SD = 0.96) 

(ตำรำงที่ 1)

ตารางที่ 1 ค่ำพิสัย ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน  
  (n = 155)
                            ตัวแปร Range M SD

  Possible Actual   
ควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 10-50 14-50 36.70 7.44
 ด้ำนควำมมุ่งมั่นในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 5-25 7-25 17.17 4.27
 ด้ำนควำมมุ่งมั่นในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค  5-25 5-25 19.52 4.57
 ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

 3. ข้อมูลตัวแปรต้นท่ีศึกษำ ทัศนคติในกำรเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่มคีะแนนเฉล่ีย 65.77 (SD = 6.39) กำรคล้อย
ตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีคะแนนเฉลี่ย 
47.75 (SD = 8.54) กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่มีคะแนนเฉล่ีย 74.26 (SD = 11.69) และ 
กำรสนบัสนนุกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม 
มีคะแนนเฉลี่ย 23.08 (SD = 10.34) (ตำรำงที่ 2)

 4. ข้อมูลควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร กำรคล้อย
ตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำม
สำมำรถในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรสนบัสนนุกำรเล้ียงลกู 
ด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม มคีวำมสมัพันธ์ทำงบวก

กับควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 
อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ โดยกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีควำมสัมพันธ์สูงที่สุด (r = .62, 
p < .001) (ตำรำงที่ 3)
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ปัจจัยท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
ของมำรดำหลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

 5. ปัจจัยท�ำนำยกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 
6 เดือน ทัศนคติเก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำร 
คล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้
ควำมสำมำรถในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่ และกำรสนบัสนนุ
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม สำมำรถ
ร่วมท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 
6 เดือน อย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถติิ ร้อยละ 46.5 (R2 = .465, 

F(3, 151) = 43.73, p < .001) โดยกำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นปัจจัยท�ำนำยควำมต้ังใจใน
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ดีที่สุด (β = .50, p < .001) รอง
ลงมำคือ กำรสนับสนุนกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำน
อุตสำหกรรม (β = .20, p = .002) และกำรรับรู้ควำม
สำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (β = .20, p = .008) 
(ตำรำงที่ 4)

ตารางที่ 4 ค่ำสัมประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตัวแปรท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว  
  6 เดือน (n = 155)
                               ตัวแปร b S.E. β t p

ค่ำคงที่ 3.99 3.09  1.29 .20
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  .43 .06 .50 7.14 .<001
กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำนอุตสำหกรรม .14 .04 .20 3.15 .002
กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ .12 .04 .20 2.70 .008
R2 =. 465, Adjusted R2 = .454, F(3, 151) = 43.73,  p < .001     

การอภิปรายผล
 ควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำที่
ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม มีคะแนนเฉล่ียโดยรวม
เท่ำกับ 36.70 จำกคะแนนเต็มเท่ำกับ 50 (SD = 7.44) เมือ่
พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมต้ังใจให้น�้ำ  
นมผสม และอำหำรเสริม ก่อนลกูอำยคุรบ 6 เดือน ในระดับ
มำกและมำกที่สุด ร้อยละ 23.87, 26.45 และ 39.35 ตำม
ล�ำดับ แสดงให้เหน็ว่ำ มำรดำท่ีท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม 
มคีวำมตัง้ใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับให้น�ำ้นมผสม 
และอำหำรเสริม ในช่วง 6 เดือนแรกหลังคลอด ท้ังนี้
เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นมำรดำท่ีต้องกลับไปท�ำงำน 
หลังครบเวลำลำคลอด มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัว
เด่ียวร้อยละ 52.90 และวำงแผนให้ครอบครัวเป็นผู้ดูแล
บุตรในต่ำงจังหวัดภำยหลังครบเวลำในกำรลำคลอด  
ร้อยละ 21.94 จึงเป็นอุปสรรคในกำรท่ีจะเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน สอดคล้องกับกำรศึกษำพบว่ำ 
มำรดำหลังคลอดมีควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียวนำน 6 เดือน ในระดับปำนกลำง ร้อยละ 54.0 
(Wangsawat, Kaleang, Phibal, Jaisomkom, &  
Hayeese, 2014)
 กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่

มีอิทธิพลทำงบวกและสำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจในกำร
เลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนได้มำกท่ีสุด (β = .50, 
p < .001) เมือ่มำรดำรับรู้ว่ำกลุ่มอ้ำงอิง ได้แก่ สำม ีสมำชิก
ครอบครัว เพ่ือน และบคุลำกรด้ำนสำธำรณสุข คำดหวังให้
มำรดำเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้มำรดำมีควำมต้ังใจ 
ในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่คล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิง เนื่องจำก
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงเป็นกำรรับรู้ควำมคำดหวังของ
บคุคลท่ีมคีวำมส�ำคัญใกล้ชิดกับมำรดำ ได้แก่ สำมี ย่ำ/ยำย 
เพ่ือน และบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข เช่น แพทย์ และ
พยำบำล หำกบุคคลท่ีมีควำมส�ำคัญใกล้ชิดคำดหวังให้มี 
กำรปฏิบติัพฤติกรรม บุคคลจะคล้อยตำมควำมคำดหวังของ
กลุม่อ้ำงอิง จึงมคีวำมต้ังใจและปฏิบติัพฤติกรรมนัน้ตำมมำ 
(Ajzen, 1991) ประกอบกับกลุม่ตัวอย่ำงต้องกำรดูแลบตุร
ด้วยตัวเอง เมื่อครบเวลำลำคลอด โดยให้ย่ำ/ยำยช่วยดูแล
บุตรในช่วงท่ีไปท�ำงำนคิดเป็นร้อยละ 63.23 จึงท�ำให ้
กำรคล้อยตำมกลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลีย้งลูกด้วยนมแม่สำมำรถ
ท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้มำกท่ีสุด 
สอดคล้องกับกำรศึกษำที่พบว่ำ กลุ่มอ้ำงอิงในกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ ได้แก่ สำมี ครอบครัว เพื่อนร่วมงำน สำมำรถ
ท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ของ
แรงงำนสตรีต้ังครรภ์ (β = .19, p = .01) (Bratajaya, 
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Hemchayat, & Turner, 2015) และกำรคล้อยตำม 
กลุ่มอ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่มีอิทธิพลทำงบวก 
และสำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่
อย่ำงเดียว 6 เดือน ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้สูงที่สุด (β = 
.463, p < .001) (Chansiri et al., 2017) 
 กำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม ่
มีอิทธิพลทำงบวกและสำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจในกำร
เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนได้ (β = .20,  
p = .008) อธิบำยได้ว่ำ หำกมำรดำมีควำมเชื่อมั่นในควำม
สำมำรถของตนเองในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่มำก จะมคีวำม
ตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนมำกด้วย 
เนื่องจำกกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองเป็นปัจจัยท่ี
แสดงถงึควำมสำมำรถในกำรควบคุมพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรจัดกำรกับปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏบิติัพฤติกรรม 
ส่งผลให้บุคคลมีควำมต้ังใจและตัดสินใจกระท�ำพฤติกรรม
ตำมควำมเช่ือมั่นของตนในกำรควบคุมพฤติกรรมนั้น 
(Ajzen, 1991) ประกอบกับกลุ่มตัวอย่ำงเป็นวัยผู้ใหญ่ มี
รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวค่อนข้ำงสูง (M = 36,419.35, 
SD = 16,072.43) ส่วนใหญ่สถำนภำพสมรสคู่ (ร้อยละ 
92.90) และได้รับควำมรู้เก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จำกแพทย์และพยำบำล (ร้อยละ 81.29) ส่งผลให้มี 
ควำมสนใจเรียนรู้กำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ จึงมี
กำรรับรู้ควำมสำมำรถและควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วย
นมแมต่ำมมำ สอดคล้องกบักำรศกึษำของ Chansiri et al. 
(2017) พบว่ำ กำรรับรู้สมรรถนะแห่งตนในกำรเลีย้งลกูด้วย
นมแม่มีอิทธิพลทำงบวกและสำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจใน
กำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ของสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นได้ (β = .181, p < .05)
 กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงงำน
อุตสำหกรรมมีอิทธิพลทำงบวกและสำมำรถท�ำนำย 
ควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนได้ 
(β = .20, p = .002) อธิบำยได้ว่ำ หำกโรงงำนอุตสำหกรรม
มีกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะส่งผลต่อมำรดำ
หลังคลอดให้มคีวำมต้ังใจในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่มำกขึน้ 
เนือ่งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นแหล่งสนบัสนนุทำงสังคม
และเป็นปัจจัยด้ำนบริบทแวดล้อมท่ีมคีวำมส�ำคัญอย่ำงมำก
ต่อกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของมำรดำหลังคลอดท่ีกลับไป
ท�ำงำน หำกโรงงำนอุตสำหกรรมมีนโยบำยและจัดบริกำร

ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้แก่ จัดสถำนท่ีส�ำหรับ 
บีบเก็บน�้ำนมในท่ีท�ำงำนท่ีสะอำดและสะดวก ให้เวลำ 
ในกำรหยุดพักระหว่ำงวันในกำรบีบเก็บน�้ำนม มีอุปกรณ์ 
ในกำรบบีเก็บน�ำ้นมและแช่น�ำ้นม จะส่งผลให้มำรดำมีควำม
ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน ภำยหลัง
กลับไปท�ำงำนมำกขึ้น ดังกำรศึกษำของ Amin et al. 
(2011) พบว่ำ ปัจจัยท่ีท�ำให้มำรดำหลงัคลอดตัดสินใจหยดุ
ให้นมบุตร เนื่องจำกสถำนท่ีท�ำงำนไม่มีนโยบำยและขำด 
ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
สอดคล้องกับกำรศึกษำที่พบว่ำ กำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่แก่มำรดำในสถำนประกอบกำร ได้แก่ กำรให้
ควำมรู้ กำรจัดอุปกรณ์ในกำรบีบเก็บน�้ำนม และกำรจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ส่งผลให้
อตัรำกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดยีว 6 เดอืนของมำรดำ
ท่ีท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมสูงกว่ำในระยะก่อนให ้
กำรสนับสนุน (c2  = 4.13, p = .042) (Yimyam,  
Thapphansan, & Chumphan, 2012)
 ทัศนคติเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สำมำรถ
ท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว  
6 เดือนได้ ถึงแม้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงจะมีทัศนคติค่อนข้ำงดี  
(M = 65.77, SD = 6.39) แต่เนื่องจำกมำรดำต้องกลับไป
ท�ำงำนภำยหลังครบเวลำลำคลอดและอยู่ร่วมกับสำมีเป็น
ครอบครัวเดี่ยว (ร้อยละ 52.90) จึงไม่สำมำรถดูแลทำรก
ด้วยตนเองได้ จ�ำเป็นต้องพึ่งพำผู้อ่ืนในกำรดูแลทำรก 
หลังคลอด เช่น ญำติ และผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งยังวำงแผนให้
ครอบครัวเป็นผู้ดูแลบุตรในต่ำงจังหวัดภำยหลังครบเวลำ
ในกำรลำคลอดแล้ว (ร้อยละ 21.94) ส่งผลให้ทัศนคติ 
เก่ียวกับกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ไม่สำมำรถท�ำนำยควำมต้ังใจ 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือนได้ สอดคล้อง
กับกำรศึกษำท่ีพบว่ำ ทัศนคติในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวก (r = .171, p < .05) แต่ไม่สำมำรถ
ท�ำนำยควำมต้ังใจในกำรเลีย้งลกูด้วยนมแม่อย่ำงเดียวของ
สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ (Chansiri et al., 2017)

สรุปและข้อเสนอแนะ
 จำกผลกำรศึกษำคร้ังน้ีพบว่ำ กำรคล้อยตำมกลุ่ม
อ้ำงอิงในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ กำรรับรู้ควำมสำมำรถ 
ในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และกำรสนับสนุนของโรงงำน
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ปัจจัยท�ำนำยควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน
ของมำรดำหลังคลอดที่ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม

อุตสำหกรรมในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ สำมำรถร่วมท�ำนำย
ควำมตั้งใจในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่ำงเดียว 6 เดือน 
 1. พยำบำลและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมควำมต้ังใจในกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ โดย
เพ่ิมกำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเองร่วมกับกำรมส่ีวนร่วม
ของครอบครัวและโรงงำนอุตสำหกรรมในกำรส่งเสริม 
กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้มำรดำสำมำรถเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ได้อย่ำงเดียวอย่ำงน้อย 6 เดือน อย่ำงต่อเนื่องเม่ือ
กลับไปท�ำงำน 
 2. ผู้บริหำรของโรงงำนอุตสำหกรรมควรก�ำหนด
นโยบำยสนบัสนนุกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงน้อย 6 เดือน 
เพ่ือกระตุ้นมำรดำให้เล้ียงลูกด้วยนมแม่อย่ำงต่อเนื่อง 
ภำยหลังกลับไปท�ำงำน 
 3. กำรศึกษำคร้ังต่อไป ควรพัฒนำโปรแกรม 
ส่งเสริมกำรเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในมำรดำหลังคลอดท่ีท�ำงำน
ในโรงงำนอุตสำหกรรม โดยกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคในกำรเล้ียงลูกด้วยนมของมำรดำท่ีท�ำงำนใน
โรงงำนอุตสำหกรรมและประสบควำมส�ำเร็จในกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ เพ่ือเพ่ิมกำรรับรู้ควำมสำมำรถในกำรเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ร่วมกับกำรมส่ีวนร่วมของครอบครัวและโรงงำน
อุตสำหกรรมในกำรสนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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