
     ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือเป็นศูนย์เด็กเล็กที่รับดูแลเด็กเล็กช่วงปฐมวัย อายุ
ระหว่าง 3เดือน ถึง3 ปี โดยเน้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน 
เพื่อให้เด็กเล็กเติบโตเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายสมบรูณ์แข็งแรง และมีพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ที่ดีสมวัย ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ ในเร่ืองความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงจัดว่าเป็นการด าเนินงานทางวิชาการที่ส าคัญ 
ที่จะท าให้ทราบถึงแนวทาง การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมที่เหมาะสมต่อไป  

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ  
2. เพ่ือศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง : มารดาของลูกที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี ที่เข้ารับศึกษา
ในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ จ านวน 6 คน  
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถามความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 4 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
 ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติเร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
 ตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
2. แบบสัมภาษณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    
ตัวแปรในการศึกษา  
 ตัวแปรต้น คือ คุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใช้การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน  
      ค่าร้อยละ  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการศึกษา 

กระบวนการด าเนินการวิจัย 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 

 

สถานการณก์ารเลี้ ยงลูกดว้ยนมแม่ 

ในศูนยเ์ด็กเล็กวลัลภไทยเหนือ 

 

1. สร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และน าแบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามเร่ือง
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มตัวอย่าง 

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วน าข้อมูลมาลงรหัส 

4. น าข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลและสรุปผล 

    1. ควรศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพในมารดาของ   
เด็กในศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ 

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนแบบสัมภาษณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก าลังด าเนิน 
การวิเคราะห์ผล  

ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตอบถูกร้อยละ 
นมแม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางอาหารเหมาะส าหรับทารกมากที่สดุ 100.0 

แม่ที่ให้นมบุตรรับประทานของหมักดองได้ 83.3 
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ 100.0 
แม่ที่รับประทานยาสามารถให้นมบุตรได้ปกติ 66.7 
แม่ที่ให้นมบุตรควรรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์  นมไข่ผัก และผลไม้
เพิ่มมากขึ้น 

83.3 

ความเครียดส่งผลต่อการหลั่งน้ านมนอ้ยลง 16.7 
แม่ที่เป็นโรคควรงดให้นมบุตรเพราะจะท าให้บุตรได้รับเชื้อโรคจากแม่ได้ 66.7 
หลังจากการให้นมแม่ควรให้น้ าตามป้องกันลิ้นเป็นฝา้ 100.0 
ระยะเวลาที่เหมาะสมให้การให้บุตรกินนมแม่ ประมาณ 5 นาทีต่อครั้ง 50.0 
เพื่อคุณค่าทางอาหารเหมาะส าหรับทารก ควรให้บุตรกินนมแม่ในแต่ละวัน 1-2  
คร้ัง 

83.3 

ทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ น้อย  
ปาน
กลาง  

มาก  

นมผสมมีประโยชน์เท่ากับนมแม่ 50.0 50.0 0.0 
นมข้นหวานมีคุณค่าทางอาหารเพียงพอส าหรับเลี้ยงทารก 100.0 0.0 0.0 
บุตรที่ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะมีภูมิคุ้มกันโรคไม่แตกต่างกับเลี้ยง
ด้วยนมผสม 

50.0 50.0 0.0 

ความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจส่งผลต่อการหลั่งน้ านมนอ้ยลง 0.0 0.0 100.0 
แม่ที่ให้บุตรกินนมตนเองจะสะดวกและประหยัดกว่าให้กินนมผสม 16.7 0.0 83.3 
ก่อนให้นมบุตรท่านจะล้างมือทุกคร้ัง 0.0 50.0 50.0 
ก่อนให้นมลูกหรือเก็บน้ านม ท่านท าความสะอาดเต้านมดว้ยน้ าอุ่นทุก
คร้ัง 

16.7 33.3 50.0 

พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ปฏิบัติ
ประจ า 

ปฏิบัติ
บางคร้ัง 

ไม่เคย
ปฏิบัติ 

ท่านล้างมือทุกคร้ังก่อนท าการให้นมบุตร 50.0 50.0 0.0 
ท่านท าความสะอาดเต้านมด้วยน้ าอุ่นทกุครั้ง 33.3 33.3 33.3 
ท่านรับประทานอาหารพวกเนื้อ นม ไข่ ผักผลไม้ ระหว่างที่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เสมอ 

83.3 16.7 0.0 

ท่านซื้อนมผสมมาเลี้ยงบุตรจากการดูโฆษณาตามสือ่ 0.0 33.3 66.7 
เมื่อท่านป่วยท่านจะหยุดให้บุตรกินนมตัวเอง 50.0 16.7 33.3 
เมื่อต้องออกไปนอกบ้าน ท่านจะบีบน้ านมใส่ขวดไว้ให้บุตรระหว่าง
ที่ท่านไม่อยู ่

100.0 0.0 0.0 

ท่านดื่มชา กาแฟ ระหว่างช่วงการให้นมบุตร 0.0 50.0 50.0 
แต่ละวันท่านให้นมบุตร 6-8 คร้ัง  50.0 33.3 16.7 
ทุกครั้งที่ท่านให้นมบุตรท่านจะให้นาน 10-15 นาที 66.7 16.7 16.7 

ผู้วิจัย : นางสุพัตรา บริบูรณ์ 
          นางฐนิธร ปัญญจันทร ์


