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การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาระดบัการรูเ้ท่าทันสื่อสขุภาพและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การรูเ้ท่าทนัสื่อสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ ผลการวิจยัพบวา่ระดบั
การรูเ้ท่าทนัสื่อสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมภ่าพรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัสว่นบคุคลมี
ความสมัพนัธก์บัการรูเ้ท่าทนัสื่อสขุภาพ จ านวนครัง้การตัง้ครรภแ์ละประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ไม่มีมีความสมัพันธ์ การรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากสื่อโทรทัศนม์ีระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อสขุภาพ
นอ้ยกวา่สื่ออินเทอรเ์น็ต กลุม่ท่ีเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพแ์ตกต่างกบักลุ่มท่ีไมไ่ดเ้ปิดรบั ปัจจยั
ทางจิตวิทยาร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทันสื่อสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ภาพรวมได้ 
รอ้ยละ 63.0 ระดบัการระบเุนือ้หาสื่อสขุภาพรอ้ยละ 53.9 และระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้น
กลบัไดร้อ้ยละ 43.7 ตวัแปรท านายภาพรวมไดด้ีท่ีสดุคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม, ดา้นคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง และดา้นทศันคติ ตามล าดบั ระดบัการระบุเนือ้หาสื่อสขุภาพคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม, ดา้น
คลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง และดา้นทศันคติ และระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัคือ ดา้น
การรบัรูพ้ฤติกรรม, ดา้นทศันคติ และดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ตวัแปรดา้นทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อ
การรูเ้ท่าทันสื่อสขุภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของสื่อสุขภาพและระดบั
การคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากสื่อสุขภาพ โดยตวัแปรดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง และดา้นการ
รบัรูค้วามสามารถในการแสดงพฤติกรรมรว่มกนัท านายระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของสื่อสขุภาพไดร้อ้ยละ 
34.7 ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ขอ้มูลจากสื่อสุขภาพไดร้อ้ยละ  41.1 ตัวแปรท่ีมีอ  านาจในการท านาย
ระดับการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของสื่อสุขภาพไดด้ีท่ีสุดคือดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งและดา้นการรบัรู ้
พฤติกรรม ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสื่อสขุภาพคือดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม  และดา้นคลอ้ย
ตามอิทธิพลรอบขา้งตามล าดบั 

 
ค าส าคญั : การรูเ้ท่าทนัสื่อสขุภาพ,การเลีย้งลกูดว้ยนมแม,่ปัจจยัทางจิตวิทยา,มารดาตัง้ครรภ ์

 

 

  



  จ 

บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

Title FACTORS  INFLUENCING MEDIA HEALTH  LITERACY 
ON BREASTFEEDING BEHAVIOR OF PREGNANT MOTHERS  

Author PREEYAPORN BURANAKARN 
Degree MASTER OF ARTS 
Academic Year 2020 
Thesis Advisor Assistant Professor Sasithon Yuwakosol , Ph.D. 

  
This research aims to study the level of media health literacy and the influential 

factors in media health literacy related to breastfeeding behavior. The results found that the 
level of media health literacy of breastfeeding behavior was high. The personal factors 
correlated with the media health literacy. The number of pregnancies and breastfeeding were 
not different. Pregnant mothers who received health information from television rather than the 
internet. There was a difference to print information and those who were not. The 
psychological factors influencing media health literacy related to the overall, it jointly predicted 
63.0%, 53.9%the degree of health media content identification, 43.7% of the reflexive degree. 
The variable to predict overall was the cognitive behavior factor, the relative influence factor, 
and the attitude factor respectively. Health media content identification was the cognitive 
behavior factor, the relative influence factor, and the attitude factor. The degree of reflexive 
intentions in breastfeeding was the cognitive behavior factor, the attitude factor, and the 
relative influence factor. The attitude factor did not influence degree of the perceived influence 
of health media and the degree of analytical thinking. The variables jointly predicted degree of 
the perceived influence of health media at 34.7% and analytical thinking on the health media 
data 41.1%. The variable predicted degree of the perceived influence of health media was the 
relative influence factor and cognitive behavior factor and the degree of analytical thinking 
was the cognitive behavior factor and the relative influence factor, respectively. 

 
Keyword : Media health literacy ; Breastfeeding; Psychological factors; Pregnant mothers 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นทุกยุคทุกสมยัและทุกช่วงวยั 

ดว้ยความเจริญก้าวหน้าทางดา้นเทคโนโลยีก่อก าเนิดช่องทางส่ือสารข้อมูลใหม่  ๆ ท่ีมีความ
หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว ในยุคท่ีสงัคมเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสารในส่ือประเภทต่าง  ๆ แต่เม่ือ
พิจารณาถึงเนือ้หาหรือสาระส าคญัแลว้จะพบวา่ไมใ่ชข่อ้มลูท่ีถกูตอ้งทัง้หมด ซึ่งอาจสง่ผลให  ้

มีการน าสารท่ีมีความคลาดเคล่ือนไม่ครบถว้น และหากการกระท าดงักล่าวเป็นไปโดย
ขาดความรูค้วามเขา้ใจอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนได ้‘ความรูเ้ท่าทนัส่ือ’ จึงเป็นองคค์วามรูท่ี้มี
ความส าคญัมาก โดยเฉพาะในยคุสมยัท่ี ‘สาร’ สามารถเขา้ถึงประชาชนไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม
โดยง่าย หากประชาชนผูร้บัส่ือมีความรูเ้ท่าทนัตอ่ส่ืออย่างเพียงพอ จะสามารถเลือกใชป้ระโยชน์ 
ท่ีไดร้บัผ่านส่ือต่าง ๆ น าไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือพฒันายกระดบัมาตรฐานคณุภาพชีวิต ชมุชน สงัคม 
และประเทศชาตไิด ้

ในยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน (Borderless Communications) เป็นยุคท่ีมนุษย์
สามารถท่ีจะข้ามประตูไปพบปะพูดคุยกับใครก็ได ้ท่ีไหนก็ได ้โดยการใชเ้ครื่องมือส่ือสาร เช่น 
คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือส่ือสารอ่ืน  ๆ ผ่านระบบเครือข่าย (Internet) ด้วย
ความเร็วสูงและสามารถส่งข้อมูลข่าวสารในลักษณะข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน ์ฯลฯ ได้
ปริมาณมากอย่างท่ีต้องการ ในประเทศไทย จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอรเ์น็ต 2560 
พบว่าตัง้แตปี่ 2544 เป็นตน้มาผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต มีจ  านวนชั่วโมงการใชง้านตอ่สปัดาหเ์พิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจนในปี 2560 ผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ต มีระยะเวลาการใชง้านเพิ่มเป็น 6 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน
หรือ 45 ชั่วโมง 30 นาทีตอ่สปัดาห ์(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส(์องคก์ารมหาชน), 
2560) ท าให้ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าส่ือเข้ามามีบทบาทต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของ
ผู้บริโภคมากขึน้และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตในดา้นต่าง  ๆ อันเน่ืองมาจากเทคโนโลยี 
เพ่ือการส่ือสารท่ีมีการพฒันาแบบรวดเรว็ไมห่ยดุยัง้ 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาทั้งนักวิชาการทางด้านส่ือสารมวลชนและผู้เช่ียวชาญทาง
สขุภาพ ตา่งตระหนกัเป็นอย่างดีวา่ส่ือไดเ้ขา้มามีอิทธิพลตอ่การด าเนินชีวิตและพฤตกิรรมมากขึน้ 
ในการศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อสุขภาพในต่างประเทศพบว่า ผลกระทบ
ในทางลบของส่ือท่ีมีผลตอ่สขุภาพ ไดแ้ก่ ปัญหาพฤตกิรรมกา้วรา้วรุนแรง พฤตกิรรมทางเพศ  
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การรบัรูภ้าพลักษณ์ของตนเอง ปัญหาโภชนาการ โรคอ้วน พฤติกรรมการบริโภคท่ี 
ผิดปกติ การใชส้ารเสพติด การด่ืมแอลกอฮอล ์การสูบบหุรี่ ฯลฯ (Bergsma & Carney, 2008) ท า
ใหก้ารรูเ้ท่าทนัส่ือจึงเป็นสิ่งส าคญัและเป็นทกัษะชีวิตท่ีจ  าเป็นส าหรบัศตวรรษท่ี 20 (Pack, 2002) 
ท่ีต้องสรา้งให้เกิดขึน้ในหมู่ผู้บริโภคส่ือ ทั้งนีเ้ม่ื อไม่สามารถท่ีจะหลีกพ้นจากอิทธิพลทางลบ 
ของส่ือไดก็้จ าเป็นตอ้งสรา้งภูมิคุม้กันและพัฒนาผู้บริโภคส่ือใหมี้การรูเ้ท่าทันส่ือ มีการบริโภค  
อยา่งมีวิจารณญาณ 

การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ เป็นแนวคิดท่ีอธิบายความส าคญัของการรูจ้กัคิดและใชข้อ้มูล
สุขภาพ เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะรบัส่ือและท าความเขา้ใจในส่ือสุขภาพนัน้ เพ่ือเราจะ
รูเ้ท่าทันในส่ือว่าข้อมูลท่ีได้รบัมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร แล้วจะน าไปสู่การน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุ เพ่ือลดความเส่ียงดา้นสขุภาพและสง่เสรมิคณุภาพชีวิตใหดี้ขึน้ (ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสรา้งเสรมิสุขภาพ, 2541) การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพจึงเป็นทกัษะซึ่งรวมความสามารถ
พืน้ฐานในการอ่านขอ้ความ การประมวลผลในการปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ความ
เขา้ใจข้อมูลทางดา้นสุขภาพ การแสวงหาขอ้มูลซึ่งจ  าเป็นต่อการตัดสินใจในการดูแลสุขภาพ 
เพราะขอ้มูลสขุภาพตา่ง ๆ ลว้นถ่ายทอดผ่านส่ือในรูปแบบต่าง ๆ กันไป อุปสรรคของการรูเ้ท่าส่ือ
สุขภาพ ไดแ้ก่ ความซบัซอ้นของการเขียนเรียงรอ้ยขอ้มูลสุขภาพในส่ือสิ่งพิมพบ์นเวปไซด ์หรือ  
แอปพลิเคชัน การขาดความรูใ้นภาษาต่างชาติ ศัพทเ์ทคนิคเฉพาะทางการแพทย ์การไม่รูจ้ัก
ลกัษณะของขอ้มลูสขุภาพในส่ือวา่อาจจะไม่ตรงและไมส่มบรูณ ์การมีความสามารถในการอา่นต ่า 
เชน่ มีการศกึษานอ้ย การพฒันาการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพ จงึมีความส าคญัตอ่สขุภาพของประชาชน
อย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคท่ีข้อมูลต่าง ๆ ถูกเผยแพร่ผ่านส่ือไดอ้ย่างกว้างขวาง ปราศจากการ
ตรวจสอบและครอบคลุมการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพมีความสมัพนัธก์ับผลลพัธส์ุขภาพไดแ้ก่ สถานะ
สุขภาพโดยรวมการควบคุมเบาหวาน การควบคุมการติดเชือ้เอชไอวี หรือบริการสุขภาพอ่ืน  ๆ 
ไดแ้ก่การให้ภูมิคุม้กันโรค การตรวจคัดกรอง การเข้าถึงการบริการสุขภาพและค่าใช้จ่ายดา้น
สขุภาพ การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมสขุภาพท่ีส าคญัไดแ้ก่การใชย้าเสพติด 
การสบูบหุรี่ การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ การปฏิบตัิตวัตามค าแนะน า ของแพทย ์เป็นตน้ การวดัระดบั
การรูเ้ท่าทนัสขุภาพเป็นความพยายามท่ีจะท าใหท้ราบ สภาพปัญหาอนัเกิดจากการเรียนรูข้อ้มูล
สขุภาพของประชาชน (Berkman, Davis, & McCormack, 2010) 

ในด้านเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ส่ือของมารดาคนไทยในปัจจุบัน จากการวิจัยของ
เว็บไซตเ์ดอะเอเช่ียนพาเลนซไ์ดจ้ัดท าวิจัย “Digital Mum Report 2015 & Mum Media Usage 
Survey” พบว่า โซเชียลเน็ตเวิรค์ คือ แหล่งในการหาขอ้มูลอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคือเว็บไซต ์และ 
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ครอบครัวเพ่ือน โดยมีส่ือดั้งเดิม เช่น โทรทัศน์ นิตยสาร และวิทยุ รัง้ท้ายแม่ยุคดิจิตอลได้รับ
อิทธิพลจากโฆษณาออนไลนม์ากกว่าส่ือดัง้เดิม เม่ือรบัข่าวสารผ่านส่ือโฆษณาออนไลนแ์ลว้ สิ่งท่ี
คุณแม่ท าเป็นล าดบัต่อไปคือ ใชเ้สิรช์เอนจิน้ และเขา้เว็บไซต ์เพ่ือท าการคน้หาขอ้มูลสิ นคา้นั้น
68% ของคุณแม่คนไทยเข้าอินเทอรเ์น็ตเพ่ือท างานขั้นต ่า 1 ชั่ วโมงต่อวัน และกว่า 93% ใช้
อินเทอรเ์น็ตส าหรบัเรื่องส่วนตวัอย่างนอ้ย 1 ชั่วโมง แตส่งูสดุคือมากกวา่ 6 ชั่วโมง 46% ของแม่คน
ไทยเลือกท่ีจะหาขอ้มลูผ่านส่ือออนไลนเ์น่ืองจากเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย และ 22% มองวา่ส่ือออนไลน์
รวดเร็วกว่า ก่อนท าการตดัสินใจซือ้สินคา้ คุณแม่คนไทยยังหาขอ้มูลผ่านส่ือออนไลนก์ว่า  97% 
คณุแม่ท่ีก าลงัตัง้ครรภแ์ละคณุแม่ท่ีมีบุตรตัง้แต่แรกเกิดถึง 3 ปีนิยมหาขอ้มูลการเลีย้งดบูุตรผ่าน
ส่ือออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดีย 78% ของคุณแม่คนไทยมีการพูดคุยกับคุณแม่ท่านอ่ืน ๆ ในโลก
ออนไลน ์99% ของคณุแม่ชาวไทยเสพติดโซเชียลมีเดีย อาทิ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ กเูกิลพลสั 
(Google+) และกวา่ 64% ของคณุแมค่นไทยเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตผา่นสมารท์โฟน และชอบแชทผา่น
โปรแกรมไลน ์(LINE) มากท่ีสุดจากการศึกษานีพ้บว่าคุณแม่คนไทยชอบท่ีจะใชอิ้นเทอรเ์น็ต ใน
การคน้หาขอ้มูลตา่ง ๆ ก่อนการตดัสินใจซือ้ของ รวมถึงการหาขอ้มลูการเลีย้งลกูผ่านส่ือออนไลน์
มากกวา่ส่ือแบบดัง้เดมิ (The Asian parent, 2015) 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันา เดก็ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ 
สตปัิญญา และอารมณ ์ปกปอ้งสขุภาพทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ท าใหเ้ดก็เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี
คณุภาพ เป็นทรพัยากรท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่งท่ีจะเป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งท่ีดีและมีประโยชนต์่อสุขภาพของทารกและมารดา 
เช่น น า้นมแม่มีภูมิตา้นทาน นมแม่เป็นอาหารท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุดส าหรบัทารกตัง้แตแ่รก
เกิด และหลงัคลอด (นิตยา โปสาวาทและคณะ, 2552) ในประเทศไทยซึ่งเห็นความส าคญัในการ
เลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่บรรจุใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ทัง้นีแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นฉบบัปัจจบุนัก็ยงัคงมีนโยบายสนบัสนนุใหม้ารดาเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อยา่ง
นอ้ย 6 เดือนอย่างต่อเน่ือง จากสภาพสงัคมในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนไป ปัญหาการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ยงัพบมากในกลุ่มมารดาวยัรุ่นอายุต  ่ากว่า 20 ปี (กรรณิการ ์วิจิตรสุคนธ์, 2556) ท าใหอ้ตัราการ
เริ่มเลีย้งลกูดว้ยนมแม่และการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อย่างเดียว มีอตัราต ่า จากการขาดประสบการณ ์
การด าเนินชีวิตท่ีเรง่รีบในสงัคมปัจจบุนั ท าใหแ้มไ่ม่ตระหนกัถึงการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เน่ืองจากมี
การสนับสนุนการใชน้มผสมและมีการตลาดนมผสมเป็นไปอย่างกวา้งขวางแบบเชิงรุก กิจกรรม
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การส่งเสริมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่ไดมี้การท าอย่างบูรณาการ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ขาดการสนบัสนนุท่ีเพียงพอ ทัง้ในโรงพยาบาล บา้นและในชมุชน (สพุินดา เรืองจิรษัเฐียร, 2556) 

ในปัจจุบันจะพบว่าส่ือเขา้มามีบทบาทส าคัญมากในสังคมเพราะเป็นตัวเช่ือมโยงทั้ง
ขอ้มูลความรู ้และความเช่ือต่าง ๆ ส่ือในปัจจุบันจะเป็นส่ือใหม่ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีจากระบบอนาล็อก หรือส่ือดัง้เดิม มาเป็นระบบดิจิทัล ท าหนา้ท่ีส่งสารไดห้ลายอย่าง
รวมกัน คือ ภาพ เสียง และขอ้ความไปพรอ้มกัน เช่น อินเทอรเ์น็ต ( Internet) เว็บไซต(์Website) 
อีบุ๊ค (E-Book) อีเมล์ (E-mail) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เพราะส่ือใหม่สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างอิสระมากขึน้ ในศตวรรษท่ี 21 จะพบว่าเครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์ขา้
มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตของมนุษยม์ากขึน้ นอกจากนีย้ังมีการเขา้ถึงส่ือใหม่ประชาชน
สามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างกวา้งขวางทั่วไป ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจเรื่องการใชส่ื้อในการรณรงคก์ารเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่เน่ืองจากเหตผุลว่าส่ือเขา้มามีบทบาทมากในสงัคมปัจจบุนัและทา้ยสุดเพ่ือท่ีจะท าให้
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมป่ระสบความส าเรจ็เพิ่มขึน้ตอ่ไปในอนาคตจากขอ้มลูขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ส่ือ
เขา้มามีบทบาทคอ่นขา้งมากในปัจจบุนัโดยทั้งนีง้านวิจยัของนิษฐา หรุน่เกษม (นิษฐา หรุน่เกษม, 
2555) ในการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การส่ือสารรณรงคก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม่พบว่า ปัจจยัท่ีส าคญั
ท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่นัน้คือการใชส่ื้อบคุคล เป็นเครื่องมือในการ
ส่ือสารการตลาดแฝงในรูปแบบตา่ง ๆ  และยงัพบการโฆษณาผ่านส่ือสารมวลชนซึ่งปัจจบุนัมีการ
น า หลกัเกณฑส์ากลว่าดว้ยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (CODE หรือ International Code of 
Marketing of Breast-Milk Substitutes) มาใชค้วบคุมก ากับการโฆษณานมผงหรือการโฆษณา
แฝงเน่ืองจากพบว่า กลยุทธก์ารตลาดอนัแยบยลของบริษัทผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายอาหารทารกและ
เด็กเล็ก ก่อใหเ้กิดการเขา้ใจผิดคิดว่า นมผงส าหรบัทารกมีประโยชนเ์ทียบเท่านมแม่และสุดทา้ย 
คือ แม่ไม่ไดร้บัขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและชดัเจน เม่ือเกิดปัญหาจากการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท าใหแ้ม่เลิก
ใหน้มเร็วกวา่ท่ีควร ทัง้นีก้ารรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของมารดาตัง้ครรภท่ี์มีความตัง้ใจท่ีจะเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่จึงมีความส าคญั เพ่ือใหก้ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม่มีอตัราท่ีสงูขึน้แลว้สิ่งท่ีส  าคญัก็คือ การเพิ่ม
คุณภาพชีวิตเด็กไทยในอนาคต เพ่ือลดความเส่ียงจากโรครา้ยและเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง  
ในอนาคต 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์และในบทบาทท่ีเป็นบุคลากรทางการแพทย ์ผูว้ิจยัจึงไดมี้ความ
สนใจท่ีจะศึกษาระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของมารดาตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ ปัจจยัสว่นบคุคลและพฤติกรรมการใชส่ื้อท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจในการเลีย้งลกูดว้ย
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นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์เน่ืองดว้ยกลุ่มประชากรท่ีจะท าการศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ะอยู่ในวยัท่ีมี
ความสามารถในการใชส่ื้อ มีการเขา้ถึงและมีพฤตกิรรมการใชส่ื้อกนัอยา่งแพรห่ลาย 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้วตัถปุระสงคก์ารวิจยัไวด้งันี ้

1. เพ่ือศึกษาระดบัการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพในเรื่องของการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ ์

2. เพ่ือศกึษา ปัจจยัสว่นบคุคล ท่ีมีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

3. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการใชส่ื้อในเชิงสขุภาพท่ีมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

4. เพ่ือศกึษาปัจจยัเชิงจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบคุคลมีความสมัพนัธก์บัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกู

ดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

2. พฤติกรรมการใชส่ื้อของมารดาตัง้ครรภมี์ความสมัพนัธก์บัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

3. ปัจจัยทางจิตวิทยาได้แก่ ทัศนคติ, การคล้อยตามอิทธิพลรอบข้างและการรับรู ้
ความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมมีอิทธิพลการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีท้  าใหเ้ห็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ซึ่งสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการพัฒนาการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพในดา้นอ่ืนหรือกลุ่มเปา้หมายท่ีแตกตา่งไปจากการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่
องคก์รและผูร้บับรกิารตอ่ไป 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีศกึษาในครัง้นีคื้อมารดาท่ีฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ 
มีประสบการณ์ดา้นการเปิดรบัหรือการใช้งานส่ือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการเข้าถึงข้อมูล  
ทางสขุภาพและการบรกิารทางสขุภาพ 

ช่วงเดือนท่ีท าการศึกษาวิจัย เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2563 (สถิติขอ้มูลมารดาท่ีมาฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯเฉล่ียเดือนละประมาณ 
1700 คน) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ มารดาท่ีมาฝากครรภ์ท่ีศูนยก์ารแพทย์สมเด็จพระเทพฯ  

มีประสบการณด์า้นการเปิดรบัหรือการเขา้ใชง้านส่ือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการเขา้ถึงขอ้มูล
ทางสขุภาพและการบรกิารทางสขุภาพในช่วงเดือนท่ีท าการศกึษาวิจยัโดยการวิจยัเชิงคณุภาพใช้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
อาสาสมคัร (Voluntary Sampling) 

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดังนี ้

ปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดข้องครอบครวั 
จ  านวนครัง้การตัง้ครรภแ์ละ ประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

พฤติกรรมการใช้ส่ือ ได้แก่ ประเภทส่ือท่ีใช้ รูปแบบการใช้ส่ือ ระยะเวลา
ความถ่ี เนือ้หา การน าส่ือไปใชป้ระโยชน ์

ปัจจยัทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบดว้ย ทศันคติ การคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง
และ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ 
การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ (Media Health Literacy) ของมารดาตัง้ครรภ์ ท่ีมา

ฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯแตล่ะระดบั ไดแ้ก่ 
1) ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ (Content identification)  
2) ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย

นมแม ่(Perceived influence on behavior)  
3) ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่

(Critical Analysis) 
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4) ระดับของความตั้งใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีไดร้ับจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่(Intended action/reaction) 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การรู้เท่าทันส่ือ หมายถึง การตีความและเข้าใจเนือ้หาของส่ือ ประเมินค่า เข้าใจ

ผลกระทบของส่ือ และความสามารถในการน าไปปรบัใช ้
การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทกัษะในการเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพ

ผ่านส่ือ โดยมีความรูค้วามเขา้ใจน าไปสู่การวิเคราะห ์การประเมิน การปฏิบัติ และการจัดการ
ตัวเองรวมทั้งมีการชีแ้นะสังคมได้โดยวัดจาก  4 องคป์ระกอบ คือ การระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ  
การรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรม, การคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพ และ
ความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพ ในการวิจัยนีห้มายถึงส่ือ
สขุภาพในดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

การระบุเนื้อหาส่ือด้านการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ หมายถึง ความสามารถในการรบัรู ้
การอ่าน ความเขา้ใจขอ้มูลดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีมีอยู่ในส่ือสุขภาพโดยท่ีมารดาตัง้ครรภ์
เขา้ถึง 

การรับรู้ถงึอิทธิพลของส่ือสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ หมายถึง 
การท่ีมารดาตัง้ครรภมี์การรบัรูแ้ละตระหนักถึงผลกระทบท่ีไดร้บัจากขอ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ท่ีมีในส่ือสขุภาพโดยการน าเสนอของส่ือแตล่ะครัง้นัน้อาจส่งผลตอ่ผูร้บัส่ือ เพ่ือเป็นการ
กระตุน้หรือเปิดประเดน็ใหเ้กิดแง่คดิมมุมองท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรม 

การคิดเชิงวิเคราะหข้์อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ หมายถึง การ
วิเคราะหส่ื์อท่ีเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในเชิงลึกมากกว่าการเขา้ใจความหมายหรือการ
ตีความเป็นการอ่านภาษา โดยมีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับส่ือสุขภาพดว้ยและเจตนาของ
เนือ้หาส่ือสุขภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ก็ คือ ประโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ของการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมม่าาใชใ้นการวิเคราะห ์

ความตั้งใจที่จะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ได้รับจากส่ือสุขภาพในการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ หมายถึง การแสดงออกทางการกระท าหรือการแสดงความคิดเห็นต่อส่ือสขุภาพ
หรือการตัง้ค  าถามกลบัตอ่ส่ือสุขภาพซึ่งสะทอ้นความคิด ผ่านการไตรต่รองและพิจารณาว่า อะไร
คือสิ่งท่ีควรจะคิดและควรจะท าในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่เม่ือการส่ือสารดา้นสขุภาพส่งผลตอ่การ
ด าเนินชีวิตของมารดาตัง้ครรภ ์  
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พฤติกรรมการใช้ส่ือเชิงสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของมารดาตัง้ครรภ ์
ในการใชส่ื้อสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่โดยมีประเด็นท่ีศึกษาไดแ้ก่ ประเภทส่ือสุขภาพท่ีใช ้
ความถ่ีในการใชส่ื้อสขุภาพ และเนือ้หาดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่มารดาตัง้ครรภเ์ปิดรบั 

ทัศนคติ หมายถึง การประเมินทางบวก-ลบของบคุคลตอ่พฤติกรรมหนึ่ง ๆ เป็นความรูส้ึก
โดยรวมของบคุคลในทางสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นพฤติกรรมนัน้ในการวิจยัครัง้นีห้มายถึงทศันคติท่ีมี
ตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

การคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง หมายถึง การรบัรูข้องมารดาตัง้ครรภว์า่บคุคลอ่ืน ๆ ท่ี
มีความส าคญัส าหรบัตนเองว่าตอ้งการหรือไม่ตอ้งการใหก้ระท าพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
โดยทัง้นีบุ้คคลท่ีส าคญัส าหรบัมารดาตัง้ครรภ์อาจจะเป็นครอบครวั พ่อแม่ เพ่ือนสนิท เจา้นาย 
ผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ การคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งเป็นตวัท่ีก าหนดการรบัรูต้่อบรรทัดฐานของ
กลุม่อา้งอิง 

การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง ระดบัความเช่ือของบคุคล
ถึงความยากง่ายในการท าพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยจะประเมินจากความสามารถของ
ตนเองว่ามีหรือไม่มีโอกาสท่ีจะท าพฤติกรรมนัน้ ๆ การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ โดยมีความสมัพนัธท์างตรงกบัความตัง้ใจท่ีจะท าพฤติกรรมในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่และการเกิดพฤติกรรมท่ีแทจ้รงิ การรบัรูก้ารมีอ านาจควบคมุพฤติกรรมประกอบไปดว้ย 
2 มิติ มิติแรก คือ การรับรู ้ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) เป็นความเช่ือของบุคคล 
ถึงความยากง่ายในการท าพฤติกรรมจากการประเมินความสามารถของตนเอง มิติท่ีสอง คือ  
การควบคมุได ้(controllability) เป็นความเช่ือของบุคคลว่าเขาเป็นผูค้วบคุมการแสดงพฤติกรรม
ของตน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก 

ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์กรณีศึกษาศนูยก์ารแพทยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกมุารี ผูว้ิจยัไดป้ระยุกตใ์ชก้รอบแนวคิดของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ (Media Health 
literacy) ของไดแอน เลวินซาเมียร์ (Diane Levin-Zamir, 2011) โดยน าพฤติกรรมการใช้ส่ือ 
เชิงสุขภาพ รวมถึงปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบและก าหนดตวัแปรอิสระเพ่ือศึกษา
ปัจจยั ในครัง้นี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การระบุเนื้อหาสื่อ 
Content Identification 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- การศกึษา 
- รายได ้
- จ านวนครัง้ในการตัง้ครรภ ์
- จ านวนบตุร 
- ประสบการณเ์ลีย้งลกู 

ดว้ยนมแม ่ การรับรู้ถงึอิทธิพลของส่ือ 
ที่มีตอ่พฤตกิรรม 

Perceived influence  
on behavior 

 

พฤติกรรมการใช้สือ่สุขภาพ 
- ประเภทสือ่ที่ใช ้
- ระยะเวลาความถ่ี 
- เนือ้หา 
- ช่วงเวลา สถานท่ี 
- รูปแบบการใชส้ือ่ 

ระดับการรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ

มารดาตั้งครรภ ์

การคิดเชิงวเิคราะห ์
Critical analysis 

ความตัง้ใจที่จะกระท า/
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 

Intended action/reaction 

ปัจจัยทางจติวทิยา 
- ทศันคติเก่ียวกบัการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

- การคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง 

- การรบัรูค้วามสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและไดน้  าเสนอตามหวัขอ้
ตอ่ไปนี ้

1. การรูเ้ทา่ทนัส่ือ (Media Literacy)  
2. การรูเ้ทา่ทนัสขุภาพ (Health Literacy)  
3. การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพ (Media Health Literacy)  
4. แนวคดิพฤตกิรรมการใชส่ื้อ (Media usage behavior)  
5. ปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy)  
นับวันอิทธิพลของส่ือจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึน้ในเกือบทุกด้าน  

หลายสิ่งหลายอย่างท่ีเราไดเ้รียนรูน้อกเหนือจากประสบการณต์รงแลว้ ลว้นเป็นการรบัรูผ้่านส่ือ
ทัง้สิน้ ในยุคศตวรรษท่ี 21 การรูเ้ท่าทันส่ือเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรบัผูบ้ริโภคส่ือเป็นอย่างมาก 
(Pack, 2002) ทั้งนี ้เน่ืองจาก การศึกษาผลกระทบของส่ือในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ได้เกิด
แนวทางการศึกษาผลกระทบของส่ือแนวใหม่ท่ีมีช่ือว่า การประกอบสรา้งทางสังคม (social 
constructivism) การศึกษาแนวนี้ เช่ือว่า  ส่ือมี อิท ธิพลในการประกอบสร้าง (construct) 
ความหมาย (meanings) การศึกษาจะมุ่งไปท่ี ตัวบท (media text) ผู้รับสารและองค์กรส่ือ 
เป็นส าคญัมีการศึกษาพบว่าการรูเ้ท่าทันส่ือเป็นทกัษะท่ีช่วยปกป้องเยาวชนจากอิทธิพลทางลบ
ของส่ือ ดงันัน้บุคคลท่ีรูเ้ท่าทนัส่ือจะเป็นผูท่ี้สามารถก ากับพฤติกรรมของตนเองไดอ้ย่างมีเหตผุล
และมีความรับผิดชอบ (Buckingham, 2003) การรู้เท่าทันส่ือจึงเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีจะต้องได้รับ 
การพฒันา (Potter, 2014) 

นิยามของการรู้เท่าทันส่ือ 
การรูเ้ท่าทนัส่ือ หรือ ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Media Literacy” ไดมี้ผูใ้หน้ิยาม

ของ การรูเ้ท่าทนัส่ือไวห้ลากหลายทัง้ในและต่างประเทศซิลเวอรแ์บลทท(Silverblatt & Belanger, 
1996)ได้ขยายแนวคิดและให้นิยามของการรูเ้ท่าทันส่ือว่าต้องประกอบด้วย การตระหนักถึง
ผลกระทบของส่ือ, การเข้าใจในกระบวนการของส่ือสารมวลชน , การมีความสามารถ ในการ
วิเคราะหแ์ละอภิปรายเนือ้หาส่ือ, การเขา้ใจในเนือ้หาส่ือในแตล่ะวฒันธรรม และความสามารถใน
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การเปิดรบัส่ือดว้ยความเพลิดเพลิน เขา้ใจและยอมรบัในคณุคา่ของเนือ้หาท่ีอยู่ในส่ือ เช่นเดียวกบั
พอตเตอร ์(Potter, 2014) กล่าวไว้ว่า ผู้ร ับสารท่ีมีการรู ้เท่าทันส่ือจะสามารถ วิเคราะห์และ
พิจารณาขอ้มลูท่ีอยู่ในสารโฆษณาและสามารถตีความหรือสรา้งความหมายของสารนัน้  ๆ ขึน้มา
ใหม่โดยไม่ไดถู้กครอบง าไปตามความหมายของสารท่ีผูผ้ลิตมุ่งน าเสนอทอลลิม (Tallim, 2003, 
อา้งถึงใน วิสาลกัษณ ์สิทธ์ิขนุทด, 2551) ไดใ้หค้วามหมาย การรูเ้ท่าทนัส่ือว่าเป็นความสามารถใน
การกลั่นกรอง วิเคราะหส์ารจากส่ือ และความสามารถในการน าทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มา
ประยกุตใ์ชก้บัส่ือ รวมไปถึงการตัง้ค  าถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการ ผลิตส่ือ อาทิ แรงจงูใจ ทนุ 
การเป็นเจา้ของ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีล้ว้นเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การผลิตเนือ้หาส่ือในประเทศไทย 
(นภินทร ศิรไิทย, 2547) ไดใ้หน้ิยามวา่ การรูเ้ทา่ทนัส่ือคือการใหผู้ร้บัส่ือโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน
รูจ้กัวิเคราะห ์ประเมินสิ่งท่ีไดร้บัจากส่ือและ สามารถเลือกสรรสิ่งท่ี มีคณุค่าและประโยชนจ์ากส่ือ
ได ้จดุมุ่งหมายของการสรา้งการรูเ้ท่าทนัส่ือคือการเพิ่มพลงัความสามารถในการเรียนรู ้การเขา้ใจ
ในธรรมชาติ พัฒนาการของส่ือมวลชนเพ่ือให้เกิด ความตระหนักในอิทธิพลของเนื ้อหาจาก
ส่ือมวลชน ระแวดระวงัในการเลือกสรรขอ้มลูข่าวสารและ สามารถน าสิ่งท่ีเลือกรบัจากส่ือมวลชน
มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิต 

กล่าวโดยสรุปไดว้่า การรูเ้ท่าทนัส่ือ คือความรู ้ความสามารถหรือทักษะท่ี มีต่อการ
เขา้ถึงส่ือ วิเคราะห ์ประเมินและส่ือสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวมทัง้สามารถแยกแยะ ตีความหมายของ
สารท่ีส่งจากส่ือ วิเคราะหถ์ึงกระบวนการของส่ืออย่างมีหลักการ ไม่ใหต้กเป็นเหย่ือของส่ือโดย  
ไมรู่ต้วั และไมต่กเป็นเหย่ือของส่ือ สามารถเลือกซือ้สินคา้และรบัส่ือไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของการรู้เท่าทันส่ือ 
การรูเ้ท่าทนัส่ือ คือ เป็นเครื่องมือท่ีช่วยสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ผูร้บัส่ือ  โดยช่วยให้

ตระหนักถึงเนื ้อหาจากส่ือ การตีความหมายจากสิ่งท่ี เห็นได้ยินหรือมีปฏิสัมพันธ์กับการ 
ตีความหมายนัน้ เรียนรูแ้ละตัง้ค  าถามท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับสิ่งท่ีดู อ่าน ฟังหรือไดย้ินได ้ช่วยใหเ้ด็ก
และ เยาวชนไม่ถูกครอบง าจากส่ือ บริษัทผูผ้ลิตท่ีคาดหวงัผลก าไรท่ีจะหลอกล่อใหเ้ด็กซือ้สินคา้
หรือ บริการ การรูเ้ท่าทนัส่ือเป็นการควบคมุความเช่ือและพฤติการณส์่วนตวั ช่วยเสรมิสรา้งใหผู้ร้บั
ส่ือสามารถเลือกรบัส่ือและใชส่ื้อ อย่างมีประสิทธิภาพ (Davis, 1962) การท่ีเราอยูใ่นสงัคมบริโภค
นิยมขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ สินคา้ ผลิตภัณฑ ์บริการต่าง ๆ ตลอดจนความเช่ือค่านิยม มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะตอ้งมี "สติและปัญญา" ในการเลือกรบั ข่าวสาร รวมถึงมีความสามารถใน
การวิเคราะหแ์ละใชส่ื้อไดเ้ป็นอย่างดี ผูท่ี้รูเ้ท่าทันส่ือจะเป็นผูบ้ริโภคส่ืออย่างมีเหตุผล สามารถ
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ส่ือสารไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์สามารถต่อรองกับดา้นลบของส่ือ และน าเอาดา้นบวก จากส่ือมาใช้ 
ใหเ้กิดประโยชน ์(Buckingham, 2003) 

ดา้นการศกึษาการรูเ้ท่าทนัส่ือ จะเห็นไดว้่าในหลาย ๆ ประเทศไดใ้หค้วามส าคญัของ
การรูเ้ท่าทันส่ือ โดยก าหนดนโยบายและ แนวทางในการเรียนรูเ้ท่าทันส่ือ เพ่ือเตรียมประชาชน  
ใหพ้รอ้มรบัมือกับขอ้มูลขา้วสารในโลกดิจิตอล ดงัเช่นในสหราชอาณาจักร พบว่า นโยบายของ
ภาครฐัมักพูดถึงการรูเ้ท่าทันส่ือ (Media Literacy) ใน 2 รูปแบบ คือ Digital Literacy หรือ ICT 
Literacy และการรูเ้ท่าทันเนื ้อหาของข้อมูลข่าวสารมีการเสนอกฎหมายเรื่องส่ือสารมวลชน  
โดยสาระส าคญัเน้นการสรา้งประชาชนให้รูเ้ท่าทันส่ือ โดยให้ความส าคญักับการศึกษาอบรม 
มากกว่าการเรียนโดยมี Ofcom (Office of Communications) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ีท าหนา้ท่ี
ในการก ากับดูแลกิจการส่ือสารโทรคมนาคมและส่ือ ในสหราชอาณาจักรท าหน้าท่ีสนับสนุน 
เรื่อง การรูเ้ท่าทันส่ือ (ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาต(ิกสทช), 2555) 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการรู้เท่าทันส่ือ 
บกักิง้แฮมและคณะ (Buckingham, Banaji, Carr, Cranmer, & Willett, 2005) และ 

ลิฟวิ่งสโตนและคณะ (Livingstone, Van Couvering, & Thumim, 2005) กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผล
ตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือว่ามีดงันี ้ปัจจยัทางเพศจะพบวา่เพศชายมีโอกาสในการสรา้งสรรคเ์นือ้หาส่ือใน
เว็บไซตแ์ละส่ือชมุชนมากกว่าเพศ หญิง ปัจจยัดา้นอาย ุพบวา่ ผูท่ี้มีอายมุากมีระดบัของการเขา้ถึง
ส่ือใหม่นอ้ยกว่าคนวยัหนุ่มสาว แตมี่ความเขา้ใจอยา่งพินิจพิเคราะหส์งูกว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม หมายรวมถึง รายได ้การศึกษาและระดบัชัน้ทางสังคม ซึ่งมีผลต่อการ
เขา้ถึง ความเขา้ใจและการสรา้งสรรคใ์นมิติของการรูเ้ท่าทนัส่ือ ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ของตน เป็นการผสมผสานเช่ือมโยงระหวา่งทกัษะและความมั่นใจ ในตนเองในการใชส่ื้อซึ่งน าไปสู่
การค้นคว้าและเรียนรูท่ี้มากขึ ้นปัจจัยด้านความพิการหรือไรค้วามสามารถ เป็นปัจจัยท่ีเป็น
อปุสรรคตอ่การรูเ้ทา่ทนัส่ืออยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยัดา้นความตระหนกัของผูบ้รโิภค ปัจจยัเก่ียวกบั
คณุคา่ท่ีรบัรูไ้ด ้ปัจจยัดา้นการออกแบบของเทคโนโลยีและเนือ้หา ปัจจยัดา้นเครือข่ายทางสงัคม 
ปัจจัยด้านองคป์ระกอบทางครอบครัว ปัจจัยด้านสถานท่ีท างาน ช่วยให้บุคคลท่ีท างานกับ
เทคโนโลยีส่ือใหม่ไดมี้โอกาสเรียนรูแ้ละเพิ่มพูน ประสบการณ์มากขึน้ส่งผลให้การรูเ้ท่าทันส่ือ
เพิ่มขึน้ ปัจจยัดา้นผูมี้ส่วนไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัลว้นมีสว่นเก่ียวขอ้งรวมกนัในการท าให้
ประชาชนมีประสบการณแ์ละความช านาญดา้นส่ือ ขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสารไดอ้ย่างลึกซึง้
และ กวา้งขวางยอ่มสง่ผลใหก้ารรูเ้ทา่ทนัส่ือเพิ่มมากขึน้  
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องคค์วามรู้การรู้เท่าทันส่ือ 
องคค์วามรูก้ารรูเ้ท่าทันส่ือ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ มิติ ในการรบัส่ือ 

การวิเคราะหส่ื์อ การเขา้ใจส่ือ การประเมินค่าส่ือ และการใชส่ื้อใหเ้กิดประโยชน ์(พรทิพย ์เย็นจะบก, 
2552) โดยมิตท่ีิหนึ่งมิติในการรบัส่ือ ตามทฤษฎีการส่ือสารของเบอโลท่ีว่าดว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 
ท่ีเป็นส่ือกลางในการส่งผ่านสารจากผูส้่งสารไปยงัผูร้บั อนัไดแ้ก่ ห ูตา จมกู ลิน้ สัมผสัจะเป็นสิ่งท่ี
เปิดมิติการรบัส่ือของผู้รบั โดยส่ือมวลชนจะส่งผ่านประสาทสัมผัสทางด้านหูกับตา มากกว่า
ประสาทสมัผสัดา้นอ่ืน ๆ เน่ืองจากขอ้จ ากดัของส่ือเอง และในการนีป้ระสาทสมัผสัการใชส่ื้อใหเ้กิด
ประโยชน ์การประเมินค่าส่ือ การเขา้ใจส่ือ มิติในการรบัส่ือ การวิเคราะหส่ื์อ จะส่งขอ้มูลไปยัง
ระบบสมองเพ่ือตีความและรบัรูต้่อไป การรูเ้ท่าทนัส่ือ คือ การรูเ้ท่าทนัการเปิดรบัส่ือของประสาท
สมัผสัของตนเอง เม่ือเปิดรบัแลว้ สมองจะสั่งการคิดและปรุงแตง่ใหเ้กิดอารมณต์า่ง ๆ ตามมาการ
รูเ้ท่าทนัส่ือในขัน้ของการรบัรูอ้ารมณ ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคญั ท่ีตอ้งแยกความคิดและอารมณ์
ออกจากกัน ไม่หลงใหลไปตามการชีน้  าของส่ือ เช่น การท าใหเ้กิดความตอ้งการสินคา้ท่ีโฆษณา 
การเลียนแบบดาราท่ีเห็นว่าสวย หล่อตาม แฟชั่น การแสดงอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ตาม
ภาพยนตรห์รือละครต่าง ๆ ความคิดจะท าใหเ้รารบัรู ้ความจริงว่าอะไรเป็นสิ่งท่ีส่ือสรา้งขึน้ อะไร
เป็นความจรงิท่ีมีอยู่จรงิ อารมณท่ี์เกิดขึน้จากการน าเสนอ ส่ือท่ีเรา้อารมณป์ระเภทตา่ง ๆ เป็นการรู ้
ไม่เท่าทนัส่ือ เพราะถา้เรารูเ้ท่าทนัส่ือ เราจะเห็นเหตแุละ ผลต่าง ๆ อนัเป็นท่ีมาของผลประโยชน์
ทางธุรกิจของส่ือ (Berlo, 1960) 

มิติท่ีสองมิติดา้นการวิเคราะหส่ื์อ การวิเคราะหส่ื์อหรือการอ่านส่ือ หมายถึง การ
แยกแยะองคป์ระกอบในการน าเสนอของส่ือ ในประเด็นของวตัถปุระสงคข์องส่ือ “กลุ่มเป้าหมาย
ของส่ือ” สิ่งท่ีส่ือน ามาเสนอส่งผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างไร “รูปแบบการ
น าเสนอของส่ือ” ขอ้มลูท่ีน า มาเสนอเป็นขอ้เท็จจริงหรือความเห็น, ปัจจยัเก่ียวกบับริบททางสงัคม 
ศีลธรรม ประวัติศาสตร ์ประเพณี ค่านิยมท่ีส่ือน าเสนออยู่ใน กรอบของจรรยาบรรณหรือไม ่
ส่งเสริมคุณธรรมใหก้ับสงัคมหรือไม่ „ การวิเคราะหป์ระเด็นต่าง ๆ เหล่านี ้จะท าใหเ้ราเห็นภาพ
ความเป็นจรงิของส่ือไดอ้ยา่งชดัเจนขึน้ 

มิติท่ีสามการเขา้ใจ หรือการตีความส่ือ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวัผูร้บัสารหลงัจากเปิดรบั
ส่ือไปแลว้ ท าความเขา้ใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ เขา้ใจภาษาเฉพาะของส่ือ รูจ้กัท่ีมาของขอ้มลู ซึ่งผูร้บั
สารแตล่ะคนจะมีความเขา้ใจส่ือไดไ้มเ่หมือนกนั ตีความไปคนละแบบ ขึน้อยู่ กบัประสบการณเ์ดิม 
พืน้ฐานการศึกษา และคุณสมบตัิต่าง ๆ ในการเรียนรู ้ตลอดจนการรบัรูข้อ้มูล ของแต่ละบุคคล 
ท่ีไมเ่ทา่กนัมาก่อน 
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มิติท่ีส่ีการประเมินค่าส่ือ หลังจากผ่านการวิเคราะหแ์ละการท าความเขา้ใจส่ือแลว้ 
ผูร้บัสารท าการ ประเมินค่าสิ่งท่ีส่ือน ามาเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาท่ีส่ือ 
น าเสนอ หรือวิธีการน าเสนอ ส่ือไดใ้ชเ้ทคนิคอะไรก่อใหเ้ราเกิดความสนใจ ความพอใจขึน้ หรือท า
ใหห้ลงเช่ือไปโดยขาดการวิเคราะหอ์ยา่งถ่องแท ้

มิติท่ีหา้การใชส่ื้อใหเ้กิดประโยชน ์ถา้ผูร้บัสารไดใ้ชก้ารวิเคราะห์และท าความเขา้ใจ
ในองคป์ระกอบขัน้ตน้ทัง้ 4 มาไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ เทา่กบัวา่ผูน้ัน้ไดผ้า่นกระบวนการการรูเ้ทา่ทนัส่ือ 

การท่ีบคุคลจะน าทกัษะการเรียนรูข้องตนเอง เพ่ือใหรู้เ้ทา่ทนัส่ือไดน้ัน้ ตอ้งมีทกัษะท่ี
เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 องคป์ระกอบเรียงตามล าดบัคือ การเขา้ถึง (access) การวิเคราะห ์
(analyze) การประเมินค่า (evaluate) และการสรา้งสรรค  ์(create)โดยมีหลักการส าคญัของการ
รูเ้ทา่ทนัส่ือ (พรทิพย ์เย็นจะบก, 2552) ดงัตอ่ไปนี ้

1. ส่ือทั้งหมดถูกประกอบสรา้งขึน้ ส่ือไม่ใช่กระจกเงาสะทอ้นเรื่องราวของโลก
อย่าง ตรงไปตรงมา แต่ส่ือถูกมนุษยส์รา้งขึน้มา โดยมีการผสมผสานทัศนคติและค่านิยมของ
ผู้สรา้งลงไป ท่ามกลางเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แต่ละวัน ส่ือก็จะเลือกน าเสนอเฉพาะ
เหตกุารณบ์าง เหตกุารณแ์ละในบางแง่มมุ ตลอดจนวิธีการท่ีส่ือคดิวา่สมควรน าเสนอ  

2. ส่ือสรา้งภาพความจริง สิ่งท่ีเราคิดและรูส้ึกเก่ียวกับโลกส่วนมากมักมาจาก
การท่ีเราเรียนรู ้ผ่านส่ือ เนือ้ความ ในส่ือโดยปกติจะเป็นส่วนผสมของขอ้มลู คา่นิยม และโลกทศัน์ 
ท่ีถูกจัดล าดับ ก าหนดความส าคัญก่อนหลัง และเนน้ย า้โดยส่ือ แต่เรากลับยอมรบัโดยปกติว่า 
มนัคือ สิ่งท่ีเป็น ธรรมชาติ ส่ือจึงมีอิทธิพลต่อความรูส้ึกเก่ียวกับความจริงและค่านิยมทางสงัคม  
การรูเ้ทา่ทนัส่ือจงึเป็น ตวักระตุน้ใหเ้ราอยากจะตัง้ค  าถามกบัความจรงิท่ีส่ือตอ้งการน าเสนอ  

3. ส่ือมกัจะสรา้งความหมายและใชเ้นือ้หาในเชิงการคา้ (ส่ือคือธุรกิจ) ส่ือมวลชน
เกือบทัง้หมด มีเปา้หมายเพ่ือสรา้งผลก าไร ผูช้มจะถกูก าหนดใหเ้ป็น “กลุ่มเปา้หมาย” เง่ือนไขทาง
ธุรกิจเหล่านีมี้ อิทธิพลกับส่ือท่ีอยู่ในระบบการค้าเสรีทั่ วไป การรูเ้ท่าทันส่ือจึงท าให้เราได้คิด
พิจารณาถึงประเด็น เรื่องกระบวนการผลิตและองคก์รท่ีเป็นเจา้ของส่ือดว้ย ไม่ใช่สนใจเพียงแค่
เนือ้หาของส่ือเทา่นัน้  

4. ส่ือทุกชนิดมีเนือ้หาสะทอ้นค่านิยม ส่ือทกุชนิดน าเสนอใหเ้ห็นถึงค่านิยมและ
วิถีชีวิตใน รูปแบบต่าง ๆ ส่ือจะชีน้  าโดยอาจแสดงออกอย่างชัดเจน หรือไม่ก็แสดงโดยนัยว่า
ธรรมชาตขิองโลก และสงัคมท่ีเราควรยอมรบั เป็นบรโิภคนิยม วตัถนุิยม ทนุนิยม ชาตนิิยม 

5. ส่ือมีนยัทางสงัคมและการเมือง ส่ือมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงในทางการเมือง
และในการ เปล่ียนแปลงทางสงัคม ท าใหภ้าพสงัคมบดิเบือนไปจากความจรงิท่ีควรจะเป็น 
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6. ส่ือแต่ละส่ือมีรูปแบบ แบบแผน และสุนทรียภาพเป็นของตัวเอง นอกจาก
คุณสมบัติท่ีท  าให้ ส่ือแตกต่างกันแล้ว แม้แต่ส่ือประเภทเดียวกันก็ยังมีรูปแบบการน าเสนอท่ี
แตกตา่งกนัและมี สนุทรียภาพท่ีเป็นแบบฉบบัของตวัเองท่ีแตกตา่งกนัออกไปอีกดว้ย 

7. การรู้เท่าทันส่ือเป็นพลังอ านาจ การรู ้เท่าทันส่ือมิได้มุ่งหวังเพียงเพ่ือให้
สามารถวิเคราะห ์วิจารณ์ส่ือไดเ้ท่านัน้ แต่ยังมุ่งใหน้  าขอ้วิเคราะหน์ัน้มาใชเ้พ่ือเป็นทางป้องกัน
ตนเองได ้นอกจากนี ้ยงั มุ่งหวงัใหเ้ราสามารถตระหนกัถึงสิทธิในการส่ือสารของเรา และสามารถ
ส่ือสารได้อย่างสรา้งสรรค์ ซึ่งเป็นการเพิ่มอ านาจให้แก่ประชาชนและสรา้งความเข้มแข็งให้
โครงสรา้งทางประชาธิปไตยของ สงัคม 

ระดับการรู้เท่าทันส่ือ 
ความรูเ้ท่าทนัส่ือจะเป็นสิ่งท่ีผูร้บัสารแตล่ะคนมีอยู่แลว้ กระนัน้ความรูเ้ท่าทนัส่ือของ

แต่ละคนย่อมมี ไม่เท่ากัน ดงันั้นการเพิ่มพูนหรือเพิ่มทักษะการรูเ้ท่าทันส่ือนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
พิจารณาองคป์ระกอบ ของความรูเ้ทา่ทนัส่ือ 2 ประการ ไดแ้ก่  

ประการแรก คือ ข่าวสาร ซึ่งขา่วสารท่ีจะชว่ยยกระดบัความรูเ้ท่าทนัส่ือไดจ้ะเป็น
ตอ้งเป็นข่าวสารท่ีมี ความลกึซึง้ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ขา่วสารเก่ียวกบัส่ือ ไดแ้ก่ การรู ้
ถึงการท างานของผูผ้ลิตส่ือ รูปแบบ เนือ้หาท่ีส่ือผลิต รูเ้ก่ียวกับอุตสาหกรรมส่ือท่ีมา พัฒนาการ 
พืน้ฐานทางเศรษฐกิจ บรบิทเชิงโครงสรา้ง อาทิ รูปแบบการเป็นเจา้ของส่ือ กฎ ระเบียบตา่ง ๆ การ
เขา้ใจมมุมองของส่ือท่ีมีต่อผูร้บัสาร และเขา้ใจผลกระทบของส่ือ ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมี
ตอ่ปัจเจกชนและสงัคมทัง้ดา้นความรู ้ทศันคติและพฤติกรรม และข่าวสารเก่ียวกบัโลกแห่งความ
เป็นจริง ไดแ้ก่ ข่าวสารท่ีเป็นขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ท่ีควรทราบ เช่น จ านวนประชากร ช่ือผูป้กครอง
ประเทศตา่ง ๆ และข่าวสารเก่ียวกบัสงัคมหมายถึงความรู ้ความ เขา้ใจเก่ียวกบัปฏิสมัพนัธข์องคน
ในสงัคม เชน่ บทบาทหนา้ท่ีของบคุคลตา่ง ๆ 

ประการท่ีสอง คือ ทักษะท่ีจะช่วยยกระดับความรู้เท่าทันส่ือ แบ่งได้เป็น 2 
ประเภทคือ ทักษะขัน้พืน้ฐาน เป็นทักษะท่ีใชเ้ป็นปกตินิสยัในการเปิดรบัส่ือ การรบัรูค้วามหมาย 
พืน้ฐาน ซึ่งทักษะนีจ้ะท าให้บุคคลเม่ือเปิดรบัส่ือแล้วสามารถเขา้ใจสารหรือเรื่องราวตามท่ีส่ือ
น าเสนอ ได้ เช่น อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ ชมละครโทรทัศนแ์ล้วเข้าใจ
เรื่องราว เป็นตน้ และทกัษะขัน้สูงเป็นทกัษะท่ีช่วยใหบุ้คคลควบคมุการตีความหมายสาร จากส่ือ
ได้โดยอาศัยการคิดแบบวิพากษ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง  
การประเมินผล การสงัเคราะห ์(potter, 2014) 



  16 

ส าหรบัในประเทศไทย งานวิจยัท่ีไดส้รา้งเครื่องมือวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือมาใชใ้นการเก็บ
ข้อมูล ในการท าวิจัย ได้แก่ งานวิจัยของเอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์  (2540) งานวิจัยของสุภาณี  
แกว้มณี (2547) และงานวิจยัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท ์(2550) โดยการวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือส่วน
ใหญ่จะเป็นการวดั ในดา้นความรู ้ความคิด เช่น งานวิจัยของเอือ้จิต วิโรจนไ์ตรรตัน์ (2540) ได้
ท าการศกึษาเรื่องการวิเคราะหร์ะดบัมีเดียลิตเตอเรซีของนกัศึกษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
ในงานวิจัยนี ้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามวัด การรูเ้ท่าทันส่ือโดยเป็นการวัดในด้านความรู ้
ความคดิโดยพฒันาจากแนวคิดทฤษฎี ล าดบัขัน้การเรียนรูแ้ละการคิด แนวคิดส าคญัของการรูเ้ท่า
ทนัส่ือ แนวคดิโครงสรา้งหนา้ท่ีและแนวคดิ เศรษฐศาสตรก์ารเมืองโดยไดก้ าหนดระดบัการรูเ้ทา่ทนั
ส่ือออกเป็น 4 ระดับ ตามล าดับของความรูค้ิด ได้แก่ ระดับท่ี 1 ความตระหนัก (Awareness) 
ระดบัท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห ์(Analyze) และระดบัท่ี 4 การ
ประเมิน (Evaluate) โดยผูว้ิจยัไดส้รา้ง แบบสอบถามซึ่งประกอบดว้ย 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัผูต้อบและการรบัส่ือของผูต้อบ จ านวน 22 ขอ้ ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 และ ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูล
เก่ียวกับองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัส่ือ รวม 60 ขอ้ ค  าถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือกในแต่
ละตวัเลือกจะมีความสมัพนัธก์บัระดบัการ รูเ้ท่ าทนัส่ือในแต่ละระดบั ผลการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือความเช่ือมั่นชนิดทดสอบซ า้ (Test and Retest Method) โดยทิง้ช่วงเวลา 15 วนัขึน้ไป  
มีคา่ .66 

สรุปไดว้่าการรูเ้ท่าทนัส่ือ เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อผูร้บัสาร ทกัษะการ
รูเ้ท่าทนัส่ือเป็นสิ่งท่ีแต่ละคนมีอยู่แลว้โดยระดบัการรูเ้ท่าทันส่ือของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากันตาม
สถานการณ ์สิ่งแวดลอ้ม และปัจจยัท่ีแตกตา่งกัน อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมใหเ้กิดการรูเ้ท่าทนั
ส่ือจ าป็นตอ้งบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  
เพ่ือสรา้งความตระหนักหรือส านึกสาธารณะ (public awareness) ถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อ
สงัคมในภาพรวม ทัง้นีเ้พ่ือสรา้ง “ภูมิคุม้กนั” ในการบริโภคส่ือท่ีปัจจบุนัมีขอ้มลูข่าวสารอย่างท่วม
ท้นแต่ละวัน โดยเฉพาะในยุคท่ีส่ือดิจิทัลเข้ามามี อิทธิพลและส่งผลต่อการรับรู ้ความเข้าใจ 
ทัศนคติและพฤติกรรม การเพิ่มพูนความรูห้รือเพิ่มทักษะการรูเ้ท่าทันส่ือนั้นจ าเป็นท่ีจะต้อง 
พิจารณาจากระดบัความรูเ้ดิม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูร้บัส่ือใหเ้ป็นผูรู้เ้ทา่ทนัส่ือ มีความรูค้วาม
เขา้ใจ ในส่ือและสามารถประเมินส่ือไดแ้ละเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความตระหนักและ 
การรูเ้ทา่ทนัส่ือในอนาคตตอ่ไป  
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การรู้เท่าทันสุขภาพ (Health Literacy) 
ความส าคัญและความหมาย 

แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางสุขภาพ การรูเ้ท่าทนัสุขภาพ หรือ Health Literacy: 
HL ปรากฏครั้งแรกใน เอกสารประกอบสัมมนาทางวิชาการด้านสุขศึกษาในปี ค.ศ. 1974 
(Mancuso, 2009) และเริ่มแพรห่ลายมากขึน้ กระทั่งมีการใหค้  านิยามโดยองคก์ารอนามยัโลก ใน
ปี ค.ศ.1998 มีการรณรงคใ์ห ้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความ
ฉลาดทางสุขภาพ ชีใ้ห้เห็นถึง ความส าคญัในการผลักดันโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ การศึกษา และส่ือสารมวลชน (Smith, Orleans, & Jenkins, 2004) มีผูน้ิยามของความ
ฉลาดทางสุขภาพ การรูเ้ท่าทันสุขภาพ หรือ Health Literacyไวต้่าง ๆ ดงันี ้องคก์ารอนามัยโลก 
(1998) นิยามว่า “Health literacy represent the cognitive and social skills which determine 
the motivation and ability of individuals to gain access to, understand and use 
information in ways which promote and maintain good health” โด ย ส ถ าบั น วิ จั ย ระบ บ 
สาธารณสุข แปลความว่า “ทักษะต่าง ๆ ทางการรบัรูแ้ละทาง ซึ่งเป็นตัวก าหนดแรงจูงใจและ 
ความสามารถของปัจเจกบคุคลในการท่ีจะเขา้ถึง เขา้ใจ และใชข้อ้มลูในวิธีการตา่ง ๆ เพ่ือส่งเสริม 
และบ ารุงรกัษาสขุภาพของตนเองใหดี้อยู่เสมอ” (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2541) โดย คิคบ
รัชและแมกก(Kickbusch and Magg) อ้างในพรีแซน และ คูรูวิลล่า (Pleasant and Kuruvilla 
,2008) ได้ให้นิยามความฉลาดทางสุขภาพ การรูเ้ท่าทันสุขภาพ หรือ Health Literacy ไว้ว่า
หมายถึง “ความสามารถใน การตดัสินใจดา้นสขุภาพในชีวิตประจ าวนั และมีความสามารถในการ
หาขอ้มูลเพ่ือดแูลสุขภาพดว้ยตนเอง” เช่นเดียวกับ พรีแซน และครููวิลล่า (Pleasant & Kuruvilla, 
2008) ได้นิยามไว้ว่า ความฉลาดทางสุขภาพ การรูเ้ท่าทันสุขภาพ หรือ Health Literacy เป็น
ความสามารถในการคน้หา ท าความเขา้ใจ วิเคราะห ์และใชข้อ้มูลทางสุขภาพในการตดัสินใจได้
อยา่งถกูตอ้ง เพื่อใหมี้สขุภาพดี และลดความ ไมเ่สมอภาคทางสขุภาพสว่นในประเทศไทย (กองสขุ
ศกึษา,2556) ไดใ้หแ้นวคิดว่า “ความฉลาดทางสุขภาพหรือการรูเ้ท่าทนัสุขภาพ คือ ความเป็นสุข
อย่างฉลาด” เกิดขึน้ไดโ้ดยวิธีเรียนรูท่ี้จะด าเนินไปตลอดชีวิต ไดแ้ก่ การเรียนเพ่ือรู ้( learning to 
learn) หรือการ ฝึกฝนให้รูว้ิธีท่ีจะเข้าใจการเรียนรูเ้พ่ือปฏิบัติได้จริง ( learning to do) หรือการ
สรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ ท่ีแวดลอ้มการเรียนรูเ้พ่ือท่ีจะอยู่รว่มกนั (learning to live together) หรือการ
มีส่วนรว่มและรว่มมือกบัผูอ่ื้นในกิจการทัง้ปวงของมวลมนษุยแ์ละการเรียนรูเ้พ่ือชีวิต (learning to 
be) หรือการมี สติปัญญาไหวพริบในการเขา้ใจโลกรอบตวั คุณลกัษณะของบุคคลท่ีสัมพันธก์ับ
ระดบัความฉลาดทางสขุภาพหรือการรูเ้ทา่ทนัสขุภาพ ไดแ้ก่ ระดบัการศกึษา ความสามารถในการ
ใชภ้าษา สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การมีอายุมากขึน้  (Gazmararian et al., 1999) จากกรอบ
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การศึกษาความฉลาดทางสุขภาพของ แมนกาเนลโล (Manganello, 2008) พบว่าปัจจยัในระดบั
บุคคล ครอบครัว และสังคม จะเน้นปัจจัยพื ้นฐานส าคัญ ได้แก่ อายุ เพศ เชื ้อชาติ ภาษา 
วัฒนธรรม ความสามารถในการเข้าสังคม ความสามารถในการเรียนรู ้ความสามารถในการ
ชว่ยเหลือตนเอง และความสามารถในการใชส่ื้อ ซึ่งสว่นหนึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของครอบครวัและ
กลุ่มเพ่ือน รวมทั้งปัจจัยเชิงโครงสรา้งทางสังคม ได้แก่ ระบบการศึกษา ระบบสุขภาพ ส่ือ
สาธารณะ นอกจากนี้แมนกาเนลโลยังได้จ  าแนก ความฉลาดทางสุขภาพ เป็น 4 ระดับ คือ 
functional, interactive, critical และได้เพิ่ม media literacy ไว้ในระดับการพัฒนาความฉลาด
ทางสุขภาพ โดยนิยามเช่นเดียวกับการศึกษาของกองสุขศึกษา  (กองสุขศึกษา, 2556) พบว่า 
คณุลกัษณะพืน้ฐานส าคญัท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาเพ่ือเพิ่มความฉลาดทางสขุภาพของประชาชนทั่วไป
ท่ีตอ้งเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของโลกสมัยใหม่ให้พรอ้มรบัมือและสามารถปรบัตัวเพ่ือให้มี
พฤติกรรมสขุภาพ ท่ีถูกตอ้งและดแูลสขุภาพไดอ้ย่างเหมาะสม โดยทั่วไปในการพฒันาเพิ่มความ
ฉลาดทางสุขภาพของประชาชนทั่วไปมีคุณลักษณะพืน้ฐาน 6 ประการ ดังนี ้การเขา้ถึงข้อมูล
สขุภาพและบริการ (access) ความรู ้ความเขา้ใจ (cognitive) ทกัษะการส่ือสาร (communication 
skill) ทักษะการตัดสินใจ (decision skill) การรูเ้ท่าทันส่ือ (media literacy) การจัดการตนเอง 
(self - management) 

ส าหรบัในต่างประเทศ แซนเดอรส์ และคณะ (Sanders et.al, 2009) ไดศ้ึกษาเรื่อง
ความฉลาดทางสขุภาพและการส่งเสรมิสขุภาพเด็กในประเทศท่ีมีอตัราป่วยและความไมเ่สมอภาค
ดา้นสขุภาพ ความฉลาดทางสขุภาพ สามารถแกไ้ข ลดความไมเ่สมอภาคดา้นสขุภาพไดโ้ดยพบว่า
ผูใ้หญ่ท่ีมีความฉลาดทางสุขภาพในระดบัต ่า ไม่สามารถเขา้ใจขอ้มูลข่าวสารในการป้องกันดแูล
สขุภาพตนเองและไม่สามารถเขา้ถึง บริการสขุภาพ ผูป้กครองท่ีมีความฉลาดทางสขุภาพระดบัสงู 
จะมีทกัษะการส่งเสริมสขุภาพและ ปอ้งกนัโรคดีกว่า ความฉลาดทางสขุภาพเป็นสิ่งจ  าเป็นตอ่เด็ก
วยัรุ่น และผูด้แูลวยัเหล่านีส้่วนเมอรฟ่ี์และคณะ ไดท้  าการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพในกลุ่ม
วยัรุน่อายุ 16 – 24 ปี ท่ีติดเชือ้ HIV ในสหรฐัอเมริกา จ านวน 186 คน ใชเ้ครื่องมือ TOFHLA และ 
S – TOFHLA พบว่าระดบัความฉลาดทางสุขภาพไม่มีความสัมพันธก์ับการกินยาอย่างต่อเน่ือง 
จ านวนไวรสั ความเช่ือประสิทธิภาพในตนเองดา้นการกินยา การนดัพบแพทย ์

ดงันัน้ความฉลาดทางสุขภาพหรือการรูเ้ท่าทนัสุขภาพจึงหมายถึง ความสามารถในการ
เขา้ถึงเขา้ถึงขอ้มลู ความรู ้ความเขา้ใจ เพ่ือวิเคราะห ์ประเมินการปฏิบตัิและจดัการตวัเองรวมทัง้
สามารถชีแ้นะเรื่องสขุภาพส่วนบคุคลครอบครวั ชมุชนเพ่ือสขุภาพท่ีดี หากประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีระดบัความฉลาดทางสุขภาพต ่าย่อมส่งผลต่อ สภาวะ สุขภาพในภาพรวม กล่าวคือ 
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ประชาชนขาดความสามารถในการดแูลสขุภาพในภาพรวม กลา่วคือ ประชาชนขาดความสามารถ
ในการดแูลสขุภาพตนเอง จ านวนผูป่้วยเรือ้รงัจะเพิ่มมากขึน้คา่ใชจ้า่ยในการ รกัษาพยาบาลสงูขึน้ 
ตอ้งพึ่งพาบริการทางการแพทยแ์ละยารกัษาโรคท่ีมีราคาแพง โรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สขุภาพจะมีภาระหนกัในการรกัษาพยาบาล จนท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัในการ ท างานส่งเสริมสุขภาพ
และไม่อาจสรา้งความเท่าเทียมในการเขา้ถึงบริการอย่างสมบูรณไ์ดโ้ดยจ าแนกความฉลาดทาง
สุขภาพเป็น 3 ระดับคือ ระดับท่ี 1 ความฉลาดทางสุขภาพขั้นพืน้ฐาน หรือ functional health 
literacy ระดบัท่ี 2 ความฉลาดทางสุขภาพขัน้มีการปฏิสมัพนัธ ์หรือ communicative/interactive 
health literacy ระดบัท่ี 3 ความฉลาดทางสุขภาพขัน้วิจารณญาณ หรือ critical health literacy 
ความฉลาดทางสขุภาพหรือการรูเ้ท่าทนัสขุภาพจึงเป็นตวัชีว้ดัส าคญัท่ีสะทอ้นถึงความสามารถใน
การดแูลตนเองดา้นสุขภาพของประชาชน โดยบุคคลท่ีมีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับ สารสนเทศ
ทางสาธารณสขุ รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สามารถรบัรูข้อ้มูลข่าวสารท่ีถกูตอ้ง เขา้ใจไดใ้น
สิ่งท่ีไดย้ิน จะส่งผลใหมี้พฤติกรรมการดแูลสุขภาพตนเองท่ีดีกว่า การเจ็บป่วย อาการ และความ
รุนแรงของโรคลดลง (กองสขุศกึษา, 2556) 

การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ (Media Health Literacy) 
สถานการณใ์นปัจจบุนัจะพบว่ามีการใชส่ื้อท่ีเพิ่มขึน้ และพบว่าส่ือมีความส าคญัในเรื่อง

พฤติกรรมสุขภาพท าให้เริ่มมีการศึกษาแนวคิดของการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพมาตั้งแต่ปี 2011  
การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพเป็นค าใหม่ของส าหรบัสงัคมไทย ประกอบดว้ยสามค าส าคญั การรูเ้ท่าทนั 
ส่ือ และสุขภาพ เม่ือน ามารวมกัน ความหมายอาจไม่ค่อยชัดเจนและครอบคลุมทัง้หมด แต่การ
รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพนั้นมีความส าคัญมากในปัจจุบันเน่ืองจากส่ือมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
มากมาย ทัง้ในดา้นสขุภาพรา่งกาย สขุภาพจิต สขุภาพสงัคม และสขุภาพปัญญา 

ดา้นสุขภาพร่างกายส่ือส่งผลท าให้เกิดการบริโภคเกินความจ าเป็น บริโภคของท่ีไม่มี
คุณค่าส่งผลต่อสุขภาพกาย ดา้นสุขภาพจิตส่ือส่งผลให้เกิดความพึงพอใจไม่พึงพอใจรวมถึง
ความเครียดจากการบริโภค ด้านสุขภาพสังคม ส่ือท่ีมีความสรา้งสรรค์จะส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม สุขภาพในทางท่ีพึงประสงค ์ในขณะท่ีส่ือท่ีน าเสนอพฤติกรรมสุขภาพ  
ท่ีไม่เหมาะสม แต่พยายามน าเสนอว่าเป็นค่านิยมของสังคมท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีไม่พึง ประสงค ์เช่น การโฆษณาอาหารประเภทจานด่วน เด็กหรือ 
เยาวชนท่ีรบัประทานอาหารเหล่านีม้าก ๆ จงึเส่ียงตอ่การเป็นโรคเบาหวาน โรคหวัใจและโรคมะเร็ง 
บางชนิดในช่วงชีวิตต่อไป ท าใหเ้ป็นปัญหาสาธารณสุข (การรูเ้ท่าทนัส่ือเพ่ือสขุภาพ, 2547) ดา้น
สขุภาพปัญญาส่ือมีอิทธิพลต่อสุขภาพทางปัญญา เพราะมีส่ือจ านวนมากท่ีใชจู้งใจผูบ้ริโภคใหมี้
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ความตอ้งการสินคา้ ส่งเสรมิคา่นิยมหรือ แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีเป็นวตัถนุิยม การมีภูมิคุม้กัน
คือ การมีสติสมัปชญัญะก่อนการตดัสินใจซือ้ ไม่หลงใหล หรือตกเป็นเหย่ือของค าโฆษณา หรือ
สิ่งจงูใจใด ๆ จากการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม การใชช้ิน้ส่วนชิงรางวลั เป็นตน้ เพราะจะท า
ใหเ้ราตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ดว้ยความตอ้งการทางจิตวิทยา มากกว่าเป็นการตดัสินใจซือ้โดยใช้
เหตผุลและปัญญา เน่ืองจากการโฆษณาผลิตภัณฑแ์ละบริการสขุภาพ ตามส่ือต่าง ๆ มีผลอย่าง
มากตอ่พฤติกรรมผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นรา่งกาย จิตใจ สงัคมและปัญญา ลว้นแลว้แตเ่กิด
จากการท่ีผูบ้ริโภคไม่รูเ้ท่าทนั ส่ือ หลงเช่ือส่ือโดยง่าย จึงมีหลกัการพิจารณาเพ่ือการรูเ้ท่าทันส่ือ
เก่ียวกบัสุขภาพ ดงันี ้ผูบ้ริโภคตอ้งมีการฝึกแยกแยะส่ือทางบวกและทางลบ ส่ือทางบวก คือ ส่ือท่ี
มีการส่งเสริมพฤติกรรมสขุภาพ พฒันาความคิดในเชิงสรา้งสรรค ์เช่น การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ดแูลตนเอง การมีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผก่นั การท างานดว้ยความสามคัคี เป็นตน้ ส่ือทางลบ คือส่ือท่ี
มีผลกระทบตอ่สขุภาพ กระตุน้ใหมี้พฤติกรรมท่ีไม่ถกูตอ้งผูร้ ับสารตอ้งใชค้วามคิดวิเคราะห ์และใช้
เหตผุลว่าส่ือเหล่านัน้เป็นส่ือทางบวกหรือทางลบ และเราควรเช่ือถือขอ้มลู ข่าวสารท่ีน าเสนอโดย
ส่ือนัน้หรือไม่ การค านึงถึงความเป็นจริง ผูบ้ริโภคส่ือควรมีทกัษะในการเลือกส่ือโฆษณาโดยการ
พิจารณาด้วยความเป็นเหตุเป็นผล และความ เป็นไปไดโ้ดยอยู่บนพืน้ฐานของความจริงและ
เหตผุลทางวิทยาศาสตรไ์ม่หลงเช่ือโฆษณาชวนเช่ือท่ีใช ้ขอ้ความเกินความเป็นจริง ตวัอย่างเช่น 
นมชนิดนีมี้สารอาหารเทียบเท่านมแม่ เป็นตน้ เพราะขอ้ความดงักล่าวท าใหแ้ม่ท่ีเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่อาจเปล่ียนพฤติกรรมไปเลี ้ยงลูกด้วยนมผสมได้, มีความไวในการรับส่ือ ผู้บริโภคควรมี
พฤตกิรรมในการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารทนัเหตกุารณท์ัง้ในและนอกประเทศ และมีการ วิเคราะหข์อ้มลู
โดยไม่ไปเช่ือ ข่าวสารบางเรื่องมีผลต่อสุขภาพโดยตรง ควรมีการพิจารณาให้ดีก่อนท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีผลกระทบเป็นการบั่นทอนสุขภาพ ควรมีการตรวจสอบขอ้มูลจาก
หลายแหลง่เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีตรงกนัก่อนจึงตดัสินใจเช่ือ ผูร้บัส่ือควรฝึกทกัษะโดยการฝึกวิเคราะห์
แยกแยะส่ือทางบวกและทางลบการค านึงถึงความเป็นจริง มีความไวในการรบัส่ือและไม่หลงเช่ือ
ง่าย ๆ ทกัษะตา่ง ๆ นีจ้ะชว่ยใหผู้ร้บัสารไมต่กเป็นเหย่ือของส่ือท่ีไมส่รา้งสรรคไ์ด ้

จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบงานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั การรู ้เท่าทนัส่ือดา้น
สขุภาพไมม่ากนกั 

ณัฐชนันท ์ก่ิงมณี (ณัชนันท ์ก่ิงมณี , 2554) ไดท้  าการศึกษาการรบัรูโ้ฆษณาตรงและ
โฆษณาแฝงสินคา้เครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์าง โทรทศันใ์นกลุ่มนกัศึกษาระดบัอดุมศกึษา ใชว้ิธีการ
วิจยัแบบผสม โดยการศกึษารูปแบบของโฆษณา ใชว้ิธีการศกึษาโดยการรบัชมรายการตา่ง ๆ ทาง
โทรทัศนท่ี์มีโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอ์อกอากาศ และใชแ้บบสอบถาม และการสัมภาษณ์
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กลุ่มประชากรนักศึกษาในการศึกษาดา้นการรบัรูโ้ฆษณา เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทางโทรทัศน ์
พบว่ามีเพียงการใชภ้าพลกัษณ ์การใหข้อ้คิดในเชิงสรา้งสรรค ์สงัคม โดยมิไดมี้ภาพของผลิตภณัฑ ์
หรือการชกัชวนใหซื้อ้สินคา้เครื่องด่ืมแอลกอฮอลภ์ายในเนือ้หา ของโฆษณา ขณะท่ีการศกึษาการ
รบัรูโ้ฆษณาตรงและโฆษณาแฝงเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นกลุ่ม ประชากรนักศึกษา พบว่า กลุ่ม
ประชากรนกัศกึษา มีระดบัการรบัรู ้และการจดจ าโฆษณาเครื่องด่ืม แอลกอฮอลผ์่านส่ือโทรทศัน์
ในระดบัสูงมาก แต่ในดา้นพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ มีสาเหตจุากส่ือโฆษณา
ทางโทรทศันอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 

ณัฐวดี บุญวฒัโนภาส (Nattawadee, 2016) ไดท้  าการวิจยัเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้
ส่ือสงัคมออนไลนแ์ละระดบัความสามารถในการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพอิเล็กทรอนิกส ์เปรียบเทียบ
ระดับความสามารถในการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน ท่ีมีเพศ และระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่าส่ือสังคมออนไลน์ท่ีผู้ตอบ
แบบสอบถามใชทุ้กวนัไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค ไลนแ์ละการดวีูดิโอหรือฟังเพลงออนไลน ์แหล่งสารสนเทศ
สุขภาพท่ีส่วนใหญ่ใช้คือแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์รองลงมาคืออินเทอรเ์น็ต เนือ้หาท่ี
สืบคน้มากท่ีสดุคือสารสนเทศเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพท่ีสมบรูณ ์รองลงมาคือการใชย้าเ พ่ือรกัษา 
ภาพรวมคา่เฉล่ียของการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพอยูใ่นระดบัสงู นกัเรียนหญิงมีคา่เฉล่ียของการรูเ้ทา่ทนั
ส่ือสุขภาพสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และพบว่านกัเรียนท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกตา่งกนัมีคา่เฉล่ียการรูเ้ทา่ทนัส่ือแตกตา่งกนั 

ส าหรบัในต่างประเทศการศึกษาดา้นการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพจะพบว่ามีการศึกษาการ
รูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพในดา้นตา่ง ๆ ดงัเช่น ในการศกึษาวิจยัของฮิกกิน้ (Higgins & Begoray, 2012) 
พบว่าในประเทศแคนาดาและท่ีอ่ืน ๆ มีความกังวลเก่ียวกับสุขภาพของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก 
ความคิดส่วนใหญ่คดิว่าอยู่ในบริบททางสงัคมส าหรบัวยัรุน่ในปัจจบุนัและการมีปฏิสมัพนัธก์บัส่ือ
ท่ีแตกต่างกัน และไม่เป็นท่ีชัดเจนว่าวัยรุ่นจะเรียนรูแ้ละส่ือสารกับขอ้ความส่ือเก่ียวกับสุขภาพ
อย่างไร การศึกษาก่อนหนา้นีข้องของฮิกกิน้ไดส้รา้งแนวความคิดและวดัความรูเ้รื่องสุขภาพของ
วยัรุ่น ซึ่งการศึกษานีน้  าเสนอผลการวิเคราะหแ์นวคิดโดยใชค้  าว่าการรูเ้รื่องสุขภาพความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นสขุภาพท่ีส าคญั ความรูด้า้นส่ือการรูห้นงัสือส่ือท่ีส าคญั การเคล่ือนไหวของส่ือ และการ
ดูท่ีส  าคญัของผู้อ่ืน - เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการสรา้งความเข้าใจเรื่องการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพท่ี
ส าคญั (CMHL) Critical Media Health Literacy ซึ่งเป็นคล่ืนลกูท่ีสามรุน่ท่ีส่ีหรือพนัธุใ์หม่ของการ
รูเ้ท่าทนัส่ือหรือการรูเ้ท่าทนัสุขภาพ CMHL เป็นแนวคิดผสมผสานท่ีเกิดจากพรมแดนระหว่างส่ือ
และสขุภาพเพ่ือชว่ยในการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัอนาคตท่ีดีตอ่สขุภาพและในอนาคต 
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วิลมอร์ (Wilmot, Begoray, & Banister, 2013) ท าการต่อยอดโครงงานวิจัยแบบ 
สหวิทยาการแบบหลายขัน้ตอนและระยะยาวเพ่ือท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีเยาวชนสรา้งการ
รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพท่ีส าคัญ (CMHL) (Higgins & Begoray, 2012) โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์
หลักคือการศึกษาเพ่ือการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพท่ีส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรม และการพัฒนา
แนวทางการสอนท่ีจะน ามาใชเ้พ่ือกระตุน้เก่ียวกบัขอ้ความสขุภาพท่ีมีการเผยแพรข่อ้มูลกบัวยัรุ่น
ดัง้เดิม: ในระยะสั้น โรบิน เอ็ม วิลมอร ์ไดร้่วมมือกับนักเรียนอะบอริจิน ในการสรา้งส่ือในการ
น าเสนอในฐานะวยัรุน่ท่ีไดร้บัผลกระทบจากส่ือในศตวรรษท่ี 21 และใชก้ระบวนการโตต้อบท่ีใชใ้น
โครงการเหมือนจะเป็นแนวทางการสอนท่ีสามารถท างานไดเ้ม่ือท างานร่วมกับการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพท่ีส าคญั และวยัรุน่อะบอรจิิน 

ฟิลและคณะ (Phelps-Tschang, Miller, Rice, & Primack, 2015) ก็ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัโปรแกรมการรูเ้ท่าทนัส่ือท่ีเก่ียวกบัการสบูบหุรี่เพ่ือชว่ยเพิ่มความรูเ้ท่าทนัส่ือและลดความ
ตั้งใจในการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตามโปรแกรมเหล่านี ้มีข้อจ ากัด , ในเรื่องค่าใช้จ่ายเน่ืองจากมี
คา่ใชจ้่ายสูงและมีอุปสรรคในการก าหนดมาตรฐาน โดยฟิลและคณะ ไดต้รวจสอบประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมการส่ือความรูท้างอินเทอรเ์น็ตในการปรบัปรุงทกัษะการรูเ้ท่าทนัส่ือเก่ียวกับการสูบ
บหุรี่ของวยัรุน่ ในนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวนหกสิบหกคนเขา้รว่ม 
โครงการโปรแกรมการรูเ้ท่าทนัส่ือท่ีเก่ียวกับการสูบบุหรี่บนเว็บไซดท่ี์อา้งอิงกับทฤษฎีพฤติกรรม
สุขภาพ ท าการประเมินก่อนและหลังการทดสอบ แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ในผลลพัธห์ลกัของการรูเ้ท่าทนัส่ือท่ีเก่ียวกบัการสบูบหุรี่ทัง้หมด รวมทัง้แตล่ะ
รายการของการรูเ้ท่าทนัส่ือท่ีเก่ียวกับการสบูบหุรี่ อย่างไรก็ตามมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สอดคลอ้ง
กนัในผลลพัธท์างทฤษฎีอ่ืน ๆ เชน่ ทศันคตแิละความเช่ือเชิงบรรทดัฐาน 

เคอไกซาร ์(Kirgiz, 2015) ไดท้  าการศกึษาบทบาทส าคญัของการรูเ้ท่าทนัส่ือในการสรา้ง
การรูเ้ท่าทนัดา้นสุขภาพท่ีส าคญั: ในกรณีศึกษาส่ือสงัคมออนไลนใ์นประเทศตรุกี เป็นการศึกษา  
ท่ีเน้นการรูเ้ท่าทันสุขภาพท่ีส าคัญและเป็นผลให้ความส าคัญของการรูเ้ท่าทันส่ือในการสรา้ง
จิตส านึกดา้นสขุภาพ การศกึษาเป็นการศกึษาเชิงพรรณนาเก่ียวกบัการรูเ้ท่าทนัสขุภาพโดยเนน้ถึง
บทบาทเชิงกลยุทธ์ของการรูเ้ท่าทนัส่ือในการพัฒนาการรูเ้ท่าทันสุขภาพ ในประเทศตุรกีซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีการใชง้านส่ือสงัคมออนไลนม์ากท่ีสดุเป็นอนัดบัสอง การศกึษานีถื้อว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือ
ในตรุกีโดยเฉพาะเม่ือพิจารณาถึงการใชโ้ซเชียลมีเดียท่ีขยายวงกวา้งมากขึน้ โดยการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ขอ้มลูดา้นสขุภาพเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลนมี์อิทธิพลตอ่การตดัสินใจเก่ียวกบัสขุภาพ 40% 
ของผูบ้ริโภค อยู่ในความรบัผิดชอบของผูเ้ช่ียวชาญดา้นอตุสาหกรรมดา้นสขุภาพและผูเ้ช่ียวชาญ
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ด้านการรูเ้ท่าทันส่ือ ดังนั้นเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รบัข้อมูลท่ีถูกต้องและพัฒนาเนือ้หาด้าน
การศกึษาในส่ือสงัคมออนไลนเ์พ่ือปอ้งกนัการแพรก่ระจายของขอ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้ง ความรบัผิดชอบ
เหล่านีมี้บทบาทส าคญัในการสรา้งความรูด้า้นสุขภาพท่ีส าคญัโดยพบว่าผูบ้ริโภคอายุ  18-24 ปี 
มีการปรึกษาส่ือสงัคมออนไลนเ์ก่ียวกับเรื่องสุขภาพ สองครัง้บ่อยกว่า ผูใ้ชใ้นกลุ่มอายุ 43-54 ปี 
เก่ียวกับปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ Generation X ก าลังท างานอยู่ในเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
แสดงถึงจิตส านึกท่ีสงูขึน้ในกลุ่มอายุนี ้90% ของบุคคลอายุ 18-24 ปีคิดว่าขอ้มลูท่ีแชรโ์ดยคนอ่ืน
บนเครือข่ายโซเชียลมีเดียเช่ือถือได ้เป็นความจรงิท่ีวา่ Generation Y มีการใชง้านในโซเชียลมีเดีย
มากขึน้ ทัง้สองกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มเปา้หมายหลกัส าหรบัการสรา้งความตระหนกัในระยะยาวเก่ียวกับ
ส่ือและความรูด้า้นสุขภาพ จากการส ารวจอีก 54% ของผู้ป่วยรูส้ึกสบายใจกับค าแนะน าดา้น
สุขภาพท่ีผูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพของพวกเขามีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน ์หากเนือ้หาของกลุ่ม
ออนไลนห์รือชมุชนมีการกลั่นกรองและมีคณุภาพสงู ผูใ้ชส้่วนใหญ่จะถกูกระตุน้ใหเ้ช่ือว่าเนือ้หาท่ี
ผลิตโดยบุคคลท่ีชอบพวกเขาซึ่งมาจากกลุ่มคนนัน้มีความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชนอ์ย่างมาก
ในการพฒันาความรูด้า้นสขุภาพ 

ในการศึกษาของ เลวิน-ซาเมียและคณะ (Levin, Lemish, & Gofin, 2011) ไดพ้ัฒนา
แนวคิดและทดสอบการวดัระดบัแบบจ าลองการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพโดยพฒันามาจาก 2 ทฤษฎีคือ 
แนวคิดการรูเ้ท่าทันสุขภาพของนัทบีม (Nutbeam) โดยมุ่งเน้นในดา้นการส่ือสารขอ้มูลสุขภาพ 
ซึ่งปัจจุบนัส่ือก าลังกลายเป็นแหล่งขอ้มูลดา้นสุขภาพมากขึน้เรื่อย ๆ กับแนวคิดการรูเ้ท่าทันส่ือ 
โดยจากกรอบแนวคิดทัง้สองนี ้การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพ (Media Heath Literacy) จะเพิ่มองคป์ระกอบ
เฉพาะของการเช่ือมโยงและการวดัการสงัเคราะหแ์นวคดิทัง้สองอยา่งในรูปแบบใหม ่โดยวิเคราะห์
ความสมัพนัธก์ับปัจจยัส่วนบุคคล/สงัคม/แหล่งขอ้มลูดา้นสุขภาพ การเสริมสรา้งพลงัอ านาจและ
พฤตกิรรมสขุภาพเช่น การสบูบหุรี่ ภาวะโภชนาการ การออกก าลงักาย พฤติกรรมทางเพศเป็นตน้ 
ซึ่งโดย เลวิน-ซาเมีย ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการศึกษา ไดท้  าการศึกษาในโรงเรียน
มัธยมในประเทศอิสราเอล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยเป็นวัยรุ่นชาวอิสราเอลท่ีเรียนอยู่ใน
ระดบั เกรด 7, 9 และ 11 ท าการศึกษาโดยใชเ้ครื่องมือวดัการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ (Media Heath 
Literacy) เชิงคณุภาพและเชิงปริมาณท่ี เลวิน-ซาเมีย พฒันาขึน้ใหม่จากกรอบแนวคิดทฤษฎีการ
รูเ้ท่าทนัสุขภาพและการรูเ้ท่าทันส่ือ ผลการศึกษาจากการวิเคราะหห์ลายตวัแปรพบว่า การรูเ้ท่า
ทนัส่ือสขุภาพ (Media Heath Literacy) มีความสมัพนัธใ์นเพศหญิงมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิต ิ(=1.25 ,P<0.001) และมีความสมัพนัธท์างบวกกบัการเสรมิพลงัดา้นสขุภาพ (P <0.0005) 
และพฤติกรรมสขุภาพ (P=0.05) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือ



  24 

สขุภาพ (Media Heath Literacy) สามารถระบกุลุ่มท่ีมีความเส่ียงและอาจเป็นพืน้ฐานส าหรบัการ
ส่งเสริมสุขภาพในหมู่เยาวชนได ้ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ (Media Heath 
Literacy) สามารถวัดได้และสามารถปรับขนาดได้แยกแยะระหว่างระดับของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพ (Media Heath Literacy) และประกอบด้วยส่ีระดับท่ีแตกต่างกันได้แก่ ระดับการระบุ
เนือ้หาส่ือสุขภาพ (Content Identification) หมายถึง ความสามารถในการรบัรูข้้อมูลสุขภาพท่ี
บุคคลนัน้เขา้ถึงและมีอยู่ และการเผยแพรใ่หบุ้คคลอ่ืนรบัรูเ้นือ้หาสุขภาพท่ีตนเองรบัรู ้ระดบัการ
รับ รู ้ถึงอิทธิพลของส่ือท่ี มีต่อพฤติกรรม (Perceived influence on behavior) หมายถึงการ
ตระหนักถึงผลกระทบของอิทธิพลท่ีมีต่อขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพว่าการน าเสนอของส่ือ
สขุภาพแตล่ะครัง้อาจสง่ผลกระทบตอ่ผูร้บัส่ืออย่างไร เป็นการกระตุน้หรือเปิดประเด็นใหเ้กิดแง่คิด
มุมมองต่าง ๆ ระดบัการคิดเชิงวิเคราะห ์(Critical Analysis) หมายถึงการวิเคราะหส่ื์อสุขภาพใน
เชิงลึกมากกว่าการเข้าใจความหมายหรือมีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับส่ือสุขภาพดว้ยและ
เจตนาของเนือ้หาส่ือสุขภาพ คือ ผลประโยชนแ์ละอ านาจมาใชใ้นการวิเคราะหแ์ละ ระดบัความ
ตั้งใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ( Intended action/reaction) หมายถึงการแสดงความ
คิดเห็นต่อส่ือสุขภาพหรือตัง้ค  าถามกลบัต่อส่ือสุขภาพซึ่งสะทอ้นความคิด ผ่านการไตรต่รองและ
พิจารณาว่า อะไรคือสิ่งท่ีควรจะคิดและควรจะกระท าพฤติกรรม เม่ือการส่ือสารของส่ือสุขภาพส่ง
ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตของผูร้บัสาร.ซึ่งการศกึษาของ เลวิน-ซาเมีย เป็นการศกึษากา้วแรกท่ี
ส าคญัในการท าความเขา้ใจการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ ในฐานะท่ีเป็นแนวคิดและมาตรฐานใหม่ใน
การวิจยัดา้นการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพ และผลการศกึษาวิจยัก็แสดงใหเ้ห็นวา่ การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพ
เป็นปัจจยัก าหนดพฤติกรรมสุขภาพสามารถน าไปสู่การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในอนาคตโดย
งานวิจยัชิน้นีผู้ว้ิจยัจึงไดใ้ชก้รอบแนวคิดในการก าหนดระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของไดแอน เล
วิน-ซาเมีย (Diane Levin-Zamir, 2011)มาใชใ้นการวิจยัเพ่ือ 

กล่าวโดยสรุป การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพหมายถึง ความสามารถและทกัษะในการเขา้ถึง
ขอ้มลูสขุภาพผ่านส่ือ โดยมีความรูค้วามเขา้ใจน าไปสู่การวิเคราะห ์การประเมิน การปฏิบตัิ และ
การจัดการตวัเองรวมทัง้มีการชีแ้นะสังคมไดเ้ป็นสิ่งท่ีผูร้บัสารแต่ละคนมีอยู่แลว้ แต่ระดบัการรู ้ 
เท่าทนัส่ือของแต่ละคนย่อมมีไม่เท่ากนั ดงันัน้การเพิ่มพนูความรูห้รือเพิ่มทกัษะการรูเ้ท่าทนัส่ือนัน้
จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง พิจารณาจากระดบัความรูเ้ดิม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผูร้บัส่ือใหเ้ป็นผูรู้เ้ท่าทนั
ส่ือ มีความรูค้วามเขา้ใจ ในส่ือและสามารถประเมินส่ือได ้



  25 

แนวคิดพฤตกิรรมการใช้ส่ือ (Media Usage Behavior) 
พฤติกรรมการใช้ส่ือ (Media Usage Behavior) มักจะพบว่ามีการใช้ทฤษฎีการใช้

ประโยชนแ์ละความพึงพอใจ (Uses And Gratification Theory) ในการศึกษาทฤษฎีนีก้ล่าวว่า
คนเราจะแสวงหาส่ือและเนือ้หาอย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือน าไปสู่ความพึงพอใจ (หรือผลลัพธ์) 
เฉพาะตน นกัทฤษฎีดา้นการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจมองบุคคลเป็นฝ่ายรุก (Active) หรือ
ผูก้ระท ามากกว่าเป็นฝ่ายรบั (Passive) หรือผูถู้กกระท า เน่ืองจากผูฟั้ง/ผูช้มสามารถตรวจสอบ
และประเมินผลส่ือประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการส่ือสาร (Wang, Fink, & Cai, 
2008) ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจเป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับผู้รับสาร  
ซึ่งหมายถึงผูร้บัสารจะเป็นผูเ้ลือกใชส่ื้อประเภทตา่ง ๆ และเลือกรบัเนือ้หาของสารเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของตนเอง (กาญจนา แกว้เทพ, 2545) โดยพืน้ฐานของทฤษฎีนีก็้คือการเลือกและการใช้
ส่ือเป็นกระท าท่ีมีวตัถุประสงคแ์ละมีแรงจูงใจเสมอ (Rosengren, 1974) โดยทั่วไปทฤษฎีการใช้
ประโยชนแ์ละความพึงพอใจใชใ้นการตรวจสอบแรงจูงใจในการใชง้านส่ือ และปัจจยัท่ีมีอิทธิพล  
ตอ่แรงจงูใจเหลา่นัน้และผลลพัธท่ี์เกิดจากการใชส่ื้อตามทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพงึพอใจ 
ผูบ้รโิภคจะมีการใชส่ื้อเพ่ือวตัถปุระสงคท่ี์แตกตา่งกนั (Sheldon, 2008) 

การศึกษาตามแนวทฤษฎีนีเ้นน้ผูร้บัสารจะมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีครอบคลุมภูมิหลัง
ของผูร้บัสารโดยเฉพาะประสบการณโ์ดยตรงในการเลือกเปิดรบัส่ือหนึ่ง ๆ (Wenner, 1985, อา้งถึงใน 
พสุชัยเวฬุ, 2541) ไดร้วบรวมงานวิจัยไดข้้อสรุปเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสาร 
(News Gratifications) โดยแบง่ความพงึพอใจจากการใชป้ระโยชนเ์ป็น 4 กลุม่ คือ 

1) การใชข้่าวสารเพ่ือประโยชนด์า้นขอ้มลู (Orientation Gratification) ใชเ้พ่ืออา้งอิง
เพ่ือเป็นแรงเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความต้องการ  
ท่ีแสดงออก ไดแ้ก่ การติดตามขา่วสารการไดม้าซึ่งขอ้มลูเพื่อชว่ยในการตดัสินใจ 

2) เป็นการใชข้่าวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลเก่ียวกับสงัคม (Social Gratification) 
ซึ่งรบัรูจ้ากขา่วสารเขา้กบัเครือขา่ยสว่นบคุคลของปัจเจกบคุคล เชน่ การน าขอ้มลูไปใชก้ารสนทนา
กบัผูอ่ื้นเพ่ือการชกัจงูใจ 

3) กระบวนการใช้ประโยชน์จากข่าวสารเพ่ือด ารงเอกลักษณ์ของบุคคล  (Para-
Social Gratification) เพ่ือการอา้งอิงผ่านตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ือ หรือปรากฏการณ์ในเนือ้หา
ของส่ือเชน่ การยดึถือ หรือความช่ืนชมผูอ้า่นข่าวเป็นแบบอยา่งในทางพฤตกิรรม และ 

4) กระบวนการใชข้่าวสารเพ่ือประโยชนใ์นการลดหรือผ่อนคลายความตงึเครียดทาง
อารมณ ์(Para-Orientation Gratification) หรือเพ่ือปกปอ้งตนเอง ไดแ้ก่ เป็นการใชเ้วลาใหห้มดไป
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เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพ่ือหลีกหนีจากสิ่งท่ีไม่พึงพอใจอย่างอ่ืน เป็นตน้ปัจจุบนันั้น 
นกัวิจยัดา้นการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจจากส่ือไดใ้หค้วามสนใจในการเช่ือมโยงเหตผุลของ
การใชส่ื้อเขา้กบัตวัแปรตา่ง ๆ เชน่ ความตอ้งการ เปา้หมาย ผลประโยชนท่ี์ไดร้บั ผลกระทบจากส่ือ 
และปัจจยัส่วนบุคคล (Faber, 2000; Green &Krcmar, 2005; Haridakis& Rubin, 2005; Rubin, 
1994) เน่ืองจากนกัวิจัยเหล่านีพ้ยายามท าใหท้ฤษฎีนีส้ามารถอธิบายและท านายปรากฏการณ์
ได้มากขึน้ อลัน รูบิน และแมรี สเต็ป (Alan Rubin & Mar Step, 2000) ได้ท าการศึกษา  
ความสมัพันธข์องแรงจูงใจ การดึงดดูระหว่างบุคคล และปฏิสมัพนัธแ์บบท่ีผูฟั้ง/ผูช้มรูส้ึกว่ารูจ้กั
คุน้เคยกับบุคคลในส่ือ (Parasocial Interaction) พบว่า แรงจูงใจเพ่ือความบนัเทิง และการไดม้า
ซึ่งขอ้มูลข่าวสาร มีปฏิสัมพันธ์กับการรบัรูข้องผูฟั้ง/ผูช้มผ่านความสัมพันธ์แบบ Parasocial แต่
เน่ืองจากเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่มีการผสมผสานกนัเป็นพหส่ืุอ (Multimedia) โลกเราก าลงั
ก้าวสู่การเปล่ียนแปลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ในยุคของส่ือใหม่การศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีการใช้
ประโยชนแ์ละความพงึพอใจจะยงัคงใชไ้ดห้รือไม่ 

เหลียงและเหว่ย (Leung, L., Wei, R., 2000) ไดศ้ึกษาเรื่องการใชป้ระโยชนแ์ละความ 
พงึพอในการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยมีค าถามว่าเหตใุดคนจึงใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และเหตผุลของ
การใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและโทรศพัทพื์น้ฐานจะเหมือนกนัหรือไม่ ผลการศกึษาพบวา่ทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจสามารถอธิบายการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
เม่ือมีการใชร้ว่มกบัทฤษฎีอ่ืนดว้ย 

ปาปาคาริชชี และรูบิน  (Papacharissi, Z., & Rubin, A. M., 2000) ได้ท าการศึกษา
พฤตกิรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตและพบวา่ทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจสามารถน ามาใช้
อธิบายไดว้่าคนเรามีแรงจูงใจห้าประการในการใช้อินเทอรเ์น็ต ประการท่ีส าคัญท่ีสุด คือการ
แสวงหาข้อมูลข่าวสาร นักวิจัยทั้งสองยังพบว่ าคนท่ีชอบการส่ือสารระหว่างบุคคลจะใช้
อินเทอรเ์น็ตเพ่ือการหาขอ้มลูข่าวสารเป็นหลกั ส่วนผูท่ี้ไม่มั่นใจในการส่ือสารแบบเผชิญหนา้มกัจะ
หนัเขา้หาอินเทอรเ์น็ตเพ่ือแรงจงูใจดา้นสงัคม อยา่งไรก็ตาม นกัวิจยัทัง้สองไดส้รุปวา่ทฤษฎีการใช้
ประโยชนแ์ละความพงึพอใจชว่ยสรา้งกรอบความคดิท่ีส าคญัในการศกึษาส่ือใหม่ 

จอห์น เชอรี่ และคณะ (Sherry, J., Lucas, K., Rechtsteiner, S., Brooks, C., & Wilson, B., 
2001) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมในการเล่นเกมสว์ิดีโอคอมพิวเตอรข์องวัยรุ่นซึ่งส่วนใหญ่เล่นกัน
สปัดาหล์ะหลายชั่วโมง โดยการใชท้ฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจ พบว่าการเล่นเกมส์
คอมพิวเตอรช์่วยตอบสนองต่อแรงจูงใจของผูเ้ล่นในดา้น ความทา้ทาย การปลกุเรา้ การหลีกหนี
จากโลกแห่งความจริง จินตนาการ การแข่งขัน และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้วิจัยจึงสรุปว่า  
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แมส่ื้อแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน แต่ทฤษฎีการใชป้ระโยชนแ์ละความพึงพอใจก็สามารถช่วย
อธิบายแรงจงูใจท่ีท าใหเ้ลน่เกมสไ์ด ้

บาบารา เคย ์และ ธอมสั จอหน์สนั (Kaye, B. K., & Johnson, T. J, 2004) กล่าวว่าการ
เติบโตของอินเทอรเ์น็ตช่วยฟ้ืนทฤษฎีการใช้ประโยชนแ์ละความพึงพอใจท่ีมีอยู่เดิม เน่ืองจาก
นกัวิชาการทัง้หลายกา้วขา้มจากความสนใจศกึษาว่าใครใชอิ้นเทอรเ์น็ต ไปสู่ความสนใจว่าคนใช้
อินเทอรเ์น็ตกันอย่างไร โรเบิรต์ ลาโรส และ แมธธิว อีสติน (Larose, R., & Eastin, M. S., 2004) 
กล่าวว่าทฤษฎีการใช้ประโยชนแ์ละความพึงพอใจสามารถช่วยอธิบายการใช้อินเทอรเ์น็ตได ้  
แต่ทฤษฎีนีก็้สามารถขยายการวิเคราะหไ์ปไดอี้กโดยเพิ่มเติมตวัแปรต่าง ๆ เช่น ผลลพัธจ์ากการ
กระท าท่ีคาดหวัง (Expected Activity Outcomes) ซึ่งหมายถึงสิ่งท่ีประชาชนคาดว่าจะได้รับ 
จากส่ือ ลาโรสและอีสตินพบว่าคนเรามีความคาดหลังว่าจะไดอ้ะไรต่าง  ๆ มากมายจากการใช้
อินเทอรเ์น็ต ผลลัพธ์ดา้นสังคม (Social Outcomes) ไดแ้ก่สถานภาพและเอกลักษณ์ทางสังคม  
ลาโรสและอีสตินกล่าวว่าคนเราสามารถยกระดบัสถานะทางสงัคมไดโ้ดยการแสวงหาผูอ่ื้น  ๆ ท่ีมี
ความคิดเช่นเดียวกบัตนและไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัผ่านอินเทอรเ์น็ต “อินเทอรเ์น็ตอาจจะ
เป็นเคร่ืองมือในการคน้หาและทดลองตวัตนอีกภาคหนึ่งของเราเอง” (หนา้ 373) 

กูเกิล้ (Google, 2012) ไดเ้ผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย “” ผลการวิจัยพบว่า รอ้ยละ 90 
การเปิดรบัส่ือในชีวิตประจ าวนันัน้เป็นส่ือประเภทจอ โดยเฉล่ียในแตล่ะวนัผูใ้ชง้านจะใชเ้วลาอยา่ง
นอ้ย 4.4 ชั่วโมงอยู่หนา้จอ รูปแบบการเลือกใชส่ื้อขึน้กับบริบท 4 ดา้นไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีมีหรือ
ตอ้งการจะใช ้เปา้หมายท่ีตอ้งท าใหเ้สรจ็สมบรูณส์ถานท่ีท่ีใชแ้ละทศันคตแิละสภาพจิตใจขณะนัน้ 

กเูกิล้ (Google, 2013) ในปี 2013 กเูกิล้ไดมี้การศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้
ส่ือ ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “The world has gone multiscreen: How the mobile internet 
changes our lives” โดยเก็บตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลกมากกว่า 37 ประเทศ พบว่า
ค่าเฉล่ียทั่วโลกของอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ต ไดค้ิดเป็น 1.9 เครื่องต่อคนทั้งนีใ้น
ประเทศไทยคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 0.9เครื่องตอ่คน โดยมีประเทศนอรเ์วย ์มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.3 เครื่องตอ่คน 

กล่าวโดยสรุปพฤติกรรมการใชส่ื้อท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ะหมายถึงพฤติกรรมหรือ
การกระท าของมารดาตัง้ครรภใ์นการใชส่ื้อเพ่ือการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่โดยมีประเด็นท่ีศกึษาไดแ้ก่ 
ประเภทส่ือท่ีใชม้ารดาตัง้ครรภ์ใช้ รูปแบบการใชส่ื้อ ระยะเวลาความถ่ีในการใช้ส่ือของมารดา
ตัง้ครรภ ์และเนือ้หาส่ือสขุภาพท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่มารดาตัง้ครรภใ์ช  ้
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ปัจจัยทางจิตวิทยาทีม่ีอิทธิพลต่อพฤตกิรรม 
จากผลการสังเคราะหง์านวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ 132 เรื่อง (อริยา ทองกร,  

2550) พบว่าการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมานักวิจัยมีการน าแนวคิดทฤษฏี
พฤติกรรมตามแผนมาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษาและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพในหลาย ๆ ดา้น ทัง้นี ้
เน่ืองจากแนวคิดท่ีว่าการท่ีบคุคลจะตดัสินใจหรือกระท าพฤติกรรมสขุภาพนัน้จะไดร้บัอิทธิพลจาก
ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) เขา้มาใชใ้นการศึกษาเน่ืองจากทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผนเป็นแนวคดิทฤษฏีท่ีไดน้  าไปใชใ้นการท านายพฤตกิรรมมากมายหลายเรื่อง เช่น 
การลดน า้หนกั การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์การใชถุ้งยางอนามัย การสูบบุหรี่ ฯลฯ ผลการวิจัย
สว่นใหญ่สนบัสนนุทฤษฎี โดยพบวา่ตวัแปรทศันคตติอ่พฤตกิรรม บรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง และ
การรบัรูก้ารควบคมุพฤติกรรมมีความสัมพันธ ์อย่างสูงต่อความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมของ
บคุคล ซึ่งสอดคลอ้งกบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบั ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) นัน้ถูกน าเสนอโดย Ajzen 
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนมีการพัฒนามาตัง้แต่ ปี1985 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social 
Psychology) ท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) ของ  
(AjzenandFishbein, 1975) ทฤษฎีนีอ้ธิบายว่าการแสดง พฤติกรรมของมนุษย ์ซึ่งเกิดจากการ
ชีน้  าโดยความเช่ือ 3 ประการ ไดแ้ก่ ความเช่ือเก่ียวกบัพฤติกรรม (Behavioral Beliefs) ความ เช่ือ
เก่ียวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative Beliefs) และความเช่ือเก่ียวกับความสามารถในการควบคุม 
(Control Beliefs) ซึ่งความเช่ือ แต่ละตัวจะส่งผลต่อตัวแปรต่าง ๆ (Ajzen, 1991) โดยพบว่าถ้า
บคุคลมีความเช่ือว่าการท าพฤติกรรมใดแลว้จะไดร้บั ผลทางบวก ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีดี
ตอ่พฤติกรรมนัน้ใน ทางตรงขา้มหากมีความเช่ือว่าการท าพฤติกรรมนัน้แลว้จะไดร้บั ผลในทางลบ 
ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีทศันคติท่ีไม่ดีตอ่พฤติกรรมนัน้ (Attitude Toward The Behavior) และเม่ือมี
ทศันคติทางบวกก็จะ เกิดเจตนาหรือตัง้ใจ (Intention) ท่ีจะแสดงพฤติกรรมนัน้ ในดา้นความเช่ือ
เก่ียวกับกลุ่มอา้งอิง (Subjective Norm) ดงัอธิบายไดใ้น ภาพแสดงแบบจ าลองทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน 
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ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน 

ท่ีมา: Ajzen, 1998 อา้งถึงใน ธีระพร อวุรรณโณ, 2535, น.292 

 
ทัง้นีถ้า้บคุคลไดร้บั รูว้่าคนท่ีมีความส าคญัตอ่เขาไดท้  าพฤติกรรมนัน้ หรือตอ้งการให ้เขา

ท าพฤติกรรมนั้นมีแนวโน้มท่ีจะคล้อยตามและท าตาม ในดา้นความเช่ือเก่ียวกับการรบัรูก้าร
ควบคุมพฤติกรรม (Control Beliefs) ถ้าบุคคลเช่ือว่ามีความสามารถท่ีจะกระท าพฤติกรรมใน
สภาพการณ์นัน้ได ้และสามารถควบคุมใหเ้กิดผลดงัตัง้ใจ เขาก็มี แนวโนม้ท่ีจะท าพฤติกรรมนัน้  
(สวุรรณา วิรยิะประยรู, 2548) 

การรบัรูก้ารควบคมุพฤติกรรมประกอบไปดว้ย 2 มิติ มิติแรก คือ การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง (Self-Efficacy) เป็นความเช่ือของบคุคลถึงความยากง่ายในการท าพฤติกรรมจากการ
ประเมินความสามารถของตนเอง มิติท่ีสอง คือ การควบคมุได ้(Controllability) เป็นความเช่ือของ
บุคคลว่าเขาเป็นผูค้วบคมุการแสดงพฤติกรรมของตนการรบัรูค้วามสามารถของตนเองหมายถึง 
การตัดสินความสามารถของตนเองต่อการจัดการและแสดงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ (Bandura, 1997) การรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นตวัแปรทางจิตวิทยา 
ท่ีส  าคญัท่ีแสดงถึงการเลือกท่ีจะใชค้วามพยายามกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ระดบัการรบัรู ้
ความสามารถของตนเองมีผลตอ่การกระท าและความไม่ยอ่ทอ้ตอ่ความลม้เหลวของบคุคล ทฤษฎี

ทศันคติตอ่การกระท า
พฤติกรรม 

 (Attitudes toward The 
Behavior) 

การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง 
 (Subjective Norm) 

การรบัรูค้วามสามารถใน 
การควบคมุพฤติกรรม 
(Percieved behavioral 

Control)  

ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม  
(Intention) 

พฤติกรรม 
 (Behavior) 
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พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) กล่าวว่าบคุคลจะแสดงพฤติกรรมใดได้
ย่อมตอ้งมีสาเหตุ สาเหตุดังกล่าวคือทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรมนั้น  (Attitude Toward Behavior) 
การคลอ้ยตามอิทธิพลของคนรอบขา้ง ทัง้ใกลแ้ละ/ หรือไกล (Subjective Norm) และการรบัรูห้รือ
เช่ือว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมนั้นไดใ้นทิศทางท่ี เหมาะสม (Perceived Behavior Control) 
ปัจจยัทัง้ 3 นีจ้ะเกิดขึน้ไดต้อ้งมีความเช่ือเป็นพืน้ฐาน (Francis et al., 2004) 

ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง  
และความคาดหวงัในผลของการกระท า 

ท่ีมา: (Bandura, 1977: 330-332) 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ในการทบทวนงานวิจัยพบว่า ทัศนคติหรือเจตคติมีอิทธิพลต่อการเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่

(Forster & McLachlan, 2010) Lundberg and Ngoc Thu, 2012; (Meedya, Fahy, & Kable, 
2010) และพบว่าเจตคติมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ (Persad & 
Mensinger, 2008) ดงัเช่น ผลการศึกษาของ สก๊อต, เชเกอรแ์ละเรด (Scott, Shaker, and Reid, 
2004) พบว่า เจตคติท่ีดีตอ่การใหน้มบุตรมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความตัง้ใจในการใหน้มบตุร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และเสนอแนะว่าควรประเมินเจตคติในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของหญิง
ตัง้ครรภท์กุราย ซึ่งหากหญิงตัง้ครรภมี์เจตคตใินดา้นบวก มีแนวโนม้ท่ีจะประสบความส าเรจ็ในการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ (Lawrence, 2016) ปัจจยัท่ีมีผลต่อเจตคติคือการรบัรูป้ระโยชน ์และอปุสรรค
ของการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ในดา้นประโยชนข์องนมแม่ ไดแ้ก่ มารดาไดใ้กลช้ิดผูกพนักับลูก ลด
การเกิดโรค สุขภาพของทารกแข็งแรงกว่าทารก ท่ีไดร้บันมผสม เป็นตน้ ส่วนอุปสรรคดา้นเจตคติ
นั้นมีหลายประการ เช่น ขาดการมีส่วนร่วมของสามี การท่ีมารดาต้องใช้เวลามากอยู่กับลูก 
(McCann, Baydar, & Williams, 2007) และไม่ไดร้บัข้อมูลดา้นบวกจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
การรบัรูเ้จตคติท่ีมีต่อการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่เป็นแบบกลาง ๆ (Neutral Attitude) น าไปสู่การหยุด
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่หลังคลอด (Digirolamo, GrummerStrawn, &Fein, 2003) ดังนั้นจึงเพ่ือเป็น
การเตรียมความพรอ้มใหห้ญิงตัง้ครรภเ์ขา้ใจ มั่นใจ สนับสนุนการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ 

การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จะตอ้งเริ่มตน้ดว้ยความตัง้ใจจรงิ มิเช่นนัน้การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ปัจจยัความตัง้ใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ หมายถึง การแสดงเจตนาของหญิง
ตัง้ครรภต์่อการท่ีจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวหลงัคลอด ประเมินไดจ้ากแบบสอบถามความ
ตัง้ใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนของสตรีตัง้ครรภข์องจิราพร วงศใ์หญ่ และคณะ 
(2554) ทัง้นีค้วามตัง้ใจเป็นปัจจยัดา้นจิตสงัคมท่ีสามารถปรบัเปล่ียนพฒันาได ้และมีความส าคญั 
พบว่า มารดาท่ีมีความตั้งใจในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จะมีระยะเวลาการให้นมแม่ท่ียาวนาน 
(Meedya et al., 2010) สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วิลเฮม โรดฮอส สตีเฟนเฮิทซอกและเบอเรน
ใน ปี  ค .ศ .2008 (Wilhelm, Rodehorst, Stepans, Hertzog, and Berens, 2008) พ บ ว่ าห าก
มารดามีระดบัความตัง้ใจเลีย้งลกูดว้ยนมแม่สงู จะท าใหส้ามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อย่างเดียวได้
นาน 6 เดือน และยงัพบว่าเจตคติมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างเดียว 6 
เดือนอยู่ในระดบั มาก (วรรณวิมล วิเชียรฉาย, ทิพวรรณ ลิม้ประไพพงษ ์และจนัทรมาศ เสาวรส, 
2549; Persad & Mensinger, 2008; Scott et al., 2004) กล่าวคือ หากมารดามีเจตคติท่ีดีต่อการ
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เลีย้งลูกดว้ยนมแม่จะ ท าให้มารดามีความตัง้ใจและมีระยะเวลาเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ยาวนาน 
มากขึน้ 

ส าหรบัการศกึษาวิจยัเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพของพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ กรณีศึกษาศูนย์การแพทย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นีผู้ว้ิจัยไดน้  าแนวคิดส าคัญของการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพของ  
เลวิน ซาเมียร และทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนมาเป็นแนวทางในการศึกษา เน่ืองจากเหตผุลว่าถา้
ระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดามีผลตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่แลว้นัน้ จะสามารถท าการส่งเสรมิการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดเ้ป็นปัจเจกบคุคลไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการทราบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรูท้นัส่ือสขุภาพ ก็จะสามารถท าให้
พฒันาปัจจยัเหลา่นัน้ เพ่ือใหเ้กิดพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมต่อ่ไปไดใ้นอนาคต 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในครัง้นี ้ใชว้ิธีวิจยัทัง้ในเชิงคณุภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณเ์ชิงลึก และ  
เชิงปรมิาณ ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงส ารวจดว้ยแบบสอบถาม เปา้หมายของการสมัภาษณเ์ชิงลึก เพ่ือให้
ไดข้อ้มูลรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรมการใชส่ื้อเชิงสุขภาพในเรื่องของการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่  
ในปัจจุบนั ส่วนการวิจยัเชิงส ารวจ เพ่ือหาความสัมพันธข์องตวัแปรปัจจยัต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง กับ
ระดบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือ 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีศกึษาในครัง้นีคื้อมารดาท่ีมาฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพฯ
ในชว่งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีประสบการณด์า้นการเปิดรบัหรือ
การเขา้ใชง้านส่ือทกุประเภทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการเขา้ถึงขอ้มลูทางสขุภาพและการ
บรกิารทางสขุภาพในชว่งเดือนท่ีท าการศกึษาวิจยั 

กลุ่มตัวอย่าง 
การสัมภาษณเ์ชิงลึก 

กลุม่ตวัอยา่งในการสมัภาษณเ์ชิงลกึ ไดแ้ก่มารดาท่ีมาฝากครรภท่ี์ศนูยก์ารแพทย์
สมเด็จพระเทพฯ ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคมม พ.ศ. 2563 มีประสบการณ์
ดา้นการเปิดรบัหรือการเขา้ใชง้านส่ือทุกประเภทในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการเขา้ถึงขอ้มูลทาง
สุขภาพและการบริการทางสุขภาพในช่วงเดือนท่ีท าการศึกษาวิจยั จ  านวน 18 คน โดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง  
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การวิจัยเชิงส ารวจ 
กลุ่มตวัอย่างท่ีจะใชใ้นการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ มารดาท่ีมาฝากครรภท่ี์ศูนย์

การแพทยส์มเด็จพระเทพฯ มีประสบการณ์ดา้นการเปิดรบัหรือการเข้าใช้งานส่ืออินเทอรเ์น็ต  
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง มีการเขา้ถึงขอ้มูลทางสุขภาพและการบริการทางสุขภาพในช่วงเดือน   
ท่ีท  าการศึกษาวิจัยคือเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคมพ.ศ. 2563 โดยใชว้ิธีการเลือก
ตวัอย่างแบบอาสาสมัคร (voluntary sampling) ขนาดกลุ่มตวัอย่างค านวณโดยใชสู้ตรยามาเน่ 
(Taro Yamane) โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ  95 % และระดับความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรบัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 0.05% มาค านวณดงันี ้

n = 
N 

1+ (Ne 2) 

โดยท่ี n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
N = ขนาดของกลุม่ประชากร 
e = คา่ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่งก าหนดไวท่ี้ 0.05 

จากขอ้มลูสถิตผิูม้าฝากครรภ ์ยอ้นหลงัสามเดือนเฉล่ีย1700 ราย 

1700 
= 323.81 

1+ (1700 X0.05) 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีค  านวณไดป้ระมาณ 323.81 คน 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจยัเพิ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างเป็น 350 คน เพ่ือป้องกันการ
สญูหายของขอ้มูลและใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณม์ากขึน้ ในการเก็บจริงไดแ้บบสอบถามทัง้หมด 372 
ฉบบัในการน ามาวิเคราะหข์อ้มลู  
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวิจยัในครัง้นีใ้ชว้ิธีการสรา้งแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์เพ่ือเป็นเครื่องมือ

ในการรวบรวมขอ้มลูโดยมีเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัดงันี ้
ขัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมือ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารวิชาการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือเพ่ือสขุภาพเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู 

2. น าขอ้มูลต่าง ๆ วิเคราะหเ์นือ้หาท่ีไดจ้ากการศึกษามาสรา้งโครงสรา้งเนือ้หา 
ประยกุต ์แนวคิด ทฤษฎี มาใชส้รา้งขอ้ค าถามใหเ้นือ้หาครอบคลมุ วตัถปุระสงค ์กรอบแนวคิดการ
วิจยั และสมมตฐิานของการวิจยั 

3. สรา้งแบบสอบถาม เพ่ือใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

4. น าแบบสอบถามเสนอตอ่ อาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
ความถกูตอ้ง ความตรงตามเนือ้หา ความชดัเจนของการใชภ้าษา และน าแบบสอบถามไปปรบัปรุง
แกไ้ข  

5.น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเนือ้หา 

6.ปรบัปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองใช้
เพ่ือหาคา่ความเช่ือมั่น 

เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประเดน็แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึพฤตกิรรมการใชส่ื้อเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่อง

มารดาตัง้ครรภ ์โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือขอ้ค าถามในการสมัภาษณด์งันี ้
ค าถามคดักรองผูใ้หส้มัภาษณ ์

- อายขุองผูส้มัภาษณ ์
- จ านวนครัง้ของการตัง้ครรภ ์
- ความตัง้ใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมปั่ญหาและอปุสรรค 
- ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
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ค าถามเก่ียวกบัการใชส่ื้อเชิงสขุภาพ 
- ประเภทส่ือเชิงสขุภาพท่ีทา่นใชบ้อ่ยท่ีสดุ ระยะเวลาท่ีใช ้
- เนือ้หาของส่ือเชิงสขุภาพท่ีทา่นเปิดรบัจากส่ือในการน าไปใชใ้นการเลีย้งลกู 

ดว้ยนมแม ่
- ทา่นคดิเห็นอยา่งไรตอ่ส่ือท่ีใหข้อ้มลูในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมปั่จจบุนั 

เคร่ืองมือในการวิจัยเชิงปริมาณ 
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณโดยมี

ขัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามชนิดปลายปิด (Closed-Ended Question) 
แบบเลือกตอบ โดยแบง่โครงสรา้งค าถามออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของมารดาตัง้ครรภ์ เช่น อาย ุระดบั
การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวนครัง้ในการตัง้ครรภ์ ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด
แบบเลือกตอบ จ านวน 6 ขอ้ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้ส่ือสุขภาพของมารดาตัง้ครรภ์ เช่น 
ประเภทของส่ือสขุภาพความถ่ีของการใชส่ื้อสขุภาพ ประโยชนข์องข่าวสาร และผูมี้อิทธิพลในการ
ใชส่ื้อสขุภาพ ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ จ านวน 5 ขอ้ 

ส่วนที่ 3 แบบวดัปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตัง้ใจในการท่ีจะเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ โดยใช้ค  าถามแบบให้คะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
จ านวน 26 ขอ้ 

ส่วนที่ 4 แบบวดัการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภ ์ไดแ้ก่ ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมระดบัการ
คดิเชิงวิเคราะหแ์ละระดบัการระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั ใชค้  าถามแบบให้
คะแนนตามระดบัความคดิเห็น 5 ระดบั จ านวน 16 ขอ้ 

สว่นท่ี 3 และ4 จะมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
ระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 5 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นมาก  4 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นปานกลาง 3 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นนอ้ย  2 คะแนน 
ระดบัความคดิเห็นนอ้ยท่ีสดุ 1 คะแนน 

ในขอ้ค าถามเชิงลบจะน าขอ้มลูมาปรบัคา่ภายหลงัเพ่ือวิเคราะหท์างสถิติ  
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แปลความหมายค่าคะแนน 
ค าถามในแบบสอบถามส่วนท่ี 3 และ 4 จะมีเกณฑใ์นการประเมินค่าคะแนนดงันี  ้

มีระดบัคา่คะแนนแบง่เป็น 5 ระดบัดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00   หมายถึง   ระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50   หมายถงึ   ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50   หมายถึง   ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50   หมายถึง   ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50   หมายถึง   ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการวิจยั ประกอบดว้ย การตรวจสอบความ

ตรงของเนือ้หา และความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ดงันี ้
การหาความตรงตามเนือ้หาของแบบสอบถาม (Content Validity) 

ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีประยกุตข์ึน้เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนือ้หาและการใชภ้าษาตามหลกัไวยากรณ ์แลว้
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นผู้วิจัยได ้น าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความ
สอดคลอ้ง ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา การตีความหมายของขอ้ความ และน าผลการพิจารณา
ของผูท้รงคณุวฒุิมาหาคา่ดชันีความตรงของเนือ้หา (Waltz, C.F. et al., 2005) ดงันี ้

CVI = 
จ านวนขอ้ค าถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญทกุคนใหค้วามคิดเห็นในระดบั 3และ 4 

จ านวนค าถามทัง้หมด 

โดยก าหนดระดบัความคดิเห็นของผูท้รงคณุวฒุิเป็น 4 ระดบัคือ 
ระดบั   1   หมายถึง   ค าถามไมส่อดคลอ้งกบัค านิยามเลย 
ระดบั   2   หมายถึง   ค าถามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาทบทวนและ

ปรบัปรุงอยา่งมากจงึจะสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
ระดบั   3   หมายถึง   ค าถามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพิจารณาทบทวนและ

ปรบัปรุงเล็กนอ้ยจงึจะมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
ระดบั   4   หมายถึง   ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

ค่าดชันีความตรงของเนือ้หาท่ียอมรบัได ้คือ 0.80 -0.91 ในการศึกษาครัง้นี ้
จากการวิเคราะหไ์ดค้า่ดชันีความตรงของเนือ้หาเท่ากบั 0.85 
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การหาความเชื่อม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 
ผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาและ

ปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด จากนัน้ น าขอ้มูลมาวิเคราะหห์า
ความเช่ือมั่น โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) 

ค่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยจะมีค่า  0   1 ค่าท่ีใกลเ้คียงกับ 1 
มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่นโดย 
แยกเป็นรายดา้นดงันี ้

แบบวัดปัจจัยทางจิตวิทยา ค่าความเชื่อม่ัน 
ดา้นทศันคติ 0.831 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง 0.854 
ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม 0.925 

แบบวัดการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ  
การระบเุนือ้หาส่ือ 0.887 
การรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือ 0.831 
การคิดเชิงวิเคราะห ์ 0.814 
ความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบั 0.830 

จากนัน้น าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขออนญุาตจากคณะกรรมการจรยิธรรมในมนษุยเ์พ่ือท าวิจยัในมนษุย ์
2. ท าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขออนุญาต

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเพ่ือรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยัประสานงานกับผูป้ระสานงานใน โรงพยาบาล  
ชีแ้จงวตัถปุระสงคก์ารวิจยั และขอความรว่มมือในการเก็บขอ้มลู 

3. แบบสมัภาษณใ์ชใ้นการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกไวแ้บบเฉพาะเจาะจง 
4. ส าหรับแบบสอบถามท าการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างและแบบ

ยินยอมเขา้รว่มวิจยั  
5. น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัคืน มาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจัยน าขอ้มูลท่ีไดร้บัจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหต์ามระเบียบวิธีทางสถิต ิ

ดงันี ้
1. แบบสัมภาษณ ์ด าเนินการดังนี ้

1.1 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 
1.2 จ  าแนกและจัดระบบข้อมูลเป็นการน าข้อมูลท่ีได้น ามาจ าแนกและจัด

หมวดหมูอ่อกใหเ้ป็นระบบ 
1.3 วิเคราะหข์อ้มลูโดยการตีความสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั (Analytic induction) 

เป็นการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะหม์าสรุปผลการวิเคราะหร์ายดา้น และใชเ้ป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามมีการวิเคราะหด์้วยสถติพิรรณนา (Descriptive Statistic) 
2.1 วิเคราะหข์อ้มูลลักษณะทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ จ  านวนครัง้การตั้งครรภ์ ประสบการณ์การเลีย้งลูกด้วยนมแม่และ
พฤตกิรรมการใชส่ื้อสขุภาพ โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่รอ้ยละ 

2.2 วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมแ่ละการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภโ์ดยการใช้
คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพด้านการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ด้วย  ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistic) เช่น คา่ความแตกต่างของที (t-test) ค่าความแปรปรวน (ANOVA) การวิเคราะหส์มการ
ถดถอย (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสมัพนัธท์างสถิตขิองตวัแปร แตล่ะตวั 
 



 

บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยั เรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ ผู้วิจัยได้ด  าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัย เชิงผสมผสาน(Mixed 
Methods Research) โดยท าการศึกษาวิจยัทัง้เชิงคณุภาพ (Qualitative Research) และการวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในเรื่องของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตั้งครรภ ์ศกึษาพฤติกรรมการ
ใชส่ื้อในเชิงสขุภาพท่ีมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในเรื่องของการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภ ์ ศกึษาระดบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพในเรื่องของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ 
และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิงจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

การศกึษาวิจยัครัง้นีน้  าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยั แบง่ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
1. ผลการวิจยัเชิงคณุภาพ 
2. ผลการวิจยัเชิงปรมิาณ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างมารดา

ตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภท่ี์คลินิกสตูิศาสตร ์ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ โดยมีการคดัเลือกอย่าง
เฉพาะ เจาะจง จ านวน 18 คน ในดา้นปัจจยัสว่นบคุคลพบวา่กลุ่มตวัอย่างเป็นมารดาตัง้ครรภแ์รก
จ านวน 10 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นมารดาตัง้ครรภท่ี์ 2 ขึน้ไปจ านวน 8 คน ทัง้นีม้ารดาตัง้ครรภท่ี์ 2 
ขึน้ไปมีประสบการณ์การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่มีจ  านวน 5 คน และพบมารดาท่ีตัง้ครรภท่ี์ 2 ขึน้ไป
ไม่ไดเ้ลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ  านวน 3 คน ส าหรบัช่วงอายขุองกลุ่มตวัอย่างพบว่าอยู่ในชว่งอายตุัง้แต ่
18-32 ปี ระดบัการศกึษาสว่นใหญ่อยใูนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ขึน้ไปทัง้หมด มีอายคุรรภต์ัง้แต ่9 
สปัดาหถ์ึง 35 สปัดาห ์จากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งพบขอ้มลูท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
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การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพในเร่ืองของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์
การศึกษาของ Diane Levin-Zamir. แบ่งการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพออกเป็น 4 ระดับ

ไดแ้ก่ 
1. ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ (Content identification) 
2. ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย

นมแม ่(Perceived Influence on Behavior) 
3. ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่

(Critical Analysis) 
4. ระดับของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีได้รบัจากส่ือ

สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่(Intended action/reaction) 
ซึ่งจากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอย่างทัง้ 18 คน ไดใ้หข้อ้มลูท่ีแสดงถึงการรูเ้ท่าทนัส่ือใน

แตล่ะระดบัดงันี ้
ระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ (Content identification) หมายถึง ความสามารถ 

ในการรบัรูข้อ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีมารดาตัง้ครรภเ์ขา้ถึงและมีอยู่ ผลการศึกษา
พบว่าในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ กลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูสามารถระบุไดว้่าเนือ้หาจากส่ือ
สุขภาพท่ีตนเองเปิดรบั มีขอ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ในดา้นต่าง  ๆ เช่น ขอ้มูลทั่วไป
เก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ประโยชน์ของนมแม่ต่อลูก ประโยชนอ่ื์น ๆ จากการให้นมลูก  
การดแูลตวัเองระหว่างตัง้ครรภ ์ความเช่ือผิด ๆ ของการใหน้มลูก ปัญหาและวิธีการแกไ้ขปัญหา 
โดยทั้งนีจ้ากการสัมภาษณ์จะพบว่าส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างผู้ให้ขอ้มูลเปิดรบัส่วนใหญ่จะไดแ้ก่ ส่ือ
อินเทอรเ์น็ต โดยการคน้หาจากเว็บไซต ์ส่ือโซเชียลซึ่งจะเป็นเฟสบุ๊คเป็นหลกั ส่ือสิ่งพิมพ(์แผ่นพบั)
ท่ีไดร้บัจากโรงพยาบาล ส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญเช่น แพทยพ์ยาบาลท่ีสอนและใหค้  าแนะน าในการ
ปฏิบัติตนระหว่างตั้งครรภ์ และ ส่ือบุคคลท่ีเป็นมารดาตั้งครรภ์ด้วยกันเอง ตัวอย่างจากค า
สมัภาษณด์งัตอ่ไปนี ้

“…ส่วนใหญ่สื่อที่ใชค้ือโซเชียลมีเดียเป็นหลกัค่ะ โดยเฉพาะเฟสบุ๊คเพราะเมื่อเปิดเฟสบุ๊คดูก็จะมี
เนือ้หาหลายอย่างตัง้แต่ประโยชนข์องนมแม่ การดูแลสขุภาพระหว่างตัง้ครรภ ์พฒันาการของลูก สารพนัปัญหา
เกีย่วกบัการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยไดร้บัขอ้มูลการใหน้มบตุร” (M3) 
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“…เวลาทีม่าฝากทอ้งทางโรงพยาบาลก็จะใหม้ีการสอนการเตรยีมตวัก่อนคลอด ระหว่างคลอด และ
หลงัคลอด การเตรียมเตา้นม ปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้ในการใหน้มแม่ ที่โรงพยาบาลจะเนน้ในเรือ่งการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่มากค่ะ ส่วนตวัเองก็จะไดค้ยุกบัแม่ ๆ ทีม่าฝากทอ้งดว้ยกนั แลว้ก็ใชค้น้หาขอ้มูลจากโทรศพัท์มือถือ 
ใชค้น้หาจาก เดีย๋วนีใ้ส่ไปใน กูเกิลมนัก็ขึ้นมาเยอะเลยค่ะ อีกที่หนึ่งก็คือเฟสบุ๊ค จะมีกลุ่มของแม่ที่เลีย้งลูก 
ดว้ยนมแม่ เขา้ไปหาขอ้มูลแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไดค้่ะ ส่วนของโรงพยาบาลก็จะมีกลุ่มไลน์ตอบปัญหา 
ขอ้สงสยั” (M6) 

“…สือ่ที่ใชเ้ป็นโซเชียลมีเดียและแผ่นพบัจากโรงพยาบาล ที่มีเนือ้หาใหค้วามรูเ้รื่องการเตรียมตวั 
ขณะตัง้ครรภ ์อาหารบ ารุงครรภ ์การดูแลสขุภาพลูกและแม่ การดูแลหลงัคลอด การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ค่ะ” (M8) 

”…ความรูไ้ดจ้ากสือ่แผน่พบัจากโรงพยาบาลและอนิเทอรเ์นต็ มีเนือ้หาเกีย่วกบัการใหลู้กไดร้บัอาหาร
ทีม่ีประโยชน ์สิ่งทีด่ีต่อพฒันาการลูกเนือ้หาทีไ่ดร้บั ท าใหเ้รารูส้กึมั่นใจในการทีจ่ะเลีย้งลูกดว้ยนมตวัเองมากขึน้ 
เพราะไดร้บัรูข้อ้ดขีองนมแม่ทีท่  าใหม้ั่นใจว่าลูกของเราจะไดร้บัอาหารทีด่ทีีส่ดุ” (M11) 

“…เนือ้หาทีไ่ดร้บัจากเว็บไซต์หรอืเฟสบุ๊คจะมีประโยชนท์ าใหไ้ดร้บัความรูว้่าการใหลู้กกินนมแม่ช่วย
สรา้งเสรมิภูมิคุม้กนัใหก้บัลูก และมีสารอาหารทีม่ีประโยชนต์่อลูกดว้ยค่ะ” (M13) 

“…เราอ่านจากหนงัสอืทีห่าซือ้มา คน้หาจากอินเทอร์เนต็ก็จะพบว่าในนมแม่มีภูมิคุม้กนัช่วยพฒันา
ประสาทและสมอง ท าใหลู้กแข็งแรงท าใหเ้รารูส้กึว่าตอ้งเลีย้งลูกดว้ยนมแม่นีแ่หล่ะเพือ่สิ่งทีด่สี  าหรบัลูก” (M15) 

“…เรือ่งการหาขอ้มูลเกีย่วกบัการเลีย้งลูกตอนนัน้ก็ ในเวบ็ไซต์ ค่ะ หาอ่าน ๆ เอาแลว้ก็ตอนฝากทอ้ง
ทางโรงพยาบาล เคา้ก็ใหอ้บรม แจกแผน่พบัใหก้ลบัมาอ่าน กูเกิล คน้หาเอาก็เจอเยอะแยะเฟสบุ๊คก็มีกลุ่มนมแม่ 
ขอ้มูลมีเยอะมากขึน้กว่าสมยัก่อนเยอะ ตอ้งเลอืก ๆ หาอ่านเอา” (M16) 

“…ส่วนใหญ่ขอ้มูลที่ไดก้็จะไดข้อ้มูลจากโรงพยาบาลตอนมาฝากทอ้ง เป็นแผ่นพบัใหค้วามรู ้และ
ขอ้มูลจากคนใกลช้ิดเพือ่น ๆ และคนในครอบครวั” (M17) 

“…พยาบาลก็พยายามอธิบายถึงประโยชนข์องนมแม่ และแนะน าใหเ้ราป๊ัมนมมาส่งใหลู้กทีโ่รงพยาบาล” 
(M18) 
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ระดับการรับรู้ถึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วย
นมแม่ (Perceived Influence on Behavior) หมายถึง การรบัรูถ้ึงการตระหนกัถึงผลกระทบของ
อิทธิพลท่ีมีต่อขอ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ว่าการน าเสนอของส่ือแต่ละครัง้อาจส่งผล
กระทบตอ่ผูร้บัส่ืออยา่งไร เป็นการกระตุน้หรือเปิดประเด็นใหเ้กิดแง่คิดมมุมองท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม  
ผลการศึกษาในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่
พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มูลสามารถอธิบายผลท่ีเกิดจากส่ือสุขภาพต่าง  ๆ ท าใหก้ลุ่มตวัอย่าง
ตดัสินใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ หรืออิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีผลต่อตนเองได ้โดยใหค้วามเห็นว่า
ข้อมูลในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีได้รับจากส่ือสุขภาพทั้งในรูปแบบส่ือบุคคล ผู้เช่ียวชาญ  
ส่ือสิ่งพิมพจ์ากโรงพยาบาล ส่ืออินเทอรเ์น็ต เว็บไซตต์า่ง ๆ ส่ือโซเชียลท่ีใชก้นัแพรห่ลายในปัจจบุนั
มีประโยชน ์เป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประโยชน ์ท าใหเ้ห็นความส าคญัและเขา้ใจประโยชน ์
ส าหรบัแม่มือใหม่ รวมถึงสรา้งความมั่นใจจากการมีตวัอย่างท่ีดีใหเ้ห็น ซึ่งส่ือปัจจุบันใหข้อ้มูล
ขา่วสารท่ีดีและรวดเร็ว และส่ือสขุภาพส่วนใหญ่มีเนือ้หาไปในแนวทางเดียวกนัท าใหก้ลุม่ตวัอย่าง 
มีความเช่ือมั่น มั่นใจ และมีส่วนท าใหต้นตดัสินใจท่ีจะพยายามเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหไ้ด ้อีกทั้ง  
มีความเห็นว่าส่ือสุขภาพควรมีรณรงค์มีการเผยแพร่ข้อมูลในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีเป็น
ประโยชนผ์่านช่องทางต่าง ๆ จะท าใหก้ารเลีย้งลูกดว้ยนมแม่เพิ่มขึน้ ตวัอย่างจากค าสัมภาษณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

“…สื่อในอินเทอร์เน็ต รวมถึงสื่อโซเชียล มีเนือ้หาเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  
โดยไดร้บัขอ้มูลการใหน้มบตุร อาหารทีค่วรรบัประทาน การใหลู้กกินนมแม่ช่วยสรา้งเสรมิภูมิคุม้กนัใหก้บัลูกและ 
มีสารอาหารทีม่ีประโยชนต์่อลูกดว้ย มีประโยชน ์ท าใหต้ดัสนิใจในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่” (M3) 

“…จะเห็นว่าสือ่ในปัจจุบนัมีประโยชนอ์ย่างมากท าใหเ้ห็นความส าคญัและเขา้ใจในการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่มากขึน้ มีสว่นท าใหต้นเองนัน้ตดัสนิใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ “(M4) 

“…สือ่ปัจจุบนัมีประโยชนต์่อแม่มือใหม่มาก ๆ ค่ะ ท าใหต้ดัสนิใจเลีย้งลูกดว้ยนมตวัเองเพราะเราไดม้ี
ตวัอย่างทีด่ใีหเ้หน็ และรูส้กึมั่นใจมากขึน้เมือ่ไดพู้ดคยุกนัในกลุ่มแม่ ๆ” (M6) 

“…ปัจจุบนัสือ่สขุภาพมีใหเ้ลอืกอ่านเยอะค่ะ และใหข้อ้มูลข่าวสารทีด่แีละรวดเรว็ ท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลที่
มีประโยชนใ์นการตดัสนิใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ค่ะ” (M8) 

“…ความรูไ้ดจ้ากสือ่โรงพยาบาลและอนิเทอรเ์นต็ เนือ้หาเกีย่วกบัการใหลู้กไดร้บัอาหารทีม่ีประโยชน ์
สิ่งทีด่ตี่อพฒันาการลูกเนือ้หาท าใหต้ดัสนิใจเลีย้งลูกดว้ยนมตวัเอง เพราะไดร้บัรูข้อ้ดขีองนมแม่ เพือ่ใหลู้กไดร้บั
สิ่งทีด่ทีีส่ดุ” (M11) 
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“…สือ่สขุภาพจะใหข้อ้มูลว่าควรเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ดีทีส่ดุขอ้มูลที่ไดร้บัมีประโยชน์และท าใหม้ั่นใจ 
ในการตดัสนิใจใหน้มแม่ เพราะไดร้บัความรูม้ากมาย” (M13) 

“…สือ่ที่ไดจ้ากโรงพยาบาลหรือจากที่คน้หาจากอินเทอร์เนต็ จะมีขอ้มูลคลา้ยคลึงกนัคือใหค้วามรู ้
ในการเลีย้งลูกดว้ยนม ไดรู้ว้ธีิการใหน้มลูกแบบถูกวธีิ ท าใหเ้หน็ประโยชนข์อ้ดขีองนมแม่ท าใหแ้ม่หลายคนหนัมา
สนใจใหลู้กกินนมแม่มากขึน้” (M15) 

“…ที่โรงพยาบาลจะมีโครงการอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ค่ะ มีทัง้แพทย์และ
พยาบาลมาใหค้ าแนะน าและประเมินความพรอ้มของการทีจ่ะใหน้มลูกเบือ้งตน้เริ่มตัง้แต่การเตรียมหวันม และ
ขอ้มูลอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์่อการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ สือ่บคุคลอกีอย่างก็คอืแม่ ๆ ทีเ่ขา้ร่วมอบรมดว้ยกนัก็จะมี
ช่วงเวลาที่ได้คุยกัน ถึงความส าเร็จปัญหาอุปสรรคจากคุณแม่ที่มีประสบการณ์ และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กนัในกลุ่มไลนน์มแม่อีกช่องทางค่ะ ท าใหแ้ม่ ๆ หลายคนหนัมาสนใจในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่” 
(M17) 

ระดับการคิดเชิงวิเคราะหข้์อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
(Critical Analysis) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหแ์ยกแยะ ตีความขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือ
สุขภาพท่ีเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในเชิงลึกโดยมีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับส่ือดว้ย  
และเจตนาของเนือ้หาส่ือสุขภาพก็คือ ผลประโยชน์และอ านาจมาใชใ้นการวิเคราะห์ ซึ่งจากผล
การศึกษา ไดข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งกับประเด็นดงันี ้ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพ  
ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่นัน้กลุ่มตวัอย่างสามารถตีความไดว้่าการท่ีส่ือสุขภาพน าเสนอขอ้มูล
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ขอ้มูลนัน้มีความน่าเช่ือถือในระดบัใด โดยการวิเคราะหตี์ความ
เนือ้หาส่ือดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การหาอา้งอิงหลักฐานทางวิชาการ การเปรียบเทียบหาความ
แตกต่างระหว่างนมแม่กับนมผง การใหเ้หตุและผล การล าดบัความส าคญั และการคาดการณ์
ผลลพัธท่ี์จะเกิดขึน้เช่นความตัง้ใจท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพ ก่อนน า
ขอ้มลูไปใช ้

“…คิดว่าเนือ้หาในเฟสบุ๊คที่เราคน้หาเรื่องการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ส่วนใหญ่มีเนือ้หาคลา้ย ๆ กัน  
มีความนา่เชือ่ถอื มีหลกัฐานทางวชิาการอา้งองิ สามารถน าไปใชไ้ดค้่ะ” (M4) 

“…โดยส่วนตวัเห็นดว้ยกบัวธีิการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ทีป่รากฎในสือ่สขุภาพสว่นใหญ่ทีเ่จอ และก็ควร
สนบัสนนุการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ผา่นสือ่สขุภาพต่าง ๆ ใหม้ีความหลากหลายดว้ยค่ะ” (M8) 

“…ขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ที่มีในสือ่ค่อนขา้งเยอะและหลากหลายค่ะ อะไรที่พบเจอและเห็น
บ่อย ๆ เชือ่ว่าจะท าใหม้ีการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่เพิ่มขึน้” (M13) 
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“…บางทีในสือ่ที่โฆษณานมผงก็จะเห็นว่ามีการน าเสนอขอ้มูลประโยชน์ของนมผง สารอาหารที่มี
ประโยชนท์ าใหแ้ม่บางคนอาจเชือ่ไดว้่ามีคณุค่าใกลเ้คยีงนมแม่” 

ระดับของความตั้งใจที่จะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ได้รับจากส่ือสุขภาพ 
ในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (Intended action/reaction) หมายถึง การแสดงออกทางการกระท า
หรือการแสดงความคิดเห็นต่อส่ือสุขภาพท่ีสะท้อนความคิด ผ่านการไตร่ตรองและพิจารณาว่า
ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพว่า อะไรคือสิ่งท่ีควรจะคิดและควรจะกระท าในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
ผลการศึกษาจะพบว่าในระดับของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ื อ
สุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ กลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ีให้ข้อมูลสอดคล้องกับประเด็นดังนี ้ 
กลุม่ตวัอยา่งมีความมุง่มั่นตัง้ใจในท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่หป้ระสบความส าเรจ็ ทัง้ในกลุ่มมารดา
ท่ีตัง้ครรภแ์รก หรือตัง้ครรภท่ี์สอง โดยจะมีการเตรียมความพรอ้มของตนทัง้ดา้นรา่งกายดา้นจิตใจ
และท าการศึกษาหาข้อมูลในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือท่ีจะเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ส  าเร็จ
นอกจากนีย้งัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความตัง้ใจท่ีจะเผยแพร่ขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ และ 
ท าการแนะน าใหม้ารดาคนอ่ืน ๆ มีการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ต่อไป นอกจากอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อ
ความตัง้ใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่แลว้ประสบการณใ์นอดีตของมารดาท่ีเคยเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
มาในการตัง้ครรภค์รัง้ก่อนท าใหเ้ห็นประโยชนแ์ละสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นทอ้งตอ่ไปได ้

“…ตอนทอ้งแรก เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดส้ าเร็จมาแลว้ค่ะ ทอ้งนีก้็ตัง้ใจใหน้มภายหลงัคลอดเหมือนลูก
คนแรกค่ะ เพราะอยากใหลู้กแข็งแรงมีภูมิคุม้กนัทีด่ี คิดว่าจะใหน้มแม่นานทีส่ดุ เพราะน า้แม่มีประโยชน์มาก” 
(M7) 

“…ฉนัก็คงเลีย้งดว้ยนมแม่ต่อไป เหมือนลูกคนแรกค่ะเพราะอยากใหลู้กแข็งแรงมีภูมิคุม้กนัทีด่ ีไดร้บั
ประโยชนจ์ากนมแม่ใหม้ากทีส่ดุ ตัง้ใจจะใหน้านทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดค้่ะ” (M9) 

“…คดิว่าตนเองมีความสามารถทีจ่ะถ่ายทอดความรูใ้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ไดแ้ละปกต ิ
ก็จะอยู่ในกลุ่มนมแม่ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนัตลอด บางคนเคา้มีปัญหาก็ถามพีพ่ยาบาลทีดู่แลกลุ่มไลน ์ 
เราก็ไดอ่้านและเรยีนรูด้ว้ย ท าใหค้ดิว่าจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดแ้น ่ๆ อย่างนอ้ย 1 ปีขึน้ไป” (M13) 

“…หนูตัง้ใจจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหส้ าเร็จค่ะ เพราะตอนทอ้งลูกคนแรกไม่ไดใ้หก้ินนมแม่ ทอ้งนี ้
เตรยีมความพรอ้มทัง้ร่างกายและจิตใจมาอย่างดเีลยค่ะ” (M16) 

“…ทอ้งแรกไม่ไดเ้ลีย้งดว้ยนมแม่ เนือ่งจากนอ้งคลอดก่อนก าหนด ทอ้งนีเ้ลยคิดว่าจะดูแลลูกใหด้ี
ทีส่ดุ จะพยายามใหน้มตวัเองใหม้ากทีส่ดุ” (M18) 
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“…เคยเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ส าเร็จมาแลว้ค่ะ มั่นใจว่าทอ้งนีก้็ยงัคงเลีย้งลูกดว้ยนมแม่เช่นเดิม อยาก
บอกว่านมแม่ดทีีส่ดุค่ะใหท้ัง้สารอาหารและภูมิคุม้กนั อกีอย่างประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากเลยค่ะ” (M1) 

พฤตกิรรมการใช้ส่ือสุขภาพในเร่ืองการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์
หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของมารดาตัง้ครรภใ์นการใชส่ื้อโดยมีประเด็นท่ี

ศึกษา อันได้แก่ ข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ท่ีได้รับจากส่ือสุขภาพ ประเภทส่ือสุขภาพท่ีใช ้
รวมถึงเนือ้หาท่ีใช ้ผลจากการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งจะพบพฤตกิรรมการใชส่ื้อสขุภาพในเรื่องการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์โดยค าบอกเล่าของกลุ่มตวัอย่างผูใ้หข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกับ
ประเดน็ดงันี ้

ส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ส่วนใหญ่จะเป็นส่ือ
โซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์ เป็นต้น ในดา้นของส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้บ่อยท่ีสุดก็คือ  
ส่ือโซเชียลมีเดีย ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน ์เช่นเดียวกนั ส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างใชบ้อ่ยรองลงมาคือ ส่ือท่ี
เป็นส่ือสิ่งพิมพ์(แผ่นพับให้ความรู)้ จากโรงพยาบาล ส่ือบุคคลท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญเช่น แพทย ์
พยาบาล โดยเนือ้หาในส่ือจะมีเนือ้หาเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ตัง้แต่การเตรียมร่างกาย 
จิตใจ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์ และภายหลังคลอด ทั้งนี ้ในกลุ่มท่ีตั้งครรภ์แรกจะพบว่าจะ
ท าการศึกษาหาข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือโซเชียลมีเดีย ส่ือบุคคล ส่ือสิ่งพิมพค์่อนข้างมาก  
เพ่ือใชใ้นการเตรียมตวัเน่ืองจากมีความกงัวลในหลายเรื่อง เช่น กลวัใหน้มไม่เป็น กลวัไม่มีน า้นม 
กลัวน ้านมไม่ เพียงพอในการเลี ้ยงลูก ในขณะท่ี กลุ่มตัวอย่างท่ีตั้งครรภ์ท่ี  2 ขึ ้นไป  จะใช้
ประสบการณเ์ดมิมาปรบัใช ้เพ่ือจะมีการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเตรียมไว ้

“…ก็ยงัไม่รูว้่าจะเกิดปัญหาอะไรในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ค่ะ แต่ตวัเองก็จะหาขอ้มูลอ่านจากหนงัสอื
นติยสาร คน้หาจากอนิเทอรเ์นต็และก็เอกสารต่าง ๆ ทีท่างโรงพยาบาลแจก” (M2) 

“…ขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ส่วนใหญ่ไดร้บัขอ้มูลจากสื่อโซเชียล แอปพลิเคชั่น และจาก
โรงพยาบาล” (M7) 

“…ขอ้มูลทีไ่ดร้บัมาจากสือ่โซเชียล โรงพยาบาล และตามแม่ตามยายบอก เนือ้หาก็ประมาณ สรา้ง
ภูมิคุม้กนั สือ่ปัจจุบนัใหค้วามรูใ้นการเตรยีมความพรอ้มในการใหน้มลูก ท าใหต้ดัสนิใจในการใหน้มลูก” (M8) 

“…พบว่าสือ่โซเชียล แอปพลิเคชนั และโรงพยาบาลมีสือ่ทีม่ีเนือ้หาเกี่ยวกบัการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ 
เนือ้หาที่พบไดแ้ก่ ประโยชน์ของนมแม่ ท่าอุม้ที่เหมาะสมกบัการใหน้มลูก การสมัผสัแนบเนือ้ ขณะใหน้มลูก  
สือ่ปัจจุบนัเขา้ถงึง่าย สงสยัอะไรก็คน้หาก็สอบถามได”้ (M11) 
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“…ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากโซเชียลมีเดยีและสือ่โรงพยาบาลโดยจะใชโ้ซเชียล
มีเดียบ่อยสดุ ความรูไ้ดจ้ากสือ่จะมีเนือ้หาตัง้แต่การดูแลทารกในครรภ์ การสรา้งเสรมิพฒันาการลูก อาหารทีม่ี
ประโยชน ์ฯลฯ” (M11) (M13) 

“…ตอนทอ้งแรกไม่ไดเ้ลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ดว้ยภารกิจทางครอบครวั แต่ทอ้งนีต้ ัง้ใจมากค่ะ ไดเ้ตรียม
ตวั คน้หาขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ จากสือ่ต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะตอ้งท าใหส้ าเรจ็ใหไ้ดค้่ะ” (M18) 

ปัจจัยเชิงจิตวิทยาทีม่ีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหถ์ึงปัจจยัทางจิตวิทยาต่าง ๆตามกรอบของทฤษฏีการกระท าตาม

แผนท่ีมีต่อระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ไดแ้ก่ ดา้น
ทศันคติ ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งและการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเชิงจิตวิทยาแต่ละตัวท่ีมีต่อระดับการตั้งใจในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่
ดงัตอ่ไปนี ้

ด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตั้งครรภ ์หมายถึง การประเมินทางบวก-ลบของบุคคลต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภเ์ป็นความรูส้ึกโดยรวมของมารดาตัง้ครรภใ์นทางสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ของมารดา จากค าบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูล ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภจ์ะมีทศันคติในเชิงบวก จะมีความเช่ือมั่นใน
คณุค่าของการเลีย้งลูกดว้ยนม เห็นประโยชนแ์ละเป็นสิ่งท่ีภาคภูมิใจของแม่และมีแนวโนม้จะมี
ความตัง้ใจในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ส่วนมารดาตัง้ครรภ์ท่ีมีทัศนคติในเชิงลบอาจเป็นผลอัน
เน่ืองมาจากประสบการณห์รือสิ่งแวดลอ้มท่ีพบเจอท าใหก้ารเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่มส่  าเรจ็ 

“…เชื่อว่าแม่ทกุคนนะคะสามารถเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ได ้ถา้มีความตัง้ใจค่ะ เพราะทกุคนต่างก็อยาก
ใหส้ิ่งด ีๆ กบัลูกตวัเอง” (M1) 

“…นมแม่มีประโยชน์ต่อทารกแรกเกิด การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในครอบครวั 
เพราะประหยดัค่านมทีปั่จจุบนัราคาค่อนขา้งสูงค่ะ” (M3) 

“…คดิว่าเดก็ทีเ่ลีย้งดว้ยนมแม่ จะมีสขุภาพดกีว่าเดก็ทีเ่ลีย้งดว้ยนมผสมค่ะ เพราะนมแม่มีสารอาหาร
ทีม่ีประโยชน ์มีภูมิคุม้กนั ใหก้บัลูก” (M7) 

“…การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่เป็นสิ่งทีรู่ส้กึตวัเองภูมิใจค่ะ เกิดความผูกพนัระหว่างแม่และลูกท าใหรู้ส้กึ
ว่าตวัเองมีค่า” (M12) 
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“…การใหลู้กดูดนม เป็นเรื่องยุ่งยากมากค่ะ ไม่สะดวก และก็จะท าใหเ้ตา้นมหย่อนยาน ถา้มีเงินก็
เลีย้งดว้ยนมผสมก็คงไม่เป็นอะไรค่ะ ไม่งัน้ไม่ได้พกัผ่อน สุขภาพก็ทรุดโทรม อีกอย่างใหน้มแม่ไปนาน ๆ
ประโยชนก์็นา่จะนอ้ยลงเพราะเราก็ตอ้งมีอาหารอย่างอืน่เสรมิอยู่แลว้” (M18) 

ด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง หมายถึง การรบัรูข้องมารดาตัง้ครรภว์่า
บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัส าหรบัเขาตอ้งการหรือไม่ตอ้งการใหเ้ขาท าพฤติกรรมนัน้  ๆ โดยทัง้นี ้
บุคคลท่ีส าคญัส าหรบัมารดาตัง้ครรภ ์อาจจะเป็นครอบครวั พ่อแม่ เพ่ือนสนิท เจา้นาย โดยการ
คลอ้ยตามอิทธิพลรอบข้างเป็นตวัท่ีก าหนดการรบัรูต้่อบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิง ผลการศึกษา
พบวา่กลุ่มตวัอย่างไดแ้สดงการรบัรูว้า่ ตวัเองไดต้ดัสินใจเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากความตอ้งการของ
บุคคลรอบ ๆ ตวัของมารดาตัง้ครรภโ์ดยเฉพาะสามี ครอบครวัและผูเ้ช่ียวชาญ แพทยพ์ยาบาล 
และเพ่ือน นอกจากจะมีอิทธิพลในการตัง้ใจจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่และ ยังมีส่วนส าคญัในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการเลี ้ยงลูด้วยนมแม่ได้ส  าเร็จในการดูแล สนับสนุน ส่งเสริม 
ชว่ยเหลือทัง้ในทางดา้นรา่งกายจิตใจ และสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

“…สามีและครอบครวัช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีค่ะ เมื่อบอกว่าอยากเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ แม่สามีก็
ท าอาหารบ ารุง และบอกขอ้มูลต่าง ๆ ใหว้่ามีอาหารอะไรบ ารุงน า้นมบา้ง” (M5) 

“…ตอนนีท้ี่บา้นเตรียมหอ้ง เตรียมอุปกรณ์ ท าอาหารบ ารุงใหท้านตลอดค่ะ บอกว่าจะไดส้ขุภาพ
แข็งแรง หลงัคลอดจะไดม้ีน า้นมเลีย้งลูก” (M7) 

“…เวลาไปฝากทอ้งพีพ่ยาบาลและหมอก็จะใหค้ าแนะน าเกี่ยวกบัประโยชนข์องการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่และวธีิการใหน้ม ปัญหาทีจ่ะเกิดขึน้มีการเตรยีมความพรอ้ม อย่างหนูหวันมสัน้ พยาบาลเคา้ก็จะมีวธีิสอนให้
นมค่ะ” (M12) 

“…เดีย๋วนีเ้ห็นเพือ่น ๆ และคนแถวบา้นหลงัคลอดก็เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ทัง้นัน้ค่ะ นัง่คยุกนัอุม้ลูกไปก็
ใหน้มลูกไป ไม่เห็นมีใครจะอะไร เป็นเรือ่งปกติของแม่ ๆไปแลว้ค่ะ เลยคิดว่าตวัเองก็คงใหน้มลูกเหมือนคนอืน่” 
(M16) 

“…ถา้ครอบครวัใหก้ าลงัใจกนัช่วยเหลือกนั หนูก็เชื่อว่าอย่างไรก็จะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ส าเร็จแนน่อน
ค่ะ” (M18)  
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ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หมายถึง ระดบัความ
เช่ือของบุคคลถึงความยากง่ายในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ จากการประเมินความสามารถของ
ตนเอง การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมมีความสมัพนัธท์างตรงกบัความตัง้ใจท่ีจะ
ท าพฤตกิรรมและการเกิดพฤติกรรมท่ีแทจ้ริง เป็นความเช่ือว่าตนเป็นผูค้วบคมุการแสดงพฤติกรรม
ของตน ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่โดยเช่ือว่าตนจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดส้  าเร็จ เพราะตนมีวิธีการจัดการ การคน้หาขอ้มูลจาก  
ส่ือสุขภาพ การแก้ปัญหา อีกทัง้มีความเช่ือมั่น การเตรียมการทัง้ความพรอ้มร่างกายและจิตใจ 
เพ่ือท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดส้  าเรจ็ 

“…เมื่อเรามีความเชือ่มั่นว่าจะมีน า้นมใหลู้กไดเ้พยีงพอ ก็จะท าใหเ้ราสามารถเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ได้
ส าเรจ็ค่ะ” (M3) 

“…ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ เราก็ตอ้งศกึษาหาขอ้มูลต่าง ๆ จากหลาย ๆ ทาง ตัง้แต่จากแม่ ๆ ทีต่ ัง้
ทอ้ง จากพีพ่ยาบาลตอนทีไ่ปฝากทอ้ง เดีย๋วนีส้ือ่อินเทอร์เนต็ โซเชียล เยอะแยะเลยค่ะ เชื่อไดว้่าท าไดแ้น่นอน 
มั่นใจ” (M7) 

“…จะมีน า้นมใหเ้พียงพอ ร่างกายก็ตอ้งพรอ้มค่ะ ทัง้อาหาร การพกัผ่อนนอนหลบั การเตรยีมจิตใจ
ใหส้บาย ก็นา่จะท าใหส้ามารถเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดแ้ลว้ค่ะ” (M12) 

“…เวลามีปัญหาในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ที่โรงพยาบาลมีทัง้คลินิกนมแม่ มีกลุ่มไลน์นมแม่ให้
ปรกึษาเมือ่เวลามีปัญหา ดงันัน้เชือ่ว่าการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่ใช่เรือ่งยากล าบากค่ะ” (M17) 
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผลการวิจยัเชิงปรมิาณสรุปออกแบง่ 5 สว่น ไดแ้ก่ 

สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นมารดาตัง้ครรภ ์ 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของกลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นมารดาตัง้ครรภ ์ 
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของ

มารดาตัง้ครรภ ์
ส่วนท่ี 4 ระดับการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ

มารดาตัง้ครรภ ์
โดยส่วนท่ี 1 ถึงส่วนท่ี 4 จะใช้สถิติเชิงพรรณา ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหส์มมติฐานความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรูเ้ท่า

ทันส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์โดยการใช้การสถิติ เชิงอนุมาณ  
การทดสอบที (t – test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน  (Analysis of Variance: ANOVA) และ  
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
รวมถึงระดับของอิทธิพลตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์หรือมีอ านาจพยากรณ์การเกิดหรือ  
การเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามได ้  
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ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นมารดาตั้งครรภ ์
ซึ่งเป็นลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและ เศรษฐานะทางสงัคม  

อนัไดแ้ก่เช่น อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน จ านวนครัง้และประสบการณ์  
การตัง้ครรภ ์

1.1 อายุ 

ตาราง 1 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายขุองมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 18-20 ปี 32 8.60 
2 21-24 ปี 67 18.00 
3 25-29 ปี 108 29.00 
4 30-34 ปี 81 21.80 
5 35-39 ปี 69 18.50 
6 40 ปีขึน้ไป 15 4.00 
 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นมารดาตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภ ์จ านวน 372 คน
พบวา่ส่วนใหญ่อาย ุ25-29 ปี จ านวน 108 คน (รอ้ยละ 29) รองลงมาอายุ 30-34 ปี จ  านวน 81 คน 
(รอ้ยละ 21.8) กลุ่มอาย ุ35-39 ปี จ านวน 69 คน (รอ้ยละ 18.5) กลุ่มอาย ุ21-24 ปี จ  านวน 67 คน 
(รอ้ยละ 18) กลุ่มอาย ุ18-20 ปี จ  านวน 32 คน (รอ้ยละ 8.6) และกลุ่มอายุ 40 ปีขึน้ไปจ านวน 15 
คน (รอ้ยละ 4.0) ตามล าดบั 
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1.2 ระดับการศึกษา 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษาของมารดา
ตัง้ครรภ ์

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 มธัยมศกึษาตอนตน้ 75 20.20 
2 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 117 31.50 
3 อนปุรญิญา/ปวส 38 10.20 
4 ปรญิญาตรี 124 33.30 
5 ปรญิญาโทขึน้ไป 18 4.80 
 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดบัการศึกษาของมารดาตัง้ครรภ ์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มปริญญาตรี 
จ  านวน 124 คน (รอ้ยละ 33.30) รองลงมาเป็นการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 
117 คน (รอ้ยละ 31.50) มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 75 คน (รอ้ยละ 20.20) อนุปริญญา/ปวส 
จ านวน 38 คน (รอ้ยละ 10.20) และล าดบัสดุทา้ย ปรญิญาโทขึน้ไป จ านวน 18 คน (รอ้ยละ 4.80) 

1.3 อาชีพ 

ตาราง 3 จ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามอาชีพของมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 รบัราชการ/พนกังานรฐั/พนกังาน

รฐัวิสาหกิจ 
69 18.50 

2 พนกังานบรษิัทเอกชน 101 27.20 
3 ธุรกิจสว่นตวั 68 18.30 
4 แมบ่า้น 71 19.10 
5 เกษตรกรรม 4 1.10 
6 อ่ืน ๆ 59 15.90 
 รวม 372 100.00 
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จากตารางท่ี 3 พบว่าอาชีพของมารดาตัง้ครรภ์ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 101 คน (รอ้ยละ 27.20) รองลงมาเป็นแม่บ้าน จ านวน 71 คน (รอ้ยละ 19.10) รบัราชการ/
พนักงานรฐั/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 69 คน (รอ้ยละ 18.50) ธุรกิจส่วนตัว จ  านวน 68 คน  
(รอ้ยละ 18.30) อาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 69 คน (รอ้ยละ 15.90) และล าดับสุดท้าย อาชีพเกษตรกรรม  
จ านวน 4 คน (รอ้ยละ 1.10) 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

ตาราง 4 จ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนของมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ รายได้เฉล่ียต่อเดอืน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 108 29.00 

2 10,001-15,000 บาท 126 33.90 

3 15,001-20,000 บาท 55 14.80 

4 20,001-25,000 บาท 33 8.90 

5 25,001-30,000 บาท 31 8.30 

6 30,000 บาทขึน้ไป 19 5.10 
 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 4 พบว่ารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของมารดาตัง้ครรภ์อยู่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
10,001-15,000 บาท จ านวน 126 คน (ร้อยละ 33.90) รองลงมารายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 108 คน (รอ้ยละ 29.00) ล าดบัท่ี 3 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 
บาท จ านวน 55 คน (รอ้ยละ 14.8 0) ล าดับท่ี 4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 31คน (รอ้ยละ 8.30) และรายไดเ้ฉล่ีย 30,000 บาทขึน้ไป จ านวน 19 คน (รอ้ยละ 5.10) 
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1.5 จ านวนคร้ังในการตั้งครรภ ์

ตาราง 5 จ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามจ านวนครัง้ในการตัง้ครรภข์องมารดา 

ล าดับ จ านวนคร้ังการตั้งครรภ ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ครรภแ์รก 162 43.50 
2 ครรภท่ี์ 2 132 35.50 
3 ครรภท่ี์ 3 54 14.50 
4 ครรภท่ี์ 4 ขึน้ไป 24 6.50 
 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็นมารดาตัง้ครรภแ์รก จ านวน 162 คน (รอ้ยละ 
43.50) รองลงมาเป็นครรภท่ี์ 2 จ านวน 132 คน (รอ้ยละ 35.50) ครรภท่ี์ 3 จ านวน 54 คน (รอ้ยละ 
14.50) และ ครรภท่ี์ 4 ขึน้ไป จ านวน 24 คน (รอ้ยละ 6.50) 

1.6 ประสบการณก์ารเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละ จ าแนกตามประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ ประสบการณก์ารเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม่ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เคย 181 48.70 
2 ไมเ่คย 190 51.30 
 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 6 พบว่ามารดาตัง้ครรภส์่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  านวน 191 คน (รอ้ยละ 51.30) และ เคยมีประสบการณ์เลีย้งลูกดว้ยนมแม่จ  านวน 181 
คน (รอ้ยละ 48.70)  
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ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือของผู้ตอบแบบสอบถาม  
2.1 ประเภทส่ือทีม่ารดาตั้งครรภเ์ลือกรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของประเภทส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มลูข่าวสารดา้นสขุภาพ 

ล าดับ ประเภทส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ส่ือวิทย ุ 1 0.30 
2 ส่ือโทรทศัน ์ 40 10.80 
3 ส่ือสิ่งพิมพ ์ 2 0.50 
4 ส่ืออินเทอรเ์น็ต 329 88.40 

 รวม 372 100.00 

จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษาพบว่าประเภทส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่คือ ส่ืออินเทอรเ์น็ต จ านวน 329 คน (รอ้ยละ 88.40) รองลงมาเป็นส่ือ
โทรทศัน ์จ  านวน 40 คน (รอ้ยละ 10.80) ส่ือสิ่งพิมพจ์  านวน 2 คน (รอ้ยละ 0.50) และส่ือวิทยุเป็น
ล าดบัสดุทา้ยจ านวน 1 คน (รอ้ยละ 0.30) 
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2.2 ความถีใ่นการเปิดรับข้อมลข่าวสารด้านสุขภาพ 

ตาราง 8 จ  านวนและรอ้ยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการเปิดรบัขอ้มลข่าวสาร  
ดา้นสขุภาพ 

ล าดับ 

ความถีใ่นการเปิดรับสือ่ 
ประเภทสื่อ ไม่เปิดรับ

เลย 
มากกว่า
เดือนละ
คร้ัง 

เดือนละ 
คร้ัง 

2-3 คร้ัง
ต่อเดือน 

สัปดาห์
ละคร้ัง 

2-3 คร้ัง
ต่อ

สัปดาห ์

ทุกวัน 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

1 สือ่วิทย ุ 271 
(72.80) 

18 
(4.80) 

20 
(5.40) 

23 
(6.20) 

18 
(4.80) 

18 
(4.80) 

4 
(1.10) 

2 สือ่โทรทศัน ์ 88 
(23.70) 

12 
(3.20) 

15 
(4.00) 

29 
(7.80) 

25 
(6.70) 

99 
(26.60) 

104 
(28.00) 

3 สือ่สิง่พิมพ ์ 183 
(49.20) 

27 
(7.30) 

37 
(9.90) 

46 
(12.40) 

38 
(10.20) 

32 
(8.60) 

9 
(2.40) 

4 สือ่
อินเทอรเ์น็ต 

21 
(5.60) 

3 
(0.80) 

1 
(0.30) 

7 
(1.90) 

10 
(2.70) 

60 
(16.10) 

270 
(72.60) 

5 สือ่อื่น ๆ 332 
(89.20) 

5 
(1.30) 

9 
(2.40) 

5 
(1.30) 

10 
(2.70) 

6 
(1.60) 

5 
(1.30) 

จากตารางท่ี 8 พบว่า ส่ืออินเทอรเ์น็ต เป็นส่ือท่ีมีความถ่ีในการเปิดรบัทุกวันมากท่ีสุด 
จ านวน 270 (รอ้ยละ 72.60) รองลงมาคือ ส่ือโทรทศัน ์จ านวน 104 คน (รอ้ยละ 28.00) ล าดบัถัด
มาคือส่ือสิ่งพิมพ  ์จ านวน 9 คน (รอ้ยละ 2.40) ส่ืออ่ืน ๆ จ านวน 5 คน (รอ้ยละ 1.30) และส่ือวิทยุ
จ  านวน 4 คน (รอ้ยละ 1.10) 
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2.3 การน าข่าวสารด้านสุขภาพไปใช้ประยยชน ์

ตาราง 9 จ  านวนและรอ้ยละของการน าขา่วสารดา้นสขุภาพไปใชป้ระโยชนข์องมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ การน าข่าวสารด้านสุขภาพ 
ไปใช้ประยยชน ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพ่ือรบัรูเ้หตกุารณ ์ 209 28.60 
2 เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจ 248 33.90 
3 เพ่ือใชใ้นการสนทนา 38 5.20 
4 เพ่ือศกึษาหาความรู ้ 234 32.00 
5 อ่ืน ๆ 3 .40 

 รวม 732 100.00 

หมายเหต ุผูต้อบเลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ตารางท่ี 9 จากการศึกษาพบว่า การน าข่าวสารดา้นสุขภาพไปใช้ประโยชนข์องมารดา
ตัง้ครรภอ์นัดบัแรกคือ ใชเ้พ่ือช่วยในการตดัสินใจ จ านวน 248 คน (รอ้ยละ 33.90) รองลงมาคือ
เพ่ือศึกษาหาความรู ้จ  านวน 234 คน (รอ้ยละ 32.00) ล าดบัถัดมาคือ เพ่ือรบัรูเ้หตกุารณ ์จ านวน 
209 คน (รอ้ยละ 28.60) เพ่ือใชใ้นการสนทนา จ านวน 38 คน (รอ้ยละ 5.20) และเพ่ือใชใ้นดา้น 
อ่ืน ๆ จ านวน 3 คน (รอ้ยละ 4.00) 

2.4 ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกส่ือเชิงสุขภาพของมารดาตั้งครรภ ์

ตาราง 10 จ  านวนและรอ้ยละของผูท่ี้มีอิทธิพลตอ่การเลือกส่ือเชิงสขุภาพของมารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ ผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการเลือกส่ือ
เชิงสุขภาพ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพ่ือน 83 14.90 
2 ครูอาจารย ์ 12 2.20 
3 ครอบครวั 284 51.00 
4 ดารา/นกัรอ้ง 15 2.70 
5 ผูเ้ช่ียวชาญ 149 26.80 
6 อ่ืน ๆ 14 2.50 
 รวม 557 100.00 

หมายเหต ุผูต้อบเลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางท่ี 10 การศึกษาพบว่าผูท่ี้มีอิทธิพลตอ่การเลือกส่ือของมารดาตัง้ครรภอ์นัดบั
แรกคือ ครอบครัว จ านวน 284 คน (รอ้ยละ 51.00) รองลงมาคือผู้เช่ียวชาญ จ านวน 149 คน  
(รอ้ยละ 26.80) ล าดบัถดัไปคือ เพ่ือน จ านวน 83 คน (รอ้ยละ 14.90) ดารานกัรอ้ง จ  านวน 15 คน 
(รอ้ยละ 2.70) อ่ืน ๆจ านวน 14 คน (รอ้ยละ 2.50) และครูอาจารยจ์  านวน 12 (รอ้ยละ 2.20) 

2.5 ส่ือทีม่ารดาตั้งครรภไ์ด้รับข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ตาราง 11 จ  านวนและรอ้ยละของส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภไ์ดร้บัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ล าดับ ประเภทส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ส่ือวิทย ุ 5 1.00 
2 ส่ือโทรทศัน ์ 105 20.70 
3 ส่ือสิ่งพิมพ ์ 41 8.10 
4 ส่ืออินเทอรเ์น็ต 323 63.70 
5 ส่ืออ่ืน ๆ 33 6.50 
 รวม 507 100.00 

หมายเหต ุผูต้อบเลอืกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ตารางท่ี 11 จากการศึกษาพบว่าส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภไ์ดร้บัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
อันดับแรกคือ ส่ืออินเทอรเ์น็ต จ านวน 323 (รอ้ยละ 63.70) ล าดบัถัดมาคือส่ือโทรทัศน ์จ  านวน 
105 คน (ร้อยละ 20.70) ส่ือสิ่งพิมพ์ จ  านวน 41 คน (ร้อยละ 8.10) ส่ืออ่ืน ๆ จ านวน 33 คน  
(รอ้ยละ 6.50) และส่ือวิทยเุป็นล าดบัสดุทา้ย จ านวน 5 คน (รอ้ยละ 1.00) 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของ
มารดา 

จากทฤษฎีการกระท าตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ของ (Ajzen,  
1991) พบว่าปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมประกอบดว้ย 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นทศันคต ิ
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง และดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม 

3.1 ด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์หมายถึง การประเมินทางบวก-ลบของมารดาตัง้ครรภต์อ่พฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม ่เป็นความรูส้กึโดยรวมในการสนบัสนนุหรือตอ่ตา้นพฤตกิรรมนัน้ 

ตาราง 12 ปัจจัยทางจิตวิทยาดา้นทัศนคติท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ ์

ล าดับ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านทัศนคตทิี่
เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 นมแมมี่ประโยชนต์อ่ทารกแรกเกิด 4.94 3.69 มากท่ีสดุ 
2 การเลีย้งลกูดว้ยนมแมช่่วยประหยดั

คา่ใชจ้า่ยในครอบครวั 
4.79 4.04 มากท่ีสดุ 

3 แมท่กุคนสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้ 4.65 4.01 มากท่ีสดุ 
4 เดก็ท่ีเลีย้งดว้ยนมแมจ่ะมีสขุภาพดีกวา่

เดก็ท่ีเลีย้ง ดว้ยนมผสม 
4.73 3.69 มากท่ีสดุ 

5 การเลีย้งลกูดว้ยนมตนเอง ท าใหท้า่นรูส้ึก
วา่ตวัเองมีคา่ 

4.69 .523 มากท่ีสดุ 

6 การเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ป็นสิ่งท่ีทา่น
ภาคภมูิใจท าใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่ง
แมแ่ละลกู 

4.80 .471 มากท่ีสดุ 

7 การใหล้กูดดูนม จะท าใหเ้ตา้นมแม่ 
หยอ่นยาน 

2.84 .888 ปานกลาง 

8 แมท่ี่มีฐานะดีควรเลีย้งลกูดว้ยนมผสม 3.96 .846 มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ล าดับ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านทัศนคตทิี่
เกี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

9 การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เป็นเรื่องยุง่ยาก
ลา้สมยั 

4.08 .814 มาก 

10 การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จะท าใหไ้มไ่ด้
พกัผอ่น สขุภาพของแมท่รุดโทรมลง 

3.69 .908 มาก 

11 การใหล้กูดดูนมแม ่เป็นสิ่งท่ีนา่อาย 4.04 .849 มาก 
12 แมท่ี่มีเตา้นมเล็กสามารถเลีย้งลกูดว้ย 

นมแมไ่ด ้
4.01 .853 มาก 

 รวม 4.27 .371 มาก 

ตารางท่ี 12 จากการศึกษาพบว่าทัศนคติของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก  
(ค่าเฉล่ีย 4.27) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถามนมแม่มีประโยชน์ต่อทารกแรกเกิด 
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.94) การเลีย้งลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งท่ีท่านภาคภูมิใจ 
ท าให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่และลูก (ค่าเฉล่ีย 4.80) การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ช่วยประหยัด
คา่ใชจ้่ายในครอบครวั (คา่เฉล่ีย4.79) เด็กท่ีเลีย้งดว้ยนมแม่จะมีสขุภาพดีกว่าเด็กท่ีเลีย้ง ดว้ยนม
ผสม (ค่าเฉล่ีย 4.73) การเลีย้งลูกดว้ยนมตนเอง ท าให้ท่านรูส้ึกว่าตัวเองมีค่า (ค่าเฉล่ีย 4.69)  
แมท่กุคนสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้(คา่เฉล่ีย 4.65) ขอ้ค าถามท่ีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ขอ้ค าถาม การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ เป็นเรื่องยุ่งยากลา้สมยั (คา่เฉล่ีย 4.08) การใหล้กูดดูนมแม่เป็น
สิ่งท่ีน่าอาย (คา่เฉล่ีย 4.04) แม่ท่ีมีเตา้นมเล็กสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได ้(คา่เฉล่ีย 4.01) แม่ท่ี
มีฐานะดีควรเลีย้งลูกดว้ยนมผสม (ค่าเฉล่ีย 3.96) การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ จะท าใหไ้ม่ไดพ้กัผ่อน 
สขุภาพของแม่ทรุดโทรมลง(คา่เฉล่ีย 3.69) และขอ้ค าถามท่ีมีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
การใหล้กูดดูนม จะท าใหเ้ตา้นมแมห่ยอ่นยาน (คา่เฉล่ีย 2.84) 
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3.2 ด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง หมายถึง การรบัรูข้องมารดาตัง้ครรภ์
ว่าบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัส าหรบัเขาตอ้งการหรือไม่ตอ้งการใหเ้ขาท าพฤติกรรมนัน้  ๆ โดย
ทัง้นีบ้คุคลท่ีส าคญัส าหรบัอาจจะเป็นครอบครวั พอ่แม ่เพ่ือนสนิท หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ียอมรบั 

ตาราง 13 ปัจจยัทางจิตวิทยาดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง 

ล าดับ ด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 แพทยแ์ละพยาบาลใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
ประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละ
วิธีการใหน้มแก่ทา่น 

4.48 .516 มาก 

2 แพทยแ์ละพยาบาลใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
ปัญหาท่ีท่านอาจตอ้งพบในการใหน้มลกู 

4.33 .579 มาก 

3 ครอบครวัมีอิทธิพลตอ่ขา้พเจา้ในการ
ตดัสินใจเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

3.94 .905 มาก 

4 ครอบครวัเห็นความส าคญัและสนบัสนนุกบั
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องท่าน 

4.52 .580 มากท่ีสดุ 

5 ครอบครวัพดูและใหก้ าลงัใจรบัฟังปัญหา
และใหค้วามชว่ยเหลือทา่นในการท่ีท่านจะ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

4.45 .606 มาก 

6 ครอบครวัใหก้ารชว่ยเหลือในการท ากิจกรรม
อ่ืน ๆ เพ่ือใหท้า่นไดใ้หน้มลกูอยา่งเตม็ท่ี เชน่ 
การจดัหาอาหารท่ีมีประโยชน ์การเตรียม
สถานท่ีในบา้นเพ่ือความสะดวกในการใหน้ม 
เป็นตน้ 

4.46 .593 มาก 

7 เพ่ือน ๆ ของทา่นตา่งแนะน าใหท้า่นเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ 

4.31 .617 มาก 

 รวม 4.35 .608 มาก 
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ตารางท่ี 13 จากการศึกษาพบว่าในด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้างของมารดา
ตั้งครรภ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อค าถาม 
ครอบครวัเห็นความส าคญัและสนบัสนุนกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของท่าน ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.52) และขอ้อ่ืนอยู่ท่ีระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบั แพทยแ์ละพยาบาลให้
ค  าแนะน าเก่ียวกับประโยชนข์องการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่และวิธีการใหน้มแก่ท่าน (ค่าเฉล่ีย 4.48) 
ครอบครัวให้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมอ่ืน  ๆ เพ่ือให้ท่านได้ให้นมลูกอย่างเต็มท่ี เช่น  
การจัดหาอาหารท่ีมีประโยชน์ การเตรียมสถานท่ีในบา้นเพ่ือความสะดวกในการใหน้ม เป็นตน้  
(คา่เฉล่ีย 4.46) ครอบครวัพดูและใหก้ าลงัใจรบัฟังปัญหาและใหค้วามช่วยเหลือท่านในการท่ีท่าน
จะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ (คา่เฉล่ีย 4.45), แพทยแ์ละพยาบาลใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาท่ีท่านอาจ
ตอ้งพบในการใหน้มลูก (ค่าเฉล่ีย 4.33) เพ่ือน ๆ ของท่านต่างแนะน าใหท้่านเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่
(ค่าเฉล่ีย 4.31) และครอบครวัมีอิทธิพลต่อขา้พเจา้ในการตดัสินใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ (ค่าเฉล่ีย 
3.91) ตามล าดบั 

3.3 ด้านการรับรู้ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คือ ความเช่ือของ
มารดาตัง้ครรภถ์ึงความยากง่ายในการแสดงพฤติกรรมจากการประเมินความสามารถของตนเอง
วา่มีหรือไมมี่โอกาสท่ีจะท าพฤตกิรรมนัน้ ๆ 

ตาราง 14 ปัจจยัทางจิตวิทยาดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการแสดงพฤตกิรรม 

ล าดับ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการรับรู้

ความสามารถในการแสดงพฤตกิรรม 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ฉนัมีขอ้มลูในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่ดี 4.33 .582 มาก 

2 ฉันเช่ือมั่นว่าฉันจะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ได้
ส  าเรจ็ 

4.52 .566 มากท่ีสดุ 

3 ฉนัเช่ือมั่นวา่ฉนัจะมีน า้นมใหล้กูเพียงพอ 4.43 .599 มาก 

4 ฉนัมีภาวะสขุภาพทางรา่งกายท่ีพรอ้มใน
การท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

4.44 .605 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ล าดับ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านการรับรู้

ความสามารถในการแสดงพฤตกิรรม 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

5 ฉันมีความพรอ้มทางอารมณใ์นการท่ีจะ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

4.50 .542 มาก 

6 เม่ือฉันมีปัญหาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ฉนัสามารถแกปั้ญหาได ้

4.27 .503 มาก 

7 การเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่มใ่ชเ่รื่อง
ยากล าบากส าหรบัฉัน 

4.46 .579 มาก 

 รวม 4.42 .444 มาก 

ตารางท่ี 14 จากการศกึษาพบว่าดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมของ
มารดาตัง้ครรภภ์าพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ค าถาม
ท่ีว่าฉันเช่ือมั่นว่าฉันจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดส้  าเร็จ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉล่ีย 4.52) 
และขอ้อ่ืนอยู่ท่ีระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบั ฉันมีความพรอ้มทางอารมณใ์นการท่ีจะเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม ่(คา่เฉล่ีย 4.50) การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไมใ่ช่เรื่องยากล าบากส าหรบัฉนั (คา่เฉล่ีย 4.46) 
ฉนัมีภาวะสขุภาพทางรา่งกายท่ีพรอ้มในการท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ (คา่เฉล่ีย 4.44) ,ฉนัเช่ือมั่นว่า
ฉันจะมีน า้นมใหลู้กเพียงพอ (ค่าเฉล่ีย 4.43) ฉันมีขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีดี (ค่าเฉล่ีย 
4.33) และเม่ือฉันมีปัญหาในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ฉันสามารถแก้ปัญหาได้ (ค่าเฉล่ีย 4.27) 
ตามล าดบั  
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3.4 ปัจจัยทางจิตวิทยาภาพรวมในแต่ละด้านทีเ่กี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา 

ตาราง 15 ปัจจัยทางจิตวิทยาภาพรวมในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย  
นมแมข่องมารดา 

ล าดับ 
ปัจจัยทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับ
พฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่

ของมารดา 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ดา้นทศันคตใินการเลีย้งลกูดว้ย 
นมแม ่

4.27 .371 มาก 

2 ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง 4.35 .608 มาก 
3 ดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการ

ควบคมุพฤติกรรม 
4.42 .444 มาก 

 รวม 4.33 .33 มาก 

ตารางท่ี 15 การศึกษาพบว่าปัจจัยทางจิตวิทยาภาพรวมในแต่ละดา้นท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมทัง้หมดอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
4.33) เม่ือพิจารณารายดา้นจะพบว่าดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่คา่เฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.42) ล  าดบัรองลงมาคือดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง (คา่เฉล่ีย 4.35) 
และดา้นทศันคตเิป็นล าดบัสดุทา้ย (คา่เฉล่ีย 4.27) 
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ส่วนที ่4 การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์

เป็นความสามารถและทกัษะในการเขา้ถึงขอ้มลูสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ผ่านส่ือต่าง ๆ เป็นความรูค้วามเข้าใจน าไปสู่การวิเคราะห ์ประเมิน ปฏิบัติ และจัดการตัวเอง
รวมทัง้ชีแ้นะสงัคม จากการศึกษาของ Diane Levin-Zamir แบ่งระดบัของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ
เป็น 4 ระดบัไดแ้ก่ 

4.1 ระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ เป็นความ 
สามารถในการรบัรูข้อ้มลูเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่มารดาตัง้ครรภเ์ขา้ถึงและมีอยู่ 

ตาราง 16 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ใน
ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพของการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ล าดับ 
ระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพของ

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมใ่นส่ือ สขุภาพได ้

4.43 .533 มาก 

2 ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ในส่ือสขุภาพไดจ้าก
หลายแหลง่ เชน่โซเชียลมีเดีย,  
แอปพลิเคชนั, เว็บไซต ์เป็นตน้ 

4.50 .542 มาก 

3 ทา่นรูแ้ละเขา้ใจขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมท่ี่เผยแพร ่ผา่นส่ือสขุภาพ 

4.39 .526 มาก 

4 ทา่นสามารถอา่นและปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าดา้นเรื่องการ เลีย้งลกูดว้ยนม
แมใ่นส่ือท่ีท่านเปิดรบัได ้

4.41 .535 มาก 

 รวม 4.43 .477 มาก 
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จากตารางท่ี 16 ผลการศึกษาพบว่าการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือ
สุขภาพของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.43) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ท่ีระดบัมากทุกขอ้เรียงตามล าดบั คือ ขอ้ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ ในส่ือสุขภาพไดจ้ากหลายแหล่ง เช่น โซเชียลมีเดีย, แอพพลิเคชัน, เว็บไซต ์เป็นตน้  
(ค่าเฉล่ีย 4.50) ท่านสามารถคน้หาขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในส่ือ สุขภาพได ้(ค่าเฉล่ีย 4.43), 
ทา่นสามารถอ่านและปฏิบตัิตามค าแนะน าดา้นเรื่องการ เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในส่ือท่ีท่านเปิดรบัได ้
(ค่าเฉล่ีย 4.41) และท่านรูแ้ละเข้าใจข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ท่ีเผยแพร่ ผ่านส่ือสุขภาพ  
(คา่เฉล่ีย 4.39) ตามล าดบั 

4.2 ระดับการรับรู้อิทธิพลของส่ือสุขภาพที่มีต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
เป็นการตระหนักถึงผลกระทบของอิทธิพลท่ีมีต่อข้อมูลเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ว่าการ
น าเสนอของส่ือแตล่ะครัง้อาจสง่ผลกระทบอย่างไร 

ตาราง 17 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพล
ของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ล าดับ 
ระดับการรับรู้อิทธิพลของส่ือสุขภาพ

ทีม่ีต่อการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 เนือ้หาในส่ือสขุภาพโนม้นา้วใจทา่นเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ 

4.28 .622 มาก 

2 เนือ้หาในส่ือสขุภาพสว่นในการตดัสินใจ
เลีย้งลกูดว้ยนม แมข่องทา่น 

4.27 .601 มาก 

3 ส่ือสขุภาพท่ีมีขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือท าให้
ทา่นตอ้งการเลีย้ง ลกูดว้ยนมตวัเอง 

4.32 .599 มาก 

4 ขอ้มลูในส่ือสขุภาพท่ีรณรงคใ์หเ้ห็น
ประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
ยงัไมเ่พียงพอในการตดัสินใจใหท้า่น
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

3.70 1.012 มาก 

 รวม 4.14 .555 มาก 
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จากตารางท่ี 17 ผลการศึกษาพบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของ
ส่ือสุขภาพของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ท่ีระดบัมากทกุขอ้เรียงตามล าดบั คือ ขอ้ค าถาม ส่ือสขุภาพท่ีมีขอ้มูลท่ีเช่ือถือท าใหท้่าน
ตอ้งการเลีย้ง ลกูดว้ยนมตวัเอง (ค่าเฉล่ีย 4.32) เนือ้หาในส่ือสุขภาพโนม้นา้วใจท่านเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ (ค่าเฉล่ีย4.28), เนือ้หาในส่ือสุขภาพส่วนในการตัดสินใจเลีย้งลูกด้วยนม แม่ของท่าน  
(ค่าเฉล่ีย 4.27) และข้อมูลในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่่ท่ีเป็นประโยชน์ผ่าน ช่องทางต่าง  ๆ เพ่ือ
รณรงคใ์หมี้การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ยังไม่ เพียงพอส าหรบัท่านในการตดัสินใจว่าจะเลีย้งลูกดว้ย  
นมแม ่(คา่เฉล่ีย 3.70) ตามล าดบั 

4.3 ระดับการคิดเชิงวิเคราะหข้์อมูลจากส่ือสุขภาพของการเลีย้งลูกด้วย
นมแม่ หมายถึง การวิเคราะห์ส่ือท่ีเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในเชิงลึกโดยมีค่านิยมและ
ทศันคตแิฝงมากบัส่ือดว้ยและเจตนาของเนือ้หาส่ือ 

ตาราง 18 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์
ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ล าดับ 
ระดับการคิดเชิงวิเคราะหส่ื์อสุขภาพ

ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ทา่นคิดวา่ประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมท่ี่ปรากฎในส่ือสขุภาพ 
ท่ีทา่นเปิดรบัมีความนา่เช่ือถือ 

4.23 .574 มาก 

2 ทา่นเห็นดว้ยกบัวิธีการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ท่ี่ปรากฎในส่ือ สขุภาพท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ 

4.25 .528 มาก 

3 ทา่นสามารถแยกแยะไดว้า่ขอ้มลูใดคือ 
ความคดิเห็นขอ้มลูใดคือขอ้เท็จจรงิ
เก่ียวกบัวิธีการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่
ปรากฎในส่ือสขุภาพ 

4.29 .536 มาก 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ล าดับ 
ระดับการคิดเชิงวิเคราะหส่ื์อสุขภาพ

ของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

4 ทา่นสามารถบอกไดถ้ึงโฆษณาแฝงท่ีมี 
ผลประโยชนท์างธุรกิจซึ่งปรากฏในส่ือ
สขุภาพเก่ียวกบัน า้นมท่ีใชเ้ลีย้งลกู  

4.13 .635 มาก 

 รวม 4.22 .485 มาก 

จากตารางท่ี 18 ผลการศึกษาพบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสขุภาพของการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่าอยู่ท่ีระดบัมากทกุขอ้เรียงตามล าดบั คือ ขอ้ค าถาม ท่านสามารถแยกแยะไดว้่าขอ้มูลใดคือ 
ความคิดเห็นข้อมูลใดคือข้อเท็จจริงเก่ียวกับวิธีการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีปรากฎในส่ือสุขภาพ  
(ค่าเฉล่ีย 4.29) ท่านเห็นด้วยกับวิธีการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่่ ท่ีปรากฎในส่ือ สุขภาพท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ (คา่เฉล่ีย 4.25), ท่านคิดว่าประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีปรากฎ ในส่ือสขุภาพ
ท่ีท่านเปิดรับมีความน่าเช่ือถือ (ค่าเฉล่ีย 4.23) และท่านสามารถบอกได้ถึงโฆษณาแฝง 
ท่ีมีผลประโยชนท์างธุรกิจซึ่งปรากฏในส่ือสุขภาพ เก่ียวกับน า้นมท่ีใช้เลีย้งลูก (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
ตามล าดบั  
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4.4 ระดับความตั้งใจที่กระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับในการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ เป็นการแสดงความคิดเห็นต่อส่ือซึ่งสะท้อนความคิด ผ่านการ
ไตรต่รองและพิจารณาวา่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมน่ัน้เป็นสิ่งท่ีควรกระท า 

ตาราง 19 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัความ
ตัง้ใจท่ีกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ล าดับ 
ระดับความตั้งใจทีก่ระท าปฏิกิริยา

สะท้อนกลับในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

ระดับความคิดเหน็ 
ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ทา่นตัง้ใจจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียว
อยา่งนอ้ย 6 เดือนหลงัจากท่ีประเมินความ
นา่เช่ือถือจากขอ้มลูท่ีไดจ้าก ส่ือสขุภาพ
ตา่ง ๆ แลว้ 

4.47 .724 มาก 

2 ทา่นไดท้  าการศกึษาจากส่ือสขุภาพมาเป็น
อยา่งดีและ วางแผนในเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
อยา่งเดียวใหน้านท่ีสดุเทา่ท่ี จะท าได ้

4.40 .710 มาก 

3 ทา่นสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรูใ้นการ
เลีย้งลกูดว้ยนม แม่ใ่หแ้ก่ผูอ่ื้นไดท้ัง้ดว้ย
ตนเองและผา่นส่ือสขุภาพ 

4.08 .822 มาก 

4 ทา่นเตรียมความพรอ้มทัง้ในดา้นรา่งกาย
และจิตใจโดย ไดท้  าการศกึษาคน้ควา้
ขอ้มลูจากส่ือท่ีเขา้ถึงและมีความนา่เช่ือถือ 

4.36 .681 มาก 

 รวม 4.33 .608 มาก 

จากตารางท่ี 19 ผลการศกึษา พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัความตัง้ใจท่ีกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ท่ีระดบั
มากทุกข้อเรียงตามล าดับ คือ ท่านตั้งใจจะเลีย้งลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย  6 เดือน
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หลงัจากท่ีประเมินความน่าเช่ือถือจากขอ้มูลท่ีไดจ้าก ส่ือสขุภาพตา่ง ๆ แลว้ (คา่เฉล่ีย 4.47) ท่าน
ไดท้  าการศกึษาจากส่ือสขุภาพมาเป็นอยา่งดีและ วางแผนในเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวใหน้าน
ท่ีสุดเท่าท่ี  (ค่าเฉ ล่ีย  4.40), ท่านเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและจิตใจโดย ได้
ท าการศกึษาคน้ควา้ขอ้มลูจากส่ือท่ีเขา้ถึงและมีความนา่เช่ือถือ (คา่เฉล่ีย 4.36) และท่านสามารถ
ท่ีจะถ่ายทอดความรูใ้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ให้แก่ผู้อ่ืนไดท้ั้งดว้ยตนเองและผ่านส่ือสุขภาพ 
(คา่เฉล่ีย 4.08) ตามล าดบั 

4.5 ระดับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของมารดาตั้งครรภใ์นแต่ละด้านและภาพรวม 

ตาราง 20 ระดบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ 

ล าดับ 
ระดับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้าน

พฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ความหมาย 

1 ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพของการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

4.43 .477 มาก 

2 ระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่
การพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

4.14 .555 มาก 

3 ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

4.22 .485 มาก 

4 ระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ 

4.33 .608 มาก 

 รวม 4.28 .432 มาก 

จากตารางท่ี 20 ผลการศกึษาพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ มีระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น 
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.28) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ระดับการรู ้เท่าทันส่ือรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยระดับ  
การระบุเนือ้หาส่ือมีระดบัสูงท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยา
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สะทอ้นกลับในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์(ค่าเฉล่ีย 4.33) ล  าดบัถัดมาคือระดบั
การคิดเชิงวิเคราะหส่ื์อสุขภาพของการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ (ค่าเฉล่ีย 4.22) และดา้นการรบัรูถ้ึง
อิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฤตกิรรมวิเคราะห ์มีระดบัต ่าท่ีสดุ (คา่เฉล่ีย 4.14) 

ส่วนที ่5 การวิเคราะหส์มมตฐิานความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการ
รู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธก์ับการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อของมารดาตัง้ครรภมี์ความสมัพันธ์กับการรู ้
เทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 ปัจจยัทางจิตวิทยาไดแ้ก่ ทศันคติ, การคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง
และการรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

โดยมีการใชส้ถิตวิิจยั ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได ้จ  านวนครัง้การตัง้ครรภ์ ประสบการณ์การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มีความสัมพันธ์กับการรู ้
เทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ใช้สถิติ ANOVA ทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ  
(F-test) เพ่ือศึกษาว่าความแตกต่างของอายุท่ีมีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรม  
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 21 ตารางแสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรอายุต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวม โดยการใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่าง 
คา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 3.728 5 1.388 7.999 .000* 
ภายในกลุม่ 65.502 366 .174   

รวม 69.230 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 21 พบว่ามารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกตา่งกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมแตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 คู ่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคูว่า่กลุม่อายใุดบา้งท่ีมี ระดบัการ
รูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภภ์าพรวมจ าแนกตามอายขุองมารดาตัง้ครรภ ์ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ของคา่เฉล่ียเป็นรายคูด่ว้ย Scheffe Test 

ล าดับ อายุ 
อายุ 

18-20 ปี 21-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึน้ไป 
1 18-20 ปี - -.278 -.253 -.269 -.402* -.159 
2 21-24 ปี  - .024 .009 -.123 .118 
3 25-29 ปี   - -.015 -.148 .094 
4 30-34 ปี    - -.133 .109 
5 35-39 ปี     - .242 
6 40 ปีขึน้ไป      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 22 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภภ์าพรวม มารดาท่ีมีอายุในช่วง 18-20 ปีนอ้ยกว่าช่วงอายุ 35-39 ปีอย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิต ิระดบั 0.05  

ตาราง 23 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอายตุอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภร์ะดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ โดยใชส้ถิติทดสอบหาความ
แตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.257 5 1.051 4.842 .000* 
ภายในกลุม่ 79.475 366 .217   

รวม 84.732 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 23 พบว่าการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ ของมารดาตัง้ครรภ์ท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีระดับการระบุ
เนือ้หาส่ือสขุภาพท่ีแตกตา่งกนัอย่างนอ้ย 1 คู ่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท า
การเปรียบเทียบรายคูว่า่กลุม่อายใุดบา้งท่ีมี ท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 24 แสดงการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ จ าแนกตามอายุของมารดาตัง้ครรภ ์ดว้ยวิธีการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียเป็นรายคูด่ว้ย Scheffe Test 

ล าดับ อายุ 
อายุ 

18-20 ปี 21-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึน้ไป 
1 18-20 ปี - -.327 -.345* -.324 -.489* -.315 
2 21-24 ปี  - .018 .003 -.161 .012 
3 25-29 ปี   - -.021 -.144 .030 
4 30-34 ปี    - -.164 .009 
5 35-39 ปี     - .242 
6 40 ปีขึน้ไป      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 24 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ มารดามีอายุในช่วง 18-20 ปีน้อยกว่าช่วงอายุ 25-29 ปี  
และชว่งอาย ุ35-39 ปีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิระดบั 0.05 

ตาราง 25 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม  
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมโ่ดยใชส้ถิตทิดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 2.255 5 .451 1.472 .198 
ภายในกลุม่ 112.166 366 .306   

รวม 114.421 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 25 พบว่ามารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกตา่งกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่มแ่ตกตา่งกนั 

ตาราง 26 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม  
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพ 
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมโ่ดยใชส้ถิตทิดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 3.025 5 .605 2.632 .024* 
ภายในกลุม่ 84.108 366 .230   

รวม 87.132 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 26 พบว่ามารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือท าการเปรียบเทียบรายคูไ่ม่พบคู่
ตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ตาราง 27 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอายุต่อการรู ้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรม 
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่โดยใชส้ถิติทดสอบหาความแตกตา่งค่าเอฟ 
(F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 8.300 5 1.660 4.704 .000* 
ภายในกลุม่ 129.165 366 .353   

รวม 137.466 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 27 พบว่ามารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บั
จากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคู่ว่ากลุ่มอายุใดบา้งท่ีมี การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์แตกตา่งกนั 

ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ระดับความตั้งใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะท้อนกลับในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์จ  าแนกตามอายุของมารดาตัง้ครรภ ์ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คา่เฉล่ียเป็นรายคูด่ว้ย Scheffe Test 

ล าดับ อายุ อายุ 
18-20 ปี 21-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40 ปีขึน้ไป 

1 18-20 ปี - -.475* -.329 -.307 -.531* -.107 
2 21-24 ปี  - .146 .167 -.056 .368 
3 25-29 ปี   - .022 -.202 .222 
4 30-34 ปี    - -.223 .200 
5 35-39 ปี     - .434 
6 40 ปีขึน้ไป      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

ตารางท่ี 28 พบว่าการรูเ้ท่าทันส่ือด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีมารดามีอายุในช่วง 18-20 ปีน้อยกว่าช่วงอายุ 21-24 ปี และช่วงอายุ 35-39 ปี  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิระดบั 0.05 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) 
เพ่ือศึกษาว่าความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 29 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่อการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมโดยใชส้ถิติ  
ANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.552 4 1.388 7.999 .000* 
ภายในกลุม่ 63.678 367 .174   

รวม 69.230 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 29 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกตา่งกนัมีระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นต้องท าการ
เปรียบเทียบรายคู่ว่ากลุ่มอายุเท่าใดบา้งท่ีมี ระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมท่ีแตกตา่งกนั 
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ตาราง 30 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ภาพรวมจ าแนกตามระดับ
การศกึษา 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช 

อนุปริญญา/
ปวส 

ปริญญา 
ตร ี

ปริญญายท 
ขึน้ไป 

มธัยมศกึษาตอนตน้ - -.134 -.161 -.281* -.479* 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช 

 - -.027 -.147 -.345* 

อนปุรญิญา/ปวส   - -.120 -.319 
ปรญิญาตรี    - -.199 
ปรญิญาโทขึน้ไป     - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 30 พบว่า (1) การรูเ้ท่าทันส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภภ์าพรวม พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบั
ปริญญาตรี และระดบัปริญญาโทขึน้ไป (2) การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวม ท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวชน้อยกว่าระดับ
ปรญิญาโทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิระดบั 0.05 

ตาราง 31 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่อการ
รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการระบุ
เนือ้หาส่ือสขุภาพโดยใชส้ถิติ ANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.921 4 1.480 6.893 .000* 
ภายในกลุม่ 78.811 367 .215   

รวม 84.732 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 31 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอายแุตกตา่งกนัมีระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่น
ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพแตกต่างกนัอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดังนั้นต้องท าการเปรียบเทียบรายคู่ว่ากลุ่มอายุเท่าใดบ้างท่ีมี การรู ้เท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพท่ีแตกตา่ง
กนั 

ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือ
สขุภาพจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช 

อนุปริญญา/
ปวส 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญายท 
ขึน้ไป 

มธัยมศกึษาตอนตน้ - -.137 -.128 -.282* -.504* 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช 

 - .009 -.145 -.366* 

อนปุรญิญา/ปวส   - -.154 -.376 
ปรญิญาตรี    - -.221 
ปรญิญาโทขึน้ไป     - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 32 พบว่า (1) การรูเ้ท่าทันส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกว่า
ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาโทขึน้ไป (2) การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช.นอ้ยกว่าระดบัปรญิญา
โทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิระดบั 0.05  
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ตาราง 33 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่อการ
รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการรบัรู ้
อิทธิพลส่ือสขุภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ โดยใชส้ถิติ  ANOVA ทดสอบหาความ
แตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 2.632 4 .658 2.160 .073 
ภายในกลุม่ 111.789 367 .305   

รวม 114.421 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 33 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอายุแตกตา่งกนัมีระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่  
ในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือสุขภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไม่แตกตา่งกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตาราง 34 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่อการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยใชส้ถิติ ANOVA ทดสอบหาความ
แตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 8.946 4 2.236 10.497 .000* 
ภายในกลุม่ 78.187 367 .213   

รวม 87.132 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 34 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอายแุตกตา่งกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบั
การคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ แตกต่างกัน อย่างนอ้ย 1 คู ่
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคู่ว่ากลุ่มอายเุท่าใดบา้งท่ี
แตกตา่งกนั 

ตาราง 35 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นในระดบัการคิดเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช 

อนุปริญญา/
ปวส 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญายท 
ขึน้ไป 

มธัยมศกึษาตอนตน้ - -.077 -.124 -.291* -.634* 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช 

 - .047 -.214* -.557* 

อนปุรญิญา/ปวส   - -.167 -.510* 
ปรญิญาตรี    - -.344 
ปรญิญาโทขึน้ไป     - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 35 พบว่า (1) การรูเ้ท่าทันส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้อยกว่าระดับปริญญาตรี  และระดับปริญญาโทขึน้ไป  
(2) การรูเ้ท่าทันส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ท่ีมีการศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวชนอ้ยกว่าระดบัปริญญาและระดบัปริญญาโทขึน้ไป  (3) การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส นอ้ยกว่าปริญญาโท  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิระดบั 0.05  
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ตาราง 36 แสดงค่าความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลักษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาต่อการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความ
ตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ โดยใชส้ถิต ิ
ANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 7.014 4 1.753 4.933 .001* 
ภายในกลุม่ 130.452 367 .355   

รวม 137.466 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 36 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอายแุตกตา่งกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบั
ของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่  
แตกต่างกัน อย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบ
รายคู่ว่ากลุ่มอายุเท่าใดบา้งท่ีมี การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพ  
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช 

อนุปริญญา/
ปวส 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญายท 
ขึน้ไป 

มธัยมศกึษาตอนตน้ - -.186 -.281 -.358* -.428 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช 

 - .095 -.171 -.241 

อนปุรญิญา/ปวส   - -.076 -.146 
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ตาราง 37 (ตอ่) 

ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช 

อนุปริญญา/
ปวส 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญายท 
ขึน้ไป 

ปรญิญาตรี    - -.070 
ปรญิญาโทขึน้ไป     - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 37 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์ระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่ท่ีมีการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญาตรี อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิระดบั 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) 
เพ่ือศกึษาว่าความแตกตา่งของลกัษณะส่วนบคุคลดา้นอาชีพมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 38 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม โดยใชส้ถิติทดสอบ
หาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 3.404 5 .681 3.75 .002 
ภายในกลุม่ 65.826 366 .180   

รวม 69.230 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 38 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอาชีพแตกตา่งกนัมีระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
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ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการ
เปรียบเทียบรายคูว่า่อาชีพใดบา้งแตกตา่งกนั 

ตาราง 39 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมจ าแนกตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ 
อาชีพ 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

แม่บ้าน เกษตรกร อื่น ๆ 

1 รบัราชการ - .220 .228 .257* .070 .267* 
2 บรษิัทเอกชน  - .008 .037 -.150 .046 
3 ธุรกิจสว่นตวั   - .029 -.158 .038 
4 แมบ่า้น    - -.187 .009 
5 เกษตรกร     - .196 
6 อ่ืน ๆ      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 39 พบว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นภาพรวมพบวา่กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีอาชีพรบัราชการมากกวา่อาชีพแม่บา้น และอาชีพอ่ืน ๆ 
อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

ตาราง 40 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือ
สขุภาพ โดยใชส้ถิตทิดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 2.823 5 .565 2.523 .029* 
ภายในกลุม่ 81.909 366 .224   

รวม 81.732 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 40 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอาชีพแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใน
ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้
ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคูว่า่อาชีพใดบา้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 41 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือ
จ าแนกตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ 
อาชีพ 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

แม่บ้าน เกษตรกร อื่น ๆ 

1 รบัราชการ - .157 .201 .157 .090 .285* 
2 บรษิัทเอกชน  - .043 .000 -.067 .128 
3 ธุรกิจสว่นตวั   - .043 -.110 .087 
4 แมบ่า้น    - -.067 .128 
5 เกษตรกร     - .195 
6 อ่ืน ๆ      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 41 พบว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ ท่ีมีอาชีพรบัราชการมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ อย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิตริะดบั .05  
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ตาราง 42 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือท่ีมีตอ่
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่โดยใชส้ถิตทิดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 2.166 5 .433 1.412 .219 
ภายในกลุม่ 112.255 366 .307   

รวม 114.421 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 42 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอาชีพแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ไม่แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตาราง 43 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ  
(F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.494 5 1.099 4.926 .000* 
ภายในกลุม่ 81.638 366 .223   

รวม 87.132 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 43 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีอาชีพแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม ่
แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบ
รายคูว่า่อาชีพใดบา้งท่ีแตกตา่งกนั 
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ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จ าแนกตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ 
อาชีพ 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

แม่บ้าน เกษตรกร อื่น ๆ 

1 รบัราชการ - .290* .324* .305* .033 .314* 
2 บรษิัทเอกชน  - .034 .015 -.257 .023 
3 ธุรกิจสว่นตวั   - -.018 -.290 .009 
4 แมบ่า้น    - -.272 .009 
5 เกษตรกร     - .280 
6 อ่ืน ๆ      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 44 พบว่า (1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่  
ท่ีมีอาชีพรบัราชการมีมากกว่าพนกังานบรษิัทเอกชน อาชีพธุรกิจส่วนตวั อาชีพแม่บา้น และอาชีพ 
อ่ืน ๆ อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

ตาราง 45 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอาชีพต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะ
กระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ใชส้ถิติทดสอบหา
ความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 6.79 5 1.358 3.803 .002* 
ภายในกลุม่ 130.676 366 .357   

รวม 137.466 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 45 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภ์ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้นต้องท าการ
เปรียบเทียบรายคูว่า่อาชีพใดบา้งท่ีท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 46 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จ าแนกตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ 
อาชีพ 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

แม่บ้าน เกษตรกร อื่น ๆ 

1 รบัราชการ - .320* .182 .403* .128 .247 
2 บรษิัทเอกชน  - -.137 .083 -.192 -.072 
3 ธุรกิจสว่นตวั   - .220 -.055 .064 
4 แมบ่า้น    - -.275 -.156 
5 เกษตรกร     - .120 
6 อ่ืน ๆ      - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 46 พบว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีอาชีพรบัราชการมากกว่าพนกังานบริษัทเอกชน และอาชีพแม่บา้น อย่างมี
นยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05  
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 จะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) เพ่ือ
ศึกษาว่าความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดมี้ผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 47 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต้อ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวมแบบสถิติทดสอบหา
ความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 3.984 5 .797 4.469 .001 
ภายในกลุม่ 65.246 366 .178   

รวม 69.230 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 47 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีรายไดแ้ตกตา่งกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภภ์าพรวมแตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้
ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคูว่า่รายไดเ้ทา่ไหรบ่า้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 48 การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ย  Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ 
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมจ าแนกตามรายได ้

รายได้ 
ต ่ากว่า 
10000 
บาท 

10001-
15000 
บาท 

15001-
20000 
บาท 

20001-
25000 
บาท 

25001-
30000 
บาท 

30000 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่า 10000 บาท - .004 -.099 -.143 -.146 -.425* 
10001-15000 บาท  - -.104 -.147 -.150 -.429* 
15001-20000 บาท   - -.043 -.046 -.325 
20001-25000 บาท    - -.003 -.279 
25001-30000 บาท     - .279 
30000 บาทขึน้ไป      - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 48 พบว่า มารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป มีการรู ้เท่าทันส่ือด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมมากกว่ามารดาท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 
10000 บาท และ 10001-15000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

ตาราง 49 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายได้ตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือ
สขุภาพ โดยใชส้ถิตทิดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.624 5 1.125 5.204 .000* 
ภายในกลุม่ 79.108 366 .216   

รวม 84.732 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 49 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภ์ท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่  
ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพแตกตา่งกนัอยา่งนอ้ย 1 คู ่อย่างมีนยัส าคญั 
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคูว่า่รายไดเ้ท่าไหรบ่า้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 50 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภร์ะดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพจ าแนกตาม
รายได ้

รายได้ 
ต ่ากว่า 
10000 
บาท 

10001-
15000 
บาท 

15001-
20000 
บาท 

20001-
25000 
บาท 

25001-
30000 
บาท 

30000 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 10000 บาท - .045 -.072 -.119 -.080 -.512* 
10001-15000 บาท  - -.117 -.164 -.125 -.557* 
15001-20000 บาท   - -.047 -.008 -.440* 
20001-25000 บาท    - .039 -.393 
25001-30000 บาท     - -.432 
30000 บาทขึน้ไป      - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05  
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จากตารางท่ี  50 พบว่า มารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป มีการรู ้เท่าทันส่ือด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพมากกว่า
มารดาท่ีมีรายได้ต  ่ ากว่า 10000 บาท ,10001-15000 บาท และ 15001-20000 บาทอย่างมี
นยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

ตาราง 51 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต้อ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือ
สุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ  
(F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ .805 5 .161 .519 .762 
ภายในกลุม่ 113.616 366 .310   

รวม 114.421 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 51 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีรายไดแ้ตกตา่งกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่  
ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตาราง 52 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต้อ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ โดยใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ  
(F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.695 5 1.139 5.119 .000* 
ภายในกลุม่ 81.438 366 .223   

รวม 87.132 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05  



  91 

จากตารางท่ี 52 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีรายไดแ้ตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ์ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม ่
แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบ
รายคูว่า่รายไดเ้ทา่ไหรบ่า้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 53 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จ าแนกตามรายได ้

รายได้ 
ต ่ากว่า 
10000 
บาท 

10001-
15000 
บาท 

15001-
20000 
บาท 

20001-
25000 
บาท 

25001-
30000 
บาท 

30000 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากวา่ 10000 บาท - .008 -.149 -.160 -.180 -.494* 
10001-15000 บาท  - -.157 -.168 -.188 -.502* 
15001-20000 บาท   - -.011 -.031 -.345 
20001-25000 บาท    - -.020 -.334 
25001-30000 บาท     - -.314 
30000 บาทขึน้ไป      - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 53 พบว่า มารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป มีการรู ้เท่าทันส่ือด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่มากกว่ามารดาท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท และ10001-15000 
บาท อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05  
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ตาราง 54 แสดงคา่ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดต้อ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยใชส้ถิตทิดสอบหา
ความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 6.889 5 1.378 3.862 .002* 
ภายในกลุม่ 130.577 366 .357   

รวม 137.466 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 54 การทดสอบความแตกต่างของคา่เฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่ามารดา
ตัง้ครรภท่ี์มีรายไดแ้ตกต่างกันมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพ  
ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 ดงันัน้ตอ้งท าการ
เปรียบเทียบรายคูว่า่รายไดเ้ทา่ไหรบ่า้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 55 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ  าแนกตามรายได ้

รายได้ 
ต ่ากว่า 
10000 
บาท 

10001-
15000 
บาท 

15001-
20000 
บาท 

20001-
25000 
บาท 

25001-
30000 
บาท 

30000 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่า 10000 บาท - -.068 -.116 -.209 -.285 -.574* 
10001-15000 บาท  - -.048 -.140 -.216 -.506* 
15001-20000 บาท   - -.092 -.168 -.458 
20001-25000 บาท    - -.076 -.365 
25001-30000 บาท     - -.289 
30000 บาทขึน้ไป      - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 55 มารดาท่ีมีรายได ้30000 บาทขึน้ไป มีการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับ  
ท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มากกว่ามารดาท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10000 บาท 
และ10001-15000 บาทอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) 
เพ่ือศึกษาว่าความแตกต่างของจ านวนครัง้การตั้งครรภ์มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 56 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างจ านวนครัง้การตัง้ครรภต์่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภแ์บบสถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ  
(F-test) 

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนม

แมข่องมารดาตั้งครรภ ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพภาพรวม ระหวา่งกลุม่ .428 4 .107 .571 .684 
ภายในกลุม่ 68.802 367 .187   

 รวม 69.230 371    
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ระหวา่งกลุม่ 1.347 4 .337 1.482 .207 

ภายในกลุม่ 83.385 367 .227   
 รวม 84.732 371    
ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพลของสือ่
สขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่ 

ระหวา่งกลุม่ 2.053 4 .513 1.676 .155 
ภายในกลุม่ 112.368 367 .306   

 รวม 114.421 371    
ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจาก
สือ่สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ระหวา่งกลุม่ .934 4 .234 .995 .410 
ภายในกลุม่ 86.198 367 .235   

 รวม 87.132 371    
ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ระหวา่งกลุม่ .249 4 .062 .167 .955 
ภายในกลุม่ 137.216 367 .374   

 รวม 137.466 371    
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จากตารางท่ี 56 การทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียโดยสถิต ิANOVA พบวา่ 
1) จ านวนครัง้ในการตั้งครรภ์ของมารดาไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน

พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 
ระดบั .05 

2) จ านวนครัง้ในการตั้งครรภ์ของมารดาไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3) จ านวนครัง้ในการตั้งครรภ์ของมารดาไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมี
ตอ่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4) จ านวนครัง้ในการตั้งครรภ์ของมารดาไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

5) จ านวนครัง้ในการตั้งครรภ์ของมารดาไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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สมมติฐานข้อที ่1.6 กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีประสบการณใ์นการเลีย้งลกูท่ีแตกตา่ง
กัน มีระดับการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ท่ี
แตกตา่งกนั 

ตาราง 57 การทดสอบความแตกต่างของระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยใชส้ถิต
ทดสอบคา่ที(t-test) 

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์

ประสบการณ์
ในการเลีย้ง
ลูกดว้ยนมแม่ 

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

เคย 4.27 .429 -.436 369 .663 
ไมเ่คย 4.29 .435    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

เคย 4.47 .484 1.269 369 .205 
ไมเ่คย 4.41 .471    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

เคย 4.12 .554 -1.280 369 .201 
ไมเ่คย 4.18 .556    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

เคย 4.19 .495 -1.229 369 .220 
ไมเ่คย 4.25 .475    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

เคย 4.33 .612 -.088 369 .930 
ไมเ่คย 4.33 .604    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

ตารางท่ี 57 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามประสบการณใ์นการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่โดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ภาพรวม จ าแนกตามประสบการณใ์นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มีค่า Sig.เท่ากับ .963 ซึ่งมากกว่า 
0.05 หมายความว่า ประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม 

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสขุภาพ จ าแนกตามประสบการณใ์นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มีคา่ Sig.
เท่ากบั .205 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ประสบการณใ์นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลต่อ
การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัการระบุ
เนือ้หาส่ือสขุภาพ 

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มีค่า Sig.เท่ากับ .201 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ มีค่า Sig.เท่ากับ .220 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
ประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ มีคา่ Sig.เท่ากบั .930 ซึ่งมากกวา่ 0.05 
หมายความว่า ประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่ส่งผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ความแตกต่างของพฤติกรรมการใชส่ื้อดา้นสุขภาพ มีผลต่อ
การรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์ท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 จะใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ (F-test) 
เพ่ือศกึษาว่าประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพมีผลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภห์รือไม่ 

ตาราง 58 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
ต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม 
โดยใชส้ถิต ิANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 2.252 2 1.126 6.203 .002 
ภายในกลุม่ 66.978 369 .182   
รวม 69.230 371    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 58 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าส่ือท่ี
มารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพต่างกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมแตกตา่งกนัอย่างนอ้ย 1 คู ่อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดงันั้นตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคู่ว่าส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภ์เลือกรบัขอ้มูล
ขา่วสารดา้นสขุภาพอะไรบา้งท่ีแตกตา่งกนั 

ตาราง 59 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม จ าแนกประเภทส่ือท่ีเลือกรบั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ 

ประเภทส่ือ 
ประเภทส่ือ 

ส่ือวิทยุและส่ือส่ิงพมิพ ์ ส่ือยทรทัศน ์ ส่ืออินเทอรเ์น็ต 
ส่ือวิทยแุละส่ือสิ่งพิมพ ์ - 0.513 .277 
ส่ือโทรทศัน ์  - -.235* 
ส่ืออินเทอรเ์น็ต   - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05  
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จากตารางท่ี 59 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภใ์นภาพรวม ท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพจากส่ือโทรทศันต์  ่ากว่ามารดาท่ีเลือกรบั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพจากส่ืออินเทอรเ์น็ต อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 

ตาราง 60 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
ต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการ
ระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ โดยใชส้ถิต ิANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.876 2 .938 4.177 .016* 
ภายในกลุม่ 82.856 369 .225   

รวม 84.732 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 60 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าส่ือท่ี
มารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพต่างกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพท่ีแตกต่างกันอย่าง
นอ้ย 1 คู ่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคู่วา่ส่ือท่ีมารดา
ตัง้ครรภ์เลือกรบัข้อมูลข่าวสารดา้นสุขภาพอะไรบา้งท่ีท าให้ระดับการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพแตกตา่งกนั 

ตาราง 61 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพจ าแนก
ประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ 

ประเภทส่ือ 
ประเภทส่ือ 

ส่ือวิทยุและส่ือส่ิงพมิพ ์ ส่ือยทรทัศน ์ ส่ืออินเทอรเ์น็ต 
ส่ือวิทยแุละส่ือสิ่งพิมพ ์ - .429 .210 
ส่ือโทรทศัน ์  - -.219* 
ส่ืออินเทอรเ์น็ต   - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 
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จากตารางท่ี 61 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภ ์ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสุขภาพ ท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพจากส่ือโทรทศัน์
ต  ่ากว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการระบุ
เนือ้หาส่ือสุขภาพท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากส่ืออินเทอรเ์น็ต อย่างมีนัยส าคญัทาง 
สถิตริะดบั .05 

ตาราง 62 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
ต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการ
รบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่โดยใชส้ถิต ิANOVA ทดสอบ
หาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.025 2 .512 1.667 .190 
ภายในกลุม่ 113.397 369 .307   

รวม 84.732 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 62 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าส่ือท่ี
มารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพต่างกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ในระดับการรับรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อ
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ตาราง 63 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
ต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการ
คิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยใชส้ถิติ ANOVA ทดสอบหา
ความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 1.717 2 .858 3.708 .025* 
ภายในกลุม่ 85.416 369 .231   

รวม 87.132 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05  
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จากตารางท่ี 63 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าส่ือท่ี
มารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพต่างกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ดว้ย Scheffe Test ไม่พบคู่แตกต่างของประเภทส่ือท่ีเลือกรบั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ 

ตาราง 64 แสดงค่าความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรประเภทส่ือท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ
ตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของ
ความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่   
โดยใช ้สถิต ิANOVA ทดสอบหาความแตกตา่งคา่เอฟ (F-test) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหวา่งกลุม่ 5.635 2 2.817 7.886 .000* 
ภายในกลุม่ 131.831 369 .357   

รวม 137.466 371    
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 64 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยสถิติ ANOVA พบว่าส่ือท่ี
มารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพต่างกนัมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่แตกต่างกันอย่างนอ้ย 1 คู ่อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ตอ้งท าการเปรียบเทียบรายคู่ว่าส่ือท่ีท าให้การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่แตกตา่งกนั  
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ตาราง 65 การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคูด่ว้ย Scheffe Test ของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยา
สะท้อนกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่  จ  าแนกตามประเภทส่ือท่ีเลือกรบั
ขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพ 

ประเภทส่ือ 
ประเภทส่ือ 

ส่ือวิทยุและส่ือส่ิงพมิพ ์ ส่ือยทรทัศน ์ ส่ืออินเทอรเ์น็ต 
ส่ือวิทยแุละส่ือสิ่งพิมพ ์ - .685 .300 
ส่ือโทรทศัน ์  - -.385* 
ส่ืออินเทอรเ์น็ต   - 
*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 65 พบว่าการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพจากส่ือโทรทศันต์  ่ากว่ามารดาท่ีเลือก
รบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพจากส่ืออินเทอรเ์น็ต อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิตริะดบั .05 
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สมมติฐานข้อ 2.2 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์น าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณแ์ตกต่างกับ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้

ตาราง 66 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแมภ่าพรวมจ าแนกตามน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณ ์

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ 

เพื่อการรับรู้
เหตุการณ ์

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมใ่ช ้ 4.28 .432 -.248 370 .777 
ใช ้ 4.29 .433    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมใ่ช ้ 4.42 .472 -.409 370 .682 
ใช ้ 4.44 .483    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.13 .546 -.292 370 .771 
ใช ้ 4.15 .564    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.21 .502 -.342 370 .733 
ใช ้ 4.21 .471    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่สขุภาพ
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.33 .611 .155 370 .877 
ใช ้ 4.32 .608    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 66 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ จ  าแนกตามการน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณ ์โดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามน าข่าวสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณมี์ค่า Sig.เท่ากับ 
.777 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตุการณ์ 
ไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ จ าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชนเ์พ่ือการรบัรู ้
เหตุการณ์มีค่า Sig.เท่ากับ .682 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพท่ีมีการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอย่างท่ีไมไ่ดใ้ช้ 

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ในระดบัการรบัรูถ้ึง
อิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามน าข่าวสารสขุภาพไปใช้
ประโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณมี์ค่า Sig.เท่ากบั .771 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่า
ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพล
ของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชน ์
เพ่ือการรบัรูเ้หตกุารณไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช  ้

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ 
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณมี์ค่า Sig.เท่ากับ .733 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัการ
คิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใช้
ประโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอย่างท่ีไมไ่ดใ้ช ้

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ จ  าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณมี์ค่า Sig.เท่ากบั .877 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณไ์ม่แตกตา่งกบั
กลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้
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สมมติฐานข้อ 2.3 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวมในการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจแตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้

ตาราง 67 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม จ าแนกตามการน าข่าวสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือ
ชว่ยในการตดัสินใจ 

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ 

เพื่อการรับรู้
เหตุการณ ์

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมใ่ช ้ 4.19 .432 .284 370 .982 
ใช ้ 4.32 .426    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมใ่ช ้ 4.32 .475 -3.244 370 .001* 
ใช ้ 4.49 .469    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.07 .542 -1.921 370 .055 
ใช ้ 4.18 .559    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.14 .442 -2.399 275.04 .017* 
ใช ้ 4.26 .500    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่สขุภาพ
ในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.24 .601 -1.919 370 .056 
ใช ้ 4.37 .609    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 67 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม จ าแนกตามน า
ข่าวสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจโดยใช้ Independent t-test ในการทดสอบ 
พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามน าน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจมีค่า Sig.
เท่ากับ .982 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการ
ตดัสินใจไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอย่างท่ีไมไ่ดใ้ช ้

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสขุภาพจ าแนกตามการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการ
ตัดสินใจมีค่า Sig.เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพท่ีมีน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือชว่ยในการตดัสินใจแตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช้ 

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ าแนกตามการ
น าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจมีคา่ Sig.เท่ากบั .055 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความวา่ การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์น
ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีการน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือชว่ยในการตดัสินใจไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช้ 

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการน า
ข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจมีค่า Sig.เท่ากับ .017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีน าข่าวสารสขุภาพ
ไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือชว่ยในการตดัสินใจแตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ จ าแนกตามการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจมีคา่ Sig.เท่ากับ 
.056 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือช่วยในการตดัสินใจไม่
แตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมไ่ดใ้ช ้
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สมมติฐานข้อ 2.4 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์มีการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนาแตกตา่ง
กบักลุม่ท่ีไมไ่ดใ้ช ้

ตาราง 68 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์จ  าแนกตามการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการ
สนทนา 

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

เพื่อใช้ในการ
สนทนา 

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมใ่ช ้ 4.29 .430 .542 370 .703 
ใช ้ 4.25 .454    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมใ่ช ้ 4.43 .479 -.797 370 .426 
ใช ้ 4.49 .463    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.15 .540 .922 370 .357 
ใช ้ 4.06 .680    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.23 .485 .893 370 .372 
ใช ้ 4.16 .480    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.33 .609 .615 370 .539 
ใช ้ 4.27 .605    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 68 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพ
ไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนาโดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนามีค่า Sig.เท่ากับ 
.703 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนาไม่
แตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ จ าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการ
สนทนามีค่า Sig.เท่ากับ .426 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรู ้เท่าทันส่ือสุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งกลุ่มตัวอย่างท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชนเ์พ่ือใช้ในการสนทนาไม่
แตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จ  าแนกตาม 
น าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนามีค่า Sig.เท่ากับ .357ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ท่ีมีน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนาไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนามีคา่ Sig.เท่ากบั .372 ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า 
การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการคิด
เชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชน์
เพ่ือใชใ้นการสนทนาไมแ่ตกตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนามีค่า Sig.เท่ากับ .539  
ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพใน
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีมีน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นการสนทนาไม่แตกต่างกับ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้
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สมมติฐานข้อ 2.5 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์มีการน าข่าวสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูท่ี้แตกตา่ง
กบักลุม่ท่ีไมไ่ดใ้ช ้

ตาราง 69 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์จ  าแนกตามการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศึกษาหา
ความรู ้

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ 

เพื่อศึกษาหา
ความรู้ 

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมใ่ช ้ 4.23 .422 -1.954 370 .403 
ใช ้ 4.32 .435    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมใ่ช ้ 4.40 .467 -1.068 370 .286 
ใช ้ 4.45 .484    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.10 .500 -1.094 323.176 .275 
ใช ้ 4.17 .584    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.17 .475 -1.492 370 .137 
ใช ้ 4.25 .489    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมใ่ช ้ 4.22 .643 -2.561 370 .011* 
ใช ้ 4.39 .580    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 69 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ จ  าแนกตามการน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูโ้ดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามการน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูมี้คา่ Sig.เทา่กบั 
.403 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม ท่ีมีการน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูไ้ม่
ตา่งกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีไมใ่ช ้

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ จ าแนกตามการน าขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหา
ความรู้มีค่า Sig.เท่ากับ .286 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรู ้เท่าทันส่ือสุขภาพของ
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ ท่ีมีการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูไ้มต่า่งกบักลุม่ท่ีไมใ่ช ้

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ าแนกตามการ
น าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชนเ์พ่ือศึกษาหาความรูมี้ค่า Sig.เท่ากับ .275 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์น
ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีมีการน าข่าวสาร
สขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูไ้มต่า่งกบักลุม่ท่ีไมใ่ช ้

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการน า
ข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชน์เพ่ือศึกษาหาความรูมี้ค่า Sig.เท่ากับ .137 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์น
ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีมีการน าขา่วสารสขุภาพ
ไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศกึษาหาความรูไ้มต่า่งกบักลุม่ท่ีไมใ่ช ้

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่ จ  าแนกตามการน าข่าวสารสุขภาพไปใช้ประโยชนเ์พ่ือศึกษาหาความรูมี้ค่า Sig.เท่ากับ 
.011 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพของพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือ
สุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ท่ีมีการน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือศึกษาหาความรู้
ตา่งกบักลุม่ท่ีไมใ่ช ้
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สมมติฐานข้อ 2.6 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์เปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุและไม่เปิดรบัขอ้มูล
จากส่ือวิทยมีุความแตกตา่งกนั 

ตาราง 70 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์จ  าแนกตามการเปิดรบัและไม่เปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
จากส่ือวิทย ุ

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

การเปิดรับ
ข้อมูลการเลีย้ง
ลูกดว้ยนมแม่
จากสื่อวิทยุ 

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมเ่ปิดรบั 4.28 .431 -1.133 370 .768 
เปิดรบั 4.50 .494    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมเ่ปิดรบั 4.43 .477 -.778 370 .437 
เปิดรบั 4.60 .548    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.14 .554 -.833 370 .406 
เปิดรบั 4.35 .652    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.22 .483 -1.515 370 .131 
เปิดรบั 4.55 .512    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.32 .608 -.638 370 .524 
เปิดรบั 4.50 .707    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 70 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือวิทยโุดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยมีุคา่ Sig.เท่ากบั .768 
ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุไม่ต่างกับกลุ่มท่ีไม่
เปิดรบัขอ้มลูจากส่ือวิทย ุ

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือวิทยุ
มีคา่ Sig.เท่ากบั .437 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือวิทยไุมต่า่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือวิทยุ 

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการ
เปิดรับข้อมูลการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ือวิทยุมีค่า Sig.เท่ากับ .406 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความวา่ การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์น
ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือวิทยไุมต่า่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือวิทยุ 

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบั
ขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุมีค่า Sig.เท่ากับ .131 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า 
การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการคิด
เชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
จากส่ือวิทยไุมต่า่งกบักลุม่ตท่ีัไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือวิทยุ 

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบัข้อมูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุมีค่า Sig.เท่ากับ .524  
ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพ  
ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุไม่ต่างกับกลุ่มท่ีไม่
เปิดรบัขอ้มลูจากส่ือวิทย ุ
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สมมติฐานข้อ 2.7 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์เปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทัศนแ์ละไม่เปิดรบัมี
ความแตกตา่งกนั 

ตาราง 71 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภจ์  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือโทรทศัน ์

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

การเปิดรับ
ข้อมูลการ
เลีย้งลูกด้วย
นมแม่จากสือ่
ยทรทัศน ์

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมเ่ปิดรบั 4.27 .416 -.664 172.060 .508 
เปิดรบั 4.31 .469    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมเ่ปิดรบั 4.43 .473 -.565 370 .573 
เปิดรบั 4.46 .491    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.13 .533 -.552 169.646 .581 
เปิดรบั 4.17 .611    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.21 .463 -.542 168.304 .589 
เปิดรบั 4.25 .536    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.32 .610 -.545 370 .586 
เปิดรบั 4.35 .606    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 71 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือโทรทศันโ์ดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทศันมี์ค่า Sig.เท่ากับ 
.508 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทศันไ์ม่ตา่งกบั
กลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือโทรทศัน ์

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือ
โทรทัศน์มีค่า Sig.เท่ากับ .573 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสุขภาพ ท่ีเปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือโทรทศันไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือโทรทศัน  ์

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการ
เปิดรับข้อมูลการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ือโทรทัศน์มีค่า Sig.เท่ากับ .581 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความวา่ การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์น
ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือโทรทศันไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือโทรทศัน  ์

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทศันมี์คา่ Sig.เท่ากบั .589 ซึ่ง,มากกว่า 0.05 หมายความ
ว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัการ
คิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมจ่ากส่ือโทรทศันไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือโทรทศัน ์

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทศันมี์ค่า Sig.เท่ากบั .586 
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภใ์นระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือโทรทศันไ์ม่แตกตา่งกบักลุ่มท่ี
ไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือโทรทศัน ์
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สมมติฐานข้อ 2.8 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพแ์ละไม่เปิดรบัมี
ความแตกตา่งกนั 

ตาราง 72 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระดบัการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพ ์

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้ง

ลูกดว้ยนมแม่ 

การเปิดรับ
ข้อมูลการ
เลีย้งลูกด้วย
นมแม่จากสือ่

สิ่งพิมพ ์

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมเ่ปิดรบั 4.26 .435 -2.155 370 .032* 
เปิดรบั 4.41 .389    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมเ่ปิดรบั 4.41 .476 -2.591 370 .010* 
เปิดรบั 4.61 .458    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.14 .555 -.544 370 .587 
เปิดรบั 4.18 .564    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.20 .476 -2.600 48.774 .012* 
เปิดรบั 4.42 .517    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.31 .602 -1.384 370 .167 
เปิดรบั 4.45 .655    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 72 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพโ์ดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในภาพรวม จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพมี์ค่า  Sig.เท่ากับ 
.032 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แมภ่าพรวมของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพแ์ตกตา่งกบักลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ ์

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ จ าแนกตามการเปิดรบัข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่จาก  
ส่ือสิ่งพิมพมี์ค่า Sig.เท่ากับ .010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสุขภาพ ท่ีเปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพแ์ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ  ์

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการ
เปิดรับข้อมูลการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพ์มีค่า Sig.เท่ากับ .587 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีเปิดรบัขอ้มูล
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพไ์มแ่ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ  ์

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบั
ขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพมี์ค่า Sig.เท่ากับ .012 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความ
ว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการ
คิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมจ่ากส่ือสิ่งพิมพแ์ตกตา่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ  ์

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพมี์ค่า Sig.เท่ากับ .167  
ซึ่งมากกวา่ 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพ  
ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือสิ่งพิมพไ์ม่แตกต่างกับ 
ไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ ์
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สมมติฐานข้อ 2.9 การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมมารดาตัง้ครรภ์ท่ีเปิดรบัข้อมูลการเลีย้งลูกด้วยนมแม่จากส่ือส่ืออินเทอรเ์น็ตและ 
ไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ืออินเทอรเ์น็ตมีความแตกตา่งกนั 

ตาราง 73 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระดบัการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภจ์  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่จากส่ือ
อินเทอรเ์น็ต 

การรู้เท่าทนัสือ่สุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

การเปิดรับขอ้มูล
การเลีย้งลูก 
ด้วยนมแม่ 

จากอนิเทอรเ์น็ต 

t-test for Equality of Means 
ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t df Sig 

การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพ
ภาพรวม 

ไมเ่ปิดรบั 4.21 .454 -1.147 370 .252 
เปิดรบั 4.29 .428    

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่
สขุภาพ 

ไมเ่ปิดรบั 4.36 .497 -1.141 370 .255 
เปิดรบั 4.44 .475    

ระดบัการรบัรูถ้งึอิทธิพล
ของสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.09 .520 -.712 370 .477 
เปิดรบั 4.15 .560    

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.17 .482 -.790 370 .430 
เปิดรบั 4.23 .485    

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ไมเ่ปิดรบั 4.24 .716 -.938 58.332 .352 
เปิดรบั 4.34 .590    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 73 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มลูการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ืออินเทอรเ์น็ตโดยใช ้Independent t-test ในการทดสอบ พบวา่ 
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1) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในภาพรวม จ าแนกตามการเปิดรบัข้อมูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ืออินเทอรเ์น็ตมีค่า Sig.
เท่ากับ .252 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ ในภาพรวม ท่ีเปิดรับข้อมูลการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ือ
อินเทอรเ์น็ตไมต่า่งกบักลุม่ไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ืออินเทอรเ์น็ต 

2) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ จ าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือ
อินเทอรเ์น็ตมีค่า Sig.เท่ากับ .255 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ย
นมแมจ่ากส่ืออินเทอรเ์น็ตไมต่า่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ืออินเทอรเ์น็ต 

3) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ าแนกตามการ
เปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ืออินเทอรเ์น็ตมีค่า Sig.เท่ากับ .477 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ท่ีเปิดรบัขอ้มูล
การเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ืออินเทอรเ์น็ตไม่ต่างกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เปิดรับข้อมูลจากส่ือ
อินเทอรเ์น็ต 

4) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์
ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ จ าแนกตามการเปิดรบั
ข้อมูลการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากส่ืออินเทอร์เน็ตมีค่า Sig.เท่ากับ .433 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ืออินเทอรเ์น็ตไมต่า่งกบักลุม่ท่ีไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากส่ืออินเทอรเ์น็ต 

5) การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
ในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ย
นมแม่จ  าแนกตามการเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ืออินเทอรเ์น็ตมีค่า Sig.เท่ากับ 
.352 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนม
แม่ของมารดาระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการ
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เลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเปิดรบัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ืออินเทอรเ์น็ตไม่ต่างกับกลุ่มท่ีไม่
เปิดรบัขอ้มลูจากส่ืออินเทอรเ์น็ต 

สมมติฐานข้อ 3 ปัจจยัทางจิตวิทยามีอิทธิพลหรือท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพ
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

ตาราง 74 แสดงการวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณูของการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

 ตัวแปรอิสระ  E Beta t sig 

การรู้เท่าทนัสือ่
สุขภาพในเร่ือง
ของการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์

ปัจจัยทางจติวทิยา      
ดา้นทศันคต ิ .095 .042 .081 2.245 .025 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง 

.349 .039 .355 9.014 .000 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรม 

.473 .040 .487 11.690 .000 

R2=.630 SE=.264 F=209.18*    

ระดับการระบุ
เนื้อหาสื่อสุขภาพ 

ดา้นทศันคต ิ .116 .052 .090 2.225 .027 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง 

.241 .048 .222 5.049 .000 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรม 

.573 .050 .533 11.450 .000 

R2=.539 SE=.326 F=143.531*    

ระดับการรับรู้ถงึ
อิทธิพลของสื่อ
สุขภาพที่มีตอ่

พฤติกรรมการเลีย้ง
ลูกดว้ยนมแม่ 

ดา้นทศันคต ิ -.054 .072 -.036 -.752 .453 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง 

.506 .066 .401 7.660 .000 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรม 

.344 .069 .275 4.974 .000 

R2=.347 SE=.450 F=65.234*    
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ตาราง 74 (ตอ่) 

 ตัวแปรอิสระ  E Beta t sig 

ระดับการคิดเชิง
วิเคราะหข์้อมูล
จากสื่อสุขภาพ 
ในการเลีย้งลกู
ด้วยนมแม่  

(Critical Analysis) 

ปัจจัยทางจติวทิยา      
ดา้นทศันคต ิ .043 .060 .033 .716 .474 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง 

.380 .055 .345 6.935 .000 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรม 

.389 .057 .357 6.782 .000 

R2=.411 SE=.373 F=85.428*    
ระดับความตัง้ใจที่
กระท าปฏิกิริยา
สะท้อนกลบัใน
การเลีย้งลูกด้วย
นมแม่ของมารดา

ตั้งครรภ ์

ดา้นทศันคต ิ .274 .073 .167 3.740 .000 
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้ง 

.267 .067 .193 3.972 .000 

ดา้นการรบัรูค้วามสามารถ
ในการแสดงพฤติกรรม 

.587 .070 .429 8.344 .000 

R2=.437 SE=.458 F=95.241*    

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่  ≤  0.05 

จากตารางท่ี 74 ผลการวิเคราะหส์ถิตถิดถอยพหคุณูพบว่า 
1) ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร ร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม

การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม ไดร้อ้ยละ 63.0 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพไดดี้ท่ีสุด

คือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม ( =.473) รองลงมาคือดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ( =.349) 

และ ดา้นทศันคต(ิ =.095) ตามล าดบั 
2) ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร ร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม

การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ  ไดร้อ้ยละ 53.9  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการ

รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพไดดี้ท่ีสุดคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม  ( =.573) รองลงมาคือดา้นคลอ้ยตาม

อิทธิพลรอบขา้ง ( =.241) และ ดา้นทศันคต ิ( =.116)ตามล าดบั  
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3) ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ 
พบว่าตวัแปรดา้นทศันคติไม่มีอิทธิพลตอ่ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ท่าทันส่ือ

สุขภาพได้ดีท่ีสุดคือ ด้านคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง ( =.506) และด้านการรับรูพ้ฤติกรรม  

( =.344) ตามล าดบั และตวัแปรทัง้สองตวัร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภร์ะดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไดร้อ้ยละ 34.7 (R2=.347) 

4) ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม ่  
(Critical Analysis) พบว่าตวัแปรดา้นทศันคติไม่มีอิทธิพลตอ่ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูลจาก
ส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการ

รูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพไดดี้ท่ีสดุคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม ( =.389) และดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบ

ข้าง ( =.380) ตามล าดับ และตัวแปรทั้งสองตัวร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ื อ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไดร้อ้ยละ 41.1 (R2=.411) 

5) ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร ร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ ได้รอ้ยละ 43.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพไดดี้ท่ีสดุคือ ดา้นการ

รบัรูพ้ฤติกรรม ( =.587) รองลงมาคือดา้นทศันคติ ( =.274) และ ดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบ

ขา้ง ( =.267) ตามล าดบั  



  121 

ภาพประกอบ 4 แสดงแบบจ าลองแสดงอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ 
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม 

 

ภาพประกอบ 5 แสดงแบบจ าลองแสดงอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ 
ดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ 

  

=.095* 

=.473* 

ด้านทัศนคติ 

ด้านการคล้อยตาม
อิทธิพลรอบข้าง 

ด้านการรับรู้
ความสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรม 

การรู้เท่าทันส่ือด้านพฤตกิรรมการ
เลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา

ตั้งครรภใ์นภาพรวม 

=.349* 

=.116* 

=.573* 

ด้านทัศนคติ 

ด้านการคล้อยตาม
อิทธิพลรอบข้าง 

ด้านการรับรู้
ความสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรม 

การรู้เท่าทันส่ือด้านพฤตกิรรม 
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตั้งครรภใ์นระดับการระบุเนือ้หา 

ส่ือสุขภาพ 

=.241* 
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ภาพประกอบ 6 แสดงแบบจ าลองแสดงอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ 
ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงแบบจ าลองแสดงอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ 
ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหจ์ากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

  

=-.054 

=.344* 

ด้านทัศนคติ 

ด้านการคล้อยตาม
อิทธิพลรอบข้าง 

ด้านการรับรู้
ความสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรม 

การรู้เท่าทันส่ือในระดับการรับรู้ถงึ
อิทธิพลของส่ือทีม่ีต่อพฤตกิรรม

การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

=.506* 

=.043 

=.389* 

ด้านทัศนคติ 

ด้านการคล้อยตาม
อิทธิพลรอบข้าง 

ด้านการรับรู้
ความสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรม 

การรู้เท่าทันส่ือในระดับการคิด 
เชิงวิเคราะหจ์ากส่ือสุขภาพ 
ในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 

=.380* 
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ภาพประกอบ 8 แสดงแบบจ าลองแสดงอิทธิพลของปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ 
ในระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั 

 
  

=.274* 

=.587* 

ด้านทัศนคติ 

ด้านการคล้อยตาม
อิทธิพลรอบข้าง 

ด้านการรับรู้
ความสามารถในการ
แสดงพฤตกิรรม 

การรู้เท่าทันส่ือในระดับความตั้งใจ
ทีจ่ะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 

=.267* 
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ตาราง 75 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัสว่นบคุคลมีความสมัพนัธก์บัการรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
สมมติฐานขอ้ที่ 1.1 อายมุีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดา
ตัง้ครรภ ์
1.1 ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน มารดาที่มีอายใุนช่วง 18-20 ปีนอ้ย

กวา่ช่วงอาย ุ35-39 ปี 
1.2 ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน มารดามีอายใุนช่วง 18-20 ปีนอ้ย

กวา่ช่วงอาย ุ25-29 ปี และช่วงอาย ุ
35-39 ปี 

1.3 ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลของสือ่
สขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรมการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

1.4 ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจาก
สือ่สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 

ยอมรบัสมมตฐิาน ไมพ่บคูต่า่ง 

1.5 ระดบัของความตัง้ใจที่จะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนม 

ยอมรบัสมมตฐิาน มารดามีอายใุนช่วง 18-20 ปีนอ้ย
กวา่ช่วงอาย ุ21-24 ปีและช่วงอาย ุ
35-39 ปี 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 ระดบัการศกึษามีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่อง
มารดาตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน 1. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญา
ตรแีละระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวชนอ้ยกวา่ระดบัปรญิญาโท
ขึน้ไป 

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน 1. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญา
ตรแีละระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช.นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญาโท
ขึน้ไป 
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่สขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน 1. การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญา
ตรแีละระดบัปรญิญาโทขึน้ไป 

2. ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช.นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญาตรี
และปรญิญาโทขึน้ไป 

3. ระดบัอนปุรญิญา/ปวส นอ้ยกวา่
ปรญิญาโท 

ระดบัความตัง้ใจที่จะกระท า/ปฏิกิรยิา
สะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่สขุภาพใน
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน มธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกวา่ระดบั
ปรญิญาตร ี

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 อาชีพมีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดา
ตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน อาชีพรบัราชการมากกวา่อาชีพ

แมบ่า้น และอาชีพอื่น ๆ 
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน อาชีพรบัราชการมากกวา่อาชีพอืน่ 
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน อาชีพรบัราชการมากกวา่พนกังาน
เอกชน อาชีพธุรกิจสว่นตวั อาชีพ
แมบ่า้นและอาชีพอื่น ๆ 

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน อาชีพรบัราชการมากกวา่พนกังาน
เอกชนและอาชีพแมบ่า้น 
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 รายไดม้ีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดา
ตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน มารดาที่มีรายได ้30000 บาท

มากกวา่รายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท 
และ 10001-15000 

ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน มารดาที่มีรายได ้30000 บาท
มากกวา่รายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท, 
10001-15000และ15001-20000 
บาท 

ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน มารดาที่มีรายได ้30000 บาท
มากกวา่รายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท 
และ 10001-15000 

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน มารดาที่มีรายได ้30000 บาท
มากกวา่รายไดต้  ่ากวา่ 10000 บาท 
และ 10001-15000 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 จ านวนครัง้การตัง้ครรภม์ีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
สมมติฐานขอ้ที่ 1.6 ประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมม่ีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ที่ 2 พฤติกรรมการใชส้ือ่ของมารดาตัง้ครรภม์ีความสมัพนัธก์บัการรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
สมมติฐานขอ้ที่ 2.1 ประเภทสือ่ที่เลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพมีผลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน สือ่โทรทศันต์  ่ากวา่สือ่อินเทอรเ์นต็ 
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน สือ่โทรทศันต์  ่ากวา่สือ่อินเทอรเ์นต็ 
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน ไมพ่บคูต่า่ง 

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน สือ่โทรทศันต์  ่ากวา่สือ่อินเทอรเ์นต็ 

สมมติฐานขอ้ที่ 2.2 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ทีน่  า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การรบัรูเ้หตกุารณแ์ตกตา่งกบักลุม่ที่ไมไ่ดใ้ช ้
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ที่ 2.3 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ในการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พือ่ช่วยในการตดัสนิใจแตกตา่งกบักลุม่ที่ไมไ่ดใ้ช ้
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ที่ 2.4 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ในการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พือ่ใชใ้นการสนทนาแตกตา่งกบักลุม่ที่ไมไ่ดใ้ช ้
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
สมมติฐานขอ้ที่ 2.5 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ์ในการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พือ่ศกึษาหาความรูแ้ตกตา่งกบักลุม่ที่ไมไ่ดใ้ช ้
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน  

สมมติฐานขอ้ 2.6 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภท์ี่เปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสือ่วิทยแุละไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากสือ่วิทยมุคีวามแตกตา่งกนั 
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ 2.7 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภท์ี่เปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสือ่โทรทศันแ์ละไมเ่ปิดรบัมีความแตกตา่งกนั 
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ 2.8 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภท์ี่เปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสือ่สิง่พิมพแ์ละไมเ่ปิดรบัมคีวามแตกตา่งกนั 
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

สมมติฐานขอ้ 2.9 การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมมารดาตัง้ครรภท์ี่เปิดรบั
ขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากสือ่สือ่อินเทอรเ์น็ตและไมเ่ปิดรบัขอ้มลูจากสือ่อินเทอรเ์น็ตมีความแตกตา่งกนั 
ภาพรวม ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ปฏิเสธสมมติฐาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน  
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ตาราง 75 (ตอ่) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมติฐาน ความต่างรายคู่ 
สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัทางจิตวิทยาไดแ้ก่ ทศันคติ,การคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งและการรบัรูค้วามสามารถ
ในการควบคมุพฤตกิรรมมีอิทธิพลตอ่การรูเ้ทา่ทนัสือ่สขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดา
ตัง้ครรภ ์
ภาพรวม ยอมรบัสมมตฐิาน  
ระดบัการระบเุนือ้หาสือ่สขุภาพ ยอมรบัสมมตฐิาน  
ระดบัการรบัรูอ้ิทธิพลสือ่ที่มีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน ดา้นทศันคติไมม่ีอิทธิพล 

ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ปฏิเสธสมมติฐาน ดา้นทศันคติไมม่ีอิทธิพล 

ระดบัของความตัง้ใจทีจ่ะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากสือ่
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

ยอมรบัสมมตฐิาน  



 

บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับการวิจัย  
เชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคณุภาพมีกลุ่มเปา้หมายเป็นมารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายมุากกวา่ 18 ปี ท่ีมารบั
บริการฝากครรภท่ี์แผนกผู้ป่วยนอกสูติศาสตร ์ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ จ านวน 18 คน  
โดยการสมัภาษณพ์ฤติกรรมขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกับระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นการเลี ้ยงลูก
ดว้ยนมแม ่พฤติกรรมการใชส่ื้อสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอ่
การตั้งใจ ท่ีจะเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่  การวิจัยเชิ งปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นมารดาตัง้ครรภท่ี์มีอายุมากกว่า 18 ปี ท่ีมารบับริการฝากครรภท่ี์แผนกผู้ป่วย
นอกสูติศาสตร ์ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพฯ จ านวน 372 คน งานวิจัยนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ศกึษาระดบัการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์และปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพในดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ โดยศึกษา
จากปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้ส่ือสุขภาพและปัจจัยทางจิตวิทยา โดยสรุปผลการ
ด าเนินงานโดยแบง่หวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปตามวตัถปุระสงคก์ารวิจยัไดด้งันี ้

1. การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพในเร่ืองของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์
จากการศึกษาของ Diane Levin-Zamir. แบ่งการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพออกเป็น  

4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ (Content identification) ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพล
ของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ (Perceived Influence on Behavior) 
ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (Critical Analysis) 
ระดับของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีได้รบัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูก 
ดว้ยนมแม ่(Intended action/reaction) 
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ระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ (Content identification) 
ผลการศึกษาพบว่าในระดับการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้

ขอ้มูลสามารถใหข้อ้มูลไดว้่าเนือ้หาจากส่ือสุขภาพท่ีตนเองเปิดรบั มีขอ้มูลเก่ียวกับการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ ในดา้นต่าง ๆ เช่นประโยชน ์วิธีการเพิ่มเติม การแกไ้ขปัญหา โดยส่ือส่วนใหญ่ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มลูเปิดรบัไดแ้ก่ ส่ืออินเทอรเ์น็ต โดยคน้หาจากเว็บไซต ์ส่ือโซเชียลซึ่งจะเป็นเฟสบุ๊ค
เป็นหลกั และส่ือจากโรงพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญ ส่ือบคุคลมารดาตัง้ครรภ ์ดว้ยกนัเอง ส่ือแผน่พบั 

ระดับการรับรู้ถึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วย
นมแม่ (Perceived Influence on Behavior) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ขอ้มูลสามารถอธิบายเหตุผลท่ีส่ือสุขภาพท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างตัดสินใจเลีย้งลูกด้วยนมแม่ หรืออิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีผลต่อตนเองได้ โดยให้
ความเห็นว่าข้อมูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพทั้งในรูปแบบส่ือบุคคล ส่ือ
สิ่งพิมพจ์ากโรงพยาบาล ส่ืออินเทอรเ์น็ต เว็บไซตต์่าง ๆ ส่ือโซเชียลท่ีใชก้ันแพรห่ลายในปัจจบุนัมี
ประโยชน ์เป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีประโยชน ์ท าใหเ้ห็นความส าคญัและเขา้ใจประโยชน ์
ส าหรบัแม่มือใหม่ รวมถึงสรา้งความมั่นใจจากการมีตวัอย่างท่ีดีใหเ้ห็น ซึ่งส่ือปัจจุบันใหข้อ้มูล
ขา่วสารท่ีดีและรวดเร็ว และส่ือสขุภาพส่วนใหญ่มีเนือ้หาไปในแนวทางเดียวกนัท าใหก้ลุม่ตวัอย่าง 
มีความเช่ือมั่น มั่นใจ และมีส่วนท าใหต้นตดัสินใจท่ีจะพยายามเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหไ้ด ้อีกทัง้มี
ความเห็นว่าส่ือสุขภาพควรมีการเผยแพร่ขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีเป็นประ โยชนผ์่าน
ชอ่งทางตา่ง ๆเพ่ือรณรงคใ์หมี้การเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่พิ่มมากขึน้ 

ระดับการคิดเชิงวิเคราะหข้์อมูลจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
(Critical Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่าระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์้อมูลจากส่ือสุขภาพในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมก่ลุ่มตวัอยา่งสามารถวิเคราะหข์อ้มลูท่ีส่ือสขุภาพน าเสนอไดแ้ละสามารถแสดง
ขอ้คิดเห็นในขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพท่ีเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมโ่ดยการวิเคราะหตี์ความ
เนือ้หาส่ือโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ เช่นการเปรียบเทียบหาความแตกต่าง การให้เหตุและผล ล าดับ
ความส าคญั และคาดการณผ์ลท่ีจะเกิดขึน้วา่ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพวา่มีความนา่เช่ือถือ 
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ระดับของความตั้งใจที่จะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่ได้รับจากส่ือ
สุขภาพในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ (Intended action/reaction) 

ผลการศึกษาจะพบว่าในระดบัของความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้น
กลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ กลุ่มตวัอย่างทกุคนท่ีใหข้อ้มลูทกุคนมีความ
มุ่งมั่นตัง้ใจในท่ีจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ใหป้ระสบความส าเร็จทัง้ในกลุ่มมารดาท่ีตัง้ครรภแ์รก หรือ
ตัง้ครรภท่ี์สอง โดยมีการเตรียมความพรอ้มทัง้รา่งกายจิตใจและการศกึษาหาขอ้มลูในการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมแ่ละมีความตัง้ใจท่ีจะแนะน าใหแ้มค่นอ่ืน ๆ มีการเลีย้งลกูดว้ยนมแมต่อ่ไป 

2. พฤติกรรมการใช้ส่ือสุขภาพในเร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตั้งครรภ ์ 

หมายถึง พฤตกิรรมหรือการกระท าของมารดาตัง้ครรภใ์นการใชส่ื้อโดยมีประเด็น
ท่ีศกึษาไดแ้ก่ ประเภทส่ือท่ีใช ้และเนือ้หาท่ีใช ้

ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง จะพบว่าส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างไดร้บั
ขอ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่และเป็นส่ือท่ีกลุ่มตวัอย่างใชเ้กือบทุกคนก็คือ ส่ือโซเชียลมีเดีย 
ไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค กลุม่ไลนเ์ป็นตน้ รองลงมา คือ ส่ือจากโรงพยาบาล โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแม่ทั้งนีใ้นกลุ่มท่ีตัง้ครรภ์แรกจะค่อนข้างท าการศึกษาหาข้อมูลจากส่ือต่าง  ๆ เช่น ส่ือ
โซเชียลมีเดีย ส่ือบคุคล ส่ือสิ่งพิมพค์อ่นขา้งเยอะเพ่ือเตรียมตวัเน่ืองจากมีความกงัวลในหลายเรื่อง
เชน่ กลวัน า้นมไมเ่พียงพอในการเลีย้งลกู แตจ่ะมีการหาแนวทางการแกปั้ญหาเตรียมไว ้

3. ปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่มีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพในการเลี้ยงลูกด้วย 
นมแม่ 

ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิดของทฤษฎีการกระท าพฤติกรรมตาม
แผนของ Ajzen ท่ีพบว่าตวัแปรแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นทัศนคติต่อพฤติกรรม ดา้นการคลอ้ยตาม
อิทธิพลรอบขา้ง และดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมความสมัพนัธอ์ย่างสงูตอ่
ความตัง้ใจท่ีจะกระท าพฤตกิรรมของบคุคล ซึ่งผลการสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งพบวา่ 

ด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์นัน้พบว่าทัศนคติท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดา
ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติในเชิงบวก มีความเช่ือมั่ นในคุณค่าของการเลี ้ยงลูกด้วยนม  
เห็นประโยชนแ์ละเป็นสิ่งท่ีภาคภูมิใจของแม่ แต่ก็มีทศันคติในเชิงลบอาจเน่ืองจากประสบการณ์
หรือสิ่งแวดล้อมท่ีพบเจอเช่น ปัญหาในการให้นมลูกท่ีผ่านมา ทัศนคติในการให้นมลูกท่ีไม่ดี 
รวมถึงการขาดความรูค้วามเขา้ใจและความตระหนกัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
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ด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง พบการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง 
จากค าบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูล ท่ีสอดคลอ้งกับประเด็นดงันี ้ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างนัน้
ตดัสินใจเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากบุคคลรอบขา้งโดยเฉพาะสามี ครอบครวัและผูเ้ช่ียวชาญ แพทย์
พยาบาล และเพ่ือน เพราะมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือสนบัสนุนทั้งทางดา้นรา่งกายและจิตใจ 
สภาพแวดลอ้ม 

ด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  พบการรับรู ้
ความสามารถในการควบคมุพฤติกรรมจากค าบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มลู ท่ีสอดคลอ้งกบัประเดน็ดงันี ้
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองว่าจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ได้
ส  าเร็จมีวิธีการจดัการ การคน้หาขอ้มลูจากส่ือสขุภาพ การแกปั้ญหา ความเช่ือมั่น การเตรียมการ
ทัง้ความพรอ้มรา่งกายและจิตใจ เพ่ือท่ีจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดส้  าเรจ็ 

ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
สรุปเป็น 5 สว่น ตามประเดน็ท่ีดงันี ้

ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมารดาตั้งครรภ ์
กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ จ  านวน 372 คน โดยส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี (รอ้ยละ 29.00) รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปี (รอ้ยละ 21.80) 
ดา้นการศกึษาของมารดาตัง้ครรภ ์ส่วนใหญ่ระดบัการศกึษาอยูใ่นกลุม่ปริญญาตรี (รอ้ยละ 33.30) 
ส่วนดา้นอาชีพของมารดาตัง้ครรภ์ พบว่าส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน (รอ้ยละ 27.20) 
รองลงมาเป็นแม่บ้าน (รอ้ยละ  19.00) มารดาตัง้ครรภ์ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนในช่วง 
10,001-15,000 บาท (รอ้ยละ 33.90) รองลงมารายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท (รอ้ยละ 
29.00) ส่วนในจ านวนครัง้การตั้งครรภ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นมารดาตั้งครรภ์แรก (รอ้ยละ 
43.50) รองลงมาเป็นครรภ์ท่ี 2 (รอ้ยละ 35.50) และด้านประสบการณ์การเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ (รอ้ยละ  51.30) และ เคยมี
ประสบการณเ์ลีย้งลกูดว้ยนมแม ่(รอ้ยละ 48.70) 

ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. สื่อท่ีมารดาตัง้ครรภเ์ลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพ ส่วนใหญ่คือ   

ส่ืออินเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 88.40) รองลงมาเป็นส่ือโทรทศัน ์(รอ้ยละ 10.80) ในขณะมารดาตัง้ครรภ์
เลือกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพท่ีส่ือวิทยเุป็นล าดบัสดุทา้ยคิดเป็น (รอ้ยละ 0.30) 

2. ส่ืออินเทอรเ์น็ต เป็นส่ือท่ีมีความถ่ีในการเปิดรบัทุกวันมากท่ีสุด  (รอ้ยละ 
72.60) รองลงมาคือส่ือโทรทศัน ์(รอ้ยละ 28.00) ในขณะเปิดรบัส่ือวิทยเุป็นล าดบัสดุทา้ย (รอ้ยละ 
1.10) 
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3. การน าข่าวสารดา้นสุขภาพไปใช้ประโยชนข์องมารดาตัง้ครรภ์อนัดบัแรก
คือ ใชเ้พ่ือชว่ยในการตดัสินใจ (รอ้ยละ 33.90) รองลงมาคือเพ่ือศกึษาหาความรู ้(รอ้ยละ 32.00) 

4. ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกส่ือสุขภาพของมารดาตั้งครรภ์อันดับแรกคือ 
ครอบครวั (รอ้ยละ 51.00) รองลงมาคือผูเ้ช่ียวชาญ (รอ้ยละ 26.80) ในขณะท่ีครูอาจารยมี์เพียง 
(รอ้ยละ 2.20) 

5. ส่ือท่ีมารดาตัง้ครรภไ์ดร้บัขอ้มูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อนัดบัแรกคือ ส่ือ
อินเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 63.70) ล  าดับถัดมาคือส่ือโทรทัศน ์(รอ้ยละ 20.70) ในขณะท่ีส่ือวิทยุเป็น
ล าดบัสดุทา้ย (รอ้ยละ 1.00) 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนม
แม่ของมารดา 

1. ปัจจัยทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของ
มารดาภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.33) 

2. ดา้นทศันคตจิากการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.27) 
3. ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งจากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดบัมาก 

(คา่เฉล่ีย 4.35) 
4. ดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมจากการศึกษาพบว่า

อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.42) 
ส่วนที่ 4 การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ของมารดาตั้งครรภ ์
1. ระดบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพของพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่โดยรวม

จากการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.28) 
2. ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือจากการศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

4.43) 
3. ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมจากการศึกษาพบว่าอยู่

ในระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.14) 
4. ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ส่ือสุขภาพของการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ จาก

การศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.22) 
5. ระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

ของมารดาตัง้ครรภ ์จากการศกึษาพบวา่อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉล่ีย 4.33) 
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ส่วนที่ 5 การวิเคราะหค์วามสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่า
ทันส่ือสุขภาพด้านการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ในส่วนนีเ้ป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการใชส่ื้อสขุภาพ และปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์ดงันี ้

5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพ
ด้านพฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์ 

จากการศกึษาพบวา่ 
5.1.1 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่

ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวมพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ท่ีมีอายุในช่วง 18-20 ปีมีการรูเ้ท่าทันส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีอายุช่วง 35-39 ปี ในระดบัการ
ระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ พบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ท่ีมีอายุในช่วง  18-20 ปี มีการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีอายุช่วง 
25-29 ปี ระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือไม่พบคูแ่ตกตา่ง เช่นเดียวกบัในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลู
จากส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ก็ไม่พบคูแ่ตกตา่ง และในระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมพ่บว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอายุ
ในชว่ง 18-20 ปีมีการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบัความตัง้ใจ
ท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่นอ้ยกวา่มารดาท่ี
มีอายชุว่ง 25-29 ปี และชว่งอาย ุ35-39 ปี  

5.1.2 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือของพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวม ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกว่า
ระดับปริญญาตรี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นน้อยกว่าระดับปริญญาโทขึน้ไป  และ
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช นอ้ยกว่าระดบัปริญญาโทขึน้ไป 0.05 ในระดบัการ
ระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพพบว่า การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้นอ้ยกว่าระดบัปริญญาตรี ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้นอ้ยกว่าระดบัปริญญาโทขึน้ไปและ การศึกษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช นอ้ยกว่าระดบัปริญญาโทขึน้ไป ระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือไม่พบคู่แตกต่าง ระดบัการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่พบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้
นอ้ยกว่าระดบัปริญญาตรี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้นอ้ยกว่าระดบัปริญญาโทขึน้ไป การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช น้อยกว่าปริญญาตรี น้อยกว่าระดับปริญญาโทขึน้ไป และ
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การศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยกว่าปริญญาโทขึน้ไป และในระดับความตั้งใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่ามารดาตัง้ครรภ์  ท่ีมี
การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้มีระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บั
จากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่นอ้ยกวา่ระดบัปรญิญาตรี 

5.1.3 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมจ าแนกตามอาชีพพบว่า มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอาชีพรบัราชการมีการ
รูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมมากกว่า
อาชีพแม่บา้น และอาชีพอ่ืน ๆ เม่ือวิเคราะหแ์ตล่ะระดบัพบว่า ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ 
มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอาชีพรบัราชการมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ
มากกว่าอาขีพอ่ืน ๆ ในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมไมพ่บคูแ่ตกตา่ง ใน
ระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพ พบวา่ในระดบันีอ้าชีพขา้ราชการมากกวา่ พนกังาน
เอกชน มากกวา่ธุรกิจส่วนตวั มากกวา่แม่บา้นและอาชีพอ่ืน ๆ และในระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่ามารดาตัง้ครรภ์ท่ีมี
อาชีพขา้ราชการมีระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท ามากกวา่พนกังานเอกชนและแมบ่า้น 

5.1.4 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของมารดาตัง้ครรภ์ภาพรวม จ าแนกตามรายไดพ้บว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10000 
บาท นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีรายได ้30000 บาทขึน้ไป มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายได ้10001-15000 บาท 
น้อยกว่ามารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป เม่ือวิเคราะห์แต่ละระดับพบว่าในระดับการระบุ
เนือ้หาส่ือ มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10000 บาท นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีรายได ้30000 บาท
ขึน้ไป มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายได ้10001-15000 บาท นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีรายได ้30000 บาทขึน้ไป 
ในระดับการรับรูอิ้ทธิพลส่ือท่ีมีต่อการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่พบคู่แตกต่าง ระดับการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มลูส่ือสขุภาพ พบว่า มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10000 บาท นอ้ยกว่ามารดาท่ี
มีรายได ้30000 บาทขึน้ไป มารดาตัง้ครรภ์ ท่ีมีรายได ้10001-15000 บาท น้อยกว่ามารดาท่ีมี
รายได ้30000 บาทขึน้ไป และระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือ
สุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 10000 บาท นอ้ยกว่า
มารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป มารดาตั้งครรภ์ ท่ีมีรายได้ 10001-15000 บาท น้อยกว่า
มารดาท่ีมีรายได้ 30000 บาทขึน้ไป มารดาตั้งครรภ์ ท่ีมีรายได้ 15001-20000 บาท น้อยกว่า
มารดาท่ีมีรายได ้30000 บาทขึน้ไป 
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และจากการศึกษายังพบว่าจ านวนครั้งในการตั้งครรภ์ของมารดา 
ประสบการณใ์นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในการวิเคราะหท์างสถิติพบว่าไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สขุภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ทัง้ภาพรวมและแตล่ะระดบั 

5.2 พฤติกรรมการใช้ส่ือของมารดาตั้งครรภ์ที่มีความสัมพันธ์
ระหว่างกับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

5.2.1 การรูเ้ท่าทันส่ือด้านพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวมพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ท่ีเลือกรบัข้อมูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากส่ือ
โทรทัศน์ต  ่ากว่าการรูเ้ท่าทันส่ือดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ของ
มารดาท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากส่ืออินเทอรเ์น็ต เม่ือวิเคราะหแ์ต่ละระดบั พบว่า  
ในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ท่ีเลือกรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจาก
ส่ือโทรทัศนต์  ่ากว่า ส่ืออินเทอรเ์น็ต ระดับการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ย 
นมแม่ และระดับการคิดเชิงวิเคราะหส่ื์อสุขภาพไม่พบคู่แตกต่าง ส่วนในระดบัความตัง้ใจท่ีจะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่พบวา่มารดาตัง้ครรภ ์
ท่ีเลือกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพจากส่ือโทรทศันต์  ่ากวา่ ส่ืออินเทอรเ์น็ต เชน่กนั 

5.2.2 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของมารดาตั้งครรภ์ภาพรวมและในการวิเคราะห์แต่ละระดับพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ท่ีมีการน า
ขา่วสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการรบัรูเ้หตกุารณ ์เพ่ือใชใ้นการสนทนา ไม่มีความแตกตา่งกบั
กลุ่มท่ีไม่ใช้ แต่พบว่าในกลุ่มท่ีใช้เพ่ือการตัดสินใจด้านสุขภาพ การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีใช้
และไม่ใช ้เม่ือวิเคราะหแ์ต่ละระดบัพบว่าในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสุขภาพและระดับการคิดเชิง
วิเคราะหส่ื์อสขุภาพนัน้พบ ความแตกตา่งระหว่างกลุ่มท่ีใชแ้ละไม่ใช ้ส่วนในระดบัการรบัรูอิ้ทธิพล
ส่ือสุขภาพและระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลับท่ีไดร้บัจากส่ือสุขภาพในการ
เลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่ามารดาตัง้ครรภ์ ไม่พบคู่แตกต่าง และกลุ่มท่ีใช้เพ่ือศึกษาหาความรู ้ใน
การวิเคราะหภ์าพรวมไม่พบความแตกตา่ง เม่ือวิเคราะหแ์ตล่ะระดบัพบวา่ ในระดบัการระบเุนือ้หา
ส่ือสขุภาพ ระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรม และระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูล
ส่ือสุขภาพ ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มท่ีใช้และไม่ใช้ ส่วนในระดับความตั้งใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับท่ีได้รับจากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่ามีความแตกต่าง
ระหวา่งกลุม่ท่ีใชเ้พ่ือการศกึษาและไมไ่ดใ้ช ้
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5.2.3 การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการเปิดรบัข้อมูลการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จากส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ์และส่ือ
อินเทอรเ์น็ตทัง้ภาพรวมและแตล่ะระดบั ไม่พบความแตกตา่งกบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ไดเ้ปิดรบัแต่ใน
การวิเคราะหพ์บว่ากลุม่ท่ีเปิดรบัขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือสิ่งพิมพมี์ความแตกตา่งในกบั
กลุ่มท่ีไม่ไดเ้ปิดรบัขอ้มูลทัง้ภาพรวม และในระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสุขภาพและระดบัการคิดเชิง
วิเคราะห์ ส่วนในระดับการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมและ ระดับความตัง้ใจท่ีจะ
กระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่มพ่บความแตกตา่ง 

5.3 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์ได้แก่ ทัศนคติ, การคล้อยตามอิทธิพล
รอบข้างและการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤตกิรรม 

จากการศกึษาพบว่า การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร รว่มกนัท านายการรูเ้ทา่ทนั
ส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวม ไดร้อ้ยละ 63.0 
(R2=.630) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการ

ท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพไดดี้ท่ีสุดคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม  ( =.473) รองลงมาคือดา้น

คลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ( =.349) และ ดา้นทศันคต ิ( =.095)ตามล าดบั 
ระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ  ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร ร่วมกัน

ท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นระดบั
การระบุเนือ้หาส่ือสขุภาพ ไดร้อ้ยละ 53.9 (R2=.539). อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพไดดี้ท่ีสดุคือ ดา้นการรบัรู ้

พฤติกรรม ( =.573) รองลงมาคือดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ( =.241) และ ดา้นทศันคติ

( =.116)ตามล าดบั 
ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลูก

ดว้ยนมแม่ พบว่าตวัแปรดา้นทศันคตไิมมี่อิทธิพลตอ่ระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ท่า

ทนัส่ือสขุภาพไดดี้ท่ีสดุคือ ดา้นคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ( =.506) และดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม 

( =.344) ตามล าดบั และตวัแปรทัง้สองตวัร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภร์ะดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสขุภาพท่ีมีตอ่พฤตกิรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไดร้อ้ยละ 34.7 (R2=.347) 
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ระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ (Critical Analysis) พบว่าตวัแปรดา้นทศันคติไม่มีอิทธิพลต่อระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มูล
จากส่ือสุขภาพในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านาย

การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพไดดี้ท่ีสดุคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤตกิรรม ( =.389) และดา้นคลอ้ยตามอิทธิพล

รอบข้าง ( =.380) ตามล าดับ  และสองตัวแปรร่วมกันท านายการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้าน
พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ื อ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ไดร้อ้ยละ 41.1 (R2=.411) 

ระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลับในการเลีย้งลูกดว้ย
นมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ ตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร ร่วมกันท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิรยิาสะทอ้น
กลับในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ ไดร้อ้ยละ 43.7 (R2=.437) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพ

ไดดี้ท่ีสุดคือ ดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม  ( =.587) รองลงมาคือดา้นทัศนคติ ( =.274) และ ดา้น

คลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ( =.267)ตามล าดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจยัเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการ

เลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภิปรายผลไดด้งันี ้
1. การรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดา

ตั้งครรภ ์
ผลการศึกษาในครัง้นีพ้บว่าการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก

ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภพ์บวา่ระดบัท่ีสงูสดุคือ ดา้นการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ ระดบัรองลงมาคือ ระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบั ระดบัการคิด
เชิงวิเคราะหแ์ละระดบัการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง ตามล าดบั ซึ่งผลการศึกษานีพ้บว่า ระดบั
การระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่มีคา่เฉล่ียคะแนนท่ีสงูสดุนัน้ เน่ืองดว้ยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นมารดาตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลท่ีมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ซึ่งจะมีโครงการจัดอบรมให้ความรูใ้นการเตรียมตวัของมารดา
ตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภ ์มีการจดัท าส่ือใหค้วามรู ้มีคลินิกนมแม่ซึ่งอาจเป็นผลท าใหม้ารดาตัง้ครรภ์
มีความเขา้ใจในเนือ้หาเก่ียวกับการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อีกทัง้มารดาตัง้ครรภส์่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
อายุท่ีมีการเขา้ถึงส่ือและมีศกัยภาพในการคน้หาขอ้มูล จึงท าใหร้ะดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ
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เป็นระดบัท่ีค่าเฉล่ียคะแนนท่ีสูงกว่าในระดบัอ่ืน ส่วนในระดบัรองลงมาคือ ระดบัความตัง้ใจท่ีจะ
กระท าปฏิกิริยาสะท้อนกลับนั้นเป็นระดับท่ีเช่ือว่าความตัง้ใจท่ีจะกระท าจะส่งผลต่อการเกิด
พฤติกรรมไดโ้ดยถา้มารดามีความตัง้ใจท่ีจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ก็จะท าใหก้ารเลีย้งลูกดว้ยนมแม่
หลังคลอดส าเร็จเช่นเดียวกับการศึกษาของไบมิดเดิลสตาดท์ โจแอนเปง และฟลาย  (Bai, 
Middlestadt, Joanne Peng, & Fly, 2010) ท่ีท  าการศึกษาปัจจัยท านายท่ีมีผลต่อการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่อย่างเดียวในหกเดือนแรกหลงัคลอด ในแม่จ  านวน 78 ราย นัน้พบว่าความตัง้ใจของแม่
มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูกบัพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ในระดบัการคดิเชิงวิเคราะหข์อ้มลู
ส่ือสุขภาพนัน้ถือว่าเป็นระดบัท่ีส าคญัเพราะ เม่ือมารดาตัง้ครรภมี์การคิดเชิงวิเคราะหห์รือการ
ประเมินเชิงวิพากษข์อ้มูลส่ือท่ีตนเปิดรบัหรือไดร้บั ก็จะไม่เช่ือหรือเอนเอียงไปตามกลยุทธส่ื์อสาร
การตลาดของนมผงหรือขอ้มลูท่ีไม่ถกูตอ้ง และในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลส่ือท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ
เลี ้ยงลูกด้วยนมแม่จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสุดท้ายซึ่งเม่ือได้ท าการ
วิเคราะหใ์นขอ้ค าถามพบว่าขอ้ค าถามท่ีถามขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัขอ้มลูในส่ือสขุภาพท่ีรณรงคใ์หเ้ห็น
ประโยชนข์องการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ยังไม่เพียงพอในการตัดสินใจให้ท่านเลีย้งลูกดว้ยนมแม ่
พบว่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัสูงซึ่งแสดงว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกับขอ้ค าถามนีจ้ึงส่งผลท าใหผ้ล
การวิเคราะหอ์ยู่ในล าดบัสุดทา้ยซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มลูในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีมีเผยแพรอ่ยู่
ในตอนนีย้งัมีปริมาณขอ้มลูท่ีไม่เพียงพอในการท่ีจะช่วยในการตดัสินใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
โดยขอ้มลูท่ีมีอยู่มกัเป็นขอ้มลูท่ีใหค้วามรูใ้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ทั่ว ๆ ไป ในการท่ีจะปลกูฝังให้
เกิดคา่นิยมในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในสงัคมไทย หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้รา้งส่ือเพ่ือรณรงค์
การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่จึงควรตอ้งใหข้อ้มูลในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
สรา้งสรรคส่ื์อใหมี้ความกระตุน้ส่งเสริมใหม้ารดาเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่พิ่มขึน้จะท าใหข้อ้มลูการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม่ในส่ือตา่ง ๆ มีน า้หนกัในการประกอบการตดัสินใจใหเ้พิ่มมากขึน้ ทัง้นีก้ารศกึษาการ
รูเ้ท่าทนัส่ือดา้นสุขภาพในดา้นอ่ืน ๆ ก็จะพบว่าผลของการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพสามารถลดความถ่ี
ของพฤติกรรมเส่ียง อาทิ การด่ืมเครื่องด่ืม แอลกอฮอล ์(Austin & Johnson, 1997) การสูบบุหรี่ 
(Austin et al, 2005) การใชย้าสูบ (Gonzalez, et.al., 2004) และพฤติกรรมบริโภคนิยม (จินตนา 
ตนัสวุรรณนนท,์ 2558) ซึ่งการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพนัน้จะชว่ยเพิ่มความรูข้องผูบ้ริโภคส่ือเก่ียวกบัส่ือ 
การวิเคราะหว์ิพากษ์ส่ือ การตระหนักถึงอิทธิพลของส่ือ ขณะเดียวกันช่วยลดการรบัรูเ้รื่องความ
เป็นจริงท่ีถูกน าเสนอ โดยส่ือ อีกทัง้การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพยังช่วยเพิ่มการรบัรูค้วามสามารถใน
ตนเองในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง (Jeong, Cho, & Hwang, 2012) โดยการรูเ้ท่าทันส่ือเป็น
โปรแกรมการศกึษาท่ีถกูออกแบบมา เพ่ือลดผลรา้ยหรืออนัตรายของส่ือโดยการแจง้ใหผู้บ้รโิภคส่ือ 
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ทราบถึงอิทธิพลของส่ือท่ีมีตอ่ความเช่ือ เจตคติและ การปอ้งกนัพฤติกรรมเส่ียงส าหรบัในประเทศ
ไทย (จินตนา ตนัสุวรรณนนท์, 2558) ไดศ้ึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการรูเ้ท่าทันส่ือโฆษณากับ
พฤติกรรมบริโภคนิยมของเยาวชน ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูร้บัสารยงัไม่ถูกครอบง าโดย
ส่ือเน่ืองจากเทคโนโลยีมีความเจริญ กา้วหนา้ การส่ือสารมีการพฒันาเติบโตไปอยา่งรวดเร็วสง่ผล
ให้คนไทยตระหนักถึงความส าคญัอิทธิพล และผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อบุคคลและสังคม โดยมี
การศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคท่ีดโูฆษณาสามารถรบัรูว้ตัถปุระสงคข์องโฆษณารวมถึงผูบ้ริโภคสามารถ 
แยกแยะประเภทของขอ้มูลไดว้่าเป็นโฆษณาลักษณะใด เป็นผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร หรือไม่คือ
ทกัษะการเขา้ใจส่ือ หรือเขา้ใจเนือ้หาส่ือซึ่งท าใหเ้กิดความตระหนกัว่าส่ือใดมีการโฆษณาเกินจริง 
(บุบผา เมฆสีทองค า,2554) ดงันั้นถ้าบุคคลมีการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพก็จะส่งผลต่อการสรา้ง น า
ซอ่ม พฤตกิรรมสขุภาพในดา้นตา่ง ๆ ตอ่ไปในอนาคต 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านพฤติกรรมการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคลท่ีมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภชี์ใ้หเ้ห็นว่าอายุมีผลต่อการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ในภาพรวมและในแต่
ละระดบั ท่ีแตกตา่ง โดยในภาพรวมพบวา่มารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอายใุนช่วง 18-20 ปีจะมีการรูเ้ท่าทนั
ส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีนอ้ยกว่ามารดาท่ีมีอายชุ่วง  35-39 ปี ในระดบั
การระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ พบว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอายใุนช่วง  18-20 ปี มีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพ
พฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัการระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพ นอ้ยกว่ามารดาท่ีมีอายุช่วง  
25-29 ปี ระดบัการรบัรูอิ้ทธิพลส่ือไม่พบคูแ่ตกตา่ง เช่นเดียวกบัในระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลู
จากส่ือสขุภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ก็ไม่พบคูแ่ตกตา่ง และในระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/
ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมพ่บว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอายุ
ในชว่ง 18-20 ปีมีการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ในระดบัความตัง้ใจ
ท่ีจะกระท า/ปฏิกิรยิาสะทอ้นกลบัท่ีไดร้บัจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่นอ้ยกวา่มารดาท่ี
มีอายชุว่ง 25-29 ปี และชว่งอาย ุ35-39 ปี 

เหตผุลท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะมารดาท่ีมีอายชุ่วง 25 ปีขึน้ไปถือเป็นช่วงอายท่ีุอยู่ในวยั
ผูใ้หญ่ซึ่งมีวฒุิภาวะและความพรอ้มทัง้รา่งกาย จิตใจและเศรษฐานะ รวมถึงประสบการณชี์วิตท่ี
สงูกว่าดงันัน้จึงส่งผลท าใหมี้การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพท่ีสงูกว่ามารดาตัง้ครรภ ์ท่ีมีอายใุนช่วง  18-20 
ปีซึ่งช่วงอายุดงักล่าวถือเป็นการเริ่มตน้ของชีวิตของวยัรุ่นตอนปลายท่ีเตรียมเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ซึ่ง
ความพรอ้มในดา้นตา่ง ๆ ในการตัง้ครรภย์่อมนอ้ยกวา่วยัผูใ้หญ่ นอกจากนีย้งัพบว่าประสบการณ์
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แต่ละช่วงอายุทัง้ประสบการณชี์วิต ประสบการณก์ารท างาน ทกัษะทางสงัคมท าใหว้ยัผูใ้หญ่มอง
ไดล้ึกซึง้กว่าผูมี้อายนุอ้ย อายุจึงมีส่วนช่วยสนบัสนนุใหก้ารรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมมี่ความแตกตา่งกนั 

ส่วนระดบัการศกึษาท่ีมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภน์ัน้ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าระดบัการศึกษาท่ีสูงกว่าจะมีการรูเ้ท่า
ทันส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีมากกว่า มารดาตัง้ครรภท่ี์มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า 
โดยในการศกึษาจากทฤษฎีการรูเ้ท่าทนัส่ือจะพบว่าผูท่ี้มีระดบัการศกึษาสงูมกัเป็นผูท่ี้มีวฒุิภาวะ 
และมีวิจารณญาณ ในการเปิดรบัส่ือและเนือ้หา เช่น ในการศึกษาของ(รพีพร เทียมจนัทร,์ 2561) 
พบว่าปัจจยัดา้นอายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนัจะส่งผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์ท่ีแตกต่างกัน โดยพบว่าอาย ุ
ระดบัการศึกษา และรายไดต้่อเดือนของประชาชน มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ืออย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ โดยการศึกษาของ (พทัธนินทร ์สมยัรฐั, 2548) ยงัพบว่าผูบ้ริโภคท่ีมีการศกึษาสูงย่อมมีการ
ตระหนกัรูโ้ฆษณาหลอกลวงในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมมากกว่าผูมี้การศกึษานอ้ยกว่าเน่ืองจากผูท่ี้
มีระดบัการศึกษาท่ีสูงจะมีการใชค้วามรูใ้นการคิดวิเคราะหถ์ึงการโฆษณาเกินจริงได ้ดงันัน้ระดบั
การศกึษาจงึมีความส าคญัอยา่งมากตอ่ความเขา้ใจอยา่งพินิจพิเคราะหใ์นการรูเ้ทา่ทนัส่ือสง่ผลให้
ระดบัการศกึษาท่ีสงูกวา่มีระดบัการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพท่ีสงูกว่าผูท่ี้มีระดบัการศกึษาท่ีต ่ากวา่ 

ในดา้นอาชีพท่ีมีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภ ์จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่าอาชีพมีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพโดยการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพของมารดาตัง้ครรภท์ัง้ในภาพรวมและแตล่ะระดบั มารดาตัง้ครรภท่ี์มีอาชีพรบั
ราชการจะมีระดับการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่มากกว่าอาชีพ
พนักงานเอกชน แม่บา้นและอาชีพอ่ืน ๆ อาชีพเป็นอีกปัจจัยซึ่งส่งผลต่อระดับการรูเ้ท่าทันส่ือ 
เน่ืองจากอาชีพส่งผลตอ่รายได ้ท าใหก้ารเขา้ถึงส่ือสขุภาพ การเขา้ถึงขอ้มลูแตกตา่งกนัไปตามแต่
ละอาชีพ ผูท่ี้ท  างานในหนว่ยงานภาครฐัอาจมีโอกาสไดร้บัขา่วสารเรื่องการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่าก
หน่วยงานสุขภาพต่าง ๆของภาครฐัไดง้่ายจากการประชาสัมพันธผ์่านช่องทางต่าง ๆ ดงัเช่นใน
งานวิจยัของ (กิติมา สรุสนธิ, 2557) ศกึษาพฤติกรรมการเปิดรบัส่ือ การรูเ้ท่าทนัส่ือ และปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือการจ าหน่ายสินคา้สขุภาพทางอินเทอรเ์น็ตของประชาชน ในเขตอ าเภอเมือง 
เชียงใหม ่จงัหวดัเชียงใหม ่ไดมี้การอธิบายไวว้า่ การรูเ้ท่าทนัส่ืออาจเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขและปัจจยั
หลายประการ อาชีพเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ เช่นเดียวกับ ปัจจัยดา้น
รายไดท่ี้มีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์
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ทัง้ในภาพรวมและการวิเคราะหแ์ต่ละระดบั จากการศกึษาพบว่ามารดาท่ีมีรายไดส้งูกว่าจะมีการ
รูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพสูงกว่ามารดาท่ีมีรายไดต้  ่า อนัเน่ืองมาจากรายไดมี้ความส าคญัต่อการเขา้ถึง
ส่ือ ซึ่งการเขา้ถึงส่ือเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีผลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือโดย (Buckingham et al., 2005) และ 
(Livingstone และคณะ 2550) อ้างอิงใน (บุบผา เมฆศรีทองค า , 2554) ได้กล่าวถึงปัจจัย
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมรายไดท่ี้มีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือ เช่นเดียวกนักบัการศกึษาวิจยั
ในครัง้นี ้

จากการวิเคราะหค์วามสมัพนัธศ์กึษาในครัง้นีย้งัพบวา่จ านวนครัง้ในการตัง้ครรภ์
ของมารดาและประสบการณ์ในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไม่มีผลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้น
พฤติกรรมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งในภาพรวมและผลการวิเคราะห์ในแต่ละระดับ ซึ่งผล
การศึกษานีอ้าจเกิดได้จากการท่ี กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นมารดาตั้งครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ใน
โรงพยาบาล ซึ่งมีการสอน การเตรียมตวัการใหข้อ้มูล การส่งเสริมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ดว้ยส่ือ
บคุคลและส่ือตา่ง ๆ ส่งผลท าใหก้ารศกึษาในกลุ่มตวัอย่างนี ้แตกตา่งไปจากการศกึษาอ่ืน ๆ ดงัเช่น 
ในการศึกษาของ (Narayan, Natarajan, & Bawa, 2005) ท่ีพบว่ามารดาท่ีตั้งครรภ์แรกมีผล
ในทางลบต่อการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่เน่ืองจากขาดประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ มารดา
จะมีความวิตกกงัวล ซึ่งส่งผลกระทบตอ่การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ตา่งจากส าหรับมารดาท่ีเป็นครรภ์
หลัง เพราะมีประสบการณ์การเลีย้งลูกดว้ยนมแม่แลว้ ซึ่งการศึกษาของ(ศิริวรรณ ทุมเชือ้ และ  
วนัเพ็ญ กุลนริศ 2549) ก็พบว่ามารดาครรภแ์รกและครรภห์ลงัมีการรบัรูอ้ปุสรรคและมีพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ท่ีแตกต่างกนั ดงันัน้ตอ้งเอาใจใส่ และดแูลอย่างใกลช้ิด สรา้งความเช่ือมั่น
ให้กับมารดาว่าสามารถจะเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งจะท าใหก้ารเลีย้งลูกดว้ยนมแม่  
ในมารดาเหลา่นีป้ระสบความส าเรจ็ได ้

3. พฤติกรรมการใช้ส่ือของมารดาตั้งครรภท์ี่มีความสัมพันธร์ะหว่างกับการ 
รู้เท่าทันส่ือสุขภาพด้านการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

การวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งการเลือกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพจากส่ือ
ท่ีต่างกันส่งผลให้การรูเ้ท่าทันส่ือสุขสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภต์า่งกนั ซึ่งในการศกึษาครัง้นีพ้บว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารดา้นสขุภาพ
จากส่ือโทรทศันมี์การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพท่ีต ่ากว่าส่ืออินเทอรเ์น็ตทัง้ในการวิเคราะหภ์าพรวมและ
การวิเคราะหแ์ตล่ะระดบั การท่ีกลุ่มกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารดา้นสขุภาพจากส่ือ
โทรทศันน์ัน้เป็นผลเน่ืองมาจากการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจบุนั สง่ผล
ให้ผูใ้ชส่ื้อจึงสามารถเลือกใชส่ื้อและเขา้ถึงส่ือไดอ้ย่างหลากหลาย ส่ืออินเทอรเ์น็ตเป็นส่ือใหม ่
(New Media) เม่ือเทียบกับส่ือมวลชนชนิด อ่ืน ๆ เช่น โทรทัศน ์หนังสือพิมพ ์นิตยสาร เป็นตน้  
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ส่ืออินเทอรเ์น็ตเป็นส่ือท่ีไดร้บัความนิยมตอ่การใชง้านทั่วโลก เพราะมีความรวดเรว็ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทั้งในด้านสุขภาพหรือด้านอ่ืน ๆ และจ านวนข้อมูลจ านวนมากท่ีส่งผ่านส่ือ
อินเทอรเ์น็ต เม่ือเทียบกับส่ือโทรทัศนซ์ึ่งมีขอ้จ ากัดทัง้ในดา้นปริมาณขอ้มูลสุขภาพและ เนือ้หา
รายการโทรทัศน์จะมีกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการเข้าถึงอย่างเฉพาะเจาะจง อีกทั้งอาจพบข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่นอ้ยในส่ือโทรทศัน ์จึงส่งผลท าใหก้ารเลือกรบัขอ้มูล
ขา่วสารดา้นสขุภาพจากส่ืออินเทอรเ์น็ตจงึสงูกวา่ส่ือโทรทศัน ์

ส าหรบัผลการศึกษาการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลี ้ยงลูกดว้ยนม
แม่ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีน าข่าวสารสขุภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือใชใ้นวตัถปุระสงคต์า่ง ๆ ไดแ้ก่ เพ่ือ
การรบัรูเ้หตกุารณ ์เพ่ือใชใ้นการสนทนา เพ่ือศกึษาหาความรูไ้ม่พบความแตกตา่งกบักลุม่ตวัอย่าง
ท่ีไม่ใช ้เม่ือวิเคราะหใ์นแต่ละระดบัพบว่า การน าข่าวสารสุขภาพไปใชป้ระโยชนเ์พ่ือการศึกษาใน
การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในระดบัความตัง้ใจท่ีจะกระท า/ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัพบความแตกต่างกัน 
เน่ืองดว้ยในการท่ีจะตัง้ใจกระท าพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามการศกึษาหาความรูเ้ป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส  าคญั
ท่ีมีส่วนช่วยเสริมในการตดัสินใจท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ เช่นเดียวกับการน าข่าวสารไปใชเ้พ่ือ
ชว่ยในการตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาสขุภาพ มีการศกึษาของแม็คคอมบแ์ละเบคเกอร ์(McCombs 
& Becker, 1979) ท่ีพบว่าบุคคลเปิดรบัข่าวสารจากส่ือมวลชนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ 4 
ประการคือ 1. เพ่ือต้องการรูเ้หตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและ
สงัเกตการณ ์สิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 2. เพ่ือตอ้งการชว่ยตดัสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตดัสินใจใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับ ชีวิตประจ าวัน 3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนท าให้มีข้อมูลไปใช้ในการพูดคุยกับคนอ่ืนได้ 4. เพ่ือความต้องการมีส่วนร่วม 
(Participation) เพ่ือรบัรูแ้ละมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในสังคมซึ่งใน
การศึกษาดังกล่าวของของแม็คคอมบแ์ละเบคเกอร ์เป็นการศึกษาในส่ือทั่ว ๆ  ไป ซึ่งต่างจาก
การศกึษาในส่ือเพ่ือสขุภาพ เพราะการผลิตส่ือเพ่ือสขุภาพหรือการเผยแพรเ่นือ้หาสขุภาพ นัน้จะมี
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะเจาะจงในการท่ีจะน าขอ้มลูหรือสารไปใชป้ระโยชน ์ในการตดัสินใจและแกไ้ข
ปัญหาสขุภาพของผูร้บัสารดงันัน้มารดาท่ีมีเป้าหมายในการใชป้ระโยชนเ์พ่ือการตดัสินใจในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่จึงมีระดบัการเท่าทันส่ือท่ีสงู ทัง้นีก้ารใชป้ระโยชนจ์ากในขอ้มลูข่าวสารสขุภาพ 
นัน้ถา้ส่ือมีประสิทธิภาพท าใหส้ามารถเขา้ถึง กลุม่เปา้หมายอยา่งทั่วถึง รวดเร็ว อาจกลา่วไดว้า่ส่ือ
ดา้นสขุภาพนัน้มีอิทธิพลอย่างมากตอ่การดแูลสขุภาพของประชาชนสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
ทัง้ในดา้นสขุภาพรา่งกาย จิตใจ สงัคมและปัญญา 
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ส าหรบัผลการศึกษาการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่พบว่า
กลุ่มท่ีเปิดรบัและไม่เปิดรบั ขอ้มูลจากส่ือวิทยุ ส่ือโทรทศัน ์และส่ืออินเทอรเ์น็ต.มีการรูเ้ท่าทนัส่ือ
สุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ท่ีไม่ต่างกันทั้งในภาพรวมและในแต่ละระดับ แต่พบความ
แตกตา่งในกลุ่มท่ีเปิดรบัและไม่เปิดรบัขอ้มลูจากส่ือสิ่งพิมพ ์ทัง้นีเ้ป็นสาเหตจุากธรรมชาติของส่ือ
สิ่งพิมพ ์ส่ือสิ่งพิมพเ์ป็นส่ือท่ีแสดงเนือ้หาวิชาการในศาสตรค์วามรูต้า่ง ๆ  ท่ีเฉพาะเจาะจง เพ่ือส่ือ
ใหผู้อ้า่น เขา้ใจความหมาย ดว้ยความรูท่ี้ถกูตอ้งและเป็นจรงิ ในการผลิตส่ือสิ่งพิมพแ์ตล่ะดา้นจะมี
การเตรียมเนือ้หาส่ือ และกลั่นกรองเนือ้หาอย่างดีจากผูแ้ต่งหรือผูผ้ลิตส่ือสิ่งพิมพก์่อนออกสู่ผูร้บั
สาร ส่งผลใหผู้เ้ปิดรบัส่ือสิ่งพิมพจ์ะพัฒนาองคค์วามรูท่ี้ไดร้บัจากส่ือสิ่งพิมพด์งันัน้ จึงท าใหผู้ท่ี้
เปิดรบัส่ือสิ่งพิมพมี์การรูเ้ทา่ทนัส่ือพิมพม์ากกวา่ผูท่ี้ไมเ่ปิดรบั 

4. ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพในระดับของความ
ตั้งใจที่จะกระท าปฏิกิริยาสะท้อนกลับในพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดา
ตั้งครรภ ์ได้แก่ ทัศนคติ, การคล้อยตามอิทธิพลรอบข้างและการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมพฤตกิรรม 

จากแนวคิดทฤษฎีการกระท าตามแผน  (Theory of Planned Behavior: TPB) 
ของ (Ajzen ,1991) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางพฤติกรรม ท่ีสามารถอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีความสมัพันธก์ับ
พฤติกรรมของบคุคลไดว้่า ถา้บุคคลมีการรบัรูค้วามสามารถในการแสดงพฤติกรรม มีทศันคติท่ีดี 
และมีการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งบุคคลก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา ผลการศึกษาวิจยัครัง้นี ้
พบว่าตวัแปรอิสระทัง้ 3 ตวัแปร รว่มกนัท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวม ไดร้อ้ยละ 63.0 ท านายระดบัการระบเุนือ้หาส่ือสขุภาพ 
ไดร้อ้ยละ 53.9 และท านายระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ไดร้อ้ยละ43.7 ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการ
ท านายการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพในภาพรวมและในแต่ละระดับไดดี้ท่ีสุดคือตัวแปรดา้นการรบัรู ้
ความสามารถในการแสดงพฤตกิรรม ในการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนม
แม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมและการระบุเนือ้หาส่ือ รองลงมาจะเป็นตวัแปรดา้นการคลอ้ย
ตามอิทธิพลรอบขา้ง และดา้นทศันคติตามล าดบั ซึ่งตา่งจากในระดับความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยา
สะทอ้นกลบัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภท่ี์ตวัแปรทศันคติมีอ านาจท านายสงูกว่า
ดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้ง และผลการศึกษาครัง้นีย้งัพบอีกว่าตวัแปรดา้นทัศนคติไม่มี
อิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือ
สุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ และระดับการคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูลจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมโ่ดย ตวัแปรทัง้สองตวัไดแ้ก่ตวัแปรดา้นานการคลอ้ยตามอิทธิพล
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รอบขา้ง และตวัแปรดา้นการรบัรูค้วามสามารถในการแสดงพฤติกรรมรว่มกันท านายการรูเ้ท่าทนั
ส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภร์ะดบัการรบัรูถ้ึงอิทธิพลของ
ส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ไดร้อ้ยละ 34.7 (R2=.347) ระดบัการคิดเชิง
วิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ได้รอ้ยละ 41.1 (R2=.411) ทัง้นี ้ในระดบั
การรบัรูถ้ึงอิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีตอ่พฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ ดา้นคลอ้ยตามอิทธิพล
รอบขา้งมีอ านาจท านายสงูกว่าดา้นการรบัรูพ้ฤตกิรรม และระดบัการคิดเชิงวิเคราะหข์อ้มลูจากส่ือ
สขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ตวัแปรดา้นการรบัรูพ้ฤติกรรม มีอ านาจท านายสงูกวา่ดา้นคลอ้ย
ตามอิทธิพลรอบขา้ง 

ซึ่งเม่ือพิจารณาความส าคญัของแตล่ะตวัแปรในแตล่ะระดบัจะพบวา่ตวัแปรดา้น
การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤติกรรมของมารดาตัง้ครรภเ์ป็นตวัแปรท่ีอิทธิพลสูงสดุใน
หลายระดบั ทัง้นีส้าเหตเุน่ืองจากการรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุพฤตกิรรมเป็นความรูส้กึของ
บคุคลวา่เป็นการง่ายหรือยากท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ ๆ ความรูส้กึนีเ้กิดจากประสบการณใ์นอดีต 
ส าหรบัในมารดาตัง้ครรภ ์ประสบการณใ์นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นทอ้งก่อน การเห็นตวัอยา่งจาก
แม่คนอ่ืน ๆ ท่ีเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ไดส้  าเร็จ เช่ือว่าส่งผลต่อการรบัรูค้วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของมารดาตัง้ครรภ ์ผลการศกึษาครัง้นีชี้ใ้หเ้ห็นว่า การรบัรูค้วามสามารถในการควบคมุ
พฤตกิรรมของมารดาตัง้ครรภมี์อิทธิพลสงูสดุในการท านายการรูเ้ทา่ทนัส่ือในระดบัของความตัง้ใจ
ท่ีจะกระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดา สะทอ้นแนวคิด
ทฤษฎีของ Bandura ท่ีกล่าวว่าการรับรูส้มรรถนะตนเองเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญท่ีท าให้บุคคล
สามารถท างานไดส้  าเร็จตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับการศึกษาวิจัยของ (Semenic, Loiselle, & 
Gottlieb, 2008) ท่ีพบว่ามารดาท่ีมีการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่สูง 
มีผลตอ่ความพยายามท่ีจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ โดยมารดาจะมีความมุ่งมั่น หาวิธีการตา่ง ๆท่ี
จะท าใหต้นสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ไดเ้ม่ือตอ้งพบกับปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ตัง้ครรภ ์โดย
ทัง้นีก้ารศึกษาของ (สุวรรณา ชนะภัย, 2557)ในการศึกษาปัจจยัท านายเลีย้งลูกดว้ยนมแม่อย่าง
เดียว 6 สปัดาหห์ลังคลอดซึ่งพบว่าตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นปัจจัยท่ีท านาย
พฤตกิรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ส าหรบัตวัแปรดา้นการคลอ้ยตามอิทธิพลรอบขา้งนั้นพบว่ามีอิทธิพลต่อการรู ้
เท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภใ์นภาพรวมและระดบั
การระบุเนือ้หาส่ือสุขภาพรองลงมาในการศึกษาครัง้นี ้พบว่าอิทธิพลของคนรอบข้างทั้งสามี 
ครอบครวัและผูเ้ช่ียวชาญ มีส่วนผลกัดนัใหก้ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ประสบความส าเร็จ สอดคลอ้ง
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กับการศึกษาท่ีพบว่าปัจจยัท่ีท าใหม้ารดามีพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่โดยการศึกษาของ 
(วรรณวิมล วิเชียรฉาย, ทิพวรรณ ลิม้ประไพพงษ์, & จนัทรมาศ เสาวรส, 2549) พบว่าความเช่ือ
ดา้นสุขภาพเก่ียวกับการคลอ้ยตามอิทธิพลร่วมกับปัจจยัอ่ืน ๆ  ในการท านายความตัง้ใจในการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวนาน 6 เดือนไดร้อ้ยละ 31 

ตวัแปรดา้นทศันคติในการศึกษาครัง้นีพ้บว่าเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่า
ทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภภ์าพรวมและในระดบัการ
ระบเุนือ้หาส่ือ เป็นตวัแปรท านายอนัดบัสดุทา้ย ส่วนในระดบัความตัง้ใจท่ีกระท าปฏิกิริยาสะทอ้น
กลับในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ ทัศนคติเป็นตัวแปรท านายอันดับสอง ส่วนในระดับการรบัรูถ้ึง
อิทธิพลของส่ือสุขภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ และระดับการคิดเชิงวิเคราะห์
ขอ้มลูจากส่ือสขุภาพในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ทัศนคติไม่มีผลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือในระดบัดงักล่าว 
มีการศึกษาวิจัยท่ีพบว่ามารดาท่ีมีทัศนคติท่ีดีรบัรูป้ระโยชนแ์ละมีวิธีการเลีย้ง ลูกดว้ยนมแม่ท่ี
ถูกต้องจะเลือกเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่และมี ระยะเวลาในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีนานขึน้ แต่
ความส าเร็จในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ไม่ได้อาศัยเพียงทัศนคติเพียงอย่างเดียว ยังขึน้อยู่กับ
ประสบการณแ์ละการเรียนรู ้การรบัรุค้วามสามารถในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่และอิทธิพลรอบขา้ง
ดว้ย ในการศึกษาของ (ศิริธร พลายชุม และคณะ, 2555) ท่ีท  าการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ระยะเวลาในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น พบว่าทัศนคติในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่มี
ความสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่การ
มีทัศนคติท่ีดีมีส่วนส าคญัในการส่งเสริมให้มารดามีพฤติกรรมการเลีย้งลูกท่ีดี ในการท่ีช่วยให้
มารดาเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ส าเร็จ จ  าเป็นตอ้งส่งเสริมใหม้ารดามีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแมด่ว้ย 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพในปัจจบุนั เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในยคุปัจจบุนั ซึ่งจะช่วยเสริมสรา้ง

พลังอ านาขให้สามารถเลือกรบัและใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพในบริบทต่าง  ๆ ซึ่งในการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพในดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ ์ในการ
วิจยัครัง้นีมี้ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัดงันี ้

1. การรบัรูค้วามสามารถในการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ของมารดาตัง้ครรภ์เป็นปัจจัย
ความส าคญัท่ีท านายการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลูกดว้ยนมแม่ในระดบัความตัง้ใจท่ีจะ
กระท าปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ดงันัน้ บคุลากรทางสขุภาพและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอาจน าแนวคิดการรบัรูค้วามสามารถไปพฒันารูปแบบกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแมใ่นมารดาตัง้ครรภท่ี์มาฝากครรภใ์นโรงพยาบาลตอ่ไป 

2. การรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพเป็นปัจจัยทางการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารสขุภาพหรือหน่วยงานของโรงพยาบาล 
อาจน าผลจากการศึกษาวิจยัครัง้นีน้  าไปใชใ้นการพัฒนาส่ือสุขภาพ ใหมี้ความน่าสนใจและน่า
จดจ าโดยผ่านส่ือสิ่งพิมพ ์หรือส่ืออินเทอรเ์น็ตท่ีมารดาตัง้ครรภเ์ขา้ถึงและเปิดรบัส่ือ เหล่านี ้ทัง้นี ้
การใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งน่าเช่ือถือจะช่วยพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัส่ือใหก้บักลุ่มมารดาตัง้ครรภใ์หมี้
พฤติกรรมในการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ีเพิ่มมากขึน้ และสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไป
ประยุกตใ์ชห้รือพฒันาแนวทางการส่งเสริมการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่ม
อ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการใหมี้พฤตกิรรมสขุภาพท่ีเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต รวมทัง้การจดัการเรียนการสอน
แก่บุคลากรทางการแพทยใ์นเรื่องการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่เพ่ือเป็นการ
สง่เสริมสมรรถนะบคุลากรในการท่ีจะใหค้  าแนะน าแก่มารดาตัง้ครรภเ์พ่ือเป็นการสง่เสรมิการเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่

3. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการรูเ้ท่าทนัส่ือสุขภาพในดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลูก
ดว้ยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ์ จากการศึกษาพบว่ามารดาตัง้ครรภ์ท่ีอายุน้อย (คุณแม่วัยใส) 
ระดบัการศึกษานอ้ย จะมีการรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพในดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่นอ้ย ใน
การส่งเสริมการเลี ้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาลควรจะต้องให้ความรู้ สร้างทัศนคติท่ี ดี 
เสรมิสรา้งพลงัอ านาจในการรบัรูค้วามสามารถของตนเองในมารดากลุ่มนี ้จะช่วยใหม้ารดากลุ่มนี ้
เลีย้งลกูดว้ยนมแมส่ าเรจ็ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
1. เน่ืองจากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแบบผสมผสานโดยการใช้การวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณในกลุ่มตวัอย่างท่ีมาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลซึ่งอาจไม่ไดเ้ป็นตวัแทน
มารดาตัง้ครรภใ์นเขตจงัหวดัหรือประเทศดงันัน้ในการศกึษาในอนาคตอาจจะขยายไปในพืน้ท่ีใน
การศึกษาในกลุ่มประชากรท่ีกวา้งขึน้เพ่ือยืนยันสาเหตุและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรูเ้ท่าทันส่ือ
สขุภาพในดา้นการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภโ์ดยอาศยัขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้
เป็นแนวทางในการวิจยัตอ่ไป 

2. การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษาการรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพซึ่งใช้กรอบแนวคิดท่ี มี 
ผูพ้ัฒนาขึน้ใหม่ตามบริบทของสังคมในปัจจุบนั และเพ่ือใหผ้ลการศึกษาสามารถขยายวงกวา้ง
มากขึน้อนัจะเป็นประโยชน ์ในการอธิบายปรากฏการณแ์ละปัญหาทางดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรูเ้ท่าทันส่ือสุขภาพ ในการศึกษาต่อไปอาจท าการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง  
ในบริบทท่ีแตกต่างกัน และเป็นการต่อยอดงานวิจยั เพ่ือท่ีงานวิจยัจะไดมี้ความหลากหลายและ
เป็นประโยชนม์ากขึน้ เกิดประโยชนส์งูสดุตอ่ผูร้บับรกิารและองคก์ร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัไดร้บัความกรุณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
ปรบัปรุงแกไ้ขส านวนภาษาของแบบสอบถามท่ีใช ้ดงัมีรายนาม ตอ่ไปนี ้
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การรูเ้ท่าทนัส่ือสขุภาพดา้นพฤติกรรมการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของมารดา
ตัง้ครรภ ์

ค าชีแ้จงแบบสอบถามฉบบันีมี้ 4 สว่น 
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของมารดาตัง้ครรภ ์ จ านวน   6 ขอ้ค าถาม 
สว่นท่ี 2 พฤตกิรรมการใชส่ื้อของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน   5 ขอ้ค าถาม 
สว่นท่ี 3 แบบวดัปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรม

การเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์
จ านวน 26 ขอ้ค าถาม 
 

สว่นท่ี 4 แบบวดัการรูเ้ทา่ทนัส่ือสขุภาพของการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมข่องมารดาตัง้ครรภ ์

จ านวน 16 ขอ้ค าถาม 
 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ท่ีตรงกับความเป็นจริงตามพฤติกรรมและความคิด 
ของทา่น ในแตล่ะขอ้ค าถาม และกรุณาตอบค าถามทกุขอ้เพ่ือความสมบรูณข์องแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือและเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของท่าน 

 นางปรียาภรณ ์บรูณากาญจน ์
 นกัศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาการส่ือสารวิทยาศาสตรแ์ละสขุภาพ 

วิทยาลยันวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของมารดาตั้งครรภ ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิเก่ียวกบัตวัทา่น 

1. อาย ุ
[  ]  1. 18-20 ปี   [  ]  2. 21 – 24 ปี 
[  ]  3. 25 – 29 ปี   [  ]  4. 30 – 34 ปี  
[  ]  5. 35 – 39 ปี   [  ]  6. 40 ปีขึน้ไป 

2. ระดบัการศกึษา 
[  ]  1. มธัยมศกึษาตอนตน้  [  ]  2. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 
[  ]  3. อนปุรญิญา/ปวส  [  ]  4. ปรญิญาตร ี
[  ]  5. ปรญิญาโท ขึน้ไป 

3. อาชีพ 
[  ]  1. รบัราชการ/พนกังานของรฐั/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
[  ]  2. พนกังานบรษิัทเอกชน  [  ]  3. ธุรกิจสว่นตวั 
[  ]  4. แมบ่า้น   [  ]  5. เกษตรกรรม 
[  ]  6. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ……….................................... 

4. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
[  ]  1. ต  ่ากวา่ 10,000 บาท  [  ]  2. 10,001 –15,000 บาท 
[  ]  3. 15,001 – 20,000 บาท [  ]  4. 20,001 – 25,000 บาท 
[  ]  5. 25,001 – 30,000 บาท [  ]  6. 30,000 ขึน้ไป 

5. การตัง้ครรภค์รัง้นีเ้ป็นการตัง้ครรภค์รัง้ท่ีเท่าไหร่ 
[  ]  1. ครรภแ์รก   [  ]  2. ครรภท่ี์ 2 
[  ]  3. ครรภท่ี์ 3   [  ]  4. ตัง้ครรภค์รัง้ท่ีส่ีขึน้ไป 

6. ทา่นเคยมีประสบการณก์ารเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ 
[  ]  1. เคย    [  ]  2. ไมเ่คย 
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ส่วนที ่2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือด้านสุขภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงของตวัท่านมากท่ีสุด 

1. ปัจจบุนัทา่นเลือกรบัขอ้มลูขา่วสารดา้นสขุภาพผา่นส่ือประเภทใดบอ่ยท่ีสดุ 
[  ]  1. ส่ือวิทย ุ  [  ]  2. ส่ือโทรทศัน ์ 
[  ]  3. ส่ือสิ่งพิมพ ์  [  ]  4. ส่ืออินเทอรเ์น็ต 
[  ]  5. ส่ืออ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ.................................... 

2. ความถ่ีในการเปิดรบัขอ้มลขูา่วสารดา้นสขุภาพ 

ประเภทส่ือ 
ความถี ่

ทุกวัน 2-3 คร้ัง 

ต่อสัปดาห ์

สัปดาหล์ะ

คร้ัง 

2-3 คร้ัง 

ต่อเดือน 

เดือนละ 

คร้ัง 

มากกว่า

เดือน 

ไม่ได้เปิด 

รับเลย 

1. ส่ือวิทย ุ        

2. ส่ือโทรทศัน ์        

3. ส่ือสิ่งพิมพ ์        

4. ส่ือ อินเตอรเ์น็ต        

5. สืออ่ืน ๆ 
(โปรดระบ)ุ 

       

3. ทา่นน าขา่วสารดา้นสขุภาพท่ีไดร้บัไปใชป้ระโยชนใ์นดา้นใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
[  ]  1. เพ่ือรบัรูเ้หตกุารณ ์
[  ]  2. เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาสขุภาพ 
[  ]  3. เพ่ือใชใ้นการสนทนา 
[  ]  4. เพ่ือศกึษาหาความรู ้
[  ]  5. อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................................... 

4. ใครเป็นผูมี้อิทธิพลตอ่การเลือกส่ือเชิงสขุภาพของทา่น(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
[  ]  1. เพ่ือน  [  ]    2. ครู/อาจารย ์
[  ]  3. ครอบครวั  [  ]  4. ดารา/นกัรอ้ง 
[  ]  5. ผูเ้ช่ียวชาญ  [  ]  6. อ่ืน ๆโปรดระบ.ุ............................................... 
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5. ทา่นไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมจ่ากส่ือประเภทใด 
[  ]  1. ส่ือวิทย ุ  [  ]    2. ส่ือโทรทศัน ์
[  ]  3. ส่ือสิ่งพิมพ ์  [  ]  4. ส่ืออินเทอรเ์น็ต 
[  ]  5. ส่ืออ่ืน ๆโปรดระบ.ุ..................................... 

ส่วนที ่3 แบบวัดปัจจัยทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาตั้งครรภ ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสุด 

ปัจจัยทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย
ที่สุด 

ด้านทัศนคต ิ(Attitude) 
1. นมแมม่ีประโยชนต์อ่ทารกแรกเกิด      

2. การเลีย้งลกูดว้ยนมแมช่ว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยใน
ครอบครวั 

     

3. แมท่กุคนสามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้      

4. เด็กที่เลีย้งดว้ยนมแม ่จะมีสขุภาพดีกวา่เด็กที่เลีย้ง
ดว้ยนมผง 

     

5. การเลีย้งลกูดว้ยนมตนเอง ท าใหท้า่นรูส้กึวา่ตวัเองมี
คณุคา่ 

     

6. การเลีย้งลกูดว้ยนมแมเ่ป็นสิง่ที่ทา่นภาคภมูิใจท าให้
เกิดความผกูพนัระหวา่งแมแ่ละลกู 

     

7. การใหล้กูดดูนมแม ่จะท าใหเ้ตา้นมแมห่ยอ่นยาน      

8. แมท่ีม่ีฐานะดีควรเลีย้งลกูดว้ยนมผสม      

9. การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่เป็นเรือ่งยุง่ยากและลา้สมยั      

10. การเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่จะท าใหไ้มไ่ดพ้กัผอ่น
สขุภาพของแมท่รุดโทรมลง 

     

11. การใหล้กูดดูนมแม ่เป็นสิง่ทีน่า่อาย ท างานไม่
สะดวก 

     

12. แมท่ี่มีเตา้นมเลก็สามารถเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ด ้      
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ปัจจัยทางจิตวิทยาทีเ่กี่ยวข้องกับพฤตกิรรม
การเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย
ที่สุด 

ด้านการคล้อยตามอิทธิพลรอบข้าง 
13. แพทยแ์ละพยาบาลใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัประโยชน์
ของการเลีย้งลกูดว้ยนมแมแ่ละวธีิการใหน้มแก่ทา่น 

     

14. แพทยแ์ละพยาบาลใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาที่
ทา่นอาจตอ้งพบในการใหน้มลกู 

     

15. ครอบครวัมีอิทธิพลตอ่ทา่นในการตดัสนิใจเลีย้ง ลกู
ดว้ยนมแม ่

     

16. ครอบครวัเห็นความส าคญัและสนบัสนนุกบัการ
เลีย้งลกูดว้ยนมแม่ของทา่น 

     

17. ครอบครวัพดูและใหก้ าลงัใจรบัฟังปัญหาและให ้
ความชว่ยเหลอืทา่นในการท่ีทา่นจะเลีย้งลกูดว้ย 
นมแม ่

     

18. ครอบครวัใหก้ารชว่ยเหลอืในการท ากิจกรรมอื่น ๆ 
เพื่อใหท้า่นไดใ้หน้มลกูอยา่งเตม็ที่ เช่น การจดัหา 
อาหารท่ีมีประโยชน ์การเตรยีมสถานท่ีในบา้น 
เพื่อความสะดวกในการใหน้ม เป็นตน้ 

     

19. เพื่อน ๆ ของทา่นตา่งแนะน าใหท้า่นเลีย้งลกูดว้ย 
นมแม ่

     

ด้านการรับรู้หรือเชื่อว่าตนสามารถแสดงพฤตกิรรมน้ันใน ทศิทางทีเ่หมาะสม 
20. ทา่นมีขอ้มลูพรอ้มในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่      

21. ทา่นเช่ือมั่นวา่ฉนัจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่ดส้  าเรจ็      

22. ทา่นเช่ือมั่นวา่ฉนัจะมีน า้นมใหล้กูเพียงพอ      

23. ทา่นมีภาวะสขุภาพทางรา่งกายที่พรอ้มในการท่ี 
จะเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่

     

24. ทา่นมีความพรอ้มทางอารมณใ์นการท่ีจะเลีย้งลกู 
ดว้ยนมแม ่

     

25. เมื่อทา่นมีปัญหาในการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่ทา่น 
เช่ือมั่นวา่จะสามารถแกปั้ญหาได ้

     

26. การเลีย้งลกูดว้ยนมแมไ่มใ่ชเ่รือ่งยากล าบาก 
ส าหรบัทา่น 
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ส่วนที ่4 แบบวัดการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพของการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ระดับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพของการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย
ที่สุด 

การระบุเนือ้หาส่ือ 
1. ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่น
สือ่สขุภาพ 

     

2. ทา่นสามารถคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ย
นมแมใ่นสือ่สขุภาพไดจ้ากหลายแหลง่ เช่น โซเชียล
มีเดีย, แอปพลเิคชั่น, เวปไซต ์เป็นตน้ 

     

3. ทา่นรูแ้ละเขา้ใจขอ้มลูการเลีย้งลกูดว้ยนมแมท่ี่
เผยแพรผ่า่นสือ่สขุภาพ 

     

4. ทา่นสามารถอา่นและปฏิบตัติามค าแนะน าดา้น
เรือ่งการเลีย้งลกูดว้ยนมแมใ่นสือ่ที่ทา่นเปิดรบั 

     

การรับรู้ถึงอิทธิพลของส่ือทีม่ีต่อพฤตกิรรม 
5. เนือ้หาในสือ่สขุภาพสามารถโนม้นา้วใจทา่นเลีย้ง
ลกูดว้ยนมแม ่

     

6. เนือ้หาในสือ่สขุภาพสว่นในการตดัสนิใจเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมข่องทา่น 

     

7. สือ่สขุภาพท่ีมีขอ้มลูที่นา่เช่ือถือท าใหท้า่นตอ้งการ
เลีย้งลกูดว้ยนมตวัเอง 

     

8. ขอ้มลูในสือ่สขุภาพท่ีรณรงคใ์หเ้ห็นประโยชนข์อง
การเลีย้งลกูดว้ยนมแมย่งัไมเ่พียงพอในการตดัสนิใจ
ใหท้า่นเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
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ระดับการรู้เท่าทันส่ือสุขภาพของการเลีย้ง
ลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งครรภ ์

ระดับความคิดเหน็ 
เห็นดว้ย
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย
ที่สุด 

การคิดเชิงวิเคราะห ์
9. ทา่นสามารถบอกถงึความนา่เช่ือถือวตัถปุระสงค ์
ของผูใ้หข้อ้มลูและประโยชนข์องการเลีย้งลกูดว้ยนม
แมท่ี่ปรากฎในสือ่สขุภาพ 

     

10. ทา่นวิเคราะหแ์ละประเมินเนือ้หาสือ่สขุภาพ 
เก่ียวกบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมก่อ่นทา่นตดัสนิใจ 
และปฏิบตัิตาม 

     

11. ทา่นสามารถแยกแยะไดว้า่ขอ้มลูใดคือ ความ
คิดเห็นขอ้มลูใดคือขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัวิธีการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมท่ี่ปรากฎในสือ่สขุภาพ 

     

12. ทา่นสามารถบอกไดถ้ึงโฆษณาแฝงที่มี
ผลประโยชนท์างธุรกิจซึง่ปรากฏในสือ่สขุภาพ 
เก่ียวกบัน า้นมที่ใชเ้ลีย้งลกู 

     

ความตั้งใจทีจ่ะกระท า/ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ 

13. ทา่นตัง้ใจจะเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวอยา่ง
นอ้ย 6 เดือนหลงัจากที่ประเมินความนา่เช่ือถือจาก
ขอ้มลูที่ไดจ้ากสือ่สขุภาพตา่ง ๆ แลว้ 

     

14. ทา่นไดท้ าการศกึษาจากสือ่สขุภาพมาเป็นอยา่งดี
และวางแผนในเลีย้งลกูดว้ยนมแมอ่ยา่งเดียวใหน้าน
ที่สดุเทา่ที่จะท าได ้

     

15. ทา่นสามารถทีจ่ะถา่ยทอดความรูใ้นการเลีย้งลกู
ดว้ยนมแมใ่หแ้ก่ผูอ้ื่นไดท้ัง้ดว้ยตนเองและผา่นสือ่
สขุภาพ 

     

16. ทา่นเตรยีมความพรอ้มทัง้ในดา้นรา่งกายและ
จิตใจในการเลีย้งลกูดว้ยนมแมโ่ดยไดท้ าการศกึษา  
คน้ควา้ขอ้มลูจากสือ่ที่เขา้ถงึและมีความนา่เช่ือถือ 

     

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางปรียาภรณ ์บรูณากาญจน ์
วัน เดอืน ปี เกิด 4 ธนัวาคม 2514 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 104/112 ซอยสรงประภา 13 ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210   
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