
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi -Experimental Research) ซึ่งศึกษาสอง

กลุมที่เปนอิสระตอกัน โดยวัดกอนและหลังการทดลอง (Two Groups Pre and Post Test Design) 

เพื่อศึกษาผลการใชวงจรเดมมิ่งในการสนับสนุนใหหญิงต้ังครรภเลีย้งลกูดวยนมแมอยางเดียวหลังคลอด 

อยางนอย 3 เดือน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการศึกษาสรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผล 

 

สวนท่ี 1 การประยุกตวงจรเดมมิ่งเพ่ือสนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 

3 เดือนในหญิงต้ังครรภ มีผลการดําเนินการดังน้ี 

ในการวางแผนการดําเนินงานรวมกัน กลุมตัวอยางสามารถสะทอนปญหาที่เกิดข้ึนจากการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม ในครรภที่ผานมา เชน นมคัด นํ้านมไมไหล ปญหาการสตอคนม และความเครียด 

ไดแผนดําเนินการรวมกันระหวางกลุมกับผูวิจัย คือ ภายหลังใหความรูและกระบวนการกลุม ทีมสุขภาพ

ลงตรวจเย่ียมหลังคลอด โดยนัดหมายทําความเขาใจกับกลุม ซึ่งกําหนดการเย่ียมหลังคลอด ภายหลัง

คลอด 4 สัปดาห และไดแผนการติดตามทางโทรศัพท ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการกลุม หญิงต้ังครรภ 

มีความมั่นใจมากข้ึนที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 3 เดือน และหญิงต้ังครรภมีความ

คาดหวังที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว นานถึง 6 เดือน กลุมตัวอยางสามารถเลี้ยงลูกดวยนมตนเองได 

โดยใหนมแมวันละ 35 ครั้ง บีบเก็บนํ้านมไดอยางถูกวิธี เลือกรับประทานอาหารที่ชวยกระตุนนํ้านม 

เชน แกงเลียง และทารกสามารถดูดนมแมได ในข้ันตอนตรวจสอบประเมนิผลกลุมตัวอยางบางรายพบ

ปญหาหัวนมแตก หัวนมคัด บางรายครอบครัวไมไดใหการสนับสนุน และบางรายไมกลาโทรมาปรึกษา 

ซึ่งผูวิจัยไดมีการปรับวิธีการสื่อสารระหวางผูวิจัยกับกลุมทดลอง โดยโทรติดตามเย่ียม และลงเย่ียม  

ติดตามหลังคลอดดวยตนเอง เพื่อที่จะรับทราบปญหาและไดใหคําแนะนําที่ถูกตองแกกลุม 

จาการนําเอาวงจรเดมมิ่งมาประยุกตใชกับกลุมหญิงต้ังครรภ พบวา ไดผลเปนที่นาพึงพอใจ

กลุมตัวอยางมีสวนรวมในทุกกระบวนการของการวิจัย และเพิ่มความมั่นใจ นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 

สามารถนําเอาผลการดําเนินงาน มาพัฒนาแนวทางการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงอยางเดียว 

ในกลุมอื่น ๆ เพราะผลจากวงจรเดมมิ่ง ทําใหกลุมมีความคาดหวังและมั่นใจที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแม

เพียงอยางเดียว 
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สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในกลุมทดลอง สวนใหญมีอายุตํ่ากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 30.77 กลุมควบคุม 

สวนใหญมีอายุ 31 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 34.62 สวนใหญจบช้ัน มัธยมศึกษาหรือ ปวช. หรือ ปวส. 

ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 57.69 และ 50.0 ตามลําดับ สวนใหญเปนการต้ังครรภ

ครั้งแรก ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 34.62 และ 38.46 ตามลําดับ กลุมตัวอยาง

สวนใหญยังไมเคยมีบุตร ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม รอยละ 38.46 และ 38.46 ตามลําดับ       

กลุมทดลองที่จะทํางานหลังคลอดกับไมทํางานหลังคลอดมีจํานวนที่เทากัน กลุมควบคุม ทํางานหลัง

คลอดมากกวา คิดเปนรอยละ 57.69 กลุมทดลองมีอาชีพรับจาง รอยละ 30.77 กลุมควบคุม อาชีพ

เกษตรกร รอยละ 26.92 มีรายไดเดือนละ 5,000 - 10,000 บาท ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

รอยละ 57.69 และ 61.54 กลุมทดลองต้ังใจเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คิดเปนรอยละ 69.23 

กลุมควบคุมต้ังใจเลีย้งเลีย้งลูกดวยนมแมอยางเดียว 3 เดือน คิดเปนรอยละ 42.31 ลักษณะของครอบครัว 

อยูดวยกันกับสามี หรือ ครอบครัว ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 96.15 และ 

100.00 ตามลําดับ สมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางมีประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแม           

ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม คิดเปนรอยละ 69.23 และ 57.69 ตามลําดับ กลุมทดลองสมาชิก   

ในครอบครัวสวนใหญต้ังใจใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน คิดเปนรอยละ 61.54 กลุมควบคุม

สมาชิกในครอบครัวสวนใหญต้ังใจใหเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 3 เดือน คิดเปนรอยละ 42.31 

สวนท่ี 3 เปรียบเทียบความรูและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมของหญิงต้ังครรภ   

ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

กอนการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีคะแนนตํ่ากวา 14 คะแนน คิดเปน

รอยละ 88.46 และ 93.31 ตามลําดับ หลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนมากกวา

หรือเทากับ 14 คะแนนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 และ 88.46 กอนทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูอยูที่ 11.34 (S.D. = 3.26) กลุมควบคุมอยูที่ 9.76 (S.D. = 8.56) และพบความแตกตาง

ระหวาง 2 กลุมกอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และหลังทดลองคาเฉลี่ยคะแนน

เพิ่มข้ึนทั้ง 2 กลุม คือ กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูที่ 19.80 (S.D. = 1.26) กลุมควบคุม 

อยูที่ 15.65 (S.D.= 3.66) แตไมพบแตกตางระหวางกลุม  

กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม สูงกวากลุมควบคุม เปรียบเทียบ

ความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมในกลุมทดลอง กอนการทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูที่ 11.34 

(S.D. = 3.26) หลังการทดลองอยูที่ 19.80 (S.D. = 1.26) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ          

ที่ระดับ 0.01 โดยหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 
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สวนท่ี 4 เปรียบเทียบความรูการเลี้ยงลูกดวยนมแม ของหญิงต้ังครรภในกลุมทดลอง 

กอนและหลังการใชวงจรเดมมิ่ง 

เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการเลีย้งลกูดวยนมแมในกลุมทดลอง กอนการทดลองมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูอยูที่ 11.34 (S.D.= 3.26) หลังการทดลองอยูที่ 19.80 (S.D.= 1.26) แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

 

อภิปรายผล 

 

สมมติฐานขอที่ 1 หญิงต้ังครรภกลุมทดลองมีความรูและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

สูงกวากลุมควบคุม  

กอนการทดลองกลุมทดลองและกลุมควบคุมสวนใหญมีคะแนนตํ่ากวา 14 คะแนน คิดเปน

รอยละ 88.46 และ 93.31 ตามลําดับ หลังการทดลองทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนมากกวา

หรือเทากับ 14 คะแนนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 100.00 และ 88.46 กอนทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ย

คะแนนความรูอยูที่ 11.34 (S.D.= 3.26) กลุมควบคุมอยูที่ 9.769 (S.D.= 8.56) และหลังทดลอง

คาเฉลี่ยคะแนนเพิ่มข้ึนทัง้ 2 กลุม คือ กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูที่ 19.80 (S.D.= 1.26) 

กลุมควบคุมอยูที่ 15.65 (S.D.= 3.66)  

กลุมตัวอยางในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมในขอ ใหลูกกินนมแมไดตลอด 3 เดือน 

และใหลูกดูดนมแมไดทุกครั้งทีลู่กตองการ สูงที่สุดคือ 3.0 กลุมทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการเลีย้งลูก

ดวยนมแม สูงกวากลุมควบคุม เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมในกลุมทดลอง กอน

การทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูอยูที่ 11.34 (S.D.= 3.26) หลังการทดลองอยูที่ 19.80 (S.D.= 1.26) 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการทดลอง 

สอดคลองกบัการศึกษาของ สุจิตรา ยวงทอง, วิไลพรรณ สวัสด์ิพาณิชย และวรรณี เดียวอิศเรศ (2555) 

ที่พบวา ในชวงภายหลัง 4 สัปดาหหลังคลอด มารดาในกลุมทดลองมีระยะเวลา การเลี้ยงลูกดวยนม

แมอยางเดียวนานกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (z = -3.01, p = .002) และสอดคลองกับ

การศึกษาของ ไสววรรณ ไผประเสริฐ และคณะ (2547) พบวา เมื่อไดรับการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย

นมแม กลุมตัวอยางมีอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน 6 เดือน เพิ่มข้ึนจาก รอยละ 14        

เปนรอยละ 25 

สมมติฐานขอท่ี 2 หญิงต้ังครรภในกลุมทดลองมีความรูในการเลี้ยงลูกดวยนมแมหลัง

การใชวงจรเดมมิ่งสูงกวากอนใชวงจรเดมมิ่ง 

กลุมตัวอยางในกลุมทดลองมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมภายหลังการ

ทดลองในทุกประเด็น กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมกอนและหลังการทดลอง
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนผลมาจากการใชวงจรเดมมิ่ง ที่ใหหญิงต้ังครรภ

มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของกระบวนการ สงผลใหหญิงต้ังครรภมีความรูที่ถูกตองและเพิ่มข้ึนจากกอน

การทดลอง และมี สอดคลองกับการศึกษาของ ปวริศร อารยะสุขวัฒน (2555) ทําการศึกษาความรู

เรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแมของมารดาที่มาคลอดบตุรที่โรงพยาบาลศรีนครินทรพบวามารดาที่มคีวามรู

เรื่องนมแมระดับสูงคิดเปนรอยละ 73.5 (95%CI : 67.2, 79.1) โดยความรูที่มารดาตอบถูกมากที่สุด

คือ มารดาสามารถบีบนํ้านมเก็บรักษาไวในระหวางที่ลาคลอดและระหวางที่กลับไปทํางาน (รอยละ

99.1, 95%CI : 96.5, 99.8) และความรูที่มารดาตอบถูกนอยที่สุด คือ ระยะเวลาที่เหมาะสมของการ

เก็บรักษานํ้านมในชองแชแข็ง (รอยละ15.2, 95%CI : 10.9, 20.8) และสอดคลองกับการศึกษาของ 

นิตยติญา ดวงใจ (2551) ศึกษาความรู เจตคติของมารดาตอการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนาน    

6 เดือน ในการศึกษาความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมพบวา มารดาหลังคลอดสวนใหญมีความรู

เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแมในภาพรวมดีโดยขอที่ตอบถูกมากที่สุดคือ กอนและหลังใหนมลูก แม

ควรลางมือหรือเช็ดหัวนมทุกครั้ง (รอยละ 99) รองลงมาคือ นมผสมไดรับการปรุงแตงใหมีสารอาหาร

ครบถวนมากกวานมแม (รอยละ 96) และแมกับลูกจะรักและผูกพันกันมากข้ึนถาเลี้ยงลูกดวยนมแม

(รอยละ 95) สวนขอที่มารดาตอบถูกนอยที่สุด คือ ในแตละมื้อควรใหลูกดูดนมจนเกลี้ยงเตาที่ละขาง 

ถาลูกดูดนมแมแตละมื้อไมหมดเตา ใหบีบหรือปมนํ้านมที่เหลือใหหมดเตา (รอยละ 38) และถาลูกดูด

นมแมแรงจะทําใหหัวนมแตก (รอยละ 48) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การใชวงจรเดมมิ่งในการสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแมประสบความสําเร็จ ในแงของความรู 

การศึกษาในครั้งน้ีพบความสอดคลองกับงานวิจัยอื่น ๆ ในแงผลของความรูและพฤติกรรม  

ที่เพิ่มข้ึนหลังการทดลอง แตงานวิจัยที่ผานมาน้ัน ไมไดนําเอาวงจรเดมมิ่งเขามาใชในการสงเสริมการ

เลี้ยงลูกดวยนมแม เมื่อพิจารณาผลของการใชวงจรเดมมิ่ง จะพบวา การมีสวนรวมของกลุมตัวอยาง 

ตลอดระยะเวลาการทดลองน้ัน ทําใหผูวิจัย ทีมสุขภาพ และกลุมตัวอยาง มองเห็นปญหารวมกัน และ

แกไขปญหาไปตลอดระยะเวลาการวิจัย ซึ่งจะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในทุกฝาย และหญิงต้ังครรภ 

มีความมั่นใจและมีแนวโนมที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแมไดนานข้ึน ตางจากโปรแกรมปกติที่ขาดการมีสวนรวม

ของหญิงต้ังครรภและหญิงหลังคลอดในการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม และมีเน้ือหาในการสอน

เรื่องของการเลี้ยงลูกดวยนมแมเพียงเล็กนอย สอดแทรกอยูในโปรแกรมใหญที่ใชดูแลหญิงต้ังครรภ 

หญิงหลงัคลอด ทารก และพัฒนาการเด็ก ซึ่งอาจทําใหมารดาขาดความมั่นใจในการเลี้ยงลูกดวยนมแม 

สอดคลองกับผลของการทดลองในครัง้น้ี ที่แสดงใหเห็นวา มารดาในกลุมทดลอง ที่ไดรับการสนับสนุน

โดยใชวงจรเดมมิ่ง มีพฤติกรรมการเลี้ยงลูกดวยนมแมดีกวากลุมที่ไดรับโปรแกรมปกติของโรงพยาบาล 

และงานวิจัยครั้งน้ีมีขอจํากัด คือ กลุมประชากรหญิงต้ังครรภที่มารับบริการในโรงพยาบาลชุมชน 

ไมไดมีจํานวนมากเหมือนกลุมอื่น เชน ผูปวยความดันโลหิตสูง ผูสูงอายุ และหญิงต้ังครรภ ไมไดมารับ

บริการพรอม ๆ  กันในแตละสัปดาห จึงใชระยะยาวนานในการคนหากลุมตัวอยาง เพื่อเขารวมงานวิจัย
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ครั้งน้ี และผูวิจัยพยายามที่จะควบคุมอคติจากการเลือกกลุมตัวอยาง (Selection Bias) ดวยการสุม

หญิงต้ังครรภเขากลุมอยางเทาเทียมกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

 1.  บุคลากรทางการแพทยที่มีสวนเกี่ยวของกับงานอนามัยแมและเด็ก สามารถนํา

ผลการวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 3 เดือนข้ึนไป 

โดยอาศัยการมีสวนรวมระหวางมารดาและทมีสุขภาพ ซึ่งจะตองทํางานรวมกันจึงจะประสบความสําเรจ็  

 2.  สามารถนําผลการวิจัยไปปรบัใช โดยปรบัปรุงตามบรบิทของแตละพื้นที ่

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

 1.  การมีสวนรวมในการเลี้ยงลูกดวยนมแมจะสําเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากร

ทุกคน และทุกหนวยที่เกี่ยวของ ควรมีการติดตามระยะเวลาการเลี้ยงลูกดวยนมแม อาหารที่ทารก

ไดรับ และการเจริญเติบโต เชน นํ้าหนัก ความยาวลําตัว ระดับพัฒนาการของทารก 

 2.  ควรใหความรูและคําแนะนําการใหอาหารทารก แกญาติผูใหญ ในครอบครัว อาจมี

สวนชวยใหมารดาสามารถเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ในอัตราที่สูงข้ึน 

 3.  สามารถนําวงจรเดมมิ่งไปใช ในการพัฒนาแนวทางการสงเสริมสุขภาพในกลุมอื่น ๆ 

ได โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมเปนตัวขับเคลื่อน และปรับกระบวนการทํางานโดยอาศัยทีม

สุขภาพเปนตัวประสาน 

 

 


