
บทคัดย่อ 
 

ชือ่โครงการ  :  การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร และการตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัย: สิญาทิพย์  เพี้ยนภักตร์ และสุดถนอม  รอดสว่าง  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
ระยะเวลา :   ธันวาคม  2556 – เมษายน  2557 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  1. สื่อที่ใช้ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  2.การ
เปิดรับสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  3. การจดจ าข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์ฯ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  4. การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  5. ความ
แตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
และ  6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโครงการฯ และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ตัวอย่าง คือ ประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิง  จ านวน 901 คน เพศชาย  402  คน  และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า  

1. ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารทางสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดคือ Facebook 
ในขณะที่เว็บไซต์ท่ีนิยมมากที่สุดคือ  www.sanook.com ส าหรับสื่อโทรทัศน์ ตัวอย่างส่วนใหญ่ชมรายการโทรทัศน์ทาง
ช่อง 3 ในช่วงเวลา  18.01 – 22.00 น. โดยตัวอย่างเพศหญิงนิยมดูละครมากที่สุด ส่วนตัวอย่างเพศชายนิยมดูรายการข่าว
มากที่สุด นอกจากสื่อหลักแล้วตัวอย่างยังให้ความสนใจสื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า และป้ายบนฟุตบาท 
(Mupi) ในขณะที่แพทย์ พยาบาลเป็นสื่อบุคคลที่ตัวอย่างสามารถหาข้อมูลเก่ียวกับการเลี้ยงลู กด้วยนมแม่ และเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด ทั้งน้ีตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อของโครงการฯ   อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.72  

2. ตัวอย่างที่เห็นสื่อรณรงค์ฯ สามารถจดจ าสารเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระดับมากที่สุด  นอกจากน้ัน
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเก่ียวกับโครงการรณรงค์ฯที่เปิดรับมีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย
ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร้อยละ  96.04 และเชื่อว่าตนเองมีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงดูลูก 
ส่วนใหญ่คาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมากกว่า  6 เดือน  ส าหรับสื่อรณรงค์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุด ได้แก่ สื่อโทรทัศน์  

3.  การทดสอบสมมติฐานพบว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ  จ านวนบุตร  และระดับ
การศึกษาแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน  ในขณะที่ อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันไม่
มีผลต่อการตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์ฯ และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสื่อของโครงการรณรงค์ฯ ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
เน่ืองจากมีปัจจัยอย่างอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจ  โดยอันดับ 1 ได้แก่ ต้องการให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง  อันดับ 2 ม่ันใจ
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Abstract 

 

Project Title: Media exposure, Recognition and Breastfeeding Decision Making of population in Bangkok  
Investigators:   PIENPAK Siyathip and RODSAWANG Sudthanom 

Faculty of Communication Arts, Dhurakij Pundit University  
Project Duration: December 2013 – April 2014 

 The objectives of research are to understand 1) using media for breastfeeding campaign, 2) media campaign 
exposure of  population in Bangkok,  3) media campaign recognition of  the population in Bangkok, 4) breastfeeding 
decision making of population in Bangkok, 5) the differences between breastfeeding decision making and 
demographic characteristics of population in Bangkok and 6) the relationship between media campaign exposure and 
breastfeeding decision making of population in Bangkok by using quantitative survey research methodology and 
techniques . Data collection has been made through studying questionnaires answered by the accessible target 
population of 901 females and 402 males who reside in Bangkok. The results are as follows: 

1. Online and television media are exposed by majority of the accessible target population. The most used 
online media is Facebook while the most used website is www.sanook.com. Majority of the accessible target 
population watches Thai television channel 3 from 18:01-22:00 hrs. The most favorite program for female target 
population is drama while for male target population is news. Besides the major medias, the accessible target 
population are also interested in medias putting on rack-shelf in department store and banners displaying on footpath 
(Mupi). However, doctors and nurses are the most effective personal media because they are able to access to and 
promote breastfeeding information immediately and directly. However, majority of the accessible target population 
has ever seen Media for Breastfeeding Campaign at average level with the score of 2.72. 

2. The accessible target population, who has ever seen media campaign, is able to remember the key 
message about breastfeeding in the highest level. In addition, 95.26 percent of the total accessible target populations 
agree that media or information about the campaign affect to their decision making in breastfeeding their babies and 
they also believe that they have important role in breastfeeding decision making. Majority of them anticipate to 
exclusively breastfeeding their babies longer than 6 months. The most influence media for breastfeeding decision 
making campaigns is television. 

3. The hypothesis evaluation found that the differences of social status, number of children and education 
levels of population in Bangkok affect to breastfeeding decision making.  On the other hand ages, careers and income 
do not have any influence to breastfeeding decision making. 

4. In terms of the relation between media exposure about breastfeeding campaign and breastfeeding 
decision making of the accessible target population in Bangkok, it is found that media campaign does not the main 
reason in breastfeeding decision making. There are other factors that affect the decision.  Firstly, they want a healthy 
child, secondly, they believe in the benefits of breastfeeding. Whereas the accessible target population agreed that the 
media or information about the campaign has an affect towards their breastfeeding decision making. However, a 
long-term and on-going breastfeeding campaign will promote breastfeeding behavior among the target group of the 
campaign, and encourage them to accept breastfeeding. 
 

Keywords: Breastfeeding, Media exposure, Recognition, Decision, Media campaign analysis 
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บทที่  1 
 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญ 
 
 นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเร่ืองที่หลายภาคส่วนให้ความส าคัญทั้งหน่วยงานภายในประเทศ 
องค์การสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก  ทั้งนี้ประเทศไทยยังมีช่องว่างที่ท าให้การขับเคลื่อนเร่ืองการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เป็นไปได้ยาก  สืบเนื่องจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงประโยชน์จากการให้นม
แม่ อีกทั้งสภาพร่างกายของผู้เป็นแม่ ค่านิยม ความเชื่อ สภาพวิถีชีวิตและภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ เหล่านี้กลายเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้แม่ยุติการให้นมบุตรโดยเฉพาะแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่จึงมีส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างความรู้ที่สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ หรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความเข้าใจ
เกี่ยวกับการให้นมแม่ในสังคมไทย นอกจากนี้โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยประชาชนทั่วไปหันมาตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 
 
 โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีวัตถุประสงค์ที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และออกแบบ
มาตรการการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการผลักดันหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็ก
เล็กให้เป็นกฎหมาย โดยท าการรณรงค์สื่อสารสู่สาธารณะภายใต้แนวคิดการรณรงค์คุณประโยชน์ของนมแม่ต่อ
สุขภาพและต่อเศรษฐกิจ เน้นกลุ่มเป้าหมายแม่ในเมือง ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจัดท าในรูปแบบของ Media Education Campaign โดยเป็นการรณรงค์สื่อสารสู่สาธารณะ
ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ รวมถึงโซเชียลมีเดีย สื่อใหม่ และสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่น สติ๊กเกอร์   โปสเตอร์  ป้ายข้างรถ
โดยสารประจ าทาง  โดยมีกรอบเวลาในการรณรงค์ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557 นอกจากนี้ 
โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังสอดคล้องกับนโยบายของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2553 ที่มีมติในประเด็นการควบคุมกลยุทธ์การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
โดยเฉพาะการให้ความรู้ การสร้างกระแสและการเฝ้าระวังการตลาดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน 
 
 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมในการตระหนักรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่เพียงอย่างเดียวในกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่เป็นเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ควร
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จะต้องศึกษาความถี่ในการเปิดรับสื่อของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาความถี่ในการเปิดรับสื่อซึ่งส่งผลต่อการ
จดจ าเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งศึกษาการตัดสินใจให้นม
แม่ของประชาชนเมื่อได้เปิดรับสื่อจากโครงการฯ แล้ว เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญใน
การวางแผนการสื่อสารให้โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความส าเร็จได้ 
 

งานวิจัยนี้จึงจะเน้นศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การจดจ าข่าวสาร และการตัดสินใจ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  หลังจากได้รับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการเลือกสารและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างสื่อเพื่อรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแม่ในเมืองต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสื่อที่ใช้ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการจดจ าข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการ

ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปัญหำน ำกำรวิจัย 
1. โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีสื่อที่ใช้ในการรณรงค์อะไรบ้าง 
2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างไร 
3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการจดจ าข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่อย่างไร 
4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไร 
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5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แตกต่างกันหรือไม่ 

6. การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่   
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แตกต่างกัน 

2. การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
นิยำมศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 โครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  หมายถึง  โครงการเพื่อรณรงค์ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  6  เดือน  ออกแบบโดย  ผศ.ดร.กิตติ  กันภัย  และทีมงานได้แก่  1)  แพทย์หญิง
ยุพยง แห่งเชาวนิช  2)  นายบวรสรรค์  เจี่ยด ารง  3)  ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม  4)  นางนันทวัน ยันตะดิลก                     
5)  นายศิวนารถ หงษ์ประยูร  6)  นางบังอร ไทรเกตุ  7)  นางสาวกันตินันท์ เพียสุพรรณ  8)  นางเปรมจิต เกาะ
ประเสริฐ  และ  9)นางสาวอัญชรี พรหมสกุล  โดยมีองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  ให้การ
สนับสนุนทุนในการด าเนินงาน  ในช่วงระยะเวลาระหว่าง  1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 

ประชำชน หมายถึง  ประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเพศหญิงมีอายุตั้งแต่ 15 ปี  แต่ไม่เกิน 40 
ปี  ส่วนเพศชายมีอายุตั้งแต่ 20 ปี  แต่ไม่เกิน 50 ปี และมีครอบครัวแล้ว 
 กำรเปิดรับสื่อ  หมายถึง  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อโดยทั่วไปของประชาชน  และการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เมื่อเปรียบเทียบภายใน 1 สัปดาห์  โดยศึกษาสื่อ
วิทยุกระจายเสียง  สื่อโทรทัศน์  สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus side)  สื่อบนรถไฟฟ้า BTS  ป้ายไวนิล  โปสเตอร์  
สติ๊กเกอร์  ม่านกันแดดในรถยนต์  ผ้าอ้อม  และ  Graffiti (ภาพวาดบนก าแพง)  
 กำรจดจ ำข่ำวสำร  หมายถึง การจดจ าเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกนมในการเลี้ยงดูลูกโดย  และศึกษาการจดจ า
เน้ือหา  ประเด็นหลักๆ ที่ปรากฏในสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ภายหลังจากที่ได้เปิดรับสื่อ
แล้ว 
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กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  หมายถึง  เมื่อประชาชนได้เปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่แล้ว  ในกรณีที่มีบุตรอยู่ในช่วงให้นมแม่ได้ตัดสินใจที่จะให้นมแม่ในการเลี้ยงดูบุตร  ส่วนผู้ที่ไม่มีบุตรได้
ตัดสินใจว่าถ้ามีบุตรจะให้นมแม่ในการเลี้ยงดูบุตร     

ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์  หมายถึง  ลักษณะของประชาชนในด้าน เพศ  อายุ  สถานภาพ  จ านวนบุตร 
การศึกษาขั้นสูงสุด   อาชีพ  และรายได้        
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังนี้  เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม  2557  เนื่องจากเป็นช่วงหลังจากที่ได้มีการใช้สื่อ
โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้ว 

2. การก าหนดประชากรเลือกประชาชนเพศหญิง  อายุตั้งแต่  15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี เนื่องจากช่วงอายุ
ดังกล่าวเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์  สามารถมีบุตรได้  และมีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ในส่วนของประชากร
เพศชายเลือกอายุตั้งแต่ 20 ปี  แต่ไม่เกิน 50 ปี และเป็นผู้ที่มีครอบครัวแล้วเท่านั้น 

 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์  การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร  และการตัดสินใจเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของประชาชนที่มีต่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

2.  สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการเลือกสารและสื่อเพื่อให้เข้าถึงประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด 
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บทที่ 2  
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 การวิจัยเร่ือง    “การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร  และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร”  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด  ทฤษฎี  ต่อไปนี้มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  
3. แนวคิดเกี่ยวกับเปิดรับข่าวสาร 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรรณรงค์ 
 

โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เป็นโครงการเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  6  เดือน  ซึ่งลักษณะการด าเนินกิจกรรมการสื่อสารไปยังประชาชนนั้นได้ใช้
แนวคิดเกี่ยวกับการรณรงค์  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอแนวคิดดังกล่าวดังนี้ (กิตติ  กันภัย, 2543) 

 
ควำมหมำยของกำรรณรงค์ 
 
ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการรณรงค์ไว้ดังนี้ 
 
“การรณรงค์เป็นชุดกิจกรรมการสื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไว้ก่อนล่วงหน้า  ได้รับการออกแบบโดยผู้ต้องการ

การเปลี่ยนแปลง (change agents)  เพื่อให้ได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้รับสารในช่วงระยะเวลาที่
ก าหนด” (Roger, 1973 : 277) 

 
“หากจะนิยามอย่างเป็นทางการ  การรณรงค์ระดมมวลชน (mass mobilization campaign)  ในประเทศจีนคือ

การระดมที่อาศัยการจัดการกับการกระท าของคนโดยส่วนรวม (collective action)  มีเป้าหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน
รูปแบบวิธีคิด (thought patterns)  ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับชนชั้น (class/power relationships)  และ/หรือ สถาบัน
และผลผลิตทางเศรษฐกิจ” (Cell , 1977 : 7)  
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“การรณรงค์มีแนวโน้มว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นสองสามประเด็น  การรณรงค์มวลชน (mass campaign)  
มักจะอาศัยการระดมทางการเมือง (political mobilization)  เป็นฐานในการกระตุ้นเร้าปฏิกิริยาตอบสนองและ
พฤติกรรมในวงกว้างในเร่ืองการศึกษาและสุขภาพ  กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้กันคือสื่อมวลชน  ซึ่งหมายรวมถึงสื่อ
กระจายเสียง  สื่อสิ่งพิมพ์  billboards และภาพยนตร์  องค์กรที่ดูแลประสานงานการผลิตเนื้อหาสารเหล่านี้เป็น
องค์กรชั่วคราว  แต่จัดต้ังมาโดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรของสถาบันถาวรที่มีอยู่แล้ว” (Hall, 1978 : 5)   

 
“การรณรงค์เผยแพร่ข่าวสาร (information campaign)  มักจะเกี่ยวข้องกับชุดเนื้อหาสารที่มีลักษณะกระตุ้น

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (promotional messages) ในสาธารณชน  สารดังกล่าวถูกแพร่กระจายผ่านช่องทาง
สื่อมวลชนต่างๆ ไปสู่ผู้รับสารเป้าหมาย (Atkin, 1981 : 265) 

 
จากค าอธิบายโดยสภาพทั่วๆ ไปของการรณรงค์ดังกล่าว  ท าให้สรุปเร่ืองลักษณะหน้าตาของการรณรงค์ได้

ว่า 
1. กำรรณรงค์เป็นกำรกระท ำท่ีต้องมีเป้ำประสงค์   ซึ่งสอดคล้องกับที่มาของค าว่า “รณรงค์”  ที่เป็นศัพท์

ทางทหารที่แปลว่า “การต่อสู้”  ทั้งนี้โดยอาศัยการสื่อสารเป็นอาวุธเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ  ผลที่ได้จากการรณรงค์มี
ความหลากหลายตั้งแต่ระดับความนึกคิดของปัจเจกบุคคล  ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางสังคม 

2. กำรรณรงค์พุ่งเป้ำไปที่คนจ ำนวนมำกหรือกลุ่มคนขนำดใหญ่  เนื่องจากการรณรงค์นั้นไม่ใช่การสื่อสาร
ระหว่างคนสองคน  หรือในหมู่คนไม่กี่คน  ผู้รับสาร (campaign audience)  นั้นถูกก าหนดว่าเป็นใคร  มีจ านวน
ประมาณเท่าใด  โดยมีเป้าหมายของการรณรงค์เป็นเกณฑ์ 

3. กำรรณรงค์มีกำรระบุระยะเวลำกำรท ำท่ีชัดเจน  ช่วงระยะเวลาของการรณรงค์หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่
เร่ิมมีการวางแผนคิดท าจนถึงขั้นการประเมินผลการรณรงค์ที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย  ระยะเวลาการรณรงค์อาจเป็นได้
ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์  2-3  เดือน    ซึ่งจัดว่าเป็นการรณรงค์ระยะสั้น  และ 5-10 ปี  ส าหรับการรณรงค์ระยะยาว  
อย่างไรก็ตาม  จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุดของการรณรงค์อาจจะไม่ชัดเจน  หากมีการวางแผนและประเมินสถานการณ์
ที่ละเอียดและใช้เวลามาก (extensive formative research)  หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเป็นผล
ระยะยาวที่ต้องใช้เวลาสังเกตต่อเน่ืองใช้เวลามาก 

4. กำรรณรงค์นั้นเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมกำรสื่อสำรท่ีมีกำรจัดกำรวำงแผนกำรใช้ไว้ล่วงหน้ำ   โดย
กิจกรรมการสื่อสารหลักๆ ได้แก่  การผลิตเนื้อหาสาร (message production)  และการเผยแพร่กระจายสาร (message 
distribution)  ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ  กิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดวางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการรณรงค์  ที่
สื่อและองค์กรที่รับผิดชอบกับเร่ืองที่จะรณรงค์ก าหนดไว้     

ข้อที่น่าสังเกตของการแพร่กระจายข่าวสารของการรณรงค์ประการหนึ่งคือ  การกระจายส่วนใหญ่มักมี
ลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียว (linear nature)  โครงการรณรงค์จ านวนไม่น้อยใช้วิธีก าหนดรูปแบบเนื้อหาสารโดย
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องค์กรที่รับผิดชอบโครงการ  และยังเป็นผู้ก าหนดการเลือก  การสร้าง  และการเชื่อมประสารช่องทางการสื่อสารอีก
ชั้นหนึ่งด้วย  ในบางโครงการแม้จะเป็นการรณรงค์ด้วยวิธีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ ยวข้องโดยตรงได้มีส่วนก าหนด
กิจกรรมการสื่อสาร (“emancipatory” approach)  แต่ก็ยังหลีกการจัดการออกแบบและกระจายเนื้อหาสารไปไม่พ้น  
กล่าวคือ  การก าหนดจากล่างขึ้นบน (bottom up)  แทนที่จะเป็นจากบนลงล่าง (top down) 

 
โดยสรุปเราอาจนิยาม  “การรณรงค์”ว่า  (1)  เป็นเจตจ านงค์ในการท าให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกระทบบาง

ประการ (2)  ในกลุ่มปัจเจกบุคคลจ านวนค่อนข้างมาก (3)  ในช่วงเวลาที่มักจะระบุไว้ชัดเจน  และ (4)  โดยอาศัยชุด
กิจกรรมการสื่อสารที่มีการออกแบบจัดการเอาไว้ล่วงหน้า (กิตติ  กันภัย, 2543 : 233) 

 
วัตถุประสงค์และผลกระทบของกำรรณรงค์ 
 
Rogers และ Storey (1987  อ้างถึงใน  กิตติ  กันภัย, 2543 : 234)  นักวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงและควบคุมสังคม  ได้อธิบายถึงมิติต่างๆ ของวัตถุประสงค์และผลกระทบของการรณรงค์ว่า  สามารถ
พิจารณาได้ 3 ลักษณะ  ได้แก่ 

1) ระดับของวัตถุประสงค์ 
2) ระดับสถานะการเปลี่ยนแปลง (locus)  ในเชิงพฤติกรรมของผู้รับสาร 
3) ผู้รับประโยชน์จากผลของการรณรงค์ 
   
1. ระดับของวัตถุประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์ของการรณรงค์อาจเป็นได้หลากหลาย  แต่หากจะจัดวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยอาศัยระดับของ

ความยากง่ายและความท้าทายต่อนักรณรงค์แล้วจะพบว่า  วัตถุประสงค์ของการรณรงค์อาจจัดเป็นพวกๆ ได้ 3 ระดับ  
คือ   

1.1  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร (to inform) 
1.2 เพื่อโน้มน้าวใจให้กระท าตาม (to persuade) 
1.3 เพื่อระดมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (to mobilize overt behavior change) 

 
โดยปกติแล้วในการรณรงค์ครั้งหน่ึงๆ มักจะมีวัตถุประสงค์อย่างน้อยที่สุดในระดับแจ้งข้อมูลข่าวสาร  การ

รณรงค์ที่มีวัตถุประสงค์ในระดับที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสารนั้นก็ยัง
จ าเป็นต้องอาศัยวัตถุประสงค์ในระดับต้นๆ เพื่อผลที่เข้าถึงได้ยากยิ่งกว่า 
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ข้อสังเกตประการหนึ่งคือ  การรณรงค์บางโครงการไม่สามารถจ่ายค่าเวลาและเงินทุนเพื่อท าวัตถุประสงค์

ขั้นต้นๆ ให้ลุล่วงอย่างดีไปก่อนได้  แต่กลับเร่ิมที่วัตถุประสงค์ขั้นสุดท้ายเลย  การรณรงค์ประเภทนี้จะประสบ
ปัญหากับความไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของโครงการมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่รณรงค์แล้วหรือไม่  ดีเพียงใด  
ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนเพื่อสื่อสารให้เกิดผลในขั้นที่ยิ่งๆ ขึ้นไปต่อไปได้  ทางออกที่เป็นไปได้ทางหนึ่ง
คือ  การนิยามกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร (defining the target audience)  ให้ชัดเจนก่อนการก าหนดวัตถุประสงค์  ว่าเป็น
ปัจเจกบุคคลที่มีข้อมูลความรู้หรือส านึกรู้ในเร่ืองที่จะรณรงค์ในระดับใด 

 
2. ระดับสถำนะกำรเปลี่ยนแปลง (locus)  ในเชิงพฤติกรรมของผู้รับสำร 
 
ผลของการรณรงค์สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่กับระดับภายในบุคคล (intra-personal)  ไปจนถึงระดับ

โครงสร้างสถาบัน (institutional)  กล่าวคือ  ระดับ/สถานะของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงใน
ระดับการรับรู้ (perception changes)  ของปัจเจกบุคคลไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในแง่โครงสร้างของระบบสังคม 
(structure of a social system) 

 
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ  การรณรงค์นั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิกิริยาตอบสนองของปัจเจกบุคคลที่มี

ต่อการสื่อสารจากสถาบันผู้ส่ง  การรณรงค์ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารหลากหลาย  ได้แก่  สื่อมวลชนเพื่อการ
แพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร  การสร้างความส านึกรู้  และการเพิ่มพูนความรู้ในวงกว้าง  และกระตุ้นเร้าทัศนคติและ
เพื่อระดมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในระดับปัจเจกในเชิงลึก  การสื่อสารระหว่างบุคคลยังช่วยให้เนื้อหาสาระ
ของการรณรงค์ที่ผูกติดอยู่กับบริบททางสังคม (social context)  มีความหมายเชื่อมโยงกับปัจเจกบุคคล  ท าให้นัก
รณรงค์สามารถมองเห็นผลกระทบของการรณรงค์ในระดับต่างๆ ได้  โดยมองผ่านช่องทางการสื่อสารแบบต่างๆ 
อันได้แก่  สื่อมวลชน (mass media)  การพูดคุยในกลุ่มย่อย (small discussion groups)  และเครือข่ายการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล (interpersonal networks) 

 
3. ผู้รับประโยชน์จำกผลของกำรรณรงค์ 
 
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการรณรงค์นั้นมีทั้งผู้ส่งสาร  คนรับสาร  และ/หรือองค์กรที่มีผลกับเร่ืองที่รณรงค์  

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการรณรงค์นั้นเกี่ยวกับเร่ืองใด  เช่น  กรณีการรณรงค์ขายสินค้า (commercial advertising 
campaigns)  ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่  กล่าวคือคนซื้อ (ผู้รับสาร)  มีข้อมูลเอาไว้ช่วย
ตัดสินใจซื้อสินค้า  ในขณะที่คนขาย (ผู้ส่งสาร)  ได้โอกาสขายสินค้าผ่านโฆษณา  แต่ในทางตรงกันข้าม  หาก
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พิจารณาการรณรงค์เพื่อสาธารณสุข (public health campaign)  จะพบว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้รับสาร  ในขณะที่
สังคมและองค์กรผู้ส่งสารอาจจะได้ประโยชน์จากการยกระดับการสาธารณสุขอยู่บ้าง  แต่ก็ไม่โดยตรง 

 
ขั้นตอนในกำรออกแบบกำรรณรงค์ 
 
กิตติ  กันภัย (2543 : 247) ได้สรุปขั้นตอนการรณรงค์ไว้ดังนี้คือ 
 
1. ขั้นทบทวนท ำควำมเข้ำใจกับสถำนกำรณ์และสภำพควำมเป็นจริง   
 
วัตถุประสงค์ในขั้นตอนแรกนี้คือ  การระบุให้ชัดเจนว่าต้องการจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับอะไรในพฤติกรรม

ของคนในสังคม  มีความจ าเป็นอะไรจึงต้องเปลี่ยน  ความชัดเจนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการทบทวน (reviews)  
หรือดูไปรอบๆ ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร  อะไรเป็นสาเหตุของปัญหา 
 

โดยธรรมชาติของกระบวนการท าความเข้าใจกับปัญหา  จะท าให้พบ “คนสร้างปัญหา” (perpetrators) คือ
บุคคลที่มีพฤติกรรมที่นักรณรงค์ให้ค าจ ากัดความว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (problem behavior)  ในขั้นตอน
แรกนี้นักรณรงค์จึงต้องระบุ “คนสร้างปัญหา” ให้ชัดเจนว่าคือใคร  เมื่อระบุได้แล้วนักรณรงค์เหล่านี้จะเรียกคนเหล่า
น่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ (target population) 

 
2. ขั้นพิจำรณำปัญหำในทำงจริยธรรม   
 
การรณรงค์ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้จัดการ (manipulate) กับพฤติกรรมของมนุษย์  ให้มนุษย์ท าหรือแสดง

พฤติกรรมตามที่นักรณรงค์ต้องหาร  หรือตามที่วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ตั้งไว้  ธรรมชาติของการรณรงค์จึงเป็น
การสร้างแรงกดดันให้เกิดความขัดแย้งในแง่ความสนใจ (clash of interests) ที่ต่างกันระหว่างนักรณรงค์กับ
กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ เช่น  นักรณรงค์สนใจสุขภาพปอดของคนที่สูบบุหร่ีและคนใกล้ชิดคนสูบบุหร่ี  
ในขณะที่คนสูบบุหรี่สนใจรสชาดของบุหร่ีมากกว่าที่จะสนใจปอดของตัวหรือของคนใกล้ชิดเหมือนนักรณรงค์  นัก
รณรงค์จึงพึงระลึกถึงความขัดแย้งดังกล่าวเอาไว้เสมอว่า  การที่นักรณรงค์พยายามจะออกแบบแผนงานรณรงค์แต่ละ
ชิ้นนั้นเพื่อเจตาดี (goodwill) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม (เช่นบรรทัดฐานทางศีลธรรมข้อที่ว่าด้วยการไม่
เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อ่ืน)  นั้นเป็นการกระท าที่สังคมส่วนใหญ่ยอมรับ  ถึงแม้ว่าจะต้อง “ขัดใจ”  “ขัดความ
ต้องการ”  คนจ านวนหน่ึงอยู่บ้างก็ตาม 
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การพิจารณาปัญหาเชิงศีลธรรมทั้งระหว่างตัวผู้รณรงค์กับตัวผู้ถูกรณรงค์  และในตัวผู้รณรงค์เองนั้นจะท า
ให้ได้ค าตอบว่า  โครงการรณรงค์สมควรจะท าต่อไปในขั้นที่ 3 หรือไม่  หากผู้วางแผนงานรณรงค์เห็นว่าได้ไม่คุ้ม
เสีย  หรือเล็งว่าอาจมีผลกระทบที่ไม่คาดฝันในเชิงลบ (unintended effects)  มากกว่าผลในเชิงบวกที่ตั้งเป้าหมายไว้  
(intended effects)  ผู้รณรงค์ก็อาจจะระงับโครงการรณรงค์ได้ 

 
3. ขั้นวำดผังควำมคิดของกลุ่มเป้ำหมำย   
 
เป็นขั้นเจาะลึกลงไปที่ตัว “perpetrators”  ให้เห็นโครงสร้างหรือผังทางความคิด (mental matrix)  ในขั้นนี้ผู้

วางแผนออกแบบการรณรงค์จะสวมหมวกนักจิตวิทยาโดยเฉพาะ  ในสาขาที่ศึกษาบุคลิกภาพและความรู้สึกนึกคิด  
เพื่ออธิบายระบบความคิด  ความรู้สึกและการกระท าของกลุ่มเป้าหมายในขณะที่ก าลังแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ตามนิยามของผู้ออกแบบการรณรงค์  ผู้วางแผนการรณรงค์อาจใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา  เช่น  
critical-incident analysis , free association , projective techniques  และกระบวนการวาดผังทางความคิดที่เป็นระบบ
แบบอื่นๆ เพื่อเข้าใจสภาพความคิดจิตใจที่เป็นตัวแปรน าไปสู่พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลเป้าหมาย  รวมทั้ง
เพื่อก าหนดโครงสร้างที่เป็นปัญหาทางความคิดลักษณะใหม่ที่จะน าไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยน /หันเหพฤติกรรมที่สร้าง
ปัญหาไปทิศทางที่ไม่เป็นปัญหา 

 
4. ขั้นวำงแผน (Themes) รณรงค์ 

 
ในขั้นนี้ผู้วางแผนออกแบบการรณรงค์อาศัยข้อมูลจากขั้นที่ 1  และขั้นที่ 3  เพื่อใช้ในการวางแผน  ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับกระบวนทัศน์ในการมองปัญหา (ทั้งในเชิงสถานการณ์และผังความคิดของกลุ่มเป้าหมาย)  เช่น  หากผู้
วางแผนเลือกกระบวนทัศน์ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโดยเร่ิมจากกระบวนการให้ข้อมูลเพื่อให้ความรู้และปรับทัศนคติ
เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ผู้วางแผนจะมีทางเลือกในการก าหนดแกนรณรงค์  3  ทางหลักคือ  ให้
ความรู้  ปรับทัศนคติ  และเปลี่ยนพฤติกรรม  การเลือกแกนทางใดทางหนึ่งควรค านึงถึงหลักการด้านงบประมาณ  
ก าลังคน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นจริงเกี่ยวกับผังทางความคิดของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ  เช่น  หากพบว่า
การที่กลุ่มเป้าหมายไม่แยกขยะเพราะไม่มีความรู้เร่ืองความแตกต่างของประเภทขยะ  การรณรงค์ควรวางแกนไว้ที่
การให้ความรู้เร่ืองประเภทขยะเท่านั้น  แต่กากพบว่ากลุ่มเป้าหมายรู้ว่าขยะแห้งขยะเปียกแตกต่างกันอย่างไร  แต่ยัง
แสดงพฤติกรรมทิ้งขยะทุกประเภทปนกันอยู่  ทั้งนี้เพราะนิสัยมักง่าย  ผู้วางแผนรณรงค์ก็ควรจะวางแกนไว้ที่ขั้นการ
เปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ 
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การเลือก/ก าหนดแกนการรณรงค์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับข้อค้นพบในขั้นที่ 1  และ  3  จะช่วยทุ่นเวลา
ทรัพยากรของโครงการได้เป็นอย่างดี 

  
5. ขั้นออกแบบกิจกรรมกำรสื่อสำร 

 
ขั้นนี้เกี่ยวกับการใช้ผู้สื่อสาร (source)  การผลิตเนื้อหาสาร (message production)  และการเลือกช่องทาง

การสื่อสารซึ่งเป็น “input” ในกระบวนการรณรงค์  ในขั้นน้ีบุคคลที่ส าคัญๆ ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและ
การใช้สื่อที่รู้จัดวิถีชีวิตของผู้รับสารเป้าหมายเป็นอย่างดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเนื้อหาสื่อที่รู้ว่าจะออกแบบสาร
อย่างไรจึงจะ “โดนใจ” ผู้รับสาร  รวมทั้งนักจิตวิทยาการสื่อสารที่เข้าใจผังความคิดและแกนของการรณรงค์ 

 
6. กำรประเมินผลกำรรณรงค์ 
 
การประเมินผลถือเป็นสิ่งส าคัญที่ควรปลูกฝังให้นักรณรงค์ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ  โดยการประเมินผลอาจ

เป็นออกเป็น  4  ลักษณะ  คือ 
 
 6.1  การประเมินติดตามผลระหว่างโครงการ (monitoring)  ในแต่ละขั้นตอนของการวางแผน

ออกแบบและปฏิบัติการรณรงค์  ผู้บริหารโครงการรณรงค์ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลควบคู่ไปกับการปรับ
แผนให้สอดคล้องกับผลจากการประเมิน 

 
 การติดตามผลระหว่างโครงการที่ส าคัญอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือ  การทดลองใช้สื่อที่ได้ออกแบบและ

ผลิตไว้แล้วกับผู้รับสารเป้าหมายเป็นตัวแทนจ านวนหนึ่ง  วิธีการประเมินนี้เรียกว่า “pilot testing”  เพื่อค้นหาข้อดี
และข้อบกพร่องของตัวสื่อและช่องทางการใช้สื่อ  เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลกับการใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย
จริงซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าต่อไป 

 
 นอกจากนั้นหลักจากที่ได้มีการ “ปล่อย” (launch) สื่อต่างๆ ออกไปเป็นระยะๆ ตามแผนที่วางไว้

แล้ว  ผู้บริหารการรณรงค์ควรติดตามผลกระทบ (impacts)  เป็นระยะ ๆ  เช่นเดียวกัน  ว่ าสื่อ เหล่านั้นก่ อให้ เกิด
ผลกระทบตามความคาดหวังหรือไม่  หากเกิดผลกระทบในทางลบหรือผลข้างเคียง  ผู้รับชอบรณรงค์จะได้ปรับปรุง
แก้ไขสื่อและเน้ือหาสารได้ทันก่อนโครงการจะสิ้นสุดลง 
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 6.2  การประเมินประสิทธิผล (efficiency evaluation)  หมายถึง  การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเป้าหมายภายหลังจากที่โครงการรณรงค์ด้วนสื่อประเภทต่างๆ สิ้นสุดลง  การวัดผลกระทบนั้นสามารถวัดได้
โดยตรงกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่ได้รับ "input"  จากการสื่อสาร  ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมตามที่
โครงการรณรงค์ได้คาดหวังตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  

 
 การประเมินประสิทธิผลโครงการรณรงค์ยังมีข้อที่จะวิจารณ์ได้อีกประการหนึ่ง  คือ  ผลที่ได้จาก

การประเมินอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ (realiability) ทั้งนี้เพราะปัจเจกบุคคลมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบ
ส่วนอ่ืนๆ ของสังคม  ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่อาจมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและแบบแผนพฤติกรรมได้ด้วย
นอกเหนือไปจากการเปิดรับ “input” จากการรณรงค์ 

 
 6.3  การประเมินประสิทธิภาพ (effectiveness evaluation)  คือ  การประเมินประสิทธิภาพของการ

รณรงค์ว่าแผนงานที่ท าลงไปวางอยู่บนมาตรฐานที่ เหมาะสม  และมีแนวโน้มว่าการรณรงค์จะได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ 

 
 6.4  การประเมินความคุ้ม (cost-effectiveness evaluation)  กล่าวคือ  ผู้ออกแบบวางแผนรณรงค์ควร

ประเมินความคุ้มของต้นทุนที่ลงไปเมื่อเทียบกับผลลัพท์ที่ได้ว่าอยู่ในระดับใด  ยอมรับได้หรือไม่ 
 
โดยสรุป  การประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับโครงการรณรงค์  แต่ขณะเดียวกันก็มีขีดจ ากัดในการท า  ผู้

วางแผนรณรงค์ควรลดอุปสรรคและข้อจ ากัดในการประเมินการรณรงค์ลักษณต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด  เพื่อความ
เป็นไปได้สูงสุดในการประเมินผลทุกประเภท  เพื่อการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า  และเหนือสิ่งอ่ืนใด  เพื่อการเรียนรู้จาก
การศึกษาและปฏิบัติการรณรงค์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด 

 
จากแนวคิดการรณรงค์ตามที่กล่าวไปนั้น  จะเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้คณะผู้วิจัยได้เห็นถึงขั้นตอนและ

ภาพรวมของโครงการรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  อันจะน าไปสู่การท าวิจัยได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ผู้รับสำรตำมลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 
 
 เนื่องด้วยงานวิจัยเร่ือง  “การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร  และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงผู้รับสารเป็นส าคัญ  และมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์



13 
 

คุณลักษณะทางประชากรของผู้รับสารในทีนี้คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้รับสารตามลักษณะทางประชากรศาสตร์มาเป็นกรอบในการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
 ในการพิจารณาถึงลักษณะของมวลชนผู้รับสาร  สามารถพิจารณาได้เป็น  2  ลักษณะ  คือ 
  

1. ลักษณะทางจิตวิทยาของมวลชนผู้รับสาร  หมายถึง  ลักษณะทางจิตใจของมวลชนผู้รับสาร  เช่น  นิสัย
การใช้สื่อมวลชน  ทัศนคติ  ความคิดเห็น  ค่านิยม  ความนับถือตนเอง  รสนิยม  ความต้องการ  ตลอดจนพฤติกรรม
อ่ืนๆ เช่น  นิสัยการซื้อ  และการใช้เวลาว่าง  เป็นต้น 

2. ลักษณะทางประชากรของมวลชนผู้รับสาร  หมายถึง  ลักษณะส าคัญด้านอายุ  เพศ  สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ  การศึกษา  ศาสนา  และภูมิล าเนา   
 
 กำรวิเครำะห์มวลชนผู้รับสำรตำมลักษณะทำงประชำกร 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้รับสารที่มุ่งศึกษาคือประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งแต่ละคนนั้นมีลักษณะที่
แตกต่างกันโดยเฉพาะลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics)  ได้แก่  อายุ  เพศ  การศึกษา  ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม  และจากลักษณะที่แตกต่างกันของประชาชน  ท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแตกต่างกันไป  
ดังต่อไปนี้ 
 
 อำยุ  (Age) 
 
 อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเร่ืองความคิดและพฤติกรรม  โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุ
น้อยกว่ามักจะมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า (More Liberal) คนที่มีอายุมาก  ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักมีความคิด
อนุรักษ์นิยมมากกว่า (More Conservative) คนที่มีอายุน้อย  คนที่มีอายุน้อยมักจะเป็นคนที่ยึดถืออุดมการณ์มากกว่า 
(More Idealistic)  ใจร้อนกว่า (More Impatient)  และมองโลกในแง่ดีกว่า (More Potimistic) คนที่มีอายุมาก  
ในขณะที่คนที่มีอายุมากมักจะเป็นคนที่ยึดถือการปฏิบัติมากกว่า (More Pragmatic)  มีความระมัดระวัง (Cautious)  
และมองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic)  สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากคนที่มีอายุมากมักมีประสบการณ์ในชีวิตซึ่งเคย
ผ่านยุคเข็นต่างๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่ยาวนาน  และมีผลประโยชน์ในสังคมมากกว่าคนที่มีอายุน้อย 
 
 ลักษณะของการใช้สื่อมวลชนของเด็กและวัยรุ่น  เด็กจะใช้สื่อเพื่อความบันเทิง  เด็กวัยรุ่นมักนิยมฟังเพลง
ตามสมัยนิยมมากกว่าดูโทรทัศน์  ส าหรับผู้ใหญ่นั้นการเปิดรับโทรทัศน์  วิทยุ  และหนังสือพิมพ์  จะมากพอๆ กัน  
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แต่พออายุ 40 ปีขึ้นไป  ปริมาณการอ่านหนังสือพิมพ์จะลดลง  แต่การดูโทรทัศน์จะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีเวลาว่างมาก
ขึ้น  ซึ่งคนอายุมากมักจะใช้สื่อมวลชนเพื่อหาข่าวหนักๆ มากกว่าเพื่อความบันเทิง 
 
 เพศ  (Sex) 
 
 การวิจัยทางด้านจิตวิทยาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่า  ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเร่ือง
ความคิด  ค่านิยม  และทัศนคติ  ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้
ต่างกัน  ผู้หญิงจึงมักจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์  โอนอ่อนผ่อนตาม  และเป็นแม่บ้านแม่เรือน  
นอกจากนั้นการวิจัยหลายชิ้นยังพบว่าผู้หญิงถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย  (ปรมะ  สตะเวทิน, 2540) 
 
 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  เพศหญิงใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และฟังวิทยุมากกว่าเพศชาย  โดยนิยมดูรายการ
ละคร  ในขณะที่เพศชายนิยมการอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าดูโทรทัศน์  เพศชายจะนิยมดูรายการข่าวและกีฬา  และ
เด็กวัยรุ่นชายจะสนใจภาพยนตร์สงครามและจารกรรมมากที่สุด  ในขณะที่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงสนใจภาพยนตร์
วิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากที่สุด  
 
 กำรศึกษำ (Education) 
 
 มีการศึกษาวิจัยหลายเร่ืองชี้ว่าการศึกษาของผู้รับสารนั้น  ท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น  
บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจในข่าวสารกว้างขวาง  แต่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องมีเหตุผลสนับสนุน  หรือมักจะ
ใช้สื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าสื่อวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  และอ่ืนๆ  
 
 ฐำนะทำงสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status)                                        
 
 ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  ซึ่งหมายรวมถึง  อาชีพ  รายได้  เชื้อชาติ  ภูมิหลังของครอบครัว  จากการวิจัย
ได้ชี้ให้เห็นว่า  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้รับสารมีอิทธิพลส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร
และสาร  สถานทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  มีประสบการณ์ต่างกัน  มีทัศนคติ  
ค่านิยม  และเป้าหมายที่ต่างกัน  ทฤษฎีทางสังคมวิทยาทั้งหลายได้ยอมรับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลกันโดยทั่วไปและถือครอบครัวเป็นสังคมแรกของบุคคล  ในท านองเดียวกันคนที่มีอาชีพ
ต่างกันย่อมมองโลก  มีแนวคิด  มีอุดมการณ์  มีค่านิยมต่อสิ่งต่างๆ แตกต่างกันไป 
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 แมคเนลลี่และคณะ (Mcnelly and Others, 1968)  พบว่า  คนที่มีฐานะดีและมีการศึกษาสูง  เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระจากสื่อมวลชนมากที่สุด  ผลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะนี้สามารถอธิบายได้เช่นเดียวกับ
กรณีของการศึกษาว่าผู้ที่มีรายได้สูงมักจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูง  และมีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ดี  จึงมักถูก
ผลักดันให้จ าเป็นต้องเรียนรู้  หาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ (ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ  อ้างถึงในบารนี  
อุปลา, 2547) 
 
 โดยทั่วไปแล้วคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใช้สื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า  และคนที่มีการศึกษาสูง
มักจะใช้สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์  ในขณะคนที่มีการศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ  โทรทัศน์  และภาพยนตร์  
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือหากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอ  คนเหล่านี้จะใช้ทั้งสื่อประเภทสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  และ
ภาพยนตร์  แต่หากมีเวลาจ ากัดผู้ที่มีการศึกษาสูงมักจะแสวงหาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน 
 
 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการเปิดรับสื่อมวลชนอีกคือ 
 

1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล  มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความแตกต่างเฉพาะตัว
บุคคลมากมาย  ในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกต่างกัน  การด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน  เช่นคนที่มีบุตร  หรือคนที่โสดกับคนที่
แต่งงานแล้ว  เป็นต้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงบุคลิกภาพ  ทัศนคติ  ตลอดจนกระบวนการรับรู้  การเรียนรู้  และการจูง
ใจแตกต่างกัน 

2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม  เนื่องจากคนเราจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่ม
อ้างอิง  ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมใดๆ ก็ตาม  นั่นคือมักจะคล้อยตามกลุ่มในด้านความคิด  
ทัศนคติ  และพฤติกรรม  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบสื่อสารเร่ืองลักษณะต่างๆ ได้แก่  เพศ  อาชีพ  ระดับการศึกษา  
รายได้  ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื่อหาของการสื่อสาร   และการตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่
แตกต่างกันด้วย 
 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงก าหนดคุณลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่จะศึกษาได้แก่  อายุ  สถานภาพ  จ านวน
บุตร (รวมตัง้ครรภ์)  การศึกษาขั้นสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ (ของครอบครัว)  เพื่อศึกษาว่าประชาชนที่มีคุณลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกันหรือไม่   
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แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปิดรับสื่อ 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้ผู้วิจัยต้องการรวบรวมข้อมูลสื่อของโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
รวมทั้งศึกษา  “การเปิดรับสื่อ” กลุ่มประชาชนว่าพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อโดยทั่วไป  และการเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างไร  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากโครงการรณรงค์ฯ  เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะก าหนดความส าเร็จของการสื่อสาร  และมีผลต่อการตัดสินใจ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีการเปิดรับสื่อเป็นกรอบหนึ่งในการวิจัย   
 
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ มีส่วนท าให้สื่อ (Media) ถูกพัฒนา
ไปในหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งนับวันจะยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ส่งสารและเข้าถึงผู้รับสารในสังคมนั่นเอง  ความหลากหลายของสื่อและการที่สื่อถูกพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องนี้ท าให้นักวิชาการจัดแบ่งสื่อต่างๆ  ออกเป็นสื่อดั้งเดิม (Traditional media)  และสื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive media)  หรือสื่อรูปแบบใหม่ (New Media)  ซึ่งสื่อแต่ละประเภทต่างก็ตอบสนองความต้องการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้คนในสังคมแตกต่างกันออกไป   (Daugherty, Eastin & Bright, 2008  อ้างถึงใน  ชานนท์  ศิริธร, 2554) 
 

จากสื่อที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคมปัจจุบัน  ผนวกกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตอย่างสิ้นเชิง   จะเห็นได้ว่าการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวันข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ความรู้  และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
ข่าวสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ถูกน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจของมนุษย์  โดยเฉพาะเมื่อยามที่มนุษย์เกิดปัญหา  เกิด
ความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งมากเท่าใด  ความต้องการข่าวสารก็จะยิ่งมีความส าคัญต่อมนุษย์เพิ่มขึ้นเท่านั้น  
ส่งผลให้แนวคิดเร่ืองการเปิดรับข่าวสารเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่สะท้อนถึงกระบวนการเลือกรับข่าวสารของมนุษย์  
ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสาร  ดังนี้ 
 

ชานนท์  ศิริธร(2554)  ได้สรุปความหมายของการเปิดรับสื่อว่า  หมายถึง  ระยะเวลา  ช่วง เวลา  ความ
บ่อยครั้งในการเปิดรับ  รวมไปถึงจ านวนสื่อที่ใช้ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 
 แซมมวล  แอล เบคเกอร์ (Sammuel L. Becker, 1978) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนก
ตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ดังนี้ 

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking)  กล่าวคือ  บุคคลจะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการให้มีความ
คล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเร่ืองทั่วๆ ไป 
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2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity)  กล่าวคือ  บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพื่อต้องการทราบข้อมูล
ที่ตนเองสนใจอยากรู้ เช่น  เปิดดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่สนใจ  หรือมีผู้แนะน า  หรือขณะอ่านหนังสือพิมพ์หรือดู
โทรทัศน์  หากมีข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความเอาใจใส่อ่านหรือดูเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity)  กล่าวคือ  บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพราะต้องการ
กระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ 
 
 นอกจากนั้น  Charles K. Atkin (อ้างถึงใน กาญจนา  แก้วเทพ, 2540)  ได้กล่าวไว้ว่า  บุคคลยิ่งเปิดรับ
ข่าวสารและมีทักษะในการแสวงหาข้อมูลมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีความรู้และเท่าทันสภาวะแวดล้อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
เท่านั้น  และข่าวสารที่ลดความไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกนั้นจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจ  ช่วย
เพิ่มพูนความรู้  ความคิด  และแก้ปัญหาต่างๆ 
 
 นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสื่อหรือสื่อมวลชนต่างๆ มิได้มีอิทธิพล
ต่อประชาชนโดยตรงเสมอไป  ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีความคิดเป็นของตัวเอง  สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารเองได้   
ด้วยเพราะมีเวลาและความสามารถในการเปิดรับสื่อที่จ ากัด  จึงเลือกที่จะเปิดรับสื่อหรือเลือกที่จะใช้สื่อตามความ
ปรารถนาของตนผ่านกระบวนการเลือกสรร (Selective Processes) ว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่ก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการรับส่งสารไปยังผู้รับสาร  การเลือกเปิดรับ
ข่าวสารประกอบด้วยการกลั่นกรอง  3  ขั้น  ดังนี้ (Joseph T : Klapper, 1960) 
 

1.  กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  ถือเป็นการเลือกรับข่าวสารด้วยความตั้งใจของบุคคล  ตามปกติ
คนเราจะรับข่าวสารในแต่ละวันมากมาย  ข่าวสารบางอย่างรับรู้อย่างผ่านๆ  เร่ืองใดที่คนเราเห็นว่าตรงกับความ
สนใจก็จะตั้งใจรับข่าวสารนั้นเป็นพิเศษมากกว่าข้อมูลอ่ืนๆ  เช่น  เมื่ออ่านหนังสือพิมพ์หรือดูโทรทัศน์  ก็ใช่ว่าจะ
สนใจทุกข่าวทุกรายการ  แต่จะมีการเลือกให้ความสนใจบางข่าวบางรายการเท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาใช้
ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตนนั่นเอง  นอกจากนี้บางคร้ังบุคคลก็เลือกเปิดรับข่าวสารเพื่อท าให้
ตนเองมีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
  

การเลือกเปิดรับนั้นผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเห็น  ความสนใจที่มี
อยู่เดิม  และพยายามหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับทัศนคติและความคิดเห็นเดิมของตน  ทั้งนี้เพราะการได้รับ
ข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้  ความเข้าใจ  หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม  ก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลทางจิตใจ
ที่เรียกว่า “Cognitive Dissonance” ซึ่งบุคคลอาจจะลดภาวะความไม่สมดุลนี้ได้โดยการเปลี่ยนทัศนคติ  ความรู้  หรือ
พฤติกรรมการแสดงออก  หรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับความคิดเดิมของตน    
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นอกจากปัจจัยด้านทัศนคติของแต่ละบุคคลแล้ว  ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นตัวก าหนดการเลือกเปิดรับข่าวสาร
อีกด้วย  อาทิ  สถานภาพเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อ  อุดมการณ์  ประสบการณ์  ประเพณีวัฒนธรรม  ศาสนา  
เป็นต้น 
 

2. กำรเลือกรับรู้ (Selective Perception)  กระบวนการนี้เป็นกระบวนการกลั่นกรองขั้นต่อมาจากการเลือก
เปิดรับ  กล่าวคือ  เมื่อบุคคลเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้วก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับส่งตาม
วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารทั้งหมด  ผู้รับสารแต่ละคนจะเลือกรับรู้หรือเลือกตีความหมายของสารนั้น
แตกต่างกันออกไปตามทัศนคติ  ประสบการณ์  ความเชื่อ  ความต้องการ  ความคาดหวัง  แรงจูงใจ  สภาวะร่างกาย  
หรือสภาวะอารมณ์ในขณะนั้น   เป็นต้น  ดังนั้นผู้รับสารจะตีความผิดพลาด  หรือบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางที่
ตนเองพอใจ  ให้สอดคล้องกับความคิดเห็น  ความสนใจ  หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม 

 
3.  กำรเลือกจดจ ำ (Selective Retention)  เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความ

สนใจ  ความต้องการ  ทัศนคติของตนเอง  โดยมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ  เร่ืองที่ขัดแย้งหรือเร่ืองที่ค้านกับ
ความคิดเห็นของตนเอง  กระบวนการน้ีจึงเป็นกระบวนการกลั่นกรองขั้นสุดท้ายที่มีผลต่อการส่งสารไปยังผู้รับสาร  
หากความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการรับรู้นั้นสอดคล้องกับทัศนคติของบุคคล  ความเข้าใจนั้นจะพัฒนาต่อไปเป็นความ
เข้าใจที่ถาวร  พร้อมที่จะจดจ าในระยะยาวต่อไป    

 
ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1  กระบวนการเลือกสรร  3   ขั้น 

การเลือกรับรู้

 
               
การเลือกจดจ า

 
               

การเลือกเปิดรับ 
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 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนเป็นแรงผลักดันให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเลือกรับสื่อ  ซึ่งเมอร์
ริลล์  และโรเวนสโตน์ (John C. Merril and Ralph L. Lowenstein, 1971)  ได้สรุปไว้ว่ามีปัจจัยหลายประการที่เป็น
แรงผลักดันให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมีการใช้สื่อ  ดังนี้ 
 

1. ความเหงา  ด้วยเหตุผลที่ว่าโดยปกติบุคคลไม่ชอบที่จะอยู่ตามล าพัง  เพราะจะเกิดความรู้สึกสับสน  วิตก
กังวล  หวาดกลัว  และการเมินเฉยจากสังคม  บุคคลจะมีการรวมกลุ่มกันอยู่เพื่อสังสรรค์กับผู้อ่ืนเท่าที่โอกาสจะ
เอ้ืออ านวยให้  แต่ถ้าไม่สามารถจะติดต่อสังสรรค์กับบุคคลได้โดยตรง  บุคคลก็จะอยู่กับสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร  
และแท้จริงแล้วคนบางคนพอใจที่จะอยู่กับสื่อมวลชนมากกว่าสื่อบุคคลด้วย  เพราะสื่อมวลชนเป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดี  
ไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาหรือทางสังคมแก้ผู้รับสาร 
 

2.  ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ  เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์  และเมื่อเป็นเช่นนี้สื่อมวลชนจึง
ถือเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในการเสนอข่าวสาร  ซึ่งปกติมนุษย์จะอยากรู้อยากเห็นโดย
เร่ิมจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองที่สุดไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตัวเองมากที่สุดตามอันดับ  ทั้งนี้มิใช่เป็นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะมี
ผลกระทบต่อตนเองทั้งทางตรงและอ้อมเท่านั้น  แต่ เป็นความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆ  เช่น  
สาเหตุของเหตุการณ์  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น  รวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือผู้อ่ืนด้วย 

 
3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง (Self-Aggrandizement)  เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสารเพื่อ

ประโยชน์แก่ตนเอง  ทั้งเพื่อเสริมสร้างบารมีของตนเอง  เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบาย  หรือเพื่อความสนุกสนาน
บันเทิง ซึ่งข่าวสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านไหนก็ล้วนแล้วแต่จะสามารถจะหาได้จากสื่อมวลชน 

 
4. ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป  กล่าวคือ  นอกจากองค์ประกอบเกี่ยวกับอายุ  เพศ  การศึกษา  

สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  หรือองค์ประกอบอ่ืนที่ไม่สามารถเห็นเด่นชัด  เช่น  ทัศนคติ  ความคาดหวัง  
ความกลัวของผู้รับสาร  เป็นต้น  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้สื่อแล้ว  สื่อมวลชนแต่ละอย่างก็มีลักษณะ
เฉพาะที่ผู้รับข่าวสารแต่ละคนแสวงหาและได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน  ทั้งนี้เพราะว่าผู้รับข่าวสารแต่ละคนย่อมจะ
หันเข้าหาลักษณะเฉพาะบางอย่างจากสื่อที่จะสนองความต้องการและท าให้ตนเองเกิดความพึงพอใจ 

 
นอกจากนี้  Atkin (1973  อ้างถึงในชานนท์  ศิริธร, 2544)  ยังได้อธิบายไว้ด้วยว่า  บุคคลจะเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มพูนความรู้  ความคิด  และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าบุคคลโดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์ในการเปิดรับสื่อเพื่อสนองความต้องการ 7 ประการ  ได้แก่ 

1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์โดยการสังเกตการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ จากสื่อมวลชน 
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2. เพื่อให้รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์  ท าให้ทันสมัย  และจะท าการคัดเลือกข่าวสารเฉพาะที่มีความส าคัญกับการ
เรียนรู้ของตน 

3. เพื่อต้องการค าแนะน าในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  และช่วยการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน  เพื่อความอยู่
รอดในระบบสังคมและการเมือง 

4. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสนทนากับผู้อ่ืน  โดยการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อน าไปเป็นข้อมูลการ
สนทนาในชีวิตประจ าวัน 

5. เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว 
6. เพื่อเสริมสร้างความคิดเห็นเดิมให้มั่นใจยิ่งขึ้น  หรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท าลงไป 
7. เพื่อความบันเทิง  เพลิดเพลิน  และผ่อนคลายอารมณ์ 
 
จากแนวคิดการเปิดรับสื่อนี้ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มีความจ าเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน  และเปิดรับ

ข่าวสารเพื่อสนองความต้องการและความสนใจของตนเอง  จากแนวคิดนี้ผู้วิจัยได้น ามาเป็นกรอบในการศึกษาถึง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของประชาชนที่มีต่อสื่อโดยทั่วๆ ไป  และสื่อจากโครงการณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   

 
งำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 พรดี  สะสมบัติ (2548)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยน้ านม
มารดาของ "กลุ่มนมแม่"  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารในการรวมกลุ่มและ
กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์ไปยังสาธารณชนของกลุ่มนมแม่  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) สัมภาษณ์เจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลจ านวน 20 คน และการวิเคราะห์เอกสาร รวมทั้งการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนรวม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสื่อสาร ของกลุ่มนมแม่ ในการรวมกลุ่มเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนม
มารดา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 1) ระยะก่อตั้ง โดยเร่ิมจาก พญ. สุวิมล ชีวมงคล ตระหนักถึงปัญหาในการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2) ระยะหาแนวร่วม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน และหาผู้สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกลุ่ม ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มนมแม่ต่อสาธารณชน 3) ระยะด าเนินกิจกรรม กลุ่มนมแม่ 
มีสถานที่กลางในการด าเนินงาน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยังสมาชิกและผู้ที่สนใจเพิ่มขึ้น 4) ระยะขยาย
ข่าย กลุ่มมีการขยายแนวร่วมไปยังสังคมเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร่การ
รณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชน และ 5) ระยะกลุ่มเข้าสู่ระบบโครงสร้างของสังคม กลุ่มนมแม่สามารถผลักดันเร่ืองนม
แม่ให้กลายเป็นนโยบายระดับประเทศได้ส าเร็จ จึงตัดสินใจยุติ บทบาทการด าเนินงาน เนื่องจากบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ กระบวนการสื่อสารของกลุ่มนมแม่ใน การรณรงค์ต่อสาธารณชน ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอนคือ (1) การ
ก าหนดเป้าหมายในการรณรงค์ คือ ส่งเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ (2) วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ 
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คือเป็นก าลังใจ การสร้างกระแสเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ 
(3) ก าหนดกุล่มเป้าหมายในการรณรงค์ คือคุณแม่ที่มีการศึกษา และผู้มีส่วนในการสนับสนุนการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
(4) การก าหนดข้อมูลและประเด็นในการรณรงค์ 3 ประเด็นคือ ใครๆก็ให้นมแม่  ที่ไหนๆ ก็ให้นมแม่  และเลี้ยงลูก
ต้องเป็นทีม (5) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจหรือสื่อรณรงค์ 
และสื่อพิเศษ (6) กลยุทธ์การใช้สารของกลุ่มนมแม่ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การน าเสนอสารที่เป็นข้อเท็จจริง  เสนอความ
เป็นเหตุเป็นผล ใช้กลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง น าเสนอสารที่เน้นข้อความสะดุดหู น าเสนอสารที่ให้ก าลังใจ 
และสารที่เป็นการสร้างสัญญลักษณ์ร่วม (7) กลยุทธ์การใช้สื่อของกลุ่มนมแม่ ประกอบด้วย การซื้อสื่อเองในราคา
พิเศษ การใช้สื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง การน าเสนอประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา การจับกระแส  และเลือกน าเสนอ
ประเด็นที่สังคมสนใจ ความสม่ าเสมอในการตอบรับ การใช้สัมพันธภาพอันดีกับสื่อ วางตนพร้อมที่จะให้ข่าว และ
การใช้สื่อผสม และ (8)การวิจัย กลุ่มนมแม่มีการใช้การวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิจัยกับ
กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนงานรณรงค์ต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สรุป
ประเด็นที่ส าคัญที่กลุ่มนมแม่ใช้ในการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ คือ กลุ่มนมแม่ใช้รูปแบบการสื่อสารในการสร้างและ
ขยายกลุ่ม โดยใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากและการสื่อสารผ่าน Connection เป็นหลัก รวมทั้งใช้การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลผ่านทางสื่อกิจกรรมในรูปแบบคุณแม่อาสาโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคุณ
แม่สู่คุณแม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้  มีการสื่อสารผ่าน
หน่วยงานที่หลากหลายโดยดึงความถนัดหรือความช านาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่ายมาสนับสนุนในการด าเนินงาน
ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังแสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชนเพื่อสร้างกระแสเร่ืองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้
แพร่หลายในสังคม มีการจับกระแสช่วงเทศกาลหรือวันส าคัญเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม 
 
 สินีนำฏ หงษ์ระนัย (2545)  ได้ศึกษาเร่ือง “ผลของวิธีการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจต่อเจตคติ ความเชื่อ 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมของมารดา  ที่เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผสม”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจต่อการเปลี่ยน
เจตคติ ความเชื่อ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมของมารดาที่เจตนา
จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเลี้ยงลูกด้วยนมผสม   มีตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ หน่วยฝาก
ครรภ์ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช จ านวน 120 คน สุ่มตัวอย่างที่เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเจตนาจะเลี้ยง
ลูกด้วยนมผสม กลุ่มละ 60 คน เข้าเงื่อนไขการทดลอง 1 ใน 4 เงื่อนไข กลุ่มละ 15 คน คือ ฟังแบบการชักชวนที่เน้น
ผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฟังแบบการชักชวนที่เน้นผลเสียของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ฟังแบบการชักชวนที่
เน้นทั้งผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และผลเสียของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ฟังแบบการ
ชักชวน  ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. หญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการเปลี่ยนเจตคติทางตรง เจตคติ
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ทางอ้อม และเจตนาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  หลังจากได้รับฟังการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 4 เงื่อนไข ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2. หญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมผสมมีการเปลี่ยนเจตคติทางตรง  และ
เจตนาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมผสมหลังจากรับฟังแบบการชักชวน ที่เน้นทั้งผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลเสีย
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม(เงื่อนไขที่ 3) ไปในทิศทางลบเชิงสัมพัทธ์มากกว่าเงื่อนไขควบคุม (เงื่อนไขที่ 4) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) และมีการเปลี่ยนเจตคติทางอ้อมและการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม หลังจากรับฟังแบบ
การชักชวนที่เน้นทั้งผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และผลเสียของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม (เงื่อนไขที่ 3) ไปใน
ทิศทางลบเชิงสัมพัทธ์มากกว่าเงื่อนไขควบคุม (เงื่อนไขที่ 4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .01) 3. จ านวนมารดาที่
เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น หลังจากรับฟังการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจเงื่อนไขที่ 1 2 และ 3 4. จ านวน
มารดาที่เจตนาจะเลี้ยงลูกด้วยนมผสม หลังจากรับฟังแบบการชักชวนที่เน้นทั้งผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และ
ผลเสียของการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม (เงื่อนไขที่ 3)น้อยกว่าแบบการชักชวนที่เน้นผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
(เงื่อนไขที่ 1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< .05) 

 
 อติพร ศิวิชัย  (2551)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  “ประสบการณ์ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มี
ทารกเกิดก่อนก าหนด”  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามแนวคิดเชิงปรากฏการณ์วิทยาของ Husserl 
(Husserl Phenomenology) ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นมารดาหลังคลอดที่คลอดทารกเกิดก่อนก าหนดอายุครรภ์น้อย
กว่า 37 สัปดาห์ และมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนานต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน การอ่ิมตัวของ
ข้อมูลเกิดขึ้นในการศึกษาผู้ให้ข้อมูลจ านวน 14 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth interview) ผลการศึกษาพบว่ามารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การให้
ความหมายของความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดมี 2 ประเด็นได้แก่ 1) ความ
เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ และ 2) ความภาคภูมิใจ ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
มารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนดมี 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาตั้งแต่แรกเร่ิม 2) 
ลูกของแม่ไม่เหมือนคนอ่ืน  3) ฝ่าฟันไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  4) คิดค้นหนทางส าหรับตัวเอง  5) ก าลังหนุนและ
ก าลังใจรอบด้าน และ 6) บุคลากรสุขภาพเข้าใจพร้อมช่วยเหลือ ผลการศึกษานี้ ท าให้เข้าใจการรับรู้ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ความส าเร็จการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่มีทารกเกิดก่อนก าหนด  และให้แนวทางในการ
พัฒนาการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริมความส าเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่มีทารกเกิดก่อน
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
สุภำนัน ใบสุวรรณ  (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมการ

เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลประจ าการ”  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูก
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ด้วยนมแม่ของพยาบาลประจ าการและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัย
เสริมกับพฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลประจ าการ  กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจ าการ ที่
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด  และหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในเขต
กรุงเทพมหานคร มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จ านวน 220 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ของพยาบาลประจ าการ อยู่ในระดับปานกลาง ( [ค่าเฉลี่ย] = 3.26, SD = 0.58) 2. ปัจจัยน า ได้แก่ 
ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการรับรู้ความ สามารถในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ ปัจจยัเอื้อ ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม สภาพแวดล้อมทาง กายภาพที่เอ้ือต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัจจัยเสริม ได้แก่ นโยบายของโรงพยาบาล และการ
ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ
พยาบาลประจ าการ อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05   ส่วนตัวแปรปัจจัยน า คือ ประสบการณ์ในการท างาน ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ พยาบาลประจ าการที่ระดับ .05  

 
ลินดำ ศรีดำรำ (2548)  ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  “ประสบการณ์ของมารดาที่ท างานนอกบ้านในการเลี้ยงบุตรด้วย

นมมารดาอย่างเดียว”   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ของมารดาที่ท างานนอกบ้านในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่าง  ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเป็นมารดาที่ท างานนอกบ้านที่มีประสบการณ์ในระยะ 2 ปีที่
ผ่านมาประสบความส าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวนานอย่างน้อย  4 เดือน จ านวน 13 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ของมารดาที่ท างานนอกบ้านในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว จ าแนกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การให้ความหมายของการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาเพียงอย่างเดียวว่าเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวที่สมบูรณ์  เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับบุตรและเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของความเป็นแม ่ประกอบด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นแม่  ดีใจที่ได้ให้นมลูก แม่ลูกมีความสุข ระลึก
ถึงพระคุณแม่ มีคุณค่าในตนเอง มีความผูกพัน 2) เหตุผลของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียว 
ประกอบด้วย 4 เหตุผลคือ ก) ความตั้งใจและความมุ่งหวัง ข) ประสบการณ์เดิมและการเห็นตัวอย่าง ค) การรับรู้ถึง
ผลพลอยที่ได้รับทางอารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และร่างกาย ง) แรงสนับสนุน และ 3) การจัดการเพื่อเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วยการวางแผนและการจัดการในระยะเตรียมตัวก่อนครบก าหนดลาพักคลอด  และ
การจัดการระยะกลับไปท างาน การจัดการต่อปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระยะที่กลับไปท างานนอกบ้าน  ผล
การศึกษาคร้ังนี้ท าให้เข้าใจถึงการรับรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ของมารดาที่ท างานนอกบ้านในการเลี้ยงบุตร
ด้วยมารดาเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมที่มุ่งส่งเสริม
ความส าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาเพียงอย่างเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของมารดาที่
ท างานนอกบ้าน 
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บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
           การวิจัยเร่ือง “กำรเปิดรับสื่อ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร”  คณะผู้วิจัยได้แบ่งระเบียบวิธีวิจัยเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  สื่อของโครงการรณรงค์การ
ส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    และส่วนที่  2  การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากตัวอย่าง  โดยมีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
 
ส่วนที่  1  สื่อของโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     

 
 ในการวิจัยครั้งนีค้ณะผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อ  การจดจ าจัดข่าวสาร  เกี่ยวกับสื่อที่ใช้ใน
โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมสื่อทั้งหมดที่โครงการฯ ได้ใช้ในการ
รณรงค์ 
 
กำรน ำเสนอข้อมูลกำรวิจัย 

 
 ผู้วิจัยจะน ำเสนอข้อมูลโดยกำรสรุปสื่อแต่ละประเภทดังนี้ 

- สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์จะน ำเสนอเน้ือหำ  ช่องรำยกำรและคลื่นวิทยุที่ออกอำกำศ   
- สื่อข้ำงรถประจ ำทำง (Bus side)  น ำเสนอตัวอย่ำงสื่อที่ใช้  สำยรถเมล์ที่ติดสื่อ 
- สื่อบนรถไฟฟ้ำ BTS  ป้ำยไวนิล  โปสเตอร์  สติ๊กเกอร์  ม่ำนกันแดดในรถยนต์  ผ้ำอ้อม  Graffiti 

(ภำพวำดบนก ำแพง)  น ำเสนอตัวอย่ำงสื่อที่ใช้ 
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ส่วนที่  2  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 
ประชำกรและตัวอย่ำง 
 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ   

กลุ่มที่ 1  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพศหญิง  อายุตั้งแต่ 15  ปี  แต่ไม่เกิน  40 ปี  มีประชากร
ทั้งสิ้น   1,073,887 คน  (ประชากรจากการทะเบียน  จ าแนกตามกลุ่มอายุ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2555  ข้อมูลจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th)   

กลุ่มที่ 2  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เพศชาย  อายุตั้งแต่ 15  ปี  แต่ไม่เกิน  50 ปี  มีประชากรทั้งสิ้น   
1,447,893 คน  (ประชากรจากการทะเบียน  จ าแนกตามกลุ่มอายุ  กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2555  ข้อมูลจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติ http://service.nso.go.th)   
 
ขนำดของตัวอย่ำง 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้   ซึ่งหาขนาดที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของ  Taro 
Yamane  ก าหนดระดับความเชื่อมั่นในการประมาณค่าความเป็นตัวแทนของประชากรที่ระดับ 95%  และยอมให้มี
ความผิดพลาดในการประมาณค่าได้ไม่เกิน +/- 5%   
 
 

 
  

โดยที่ 
    n  = จ านวนตัวอย่าง 
    N = ประชากร 
    e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ในที่นี้คือ 0.05 
  
 
 
 
 

n 
1+ Ne2 

N 
= 
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แทนค่า  
 
กลุ่มที่ 1  ประชากรเพศหญิง 
 

    n =           1,073,887   
      1  +  (1,073,887) (0.05)2 
     = 399.87 
 
 ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ได้คือ  399.87 ตัวอย่าง  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของข้อมูล  และครอบคลุมใน
การติดตามการใช้สื่อของโครงการ  การวิจัยครั้งน้ีได้เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น  901 ตัวอย่าง 
 

กลุ่มที่ 2  ประชากรเพศชาย 
 

    n =           1,447,893   
      1  +  (1,447,893) (0.05)2 
     = 399.88 
 
 ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ได้คือ  399.88 ตัวอย่าง  ทั้งนี้การวิจัยคร้ังนี้ได้เก็บตัวอย่างทั้งสิ้น  402 ตัวอย่าง 
 
วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 
 คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 

ขั้นท่ี  1  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามอันดับชั้น (Cluster Sampling) โดยแบ่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
ออกเป็นกลุ่มๆ  โดยใช้เกณฑ์เร่ือง “เขตการปกครอง”  ในการแบ่ง  สามารถแบ่งได้เป็น  50  เขต  ดังนี ้
 

    1. เขตพระนคร       2.  เขตดุสิต 
    3.  เขตหนองจอก    4.  เขตบางรัก 
    5.  เขตบางเขน     6.  เขตบางกะปิ 
    7.  เขตปทุมวัน       8.  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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    9.  เขตพระโขนง   10.  เขตบางกอกน้อย 
  11.  เขตมีนบุร ี   12.  เขตลาดกระบัง 
  13.  เขตยานนาวา   14.  เขตสัมพันธวงศ์ 
  15.  เขตพญาไท    16.  เขตธนบุรี 
  17.  เขตบางกอกใหญ่   18.  เขตห้วยขวาง 
  19.  เขตคลองสาน   20.  เขตบางพลัด 
  21.  เขตตลิ่งชัน    22  เขตบางขุนเทียน 
  23.  เขตภาษีเจริญ   24.  เขตหนองแขม 
  25.  เขตราษฎร์บูรณะ   26.  เขตดินแดง 
  27.  เขตบึงกุ่ม    28.  เขตสาทร 
  29.  เขตบางซื่อ    30.  เขตจตุจักร 
  31.  เขตบางคอแหลม   32.  เขตประเวศ 
  33.  เขตคลองเตย   34.  เขตหลักสี่ 
  35.  เขตสวนหลวง   36.  เขตจอมทอง    
  37.  เขตบางบอน    38.  เขตดอนเมือง    
  39.  เขตราชเทวี    40.  เขตลาดพร้าว    
  41.  เขตวัฒนา    42.  เขตบางแค     
  43.  เขตสายไหม    44.  เขตคันนายาว    
  45.  เขตสะพานสูง   46.  เขตวังทองหลาง    
  47.  เขตคลองสามวา   48.  เขตบางนา     
  49.  เขตทวีวัฒนา   50.  เขตทุ่งคร ุ
 

 ขั้นท่ี  2  สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มย่อย (Stratified random sampling)  โดยแบ่งเขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานครทั้ง  50  เขต  ออกเป็น  3  กลุ่มเขต  ตามหลักเกณฑ์การแบ่งของกรมการปกครองในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  ได้แก่  กลุ่มเขตเมือง  กลุ่มเขตต่อเมือง  และกลุ่มเขตชานเมือง  ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงเขตย่อยในกรุงเทพมหานครตามหลักการแบ่งเขตการปกครอง  3  กลุ่มเขต 
ของกรมการปกครองในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

กลุ่มเขตเมือง กลุ่มเขตต่อเมือง กลุ่มเขตชำนเมือง 

เขตพระนคร    
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
เขตสัมพันธวงศ์ 
เขตปทุมวัน    
เขตราชเทวี 
เขตบางรัก 
เขตดุสิต 
เขตพญาไท 
เขตบางพลัด 
เขตบางกอกน้อย 
เขตบางกอกใหญ่ 
เขตสาทร 

เขตยานนาวา 
เขตบางคอแหลม 
เขตบางซื่อ 

เขตดอนเมือง 

เขตหลักสี่ 
เขตบางเขน 

เขตสายไหม 

เขตลาดพร้าว 

เขตบางกะปิ 
เขตบึงกุ่ม 

เขตวังทองหลาง 

เขตคันนายาว 

เขตสะพานสูง 

เขตพระโขนง 

เขตบางนา 

เขตประเวศ 

เขตสวนหลวง 

เขตตลิ่งชัน 

เขตมีนบุร ี

เขตคลองสามวา 

เขตลาดกระบัง 

เขตหนองจอก 

เขตบางบอน 

เขตบางขุนเทียน 

เขตคลองสาน 
เขตธนบุรี 
เขตจตุจักร 
เขตห้วยขวาง 
เขตดินแดง 
เขตคลองเตย 
เขตวัฒนา 

เขตทวีวัฒนา 

เขตภาษีเจริญ 

เขตบางแค 

เขตหนองแขม 

เขตราษฎร์บูรณะ 

เขตทุ่งคร ุ

เขตจอมทอง 

 

รวม  22  เขต รวม  22  เขต รวม  6  เขต 
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จากตารางพบว่ามีเขตการปกครองที่อยู่ในกลุ่มเขตเมืองทั้งสิ้น  22  เขต  กลุ่มต่อเขตเมือง  22  เขต  และกลุ่ม
เขตชานเมือง  6  เขต  อย่างไรก็ดีในการวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัยก าหนดเขตในการศึกษาทั้งสิ้น  15  เขต  จากทั้งหมด  50  
เขตย่อย  คณะผู้วิจัยจึงได้ก าหนดจ านวนเขตตามสัดส่วนของแต่ละกลุ่มเขต  ดังนี้ 

-  สัดส่วนจากกลุ่มเขตเมือง  มีค่าเท่ากับ (15 x 22)/50 = 6.6  เขต  ดังนั้นสุ่มกลุ่มนี้  7  เขต 
 -   สัดส่วนจากกลุ่มเขตต่อเมือง  มีค่าเท่ากับ (15 x 22)/50 = 6.6  เขต  ดังนั้นสุ่มกลุ่มนี้  7  เขต 
 -   สัดส่วนจากกลุ่มเขตชานเมือง  มีค่าเท่ากับ (15 x 6)/50 = 1.8  เขต  ดังนั้นสุ่มกลุ่มนี้  1  เขต 
 
 โดยแต่ละเขตนั้นก าหนดขนาดตัวอย่างโดยประชากรเพศหญิงเขตละ  60  ตัวอย่าง  และประชากรเพศชาย
เขตละ  27  ตัวอย่าง 
 
 ขั้นท่ี  3  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เพื่อเลือกเขตที่สายรถเมล์ที่สื่อ Bus side 
ผ่านมากที่สุดตามอันดับ  ประกอบกับเส้นทางรถไฟฟ้า BTS ดังนี ้
 

  3.1  กลุ่มเขตเมือง  7  เขตได้แก่ 
 

เขต จ ำนวนสำย
รถเมล์ท่ีผ่ำน

ในเขต 

สำยรถเมล์ สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสีลม 

เขตพระนคร        7 2  7  15  47  53  68  82 - - 
เขตปทุมวัน 7 2  7  15  29  47  53  62 สยาม  ชิดลม   

เพลินจิต 
สนามกีฬาแห่ งชาติ  
ราชด าร ิ

เขตราชเทวี      7 2  18  29  36ก  62  72  97 อนุเสาวรีย์  พญาไท  
ราชเทว ี

- 

เขตดุสิต   6 18  47  53  66  68  72   - - 
เ ข ต พ ญ า ไ ท  
  

6 29  47  53  62  66  97 สะพานควาย  อารีย์  
สนามเป้า 

- 

เขตห้วยขวาง   5 63ก 68  72  136  137   - - 
เขตคลองเตย 4 2  47  72  136   - นานา  เอกมัย   

พระโขนง  อ่อนนุช 
หมายเหตุ : เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตบางพลัด  เขตธนบุรี  เขตคลองเตย  มีรถเมล์ผ่านประมาณ 4 สายเท่ากัน  
ดังนั้น  ใช้วิธีเลือกเขตที่ผ่านสถานีรถไฟฟ้าสายสีลมมากที่สุด  ได้แก่  เขตคลองเตย   
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  3.2  กลุ่มเขตต่อเมือง  7  เขตได้แก่ 
 

เขต จ ำนวนสำย
รถเมล์ท่ีผ่ำน

ในเขต 

สำยรถเมล์ สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสีลม 

เขตบางเขน 3 26  29  114 - - 
เขตดอนเมือง 2 29  114 - - 
เขตบางกะปิ 2 36ก  137     - - 
เขตคันนายาว 2 26  36ก - - 
เขตพระโขนง 2 2  72   - - 
เขตบางแค 2 7  115 - - 
เขตราษฎร์บูรณะ 2 68  82 - - 

 
3.3  กลุ่มชานเมือง  1  เขตได้แก่ 
 

เขต จ ำนวนสำย
รถเมล์ท่ีผ่ำน

ในเขต 

สำยรถเมล์ สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสีลม 

เขตบางขุนเทียน   1 68 - - 
 
หมายเหตุ : เขตมีนบุรี และเขตบางขุนเทียน มีรถเมล์ผ่านประมาณ 1 สายเท่ากัน  ดังนั้น  ใช้วิธี Simple Random 
Sampling โดยการจับฉลากเลือก 1 เขต  ได้แก่  เขตบางขุนเทียน 
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 โดยสามารถแสดงได้ดังภาพที่  2 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงเขตที่เลือกในการเก็บข้อมูล 
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ขั้นท่ี  4  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกถนนและสถานีรถไฟฟ้า BTS  
ในเขตต่างๆ ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

 
  3.1  กลุ่มเขตเมือง  7  เขตได้แก่ 
 

เขต สำยรถเมล์ เส้นทำง สถำนีรถไฟฟ้ำ 
BTS 

สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ 
BTS 

สำยสีลม 
เขตพระนคร        2  7  15  47  

53  68  82 
สนามหลวง  ปากคลองตลาด  
สะพานพุทธ  ท่าพระจันทร์  
บางล าพู  สะพานพระปกเกลา้ 

- - 

เขตปทุมวัน 2  7  15  29  
47  53  62 

เพลินจิต  จุฬา  หัวล าโพง  สยาม  
บรรทัดทอง  พระราม 4  
มาบุญครอง  ถ.วิทยุ  ปทุมวัน 
โบ๊เบ๊ 

สยาม   
ชิดลม  
เพลินจิต 

สนามกีฬาแห่งชาติ  
ราชด าริ 

เขตราชเทวี      2  18  29  36
ก  62  72  97 

ประตูน้ า  เพชรบุรี  ราชปรารภ   
รพ.พระมงกุฎ    รพ.เด็ก   
ถ.ศรีอยุธยา  ตึกชัย    
อนุเสาวรีย์ชัย 

อนุเสาวรีย์   
พญาไท   
ราชเทว ี

- 

เขตดุสิต   18  47  53  
66  68  72   

ราชวิถี  เขาดิน  ราชด าเนิน  
เทเวศน์  ศรีย่าน  สวนอัมพร 

- - 

เขตพญาไท  
  

29  47  53  
62  66  97 

พญาไท  สามเสน  ประดิพัทธ์   
สะพานควาย 

สะพานควาย   
อารีย์   
สนามเป้า 

- 

เขตห้วยขวาง   63ก 68  72  
136  137   

เหม่งจ๋าย  รัชดา  ห้วยขวาง   
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  พระราม9 
สุทธิสาร 

- - 

เขตคลองเตย 2  47  72  
136   

ถ.สุขุมวิท  คลองเตย  พระราม 4  
สวนลุม  ม.กรุงเทพ  กล้วยน้ าไท  
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

- นานา   เอกมัย   
พระโขนง    
อ่อนนุช 
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3.2  กลุ่มเขตต่อเมือง  7  เขตได้แก่ 
 

เขต สำยรถเมล์ เส้นทำง สถำนีรถไฟฟ้ำ 
BTS 

สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ 
BTS 

สำยสีลม 
เขตบางเขน 26  29  114 บางเขน  บางบัว  พหลโยธิน    

ม.เกษตร  ถ.งามวงศ์วาน 
- - 

เขตดอนเมือง 29  114 ดอนเมือง  สะพานใหม่ - - 
เขตบางกะปิ 36ก  137     บางกะปิ  รามค าแหง   

เทพลีลา   เดอะมอลล์บางกะปิ 
- - 

เขตคันนายาว 26  36ก 
 

รามอินทรา  แฟชั่นไอซ์แลนด์   
สวนสยาม 

- - 

เขตพระโขนง 2  72   สุขุมวิท 63 - - 
เขตบางแค 7  115 เพชรเกษม  บางแค - - 
เขตราษฎร์บูรณะ 68  82 

 
บางปะแก้ว  บางปะกอก   
สุขสวัสดิ์ 

- - 

   
3.3  กลุ่มชานเมือง  1  เขตได้แก่ 
 

เขต สำยรถเมล์ เส้นทำง สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสุขุมวิท 

สถำนีรถไฟฟ้ำ BTS 
สำยสีลม 

เขตบางขุนเทียน   68 แสมด า  พระราม2 - - 
 
 ขั้นท่ี  5  สุ่ม  ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  คือ 

-  ประชาชนเพศหญิงเฉพาะผู้ที่อายุตั้งแต่  15  ปี  แต่ไม่เกิน 40 ปี  เขตละ  60  ตัวอย่าง  ตามสถานที่ที่
ก าหนด   

-  ประชาชนเพศชายเฉพาะผู้ที่อายุตั้งแต่  15  ปี  แต่ไม่เกิน 50 ปี  เขตละ  27  ตัวอย่าง  ตามสถานที่ที่ก าหนด   
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เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย   ได้แก่  แบบสอบถาม  ประกอบไปด้วยชุดค าถามปลายปิด 
(Closed Ended Question)  และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question)  โดยแบ่งเป็น 2 ชุด  ดังนี้ 
 
 แบบสอบถำมส ำหรับตัวอย่ำงเพศหญิง 
 

ส่วนที่  1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  อายุ  สถานภาพ  จ านวนบุตร การศึกษาขั้นสูงสุด   
อาชีพ  และรายได้        

 ส่วนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ  แบ่งเป็น 
- การเปิดรับสื่อทั่วไป 
- การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ส่วนที่  3 ค าถามเกี่ยวกับการจดจ าข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกนมในการเลี้ยงลูก 
ส่วนที่  4 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ส่วนที่  5 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 

 
 แบบสอบถำมส ำหรับตัวอย่ำงเพศชำย 
 

ส่วนที่  1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ได้แก่  อายุ  จ านวนบุตร การศึกษาขั้นสูงสุด   อาชีพ  
และรายได้        

 ส่วนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ   
ส่วนที่  3 ค าถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ส่วนที่  4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ 
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ตัวแปรท่ีใช้ในกำรวิจัย  จ าแนกตามสมมติฐาน  ดังนี้ 
 
สมมติฐานข้อที่  1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการ 
   ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน 
ตัวแปรต้น  ลักษณะประชากรศาสตร์  ได้แก่ อายุ สถานภาพ  จ านวนบุตร (รวมตั้งครรภ์)  การศึกษา

ขั้นสูงสุด  อาชีพ  และรายได้ (รวมของครอบครัว) 
ตัวแปรตาม  การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
สมมติฐานข้อที่  2 การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ตัวแปรต้น   การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
ตัวแปรตาม   การตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
เกณฑ์กำรวัดและให้คะแนนตัวแปร 
 

1.  กำรเปิดรับสื่อ 
 

วัดการเปิดรับข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่างๆ  และการวัดการเปิดรับข่าวสารของประชาชนที่มีต่อสื่อ
โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   การวัดตัวแปรใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale   โดยก าหนดคะแนน
ไว้ดังนี ้

การเปิดรับข่าวสารของประชาชนจากสื่อต่างๆ   
 ทุกวัน     5 คะแนน 
 5-6 วันต่อสัปดาห์     4 คะแนน 
 3-4 วันต่อสัปดาห์   3  คะแนน 
 1-2 วันต่อสัปดาห์   2 คะแนน 
 ไม่เคยเปิดรับ    1 คะแนน 
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การเปิดรับข่าวสารของประชาชนที่มีต่อสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    
 มากที่สุด    5 คะแนน 
 มาก      4 คะแนน 
 ปานกลาง    3  คะแนน 
 น้อย     2 คะแนน 
 ไม่เคยเปิดรับ    1 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00  มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.20  มาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80  น้อยที่สุด   

 
2. กำรจดจ ำข่ำวสำร   

 
วัดจากการจดจ าข้อมูลเกี่ยวกับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เมื่อได้เปิดรับข่าวสาร

จากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยมีข้อความที่ก าหนดเป็นตัวชี้วัด  การวัดตัวแปรใช้มาตร
วัดแบบ Likert Scale   โดยก าหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

 มากที่สุด    5 คะแนน 
 มาก     4 คะแนน 
 ปานกลาง    3  คะแนน 
 น้อย     2 คะแนน 
 น้อยที่สุด    1 คะแนน 
 
น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.21 – 5.00   มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.41 – 4.20  มาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.61 – 3.40  ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.81 – 2.60  น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
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กำรตรวจสอบควำมเชื่อถือได้ของเครื่องมือ 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความเที่ยง  (Reliability)  และความตรง  (Validity) ของแบบสอบถาม  ดังนี้ 

1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเที่ยง (Reliability)   โดยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว
ไปทดลองใช้ (Pre-test)  กับกลุ่มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวอย่างกลุ่มละ  30  ชุด  โดยมีค่าความเที่ยงเท่ากับ  0.87 

2.  การตรวจสอบความตรง(Validity)  โดยให้นักวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข 
 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics)  
เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

(Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์  การเปิดรับสื่อและการจดจ าข่าวสาร  เกี่ยวกับโครงการรณรงค์
การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
2. สถิติเชิงอนุมำน ( Inferential Statistics) 
เป็นสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้สถิติ  T- Test Independent  และ Anova            

 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 หลังจากที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว  คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม  และปฏิบัติดังน้ี 

1. ลงรหัส (Coding)  
2. น าข้อมูลไปบันทึกลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เพื่อประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS/PC 
3. วิเคราะห์และแปรความหมายข้อมูล  ในรูปแบบของตารางและสรุปผลการวิจัย 
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บทที่  4 
 

ผลกำรวิจัย 
 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้แบ่งการศึกษาวิจัยออกเป็น  2  ส่วน  กล่าวคือ  ส่วนที่  1  สื่อโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   และส่วนที่ 2  เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษา  
“การเปิดรับสื่อ  การจดจ าข่าวสาร  และการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  ดังนั้น  การน าเสนอผลการวิจัย  จึงน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 
 
ส่วนที่  1  สื่อโครงกำรรณรงค์กำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

จากการที่คณะผู้วิจัยได้รวบรวมสื่อภายใต้ “โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” นั้น สามารถ
สรุปเน้ือหาของสารและประเภทของสื่อที่ใช้ในการรณรงค์ ดังนี้  
 
4.1  เนื้อหำของสำร 

 
โครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคม

ในการตระหนักรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้ เนื้อหาของสาร
หรือข้อความส าคัญที่โครงการรณรงค์ฯ ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบและตัดสินใจให้นมแม่หลังจากเปิดรับสื่อ
ของโครงการแล้ว จึงเน้นเร่ืองประโยชน์และคุณค่าของนมแม่ โดยน าเสนอผ่านสโลแกน  “นมแม่มีสารอาหารที่
จ าเป็นต่อทารกมากกว่านมผงถึง 16 เท่า” และ “นมแม่แน่ที่สุด”  

ตัวอย่างเน้ือหาของสารที่ปรากฏในสื่อรณรงค์ 
- นมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง 
- นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 1,000  ชนิด และภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ 
- สารอาหารในนมผงเติมเท่าไหร่ก็ไม่ส าคัญเท่านมแม่ 
- นมแม่สะอาด ปราศจากสารเจือปน 
- นมแม่ท าให้ร่างกายลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย 
- ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก 
- นมแม่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมองและสร้างภูมิต้านทานในร่างกายลูก 
- DHA เสริมพัฒนาการสมองให้ลูก 
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- ซินไบโอติค เสริมภูมิต้านทานให้ลูก 
- แลคตาลบูลมิน เสริมสร้างร่างกายลูก ย่อยง่าย ไม่แพ้ 

 
4.2 ประเภทของสื่อที่ใช้ในกำรรณรงค์ 
 สื่อที่ใช้ในการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สามารถจ าแนกประเภทของสื่อได้ ดังนี้ 
 

4.2.1 สื่อโทรทัศน์     

สื่อโทรทัศน์ถือเป็นสื่อหลักในการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในคร้ังนี้  โดยน าเสนอ
เน้ือหาในรูปแบบรายการสนทนา การท าสกู๊ปรายการโทรทัศน์ และการท าสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์  

 
4.2.1.1  รายการสนทนา 
รายการสนทนาที่ออกอากาศ คือ รายการรู้เร่ืองเมืองไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง 5 จ านวนทั้งสิ้น 2 คร้ัง ในวันที่ 17 และ 24 ธันวาคม 2556 
 

 
 

ภาพที่  3  รายการรู้เร่ืองเมืองไทย 
 

4.2.1.2  สกู๊ปรายการโทรทัศน์ 
สกู๊ปรายการโทรทัศน์มีจ านวนทั้งสิ้น 7 คร้ัง รายละเอียดดังน้ี 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  จ านวน 5 คร้ัง  
- รายการเพื่อคนไทย 3 คร้ัง  (ในวันที่ 26 และ 29 ธันวาคม 2556 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557) 

- รายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ 1 คร้ัง  

- รายการเร่ืองเด่นเย็นนี้ 1 คร้ัง 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จ านวน 2 คร้ัง 
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- รายการเวทีข่าวสุดสัปดาห์ 2 คร้ัง (ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 และวันที่ 25 มกราคม 2557) 

 

                                         
        ภาพที่  4  รายการเพื่อคนไทย 
 

4.2.1.3  สปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ 
สปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์แพร่ภาพทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จ านวน 10 คร้ัง และ

อีก 80 คร้ัง ออกอากาศทางช่อง ACTS Channel โดยกระจายแพร่ภาพในรายการต่างๆ เช่น รายการเพื่อเธอ รายการ
ละคร และรายการ The Star 
 
ตัวอย่ำงบทสปอตรณรงค์ทำงโทรทัศน์ 
นมแม.่..แน่ท่ีสุด  
ควำมยำว 30 วินำที 
 

ล ำดับ ภำพ เสียง 
1. 

   
DHA, Symbiotic and 60 different types of other 
synthetic nutrients are added to the various infant 
formulas 
 

VO ดี เอช เอ ซิมไบโอติกส์ และสารอาหารที่
เกิดจากการสังเคราะห์ อีกกว่า 60 ชนิด ล้วน
ถูกเติมลงในนมผง 
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ล ำดับ ภำพ เสียง 
2.  

 
But no matter how many nutrients added to the 
formula, it cannot compete with those nutrients 
already naturally present in a mother’s breastmilk 
 

 
VO แต่ นมผง เติมเท่าไหร่ก็ไม่เท่านมแม่ ซึ่ง
มีสารอาหารมากมายที่ธรรมชาติสร้างให้อยู่
แล้ว 
 

3.  

 
Breast milk has more than 1,000 nutrients   
necessary for optimum child development 
 
Breast milk also has growth hormones that are not 
found in infant formula  and it also boosts your 
beloved child’s immune system 
 
 

 
VO นมแม่ มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อการ
เติบโตที่ดีที่สุดของทารกถึงกว่า 1,000 ชนิด 
 
ยังมีฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตเพิ่ม

ความฉลาดและเพิ่มภูมิคุ้มกัน 

ที่นมผง..ไม่มี 
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ล ำดับ ภำพ เสียง 
4. 

 
Breast milk has more necessary nutrients for 
infants than infant formula by 16 times. 
 

หมอก้อง: นมแม่ มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อ
ทารกมากกว่านมผงถึง 16 เท่า 

5. 
 
 
 
 

 
Nothing is better than breast milk 

VO ไม่มีอะไรวิเศษไปกว่านมแม่ 

6. 
 

 
Breast milk is the best. 

VO นมแม่ แน่ที่สุด 
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4.2.2 สื่อวิทยุ  

การน าเสนอเน้ือหาของโครงการรณรงค์การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น คณะด าเนินงานได้ 
เลือกใช้รูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ สปอตรณรงค์ทางวิทยุ และงานเสียงประเภท Drop In รายละเอียด ดังน้ี 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์และสปอตรณรงค์ทางวิทยุ  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสบายดีเรดิโอ 88.5 MHz จ านวน 210 คร้ัง 
 
งานเสียงประเภท Drop In 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM ONE 103.5 MHz จ านวน 90 คร้ัง 

 
บทสปอตรณรงค์ทำงวิทย ุ
 
โฆษก :    DHA เสริมพัฒนาการสมองให้ลูก.. คุณรู้ 

ซินไบโอติค เสริมภูมิต้านทานให้ลูก.. คุณรู้ 
แลคตาลบูลมิน เสริมสร้างร่างกายลูก ย่อยง่าย ไม่แพ้.. คุณก็รู ้

 
  แล้วรู้มั้ย...? 
  ทั้งหมดนี้ มีครบใน นมแม ่

นมแม่มีสำรอำหำรมำกกว่ำนมผงถึง 16 เท่ำ 
พร้อมสารเพิ่มความฉลาดและภูมิคุ้มกัน 
ที่นมผง..ไม่มี 

 
นมแม่แน่ที่สุด โดย 
องค์กำรยูนิเซฟ ประเทศไทย 
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย 
สสส. 
และ กรมอนำมัย 
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บท Drop In มีจ านวนทั้งสิ้น 10 แบบ ได้แก่ 
 นมแม่...แน่ท่ีสุด – เพื่อให้ลูกน้อยมีพัฒนาการ และเจริญเติบโตเต็มที่ คุณแม่ควรให้ลูกดูดนมแม่ เร็วที่สุด

เท่าที่จะเร็วได้หลังคลอด ยิ่งดูดเร็วและบ่อย น้ านมจะยิ่งมาเร็วและมามากภายใน 3-4 วันหลังคลอด ซึ่งมี
สารอาหารมากกว่า 1000 ชนิด แร่ธาตุ และภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคท้องเสียที่พบบ่อยใน
วัยทารกด้วยนะคะ  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 

 
 นมแม่...แน่ท่ีสุด – คุณแม่คนไหนไม่อยากให้ลูกเป็นโรคอ้วนฟังทางนี้ค่ะ นมแม่มีสารอาหารที่มากกว่า 

1000 ชนิด และพอเหมาะ ย่อยง่าย ไม่เหมือนนมผสมที่ร่างกายดูดชึมไปใช้ได้ยากกว่า ท าให้เด็กที่กินนมแม่
ไม่อ้วน แต่เด็กที่กินนมผงจะอ้วนได้ง่ายกว่า เด็กที่อ้วนท้วน ตุ้ยนุ้ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กที่แข็งแรง
เสมอไปนะคะ  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 

 
 นมแม.่..แน่ท่ีสุด – “ของขวัญอันล้ าค่าของพ่อแม่คือลูก  ของขวัญอันล้ าค่าที่ส าคัญที่สุดต่อลูกคือ น้ านมแม่” 

เพราะนมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อลูกมากกว่า 1000 ชนิด อีกทั้งครบถ้วนตามความต้องการและเพียงพอ
ส าหรับลูกจนถึงอายุ 6 เดือน  โดยไม่ต้องให้อาหารอ่ืนเสริมเลยนะคะ หลังจากนั้นควรให้ลูกกินนมแม่
ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือมากกว่าค่ะ 

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 
 

 นมแม.่....แน่ท่ีสุด – นมแม่เป็นต้นทุนชีวิตส าหรับลูก เพราะในน้ านมแม่ มีสารอาหารมากกว่า 1000 ชนิด ที่
จะช่วยสร้างเส้นใยประสาทและเซลล์สมอง เช่น ดีเอชเอ ทอรีน สารกระตุ้นเนื้อเยื่อสมอง และอีกมากมายที่
จ าเพาะส าหรับสมองลูก ลูกจะฉลาดเรียนรู้ได้เร็วถ้าได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวจนครบ 6 เดือนและกินนม
แม่ควบคู่ไปกับอาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือมากกว่าค่ะ 

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
          / มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 
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 นมแม่...แน่ท่ีสุด – นมแม่มีผลดีต่อแม่ นอกจากมีผลดีต่อจิตใจแล้ว ยังช่วย ให้หุ่นของแม่กลับมาเพรียว
ตามปกติโดยเร็ว  จากการที่แม่ใช้ไขมันที่เก็บสะสมไว้ระหว่างตั้งครรภ์มาสร้างน้ านม และการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งเต้านมและโรคกระดูกพรุนในแม่ด้วย  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
          / มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 

 
 นมแม.่..แน่ท่ีสุด – เพราะนมแม่ช่วยครอบครัวและชาติประหยัดมากที่สุดค่ะ ครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

ประหยัดรายจ่ายเดือนละ 4,000 บาท โดยใน 1 ปี จะช่วยประหยัดถึง 48,000 บาท และ “นมแม่” ยังช่วย
ครัวเรือนไทยประหยัดกว่า 1.8 พันล้านบาท ต่อปี หากให้เด็กทารกทุกคนได้รับนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา
มากกว่า 6 เดือน  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 
 

 นมแม.่..แน่ท่ีสุด – นมแม่สะอาด และปลอดภัยเสมอ ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอ่ืนๆ ที่อาจจะท าให้น้ านม
ติดเชื้อได้ อีกทั้งสะดวก อุณหภูมิเหมาะสมมีพร้อมให้ลูกเสมอเมื่อลูกหิวไม่ต้องชงให้เสียเวลา ลูกสามารถ
ดูดจากเต้าได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลาที่ลูกต้องการเลยค่ะ  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 

 
 นมแม.่..แน่ท่ีสุด – รู้มั้ยคะว่า นมแม่มีผลดีต่อจิตใจของลูกมากเลยค่ะ เพราะการที่ลูกได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่

ขณะดูดนมแม่ในช่วงวัยทารกนี้จะสร้างความอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจเลยค่ะ ลูกจะมีความสุขจากการดูด
นมแม่มากกว่านมขวด ซึ่งนั่นจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการของลูกในทางที่ดีแน่นอนค่ะ 

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 
 

 นมแม่...แน่ท่ีสุด –ถ้าไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาแล้วเป็นโรคภูมิแพ้ ต้องให้ลูกดูดนมแม่ล้วนๆ อย่างเดียวใน 6 
เดือนแรกค่ะ เพราะถ้าลูกได้รับนมวัวหรือนมผง จะเป็นการน าโปรตีนแปลกปลอมเข้าสู่ตั วลูก ที่จะไป
กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของลูกและท าให้เกิดโรคภูมิแพ้และมีโอกาสเป็นหอบหืดด้วยนะคะ 
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Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 
 

 นมแม.่..แน่ท่ีสุด – มีผลวิจัยกล่าวไว้ว่า เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะป้องกันการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรค
อ้วน มะเร็งเม็ดเลือด เบาหวาน และโรคหลอดเลือดและหัวใจ องค์การอนามัยโลก แนะน ำให้คุณแม่เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่ำงเดียวใน 6 เดือนแรกและและให้นมแม่ร่วมกับอำหำรตำมวัยจนถึง 2 ปีหรือมำกกว่ำ  

Jingle Outro  :  ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย   
/ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย  / สสส. และ กรมอนามัย 

 
4.2.3 สื่อข้างรถประจ าทาง 

สื่อข้างรถประจ าทางมีลักษณะเป็นป้ายโฆษณาติดด้านซ้าย  รถประจ าทางครีม-แดง  ของ ขสมก. ทั้งสิ้น 35 
คัน  ระหว่างเดือนธันวาคม 2556  ถึง  มกราคม 2557 
 

 
ภาพที่ 5  ตัวอย่างสื่อข้างรถประจ าทาง 

 
 โดยการเลือกสายรถประจ าทางนั้นเลือกรถประจ าทางธรรมดาของ ขสมก.  จ านวน 18  สาย เน้นกรุงเทพ
ชั้นในและถนนสายหลัก  เส้นทางครอบคลุมย่านชุมชน  จ.นนทบุรี  จ.สมุทรปราการ  และ จ.ปทุมธานี  เท่าที่รถ
ประจ าทางธรรมดาของ ขสมก. ให้บริการถึง  ได้แก่   

-  สาย 2  ส าโรง – ปากคลองตลาด 
-  สาย 7  คลองขวาง – หัวล าโพง 
-  สาย 15  BTS ราชพฤกษ์ – สนามหลวง 
-  สาย 18 ท่าอิฐ – อนุสาวรีย์ชัยฯ 
-  สาย 26  มีนบุรี – หมอชิต 2 
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-  สาย 29  มธ.ศูนย์รังสิต – หัวล าโพง 
-  สาย 36ก  สวนสยาม – อนุสาวรีย์ชัยฯ 
-  สาย 47  คลองเตย – สนามหลวง 
-  สาย 53  เทเวศน์ – สามเสน 
-  สาย 62  สาธุประดิษฐ์ – เพชรบุร ี
-  สาย 66  ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ (ตลิ่งชัน) 
-  สาย 68  แสมด า – บางล าพู 
-  สาย 72  คลองเตย – เทเวศร์ 
-  สาย 82  พระประแดง – สนามหลวง 
-  สาย 97  กระทรวงสาธารณสุข – ถ.ศรีอยุธยา 
-  สาย 114  สะพานพระราม 5 – แยกล าลูกกา 
-  สาย 136  คลองเตย – หมอชิต 2 
-  สาย 137  พระราม9 – ห้วยขวาง                                   

 
4.2.4 สื่อบนรถไฟฟ้า BTS 

 
สื่อป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS เป็นอีกหนึ่งสื่อที่โครงการรณรงค์เลือกใช้เพื่อเจาะกลุ่ม 

คนเมืองที่เดินทางโดยรถไฟฟ้า โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 60 ป้าย ตลอดเดือนธันวาคม  
 

 
ภาพที่  6  ตัวอย่างสื่อบนรถไฟฟ้า BTS 
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4.2.5 ป้ายไวนิล 

ป้ายไวนิลมี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 1x3 เมตร และขนาด 1x6 เมตร  เพื่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นตระหนักถึง
ประโยชน์ของนมแม่ 

 

                
ภาพที่ 7  ตัวอย่างสื่อป้ายไว้นิล 

 
4.2.6 โปสเตอร์ 

โปสเตอร์ที่ใช้ในการรณรงค์ เพื่อให้คนเห็นความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสร้างความตื่นตัว
ให้แก่คนในสังคม  ขนาด  17x 23 inches  

 

 
ภาพที่  8  ตัวอย่างสื่อโปสเตอร์ 
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4.2.7 สติ๊กเกอร์  

 

 
 

ภาพที่  9  ตัวอย่างสื่อสติ๊กเกอร์ 
 

4.2.8 ม่านกันแดดในรถยนต์ 

 

 
 

ภาพที่  10  ตัวอย่างสื่อม่านกันแดดในรถยนต์ 
 
 
 



50 

4.2.9 ผาออม   

 

ภาพที่  11  ตัวอยางสื่อผาออม 
 

4.2.10 Graffiti (ภาพวาดบนกําแพง) 
 

 

ภาพที่  12  ตัวอยางสื่อ Graffiti (ภาพวาดบนกําแพง)  แบบที่ 1 
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ภาพที่  13  ตัวอยางสื่อ Graffiti (ภาพวาดบนกําแพง)  แบบที่ 2 

 

 
ภาพที่  14  ตัวอยางสื่อ Graffiti (ภาพวาดบนกําแพง)  แบบที่ 3 
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ส่วนท่ี  2   ศึกษำ  “กำรเปิดรับสื่อ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร”   
 
 การศึกษาในส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยการแจกแบบสอบถามให้กับประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้แยกส ารวจประชาชนเพศหญิง  จ านวน 901  คน  และประชาชนเพศชาย  
402 คน  ผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น  2  ส่วน  ดังนี ้
 
 4.3  ผลการวิจัยตัวอย่างเพศหญิง 
  4.3.1  สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  4.3.2  ทดสอบสมมติฐาน 
 4.4  ผลการวิจัยตัวอย่างเพศชาย 

4.4.1  สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
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4.3  ผลกำรวิจัยตัวอย่ำงเพศหญิง 
 

4.3.1  สรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตำรำงท่ี  1  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมอำยุ 
 

 

อำยุ  (ปี) 
 

 

จ ำนวน  (คน) 
 

ร้อยละ 

15 – 19 183 20.31 
20 – 24 291 32.30 
25 – 29 153 16.98 
30 – 34 125 13.87 
35 - 39 149 16.54 
รวม 901 100.00 

 

 จากตารางที่  1 พบว่าตัวอย่างที่ส ารวจส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  20-24 ปี  คิดเป็นร้อยละ  32.30  รองลงมามี
อายุระหว่าง  15-19  ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.31  และอายุระหว่าง  30-34  มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  13.87 
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ตำรำงท่ี  2  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

 
สถำนภำพ 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

โสด 635 70.48 
สมรส 211 23.42 
หม้าย 34 3.77 
หย่า 21 2.33 

รวม 901 100.00 
 
 จากตารางที่  2  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  คิดเป็นร้อยละ  70.48  รองลงมาคือสถานภาพ
สมรส  คิดเป็นร้อยละ  23.42  และสถานภาพหย่ามีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.33 
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ตำรำงท่ี  3  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมจ ำนวนบุตร (รวมตั้งครรภ์) 
 

 
จ ำนวนบุตร (รวมตั้งครรภ์) 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ไม่มีบุตร 641 71.14 
1 คน 128 14.21 
2 คน 104 11.54 
3 คน 17 1.89 
มากกว่า 3 คน 11 1.22 

รวม 901 100.00 
 
 จากตารางที่  3  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  คิดเป็นร้อยละ  71.14  รองลงมาคือมีบุตร  1  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  14.21  และมีบุตรมากกว่า  3  คน  มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.22 
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ตำรำงท่ี  4  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 

 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 86 9.54 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 201 22.31 
ปวช. 33 3.66 
ปวส. 46 5.11 
ปริญญาตรี 454 50.39 
ปริญญาโท 64 7.10 
ปริญญาเอก 6 0.67 
อ่ืนๆ 11 1.22 

รวม 901 100.00 
 
 จากตารางที่  4  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  50.39  
รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ  22.31  และระดับปริญญาเอกมีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ  0.67 
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ตำรำงท่ี  5  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมอำชีพ 
 

 
อำชีพ 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตัว 75 8.32 
ข้าราชการ 88 9.77 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 39 4.33 
พนักงานบริษัทเอกชน 255 28.30 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 315 34.96 
ค้าขาย 35 3.88 
แม่บ้าน 35 3.88 
รับจ้าง 57 6.33 
อ่ืนๆ 2 0.22 

รวม 901 100.00 
 
 จากตารางที่  5  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  34.96  รองลงมาคือ
พนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  28.30  ส่วนอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.22 
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ตำรำงท่ี  6  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมรำยได้ (ท้ังครอบครัว) 
 

 
รำยได้ (ท้ังครอบครัว) 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 103 11.43 
10,000 - 20,000 บาท 254 28.19 
20,001 - 30,000 บาท 151 16.76 
30,001 - 40,000 บาท 103 11.43 
40,001 - 50,000 บาท 95 10.54 
ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป 195 21.64 

รวม 901 100.00 
 
 จากตารางที่  6  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวระหว่าง  10,000 - 20,000 บาท  คิดเป็นร้อย
ละ  28.19  รองลงมามีรายได้ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  21.64  และรายได้ระหว่าง  40,001 - 50,000 
บาทมีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  10.54 
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ 
 
ตำรำงท่ี  7  จ ำนวนร้อยละควำมถี่ในกำรเปิดรับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ ภำยใน 1 สัปดำห์ 
 

ส่ือ 

ควำมถี่ในกำรเปิดรับส่ือ 
ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 
ทุกวัน 

5-6 วัน
ต่อ

สัปดำห์ 

3-4 วัน
ต่อ

สัปดำห์ 

1-2 วัน
ต่อ

สัปดำห์ 

ไม่เคย 
เปิดรับ 

1. ดูโทรทัศน ์ 565 129 103 89 13 4.27 ทุกวัน 2 
62.85 14.35 11.46 9.90 1.45 

2. ฟังวิทย ุ 157 159 184 227 170 2.90 3-4 วัน/
สัปดาห ์

4 
17.50 17.73 20.51 25.31 18.95 

3. อ่านนิตยสาร 122 137 242 272 122 2.85 3-4 วัน/
สัปดาห ์

5 
13.63 15.31 27.04 30.39 13.63 

4. เล่นสื่อออนไลน์ 
(www./Facebook/Twitter/IG ฯลฯ) 

614 112 65 45 61 4.31 ทุกวัน 1 

68.45 12.49 7.25 5.02 6.80 
5. สื่อในรถไฟฟ้า BTS 107 113 160 233 283 2.47 3-4 วัน/

สัปดาห ์
6 

11.94 12.61 17.86 26.00 31.58 
6. สื่อในรถไฟฟ้าใต้ดิน 77 66 139 249 363 2.16 1-2 วัน/

สัปดาห ์
7 

8.61 7.38 15.55 27.85 40.60 
7. สื่อข้างรถประจ าทาง(Bus Side) 190 119 217 202 171 2.95 3-4 วัน/

สัปดาห ์
3 

21.13 13.24 24.14 22.47 19.02   
 

 จากตารางที่  7  พบว่าสื่อที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมากที่สุดใน 1 สัปดาห์  อันดับ 1  คือ  สื่อออนไลน์  มี
ค่าเฉลี่ย 4.31  อันดับ  2  คือ  สื่อโทรทัศน์  มีค่าเฉลี่ย  4.27  อันดับ  3  คือ สื่อข้างรถประจ าทาง(Bus Side)  มีค่าเฉลี่ย  
2.95   และสื่อที่มีการเปิดรับน้อยที่สุดใน 1 สัปดาห์  คือ  สื่อในรถไฟฟ้าใต้ดิน  มีค่าเฉลี่ย  2.16 
 
 
 
 
 

http://www./Facebook/Twitter/IG


60 
 

ตำรำงท่ี  8  แสดงร้อยละและอันดับท่ีเกี่ยวกับสื่อท่ีตัวอย่ำงให้ควำมสนใจ / ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยที่สุด (นอกจำก
สื่อในตำรำงท่ี 7) 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

สื่อหน้าโรงภาพยนตร์ 23.63 2 
Bus Half Wrap (สติ๊กเกอร์ติดด้านนอกรถ EURO II 
+ NGV) 

14.76 4 

Mupi (ป้ายบนฟุตบาท) 20.50 3 
สื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า 26.05 1 
บิลบอร์ด 13.86 5 
อ่ืนๆ 1.20 6 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  8  พบว่าสื่อที่ตัวอย่างให้ความสนใจ/ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยที่สุดอันดับ 1  คือ  สื่อบริเวณชั้น
ขายของในห้างสรรพสินค้า  คิดเป็นร้อยละ 26.05   อันดับ  2  คือสื่อหน้าโรงภาพยนตร์  คิดเป็นร้อยละ 23.63   
อันดับ  3  คือ  Mupi (ป้ายบนฟุตบาท)  คิดเป็นร้อยละ 20.50    และสื่อที่มีความสนใจ/ชื่นชอบน้อยที่สุด คือ  
บิลบอร์ด  คิดเป็นร้อยละ  13.86 
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ตำรำงท่ี  9  แสดงร้อยละและอันดับท่ีช่องรำยกำรโทรทัศน์ท่ีดูบ่อยท่ีสุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

ช่อง 3 41.85 1 
ช่อง 5 11.38 3 
ช่อง 7 27.93 2 
ช่อง MCOT (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) 5.77 5 
ช่อง NBT 2.18 7 
ช่อง TPBS 2.45 6 
Cable 7.16 4 
อ่ืนๆ 1.29 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  9  พบว่าช่องรายการโทรทัศน์ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารบ่อยที่สุด  อันดับที่  1 คือ 
ช่อง 3  คิดเป็นร้อยละ  41.85  อันดับที่  2 คือ  ช่อง 7  คิดเป็นร้อยละ  27.93  อันดับที่  3  คือ  ช่อง 5  คิดเป็นร้อยละ  
11.38 และช่องที่เปิดข่าวสารน้อยที่สุด  คือ อ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ  1.29 
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ตำรำงท่ี  10  แสดงร้อยละและอันดับท่ีของช่วงเวลำวันจันทร์ – ศุกร์ ท่ีมีกำรเปิดรับชมโทรทัศน์มำกที่สุด   
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

02.01 - 06.00 น. 3.18 6 
06.01 - 10.00 น. 21.55 2 
10.01 - 14.00 น. 11.90 5 
14.01 - 18.00 น. 13.49 4 
18.01 - 22.00 น. 34.67 1 
22.01 - 02.00 น. 15.22 3 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  10  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  18.01 – 22.00 น.  
คิดเป็นร้อยละ  34.67  อันดับที่  2  ช่วงเวลา 06.01 - 10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  21.55  อันดับที่  3  ช่วงเวลา  22.01 - 
02.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  15.22  และช่วงเวลา 02.00 – 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ตัวอย่างเปิดรับชมโทรทัศน์น้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ  3.18 
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ตำรำงท่ี  11  แสดงร้อยละและอันดับท่ีของช่วงเวลำวันเสำร์ – อำทิตย์ ท่ีมีกำรเปิดรับชมโทรทัศน์มำกท่ีสุด   
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

02.01 - 06.00 น. 3.04 6 
06.01 - 10.00 น. 19.21 4 
10.01 - 14.00 น. 22.76 2 
14.01 - 18.00 น. 19.58 3 
18.01 - 22.00 น. 24.11 1 
22.01 - 02.00 น. 11.30 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  11  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์วันเสาร์-อาทิตย์  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  
18.01 – 22.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  24.11 อันดับที่  2  ช่วงเวลา 10.01 - 14.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  22.76  อันดับที่  3  
ช่วงเวลา  14.01 - 18.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  19.58  และช่วงเวลา 02.00 – 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ตัวอย่างเปิดรับชม
โทรทัศน์น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  3.04 
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ตำรำงท่ี  12  แสดงร้อยละและอันดับท่ีประเภทรูปแบบรำยกำรโทรทัศน์ท่ีรับชมมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

รายการข่าว 27.64 2 
ทอล์กโชว์ 5.67 5 
วาไรต้ี 16.59 3 
เกมโชว์ 9.83 4 
ละคร 30.50 1 
สารคดี 5.50 6 
เรียลลิตี้โชว์ 3.35 7 
อ่ืนๆ 0.92 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  12  พบว่าประเภทรูปแบบรายการที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชม  อันดับ 1 คือ  ละคร  คิดเป็นร้อย
ละ  30.50  อันดับ 2  คือ  รายการข่าว  คิดเป็นร้อยละ  27.64  อันดับ 3  คือ  วาไรตี้  คิดเป็นร้อยละ  16.59  และอ่ืนๆมี
น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.92 
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ตำรำงท่ี  13  แสดงร้อยละและอันดับท่ีคลื่นวิทยุท่ีรับฟังมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

88.5 MHz (สบายดี เรดิโอ) 7.71 8 
93.0 MHz (Cool FM) 18.27 1 
95.0 MHz (ลูกทุ่งมหานคร) 9.00 5 
95.5 MHz (Virgin Hitz) 16.41 3 
97.5 MHz (Seed FM) 17.91 2 
103.5 MHz (FM One) 11.50 4 
105.5 MHz (Eazy FM) 7.97 7 
106.5 MHz (Green Wave) 8.01 6 
อ่ืนๆ 3.21 9 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  13  พบว่าคลื่นวิทยุที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดเปิดฟังมากที่สุด  อันดับที่  1  คลื่น 93.0 MHz (Cool 
FM)  คิดเป็นร้อยละ  18.27  อันดับที่  2 คลื่น  97.5 MHz (Seed FM)  คิดเป็นร้อยละ  17.91  อันดับที่  3  คลื่น  95.5 
MHz (Virgin Hitz)  คิดเป็นร้อยละ  16.41  และอ่ืนๆ มีน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  3.21 
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ตำรำงท่ี  14  แสดงร้อยละและอันดับท่ีช่วงเวลำที่เปิดฟังวิทยุมำกท่ีสุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

06.01 - 09.00 น. 17.16 2 
09.01 - 12.00 น. 16.89 3 
12.01 - 15.00 น. 12.49 6 
15.01 - 18.00 น. 13.58 5 
18.01 - 21.00 น. 19.17 1 
21.01 - 24.00 น. 14.81 4 
00.01 - 03.00 น. 4.20 7 
03.01 - 06.00 น. 1.70 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  14  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังวิทยุมากที่สุด  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  18.01 - 
21.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  19.17  อันดับที่  2  ช่วงเวลา  06.01 - 09.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  17.16  อันดับที่  3  ช่วงเวลา  
09.01 - 12.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  16.89  และช่วงเวลา 03.01 - 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่เปิดรับฟังวิทยุน้อยที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ  1.70 
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ตำรำงท่ี  15  แสดงร้อยละและอันดับท่ีเว็บไซต์ท่ีใช้ 
 

 
เว็บไซต ์

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

www.sanook.com 28.23 1 
www.kapook.com 17.96 2 
www.mthai.com 14.07 4 
www.manager.co.th 5.74 7 
www.dek-d.com 17.66 3 
www.teenee.com 6.54 6 
www.exteen.com 1.86 8 
อ่ืนๆ 7.93 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  15  พบว่าเว็บไซตท์ี่ตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด  อันดับที่  1  www.sanook.com  คิดเป็นร้อย
ละ  28.23  อันดับที่  2  www.kapook.com  คิดเป็นร้อยละ  17.96  อันดับที่  3  www.dek-d.com  คิดเป็นร้อยละ  
17.66  และเว็บไซต์  www.exteen.com  เป็นเว็บที่ตัวอย่างใช้น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanook.com/
http://www.kapook.com/
http://www.mthai.com/
http://www.manager.co.th/
http://www.dek-d.com/
http://www.teenee.com/
http://www.exteen.com/
http://www.sanook.com/
http://www.kapook.com/
http://www.dek-d.com/
http://www.exteen.com/
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ตำรำงท่ี  16  แสดงร้อยละและอันดับท่ีสื่อ on line ท่ีชื่นชอบมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

Facebook 45.62 1 
Twitter 9.57 4 
Instagram 20.25 3 
Youtube 22.52 2 
อ่ืนๆ 2.04 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  16  พบว่าสื่อออนไลน์ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด  อันดับที่  1  คือ  Facebook  คิดเป็นร้อย
ละ  45.62  อันดับที่  2  คือ  Youtube  คิดเป็นร้อยละ  22.52  และอ่ืนๆ มีน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.04 
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ตำรำงท่ี  17  แสดงร้อยละและอันดับท่ีแหล่งข้อมูลท่ีใช้หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

แพทย์/พยาบาล 33.39 1 
ญาต/ิเพื่อนสนิท 23.12 2 
Facebook นมแม่ 18.19 3 
www.thaibreadfeeding.org (ศูนย์นมแม่ฯ) 9.08 4 
www.dumex.co.th(นมผง Dumex) 3.78 6 
www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร) 2.09 8 
www.nestle.com(นมผงตราหมี) 1.78 9 
การจัดบูธในโรงพยาบาล 5.89 5 
อ่ืนๆ 2.67 7 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  17  พบว่าแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  
อันดับที่  1  คือ  จากแพทย์/พยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  33.39  อันดับที่  2  คือ จากญาติ/เพื่อนสนิท  คิดเป็นร้อยละ  
23.12  อันดับที่  3  คือ  Facebook นมแม่  คิดเป็นร้อยละ 18.19   และเว็บไซต์  www.nestle.com(นมผงตราหมี)  เป็น
แหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dumex.co.th()/
http://www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
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ตำรำงท่ี  18  แสดงร้อยละและอันดับท่ีสื่อที่เข้ำถึงข้อมูลในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน ำเสนอ
ข้อมูลได้ดีที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

แพทย์/พยาบาล 31.17 1 
ญาต/ิเพื่อนสนิท 22.91 2 
Facebook นมแม่ 21.09 3 
www.thaibreadfeeding.org (ศูนย์นมแม่ฯ) 10.70 4 
www.dumex.co.th(นมผง Dumex) 3.56 6 
www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร) 2.35 7 
www.nestle.com(นมผงตราหมี) 1.73 9 
การจัดบูธในโรงพยาบาล 4.54 5 
อ่ืนๆ 1.96 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  18  พบว่าแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  
รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด  อันดับที่  1  คือ  จากแพทย์/พยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  31.17  อันดับที่  2  คือ  
ญาติ/เพื่อนสนิท  คิดเป็นร้อยละ  22.91  อันดับที่  3  คือ  Facebook นมแม่  คิดเป็นร้อยละ  21.09  และเว็บไซต์  
www.nestle.com(นมผงตราหมี)  ตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และ
น าเสนอข้อมูลไดน้้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.73 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dumex.co.th()/
http://www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
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ตำรำงท่ี  19  แสดงร้อยละและจ ำนวนผู้ท่ีเคยเห็นสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

 
ข้อควำม 

 

 
จ ำนวน 

 
ร้อยละ 

เคยเห็น 555 61.60 
ไม่เคยเห็น 346 38.40 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  19  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    คิด
เป็นร้อยละ  61.60  ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยเห็นสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่    คิดเป็นร้อยละ  
38.40 
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ตำรำงท่ี 20   จ ำนวน  ร้อยละ  ค่ำเฉลี่ย  ควำมหมำย และอันดับ ของผู้ท่ีเคยเห็นสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมสื่อต่ำงๆ 
 

สื่อ มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย อันดับ 

1.ส่ือวิทยุ 
        

-   Spot วิทยุ  คลื่น  88.5 41 80 170 126 127 - ปานกลาง 13 
7.54 14.71 31.25 23.16 23.35 

-  ข่าวประชาสัมพันธ์ คลื่น 88.5 32 77 182 117 132 2.56 น้อย 14 
5.93 14.26 33.70 21.67 24.44 

-   Spot วิทยุ  คลื่น FM 103.5 51 83 179 109 118 2.70 ปานกลาง 10 
9.44 15.37 33.15 20.19 21.85 

2. ส่ือโทรทัศน ์
     

   
-   สกู๊ปรายการเพื่อคนไทย  ช่อง 3 80 127 169 89 82 3.06 ปานกลาง 2 

14.63 23.22 30.90 16.27 14.99 
-   สกู๊ปข่าวในรายการเรื่องเดน่เยน็นี้ 
ช่อง 3 

95 118 167 86 81 3.11 ปานกลาง 1 
17.37 21.57 30.53 15.72 14.81 

-   สกู๊ปข่าวในรายการเวทีข่าวสุด
สัปดาห ์ ช่อง 5 

41 100 188 116 100 2.75 ปานกลาง 7 
7.52 18.35 34.50 21.28 18.35 

-   สัมภาษณ์ในรายการรู้เรื่องเมืองไทย 
ช่อง 5 

39 98 179 124 105 2.71 ปานกลาง 8 
7.16 17.98 32.84 22.75 19.27 

-    Spot  รณรงค์ทางช่อง 5 33 99 180 125 109 2.67 ปานกลาง 11 
6.04 18.13 32.97 22.89 19.96 

-    Spot  รณรงค์ทาง ACT Channel 24 85 174 125 132 2.53 น้อย 15 
4.44 15.74 32.22 23.15 24.44 

3.  ส่ือข้างรถประจ าทาง (Bus side) 53 117 178 113 87 2.88 ปานกลาง 4 
9.67 21.35 32.48 20.62 15.88 

4.  ส่ือบนรถไฟฟ้า BTS 48 94 177 115 117 2.71 ปานกลาง 8 
8.71 17.06 32.12 20.87 21.23 

5.  ป้ายไวนิล 52 110 196 97 95 2.87 ปานกลาง 5 
9.45 20.00 35.64 17.64 17.27 
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ตำรำงท่ี 20   จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย และอันดับ ของผู้ท่ีเคยเห็นสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมสื่อต่ำงๆ  (ต่อ) 
 

สื่อ มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย อันดับ 

6.  โปสเตอร ์ 64 129 183 91 85 2.99 ปานกลาง 3 
11.59 23.37 33.15 16.49 15.40 

7.  สติ๊กเกอร ์ 48 102 193 107 101 2.80 ปานกลาง 6 
8.71 18.51 35.03 19.42 18.33 

8.  ม่านกันแดดในรถยนต ์ 42 64 156 133 155 2.46 น้อย 16 
7.64 11.64 28.36 24.18 28.18 

9.  ผ้าอ้อม 53 83 158 126 132 2.64 ปานกลาง 12 
9.60 15.04 28.62 22.83 23.91 

10. Graffiti (ภาพวาดบนก าแพง) 26 58 135 126 205 2.23 น้อย 17 
4.73 10.55 24.55 22.91 37.27 

ค่ำเฉลี่ย 2.72 ปำนกลำง  
หมายเหตุ :  การเก็บข้อมูลจากตัวอย่างในบรเิวณที่ใช้ส่ือของโครงการฯ โดยเน้นเก็บขอ้มูลที่ส่ือข้างรถประจ าทางว่ิงผ่านและ 

    บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเป็นหลัก 

 
จากตารางที่   20  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่ใน

ระดับปานกลาง  โดยมีค่าเฉลี่ย  2.72  และเมื่อพิจารณาแต่ละสื่อพบว่าการเปิดรับสื่อของตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกันคือระดับปานกลางจนถึงระดับน้อย  โดยอันดับที่  1  สื่อโทรทัศน์  สกู๊ปข่าวในรายการเร่ืองเด่น
เย็นนี้ ช่อง 3   ค่าเฉลี่ย  3.11  อันดับที่  2    สกู๊ปรายการเพื่อคนไทย  ช่อง 3  ค่าเฉลี่ย  3.06  อันดับที่ 3  โปสเตอร์  
ค่าเฉลี่ย  2.99  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสื่อ  Graffiti (ภาพวาดบนก าแพง)  ตัวอย่างมีการเปิดรับน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  2.23 
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ตอนท่ี  3  กำรจดจ ำข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกนมในกำรเลี้ยงลูก 
 

ตำรำงท่ี  21  จ ำนวน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย และอันดับ กำรจดจ ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
 

ข้อควำม มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ค่ำเฉลี่ย ควำม 
หมำย 

อันดับ 

1. นมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง 451 83 16 0 1 4.78 มากที่สุด 1 
81.85 15.06 2.90 0.00 0.18 

2. นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 1,000  
ชนิด  และภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ 

403 116 32 1 0 4.67 มากที่สุด 4 
73.01 21.01 5.80 0.18 0.00 

3. สารอาหารในนมผงเติมเท่าไหร่ก็ไม่
ส าคัญเท่านมแม ่

346 137 62 6 2 4.48 มากที่สุด 9 
62.57 24.77 11.21 1.08 0.36 

4. นมแม่สะอาด ปราศจากสารเจอืปน 367 131 50 3 0 4.56 มากที่สุด 8 
66.61 23.77 9.07 0.54 0.00 

5. นมแม่  แน่ที่สุด 391 110 43 3 1 4.62 มากที่สุด 6 
71.35 20.07 7.85 0.55 0.18 

6. นมแม่ท าใหร้่างกายลูกแข็งแรง  ไม่
ป่วยเป็นโรคง่าย 

420 100 28 0 2 4.70 มากที่สุด 3 
76.36 18.18 5.09 0.00 0.36 

7. ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอยา่งเดียว
ช่วง 6 เดือนแรก 

397 96 42 8 7 4.58 มากที่สุด 7 
72.18 17.45 7.64 1.45 1.27 

8. นมแม่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมอง
และสร้างภูมิต้านทานในร่างกายลูก 

438 87 27 1 0 4.74 มากที่สุด 2 

79.20 15.73 4.88 0.18 0.00 
9. นมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อทารก
มากกว่านมผงถึง 16 เท่า 

407 98 44 2 0 4.65 มากที่สุด 5 
73.87 17.79 7.99 0.36 0.00 

ค่ำเฉลี่ย 4.64 มำกท่ีสุด  
 

จากตารางที่   21  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จดจ าข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในระดับมากที่สุด  
โดยมีค่าเฉลี่ย  4.64  และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าข้อความที่จ าได้มากที่สุดได้แก่  อันดับที่  1 ข้อ 1. นมแม่มี
ประโยชน์มากกว่านมผง  มีค่าเฉลี่ย  4.78  อันดับที่  2  ข้อ 8.  นมแม่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมองและสร้างภูมิ
ต้านทานในร่างกายลูก  ค่าเฉลี่ย  4.74  อันดับที่ 3  ข้อ  6. นมแม่ท าให้ร่างกายลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย 
ค่าเฉลี่ย  4.70  ทั้งนี้ข้อความที่มีการจดจ าได้น้อยที่สุด  คือ  ข้อ 3.  สารอาหารในนมผงเติมเท่าไหร่ก็ไม่ส าคัญเท่านม
แม่   มีค่าเฉลี่ย  4.48 
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ตอนท่ี 4 กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของผู้ท่ีเคยเห็นสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
 

ตำรำงท่ี  22  แสดงร้อยละกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หำกท่ำนก ำลังตั้งครรภ์หรือในอนำคตมีลูก และร้อยละ
เหตุผลท่ี ใช้ และไม่ใช้นมแม่เพื่อกำรเลี้ยงลูก 
 

 

ข้อควำม 
 

 

จ ำนวน 
 

ร้อยละ 
 

อันดับ 

กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หำกท่ำนก ำลังตั้งครรภ์หรือในอนำคตมีลูก  
 

 
1. ใช่   เนื่องจำก 533 96.04  

1.1)  ได้รับข้อมูลจากสื่อเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 237 9.77 6 
1.2)  ได้รับความรู้จากแพทย์และพยาบาล 292 12.03 4 
1.3)  การสนับสนุนจากที่ท างาน  เช่น  มีสถานที่ให้บีบเก็บน้ านม 129 5.32 9 
1.4) ได้รับข้อมูลจากสื่อว่า  “นมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นมากกว่านมผง 16 เท่า” 333 13.72 3 
1.5)  มีหน่วยงานที่พร้อมให้ค าแนะน า  สนับสนุนเมื่อแม่กลับไปเลี้ยงดูลูกที่บ้าน 178 7.33 8 
1.6)  ได้รับข้อมูลจากหนังสือและคู่มือเลี้ยงดูลูก  220 9.06 7 
1.7)  มั่นใจในประโยชน์ของนมแม่    367 15.12 2 
1.8)  ท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยบ่อย  มีพัฒนาการทางสมองที่ดี 389 16.03 1 
1.9)  ประหยัดค่าใช้จ่าย 282 11.62 5 

รวม  100.00  

2. ไม่ใช่  เนื่องจำก 22 3.96  
2.1)  มีปัญหาสุขภาพ  เช่น  ไม่แข็งแรง  น้ านมไม่เพียงพอ 12 25.53 1 
2.2)  เพราะนมผงดีกว่านมแม่ 9 19.15 2 
2.3)  เพราะนมผงมีคุณสมบัติทดแทนนมแม่ได้ 7 14.89 3 
2.4)  ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ให้นมลูกไม่ได้ 6 12.77 4 
2.5)  นมผงชงง่าย  สะดวก  สามารถให้ได้ทุกที่ทุกเวลา 5 10.64 5 
2.6)  ไม่ได้เลี้ยงลูกเอง 3 6.38 6 
2.7)  การโฆษณาจูงใจให้ใช้นมผง 1 2.13 8 
2.8)  กลัวหน้าอกเสียทรง  3 6.38 6 
2.9)  ได้รับค าแนะน าจากแพทย์  พยาบาลให้ใช้นมผง 1 2.13 8 

รวม 555 100.00  
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 จากตารางที่   22  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่หากก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตมีบุตรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่  คิดเป็นร้อยละ  96.04  และอีกร้อยละ  3.96  ตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเหตุผลพบว่าในส่วนของตัวอย่างที่หากก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตมีบุตรตัดสินใจเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่เน่ืองจาก  อันดับที่  1  เพราะท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยบ่อย  มีพัฒนาการทางสมองที่ดี  คิดเป็นร้อยละ  
16.03  อันดับที่  2  มั่นใจในประโยชน์ของนมแม่   คิดเป็นร้อยละ  15.12  อันดับที่  3  ได้รับข้อมูลจากสื่อว่า  “นมแม่
มีสารอาหารที่จ าเป็นมากกว่านมผง 16 เท่า”  คิดเป็นร้อยละ  13.72  และการสนับสนุนจากที่ท างาน  เช่น  มีสถานที่
ให้บีบเก็บน้ านมเป็นเหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอันดับสุดท้าย  โดยคิดเป็นร้อยละ  5.32 
 ในส่วนของตัวอย่างที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เนื่องจาก  อันดับที่  1  มีปัญหาสุขภาพ  เช่น  ไม่แข็งแรง  
น้ านมไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ  25.53  อันดับที่  2   เพราะนมผงดีกว่านมแม่  คิดเป็นร้อยละ  19.15  อันดับที่  3  
เพราะนมผงมีคุณสมบัติทดแทนนมแม่ได้  คิดเป็นร้อยละ  14.89   ส่วนการโฆษณาจูงใจให้ใช้นมผงและได้รับ
ค าแนะน าจากแพทย์  พยาบาลให้ใช้นมผง  เป็นเหตุผลอันดับสุดท้าย  คิดเป็นร้อยละ  2.13 
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ตำรำงท่ี  23  จ ำนวน ร้อยละกำรตัดสินใจว่ำ สื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ี
เปิดรับ  มีผลให้ตัดสินใจ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

สื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 มีผลต่อกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

จ ำนวน ร้อยละ 

ใช่ 522 95.26 
ไม่ใช่   26 4.74 

รวม 548 100.00 
 
ตำรำงท่ี  24  แสดงจ ำนวนผู้ให้เหตุผลว่ำสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ท่ี
เปิดรับไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

ข้อควำม จ ำนวน 

จิตส านึกของตัวเอง 1 

อยู่ที่ความพร้อมของครอบครัว 1 

คิดว่านมแม่มีประโยชน์ต่อทารกอยู่แล้ว 1 

วัฒนธรรมที่บ้านมีอยู่แล้ว 1 

ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 1 

ยังไงก็ให้นมแม่อยู่แล้ว 1 

รู้อยู่แล้วว่านมแม่มีประโยชน์ 1 

เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 

ลูกต้องทานนมแม่ถึงจะเป็นคนที่ดี 1 
 
 จากตารางที่  23  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ที่เปิดรับมีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   คิดเป็นร้อยละ  95.26  และอีกร้อยละ  4.74  คิดว่าสื่อ
หรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่   ทั้งนี้เพราะ  จิตส านึกของตัวเอง  อยู่ที่ความพร้อมของครอบครัว  คิดว่านมแม่มีประโยชน์ต่อทารกอยู่แล้ว  
วัฒนธรรมที่บ้านมีอยู่แล้ว  ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  ยังไงก็ให้นมแม่อยู่แล้ว  รู้อยู่แล้วว่านมแม่มี
ประโยชน์  เรียนรู้ด้วยตนเอง  ลูกต้องทานนมแม่ถึงจะเป็นคนที่ดี  โดยมีผู้ตอบอย่างละ 1 คน 
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ตำรำงท่ี  25  จ ำนวน ร้อยละ และอันดับของสื่อท่ีมีผลให้ต่อกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มำกที่สุด 
 

 
สื่อของโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   

 
จ ำนวน ร้อยละ อันดับ 

สื่อวิทยุ 47 8.62 2 
สื่อโทรทัศน์ 416 76.33 1 
สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus side) 26 4.77 3 
สื่อบนรถไฟฟ้า BTS 6 1.10 8 
ป้ายไวนิล 10 1.83 6 
โปสเตอร์ 18 3.30 4 
สติ๊กเกอร์ 1 0.18 9 
ม่านกันแดดในรถยนต์ 10 1.83 6 
ผ้าอ้อม 11 2.02 5 
Graffiti ( ภาพวาดบนก าแพง ) 0 0.00 10 

รวม 545 100.00  
 
 จากตารางที่  25  พบว่าสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  อันดับที่ 1  ได้แก่  สื่อ
โทรทัศน์  คิดเป็นร้อยละ  76.33  อันดับที่ 2  สื่อวิทยุ  คิดเป็นร้อยละ  8.62    อันดับที่  3  สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus 
side)  คิดเป็นร้อยละ 4.77   และสื่อ Graffiti ( ภาพวาดบนก าแพง )  มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ  0.00 
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ตำรำงท่ี  26  จ ำนวน ร้อยละ และอันดับผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในเลือกนมให้ลูกมำกที่สุด 
 

 
ผู้ท่ีมีอิทธิพลมำกท่ีสุดในกำรตัดสินใจเลือกนมให้ลูก 

 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
อันดับ 

สามี 48 8.74 5 
ปู่ ย่า ตา ยาย 69 12.57 3 
แพทย์ 68 12.39 4 
พยาบาล 7 1.28 7 
เพื่อน 4 0.73 8 
ตัวเอง 221 40.26 1 
ลูก 121 22.04 2 
อ่ืนๆ ( ครอบครัวทุกคน, พ่อ แม่ ) 11 2.00 6 

รวม 549 100.00  
 
 จากตารางที่  26  พบว่าบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงดูลูกมากที่สุด  อันดับที่ 1  ได้แก่  
ตนเอง  คิดเป็นร้อยละ  40.26  อันดับที่ 2  ลูก   คิดเป็นร้อยละ  22.04  อันดับที่  3  ปู่ ย่า ตา ยาย  คิดเป็นร้อยละ  12.57  
และเพื่อนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงลูกน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.73 
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ตำรำงท่ี  27  จ ำนวน ร้อยละและอันดับระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว 
 

 
ระยะเวลำท่ีคุณคำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

 
อันดับ 

 
1 เดือน 29 5.29 4 
2 เดือน 23 4.20 5 
3 เดือน 99 18.07 3 
4 เดือน 14 2.55 7 
5 เดือน 20 3.65 6 
6 เดือน 181 33.03 2 
มากกว่า 6 เดือน 182 33.21 1 

รวม 548 100.00  
 
 จากตารางที่  27  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว  อันดับที่ 1  มากกว่า  6 
เดือน  คิดเป็นร้อยละ  33.21  อันดับที่ 2 จ านวน  6 เดือน   คิดเป็นร้อยละ  33.03  อันดับที่  3 จ านวน 3 เดือน  คิดเป็น
ร้อยละ  18.07  และตัวอย่างคาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ านวน  4  เดือน  มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.55 
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ตำรำงท่ี  28  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  1  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะต้องท างาน 4 

2 นมแม่ให้สารอาหารครบถ้วนดีที่สุด 2 

3 ลูกไม่กินนมแม่ 1 

4 ทารกในวัยนี้เป็นช่วงที่ได้รับการเจริญเติบโตดีที่สุด  ควรให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก 1 

5 มีสารอาหารที่ดีมีประโยชน์กว่านมผง 1 

6 นมแม่สะอาด  บริสุทธิ์ที่สุด 1 

7 ช่วงเวลาที่เด็กต้องการวิตามินจากแม่มากที่สุด 1 
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ตำรำงท่ี  29   แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  2  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ต้องท างาน 2 

2 เด็กแรกเกิดในระยะ 1-2  เดือน  ควรได้รับสารอาหารจากนมแม่มากที่สุด 
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก 

2 

3 นมแม่ดีที่สุด 2 

4 นมแม่มีประโยชน์กับเด็กแรกเกิดมากที่สุด  หลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมี
น้ านมหรือเปล่า 

1 

5 ไม่ค่อยมีเวลา 1 
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ตำรำงท่ี  30  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  3  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะพนักงานบริษัทหยุดงานได้แค่ 3 เดือน / ต้องท างาน 25 

2 นมแม่มีประโยชน์  ท าให้ลูกแข็งแรง 8 

3 ช่วงเด็กอ่อนควรดื่มนมแม่ 4 

4 ให้ลูกได้สารอาหาร  และนมแม่เป็นภูมิต้านทานในตัวลูกได้มาก 3 

5 เป็นช่วงที่เด็กควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 3 

6 เป็นระยะที่เหมาะสมของน้ านมที่มีสารอาหารครบถ้วน 2 

7 เป็นช่วงพัฒนาการของเด็ก/ลูกจะได้มีพัฒนาการที่ดี 2 

8 ไม่มีเวลามากพอ 2 

9 ก็ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูก  ทั้งประโยชน์  สุขภาพของลูกเพื่ออนาคตในการ
เจริญเติบโตของลูกต่อไป 

1 

10 เพียงพอต่อการให้ลูกดื่มนมแม่ 1 

11 นมแม่มีประโยชน์ต่อลูก  ระยะเวลาในการให้นมลูกในระยะแรกเกิดควรใช้เวลาใน
การให้นมลูกทาน 

1 

12 3 เดือนแรกถือว่าส าคัญที่สุด 1 

13 มีประโยชน์กับลูก  รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไป 1 

14 อาจให้มากกว่า 3 เดือน  เพราะบางคนมีจ านวนน้ านมให้ลูกไม่เท่ากันจึงเลือกให้อยู่
ในช่วง 3 เดือนแรก 

1 

15 ไม่มีน้ านม 1 

16 นมแม่บริสุทธิ์ 1 

17 คิดว่าใน 3 เดือนแรกลูกควรได้รับน้ านมแม่มากที่สุด 1 

18 เด็กต้องดื่มนมแม่อย่างน้อย 3 เดือน  เพื่อเด็กจะได้รับประโยชน์จากนมแม่ นะ
ตอนนี้ได้ดี 

1 

19 ส่วนตัวคิดว่า 3 เดือนน่าจะพอดีแล้ว  เพราะตัวเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเลี้ยงเด็กซัก
เท่าไหร่ 

1 
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ตำรำงท่ี  31  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  4  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะอยากให้ลูกได้รับอาหารเต็มที่ 1 

2 เพื่อให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ 1 

3 ลูกจะได้รับสารอาหารใหม่ๆ บ้าง 1 

4 เพราะนมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง 1 

5 เป็นช่วงเวลาที่ลาพักงานได้ 1 
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ตำรำงท่ี  32  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  5  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะเด็กก าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต 1 

2 ลูกจะได้รับสารอาหารที่มากกว่า  มีภูมิคุ้มกันดีกว่านมผง 1 

3 คิดว่าเป็นเวลาที่พอดีส าหรับตนเองที่จะมีเวลาให้เด็ก 1 

4 ต้องท างาน 1 

5 อยากให้ลูกร่างกายแข็งแรง 1 

6 นมแม่คุ้มค่า  มีประโยชน์ 1 
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ตำรำงท่ี  33  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  6  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 อยากให้ลูกแข็งแรงมากที่สุด 9 

2 อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี/มีสารอาหารเสริมพัฒนาการ 9 

3 เพราะนมแม่มีประโยชน์มากที่สุด 7 

4 เป็นช่วงอายุที่ลูกต้องการนมแม่มากที่สุด  เพื่อให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรง 5 

5 นมแม่มีประโยชน์และสารอาหารมากกว่านมผง 5 

6 มีช่วงการพัฒนาการที่ดี  มีภูมิต้านทานได้มาก  สามารถท าให้เด็กแข็งแรงได้ 4 

7 เพราะเด็กในวัยนี้ก าลังเจริญเติบโต 4 

8 สร้างภูมิคุ้มกันและความผูกพันแม่กับลูก 4 

9 เป็นช่วงที่ลูกต้องดื่มนมเพียงอย่างเดียว 4 

10 เพราะต้องท างาน 3 

11 ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง  สมวัย  ไม่เจ็บป่วยบ่อย 3 

12 เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานเต็มที่ 3 

13 เป็นระยะเวลาที่พอดี  ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 3 

14 เพราะท าให้ลูกได้รับสารอาหารจากแม่เพียงพอ  และสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้มาก
ที่สุด 

3 

15 เพื่อพัฒนาสมองของลูก/ท าให้สมองดี 3 

16 เพราะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้ว 6 เดือน  กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 2 

17 พอเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก หลัง 6 เดือนควรเปลี่ยนเป็นนมผง 
และสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

2 

18 บางที 6 เดือน คือช่วงเวลาที่ท าให้เด็กแข็งแรงในระดับหนึ่ง  จึงต้องมีอาหารเสริม
เข้ามาช่วย 

2 

19 อยากให้ลูกได้รับสารอาหารจากนมแม่เต็มที่ 2 

20 เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารมากที่สุดและได้รับสารอาหารที่ดีจากเราไป 2 

21 แพทย์แนะน า 2 

22 จะพยายามเลี้ยงด้วยนมแม่ให้นานที่สุด  แต่อย่างน้อยก็จะ 6  เดือน 1 
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ตำรำงท่ี  33  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน  6  เดือน (ต่อ) 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

23 ให้ลูกได้รับสารอาหารจากแหล่งอ่ืน 1 

24 อยากให้ได้นานที่สุด 1 

25 เพราะสารอาหารและประโยชน์เยอะถ้าได้รับในปริมาณมากคงจะดี 1 

26 เพราะนมแม่ดีที่สุด 1 

27 ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกตามค าแนะน า 1 

28 ตามค าแนะน าของสื่อ 1 

29 เป็นช่วงนมแม่มีคุณภาพดี  ที่เรียกว่านมน้ าเหลือง  และเป็นช่วงที่เด็กต้องได้รับการ
ดูแลมากที่สุด 

1 

30 เพราะ 6 เดือนไปแล้วคุณค่าสารอาหารในน้ านมจะลดลง 1 

31 เพราะหลังจาก 6 เดือน  ลูกควรได้รับอาหารเสริมเพิ่มเติม  ร่างกายจะได้เติบโต  
แข็งแรง 

1 

32 เพราะ 6 เดือนต้องเร่ิมให้อาหารเสริม 1 

33 เพราะเป็นแม่ 1 

34 ในช่วงแรกเกิด- 6 เดือน  น้ านมจากแม่มีประโยชน์มากที่สุด  หลังจาก 6 เดือน
คุณค่าของน้ านมจะลดลง  ดังนั้นควรให้เป็นนมผงเพื่อเสริมสุขภาพ 

1 

35 ความรัก 1 

36 การให้นมด้วยตนเองควรให้มากกว่าในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 1 

37 เพราะเด็กควรกินนมผงในระยะนี้ 1 

38 นมแม่มีสารอาหารเยอะ 1 

39 เพราะหกเดือนเป็นระยะที่ควรให้ 1 

40 เพราะลูกจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจริงๆ และเสริมภูมิคุ้มกัน 1 

41 นมแม่ดีกว่านมขวด 1 

42 เพราะห่วงลูก 1 
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ตำรำงท่ี  34  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน มำกกว่ำ  6  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ลูกจะได้แข็งแรง 23 

2 นมแม่มีประโยชน์ 16 

3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง 8 

4 จะให้นานเท่าที่จะท าได้ 8 

5 อยากให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ดี  จึงเลือกที่จะให้นมด้วยตนเอง  ลูกจะมีภูมิคุ้มกัน
ร่างกายแข็งแรง  มีพัฒนาการที่ดี 

7 

6 นมแม่มีภูมิต้านทานสูง 7 

7 นมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด 6 

8 นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสะอาดที่สุดส าหรับลูก 5 

9 นมแม่มีประโยชน์กว่านมผง 5 

10 ลูกจะได้รับสารอาหารที่ครบ 4 

11 นมแม่คือค าตอบที่ดีที่สุดที่ท าให้ลูกแข็งแรง 3 

12 ท าให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี 3 

13 ท าให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง  เจ็บป่วยได้ยาก 3 

14 ลูกจะได้ฉลาด 3 

15 ทานนมแม่แข็งแรงที่สุด  ปลอดภัย 2 

16 นมแม่ส าคัญที่สุดในช่วงวัยลูกต้องการสารอาหารในการพัฒนาสมองซึ่งนมแม่ก็มี
สารอาหารมากที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุด 

2 

17 ค านึงถึงผลประโยชน์และสุขภาพที่ลูกจะได้รับ 2 

18 รุ่นพี่ให้นมลูก 1 ปี 1 

19 เคยได้ยินคนให้นมแม่ถึง 1 ป ี เลยคิดว่าถ้าให้ได้มากขนาดนั้นจริงๆ และเกิด
ประโยชน์กับลูกสูงสุดก็จะให้ 

1 

20 เพราะว่าลูกยังเล็ก  เราควรจะอยู่ดูแลและให้น้ านมลูกจนจะแข็งแรง 1 
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ตำรำงท่ี  34  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว  จ ำนวน มำกกว่ำ  6  เดือน  
(ต่อ) 

 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

21 เพราะนมแม่มีประโยชน์  ท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วย  และสร้างพัฒนาการทาง
สมอง 

1 

22 น้ านมของแม่มีประโยชน์มากมาย  ท าให้ลูกร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทาน  และที่
ส าคัญที่สุดเกิดความใกล้ชิดผูกพันที่ดีระหว่างแม่กับลูก  และความผูกพันนี้จะ
สืบเนื่องต่อไปในอนาคต 

1 

23 อยากให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ มีประโยชน์  เพราะรู้ถึงประโยชน์ของนมแม่ 1 

24 จากสื่อบอกว่านมแม่ดี  ดังนั้นควรให้ลูกดื่มจนกระทั่งไม่มีน้ านม 1 

25 นมแม่มีความส าคัญ 1 

26 จะให้ลูกจนถึง 2 ขวบ 1 

27 ไม่ได้ท างาน  ดูแลลูกอย่างเดียว 1 

28 เป็นช่วงที่เด็กทานนมอย่างเดียว 1 

29 เป็นมาตรฐานของการเลี้ยงลูก 1 

30 เด็กต้องการความรักและการดูและเอาใจใส่จากพ่อและแม่อย่างเป็นพิเศษ  และไม่
ไว้วางใจให้คนอ่ืนดูแล 

1 

31 เพราะเราน่าจะดูแลเขาได้ดีกว่าคนอ่ืน 1 

32 รักลูก 1 

33 เพราะมีเวลาอยู่บ้าน 1 

34 ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น 1 

35 น่าเชื่อถือ 1 

36 เพราะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 
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ตำรำงท่ี  35    แสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ขอให้มีลาคลอดมากกว่านี้ 3 

2 ควรท าสื่อให้มากกว่านี้ 3 

3 อยากให้มีการรณรงค์มากกว่านี้ 2 

4 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มากที่สุด  และท าให้ลูกสุขภาพแข็งแรง 1 

5 อยากให้มีการรณรงค์การเตรียมตัวเพื่อให้คุณแม่มีความพร้อมในการให้นมบุตร 
มากกว่านี้  เพราะเพื่อนที่ท างานร้อยละ 90 ไม่ให้ลูกกินนมแม่ 

1 

6 อยากให้แม่ทุกคนให้นมลูกด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีของลูก 1 

7 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงคนมากที่สุด  ดังนั้นการสนับสนุนโครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น  ควรเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อกลาง 

1 

8 นมแม่ท าให้เด็กเติบโต  มีโปรตีนมากกว่านมผง 1 

9 เร่ืองนี้ควรให้ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองของนมแม่
มากๆ 

1 

10 ควรจัดตารางทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู  และผู้ที่สนใจ 1 

11 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นสิ่งที่ควรท ามากในปัจจุบัน 1 

12 หลายคนมีความเข้าใจผิดว่านมแม่หมดประโยชน์ต้ังแต่ 6 เดือนแรก  ไม่ควรให้ลูก
กินหลัง 6 เดือน 

1 

13 ดิฉันอยากให้แก้ปัญหาส าหรับแม่ที่ไม่มีน้ านมให้ลูกดื่มเพียงพอ 1 

14 ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หรือเสริมเข้าไปในเนื้อหา  บทเรียนให้ 
แก่เยาวชน  เพื่อการเตรียมตัวเป็นแม่ที่ดีในอนาคต 

1 

15 ให้นมแม่จนกว่านมจะหมด 1 

16 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนมแม่ถึงบ้านส าหรับคนที่คลอดลูกคนแรก 1 
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4.3.2   กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำนวิจัย   
 
 สมมติฐานการวิจัยมีจ านวนทั้งหมด  2  ข้อดังนี้ 
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่แตกต่างกัน 

2. การเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
  
 ผลกำรทดสอบสอบสมมติฐำนในกำรวิจัยเป็นดังนี้ 
 

สมมติฐำนข้อท่ี  1. ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกันมีกำร
ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่ำงกัน 
 
 ส าหรับผลการท าสอบความแตกต่างของการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามอันดับเพื่อทดสอบสมมติฐานย่อยดังนี้ 
 

1.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน 
1.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แตกต่างกัน 
1.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

แตกต่างกัน 
1.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่แตกต่างกัน 
1.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน 
1.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ (ทั้งครอบครัว) แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่แตกต่างกัน 
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ตำรำงท่ี  36  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมอำยุ   
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

อายุ 3.936 
 

3 .268 

 
อำยุ ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

15 - 24 ปี 247 
(97.63) 

6 
(2.37) 

253 
(100.00) 

25 - 29 ปี 99 
(96.12) 

4 
(3.88) 

103 
(100.00) 

30 - 34 ปี 75 
(93.75) 

5 
(6.25) 

80 
(100.00) 

35 - 39 ปี 112 
(94.12) 

7 
(5.88) 

119 
(100.00) 

รวม 
533 

(96.04) 
22 

(3.96) 
555 

(100.00) 
 
 จากตารางที่  36  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่แตกต่าง
กัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาในแต่ละช่วงอายุพบว่าช่วงอายุ  15 - 24 ปี  ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  คิดเป็น

ร้อยละ  97.63  รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ  25 - 29 ปี  คิดเป็นร้อยละ 96.12  และช่วงอายุ  30 - 34 ปี  ตัดสินใจเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  93.75 
 
 
 
 
 



93 
 

ตำรำงท่ี  37  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

สถานภาพ 16.003 
 

2 .000 

 
สถำนภำพ ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

โสด 351 
(98.32) 

6 
(1.68) 

357 
(100.00) 

สมรส 146 
(92.99) 

11 
(7.01) 

157 
(100.00) 

หม้าย/หย่า 36 
(87.80) 

5 
(12.20) 

41 
(100.00) 

รวม 
533 

(96.04) 
22 

(3.96) 
555 

(100.00) 
 
 จากตารางที่  37  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาพบว่าสถานภาพโสดตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.32  

รองลงมาได้แก่สถานภาพสมรส  คิดเป็นร้อยละ 92.99  และสถานภาพหม้าย/หย่า  ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อย
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  87.80 
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ตำรำงท่ี  38  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมจ ำนวนบุตร 
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

จ านวนบุตร 10.541 
 

2 .005 

 
จ ำนวนบุตร  ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

ไม่มีบุตร 346 
(98.02) 

7 
(1.98) 

353 
(100.00) 

1 คน 86 
(91.49) 

8 
(8.51) 

94 
(100.00) 

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 101 
(93.52) 

7 
(6.48) 

108 
(100.00) 

รวม 
533 

(96.04) 
22 

(3.96) 
555 

(100.00) 
 
 จากตารางที่  38  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาจ านวนบุตรพบว่าประชาชนที่ไม่มีบุตรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  คิดเป็นร้อย

ละ  98.02  รองลงมาได้แก่มีบุตรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 93.52  และประชาชนที่มีบุตร 1 คน  ตัดสินใจ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  91.49 
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ตำรำงท่ี  39  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
สูงสุด 
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

ระดับการศึกษา 11.483 
 

3 .009 

 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด  ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 179 
(96.24) 

7 
(3.76) 

186 
(100.00) 

ปวช./ปวส. 44 
(91.67) 

4 
(8.33) 

48 
(100.00) 

ปริญญาตรี 260 
(98.11) 

5 
(1.89) 

265 
(100.00) 

ปริญญาโทขึ้นไป 41 
(89.13) 

5 
(10.87) 

46 
(100.00) 

รวม 
524 

(96.15) 
21 

(3.85) 
545 

(100.00) 
 
 จากตารางที่  39  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาแต่ละระดับการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  ตัดสินใจเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.11  รองลงมาได้แก่ประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษา
ตอนต้น/ตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ 96.24  และประชาชนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโทขึ้นไปตัดสินใจ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  89.13 
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ตำรำงที่  40  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมอำชีพ 
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

อาชีพ 10.573 
 

8 .227 

 
อำชีพ ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

ธุรกิจส่วนตัว 47 
(92.16) 

4 
(7.84) 

51 
(100.00) 

ข้าราชการ 65 
(95.59) 

3 
(4.41) 

68 
(100.00) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 23 
(95.83) 

1 
(4.17) 

24 
(100.00) 

พนักงานบริษัทเอกชน 144 
(97.30) 

4 
(2.70) 

148 
(100.00) 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 169 
(98.26) 

3 
(1.74) 

172 
(100.00) 

ค้าขาย 21 
(87.50) 

3 
(12.50) 

24 
(100.00) 

แม่บ้าน 24 
(92.31) 

2 
(7.69) 

26 
(100.00) 

รับจ้าง 39 
(95.12) 

2 
(4.88) 

41 
(100.00) 

อ่ืนๆ 1 
(100.00) 

0 
( 0.00) 

1 
(100.00) 

รวม 
533 

(96.04) 
22 

(3.96) 
555 

(100.00) 
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 จากตารางที่  40  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่
แตกต่างกัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาแต่ละอาชีพพบว่า  ประชาชนที่มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  98.26  รองลงมาได้แก่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ 97.30  และ
ประชาชนที่มีอาชีพค้าขายตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  87.50 
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ตำรำงท่ี  41  สรุปผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ ำแนกตำมรำยได้ (ท้ัง
ครอบครัว)  
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

รายได้ .816 
 

3 .846 

 
รำยได้ (ท้ังครอบครัว)  ใช่ ไม่ใช ่  รวม 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 66 
(94.29) 

4 
(5.71) 

70 
(100.00) 

10,000 - 20,000 บาท 158 
(96.34) 

6 
(3.66) 

164 
(100.00) 

20,001 - 30,000 บาท 95 
(96.94) 

3 
(3.06) 

98 
(100.00) 

30,001  ขึ้นไป 214 
(95.96) 

9 
(4.04) 

223 
(100.00) 

รวม 
533 

(96.04) 
22 

(3.96) 
555 

(100.00) 
 
 จากตารางที่  40  แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มีรายได้แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่
แตกต่างกัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)   

 
ทั้งนี้หากพิจารณาแต่ละช่วงรายได้พบว่า  ประชาชนที่มีรายได้ระหว่าง  20,001 - 30,000 บาท  ตัดสินใจเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  96.94  รองลงมาได้รายได้ระหว่าง  10,000 - 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
96.34  และประชาชนที่มีรายได้  30,001  ขึ้นไป  ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  95.96 
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 สมมติฐำนข้อท่ี  2.  กำรเปิดรับสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
ตำรำงท่ี   42  ร้อยละกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ ำแนกตำมกำรเปิดรับสื่อ และผลกำรทดสอบ 
 

 Pearson Chi-Square df Sig (α = 0.05) 

กำรเปิดรับสื่อ มีผลต่อกำรตัดสินใจ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

1.104 
 

1 .293 

 

 

จ ำนวน 
(ร้อยละ) 

กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่  รวม 

ใช่ ไม่ใช ่
 กำรเปิดรับสื่อ มีผลต่อกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่ 
 

   
ใช่ 522 

(95.26) 
503 

(96.36) 
19 

(3.64) 
522 

(100.00) 
ไม่ใช่ 26 

(4.74) 
24 

(92.31) 
2 

(7.69) 
26 

(100.00) 

รวม 
548 

(100.00) 
527 

(96.17) 
21 

(3.83) 
548 

(100.00) 

 
 จากตารางที่  42  พบว่าการเปิดรับสื่อไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้)     

แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  95.26  เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับมีผลให้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และได้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง  ร้อยละ 96.36    มี
เพียงร้อยละ 3.64  เท่านั้นที่เปิดรับสื่อแล้วไม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   

ทั้งนี้อีกร้อยละ  4.74   เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับ
ไม่มีผลให้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แต่ร้อยละ  92.31 ก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นเดียวกัน    มีเพียงร้อยละ  
7.69    เท่านั้นที่ไม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
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4.4  ผลกำรวิจัยตัวอย่ำงเพศชำย 
 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ตำรำงท่ี  43  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมอำยุ 
 

 
อำยุ  (ปี) 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

20 - 24  54 13.43 
25 - 29  75 18.66 
30 - 34  75 18.66 
35 - 39  83 20.65 
40 - 44  69 17.16 
45 - 49  46 11.44 

รวม 402 100.00 
 
 จากตารางที่  43 พบว่าตัวอย่างที่ท าการส ารวจ  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  35 - 39  ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.65  
รองลงมามีอายุระหว่าง 25 - 29  และ 30 - 34  ปี  คิดเป็นร้อยละ  18.66  และอายุระหว่าง  45 - 49 มีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ  11.44 
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ตำรำงท่ี  44  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมจ ำนวนบุตร (รวมบุตรในกรณีท่ีภรรยำก ำลังตั้งครรภ์) 
 

 
จ ำนวนบุตร 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ไม่มีบุตร 170 42.29 
1 คน 117 29.10 
2 คน 90 22.39 
3 คน 19 4.73 
มากกว่า 3 คน 6 1.49 

รวม 402 100.00 
 
 จากตารางที่  44  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  คิดเป็นร้อยละ  42.29   รองลงมามีบุตร 1 คน  คิดเป็น
ร้อยละ  29.10  และมีบุตรมากกว่า  3  คน  มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.49 
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ตำรำงท่ี  45  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำสูงสุด 
 

 
ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 34 8.46 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 39 9.70 
ปวช. 31 7.71 
ปวส. 34 8.46 
ปริญญาตรี 209 51.99 
ปริญญาโท 46 11.44 
ปริญญาเอก 6 1.49 
อ่ืนๆ 3 0.75 

รวม 402 100.00 
 
 จากตารางที่  45  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  51.99
รองลงมาคือระดับปริญญาโท  คิดเป็นร้อยละ  11.44  และอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.75 
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ตำรำงท่ี  46  จ ำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำแนกตำมอำชีพ 
 

 
อำชีพ 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตัว 61 15.17 
ข้าราชการ 52 12.94 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43 10.70 
พนักงานบริษัทเอกชน 149 37.06 
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 31 7.71 
ค้าขาย 25 6.22 
รับจ้าง 39 9.70 
อ่ืนๆ 2 0.50 

รวม 402 100.00 
 
 จากตารางที่  46  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  37.06  รองลงมาคือ
ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ  15.17  ส่วนอาชีพอ่ืนๆ มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.50 
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ตำรำงท่ี  47  จ ำนวนและร้อยละของตัวอย่ำงจ ำแนกตำมรำยได้ (ท้ังครอบครัว) 
 

 
รำยได้ (ท้ังครอบครัว) 

 

 
จ ำนวน  (คน) 

 
ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 21 5.22 
10,000 - 20,000 บาท 81 20.15 
20,001 - 30,000 บาท 76 18.91 
30,001 - 40,000 บาท 47 11.69 
40,001 - 50,000 บาท 67 16.67 
ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป 110 27.36 

รวม 402 100.00 
 
 จากตารางที่  47  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ของครอบครัวตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป    คิดเป็นร้อยละ  
27.36  รองลงมามีรายได้ระหว่าง  10,000 - 20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.15  และรายได้ต่ ากว่า  10,000 บาทมี
จ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  5.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



105 
 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ 
 
ตำรำงท่ี  48  จ ำนวนร้อยละควำมถี่ในกำรเปิดรับข่ำวสำรจำกสื่อต่ำงๆ ภำยใน 1 สัปดำห์ 
 

สื่อ ควำมถี่ในกำรเปิดรบัสื่อ ค่ำ 
เฉลี่ย 

ควำม 
หมำย 

อันดับ 

ทุกวัน 5-6 วัน
ต่อ

สัปดำห ์

3-4 วัน
ต่อ

สัปดำห์ 

1-2 วัน
ต่อ

สัปดำห ์

ไม่เคย 
เปิดรับ 

1. ดูโทรทัศน ์ 206 100 52 39 4 4.16 5-6 วัน/
สัปดาห ์

1 
51.37 24.94 12.97 9.73 1.00 

2. ฟังวิทยุ 76 63 95 95 71 2.95 3-4 วัน/
สัปดาห ์

3 
19.00 15.75 23.75 23.75 17.75 

3. อ่านนิตยสาร 47 66 113 109 65 2.80 3-4 วัน/
สัปดาห ์

4 
11.75 16.50 28.25 27.25 16.25 

4. เล่นสื่อออนไลน์ 
(www./Facebook/Twitter/IG ฯลฯ) 

161 93 67 39 40 3.74 5-6 วัน/
สัปดาห ์

2 
40.25 23.25 16.75 9.75 10.00 

5. ส่ือในรถไฟฟ้า BTS 36 41 91 93 137 2.36 1-2 วัน/
สัปดาห ์

6 
9.05 10.30 22.86 23.37 34.42 

6. ส่ือในรถไฟฟ้าใต้ดิน 31 33 86 100 147 2.25 1-2 วัน/
สัปดาห ์

7 
7.81 8.31 21.66 25.19 37.03 

7. ส่ือข้างรถประจ าทาง (Bus Side) 60 39 123 95 82 2.75 3-4 วัน/
สัปดาห ์

5 
15.04 9.77 30.83 23.81 20.55 

 

 จากตารางที่  48  พบว่าสื่อที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมากที่สุดใน 1 สัปดาห์  อันดับ 1  คือ  สื่อโทรทัศน์  มี
ค่าเฉลี่ย 4.16  อันดับ  2  คือ  สื่อออนไลน์  มีค่าเฉลี่ย  3.74  อันดับ  3  คือ สื่อวิทยุ  มีค่าเฉลี่ย  2.95   และสื่อที่มีการ
เปิดรับน้อยที่สุดใน 1 สัปดาห์  คือ  สื่อในรถไฟฟ้าใต้ดิน  มีค่าเฉลี่ย  2.25 
 
 
 
 
 
 

http://www./Facebook/Twitter/IG
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ตำรำงท่ี  49  แสดงร้อยละและอันดับท่ีเกี่ยวกับสื่อท่ีตัวอย่ำงให้ควำมสนใจ / ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยท่ีสุด (นอกจำก
สื่อในตำรำงท่ี  48) 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

สื่อหน้าโรงภาพยนตร์ 20.66 2 
Bus Half Wrap (สติ๊กเกอร์ติดด้านนอกรถ 
EURO II + NGV) 

15.51 5 

Mupi (ป้ายบนฟุตบาท) 24.23 1 
สื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า 19.48 3 
บิลบอร์ด 18.22 4 
อ่ืนๆ 1.90 6 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  49  พบว่าสื่อที่ตัวอย่างให้ความสนใจ/ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยที่สุดอันดับ 1  คือ  สื่อ Mupi 
(ป้ายบนฟุตบาท)  คิดเป็นร้อยละ 24.23   อันดับ  2  คือสื่อหน้าโรงภาพยนตร์  คิดเป็นร้อยละ 20.66   อันดับ  3  คือ  
สื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า  คิดเป็นร้อยละ 19.48    และสื่ออ่ืนๆ มีความสนใจน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อย
ละ  1.90 
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ตำรำงท่ี  50  แสดงร้อยละและอันดับท่ีเกี่ยวกับช่องรำยกำรโทรทัศน์ท่ีดูบ่อยท่ีสุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

ช่อง 3 36.68 1 
ช่อง 5 10.03 5 
ช่อง 7 22.93 2 
ช่อง MCOT (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) 10.87 4 
ช่อง NBT 3.13 7 
ช่อง TPBS 4.23 6 
Cable 10.83 3 
อ่ืนๆ 1.31 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  50  พบว่าช่องรายการโทรทัศน์ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารบ่อยที่สุด  อันดับที่  1 คือ 
ช่อง 3  คิดเป็นร้อยละ  36.68  อันดับที่  2 คือ  ช่อง 7  คิดเป็นร้อยละ  22.93 อันดับที่  3  ช่อง Cable  คิดเป็นร้อยละ  
10.83  และช่องอ่ืนๆ เปิดรับข่าวสารน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.31 
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ตำรำงท่ี  51  แสดงร้อยละและอันดับท่ีของช่วงเวลำวันจันทร์ – ศุกร์ ท่ีมีกำรเปิดรับชมโทรทัศน์มำกที่สุด   
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

02.01 - 06.00 น. 6.33 6 
06.01 - 10.00 น. 24.10 2 
10.01 - 14.00 น. 14.48 3 
14.01 - 18.00 น. 11.00 5 
18.01 - 22.00 น. 30.02 1 
22.01 - 02.00 น. 14.08 4 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  51  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  18.01 – 22.00 น.  
คิดเป็นร้อยละ  30.02  อันดับที่  2  ช่วงเวลา 06.01 - 10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  24.10  อันดับที่  3  ช่วงเวลา  10.01 - 
14.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  14.48   และช่วงเวลา 02.00 – 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ตัวอย่างเปิดรับชมโทรทัศน์น้อย
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  6.33 
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ตำรำงท่ี  52  แสดงร้อยละและอันดับท่ีของช่วงเวลำวันเสำร์ – อำทิตย์ ทีม่ีกำรเปิดรับชมโทรทัศน์มำกท่ีสุด   
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

02.01 - 06.00 น. 6.18 6 
06.01 - 10.00 น. 19.97 3 
10.01 - 14.00 น. 24.72 1 
14.01 - 18.00 น. 16.01 4 
18.01 - 22.00 น. 20.37 2 
22.01 - 02.00 น. 12.75 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  52  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชมโทรทัศน์วันเสาร์-อาทิตย์  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  
10.01 - 14.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  24.72   อันดับที่  2  ช่วงเวลา  18.01 - 22.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  20.37  อันดับที่  3  
ช่วงเวลา  06.01 - 10.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  19.97  และช่วงเวลา 02.00 – 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่ตัวอย่างเปิดรับชม
โทรทัศน์น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  6.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

ตำรำงท่ี  53  แสดงร้อยละและอันดับท่ีประเภทรูปแบบรำยกำรโทรทัศน์ท่ีรับชมมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

รายการข่าว 36.77 1 
ทอล์กโชว์ 8.30 6 
วาไรต้ี 15.17 3 
เกมโชว์ 9.75 5 
ละคร 15.51 2 
สารคดี 10.13 4 
เรียลลิตี้โชว์ 1.50 8 
อ่ืนๆ 2.88 7 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  12  พบว่าประเภทรูปแบบรายการที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับชม  อันดับ 1  รายการข่าว  คิดเป็น
ร้อยละ  36.77  อันดับ 2  ละคร  คิดเป็นร้อยละ  15.51  อันดับ 3  คือ  วาไรตี้  คิดเป็นร้อยละ  15.17  และรายการ 
เรียลลิตี้โชว์เป็นรูปแบบรายการที่มีการรับชมน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.50 
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ตำรำงท่ี  54  แสดงร้อยละและอันดับท่ีคลื่นวิทยุท่ีรับฟังมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

88.5 MHz (สบายดี เรดิโอ) 9.80 7 
93.0 MHz (Cool FM) 14.80 1 
95.0 MHz (ลูกทุ่งมหานคร) 13.95 2 
95.5 MHz (Virgin Hitz) 11.33 6 
97.5 MHz (Seed FM) 12.90 3 
103.5 MHz (FM One) 11.38 5 
105.5 MHz (Eazy FM) 11.42 4 
106.5 MHz (Green Wave) 8.28 8 
อ่ืนๆ 6.14 9 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  54  พบว่าคลื่นวิทยุที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดเปิดฟังมากที่สุด  อันดับที่  1  คลื่น 93.0 MHz (Cool 
FM)  คิดเป็นร้อยละ  14.80  อันดับที่  2 คลื่น  95.0 MHz (ลูกทุ่งมหานคร)  คิดเป็นร้อยละ  13.95  อันดับที่  3  คลื่น  
97.5 MHz (Seed FM)  คิดเป็นร้อยละ  12.90  และคลื่นที่เปิดรับฟังน้อยที่สุด  คือ  อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ  6.14 
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ตำรำงท่ี  55  แสดงร้อยละและอันดับท่ีช่วงเวลำที่เปิดฟังวิทยุมำกท่ีสุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

06.01 - 09.00 น. 20.37 1 
09.01 - 12.00 น. 15.35 3 
12.01 - 15.00 น. 13.47 4 
15.01 - 18.00 น. 12.07 5 
18.01 - 21.00 น. 20.17 2 
21.01 - 24.00 น. 11.63 6 
00.01 - 03.00 น. 3.91 7 
03.01 - 06.00 น. 3.04 8 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  55  พบว่าช่วงเวลาที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังวิทยุมากที่สุด  อันดับที่  1  ช่วงเวลา  06.01 - 
09.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  20.37  อันดับที่  2  ช่วงเวลา  18.01 - 21.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  20.17  อันดับที่  3  ช่วงเวลา  
09.01 - 12.00 น.  คิดเป็นร้อยละ  15.35  และช่วงเวลา 03.01 - 06.00 น.  เป็นช่วงเวลาที่เปิดรับฟังวิทยุน้อยที่สุด  คิด
เป็นร้อยละ  3.04 
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ตำรำงท่ี  56  แสดงร้อยละและอันดับท่ีเว็บไซต์ท่ีใช้มำกท่ีสุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

www.sanook.com 27.90 1 
www.kapook.com 15.16 3 
www.mthai.com 21.25 2 
www.manager.co.th 11.53 4 
www.dek-d.com 9.11 6 
www.teenee.com 4.58 7 
www.exteen.com 1.21 8 
อ่ืนๆ 9.26 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  56  พบว่าเว็บไซต์ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด  อันดับที่  1  www.sanook.com  คิดเป็นร้อย
ละ  27.90  อันดับที่  2  www.mthai.com  คิดเป็นร้อยละ  21.25  อันดับที่  3  www.kapook.com  คิดเป็นร้อยละ  
15.16  และเว็บไซต์  www.exteen.com  เป็นเว็บที่ตัวอย่างใช้น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanook.com/
http://www.kapook.com/
http://www.mthai.com/
http://www.manager.co.th/
http://www.dek-d.com/
http://www.teenee.com/
http://www.exteen.com/
http://www.sanook.com/
http://www.mthai.com/
http://www.kapook.com/
http://www.exteen.com/
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ตำรำงท่ี  57  แสดงร้อยละและอันดับท่ีสื่อ on line ท่ีชื่นชอบมำกที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

Facebook 46.35 1 
Twitter 10.75 4 
Instagram 14.73 3 
Youtube 25.67 2 
อ่ืนๆ 2.50 5 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  57  พบว่าสื่อออนไลน์ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้มากที่สุด  อันดับที่  1  คือ  Facebook  คิดเป็นร้อย
ละ  46.35  อันดับที่  2  คือ  Youtube  คิดเป็นร้อยละ  25.67  และ อ่ืนๆ เป็นสื่อที่ตัวอย่างใช้น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  
2.50 
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ตำรำงท่ี  58  แสดงร้อยละและอันดับท่ีแหล่งข้อมูลท่ีใช้หำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

แพทย์/พยาบาล 34.83 1 
ญาต/ิเพื่อนสนิท 24.23 2 
Facebook นมแม่ 18.00 3 
www.thaibreadfeeding.org (ศูนย์นมแม่ฯ) 8.70 4 
www.dumex.co.th(นมผง Dumex) 3.33 6 
www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร) 1.51 9 
www.nestle.com(นมผงตราหมี) 1.86 8 
การจัดบูธในโรงพยาบาล 4.98 5 
อ่ืนๆ 2.55 7 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  58  พบว่าแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  
อันดับที่  1  คือ  จากแพทย์/พยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  34.83  อันดับที่  2  คือ จากญาติ/เพื่อนสนิท  คิดเป็นร้อยละ  
24.23  อันดับที่  3  คือ  Facebook นมแม่  คิดเป็นร้อยละ 18.00   และเว็บไซต์  www.enfababy.com  (นมผงเอ็นฟา
โกร)   เป็นแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่น้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  1.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dumex.co.th()/
http://www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
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ตำรำงท่ี  59  แสดงร้อยละและอันดับท่ีสื่อที่เข้ำถึงข้อมูลในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน ำเสนอ
ข้อมูลได้ดีที่สุด 
 

 
สื่อ 

 

 
ร้อยละ 

 
อันดับท่ี 

แพทย์/พยาบาล 35.77 1 
ญาต/ิเพื่อนสนิท 23.98 2 
Facebook นมแม่ 19.85 3 
www.thaibreadfeeding.org (ศูนย์นมแม่ฯ) 8.70 4 
www.dumex.co.th(นมผง Dumex) 2.28 6 
www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร) 1.76 8 
www.nestle.com(นมผงตราหมี) 0.69 9 
การจัดบูธในโรงพยาบาล 4.69 5 
อ่ืนๆ 2.28 6 

รวม 100.00  
 
 จากตารางที่  59  พบว่าแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  
รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด  อันดับที่  1  คือ  จากแพทย์/พยาบาล  คิดเป็นร้อยละ  35.77  อันดับที่  2  คือ  
ญาติ/เพื่อนสนิท  คิดเป็นร้อยละ  23.98  อันดับที่  3  คือ  Facebook นมแม่  คิดเป็นร้อยละ  19.85  และเว็บไซต์  
www.nestle.com(นมผงตราหมี)  ตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และ
น าเสนอข้อมูลไดน้้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  0.69 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dumex.co.th()/
http://www.enfababy.com(นมผงเอ็นฟาโกร)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
http://www.nestle.com(นมผงตราหมี)
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ตำรำงท่ี  60  จ ำนวนและร้อยละท่ีท่ำนมีบทบำทส ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกนมในกำรเลี้ยงดูลูก หำกภรรยำท่ำนก ำลัง
ตั้งครรภ์หรืออนำคตมีลูก 
 

 
บทบำทส ำคัญในกำรตัดสินใจเลือกนมในกำรเลี้ยงดูลูก 

 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

ใช่ 351 87.75 
ไม่ใช่ 49 12.25 

รวม 400 100.00 
 
  จากตารางที่  60  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงลูก   คิดเป็น
ร้อยละ  87.75  และอีกร้อยละ  12.25  ไม่มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงลูก    
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ตำรำงท่ี  61  จ ำนวนและร้อยละของกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว หำกภรรยำก ำลังตั้งครรภ์หรือ
อนำคตมีลูก 
 

 
กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว 

 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

ใช่ 293 73.07 
ไม่ใช่ 108 26.93 

รวม 401 100.00 
   
 จากตารางที่  61  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว   คิดเป็นร้อยละ  73.07  
และอีกร้อยละ  26.93  ไม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

ตำรำงท่ี  62  จ ำนวนและร้อยละระยะเวลำท่ีท่ำนคำดว่ำจะให้ภรรยำเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว 
 

 
ระยะเวลำท่ีจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว 

 
จ ำนวน ร้อยละ 

1 เดือน 18 4.50 
2 เดือน 11 2.75 
3 เดือน 84 21.00 
4 เดือน 14 3.50 
5 เดือน 15 3.75 
6 เดือน 98 24.50 
มากกว่า 6 เดือน 160 40.00 

รวม 400 100.00 
 

 
 จากตารางที่  62  พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าในอนาคตหากภรรยามีลูก  จะให้ภรรยาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียว  อันดับที่ 1  มากกว่า  6 เดือน  คิดเป็นร้อยละ  40.00  อันดับที่ 2 จ านวน  6 เดือน   คิดเป็นร้อยละ  
24.50  อันดับที่  3 จ านวน 3 เดือน  คิดเป็นร้อยละ  21.00  และตัวอย่างคาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  จ านวน  2  เดือน  
มีจ านวนน้อยที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  2.75 
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ตำรำงท่ี  63  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  1  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะต้องท างาน 4 

2 นมแม่ให้สารอาหารครบถ้วนดีที่สุด 2 

3 ลูกไม่กินนมแม่ 1 

4 ทารกในวัยนี้เป็นช่วงที่ได้รับการเจริญเติบโตดีที่สุด  ควรให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก 1 

5 มีสารอาหารที่ดีมีประโยชน์กว่านมผง 1 

6 นมแม่สะอาด  บริสุทธิ์ที่สุด 1 

7 ช่วงเวลาที่เด็กต้องการวิตามินจากแม่มากที่สุด 1 
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ตำรำงท่ี  64  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  2  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ต้องท างาน 2 

2 เด็กแรกเกิดในระยะ 1-2  เดือน  ควรได้รับสารอาหารจากนมแม่มากที่สุด 
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูก 

2 

3 นมแม่ดีที่สุด 2 

4 นมแม่มีประโยชน์กับเด็กแรกเกิดมากที่สุด  หลังจากนั้นไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีน้ านม
หรือเปล่า 

1 

5 ไม่ค่อยมีเวลา 1 
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ตำรำงท่ี  65  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  3  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะพนักงานบริษัทหยุดงานได้แค่ 3 เดือน / ต้องท างาน 25 

2 นมแม่มีประโยชน์  ท าให้ลูกแข็งแรง 8 

3 ช่วงเด็กอ่อนควรดื่มนมแม่ 4 

4 ให้ลูกได้สารอาหาร  และนมแม่เป็นภูมิต้านทานในตัวลูกได้มาก 3 

5 เป็นช่วงที่เด็กควรได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน 3 

6 เป็นระยะที่เหมาะสมของน้ านมที่มีสารอาหารครบถ้วน 2 

7 เป็นช่วงพัฒนาการของเด็ก/ลูกจะได้มีพัฒนาการที่ดี 2 

8 ไม่มีเวลามากพอ 2 

9 ก็ควรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูก  ทั้งประโยชน์  สุขภาพของลูกเพื่ออนาคตในการ
เจริญเติบโตของลูกต่อไป 

1 

10 เพียงพอต่อการให้ลูกดื่มนมแม่ 1 

11 นมแม่มีประโยชน์ต่อลูก  ระยะเวลาในการให้นมลูกในระยะแรกเกิดควรใช้เวลาใน
การให้นมลูกทาน 

1 

12 3 เดือนแรกถือว่าส าคัญที่สุด 1 

13 มีประโยชน์กับลูก  รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไป 1 

14 อาจให้มากกว่า 3 เดือน  เพราะบางคนมีจ านวนน้ านมให้ลูกไม่เท่ากันจึงเลือกให้อยู่
ในช่วง 3 เดือนแรก 

1 

15 ไม่มีน้ านม 1 

16 นมแม่บริสุทธิ์ 1 

17 คิดว่าใน 3 เดือนแรกลูกควรได้รับน้ านมแม่มากที่สุด 1 

18 เด็กต้องดื่มนมแม่อย่างน้อย 3 เดือน  เพื่อเด็กจะได้รับประโยชน์จากนมแม่ นะตอนนี้
ได้ดี 

1 

19 ส่วนตัวคิดว่า 3 เดือนน่าจะพอดีแล้ว  เพราะตัวเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเลี้ยงเด็กซัก
เท่าไหร่ 

1 
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ตำรำงท่ี  66  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  4  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะอยากให้ลูกได้รับอาหารเต็มที่ 1 

2 เพื่อให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ 1 

3 ลูกจะได้รับสารอาหารใหม่ๆ บ้าง 1 

4 เพราะนมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง 1 

5 เป็นช่วงเวลาที่ลาพักงานได้ 1 
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ตำรำงท่ี  67  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  5  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 เพราะเด็กก าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต 1 

2 ลูกจะได้รับสารอาหารที่มากกว่า  มีภูมิคุ้มกันดีกว่านมผง 1 

3 คิดว่าเป็นเวลาที่พอดีส าหรับตนเองที่จะมีเวลาให้เด็ก 1 

4 ต้องท างาน 1 

5 อยากให้ลูกร่างกายแข็งแรง 1 

6 นมแม่คุ้มค่า  มีประโยชน์ 1 
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ตำรำงท่ี  68  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  6  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 อยากให้ลูกแข็งแรงมากที่สุด 9 

2 อยากให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี/มีสารอาหารเสริมพัฒนาการ 9 

3 เพราะนมแม่มีประโยชน์มากที่สุด 7 

4 เป็นช่วงอายุที่ลูกต้องการนมแม่มากที่สุด  เพื่อให้ลูกสมบูรณ์แข็งแรง 5 

5 นมแม่มีประโยชน์และสารอาหารมากกว่านมผง 5 

6 มีช่วงการพัฒนาการที่ดี  มีภูมิต้านทานได้มาก  สามารถท าให้เด็กแข็งแรงได้ 4 

7 เพราะเด็กในวัยนี้ก าลังเจริญเติบโต 4 

8 สร้างภูมิคุ้มกันและความผูกพันแม่กับลูก 4 

9 เป็นช่วงที่ลูกต้องดื่มนมเพียงอย่างเดียว 4 

10 เพราะต้องท างาน 3 

11 ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง  สมวัย  ไม่เจ็บป่วยบ่อย 3 

12 เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานเต็มที่ 3 

13 เป็นระยะเวลาที่พอดี  ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 3 

14 เพราะท าให้ลูกได้รับสารอาหารจากแม่เพียงพอ  และสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกได้มาก
ที่สุด 

3 

15 เพื่อพัฒนาสมองของลูก/ท าให้สมองดี 3 

16 เพราะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้ว 6 เดือน  กินนมแม่เพียงอย่างเดียว 2 

17 พอเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก หลัง 6 เดือนควรเปลี่ยนเป็นนมผง 
และสารอาหารอ่ืนๆ เพิ่มเติม 

2 

18 บางที 6 เดือน คือช่วงเวลาที่ท าให้เด็กแข็งแรงในระดับหนึ่ง  จึงต้องมีอาหารเสริมเข้า
มาช่วย 

2 

19 อยากให้ลูกได้รับสารอาหารจากนมแม่เต็มที่ 2 

20 เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารมากที่สุดและได้รับสารอาหารที่ดีจากเราไป 2 

21 แพทย์แนะน า 2 
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ตำรำงท่ี  68  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียว จ ำนวน  6  เดือน  (ต่อ) 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

22 จะพยายามเลี้ยงด้วยนมแม่ให้นานที่สุด  แต่อย่างน้อยก็จะ 6  เดือน 1 

23 ให้ลูกได้รับสารอาหารจากแหล่งอ่ืน 1 

24 อยากให้ได้นานที่สุด 1 

25 เพราะสารอาหารและประโยชน์เยอะถ้าได้รับในปริมาณมากคงจะดี 1 

26 เพราะนมแม่ดีที่สุด 1 

27 ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกตามค าแนะน า 1 

28 ตามค าแนะน าของสื่อ 1 

29 เป็นช่วงนมแม่มีคุณภาพดี  ที่เรียกว่านมน้ าเหลือง  และเป็นช่วงที่เด็กต้องได้รับการ
ดูแลมากที่สุด 

1 

30 เพราะ 6 เดือนไปแล้วคุณค่าสารอาหารในน้ านมจะลดลง 1 

31 เพราะหลังจาก 6 เดือน  ลูกควรได้รับอาหารเสริมเพิ่มเติม  ร่างกายจะได้เติบโต  
แข็งแรง 

1 

32 เพราะ 6 เดือนต้องเร่ิมให้อาหารเสริม 1 

33 เพราะเป็นแม่ 1 

34 ในช่วงแรกเกิด- 6 เดือน  น้ านมจากแม่มีประโยชน์มากที่สุด  หลังจาก 6 เดือนคุณค่า
ของน้ านมจะลดลง  ดังนั้นควรให้เป็นนมผงเพื่อเสริมสุขภาพ 

1 

35 ความรัก 1 

36 การให้นมด้วยตนเองควรให้มากกว่าในระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป 1 

37 เพราะเด็กควรกินนมผงในระยะนี้ 1 

38 นมแม่มีสารอาหารเยอะ 1 

39 เพราะหกเดือนเป็นระยะที่ควรให้ 1 

40 เพราะลูกจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนจริงๆ และเสริมภูมิคุ้มกัน 1 

41 นมแม่ดีกว่านมขวด 1 

42 เพราะห่วงลูก 1 
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ตำรำงท่ี  69  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียวมำกกว่ำ  6  เดือน 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ลูกจะได้แข็งแรง 23 

2 นมแม่มีประโยชน์ 16 

3 ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง 8 

4 จะให้นานเท่าที่จะท าได้ 8 

5 อยากให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ดี  จึงเลือกที่จะให้นมด้วยตนเอง  ลูกจะมีภูมิคุ้มกันร่างกาย
แข็งแรง  มีพัฒนาการที่ดี 

7 

6 นมแม่มีภูมิต้านทานสูง 7 

7 นมแม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุด 6 

8 นมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและสะอาดที่สุดส าหรับลูก 5 

9 นมแม่มีประโยชน์กว่านมผง 5 

10 ลูกจะได้รับสารอาหารที่ครบ 4 

11 นมแม่คือค าตอบที่ดีที่สุดที่ท าให้ลูกแข็งแรง 3 

12 ท าให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี 3 

13 ท าให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง  เจ็บป่วยได้ยาก 3 

14 ลูกจะได้ฉลาด 3 

15 ทานนมแม่แข็งแรงที่สุด  ปลอดภัย 2 

16 นมแม่ส าคัญที่สุดในช่วงวัยลูกต้องการสารอาหารในการพัฒนาสมองซึ่งนมแม่ก็มี
สารอาหารมากที่สุดและคุ้มค่ามากที่สุด 

2 

17 ค านึงถึงผลประโยชน์และสุขภาพที่ลูกจะได้รับ 2 

18 รุ่นพี่ให้นมลูก 1 ปี 1 

19 เคยได้ยินคนให้นมแม่ถึง 1 ปี  เลยคิดว่าถ้าให้ได้มากขนาดนั้นจริงๆ และเกิด
ประโยชน์กับลูกสูงสุดก็จะให้ 

1 

20 เพราะว่าลูกยังเล็ก  เราควรจะอยู่ดูแลและให้น้ านมลูกจนจะแข็งแรง 1 

21 เพราะนมแม่มีประโยชน์  ท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วย  และสร้างพัฒนาการทางสมอง 1 
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ตำรำงท่ี  69  แสดงเหตุผลตำมระยะเวลำที่คำดว่ำจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียวมำกกว่ำ  6  เดือน (ต่อ) 
 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

22 น้ านมของแม่มีประโยชน์มากมาย  ท าให้ลูกร่างกายแข็งแรง  มีภูมิต้านทาน  และที่
ส าคัญที่สุดเกิดความใกล้ชิดผูกพันที่ดีระหว่างแม่กับลูก  และความผูกพันนี้จะ
สืบเนื่องต่อไปในอนาคต 

1 

23 อยากให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ มีประโยชน์  เพราะรู้ถึงประโยชน์ของนมแม่ 1 

24 จากสื่อบอกว่านมแม่ดี  ดังนั้นควรให้ลูกดื่มจนกระทั่งไม่มีน้ านม 1 

25 นมแม่มีความส าคัญ 1 

26 จะให้ลูกจนถึง 2 ขวบ 1 

27 ไม่ได้ท างาน  ดูแลลูกอย่างเดียว 1 

28 เป็นช่วงที่เด็กทานนมอย่างเดียว 1 

29 เป็นมาตรฐานของการเลี้ยงลูก 1 

30 เด็กต้องการความรักและการดูและเอาใจใส่จากพ่อและแม่อย่างเป็นพิเศษ  และไม่
ไว้วางใจให้คนอ่ืนดูแล 

1 

31 เพราะเราน่าจะดูแลเขาได้ดีกว่าคนอ่ืน 1 

32 รักลูก 1 

33 เพราะมีเวลาอยู่บ้าน 1 

34 ให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น 1 

35 น่าเชื่อถือ 1 

36 เพราะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 1 
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ตำรำงท่ี 70  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

ท่ี ข้อควำม จ ำนวน 

1 ขอให้มีลาคลอดมากกว่านี้ 3 

2 ควรท าสื่อให้มากกว่านี้ 3 

3 อยากให้มีการรณรงค์มากกว่านี้ 2 

4 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มากที่สุด  และท าให้ลูกสุขภาพแข็งแรง 1 

5 อยากให้มีการรณรงค์การเตรียมตัวเพื่อให้คุณแม่มีความพร้อมในการให้นมบุตร 
มากกว่านี้  เพราะเพื่อนที่ท างานร้อยละ 90 ไม่ให้ลูกกินนมแม่ 

1 

6 อยากให้แม่ทุกคนให้นมลูกด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีของลูก 1 

7 สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่เข้าถึงคนมากที่สุด  ดังนั้นการสนับสนุนโครงการรณรงค์ 
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นั้น  ควรเลือกใช้สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อกลาง 

1 

8 นมแม่ท าให้เด็กเติบโต  มีโปรตีนมากกว่านมผง 1 

9 เร่ืองนี้ควรให้ผู้หญิงแสดงความคิดเห็นและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองของนมแม่
มากๆ 

1 

10 ควรจัดตารางทัวร์ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู  และผู้ที่สนใจ 1 

11 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นสิ่งที่ควรท ามากในปัจจุบัน 1 

12 หลายคนมีความเข้าใจผิดว่านมแม่หมดประโยชน์ต้ังแต่ 6 เดือนแรก  ไม่ควรให้ลูก
กินหลัง 6 เดือน 

1 

13 ดิฉันอยากให้แก้ปัญหาส าหรับแม่ที่ไม่มีน้ านมให้ลูกดื่มเพียงพอ 1 

14 ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หรือเสริมเข้าไปในเนื้อหา  บทเรียนให้ 
แก่เยาวชน  เพื่อการเตรียมตัวเป็นแม่ที่ดีในอนาคต 

1 

15 ให้นมแม่จนกว่านมจะหมด 1 

16 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนมแม่ถึงบ้านส าหรับคนที่คลอดลูกคนแรก 1 
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บทที่  5  
 

สรุปผลกำรวิจัย  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง  “กำรเปิดรับสื่อ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนคร”  ในคร้ังนี้  แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  สื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่   และส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล   

 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้  
1. เพื่อศึกษาสื่อที่ใช้ในโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
2. เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาการจดจ าข่าวสารจากสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการ

ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลกำรวิจัย 
  
ส่วนที่  1   สื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

  
เน้ือหาของสารในสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เน้นเร่ืองประโยชน์และคุณค่าของนม

แม่  โดยใช้สโลแกน  “นมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อทารกมากกว่านมผงถึง 16 เท่า” และ “นมแม่แน่ที่สุด”  
นอกจากนี้ พบว่าประเภทของสื่อที่ใช้ในการรณรงค์สามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ (น าเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบรายการสนทนา การท าสกู๊ปรายการโทรทัศน์ และการท าสปอตรณรงค์ทางโทรทัศน์ ) สื่อวิทยุ 
(น าเสนอเนื้อหาในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ สปอตรณรงค์ทางวิทยุ และงานเสียงประเภท Drop In ) สื่อข้างรถ
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ประจ าทาง สื่อบนรถไฟฟ้า BTS โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ม่านกันแดดในรถยนต์ ผ้าอ้อม และ Graffiti (ภาพวาดบน
ก าแพง) 

 
ส่วนท่ี  2  สรุปผลกำรวิจัยกำรเปิดรับสื่อ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนใน
เขตกรุงเทพมหำนคร 
 
4.1  สรุปผลกำรวิจัยตัวอย่ำงเพศหญิง 
 

5.1.1  ข้อมูลเชิงพรรณนำ 
 

5.1.1.1  ข้อมูลด้ำนลักษณะทำงประชำกร 
 

ตัวอย่างที่ศึกษา คือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็น  เพศหญิงจ านวน 901  คน  
และเพศชายจ านวน  402 คน   

 
ในส่วนของตัวอย่างเพศหญิงส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  20 – 24  ปี  คิดเป็นร้อยละ  32.30    มี

สถานภาพโสด  ร้อยละ  70.48    ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร  คิดเป็นร้อยละ  71.14  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  คิด
เป็นร้อยละ  50.39  อาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  คิดเป็นร้อยละ  34.96  มีรายได้ของครอบครัวตั้งแต่ 10,000 – 
20,000 บาท ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  28.19    

 
5.1.1.2  พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร 

 
สื่อที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมากที่สุดใน 1 สัปดาห์ คือ  สื่อออนไลน์  มีค่าเฉลี่ย 4.31  ทั้งนี้

นอกจากสื่อหลักแล้วสื่อที่ตัวอย่างให้ความสนใจ/ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยที่สุดอันดับ 1  คือ  สื่อบริเวณชั้นขายของ
ในห้างสรรพสินค้า   

ช่องรายการโทรทัศน์ที่เปิดรับข่าวสารบ่อยที่สุด  คือ ช่อง 3  ในช่วงเวลา  18.01 – 22.00 น.   และ
ประเภทรูปแบบรายการที่รับชมมากที่สุด  คือ  ละคร   

คลื่นวิทยุที่เปิดฟังมากที่สุด  คือ  คลื่น 93.0 MHz (Cool FM)  โดยช่วงเวลา  18.01 - 21.00 น.  เป็น
ช่วงที่ตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังวิทยุมากที่สุด 
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 เว็บไซต์ที่ใช้มากที่สุด  คือ  www.sanook.com    นอกจากนั้นสื่ออออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด   คือ  
Facebook   

ส าหรับแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  และเป็น
แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด คือ  
จากแพทย์/พยาบาล   

ทั้งนี้ในส่วนของสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเห็นสื่อ
ของโครงการ  คิดเป็นร้อยละ  61.60  โดยเห็นสื่ออยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย  2.72  และเมื่อพิจารณาแต่ละสื่อ
พบว่า สื่อที่ตัวอย่างเห็นมากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์  สกู๊ปข่าวในรายการเร่ืองเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 มีค่าเฉลี่ย  3.11 

 
  5.1.1.3   กำรจดจ ำข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกนมในกำรเลี้ยงลูก 
 

ตัวอย่างส่วนใหญ่จดจ าข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ในระดับ  “มากที่สุด”  โดยมี
ค่าเฉลี่ย  4.64  และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่าข้อความที่จ าได้มากที่สุดได้แก่   

อันดับที่  1 ข้อ 1. นมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง  มีค่าเฉลี่ย  4.78   
อันดับที่  2  ข้อ 8.  นมแม่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมองและสร้างภูมิต้านทานในร่างกายลูก  

ค่าเฉลี่ย  4.74   
อันดับที่ 3  ข้อ  6. นมแม่ท าให้ร่างกายลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย  ค่าเฉลี่ย  2.99   
ทั้งนี้ข้อความที่มีการจดจ าได้น้อยที่สุด  คือ  ข้อ 3.  สารอาหารในนมผงเติมเท่าไหร่ก็ไม่ส าคัญเท่า

นมแม่   มีค่าเฉลี่ย  4.48 
 
  5.1.1.4  กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของผู้ท่ีเคยเห็นสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่   
 
  ตัวอย่างส่วนใหญ่หากก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตมีบุตรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ร้อยละ  
96.04  เน่ืองจาก 

อันดับที่  1  เพราะท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยบ่อย  มีพัฒนาการทางสมองที่ดี  ร้อยละ  16.03   
อันดับที่  2  มั่นใจในประโยชน์ของนมแม่   คิดเป็นร้อยละ  15.12   
อันดับที่  3  ได้รับข้อมูลจากสื่อว่า  “นมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นมากกว่านมผง 16 เท่า”  ร้อยละ  

13.72   
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  โดยอีกร้อยละ  3.96  ตัดสินใจไม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เน่ืองจาก 
อันดับที่  1  มีปัญหาสุขภาพ  เช่น  ไม่แข็งแรง  น้ านมไม่เพียงพอ  ร้อยละ  25.53   
อันดับที่  2   เพราะนมผงดีกว่านมแม่  ร้อยละ  19.15   
อันดับที่  3  เพราะนมผงมีคุณสมบัติทดแทนนมแม่ได้  ร้อยละ  14.89    

  นอกจากนั้นพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับมีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   คิดเป็นร้อยละ  95.26   โดยสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด  ได้แก่  สื่อโทรทัศน์  และผู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงดูลูกมากที่สุด    ได้แก่  ตนเอง  และ
ส่วนใหญ่คาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมากกว่า  6 เดือน   
 

5.1.2  กำรทดสอบสมมติฐำน 
 

สมมติฐำนข้อท่ี  1. ประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนครท่ีมีลักษณะประชำกรศำสตร์แตกต่ำงกันมีกำร
ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่ำงกัน  ผลการวิจัยพบว่า 

5.1.2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่
แตกต่างกัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     

5.1.2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่แตกต่างกัน  (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     

5.1.2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีจ านวนบุตรแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่แตกต่างกัน  (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     

5.1.2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่แตกต่างกัน  (เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     

5.1.2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่
แตกต่างกัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     

5.1.2.6 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ (ทั้งครอบครัว) แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลี้ยง
ลูกด้วยนมไม่แม่แตกต่างกัน  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     
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 สมมติฐำนข้อท่ี  2.  กำรเปิดรับสื่อโครงกำรรณรงค์กำรส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชำชนในเขต
กรุงเทพมหำนครมีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 

การเปิดรับสื่อไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  (ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้)     
แต่ทว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  95.26  เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยง

ลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับมีผลให้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และได้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึง  ร้อยละ 96.36    มี
เพียงร้อยละ 3.64  เท่านั้นที่เปิดรับสื่อแล้วไม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   

ทั้งนี้อีกร้อยละ  4.74   เห็นว่าสื่อหรือข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เปิดรับ
ไม่มีผลให้ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แต่ร้อยละ  92.31 ก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นเดียวกัน    มีเพียงร้อยละ  
7.69    เท่านัน้ที่ไม่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
 
5.2  สรุปผลกำรวิจัยตัวอย่ำงเพศชำย 
 

5.2.1  ข้อมูลด้ำนลักษณะทำงประชำกร 
 

ในส่วนของตัวอย่างเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  35 - 39  ปี  คิดเป็นร้อยละ  20.65  ไม่มีบุตร  คิดเป็น
ร้อยละ  42.29  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ  51.99  พนักงานบริษัทเอกชน  คิดเป็นร้อยละ  
37.06    มีรายได้ของครอบครัวตั้งแต่ 50,001 บาท ขึ้นไป  ร้อยละ 27.36   

 
5.2.2  พฤติกรรมกำรเปิดรับข่ำวสำร 

 
สื่อที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับมากที่สุดใน 1 สัปดาห์ คือ  สื่อโทรทัศน์  มีค่าเฉลี่ย 4.16  ทั้งนี้นอกจากสื่อ

หลักแล้วสื่อที่ตัวอย่างให้ความสนใจ/ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยที่สุดอันดับ 1  คือ  สื่อ Mupi (ป้ายบนฟุตบาท)  คิดเป็น
ร้อยละ 24.23  

ช่องรายการโทรทัศน์ที่เปิดรับข่าวสารบ่อยที่สุด  คือ ช่อง 3  โดยวันจันทร์ – ศุกร์ช่วงเวลา  18.01 – 22.00 น. 
จะเปิดรับชมมากที่สุด  ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์  จะเป็นช่วงเวลา  10.01 - 14.00 น.  และประเภทรูปแบบรายการที่รับชม
มากที่สุด  คือ  รายการข่าว 

คลื่นวิทยุที่เปิดฟังมากที่สุด  คือ  คลื่น 93.0 MHz (Cool FM)  โดยช่วงเวลา  06.01 - 09.00 น.  เป็นช่วงที่
ตัวอย่างส่วนใหญ่รับฟังวิทยุมากที่สุด 

 เว็บไซต์ที่ใช้มากที่สุด  คือ  www.sanook.com    นอกจากนั้นสื่อออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด   คือ  Facebook   
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ส าหรับแหล่งข้อมูลที่ตัวอย่างใช้หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด  และเป็นแหล่งข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด คือ  จากแพทย์/
พยาบาล   
 
 5.2.3  กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
 ในด้านการตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงลูก  พบว่า  ตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่ามีบทบาทส าคัญในการ
ตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงลูก  คิดเป็นร้อยละ  87.75   และในอนาคตหากภรรยาก าลังตั้งครรภ์หรืออนาคตมีลูก  
จะตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว   คิดเป็นร้อยละ  73.07   และส่วนใหญ่คาดว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
เพียงอย่างเดียวมากกว่า  6 เดือน  คิดเป็นร้อยละ  40.00   
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 

นโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเร่ืองที่หลายหน่วยงานทั้งภายในประเทศและทั่วโลกให้ความส าคัญ 
ในขณะที่การโฆษณาและการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารทารกและเด็กเล็กได้ส่งผลกระทบต่อทัศนคติการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ โดยท าให้แม่เข้าใจผิดว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมผงไม่แตกต่างจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โครงการรณรงค์
การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 
ในกลุ่มประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร  
 

ผลจากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่เห็นสื่อรณรงค์ชุดนี้สามารถจดจ าข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกนมในการเลี้ยงลูกได้ 
และตระหนักถึงความส าคัญของนมแม่ ดังจะเห็นได้จากการตอบค าถามปลายเปิดว่า “ลูกจะได้รับสารอาหารที่
มากกว่า  มีภูมิคุ้มกันดีกว่านมผง” “ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกตามค าแนะน า” หรือ “นมแม่คือ
ค าตอบที่ดีที่สุดที่ท าให้ลูกแข็งแรง” อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าเนื้อหาหลักที่ผู้ที่เคยเห็นสื่อโครงการรณรงค์จดจ า
ได้และตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี 3 อันดับแรก คือ “นมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง” “นมแม่มีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาสมองและสร้างภูมิต้านทานในร่างกายลูก” และ “นมแม่ท าให้ร่างกายลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย”  
ในขณะที่ข้อความหลักหรือสโลแกนที่โครงการต้องการให้ฝังอยู่ในความคิดของคนในสังคมนั้นกลับจดจ าได้น้อย
กว่า  แต่ไม่มีนัยส าคัญ  เนื่องจากยังมีค่าเฉลี่ยที่สูง (ค่าเฉลี่ย 4.64) 

 
อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่เคยเห็นสื่อรณรงค์นั้นคิดเป็นร้อยละ  61.60    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากช่วงเวลาในการ

ใช้สื่อเพื่อรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  คือ  ช่วงเดือนธันวาคม 2556 – เดือนกุมภาพันธ์ 2557  ซึ่งเป็นช่วงที่
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กรุงเทพมหานครเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมือง  ดังนั้นประชาชนส่วนใหญ่จึงมุ่งให้ความสนใจไปที่ข่าวสารทางด้าน
การเมืองเป็นหลัก จึงไม่ค่อยสนใจและเห็นสื่อของโครงการมากนัก  ทั้งนี้ สื่อที่ได้รับความนิยมสูง คือ สื่อออนไลน์ 
สื่อโทรทัศน ์และสื่อวิทยุ 

 
ผลการวิจัยที่น่าสนใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างคิดว่าตนเองมีบทบาทส าคัญในการ

ตัดสินใจเลือกนมในการเลี้ยงดูลูก และแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักในการรณรงค์ คือผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้ว แต่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามนั้นเป็นกลุ่มผู้หญิงที่หลากหลาย ทั้งผู้หญิงที่เป็นนักศึกษา 
ผู้หญิงโสด ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้ว อย่างไรก็ตาม อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ เน่ืองจากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงกลุ่มใด ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในขณะ
ที่ผู้หญิงที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีจ านวนบุตรแตกต่างกัน และมีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันจะมีการ
ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แตกต่างกันด้วย โดยอาจขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ทั้งปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ 
หรือต้องท างานนอกบ้าน  

 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการ

ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสื่อของโครงการรณรงค์ฯ  ไม่ได้เป็น
สาเหตุหลักในการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  แม้ว่าผู้นั้นจะได้ดูสื่อและเปิดรับสื่อต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันสื่อได้
ท าหน้าที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้ที่เคยเห็นสื่อรณรงค์เห็นด้วยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และอาจตัดสินใจเลือกที่ จะ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในอนาคต จึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้รับผลตอบรับเป็น
อย่างดีจากผู้ที่เคยเห็นสื่อรณรงค์นี้ ดังนั้น หากมีการรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยประชาชนทั่วไปหันมาตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ ดังนั้นในการท าโครงการ
รณรงค์ฯ  คร้ังต่อไปควรให้ความส าคัญกับสื่อโทรทัศน์ 

2. จากผลการวิจัยพบว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าถึงมากที่สุด  ดังนั้น
เพื่อให้ข้อมูลของโครงการรณรงค์ฯ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นควรเพิ่มสื่อออนไลน์ 

3. สื่อบุคคลเป็นสื่อที่น่าสนใจในการน ามาเป็นตัวกลางถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้รับสารตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เน่ืองจาก ผลการวิจัยพบว่า แพทย์ พยาบาล เป็นสื่อบุคคลที่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
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เลี้ยงลูก และเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด  นอกจากนี้ การ
ใช้คุณสรวิชญ์ สุบุญ (หมอก้อง) ซึ่งเป็นดาราที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในสังคมทั้งบทบาทของหมอและ
นักแสดง เป็นสื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ แต่หากจะท าการรณรงค์ในคร้ังต่อไปควรเลือกสื่อบุคคลที่
เป็นคุณแม่ยังสาวที่มีชื่อเสียงแทน เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับสารจดจ าภาพคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่  

4. การรณรงค์ในคร้ังต่อไปอาจเลือกใช้ “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม” โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่คุณแม่  
ให้มีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาสารที่เฉพาะเหมาะกับกลุ่มผู้รับสารที่ก าลังจะมีบุตรได้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว  และให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดเสวนา 
การจัดกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือการประกวดสุขภาพและพัฒนาการของเด็กที่โตจากการ เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมนี้จะท าให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งเพื่อที่จะได้
สามารถต่อยอดโครงการได้เองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
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ภำคผนวก  ก. 
 

แบบสอบถำม  (เพศหญิง) 
 

 แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง “กำรเปิดรับส่ือ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร” เพื่อประเมินโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การให้ข้อมูลของคุณ 
ไม่มีผลใดๆ  ข้อมูลจะไม่มีการน าไปเปิดเผย 
 

ค ำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  หรือ ตัวเลข  ลงในช่อง  ตามข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. อาย ุ

 1)  15 -19  ปี    2) 20 – 24 ปี     
 3)  25 – 29 ปี    4) 30 – 34 ปี     
 5)  35 – 39 ปี     

2. สถานภาพ 
 1)  โสด    2) สมรส     
 3)  หม้าย    4) หย่า  

3.  จ านวนบุตร (รวมตั้งครรภ์) 
 1)  ไม่มีบุตร    2) 1  คน     
 3)  2  คน    4) 3  คน 
 5)  มากกว่า  3  คน  

4. การศึกษาขั้นสูงสุด 
  1) มัธยมศึกษาตอนต้น   2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3) ปวช.    4) ปวส. 
  5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................  
5. อาชีพ  

 1) ธุรกิจส่วนตัว   2) ข้าราชการ 
 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4) พนักงานบริษัทเอกชน 
 5) นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  6) ค้าขาย 
 7) แม่บ้าน    8) รับจ้าง 
 9) เกษียณ    10) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 
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6. รายได ้ (ทั้งครอบครัว)  

 1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2)  10,000  – 20,000  บาท 
 3) 20,001 – 30,000 บาท  4)  30,001  – 40,000 บาท  
 5) 40,001 – 50,000  บาท  6)  50,000  บาท  ขึ้นไป 

 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมกำรเปิดรับสื่อ 
7.  ใน 1 สัปดาห์  คุณเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด  
 

ส่ือ ทุกวัน 
 
5 

5-6 วันต่อ
สัปดำห์ 

4 

3-4 วันต่อ
สัปดำห์ 

3 

1-2 วันต่อ
สัปดำห์ 

2 

ไม่เคย 
เปิดรับ 

1 
1. ดูโทรทัศน ์      
2. ฟังวิทย ุ      
3. อ่านนิตยสาร      
4. เล่นสื่อออนไลน์ 
(www./Facebook/Twitter/IG ฯลฯ) 

     

5. สื่อในรถไฟฟ้า BTS      
6. สื่อในรถไฟฟ้าใต้ดิน      
7. สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus Side)      
 

8.  นอกจากสื่อในข้อ 7 สื่อใดที่คุณให้ความสนใจ/ชื่นชอบและเปิดรับบ่อยท่ีสุด (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) สื่อหน้าโรงภาพยนตร์  2) Bus Half Wrap (สต๊ิกเกอร์ติดด้านนอกรถ EURO II + NGV) 
  3) Mupi (ป้ายบนฟุตบาท)  4) สื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า 
  5) บิลบอร์ด    6) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
9.  ส่วนใหญ่คุณดูโทรทัศน์ช่องใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
   1) ช่อง 3    2) ช่อง 5  
  3) ช่อง 7    4) ช่อง MCOT (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) 
  5) ช่อง NBT    6) ช่อง TPBS   
  7) Cable    8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
10.  วันจันทร์ – ศุกร์ คุณเปิดรบัชมโทรทัศน์มากที่สุดช่วงเวลาใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น. 
  3) 10.01 – 14.00 น.   4) 14.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. 
 

http://www./Facebook/Twitter/IG
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11.  วันเสำร์ – อำทิตย์ คุณเปิดรับชมโทรทัศน์มากที่สุดช่วงเวลาใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น. 
  3) 10.01 – 14.00 น.   4) 14.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. 
12. ประเภทรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ีคุณรับชม  3  อันดับแรก  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) รายการขา่ว    2) ทอล์กโชว์ 
  3) วาไรตี้    4) เกมโชว ์
  5) ละคร    6) สารคด ี
  7)เรียลลิต้ีโชว์    8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
13. คลื่นวิทยุที่คุณรับฟัง (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1)  88.5  MHz  (สบายดี เรดโิอ)  2)   93.0 MHz (Cool FM ) 
  3)  95.0  MHz (ลูกทุ่งมหานคร)  4)   95.5 MHz (Virgin Hitz) 
  5)  97.5 MHz (Seed FM)  6)   103.5 MHz (FM One)   
  7)  105.5 MHz (Eazy FM)  8)   106.5 MHz (Green Wave)     
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
14.  ช่วงเวลาที่คุณเปิดรับฟังวิทยุมากที่สุด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) 06.01 – 09.00 น.   2) 09.01 – 12.00 น. 
  3) 12.01 – 15.00 น.   4) 15.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 21.00 น.   6) 21.01 – 24.00 น. 
  7) 00.01- 03.00  น.   8) 03.01 – 06.00 น. 
15. เว็บไซต์ท่ีคุณใช้  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) www.sanook.com   2) www.kapook.com 
  3) www.mthai.com   4) www.manager.co.th 
  5) www.dek-d.com   6) www.teenee.com 
  7) www.exteen.com   8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
16. สื่อ on line ที่คุณชื่นชอบ  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1) Facebook    2)  Twitter 
  3) Instagram    4)  YouTube 
  5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 

 
 
 

http://www.kapook.com/
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17.  ถ้าคุณสนใจหาข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  คุณจะหาข้อมูลจากที่ใด (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1)  แพทย์ / พยาบาล   2) ญาติ / เพื่อนสนิท 
  3)  Facebook นมแม่   4) www.thaibreadfeeding.org  (ศูนย์นมแม่ฯ) 
  5)  www.dumex.co.th (นมผง Dumex) 6) www.enfababy.com (นมผงเอ็นฟาโกร) 
  7)  www.nestle.com (นมผงตราหมี)    8) การจัดบูธในโรงพยาบาล 
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 

18. สื่อชนิดใดท่ีคุณสามารถเขา้ถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด 
(โปรดเรียงอันดับ 1-3 จำกมำกไปหำน้อย) 
  1)  แพทย์ / พยาบาล   2) ญาติ / เพื่อนสนิท 
  3)  Facebook นมแม่   4) www.thaibreadfeeding.org  (ศูนย์นมแม่ฯ) 
  5)  www.dumex.co.th (นมผง Dumex) 6) www.enfababy.com (นมผงเอ็นฟาโกร) 
  7)  www.nestle.com (นมผงตราหมี)    8) การจัดบูธในโรงพยาบาล 
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 
19.  คุณเคยเห็นสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเล้ียงลูกด้วยนมแม่หรือไม่ 
  1) เคย     2) ไม่เคย (จบแบบสอบถาม  ขอบพระคุณในความร่วมมือ) 
 
20.  คุณเคยเห็นสื่อโครงการรณรงค์การส่งเสริมเล้ียงลูกด้วยนมแม่ต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 
 

สื่อ 
มำกที่สุด 

5 
มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. สื่อวิทย ุ      
- Spot วิทยุ  คลื่น  88.5      
- ข่าวประชาสัมพันธ์ คลื่น 88.5      
- Spot วิทยุ  คลื่น FM 103.5      

2. สื่อโทรทัศน์      
- สกู๊ปรายการเพื่อคนไทย  ช่อง 3      
- สกู๊ปข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นน้ี ช่อง 3      
- สกู๊ปข่าวในรายการเวทีข่าวสุดสัปดาห์  ช่อง 5      
- สัมภาษณ์ในรายการรู้เรื่องเมืองไทย ช่อง 5      
- Spot  รณรงค์ทางช่อง 5      
- Spot  รณรงค์ทาง ACT Channel      

http://www.thaibreadfeeding.org/
http://www.dumex.co.th/
http://www.enfababy.com/
http://www.nestle.com/
http://www.thaibreadfeeding.org/
http://www.dumex.co.th/
http://www.enfababy.com/
http://www.nestle.com/


145 
 

สื่อ 
มำกที่สุด 

5 
มำก 
4 

ปำนกลำง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

3.  สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus side)      
4.  สื่อบนรถไฟฟ้า BTS      
5.  ป้ายไวนิล      
6.  โปสเตอร ์      
7.  สติ๊กเกอร ์      
8.  ม่านกันแดดในรถยนต์      
9.  ผ้าอ้อม      
10. Graffiti (ภาพวาดบนก าแพง)      
 

ตอนท่ี  3  กำรจดจ ำข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกนมในกำรเลี้ยงลูก 
 
21. คุณจดจ าข้อมูลเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ในประเด็นต่อไปอย่างไร 

ข้อควำม มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

 ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 
1. นมแม่มีประโยชน์มากกว่านมผง      
2. นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 1,000  ชนิด  และภูมิคุ้มกัน 
   โรคต่างๆ 

     

3. สารอาหารในนมผงเติมเท่าไหร่ก็ไม่ส าคัญเท่านมแม่      
4. นมแม่สะอาด  ปราศจากสารเจือปน      
5. นมแม่  แน่ที่สุด      
6. นมแม่ท าให้ร่างกายลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยเป็นโรคง่าย      
7. ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวช่วง 6 เดือนแรก      
8. นมแม่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสมองและสร้างภูมิต้านทาน 
    ในร่างกายลูก 

     

9. นมแม่มีสารอาหารที่จ าเป็นต่อทารกมากกว่านมผงถึง 16 เท่า      
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ตอนท่ี 4  กำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
22. หากคุณก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตมีลูก  คุณจะตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือไม่  เพราะอะไร 
 

1) ใช่  เพราะเหตุใด  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 2) ไม่ใช่  เพราะเหตุใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

        1)  ได้รับข้อมูลจากสื่อเก่ียวกับโครงการรณรงค์ 
                 ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
        2)  ได้รับความรู้จากแพทย์และพยาบาล 
        3)  การสนับสนุนจากที่ท างาน  เช่น  มีสถานที่ 
                 ให้บีบเก็บน้ านม   
        4) ได้รับข้อมูลจากสื่อว่า  “นมแม่มีสารอาหาร 
                 ที่จ าเป็นมากกว่านมผง 16 เท่า” 
        5)  มีหน่วยงานที่พร้อมให้ค าแนะน า  สนับสนุน   
                เม่ือแม่กลับไปเล้ียงดูลูกที่บ้าน 
        6)  ได้รับข้อมูลจากหนังสือและคู่มือเล้ียงดูลูก  
        7)  ม่ันใจในประโยชน์ของนมแม่    
        8)  ท าให้ลูกแข็งแรง  ไม่ป่วยบ่อย  มีพัฒนาการ 
                 ทางสมองที่ด ี
        9)  ประหยัดค่าใช้จ่าย 

        1)  มีปัญหาสุขภาพ  เชน่  ไม่แข็งแรง  น้ านมไม่ 
                 เพียงพอ 
        2)  เพราะนมผงดีกว่านมแม่ 
        3)  เพราะนมผงมีคุณสมบัติทดแทนนมแม่ได้ 
        4)  ต้องออกไปท างานนอกบ้าน ให้นมลูกไม่ได้ 
        5)  นมผงชงง่าย  สะดวก  สามารถให้ได้ทุกที่  
                 ทุกเวลา 
        6)  ไม่ได้เล้ียงลูกเอง 
        7)  การโฆษณาจูงใจให้ใช้นมผง 
        8)  กลัวหน้าอกเสียทรง   
        9)  ได้รับค าแนะน าจากแพทย์  พยาบาลให้ใช้ 
                 นมผง 
        
    

 
23.  สื่อหรือข้อมูลเก่ียวกับโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่คุณเปิดรับ  มีผลให้คุณตัดสินใจเลี้ยงลูก   
      ด้วยนมแม่หรือไม่ 
  1) ใช่     2) ไม่ใช่ เพราะ.................................................................. 
 

24. สื่อของโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  สื่อใดมีผลให้คุณตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 
     มำกที่สุด  (เลือกตอบเพียงข้อเดียว) 
  1)  สื่อวิทยุ    2) สื่อโทรทัศน์ 
  3)  สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus side) 4) สื่อบนรถไฟฟ้า BTS 
  5)  ป้ายไวนิล    6) โปสเตอร์ 
  7)  สต๊ิกเกอร์       8) ม่านกันแดดในรถยนต์ 
  9)  ผ้าอ้อม    10) Graffiti (ภาพวาดบนก าแพง)   
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25.  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อคุณมำกที่สุดในการตัดสินใจเลือกนมให้ลูก  
.  1)  สาม ี    2)  ปู่  ยา  ตา  ยาย      
 3)  แพทย์    4)  พยาบาล 
 5)  เพื่อน    6)  ตัวเอง    
 7)  ลูก    8)  อื่นๆ (โปรดระบุ......................................) 
 

26.  ระยะเวลาที่คุณคาดว่าจะเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว  และเพราะเหตุใด 
.  1)  1  เดือน     2)  2  เดือน     
 3)  3  เดือน    4)  4  เดือน 
 5)  5  เดือน    6)  6  เดือน 

  7)  มากกว่า  6  เดือน 
เหตุผลท่ีคุณเลือกตอบ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

******ขอบพระคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม****** 
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ภำคผนวก  ข. 
 

แบบสอบถำม  (เพศชำย) 
 

 แบบสอบถามน้ีจัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเรื่อง “กำรเปิดรับส่ือ  กำรจดจ ำข่ำวสำร  และกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ของประชำชนในเขตกรุงเทพมหำนคร” เพื่อประเมินโครงการรณรงค์การส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การให้ข้อมูลของคุณ 
ไม่มีผลใดๆ  ข้อมูลจะไม่มีการน าไปเปิดเผย 
 

ค ำชี้แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  หรือ ตัวเลข  ลงในช่อง  ตามข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. อาย ุ

 1)  20 – 24 ปี    2) 25 – 29 ปี    
 3)  30 – 34 ปี     4) 35 – 39 ปี    
 5)  40 – 44  ปี     6) 45 – 49 ปี  

2.  จ านวนบุตร (รวมบุตรในกรณีที่ภรรยาก าลังตั้งครรภ์) 
 1)  ไม่มีบุตร    2) 1  คน     
 3)  2  คน    4) 3  คน 
 5)  มากกว่า  3  คน  

3. การศึกษาขั้นสูงสุด 
  1) มัธยมศึกษาตอนต้น   2) มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3) ปวช.    4) ปวส. 
  5) ปริญญาตรี    6) ปริญญาโท 
  7) ปริญญาเอก    8) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................  
4. อาชีพ  

 1) ธุรกิจส่วนตัว   2) ข้าราชการ 
 3) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   4) พนักงานบริษัทเอกชน 
 5) นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา  6) ค้าขาย 
 7) รับจ้าง    8) เกษียณ 
 9) อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................... 

5. รายได ้ (ทั้งครอบครัว)  
 1) ต่ ากว่า 10,000 บาท   2)  10,000  – 20,000  บาท 
 3) 20,001 – 30,000 บาท  4)  30,001  – 40,000 บาท  
 5) 40,001 – 50,000  บาท  6)  50,000  บาท  ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  พฤติกรรมกำรเปิดรับส่ือ 
6.  ใน 1 สัปดาห์  คุณเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด  
 

ส่ือ ทุกวัน 
 
5 

5-6 วันต่อ
สัปดำห์ 

4 

3-4 วันต่อ
สัปดำห์ 

3 

1-2 วันต่อ
สัปดำห์ 

2 

ไม่เคย 
เปิดรับ 

1 
1. ดูโทรทัศน ์      
2. ฟังวิทย ุ      
3. อ่านนิตยสาร      
4. เล่นสื่อออนไลน์ 
(www./Facebook/Twitter/IG ฯลฯ) 

     

5. สื่อในรถไฟฟ้า BTS      
6. สื่อในรถไฟฟ้าใต้ดิน      
7. สื่อข้างรถประจ าทาง (Bus Side)      
 
7.  นอกจากสื่อในข้อ 6 แล้วสื่อใดท่ีคุณให้ความสนใจ / ชื่นชอบและคุณเปิดรับบ่อยท่ีสุด (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไป
หาน้อย) 
  1) สื่อหน้าโรงภาพยนตร์  2) Bus Half Wrap (สต๊ิกเกอร์ติดด้านนอกรถ EURO II + NGV) 
  3) Mupi (ป้ายบนฟุตบาท)  4) สื่อบริเวณชั้นขายของในห้างสรรพสินค้า 
  5) บิลบอร์ด    6) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
 

8.  ส่วนใหญ่คุณดูโทรทัศน์ช่องใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
   1) ช่อง 3    2) ช่อง 5  
  3) ช่อง 7    4) ช่อง MCOT (ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.) 
  5) ช่อง NBT    6) ช่อง TPBS   
  7) Cable    8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
9.  วันจันทร์ – ศุกร์ คณุเปิดรับชมโทรทัศน์มากที่สุดช่วงเวลาใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น. 
  3) 10.01 – 14.00 น.   4) 14.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. 
 

 
 
 

http://www./Facebook/Twitter/IG
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10.  วันเสำร์ – อำทิตย์ คุณเปิดรับชมโทรทัศน์มากที่สุดช่วงเวลาใด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) 02.01 – 06.00 น.   2) 06.01 – 10.00 น. 
  3) 10.01 – 14.00 น.   4) 14.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 22.00 น.   6) 22.01 – 02.00 น. 
11. ประเภทรูปแบบรายการโทรทัศน์ท่ีคุณรับชม  3  อันดับแรก  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) รายการขา่ว    2) ทอล์กโชว์ 
  3) วาไรตี้    4) เกมโชว ์
  5) ละคร    6) สารคด ี
  7)เรียลลิต้ีโชว์    8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................... 
12. คลื่นวิทยุที่คุณรับฟัง (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1)  88.5  MHz  (สบายดี เรดโิอ)  2)   93.0 MHz (Cool FM ) 
  3)  95.0  MHz (ลูกทุ่งมหานคร)  4)   95.5 MHz (Virgin Hitz) 
  5)  97.5 MHz (Seed FM)  6)   103.5 MHz (FM One)   
  7)  105.5 MHz (Eazy FM)  8)   106.5 MHz (Green Wave)     
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
13.  ช่วงเวลาที่คุณเปิดรับฟังวิทยุมากที่สุด  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) 06.01 – 09.00 น.   2) 09.01 – 12.00 น. 
  3) 12.01 – 15.00 น.   4) 15.01 – 18.00 น. 
  5) 18.01 – 21.00 น.   6) 21.01 – 24.00 น. 
  7) 00.01- 03.00  น.   8) 03.01 – 06.00 น. 
14. เว็บไซต์ท่ีคุณใช้  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) www.sanook.com   2) www.kapook.com 
  3) www.mthai.com   4) www.manager.co.th 
  5) www.dek-d.com   6) www.teenee.com 
  7) www.exteen.com   8) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
15. สื่อ on line ที่คุณชื่นชอบ  (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1) Facebook    2)  Twitter 
  3) Instagram    4)  YouTube 
  5) อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 

 
 
 

http://www.kapook.com/
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16.  ถ้าคุณสนใจหาข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  คุณจะหาข้อมูลจากที่ใด (โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1)  แพทย์ / พยาบาล   2) ญาติ / เพื่อนสนิท 
  3)  Facebook นมแม่   4) www.thaibreadfeeding.org  (ศูนย์นมแม่ฯ) 
  5)  www.dumex.co.th (นมผง Dumex) 6) www.enfababy.com (นมผงเอ็นฟาโกร) 
  7)  www.nestle.com (นมผงตราหมี)    8) การจัดบูธในโรงพยาบาล 
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 

17. สื่อชนิดใดท่ีคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สะดวก  รวดเร็ว  และน าเสนอข้อมูลได้ดีที่สุด 
(โปรดเรียงอันดับ 1-3 จากมากไปหาน้อย) 
  1)  แพทย์ / พยาบาล   2) ญาติ / เพื่อนสนิท 
  3)  Facebook นมแม่   4) www.thaibreadfeeding.org  (ศูนย์นมแม่ฯ) 
  5)  www.dumex.co.th (นมผง Dumex) 6) www.enfababy.com (นมผงเอ็นฟาโกร) 
  7)  www.nestle.com (นมผงตราหมี)    8) การจัดบูธในโรงพยาบาล 
  9)  อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................................  
 

ตอนที่  3   ค ำถำมเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
18. หากภรรยาคุณก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตคุณมีลูก  คุณเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจเลือกนมในกำรเลี้ยงดูลูก
หรือไม่ 
  1) ใช่     2) ไม่ใช่ 
19. หากภรรยาคุณก าลังตั้งครรภ์หรือในอนาคตคุณมีลูก  คุณจะตัดสินใจเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่ำงเดียวหรือไม่ 
  1) ใช่     2) ไม่ใช่ 
20.  ระยะเวลาที่คุณคาดว่าจะให้ภรรยาเล้ียงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว 

.  1)  1  เดือน    2)  2  เดือน     
 3)  3  เดือน    4)  4  เดือน 
 5)  5  เดือน    6)  6  เดือน 

  7)  มากกว่า  6  เดือน 
เหตุผลท่ีคุณเลือกตอบ................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 

 
******ขอบพระคุณส ำหรับควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม****** 

http://www.thaibreadfeeding.org/
http://www.dumex.co.th/
http://www.enfababy.com/
http://www.nestle.com/
http://www.thaibreadfeeding.org/
http://www.dumex.co.th/
http://www.enfababy.com/
http://www.nestle.com/

	บทคัดย่อ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	เนื้อหางานวิจัย

