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บทคัดย่อ
อัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นยังต�า่ กว่าเป้าหมายทีอ่ งค์การอนามัยโลกองค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และประเทศไทยได้ก�าหนดไว้ ปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ของมารดาวัยรุ่น คือ ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของ
โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บต่อความรูใ้ นการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ที่ 6 สัปดาห์หลังคลอดของมารดาวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีตั้งครรภ์ครั้งแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 44 คน
แบ่งเป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ 22 คน เครือ่ งมือในการวิจยั ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บ
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และแบบติดตามการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว เครื่องมือวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิก่อนน�าไปใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิตทดสอบที และสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. ภายหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาสูงกว่าก่อนการได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.001)
2. ภายหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้ในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p <.001)
3. ภายหลังการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ กลุ่มทดลองมีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวที่
6 สัปดาห์หลังคลอดสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p =.004)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บเป็นเครื่องมือที่สามารถเพิ่มความรู้ในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดา และเพิม่ อัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุน่ ได้ ดังนัน้ พยาบาลควรน�าโปรแกรมการ
เรียนรู้ผ่านเว็บไปใช้ในการให้ความรู้และส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น
* ผู้เขียนหลัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
* Corresponding Author, Assistant Professor, Faculty of Nursing Chiang Mai University
** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
** Associate Professor, Faculty of Nursing, Chiang Mai University
*** พยาบาลช�านาญการพิเศษ หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
*** Registered nurse, Antenatal Care Unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
วันที่รับบทความ 25 พฤษภาคม 2564 วันที่แก้ไขบทความ 11 กรกฎาคม 2564 วันที่ตอบรับบทความ 26 กรกฎาคม 2564
342

พยาบาลสาร ปี ท่ี 48 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2564
Nursing Journal Volume 48 No.3 July-September 2021

Effects of a Web-Based Instruction Program on Breastfeeding Knowledge
and Exclusive Breastfeeding Rates Among Adolescent Mothers

ค�าส�าคัญ: การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา มารดาวัยรุ่น โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา อัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
Abstract
Exclusive breastfeeding rates in adolescent mothers were lower than the targets of the
World Health Organization, The United Nations Children's Fund, and Thailand. An important factor
influencing breastfeeding by adolescent mothers was breastfeeding knowledge. This quasi-experimental research aimed to study the effect of a web-based instruction program on breastfeeding
knowledge and exclusive breastfeeding rates among adolescent mothers. The participants consisted
of 44 adolescent first-time pregnant women and were equally divided into an experimental group
(n = 22) and a control group (n = 22). The research instruments’ quality was evaluated by experts
before being applied. Statistics used for data analysis included descriptive statistics, a t-test and
a Chi-square test.
The results of the study revealed that:
1. After participating in the web-based instruction program, the experimental group had a
statistically significant higher mean score of breastfeeding knowledge than before participating in
the program (p < .001).
2. After participating in the web-based instruction program, the experimental group had
statistically significant higher mean different scores for breastfeeding knowledge than the control
group (p < .001).
3. After participating in the web-based instruction program, the experimental group had
statistically significant higher exclusive breastfeeding rates at 6 weeks postpartum than the control
group (p = .004).
The results of this study demonstrate that a web-based instruction program can increase
breastfeeding knowledge and enhance the exclusive breastfeeding rate in adolescent mothers.
Therefore, nurse-midwives should use this program to educate and promote breastfeeding in
adolescent mothers.
Keywords: Breastfeeding, Adolescent mothers, Web-based instruction, Breastfeeding knowledge,
Breastfeeding rate
ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหา
การเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดามี ป ระโยชน์ ต ่ อ
สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจทั้ ง ของมารดาและทารก
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization:
WHO) และองค์ ก ารทุนเพื่อเด็ก แห่ง สหประชาชาติ

(The United Nations Children's Fund: UNICEF)
จึงได้แนะน�าให้ทารกได้ รับนมมารดาภายใน 1 ชั่วโมง
แรกหลังเกิด และให้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
จนบุตรอายุ 6 เดือน จากนั้นเลี้ยงด้วยนมมารดาร่วม
กับอาหารตามวัยเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือนานกว่านั้น
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้ผ่านเว็บต่อความรู ้ในการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดา
และอัตราการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ ่น

(WHO, 2016) แต่ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
พบการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่องค์การอนามัยโลกได้แนะน�า มีเด็กจ�านวนไม่น้อยที่
ไม่ได้รับนมมารดาตั้งแต่แรกเกิดหรือไม่ได้รับนมมารดา
อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกหลังเกิด จากรายงานการ
ส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.
2562 ของส�านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ
พบอัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6 เดือน
เพียงร้อยละ 14 ซึง่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทอี่ งค์การอนามัย
โลกและประเทศได้ตงั้ เป้าหมายเอาไว้ทอี่ ย่างน้อยร้อยละ
50 (National Statistic Office, 2020) การเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาจะประสบผลส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้นั้นจะต้องมีการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งที่
จะเกิดปัญหาในการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา เช่น มารดา
วัยรุ่น และมารดาที่ท�างานนอกบ้าน (Sangwarn &
Naromrum, 2020)
มารดาวัยรุน่ เป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั ราการเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาต�่ากว่ากลุ่มมารดาวัยผู้ใหญ่ จากการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีมารดาวัยรุ่นเพียงร้อย
ละ 19 ที่สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่อง
จนถึง 6 เดือน ในขณะที่มารดาวัยผู้ใหญ่อายุ 20-29 ปี
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนือ่ งจนถึง 6 เดือนร้อย
ละ 34 นอกจากนีม้ ารดาวัยรุน่ ยังมีอตั ราการเริม่ ต้นเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาค่อนข้างต�่าและระยะเวลาในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมารดา
วัยผู้ใหญ่ ขณะที่อัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของ
มารดาวัยรุ่นอยู่ในระดับต�่า แต่อัตราการคลอดบุตรของ
มารดาวัยรุ่นกลับเพิ่มขึ้น จากรายงานสถานการณ์การ
คลอดในประเทศไทย พ.ศ. 2561 พบมารดาที่มีอายุ
ต�่ากว่า 20 ปีถึงร้อยละ 11.54 ของการคลอดทั้งหมด
(Bureau of Reproductive Health, 2019) และจาก
การศึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของมารดา
วัยรุ่นในประเทศไทย พบว่ามีมารดาวัยรุ่นเพียงร้อยละ
27 เท่านั้นที่สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ได้ต่อเนื่องถึง 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการ
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เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาไม่ถูกต้อง (Puapompong,
Raungrongmorakot, Manolerdtewan, Ketsuwan,
& Wongin, 2014)
จากการทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ (integrative review) ของศศิธารา น่วมภา และฟองค�า ติลก
สกุลชัย (Nuampa & Tilokskulchai, 2017) พบปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาของมารดา
วัยรุน่ และการเพิม่ ระยะเวลาการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดา
คือ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์กรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน โดย
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ท�าให้มารดาวัยรุ่นเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวน้อยกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่ คือ ปัจจัย
ด้านอายุ ด้านทัศนคติ ด้านความขัดแย้งในพัฒนากิจ
และด้านความรู้ (Grassley & Sauls, 2012) จะเห็นได้
ว่าปัจจัยทีจ่ ะท�าให้การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาในมารดา
วัยรุน่ ประสบผลส�าเร็จ มีทงั้ ปัจจัยทีส่ ามารถปรับเปลีย่ น
ได้และปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ส�าหรับปัจจัย
ที่พยาบาลผดุงครรภ์สามารถให้การส่งเสริมเพื่อปรับ
เปลีย่ นและเป็นปัจจัยส�าคัญทีท่ า� ให้มารดาวัยรุน่ ประสบ
ผลส�าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา คือ ปัจจัยด้าน
ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เนื่องจากมารดา
วัยรุน่ ยังอยูใ่ นวัยเรียน มีระดับการศึกษาทีไ่ ม่สงู และส่วน
มากไม่ได้มาฝากครรภ์หรือมาฝากครรภ์ช้า จึงท�าให้มี
ข้อจ�ากัดของการได้รับความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา (Ruan et al, 2019)
มารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้ในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาน้อยกว่ามารดาวัยผู้ใหญ่ มีมารดาวัย
รุ่นจ�านวนน้อยมีความรู้ว่าน�้านมมารดาเป็นอาหารที่ดี
ที่สุดส�าหรับทารกและขาดความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร
ในน�้านมมารดา ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาอย่างเดียว (Kanhadilok & McGrath,
2015) การที่มารดาวัยรุ่นมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์
ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในระดับต�่าส่งผลให้
ขาดความมั่นใจและขาดความตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดา มารดาวัยรุ่นที่ได้รับความรู้ในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาตัง้ แต่ในระยะตัง้ ครรภ์ไปจนถึงหลังคลอด
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มีแนวโน้มที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างต่อเนื่องไป
จนถึง 6 เดือน ดังนั้นการส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวได้ประสบความส�าเร็จ
จึงจ�าเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่มารดาตั้งแต่ระยะตั้ง
ครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอด สอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมอย่ า งเป็ น ระบบของพั ช ริ น ทร์ เงิ น ทอง
กรรณิการ์ กันธะรักษา และนงลักษณ์ เฉลิมสุข (Ngoenthong, Kantaraksa, & Chaloumsuk, 2015) เกีย่ วกับ
การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดา
วัยรุ่น พบว่าประสิทธิผลของการให้ความรู้ขึ้นกับปัจจัย
3 ประการ คือ รูปแบบการให้ความรู้ ช่วงเวลาในการ
ให้ความรู้และผู้ให้ความรู้ ซึ่งการให้ความรู้ทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคลท�าให้เกิดผลลัพธ์ทดี่ ตี อ่ การเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดา ช่วงเวลาในการให้ความรูพ้ บว่าการให้ความรู้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ไปจนถึง
หลังคลอดมีผลเพิ่มความรู้ เพิ่มระยะเวลา เพิ่มอัตรา
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวและหากผู้ให้
ความรู้เป็นบุคลากรทางวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพจะสามารถเพิ่มระดับความรู้ให้แก่มารดาวัยรุ่น
เป็นอย่างมาก
ในประเทศไทยรู ป แบบการให้ ค วามรู ้ ใ นการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาแก่สตรีวัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นการ
ให้ความรู้โดยการบรรยาย และ/หรือการบรรยายร่วม
กับการสาธิต สาธิตย้อนกลับ รวมถึงการให้ความรู้โดย
การโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมบ้าน เป็นการให้ความรู้โดย
พยาบาลผดุ ง ครรภ์ ใ นโรงพยาบาลและส่ ว นใหญ่ จ ะ
เป็นการให้ความรู้ในระยะตั้งครรภ์ หรือในระยะหลัง
คลอดเท่านัน้ ซึง่ การให้ความรูโ้ ดยวิธดี งั กล่าวมีขอ้ จ�ากัด
ทางด้านสถานทีแ่ ละเวลาทีต่ อ้ งตรงกันระหว่างพยาบาล
ผดุ ง ครรภ์ กั บ มารดาวั ย รุ ่ น นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งการ
พยาบาลผดุงครรภ์จ�านวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยว
การเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาแก่สตรีวยั รุน่ ทีต่ อ้ งให้ความ
รู้แยกจากสตรีวัยผู้ใหญ่เพราะมีการรับรู้และการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน จึงอาจเป็นข้อจ�ากัดในช่วงที่มีปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาล ปัจจุบนั ได้มกี ารน�าสือ่ สังคมออนไลน์
มาใช้ในการส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่าง

แพร่หลาย โดยพบว่าเว็บไซด์เป็นสื่อที่สามารถให้ความ
รู้และแรงจูงใจส�าหรับวัยรุ่นได้เป็นอย่างดีและข้อความ
ที่เขียนผ่านสื่อออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดามีผลต่อความตั้งใจในการเลี้ยงบุตร
ด้วยมารดา (Giglia & Binns, 2014)
การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ (web-based Instruction) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ผสมผสานกับกระบวนการออกแบบ
การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ (online)
ที่ผนวกคุณสมบัติไฮเปอร์มีเดีย (hypermedia) เข้ากับ
คุณสมบัติของเครือข่ายเวิลด์ ไวด์ เว็บ (world wide
web) เพือ่ สร้างสิง่ แวดล้อมแห่งการเรียนทีไ่ ม่มขี อบเขต
จ�ากัดของระยะทางและเวลาที่แตกต่างกันของผู้เรียน
ผู้สอนและผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน
หรือเวลาเดียวกันก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้เหมือน
ห้องเรียนปกติ การมีข้อมูลที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลาท�าให้ผู้เรียนมีอิสระและความคล่องตัวใน
การเรียน สามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเอง เลือก
ล�าดับเนื้อหาบทเรียนตามความต้องการ เรียนตามเวลา
ที่ผู้เรียนสะดวกและเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถ
ทบทวนเนือ้ หาหรือเข้ามาศึกษาเพิม่ เติมเมือ่ เกิดข้อสงสัย
ได้ ท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning)
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องข้อจ�ากัดทางด้านบุคลากร
สถานที่และเวลาได้ (Chantra, Yuangsoi, & Teeraputon, 2017) การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บให้เหมาะ
สมกับลักษณะของผู้เรียนจ�าเป็นต้องมีการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาสื่ออย่างเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจน ซึ่งการออกแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบ
แอดดี (ADDIE model) เป็นกระบวนการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบ (system
approach) และเป็นขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นน�าไปใช้
และขัน้ การประเมินผล ช่วยให้การจัดการเรียนรูผ้ า่ นเว็บ
สามารถตอบสนองตามลักษณะและความต้องการของ
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้ผ่านเว็บต่อความรู ้ในการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดา
และอัตราการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ ่น

ผู้เรียน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าการส่งเสริม
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาผ่านเว็บสามารถเพิ่มอัตรา
การเริ่มต้นเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา เพิ่มระยะเวลาใน
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา และเพิ่มอัตราการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวได้ (Ahmed, Roumani,
Szucs, Zhang, & King, 2016) แต่อย่างไรก็ตามการ
ศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาในมารดาวัยผู้ใหญ่และยัง
ไม่พบการศึกษาที่ใช้การเรียนรู้ผ่านเว็บเพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมารดาในกลุ่มมารดาวัยรุ่น ดังนั้นการ
พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บจะช่วยให้มารดาวัย
รุ่นสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
ตามความสะดวก สามารถก�าหนดการเรียนรูข้ องตนเอง
ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับวัยรุน่ ท�าให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาจะส่งผลให้ประสบผล
ส�าเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูใ้ นการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นก่อนและหลัง
การได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
2. เพือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ คะแนนความรูใ้ นการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุ่นระหว่างกลุ่ม
ที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บกับกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวของมารดาวัยรุ่นระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บกับกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การพยาบาล
ตามปกติที่ 6 สัปดาห์หลังคลอด
สมมติฐานการวิจัย
1. มารดาวัยรุน่ หลังการได้รบั โปรแกรมการเรียน
รู้ผ่านเว็บมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรม
2. มารดาวัยรุ่นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้
ผ่านเว็บมีคา่ เฉลีย่ คะแนนความรูใ้ นการเลีย้ งบุตรด้วยนม
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มารดาสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ
3. มารดาวัยรุ่นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเรียน
รู้ผ่านเว็บมีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตามปกติที่ 6 สัปดาห์
หลังคลอด
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นมีความรู้ในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
(web-based instruction) เป็นการน�ากรอบแนวคิด
ของ ADDIE Instructional Design Model (Branch,
2010) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นวิเคราะห์ (analysis) เป็นการวิเคราะห์ลกั ษณะของผูเ้ รียน และเนือ้ หาให้
สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผูเ้ รียน
2) ขั้นการออกแบบ (design) เป็นการออกแบบเนื้อหา
ออกแบบหน้ า จอ ออกแบบปฏิ สั ม พั น ธ์ และจั ด ท� า
สตอรีบ่ อร์ด 3) ขัน้ การพัฒนา (development) เป็นการ
น�าสิ่งที่ได้ออกแบบ และจัดท�าสตอรี่บอร์ดมาสร้างและ
พัฒนาเป็นโปรแกรมสื่อการสอน พร้อมทั้งทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข 4) ขัน้ น�าไปใช้ (implementation) และ
5) ขั้นประเมินผล (evaluation) เพื่อประเมินว่าผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่ง
โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บที่พัฒนามาจาก ADDIE
Instructional Design Model จะท�าให้มารดาวัยรุ่น
เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ เนือ่ งจากได้มกี ารวิเคราะห์ลกั ษณะ
ของผู ้ เ รี ย น วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการและความสามารถของมารดาวัยรุ่น ด�าเนินการ
ออกแบบเนือ้ หา ออกแบบหน้าจอ ออกแบบปฏิสมั พันธ์
ให้เหมาะสมกับความสนใจของมารดาวัยรุ่น สามารถ
เรียนได้ตามความต้องการโดยไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องเวลา
และสถานที่ ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้มารดาวัยรุ่นมีความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
และมีพฤติกรรมในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่าง
เหมาะสม

Effects of a Web-Based Instruction Program on Breastfeeding Knowledge
and Exclusive Breastfeeding Rates Among Adolescent Mothers

วิธีการด�าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือมารดาวัยรุน่ ทีม่ อี ายุครรภ์ตงั้ แต่ 32
สัปดาห์และมาฝากครรภ์ทหี่ น่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ที่ 1 เชียงใหม่
กลุ่มตัวอย่างมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ อายุน้อย
กว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ครั้งแรก ไม่มีข้อจ�ากัดในการเลี้ยง
บุ ต รด้ ว ยนมมารดา สามารถอ่ า น เขี ย นภาษาไทย
สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์ได้ และยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย ส่วนเกณฑ์ในการยุติการเข้าร่วมวิจัย
ได้แก่ มีภาวะแทรกซ้อนทีท่ า� ให้ไม่สามารถเลีย้ งบุตรด้วย
นมมารดาได้ และใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
ไม่ครบทุกขั้นตอน ก�าหนดขนาดตัวอย่างโดยค�านวน
ขนาดอิทธิพล (effect size) จากงานวิจยั ของนวลจันทร์
ไพบูลย์บรรพต และสร้อย อนุสรณ์ธีรกุล (Phaiboonbunpot & Anusornteerakul, 2015) ได้ค่าขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 1.31 ก�าหนดอ�านาจการทดสอบเท่ากับ
.95 และระดับนัยส�าคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .05 ค�านวณหาก
ลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G-power ได้กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มละ 17 ราย ผู้วิจัยได้เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ
20 เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่าง ได้ขนาด
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมกลุม่ ละ 22
ราย จับคู่กลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดใน
เรือ่ งอายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และระดับความ
รู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจาก ADDIE Instructional Design Model
ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรง
คุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และน�าเครื่องมือไปทดลองใช้
กับมารดาวัยรุ่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 5 ราย จากนั้นน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
สมบูรณ์ก่อนน�าไปใช้จริง

ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของ
มารดาวัยรุ่น ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้ 2) แบบสอบถามความรู้
ในการเลี้ ย งบุ ต รด้ ว ยนมมารดา ที่ ดั ด แปลงมาจาก
แบบสอบถามความรู้เรื่องการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
ของจารุพร เพชรอยู่ กรรณิการ์ กันธะรักษา และนันทพร
แสนศิรพิ นั ธ์ (Phetyoo, Kantaruksa, & Sansiriphun,
2016) มีข้อค�าถามจ�านวน 31 ข้อ มี 2 ตัวเลือก คือ ใช่
หรือ ไม่ใช่ คะแนนรวมอยู่ในช่วง 0-31 คะแนน ตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 คน ได้ดัชนีความตรงของเนื้อหา
(CVI) เท่ากับ 1.00 น�าไปทดลองใช้กับมารดาวัยรุ่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 10 คน แล้ว
น�ามาหาความเชือ่ มัน่ ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .89 และ
3) แบบติดตามการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวที่
6 สัปดาห์หลังคลอด มีข้อค�าถาม 1 ข้อ ถามถึงการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวโดยไม่ให้นา�้ หรืออาหารอืน่
นอกจากยาตามแผนการรักษาของแพทย์ มี 2 ตัวเลือก
คือ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หากค�าตอบเป็นไม่ใช่จะต้องระบุว่า
เลี้ยงเป็นระยะเวลานานเท่าใดและเพราะเหตุใดจึงหยุด
ให้นมมารดา น�าไปหาค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 1.00
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองหลังผ่าน
การพิจาณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ และคณะกรรมการวิ จั ย ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 1
เชียงใหม่ พร้อมท�าหนังสือขออนุญาตในการรวบรวม
ข้อมูลต่อผูอ้ า� นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
และผู ้ อ� า นวยการโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ 1
เชียงใหม่ เมื่อได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการ ผู้วิจัยคัดกรอง
กลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์คุณสมบัติและให้ข้อมูลเบื้อง
ต้ น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย แก่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง จากนั้ น ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์การวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือปฏิเสธการ
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้ผ่านเว็บต่อความรู ้ในการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดา
และอัตราการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ ่น

เข้าร่วมการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างสมัครใจยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ให้กลุม่ ตัวอย่าง
บิดามารดา หรือผูป้ กครอง ลงชือ่ ในเอกสารการยินยอม
เข้าร่วมการวิจัยแล้วจึงด�าเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เป็นการพัฒนาโปรแกรม (development)
และส่วนที่ 2 เป็นการน�าไปใช้และการประเมินผล
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรม (development)
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บเพื่อให้ความรู้
เกีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่แก่มารดาวัยรุน่ ประกอบ
ด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ (analysis) ผู้วิจัยวิเคราะห์
ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย นซึ่ ง เป็ น มารดาวั ย รุ ่ น จากการ
วิเคราะห์พบว่า ลักษณะของมารดาวัยรุน่ มีความสามารถ
เรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความอยากรูอ้ ยากเห็น
ชอบการเรียนรู้ที่ท้าทาย มีส่วนร่วม ต้องการเรียนใน
ประเด็นส�าคัญ เนือ้ หาทีเ่ รียนต้องกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
และนิยมใช้เทคโนโลยีในรูปแบบพกพาเช่น โทรศัพท์มอื
ถือ แท็ปเล็ต ในการศึกษาหาความรู้
2. การออกแบบ (design) ผู ้ วิ จั ย ออกแบบ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน โดยเลือกใช้
ลักษณะบทเรียนแบบสาขา (branching) คือ ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ไม่ต้องเรียนแบบ
เรียงล�าดับเนือ้ หา ผูเ้ รียนสามารถย้อนกลับไปกลับมาใน
หน่วยย่อยต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถและความ
ต้องการของผู้เรียน และภายหลังจากผู้เรียนได้ศึกษา
จบในแต่ละหน่วย ผู้เรียนต้องตอบค�าถามท้ายบท หาก
ผู้เรียนตอบค�าถามถูกต้องมีสิ่งเร้าถัดไปมาเสนอให้ คือ
สามารถไปตอบข้อต่อไปได้ แต่ถ้าผู้เรียนตอบผิดต้อง
กลับไปอ่านและท�าความเข้าใจเนื้อหาในหน่วยนั้นอีก
ครั้ง แล้วจึงเลือกค�าตอบใหม่อีกจนกว่าจะถูกต้อง ซึ่ง
การตอบถูกเป็นการให้รางวัลหรือการเสริมแรงแก่ผู้
เรียนและท�าให้เกิดการเรียนรู้จากค�าตอบที่ถูก หากผู้
เรียนมีข้อสงสัยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้วิจัยผ่านทาง
ห้องกระดานสนทนา เนื้อหาการเรียนรู้แยกออกเป็น
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หน่วยย่อยตามสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ประกอบด้วย
ประโยชน์ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา กายวิภาค
และสรีรวิทยาของเต้านม กลไกการสร้างและการหลั่ง
น�้านม สื่อสัญญาณของทารกเมื่อหิวและอิ่ม ผลเสียของ
การเลีย้ งบุตรด้วยนมผสม เทคนิคการเลีย้ งบุตรด้วยนมา
รดาในที่สาธารณะ โดยออกแบบในการน�าเสนอเนื้อหา
ส่วนนี้ผ่าน ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ส�าหรับเนื้อหาใน
ส่วนของการฝกอุ้มทารก การจัดท่าให้นม การนวดเต้า
นม การบีบเก็บน�้านม น�าเสนอผ่านวิดิทัศน์
3. การพัฒนา (Development) ผู้วิจัยจัดท�า
สตอรี่บอร์ดตามที่ได้ออกแบบ จากนั้นน�ามาพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ โดยผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค
การออกแบบเว็ บ ไซด์ แ บบ responsive web คื อ
ออกแบบเว็ บ ไซด์ ใ ห้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นขนาดของ
เว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอของ
อุปกรณ์ที่มีขนาดและความละเอียดที่หลากหลาย จาก
นั้นน�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ผลิตบทเรียน จ�านวน 3 ท่าน ได้ทดลองใช้และประเมิน
โปรแกรม โดยในด้านเนื้อหาประเมินเกี่ยวกับ ความถูก
ต้องของเนื้อหา การใช้ภาษา ความชัดเจนของค�าถาม
ท้ายบทเรียน ด้านโปรแกรมได้ประเมินเกี่ยวกับล�าดับ
ของเนื้อหา การออกแบบหน้าจอ ภาพ ภาษา เสียง ตัว
อักษร สี การมีปฏิสัมพันธ์ จากนั้นท�าการแก้ไขและ
ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญ น�าไปทดลอง
ใช้กับมารดาวัยรุ่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ�านวน 5 ราย เพื่อประเมินความเข้าใจในเนื้อหา ความ
เหมาะสมของล�าดับขั้นตอนและน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้
มีความสมบูรณ์ก่อนน�าไปใช้ในจริง
ส่ ว นที่ 2 การน� า ไปใช้ แ ละการประเมิ น ผล
เป็ น การวิ จั ย กึ่ ง ทดลอง (quasi-experimental
research) แบบสองกลุ ่ ม วั ด ก่ อ น-หลั ง การทดลอง
(pretest-posttest control group design) เพือ่ ศึกษา
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บต่อความรู้ในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาและอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวที่ 6 สัปดาห์หลังคลอดของมารดาวัย
รุ่น มีขั้นตอนดังนี้

Effects of a Web-Based Instruction Program on Breastfeeding Knowledge
and Exclusive Breastfeeding Rates Among Adolescent Mothers

1. กลุ่มทดลองด�าเนินการโดย ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม
ตัวอย่างที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ และคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไป และตอบแบบสอบถามความรู้เกี่ยว
กับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ผูว้ จิ ยั แนะน�าวิธกี ารใช้โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บให้แก่
กลุม่ ทดลอง มอบคูม่ อื การใช้งานพร้อมรหัสผ่าน จากนัน้
ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้โปรแกรม ใช้เวลาประมาณ
10-15 นาที โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใช้งานได้ไม่
จ�ากัดจ�านวนครัง้ ซึง่ ระบบของโปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ น
เว็บจะมีการบันทึกจ�านวนครัง้ และช่วงเวลาของการเข้า
ใช้งานของกลุ่มตัวอย่างตามชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นผู้วิจัย
ติดตามประเมินความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อีกครั้งก่อนที่จะจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล และ
ติดตามประเมินการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
เมื่อครบ 6 สัปดาห์หลังคลอด โดยผู้วิจัยด�าเนินการจัด
กลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองก่อนเพื่อป้องกันการปน
เปอนของข้อมูล
2. กลุ่มควบคุม ได้รับการดูแลตามปกติจาก
พยาบาลที่หน่วยฝากครรภ์และที่หน่วยหลังคลอด เมื่อ
อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ผู้วิจัยเข้าพบและให้ตอบแบบ
บันทึกข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ภาย
หลังคลอดผู้วิจัยติดตามประเมินความรู้ในการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมมารดาก่อนที่จะจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
และติดตามประเมินการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่าง
เดียวเมื่อครบ 6 สัปดาห์หลังคลอด
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สถิติพรรณนา เปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมด้วยสถิติ Chi-Square และ
สถิติ Fisher exact เปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการ
เลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาก่อนและหลังได้รบั โปรแกรมการ
เรียนรูผ้ า่ นเว็บใช้สถิติ pair t-test วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของคะแนนความรูใ้ นการเลีย้ งบุตรด้วยนม

มารดาระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
กับกลุ่มได้รับการพยาบาลตามปกติ โดยใช้ independent t-test และใช้สถิติ Chi-Square เปรียบเทียบอัตรา
ของการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวที่ 6 สัปดาห์
หลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง
14-19 ปี โดยกลุ ่ ม ทดลองมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 17.95 ปี
(SD=1.25) และกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ย 17.91 ปี
(SD= 1.41) กลุ่มทดลองร้อยละ 45.44 มีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. กลุ่มควบคุมร้อยละ
40.90 มีการศึกษาระดับมัธยมต้น ทั้งกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีสถานภาพสมรสคู่ คิดเป็นร้อยละ 90.90
และ 95.56 ตามล�าดับ กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ ประกอบ
อาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.90 และ 45.54 ตาม
ล�าดับ ลักษณะครอบครัวของทัง้ สองกลุม่ เป็นครอบครัว
ขยาย ร้อยละ 68.18 และ 72.27 ตามล�าดับ กลุ่ม
ทดลองมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัว 16,390.91 บาท
(SD=9522.15) ส่วนกลุ่มควบคุมมีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัว 18,909.09 บาท (SD=7867.41) ทัง้ สองกลุม่
มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมารดาอย่างเดียวเป็น
ระยะเวลา 6 เดือนคิดเป็นร้อยละ 90.90 และ 95.56
ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง
กลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ของครอบครัว และความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา
อย่างเดียว 6 เดือนไม่มีความแตกต่างกัน
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยว
กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มทดลองระหว่างก่อน
และหลังได้รับโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ พบว่า ภาย
หลังได้รบั โปรแกรมกลุม่ ทดลองมีคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (mean=29.13, SD= 1.46) สูง
กว่าก่อนการทดลอง (mean=23.73, SD= 2.41) อย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิติ (t =11.91, p < .001) ดังตารางที่ 1
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้ผ่านเว็บต่อความรู ้ในการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดา
และอัตราการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ ่น

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ
ก่อนได้รับโปรแกรม
หลังได้รับโปรแกรม
กลุ่มตัวอย่าง
t
p-value
Mean (SD)
Mean (SD)
กลุ่มทดลอง (n=22)
23.73 (2.41)
29.13 (1.46)
11.91
<.001
3. การเปรียบเทียบผลต่างของคะแนนความรู้
เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนได้รับโปรแกรมการ
เรียนรู้ผ่านเว็บและหลังได้รับโปรแกรม ระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม พบว่ากลุม่ ทดลองมี ผลต่างของ

คะแนนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ (t =4.85, p < .001) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ผลต่างของคะแนนความรูเ้ กีย่ วกับการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่กอ่ นและหลังได้รบั โปรแกรม
ของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ผลต่าง
คะแนนความรู้ในการเลี้ยง ก่อนได้รับโปรแกรม หลังได้รับโปรแกรม
t p-value
บุตรด้วยนมมารดา
Mean (SD)
Mean (SD)
(SD)
กลุ่มทดลอง (n=22)
23.73 (2.41)
29.13 (1.46)
5.41 (2.13) 4.85 <.001
กลุ่มควบคุม (n=22)
22.63 (1.79)
25.05 (2.19)
2.41 (1.96)
4. การเปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวที่ 6 สัปดาห์หลังคลอดระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีอัตราการ

เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญ (χ2 =8.19, p =.004) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวที่ 6 สัปดาห์หลังคลอดของกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม
กลุ่มทดลอง (n=22)
กลุ่มควบคุม (n=22)
การเลี้ยงบุตร
2
p-value
χ
ด้วยนมมารดา
จ�านวน (ร้อยละ)
จ�านวน (ร้อยละ)
นมมารดาอย่างเดียว
19 (86.4)
10 (45.5)
8.19
.004
ไม่ได้เลี้ยงด้วยนมมารดา
3 (13.6)
12 (54.5)
อย่างเดียว
การอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อพัฒนา
โปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บและศึกษาผลของโปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านเว็บต่อความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดา และอัตราการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว
ที่ 6 สัปดาห์หลังคลอดระหว่างกลุ่มที่ได้รับโปรแกรม
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การเรียนรู้ผ่านเว็บกับกลุ่มที่ได้รับการพยาบาลตาม
ปกติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานการ
วิจัยได้ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนความรู้ในการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาของมารดาวัยรุน่ หลังได้รบั โปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านเว็บสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมี

Effects of a Web-Based Instruction Program on Breastfeeding Knowledge
and Exclusive Breastfeeding Rates Among Adolescent Mothers

นัยส�าคัญทางสถิติ และมารดาวัยรุ่นที่ได้รับโปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านเว็บมีค่าเฉลี่ยผลต่างของคะแนนความรู้
ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมการ
เรียนรู้ผ่านเว็บได้ออกแบบเพื่อให้ความรู้แก่มารดาวัย
รุ่นตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงระยะหลังคลอด ซึ่งเป็นระยะ
เวลาที่มารดาวัยรุ่นมีความสนใจศึกษาหาความรู้ในการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา จึงท�าให้มารดาวัยรุ่นเกิดความ
สนใจเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บ ส่งผลให้มี
ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสูงขึ้น โปรแกรม
การเรียนรู้ผ่านเว็บมีลักษณะการให้ความรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเข้าถึงสื่อการ
สอนได้โดยไม่จ�ากัดว่าต้องอยู่ในชั้นเรียน สามารถเรียน
รู้ที่ใดก็ได้ที่มีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
เคลือ่ นทีท่ สี่ ามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ซึง่ สอดคล้องกับ
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นมารดาวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่
ต้องการอิสระ อยากท�าอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง อยาก
ท�าในสิ่งที่ตนเองคิดว่าดี อยากรู้อยากเห็น ต้องการหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ ชอบการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่ทัน
สมัย เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการใช้งาน (Waithayangkun,
2005) โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บจึงเป็นเครื่องมือ
ในการให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาที่
เหมาะกับความสามารถและความสนใจของมารดาวัยรุน่
สามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ตนเองไม่เข้าใจได้บ่อยครั้ง
ตามความต้องการ เป็นการส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นมี
ความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง
สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเองได้อย่าง
เต็มที่ ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยง
บุตรด้วยนมมารดาได้ดีขึ้น
เนือ้ หาทีอ่ ยูใ่ นโปรแกรมการเรียนรูผ้ า่ นเว็บได้นา�
เสนอในรูปแบบสื่อผสมที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ
นิง่ ภาพเคลือ่ นไหว วิดโี อ ซึง่ เป็นการกระตุน้ ความสนใจ
ในการเรียนรู้ของมารดาวัยรุ่น ท�าให้มองเห็นภาพของ
เนื้อหาต่าง ๆ ชัดเจน เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียน
รู้ได้ดีขึ้น นอกจากนี้โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บยังมี

กิจกรรมที่ให้มารดาวัยรุ่นท�าแบบทดสอบท้ายบท โดย
โปรแกรมจะแจ้งผลความก้าวหน้าในการท�าแบบทดสอบ
ให้มารดาวัยรุ่นทราบทันทีเป็นการใช้หลักการเสริมแรง
ให้ผู้เรียนเกิดก�าลังใจในการเรียนรู้ สามารถประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ และหากยังไม่เข้าใจ
สามารถกลับไปทบทวนซ�้าในเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจได้อีก
หลายครัง้ ส่งผลให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนือ้ หามากขึน้ มีความ
รู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาสูงขึ้นสอดคล้องกับการ
ศึกษาของนันธิดา วัดยิ้ม เสาวลักษณ์ หวังชม และอภัส
ริน มะโน (Wadyim, Wangchom & Mano, 2017) ที่
ได้ใช้หลักการของ ADDIE มาจัดการเรียนการสอนผ่าน
การใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นกั ศึกษาพยาบาล ผลการ
ศึกษาพบว่าผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกับมารดาวัย
รุ่นพึงพอใจต่อระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อเพราะ
สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ การมีแบบ
ทดสอบท้ายบทท�าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ เป็นการดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ผลการศึ ก ษาพบว่ า มารดาวั ย รุ ่ น กลุ ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ
โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านเว็บมีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วย
นมมารดาอย่างเดียวสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาล
ตามปกติที่ 6 สัปดาห์หลังคลอด อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถอธิบาย
ได้ว่า การที่มารดาวัยรุ่นไม่สามารถเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวได้นั้นสาเหตุเกิดจากขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับนมมารดาที่ถูกต้อง ไม่ตระหนักถึงความ
ส�าคัญของนมมารดา (Lertsakornsiri, 2019) ในการ
ศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ทางโปรแกรมการ
เรียนรู้ผ่านเว็บ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยประโยชน์ของ
การเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ส่วนประกอบและคุณค่า
ทางสารอาหารในนมมารดา ผลเสียของการเลี้ยงบุตร
ด้วยนมผสม สื่อสัญญาณทารกเมื่อหิวนมและอิ่มนม
ท�าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา ผลเสียของการเลี้ยงบุตรด้วย
นมผสม มีการปรับเปลี่ยนความรู้และ/หรือความเข้าใจ
ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาให้เป็น
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ผลของโปรแกรมการเรียนรู ้ผ่านเว็บต่อความรู ้ในการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดา
และอัตราการเลี�ยงบุ ตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ ่น

ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง เมือ่ มารดาวัยรุน่ รับรูว้ า่ การ
เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ทารกท�าให้มารดาวัยรุ่นมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วย
นมารดาอย่างเดียว สอดคล้องกับหลายการศึกษา ที่พบ
ว่าความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเลีย้ งบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว และ
ความรู้ในเรื่องประโยชน์ของนมมารดาสามารถท�านาย
ความตั้งใจในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว 6
เดือนได้ถึงร้อยละ 49 (Purnamasari and Mufdlilah,
2018; Ruan et al,. 2019)
ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้
พยาบาลผดุงครรภ์ควรน�าโปรแกรมการเรียนรู้
ผ่านเว็บไปใช้ในการให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนม
มารดาในมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก เพื่อส่งเสริมการ

เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นให้
เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรจัดท�าโปรแกรมการให้ความรูใ้ นการเลีย้ ง
บุตรด้วยนมมารดาโดยผสมผสานเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อ
เพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูล
2. ควรศึกษาติดตามผลของการเลีย้ งบุตรด้วยนม
มารดาอย่างเดียวในมารดาวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องจนถึง 6
เดือนหลังคลอด
3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ผ่าน
เว็บเพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาโดย
ประยุกต์ในมารดากลุม่ อืน่ ๆเช่น มารดาท�างานนอกบ้าน
มารดาทีค่ ลอดบุตรก่อนก่อนก�าหนด รวมถึงการให้ความ
รู้แก่บิดา เป็นต้น
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