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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการ

ดูแลโภชนาการบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป ท่ีอาศัยอยูในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยการสุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติท่ีกำหนด ไดแกเปนผูดูแลบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป อานเขียนภาษาไทยได มีโทรศัพท  

มือถือแบบสมารทโฟนเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลนได จำนวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 80 คน โดยทำการเก็บขอมูล

ระหวางเดือน กันยายนถึงตุลาคม 2562 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามความรอบรูดาน

สุขภาพ ซึ่งประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลและความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตร ซึ่งมี            

6 ดานไดแกความรูความเขาใจ การเขาถึงขอมูล การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ การจัดการตนเอง การรูเทาทันสื่อ 

และการตัดสินใจในการเลีอกโภชนาการแกบุตร วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถ่ีและรอยละ 

ผลการศึกษาพบวา มารดามีความรอบรูดานสุขภาพในการดูแลโภชนาการบุตรดานการตัดสินใจ การจัดการ

ความรูและ ความรูความเขาใจ อยูในระดับดี รอยละ 67.5, 60, และ 55 ตามลำดับ สวนความรอบรูดานสุขภาพในดาน

การรูเทาทันสื่อและการสื่อสารเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ อยูในระดับดีในสัดสวนเทากันรอยละ 45 สำหรับการเขาถึง

ขอมูลอยูในระดับดี เพียงรอยละ 13.8  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ควรเพิ่มทักษะการเขาถึงขอมูลสุขภาพ การรูเทาทันสื่อเกี่ยวกับการดูแล

โภชนาการแกบุตร และการสื่อสารขอมูลเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลดานโภชนาการแกบุตรใหอยูในระดับดี 

มากข้ึน ซึ่งอาจทำไดหลายรูปแบบ เชน สงเสริมใหหนวยงานดานโภชนาการสรางเวบไซด , line application ท่ีให

คำแนะนำดานโภชนาการ และเผยแพรขอมูลทางดานสุขภาพบุตรตางๆใหแกมารดาไดรับทราบอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะ

เปนทางเลือกท่ีดีในการเขาถึงขอมูลอยางงายและรวดเร็ว 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาความสัมพันธของความรอบรูดานสุขภาพกับภาวะโภชนาการและ/

หรือพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กใหเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพ 
 

คำสำคัญ : ความรอบรูดานสุขภาพ การดูแลโภชนาการ บุตรอายแุรกเกิดถึง 3 ป 
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Abstract 
This is a descriptive research aiming to study of maternal health literacy in the 

nutritional care of newborn up to 3 years of age living in Bangkaeng, Bangkok. This is a 
purposive sampling size of 80 mothers collecting date from September 2562 to October 
2562 with inclusion criteria of mother taking care of children age 3 years old, be able to 
read Thai, and answer questionnaire via mobile phone.  

Methodology: Questionnaire is used in collecting emphasize in 6 aspects of maternal 
health includes maternal cognitive about child nutrition, access to information, communication 
skill, self-management, media literacy, and decision skill for better nutritional care of newborn. 
The data will be analyzed using basic statistic by frequency and percentage. 

Result: Maternal decision skill, self-management, and maternal cognitive is 67.50 %, 
60%, and 55% respectively. Communication skill and media literacy is equal proportion 
45%. The access to information is only13.8%. Nutritional care of newborn can be set up via 
nutritional Line application and nutritional website to improve the access to information, 
communicative skill and media literacy faster and more feasible  

In addition, future research will be advised in the relationship between nutritional 
health status and cognitive development in childhood for better health care of Thai children. 

  
Keywords : Maternal health literacy Nutritional care Newborn up to 3 years 

 

บทนำ 

วัยเด็กเปนชวงชีวิตท่ีมีความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ตามแผนยุทธศาสตร 20 ป ของ

กระทรวงสาธารณสุข ในปพ.ศ.2561 ท่ีมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกชวงวัย สำหรับกลุมสตรีและปฐมวัยมีการ

จัดทำโครงการมหัศจรรย1000วันแรกของชีวิตและโครงการเตรียมความพรอมเด็ก 2-5 ปเพื่อสงเสริมใหเด็กเจริญ 

เติบโตพัฒนาการสมวัยพรอมเรียนรูตามชวงวัย (กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2561) เร่ิมจากการ

สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ การดูแลโภชนาการในหญิงต้ังครรภ สนับสนุนใหมารดาเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางนอย 

6 เดือน สงเสริมการใหสารอาหารท่ีจำเปนตอการพัฒนาสมองเด็กและใหมีการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน เนื่องจากมีการศึกษาพบวาในหญิงต้ังครรภ หากขาดธาตุเหล็กจะสงผลเสียตอท้ังแมและ

เด็ก เชน เพิ่มความเสี่ยงของการตกเลือดหลังคลอด ติดเชื้อ แมตาย และทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวนอย เปนตน การ

ขาดธาตุเหล็กในวัยทารกทำใหมีภาวะโลหิตจาง ทำใหมีการเจริญเติบโตของรางกายต่ำกวาเกณฑเฉลี่ย จะมีปญหาตอ

สมองโดยเฉพาะดานเชาวปญญา สมาธิ และปฏิภาณไหวพริบ (Cognitive Function) หากไดรับการแกไขไดอยาง

ทันทวงทีก็สามารถแกไขความผิดปกติท่ี เกิดข้ึนได (Doom JR, Georgieff MK, Gunnar MR, 2015; Chauhan 

Urmila, Golhar Sandeep, Dahake Pravin, 2016) หากพบวาบุตรขาดธาตุไอโอดีนนั้นก็จะเปนสาเหตุสำคัญท่ีสุด

ของการเกิดความเสียหายของสมองเชนกัน การขาดธาตุไอโอดีนอยางรุนแรงเปนเวลานานทำให IQ จะลดลง 12-13.5 จุด 

(Zimmermann MB, 2009) นอกจากนี้ยังพบวาเด็กปฐมวัยท่ีไมสามารถพัฒนาสติปญญาและอารมณไดเต็มศักยภาพ 

อาจเกิดมาจากสาเหตุ หลายประการไดแก 1. ภาวะทุพโภชนาการ 2.การขาดการเลี้ยงดูและใหการศึกษาท่ีกระตุน

พัฒนาการอยางเหมาะสม 3. การเติบโตต่ำในครรภแม 4.ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของแม 5.ระยะเวลาการไดรับ

นมแม 6.ระดับการศึกษาของแม (ลัดดา เหมาะสุวรรณและคณะ ,2556) การท่ีจะทำใหมีการพัฒนาเด็กไปสูเปาหมาย

ตามยุทธศาสตรชาตินั้น จึงควรจะตองหากระบวนการดำเนินการท่ีเหมาะสมกับสถานการณของเด็กไทยในปจจุบัน 
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โดยการลดปจจัยเสี่ยง เสริมปจจัยเอ้ือท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กแบบองครวมไดแก แข็งแรง 

เกง ดี มีความสุข ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายขององคการอนามัยโลกและกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ (2018)            

ท่ีกำหนดเปาหมายการพัฒนาเด็ก คือ เด็กควรมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ความคิดอานวองไว มีอารมณมั่นคง สามารถ

ดำรงตนอยูในสังคมได และพรอมท่ีจะเรียนรูอยางเหมาะสมตามชวงวัย  

ความรอบรูทางสุขภาพ (Health literacy) เปนกระบวนการในการใชทักษะทางปญญาและทักษะทางสังคม

ท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจและความสามารถของแตละบุคคลใหเขาถึง เขาใจ และใชขอมูลขาวสารในวิถีทางท่ีถูกตอง เพื่อ

การสงเสริมและคงรักษาสุขภาพท่ีดีอยางตอเนื่อง ความรอบรูทางสุขภาพเปนปจจัยสำคัญท่ีสามารถทำนายภาวะ

สุขภาพไดดีกวาอายุ รายได ระดับการศึกษาและเชื้อชาติ (American Medical Association, 1999) ซึ่ง ความรอบรู

ดานสุขภาพ จึงเปนกระบวนการชวยสงเสริมสุขภาพเพื่อปองกันและบริหารจัดการปญหาดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนในโลก

ปจจุบัน การท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพท่ีดีจะทำใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและปองกันการเกิดโรคไดอยางย่ังยืน 

(Carbone ET, Gibbs HD, 2013, Velardo S, 2017; กัลยา บัวบานและคณะ, 2562) การดูแลเด็กเพื่อปองกันการ

เกิดภาวะทุพโภชนาการท่ีจะสงผลตอการเจริญเติบโตและสงเสริมใหเด็กเติบโตเต็มศักยภาพนั้น มารดาจึงตองมีความ

รอบรูท้ังผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการ การบริโภคท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีไดเขาถึง เขาใจและสามารถใชขอมูล

ทางดานโภชนาการท่ีสำคัญไดแก ความสำคัญของนมแม การสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม 6 เดือน ทักษะการให

อาหารตามวัยอยางเหมาะสมเพื่อใหไดรับพลังงาน และสารอาหารท่ีเพียงพอ แหลงอาหารท่ีสำคัญ รวมถึงการปฏิบัติ

ตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใหอาหารเด็กไดอยางถูกตอง (Gibbs HD et al, 2018; WHO/Unicef,2014 ) การศึกษา

ความสัมพันธระหวางความรอบรูดานสุขภาพและความอวนของเด็กและวัยรุน พบวาเด็กมีอัตราท่ีเปนโรคอวนลดลง

เมื่อพอแมท่ีมีความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับสูง (Chari R et al., 2014) และมีผลการศึกษาท่ีพบวาพอแมมี

คะแนนความรอบรูทางดานโภชนาการ มีความสัมพันธกับคุณภาพอาหารของเด็ก โดยท่ีความรอบรูท่ีเพิ่มข้ึนทุก 1% 

จะสงผลใหดัชนีชี้วัดอาหารคุณภาพของบุตรดีข้ึน 0.51 (Gibbs HD, 2016) 

คณะผูวิจัยในฐานะเปนอาจารยในสาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุนท่ีมีการนิเทศนิสิตพยาบาลในการ

ปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร ณ แหลงฝกภาคปฏิบัติในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงสนใจท่ีจะศึกษา

ความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตร แรกเกิดถึง 3 ป ท่ีอาศัยในเขตบางเขน ซึ่งในยุคท่ีมี

การสื่อสารแบบดิจิตัลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสารของพอแม การแสวงหาขอมูลผานชองทางการสื่อสารแบบ

ออนไลน มีการใชงานผานทางโทรศัพทมือถีอมากข้ึน การวิจัยคร้ังนี้จึงมีการใชการตอบแบบสอบถามแบบออนไลน

ข้ึนเพื่อใหไดรับขอมูลท่ีรวดเร็ว ถูกตองและครบถวน ผลท่ีไดจะนำไปเปนขอมูลพื้นฐานในการเสริมสรางความรอบรู

ทางดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการใหแกบุตรต้ังแตแรกเกิดถึง 3 ป ใหมีการเจริญเติบโตท่ีดี                    

มีพัฒนาการสมวัยและพรอมท่ีจะเรียนรูอยางเหมาะสมตามชวงวัย และเติบโตเปนประชากรท่ีมีคุณภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตรอายุแรกเกิด -3 ปขอบเขตของการวิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดของ Nutbeam D. (2008) ซึ่งแนวคิดนี้ มุงเนนการปองกัน

ความเสี่ยงตอการเกิดโรค บุคคลท่ีมีความฉลาดทางสุขภาพต่ำ จะสงผลตอการปฏิบัติตัวและการจัดการทางสุขภาพ 

โดยมีรากฐานมาจากการวิจัยการรอบรูท่ีเกี่ยวกับการเรียนรูของผูใหญและการสงเสริมสุขภาพ จะใหเกิดความสำคัญ

ตอการพัฒนาทักษะและศักยภาพท่ีสงผลใหบุคคลมีการควบคุมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนปจจัยท่ีสงผลใหประชาชนมี

สุขภาพดีข้ึน โดยประกอบดวย 6 ดาน ไดแก 1) ความรู ความเขาใจ 2) การเขาถึงขอมูล 3) การสื่อสาร 4) การ

จัดการตนเอง 5) การรูเทาทันสื่อ 6) การตัดสินใจ  

 

วิธีการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีทำการศึกษาประชากรไดแก มารดา

ท่ีมีบุตรแรกเกิด ถึง 3 ป ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง ไดแก มารดาท่ีมีบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป            

ซึ่งใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางจากผู ท่ีมารับบริการในสถานบริการตางๆในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อ

ทำการศึกษาความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตร อายุแรกเกิด ถึง 3 ป โดยศึกษาในระหวาง

เดือนกันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2562  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

1. ประชากรท่ีศึกษานี้ ไดแก มารดาท่ีมีบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ปท่ีอาศัยอยูภายในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 

2. กลุมตัวอยาง ไดแก มารดาท่ีมีบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป ท่ีอาศัยอยูภายในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑการคัดเขาดังนี้ 1) ตองดูแลบุตรท่ีมีอายุแรก

เกิดถึง 3 ป 2) เปนผูท่ีอานเขียนภาษาไทยได 3) มีโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟนเพื่อตอบแบบสอบถามออนไลนได 

กลุมตัวอยางมีจำนวนท้ังสิ้น 80 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม โดย แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของมารดา  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความรอบรูทางสุขภาพของมารดาในการดูแลดานโภชนาการ โดยแบงเปน 6 ดาน ไดแก  

2.1 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกโภชนาการใหแกบุตรจำนวน 10 ขอ ซึ่งจะมีขอคำถาม

ใหเลือกตอบขอท่ีถูกตองเพียงขอเดียว เกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 0-5 คะแนนหรือ นอยกวา60% ของคะแนนเต็ม 

แสดงวามารดามีความรู ความเขาใจในการดูแลโภชนาการของบุตร ยังไมเพียงพอ 6-10 คะแนนหรือ มากกวา

เทากับ 60 % ของคะแนนเต็ม แสดงวามารดามีความรู ความเขาใจในการดูแลโภชนาการของบุตร เพียงพอ 

2.2 การปฏิบัติการเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพเกี่ยวกับการเลือกโภชนาการแกบุตร  

2.3 การสื่อสารเพิ่มความเชี่ยวชาญ  

2.4 การจัดการตนเองทางสุขภาพ  

2.5 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ  

96



การสอบถามในขอ 2.2 -2.5 อยางละ 6 ขอ โดยเปนการสอบถาม เปนความถ่ีในการปฏิบัติ 5 ระดับ คือ 

ทุกคร้ัง บอยคร้ัง บางคร้ัง นานๆคร้ัง และไมไดปฏิบัติ มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ ปฏิบัติทุกคร้ัง คาคะแนนเทากับ 5, 

บอยคร้ัง คาคะแนนเทากับ 4 บางคร้ัง คาคะแนนเทากับ 3, นานๆคร้ัง คาคะแนนเทากับ 2 และ ไมไดปฏิบัติ           

คาคะแนนเทากับ 1 แบงระดับโดยใชคะแนนเปนเกณฑการประเมินผล ดังนี้ 

0-18 คะแนน หรือนอยกวา 60 % ของคะแนนเต็ม อยูในระดับ ไมดี แสดงวา มารดามีการแสวงหาขอมูล

จากแหลงตางๆนอย ไมเพียงพอตอการตัดสินใจและจัดการตนเอง 

19-24 คะแนน หรือมากกวาเทากับ 60 – 80 % ของคะแนนเต็ม อยูในระดับ พอใช แสดงวามารดา

สามารถแสวงหาขอมูลไดบางแตยังไมสามารถนำมาใชตัดสินใจใหถูกตองแมนยำและจัดการตนเองไดเหมาะสม 

25-30 คะแนน หรือมากกวาเทากับ 80 % ของคะแนนเต็ม อยูในระดับ ดี แสดงวา มารดาสามารถ

แสวงหาขอมูลจากหลายแหลงท่ีนาเชื่อถือไดมากพอตอการตัดสินใจท่ีถูกตองแมนยำและจัดการตนเองไดเหมาะสม  

2.6 การตัดสินใจในการเลือกโภชนาการแกบุตร จำนวน 6 ขอซึ่งลักษณะการสอบถามเปนการเลือก

คำตอบท่ีถูกตองเพียงขอเดียว โดยจะแบงเปนชวงคะแนน 0-4 คะแนนหรือ นอยกวา60% ของคะแนนเต็ม แสดงวา

มารดามีการตัดสินในการดูแลโภชนาการของบุตร ยังไมถูกตองเหมาะสม 5-6 คะแนนหรือ มากกวาเทากับ 60 % 

ของคะแนนเต็ม แสดงวามารดามีการตัดสินในการดุแลโภชนาการของบุตร ถูกตองเหมาะสม 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีผู วิจัยสรางข้ึนไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบความถูกตองและความ

ครอบคลุมของเนื้อหาท่ีตองการโดยมีผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ในการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดปรับขอคำถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ และสามารถนำไปเก็บขอมูลได 

 2. ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาไปทำการทดลอง (Try out) จำนวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยางท่ีมี

ลักษณะใกลเคียงกับประชากรท่ีศึกษาคร้ังนี้ เพื่อตรวจสอบวาคำถามสามารถสื่อความหมายตรงตามความตองการ

และมีความเหมาะสมหรือไม โดยการเก็บขอมุล ทางกลุมวิจัยไดจัดทำแบบสอบถามออนไลนและสรางคิวอารโคดข้ึน 

โดยทางกลุมผูวิจัยไดสงคิวอารโคดใหกับผูตอบแบบสอบถามทางออนไลน โดยใหผูตอบแบบสอบถามใช line สแกน 

คิวอารโคดของทางกลุมผูวิจัย จากนั้น จะนำผูตอบแบบสอบถามเขาสูการตอบแบบสอบถาม โดยไมกำหนดเวลาใน

การทำแบบสอบถาม แตผูตอบแบบสอบถาม 1 คนสามารถทำแบบสอบถามไดแค 1 คร้ัง เมื่อผูตอบแบบสอบถาม

ตอบเสร็จสิ้นทุกคำถาม จะตองกด “สง” ขอมูลในการตอบแบบสอบถาม ขอมูลท้ังหมดจะเขาสูอีเมลของผูวิจัย 

จากนั้นผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม แลวจึงนำขอมูลจากการตอบแบบสอบถามท้ังหมด

มาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ไดคา

ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.83 ซึ่งถือไดวาอยูในระดับดีหมายถึงแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือ

และสามารถนำไปศึกษากับกลุมตัวอยางได 

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

 เมื่อผูตอบแบบสอบถามสแกนคิวอารโคดเขาสูแบบสอบถาม หนาแรกจะเปนสวนของใบยินยอมเขารวม

การวิจัย โดยมีขอเง่ือนไขในการยินยอมเขารวมวิจัยปรากฏอยู หากผูตอบแบบสอบถามเขาใจและยินยอมในการเขา

รวมวิจัย ก็จะสามารถทำแบบสอบถามได โดยผูวิจัยไดพิทักษสิทธ์ิของผูตอบแบบสอบถามดังนี้ 
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1. ผูตอบแบบสอบถามสามารถบอกยกเลิกการเขารวมการวิจัยเมื่อใดก็ได 

2. ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเปนความลับ 

3. ผูวิจัยจะเผยแพรขอมูลของผูตอบแบบสอบถามเฉพาะในรูปแบบสรุปผลการวิจัยหรือนำไปใชประโยชน

ทางวิชาการเทานั้น 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยไดจัดทำแบบสอบถามออนไลน จาก Google drive และสรางคิวอารโคดข้ึน โดยจะสงทางออนไลน

และแจกแผนคิวอารโคดใหผูตอบแบบสอบถาม จากนั้นเมื่อผูตอบแบบสอบถามตอบครบเสร็จสิ้นท้ัง 7 ตอน ผูตอบ

แบบสอบถามจะกด คำวา”สง” ขอมูลนั้นจะเขาสูอีเมลของผูวิจัย ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของการ

ตอบแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยไดแจกแผนคิวอารโคดในการท่ีจะเขาทำแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางในสถานท่ีตางๆท่ีคุณ

พอคุณแมมักจะพาบุตรไป ไดแก หางเทสโกโลตัสหลักสี่ บ๊ิกซีสะพานใหม บานบางเขน และสนามเด็กเลนชุมชน

บางเขน เปนตน โดยดำเนินการเก็บโดยแจกคิวอารโคด 

3. ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงเขามาทางอีเมล โดยไดสง

แบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 86 ชุด มีการตอบกลับ 80 ชุด คิดเปน รอยละ 76.9  

การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ  

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ืองความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตรอายุ 0-3 ป ในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานครฯ ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยการแบงออกเปน 2 สวนดังรายละเอียดตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมารดาที่มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป  

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางมารดาสวนใหญอายุอยูในชวง 26 – 35 ป 

คิดเปนรอยละ 66.2 รองลงมาอายุชวง 15-25 ป คิดเปนรอยละ 28.8 ในชวงอายุ 36-45 ป คิดเปนรอยละ 5.0 

มารดาจบการศึกษาข้ันสูงสุดสวนใหญจบปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.2 รองลงมาจบมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปน

รอยละ 31.2 จบอนุปริญญา/ปวส. และจบสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.3 และรอยละ 6.3 ตามลำดับ สวน

กำลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี มีเพียงรอยละ 1.3 มารดาสวนใหญมีบุตรจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 80.0 

รองลงมามีบุตรจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 13.8 มีบุตรจำนวน 3 คนและมีบุตรจำนวน 6 คนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 

5.0 และรอยละ 1.2 ตามลำดับ อาชีพหลักของมารดาสวนใหญประกอบอาชีพนักงานโรงแรม/บริษัทเอกชน คิดเปน

รอยละ 31.3 รองลงมาเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 26.3 ประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 20.0 

ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป และประกอบอาชีพรับราชการ มีสัดสวนเทากัน คิดเปนรอยละ 8.7 ประกอบอาชีพ

อิสระ มีเพียงรอยละ 5.0 มารดาสวนใหญมีรายไดตอเดือน มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมา

รายไดนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 รายไดอยูใน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 21.2 และ

รายไดอยูในชวง 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 16.2 สวนการคนควาขอมูลเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการบุตร 
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สวนใหญมารดาคนควาจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคนควาจากอินเทอรเน็ตและคูมือ/หนังสือ 

คิดเปนรอยละ 30.0 คนควาจากคูมือ/ หนังสือ ,โทรทัศนและอินเทอรเน็ต ,สื่อสิ่งพิมพ โทรทัศนและอินเทอรเน็ต 

สัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 2.5 คนควาจากสื่อสิ่งพิมพ และโทรทัศน สัดสวนเทากันรอยละ 1.2  

สวนที่ 2 ความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตรอายุแรกเกิดถึง 3 ป 

การสอบถามความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลโภชนาการบุตร ท้ัง 6 ดาน (ตารางท่ี 1) พบวามารดา

มีความรู ความเขาใจในการดูแลโภชนาการแกบุตรเพียงพอ คิดเปนรอยละ 55.0 และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 45  

ตารางที่ 1 ความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลดานโภชนาการ 6 ดาน (n=80) 

ความรอบรูดานสุขภาพของมารดาในการดูแลดานโภชนาการ จำนวน รอยละ 

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดูแลโภชนาการของบุตร   

    ไมเพียงพอ  36 45 

    เพียงพอ 44 55 

    รวม 80 100 

การเขาถึงขอมูลสุขภาพ    

    ไมดี 10 12.5 

    พอใช 59 73.7 

    ดี 11 13.8 

    รวม 80 100 

การสื่อสารเพ่ิมความเชี่ยวชาญ    

    ไมดี 11 13.8 

    พอใช 33 41.2 

    ดี 36 45.0 

    รวม 80 100 

การจัดการตนเองทางสุขภาพ   

    ไมดี 2 2.5 

    พอใช 30 37.5 

    ดี 48 60.0 

    รวม 80 100 

การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ   

    ไมดี 4 5.0 

    พอใช 40 50.0 

    ดี 36 45.0 

    รวม 80 100 

การตัดสินใจในการเลือกโภชนาการแกบุตร   

    ไมถูกตองเหมาะสม 26 32.5 

    ถูกตองเหมาะสม 54 67.5 

    รวม 80 100 
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การเขาถึงขอมูลสุขภาพอยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 73.7 รองลงมาอยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 13.8 

และอยูในเกณฑ ไมดี คิดเปนรอยละ 12.5  

 การสื่อสารขอมูลเพิ่มความเชี่ยวชาญ อยูในเกณฑ ดี คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา อยูในเกณฑพอใช           

คิดเปนรอยละ 41.2 และ อยูในเกณฑไมดี คิดเปนรอยละ 13.8  

 การจัดการตนเองเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการแกบุตร อยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา อยูใน

เกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 37.5 และ อยูในเกณฑไมดี คิดเปนรอยละ 2.5  

การรูเทาทันสื่อ อยูในเกณฑพอใช คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา อยูในเกณฑดี คิดเปนรอยละ 45.0 และ

อยูในเกณฑไมดี คิดเปนรอยละ 5.0  

 การตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการแกบุตรเพียงพอ คิดเปนรอยละ 67.5 และไมเพียงพอ คิดเปนรอยละ 32.5  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

มารดาสวนใหญอายุอยูในชวง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 66 รองลงอายุอยูในชวง 15-25 ป คิดเปนรอยละ 

28.8 มารดาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 51.2 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 6.3 อนุปริญญา/ 

ปวส. รอยละ 11.3 มารดาสวนใหญมีบุตรจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 80.0 รองลงมามีบุตรจำนวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 13.8 อาชีพหลักของมารดาสวนใหญประกอบอาชีพพนักงานโรงแรม/บริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 31.3 

รองลงมาเปนแมบาน คิดเปนรอยละ 26.3 มารดาสวนใหญมีรายไดตอเดือน มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 

38.8 รองลงมารายไดนอยกวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 สวนการคนควาขอมูลเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการ

บุตร สวนใหญมารดาคนควาจากอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคนควาจากอินเทอรเน็ตและคูมือ/

หนังสือ คิดเปนรอยละ 30.0  

จากการศึกษาความรอบรูทางสุขภาพของมารดา มีการตัดสินใจถูกตองเหมาะสมในการดูแลโภชนาการแกบุตร 

คิดเปนรอยละ 67.5 มีการจัดการตนเองเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการแกบุตรอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 60 และ

พบวา มีความรูความเขาใจ เพียงพอในการดูแลโภชนาการ คิดเปนรอยละ 55 อาจเปนเพราะมารดาสวนใหญมีระดับ

การศึกษาคอนขางสูง และสวนใหญ มีบุตร 1 คน ซึ่งมารดามีเวลาในการดูแลบุตรอยางเต็มท่ี สอดคลองกับการศึกษา

ของศักรินทร สุวรรณเวห, อมาวสี อัมพันศิริรัตน, และวิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ (2562) พบวาปจจัยดานการศึกษามี

ความสำคัญและสมัพันธไปกับปจจัยดานอายุตอนต้ังครรภและรายได ซึ่งแมท่ีสำเร็จการศึกษาระดับสูงกวาจะมีความ

พรอมท้ังทางดานรางกาย มีอาชีพและรายไดสามารถเลี้ยงดูครอบครัวไดดีกวาแมท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 

จากการศึกษาวิจัยของ สโรชา นันทพงศและคณะ (2557) ท่ีไดทำการศึกษาความรูเกี่ยวกับโภชนาการและ

พฤติกรรมการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยกอนเรียนของผูปกครอง พบวาผูปกครองมีความรูเกี่ยวกับโภชนาการเด็กวัย

กอนเรียน อยูในระดับดีมากจะจัดอาหารท่ีมีคุณภาพดีใหแกเด็ก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาท่ีพบวาผูปกครองท่ีมีเศรษ

ฐานะอยูในระดับดี จะทำใหบุตรไดรับการดูแลอยางดีท้ังเร่ืองโภชนาการ การเขาถึงบริการตางๆทำใหเด็กมีการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการท่ีดี (Bradley RH and Corwyn RF, 2002) 
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การศึกษาคร้ังนี้พบวามารดามีการรูเทาทันสื่อและการสื่อสารขอมูลเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแล

โภชนาการแกบุตร อยูในระดับดี สัดสวนเทากันเพียงรอยละ 45 และมีการเขาถึงขอมูลสุขภาพอยูในระดับดี เพียง

รอยละ 13.8 ซึ่งอาจเปนปจจัยเสี่ยงหรือเปนขอจำกัดในการสงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุตร          

มีการศึกษาของ Playford CJ, Dibben C, and Williamson L (2017) ท่ีพบวา พอแมท่ีมีการมีขอจำกัดทางดาน

เศรษฐานะ ระดับการศึกษา การเขาไมถึงการบริการตางๆ และรายไดท่ีไมเพียงพอ จะทำใหบุตรอยูในสิ่งแวดลอมท่ี

สุมเสี่ยงซึ่งสงผลตอความผิดปกติดานการเจริญเติบโตและพัฒนาการลาชา หนทางท่ีจะชวยใหพอแมมีการเขาถึง

บริการท่ีจะเพิ่มความรอบรูทางดานโภชนาการอยางมีประสิทธิภาพไดแก การไดรับความรูผานทางเวบไซด เชน 

Pinterrest เปนตน (Lori Turner, 2016; Silk KJ et al, 2008) 

  

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งน้ี 

 ควรเพิ่มทักษะการเขาถึงขอมูลสุขภาพ การรูเทาทันสื่อเกี่ยวกับการดูแลโภชนาการแกบุตร และการสื่อสาร

ขอมูลเพิ่มความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลดานโภชนาการแกบุตรใหอยูในระดับดี มากข้ึน ซึ่งอาจทำไดหลาย

รูปแบบ เชน สงเสริมใหหนวยงานดานโภชนการสรางเวบไซด , line application ท่ีใหคำแนะนำดานโภชนาการ 

และเผยแพรขอมูลทางดานสุขภาพบุตรตางๆใหแกมารดาไดรับทราบอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเปนทางเลือกท่ีดีในการ

เขาถึงขอมูลอยางงายและรวดเร็ว  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

  ศึกษาความสัมพันธของความรอบรูดานสุขภาพกับภาวะโภชนาการและ/หรือพัฒนาการของเด็กปฐมวัย

เพื่อเปนประโยชนในการสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กใหเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพ 
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