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บทคดัย่อ 
บทความนี
 เป็นการเสนอแนะเกี�ยวกบัวธีิการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่สตรีที�ตอ้งการเลี
ยงลูก

ดว้ยนมแม่ โดยให้แม่มีการรับรู้สมรรถนะของตนเอง ซึ� งการรับรู้สมรรถนะของตนเอง (perceived 
self-efficacy) หมายถึง ความเชื�อวา่ตนเองสามารถที�จะมีพฤติกรรมหรือประกอบกิจกรรมที�กาํหนด
ได ้ซึ� งเป็นปัจจยัที�สําคญัมากที�นาํไปสู่การปฏิบติัจริงเพื�อให้เกิดผลลพัธ์ที�คาดหวงัไว ้ ผูเ้ขียนได้
นาํเสนองานวจิยัในการเสริมสร้างพลงัอาํนาจรายบุคคลโดยใหแ้ม่มีการรับรู้สมรรถนะของตนเองวา่
สามารถที�จะให้นมแม่แก่ลูกได ้ร่วมกบัการให้ความรู้เรื�องการให้นมแม่ ซึ� งผลการวิจยัพบว่าอตัรา
การเลี
 ยงลูกดว้ยนมแม่ในกลุ่มที�ไดรั้บการเสริมสร้างพลงัอาํนาจเพิ�มขึ
นอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  
ในสัปดาห์ที� 4, 8, และ12 หลงัคลอด พยาบาลจึงควรมีการส่งเสริมใหส้ตรีที�เป็นแม่เลี
 ยงดูลูกดว้ยนม
ตนเองโดยให้แม่เหล่านั
นรับรู้ถึงสมรรถนะของตนเอง เพื�อเสริมสร้างพลังอาํนาจ และนําไปสู่
ความสาํเร็จในการเลี
ยงดูลูกดว้ยนมแม่ต่อไป   

 
คําสําคัญ : นมแม่  สมรรถนะของตนเอง  พลงัอาํนาจ 
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Abstract 
The purpose of this paper was to explain an empowerment program for mothers who  

focused on breast feeding. Perceived self-efficacy is the personal belief or confidence to act in 
each situation. It is the important key factor of successfulness in breast feeding. The author gave 
an example of research Resolts from the empowerment program, which consisted of giving 
mothers information on breast feeding and increasing their perceived self-efficacy. It was found 
that mothers who attended the empowerment program were more successful in breast feeding in 
the 4th, 8th, and 12th weeks after giving birth. Therefore, nurses should encourage mothers for  
improving their perceived self-efficacy to empower them for successful breast feeding.   
 
Keywords: breast feeding, self efficacy, empowerment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
นมแม่มีความสําคญัต่อการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก รวมถึงส่งเสริมสายใยแห่ง

ความรักและความผกูพนัระหวา่งลูกและแม่ ในปัจจุบนัองคก์ารอนามยัโลกไดแ้นะนาํให้เด็กกินนม
แม่อยา่งเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดือน และใหน้มแม่ร่วมกบัการให้อาหารตามวยัต่อไปจนถึง 2 ปีหรือนาน
กวา่นั
น แต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยงัไม่ประสบผลสําเร็จในการส่งเสริมการเลี
ยงลูกดว้ยนม
แม่เท่าที�ควร ทั
งนี
 เนื�องจากมีปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง ไดแ้ก่ ขาดการสนบัสนุนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเนื�อง  ด้านนโยบายจากภาครัฐ ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามบันไดสิบขั
นสู่
ความสําเร็จของการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ในโรงพยาบาลสายสัมพนัธ์แม่ลูก บุคลากรดา้นสาธารณสุข
ยงัมีความสนใจ ความรู้และทักษะน้อยในการส่งเสริมให้หญิงหลังคลอดเลี
 ยงลูกด้วยนมแม่ 
สังคมไทยยงัไม่ค่อยให้ความสําคญั รวมถึงยงัไม่สามารถควบคุมสื�อโฆษณาและการตลาดของ
บริษทันมผงได ้(สุอารีย ์อนัตระการ, 2549) แต่อย่างไรก็ตามหากแม่ไม่เห็นความสําคญั ไม่ตั
งใจ 
หรือไม่เชื�อมั�นในสมรรถนะของตวัเองว่าสามารถเลี
 ยงดูบุตรด้วยนมแม่ได้แล้วนั
 น ย่อมไม่มี
ความสําเร็จในการที�จะเลี
 ยงลูกดว้ยนมแม่ไดเ้ลย  ซึ� งอาจกล่าวไดว้่าการรับรู้สมรรถนะของตนเอง 
(perceived self-efficacy) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของแม่ที�จะตดัสินใจแสดงพฤติกรรมหรือการ
ปฏิบติัในการใหน้มแม่แก่ลูกของตน 

 
ความหมายของการรับรู้สมรรถนะของตนเอง 

 การรับรู้สมรรถนะของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึง การคาดหมายหรือการ
ตดัสินของบุคคลในความสามารถของตนเอง ซึ� งสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามลกัษณะของงานหรือ
กิจกรรมที�กาํหนดและสถานการณ์ที�เผชิญอยู ่(Bandura, 1997) การมีความรู้และความสามารถอยา่ง
เดียวไม่ไดช่้วยให้คนเราประสบความสําเร็จได ้หากขาดความเชื�อมั�นในความสามารถของตนเองที�
จะใช้ความรู้ความสามารถนั
น แบนดูรา (Bandura, 1997) ไดอ้ธิบายไวว้า่ การที�มนุษยจ์ะตดัสินใจ
กระทาํพฤติกรรมใดๆ นั
นขึ
นอยูก่บัปัจจยัสองประการคือ 
 1. ความคาดหวงัในผลลพัธ์ (outcome expectancies) หมายถึง ความคาดหวงัของบุคคล
เกี�ยวกับผลลัพธ์ที�จะเกิดขึ
 นถ้าหากรับเอาพฤติกรรมนั
 นๆ มาปฏิบัติ โดยทั�วไปแล้วคนเราจะ
ตดัสินใจกระทาํสิ�งใดย่อมตอ้งคิดก่อนวา่ทาํไปแลว้ไดป้ระโยชน์อยา่งไรบา้ง ซึ� งผลลพัธ์ที�คาดหวงั
สามารถเกิดไดใ้น 3 รูปแบบคือ 
  1.1 ผลลพัธ์ดา้นร่างกาย ซึ� งมีทั
งในเชิงบวก เช่น ความสุขสบาย และในเชิงลบ เช่น
ความเจบ็ปวดและความไม่สุขสบายในการใหน้มบุตร 
  1.2 ผลลพัธ์ดา้นสังคม ประกอบดว้ยเชิงบวก เช่น การเป็นที�ยอมรับหรือสนใจของ
สังคมเมื�อเลี
ยงดูบุตรดว้ยนมแม่ การไดชื้�อเสียง อาํนาจหรือเงินตอบแทน และในเชิงลบ เช่น การไม่
เป็นที�ยอมรับหรือเป็นที�สนใจของสังคม การถูกลงโทษ 



  1.3 ผลลพัธ์ที�เกิดจากการประเมินตนเองต่อพฤติกรรมที�ปฏิบติั เช่น ความรู้สึกพึง
พอใจในตนเอง ความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค่าในตนเอง หรือในทางตรงกนัขา้ม เช่น ความรู้สึก
ไม่พอใจในตนเอง รู้สึกวา่ตนเองไม่มีค่า 
 2. การรับรู้สมรรถนะของตนเอง (perceived self-efficacy) หมายถึง ความเชื�อว่าตนเอง
สามารถที�จะมีพฤติกรรมหรือประกอบกิจกรรมที�กาํหนดได ้ซึ� งเป็นปัจจยัที�สําคญัมากที�นาํไปสู่การ
ปฏิบติัจริงเพื�อใหเ้กิดผลลพัธ์ที�คาดหวงัไว ้
 การรับรู้สมรรถนะของตนเองมีความเป็นพลวัต (dynamic) สามารถที�จะผนัแปรได้
ตลอดเวลา ตามลกัษณะของกิจกรรมหรืองานที�จะตอ้งกระทาํและสถานการณ์ที�กาํลงัเผชิญอยู ่โดย
ปัจจยัที�มีผลต่อการรับรู้สมรรถนะของตนไดแ้ก่ ระดบัความยากง่ายของพฤติกรรมหรือกิจกรรมที�
ตอ้งทาํ (level) พลงัความเชื�อในความสามารถของตนเองต่อกิจกรรมที�ตอ้งทาํ (strength) และความ
ครอบคลุมของการรับรู้สมรรถนะของตนเองจากสถานการณ์หนึ� งไปยงัอีกสถานการณ์หนึ� ง 
(generality)  

แบนดูรา (Bandura, 1997) กล่าววา่การที�คนเราจะสร้างการรับรู้สมรรถนะของตนเองต่อ
เรื� องใดเรื� องหนึ� งนั
 น เกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลที�ได้มาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ประสบการณ์
ความสําเร็จของตนเอง (enactive mastery experience) ซึ� งเป็นการทาํกิจกรรมที�กาํหนดจนเกิด
ความสาํเร็จหลายๆ ครั
 ง จะช่วยสร้างความเชื�อมั�นแรงกลา้ในสมรรถนะของตนเอง แต่ความลม้เหลว
ซํ
 าแลว้ซํ
 าเล่าจะบั�นทอนความเชื�อในสมรรถนะตนเอง  การสังเกตประสบการณ์ของผูอื้�น (vicarious 
experience) การสังเกตตวัแบบ (model) ที�ประสบความสําเร็จหรือลม้เหลวจากการกระทาํเรื�องใด
เรื�องหนึ�ง การพูดชกัจูง (verbal persuasion) โดยผูที้�เคารพนบัถือวา่ เขามีความเชื�อในความสามารถ
ของบุคคลนั
 นว่าจะสามารถทํา กิจกรรมที�กําหนดได้ และสภาวะทางสรีระและอารมณ์ 
(physiological and affective states) ขณะนั
น โดยทั�วไปคนเรามกัจะทอ้ถอยและคิดถึงความลม้เหลว
มากกว่าจะคาดหวงัถึงความสําเร็จเมื�ออยู่ในภาวะเหนื�อยลา้หรือตึงเครียด เพราะฉะนั
นการสร้าง
ความเชื�อในสมรรถนะของตนเองจะเกิดผลดีถา้หากสภาพร่างกายและอารมณ์อยูใ่นภาวะผอ่นคลาย 
ไม่ตึงเครียดหรือวติกกงัวล 
 

การส่งเสริมพลังอาํนาจในการเลี�ยงลูกด้วยนมแม่ 

ในการเลี
 ยงลูกดว้ยนมแม่หากผูเ้ป็นแม่มีการรับรู้สมรรถนะของตนเอง โดยเชื�อว่าตนเอง
สามารถที�จะมีพฤติกรรมหรือประกอบกิจกรรมการให้นมแม่แก่ลูกไดก้็จะนาํไปสู่การปฏิบติัจริง
เพื�อให้เกิดผลลพัธ์ที�คาดหวงัไวน้ั�นคือ เมื�อเลี
 ยงดูลูกด้วยนมแม่แลว้ ลูกจะมีการเจริญเติบโตและ
พฒันาการที�ดี มีกระตุน้การพฒันาของระบบประสาท สมองและเรตินา และเพิ�มไอคิว มีภูมิคุม้กนั
โรค ป้องกนัการติดเชื
อโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ รวมถึงลูกมีความรัก
ความผูกพนักบัแม่ส่งผลให้ลูกมีสุขภาพจิตดี  ด้านตวัแม่เองเมื�อเลี
 ยงลูกด้วยนมแม่แล้วจะทาํให้



มดลูกเขา้อู่เร็ว รูปร่างของแม่กลบัสู่สภาพเดิมได้เร็ว ลดภาวะเสี�ยงในการเกิดมะเร็งเตา้นม รังไข่ 
และยงัเป็นการคุมกาํเนิดทางออ้ม ซึ� งเป็นการประหยดัค่าใชจ่้าย  ดงันั
นพยาบาลจึงควรมีการส่งเสริม
ให้ผูห้ญิงที�เป็นแม่เลี
 ยงดูลูกด้วยนมตนเองโดยให้แม่เหล่านั
นรับรู้ถึงสมรรถนะของตนเอง เพื�อ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจ และนาํไปสู่ความสาํเร็จในการเลี
ยงดูลูกดว้ยนมแม่ต่อไป   

จากงานวิจยัของคงั ชอย และยุ (2008) ที�ทาํการทดลองใช้โปรแกรมการสร้างเสริมพลงั
อาํนาจในการเลี
 ยงลูกดว้ยนมแม่ (Breastfeeding empowerment program) ในแม่ชาวเกาหลีเพื�อ
ส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะของตนเอง (improve self-efficacy) และส่งเสริมใหแ้ม่เลี
 ยงลูกดว้ยนมแม่
โดยมีพยาบาลช่วยแนะนาํในการให้หญิงหลงัคลอดเหล่านั
นสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ดว้ยตวัเอง 
การวิจยัครั
 งนี
 ให้หญิงหลงัคลอดในกลุ่มทดลองจาํนวน 30 ราย ได้รับโปรแกรมสร้างเสริมพลัง
อาํนาจจาํนวน 4 ครั
 ง โดยแต่ละครั
 งใชเ้วลา 60 นาที ดงัรายละเอียดในตารางที� 1 ผลการวิจยัพบว่า
แม่ในกลุ่มทดลองมีปัญหาในการเลี
 ยงลูกด้วยนมแม่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมที�ไม่ได้ใช้โปรแกรม
ดังกล่าว และอัตราการเลี
 ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มทดลองเพิ�มขึ
 นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ                 
ในสัปดาห์ที� 4, 8, และ12 หลงัคลอด  
 
ตารางที� 1  
โปรแกรมการสร้างเสริมพลงัอาํนาจในการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่      
(Breastfeeding empowerment program: Kang, Choi, & Ryu, 2008) 

ครั�งที� หัวเรื�อง กลวธีิ รายละเอยีดเนื�อหา 

     1 การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ
รายบุคคล 

การฟัง - การแนะนาํโปรแกรม 
- เหตุผลในการเลือกวธีิการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- ประโยชน์ของนมแม่ 
- ทบทวนวธีิการใหน้มแม่  
- ท่องสโลแกนการรับรู้สมรรถนะของตนเอง 

     2 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจ
รายบุคคล 
 
 
 
 

การคน้หา
ปัญหา 
 
 
 
 
 
 

-ท่องสโลแกนความตอ้งการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- ประโยชน์และปัญหาในการใหน้มแม่ 
- อธิบายความรู้เกี�ยวกบักลไกการผลิตนมแม่ของร่างกาย 
- แนะนาํบนัไดสิบขั
นสู่ความสําเร็จของการเลี
 ยงลูกดว้ย
นมแม่ 
- ทดลองวธีิการใหลู้กดูดนมแม่อยา่งถูกวธีิ 
- นาํเสนอการจดบนัทึกไดอารี�การเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- อภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัปัญหาในการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
 



ครั�งที� หัวเรื�อง กลวธีิ รายละเอยีดเนื�อหา 

     3 การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจราย
กลุ่ม 

การทดลอง
ปฏิบติั 

- สนบัสนุนครอบครัวและเพื�อนในการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- แนวทางสู่ความสําเร็จในการเลี
 ยงลูกด้วยนมแม่โดย
ผูเ้ชี�ยวชาญ 
- อภิปรายเกี�ยวกบัความยากหรืออุปสรรคในการเลี
 ยงลูก
ดว้ยนมแม่ 
- แบ่งปันประสบการณ์ในการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- นาํเสนอการจดบนัทึกไดอารี�การเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- อภิปรายร่วมกนัเกี�ยวกบัปัญหาในการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 

     4 การเสริมสร้าง
พลงัอาํนาจใน
เชิงนโยบาย 

 -การอภิปรายนโยบายของรัฐเกี�ยวกบัการเลี
 ยงลูกดว้ยนม
แม่ 
- การดูวดีิโอเทปการเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- แบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกขณะใหน้มแม่ 
- นาํเสนอการจดบนัทึกไดอารี�การเลี
ยงลูกดว้ยนมแม่ 
- การสรุป 

 

สรุป 
จะเห็นไดว้า่การส่งเสริมการเลี
ยงดูลูกดว้ยนมแม่ให้เพิ�มมากขึ
นนั
น พยาบาลหรือบุคลากร

ทางสาธารณสุขควรให้ความสําคญัในการส่งเสริมพลงัอาํนาจแก่หญิงหลงัคลอดโดยให้แม่มีการ
รับรู้ในสมรรถนะของตนเองและเห็นถึงผลลพัธ์ทางบวกที�จะเกิดขึ
นทั
งต่อเด็ก ตนเอง ครอบครัว 
เพื�อจะทาํใหแ้ม่มีการแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบติัการใหน้มแม่แก่ลูกของตน นอกจากนี
ควรส่งเสริม
ใหห้ญิงเหล่านั
นมีการตดัสินใจเลือกที�จะปฏิบติัในการแกไ้ขปัญหาที�จะเกิดขึ
นจากการเลี
ยงลูกดว้ย
นมแม่ดว้ยตนเอง โดยพยาบาลหรือบุคลากรทางสาธารณสุขทาํหนา้ที�เป็นเพียงผูใ้หค้าํปรึกษาเท่านั
น 
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