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การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
บริโภคนมและอาหารหวานของเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ในตําบลหนองหญาไซ อําเภอหนองหญาไซ 
จังหวัดสุพรรณบุรี เปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา เก็บขอมูลดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการและการสัมภาษณเชิงลึกซ่ึงมีการเก็บขอมูลท้ังในสวนของ
ครอบครัวและชุมชนรวมกับการใชขอมูลจากเอกสารในการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานของเด็กดังกลาวข้ึนอยูกับ
หลากหลายปจจัยที่มีความสัมพันธเช่ือมโยงกันอยูภายใตเ ง่ือนไขชีวิตผูดูแลหลักของแตละ
ครอบครัว ท้ังในระบบจุลภาค ระบบปฏิสัมพันธและระบบมหภาค สําหรับชุมชนในพ้ืนท่ีการศึกษา
ปจจุบันมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ส่ือเทคโนโลยี และวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึนเปนการ
เปล่ียนแปลงในระบบมหภาคท่ีสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยู ลักษณะโครงสรางหนาท่ีของ
ครอบครัว จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคอุตสาหกรรม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเร่ิมเปล่ียนจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง ทําใหพบลักษณะของครอบครัวเดี่ยวเพ่ิมมาก
ข้ึน นอกจากนี้ยังพบวามีการอพยพยายไปทํางานตางถ่ินของพอแม ท้ิงภาระการเล้ียงดูบุตรหลานไว



จ 
 

กับปูยาตายายมากข้ึน  ดังนั้นการปรับตัวของปูยาตายายใหทันตอวัฒนธรรมการบริโภคท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วรวมท้ังแหลงซ้ือขนมกลุมเส่ียงตอการเกิดฟนผุท่ีเพ่ิมข้ึนในชุมชนจึงเปน
ประเด็นท่ีนาสนใจในครอบครัวขยายกลุมนี้ดวยเชนกัน  

นอกจากการศึกษาความสัมพันธของระบบมหภาคตอครอบครัวแลวผูวิจัยยังให
ความสําคัญกับส่ิงแวดลอมรอบตัวเด็ก หรือระบบปฏิสัมพันธระหวางครอบครัวและโรงพยาบาล 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนบานและชุมชน เพราะส่ิงแวดลอมภายในและภายนอกครอบครัวเปนส่ิง
สําคัญท่ีสงผลใหผูดูแลหลักเกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพชองปากที่พึงประสงค และเปนท่ีทราบ
กันดีวาครอบครัวนั้นเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญในการปลูกฝงพฤติกรรมตางๆใหแกเด็ก การเกิด
พฤติกรรมการบริโภคนมและอาหารหวานในระบบจุลภาคของชุมชนน้ี ข้ึนอยูกับเง่ือนไขชีวิตของ
ผูดูแลหลักในกลุมตางๆดังนี้ กลุมท่ีแมเปนผูดูแลหลัก กลุมท่ีแมและปูยาตายายรวมกันเปนผูดูแล
หลัก และกลุมท่ีปูยาตายายเปนผูดูแลหลัก ในแตละกลุมจะมีเง่ือนไขชีวิตท่ีมีความแตกตางกัน ไดแก 
การประกอบอาชีพ  รายไดและการศึกษาของผูดูแลหลัก ทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ การอบรมเล้ียง
ดูบุตรหลาน และโอกาสของผูเล้ียงดูหลักในการเขาถึงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ  

จากการศึกษาจะเห็นไดวาการเกิดพฤติกรรมสุขภาพนั้นไมไดข้ึนอยูกับปจจัยใดปจจัย
หนึ่งเพียงอยางเดียว ยังตองพิจารณาความสัมพันธของเง่ือนไขชีวิตครอบครัวและอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดลอมทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาอยางเปนพลวัติ ดังนั้นการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีบุคลากรดานสุขภาพตองเรียนรูและเขาใจถึงครอบครัวท่ีหลากหลายของ
สังคมไทย เพ่ือปรับกลยุทธและหาแนวทางการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพใหสอดคลองเหมาะสม
กับเง่ือนไขชีวิตของครอบครัวในชุมชนนั้นๆ จึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to understand the family life conditions that affected 
milk and sweet consumption behaviors in newborn to 3-year-old children in Nongyasai sub-
district, Nongyasai district, Suphan Buri province. The methodology is descriptive analysis, using 
various qualitative data collection techniques by an informal, in-depth interview and a survey 
format. 

 The results showed that these consumption behaviors depended on several important 
factors, such as the life condition of the care takers in each of the families, which related to macro 
systems, mesosystems and microsystems. Socioeconomic development, advertising technology 
development, and culture characteristics were also important macrosystem factors which affected 
family structure. Under socioeconomic development, the social structure has changed to that of an 
industrial society and an urban society. It was found that the number of nuclear families is 
increasing and parents have been driven to work outside the district. Therefore, the burden of 
child rearing was being left to their grandparents. The adaptation of the grandparents in the new 



ช 
 

culture of consumption behaviors and the easier accessibility to cariogenic foods in the 
community should be of concern. Besides, the mesosystems were composed of the relationship 
between family and family ecology such as relationship between family and hospital, nurseries, 
neighborhood, and communities, which also were factors associated with oral health care 
behaviors. Family systems or microsystems are the first institutions for teaching children, so the 
milk and sweet consumption behaviors started in the family. Those behaviors mainly depended on 
the life condition of the care takers in each family. There were  three categories of care takers:  
the mother alone  was the caretaker, the mother and grandparents  were both caretakers, and the 
grandparents alone were the caretakers. Each category of caretakers had different and 
individualistic life conditions, which were associated with the oral health care behaviors of the 
children, such as the occupation, family income, education, attitudes, beliefs and accessibility to 
health information of the care takers.  

In conclusion, the results of this study indicated that the health behaviors depended not 
only on one factor but on the variety of the family life conditions, is associated with family 
ecology. This association was dynamic and transformable. Therefore, public health workers 
should be concerned about and understand the variety of families in society in order to 
appropriately implement new strategies in health behavior development.  

  
 


