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Abstract
 Purpose: To examine the predictive power of perceived benefits of breast milk expression, 
perceived barriers of breast milk expression, and perceived support from significant others on breast 
milk expression behavior in working mothers.
 Design: Correlational predictive design.
 Method: The study sample consisted of 78 mothers who brought their child aged 6 months or 
older to receive health supervision at Siriraj Hospital. Data were collected using the demographic 
data form, a set of questionnaires consisting of the Breast Milk Expression Behavior, the Perceived 
Benefits of Breast Milk Expression, the Perceived Barriers of Breast Milk Expression, and the  
Perceived Support from Significant Others on Breast Milk Expression. Data analysis was performed 
using multiple regression analysis.  
 Main findings: The study findings revealed that perceived benefits, perceived barriers, and 
perceived support together could predict 36.5% of the variances explained in breast milk expression 
behavior of working mothers (R2 = .365). Perceived barriers was the most influential predictor of 
breast milk expression behavior (β = -.415, p < .01), followed by perceived support from significant 
others (β = .256, p < .01). However, perceived benefits could not predicted breast milk expression 
behavior of working mothers (β = .076, p = .52).
 Conclusion and recommendations: Perceived barriers and supports from significant others 
can influence breast milk expression behavior among working mothers. To promote breast milk 
expression among working mothers so that breastfeeding will continue, nursing interventions should 
focus on the mothers’ perceived barriers and the solutions to overcome these problems. Working 
mothers’ significant others should be also considered as a part of interventions.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาอำานาจทำานายของการรับรู้ประโยชน์	 การรับรู้อุปสรรค	 และการรับรู้การสนับสนุนของ

บุคคลแวดล้อม	ต่อพฤติกรรมการบีบเก็บนำา้นมของแม่ทำางานนอกบ้าน

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย	

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่าง	คือ	แม่ทำางานนอกบ้านจำานวน	78	คน	ท่ีลูกอายุ	6	เดือนข้ึนไป	มารับบริการท่ี 

โรงพยาบาลศิริราช	เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป	แบบสอบถามพฤติกรรมการบีบเก็บนำา้นม	แบบสอบถาม

การรับรู้ประโยชน์จากการบีบเก็บนำ้านม	 แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคต่อการบีบเก็บนำ้านม	 และแบบสอบถาม 

การรับรู้การสนับสนุนของบุคคลแวดล้อมในการบีบเก็บนำา้นม	วิเคราะห์อำานาจทำานายด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัย:	ผลการศึกษาพบว่า	การรับรู้ประโยชน์	การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้การสนับสนุนของบุคคลแวดล้อม	

สามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการบีบเก็บนำา้นมของแม่ทำางานนอกบ้านได้ร้อยละ	36.5	(R2	=	.36)	การรับรู้อุปสรรค

ต่อการบีบเก็บนำา้นม	 มีอิทธิพลสูงสุดต่อพฤติกรรมการบีบเก็บนำา้นมของแม่ทำางานนอกบ้าน	 (β	 =	 -.415,	 p	 <	 .01)	 
รองลงมา	คือ	การรับรู้การสนับสนุนของบุคคลแวดล้อม	(β	=	.256,	p	<	.01)	แต่ไม่พบอิทธิพลของการรับรู้ประโยชน์

ต่อพฤติกรรมการบีบเก็บนำา้นม	(β	=	.076,	p	=	.52)
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 การรับรู้อุปสรรคและการสนับสนุนจากบุคคลแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการบีบเก็บนำ้านม 

ของแม่ทำางานนอกบ้าน	 กิจกรรมการพยาบาลส่งเสริมให้แม่มีการบีบเก็บนำ้านมเพ่ือให้ยังคงมีการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 

ต่อไป	 ควรมุ่งเน้นการรับรู้ของแม่ต่อปัญหาอุปสรรคท่ีพบและแนวทางแก้ไขปัญหา	 ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคคล

แวดล้อมของแม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพยาบาลด้วย	

คำาสำาคัญ: การบีบเก็บนำา้นม	การรับรู้	การสนับสนุนทางสังคม	แม่ทำางาน
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