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บทคดัย่อ 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่ส าคัญด้านสขุภาพอนามัยของมารดาและทารกในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสงัคม 

ผลกระทบที่เกิดขึ้ นกับสตรีตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีมากมาย เช่น การคลอดทารกที่มีน ้าหนักตัวน้อย ซ่ึงในการวิจัยเชิงพรรณนานี้  มีวัตถุ 

ประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้มแขง็กับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น  กลุ่มตัวอย่าง คือ 

สตรีตั้งครรภท์ี่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ ์โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถี 

เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 200 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว

เข้มแขง็ และต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิง

เนื้อหาเท่ากับ 0.80 และค่าความเที่ยงของแบบประเมินครอบครัวเข้มแขง็เท่ากบั 0.87 และแบบส ารวจต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ใช้ทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัย

ส่วนบุคคลกับต้นทุนชีวิต และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแข็งกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นด้วยสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธข์องเพียร์สนั 

 ผลการวิจัย พบว่า สตรีตั้งครรภว์ัยรุ่นมีคะแนนเฉล่ียครอบครัวเข้มแขง็โดยรวมเท่ากบั 3.05 อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉล่ียต้นทุนชีวิต

โดยรวมเท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลเฉพาะการศึกษาเท่าน้ันที่มีความ สมัพันธ์กับ

ต้นทุนชีวิตด้านพลังตัวตนของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2=22.51) ส าหรับครอบครัวเข้มแข็งมี

ความสมัพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกบัต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้านและโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

(r = .47, .52, .37, .41, .47 และ .56 ตามล าดับ) ผลการศึกษาบ่งช้ี ว่าหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา 

สถานพยาบาล ชุมชนและสงัคม ควรตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมครอบครัวเข้มแขง็และต้นทุนชีวิต เพ่ือช่วยให้สตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่นมีพฤติกรรมในการดูแลสขุภาพขณะตั้งครรภท์ี่ดี ลดพฤติกรรมเสี่ยง สามารถตัดสนิใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

ค าส าคญั: ครอบครัวเข้มแขง็ ต้นทุนชีวิต สตรีตั้งครรภว์ัยรุ่น  

 

Abstract 

These days, a pregnant adolescent is an important problem in maternal and newborn’s health including economic and social 

problem. Many affects occur in pregnant adolescents such as baby delivery with low birth weight. The purpose of this descriptive 

research was to study the relationship between personal factors as well as families’ strengths and developmental assets in pregnant 

adolescents. The purposive samples included 200 pregnant adolescents aged between 13-19, who visited the antenatal clinics of 

Rajavithi Hospital and Somdejprapinklao Hospital. The research tool was a questionnaire including personal data, families’ 

strengths, and developmental assets in pregnant adolescents. The questionnaire was validated by a group of 3 experts. The content 

validity index (CVI) of the questionnaire was 0.80, the reliability of families’ strengths and developmental assets in pregnant 

adolescents were 0.87 and .96, respectively. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi- 
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square test for testing relationship between personal factors and developmental assets in pregnant adolescents, Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient for testing relationship between families’ strengths and developmental assets in pregnant 

adolescents.   

 The results indicated that the average score of families’ strengths of the pregnant adolescents was high (3.05). The average score of 

developmental assets was 2.87, which was at a good level. The results of relation found that education aspect, which was one of the personal 

factors, was related with the personal image power of developmental assets at statistically significant level .01(2=22.51). Moreover, 

families’ strengths were statistically significant at the positive moderate relationship with individual and overall developmental assets of 

pregnant adolescents at p<.01 (r=.47, .52, .37, .41, .47 and .56, respectively). The findings suggested that all the concerned parties 

including family, educational institution, health place, community and society should recognize the importance in promoting and enhancing 

families’ strengths, developmental assets, which could develop pregnant adolescents’ health care behavior, reduce the behavioral risk, make 

decision and solve problems appropriately. 

 

Keywords: Families’ Strengths, Development Assets, Pregnant Adolescents 

 

บทน า 

 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นปัญหาที่ส  าคัญด้านสขุภาพ

อนามัยของมารดาและทารกในปัจจุบัน รวมทั้งปัญหา

ด้านเศรษฐกจิและสงัคม เนื่องจากการคลอดของวัยรุ่นมี

จ านวนเพ่ิมสูงขึ้ นตลอด 10 ปี และวัยรุ่นมีอายุน้อยลง 

จากข้อมูลสถิติสาธารณสขุ พบว่า การคลอดของวัยรุ่นใน

ปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนมากถึง 122,736 คน (ร้อยละ 

16 ของการคลอดทั้งหมด) นั่นคือ วัยรุ่นคลอดประมาณ 

336 คนต่อวัน โดยที่วัยรุ่นอายุต ่ากว่า 15 ปี คลอดทารก

ประมาณ 3,000 คนต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นในช่วง 

10 ปีที่ ผ่านมา และเป็นการคลอดของวัยรุ่นที่มีอายุ

น้อยลง คือ ช่วงอายุ 15-17 ปี (เบญจพร ปัญญายง, 

2553, น. 1) นอกจากนี้ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก 

(World Health Organization, 2012) พบว่า การตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่นอยู่ในอตัราที่สงู เมื่อเทยีบกบัอตัราการเกดิมีชีพ

ในมารดากลุ่มอายุอื่นๆ ในแต่ละปีมีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ประมาณ 16 ล้านคนที่มีการคลอดบุตรคิดเป็นร้อยละ 

11 ของการคลอดทั่วโลก ประมาณร้อยละ 95 พบใน

ประเทศที่มรีายได้ต ่าและปานกลาง  

 ผลกระทบที่ เกิดขึ้ นกับสตรีตั้ งครรภ์ ในวัยรุ่นมี

มากมาย เช่น  การคลอดทารกที่ มีน ้ าหนักตัวน้อย

โดยเฉพาะสตรีวัยรุ่นตั้ งครรภ์แรกขาดความรู้ และ

ประสบการณ์ รวมทั้งวุฒิภาวะที่ยังไม่พร้อมท าให้ต้อง

ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย อีกทั้งหากเศรษฐกิจของ

ครอบครัวไม่ดหีรือชีวิตครอบครัวไม่ราบร่ืน ส่งผลให้สตรี

ตั้ งครรภ์วัยรุ่นอาจไม่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง  

และทารกในครรภ์ ทั้งทางด้านโภชนาการ การพักผ่อน 

การออกก าลังกาย การใช้สารเสพติด และสารอื่นๆ ขณะ

ตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกดิภาวะแทรกซ้อนในขณะ

ตั้ งครรภ์ได้ (ดลฤดี เพชรขว้าง, จรรยา แก้วใจบุญ ,  

เรณู บุญทา และ กัลยา จันทร์สุข, 2554, น. 26-28) 

นอกจากนี้ สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นจะพยายามลดน ้าหนักตัว

โดยการรับประทานอาหารน้อยลง ไม่รับประทานยาตาม

แพทย์สั่ง เพราะกลัวทารกในครรภ์ตัวโตจะคลอดยาก 

และมักลืมรับประทานยาหรือหยุดยาเอง จึงอาจจะ

ก่อให้เกิดภาวะโลหิตจาง คลอดก่อนก าหนด เจบ็ครรภ์

คลอดนาน ศีรษะทารกไม่ได้สัดส่วนกับเชิงกราน ภาวะ

ความดนัโลหิตสงูระหว่างตั้งครรภ์ที่พบมากเป็น 3.5 เท่า

ของสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ส าหรับทารกที่

เกิดจากมารดาวัยรุ่น จะมีน ้าหนักแรกเกิดน้อย คลอด

ก่อนก าหนด มีความพิการสูง มีปัญหาความผิดปกติใน

ระบบประสาทต่างๆ เช่น ปัญญาอ่อน เจบ็ป่วยบ่อยและ

เสียชีวิตได้ง่าย ส่วนทางด้านจิตใจขณะตั้งครรภ์ท าให้

วัยรุ่นต้องเผชิญกับภาวะเครียดสูงขึ้ น เนื่ องจากการ

เปล่ียนบทบาทจากเดก็ที่ต้องพ่ึงพิงผู้ใหญ่ มาเป็นมารดา

ที่ ต้องดูแลตนเองและทารกในครรภ์  ซึ่ งอาจจะไม่มี

ความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นได้ หรือเล้ียงดู

ลูกไม่ดี ทั้งนี้ จึงพบสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการท าร้าย และ

ทอดทิ้ งบุตรมากกว่ามารดาที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ ปัญหา

ทางด้านสงัคมและเศรษฐกจิ จะพบว่าสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

จะมีการด าเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปมาก บางคนอาจ

ต้องพักการเรียนหรือต้องออกจากโรงเรียน จากการที่

สญูเสยีโอกาสทางด้านการศึกษา มีความรู้  ความสามารถ

น้อยท าให้ไม่มีงานท า หรือต้องท างานในอาชีพที่ต้องใช้
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แรงงาน มีรายได้ต ่า เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ขาด

ความมั่นคงและการยอมรับจากครอบครัว ท าให้มีอัตรา

การหย่าร้างสงู เกดิความทุกข์จากการที่ต้องแยกจากกลุ่ม

เพ่ือน ซึ่งเป็นปัญหาของครอบครัวและสงัคม  

 จากการส ารวจพฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของ

สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่แผนกบริการรับฝากครรภ์โรงพยาบาล 

นพรัตน์ราชธานีจ านวน 122 ราย พบว่า สตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่นมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารวันละ 2 มื้ อ 

ขณะอายุครรภ์ 40 สปัดาห์มีน า้หนักตัวมารดาเพ่ิมขึ้นต ่า

กว่าเกณฑ์ปกติ มีภาวะโลหิตจาง และไม่รับประทานยา

บ ารุงตามแพทย์สั่ง และส่วนใหญ่มาฝากครรภ์ในช่วงไตร

มาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ และในปีพ.ศ. 2553-2554 

ยังคงพบสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นคลอดทารกน า้หนักน้อยกว่า 

2,500 กรัม และคลอดทารกก่อนก าหนด บางรายทารกมี

ภาวะแทรกซ้อนต้องการการดูแลรักษาในโรงพยาบาลนาน

กว่าทารกปกติ (บัวแก้ว ใจดีเจริญ, อ าภาพร นามวงศ์พรม 

และน า้อ้อย ภักดีวงศ์, 2555, น. 483-488) นอกจากนี้

จากการศึกษาที่พบว่า วัยรุ่นไม่พร้อมในการตั้งครรภ์สงูถงึ

ร้อยละ 52 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ 

ไม่ได้วางแผนจะให้เกดิขึ้นหรือเป็นการตั้งครรภ์ก่อนสมรส  

ในสภาพปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการจึงมี

อตัราเพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งพบได้ทั่วไปทั้งใน

ประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลังพัฒนา ในประเทศไทยก็

พบได้มากเช่นกัน เนื่องจากวัยรุ่นขาดความรู้ เรื่องเพศ

ศาสตร์ศึกษาและทักษะชีวิต สมาคมส่งเสริมสถานภาพ

สตรี รายงานว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ 

ที่ไม่ต้องการ มักเป็นผู้ที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี การตั้งครรภ์

ในวัยรุ่นนอกจากจะเป็นผลกระทบต่อสขุภาพกายและจิต

แล้ว ยังมีปัญหาด้านสงัคมและด้านอารมณ์ด้วย (สรุศักดิ์ 

ฐานีพานิชสกุล, 2555, น. 143-149; Pé rez-López1, 

Peter, Kravitz, Salazar- Pousada, & Hidalgo, 2011, 

pp. 85-94) ซึ่งเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นท าให้เกิดความ

คบัข้องใจ รู้สกึว่าทารกในครรภ์ท าให้ตนเองล าบาก จึงไม่

สนใจดูแลสขุภาพของตนเองและทารกในครรภ์ 

ลักษณะของครอบครัวที่ อบอุ่นเข้มแข็ง ซึ่ งเป็น

ครอบครัวที่มีการปรับตัวที่ดี มีการใส่ใจดูแลกันและกัน

ในเรื่องสขุภาพและความเจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัว 

และคอยเป็นก าลังใจในการส่งเสริมสนับสนุนการดูแล

สขุภาพของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งครอบคลุมการพ่ึงพา

ในครอบครัว เศรษฐกิจของครอบครัว การปรับตัวของ

ครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การเลี้ ยงดู

ของพ่อแม่ที่มีความรัก ความเข้าใจ ครอบครัวจึงมี

อทิธพิลอย่างมากต่อพัฒนาการของบุคคลทั้งทางด้านจิตใจ 

และพฤติกรรม (วิทิตา สขุทั่วญาติ, 2551, น. 21-25) 

โดยเฉพาะวิธีการอบรมเลี้ ยงดูบุตรของครอบครัวเป็น

ตัวก าหนดส าคัญว่าพัฒนาการทางจิตใจและพฤติกรรม 

ของวัยรุ่นจะไปทางใด และการเสริมสร้างลูกให้เตบิโตขึ้น

อย่างมคีุณภาพทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย การปลูกฝงัสิ่งดงีาม

จากรากเหง้าของสงัคม วัฒนธรรม ประเพณีสิ่งแวดล้อม 

ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งเสริมสร้างต้นทุนชีวิตทั้งต้นทุนภายใน

และภายนอก ต้นทุนชีวิตจึงเปรียบเสมอืนขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ประเพณขีองไทยที่ดงีาม ที่อยู่ในชุมชน สงัคมไทย 

และท าให้วัยรุ่นมีความเข้มแขง็ด้านจิตใจ สงัคม สตปัิญญา 

ลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ โดยสุริยเดว 

ทรีปาต ี(2552, น. 18-20) ได้น าแนวคดิต้นทุนชีวิตมา

ศึกษากับเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2550 ซึ่ง

กล่าวว่าต้นทุนชีวิต คือ ปัจจัยสร้าง หรือคุณลักษณะที่ด ี

อนัประกอบด้วยด้านจิตใจ สงัคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผล

ต่อกระบวนการคิด  การตัดสินใจ และแสดงออกใน

รูปแบบพฤติกรรม ซึ่ งเป็นผลมาจากการได้รับการ

เสริมสร้างให้เกดิขึ้น ตั้งแต่แรกเกดิจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

ต้นทุนชีวิต ประกอบด้วย 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลัง

ครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพ่ือนและกจิกรรม และ

พลังชุมชน ทั้งนี้การเสริมสร้างต้นทุนชีวิตเดก็และเยาวชน

นี้  ย่อมมาจากการได้รับอทิธพิลจากปัจจัยในตวัวัยรุ่นเอง 

และจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพ่ือน

และชุมชน ซึ่งหากสามารถควบคุมปัจจัย และเสริมสร้าง

ปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสม จะส่งผลต่อการพัฒนาต้นทุน

ชีวิตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและมีสุข

ภาวะที่ ย่ังยืน จึงกล่าวได้ว่าความเข้มแข็งและความ

อ่อนแอของวัยรุ่นขึ้นอยู่กบัอทิธพิลของต้นทุนชีวิต ต้นทุน

ชีวิตที่มากขึ้ น ส่งผลดีต่อความสามารถในการศึกษา 

ร่างกายและจิตใจ เพ่ิมความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง 

ความสามารถในการแก้ปัญหาและการตดัสนิใจ มคีวามฝัน 

ความหวัง และภูมิ คุ้มกันทางจิตใจที่แข็งแรง ดังนั้ น

ต้นทุนชีวิตย่ิงมากเท่าใดกจ็ะย่ิงลดพฤติกรรมเสี่ยงได้ 

มากขึ้น จะช่วยประวิงระยะเวลาการเกดิพฤติกรรมเสี่ยง
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ในการมีเพศสมัพันธก่์อนวัยอนัควร การตั้งครรภ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ในสตรีวัยรุ่นได้ รวมถึงความส าคัญในการ

ป้องกนัพฤติกรรมเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น จะเหน็ได้

ว่าทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่งโดยจะเพ่ิมขึ้น

ตามการเล้ียงดูของพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และความ

ใกล้ชิดกบัธรรมชาติทั้งต้นทุนภายในและภายนอกตวัเอง 

แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันสร้างความเป็นวัตถุนิยม

จนห่างไกลความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แย่งกันอยู่ แย่ง

กนักนิ แย่งกนัเรียน แย่งกนัท ามาหากนิ พลอยท าให้เลี้ยง

ลูกแบบเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต ์ขาดความเอื้ออาทร ความ

เข้ าใจพัฒนาการส ร้างความคาดหวั งมากจน เกิด

ความเครียด เด็กและเยาวชนกต้็องเคร่งเครียดในการ

เรียน การวัดคุณค่าของคนจึงต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง 

ต้นทุนชีวิตที่มีอยู่แล้วที่ควรจะมีและควรจะเป็นถูกบั่น

ทอน จนวัยรุ่นบางคนเหลือต้นทุนชีวิตน้อยมาก ในการ

ต่อสู้กบัภยันตรายและภัยจากสงัคม เกดิผลผลิตที่มคีวาม

เสี่ยงมากกว่าวัยรุ่นที่ เกิดมาท่ามกลางครอบครัว และ

สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น เข้าใจและช่วยกันรักษาส่งเสริม

ต้นทุนชีวิต จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ท  าให้วัยรุ่นประสบ

ความส าเรจ็นั้นเกดิมาจากต้นทุนชีวิต หรือต้นทุนพ้ืนฐาน

ที่มต่ีอการพัฒนาทางด้านจิตใจ สงัคม สติปัญญาให้คนๆ 

หนึ่งสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแขง็ เพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ ใหญ่อย่าง

สมบรูณ์  (ศริยา ตั้ งโฉลก , 2555, น. 23) ทั้ งนี้ จาก

การศึกษาของนัยนา หนูนิล และ สายฝน เอกวรางกูร 

(2554, น. 30-43) พบว่า เดก็และเยาวชนมพีฤตกิรรม

เสี่ยงมากที่สุด คือ ขาดการออกก าลังกาย การสูบบุหร่ี 

และพฤติกรรมทางเพศคิดเป็นร้อยละ 7, 6.1, และ 5.9 

ตามล าดับ และมีต้นทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวมากที่สดุ 

โดยรู้สึกว่าบ้านเป็นที่อบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียน 

เอาใจใส่ และเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก และพบว่ามีพลัง

ตัวตนน้อยที่สุด ได้แก่ การให้ความส าคัญของศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ใช้สติแก้ปัญหาความขัดแย้ง พูดความจริง และไม่ใช้

ความรนุแรง และการศึกษาของอรทยั พ่วงพี (2554, น. 

57-60) ได้พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีค่าเฉล่ียต้นทุน

ชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ต้นทุนชีวิตรายด้านที่

อยู่ในระดับมาก ได้แก่ พลังครอบครัว ส่วนพลังตัวตน 

พลังเพ่ือน พลังสร้างปัญญา และพลังชุมชนอยู่ในระดับ

ปานกลาง รวมถึงการศึกษาของศริยา ตั้งโฉลก (2555, 

น. 4-5) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉล่ีย 

ต้นทุนชีวิตภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ต้นทุน

ชีวิตรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พลังตัวตน พลัง

ครอบครัวและพลังเพ่ือน ระดับปานกลาง ได้แก่ พลัง

สร้างปัญญาและพลังชุมชน  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มกีารศึกษาต้นทุน

ชีวิตในเดก็และเยาวชน วัยรุ่นที่เรียนในระดบัมธัยมศึกษา

และอาชีวศึกษา ซึ่งยังไม่พบการศึกษาในสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่น ดังนั้นผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 

ลักษณะครอบครัวเข้มแขง็ว่ามีความสัมพันธ์กับต้นทุน

ชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้

คาด ว่าสามารถน าไปเป็นแนวทางส าห รับบุคคลที่

เกี่ยวข้องในหน่วยฝากครรภ์ ครอบครัวและสงัคมเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการกระตุ้นส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมี

ต้นทุนชีวิตที่ด ีรวมถงึบทบาทของครอบครัวอนัจะน าไปสู่

การลดปัญหาด้านสุขภาพของมารดาและทารก รวมทั้ง

ปัญหาทางสงัคมอื่นๆ ต่อไป  

 

วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความเข้มแข็งของ

ครอบครัว และต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 

และครอบครัวเข้มแขง็กับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่น 

สมมติฐานการวิจยั 

ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค คล  แ ล ะค รอบค รั ว เข้ ม แข็ งมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่น 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า แ น วคิ ด ค รอบ ค รั ว เ ข้ ม แ ข็ ง  ซึ่ ง

ประกอบด้วยการพ่ึงพาในครอบครัว เศรษฐกิจของ

ครอบครัว การปรับตัวของครอบครัว ความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว แนวคดิเกี่ยวกบัต้นทุนชีวิตของสรุิยเดว 

ทรีปาตี  (2552 , น. 2-3 ; 2554, น. 23-30) ซึ่ ง

ประกอบด้วย 5 พลัง คือ 1) พลังตัวตน เป็นการรวม

พลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้างศรัทธา และความเชื่อมั่น
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ในตนเอง และพลังการสร้างทกัษะชีวิต อนัได้แก่ การอยู่

ในสังคมอย่างสนัติสุข การช่วยเหลือผู้อื่น การมีจุดยืนที่

ชัดเจน  รักความยุติธรรม  ไม่แบ่งแยกชนชั้น  ความ

ซื่อสตัย์ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเองที่จะไม่ข้อง

เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง 2) พลังครอบครัว เป็นพลัง

ความรัก  ความเอาใจใส่  วินัยและการมีชีวิตที่ เป็น

แบบอย่าง มีการติดตามและช่วยเหลือที่ เหมาะสม 

เชิงบวก มีปิยวาจาในบ้าน มีความอบอุ่นและปลอดภัย 

3) พลังสร้างปัญญา เป็นพลังความมุ่งมั่นในการเพ่ิมพลัง

ปัญญา ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกระบวน 

การเรียนรู้ทั้งใน และนอกระบบการศึกษา รวมทั้งภูมิ 

 

ปัญญาท้องถิ่น 4) พลังเพ่ือนและกจิกรรม เป็นพลังการ

ท ากิจกรรมในหมู่เพ่ือนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน 

และ 5) พลังชุมชน เป็นพลังของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่

ร่วมกนัด้วยความเอื้ออาทร มีความเข้าใจ เป็นมิตรไมตรี 

มีวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี มีปิยวาจา มีจิตอาสา มี

ความอบอุ่น ความปลอดภัยภายในชุมชนและมีกจิกรรม

ร่วมกัน โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษา 

อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และบุคคลในครอบครัว 

ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ดัง

แผนภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ชนิดของการวิจยั  เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่าง คือ สตรี

ตั้งครรภ์ที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี ที่มารับบริการฝาก

ครรภ์ที่หน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า

และโรงพยาบาลราชวิถี เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

จ านวน 200 ราย โดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้  1) เป็น

สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ ซึ่งรวมถงึการ

ฝากครรภ์ที่ย้ายจากศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอื่น 

2) เป็นผู้ที่ไม่มภีาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ที่รุนแรง

หรือไม่มีโรคร่วมในขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน 

ความดันโลหิตสงูเนื่องจากการตั้งครรภ์ 3) สามารถอ่าน

และเขียนหนังสือได้ 4) ยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้

ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากหลักเกณฑ์ของเคอร์ลิง

เจอร์และเพดฮาเซอร์ (Kerlinger, & Pedhazur (1973, 

pp. 369-372) ซึ่งมีสตูรดังนี้  n/k > 30 โดย n =  จ านวน 

ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อ 1 ตวัแปร k = จ านวนตวัแปร

อิสระ ซึ่งการวิจัยนี้ จ านวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 6 ได้แก่ 

การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส บุคคลใน

ครอบครัวและครอบครัวเข้มแขง็ จากการแทนค่าในสตูร 

ครอบครวัเขม้แข็ง (การพ่ึงพาในครอบครัว 

เศรษฐกจิของครอบครัว การปรบัตวัของ

ครอบครัว และความสมัพันธภ์ายใน

ครอบครัว) 

ตน้ทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภว์ยัรุ่น 

 พลังตวัตน 

 พลังครอบครัว 

 พลังสร้างปัญญา 

 พลังเพ่ือนและกจิกรรม 

 พลังชุมชน 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

 การศึกษา 

 อาชีพ 

 รายได้ 

 สถานภาพสมรส  

 บุคคลในครอบครัว 
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างควรมีมากกว่า 180 คน ผู้ วิจัยจึงใช้

กลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้น 200 คน  

 เคร่ืองมือวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 

ส่วนดงันี้   

 ส่วนท่ี 1 แบบบันทึกข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ

สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น ประกอบด้วย อายุ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ สถานภาพสมรส จ านวนครั้งของการตั้งครรภ์ 

ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ความพร้อมในการตั้งครรภ์ 

และบุคคลในครอบครัว 

 ส่วนท่ี 2 แบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง ผู้ วิจัย

ดัดแปลงจากแบบสอบถามลักษณะครอบครัวเข้มแข็ง

ของมาลีวัล เลิศสาครศิริ และ พวงทพิย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 

(2554, น. 45-53) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 30 

ข้อ เกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาในครอบครัว เศรษฐกิจของ

ครอบครัว การปรับตัวของครอบครัว และความสมัพันธ์

ภายในครอบครัว   ลักษณะเป็นค าถามเชิงบวกจ านวน 

21 ข้อ และเป็นค าถามเชิงลบจ านวน 9 ข้อ ลักษณะของ

ค าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า  (rating scale) 4 

ระดบั คือ ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ไม่เหน็ด้วย เหน็ด้วย เหน็

ด้วยที่สุด การแปลค่าคะแนนใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย ดังนี้  

3.00-4.00 หมายถึง ครอบครัวเข้มแขง็ในระดับมาก 

2.00-2.99 ระดับปานกลาง และ 1.00-1.99 ระดับ

น้อย 

 ส่วนท่ี 3 แบบส ารวจต้นทุนชีวิตของสตรีตั้ งครรภ์

วัยรุ่น โดยใช้แบบส ารวจต้นทุนชีวิตของสรุิยเดว ทรีปาต ี

(2554, น. 23-30) ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 48 

ข้อ ลักษณะเป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด แบ่งเป็น 5 ด้าน

ดังนี้  1) ด้านพลังตัวตน จ านวน 15 ข้อ 2) ด้านพลัง

ครอบครัว จ านวน 8 ข้อ 3) ด้านพลังสร้างปัญญา 

จ านวน 11 ข้อ 4) ด้านพลังเพ่ือนและกิจกรรม จ านวน  

5 ข้อ และ 5) ด้านพลังชุมชน จ านวน 9 ข้อ ลักษณะของ

ค าตอบเป็นแบบมาตรประมาณ ค่า ( rating scale)  

4 ระดับ คือ ไม่เคย บางครั้ ง บ่อยครั้ ง และประจ า  

การแปลผลคะแนนใช้เกณฑ์ค่าเฉล่ีย แบ่งเป็น 4 ระดับ 

ดั งนี้  1.00–1.74 หมายถึ งระดับ น้ อย 1.75–2.49 

หมายถงึระดบัปานกลาง 2.50–3.24 หมายถงึระดบัมาก 

และ 3.25–4.00 หมายถงึระดบัมากที่สดุ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  แบบสอบถาม 

ที่ ส ร้างขึ้ นได้ รับการตรวจความตรงเชิงเนื้ อหาโดย

ผู้ ทรงคุณวุฒิ  3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรง (Content 

validity index: CVI) ของแบบส ารวจต้นทุนชีวิตสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นเท่ากับ 0.80 และน าไปทดลองใช้กบัสตรี

ตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ 13-19 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ านวน 45 คน แล้วน ามาหา
ความเที่ ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ 

แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ได้ดังนี้  1) แบบประเมินครอบครัวเข้มแขง็ ได้ค่าความ

เที่ยงเท่ากับ 0.87 2) แบบส ารวจต้นทุนชีวิตของสตรี

ตั้งครรภ์วัยรุ่น ได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั 0.96 

การพทิกัษสิ์ทธิกลุ่มตวัอย่าง  

ผู้ วิจัยพิทักษ์สิทธิผู้ ให้ข้อมูลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ตามกฎหมาย จึงได้ขออนุญาตจากผู้ปกครองหรือสาม ีซึ่ง

ได้ชี้ แจงวัตถุประสงค์การวิจัย แจ้งสทิธกิารตอบ หรือไม่

ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลส่วนตัวจะถูกเกบ็รักษา ไม่

เปิด เผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงาน

ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม โดยได้ลงนามในใบ

ยินยอมให้เกบ็ข้อมูล (consent form) 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ภายหลั งผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาล

ราชวิถี และโรงพยาบาลสมเดจ็พระป่ินเกล้า ผู้วิจัยและ

ผู้ ช่วยวิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือน

ธันวาคม 2556- มีนาคม 2557 โดยให้สตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่นตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้เวลา 15-20 นาท ีแล้วจึง

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแบบสอบถาม ได้

จ านวน 200 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะหข์อ้มูล   

1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา 

อาชีพ รายได้  สถานภาพสมรส จ านวนครั้ งของการ

ตั้งครรภ์ ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ความพร้อมในการ

ตั้งครรภ์ และบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์หาค่าความถี่ 

และร้อยละ 

2. ข้อมูลครอบครัวเข้มแขง็ ต้นทุนชีวิต วิเคราะห์หา

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียต้นทุนชีวิตที่ได้จัดกลุ่มในระดับน้อย ปาน

กลาง ด ีและดมีาก  
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะ

ส่วนบุคคล (การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส 
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บุคคลในครอบครัว) และต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่นทั้งรายด้านและโดยรวมที่ได้จัดกลุ่มคะแนนเฉล่ียใน

ระดับน้อย ปานกลาง ดีและดีมาก โดยใช้สถิติไคสแควร์ 

(Chi- Square test)  

4. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว

เข้มแขง็กบัต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นทั้งรายด้าน

และโดยรวม โดยใช้สัมประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ที่ก  าหนดระดับความสมัพันธจ์ากค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์

(r) ดังนี้  r > .70 หมายถึง ความสัมพันธใ์นระดับสงู r < 

.30  หมายถึง ความสัมพันธ์ในระดับต ่ า  และ r มีค่า
ระหว่าง .30-.70 หมายถงึ ความสมัพันธร์ะดบัปานกลาง 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ครอบครัวเข้มแขง็ 

และต้นทุนชีวิตของสตรีตั้ งครรภ์วัยรุ่น พบว่า สตรี

ตั้ งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 

30.50 อายุต ่าสดุ 13 ปีคิดเป็นร้อยละ 2 และสงูสดุอายุ 
19 ปีคิดเป็นร้อยละ 19 อายุของสามีส่วนใหญ่ 14-20 

ปีคิดเป็นร้อยละ 56 ส่วนใหญ่ส าเรจ็ชั้นมัธยมศึกษาคิด

เป็นร้อยละ 74 ท างานแม่บ้านคดิเป็นร้อยละ46 มรีายได้ 

ระหว่าง 5,001–10,000 บาทคิดเป็น ร้อยละ 39  

 

สถานภาพคู่คิดเป็นร้อยละ 93  ตั้งครรภ์แรกคิดเป็น 

ร้อยละ 82.50 มีความตั้งใจในการมีบุตรคิดเป็นร้อยละ 

53 โดยวิธธีรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 54 มีความพร้อมใน

การตั้งครรภ์คิดเป็นร้อยละ 77.50 และส่วนใหญ่อยู่กับ

สามคีดิเป็นร้อยละ 49 

ครอบครัวเข้มแข็ง  พบว่า สตรีตั้ งครรภ์วัยรุ่นมี

คะแนนเฉล่ียครอบครัวเข้มแขง็โดยรวมเท่ากบั 3.05 อยู่

ในระดบัมาก ประเดน็ที่มคีะแนนเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.57 

อยู่ในระดับมาก คือ ฉันรู้สกึอบอุ่นเมื่อครอบครัวรักและ

ห่วงใยฉัน  และคะแนนเฉล่ียต ่าสุดเท่ากับ 2.00 คือ 

บางคร้ังฉันกท็ าหน้าที่ขาดตกบกพร่องไปบ้าง อยู่ในระดับ

ปานกลาง และสตรีตั้ งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่มีคะแนน

เฉล่ียครอบครัวเข้มแขง็อยู่ในระดบัมาก จ านวน 114 คน 

คดิเป็นร้อยละ 57 

 ต้นทุนชีวิต พบว่า สตรีตั้ งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่มี

ต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี คือ ด้านพลังตัวตน ด้านพลัง

สร้างปัญญา ด้านพลังเพ่ือนและกจิกรรม และโดยรวมคิด

เป็นร้อยละ 60, 43, 43.50 และ 58 ตามล าดับ ส่วน

ด้านพลังครอบครัวอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ 

46.50 ส าหรับด้านพลังชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลางคดิเป็นร้อยละ 46 ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของระดับคะแนนเฉล่ียต้นทุนชีวิตรายด้านและโดยรวมของสตรีตั้งครรภว์ัยรุ่น (n= 200) 

คะแนนเฉลี่ย ระดบั ดา้นพลงัตวัตน ดา้นพลงั

ครอบครวั 

ดา้นพลงัสรา้ง

ปัญญา 

ดา้นพลงัเพือ่น

และกิจกรรม 

ดา้นพลงัชุมชน โดยรวม 

  จ านวน(รอ้ยละ) จ านวน(รอ้ยละ) จ านวน(รอ้ยละ) จ านวน(รอ้ยละ) จ านวน(รอ้ยละ) จ านวน(รอ้ยละ) 

1.00 – 1.74   น้อย 1(5.00) 3(1.50) 5(2.5) 8(4.00) 7(3.50) 1(0.50) 

1.75 – 2.49 ปานกลาง 49(24.50) 30(15.00) 60(30.00) 75(37.50) 92(46.00)     52(26.00) 

2.50 – 3.24    ด ี 120(60.00) 74(37.00) 86(43.00) 87(43.50) 80(40.00) 116(58.00) 

3.25 – 4.00 ดีมาก 30(15.00) 93(46.50) 49(24.50) 30(15.00) 21(10.50) 31(15.50) 

 

 สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมคีะแนนเฉล่ียต้นทุนชีวิตโดยรวม

เท่ากบั 2.78 อยู่ในระดับด ีที่มคีะแนนเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 

3.10 คือ ด้านพลังครอบครัว รองลงมาคะแนนเฉล่ีย 

 

เท่ากับ 2.80 คือ ด้านพลังสร้างปัญญา คะแนนเฉล่ีย

ต ่าสุดเท่ากบั 2.55 คือ ด้านพลังชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับดี 

ดงัตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้นทุนชีวิตโดยรวมของสตรีตั้งครรภว์ัยรุ่น (n=200) 

 ตน้ทุนชีวิต M S.D. ระดบั 

1 ด้านพลังตัวตน 2.77 .44 ด ี

2 ด้านพลังครอบครัว 3.10 .59 ด ี

3 ด้านพลังสร้างปัญญา 2.80 .54 ด ี

4 ด้านพลังเพ่ือนและกจิกรรม  2.69 .60 ด ี

5 ด้านพลังชุมชน 2.55 .54 ด ี

 รวม 2.78 .42 ดี 

 

2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล ครอบครัวเข้มแขง็กบัต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยไคสแควร์ พบว่า เฉพาะ

การศึกษาเท่านั้นที่มีความสมัพันธก์บัต้นทุนชีวิตด้านพลัง

ตัวตนของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั .01 (2 = 22.51) ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกบัต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภว์ัยรุ่นด้วยไคสแควร์ (n=200) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ตน้ทุนชีวิต 

พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพ่ือน

และกจิกรรม 

พลังชุมชน โดยรวม 

การศกึษา 22.51** 7.37 9.47 13.74 8.41 6.20 

อาชีพ 12.00 9.67 22.34 18.09 22.70 6.11 

รายได้ 20.44 8.22 7.56 9.15 11.55 20.17 

สถานภาพสมรส 5.93 5.44 8.18 5.91 5.00 8.22 

บุคคลในครอบครัว 9.90 8.98 4.58 10.45 12.13 11.96 

*p< 0.05, ** p< 0.01 

 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้มแขง็กับ

ต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน พบว่า ครอบครัว

เข้มแขง็มคีวามสมัพันธท์างบวกระดบัปานกลางกบัต้นทุน

ชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้านและโดยรวมอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .47, .52, .37, 

.41, .47 และ .56 ตามล าดบั) ดงัตารางที่  4 

 

 

ตารางที่ 4  ความสมัพันธร์ะหว่างครอบครัวเข้มแขง็กบัต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภว์ัยรุ่นด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สนั (n=200) 

       ตน้ทุนชีวิต ครอบครวัเขม้แข็ง 

ด้านพลงัตวัตน .47** 

ด้านพลงัครอบครัว .52** 

ด้านพลงัสร้างปัญญา .37** 

ด้านพลงัเพ่ือนและกจิกรรม .41** 

ด้านพลงัชุมชน .47** 

โดยรวม .56** 

*p< 0.05, ** p< 0.01 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 

 ต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอยู่ในระดับดี โดย

ด้านพลังครอบครัวมีคะแนนสูงสุด และต ่าสุดคือด้าน

พลังชุมชน โดยพบว่า จ านวนสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีต้นทุน

ชีวิตด้านพลังครอบครัวอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉล่ีย 

3.25-4.00 คิดเป็นร้อยละ 46.50 สัมพันธ์กับข้อมูล

ส่วน บุคคลที่ พบ ว่าส่วน ใหญ่สตรีตั้ งครรภ์ วัยรุ่นมี

สถานภาพคู่  และอ ยู่กับครอบครัว/สามี  ส าหรับ

ครอบครัวเข้มแข็งที่พบว่า คะแนนเฉล่ียครอบครัว

เข้มแขง็โดยรวมเท่ากบั 3.05 อยู่ในระดับมาก ประเดน็ที่

มคีะแนนเฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.57 คือ ฉันรู้สกึอบอุ่นเมื่อ

ครอบครัวรักและห่วงใยฉัน นอกจากนี้พบว่า ครอบครัว

เข้มแขง็มคีวามสมัพันธท์างบวกระดบัปานกลางกบัต้นทุน

ชีวิตของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้านและ โดยรวมอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

สรุิยเดว ทวีปาตี (2554, น. 39-41) ที่พบว่าภาพรวม 

5 พลังต้นทุนชีวิต (ประกอบด้วยพลังตัวตน พลัง

ครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพ่ือนและกจิกรรม และ

พลังชุมชน) พลังที่อ่อนแอที่สดุ คอื พลังชุมชน ในขณะที่

พลังครอบครัวเข้มแขง็ที่สดุ และสอดคล้องกบัการศึกษา

ของอรทยั พ่วงพี (2554, น. 57-60) และศริยา ตั้งโฉลก 

(2555, น. 4-5) ที่พบว่าต้นทุนชีวิตของนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่  4 และนักเรียนอาชีวศึกษาได้รับการ

สนับสนุนจากครอบครัว (พลังครอบครัว) อยู่ในระดับ

มาก แสดงให้เห็นว่าพลังครอบครัวมีความส าคัญอย่าง

มาก ครอบครัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญย่ิงต่อ

สังคม ในการสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพของสมาชิก 

ถ้าครอบครัวไม่มีความสุข ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อไปด้วย

ความรัก ความเข้าใจกัน กจ็ะส่งผลให้บุคคลที่ เกิดใน

ครอบครัวนั้นมีบุคลิกที่ไม่เหมาะสม ครอบครัวที่สมบูรณ์

มคีวามรัก ความอบอุ่น มีความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ให้

การดูแล ส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีพัฒนาการตาม

วัยที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้างให้ลูกมีการเติบโตขึ้นอย่าง

มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ มีการปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม 

ท าให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความเข้มแขง็ด้านจิตใจ สงัคม 

สติปัญญา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของ

วัยรุ่น (ชมพูนุช ดอกค าใต้, 2555, น. 68-69; วิทิตา 

สขุทั่วญาต,ิ 2551, น. 77)  

 ทั้งนี้ จากการศึกษาของ นัยนา หนูนิล และสายฝน 

เอกวรางกูร (2554) ที่ศึกษากระบวนการนโยบาย

สาธารณะเพ่ือการพัฒนาต้นทุนชีวิตเดก็และเยาวชน ผล

การศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงมาก

ที่ สุด คือ ขาดการออกก าลังกาย การสูบบุห ร่ี และ

พฤติกรรมทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 7, 6.1, และ 5.9 

ตามล าดับ และมีต้นทุนชีวิตด้านพลังครอบครัวมากที่สดุ 

โดยรู้สึกว่าบ้านเป็นที่อบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียน 

เอาใจใส่ และเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก สอดคล้องกับผล

การศึกษาของสุมาลัย นิธิสมบัติ (2553, น. 65) ที่

พบว่ามารดาวัยรุ่นมอีายุอยู่ระหว่าง 14–17 ปี ส่วนใหญ่

ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบุคคลในครอบครัว ดงันั้น

จะเห็นได้ว่าครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการ

ของบุคคลทั้งทางด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ

วิธีการอบรมเลี้ ยงดูบุตรของครอบครัวเป็นตัวก าหนด

ส าคัญว่าพัฒนาการทางจิตใจและพฤติกรรมของเดก็จะ

ไปทางใด ดังที่สุริยเดว ทรีปาตี (2552, น. 3) กล่าวว่า 

พลังครอบครัวท าให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าปฏเิสธ

เพ่ือนในพฤตกิรรมเสี่ยง ส่งเสริมการเหน็คุณค่าในตนเอง 

การยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ ช่วยให้

สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นหลีกเล่ียงพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น การ

ท าแท้ง ส าหรับต้นทุนชีวิตด้านพลังชุมชนที่ต ่าสดุอาจเป็น

เพราะสังคมในปัจจุบันพลังชุมชนค่อนข้างอ่อนแอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ สภาพการด าเนิน

ชีวิตมลีักษณะดิ้นรน แข่งขนั ด้วยสภาพทางเศรษฐกจิ ท า

ให้ต่างคน ต่างอยู่ ขาดการพ่ึงพาอาศัยกัน ขาดการอยู่

ร่วมกนัอย่างสงัคม ขาดการเป็นผู้ให้และผู้รับ ท าให้สตรี

ตั้งครรภ์วัยรุ่นมักจะรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดความรู้สึกผูกพัน

กบัชุมชน  
 ปัจจัยส่วนบุคคล เฉพาะการศึกษาเท่านั้นที่พบว่ามี

ความสัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตด้านพลังตัวตนของสตรี

ตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เนื่องจาก

การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญเพราะเป็นการเพ่ิมคุณค่าใน

ตนเอง สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง  รวมถึง
การสร้างทกัษะชีวิต อนัได้แก่ การอยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข การมีจุดยืนที่ชัดเจน ความรับผิดชอบ การมีวินัยใน
ตนเองที่จะไม่ข้องเกี่ยวกบัพฤติกรรมเสี่ยง สอดคล้องกบั
การศึกษาของพิราวัลย์ พิมพาเรือ (2554, น. 82-83) 

ที่พบว่า พลังตัวตนซึ่งเป็นต้นทุนชีวิตที่ส  าคัญมากเพราะ
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ถ้าพลังตัวตนต ่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิด

ขึ้นกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธเมื่อเกิด

การโต้แย้งหรือขัดแย้ง ไม่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน ไม่

รู้สกึว่าตนเองมคุีณค่า ไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อ 
 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยสรปุได้ว่า ลักษณะครอบครัวเข้มแขง็มี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนชีวิตของสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และต้นทุนชีวิตที่มีระดับ

ต ่ าสุด คือ ด้านพลังชุมชน ดังนั้ นควรตระหนักถึง

ความส าคัญของต้นทุนชีวิต ให้มีการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้มต้ีนทุนชีวิตที่ด ีเพ่ือช่วยให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพขณะตั้ งครรภ์ที่ ด ี 

ลดพฤติกรรมเสี่ ยง รู้ จักคิด สามารถตัดสินใจและ

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงรู้จักตนเองและหาทาง

ออกในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถดูแลทารก

ในครรภ์และเล้ียงดูบุตรที่จะคลอดได้ดมีีคุณภาพ ซึ่งต้อง

อ าศั ย ค ว าม ร่ ว ม มื อ จ าก ทุ ก ฝ่ าย ทั้ ง ค รอ บ ค รั ว 

สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ชุมชนและสังคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแขง็ อาทิ

เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างสมาชิกใน

ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูที่มปีฏสิมัพันธเ์กดิขึ้นระหว่าง

พ่ อ แม่และลูก  รวมถึงการเรียนรู้ บทบาท ห น้ าที่  

ความรับผดิชอบของตนเองและของผู้อื่นในครอบครัว   
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