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การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็ นปั ญหาที่สาคัญด้ านสุขภาพอนามัยของมารดาและทารกในปั จจุ บัน รวมทั้งปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ และสังคม
ผลกระทบที่เกิด ขึ้นกับ สตรีต้ังครรภ์ในวัย รุ่นมี ม ากมาย เช่ น การคลอดทารกที่มี น้าหนั ก ตั วน้ อ ย ซึ่งในการวิจั ยเชิงพรรณนานี้ มี วั ต ถุ
ประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเข้ มแข็งกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่ าง คือ
สตรีต้ังครรภ์ท่มี ีอายุระหว่าง 13-19 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์ท่หี น่ วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าและโรงพยาบาลราชวิถี
เป็ นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจานวน 200 คน เครื่องมือวิจัยเป็ นแบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อมูลส่วนบุคคล ครอบครัว
เข้ มแข็ง และต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ ค่าดัชนีความตรงเชิง
เนื้อหาเท่ากับ 0.80 และค่าความเที่ยงของแบบประเมินครอบครัวเข้ มแข็งเท่ากับ 0.87 และแบบสารวจต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ าความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่วนบุ คคลกับ ต้ นทุน ชีวิต และทดสอบความสัมพั นธ์ระหว่ างครอบครัวเข้ มแข็งกับ ต้ นทุ นชี วิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นด้ วยสัมประสิท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิจัย พบว่า สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นมีคะแนนเฉลี่ยครอบครัวเข้ มแข็งโดยรวมเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยต้ นทุนชีวิต
โดยรวมเท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบความสัมพันธ์ พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลเฉพาะการศึกษาเท่านั้นที่มีความ สัมพันธ์กับ
ต้ น ทุ น ชี วิต ด้ า นพลั งตั ว ตนของสตรี ต้ั งครรภ์ วั ย รุ่น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ ีระดั บ .01 ( 2=22.51) ส าหรับ ครอบครัว เข้ ม แข็งมี
ความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้ านและโดยรวมอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01
( r = .47, .52, .37, .41, .47 และ .56 ตามล าดั บ ) ผลการศึ ก ษาบ่ ง ชี้ ว่ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องทั้ ง ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา
สถานพยาบาล ชุมชนและสังคม ควรตระหนักถึงความสาคั ญของการส่งเสริมครอบครัวเข้ มแข็งและต้ นทุนชีวิต เพื่อช่ วยให้ สตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ท่ดี ี ลดพฤติกรรมเสี่ยง สามารถตัดสินใจ และแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
คาสาคัญ: ครอบครัวเข้ มแข็ง ต้ นทุนชีวิต สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
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

การออกกาลังกาย การใช้ สารเสพติด และสารอื่นๆ ขณะ
ตั้งครรภ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ เกิดภาวะแทรกซ้ อนในขณะ
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็ นปั ญหาที่สาคัญด้ านสุขภาพ ตั้ ง ครรภ์ ไ ด้ (ดลฤดี เพชรขว้ า ง, จรรยา แก้ ว ใจบุ ญ ,
อนามัยของมารดาและทารกในปั จ จุ บัน รวมทั้งปั ญ หา เรณู บุญ ทา และ กัลยา จันทร์สุข , 2554, น. 26-28)
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากการคลอดของวัยรุ่นมี นอกจากนี้สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นจะพยายามลดน้าหนักตัว
จานวนเพิ่ มสูงขึ้น ตลอด 10 ปี และวัยรุ่น มีอายุ น้อยลง โดยการรับประทานอาหารน้ อยลง ไม่รับประทานยาตาม
จากข้ อมูลสถิติสาธารณสุข พบว่า การคลอดของวัยรุ่นใน แพทย์ ส่ัง เพราะกลัวทารกในครรภ์ ตัวโตจะคลอดยาก
ปี พ.ศ. 2552 มีจานวนมากถึง 122,736 คน (ร้ อยละ และมั ก ลื ม รั บ ประทานยาหรื อ หยุ ด ยาเอง จึ ง อาจจะ
16 ของการคลอดทั้งหมด) นั่นคือ วัยรุ่นคลอดประมาณ ก่อให้ เกิดภาวะโลหิตจาง คลอดก่อนกาหนด เจ็บครรภ์
336 คนต่อวัน โดยที่วัยรุ่นอายุต่ากว่า 15 ปี คลอดทารก คลอดนาน ศีรษะทารกไม่ ได้ สัดส่วนกับเชิงกราน ภาวะ
ประมาณ 3,000 คนต่ อปี ซึ่งมีแนวโน้ มเพิ่ มขึ้น ในช่ วง ความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ท่พี บมากเป็ น 3.5 เท่า
10 ปี ที่ ผ่ า นมา และเป็ นการคลอดของวั ย รุ่ น ที่ มี อ ายุ ของสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีอายุ มากกว่ า 20 ปี สาหรับทารกที่
น้ อยลง คือ ช่ วงอายุ 15-17 ปี (เบญจพร ปั ญ ญายง, เกิด จากมารดาวัย รุ่น จะมีน้าหนั กแรกเกิด น้ อย คลอด
2553, น. 1) นอกจากนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ก่อนกาหนด มีความพิการสูง มีปัญหาความผิดปกติใน
(World Health Organization, 2012) พบว่า การตั้งครรภ์ ระบบประสาทต่างๆ เช่น ปั ญญาอ่อน เจ็บป่ วยบ่อยและ
ในวัยรุ่นอยู่ในอัตราที่สงู เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดมีชีพ เสีย ชี วิต ได้ ง่ าย ส่ ว นทางด้ านจิ ต ใจขณะตั้ง ครรภ์ ทาให้
ในมารดากลุ่มอายุอ่นื ๆ ในแต่ละปี มีหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น วั ย รุ่ น ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะเครี ย ดสูง ขึ้ น เนื่ อ งจากการ
ประมาณ 16 ล้ านคนที่มีการคลอดบุ ตรคิดเป็ นร้ อยละ เปลี่ยนบทบาทจากเด็กที่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่ มาเป็ นมารดา
11 ของการคลอดทั่วโลก ประมาณร้ อยละ 95 พบใน ที่ ต้ องดู แ ลตนเองและทารกในครรภ์ ซึ่ ง อาจจะไม่ มี
ประเทศที่มรี ายได้ ต่าและปานกลาง
ความสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ หรือเลี้ยงดู
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นกั บ สตรี ต้ั ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น มี ลูกไม่ ดี ทั้งนี้จึงพบสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นมีการทาร้ าย และ
มากมาย เช่ น การคลอดทารกที่ มี น้ า หนั ก ตั ว น้ อย ทอดทิ้ งบุ ต รมากกว่ า มารดาที่ อ ยู่ ใ นวั ย ผู้ ใ หญ่ ปั ญ หา
โดยเฉพาะสตรี วั ย รุ่ น ตั้ ง ครรภ์ แ รกขาดความรู้ และ ทางด้ านสังคมและเศรษฐกิจ จะพบว่าสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
ประสบการณ์ รวมทั้งวุฒิ ภ าวะที่ยั งไม่ พ ร้ อมท าให้ ต้ อ ง จะมีก ารด าเนิ น ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมาก บางคนอาจ
ประกอบอาชีพที่มีรายได้ น้อย อีกทั้งหากเศรษฐกิจของ ต้ อ งพั กการเรีย นหรือต้ องออกจากโรงเรียน จากการที่
ครอบครัวไม่ดหี รือชีวิตครอบครัวไม่ราบรื่น ส่งผลให้ สตรี สูญเสียโอกาสทางด้ านการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น อาจไม่ ส นใจดู แ ลสุ ข ภาพของตนเอง น้ อยทาให้ ไม่มีงานทา หรือต้ องทางานในอาชีพที่ต้องใช้
และทารกในครรภ์ ทั้งทางด้ านโภชนาการ การพั กผ่ อน
บทนา
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แรงงาน มีรายได้ ต่ า เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ ดี ขาด
ความมั่นคงและการยอมรับจากครอบครัว ทาให้ มีอัตรา
การหย่าร้ างสูง เกิดความทุกข์จากการที่ต้องแยกจากกลุ่ม
เพื่อน ซึ่งเป็ นปัญหาของครอบครัวและสังคม
จากการสารวจพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นที่แผนกบริการรับฝากครรภ์โรงพยาบาล
นพรัต น์ราชธานี จานวน 122 ราย พบว่ า สตรีต้ังครรภ์
วั ย รุ่น มี พ ฤติ ก รรมการรั บ ประทานอาหารวั น ละ 2 มื้ อ
ขณะอายุครรภ์ 40 สัปดาห์มีนา้ หนักตัวมารดาเพิ่มขึ้นต่า
กว่ าเกณฑ์ป กติ มีภ าวะโลหิ ตจาง และไม่ รับประทานยา
บารุงตามแพทย์ส่งั และส่วนใหญ่มาฝากครรภ์ในช่วงไตร
มาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ และในปี พ.ศ. 2553-2554
ยังคงพบสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นคลอดทารกนา้ หนักน้ อยกว่ า
2,500 กรัม และคลอดทารกก่อนกาหนด บางรายทารกมี
ภาวะแทรกซ้ อนต้ องการการดูแลรักษาในโรงพยาบาลนาน
กว่าทารกปกติ (บัวแก้ ว ใจดีเจริญ, อาภาพร นามวงศ์พรม
และนา้ อ้ อย ภักดีวงศ์, 2555, น. 483-488) นอกจากนี้
จากการศึกษาที่พบว่า วัยรุ่นไม่พร้ อมในการตั้งครรภ์สงู ถึง
ร้ อยละ 52 โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการตั้งครรภ์ท่ไี ม่ได้ ต้งั ใจ
ไม่ได้ วางแผนจะให้ เกิดขึ้นหรือเป็ นการตั้งครรภ์ก่อนสมรส
ในสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ท่ีไม่ ต้ อ งการจึ ง มี
อัตราเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งพบได้ ท่วั ไปทั้งใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ วและกาลังพัฒนา ในประเทศไทยก็
พบได้ มากเช่ น กัน เนื่ องจากวัย รุ่น ขาดความรู้เรื่องเพศ
ศาสตร์ศึกษาและทักษะชีวิต สมาคมส่งเสริมสถานภาพ
สตรี รายงานว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์
ที่ไม่ต้องการ มักเป็ นผู้ท่มี ีอายุต่ากว่า 18 ปี การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นนอกจากจะเป็ นผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิต
แล้ ว ยังมีปัญหาด้ านสังคมและด้ านอารมณ์ด้วย (สุรศัก ดิ์
ฐานีพานิชสกุล , 2555, น. 143-149; Pé rez-López1,
Peter, Kravitz, Salazar- Pousada, & Hidalgo, 2011,
pp. 85-94) ซึ่งเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ข้ ึนทาให้ เกิดความ
คับข้ องใจ รู้สกึ ว่าทารกในครรภ์ทาให้ ตนเองลาบาก จึงไม่
สนใจดูแลสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ์
ลั ก ษณะของครอบครั ว ที่ อ บอุ่ น เข้ มแข็ง ซึ่ ง เป็ น
ครอบครัวที่มีการปรับตัวที่ดี มีการใส่ใจดูแลกันและกัน
ในเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัว
และคอยเป็ นกาลังใจในการส่งเสริมสนับสนุ น การดูแ ล
สุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งครอบคลุมการพึ่งพา
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ในครอบครัว เศรษฐกิจของครอบครัว การปรับตัวของ
ครอบครัว ความสัมพั น ธ์ภ ายในครอบครัว การเลี้ย งดู
ของพ่ อแม่ ท่ี มี ค วามรั ก ความเข้ าใจ ครอบครั ว จึ ง มี
อิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของบุคคลทั้งทางด้ านจิตใจ
และพฤติกรรม (วิทิตา สุขทั่วญาติ, 2551, น. 21-25)
โดยเฉพาะวิธีการอบรมเลี้ ยงดู บุต รของครอบครัว เป็ น
ตัวก าหนดส าคั ญว่ าพั ฒ นาการทางจิ ตใจและพฤติ กรรม
ของวัยรุ่นจะไปทางใด และการเสริมสร้ างลูกให้ เติบโตขึ้น
อย่างมีคุณภาพทั้งด้ านจิตใจ ร่างกาย การปลูกฝังสิ่งดีงาม
จากรากเหง้ าของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีส่งิ แวดล้ อม
ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิ่งเสริมสร้ างต้ นทุนชีวิตทั้งต้ นทุนภายใน
และภายนอก ต้ นทุนชีวิตจึงเปรียบเสมือนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณีของไทยที่ดงี าม ที่อยู่ในชุมชน สังคมไทย
และทาให้ วัยรุ่นมีความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ สังคม สติปัญญา
ลดปั ญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้ โดยสุริยเดว
ทรีปาตี (2552, น. 18-20) ได้ นาแนวคิดต้ นทุนชีวิตมา
ศึกษากับเด็กและเยาวชนไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่ง
กล่าวว่าต้ นทุนชีวิต คือ ปั จจัยสร้ าง หรือคุณลักษณะที่ดี
อันประกอบด้ วยด้ านจิตใจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ส่งผล
ต่ อ กระบวนการคิ ด การตั ด สิ น ใจ และแสดงออกใน
รู ป แบบพฤติ ก รรม ซึ่ ง เป็ นผลมาจากการได้ รั บ การ
เสริมสร้ างให้ เกิดขึ้น ตั้งแต่แรกเกิดจนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
ต้ นทุ นชีวิต ประกอบด้ วย 5 พลัง คือ พลังตัวตน พลั ง
ครอบครัว พลังสร้ างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และ
พลังชุมชน ทั้งนี้การเสริมสร้ างต้ นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
นี้ ย่อมมาจากการได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยในตัววัยรุ่นเอง
และจากปัจจัยภายนอก ได้ แก่ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน
และชุมชน ซึ่งหากสามารถควบคุมปั จจัย และเสริมสร้ าง
ปั จจัยต่างๆ ให้ เหมาะสม จะส่งผลต่อการพั ฒนาต้ นทุน
ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ กั บ เด็ก และเยาวชนเติ บ โตอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
สามารถดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้ อย่ างสันติสุขและมีสุข
ภาวะที่ ย่ั ง ยื น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความเข้ ม แข็ง และความ
อ่อนแอของวัยรุ่นขึ้นอยู่กบั อิทธิพลของต้ นทุนชีวิต ต้ นทุน
ชี วิ ต ที่ ม ากขึ้ นส่ ง ผลดี ต่ อ ความสามารถในการศึ ก ษา
ร่างกายและจิตใจ เพิ่มความเชื่อมั่นและศรัทธาในตนเอง
ความสามารถในการแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ มีความฝัน
ความหวั ง และภู มิ ค้ ุ ม กั น ทางจิ ต ใจที่ แ ข็ง แรง ดั ง นั้ น
ต้ น ทุ น ชี วิต ยิ่ ง มากเท่ า ใดก็จ ะยิ่ งลดพฤติ ก รรมเสี่ย งได้
มากขึ้น จะช่วยประวิงระยะเวลาการเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
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ในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ท่ไี ม่พึง
ประสงค์ ใ นสตรี วั ย รุ่ น ได้ รวมถึ ง ความส าคั ญ ในการ
ป้ องกันพฤติกรรมเสี่ยงของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น จะเห็นได้
ว่าทุกคนเกิดมามีต้นทุนชีวิตในระดับหนึ่งโดยจะเพิ่มขึ้น
ตามการเลี้ยงดูของพ่ อแม่ สิ่งแวดล้ อมที่ดีงาม และความ
ใกล้ ชิดกับธรรมชาติท้งั ต้ นทุนภายในและภายนอกตัวเอง
แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปั จจุบันสร้ างความเป็ นวัตถุนิยม
จนห่ างไกลความเป็ นธรรมชาติมากขึ้น แย่ งกันอยู่ แย่ ง
กันกิน แย่งกันเรียน แย่งกันทามาหากิน พลอยทาให้ เลี้ยง
ลูกแบบเครื่องจักร เครื่องยนต์ ขาดความเอื้ออาทร ความ
เข้ าใจพั ฒ น าการสร้ างความคาดหวั ง มากจน เกิ ด
ความเครียด เด็กและเยาวชนก็ต้ องเคร่ งเครียดในการ
เรียน การวัดคุ ณ ค่ าของคนจึงต่ างจากอดีตอย่ างสิ้นเชิง
ต้ น ทุ น ชีวิต ที่มีอยู่ แล้ วที่ค วรจะมีและควรจะเป็ นถู ก บั่น
ทอน จนวัยรุ่นบางคนเหลือต้ นทุนชีวิตน้ อยมาก ในการ
ต่อสู้กบั ภยันตรายและภัยจากสังคม เกิดผลผลิตที่มคี วาม
เสี่ย งมากกว่ าวั ย รุ่น ที่เกิด มาท่ า มกลางครอบครัว และ
สิ่ง แวดล้ อ มที่ อ บอุ่ น เข้ า ใจและช่ ว ยกั น รั ก ษาส่ ง เสริ ม
ต้ นทุ น ชี วิ ต จะเห็ น ได้ ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ วั ย รุ่ น ประสบ
ความสาเร็จนั้นเกิดมาจากต้ นทุนชีวิต หรือต้ นทุนพื้นฐาน
ที่มตี ่อการพัฒนาทางด้ านจิตใจ สังคม สติปัญญาให้ คนๆ
หนึ่งสามารถดารงชีพอยู่ ในสังคมได้ อย่ างเข้ มแข็ง เพื่ อ
เป็ นพื้ นฐานของพั ฒ นาการจากวั ย รุ่น สู่วั ย ผู้ ใหญ่ อย่ า ง
สมบรู ณ์ (ศริ ย า ตั้ ง โฉลก, 2555, น. 23) ทั้ ง นี้ จาก
การศึ กษาของนั ย นา หนู นิ ล และ สายฝน เอกวรางกู ร
(2554, น. 30-43) พบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
เสี่ยงมากที่สุด คือ ขาดการออกกาลังกาย การสูบ บุ ห รี่
และพฤติกรรมทางเพศคิดเป็ นร้ อยละ 7, 6.1, และ 5.9
ตามลาดับ และมีต้นทุนชีวิตด้ านพลังครอบครัวมากที่สดุ
โดยรู้สึกว่าบ้ านเป็ นที่อบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียน
เอาใจใส่ และเป็ นตัวอย่ างที่ดีของลูก และพบว่ ามีพลั ง
ตัวตนน้ อยที่สุด ได้ แก่ การให้ ค วามสาคัญ ของศั กดิ์ศ รี
ความเป็ นมนุ ษย์ กล้ าคิด กล้ าพูด กล้ าทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
ใช้ ส ติ แ ก้ ปั ญ หาความขัด แย้ ง พู ด ความจริง และไม่ ใ ช้
ความรุนแรง และการศึกษาของอรทัย พ่วงพี (2554, น.
57-60) ได้ พบว่า นักเรียนอาชีวศึกษามีค่าเฉลี่ยต้ นทุน
ชีวิตภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ต้ นทุนชีวิตรายด้ านที่
อยู่ ในระดับมาก ได้ แก่ พลังครอบครัว ส่วนพลังตัวตน
พลังเพื่อน พลังสร้ างปั ญญา และพลังชุมชนอยู่ในระดับ

ปานกลาง รวมถึงการศึกษาของศริยา ตั้งโฉลก (2555,
น. 4-5) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
ต้ นทุนชีวิตภาพรวมและรายด้ านอยู่ ในระดับมาก ต้ นทุน
ชี วิ ต รายด้ านอยู่ ใ นระดั บ มาก ได้ แ ก่ พลั งตั ว ตน พลั ง
ครอบครัวและพลั งเพื่ อน ระดับปานกลาง ได้ แ ก่ พลั ง
สร้ างปัญญาและพลังชุมชน
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาต้ นทุน
ชีวิตในเด็กและเยาวชน วัยรุ่นที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา
และอาชีวศึ กษา ซึ่งยังไม่ พ บการศึกษาในสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่น ดังนั้นผู้ วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาปั จจัยส่วนบุ คคล
ลักษณะครอบครัวเข้ มแข็งว่ ามีความสัมพั น ธ์กับต้ นทุ น
ชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นหรือไม่ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
คาดว่ า สามารถน าไปเป็ นแนวทางส าหรั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวข้ องในหน่วยฝากครรภ์ ครอบครัวและสังคมเพื่อใช้
เป็ นข้ อมูลในการกระตุ้นส่งเสริมให้ สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นมี
ต้ นทุนชีวิตที่ดี รวมถึงบทบาทของครอบครัวอันจะนาไปสู่
การลดปั ญ หาด้ านสุขภาพของมารดาและทารก รวมทั้ง
ปัญหาทางสังคมอื่นๆ ต่อไป
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ความเข้ ม แข็ง ของ
ครอบครัว และต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล
และครอบครัวเข้ มแข็งกับต้ นทุ นชีวิตของสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่น
สมมติฐานการวิจยั
ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ ค รอ บ ค รั ว เข้ ม แ ข็ ง มี
ความสัมพั น ธ์ทางบวกกับต้ น ทุ นชี วิตของสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่น
กรอบแนวคิดการวิจยั
ผู้ วิ จั ย ได้ น า แ น ว คิ ด ค รอ บ ค รั ว เข้ ม แ ข็ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยการพึ่ ง พาในครอบครั ว เศรษฐกิ จ ของ
ครอบครั ว การปรั บ ตั ว ของครอบครั ว ความสัม พั น ธ์
ภายในครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับต้ นทุนชีวิตของสุริยเดว
ทรี ป าตี (2552, น. 2-3; 2554, น. 23-30) ซึ่ ง
ประกอบด้ วย 5 พลัง คือ 1) พลังตัวตน เป็ นการรวม
พลังคุณค่าในตนเอง พลังสร้ างศรัทธา และความเชื่อมั่น
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ในตนเอง และพลังการสร้ างทักษะชีวิต อันได้ แก่ การอยู่
ในสังคมอย่ างสันติสุข การช่วยเหลือผู้อ่ นื การมีจุดยืนที่
ชั ด เจน รั ก ความยุ ติ ธ รรม ไม่ แ บ่ ง แยกชนชั้ น ความ
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเองที่จะไม่ข้อง
เกี่ย วกับ พฤติ ก รรมเสี่ย ง 2) พลั ง ครอบครัว เป็ นพลั ง
ความรั ก ความเอาใจใส่ วิ นั ย และการมี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น
แบบอย่ า ง มี ก ารติ ด ตามและช่ ว ยเหลื อ ที่ เ หมาะสม
เชิงบวก มีปิยวาจาในบ้ าน มีความอบอุ่นและปลอดภั ย
3) พลังสร้ างปัญญา เป็ นพลังความมุ่งมั่นในการเพิ่มพลัง
ปั ญญา ได้ รับการสนับสนุ นและส่งเสริมให้ เกิดกระบวน
การเรีย นรู้ท้ังใน และนอกระบบการศึ กษา รวมทั้งภูมิ
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ปั ญญาท้ องถิ่น 4) พลังเพื่อนและกิจกรรม เป็ นพลังการ
ทากิจกรรมในหมู่เพื่อนๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และ 5) พลั ง ชุ ม ชน เป็ นพลั ง ของกลุ่ ม ชนที่ อ าศั ย อยู่
ร่วมกันด้ วยความเอื้ออาทร มีความเข้ าใจ เป็ นมิตรไมตรี
มี วิ นั ย และเป็ นแบบอย่ า งที่ดี มี ปิ ยวาจา มี จิ ต อาสา มี
ความอบอุ่น ความปลอดภัยภายในชุมชนและมีกจิ กรรม
ร่ ว มกัน โดยศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ การศึ กษา
อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส และบุคคลในครอบครัว
ทั้งนี้ สามารถแสดงความสัมพั น ธ์ของตัวแปรต่ างๆ ดัง
แผนภาพ 1

ปั จจัยส่วนบุคคล
 การศึกษา
 อาชีพ
 รายได้
 สถานภาพสมรส
 บุคคลในครอบครัว

ครอบครัวเข้มแข็ง (การพึ่งพาในครอบครัว
เศรษฐกิจของครอบครัว การปรับตัวของ
ครอบครัว และความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว)

ต้นทุนชีวิตของสตรีต้ งั ครรภ์วยั รุ่น
 พลังตัวตน
 พลังครอบครัว
 พลังสร้ างปัญญา
 พลังเพื่อนและกิจกรรม
 พลังชุมชน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ชนิดของการวิจยั เป็ นการวิจัยเชิงพรรณนา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่ าง คือ สตรี
ตั้งครรภ์ท่ีมีอายุ ระหว่ าง 13-19 ปี ที่มารับบริการฝาก
ครรภ์ท่หี น่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า
และโรงพยาบาลราชวิถี เป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จานวน 200 ราย โดยก าหนดคุ ณ สมบั ติดั งนี้ 1) เป็ น
สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการฝากครรภ์ ซึ่งรวมถึงการ
ฝากครรภ์ ท่ีย้ายจากศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลอื่น
2) เป็ นผู้ท่ไี ม่มภี าวะแทรกซ้ อนจากการตั้งครรภ์ท่รี ุนแรง

หรือไม่มีโรคร่วมในขณะตั้งครรภ์ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ 3) สามารถอ่าน
และเขียนหนังสือได้ 4) ยินดีท่ีจะเข้ าร่ วมการวิจัย ทั้งนี้
คานวณขนาดกลุ่ มตัวอย่ างจากหลักเกณฑ์ของเคอร์ลิ ง
เจอร์และเพดฮาเซอร์ (Kerlinger, & Pedhazur (1973,
pp. 369-372) ซึ่งมีสตู รดังนี้ n/k > 30 โดย n = จานวน
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยต่อ 1 ตัวแปร k = จานวนตัวแปร
อิสระ ซึ่งการวิจัยนี้จานวนตัวแปรอิสระเท่ากับ 6 ได้ แก่
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพสมรส บุ ค คลใน
ครอบครัวและครอบครัวเข้ มแข็ง จากการแทนค่าในสูตร
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ขนาดกลุ่มตัวอย่ างควรมีมากกว่ า 180 คน ผู้วิจัยจึงใช้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน
เครื่องมื อ วิ จัย เป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 3
ส่วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบบัน ทึกข้ อมูลลั กษณะส่วนบุ ค คลของ
สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น ประกอบด้ วย อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรส จ านวนครั้ง ของการตั้ งครรภ์
ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ความพร้ อมในการตั้งครรภ์
และบุคคลในครอบครัว
ส่ ว นที่ 2 แบบประเมิ น ครอบครั ว เข้ ม แข็ง ผู้ วิ จั ย
ดัด แปลงจากแบบสอบถามลักษณะครอบครัวเข้ มแข็ ง
ของมาลีวัล เลิศสาครศิริ และ พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์
(2554, น. 45-53) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 30
ข้ อ เกี่ยวข้ องกับ การพึ่ งพาในครอบครัว เศรษฐกิจของ
ครอบครัว การปรับตัวของครอบครัว และความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว ลักษณะเป็ นคาถามเชิงบวกจานวน
21 ข้ อ และเป็ นคาถามเชิงลบจานวน 9 ข้ อ ลักษณะของ
ค าตอบเป็ นแบบมาตรประมาณค่ า (rating scale) 4
ระดับ คือ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ไม่เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็น
ด้ ว ยที่ สุ ด การแปลค่ า คะแนนใช้ เกณฑ์ ค่ า เฉลี่ ย ดั ง นี้
3.00-4.00 หมายถึง ครอบครัวเข้ มแข็งในระดับมาก
2.00-2.99 ระดับ ปานกลาง และ 1.00-1.99 ระดั บ
น้ อย
ส่ ว นที่ 3 แบบส ารวจต้ น ทุ น ชี วิ ต ของสตรี ต้ั งครรภ์
วัยรุ่น โดยใช้ แบบสารวจต้ นทุนชีวิตของสุริยเดว ทรีปาตี
(2554, น. 23-30) ประกอบด้ วยข้ อคาถามทั้งหมด 48
ข้ อ ลักษณะเป็ นคาถามเชิงบวกทั้งหมด แบ่งเป็ น 5 ด้ าน
ดังนี้ 1) ด้ านพลัง ตัวตน จานวน 15 ข้ อ 2) ด้ านพลั ง
ครอบครั ว จ านวน 8 ข้ อ 3) ด้ านพลั ง สร้ างปั ญญา
จานวน 11 ข้ อ 4) ด้ านพลังเพื่อนและกิจกรรม จานวน
5 ข้ อ และ 5) ด้ านพลังชุมชน จานวน 9 ข้ อ ลักษณะของ
ค าตอบเป็ น แบบมาตรประมาณ ค่ า (rating scale)
4 ระดั บ คื อ ไม่ เ คย บางครั้ ง บ่ อ ยครั้ ง และประจ า
การแปลผลคะแนนใช้ เกณฑ์ค่าเฉลี่ย แบ่ งเป็ น 4 ระดับ
ดั ง นี้ 1.00–1.74 ห มายถึ ง ระดั บ น้ อย 1.75–2.49
หมายถึงระดับปานกลาง 2.50–3.24 หมายถึงระดับมาก
และ 3.25–4.00 หมายถึงระดับมากที่สดุ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม
ที่ ส ร้ างขึ้ นได้ รั บ การตรวจความตรงเชิ ง เนื้ อหาโดย

ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 3 ท่ า น ได้ ค่ า ดั ช นี ค วามตรง (Content
validity index: CVI) ของแบบส ารวจต้ น ทุ น ชี วิ ต สตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นเท่ากับ 0.80 และนาไปทดลองใช้ กบั สตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นอายุ 13-19 ปี ที่มารับบริการฝากครรภ์
โรงพยาบาลสมุ ทรสาคร จ านวน 45 คน แล้ วน ามาหา
ความเที่ ย งของแบบสอบถามโดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ได้ ดังนี้ 1) แบบประเมินครอบครัวเข้ มแข็ง ได้ ค่าความ
เที่ยงเท่ ากับ 0.87 2) แบบส ารวจต้ น ทุ น ชีวิ ต ของสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ได้ ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.96
การพิทกั ษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัย พิ ทักษ์ สิทธิผ้ ู ให้ ข้ อมู ล ซึ่ งยั งไม่ บรรลุ นิติภ าวะ
ตามกฎหมาย จึงได้ ขออนุญาตจากผู้ปกครองหรือสามี ซึ่ง
ได้ ช้ ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย แจ้ งสิทธิการตอบ หรือไม่
ตอบแบบสอบถาม และข้ อมูลส่วนตัว จะถูกเก็บรักษา ไม่
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเป็ นรายบุ ค คล แต่ จ ะรายงาน
ผลการวิ จั ย เป็ นข้ อ มู ล ส่ ว นรวม โดยได้ ลงนามในใบ
ยินยอมให้ เก็บข้ อมูล (consent form)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลั ง ผ่ านการพิ จารณ าจากคณ ะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาล
ราชวิถี และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่ นเกล้ า ผู้วิจัยและ
ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ เดื อ น
ธันวาคม 2556- มีน าคม 2557 โดยให้ สตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นตอบแบบสอบถาม ซึ่งใช้ เวลา 15-20 นาที แล้ วจึง
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล แบบสอบถาม ได้
จานวน 200 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้ อมู ลพื้ นฐานส่วนบุ คคล ได้ แก่ อายุ การศึ กษา
อาชี พ รายได้ สถานภาพสมรส จ านวนครั้ ง ของการ
ตั้งครรภ์ ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ ความพร้ อมในการ
ตั้งครรภ์ และบุคคลในครอบครัว วิเคราะห์หาค่าความถี่
และร้ อยละ
2. ข้ อมูลครอบครัวเข้ มแข็ง ต้ นทุนชีวิต วิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และร้ อยละของ
คะแนนเฉลี่ยต้ นทุนชีวิตที่ได้ จัดกลุ่มในระดับน้ อย ปาน
กลาง ดี และดีมาก
3. วิเคราะห์ หาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล (การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพสมรส
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บุคคลในครอบครัว) และต้ นทุ นชีวิตของสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นทั้งรายด้ านและโดยรวมที่ได้ จัดกลุ่มคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับน้ อย ปานกลาง ดีและดีมาก โดยใช้ สถิ ติไคสแควร์
(Chi- Square test)
4. วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครอบครั ว
เข้ มแข็งกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นทั้งรายด้ าน
และโดยรวม โดยใช้ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ที่กาหนดระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(r) ดังนี้ r > .70 หมายถึง ความสัมพันธ์ในระดับสูง r <
.30 หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์ใ นระดั บ ต่ า และ r มี ค่ า
ระหว่าง .30-.70 หมายถึง ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาข้ อมูลส่วนบุคคล ครอบครัวเข้ มแข็ง
และต้ นทุ น ชี วิ ต ของสตรี ต้ั งครรภ์ วั ย รุ่ น พบว่ า สตรี
ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ อายุ 18 ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ
30.50 อายุต่าสุด 13 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 2 และสูงสุดอายุ
19 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 19 อายุของสามีส่วนใหญ่ 14-20
ปี คิดเป็ นร้ อยละ 56 ส่วนใหญ่ สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาคิด
เป็ นร้ อยละ 74 ทางานแม่บ้านคิดเป็ นร้ อยละ46 มีรายได้
ระหว่ า ง 5,001–10,000 บาทคิ ด เป็ นร้ อยละ 39
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สถานภาพคู่ คิ ด เป็ นร้ อยละ 93 ตั้ งครรภ์ แ รกคิ ด เป็ น
ร้ อยละ 82.50 มีความตั้งใจในการมีบุตรคิดเป็ นร้ อยละ
53 โดยวิธธี รรมชาติคิดเป็ นร้ อยละ 54 มีความพร้ อมใน
การตั้งครรภ์คิดเป็ นร้ อยละ 77.50 และส่วนใหญ่ อยู่ กับ
สามีคดิ เป็ นร้ อยละ 49
ครอบครั ว เข้ มแข็ง พบว่ า สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น มี
คะแนนเฉลี่ยครอบครัวเข้ มแข็งโดยรวมเท่ากับ 3.05 อยู่
ในระดับมาก ประเด็นที่มคี ะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.57
อยู่ในระดับมาก คือ ฉันรู้สกึ อบอุ่นเมื่อครอบครัวรักและ
ห่ ว งใยฉั น และคะแนนเฉลี่ ย ต่ า สุด เท่ า กับ 2.00 คื อ
บางครั้งฉันก็ทาหน้ าที่ขาดตกบกพร่องไปบ้ าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง และสตรี ต้ั งครรภ์ วั ย รุ่น ส่ ว นใหญ่ มี ค ะแนน
เฉลี่ยครอบครัวเข้ มแข็งอยู่ในระดับมาก จานวน 114 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 57
ต้ น ทุ น ชี วิ ต พบว่ า สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ มี
ต้ นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี คือ ด้ านพลังตัวตน ด้ านพลัง
สร้ างปัญญา ด้ านพลังเพื่อนและกิจกรรม และโดยรวมคิด
เป็ นร้ อ ยละ 60, 43, 43.50 และ 58 ตามล าดับ ส่ ว น
ด้ า นพลั ง ครอบครั ว อยู่ ใ นระดั บ ดี ม ากคิ ด เป็ นร้ อ ยละ
46.50 สาหรับด้ านพลังชุมชนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปาน
กลางคิดเป็ นร้ อยละ 46 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของระดับคะแนนเฉลี่ยต้ นทุนชีวิตรายด้ านและโดยรวมของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น (n= 200)
ด้านพลังตัวตน

ด้านพลัง
ครอบครัว

ด้านพลังสร้าง
ปั ญญา

ด้านพลังเพือ่ น
และกิจกรรม

ด้านพลังชุมชน

จานวน(ร้อยละ)

จานวน(ร้อยละ)

จานวน(ร้อยละ)

จานวน(ร้อยละ)

จานวน(ร้อยละ)

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

ดี

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)

คะแนนเฉลี่ย

1.00 – 1.74

ระดับ

น้ อย

โดยรวม

จานวน(ร้อยละ)

สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นมีคะแนนเฉลี่ยต้ นทุนชีวิตโดยรวม เท่ ากับ 2.80 คือ ด้ านพลั ง สร้ างปั ญ ญา คะแนนเฉลี่ ย
เท่ากับ 2.78 อยู่ในระดับดี ที่มคี ะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ต่าสุดเท่ากับ 2.55 คือ ด้ านพลังชุมชน ซึ่งอยู่ในระดับดี
3.10 คือ ด้ านพลัง ครอบครั ว รองลงมาคะแนนเฉลี่ ย ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ต้ นทุนชีวิตโดยรวมของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น (n=200)
ต้นทุนชีวิต
1
2
3
4
5

ด้ านพลังตัวตน
ด้ านพลังครอบครัว
ด้ านพลังสร้ างปัญญา
ด้ านพลังเพื่อนและกิจกรรม
ด้ านพลังชุมชน
รวม

M

S.D.

ระดับ

2.77
3.10
2.80
2.69
2.55
2.78

.44
.59
.54
.60
.54
.42

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2. ผลการศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคล ครอบครัวเข้ มแข็งกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์
วั ย รุ่ น วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ วยไคสแควร์ พบว่ า เฉพาะ

การศึกษาเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กบั ต้ นทุนชีวิตด้ านพลัง
ตัวตนของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (2 = 22.51) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นด้ วยไคสแควร์ (n=200)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ต้นทุนชีวิต
พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้ างปัญญา พลังเพื่อน
พลังชุมชน
และกิจกรรม
การศึกษา
22.51**
7.37
9.47
13.74
8.41
อาชีพ
12.00
9.67
22.34
18.09
22.70
รายได้
20.44
8.22
7.56
9.15
11.55
สถานภาพสมรส
5.93
5.44
8.18
5.91
5.00
บุคคลในครอบครัว
9.90
8.98
4.58
10.45
12.13
*p< 0.05, ** p< 0.01

สาหรับความสัมพั นธ์ระหว่ างครอบครัวเข้ มแข็งกับ
ต้ นทุนชีวิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
สัมประสิท ธิ์ส หสัม พั นธ์ของเพี ยร์สัน พบว่ า ครอบครัว
เข้ มแข็งมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับต้ นทุน

โดยรวม
6.20
6.11
20.17
8.22
11.96

ชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้ านและโดยรวมอย่าง
มีนั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดั บ .01 (r = .47, .52, .37,
.41, .47 และ .56 ตามลาดับ) ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเข้ มแข็งกับต้ นทุนชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นด้ วยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (n=200)

ต้นทุนชีวิต
ด้ านพลังตัวตน
ด้ านพลังครอบครัว
ด้ านพลังสร้ างปัญญา
ด้ านพลังเพื่อนและกิจกรรม
ด้ านพลังชุมชน
โดยรวม
*p< 0.05, ** p< 0.01

ครอบครัวเข้มแข็ง
.47**
.52**
.37**
.41**
.47**
.56**
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อภิปรายผลการศึกษา
ต้ นทุนชีวิตของสตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับดี โดย
ด้ านพลั งครอบครัว มีค ะแนนสูงสุด และต่ าสุด คือด้ าน
พลังชุมชน โดยพบว่า จานวนสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นมีต้นทุน
ชีวิตด้ านพลังครอบครัวอยู่ในระดั บดีมาก คะแนนเฉลี่ย
3.25-4.00 คิด เป็ นร้ อยละ 46.50 สัมพั น ธ์กับข้ อมู ล
ส่ ว นบุ ค คลที่ พ บว่ า ส่ ว นใหญ่ สตรี ต้ั ง ครรภ์ วั ย รุ่ น มี
สถานภ าพ คู่ และอยู่ กั บ ครอบครั ว /สามี ส าหรั บ
ครอบครั ว เข้ มแข็ง ที่ พ บว่ า คะแนนเฉลี่ ย ครอบครั ว
เข้ มแข็งโดยรวมเท่ากับ 3.05 อยู่ในระดับมาก ประเด็นที่
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.57 คือ ฉันรู้สกึ อบอุ่นเมื่อ
ครอบครัวรักและห่ วงใยฉัน นอกจากนี้พบว่า ครอบครัว
เข้ มแข็งมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับต้ นทุน
ชีวิตของสตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นทุกรายด้ านและ โดยรวมอย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
สุริยเดว ทวีปาตี (2554, น. 39-41) ที่พบว่าภาพรวม
5 พลั ง ต้ นทุ น ชี วิ ต (ประกอบด้ วยพลั ง ตั ว ตน พลั ง
ครอบครัว พลังสร้ างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และ
พลังชุมชน) พลังที่อ่อนแอที่สดุ คือ พลังชุมชน ในขณะที่
พลังครอบครัวเข้ มแข็งที่สดุ และสอดคล้ องกับการศึกษา
ของอรทัย พ่ วงพี (2554, น. 57-60) และศริยา ตั้งโฉลก
(2555, น. 4-5) ที่ พ บว่ า ต้ นทุ น ชี วิ ต ของนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 และนั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาได้ รั บ การ
สนับสนุ นจากครอบครัว (พลังครอบครัว ) อยู่ ในระดับ
มาก แสดงให้ เห็นว่ า พลังครอบครัวมีความสาคัญ อย่ าง
มาก ครอบครัวเป็ นหน่ วยพื้ นฐานที่มีความสาคัญยิ่งต่ อ
สังคม ในการสร้ างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพของสมาชิก
ถ้ าครอบครัวไม่มีความสุข ไม่มีบรรยากาศที่เอื้อไปด้ วย
ความรั ก ความเข้ าใจกัน ก็จ ะส่ ง ผลให้ บุ ค คลที่เกิด ใน
ครอบครัวนั้นมีบุคลิกที่ไม่เหมาะสม ครอบครัวที่สมบูรณ์
มีความรัก ความอบอุ่น มีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ให้
การดูแล ส่งเสริมให้ สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นมีพัฒนาการตาม
วัยที่เหมาะสม ช่วยเสริมสร้ างให้ ลูกมีการเติบโตขึ้นอย่าง
มีคุณภาพทั้งด้ านร่ างกาย จิตใจ มีการปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม
ทาให้ สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่นมีความเข้ มแข็งด้ านจิตใจ สังคม
สติปัญ ญา ซึ่งจะช่ วยลดปั ญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของ
วัยรุ่น (ชมพูนุช ดอกคาใต้ , 2555, น. 68-69; วิทิตา
สุขทั่วญาติ, 2551, น. 77)
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ทั้งนี้ จากการศึ กษาของ นั ย นา หนู นิ ล และสายฝน
เอกวรางกู ร (2554) ที่ ศึ ก ษากระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อการพัฒนาต้ นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน ผล
การศึ กษาพบว่ าเด็กและเยาวชนมีพ ฤติกรรมเสี่ยงมาก
ที่ สุ ด คื อ ขาดการออกก าลั ง กาย การสู บ บุ ห รี่ และ
พฤติกรรมทางเพศ คิด เป็ นร้ อยละ 7, 6.1, และ 5.9
ตามลาดับ และมีต้นทุนชีวิตด้ านพลังครอบครัวมากที่สดุ
โดยรู้สึกว่าบ้ านเป็ นที่อบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียน
เอาใจใส่ และเป็ นตัวอย่ างที่ดีของลูก สอดคล้ องกับผล
การศึ ก ษาของสุ ม าลั ย นิ ธิ ส มบั ติ (2553, น. 65) ที่
พบว่ามารดาวัยรุ่นมีอายุอยู่ระหว่าง 14–17 ปี ส่วนใหญ่
ได้ รับการสนับสนุนอย่างดีจากบุคคลในครอบครัว ดังนั้น
จะเห็นได้ ว่าครอบครัวมีอิทธิพลอย่ างมากต่อพัฒนาการ
ของบุค คลทั้งทางด้ านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะ
วิธีการอบรมเลี้ ยงดู บุ ต รของครอบครัวเป็ นตั วกาหนด
สาคัญว่ าพัฒ นาการทางจิตใจและพฤติกรรมของเด็กจะ
ไปทางใด ดังที่สุริยเดว ทรีปาตี (2552, น. 3) กล่าวว่ า
พลังครอบครัวทาให้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ าปฏิเสธ
เพื่อนในพฤติกรรมเสี่ยง ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง
การยึดมั่นในพฤติกรรมที่ดี ซึ่งพฤติกรรมเหล่ านี้ช่วยให้
สตรีต้ังครรภ์วัยรุ่น หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่ น การ
ทาแท้ ง สาหรับต้ นทุนชีวิตด้ านพลังชุมชนที่ต่าสุดอาจเป็ น
เพราะสั ง คมในปั จ จุ บั น พลั ง ชุ ม ชนค่ อ นข้ างอ่ อ นแอ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ สภาพการดาเนิน
ชีวิตมีลักษณะดิ้นรน แข่งขัน ด้ วยสภาพทางเศรษฐกิจ ทา
ให้ ต่างคน ต่ างอยู่ ขาดการพึ่ งพาอาศั ยกัน ขาดการอยู่
ร่วมกันอย่างสังคม ขาดการเป็ นผู้ให้ และผู้รับ ทาให้ สตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่นมักจะรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดความรู้สึกผูกพัน
กับชุมชน
ปั จจัยส่วนบุคคล เฉพาะการศึกษาเท่านั้นที่พ บว่ ามี
ความสัม พั น ธ์กับ ต้ น ทุ น ชี วิ ต ด้ า นพลั ง ตั ว ตนของสตรี
ตั้งครรภ์วัยรุ่น อย่ างมีนั ยสาคัญ ทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก
การศึ ก ษาเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ เพราะเป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ใน
ตนเอง สร้ างศรัทธาและความเชื่อมั่นในตนเอง รวมถึง
การสร้ างทักษะชีวิต อันได้ แก่ การอยู่ในสังคมอย่างสันติ
สุข การมีจุดยืนที่ชัดเจน ความรับผิดชอบ การมีวินัยใน
ตนเองที่จะไม่ข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง สอดคล้ องกับ
การศึกษาของพิราวัลย์ พิมพาเรือ (2554, น. 82-83)
ที่พบว่า พลังตัวตนซึ่งเป็ นต้ นทุนชีวิตที่สาคัญมากเพราะ
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ถ้ าพลังตัวตนต่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ท่เี กิด
ขึ้นกับตนเองได้ เช่ น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธเมื่อเกิด
การโต้ แย้ งหรือขัดแย้ ง ไม่มีเป้ าหมายในชีวิตชัดเจน ไม่
รู้สกึ ว่าตนเองมีคุณค่า ไม่กล้ ายืนหยัดในสิ่งที่เชื่อ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยสรุปได้ ว่า ลักษณะครอบครัวเข้ มแข็งมี
ความสัมพั น ธ์ทางบวกกับต้ น ทุ นชี วิตของสตรีต้ังครรภ์
วัยรุ่นอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ และต้ นทุนชีวิตที่มีระดับ
ต่ า สุ ด คื อ ด้ านพลั ง ชุ ม ชน ดั ง นั้ นควรตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของต้ นทุ น ชี วิ ต ให้ มี ก ารสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมให้ มตี ้ นทุนชีวิตที่ดี เพื่อช่วยให้ สตรีต้งั ครรภ์วัยรุ่น
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