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งานวจิยัชิ้นนี้  มจีุดมุ่งหมายที่จะแสวงหาปจัจยัเชงิเหตุของพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ใน
มารดาวยัรุ่น ทัง้ปจัจยัภายในของตวับุคคล ที่เกี่ยวขอ้งกบัจติลกัษณะที่ส าคญั  และสาเหตุ
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลรอบขา้ง  รวมทัง้การแสวงหากลุ่มเสีย่งทีม่พีฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์   
พร้อมกับเสนอแนะแนวทางการพฒันาผ่านปจัจยัปกป้องที่ส าคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการป้องกนัการตัง้ครรภในมารดาวยัรุน่ต่อไป 

การวจิยัเรื่องนี้ เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์เปรยีบเทยีบ ซึง่มกีรอบแนวคดิ
พืน้ฐานในการวจิยัมาจากรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธ์นิยม ตลอดจนทฤษฎี และหลกัการทีส่ าคญั
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   โดยกลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาเป็นมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุต ่ากว่า  20 ปี 
จ านวน 428 คน และวยัรุน่หญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง จ านวน 454 คน รวมทัง้สิน้ 882 คน ผลการวจิยัที่
ส าคญัม ี7 ประการ  ดงันี้ 1) มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  ไดร้บัการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นประเภทตรงขา้ม  พบในกลุ่มที่มอีายุมาก
จ านวน  202 คน คดิเป็นอตัรา 1:2 กลุ่มทีเ่ป็นลกูคนเดยีวจ านวน 81 คน คดิเป็นอตัรา 1: 5 และ
กลุ่มตัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ์ จ านวน 168 คน คดิเป็นอตัรา  1: 2.5  2) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก มคีวามเชื่ออ านาจในตนสงู และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภม์ากกว่า
มารดาวยัรุ่นประเภทตรงขา้ม พบในกลุ่มตัง้ครรภจ์ากความรกัจ านวน  121 คน คดิเป็นอตัรา 1: 3.5 
และกลุ่มทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภจ์ านวน 134  คนคดิเป็นอตัรา 1: 3.5  3) มารดา
วยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก  มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู  และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผู้
ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นประเภทตรงขา้ม  พบใน
กลุ่มทีม่พีีน้่องหนึ่งคน จ านวน 165 คน คดิเป็นอตัรา 1: 2.5  และกลุ่มตัง้ครรภจ์ากไม่ไดป้้องกนั
การคุมก าเนิด จ านวน 167 คน คดิเป็นอตัรา 1: 2.5  4) จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ ร่วมกบั
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ตวัท ำนำยกลุ่มจติลกัษณะตำมสถำนกำรณ์ ท ำนำย 1) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมกำรตัง้ครรภส์ูงสุด
ในกลุ่มมำรดำวยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีำชพีอื่นๆ 47.6%  จ ำนวน  326 คน คดิเป็นอตัรำ  
1: 2.7  และ 2) ควำมพรอ้มในกำรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อกำรมเีพศสมัพนัธ์  ท ำนำยได้
สูงสุดในกลุ่มมำรดำวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่ำใชจ้่ำยจำกพ่อแม่  52.6 %  จ ำนวน  
249 คน คดิเป็นอตัรำ  1: 3.5  5) จติลกัษณะเดมิและสถำนกำรณ์ กลุ่มจติลกัษณะตำมสถำนกำรณ์  
รว่มกบัตวัท ำนำยกลุ่มจติลกัษณะตำมสถำนกำรณ์ สำมำรถท ำนำยกำรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อกำรตัง้ครรภ ์ได ้54.6 % โดยมตีวัท ำนำยทีส่ ำคญั คอื ควำมพรอ้มในกำรหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อกำรมเีพศสมัพนัธ ์ กำรไดร้บัอทิธพิลจำกกลุ่มเพื่อนอยำ่งเหมำะสม  และท ำนำยไดสู้งสุด
ในกลุ่มมำรดำวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ ได้  63.8 %  จ ำนวน 259  คน คดิเป็น
อตัรำ1: 3.4  6) จ ำแนกพฤตกิรรมของมำรดำวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ ในปรมิำณทีแ่ตกต่ำงกนั
ไดถู้กตอ้ง  65.3% และ 7) มำรดำวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งเร่งด่วนทีค่วรพัฒนำ 
เพื่อป้องกนักำรตัง้ครรภ ์ไดแ้ก่ 1)  กลุ่มทีม่กีำรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อกำรตัง้ครรภน้์อย 
ประกอบด้วย กลุ่มที่มพีี่น้อง  กลุ่มที่ไม่ได้ป้องกนัคุมก ำเนิด  และกลุ่มที่ตัง้ครรภ์จำกควำม
ผดิพลำดในกำรคุมก ำเนิด โดยมปีจัจยัปกป้องที่ส ำคญั คอื ควำมพร้อมในกำรหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อกำรมเีพศสมัพนัธ ์ กำรไดร้บัอทิธพิลจำกกลุ่มเพื่อนอย่ำงเหมำะสม กำรอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และ 2) มำรดำวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พีฤตกิรรมกำรคุมก ำเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย กลุ่มทีม่พีีน้่อง  และกลุ่มทีพ่กัอำศยับำ้นคนอื่น  โดยมปีจัจยั
ปกป้องทีส่ ำคญั คอื กำรไดร้บัอทิธพิลจำกกลุ่มเพื่อนอย่ำงเหมำะสม  สมัพนัธภำพในครอบครวั  
ควำมพรอ้มในกำรหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อกำรมเีพศสมัพนัธ์ และควำมเชื่ออ ำนำจในตน    

จำกผลกำรวจิยั ท ำให้ได้ขอ้เสนอแนะเพื่อต่อยอดกำรวจิยัได้ ดงันี้ 1) สำมำรถน ำ
ผลกำรวจิยัเพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐำนในกำรสรำ้งชุดฝึกอบรม เพื่อพฒันำใหเ้กดิพฤตกิรรมกำรป้องกนั
กำรตัง้ครรภท์ี่เหมำะสม 2) สรำ้งฐำนขอ้มลู เพื่อพฒันำระบบฐำนขอ้มูลกำรตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 
และ 3) เสรมิผลกำรศกึษำทีไ่ดจ้ำกกำรวจิยัดว้ยกำรวจิยัเชงิคุณภำพในกลุ่มตวัอย่ำงที่ส ำคญั 
เพื่อใหส้ำมำรถตอบค ำถำมกำรวจิยั ใหม้คีวำมครอบคลุมและละเอยีดมำกยิง่ขึน้ 
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The study investigated the relationship among psychological or situational 
antecedents and teenage pregnancy behavior, including identifying high risk subgroup 
of pregnancy behavior. The research has also provided recommendations on 
development approaches through significant protective factors that enable behavior 
change in pregnancy prevention.  

This research was a correlation-comparative study, based on Interactionism 
model as the conceptual research framework as along with several noted theories and 
concepts in the field of psychology from Thailand and abroad. A sample was selected 
from 428 teenage pregnant, have under 20 years of age, as well as 454 teenage  
women in the risk group. The total was 882. There were 7 important findings in this 
study. Firstly, teenage mothers who on future orientation and self control, receiving 
more love-supportive nature and positive attitudes towards pregnancy behavior were the 
ones who also more avoidance pregnancy risk behavior than their counterparts. This 
result was found in; namely who had more ages 202 persons (1: 2), who were only 
child, 81 persons (1: 5) and who intended to be pregnant 168 persons (1: 2.5).  
Secondly, teenage  mothers who on appropriate peer influence, high internal locus of 
control, and well-preparedness towards avoidance of the risk behavior about sexual 
intercourse were the ones who on pregnancy behavior than their counterparts. This 
result was found in; namely who were pregnant due to love 121 persons (1: 3.5) and 
who had no close friends with pregnant background 134 persons (1: 3.5).Thirdly, 
teenage mothers who on best mental health, high achievement motive, and best family 
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relationship were the ones who on pregnancy behavior than their counterparts. This 
result was found in; namely who had only one sibling 165 persons (1: 2.5), and who 
were pregnant due to non-contraception 167 persons (1: 2.5). Fourthly, psychological 
characteristics together with situational factors could predict: 1) attitudes towards 
pregnancy behavior. The important predictors in teenage  teen age  mothers and 
teenage women with 47.6% who had other careers 326 persons (1: 2.7) and 2) 
preparedness towards avoidance of the risk behavior about sexual intercourse in 
teenage  mothers and teenage women with 52.6%  who had no allowance from their 
parents 249 persons (1: 3.5). Fifthly, psychological traits together with situational factors 
and with psychological states could predict: avoidance of the risk pregnancy behavior 
with 54.6%. The important predictors were preparedness towards avoidance of the risk 
behavior about sexual intercourse, peer influence, and 63.8% in teenage  mothers and 
teenage women who did not live with their parents 259 persons (1: 3.4). Sixthly, these 
categorical variables were found to categorize behavior of teenage  mothers and 
teenage women who were not pregnant in correct difference with 65.3%. Finally, the at-
risk groups of teenage women and teenage mothers needed immediate attention due to 
prevention: who had their sibling, who had no contraception, and who were pregnant 
due to the failure of contraception. The significant protective factors were preparedness 
towards avoidance of the risk behavior about sexual intercourse, peer influence, love-
supportive nature. And 2) teenage  mothers and teenage women with contraceptive  
consisted of the ones who had their sibling and who lived in other’s dwellings. The 
significant protective factors were peer influence, family relationship, preparedness 
towards avoidance of the risk behavior about sexual intercourse, and internal locus of 
control.  

For future study, 1) the results from this study could be used to indicate training 
module in terms of appropriate pregnancy behavior. 2) There should be a database  for 
developing data of teenage pregnancy. and 3) Supplementing this study with qualitative 
method for the future study should be considered for in-depth understanding.  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์เรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ในมารดา
วยัรุ่นจงัหวดัลพบุร ี  ส าเรจ็เรยีบรอ้ยไดต้ามเวลาเกนิความคาดหมาย อนัเนื่องมาจากผู้เขยีน
ได้รบัการสนับสนุน และก าลงัใจจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะครอบครวัผู้ที่มพีระคุณ  และ
หน่วยงานตน้สงักดั  ทีไ่ดส้นบัสนุนในเรือ่งเวลาของการศกึษามาตัง้แต่เริม่ต้น ขอขอบคุณมารดา
วัยรุ่น  นักเรียน นักศึกษาหญิงทุกท่าน ที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม   และทีส่ าคญัเจา้หน้าทีส่าธารณสุขในทุกพืน้ทีข่องจงัหวดัลพบุร ี ใหค้วามส าคญั
กบังานวจิยัครัง้นี้ ในการเก็บข้อมูลด้วยความมานะ บากบัน่ จนท าให้การศึกษาครัง้นี้มคีวาม
สมบรูณ์มากขึน้  

ผูเ้ขยีนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. สุรสทิธิ ์ วชริขจร  ผูซ้ึง่เป็นอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์  ทีไ่ดก้รุณาสละเวลาใหข้อ้แนะน า และการสนับสนุนช่วยเหลอืในทุกดา้น
อย่างเต็มที่ รวมถงึการให้ค าปรกึษาอย่างละเอียดในทุกขัน้ตอน และนับได้ว่าอาจารยเ์ป็น
ตน้แบบของการเป็น “ คร ู”  อยา่งแทจ้รงิ  รบัฟงัความคดิเหน็ ปญัหาอุปสรรค  ขอ้ขดัขอ้งต่างๆ 
และส าคญัที่สุด อาจารยม์คีวามเมตตา  ช่วยแก้ไขปญัหา  และตดิตามงานวจิยัอย่างสม ่าเสมอ   
รวมทัง้ รองศาสตราจารย์ ดร. สากล จรยิวทิยานนท์  ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูว้จิยัเชงิ
ปรมิาณ ตัง้แต่แรกเริม่ของการศกึษา เป็นผูจ้ดุประกายการเริม่ต้นของงานวจิยั ส่งผลใหง้านวจิยั
ครัง้นี้ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว  และที่ส าคัญ คือ นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ ครูของชาว
สาธารณสุขทัง้ประเทศ  ผู้ที่มคีวามเมตตาสูง  ดูแลช่วยเหลอืทัง้คนและงาน ด้วยความทุ่มเท  
จรงิจงัและจรงิใจ เมือ่ถงึมอืของอาจารย ์ ทุกเรือ่งทุกอยา่งจะส าเรจ็และผ่านพน้ไปไดด้ว้ยดเีสมอ  

ขอขอบคุณคณาจารยท์ุกท่านแห่งสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรท์ีไ่ด้ถ่ายทอดและ
สรา้งความรูใ้หแ้ก่ผูเ้ขยีน รวมถงึเจา้หน้าทีข่องสถาบนัฯ และคณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทุกท่าน ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง จนทุกอยา่งส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1   ควำมเป็นมำและท่ีมำของปัญหำในกำรวิจยั 
 
 ขอ้มูลองค์การอนามยัโลกปี พ.ศ. 2552 ระบุว่า ค่าเฉลี่ยของผู้หญงิตัง้ครรภ์ที่มอีายุต ่า
กว่า 20 ปีทัว่โลกอยูท่ี ่65 ต่อ 1,000 คน ทวปีเอเชยีอยู่ที ่56 ต่อ 1,000 คน แต่ประเทศไทยอยู่ที ่
70 ต่อ 1,000 คน ซึง่เป็นตวัเลขสงูทีสุ่ดของประเทศในทวปีเอเชยี และปจัจุบนัตวัเลขเพิม่ขึน้เป็น 
90-100 ต่อ 1,000 คน และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรื่อยๆ  สภาวชิาการคุมก าเนิดแห่งภาคพืน้เอเชยี
แปซฟิิก เปิดเผยผลส ารวจล่าสุดในปี 2554  เกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ์ การคุมก าเนิดในวยัรุ่น
ทัว่โลกจาก 15 ประเทศ อายุ 15-24 ปี ทุกทวปี  พบวยัรุ่นยุโรปมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเฉลีย่อาย ุ
16 ปีในสหรฐัอเมรกิา และเอเชยีแปซฟิิก 17 ปี รอ้ยละ 31 ไม่มกีารปรกึษาดา้นการคุมก าเนิด
ก่อนมเีพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะในประเทศตุรก ีจนี สงิคโปร ์เกาหลใีต้ และไทย มอีตัราสูงกว่า 
รอ้ยละ 40 สาเหตุจากไมไ่ดเ้ตรยีมอุปกรณ์ในการช่วยคุมก าเนิด รองลงมาคอื ลมื ไม่ชอบป้องกนั
หรอืคุมก าเนิด นอกจากนี้ พบว่ารอ้ยละ 36 มคีวามรูก้ารคุมก าเนิดทีไ่ม่ถูกต้อง เช่น วธิหีลัง่ขา้งนอก  
ซึง่ผลการวจิยัพบว่าวธินีี้มปีระสทิธภิาพในการคุมก าเนิดเพยีง รอ้ยละ 70  
 ในแต่ละปีมสีตรวียัรุน่คลอดบุตรทัว่โลกราว 14 ลา้นคน โดยประมาณ 12.8 ลา้นคน หรอื
มากกว่า 90% อยู่ในกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา อตัราคลอดในวยัรุ่นอายุ 15-19 ปี เฉลีย่ทัว่โลก
ประมาณ  65 รายต่อสตรวียัรุ่น 1,000 รายสูงสุดในกลุ่มประเทศแถบแอฟรกิาใต้ บางประเทศใน
เอเชยีใตแ้ละลาตนิอเมรกิา รองลงมา คอื ตะวนัออกกลาง แอฟรกิาเหนือ สหรฐัอเมรกิาและยุโรป
ตะวันออก ส่วนประเทศที่มีอัตราคลอดในสตรวีัยรุ่นต ่ าสุด คือ ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย , 
สวติเซอรแ์ลนด์ ญี่ปุ่น เกาหล ีและจนี  โดยในปี ค.ศ. 2010 สหรฐัอเมรกิามอีตัราคลอดในวยัรุ่น
อายุ 15-19 ปี คดิเป็น 34.3 รายต่อสตรวียัรุ่น 1,000 ราย ซึง่มแีนวโน้มลดลงเรื่อยๆ (United 
Nations International Children's Emergency Fund, 1998)  ดงัภาพที ่1.1 
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ภาพท่ี 1.1  แผนภูมแิสดงอตัราคลอดเฉลีย่ต่อสตรอีาย ุ15-19 ปี 1,000 ราย ในแต่ละพืน้ที ่ 
แหล่งท่ีมา:  UNICEF, 1998. 
  

ในปี พ.ศ. 2555 สถานการณ์การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของประเทศไทย พบว่า มอีตัราการ
ตัง้ครรภข์องแม่วยัรุ่นเทยีบกบัจ านวนประชากรทีต่ ัง้ครรภแ์ละคลอดสูงถงึ 70 คนต่อประชากร 
1,000 คน ขณะทีป่ระเทศอย่าง ญี่ปุ่น เกาหล ีหรอืแมแ้ต่จนี มอีตัราส่วนของแม่วยัรุ่นเพยีง 4-5 
คนต่อประชากร 1000 คน สงิคโปรป์ระมาณ 8 คนต่อ 1000 แมแ้ต่ในกมัพูชา อตัราการตัง้ครรภ์ของ
แม่วยัรุ่นยงัอยู่ทีป่ระมาณ 15 คนต่อ 1000 คน ซึง่ประเทศไทยตดิอนัดบัในกลุ่มเดยีวกบัอนิเดยี 
บงักลาเทศ ซึง่มปีระชากรมากกว่าหลายเท่า (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต,ิ 2555)    
 ขอ้มลูสถานการณ์การคลอดบุตรของมารดาทีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี ปีพ.ศ. 2552 ประเทศ
ไทยมอีตัราการคลอดบุตรของมารดาทีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 106,726 คน สูงถงึรอ้ยละ 
13.55 เกนิกว่ามาตรฐานทีอ่งคก์ารอนามยัโลกก าหนด คอื ต้องไม่เกนิรอ้ยละ 10 โดยสูงเป็น
อนัดบั 2 ของโลก และเป็นอนัดบั 1 ของเอเชยี เมื่อพจิารณาเป็นรายจงัหวดั พบว่า แทบทุก
จงัหวดัมอีตัรามารดาวยัรุ่น เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การอนามยัโลกก าหนดไว้ (ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2552)  

เมือ่พจิารณาขอ้มลูในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2543-2553) การตัง้ครรภข์องวยัรุ่นอายุ
ต ่ากว่า 20 ปี และอายุต ่ากว่า 15 ปี ประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตลอด พบว่า สถติเิดก็วยัรุ่น
อายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ตัง้ครรภ ์ในปีพ.ศ. 2552 มจี านวนมากกว่าหนึ่งแสนคน (106,726 คน) 
ทัว่ประเทศ ซึง่ปญัหาเดก็ตัง้ครรภใ์นวยัเรยีนทีม่จี านวนมากกว่าแสนคนไม่ไดเ้พิง่เกดิขึน้ไม่นาน   
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หากแต่ปญัหาน้ีเกดิขึน้มากว่าสบิปีแลว้ โดยสถติเิดก็วยัรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ตัง้ครรภ ์ใน
ปีพ.ศ. 2543 มจี านวนเกอืบหนึ่งแสนคน (92,706 คน) ทัว่ประเทศ  ซึง่แนวโน้มการตัง้ครรภข์อง
เดก็อายุต ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์มอีตัราเพิม่ขึน้ทุกปีโดยในปีพ.ศ. 2543 คดิเป็นรอ้ยละ 11.79 และ
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.55 ในปีพ.ศ. 2552 แมว้่าปีพ.ศ. 2553 จะมจี านวนการเกดิของมารดา
วยัรุ่นลดลง แต่อตัราการเกดิ กย็งัสูงกว่าปีพ.ศ. 2552 รายละเอยีดดงัตารางที ่1.1 ภาพที ่1.2 
และภาพที ่1.3 
 
ตารางท่ี 1.1  จ านวนและรอ้ยละของมารดาวยัรุ่นไทยทีค่ลอดบุตร ปี พ.ศ. 2543-2553 
 

พ.ศ. มารดาทุก
อาย(ุคน) 

มารดาอายตุ า่กว่า 15 ปี มารดาอายตุ า่กว่า 20 ปี 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เกณฑก์ารเฝ้าระวงัการตัง้ครรภ ์                                                              ≥10 
2553 766,370 3,406 0.44 105,487 13.76 
2552 787,739 3,299 0.42 106,726 13.55 
2551 797,356 3,043 0.38 95,747 12.01 
2550 811,384 3,054 0.38 108,519 13.37 
2549 802,924 2,911 0.36 104,604 13.03 
2548 809,807 2,941 0.36 104,347 12.89 
2547 822,575 3,014 0.37 105,199 12.79 
2546 778,445 2,479 0.32 96,428 12.39 
2545 771,787 2,268 0.29 92,537 11.99 
2544 766,107 2,185 0.29 91,487 11.94 
2543 786,018 2,031 0.26 92,706 11.79 

 
แหล่งท่ีมา:  กรมการปกครอง, 2554. 
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ภาพท่ี 1.2  แนวโน้มอตัราการคลอดบุตรของมารดาอายุต ่ากว่า 15 ปี พ.ศ. 2553     
แหล่งท่ีมา:  กรมการปกครอง, 2554. 
 

 
 
ภาพท่ี 1.3  แนวโน้มอตัราการคลอดบุตรของมารดาอายุต ่ากว่า 20 ปี พ.ศ. 2549-2553 
แหล่งท่ีมา:  กรมการปกครอง, 2554. 
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 เมื่อพจิารณาในแต่ละภูมภิาค ในปีพ.ศ. 2552  พบว่า สถานการณ์การคลอดบุตรของ
มารดาที่มอีายุต ่ากว่า  20  ปีบรบิูรณ์ มคี่าสูงเกนิเกณฑเ์ฝ้าระวงัในเกอืบทุกภูมภิาค โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มคี่าสูงถงึรอ้ยละ 15  ส าหรบัภาคใต้ มคี่าสูง
กว่าเกณฑ์เฝ้าระวงัเล็กน้อย และเป็นที่น่าสงัเกตว่ากรุงเทพมหานครมคี่าร้อยละเท่ากบั 8.85  
ซึง่จดัอยูใ่นเกณฑป์กต ิรายละเอยีดดงัตารางที ่1.2 
 
ตารางท่ี 1.2  จ านวนและรอ้ยละของมารดาวยัรุ่นทีค่ลอดบุตร  พ.ศ. 2552  จ าแนกตามภาค 
 

ปี พ.ศ. 
มารดาทุก
อาย(ุคน) 

อายตุ า่กว่า 15 ปี
บริบูรณ์ 

 อายตุ า่กว่า 20 ปี
บริบูรณ์ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) ร้อยละ 

เกณฑก์ารเฝ้าระวงัการตัง้ครรภ ์ ≥ 10 
ทัง้ประเทศ 787,739 3,299  0.42   106,726  13.55 
กรงุเทพมหานคร 104,935 306  0.29      9,282  8.85 
ภาคกลาง 207,701 1,064  0.51     31,337  15.09 
ภาคเหนือ 113,520 651  0.57     17,150  15.11 
ภาคใต้ 139,538 385  0.28     15,605  11.18 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

222,045 
893  0.40     33,352  15.02 

 
แหล่งท่ีมา:  กรมการปกครอง, 2554. 
 
   ประเทศไทยมวียัรุ่นอายุ 10-19 ปี ประมาณ 10 ลา้นคน เป็นชายและหญงิในสดัส่วนที่
เท่าๆ กนั โดยมวียัรุน่ประมาณสองลา้นคนทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา จากขอ้มลูสภาวะการมบีุตร
ของวยัรุ่นไทยระบุว่าปี 2552 มแีม่วยัรุ่นที่คลอดบุตรอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 122,736 คน  
รอ้ยละ 16.0 ของการคลอดทัง้หมด นัน่คอื ประมาณ 336 คนต่อวนั สูงกว่าค่าเฉลีย่มาตรฐานที่
องคก์ารอนามยัโลกก าหนดไว้รอ้ยละ 10 นอกจากนี้ ขอ้มลูจากงานวจิยัหลายแห่งพบว่า การ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นจ านวนมากเป็นการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่ตัง้ใจ เกดิจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ์
เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์นอกจากนี้  ยงัพบว่า 1 ใน 4 ของวยัรุน่ทีท่ าแทง้เป็นวยัรุน่ทีท่ าแทง้ซ ้า และ 
มวียัรุ่นเพยีง 1 ใน 3 เท่านัน้ ทีม่ป้ีองกนัและคุมก าเนิดทุกครัง้ที่มเีพศสมัพนัธ์ โดยส่วนใหญ่
มากกว่ารอ้ยละ 65 ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการป้องกนัการตัง้ครรภ์ และโรคตดิต่อทาง
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เพศสมัพนัธ ์ผูห้ญงิทีต่ ัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค ์รอ้ยละ 24.7 รูจ้กัวธิคีุมก าเนิด แต่ไม่ใช่ในระหว่างมี
เพศสมัพนัธ ์โดยคดิว่าการตัง้ครรภค์งจะไม่เกดิขึน้ อกีส่วนหน่ึงมปีญัหาในการคุมก าเนิดและไม่
คดิว่าจะมเีพศสมัพนัธ ์จงึไมไ่ดป้้องกนัไว ้เมือ่เกดิการตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงคข์ึน้  ผูห้ญงิมกัเป็นฝ่าย 
ต้องตดัสนิใจแก้ปญัหาแต่เพยีงผูเ้ดยีว (กรมอนามยั, 2547) วยัรุ่นจ านวนไม่น้อยจงึตดัสนิใจท า
แทง้ แต่เนื่องจากการท าแทง้เป็นการกระท าทีผ่ดิกฎหมายอาญา ผูห้ญงิทีท่ าแทง้จะอบัอายและ
ปกปิด ดงันัน้จงึไม่ทราบจ านวนการท าแทง้ทีแ่ทจ้รงิ จากการส ารวจในปี พ.ศ. 2552 ประมาณ
ครึง่หนึ่งของผูท้ีท่ าแทง้ มอีายุระหว่าง 17-20 ปี รอ้ยละ 23.8 เคยท าแทง้มาก่อน และรอ้ยละ 29.0 
ไมไ่ดคุ้มก าเนิด การท าแทง้ยงัมอีตัราการตายสูงถงึ 300 คน ใน 100,00 คน นอกจากนี้ วยัรุ่นที่
มเีพศสมัพนัธต์ัง้แต่อายุน้อยและมคีู่หลายคน จะเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคทางเพศสมัพนัธ ์โรคเอดส ์
และการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม (กรมอนามยั, 2552)   
 จากรายงานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ท าการศกึษาโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธใ์นเยาวชน พบว่า เยาวชนมแีนวโน้มการตดิเชือ้โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้
จาก 23.4 ต่อแสนประชากร เป็น 34.8 ต่อแสนประชากร (กรมควบคุมโรค, 2551) ส่วนโรคเอดส์
นัน้ พบว่า ช่วงทีผ่่านมา (ปี พ.ศ. 2527-2552) อตัราป่วยโรคเอดสใ์นประเทศไทย มแีนวโน้ม
ลดลงในกลุ่มอายุ 10-19 ปี ผูช้าย/ผูห้ญงิเป็นโรคเอดสใ์นสดัส่วนที่พอๆ กนั หญงิตัง้ครรภอ์ายุ
น้อยกว่า 20 ปี ตดิเชือ้ เอชไอว ีรอ้ยละ 0.5 มกีารตดิเชือ้เพิม่ขึน้ (ส านักระบาดวทิยา, 2553) ซึง่
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติด้านเพศสัมพันธ์ทาง
อนิเตอร์เนต โดยโครงการ  Durex (2005) พบว่า คนไทยร้อยละ 51.0  มเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ได้
ป้องกนั และไม่รูป้ระวตัขิองคนทีม่เีพศสมัพนัธด์้วย (ค่าเฉลี่ยทัว่โลกรอ้ยละ 47)  มเีพศสมัพนัธ์
กบัคู่นอนมาแลว้เฉลีย่ 10.6 คน (ค่าเฉลีย่ทัว่โลก 9 คน) และรอ้ยละ 28 เคยมคีวามสมัพนัธแ์บบ 
One Night Stand หรอืความสมัพนัธ์แบบชัว่ขา้มคนื และ ผลส ารวจของส านักวจิยัเอแบคโพล 
(2547)  พบว่า เยาวชนอายุ 15-24 ปี  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประมาณ  100,000 คน  ตัง้ใจจะมี
เพศสมัพนัธใ์นวนัวาเลนไทน์  ประมาณ 3-4 แสน หรอืรอ้ยละ  29.4 เคยมเีพศสมัพนัธ์  โดยจ านวน
คู่นอนเฉลีย่เท่ากบั 2 คน ในกลุ่มนี้รอ้ยละ 23.8 นิยมมคีู่นอนประจ าตัง้แต่  2 คนขึน้ไป ทีน่่าเป็นห่วง  
คอื รอ้ยละ 22.7 ของกลุ่มวยัรุ่นทีเ่คยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้ ใชเ้วลาในการสานความสมัพนัธไ์ม่เกนิ 
1 วนั กต็กลงปลงใจมเีพศสมัพนัธด์้วยกนั รอ้ยละ  6.7 เคยมกีจิกรรมทางเพศพรอ้มกนักว่า  2 คน
ขึน้ไป รอ้ยละ 60 ไมใ่ชถุ้งยางอนามยัหรอืใชบ้างครัง้ เนื่องจากไวใ้จคู่นอน    
 ผลจากการศกึษาดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ถงึ ความรูส้กึนึกคดิและพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ในวยันี้  มกัเป็นประสบการณ์ทีข่าดความรบัผดิชอบ และไม่ปลอดภยั  ส่งผลใหเ้กดิการตัง้ครรภท์ีไ่ม่
พงึประสงค ์การท าแทง้ โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และโรคเอดสต์ามมา    
 ส าหรบัรายงานสถานการณ์การแท้งในประเทศไทย ปีพ.ศ. 2542 กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข จากการสมัภาษณ์ผูป้ว่ยแทง้ พบว่า กลุ่มทีท่ าแทง้นอกโรงพยาบาล รอ้ยละ 61.3  เป็นผู้
มอีายุ 24 ปี และต ่ากว่า และรอ้ยละ 29.9 เป็นวยัรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปี  โดยทีร่อ้ยละ  41.8  ของผู้ที่
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ท าแทง้  มสีถานภาพเป็นนกัเรยีน  นกัศกึษา ซึง่วธิกีารท าแทง้ทีน่ิยม คอืใชอุ้ปกรณ์ของแขง็เขา้ทาง
ช่องคลอด รอ้ยละ 46.9 ต้องเสยีค่าใชจ้่ายท าแทง้เฉลีย่ 2,684 บาท และภาวะแทรกซอ้นรุนแรงทีพ่บ   
คอื ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด อุ้งเชงิกรานอกัเสบ ตกเลอืดมาก และมดลูกทะลุ รอ้ยละ 12.4  12.0  11.8  
และ 7.4 ตามล าดบั    

นอกจากนี้ ดา้นสถานการณ์ตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม และท าแทง้ของวยัรุ่นไทย พบว่า อายุการ
มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก มแีนวโน้มลดลงเรือ่ยๆ มารดาวยัรุน่อายตุ ่ากว่า 20 ปี มรีอ้ยละ 19.2 หรอื 
150,000 คนต่อปี ยงัพบผูเ้ขา้รบัการรกัษาในภาวะแทรกซอ้นจากการท าแทง้ อายุต ่ากว่า 20 ปี 
ถงึรอ้ยละ 30 และพบว่า “เพื่อน” มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจของวยัรุ่นอย่างมาก  ประกอบกบั
สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนั  ไดร้บัอทิธพิลจากอารยธรรมตะวนัตก  ตลอดจน การมสีิง่ยัว่ยุต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางภาพยนตร์  เพลง  ละคร ทวี ี วิดทิศัน์ รวมทัง้สถานเรงิรมย์ น าไปสู่การ
เปลีย่นแปลงทางแนวความคดิทางจารตี ประเพณี และวฒันธรรม โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นเป็นวยั
หวัเลี้ยวหวัต่อของชวีติ  และเป็นวยัแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  มี
ความอยากรู ้อยากเหน็ ชอบทดลอง หาประสบการณ์ใหม่ๆ  โดยเฉพาะเรื่องเพศ อนัเป็นผลมาจาก
การเจรญิเตบิโต  และพฒันาการตามวยั  ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากฮอรโ์มนภายในร่างกาย  (พรพมิล  ไว
ทยางกูล, 2548) ส่งผลใหก้ารรบัรู ้ ทศันคต ิ ค่านิยม  และแนวคดิของวยัรุ่นในเรื่องเพศเปลีย่นไป  
โดยเห็นว่า การแสดงความรกัต่อกัน เช่น การจูงมือ  โอบกอด  จูบ ในที่สาธารณะและการมี
เพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีน  เป็นสทิธสิ่วนบุคคลที่สามารถท าได้  และเป็นเรื่องปกต ิ ผู้หญงิเริม่เหน็ว่า 
การมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรส  เป็นเรื่องทีส่ามารถท าได ้มกีารทดลองอยู่ร่วมกนัระหว่างชายหญงิ
ก่อนการสมรสมากขึน้  (ส านักวจิยัเอแบคโพล, 2547)  ตลอดจน สภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออ านวย  เช่น  
การเพิม่ขึน้ของสถานเรงิรมย ์ ทีก่่อใหเ้กดิการยัว่ยุทางเพศมากขึน้  สิง่บนัเทงิ และสื่อโฆษณาสนิคา้
ต่างๆ ทีม่นีางแบบ ดารา/นักแสดง  นุ่งน้อยห่มน้อย  โชวเ์รอืนร่างของผูห้ญงิ  ซึง่มปีรากฎทัว่ไป ทัง้
ในหน้าหนงัสอืพมิพ ์Internet  VCD  DVD และคลปิวดิโีอ  ท าใหว้ยัรุ่นมโีอกาสไดเ้หน็ และสมัผสัสื่อ
กระตุน้ทางเพศมากขึน้  (อเนก  อารพีรรค, 2548)       

นอกจากนี้ ในภาวะเศรษฐกจิทีบ่บีคัน้ วถิชีวีติของพ่อแม่ถูกพนัธนาการดว้ยภาระงาน  บดิา
มารดาต้องออกไปท างานนอกบา้น เพื่อหารายไดม้าจุนเจอืครอบครวั  ท าให้ความใกลช้ดิ  และการ
ให้เวลาว่างกบัลูก มน้ีอยลง (กรมสุขภาพจติ, 2547) ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิในครอบครวั
เดยีวกนั จงึไม่แน่นแฟ้น มลีกัษณะต่างคนต่างอยู่  ครอบครวัที่เคยท าหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงด ู 
คอยดูแลเอาใจใส่หล่อหลอมพฤติกรรมและถ่ายทอดวฒันธรรม ประเพณี ลดบทบาทลง  เดก็ขาด
ความรกั ขาดทีป่รกึษา โดยเฉพาะในเรื่องเพศ  ผนวกกบัความจากบดิามารดา จงึท าใหเ้กดิช่องว่าง
ระหว่างความสมัพนัธข์ึน้ 
 ในขณะทีภ่าครฐั ยงัไม่มบีรกิารดา้นคุมก าเนิดใหแ้ก่วยัรุ่นโดยตรง  จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีว่่า  
วยัรุ่นจะเผชญิปญัหาการตัง้ครรภ์ทอ้งทีไ่ม่พรอ้มมากขึน้  ความเสยีหายรา้ยแรงทีสุ่ด  ที่อาจเกดิขึน้  
คอื  แผนการในอนาคตทีต่้องเปลีย่นไป ครอบครวัผดิหวงั และเสยีใจ  ซึง่วยัรุ่นหญงิทีต่ ัง้ทอ้งเมื่อไม่
พรอ้ม  อาจต้องเสยีโอกาสทางการศกึษา การท างาน  ความอบัอายของพ่อแม่ญาตพิีน้่อง  อาจต้อง
ยา้ยไปอยูท่อีื่น  แผนการชวีติในอนาคต อาจตอ้งหกัเหไปสู่จดุทีร่า้ยแรงทีสุ่ด   
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 ส าหรบัสถานการณ์การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่นของจงัหวดัลพบุร ีพบว่า อตัราการตัง้ครรภข์อง
มารดาวยัรุ่นทีค่ลอดบุตรใน 10 จงัหวดัทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดของประเทศ โดยปีพ.ศ. 2551  พบมารดา
วยัรุ่นที่คลอดบุตร (อายุต ่ากว่า 20 ปี) จ านวน 1,286 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.49 อยู่ในอนัดบั 8 
ของประเทศ และในปีพ.ศ. 2552 พบมารดาวยัรุ่นที่คลอดบุตร จ านวน 1,441  คน คดิเป็นรอ้ยละ 
18.56 เป็นอนัดบัที ่5 ของประเทศ (กรมการปกครอง, 2554) และเมื่อวเิคราะหส์ถานการณ์การ
คลอดบุตรของมารดาวยัรุน่ใน 5 อนัดบัจงัหวดัทีม่สีถานการณ์รนุแรงทีสุ่ดในปจัจุบนัของประเทศ  
พบว่า จงัหวดัลพบุร ีอยู่ในอนัดบัที ่5  ของจงัหวดัทีม่สีถานการณ์รุนแรงทีสุ่ดในปจัจุบนัเช่นกนั  
ระบบรายงานสภาวะการมบีุตรของวยัรุ่น  (กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์, 
2554) รายละเอยีดตามตารางที ่1.3 และ 1.4 รวมทัง้ในปีพ.ศ. 2552 ถงึปีพ.ศ. 2556  ในจงัหวดั
ลพบุรพีบ มารดาวยัรุ่นทีค่ลอดบุตรมอีตัรารอ้ยละ 17.52 19.1 19.04 17.1 และ 17.24 ตามล าดบั 
และมแีนวโน้มสงูขึน้เกอืบทุกอ าเภอ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นตน้มา (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
ลพบุร,ี 2554)  
 
ตารางท่ี 1.3  จงัหวดัทีม่อีตัราการคลอดบุตรของมารดาอายตุ ่ากว่า 20 ปี พ.ศ. 2551-2553 
         สงูสุด 10 ล าดบัแรกของประเทศ 
 
อนัดบั จงัหวดั(อตัรา/จ านวน) 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 
1. ก าแพงเพชร(18.25/1,196) ก าแพงเพชร(20.40/1,322) สมทุรสงคราม(21.88/287) 
2. ชยันาท  

(18.09/526) 
ประจวบครีขีนัธ์
(18.89/1,215) 

ก าแพงเพชร (21.08/1,254) 

3. สมทุรสงคราม(18.06/244) พจิติร (18.87/984) ตาก (19.73/1,738) 
4. นครสวรรค ์(17.94/1,873) นครสวรรค ์(18.69/2,004) อุทยัธานี (19.44/612) 
5. ประจวบครีขีนัธ ์

(17.15/1,118) 
ลพบุร ี 
(18.56/1,441) 

ชยันาท  
(19.12/574) 

6. กาญจนบุร ี(16.95/1,746) อุทยัธานี (18.55/613) พจิติร (18.85/987) 
7. พจิติร (16.85/846) สมทุรสงคราม (18.53/253) นครสวรรค ์(18.65/1,953) 
8. ลพบุร ี 

(16.49/1,286) 
ชยันาท  
(18.43/555) 

ประจวบครีขีนัธ ์
(18.44/1,151) 

9. ตราด (16.43/449) กาญจนบุร ี(18.26/1,828) อ่างทอง (17.83/515) 
10. อ่างทอง (16.12/490) อ่างทอง (18.24/551) เพชรบุร ี(17.70/886) 

 
แหล่งท่ีมา:  กรมการปกครอง, 2553. 
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ตารางท่ี 1.4  สถานการณ์การคลอดบุตรของมารดาวยัรุ่น ใน 5 จงัหวดั ทีม่สีถานการณ์ 
        รนุแรงทีสุ่ดในปจัจุบนั 
 

จงัหวดั 
ร้อยละของมารดาอายุต า่กว่า 20 ปีบริบูรณ์ท่ีคลอดบตุร 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 
1.ก าแพงเพชร 18.25 20.40 16.18 
2.ประจวบคีรีขนัธ์ 17.15 18.89 15.45 
3.พิจิตร 16.85 18.87 12.49 
4.นครสวรรค ์ 17.94 18.69 13.54 
5.ลพบุรี 16.49 18.56 12.01 

 
แหล่งท่ีมา:  กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2554 
 
 จากสถานการณ์ปญัหาดงักล่าวเป็นเพยีงขอ้มลูบางส่วนทีพ่บ ยงัมวียัรุ่นเป็นจ านวนมาก 
ที่ได้รบัผลกระทบทางเพศ แต่ยงัไม่ได้รบัการดูแลช่วยเหลือ ด้วยเงื่อนไขของข้อจ ากัดทาง
วฒันธรรมไทย จงึท าให้ไม่ได้รบัการเปิดเผยต่อสงัคม โดยเฉพาะชื่อเสยีงของครอบครัวและ
สถานศกึษาทีจ่ะเสยีหายตามมา หากปญัหาดงักล่าวไม่ไดร้บัการป้องกนัหรอืแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
จงึเป็นเรือ่งทีน่่าเป็นห่วงอยา่งยิง่ เพราะนัน่หมายถงึ อนาคตของเยาวชนก าลงัถูกท าลายลง  ซึง่
อาจจะส่งผลเสยีหายต่อการพฒันาประเทศในอนาคตอกีดว้ย   
 นอกจากนี้ ยงัพบว่า งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  จะเป็น
งานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey  Research) เป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่พบว่ามงีานวจิยัเชงิปรมิาณ  ซึง่มุ่ง
ศกึษาหาสาเหตุของพฤตกิรรมขา้งต้นอย่างเป็นระบบ ส าหรบัจงัหวดัลพบุร ีเช่นเดยีวกนั พบว่า
มอีงค์ความรูแ้ละฐานขอ้มูลที่แสดงลกัษณะความเป็นสาเหตุและผลของปญัหาการตัง้ครรภ์ใน
มารดาวยัรุน่น้อยมาก มเีพยีงเฉพาะขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจเท่านัน้ จงึท าใหก้ารก าหนดนโยบาย  
และแนวทางการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปญัหาการตัง้ครรภ์ในมารดาวยัรุ่นดงักล่าว ไม่ตรงกบั
สาเหตุที่แท้จริงของปญัหา ส่งผลให้การแก้ไขปญัหาและการใช้งบประมาณ จึงยังไม่มี
ประสทิธภิาพ เป็นเพยีงการแกไ้ขปญัหาตามนโยบายและขอ้มลูทีม่อียู ่ 
 ดงันัน้ งานวจิยัน้ี จงึมุง่ท าความเขา้ใจรปูแบบของพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น 
เพื่อแสวงหาปจัจยัเชงิสาเหตุทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ในมารดาวยัรุ่น โดยใช ้รูปแบบ
การวจิยัเปรยีบเทยีบแบบควบคุมเคร่งครดั  (Correlational-Comparative Study) เปรยีบเทยีบ
กลุ่มทีม่คีุณลกัษณะใกลเ้คยีงกนั  ไดแ้ก่ วยัรุน่หญงิทีต่ ัง้ครรภ ์และวยัรุน่หญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง  
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เพื่อศกึษาว่าวยัรุ่นหญงิแต่ละประเภท จะมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์แตกต่างกนัมากน้อย
เพยีงใด และเป็นเพราะเหตุใด ภายใต้กรอบความคดิพื้นฐานจากทฤษฎรีปูแบบปฏสิมัพนัธน์ิยม 
(Interactionism Model) ของ Endler, & Magnusson (1977, pp. 18-21) กล่าวว่า พฤตกิรรมใดๆ 
ทางสงัคมของมนุษยน์ัน้  เกดิจากสาเหตุทีส่ าคญัอย่างน้อย 4 ประการ ไดแ้ก่ หนึ่ง  สาเหตุทาง
จติใจ   สอง สาเหตุทางสถานการณ์ หรือสาเหตุภายนอกตัวบุคคล สาม สาเหตุร่วมที่เกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสาเหตุทางจติใจกับสาเหตุทางสถานการณ์  และสี่ สาเหตุที่เกิดจากจิต
ลกัษณะภายในบุคคลทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์  ถ้านักวจิยัศกึษาสาเหตุทัง้สีป่ระเภทนี้
พร้อมกัน  จะท าให้เข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ได้อย่างชัดเจนยิง่ขึ้น  อันจะเป็น
แนวทางผลกัดนัเพื่อก าหนดเป็นนโยบายในการป้องกนั และแก้ไขปญัหาการตัง้ครรภใ์นมารดา
วยัรุน่ของจงัหวดัลพบุรต่ีอไป 
 

1.2   วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1.2.1  เพื่อศกึษาว่ามารดาวยัรุน่ทีม่จีติลกัษณะเดมิต่างกนั  จะมพีฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ 
แตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด และพบในมารดาวยัรุน่ประเภทใดบา้ง 

1.2.2  เพื่อศกึษาว่ามารดาวยัรุ่นที่อยู่ในสถานการณ์แตกต่างกนั  จะมพีฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภแ์ตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด และพบในมารดาวยัรุน่ประเภทใดบา้ง 

1.2.3  เพื่อศกึษาว่ากลุ่มมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญิงที่อยู่ในสถานการณ์  จติลกัษณะ
เดมิ และจติลกัษณะตามสถานการณ์  จะมพีฤตกิรรมการตัง้ครรภแ์ตกต่างมากน้อยเพยีงใด เป็น
เพราะเหตุใด  และปรากฏเด่นชดัในกลุ่มมารดาวยัรุน่และวยัรุน่หญงิประเภทใด 

1.2.4  เพื่อศึกษาการจ าแนกประเภทกลุ่มมารดาวัยรุ่น และวัยรุ่นหญิง  โดยใช้จิต
ลกัษณะเดมิ สถานการณ์  จติลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ ปรากฏ
เด่นชดัในกลุ่มมารดาวยัรุน่และวยัรุน่หญงิประเภทใด 
 
1.3  ขอบเขตการวิจยั 
 
 1.3.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ศกึษาเฉพาะมารดาวยัรุ่น ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัลพบุร ี
ทุกอ าเภอ (11 อ าเภอ)   เป็นกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมเีงื่อนไข   คอื เป็นวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์ หรอืผ่านการตัง้ครรภ์ที่พงึปรารถนา หรอืไม่พงึปรารถนา ด้วยการสมรส หรอืไม่ได้
สมรสกต็าม  มคีวามเตม็ใจใหข้อ้มูล  จ านวน 1,607 คน (ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร,ี 
2556) และกลุ่มวยัรุ่นหญงิ  จ านวน 1,607 คน  เป็นกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง โดยมเีงื่อนไข   
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คือ เป็นวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ ได้แก่ มคีนรกั และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มี
ลกัษณะใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึกบักลุ่มมารดาวยัรุน่ในแต่ละอ าเภอนัน้ๆ    

ส าหรบัในการศึกษาครัง้นี้ เนื่องจากจ านวนประชากรที่มอียู่จรงิในพื้นที่มจี านวนมาก 
เพื่อใหก้ารศกึษาวจิยับรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย ผูว้จิยัจงึไดป้รบัลด
กลุ่มประชากรลงเหลอืรอ้ยละ 50 ของแต่ละอ าเภอ จงึมจี านวน 807 คนของประชากรทัง้สองกลุ่ม 
 

1.3.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้   คอื มารดาวยัรุ่น และวยัรุ่นหญิง ที่อาศยัอยู่ใน

จงัหวดัลพบุร ีทุกอ าเภอ ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้  มขี ัน้ตอนและหลกัเกณฑ ์ 
คอื ผู้วจิยัไดท้ าการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดย ก าหนดขนาดตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ 
Multistage Sampling  โดยก าหนดให้กลุ่มตวัอย่าง ต้องเป็นตวัแทนจากทุกอ าเภอ แบบ  
Proportion และใช้การก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละอ าเภอของ ทาโร ยามาเน (Yamane, 
1973, p. 583) จากนัน้ สุ่มตวัอย่าง แบบ Simple Random Sampling โดยการจบัสลากรายชื่อ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละอ าเภอ ตามจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีค่ านวณได้  โดยไดก้ลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่น จ านวน 454 คน และวยัรุ่นหญงิ จ านวน 454 คน รวม
ทัง้สิน้ 908 คน 
 

1.3.3   ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  
ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัแปร ออกเป็น 4 ดา้น ตามประเภทของตวัแปร  

คอื 
1.3.3.1  ตวัแปรอสิระ ( Independent Variables) 
ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ม ี7 ตวัแปร คอื 

1) กลุ่มสถานการณ์ม ี3 ตวัแปร คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั 

2) กลุ่มจติลกัษณะเดมิม ี4 ตวัแปร คอื สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน  และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

1.3.3.2 ตวัแปรตาม ( Dependent Variables) 
1) พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ม ี2 ตวัแปร คอื 

(1)  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ 
(2)  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์

2) กลุ่มผลของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ ม ี 2 ตวัแปร คอื 
ตัง้ครรภ ์และไมต่ัง้ครรภ์ 
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1.3.3.3 ตวัแปรประสาน (Mediating Variables) 
เป็นตวัแปรแทรกเชื่อม คอื ตวัแปรกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ ม ี2 ตวัแปร  

ได้แก่ ทศันคตต่ิอพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ และความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์

1.3.3.4 ตวัแปรแบ่งกลุ่มยอ่ย (Moderating Variables) 
คอื ลกัษณะทางชวีสงัคมและภูมหิลงั  ไดแ้ก่ อายุ รายได ้สถานภาพสมรสของ

บดิามารดา ประวตักิารเลีย้งดขูองครอบครวั การศกึษา อาชพี ลกัษณะการพกัอาศยั ประวตักิาร
ท าแท้ง การใช้สารเสพติด ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท  
โรงเรยีน  และการเปิดรบัสื่อต่างๆ 
 
1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1.4.1  ผลของการวจิยัครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทางจติสงัคม ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น และพบในกลุ่มวยัรุ่นหญงิประเภทใดบา้ง  ซึ่งถ้าพบผลจากขอ้มลูเชงิ
ประจกัษ์แลว้ จะไดเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย ทีต่รงกบัปญัหา ความต้องการ  และให้
การดแูลช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   

1.4.2  สรา้งฐานขอ้มลู เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น เป็นการสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ในด้านปจัจยัเชิงเหตุของจติสงัคม ที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ใน
มารดาวยัรุน่ 

1.4.3 งานวจิยัเรื่องนี้จะเป็นพืน้ฐานในงานวจิยัต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่งานวจิยัเชงิ
ทดลอง เพื่อสรา้งชุดฝึกอบรมดา้นจติสงัคมในกลุ่มวยัรุ่น ซึง่ผลงานวจิยัสามารถเสนอแนะแนว
ทางการพฒันากลุ่มเสีย่งต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภไ์ด้ เพื่อพฒันาใหเ้กดิพฤตกิรรมการป้องกนั
การตัง้ครรภ์ที่เหมาะสม จากนัน้จงึด าเนินการท าการวจิยัเชงิทดลองประเมนิผลชุดฝึกอบรม
เหล่านี้ต่อไป    
 
 



 
 

 
บทท่ี 2 

 

แนวคิด  ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

เนื้อหาที่น าเสนอในบทที่ 2  นี้  ประกอบไปด้วยการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษา เรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมที่มอีทิธพิลพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ในมารดา
วยัรุ่น  ซึ่งเป็นหวัข้อในการวจิยัครัง้นี้  โดยเมื่อพจิารณาถึงความเป็นมาและความส าคญัของ
ปญัหา วตัถุประสงค์การศกึษา  ขอบเขตการด าเนินงานและประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั  ซึง่ได้
น าเสนอไว้ในบทที่ 1 พบว่าแนวคดิและทฤษฎีที่ส าคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัทางจติสงัคม ที่จะ
เป็นตัวบ่งชี้  หรือท านายว่าจะเกิดพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ในมารดาวัยรุ่น และวัยรุ่นหญิง   
ประกอบไปดว้ยเนื้อหาทีม่รีายละเอยีด  ดงัต่อไปนี้ 

2.1  พฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น    
2.2  สาเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่  
2.3  สถานการณ์กบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่  ประกอบดว้ย 

2.3.1  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอยา่งเหมาะสม 
2.3.2   การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน      
2.3.3   สมัพนัธภาพในครอบครวั  

2.4  จติลกัษณะเดมิกบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น ประกอบดว้ย 
2.4.1  สุขภาพจติ  
2.4.2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 
2.4.3  ความเชื่ออ านาจในตน 
2.4.4  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

2.5  จติลกัษณะตามสถานการณ์กบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น 
ประกอบดว้ย 

2.5.1   ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์     
2.5.2   ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ 
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2.1  พฤติกรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น   
 

เงื่อนไขทางสงัคม วฒันธรรม การเมอืงเศรษฐกิจ และประวตัิศาสตร์ มสี่วนก าหนด
พฤตกิรรมทางเพศของผูค้นในแต่ละสงัคม และในแต่ละช่วงเวลา การระบาดของโรคเอดสแ์ละ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และปญัหาอนามยัการเจรญิพนัธ์ ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัการท้องไม่พรอ้ม  
การท าแท้งที่ไม่ปลอดภยั การคุมก าเนิด และการวางแผนครอบครวั  ท าให้ เกิดการศึกษา
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศ  ทศันคต ิ และค่านิยมของผูค้นในสงัคมมากขึน้    

แต่ทว่าการขาดองคค์วามรู้ทางทฤษฎเีกี่ยวกบัพฤตกิรรมทางเพศ และวธิวีทิยาทีลุ่่มลกึ
ในการศกึษาด้านเพศ  ท าให้นักวจิยัขาดเครื่องมอืที่จะศกึษามติทิางเพศทีซ่บัซ้อน การศกึษาที่
ผ่านมา ยงัมชี่องว่างหรอืขอ้จ ากดัหลายอย่าง จงึมกัพบว่า เป็นงานศกึษาทีเ่ป็นการน าเสนอขอ้มูล
เชงิประจกัษ์  ขาดการวเิคราะห์เชงิทฤษฎ ี(Theorizing) ในการศกึษาพฤตกิรรมทางเพศของ
วยัรุน่  ซึง่จ ากดัอยู่ทีพ่ฤตกิรรมทางเพศ ทีเ่ป็นปญัหาเพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ปลอดภยั และไม่ต้องการ
เท่านัน้     

นบัตัง้แต่ปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา  เริม่มกีารศกึษาประเดน็เรื่องเพศอย่างเข้มขน้มากขึน้ 
เพื่อน าไปวางนโยบาย  และท าความเข้าใจสงัคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย โดยมี
มมุมอง มาจากฐานคดิเชงิทฤษฎ ี6  ดา้น (พมิพวลัย ์บุญมงคล, 2541, น. 28-37)  ดงันี้ 

แนวคดิเชงิทฤษฎแีรก เป็นแนวคดิเชงิการแพทย์และจติวทิยามองเรื่องเพศว่า
เป็นผลผลติของการท าหน้าที่ทางชวีวทิยาและพฒันาการทางจติวทิยา มุ่งเน้นอธบิายในเรื่อง
ของฮอรโ์มนเพศ  ความขดัแยง้ของจติใตส้ านึก  ถอืว่าเป็นมมุมองทีล่ดทอน และแยกส่วน มฐีาน
คดิทางทฤษฎอียู่บนการอธบิายพลงัขบัทางเพศของผู้ชายที่ท่วมท้น ขณะที่เพศของผู้หญิงใน
ลกัษณะเป็นฝ่ายรบัใช้  นอกจากนี้ ยงัเป็นประเดน็ของโรคและการเจบ็ป่วย  ซึง่ต้องการการแก้ไข 
ดว้ยการรกัษาเยยีวยา หรอืจติบ าบดั 

แนวคดิเชงิทฤษฎทีีส่อง เป็นแนวคดิทางระบาดวทิยา  อยู่บนฐานคดิของการ
จดัประเภทกลุ่มเสี่ยง อธบิายพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยง เพื่อจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมทางเพศทีเ่สีย่งและควบคุมโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์และโรคเอดส์  เป็นการศกึษาที่
เน้นการศกึษาความรู้ ทศันคต ิและความเชื่อต่อโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ พฤติกรรมการใช้
ถุงยางอนามยั  

แนวคดิเชงิทฤษฎทีีส่าม เป็นแนวคดิเชงิสตรนีิยม  มองว่าผู้หญงิเป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงทางเพศ  ความเงยีบของผูห้ญงิในเรื่องเพศ   ผู้หญงิขาดอ านาจการต่อรองในเรื่อง
เพศและควบคุมเนื้อตวัร่างกายของตนเอง และมุมมองที่ศึกษาถึงชุดประสบการณ์ การให้
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ความหมาย ความคดิความเชื่อของผูห้ญงิในเรือ่งเพศ ความปรารถนาทางเพศของผู้หญงิทีม่าจาก
การตดัสนิใจของผูห้ญงิเอง ทีจ่ะเขา้ถงึการท าแทง้ และการคุมก าเนิด  (Vance,1999, p.  40)  

แนวคดิเชงิทฤษฎทีีส่ ี ่เป็นแนวคดิเชงิวฒันธรรมทีศ่กึษาเพศ  โดยมองว่าเพศเป็
นมติสิ าคญัในงานการศึกษาทางมานุษยวทิยาเป็นการเปิดมุมมองในการศกึษาขนบประเพณี
ความเชื่อ พธิกีรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องเพศ มกัเป็นมุมมองจากคนนอกเข้าไปศกึษาใน
สงัคมทีแ่ตกต่างจากพืน้ฐานประสบการณ์ของผูศ้กึษา  โดยมฐีานคดิว่า  บทบาทของวฒันธรรม
หรอืการเรยีนรูท้างวฒันธรรม ส่งผลต่อรปูแบบพฤตกิรรม และทศันคต ิและความเชื่อในเรื่องเพศ  
ตวัอย่างเช่น เพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงานในสงัคมชนบทไทยสมยัก่อน มใิช่เรื่องแปลกใหม่    
การแต่งงานและการมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศเดยีวกนั  เป็นสิง่ที่ยอมรบักนัในหลายๆ วฒันธรรม  
ขณะทีใ่นอกีหลายๆ วฒันธรรมเป็นสิง่ทีไ่มย่อมรบั   

แนวคดิเชงิทฤษฎีที่หา้ เป็นแนวคดิเชงิสงัคมศาสตร์อกีมุมมองหนึ่ง ได้รบัการ
ยอมรบักว้างขวางในปจัจุบนั  ไดแ้ก่  แนวคดิเชงิการประกอบสร้างทางสงัคม  มองเรื่องเพศว่า
เป็นผลผลติของปจัจยัทางประวตัศิาสตร ์และวฒันธรรม   มมุมองนี้   อธบิายว่า  พฤตกิรรมทาง
เพศและการให้ความหมายเรื่องเพศ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลก าหนดนิยามความหมายในช่วง
ประวตัิศาสตร์  และช่วงวฒันธรรมที่แตกต่างกนั   พฤตกิรรมทางเพศ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
พฤตกิรรมทางเพศ และการให้ความหมายเรื่องเพศไม่ตายตวั  แต่ขึน้อยู่กบัเวลาและสถานที่   
แนวคดินี้ ยงัอธบิายว่า ไม่มแีรงขบัทางเพศ   ความต้องการทางเพศ ด ารงอยู่บนร่างกายบุคคล 
อนัเป็นผลเนื่องมาจากการท าหน้าทีท่างสรรีะของร่างกาย ความต้องการทางเพศ แรงปรารถนา
ทางเพศถูกประกอบสร้างขึ้น  โดยวฒันธรรมการเรยีนรู้ และประวตัิศาสตร์ของสงัคมเท่านัน้   
(Vance, 1999, p. 40)  

แนวคดิเชงิทฤษฎทีีห่ก เป็นชุดความรู้ดา้นเพศ ซมึซบัอยู่ในสงัคมไทย  ได้แก่
มุมมองดา้นศลีธรรม จรยิธรรม ตัง้อยู่บนชุดความคดิของการควบคุมตวัเอง การเคารพตนเอง 
โดยเฉพาะชุดวธิคีดิทีศ่กึษาเพศในวยัรุ่น  วธิคีดิทีส่่งเสรมิอุดมการณ์ของเพศในการแต่งงานและ 
สง่เสรมิการหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธก่์อนการแต่งงาน  

เมื่อย้อนมองกลับไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงสมยัวิคตอเรีย หรือช่วงกลาง
ครสิตต์ศตวรรษที ่19 Nye (1999, p. 115) ศกึษาพฤตกิรรมมนุษยต์กอยู่ภายใต้วธิกีารวทิยาศาสตร ์
(Scientific Method) เป็นช่วงเวลาบ่มเพาะ และเป็นจุดเปลีย่นของการศกึษาเรื่องเพศทีส่ าคญั 
(Mondimore, 1996: 21) ในชว่งเวลานัน้ วงวชิาการในโลกตะวนัตกได้รบัอทิธพิลความคดิ  และ
กระบวนทศัน์แบบวทิยาศาสตร์การแพทย์   ซึ่งเข้าไปแทรกซมึการอธบิายปญัหาสงัคมหลาย
เรือ่ง จนท าใหป้ญัหาสงัคมเหล่านัน้  กลายเป็นเรือ่งทางสุขภาพและการแพทย์ เช่น  การท าแทง้ 



16 

การขม่ขนื  การคุมก าเนิด การส าเรจ็ความใคร่  ปญัหาโสเภณแีละกามโรค  สิง่เหล่านี้ คอื ความ
พยายามที่จะควบคุมสงัคม และสรา้งศลีธรรม  โดยใช้วทิยาศาสตรเ์ป็นมาตรฐานในการชี้วดั 
(Greenberg, 1988, p. 403; Garton, 2004, p. 114)  ท าใหก้ารอธบิาย  พฤตกิรรมทางเพศ   
ตกอยูภ่ายใตท้ฤษฎพีฤตกิรรมศาสตร์  หรอื Behavioral Science  เป็นการชีว้ดัด้วย  ภาวะวสิยั 
(Objective)  กล่าวคอื เรื่องราวเกี่ยวกบัเพศ  กลายเป็นสิง่ทีจ่บัต้องได ้ตรวจวนิิจฉัยได ้ เช่น   
อวยัวะเพศ ระบบประสาท ขนาดสมอง และฮอรโ์มน การอธบิายในแนวนี้ รูจ้กัในนาม วทิยาศาสตร ์
แห่งเพศ หรอื Science of Sex (Weeks, 2003, p. 42) เป็นผลผลติของยุคสมยัใหม่ (Modernity) 
ซึง่มองว่า เรือ่งเพศ/ชวีติทางเพศถูกก าหนดโดยธรรมชาต ิ(Simon, 2003, p. 22)   

ในขณะทีก่ารศกึษาของ Freud (1940, pp. 189-192)  พยายามอธบิายปญัหาทางเพศ 
ดว้ยความรู้ทางชวีวทิยาและจติเวชศาสตร์ โดยฟรอยด์เชื่อว่า จติใจของมนุษย์  มผีลต่อการ
แสดงออกทางพฤตกิรรม การท าความเข้าใจเรื่องนี้  ฟรอยดไ์ดส้รา้งทฤษฎคีู่ตรงขา้มระหว่างสิง่
ที่อยู่ขา้งใน (นามธรรม) กบัสิง่ที่อยู่ภายนอก (รูปธรรม)  ฟรอยด์สนใจสิง่ที่อยู่ภายใน  ซึ่งเป็น 
“ตวัตน” ของมนุษย์  ตวัตนนี้มคีวามส าคญัมาก  เพราะท าให้บุคคลรูว้่า ตนเองเป็นใคร  ใน
หนังสอื Three Essays on the Theory of Sexuality  (Freud, 1962, pp. 80-120)  อธบิายถงึ 
แรงขบั ทางเพศของมนุษย ์ เป็นผลมาจากประสบการณ์ชวีติในวยัทารกและวยัเดก็  ซึง่ในวยันี้   
มนุษยจ์ะแสดงความรู้สกึทางเพศที่หลากหลาย ไม่มรีูปแบบที่ตายตวั  เมื่อบุคคลเตบิโตจนถึง
วยัรุน่  พฤตกิรรมทางเพศจะเปลีย่นแปลงไป   วธิกีารทีฟ่รอยดใ์ชเ้พื่อท าความเขา้ใจเรื่องเพศใน
ตวัมนุษย ์ คอืวธิกีารซกัประวตัิ หรอื Talking Cure (Garton, 2004, p. 174)  เป็นวธิกีารพูดคุย
กบัคนไข ้เพื่อใหเ้ขาเล่าความทรงจ าและประสบการณ์ทางเพศในอดตีตัง้แต่วยัเดก็  จนถงึวยัผูใ้หญ่  
จากการซกัถามนี้  จะท าให้ฟรอยด์เขา้ใจ “ปมทางจติ” ทีแ่อบแฝงอยู่ในคนๆ นัน้  และส่งผลให้เขา
แสดงพฤตกิรรมทางเพศในชวีติประจ าวนั    

นอกจากนัน้ฟรอยด ์ ยงัชีว้่าบคุคลทีม่รีะบบประสาทท างานผดิปกตจิะมผีลต่อการแสดง
พฤตกิรรม และอารมณ์ทางเพศ โดยมมีโนทศัน์ (Concepts) ทีส่ าคญั (Mondimore, 1996, p. 71)  
ดงันี้ 

1) หลกัแห่งความพอใจ (Pleasure Principle)  ฟรอยด ์เหน็ว่า มนุษยเ์ป็นสตัว์
ทีแ่สวงหาความสุข (Pleasure-seeking Animal)  และหลกีเลีย่งความเจบ็ปวด ไมค่่อยมเีหตุผล 

2) หลกัแห่งความจรงิ (Reality Principle) สภาพความเป็นจรงิเป็นสิง่ก าหนด
ขอบเขตของพฤตกิรรมมนุษยว์่าอะไรควร และอะไรไมค่วรท า 

3) หลกัแห่งการระบายความตงึเครยีด (Tension Reduction Principle) เมื่อ
เกิดความขดัแย้งระหว่างความพอใจกับความเป็นจรงิอย่างรุนแรง จะหาวธิี เพื่อลดความตึง
เครยีดนัน้ 



17 

4) หลกัการแบ่งขัว้ (Polarity or Duality Principle)  ฟรอยด ์เหน็ว่า ทุกๆ อย่าง
ในชวีติมลีกัษณะเป็นคู่ตรงขา้มกนั เช่น ชวีติ/ความตาย ดี/เลว บวก/ลบ และ ขาว/ด า เป็นต้น 
มนุษยจ์ะตอ้งเผชญิทางเลอืกทีเ่ป็นคู่ตรงขา้มดงักล่าวเพื่อตอ้งตดัสนิใจ 

5) หลกัการท าซ ้า (Repetition Compulsion Principle) มนุษยม์นีิสยัตามอย่าง 
เมือ่ท าอะไรไดส้ าเรจ็กจ็ะท าซ ้า และเมือ่ท าซ ้านานๆ จะเกดิการคงที ่(Fixation)    
 นอกจากนี้ ยงัมกีารศกึษาพฤตกิรรมทางเพศอยา่งกวา้งขวางในยุคนัน้ สะทอ้นใหเ้หน็ว่า  
มนุษยม์คีวามหลากหลายในการแสดงออกทางเพศ  ซึง่สบืเนื่องมาจากวธิคีดิและความเชื่อทาง
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  ดงันัน้ การท าความเข้าใจ จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั เพราะจะช่วยท า
ใหเ้ขา้ใจถงึค่านิยม ความเชื่อโลกทศัน์ และขนบธรรมเนียมประเพณีทีห่ล่อหลอมให้มนุษยแ์สดง
พฤตกิรรมทางเพศทีแ่ตกต่างกนั  เช่นแนวคดิของ Roscoe (1996); Nanda (1998) 
 ต่อมา ได้เกดิวกิฤตความรู้ ที่เกดิจากทศันะแบบสมยัใหม่ (Modernist Perspective)   
อธบิายเพศของมนุษยใ์นแนวพฒันาการ หรอืกระบวนการทีเ่ป็นระนาบเสน้ตรง และเชื่อในความ
มอียูจ่รงิตามธรรมชาต ิหรอืม ี“ แก่นแท ้” ของความเป็นเพศทางชวีวทิยา   พยายามอุดช่องว่าง
ทีว่ทิยาศาสตรเ์คยทิง้ไว ้โดยเฉพาะเรื่องความซบัซ้อนของประสบการณ์ชวีติทางเพศของมนุษย์ 
(Simon, 2003, p. 28)  แต่เดมิวทิยาศาสตร ์ อธบิายชวีติทางเพศของมนุษย ์ ในฐานะเป็นการ
แสดง ออกทางความต้องการทางเพศเท่านัน้  แต่ทศันะแบบสมยัใหม่มองว่า ชวีติทางเพศ หรอื
อารมณ์ทางเพศของมนุษย ์ มใิช่เพยีงแรงขบัตามธรรมชาต ิ หรอืเป็นสญัญาณตามธรรมชาต ิ
เท่านั ้น แต่เป็นการท าให้การแสดงอารมณ์  ความปรารถนา กลายเป็นเรื่องทางเพศ 
(Sexualized Representation of Desire) (Simon, 2003, p. 28)  เป็นการเสนอแนวคดิทีโ่ต้แย้
งกบัทฤษฎีของฟรอยด์ที่อธบิายว่า ธรรมชาตมิไิด้เป็นตวัก าหนดทุกสิง่ทุกอย่าง  หากแต่เป็น
เพยีง พืน้ฐาน  ของการแสดงออกทางพฤตกิรรม ส่วนการควบคุมพฤตกิรรมทางเพศของมนุษย์ 
จะมาจากสงัคม (Crozier, 2008, p. 29)   
 เช่นเดยีวกบัทฤษฎพีฤตกิรรมทางเพศของ Abramson  (1983, pp. 51-53) การ
แสดงออกทางเพศ (Sexual Expression) จะถูกควบคุมโดยกลไกที่เรยีกว่า โครงสรา้งทาง
สตปิญัญา (Cognitive System) เปรยีบเสมอืนแหล่งสะสมอารมณ์ ความรูส้กึ และประสบการณ์
ของบุคคลทีไ่ดร้บัจากแหล่งต่างๆ เช่น ครอบครวั ประสบการณ์ของตนเอง เป็นต้น  ท าใหเ้กดิ
การเรยีนรูเ้กี่ยวกบับทบาททางเพศ และหน้าที่ควบคุมพฤตกิรรมตอบสนองเกี่ยวกบัเรื่องเพศ
ของตนเอง ซึง่ปจัจบุนัพฤตกิรรมทางเพศ  ไดม้กีารพฒันามาจากปจัจยั  4  ดา้น คอื 

1)  วุฒภิาวะ (Maturation) คอื ขบวนการเตบิโตของร่างกาย สตปิญัญา 
บุคลกิภาพ จติใจอารมณ์ เพื่อพฒันาจากเดก็ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่ และส่งผลเหน็ชดัเจน เมื่อเดก็
เริม่เขา้สู่วยัรุน่ 
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2)  บรรทดัฐานทางสงัคม (Social Norm) เป็นกฎเกณฑท์างสงัคม เดก็ไม่ได้
เรยีนรูจ้ากบดิามารดาอย่างเดยีว   แต่ไดเ้รยีนรูจ้ากสงัคม ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน  ซึง่การยอมรบัจาก
กลุ่มเพื่อนจะมอีทิธพิลต่อความคดิ และการกระท าของวยัรุ่นเป็นอย่างมาก นอกจากเพื่อนแลว้
เดก็ยงัเรยีนรูไ้ดจ้ากสื่อมวลชน เช่น ภาพยนตร ์หนังสอื วดีทีศัน์ อนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น รวมถงึ
ศาสนา วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ และองคก์รชุมชนต่างๆ ดว้ย 

3)  มาตรฐานของบดิามารดา (Parental Standard)  อทิธพิลของการเลีย้งดู 
ค่านิยมของบดิามารดาเกีย่วกบัสิง่ทีค่วรปฏบิตัใินเรือ่งเพศทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4)  ประสบการณ์ทางเพศในอดตี (Previous Sexual Experience) คอื สิง่ที่
ตกคา้งอยูภ่ายในโครงสรา้งการรบัรู้   ก่อตวัเป็นหลกัในการปฏบิตัิ  ซึง่จะก าหนดว่าจะรบัรู ้และ
จดจ าเป็นหลกัในการปฏบิตัทิางเพศ (Code of Conduct) เช่น เดก็ผูห้ญงิจะเรยีนรูเ้รื่องหา้มการ
มเีพศสมัพนัธแ์ละจะถูกลงโทษถ้าประพฤตฝิ่าฝืนระเบยีบ เป็นต้น ซึง่จะมผีลต่อพฤตกิรรมทาง
เพศและชวีติสมรส 
 Abramson (1983, pp. 49-60)   กล่าวถงึสิง่กระตุ้นในเรื่องเพศ ซึง่เป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะ
สรา้งความเพยีงพอให้เกดิการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศ และแบ่งสิง่กระตุ้นออกเป็น 4  
ประเภท ไดแ้ก่ 

1) เหตุการณ์ทีก่ระตุ้นการหลัง่ของฮอรโ์มนเพศ (Endrocrinological Stimulus 
Event)  อทิธพิลอนัเน่ืองมาจากฮอรโ์มนเพศ 

2) สิง่กระตุ้นทางสรรีภาพ (Physiological Stimulus) อทิธพิลอนัเนื่องมาจาก
ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอตัโนมตั ิ

3) สิง่เรา้ทีเ่ป็นเงื่อนไขและสิง่เรา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข (Condition and Uncondition 
Stimulus)  ประกอบดว้ย สิง่กระตุ้นทีม่บีุคคลหรอืสิง่ทีเ่ป็นตวัแทนเข้ามาเกี่ยวขอ้ง  เช่น  การ
แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีย่ ัว่ยวน  การดภูาพโป๊  หรอืการไดร้บัการกระตุน้โดยตรงจากคนรกั 

4) ปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม (Situational Parameters) เป็นอทิธพิลจากตวัแปร
ภายนอกหรอืสิง่แวดลอ้ม  เช่น  ยา  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บรรยากาศทีเ่ป็นใจ  หรอือยู่ในกลุ่ม
ทีม่ ัว่สุมเรือ่งเพศ  เป็นตน้ 

นอกจากนี้  Simon (2003)  ใหท้ศันะเพิม่เตมิว่า  วยัรุ่น จะเรยีนรูต้ามกระแสสงัคม  
โดยมพีฤตกิรรมต่างกนัไปตามความคาดหวงัของแต่ละสงัคม   ซึ่งสงัคมจะก าหนดบทบาทเพศ
เป็นล าดบัขัน้  เริม่ตัง้แต่เป็นตวัชีน้ าทีเ่ป็นระบบหรอืสญัลกัษณ์   ก าหนดเงื่อนไข และการปฏบิตัิ
ตามบทบาททางเพศทีม่ลีกัษณะตามแต่ละสงัคม  ต่อจากนัน้บุคคลจะก าหนดบทบาทเพศตนเอง
ตามกลไกให้เหมาะสมสอดคลองกบัความคาดหวงัของสงัคม  วยัรุ่นที่ไม่ได้รบัค าแนะน าที่
ถูกตอ้งจากผูใ้หญ่ในเรือ่งการหกัหา้มใจ หรอืขาดการปลกูฝงัค่านิยมในเรือ่งความเป็นสุภาพบุรุษ 
และลกัษณะของกุลสตรตีัง้แต่เยาว์วยั จะท าให้ไม่สามารถแยกแยะในเรื่องความรกักับการมี
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เพศสมัพนัธไ์ด ้เมือ่วยัรุน่ชายหญงิเกดิความพงึพอใจในกนัและกนัและคดิว่า  นัน่คอื  ความรกัก็
อาจจะมเีพศสมัพนัธก์นั   การมเีพศสมัพนัธเ์พยีงเพราะความอยากรูอ้ยากทดลอง   อาจส่งผลให้
เกิดการตัง้ครรภ์ในวัยเรียน เนื่ องจากขาดความรู้เรื่องการคุมก าเนิด และเกิดจากความ
รูเ้ท่าไมถ่งึการณ์   ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัทีท่ าใหต้้องหยุดพกัการศกึษากลางคนั  และจะน ามาซึง่
ปญัหาในอนาคต  เช่น  ขาดโอกาสทางการศกึษาท าใหไ้ม่สามารถหางานที่ดีได้   และมรีายได้
ไมพ่อเลีย้งชพี  เป็นตน้     

เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ  Brooks-Gunn, & Furstenberg  (1990, pp. 245-248)   
พฤตกิรรมทางเพศที่แตกต่างกนัของวยัรุ่น  ประกอบด้วย ปจัจยัหลายอย่างที่มสี่วนให้วยัรุ่น
แสดงออกถงึพฤตกิรรมต่างๆ ทางเพศออกมา ไดแ้ก่  

1)  ปจัจยัทางด้านชวีภาพ พฤตกิรรมทางด้านเพศของวยัรุ่นจะไดร้บัอทิธพิล
โดยตรงจากฮอร์โมนเพศ โดยมีปจัจัยทางด้านสังคมเป็นตัวกระตุ้นในการแสดงออกของ
พฤตกิรรมทางเพศและการมเีพศสมัพนัธ์ เช่น เดก็ชายจะเขา้สู่วุฒภิาวะทางเพศชา้ แต่เดก็หญงิ
จะเขา้สู่วุฒภิาวะทางเพศเรว็  

2)  ปจัจยัทางด้านครอบครวั การมคีวามสมัพนัธ์ภายในครอบครวัที่ดี มกีาร
อบรมสัง่สอนจากบดิามารดาในเรือ่งเพศและไดร้บัค่านิยมในเรื่องเพศจากบดิามารดาเป็นอย่างดี
ลว้นส่งผลและมอีทิธพิลต่อการเริม่การมเีพศสมัพนัธท์ีเ่รว็หรอืชา้ของวยัรุน่เป็นอยา่งมาก      

3)  ปจัจยัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นในปจัจุบนั มกั
ไดร้บัอทิธพิลจากการสรา้งบรรทดัฐานในเรือ่งเพศจากกลุ่มเพื่อนของวยัรุน่เป็นอยา่งมาก    

4)  ปจัจยัทางด้านการศึกษา พบว่า วยัรุ่นที่มผีลการเรยีนไม่ดแีละมรีะดบั
การศกึษาต ่า มกัจะมเีพศสมัพนัธเ์รว็กว่าวยัรุน่ทีย่งัคงศกึษาอยู่  โดยมากจะเป็นผูท้ีม่ฐีานะไมด่ ี 

5)  ปจัจยัทางสงัคม พบว่า ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม การศกึษา 
ตลอดจนบรกิารของรฐัและสงัคมที่จดัให้แก่วยัรุ่นในการได้มโีอกาสเรยีนรู้เรื่องเพศ  เป็นอีก
ปจัจยัหน่ึงทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนั      
 นอกจากนี้  ยงัไดก้ล่าวว่า  วยัรุ่น เป็นวยัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากฮอรโ์มนทางเพศมากทีสุ่ด 
ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทัง้ร่างกายและจติใจ รวมไปถงึความรูส้กึหรอืความปรารถนา
ทางเพศจะเกดิขึน้ๆ ไดง้า่ยและรวดเรว็ เมือ่มสีิง่มายัว่ยอุารมณ์ทางเพศ   ซึง่อาจไม่เกี่ยวขอ้งกบั
ความรกัเลย เช่น การคดิฝนั การจนิตนาการ การไดเ้หน็รปูภาพ หรอืการไดย้นิเสยีงหวัเราะของ
เพศตรงขา้ม    ในระยะน้ีความคดิฝนัทางเพศจะเกดิขึน้บ่อยและเกดิอย่างกะทนัหนั อนัเป็นผล
ท าใหม้แีรงขบัทางเพศ (Sex Drive) ทีร่นุแรง ท าใหเ้ขาตอ้งระบายเพื่อผ่อนคลายความตงึเครยีด
ทางเพศ ในช่วงแรก อาจระบายในรปูของความฝนัทีเ่รยีกว่า ฝนัเปียก ในเวลาต่อมาแรงผลกัดนั
ทางเพศในวยันี้  จะน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์กบัเพศตรงขา้ม  ด้วยความอยากรู้ อยากเห็น  
อยากทดลอง ส่วนเพศหญงิจะเริม่สนใจเรื่องเพศ  และเพศตรงขา้มเช่นเดยีวกบัเพศชาย  โดย
การพยายามท าตวัให้เป็นทีด่งึดูดความสนใจของเพศตรงขา้ม หรอืหลงรกัผูช้ายสกัคนมากกว่า



20 

จะเป็นไปในทางดา้นการทดลองมเีพศสมัพนัธ์ วยัรุ่นหญงิโดยทัว่ไป จะมคีวามตื่นตวัทางเพศชา้
กว่าวยัรุน่ชาย และความตอ้งการทีจ่ะบรรลุความสุขสุดยอดทางเพศกม็คีวามรนุแรงน้อยกว่า    

จะเหน็ว่า  พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นจะเริม่คบหากนัตัง้แต่วยัรุ่น   เดก็วยัรุ่นจะเริม่
มองหาเพศตรงขา้มทีต่นถูกใจและเริม่จากความต้องใจกนัระหว่างเพศตรงขา้มมกีารนัดเทีย่วกบั
เพศตรงขา้มและพฒันาตามล าดบัขัน้ ตัง้แต่การสรา้งมติรภาพ เทีย่วดว้ยกนั  จบูกนัและถงึขัน้
ไดเ้สยีกนั เป็นตน้   ดว้ยเหตุนี้  จงึพบว่าวยัรุน่อาจมเีพศสมัพนัธก่์อนเวลาอนัสมควร  
 การมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรนี้  Kinsey et al. (1975) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมทางเพศ
ของผูช้าย  และไดส้รปุถงึเหตุผลทีส่นบัสนุนการมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  ดงันี้ 

1)  ช่วยปลดปล่อยความตอ้งการทางเพศ 
2)  เป็นแหล่งความรืน่รมยท์างรา่งกายและจติใจ 
3)  ช่วยพฒันาความสามารถในการปรบัอารมณ์ใหเ้ขา้กบัคนอื่นๆ ได ้
4)  ช่วยพฒันาความสามารถในการปรบัอารมณ์ และรา่งกายใหเ้ขา้กบัคู่สมรส 

ไดด้ขีึน้ 
5)  ความล้มเหลวของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสนัน้ ให้ความสูญเสยีทาง

สงัคมน้อยกว่าความลม้เหลวหลงัการสมรส 
6)  ประสบการณ์ทางเพศของผูช้าย และผูห้ญงิ  อาจจะช่วยป้องกนัพฤตกิรรม

รกัรว่มเพศได ้
7)  การรว่มเพศก่อนวยัอนัควร อาจจะน าไปสู่การสมรสได ้

ในทศันะของ  Kinsey et al. (1975)  ถอืว่า การมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  น ามาซึง่
ความพงึพอใจทางรา่งกาย  น ามาซึง่ความสุขทางจติใจ    และเป็นเครื่องช่วยในการปรบัตวัทาง
เพศแก่คู่สมรส เช่นเดยีวกบั Kirkendall (1960, p. 8) กล่าวว่าเรื่องเพศ เป็นแรงผลกัดนัทีส่ าคญั  
ท าใหค้นเราเกดิมคีวามปรารถนาทีจ่ะประสบความส าเรจ็  สามารถกระท าหรอืแสดงพฤตกิรรม
ในรปูแบบต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุตามทีต่ ัง้ใจ และเป็นแรงกระตุ้นหรอืเครื่องเรา้ใจอนัทรงพลงั  ทีท่ า
ใหเ้พศชายและหญงิมคีวามสนใจซึง่กนัและกนั  เพื่อช่วยท าใหก้ารประกอบกจิการต่างๆ เป็นไป
อยา่งราบรืน่  
 ในทางตรงกนัขา้ม  การมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  ก่อให้เกดิผลกระทบดว้ยเช่นกนั  
ดงัการศกึษาของ Kinsey et al. (1975) ใหข้อ้คดิเหน็ว่า 

1) อาจท าใหต้ัง้ครรภน์อกสมรส 
2) อาจท าใหเ้กดิการตดิโรคได ้
3) การท าแทง้เพื่อหยดุยัง้การตัง้ครรภอ์าจก่อใหเ้กดิอนัตรายได้ 
4)  การตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควร น าไปสู่การสมรสแบบจ ายอม 
5)  ความรูส้กึละอายกลวัการไมย่อมรบัของสงัคม 
6)  ความรูส้กึผดิทีไ่ดส้ญูเสยีพรหมจารยีไ์ป 
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7)  อาจท าใหถู้กดหูมิน่ว่าใจงา่ย 
8)  เกดิความรูส้กึกลวัว่าคนทีม่เีพศสมัพนัธด์ว้ยจะไมย่อมสมรสดว้ย 
9)  เป็นการกระท าทีผ่ดิศลีธรรม 

 จากการศกึษางานวจิยัของนักวจิยัหลายท่าน  เช่น Germain, & Pyne (1994)  ศกึษา
วยัรุน่หญงิมแีนวโน้ม จะมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกโดยไม่คาดคดิมาก่อน ความอ่อนประสบการณ์ใน
เรือ่งเพศ  ท าใหผู้ห้ญงิตกอยูใ่นสภาพของการมเีพศสมัพนัธ ์โดยปราศจากการใชเ้หตุผล ในการ
ตดัสนิใจหรอืต่อรองในเรือ่งการป้องกนัการตัง้ครรภ ์ หรอืโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธก์บัฝ่ายชาย    
การมเีพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่น   จงึมกัขาดการวางแผนคุมก าเนิดและเกดิการตัง้ครรภ์ไม่ตัง้ใจสูง 
ส่งผลใหเ้กดิปญัหาการท าแทง้  (Koetsawang, 1993)  เช่นเดยีวกบั Hurlock (1974, p. 122)  วยัรุ่น
มกัสนใจในเรือ่งรกัใคร่   ใหค้วามสนใจอยา่งจรงิจงัในทุกแงม่มุเรือ่งเพศ   เกดิความอยากรูอ้ยาก
เหน็  ส่งผลใหว้ยัรุ่นแสวงหาความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องเพศ  ท าใหใ้ฝ่หาความรูแ้ละการอ่านหนังสอื
แลว้ ในทีสุ่ดก็เกดิการทดลองเพราะวยัรุ่นมคีวามพรอ้มทางร่างกายทีจ่ะสบืพนัธุ ์หรอืให้ก าเนิด
ทารกได ้ ส่วนจติใจกม็คีวามเจรญิทางเพศ เช่น มคีวามสนใจเพศตรงขา้ม อยากมคีู่รกัหรอืแฟน 
และมคีวามรูส้กึทางเพศรวมทัง้มกีามารมณ์รุนแรง ในขณะทีง่านวจิยัของ Daccy (1980, p. 71) 
ได้ศึกษาพฤตกิรรมทางเพศ พบว่า วยัรุ่นตอนปลายระดบัวทิยาลยั มปีระสบการณ์ทางเพศ
มากกว่าวยัรุน่สมยัก่อนและผูห้ญงิมคีวามสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงานมจี านวนมากขึน้   

ในปี ค.ศ. 2005  พบทารกเกือบ 4 ใน 10 ของสหรฐัอเมรกิาเกิดจากมารดาวยัรุ่น ที่
ไม่ไดแ้ต่งงาน  (Hamilton, Martin, & Ventura, 2007)  และจากขอ้มลูการส ารวจล่าสุด (Taylor, 
Funk, & Clark, 2007)   รวมถงึการวจิยัชาตพินัธุว์รรณนา (Edin, & Kefalas, 2005) ชีใ้หเ้หน็
ว่าทศันคตแิละบรรทดัฐานเกีย่วกบัการตัง้ครรภข์องมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ไดแ้ต่งงานอาจแตกต่างกนั
ไปตามอาย ุ สถานะทางสงัคม เศรษฐกจิ เชือ้ชาต ิและการเขา้ร่วมทางศาสนา  ส าหรบัตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มารดาชาวอเมรกินัทีอ่ายุน้อย  ไดร้บัการยอมรบัทางศลีธรรม แต่ส่วนใหญ่ของผูท้ี่มา
จากรุน่เก่า คดิว่า เป็นเรื่องไมถู่กตอ้ง (Taylor et al., 2007)    

เช่นเดยีวกบัการศกึษา Mollborn (2007, pp. 92-104) พบว่า 82% ของผูห้ญงิทีไ่ม่เหน็
ด้วยกบัมารดาวยัรุ่นที่มลีูกโดยไม่ได้แต่งงาน ถอืว่าเป็นเรื่องที่น่าอายส าหรบัผู้หญงิ ซึ่งมกีาร
วพิากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องแนวคิดบรรทดัฐานเรื่องของอายุที่ตัง้ครรภ์ หากสมาชิกใน
ครอบครวัรบัรูบ้รรทดัฐานทีไ่มส่นบัสนุนใหก้ารตัง้ครรภแ์ลว้  พวกเขากอ็าจไดร้บัการจดัสรรใหม้ี
ทรพัยากรน้อยลง  เช่น  เงนิ  ที่อยู่อาศยั การดูแลเดก็ เป็นต้น ซึ่งบรรทดัฐานการตัง้ครรภ์ที่
แตกต่างกันในประชากรผู้ใหญ่อเมรกิัน โดยเฉพาะบรรทดัฐานเกี่ยวกับการตัง้ครรภ์ที่ไม่ได้
แต่งงาน  แตกต่างตามลกัษณะของผู้ปกครอง  ตวัอย่างเช่น เพศของผู้ปกครองมแีนวโน้มที่มี
อทิธพิลต่อผู้หญงิ การมเีพศสมัพนัธ์แบบดัง้เดมิ บรรทดัฐานก าหนดความบรสิุทธิ ์ มผีลอย่าง
มากส าหรบัวยัรุน่เดก็ผูห้ญงิมากกว่าเดก็ผูช้าย  
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 จากการประมวลเอกสารดงักล่าว  พฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น   เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกบัการประพฤต ิปฏบิตั ิอนัเนื่องมาจากความรูท้ี่ได้รบัการถ่ายทอด และเรยีนรูจ้ากสงัคม  
รวมถงึแนวทางในการปฏบิตัต่ิอเรื่องเพศ ดงันัน้ เรื่องเพศจงึเป็นเรื่องละเอยีดลกึซึ้ง เป็นผล
สบืเนื่องทีต่้องสรา้งความเขา้ใจ  ตัง้แต่วยัทารก แต่ความสนใจของผูใ้หญ่ มกัจะใหค้วามสนใจ
เฉพาะในช่วงวยัรุน่ เพราะเป็นระยะทีเ่ดก็มพีฤตกิรรมสนใจจรงิจงักบัเพศตรงขา้ม  ซึง่พฤตกิรรม
ทางเพศ มคีวามเกี่ยวพนักับการที่เด็กวยัรุ่นได้รบัข้อมูลข่าวสาร การศึกษา และการรบัเอา
วฒันธรรมจากชาตต่ิางๆ   เขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติในปจัจุบนัมากขึน้   ประกอบกบัที่
วยัรุ่นมกีารกระท าที่เป็นอสิระมากขึน้กว่าแต่ก่อน จงึท าให้วยัรุ่นในปจัจุบนั มแีนวโน้มที่จะมี
เพศสมัพนัธก่์อนการสมรสมากยิง่ขึน้   
 
2.2  สาเหตขุองพฤติกรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  
 
 ทฤษฎหีลกัทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เพื่ออธบิายสาเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดา
วยัรุ่น  ผู้วจิยัใช้ทฤษฎรีูปแบบปฏสิมัพนัธ์นิยม (Interactionism Model)  ของ Magnusson, &  
Endler   (1977, pp. 181-221; Tett, & Bumett, 2003, pp. 500-517)   เนื่องจาก เป็นทฤษฎทีี่
มกีารศกึษามาเป็นเวลานาน  จนเป็นทีย่อมรบัว่าพฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมนัน้ มสีาเหตุของ
พฤตกิรรมมากกว่า 1 ประเภท  และในแต่ละประเภทของสาเหตุอาจมมีากกว่าหนึ่งดา้น   
 ในอดตีการศกึษาบุคลกิภาพ นิสยัของมนุษย ์ของ Hippocrates, & Plato  มแีนวคดิว่า  ไม่
มผีู้ใดจะมคีวามเหมอืนกนัไปเสยีทุกสิง่ทุกอย่าง มนุษยท์ุกคนในโลกนี้  จงึมคีวามแตกต่างทัง้
ทางรา่งกายและสิง่แวดลอ้มทีต่่างกนั    ความแตกต่างของมนุษย ์ จงึเป็นเรือ่งทีบุ่คคลควรเขา้ใจ  
และศกึษาเพื่อให้เขา้ใจเพื่อนมนุษยด์้วยกนั   ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นเรื่องที่ได้มีการ
รบัรูม้าเป็นเวลานับตัง้แต่เมื่อ 427-347 ก่อนครสิต์ศกัราช   และไดเ้สนอประเภทของอารมณ์ว่า
ม ี 4  ประเภท  (ฉุนเฉียวงา่ย, เศรา้, สดใส  และวางเฉย)    และอารมณ์ดงักล่าว  เกี่ยวขอ้งกบั
รา่งกายของมนุษย ์ 4  ประเภท  ไดแ้ก่  น ้าดสีเีหลอืง   น ้าดทีีม่สีดี า  เลอืด  และเสมหะ (สมภพ 
เรอืงตระกูล, 2542) 

ในทางตรงกนัขา้ม  มผีู้คดัคา้นแนวคดิของ Hippocrates  ได้แก่ Jung (1923)  และ 
Sheldon  (1949) นักจติวทิยาและแพทยช์าวอเมรกินั  ได้เสนอทฤษฎบีุคลกิภาพตามแนวคดิ
ของเชลดอน   (Sheldon’s Theory)  เรือ่งลกัษณะความสมัพนัธข์องโครงร่างของมนุษย ์กบัการ
แสดงออกในลกัษณะต่างๆ ของมนุษย ์  Sheldon (1949)  ไดถ่้ายรปูภาพของคนไข้  5,000 คน 
ทีเ่ขา้มาในคลนีิค และเกบ็ขอ้มูลโดยการน าภาพของคนไข้ เป็นจ านวนมากมาท าการพจิารณา
ลกัษณะโครงร่าง และแบ่งประเภทของโครงร่างออกเป็นกลุ่มๆ และสรุปเป็นทฤษฎวี่า มนุษยม์ี
ลกัษณะทางรปูร่างแตกต่างกนั   และเขาแบ่งโครงสรา้งของร่างกายออกเป็น  3  กลุ่ม   รวมทัง้
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ศกึษาลกัษณะทางอารมณ์ของคนเหล่านัน้ว่า คนแต่ละประเภทมลีกัษณะเป็นอย่างไร หลกัการแบ่ง
และชื่อของกลุ่มใช้ตามการแบ่งชัน้ของเซลล์และเนื้อเยื่อ ทฤษฎีของ Sheldon มุ่งเน้นในเรื่อง
บุคลกิภาพของบุคคล  แบ่งบุคลกิภาพเป็น  3 จ าพวก ไดแ้ก่  Endomorphy, Mesomorphy และ 
Ecto-morphy  และเกี่ยวขอ้งกบัมติขิองอารมณ์  3  มติ ิไดแ้ก่  Visceratonia,  Somatotonia และ 
Cerebrotonia  ดงันี้ 

1) พวกทีม่โีครงสรา้งแบบ Ectomorphic หรอื Ectomorphy ประเภทนี้มกัเป็น
คนผอมสงู เอวบางรา่งน้อย กลา้มเนื้อน้อย เป็นต้น  ชอบหลบหนีสงัคม ไม่กระตอืรอืรน้ ใจน้อย 
ชอบสนัโดษ อารมณ์อ่อนไหว วติกกงัวลง่าย เชลดนัว่าจะเป็นผู้มแีนวโน้มที่จะมบีุคลกิภาพที่
เรยีกว่า เซเรโบรโทเนีย (Cerebrotonia)  เป็นคนไมช่อบสงัคม มคีวามเครยีดอยูเ่สมอ 

2)  พวกที่มโีครงสร้างแบบ Endomorphic หรอื Endomorphy เป็นประเภทมี
ลกัษณะอว้นเตีย้ มโีครงสรา้งอ้วนกลม หน้ากลม ชอบสนุกสนานร่าเรงิ ชอบอยู่สบายๆ เปิดเผย 
จะมบีุคลกิภาพประเภททีเ่ขาเรยีกว่า วซิโรโตเนีย (Viscerotonia) กล่าวคอื เป็นผูม้บีุคลกิภาพ
ประเภทรกัความสะดวกสบาย ชอบการสงัคม ชอบท าอะไรชา้ๆ  

3) พวกที่มีโครงสร้างแบบ  Mesomorphic หรือ  Mesomorphy พวกนี้ เ ป็น
ประเภทนักกฬีา นักผจญภยั มรี่างกายสมส่วน สง่างาม ไหล่กว้าง ตะโพกเลก็ ชอบกีฬาการ
ต่อสู ้ชอบผจญภยั จะมบีุคลกิภาพประเภท โซมาโตโตเนีย (Somatotonia) คอืเป็นพวกรกัการต่อสู้
ผจญภยั ชอบการเสีย่ง เป็นคนทีค่่อนขา้งจะกา้วรา้ว  แสดงว่าตวัมอี านาจและพละก าลงัมาก 
  ต่อมาในช่วงทศวรรษที่  1920 และ 1930   ทฤษฎีบุคลิกภาพเน้นตระหนักถึง
พฤตกิรรมความเป็นปจัเจกบุคคลมากขึน้  เน้นศกึษาพฤตกิรรมรายบุคคล  สามารถน ามาอธบิาย
มติพิืน้ฐานของบุคลกิภาพและพฤตกิรรมทางสงัคม  เพื่อจะสามารถน ามาใชใ้นการอธบิายทุกคน
ได ้ใน ปี ค.ศ. 1976  มกีารศกึษาบูรณาการของสาเหตุหลายดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม 
(Interaction Approach) ในช่วงปลายของยุคการศึกษาสถานการณ์ในฐานะสาเหตุของ
พฤตกิรรม มนีักวชิาการบางกลุ่มเหน็ว่า พฤติกรรมของบุคคลอาจมสีาเหตุมาจากทัง้ทางด้าน
จติใจและด้านสถานการณ์รอบตวับุคคลผสมผสานกนั ตลอดจนเกดิจากอทิธพิลร่วมกนัระหว่าง
จติใจของบุคคลกบัสถานการณ์แวดลอ้มทีบุ่คคลเผชญิในปจัจุบนั  กลุ่มนักวชิาการทางจติวทิยา
น าโดย Magnusson, & Endler (1977) ไดน้ าเสนอต าราชื่อว่า Personality at the Crossroads 
ไดป้ระมวลทฤษฎทีีใ่ชแ้นวความคดิในการศกึษาพฤตกิรรมของบุคคลในเชงิบูรณาการจติใจและ
สถานการณ์เขา้ดว้ยกนั (Magnusson, 1977, pp. 18-21) เช่นทฤษฎ ีContingency Theory of 
Leadership Effectiveness ของ Fiedler (1967) โดยเน้นว่าควรศกึษาในเชงิของ Holistic 
Perspective ซึง่ท าใหน้ักวชิาการทีน่ิยมแนวคดินี้  สามารถบูรณาการทฤษฎี และผลการวจิยัใน
หลากหลายสาขา ในการท าความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลได้มากยิ่งขึ้น   
(Bergman, 2001, pp. 1236-1237)  และยงัน าไปสู่การพฒันาวธิกีารทางสถติขิ ัน้สูง ท าใหไ้ด้
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ข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ซบัซ้อนยิง่ขึ้นด้วยในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของมนุษย์ มี
นกัวชิาการโดยเฉพาะในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ไดร้ว่มกนัเสนอแนวความคดิทีว่่า  

1)  พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิจากสาเหตุทีส่ าคญัหลายดา้น ทีส่ าคญั คอื สาเหตุ
ดา้นจติลกัษณะ ซึง่มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎต่ีางๆ ในแนวจตินิยม (Trait Approach) และ สาเหตุ
ดา้นสถานการณ์จากทฤษฎต่ีางๆ ในแนวพฤตกิรรมนิยม (Behavioral Approach) ซึง่มพีืน้ฐาน
มาจากทฤษฎต่ีางๆ ในแนวสถานการณ์นิยม  

2)  สาเหตุแต่ละด้าน ยังประกอบด้วยสาเหตุหลายประการ จากพื้นฐาน
ความคดิเช่นน้ี  ท าใหเ้กดิการสรปุแนวความคดิทีเ่ป็นสงักปัใหญ่โดยรวมในการศกึษาสาเหตุของ
พฤติกรรมของบุคคล ที่เรยีกว่า รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism Model) 
(Endler, & Magnusson, 1977; Walsh, Craik, & Price, 2000; Tett, & Burnett, 2003, pp. 
500-517)  
   จากรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม  (Interactionism Model)  ดงักล่าว   มสีาเหตุของ
พฤตกิรรมของมนุษย ์แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  

กลุ่มแรก สาเหตุดา้นสถานการณ์ (Situational Factors)  
คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น  พ่อแม่  ครู  เพื่อน 

หวัหน้า เป็นตน้   หรอืไมม่ชีวีติ เช่น อากาศ อุณหภูม ิเป็นต้น  ต่างมอีทิธพิลต่อการกระท าของ
บุคคล   มกัอยู่ในลกัษณะทีบุ่คคลรบัรูเ้กี่ยวกบัสิง่ทีอ่ยู่รอบตวั ตคีวาม และแสดงพฤตกิรรมเพื่อ
ปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่ที่อยู่รอบตวันัน้  เช่น  การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคมจากคนรอบขา้ง เมื่อ
บุคคลรอบขา้ง  มกีารแสดงออกเกี่ยวกบัการสนับสนุนช่วยเหลอืตนอย่างไร ในปรมิาณมากน้อย
เพยีงใด และมคีวามถี่ขนาดไหน   การแสดงออกเช่นนี้เป็นสถานการณ์ที่บุคคลรบัรูแ้ล้วน ามา
ตคีวามว่า  ตนไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมอยา่งไร  หลงัจากนัน้บุคคลจงึแสดงพฤตกิรรมต่างๆ 
ทีเ่ป็นผลของการไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมจากคนรอบขา้ง เป็นตน้  

สถานการณ์เหล่านี้อาจอยู่ในลกัษณะ 2 ประการ คอื ประการแรก สถานการณ์
ที่เอื้ออ านวยให้เกดิพฤตกิรรมที่น่าปรารถนา  เป็นสิง่รอบตวัที่ช่วยสนับสนุน  ส่งเสรมิให้เกิด
พฤติกรรมหนึ่งๆ  เช่น  สถานการณ์การได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  การเห็น
แบบอย่างที่ เหมาะสม การเปิดรับข่าวสารที่มีประโยชน์    เป็นต้น และ ประการที่สอง 
สถานการณ์ทีข่ดัขวาง มใิหเ้กดิพฤตกิรรม ซึง่เป็นสิง่รอบตวับุคคลทีข่ดัขวาง  เป็นอุปสรรคมใิห้
บุคคลแสดงพฤตกิรรมหนึ่งๆ ได ้ เช่น  สถานการณ์การอยู่ใกลแ้หล่งยัว่ยุ การมภีาระงานทีห่นัก
เกนิไป เป็นตน้  
          ทฤษฎทีี่กล่าวถงึสาเหตุของพฤตกิรรมของบุคคลว่ามาจากสถานการณ์รอบตวั
บุคคลมหีลายทฤษฎ ี เช่น ทฤษฎกีารเสรมิแรง (Theory of Reinforcement) ของ Skinner 
(1950) แสดงให้เห็นว่า การให้รางวลัหรอืลงโทษสามารถปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของสตัว์และ
บุคคลได้ ทฤษฎีการเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ของ Bandura (1977) 
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กล่าวถึง อิทธิพลของตัวแบบที่มต่ีอการแสดงพฤติกรรมของบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมี
ทฤษฎแีละหลกัการอื่นๆ เกี่ยวกบัสถานการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล เช่น 
การสนับสนุนทางสงัคม (Social Support) การสนับสนุนจากองคก์ร (Organizational Support)  
เป็นตน้  

กลุ่มทีส่อง สาเหตุดา้นจติลกัษณะเดมิ (Psychological Traits)  
  จติลกัษณะเดมิเป็นจติลกัษณะทีเ่กดิจากการสะสมตัง้แต่เดก็และตดิตวับุคคลมา
ในสถานการณ์หนึ่งๆ   มกัเป็นจติลกัษณะที่มพีื้นฐานมาจากการอบรมถ่ายทอดทางสังคมจาก
สถาบนัทางสงัคมที่ส าคญั  เช่น   สุขภาพจติ  ประสบการณ์ทางสงัคม สตปิญัญา  ค่านิยม   
เป็นตน้    

กลุ่มทีส่าม สาเหตุทีเ่กดิจากปฏสิมัพนัธร์ะหว่างจติลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์  
เป็นสาเหตุที่เกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตลักษณะเดิมของบุคคลกับ

สถานการณ์ทีบุ่คคลก าลงัเผชญิ  เรยีกว่า  “Mechanical Interaction”  เช่น พฤตกิรรมของบุคคล  
ซึ่งเกิดจากการที่ผู้นัน้ มีสุขภาพจิตที่ไม่ดี และก าลงัอยู่ในสถานการณ์ที่ย ัว่ยุ  จึงท าให้เกิด
พฤตกิรรมที่ก้าวรา้วได้  เป็นต้น   สาเหตุนี้สามารถทดสอบได้  ในทางสถติเิท่านัน้  โดยการ
วเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ ์ระหว่างสถานการณ์กบัจติลกัษณะเดมิที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม  สถติขิ ัน้
สูงที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัง้แต่สองทางขึ้นไป  การ
วเิคราะหอ์ทิธพิลเชงิเสน้ เป็นตน้ 

กลุ่มทีส่ ี ่สาเหตุดา้นจติลกัษณะตามสถานการณ์ (Psychological States)  
เป็นจติลกัษณะทีม่คีวามเป็นพลวตัร อนัเป็นผลของสถานการณ์ปจัจุบนัร่วมกบั

ลกัษณะของจติเดิมของบุคคลและมคีวามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด จติลกัษณะที่
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์นี้เรยีกว่า “จติลกัษณะตามสถานการณ์ ” เช่น ทศันคตต่ิอสิง่ใด
สิง่หนึ่ง หรอืความเครยีดเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง เป็นตน้   สิง่เหล่านี้  สามารถเปลีย่นแปลงได้
ตามสถานการณ์   เช่น ในช่วงตน้ภาคเรยีน  นักเรยีนมคีวามเครยีดในการเรยีนน้อย แต่พอใกล้
สอบปลายภาคความเครยีด จะเพิม่ขึน้  และลดลงเมื่อสอบเสรจ็  และอาจเครยีดอกีครัง้  เมื่อ
ประกาศผลสอบ เป็นตน้  ดงัภาพที ่2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 
 
 
     Mechanical 
     Interaction 
          
         Organismic 
         Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.1  การวเิคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรมดว้ยรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม 
แหล่งท่ีมา:  ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2551: 46. 
 
 ปจัจุบนัทฤษฎีรูปแบบปฏสิมัพนัธ์นิยม (Interactionism Model) ถอืว่าเป็นกรอบ
ความคดิก้าวหน้าที่สุด ศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์  ในการรวมทฤษฎีต่างๆที่ศึกษา
สาเหตุของพฤตกิรรมต่างๆ ในรูปแบบปฏสิมัพนัธ์นิยมนี้ จะต้องศกึษาอทิธพิลร่วมระหว่าง
ลกัษณะทางจติของผูก้ระท า กบัลกัษณะของสถานการณ์ทีพ่ฤตกิรรมนัน้ปรากฏ   โดยศกึษาได ้ 
2  วธิ ี  คอื  วธิกีารศกึษาปฏสิมัพนัธเ์ชงิสถติิ และในรปูของจติลกัษณะบางอย่าง  ทีเ่กี่ยวกบั
สถานการณ์ของผูก้ระท านัน้  ซึง่เป็นจติลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัไปไดม้ากในแต่ละบุคคล   ทีไ่ดถู้ก
ศกึษา ทัง้ๆทีอ่ยูใ่นสถานการณ์เดยีวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั ทัง้นี้เพราะประสบการณ์เดมิท าใหก้าร
เรยีนรู ้และการรบัรูใ้นปจัจบุนัแตกต่างกนั (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2541: 105-106)    
 รปูแบบปฏสิมัพนัธ ์เน้นถงึความส าคญัของการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ 
ความสมัพนัธ์หลายทศิทางระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ หรอืสิง่แวดลอ้ม ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้มี
ความเชื่อมโยงและต่อเนื่องซึ่งกนัและกนั ปจัจยัดา้นบุคคลหรอืปจัจยัดา้นสถานการณ์เพยีงใด
ดา้นหน่ึง   ไมส่ามารถเป็นตวับ่งชีพ้ฤตกิรรมของปจัเจกบุคคลได ้โดยทีป่จัเจกบุคคลเป็นอนิทรยี์
ที่มคีวามตัง้ใจและมคีวามกระฉับกระแฉง (An Active Agent)  ซึ่งมตีวับ่งชี้ที่ส าคญัของ
พฤตกิรรม คอื ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ส่วนปจัจยัดา้นสถานการณ์มตีวับ่งชีท้ีส่ าคญัของพฤตกิรรม 
คอื การใหค้วามหมายต่อสถานการณ์ของบุคคล และพฤตกิรรมทีแ่ทจ้รงิของปจัเจกบุคคลเป็น

ลกัษณะสถานการณ์
ปจัจบุนัที ่
เอือ้อ านวยแก่พฤตกิรรม 
- 
- 
ขดัขวางพฤตกิรรม 
- 
- 

จติลกัษณะเดมิของบุคคล 
- 
- 
- 
- 

พฤตกิรรมของบุคคล 

จติลกัษณะตามสถานการณ์ 
- 
- 
- 
- 
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ผลจากการกระท าของกระบวนการต่อเนื่องของปฏสิมัพนัธ์หลายทศิทาง  หรอืเป็นผลสะท้อนกลบั
ระหว่างบุคคลกบัสถานการณ์ทีบุ่คคลเผชญิอยู่ (Magnusson, & Endler, 1977) การทีก่ระบวนการ
ปฏสิมัพนัธ ์เป็นกระบวนการทีเ่ป็นพลวตัรและมคีวามต่อเนื่อง (Dynamic  Interaction) นัน้  
เป็นกระบวนการรวมกนัระหว่างตวัแปรแทรกของบุคคล ตวัแปรปฏกิิรยิาของบุคคล และ
สถานการณ์หรอืสิง่แวดลอ้มบุคคลทีอ่ยู่ในโครงสรา้งนัน้ เพื่ออธบิายพฒันาการของพฤตกิรรม
ของบุคคล  ตลอดจนการคงไวซ้ึง่พฤตกิรรมนัน้ดว้ย  

กระบวนการดังกล่าว อาจเกิดภายในสถานการณ์ หรือเกิดในสถานการณ์หลายๆ
สถานการณ์ที่แตกต่างกนัก็ได้ เมื่อพจิารณาปฏสิมัพนัธ์ภายในสถานการณ์ การกระท าตาม
สถานการณ์จะมกีารเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนัการกระท าตามสถานการณ์จะ
โน้มน าปจัเจกบุคคลใหม้กีารเลอืกแปรผล และโต้ตอบขอ้มลูทีเ่ขาไดร้บั โดยปจัเจกบุคคลจะถ่าย
โอนสิง่เหล่านี้ไปสู่การแสดงพฤตกิรรมของเขาและส่งผลต่อไปถงึกระบวนการในสถานการณ์ทีจ่ะ
เป็นขอ้มลูแก่บุคคลต่อไป ในท านองเดยีวกนักส็่งผลต่อพฤตกิรรมของคนอื่นๆ  นัน่คอื บุคคลกบั
สถานการณ์หรอืสิ่งแวดล้อม  มปีฏิสมัพนัธ์อย่างเป็นพลวตัร ซึ่งปฏิสมัพนัธ์ของปจัจยัทัง้ 2  
ร่วมกนั  ส่งผลอย่างแยกกนัไม่ได้ ต่อพฤติกรรมของบุคคลในโครงสร้างนัน้ (Endler, & 
Magnusson, 1977, pp. 18-21)   
 ทฤษฎรีูปแบบปฏสิมัพนัธ ์ (Interaction Model) มุ่งเน้นความส าคญัของปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะทางจติใจของบุคคล (สาเหตุภายใน) กบัสถานการณ์ทีเ่ขาประสบอยู่ (สาเหตุ
ภายนอก) จดัเป็นรปูแบบทีอ่ธบิายสาเหตุของพฤตกิรรมมนุษย ์อย่างครอบคลุมมากทีสุ่ด เช่น 
การทีป่ระชาชนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการรกัษาความสะอาดทอ้งถนนอาจเกดิจากการรณรงคไ์ม่ทิง้ขยะ
ในทอ้งถนนของฝา่ยเทศบาล  นกัเรยีนเกดิความวติกกงัวลสงูในสถานการณ์สอบวดัผลการเรยีน 
หรอืนกัธุรกจิเกดิความรูส้กึเสีย่งต่อการลงทุน เมือ่อยูใ่นภาวะทางเศรษฐกจิตกต ่า เป็นตน้  
(งามตา วนินทานนท,์ 2553, น. 5-6)     

ส าหรบัการศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะทางจติลกัษณะเดมิกบัสถานการณ์ภายนอก  
Rosenfield (1990, pp. 10-23) ศกึษาองค์ประกอบที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทางเพศ  ว่า
ประกอบดว้ย 1) พนัธุกรรม ไดแ้ก่ โครงสรา้งของร่างกาย ความสูง น ้าหนัก ดชันีมวล และโรค
ทางพนัธุกรรม  2) สภาพเศรษฐกจิสงัคม ได้แก่ สิง่แวดลอ้ม และการสุขาภบิาล เช่น ฤดู
ภูมอิากาศ ภูมภิาค โรคตดิต่อในชุมชน การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ เช่น รายได ้ อาชพี  
สงัคม  เช่น สถานภาพของสตร ีระดบัการศกึษา ความไม่เท่าเทยีมทางเพศ  ภาวะโภชนาการ   
3) พฤตกิรรมของบุคคล  ไดแ้ก่  พฤตกิรรมทางเพศ  การใชย้าเสพตดิ พฤตกิรรมการเจรญิพนัธุ์ 
วฒันธรรมทอ้งถิน่ซึง่มดีแีละไมด่ ี   และ4) บรกิารทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ไดแ้ก่ มบีรกิาร 
การใชบ้รกิาร และประสทิธภิาพของบรกิาร  เป็นต้น สอดคลอ้งกบัการศกึษาเชงิคุณภาพของ 
กุลวด ีเถนว้อง (ราชภกัด)ี (2551, น. 67-73) พบว่า เดก็ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธม์กีารกระท าและ
ความคดิที่เสี่ยงต่อการมพีฤตกิรรมทางเพศ  คอื  กจิกรรมยามว่าง ไม่เหน็คุณค่าในตนเอง คดิ
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ว่ารายได้ไม่เพยีงพอ และเปิดรบัแหล่งขอ้มูลข่าวสารประเภทที่มคีวามเสี่ยง   เป็นสิง่ที่ส่งผล
กระทบต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  โดยเฉพาะเรื่องเพศส่งผลกระทบต่อการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนวยัอนัควรมากทีสุ่ด    

การมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควร  ถอืว่า เป็นภาวะวกิฤตขิองชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยความ 
เครยีด  วติกกงัวล  ลงัเลใจ   นอกจากผลกระทบจากปจัจยัภายในแลว้   ยงัส่งผลต่อการปรบัตวั
ของมารดาวยัรุ่น เพื่อเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เลี้ยงดูทารกที่เกิดใหม่   ปญัหาการไม่ยอมรบัจาก
สงัคม ปญัหาทางด้านเศรษฐกิจการเงนิ และปญัหาการสร้างครอบครวัใหม่  ท าให้วยัรุ่นไม่มี
ความสุข   และไมพ่งึพอใจในการตัง้ครรภ ์  ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคม     ส าหรบัวยัรุ่น
ทีต่ ัง้ครรภใ์นวยัเรยีน  จะถูกพกัการเรยีน หรอืออกจากโรงเรยีน  บางรายถูกทิง้จากครอบครวั
และกลุ่มเพื่อน ถูกต าหนิรู้สกึอบัอาย  ว้าเหว่  โดดเดี่ยว  ขาดที่พึ่ง  บางรายอาจเป็นมารดา
เพยีงล าพงั   นอกจากนี้ การตัง้ครรภ์ ยงัส่งผลกระทบต่อการคดิฆ่าตวัตาย เพื่อหลกีหนีปญัหา 
เพราะคดิว่าตนเองไมม่คี่า (Ladewig, & Olds, 1994, p. 220)  

ในการศกึษาครัง้นี้  นอกจากผู้วจิยั ใช้ทฤษฎรีูปแบบปฎสิมัพนัธ์นิยม (Interactionism 
Model)  มาเป็นกรอบแนวคดิหลกัในการวเิคราะห์สาเหตุพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  
เพื่อประมวลเอกสาร  และก าหนดตวัแปรเชงิสาเหตุทีจ่ะอธบิายพฤตกิรรมดงักล่าวแลว้   ผูว้จิยั
ยงัได้น าทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรม (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2543)  ซึ่งเป็นทฤษฎทีี่ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานการวจิยัทีว่เิคราะหส์าเหตุทางดา้นจติใจของพฤตกิรรมต่างๆร่วมดว้ย โดยการวจิยัทีเ่ป็น
รปูแบบปฏสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism Model) จะด าเนินการวเิคราะหส์าเหตุของพฤตกิรรม 
โดยพจิารณาจากสาเหตุภายนอก หรอืสาเหตุทางด้านสถานการณ์เข้ามาประกอบกบัสาเหตุ
ภายใน  คือ จิตลักษณะต่างๆ โดยวิจยัเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของผู้ที่อยู่ใน
สถานการณ์เดยีวกนั หรอืสถานการณ์ทีค่ลา้ยกน้   แต่ยงัมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  นัน่แสดงว่า 
ยอ่มมสีาเหตุทีส่ าคญัจากจติใจ  จงึไดม้วีธิกีารวจิยั โดยการเลอืกผูถู้กศกึษาในกลุ่มเปรยีบเทยีบ 
ซึง่มพีฤตกิรรมในปรมิาณต่างกนั   โดยให้กลุ่มที่วจิยัมคีวามเท่าเทยีมกนัทางด้านสถานการณ์  
และลกัษณะทางชวีสงัคมของผูถู้กศกึษา    

นอกจากนี้แล้ว  การวิจยัในรูปแบบปฎิสมัพนัธ์นิยม จะต้องมกีารศึกษาอิทธิพลร่วม 
ระหว่างลกัษณะทางจติใจของผูก้ระท า กบัลกัษณะของสถานการณ์ทีพ่ฤตกิรรมปรากฏ  เพราะ
ประสบการณ์เดมิท าใหก้ารเรยีนรู ้และการรบัรูใ้นปจัจบุนัแตกต่างกนั 

ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม  เป็นสาเหตุส าคญัดา้นตวัผูก้ระท าทีม่ลีกัษณะ  8  ประการ   ซึง่
ถา้พจิารณาตามแนวของรปูแบบปฏสิมัพนัธน์ิยมอาจกล่าวไดว้่าเป็นจติลกัษณะเดมิของผูก้ระท า    
โดยมรีายละเอยีดตามทฤษฎ ีดงันี้   (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2536, น. 161-167)   เป็นทฤษฎี
ที่อธบิายความเกี่ยวข้อง ระหว่างลกัษณะทางจติกบัพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดี โดย
สามารถระบุไดว้่า พฤตกิรรมทีด่เีหล่านี้มสีาเหตุมาจากอะไร พฤตกิรรมเหล่านี้มสีาเหตุทางจติใจ
ทีต่ดิตวัผูก้ระท าโดยตลอด และสาเหตุทางจติใจทีเ่กดิ และเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์นัน้   
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มอีะไรบา้ง ซึง่ในการวจิยัน้ี  ผูว้จิยัไดน้ าเอาจติลกัษณะเดมิของบุคคลตามทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรม  
มาใชใ้นการก าหนดลกัษณะของตวัแปรดว้ย   
 ทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรม อยู่ในรปูของต้นไมใ้หญ่ ม ี 3 ส่วนคอื ส่วนทีเ่ป็นดอกและผลไม้
ของตน้ไม ้ ส่วนล าตน้และส่วนราก  (ภาพที ่2.3)   

ส่วนแรก คอื ส่วนทีเ่ป็นดอกและผลไมข้องต้นไม้   แสดงถงึพฤตกิรรมของคนด ี
หรอืพฤตกิรรมพลเมอืงดี และเป็นพฤตกิรรมทีเ่อื้อต่อการพฒันาประเทศ  ผลที่ออกมาเป็น
พฤตกิรรมต่างๆ ทีด่แีละน่าปรารถนา 

ส่วนที่สอง คือ สาเหตุทางจติใจที่เป็นส่วนล าต้นของต้นไม้ ประกอบด้วยจติ
ลกัษณะทีส่ าคญั  4  ดา้น  คอื  เหตุผลเชงิจรยิธรรม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ มุ่งอนาคตควบคุมตน  
และความเชื่ออ านาจในตน  และ 1 กลุ่ม   ซึง่ประกอบดว้ย ทศันคต ิ คุณธรรม  และค่านิยม 

 (ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมนัน้ๆ หรอืสถานการณ์นัน้)  และจากจติลกัษณะที่
ส าคญัทัง้  4  ดา้น และ1 กลุ่มนัน้ สามารถน ามาท านายอธบิายหรอืพฒันาพฤตกิรรม ไดโ้ดยน า
จติลกัษณะบางดา้น หรอืหลายดา้นมาประกอบกนั  จงึจะท าใหเ้กดิผลดทีีสุ่ด  

ส่วนทีส่าม  คอื   รากของต้นไม ้  ไดแ้ก่ สตปิญัญา  ประสบการณ์ทางสงัคม 
และสุขภาพจติ 

จติลกัษณะทัง้สามนี้   อาจใชเ้ป็นสาเหตุของการพฒันาจติลกัษณะกไ็ด้ กล่าวคอื บุคคล
จะต้องมลีกัษณะพืน้ฐานทางจติใจ 3 ดา้น ในปรมิาณทีสู่งเหมาะสมกบัอายุ  จงึจะเป็นผูม้คีวาม
พรอ้มทีจ่ะพฒันาจติลกัษณะทีส่ าคญัไดเ้ป็นอยา่งด ี ซึง่ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม เป็นทฤษฎขีองคน
ไทย และเป็นรปูแบบทีเ่ขา้มาตรฐานสากล  คอื มกีารก าหนดสาเหตุของพฤตกิรรมกว้างขวาง   
แต่อย่างไรกต็ามในการพฒันาจติลกัษณะนัน้  ไม่จ าเป็นจะต้องพฒันาจติลกัษณะทัง้   8  พรอ้ม
กนัทัง้หมด เพราะจติลกัษณะส่วนใหญ่จะพฒันาไปเองตามธรรมชาต ิ  
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ภาพท่ี 2.2   ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม แสดงจติลกัษณะพืน้ฐาน และองคป์ระกอบทางจติใจของ 
       พฤตกิรรมทางจรยิธรรม 
แหล่งท่ีมา:  ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2538, น. 7. 
 
 เช่นเดยีวกบัการศึกษาของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2541, น. 105-108) การเกิด
พฤตกิรรมของมนุษยน์ัน้ มสีาเหตุทีส่ าคญั 4 ประการ  คอื  

1)  สถานการณ์ปจัจุบนั หรอืสภาพแวดลอ้มภายนอกตวับุคคลในขณะนัน้ เช่น 
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   การอบรมสัง่สอนจากผูป้กครอง การมแีบบอยา่งทีด่จีากสื่อ  

2)  จติลกัษณะเดมิของบุคคลทีต่ดิตวัมา ซึง่เกดิจากการถ่ายทอดจากสถาบนั
ทางสงัคม เช่น สุขภาพจติด ีสตปิญัญา ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน เป็นตน้   

3)  จติลกัษณะเดมิร่วมกบัสถานการณ์ ซึ่งเรยีกว่า ปฏสิมัพนัธ์แบบกลไก 
(Mechanical Interaction) ทีส่่งผลใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  

4)  จติลกัษณะตามสถานการณ์ คอื จติที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
แวดลอ้ม คอืลกัษณะทางจติของบุคคลในปจัจบุนัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากสถานการณ์ภายนอก ท าให้
ลกัษณะจติใจของบุคคล เปลีย่นไปตามสถานการณ์ทีไ่ดร้บัและส่งผลถงึพฤตกิรรมของบุคคล 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึน าทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปร
ด้านจติลกัษณะ ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของพฤตกิรรมตัง้ครรภ์ในมารดาวยัรุ่นซึ่งมงีานวจิยัจ านวน
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มากทีม่กีารศกึษาตามกรอบแนวคดิดงักล่าว  ดงังานวจิยัของ กิง่กาญจน์ กาบเครอื (2546)  ศกึษา
ถงึปจัจยัทางพุทธศาสนาต่อพฤตกิรรมทางเพศ พบผลการศกึษา คอื นักเรยีนที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตและการควบคุมตนสงู จะมพีฤตกิรรมทางเพศทีเ่หมาะสมสงู  เป็นตน้  

การศึกษาปจัจยัทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ในมารดาวัยรุ่น
จงัหวดัลพบุร ีนับว่า เป็นปญัหาเชงิซอ้นบนพืน้ฐานของวฒันธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  และมปีจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งจ านวนมาก   จากการทบทวนวรรณกรรมและศกึษาแนวคดิ
ทฤษฎดีงักล่าวเพื่อน ามาใชเ้ป็นกรอบในการวจิยั พบว่า ทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism 
Model) เป็นทฤษฎีที่มลีกัษณะที่กล่าวถึงสาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ได้อย่าง
กวา้งขวาง ครอบคลุม และตอบปญัหาเชงิซอ้นไดเ้ป็นอย่างด ี ร่วมกบัทฤษฎตี้นไมจ้รยิธรรม มา
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในการเลอืกจติลกัษณะของผู้กระท า ผลจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  ผู้วจิยัจงึได้เลือกศึกษาจติลกัษณะบางประการ  ได้แก่  
สุขภาพจติ  มุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ใน
การศกึษาพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  เพื่อก าหนดตวัแปรเชงิเหตุในการอธบิายและ
ก าหนดสมมตฐิานปจัจยัทางจติสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่ 
 
2.3  ปัจจยัด้านสถานการณ์กบัพฤติกรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น   
 
 ลกัษณะสถานการณ์ คอื สภาพแวดลอ้มทีบุ่คคลใชด้ ารงชวีติ สภาพแวดลอ้มทางสงัคม
ทีบุ่คคลประสบอยู่ในปจัจุบนั  เป็นลกัษณะทีเ่อื้อ หรอืขดัขวางพฤตกิรรมปจัจุบนั ลกัษณะทาง
สงัคม  จงึมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมหรอืการแสดงออกของบุคคล ในการวจิยัครัง้น้ี  มุ่งศกึษาปจัจยั
เชงิสาเหตุด้านลกัษณะสถานการณ์ทัง้ครอบครวั และอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   
ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม   การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั 
  

2.3.1   การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม  
ในสภาพสงัคมปจัจุบนั ครอบครวัจะลดบทบาทในการให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก  

เมื่อเดก็เจรญิเตบิโตขึน้เดก็จะใชเ้วลาว่างส่วนใหญ่อยู่กบัเพื่อน ทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน    
ค่านิยมของกลุ่มเพื่อน จะมอีทิธพิลต่อการเลยีนแบบอย่างของบุคคลในเรื่องบรรทดัฐาน แบบ
แผนพฤตกิรรม  และเจตคตมิากยิง่กว่าหน่วยทางสงัคมอื่น ซึ่งบางครัง้อาจขดัแยง้กบับรรทดั
ฐานของสงัคมส่วนรวม ทัง้นี้เพราะการติดต่อสมัพนัธ์ ระหว่างสมาชกิในกลุ่มเพื่อนมคีวาม
ใกลช้ดิสนิทสนมและยาวนานจนวยัรุน่ยดึถอืบรรทดัฐานของกลุ่มมาเป็นแบบอยา่ง    
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ดงันัน้กลุ่มเพื่อนจงึเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดในการใหข้อ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่องเพศ 
ดงัจะเหน็จากเมื่อตอนสมยัเดก็ๆ พ่อแม่เป็นสิง่แรกทีเ่ดก็เจรญิรอยตาม แต่เมื่อย่างเขา้สู่วยัรุ่น  
วยัรุ่นจะหนัไปสู่แบบอย่างของกลุ่มเพื่อนมากกว่า   เป็นไปตามทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมของ 
Bandura (1977, pp. 112-118)  เป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมที่
แสดงมคีวามเป็นอสิระจากแรงจงูใจภายนอกทีส่รา้งขึน้  เป็นการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตเรยีกว่า 
“การเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต”  หรอื  “การเลยีนแบบ”  และเนื่องจากมนุษยม์ปีฏสิมัพนัธ ์(Interact) 
กบัสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบๆ ตวัอยูเ่สมอ  

Bandura (1977) อธิบายว่า การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
สิง่แวดลอ้มในสงัคม ซึง่ทัง้ผูเ้รยีนและสิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อกนัและกนั ต่อมาเปลีย่นชื่อทฤษฎี
การเรยีนรูว้่า การเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) พฤตกิรรมของคนเราส่วนมากจะ
เป็นการเรยีนรู้โดยการสงัเกต (Observational Learning)  หรอืการเลยีนแบบจากตวัแบบ 
(Modeling) ส าหรบัตัวแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านัน้   แต่อาจจะเป็นตัว
สญัลกัษณ์ ดงั  Bandura (1977) ไดท้ าการทดลองแต่ใชภ้าพยนตรแ์ทนของจรงิ โดยกลุ่มทีห่นึ่ง
ดูภาพยนตร์ที่ตวัแบบ   แสดงพฤติกรรมก้าวรา้ว   อกีกลุ่มหนึ่งดูภาพยนตร์ที่ตวัแบบ แต่ไม่
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ดูภาพยนตร์ที่มตีวัแบบแสดงพฤติกรรม
ก้าวรา้ว จะแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวมากกว่าเดก็ที่อยู่ในกลุ่มที่ดูภาพยนตรท์ี่ตวัแบบไม่แสดง
พฤตกิรรมทีก่้าวรา้ว  ในขณะเดยีวกนั แบนดูรา ไม่เชื่อว่าพฤติกรรมที่เกดิขึน้จะคงตวัอยู่เสมอ 
ทัง้นี้เพราะสิง่แวดลอ้มเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  และทัง้สิง่แวดลอ้มและพฤตกิรรม มอีทิธพิลซึง่กนั
และกนั  

ดว้ยเหตุนี้  จงึอาจกล่าวได้ว่า  การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน  ถอืว่าเป็นการเรยีนรู้
ทางสงัคม (Social Learning Theory) โดยการสงัเกต (Observational Learning) หรอืการ
เลยีนแบบจากตวัแบบ (Modeling) เช่นกนั  การคบเพื่อนร่วมวยั เป็นพฤตกิรรมสงัคมทีส่ าคญั
ยิง่ต่อจติใจของเด็กวยัรุ่น เพื่อนอาจเป็นผู้ประคบัประคองจติใจของวยัรุ่น ในยามทุกข์ร้อน   
ชีแ้นะสิง่มปีระโยชน์ เพื่อนท าใหว้ยัรุ่นรูส้กึว่า ต่างคนต่างเป็นเจา้ของชวีติของกนัและกนั  แต่
ในทางกลบักนั   เพื่อนกอ็าจชกัน าวยัรุ่นไปในทางเสื่อมเสยี ผูเ้ป็นอาชญากรวยัรุ่นมากมายใน
แทบทุกประเทศนัน้  เมื่อคน้หาสาเหตุกม็กัจะพบว่า ปจัจยัหน่ึงเกดิจากเพื่อนชกัจงู  เดก็ทีเ่ขา้
กลุ่มมคีวามจงรกัภกัดต่ีอกลุ่ม  ยอมรบัเอาค่านิยม ความเชื่อ  ความสนใจของกลุ่มดว้ยความเตม็ใจ  
และสนิทสนมกบัเพื่อนรว่มกลุ่มแน่นแฟ้น   

การรวมกลุ่ม ท าใหเ้ดก็มคีวามรูส้กึอบอุ่นใจ กลา้แสดงความขดัขนืผูใ้หญ่ ต่อต้านกรณีที่
เขาเหน็ว่าไม่ยุตธิรรม การชกัน าใหเ้ดก็วยัรุ่นรวมกลุ่มกบัเพื่อนปฏบิตักิจิกรรมทีว่ยัรุ่นชอบ เป็น
อุดมคตนิัน้ ท าได้ง่ายมากกว่าวยัอื่นๆ ทัง้หมด ระยะนี้เดก็ไม่ต้องการแต่เพยีงรวมกลุ่มกนั
เท่านัน้ แต่ต้องการสรา้งความผูกพนัระหว่างสมาชกิในกลุ่มแบบผูใ้หญ่อกีดว้ย เพราะเดก็ส านึก
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ว่าตนเริม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว ถ้าเด็กสามารถเข้ากบัเพื่อนร่วมกลุ่มได้ด ีเขาย่อมมคีวามรู้สกึว่า 
ผูป้กครองและผูใ้หญ่อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเขามคีวามส าคญัต่อตวัเขาน้อยกว่าเพื่อน     

Fuhrmann (1990)  ศกึษางานวจิยัอทิธพิลของกลุ่มเพื่อนทีม่ต่ีอวยัรุ่น  พบว่าอทิธพิล
ของกลุ่มเพื่อนมมีากกว่าอทิธพิลของครอบครวั เดก็วยัรุ่นจะเลอืกเขา้หาเพื่อนของตนมากกว่า
พ่อแม่  มกีารศกึษาที่ชีใ้หเ้หน็ว่า เพื่อนสนิทของคนเรามกัจะเป็นเพื่อนในช่วงวยัรุ่น จงึต้อง
ยอมรบัว่า วยัรุ่นเป็นวยัที่มลีกัษณะคลา้ยกนั และมกัมคีวามเขา้ใจกนัเหน็ใจกนั ดงัจะอธบิาย
ลกัษณะทัว่ไปดงันี้ 

1)  เดก็วยัรุน่มลีกัษณะทัว่ไปทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั คอื เดก็วยัรุน่มกัเลยีนแบบ
บุคคลอื่น เดก็วยัรุ่นเหน็เป็นความจ าเป็นจะต้องกระท าการต่างๆ ใหเ้หมอืนเพื่อน ต้องมสีิง่ของ
ต่างๆ ใหเ้หมอืนเพื่อน เช่น แต่งกาย การฟงัเพลง การไวผ้ม มขีองเล่นของใช ้ฯลฯ 

2)  เดก็วยัรุ่นสนใจคบเพื่อนต่างเพศ เมื่อเดก็วยัรุ่นเจรญิวยัถงึขัน้ทีเ่กดิความ
ตอ้งการคบเพื่อนต่างเพศ ยอ่มแสดงพฤตกิรรมตามธรรมชาต ิซึง่ผูป้กครองส่วนมาก โดยเฉพาะ
ผูป้กครองวยัรุน่หญงิ  มคีวามอ่อนไหวต่อพฤตกิรรมชนิดนี้ มกัจะพยายามขดัขวางอย่างแขง็ขนั  
โดยเชื่อว่าอาจเป็นทางเสื่อมเสยีชื่อเสยีง และเกยีรตยิศ  เสยีเวลา เสยีทรพัย ์ ฯลฯ  

3)  เดก็วยัรุ่นรกัความอสิระ ท าใหเ้ดก็วยัรุ่นแสดงพฤตกิรรมในรูปแบบต่างๆ  
เช่น  ต้องการออกความคดิเหน็ ต้องการท าตนตามเสร ีนอกเหนือกฎเกณฑข์อ้บงัคบัทีต่นไม่
ชอบ ไมต่อ้งการใหผู้ค้รองควบคุมหรอืบงการ การแต่งกาย การแสดงกริยิามารยาท ฯลฯ 

ท านองเดยีวกบัการศกึษาของ  Brown  et al.  (2006, pp. 1-8)  เกี่ยวกบัผลกระทบ
จากความกดดนัของกลุ่มเพื่อนทีม่ต่ีอนกัเรยีนมธัยมศกึษา พบว่า นกัเรยีนวยัรุ่นหญงิได้รบัความ
กดดนัจากกลุ่มเพื่อนอย่างมากในดา้นวธิกีารแต่งกาย สมัพนัธภาพกบัเพื่อนต่างเพศ และการ
ร่วมกจิกรรมทางสงัคม เช่น การออกนัด และการไปงานสงัสรรค์  เช่นเดยีวกบั Subsinghe 
(1998: 34-43)  ศกึษาเรื่องเพศในเยาวชนชายหญงิของประเทศศรลีงักาทีย่งัไม่แต่งงาน พบว่า 
กลุ่มเพื่อนมอีิทธิพลต่อความรู้ของเยาวชนหญิง โดยเยาวชนหญิงที่มกีารพูดคุยกับเพื่อน
เกี่ยวกบัเรื่องเพศ มากกว่าพูดคุยกบัคนอื่น อย่างไรก็ตาม ในวยัรุ่นชายไม่พบความแตกต่าง
ระหว่างการพูดคุยกบัเพื่อนและคนอื่น  ซึง่สอดคล้องกบั  Chai Podhisita, & Umaporn 
Pattaravanich (1995, pp. 51-100) เรือ่งวยัรุน่ปจัจบุนัในประเทศไทย : ผลจากการส ารวจวยัรุ่น  
และครอบครวัทีอ่ยูใ่น 5 ภมูภิาคของประเทศไทย พบว่า อทิธพิลของกลุ่มเพื่อน  มคีวามสมัพนัธ์
กบัเจตคติที่มต่ีอพฤติกรรมทางเพศอย่างมนีัยส าคญั  โดยวยัรุ่นที่มพีฤติกรรมทางเพศไม่
เหมาะสม จะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มพีฤตกิรรมดื่มสุราสูบบุหรี่ และมเีพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรส    
อกีทัง้จะเรยีนรูเ้กีย่วกบัเรือ่งเพศ ไดแ้ก่ การเกีย้วพาราส ีการออกเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศและการ
มเีพศสมัพนัธจ์ากเพื่อน    

ส าหรบัการศกึษาของ Short (1960, pp. 14-25) เรื่อง Differential Association as a 
Hypothesis: Problems of Empirical Testing พบว่าการคบหาสมาคมกบัเพื่อนทีก่ระท าผดิอยู่
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เสมอ เป็นปจัจยัทีน่ าไปสู่การกระท าผดิไดใ้นทีสุ่ด Warr (1996, pp. 17-40)  ศกึษาเรื่อง  Age, 
Peers and Delinquency พบว่าเดก็ทีม่บีุคลกิภาพแบบต่อต้านสงัคม และการคบหาสมาคมกบั
เพื่อนที่กระท าผดิ  เป็นระยะเวลานาน มแีนวโน้มที่จะกระท าผดิได้มากกว่าเดก็ที่ไม่ได้คบหา
สมาคมกบัเพื่อนทีจ่ะกระท าผดิ    รวมทัง้การศกึษาของ Wong (1999, pp. 107-109) ศกึษา
เรื่อง Acculturation, Peers, Relations and Delinquent Behavior of Chinese-Canadian Youth  
พบว่า การคบหาสมาคมกบัเพื่อนผู้กระท าผดิ (Delinquent Peers) มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
กระท าผดิเพิม่มากขึน้ และในท านองเดยีวกนันี้  การมคีวามผูกพนักบัเพื่อน (Attachment to 
Peer) กม็คีวามสมัพนัธก์บัการกระท าผดิเพิม่มากขึน้เช่นเดยีวกนั   

นอกจากนี้ Schwartz et al. (2001, pp. 623-649)  ศกึษาเรื่อง  Male  Peer Support 
and Feminist Routine Activities Theory: Understanding Sexual Assault on the College 
Campus ในปี 2001  ผลการศกึษาพบว่า  การสนบัสนุนของเพื่อนมผีลต่อความก้าวรา้วในการมี
เพศสมัพนัธ์ของเพศชายต่อเพศหญงิ  การสนับสนุนของเพื่อนที่กระท าผดิดงักล่าวนี้ เป็นการ
สนบัสนุนใหเ้กดิความรนุแรงทัง้ในทางดา้นรา่งกายและจติใจ นอกจากนัน้  ยงัพบว่า ผูก้ระท าผดิ
ดงักล่าวนี้ ยงัเป็นผูท้ีด่ ื่มเหลา้ หรอืแอลกอฮอล ์2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์   เช่นเดยีวกบั Williamson, 
& Silverman (2001, p. 535) เรื่อง Violence Against Female Partners : Direct and 
Interactive Effects of Family History, Communal Orientation, and Peer Related Variables  
ในปี 2001  พบว่าปจัจยัทางดา้นการคบหาสมาคมกบัเพื่อนทีก่ระท าผดิ ซึง่เป็นเพื่อนทีส่นับสนุน
ทัง้ในแงข่องวาจา  หรอืค าพดูใหม้กีารกระท าผดิเกดิขึน้  รวมทัง้การเป็นแบบอย่างในการกระท า
ผดิ (Behaviorally Model Dating) สามารถท านายการกระท าผดิทางเพศ (Violence Against 
Female Partners) ของผูก้ระท าผดิได ้ รวมทัง้  Godenzi et al. (2001, p. 5)  ศกึษาเรื่อง 
Toward a Gendered Social Bond/male Peer Support Theory of University Woman 
Abuse  ในปี ค.ศ. 2001  พบว่า ปจัจยัทางดา้นการสนับสนุนจากเพื่อนมผีลต่อการกระท าผดิ
ทางเพศ  โดยไดร้บัอทิธพิลมาจากเพื่อน สาเหตุเพยีงเพื่อรกัษาจุดยนืของกลุ่ม (to Sustain His 
Standing Among His Peers) มากกว่าทีจ่ะกระท าตามความตอ้งการของตนเอง   

จากความส าคญัของอทิธพิลกลุ่มเพื่อน ยงัพบว่า มติรภาพระหว่างเพื่อนนับเป็นปจัจยัที่
ส าคญัเช่นกนั Kandel (1991, pp. 512-529) พบว่า เพื่อนของวยัรุ่น จะมอีายุไล่เลีย่กนั  เพศ
เดยีวกนั มาจากกลุ่มวฒันธรรมเดยีวกนั  การเลอืกคบเพื่อน  เลอืกตามความคลา้ยคลงึกนั เป็
นกระบวนการเรยีนรู้ทางสงัคม (Socialization Process)   ซึง่เพื่อนจะมอีทิธพิลซึง่กนัและกนั 
หรอือาจกล่าวได้ว่า การมลีกัษณะที่คล้ายคลงึร่วมกนั น าไปสู่การสร้างมติรภาพให้สนิทสนม
ผกูพนักนัมากขึน้ เมือ่เวลาผ่านไป เยาวชนวยัรุน่จะท ากจิกรรมต่างๆรวมกบัเพื่อน และยงัพบว่า  
มกีารเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิกฎหมายทีไ่ม่รุนแรง เช่น การเสพสารเสพตดิ  (Adams, 
Gullota, & Markstrom, 1994) สอดคลอ้งกบัรปูแบบการเลอืกคบเพื่อน ทีม่พีฤตกิรรมคล้ายคลงึ
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กบัตนเอง (Social Selection Model)   และจากการศกึษายนืยนัว่า วยัรุ่นมกัใชเ้วลาส่วนใหญ่
อยูก่บัเพื่อนรว่มวยั (Peers)  จะมอีทิธพิลสงูทีสุ่ด (Thormberry, & Khohm, 1977)  

ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นไปในท านองเดียวกับผลการศึกษาในประเทศไทยของ 
นิศากร สนามเขต (2550, น. 54-55)  ศกึษาพฤตกิรรมการคบเพื่อนอย่างเหมาะสมของ 
พฤติกรรมการปฏิเสธเพื่อนด้านที่ไม่ดี  พฤติกรรมการป้องกันเพื่อนจากสิ่งที่ไม่ดี  การมี
ภูมคิุ้มกนัภายในตนเอง การอบรมเลี้ยงดูด้วยความรกั และการใช้เหตุผลจากพ่อแม่ การได้รบั
การอบรมสัง่สอนเกี่ยวกบัการคบเพื่อนจากผู้ปกครอง การได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจาก
ครผููส้อน และไดเ้หน็แบบอย่างการคบเพื่อนทีด่จีากสื่อต่างๆ  ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีไ่ด้
เหน็แบบอยา่งทีด่ขีองการคบเพื่อน  ไดร้บัการอบรมสัง่สอนเกี่ยวกบัการคบเพื่อนจากผูป้กครอง 
จะมภีูมิคุ้มกันที่ดี และมพีฤติกรรมการคบเพื่อนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องพฒันา
เร่งด่วนคือ กลุ่มนักเรียนชายที่มผีลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต ่ า มคีวามเชื่อมัน่ในตนเองน้อย 
ตลอดจนมภีมูคิุม้กนัในตนเองน้อย จะเป็นกลุ่มเสีย่งต่อการคบเพื่อนทีไ่มเ่หมาะสม  

ดังนัน้จากการทบทวนวรรณกรรม จะเห็นได้ว่า วัยรุ่น เป็นวัยที่เพื่อนจะเป็นผู้ที่มี
อทิธพิลเป็นอย่างมากในการก าหนดถงึบทบาท ความรูส้กึนึกคดิ ใหเ้ดก็วยัรุ่นไดท้ าตามความ
นิยมของกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนใหญ่  อกีทัง้อทิธพิลของกลุ่มเพื่อนเป็นปจัจยัหน่ึง ที่ท าให้วยัรุ่น
คล้อยตามให้เกิดการเลยีนแบบ และส่งผลให้เกิดการมคีวามพร้อมในการมพีฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรได ้ 
 

2.3.2   การอบรมเล้ียงดแูบบรกัสนับสนุน  
ครอบครวัเป็นสถาบนัแรกทีถ่่ายทอดความเชื่อ  ค่านิยม  เจตคต ิและลกัษณะนิสยัใหก้บั

เดก็ โดยวธิกีารอบรมเลีย้งดู เป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อลกัษณะจติใจและแบบแผนพฤตกิรรม
ของเดก็วยัรุ่น  และยงัมผีลต่อการกระท าในอนาคตอกีดว้ย Baumrind  (1971, pp. 1-103) เป็น
ผูห้นึ่งทีส่นใจศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดูอย่างจรงิจงั และศกึษาต่อเนื่องไม่ต ่ากว่า 20  ปี  
ตัง้แต่ ค.ศ. 1966 เรือ่ยมาจนถงึ ค.ศ. 1991    

Baumrind (1971) ได้เสนอมติสิ าคญัในการอธบิายพฤติกรรมของบดิามารดาในการ
อบรมเลีย้งดบูุตรว่าประกอบดว้ย  2  มติ ิคอื 

1)  มติคิวบคุมหรอืเรยีกรอ้งจากบดิามารดา (Controlling/Demand)  คอื การที่
บดิามารดา  ก าหนดมาตรฐานส าหรบัเดก็ และเรยีกรอ้งใหเ้ดก็ท าตามมาตรฐานทีบ่ดิามารดาได้
ก าหนดไว ้ ซึง่บดิามารดาบางคนจะมมีาตรฐานสูง  และเรยีกรอ้งใหเ้ดก็ปฏบิตัติามมาตรฐานที่
ตนก าหนด  ในขณะทีบ่ดิามารดาบางคนเรยีกรอ้งใหเ้ดก็ท าตามมาตรฐานเพยีงเลก็น้อย และไม่
พยายามทีจ่ะใชอ้ทิธพิลในการควบคุมเดก็ 



36 

2)  มติกิารตอบสนองความรูส้กึเดก็  (Responsive) คอื การทีบ่ดิามารดาหรอื
ผูดู้แลเดก็ตอบสนองต่อความต้องการของเดก็ ซึง่บดิามารดาบางคนจะยอมรบั เขา้ใจ และ
ตอบสนองความต้องการของเดก็ดว้ยดี  เปิดโอกาสใหเ้ดก็คดิและตดัสนิใจดว้ยตนเอง ในขณะที่
บดิามารดาบางคนเพกิเฉย และปฏเิสธต่อความตอ้งการของเดก็ 

จากการผสมผสาน  2  มติ ิท าให ้  Baumrind (1971) จดัรปูแบบการอบรมเลีย้งดูเป็น  
3   รปูแบบ  คอื 

1) รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ (ควบคุมและตอบสนองความรูส้กึเดก็)  
(Authoritative Parenting Style) คอื การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาสนับสนุนใหเ้ดก็มพีฒันาการ
ตามวุฒภิาวะของเดก็     โดยทีบ่ดิามารดาจะอนุญาตใหเ้ดก็มอีสิระตามควรแก่วุฒภิาวะ   แต่ใน
ขณะเดยีวกนับดิามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤตกิรรมของเดก็ และก าหนดให้เดก็เชื่อฟงัและ
ปฏบิตัติามแนวทางทีบ่ดิามารดาก าหนดไวอ้ย่างมเีหตุผล ถงึแมบ้ดิามารดาจะมกีารเรยีกรอ้งสูง 
แต่ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามรกัความอบอุ่นและใส่ใจต่อเดก็ เปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเอง 
รบัฟงัเหตุผลจากเดก็ และสนบัสนุนใหเ้ดก็มสี่วนรว่มในการคดิตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ของครอบครวั 

2) รปูแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (ควบคุมแต่ไม่ตอบสนองความรูส้กึ
เดก็)  (Authoritarian Parenting Style) คอื การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดามคีวามเขม้งวด
เรยีกรอ้งสูง แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของเดก็โดยสิน้เชงิ มกีารจดัระบบการควบคุม และ
วางกฎเกณฑใ์หเ้ดก็ปฏบิตัติามอย่างเขม้งวด โดยมกีารอธบิายน้อยมาก หรอืไม่มเีลย เดก็ต้อง
ยอมรบัในค าพดูของบดิามารดาว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสมเสมอ มกีารใชอ้ านาจควบคุมโดยวธิี
บงัคบั และลงโทษเมื่อเดก็ไม่ท าตามความคาดหวงัของบดิามารดา บดิามารดามกัห่างเหนิ และ
ปฏเิสธเดก็ 

3) รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบตามใจ (ไมค่วบคุมแต่ตอบสนองความรูส้กึเดก็) 
(Permissive Parenting Style)  คอื การอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาปล่อยใหเ้ดก็ท าสิง่ต่างๆ ตาม
การตดัสนิใจของเดก็ โดยไม่มกีารก าหนดขอบเขต  ใชก้ารลงโทษน้อยไม่เรยีกรอ้งหรอืควบคุม
พฤตกิรรมเดก็   เดก็สามารถแสดงออกซึง่ความรูส้กึและอารมณ์ไดอ้ย่างเปิดเผย บดิามารดา
อาจใหค้ าปรกึษาหรอืพยายามใชเ้หตุผลกบัเดก็ แต่ไม่มอี านาจในการควบคุมพฤตกิรรมของเดก็ 
บดิามารดาจะใหค้วามรกัความอบอุ่นและตอบสนองความตอ้งการของเดก็เสมอ 

Maccoby and Martin (1983) ไดเ้พิม่เตมิรปูแบบการอบรมเลีย้งดูแบบที่ 4 คอื  รปูแบบ
การอบรมเลีย้งดูแบบทอดทิง้ (ไม่ควบคุมและไม่ตอบสนองความรูส้กึเดก็) (Uninvolved Parenting 
Style)  เป็นการอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดาไม่ใหค้วามสนใจหรอืตอบสนองความต้องการของเดก็   
ใหก้ารดแูลเอาใจใส่ต่อเดก็น้อยมาก บดิามารดากลุ่มนี้  จะเพกิเฉยต่อเดก็  พอๆ กบัไม่เรยีกรอ้ง
หรอืวางมาตรฐานพฤตกิรรมใดๆ ใหเ้ดก็ปฏบิตั ิทัง้นี้  อาจเป็นเพราะบดิามารดาปฏเิสธเดก็แต่
แรก หรอืหมกมุน่อยูก่บัปญัหา และความกดดนัในชวีติประจ าวนั จนไมม่เีวลาดแูลเอาใจใส่เดก็  
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Berk (2003)  ใหท้ศันะเพิม่เตมิว่า  การอบรมเลีย้งดูเป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม  
ทีบ่ดิามารดาหรอืผูใ้หญ่คนอื่นในครอบครวัปฏบิตัต่ิอเดก็ การปฏบิตัติวัของบดิามารดาทีก่ระท า
ต่อเดก็  จะมผีลต่อพฒันาการดา้นจติใจ ลกัษณะบุคลกิภาพ  และพฤตกิรรมของเดก็ รปูแบบ
การเลีย้งดูทีไ่ม่เหมาะสม  ย่อมส่งผลเสยีต่อพฒันาการด้านอารมณ์และพฤตกิรรมของเดก็จน
น าไปสู่ภาวะซมึเศรา้ได ้ เช่น เดก็ทีถู่กเลีย้งดแูบบเขม้งวด  จะมคีวามวติกกงัวล  จะมพีฤตกิรรม
วติกกงัวล แยกตวั และไมม่คีวามสุข  มองโลกในแง่รา้ยและมคีวามคบัขอ้งใจ    เดก็ทีไ่ดร้บัการ
เลีย้งดแูบบใหอ้สิระเสรอียา่งมขีอบเขต   จะมคีวามภาคภูมใิจในตนเองสูง  มวีุฒภิาวะทางสงัคม
และคุณธรรม  มกัจะประสบความส าเรจ็ในชวีติ   เดก็ทีถู่กเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย จะมี
พฤตกิรรมการควบคุมอารมณ์ต ่า   ขาดความภาคภมูใิจในตนเอง  และมพีฤตกิรรมต่อต้านสงัคม   
และเดก็ที่ถูกเลี้ยงดูแบบยอมตามบุตร   มกัไม่เชื่อฟงัค าสัง่ มคีวามต้องการและพึ่งพาผู้ใหญ่ 
ขาดความเอาใจใส่ในงานทีท่ า และขาดการควบคุมตนเอง (Berk, 2003)    

รูปแบบการเลี้ยงดู จะส่งผลต่อภาวะซมึเศรา้ เด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบเขม้งวดจะมคีวาม
ภาคภูมใิจในตนเองต ่า และมภีาวะซมึเศรา้ในระดบัสูง ซึ่งแตกต่างจากเดก็ที่ถูกเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ จะมภีาวะซมึเศรา้อยู่ในระดบัต ่า  นอกจากนี้ เดก็ทีถู่กเลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลย บดิา
มารดาจะขาดการดูแลเอาใจใส่บุตร จากการศกึษาทีผ่่านมาพบว่าการทีบ่ดิามารดาดูแลเอาใจใส่
ต่อบุตรจะท าใหเ้ดก็มภีาวะซมึเศรา้น้อย (Santrock, 2007) 

ด้วยเหตุนี้ จงึอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มปีระสทิธภิาพ สามารถหล่อ
หลอมให้เด็กและเยาวชน   เป็นผู้มคีวามสามารถในการปรบัตวั  มพีฤติกรรมทางสงัคมที่
เหมาะสม  มคีวามสามารถในการก ากบัตนเอง และมคีวามฉลาดทางอารมณ์  ดงังานวจิยัจ านวน
มาก  ได้แสดงให้เหน็ว่าวธิกีารอบรมเลี้ยงดูของบดิามารดาส่งผลต่อพฤติกรรมทางสงัคมของ
บุตร (Baumrind, 1971; Maccoby, &  Martin, 1983) โดยเฉพาะงานวจิยัของ Baumrind  (1971) 
พบว่า การอบรมเลีย้งดูของบดิา มารดาม ี  3  แบบ  แต่ละแบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมทาง
สงัคมของเดก็  เช่น บดิามารดาแบบเอาใจใส่  มลีูกทีม่มีนุษยสมัพนัธด์ ี มทีกัษะทางสงัคม  ให้
ความร่วมมอืกบัผูใ้หญ่ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง และมคีวามเป็นผูน้ า
ขณะท ากจิกรรมกลุ่ม     

ส าหรบับดิามารดาแบบควบคุม มลีูกทีอ่ารมณ์ไม่ค่อยด ี โกรธง่าย ไม่เป็นมติร ขาด
ความคดิรเิริม่ ขาดความเป็นผูน้ า   และบดิามารดาแบบตามใจ มลีูกทีก่้าวรา้ว ไม่เป็นตวัของ
ตวัเอง และเมือ่เปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางสงัคม (Social Competence) พบว่า เดก็ทีม่ ี
บดิามารดาแบบเอาใจใส่   จะมคีวามสามารถทางสงัคมในระดบัสูง เดก็ที่มบีดิามารดาแบบ
ควบคุมจะมคีวามสามารถทางสงัคมระดบัปานกลาง และเดก็ที่มบีดิามารดาแบบตามใจจะมี
ความสามารถทางสงัคมต ่า  และการอบรมเลีย้งดูแบบทอดทิง้ พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการเลีย้งดูแบบนี้ 
จะมลีกัษณะต่อต้านสงัคม มคีวามบกพร่องทัง้ทางสงัคม และการเรยีน กลายเป็นเดก็ทีม่ปีญัหา
พฤตกิรรม เช่น ตดิยาเสพตดิ หรอืท าผดิกฎหมาย   
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Simon and Conger (2007, pp. 212-241) ศกึษาความสมัพนัธก์ารเลีย้งดูทีแ่ตกต่างกนั
ระหว่างบดิากบัมารดาทีม่ต่ีอรปูแบบการอบรมเลีย้งดูของครอบครวัและผลทีม่ต่ีอวยัรุ่น   พบว่า 
การอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่  จะใหผ้ลทางบวกต่อวยัรุ่นมากทีสุ่ด และจะสามารถปกป้องเดก็
จากสิง่เลวรา้ยต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ     

ในประเดน็นี้   Wolfradt, Hemple, & Miles (2003, pp. 521-532) ไดศ้กึษาความ 
สมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการอบรมเลีย้งดูกบัความวติกกงัวล และพฤตกิรรมในการจดัการความ
วติกกงัวลของนกัเรยีน ผลการวจิยั พบว่า กลุ่มทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม มคีวามวติก
กงัวลสงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบเอาใจใส่ และแบบตามใจเช่นกนั    

ในขณะที ่ Nijhof and Rutger (2007, pp. 709-720)  ศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดูกบั
การจดัการกบัปญัหา และการแสดงออกเมื่อเป็นโรคคดิถงึบ้านของวยัรุ่น ผลการวจิยั  พบว่า  
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่   และแบบตามใจ   จะมปีระสบการณ์ในการคดิถงึ
บ้าน   โดยมอีารมณ์คดิถึงบ้านรุนแรงกว่านักเรยีนที่ได้รบัการเลี้ยงดูแบบควบคุม  และแบบ
ทอดทิ้ง ในขณะเดยีวกนันักเรยีนเหล่านี้ ก็มกัใช้วธิทีี่มปีระสทิธภิาพในการจดัการกบัอารมณ์
คดิถงึบา้นไดด้กีว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบควบคุมและแบบทอดทิง้ 

นอกจากนี้   จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้อง พบว่า มผีู้วิจยัศึกษาประเด็นนี้กันอย่าง
กวา้งขวาง และผลทีไ่ดเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  คอื บดิามารดาทีเ่ลีย้งดูแบบเอาใจใส่ ชีแ้นะ 
ใหค้วามรกั ความอบอุ่น ใหค้วามอสิระ  และตัง้กฎเกณฑท์ีเ่ป็นเหตุเป็นผล   จะช่วยส่งเสรมิให้
เดก็มมีนุษยสมัพนัธด์ ี   มทีกัษะทางสงัคม   และมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์    ไดแ้ก่   Grolnick 
and Ryan (1989, pp. 143-154); Martinez-Pons (2001); Strage (1999, pp. 146-156);  
Zimmerman et al. (1997, pp. 177-178)  รวมทัง้  Sear et al. (1957); Wright  (1997,  p. 36); 
Mussen (1963, pp. 98-101);  Teevan (1972, pp. 283-299)    

ในทศันะของ  Sear et al. (1957)  เสนอมุมมองว่า การอบรมเลีย้งดูเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดชวีติของเดก็และการอบรมเลี้ยงดูของบดิามารดา จะมผีลบางประการต่อพฤตกิรรม
ของเดก็ในปจัจุบนัและศกัยภาพของการกระท าในอนาคตของเขา ดงันัน้พฤตกิรรมทีแ่สดงออก
ของบุคคลนัน้  สว่นหน่ึงเป็นผลสบืเนื่อง มาจากการอบรมเลีย้งดูของบดิามารดา การอบรมเลีย้ง
ดูเป็นเรื่องที่ส าคญัยิง่ และเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครวั ไมใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่ง 
โดยเฉพาะความรกัของบดิามารดา  เป็นจุดเริม่ต้นของพฒันาการทางจรยิธรรมในเดก็ เดก็ทีไ่ด้
รบัความรกัความอบอุ่น จะเกดิความพอใจ และมคีวามสุข และเมื่อเดก็ได้อยู่ใกลช้ดิกบัผูเ้ลีย้งด ู
เดก็จะเลยีนแบบผูเ้ลีย้งดโูดยไมรู่ต้วั  ถา้เดก็ตอ้งอยูห่่างจากผูเ้ลีย้งดจูะท าใหเ้กดิความวติกกงัวล 
และหว้าเหว่  เด็กจะแก้ความรู้สกึนี้  โดยแสดงการกระท าที่คล้ายคลงึกบัผู้เลี้ยงดูจงึเกิดการ
เลยีนแบบขึน้  และยอมรบัการอบรมสัง่สอนต่างๆ ของบดิามารดาไดโ้ดยง่าย  รวมทัง้มกีารลอก
เลยีนลกัษณะทางเพศทีเ่หมาะสมของบดิามารดาแบบอยา่งไมรู่ต้วัเช่นกนั  (Sears et al., 1957)  
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อยา่งไรกด็ ี Wright  (1976, p. 36)  เหน็ว่า การอบรมเลีย้งดู เป็นการปฏบิตัขิองพ่อแม ่
  ผูป้กครองทีม่ต่ีอเดก็ 4 ดา้น  ไดแ้ก่  การควบคุม  การเป็นตวัอย่างแก่เดก็ การใหร้างวลั  การ
ลงโทษ การอบรมเลีย้งด ูมผีลกระทบต่อบุคลกิภาพโดยตรง   โดยเฉพาะอย่างยิง่  บดิามารดาที่
ใชว้ธิกีารอบรมเลีย้งดแูบบการลงโทษ   จะมผีลท าให้เดก็เกดิพฤตกิรรมก้าวรา้ว  เมื่อเดก็เตบิโต
เป็นผูใ้หญ่  จะมพีฒันาการทีไ่ม่เหมาะสมได ้ (Baldwin, 1980, p. 499)     

นอกจากนี้  ประเด็นส าคญัที่น่าพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของเด็กวยัรุ่น  
พบว่า ครอบครวัเป็นสถาบนัแรกที่ปลูกฝงัทศันคต ิและบทบาททางเพศ  มอีทิธพิลต่อการ
เลยีนแบบบทบาทเพศทีเ่หมาะสมของเดก็   การทีว่ยัรุ่นจะพฒันาเอกลกัษณ์และบทบาททาง
เพศที่เหมาะสมหรอืไม่   ขึน้อยู่กบัการดูแลของพ่อแม่/ผูป้กครอง พ่อแม่ทีม่คีวามเชื่อเกี่ยวกบั
ความเป็นเพศชายและเพศหญงิสูง   จะส่งผลต่อการปฏบิตัต่ิอบุตรชายและบุตรสาวแตกต่างกนั   
ทัง้ในรปูค าพูดหรอืไม่เป็นค าพูด  มผีลต่อเนื่องไปยงัทกัษะการคดิ การเลอืกอาชพี การแสดง
พฤตกิรรมในสงัคม และแบบประพฤตใินเรื่องเพศใหเ้หมาะสมอกีดว้ย  ซึง่กระบวนการอบรมขดั
เกลาทางสงัคมของพ่อแม่  ในการเป็นตวัแบบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศจงึมสี่วนส าคญัต่อ
พฤตกิรรมทางเพศของบุตรเป็นอยา่งมาก (NielsenL,1991, pp. 181-182)  

Teevan (1972, pp. 283-291)  ศกึษาการอบรมสัง่สอนเรื่องเพศแก่บุตร พบว่า 
นักศกึษาได้รบัการอบรมสัง่สอนจากพ่อแม่มาก จะมพีฤตกิรรมเบี่ยงเบนทางเพศน้อย และมี
ทศันคตทิางเพศแบบอนุรกัษ์นิยม  มากกว่านกัศกึษาทีพ่่อแมไ่มไ่ดส้ัง่สอนชีแ้จง   พ่อแม่ทีอ่บรม
สัง่สอนลกูเรือ่งเพศน้อย ลกูจะปล่อยตวัมาก ปจัจยัภมูหิลงัทางดา้นครอบครวั การอบรมเลีย้งดูที่
ไม่เหมาะสม การขาดการดูแลที่ดีจากครอบครวัจะเป็นสิง่ส าคญัในการเริม่ต้นการกระท าผิด
ต่างๆ ของเดก็และเยาวชนในระยะเวลาหนึ่งปี (Murry, 2006) 
 

2.3.3   สมัพนัธภาพในครอบครวั  
ครอบครวัเป็นสถาบนัแรกของมนุษยต์ัง้แต่ก าเนิดชวีติมาเป็นหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดของสงัคม    

และมบีทบาทส าคญัยิง่ต่อการพฒันาแรกเริม่ของเดก็และวยัต่อๆ มาด้วย เพราะหน้าที่ของ
ครอบครวันัน้  นอกจากการอบรมเลีย้งดูบุตร ยงัมหีน้าทีใ่หค้วามรกั ความอบอุ่นแก่ครอบครวั    
ทฤษฎทีีส่ามารถน ามาอธบิายสมัพนัธภาพในครอบครวั คอื  ทฤษฎรีะบบครอบครวั  เป็นทฤษฎี
ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัอยา่งกวา้งขวางในการท าความเขา้ใจกบัความสมัพนัธ ์  ระหว่างครอบครวั
กบัระบบย่อยภายในครอบครวั และครอบครวักบัระบบอื่นภายนอกครอบครวั พฒันามาจาก
ทฤษฎรีะบบ (General System Theory) เกดิขึน้ในช่วงต้นศตวรรษที ่  20 (ประมาณปลายปี 
ค.ศ. 1930) ได้รบัอิทธพิลจากแนวความคดิของทฤษฏีโครงสร้างและหน้าที่นิยม (Structural-
functionalism)  นกัทฤษฎทีีส่ าคญัไดแ้ก่ Brown, Talcott  Parson และ Durkheim   
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Ackerman, (1930) นกัจติวเิคราะหแ์ละจติแพทยเ์ดก็ กล่าวว่า ครอบครวัเป็นหน่วยทาง
อารมณ์และสงัคม หากสมาชกิคนใดมปีญัหาทางอารมณ์ จะมผีลกระทบกบัสมาชกิคนอื่นๆ มี
ผลกระทบกบับรรยากาศในครอบครวั  ครอบครวัเป็นระบบของบุคลกิต่าง ทีม่าเกี่ยวขอ้งกนั แต่
ละคนเป็นระบบย่อยทีม่คีวามส าคญักบัครอบครวั เช่น หากสมาชกิคนใดมอี านาจไม่ยดืหยุ่น จะ
ส่งผลกบับุคลกิภาพ และปฏสิมัพนัธ์ ของสมาชกิคนอื่นในครอบครัว  ครอบครวัเป็นระบบย่อย
ของชุมชน บทบาทของสมาชกิครอบครวัที่ปฏบิตัต่ิอกนั จะสามารถท านายความเจรญิก้าวหน้า
หรอืความลา้หลงัของชุมชน  (Ackerman, 1962, pp. 30-43) 

Hill and Hanson (1930) ไดก้ล่าวว่า ระบบครอบครวัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ไมใ่ช่สิง่ทีต่ายตวั มขีอบขา่ยมมุมองทีก่วา้งขวาง รวมทัง้มลีกัษณะทีเ่ป็นพลวตัร (Dynamic) กล่า
วคอื ชวีติครอบครวั มกัเริม่ต้นทีก่ารแต่งงานของหญงิชาย และสิน้สุดลงเมื่อคู่แต่งงานเสยีชวีติ 
เรยีกว่า วงจรชวีติครอบครวั (Family Life Cycle) ในช่วงของการด าเนินชวีติครอบครวั ลกัษณะ
ของสมาชกิในครอบครวัจะก าหนดกจิกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ  ซึ่งครอบครวัส่วนใหญ่  จะผ่าน
ระยะต่างๆ และกจิกรรมหลกัทีค่ลา้ยคลงึกนั  แต่จะแตกต่างกนั ถ้าลกัษณะโครงสรา้งของสมาชกิใน
ครอบครวัแตกต่างกนั  (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2549) 

ส่วน  Minuchin (1974, p. 17)   ใหแ้งค่ดิมมุมองเกีย่วกบัระบบครอบครวั ว่า  
1) ครอบครวัเป็นระบบเปิดทางสงัคมและวฒันธรรม (Open Socio-Cultural 

System) ระบบครอบครวัจะมกีารแลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารและตดิต่อสื่อสารกบัระบบภายนอก
อยู่เสมอ นอกจากนี้ ระบบครอบครวัยงัได้รบัแรงกระทบจากระบบภายนอกตลอดเวลา  เช่น  
จากโรงเรยีน ทีท่ างาน และระบบเศรษฐกจิของประเทศ เป็นตน้    

2) ครอบครวัมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Transformation) และจะมกีาร
พฒันาไปอย่างต่อเนื่อง  ผ่านจากวงจรขัน้หนึ่งไปยงัอีกขัน้หนึ่ง  เช่น จากครอบครวัที่พึ่ง
แต่งงาน  ไปสู่ครอบครวัทีม่ลีูกเลก็  ครอบครวัทีม่ลีูกวยัรุ่น และครอบครวัทีลู่กเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ 
แยกครวัเรอืนออกไปในทีสุ่ด 

3) ครอบครวัทีม่กีารจดัระบบภายใน  เพื่อใหค้รอบครวัสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่า
งสมดุล และมคีวามต่อเนื่อง (Continuity)  

4) ครอบครวัมกีารสื่อสาร  ทัง้ระหว่างระบบย่อยภายในครอบครวัเอง กบัระบบ
ภายนอก และการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในครอบครวัให้มปีระสทิธภิาพ  เพื่อความคงอยู่ นอกจากนี้ 
วงจรชวีติแต่ละขัน้  ครอบครวัจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นกฎใหเ้หมาะสมอยูเ่สมอ 

5) ครอบครวัมกีฎทีส่มาชกิต้องถอืปฏบิตั ิ กฎจะควบคุมความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชกิ และการปฏบิตัหิน้าทีภ่ายในครอบครวัใหม้ปีระสทิธภิาพ    
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6) ครอบครวัมขีอบเขต ทัง้ระหว่างบุคคลในครอบครวัดว้ยกนัเอง   และระหว่าง
ครอบครวั กับระบบภายนอกอื่นๆ  ถ้าขอบเขตไม่ชัดเจนหรือสับสน ก็จะส่งผลกระทบถึง
เสถยีรภาพและพฒันาการของครอบครวัได ้

ส าหรบัในทศันะของ Stinett, Walters and Kaye  (1984, pp. 8-12)  ครอบครวัที่
สมัพนัธก์นัอยา่งมคีุณภาพ จะประกอบดว้ยลกัษณะ  6  ประการ  คอื 

1) การชื่นชมคุณค่าของคนในครอบครวั (Appreciation)  ความพงึพอใจ ชื่นชม
และเหน็คุณค่าของกนัและกนัในครอบครวั  ตระหนักในคุณค่าซึ่งกนัและกนั เปรยีบเสมอืนเป็น
พื้นฐานของความอบอุ่น และมัน่คงในครอบครวั รวมทัง้ยังเป็นการหล่อหลอมสมาชิกใน
ครอบครวั  ใหม้ทีศันคตมิองสงัคมส่วนรวมในแงด่ ี  

2) การมเีวลาอยู่ร่วมกนั (Spending Time  Together) การทีทุ่กคนในครอบครวั  
ได้ร่วมท ากจิกรรมหลายอย่างร่วมกนั  และเป็นกิจกรรมที่ทุกคนพอใจจะท าร่วมกนั  มใิช่การ
บงัคบั  จะช่วยพฒันาใหส้มัพนัธภาพในครอบครวัมคีวามอบอุ่นมัน่คงยิง่ขึน้ 

3) การมพีนัธะต่อความสุขและสวสัดภิาพของครอบครวัร่วมกนั (Commitment)  
สมาชกิในครอบครวัทีส่มัพนัธก์นัอยา่งมคีุณภาพ มกัจะมพีนัธะดงักล่าวสงู 

4) การตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัเป็นอย่างด ี(Good Communication Patterns) 
มเีวลาส าหรบัการพดูคุยกนัอยา่งสม ่าเสมอ โดยจะพดูเรือ่งราวทีเ่ป็นจรงิโดยตรง 

5) การมศีรทัธาต่อศาสนาอย่างแรงกลา้ (High Drgree of Religion Orientation) 
พบในครอบครวัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู  มกัจะมกีจิกรรมทางศาสนารว่มกนั 

6) การมคีวามสามารถจดัการกบัวกิฤตในครอบครวัไดอ้ย่างด ี(Ability to Deal 
with Crisis in a Positive Manner)   

Lugwig Von Bertalanffy (1990) ใหแ้นวคดิเพิม่เตมิว่า  
1) ระบบครอบครวัไม่เป็นแค่เพยีงระบบย่อยที่อยู่รวมกนั แต่เป็นผลรวมของ

การท างานของระบบยอ่ยทีส่มัพนัธก์นั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องครอบครวัใหญ่ 
2) การจ าแนกในระบบครอบครวัมหีลายแบบ  เช่น   แบ่งเป็นระบบย่อยต่างๆ   

แบ่งตามความสมัพนัธ์ของครอบครวักบัสิง่แวดล้อมและสงัคม หรอือาจมองว่าครอบครวัเป็น   
สิง่แวดลอ้มของบุคคลกไ็ด ้

3) ครอบครวัมขีอบเขตของตนทีม่ลีกัษณะเปิดหรอืปิด ทีจ่ะท าใหม้กีารแลกเปลีย่น
พลงังานกบัสิง่แวดลอ้มภายนอกมากน้อยเพยีงใด 

4) ระบบครอบครวัมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา เมื่อมสีิง่เร้าเกดิขึน้จากภายใน
ครอบครวัและจากสิง่แวดลอ้มภายนอก 

5) การเปลีย่นแปลงของบางส่วนในระบบครอบครวั  สามารถมผีลกระทบไปถงึ
ระบบครอบครวัทัง้หมดได ้
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6) ระบบครอบครวัเป็นระบบรวมทีแ่ต่ละบุคคลในครอบครวัเป็นสว่นของระบบที่
พึง่พาซึง่กนัและกนั 

นอกจากนี้ ได้มกีารพฒันาทฤษฏรีะบบครอบครวั มาเป็นทฤษฎปีฏสิมัพนัธเ์ชงิสญัลกัษณ์
ของครอบครวั  เป็นแนวคดิทีม่คีวามแพรห่ลาย  และเป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป ผูน้ าแนวคดินี้ เป็นนัก
ปรชัญาและนกัสงัคมวทิยาหลายคน ไดแ้ก่  Pierce, James, Dewey, Mead  และ  Cooley      

ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว เป็นทฤษฎีที่มุ่ง เน้นกระบวนการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัของสมาชิกในครอบครวั โดยมองว่า ครอบครวัเป็นแหล่งหล่อหลอม
บุคลกิภาพของสมาชกิในครอบครวั ผา่นกระบวนการปฏสิมัพนัธ์ภายในครอบครวั และพยายาม
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด  และความรู้สกึของบุคคลที่มีต่อการกระท าอย่างใด    
อยา่งหนึ่ง    

อย่างไรกต็าม  Umberson  (1992, p. 64)  มองว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นส่วน
หนึ่งทีม่คีวามส าคญัต่อสงัคม สมัพนัธภาพในครอบครวัทีอ่บอุ่น ใกล้ชดิ จะสรา้งความอบอุ่นและ
มัน่คงใหก้บัสมาชกิในครอบครวัได ้ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่ าคญั  ดงันี้  

1) สมัพนัธภาพในครอบครวัจะต้องยัง่ยนืและขยายใหญ่ 
2) บุตรควรมคีวามสมัพนัธต่์อบดิามารดา 
3) สงัคมจะยกยอ่งครอบครวัทีม่สีมัพนัธภาพทีด่ ี
4) ครอบครวัทีม่สีมัพนัธภาพดสีมาชกิในครอบครวั จะเกดิความรูส้กึมคีุณค่าและ

เจตคตทิีด่ต่ีอสงัคม 
5) ความผกูพนัระหว่างบดิามารดาและบุตรตอ้งมคีวามเกีย่วขอ้งกนั 

ด้วยเหตุน้ี จึงอาจกล่าวได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครวัเป็นปจัจยัที่ส าคัญที่คนใน
ครอบครวัปฏบิตัต่ิอกนั  ในการอบรมเลีย้งดู สัง่สอน การเอาใจใส่ การให้ความรกัความห่วงใย 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการแสดงออกของวยัรุน่ โดยเฉพาะพฤตกิรรมทางเพศทีต่้องมกีารแสดงออก
อยา่งเหมาะสม มาจากการหล่อหลอมอบรมเลีย้งดแูละสมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั  ดงังานวจิยั
จ านวนมากทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั ตวัอย่างเช่น  Grosman (1989, pp. 241-
251)  พบว่า ครอบครวัใดที่มคีวามเข้มงวดกวดขนั  ไม่ยดืหยุ่นมากเท่าใด จะเกดิปญัหาความ
รุนแรงในครอบครวัได้งา่ย ถ้าครอบครวัทีม่คีวามตงึเครยีด ในแง่ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั  จะ
ก่อตวัใหเ้กดิความรุนแรงไดง้่าย ถ้าครอบครวัใดมวีถิชีวีติที่เป็นอสิระไม่มคีวามผูกพนัจะก่อให้
เกิดความรุนแรงได้ง่าย ถ้าสมาชิกในครอบครวัมพีฤติกรรมออกนอกลู่นอกทาง จะท าให้
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัหย่อนยานและเกิดความรุนแรงได้ และหากสมาชกิในครอบครวัมี
ความสมัพนัธก์บัโลกภายนอกมากเท่าใด  จะลดปญัหาความรนุแรงได ้   
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เช่นเดยีวกบั Friedman (1989, p. 73); Morrow and Wilson (1961, pp. 508-814) 
ความสมัพนัธ์ในครอบครวัมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สมาชกิทุกคนมบีทบาทหน้าทีใ่น
การรบัผดิชอบ และมกีารแสดงออกถงึพฤตกิรรมต่างๆ ทีบ่่งบอกถงึการมสีมัพนัธภาพในครอบครวั 
สมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวัเริม่ตน้จากความรกัความอบอุ่นของสามภีรรยาทีม่ต่ีอกนั และเมื่อมี
ลกู สมัพนัธภาพจะขยายไปสู่ลกูเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลูก  และควรสละเวลากระท าสิง่
ต่างๆ รว่มกนั เพื่อเป็นการสมคัรสมาน สมัพนัธภาพภายในบา้น (Sasse, 1978, p. 2)   

ในทางตรงขา้ม  พฤตกิรรมของบดิามารดาที่ส่งผลกระทบต่อสมัพนัธภาพในครอบครวั   
คอื   การหยา่รา้งหรอืแยกทางกนั  บ่งบอกถงึความลม้เหลวในชวีติครอบครวั  ดงัการศึกษาของ  
Nye (1972, p. 3)  พบว่า  เดก็ที่มาจากครอบครวัที่ขาดความสุข  มกัมพีฤตกิรรมเบี่ยงเบน
ถงึกบัประพฤตผิดิต่างๆ   เช่นเดยีวกบั  Hirschi (1969, p. 94) พบว่าเดก็ทีม่คีวามผูกพนัใกลช้ดิ
กบัพ่อแม ่กจ็ะยิง่ประพฤตติามความมุ่งหวงัของพ่อแม่  ไม่ละเมดิกฎหมาย และ  Wallin (1935,  
p. 298); Udry (1971, p. 512)  มคีวามเหน็พอ้งกนัว่า เดก็และเยาวชน ทีม่าจากครอบครวั
แตกแยก  มกัมโีอกาสประสบความส าเรจ็ในชวีติสมรสในอนาคต  น้อยกว่าเด็กและเยาวชน 
ทีม่าจากครอบครวัสมบรูณ์   

ส าหรบัการศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวัในประเทศไทยของบงัอร  เทพเทยีน และ
คณะ (2550, น. 92-93) ได้ส ารวจสภาพครอบครวัตามตวัชี้วดัสถาบนัครอบครวัเขม้แขง็ 
ครอบคลุมพืน้ที่  4 ภาคๆ ละ  3 จงัหวดั  พบว่า กจิกรรมท างานบา้น  พกัผ่อนหย่อนใจร่วมกนั 
ใชเ้วลาพูดคุยกนั และรบัประทานอาหารร่วมกนัอย่างน้อย 1  มือ้ต่อสปัดาห์  อยู่ระหว่างรอ้ยละ 
75-85   กจิกรรมการไปท าบุญ  และรว่มกจิกรรมในวนัส าคญัทางศาสนา อยู่ระหว่างรอ้ยละ  56-
62   ส่วนกจิกรรมการพกัผ่อนหยอ่นใจนอกบา้นและเยีย่มญาตพิบเพยีงรอ้ยละ 31   

เช่นเดยีวกบัการศกึษาของสถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล 
(2552, น. 96-98) ศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวัไทย วดัจากความผูกพนัทางอารมณ์ทีส่มาชกิ
มต่ีอกนั ความร่วมมอืและการปรบัตวัของสมาชกิในครอบครวั พบว่าส่วนใหญ่สมัพนัธภาพใน
ครอบครวัเป็นแบบสมดุล 50.7%  รองลงมาเป็นครอบครวัแบบระดบักลางค่อนไปทางสมดุล  
41.8%  ครอบครวัทีอ่ยูน่อกเขตเทศบาล เป็นครอบครวัแบบสมดุลมากกว่าครอบครวัทีอ่ยู่ในเขต
เทศบาล   และเมื่อวดัจากการใชเ้วลาในการท ากจิกรรมร่วมกนั การพูดคุย ปรกึษาหารอื และ
ตดัสนิใจในเรือ่งส าคญัต่างๆ การแสดงออก  ซึง่ความรกัความเอื้ออาทรต่อกนั ทัง้ทางกายวาจา
ใจและการปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะสมของสมาชกิในครอบครวั  พบว่า  สมัพนัธภาพใน
ครอบครวัโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 56.3% ส่วนสมัพนัธภาพดแีละไม่ด ีมี
สดัส่วนพอๆ กนั    

ดา้นการใชเ้วลาในการท ากิจกรรมร่วมกนัของสมาชกิในครอบครวั พบว่า ในช่วง  3 
เดอืนที่ผ่านมา กจิกรรมทีส่่วนใหญ่สมาชกิในครอบครวัไดท้ าร่วมกนั ไดแ้ก่  การรบัประทาน
อาหารรว่มกนั  67.8%  การท างานบา้นร่วมกนั  51.2%  และการพกัผ่อนหย่อนใจ   ดูโทรทศัน์   
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ฟงัวทิยุร่วมกนั  58.7%   ดา้นการพูดคุยปรกึษาหารอื และตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของสมาชกิ      
สิง่ทีส่มาชกิในครอบครวัส่วนใหญ่ท ากนัเป็นประจ า ไดแ้ก่ การพูดคุย แสดงความคดิเหน็อย่าง
เตม็ที ่59.8% เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ สมาชกิในครอบครวัจะประนีประนอมหรอืตกลงกนัได้  59.9%   
หรอืพูดคุยกนัจนไดท้างออกที่พอใจ 55.9% มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั 54.7%   
และการช่วยกนัหาวธิใีหม่ๆ  ในการแก้ปญัหา 46.2%  ครอบครวัไทยส่วนใหญ่ ใหก้ารดูแลเอาใจ
ใส่ต่อกนั อยู่เป็นประจ า ทัง้ในยามปกตเิมื่อเจบ็ป่วย และมปีญัหา 83.9%  สมาชกิในครอบครวั
ส่วนใหญ่  ใหค้วามเคารพนับถอืซึง่กนัและกนัอยู่เป็นประจ า 80.3%  ใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั
เป็นประจ าในการด าเนินชวีติ ดว้ยค าพูดการกระท าทีก่่อใหเ้กดิก าลงัใจ 78.3%  ประมาณ  63%  
ของสมาชกิในครอบครวัไทย  มกีารแสดงออกถงึความรกั ความห่วงใย และเอื้ออาทรต่อกนัดว้ย
ค าพูดและการปฏบิตัอิยู่เป็นประจ า เช่น ไหวผู้ใ้หญ่ ลูบหวัลูก กอด หอม และสมัผสัอย่าง
อ่อนโยน แต่ยงัมอีกี 5% ทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัเิลย 

จากการทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมดงักล่าว กล่าวไดว้่า สมัพนัธภาพในครอบครวั 
น่าจะเป็นปจัจยัหน่ึงที่มอีิทธพิลและสามารถอธิบายปรากฏการณ์พฤติกรรมการตัง้ครรภ์ใน
มารดาวยัรุ่นได้เป็นอย่างด ี ซึ่งถ้าในครอบครวัมสีมัพนัธภาพที่ด ี ประยุกต์ใช้ปจัจยัภายในให้
เกดิประโยชน์ทางบวก  ส าหรบัทดแทนแนวโน้มในทางลบของปจัจยัภายนอก  ก็จะก่อให้เกิด
ผลดต่ีอครอบครวั ท าให้ครอบครวัมคีวามสุข  เกดิดุลยภาพที่จะประคบัประคองครอบครวัให้
ผ่านพน้ภาวะวกิฤตการณ์ทัง้หลายในปจัจบุนัได ้  
 
2.4   จิตลกัษณะเดิมกบัพฤติกรรมตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  
 

ส าหรบัในส่วนนี้ได้ท าการประมวลเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัจติลกัษณะเดมิ
ของบุคคล 4 ประการ คอื สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน  และ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิก์บัพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่ ดงันี้ 
 

2.4.1  สขุภาพจิต 
สุขภาพจติเป็นสภาวะของชวีติทีม่สีุข  ผูม้สีุขภาพจติด ี คอื ผูท้ีส่ามารถปรบัตวัเองใหอ้ยู่

ไดด้ว้ยความสุขในโลก  ซึง่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็นี้ได้  หรอืเป็นผูท้ีพ่อใจในตวัเอง  พอใจ
ผูอ้ื่น  และสามารถปรบัตนให้เขา้กบัสงัคมได้ด้วยความสุข สุขภาพจติของคนจะดหีรอืไม่ด ี 
ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั เช่น พนัธุกรรม สตปิญัญา สภาพการเลีย้งดู สภาพแวดลอ้มทางสงัคม 
ปจัจยัเหล่านี้ จะเชื่อมโยงสมัพนัธแ์ละส่งผลกระทบต่อกนัและกนั   นอกจากนี้ สภาพแวดลอ้มทัง้
ทางเศรษฐกจิสงัคมในปจัจบุนัและอนาคตได ้ ก่อใหเ้กดิความกดดนัต่อสภาพจติของคนยิง่ขึน้     
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เดิมการศึกษาภาวะสุขภาพจติ  มหีลกัฐานปรากฏแน่ชดัว่า ในประเทศอียปิต์ สมยั 
1,500 ปีก่อนครสิต์กาล คนในยุคนัน้เชื่อถืออ านาจเหนือธรรมชาติ เช่น เชื่อว่าโรคทัง้หลาย
รวมทัง้โรคจติเกดิจากวญิญาณของภูตผิปีีศาจเขา้มาสงิสู่ หรอืโรคจติเกดิจากการกระท าในสิง่ที่
ต้องหา้ม (Taboo) จากการไม่ปฏบิตัติามกฎศาสนา ฯลฯ   การรกัษาโรคจติ  จงึมกัอาศยัพระ
หรอืการเขา้ทรงหมอผ ี 

ฮปิโปคราเตส (Hippocrates, 460 ปี ก่อนครสิต์ศกัราช ชาวกรกี ผู้รเิริม่การแพทย์) ผู้
ได้รบัสมญาว่า เป็น  "บดิาแห่งการแพทย์"  เป็นคนแรกที่น าความรู้เกี่ยวกบัโรคจติเขา้มาสู่
วงการแพทย์ ประมาณครสิต์ศตวรรษที่ 4  ก่อนครสิตกาล  เขากล่าวว่า " สมองเป็นที่ตัง้ของ
จติใจ" เขาไมเ่ชื่อว่าโรคจติเกดิจากพระเจา้หรอืปีศาจ  

ต่อมาในยุคกลาง (Middle Ages) ซึ่งเป็นยุคของศาสนา และภูติผปีีศาจ นักบวชมี
อ านาจ ทัง้ทางศาสนาและมายากล  คนทัง้หลายกลบัไปมคีวามเชื่ออย่างเดมิว่าโรคจติเกดิจากผี
สงิหรอืแม่มด  โดยเฉพาะชาวตะวนัออกส่วนมาก  เชื่อเวทมนตร ์ คาถา ลางสงัหรณ์  การบูชา
พระเจา้  ผ ี  ตน้ไม ้ ไฟ เป็นตน้  จนกระทัง่ในครสิตศ์ตวรรษที ่ 8  เริม่มสีถานดูแลผูป้่วยโรคจติ 
(Asylum)  ในกรงุแบกแดด และมกีารสรา้งโรงพยาบาลโรคจติในทีอ่ื่นๆ โดยเฉพาะในเมอืง 

อะเดรยีนาโบลสิ  (Adrianabolis) สุลต่านที ่2  ไดส้รา้งโรงพยาบาลโรคจติขึน้ใน พ.ศ. 
2043  (ค.ศ. 1500) มบีรรยากาศสงบ มนี ้าพุและสวนดอกไม้  การรกัษาใช้ยา เครื่องหอม 
อาหารพเิศษ และการแสดงดนตร ี(หลุย จ าปาเทศ, 2542, น. 22-29) 

ครสิต์ศตวรรษที ่13  ศาสนาเริม่เขา้มาเกี่ยวขอ้ง โดยแนวคดิทางศาสนา เน้นว่าจติเป็น
ส่วนที่แยกออกจากร่างกาย และในครสิต์ศตวรรษที่ 15  การฟ้ืนฟูการสบืสวนโดยวธิทีาง
วทิยาศาสตร ์ ซึง่เป็นการละทิง้ความเชื่อแบบเดมิๆ  มกีารคน้หาความรูใ้หม่ๆ  วธิกีาร  กเ็ริม่มี
ลกัษณะทีเ่ป็นวทิยาศาสตร์ ฟรานซสิ เบคอน กล่าวว่า  ทฤษฎใีหแ้นวทาง การวจิยัใหค้ าตอบ  
โดยชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัระหว่างทฤษฎแีละการวจิยั  และในกลางครสิตศ์ตวรรษที ่17   จนถงึ
กลางครสิต์ศตวรรษที ่19  มกีลุ่มแนวคดิทีส่ าคญัเกดิขึน้  2 กลุ่ม  คอื  กลุ่มประจกัษ์นิยมชาว 
บรเิตน (British Empiricism)   ทีเ่ชื่อว่า  ความรูผ้่านเขา้มาทางสื่อกลางของความรูส้กึ   จติเป็น
ทีร่วมของความคดิเหน็   จงึเกดิ จติวทิยากลุ่มสมัพนัธนิยม (Associationistic Psychology)   
ในขณะที่นักจติวทิยาอกีกลุ่มหนึ่ง  กลบัสนใจทางชวีภาพ  พยายามอธบิายการกระท าของมนุษย ์
ดว้ยหลกัการทางฟิสกิส์ คอื จติฟิสกิส์  ซึ่งเป็นวธิทีี่ใช้วดัความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทาง
กายภาพของสิง่เรา้กบัประสบการณ์รูส้กึทีผู่ท้ ีถู่กเรา้และรายงานออกมา 

ในปี ค.ศ. 1890 ได้มกีารจดัตัง้กลุ่มจติวทิยาขึน้ใหม่อกี คอื กลุ่มหน้าที่นิยม (Functionalism)  
เหน็ว่า จติวทิยาควรเป็นการศกึษาวธิกีารทีค่นเราใชป้รบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม   ซึง่เป็นวธิกีารที่
บุคคลนัน้พอใจ และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของบุคคลนัน้ด้วย ให้ความสนใจ ความรูส้ านึก 
(Consciousness)   เพราะความรูส้ านึกเป็นเครื่องมอืทีท่ าใหบุ้คคลเลอืกกระท าพฤตกิรรมอย่าง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_13
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%AA_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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ใดอยา่งหนึ่ง  ความรูส้ านึกเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องกนั ไม่สามารถแยกวเิคราะหเ์ป็นส่วนย่อย
ได ้ สนใจศกึษาสาเหตุของพฤตกิรรมมากกว่าการศกึษาพฤตกิรรมทีป่รากฏออกมาใหเ้หน็ 

ซึง่ในครสิตศ์ตวรรษที ่19 เป็นยคุเริม่ตน้ของการตื่นตวั เรื่องจติไรส้ านึก (Unconscious)   
Jean Martin Charcot  ในปี  ค.ศ. 1825-1893) ประสาทแพทยช์าวฝรัง่เศส   ศกึษาสาเหตุของ
โรคฮสิทเีรยีอย่างลกึซึง้ ลูกศษิยข์องเขาคนหนึ่ง  คอื ซกิมนัด์ ฟรอยด ์(Sigmund Freud ค.ศ. 
1856-1939)  ได้เป็นผู้วางรากฐานทฤษฎจีติวเิคราะห์ (Psychoanalysis)  ฟรอยด์  เชื่อว่า 
ความไรส้ านึกมอีทิธพิลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม และเน้นถงึความต้องการทางเพศตัง้แต่
วยัเดก็   เขาคน้พบทฤษฎขีองจติกลไก หรอืกลวธิาน (Mental or Defense Mechanisms) ซึง่
เป็นรากฐานส่วนหนึ่งของทฤษฎีจติวิเคราะห์  ได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคในการท าจิตบ าบัด 
(Psychotherapy)  ในทฤษฎ ีลบิโิด (Libido) ซึ่งเป็นแก่นของจติวเิคราะห ์ (ยศ  สนัตสมบตั,ิ 
2538) 

ช่วงตน้ศตวรรษที ่ 20 จอหน์  บ ีวตัสนั   ไดก่้อตัง้กลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behavioralism) 
โดยเหน็ว่า การตรวจพนิิจจติเป็นวธิกีารทีไ่มด่พีอ การศกึษาจติวทิยาควรจะหลกีเลีย่งการศกึษา
จากความรูส้ านึก แล้วหนัไปศกึษา พฤตกิรรมทีม่องเหน็ได ้เพื่อให้สามารถท านายและควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ และเน้นถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมว่าม ีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
มากกว่าพนัธุกรรมอีกด้วย ในช่วงเวลาเดยีวกัน ประเทศเยอรมนีได้เกิดกลุ่มจติวิทยาขึ้น 
ไดแ้ก่ จติวทิยากลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt Psychology)  เน้นว่า การท างานของจติเป็นการท างาน
ของส่วนรวม  สนใจในปญัหาของการรบัรู้  การคดิแก้ปญัหา และบุคลกิภาพ จนน าไปสู่การ
เกดิขึน้ของกลุ่มจติวทิยาการรูก้ารเขา้ใจ (Cognitive Psychology) ซึง่เกี่ยวขอ้งกบักลไกภายใน 
ทีม่อีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของบุคคล (หลุย จ าปาเทศ, 2542, น. 37-42) 

ในขณะที ่ Coke  (1992, pp. 305-320)  ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ของความพงึพอใจใน
ชวีติของผู้สูงอายุทีเ่ป็นลูกครึง่อเมรกินั  พบว่า  ความพงึพอใจในชวีติแตกต่างไปตามเพศ  คอื   
เพศหญงิมคีวามพงึพอใจในชวีติสูงกว่าเพศชาย  และเพศชายรบัรู้ต่อรายได้ทีเ่พยีงพอต่อการ
ใชจ้า่ยมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในชวีติ แต่ไมพ่บความสมัพนัธแ์บบน้ีในเพศหญงิ 

Aarons et al. (2008) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปญัหาสุขภาพจติและสุขภาพกาย  
ในกลุ่มเยาวชนทีม่ปีญัหาสุขภาพจติ ช่วงอายุระหว่าง 9-18  ปี ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา   
พบเยาวชนที่ถูกรายงานว่า มคีวามไม่ปกตใินเชงิจติเวช (Disruptive Behavior Disorders) 
ไดแ้ก่ การมภีาวะสมาธสิัน้ ชอบฝ่าฝืน และมพีฤตกิรรมก้าวรา้ว อยู่ในภาวะทีม่กีารสะสมของ
ปญัหาในทางสุขภาพกาย นอกจากนี้ การที่มภีาวะทางอารมณ์แปรปรวน (Mood Disorder 
Diagnosis) ยงัเชื่อมโยงกบัการมปีญัหาสุขภาพในเรื่องที่เกี่ยวกบัโรคตดิต่อโรคระบบทางเดนิ
หายใจ และการมนี ้าหนักเกิน ความผิดปกติในทางสุขภาพจตินี้  ยงัสมัพนัธ์โดยตรงกับ
พฤตกิรรมเสีย่งเกีย่วกบัสุขภาพในอตัราทีสู่งอกีดว้ย ซึง่กรณีศกึษาดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้หน็ภาพ
ความสมัพนัธค์วามเกีย่วขอ้งระหว่างสุขภาพจติทีม่ต่ีอพฤตกิรรมสุขภาพไดอ้ยา่งชดัเจน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B8%9A%E0%B8%B5_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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เช่นเดยีวกบั Brown et al. (2006, pp. 1-8) ศกึษาถงึภาวะซมึเศรา้ (Depressive 
Symptoms) ของผู้ที่มสีุขภาพจติที่ไม่ด ีในฐานะที่เป็นตวัท านายพฤติกรรมเสี่ยงของการมี
เพศสมัพนัธใ์นกลุ่มเยาวชนและผูใ้หญ่วยัตอนตน้ในสหรฐัอเมรกิา  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทีร่ายงาน
ว่าอยู่ในภาวะซึมเศร้านัน้  จะมพีฤติกรรมเสี่ยงจากการมเีพศสมัพนัธ์สูง โดยเฉพาะผู้ชาย 
สอดคลอ้งกบั  Smit et al. (2006, pp. 534-542)   ศกึษาความเกี่ยวขอ้งระหว่างสุขภาพจติ 
(Mental Health) และพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศผ่านกลุ่มตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในชุมชน ประเทศ
แอฟรกิาใต้   พบกลุ่มตวัอย่างทีร่ายงานว่า  มปีญัหาในทางสุขภาพจติ  หรอืมสีุขภาพจติทีไ่ม่ด ี  
เช่น การอยูใ่นภาวะซมึเศรา้หดหู่ (Depression) การบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์กนิขนาด และ
ผูท้ีต่้องเผชญิกบัภาวะตงึเครยีดทางจติใจ (Post-Traumatic Stress Disorder)  จะมพีฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศสูง    ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมการใชถุ้งยางอนามยั   การมเีพศสมัพนัธเ์พื่อแลกกบั
เงนิ   หรอืยาเสพตดิ และการถูกบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ ์

ส าหรบัการศกึษาภาวะสุขภาพจติผ่านกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นคู่รกั  Shrier (2009, pp. 63-
69)  ศกึษาเกีย่วกบัการมภีาวะซมึเศรา้ (Depressive Symptoms) และพฤตกิรรมเสีย่งจากการมี
เพศสมัพนัธ ์ในกลุ่มตวัอย่างคู่รกั  พบว่า การมภีาวะซมึเศรา้ ทัง้ฝ่ายชายและหญงิ เกี่ยวขอ้งใน
ทางบวกกบัการมพีฤตกิรรมเสี่ยงในการมเีพศสมัพนัธ์ โดยเฉพาะการใชส้ารเสพตดิก่อนการมี
เพศสมัพนัธ ์ซึง่อาจท าใหข้าดสต ิ และน าไปสู่การป้องกนัโรคตดิต่อทีไ่ม่เหมาะสม เช่นเดยีวกบั  
De Santis, Colin, Vasquez and McCain (2008, pp. 314-321)  ศกึษาความสมัพนัธข์องการมี
ภาวะซมึเศรา้ (Depressive Symptoms) และระดบัของการนับถอืและภาคภูมใิจในตนเอง (Self 
Esteem)  กบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่างชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายเชือ้สาย
ลาตนิอเมรกิา   พบว่า  การมภีาวะซมึเศรา้เกีย่วขอ้งในทางบวกกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ ์   

จะเหน็ไดว้่า ความสมัพนัธร์ะหว่างสุขภาพจติ และพฤตกิรรมของบุคคล ผูท้ีม่สีุขภาพจติ
ดมีแีนวโน้มทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมอยา่งเหมาะสมมากกกว่าผูท้ีสุ่ขภาพจติไมด่ ี  
 

2.4.2  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนเป็นจติลกัษณะ และทกัษะที่มพีื้นฐานมาจากทฤษฎขีอง  

Mahoney and Thoreson  เป็นคุณสมบตัขิองมนุษยท์ีใ่หค้วามส าคญั  และท าการศกึษาคน้ควา้   
เพื่อน ามาใชใ้นการเขา้ใจ อธบิาย ท านาย และพฒันามนุษยต์ลอดมากว่า 60 ปี (บุญรบั ศกัดิม์ณ,ี 
2532, น. 29)   และเป็นจติลกัษณะหนึ่งทีส่ าคญัทีแ่สดงถงึความสามารถในการควบคุมตนเอง
ของบุคคล  ซึง่แสดงเป็นพฤตกิรรมอดไดร้อไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การรอรบัรางวลัที่
ใหญ่กว่าในอนาคตแทนรางวลัเลก็น้อย   ซึง่จะไดร้บัทนัท ี   หรอืการงดบ าบดัความต้องการใน
ปจัจุบนัของตน เพราะเลง็เหน็ผลรา้ยทีจ่ะเกดิตามมา หรอืการเพยีรพยายามในปจัจุบนั  เพื่อ
จดุมุง่หมายทีย่ ิง่ใหญ่ในอนาคต  เป็นความสามารถในการคาดการณ์ไกล   เหน็ความส าคญัของ
อนาคต  สามารถตดัสนิใจเลอืกกระท าและหาทางแก้ไขปญัหา วางแผนด าเนินการ  เพื่อผลใน
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อนาคต และการควบคุมตนเป็นวธิกีารปรบัพฤตกิรรมวธิหีนึ่งของบุคคลในอนัทีจ่ะเปลีย่นแปลง 
หรอืควบคุมพฤตกิรรม  ตลอดจนสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมดว้ยตนเอง (ดวงเดอืน พนัธุม
นาวนิ, 2530, น. 129-137)   

ส าหรบัลกัษณะของการมุ่งอนาคตนัน้ มีนักปรชัญาและนักสงัคมวทิยาหลายคน ให้
ความหมายคลา้ยคลงึกนั ว่าเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลในการมองอนาคต ความสามารถ
ในการคาดการณ์ไกล  เลง็เหน็ผลเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  มกีารวางแผนเพื่อปฏบิตั ิตลอดจน
ควบคุมตนเองใหป้ฏบิตัเิป็นขัน้ตอนตามาแผนทีว่างไว ้เพื่อไปสู่เป้าหมายทีต่นตอ้งการในอนาคต  
และการจดัการเกี่ยวกบัอนาคตไดแ้ก่  Mischel (1975, p. 250); Mead (1971, p. 175);  Robinson 
(1973, p. 1522) 

ในขณะที ่ Lamm et al. (1976, p. 317) ใหมุ้มมองอกีลกัษณะหนึ่งว่า ลกัษณะของการ
มุง่อนาคต เป็นความสามารถทางสตปิญัญาของแต่ละบุคคล  เกีย่วกบัความพอใจในสิง่ทีต่นมอียู ่ 
การคาดคะเนในการคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆได้ตรงปญัหา ทัง้ในอดตี ปจัจุบนั และอนาคต   
และการมุ่งอนาคตยงัเป็นสาเหตุ  หรอืมคีวามสมัพนัธ์กบัความสามารถในการอดได้ รอได้ต่อ
รางวลัทีล่่อใจ   และเกี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ส าหรบั Pulkkinen and Ronka (1994, p. 
216) มองว่า ลกัษณะการมุง่อนาคต ตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มดว้ย 

นอกจากนี้  Seginer (1991, pp. 224-226) เสนอว่าลกัษณะของการมุง่อนาคตเกี่ยวขอ้ง
กบัทฤษฎทีีไ่รเ้ดยีงสาของแต่ละบุคคล (Individual Native Theory)  ซึง่การท านายอนาคต เกดิ
จากการวางแผนความปรารถนา  ความหวงั  และความกลวั รวมทัง้จนิตนาการส่วนตวัของแต่
ละบุคคลทีเ่กดิจากความตอ้งการ  และค่านิยม    

Nurmi  (1991, pp. 1-59) ลกัษณะมุง่อนาคตเป็นลกัษณะทีซ่บัซอ้นที่พฒันาในตวับุคคล 
อยา่งเป็นกระบวนการทีป่ระกอบดว้ย ขัน้ตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) การตัง้เป้าหมาย (Future-oriented Motives, Interests and Goals) 
บุคคลจะมกีารตัง้เป้าหมาย หรอืสิง่ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยความรู้พื้นฐาน
เกีย่วกบัสิง่ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคตซึง่บุคคลมอียู่ 

2) การวางแผน (Future-oriented Planning) บุคคลจะมกีารวางแผนปฏบิตักิาร 
เพื่อทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนแรก มกีารตดัสนิใจเลอืกวธิกีาร หรอืแนวทาง
ที่เหมาะสม ตลอดจนมกีารตรวจสอบว่าวธิกีารหรอืแนวทางนัน้ จะน าไปสู่เป้าหมายได้หรอืไม ่
หากพบว่าแผนหรอืวธิกีารทีเ่ลอืกไว้ไม่สามารถน าไปสู่เป้าหมายไดก้็มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีาร
เสยีใหม ่

3) การดูความเป็นไปได ้(Evaluation of the Future)  เป็นขัน้การประเมนิถงึ
ความเป็นไปไดข้องจดุมุง่หมายหรอืความตอ้งการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏบิตักิารทไีดว้างไว้
ว่าจะประสบความส าเรจ็มากน้อยเพยีงใด ผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากกระบวนการนี้จะส่งผลต่อการ
มลีกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคอื หากสิง่ที่เกดิขึน้กบับุคคลเป็นไปตามที่คาดหวงัหรอื
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ต้องการ  บุคคลก็จะมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพิ่มมากขึ้น แต่หากว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้น  
บุคคลกจ็ะขาดความเชื่อมัน่ในอนาคต 

ดว้ยเหตุนี้ ลกัษณะมุ่งอนาคตจงึมคีวามส าคญัต่อชวีติของบุคคล เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง  คอื บุคคลจะมคีวามต้องการผลในอนาคตมากกว่าผลในปจัจุบนั แลว้จงึด าเนินการ
ปฏบิตั ิ เพื่อไปสู่เป้าหมายในอนาคตนัน้  โดยเกดิจากการสะสมประสบการณ์และการเรยีนรู ้
ตัง้แต่อดตีของบุคคล  รวมถึงความสามารถคาดการณ์สิง่ที่จะเกิดขึน้ในอนาคตได้ ซึ่งผล
การศกึษาของ  Wright  (1976)  พบว่า ผูท้ีม่ลีกัษณะการมุง่อนาคตสงู จะเป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัิ
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะและไมฝ่า่ฝืนกฎเกณฑข์องศาสนา  และกฎหมาย  จดัว่าเป็นผู้
มจีรยิธรรมสงูและยงัพบอกีว่าอาชญากร  มลีกัษณะการมุ่งอนาคตต ่ากว่าปกติ บุคคลทีไ่ดเ้รยีนรู้
ว่า ควรอดใจรอไดน้ัน้   ส่วนมากจะเกดิในครอบครวัฐานะปานกลาง และฐานะสูงเท่านัน้  เพราะ
ครอบครวัทีม่ฐีานะยากจน ไมส่ามารถจะหาสิง่ของใหเ้ดก็ตามสญัญาทีใ่หไ้วไ้ด ้ ส่งผลใหเ้ดก็ขาด
ความน่าเชื่อถอืเกี่ยวกบัอนาคต การที่ช่วยใหบุ้คคลมลีกัษณะมุ่งอนาคตสูง  จะท าใหบุ้คคลเกดิ
ความมานะ พยายามในการที่จะท าสิง่ต่างๆ ดงันัน้ ลกัษณะมุ่งอนาคต  จงึเกิดจากการเรยีนรู้
ทางสงัคม   

ส าหรบัการควบคุมตน หรอืทีเ่รยีกกนัโดยทัว่ไปว่า วนิัยในตนเอง หมายถงึ การบงัคบั
ตนเอง  การปรบัปรุงตนเอง หรอืการจดัระเบยีบพฤตกิรรมบางชนิดของตนเองเพื่อเป้าหมาย
ของการจดัสรา้งพฤตกิรรมใหม่ทีน่่าปรารถนา เพิม่ปรมิาณพฤตกิรรมนัน้   ตลอดจนการลดหรอื
การขจดัพฤตกิรรมเดมิทีไ่ม่น่าปรารถนาให้หมดไปจากตน  โดยการจดัการของตนเอง  และไม่
ต้องพึง่การควบคุมบงัคบัจากผูอ้ื่น  นอกจากนัน้  ความสามารถควบคุมตนยงัเกี่ยวกบัการไม่
หวงัผลจากภายนอก  แต่บุคคลสามารถใหร้างวลัตนเองและลงโทษตนเองได้ โดยรางวลัทีใ่หแ้ก่
ตนเองอยู่ในรปูของความพอใจในตนเอง  ความภาคภูมใิจในตน  ส่วนการลงโทษตนเอง  กค็อื 
การเกดิความไมส่บายใจวติกกงัวล และละอายใจ  (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2544, น. 92-93) 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าลกัษณะมุ่งอนาคต และการควบคุมตนมคีวามส าคญัต่อ
พฤตกิรรมต่างๆ มากมาย  บุคคลมลีกัษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตน  จะรูจ้กัจดัการกบั
สาเหตุของพฤตกิรรม ตวัพฤตกิรรม และผลของพฤตกิรรม จากการฝึกการควบคุมตน พบว่า
สามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์  หรอืเพิม่พฤติกรรมที่พงึประสงค์ได้  และยงัสามารถ
ต่อตา้นพฤตกิรรมเบีย่งเบนได ้(Watson and Tharp,1972: 15)     

Wright (1976, p. 653)  ไดร้วบรวมผลการวจิยั แสดงให้เหน็ว่าเดก็ทีม่คีวามอดไดร้อได ้ 
จะไมม่พีฤตกิรรมการโกง หรอืโกงน้อยกว่าเดก็ทีข่าดลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนในขณะทีเ่ล่น
เกมสด์ว้ยกนั   เช่นเดยีวกบัการศกึษาของ Mischel and  Gilligan (1964, pp. 411-417) พบว่า  
ผูท้ี่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง จะโกงน้อยหรอืถ้าคดิจะโกง ก็จะใชเ้วลาในการตดัสนิใจ
นานก่อนทีจ่ะกระท าเช่นนัน้  
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นอกจากนี้  Webley  and  Nyhus (2006)  ศกึษาถงึอทิธพิลจากการเลีย้งดูของบดิา
มารดา ต่อลกัษณะมุ่งอนาคตและพฤตกิรรมประหยดัในเยาวชน พบผลทีส่ าคญั คอื ลกัษณะมุ่ง
อนาคตของทัง้บดิาและมารดา มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัลกัษณะมุ่งอนาคตในเยาวชนและ
ยงัพบอกีว่า ลกัษณะมุ่งอนาคตของมารดา เกี่ยวขอ้งในทางลบกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายเงนิใน
เยาวชน  เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ  Friese  and  Hofmann (2009, pp. 795-805)  ลกัษณะควบคุม
ตน  การกระท าตามแรงกระตุ้น (Impulses) และพฤตกิรรมของบุคคล พบผลการศกึษาทีส่ าคญั
คอื ลกัษณะควบคุมตนมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัการกระท าตามแรงกระตุ้น และพฤตกิรรม
การบรโิภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์

ด้วยเหตุนี้ จากการทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมดงักล่าว จะเหน็ได้ว่าความสมัพนัธ์
ระหว่างลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนและพฤตกิรรมของบุคคล กล่าวคอื ผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง มีภูมิคุ้มกันตน จะมีพฤติกรรมที่น่าพึงปรารถนาและมีแนวโน้มที่จะกระท า
พฤตกิรรมของบุคคลทีด่มีากกว่าบุคคลประเภทตรงขา้ม  
 

2.4.3  ความเช่ืออ านาจในตน 
ในปีครสิต์ศตวรรษ 1966 นักจติวทิยาชาวอเมรกินัชื่อ Rotter  (1966 อ้างถงึใน ดุจเดอืน 

พนัธุมนาวนิ, 2550, น. 110-111)   เป็นผูท้ีช่ ีใ้หเ้หน็ความส าคญัของจติลกัษณะประการหนึ่งของ
บุคคล ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อทีว่่า  ตนมคีวามสามารถในการท านายความสมัพนัธ์
ระหว่างสาเหตุหนึ่งกบัผลหนึ่ง  และสามารถควบคุมผลของสาเหตุเหล่านัน้  โดยเรยีกว่า ความ
เชื่ออ านาจ (Locus of Control) Rotter ไดอ้ธบิายว่าความเชื่ออ านาจของบุคคลแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท  

1) บุคคลทีเ่ชื่อว่า ผลดหีรอืผลเสยีต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตนนัน้ มสีาเหตุทีส่ าคญัมา
จากการกระท าของตนเอง บุคคลเหล่านี้จะถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีเ่รยีกว่า ผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจใน
ตน (Belief in Internal Locus of Control of Reinforcement)  เป็นการเสรมิก าลงัทีม่แีหล่งมา
จากความประพฤติ   และทัศนคติของบุคคลนัน้ๆ เป็นความคิดที่ว่าความส าเร็จและความ
ลม้เหลวทีเ่กดิขึน้กบัตนเป็นผลมาจากความสามารถ ทกัษะ หรอืการกระท าของตนเอง บุคคลซึง่
มคีวามเชื่อภายในจะมคีวามกระตือรอืร้น  เมื่อประสบความล้มเหลวก็จะมพียายาม เพื่อให้
ประสบความส าเรจ็ 

2) ส่วนบุคคลอกีประเภทหนึ่งมคีวามเชื่อว่า ผลดหีรอืผลเสยีทีเ่กดิขึน้กบัตนนัน้ 
มสีาเหตุที่ส าคญัมาจากโชคเคราะห์ ความบงัเอญิ อ านาจของคนอื่น หรอืสาเหตุอื่นๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของตน บุคคลประเภทนี้ถูกจดัอยู่ในกลุ่มทีเ่รยีกว่า ผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจ
นอกตน (Belief in External Locus of Control of Reinforcement)  หรอือาจเรยีกไดว้่าเป็นผูท้ี่
มคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า  เป็นการเสรมิก าลงัทีม่แีหล่งมาจากภายนอกบุคคล เป็นความเชื่อ
ทีว่่าความส าเรจ็และความลม้เหลวของตน  ขึน้อยู่กบัโชคลางความบงัเอญิ หรอืขึน้อยู่กบัอ านาจ
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ของบุคคลอื่น บุคคลประเภทน้ี เมือ่มผีลเสยีเกดิขึน้กบัตน มกัจะกล่าวโทษผูอ้ื่น หรอืสาเหตุอื่นๆ 
ทีไ่ม่ใช่การกระท าของตนว่าเป็นต้นเหตุของผลเสยีนัน้   มกัเป็นคนทีเ่ฉื่อยชา  ไม่กระตอืรอืรน้ 
ไมค่่อยประสบความส าเรจ็ในชวีติ (Rotter, 1966, pp. 20-25, Strickland, 1977, p. 259) 

Rotter (1966)  จงึสรุปว่า ความเชื่ออ านาจภายในตน (Internal Locus of Control)  คอื  
การที่บุคคลรบัรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการกระท า หรอืความสามารถของตนเอง   
และไดอ้ธบิายลกัษณะความเชื่ออ านาจภายใน-ภายนอกตนว่า เมื่อบุคคลไดร้บัผลตอบแทนจาก
พฤติกรรมอันหนึ่ง จะเกิดความคาดหวงัว่า จะได้รบัผลตอบแทนเช่นเดียวกนัจากสิ่งใหม่ใน
สถานการณ์ที่คล้ายสถานการณ์เดมิ  ถ้าเหตุการณ์นัน้ เป็นไปตามทีบุ่คคลคาดหวงัไวจ้ะท าให้
ความคาดหวงัเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ  แต่ถ้าผลตอบแทนไม่ได้เป็นไปตามที่บุคคลคาดหวงั จะท าให้
ความคาดหวงัของบุคคลลดลง การลดหรอืเพิม่ความคาดหวงันี้  จะก่อขึน้จากพฤตกิรรมอย่าง
หนึ่งก่อน แลว้จงึขยายครอบคลุมพฤตกิรรมอื่นๆ ทีค่ลา้ยคลงึกบัสถานการณ์เดมิเพิม่ขึน้เรื่อยๆ 
จนกลายเป็นบุคลกิภาพทีส่ าคญัในตวับุคคล  

Rotter (1966) กล่าวเพิม่เตมิถงึบุคลกิลกัษณะของผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจภายในตน  ดงันี้  
1) เป็นผู้มคีวามกระตือรอืร้นต่อความเป็นไปของสิง่แวดล้อม อนัจะน ามาซึ่ง

ประโยชน์ ส าหรบัพฤตกิรรมในอนาคต 
2) พยายามปรบัปรงุสภาพสิง่แวดลอ้มไปตามล าดบัขึน้ 
3) เหน็คุณค่าของทกัษะ หรอืผลสมัฤทธิ ์(Achievement) จากความพยายาม

ของตนเอง 
4) ยากทีจ่ะชกัชวนใหเ้ชื่อตามโดยไมม่เีหตุผล 

เช่นเดยีวกบั  Platt and Eisenman  (1968, pp. 121-128)   ไดแ้สดงความคดิเหน็ไว้
ว่า  บุคคลที่มคีวามเชื่ออ านาจภายในตน จะเป็นผู้ที่กระฉับกระเฉง ว่องไว เห็นคุณค่าขอ ง
กาลเวลา สามารถปรบัตวัได้กบัทุกสถานการณ์และมคีวามวิตกกงัวลน้อย นอกจากนัน้แล้ว 
บุคคลที่มคีวามเชื่ออ านาจภายในตน  ยงัมปีระสิทธิภาพในการควบคุมสิง่แวดล้อมได้ดีกว่า
บุคคลทีม่คีวามเชื่ออ านาจภายนอกตน 

ส าหรบั  Strickland (1977, p. 259)  กล่าวว่า  ความเชื่ออ านาจภายใน   ภายนอกตน  
จะเริม่พฒันาขึน้ ตัง้แต่บุคคลอยู่ในวยัเดก็และมกีารเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ตามวยั เดก็วยัก่อน
เรยีนจะมกีารควบคุมสิง่แวดลอ้มน้อยกว่า   และจะไดร้บัรูว้่าบุคคลและสิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลต่อ
ตวัเขามาก ซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฒันาการของเดก็  ดงันัน้การพฒันาความเชื่ออ านาจภายใน 
ภายนอกตนในวยัเดก็ จะพฒันาตามอายุ  โดยเดก็จะมคีวามเชื่ออ านาจภายในตนเพิม่ขึน้  ตาม
ระดับอายุที่เพิ่มขึ้น   และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความเชื่ออ านาจภายในภายนอกตน  จะ
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติ   เช่น เมื่อบุคคลไดร้บัความทุกขแ์ละรบัรูว้่าตน
ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  บุคคลจะเชื่ออ านาจภายนอกตนมากขึ้น  ในทาง
ตรงกนัขา้ม ถา้เหตุการณ์นัน้ด าเนินไปในทางด ีและบุคคลรบัรูว้่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติ   เกดิ
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จากการกระท าของตนเอง  ความเชื่ออ านาจภายในตนจะเพิม่ขึน้ เมื่อเขา้สู่วยัชรา บุคคลต้อง
พึง่พาผูอ้ื่นมากขึน้   ดงันัน้ ความเชื่ออ านาจผูอ้ื่นจะสงูขึน้  (Crandall, 1969, p. 328) 

เมือ่พจิารณาถงึผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจภายนอกตน  Eggland  (2002) พบว่ามลีกัษณะ ดงันี้  
1)  เป็นผูม้คีวามตัง้ใจในการปฏบิตัตินเพื่อแกไ้ขปญัหาของตนน้อย 
2)  ขาดความกระตอืรอืรน้ในการแสวงหาขอ้มลูและการเรยีนรูเ้พื่อแกป้ญัหา 
3)  มคีวามวติกกงัวลสงูในการกระท ากจิกรรมใดๆ 
4)  หลกีเลีย่งการมสี่วนรว่มและการถูกชกัจงูในกจิกรรมใดๆ 
5)  ขาดความพยายาม  และมคีวามกลวัในการแสวงหาแหล่ง  หรอืสิง่ทีจ่ะมา

ช่วยสนบัสนุนตนเอง 
จากแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นรากฐาน ที่ใช้ในการอธิบายความเชื่ออ านาจในตนและ

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล  ดงัที่ได้น าเสนอในรายละเอียดข้างต้นนัน้  มกีารศึกษา
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่ออ านาจในตน  ไม่ว่าจะเป็น  Evans, Ferrando, Rabkin, and 
Fishman (2000, pp. 157-162)  ท าการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความเชื่ออ านาจภายใน
และภายนอกด้านสุขภาพ ความกงัวลใจ และการใช้ประโยชน์จากสารยบัยัง้น ้าย่อยโปรตีน 
(Utilization of Protease Inhibitors) ซึง่เป็นหนึ่งในขัน้ตอนของการรกัษาอาการจากโรคเอดส์ 
ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่ติดเชื้อเอชไอวี  พบว่า ความเชื่ออ านาจภายในและ
ภายนอกตน ดา้นสุขภาพ เป็นตวัท านายทีส่ าคญั เกี่ยวขอ้งกบัการทีผู่ต้ดิเชือ้จะเขา้รบัการรกัษา
ดว้ยการใช้สารยบัยัง้น ้าย่อยโปรตนี เนื่องจากการรกัษาดว้ยวธินีี้จะมผีลกระทบต่อร่างกายใน
ระยะยาว   

เช่นเดยีวกบั Crisp and Barber (1995, pp. 841-845)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความเชื่ออ านาจดา้นสุขภาพ กบัการรบัรูค้วามเสี่ยงและการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศในกลุ่ม
เยาวชน   พบว่า ความเชื่ออ านาจภายในตนดา้นสุขภาพ มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัการรบัรู้
ความเสีย่งจากการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของกลุ่มตวัอย่าง  แต่อย่างไรกต็าม  คณะผูว้จิยัได้
ให้ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิว่า แมก้ารมคีวามเชื่ออ านาจในตนด้านสุขภาพ จะส่งผลต่อความ
ตระหนักในตวัเองต่อการมพีฤติกรรมที่ปลอดภยัก็ตาม    แต่ยงัพบว่า  ต้องมปีจัจยัอื่นที่
เกี่ยวขอ้งอกีมาก   เพื่อใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมอย่างเหมาะสมในการปฏบิตัติวั ดว้ยเหตุนี้ จะเหน็
ไดว้่า ความเชื่ออ านาจภายในตน เป็นลกัษณะทีส่่งผลใหบุ้คคลกระท าพฤตกิรรมต่างๆ รวมทัง้
ความคดิเหน็ หรอืความตัง้ใจของบุคคลนัน้ รบัรูว้่าสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตนเป็นผลมาจากทกัษะ และ
ความสามารถของตน  และตนสามารถท านาย  และควบคุมให้ผลเป็นไปตามที่ต้องการได้   
ความเชื่ออ านาจในตนจงึเป็นแรงผลกัดนัใหบุ้คคลกระท าในสิง่ที่ตนรบัผดิชอบใหส้ าเรจ็ เพราะ
คนทีเ่ชื่ออ านาจภายในตนเชื่อว่าการกระท าของตนก่อใหเ้กดิผลตามตอ้งการ  
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2.4.4  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  
ทฤษฎีนี้ เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท าการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ

ความส าเรจ็  มไิด้หวงัรางวลัตอบแทนจากการกระท าของเขา  ซึง่ความต้องการความส าเรจ็นี้  
ในแง่ของการท างาน  หมายถึงความต้องการที่จะท างานให้ดทีี่สุด  และท าให้ส าเรจ็ผลตามที่
ตัง้ใจไว ้ เมือ่ตนท าอะไรส าเรจ็ไดก้จ็ะเป็นแรงกระตุน้ใหท้ างานอื่นส าเรจ็ต่อไป  

ในช่วงปี  ค.ศ. 1940  นักจติวทิยาชื่อ McClelland (1964, p. 158) ไดท้ าการทดลอง  
โดยใชแ้บบทดสอบการรบัรูข้องบุคคล  (Thematic  Apperception  Test: TAT) เพื่อวดัความ
ต้องการของมนุษย ์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนิคการน าเสนอภาพต่างๆแล้วให้บุคคล
เขยีนเรือ่งราวเกีย่วกบัสิง่ทีเ่ขาเหน็ จากการศกึษาวจิยัของแมคคลแีลนด์  ไดส้รุปว่าคุณลกัษณะ
ของคนทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง มคีวามต้องการ 3 ประการ   ทีไ่ดจ้ากแบบทดสอบ TAT  ซึง่
เขาเชื่อว่าเป็นสิง่ส าคญัในการทีจ่ะเขา้ใจถงึพฤตกิรรมของบุคคลได้  ดงันี้ 

1) ความต้องการความส าเรจ็ (Need for Achievement (nAch)) เป็นความ
ต้องการที่จะท าสิง่ต่างๆให้เตม็ที่และดทีี่สุดเพื่อความส าเรจ็  McClelland  พบว่า  บุคคลที่
ตอ้งการความส าเรจ็ (nAch) สูง  จะมลีกัษณะชอบการแข่งขนั  ชอบงานทีท่า้ทาย  และต้องการ
ไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบัเพื่อประเมนิผลงานของตนเอง  มคีวามช านาญในการวางแผน  มคีวาม
รบัผดิชอบสงูและกลา้ทีจ่ะเผชญิกบัความลม้เหลว 

2) ความต้องการความผูกพนั (Need for Affiliation (nAff))  เป็นความต้องการ
การยอมรบัจากบุคคลอื่น  ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  ต้องการสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอบุคคลอื่น   
บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูง จะชอบสถานการณ์การร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การ
แขง่ขนั โดยจะพยายามสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูอ้ื่น 

3) ความต้องการอ านาจ (Need for Power (nPower))  เป็นความต้องการ
อ านาจเพื่อมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น  บุคคลทีม่คีวามต้องการอ านาจสูง  จะแสวงหาวถิทีางเพื่อท าให้
ตนมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่น ต้องการให้ผู้อื่นยอมรบัหรอืยกย่อง  ต้องการความเป็นผู้น าต้องการ
ท างานใหเ้หนือกว่าบุคคลอื่น  และจะกงัวลเรือ่งอ านาจมากกว่าการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ 

เช่นเดยีวกบั Murray (1964)  กล่าวถงึความตอ้งการใฝส่มัฤทธิ ์ (Achievement Need) 
ว่าเป็นความตอ้งการทางจติของมนุษยท์ีจ่ะเอาชนะอุปสรรค ฝา่ฟนักระท าสิง่ทีย่ากๆ ใหส้ าเรจ็ 
อธบิายว่าเป็นความปรารถนาหรอืแนวโน้มทีจ่ะกระท าสิง่ใดๆ ใหส้ าเรจ็โดยเรว็ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

แนวคดิเชงิทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ในแง่ทีเ่ป็นทฤษฎทีางดา้นเน้ือหา   
ไดแ้ก่ Hermans, McClelland, Maslow  และ Herzberg เป็นต้น ในงานวจิยันี้ จะกล่าวถงึทฤษฎี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์อง McClleland (McClelland’s Achievement Motivation Theory) 

McClelland (1964)   ไดเ้น้นถงึแรงจงูใจทางสงัคมไว้  3  ประเภท ตามรายละเอยีด
ขา้งตน้   เน้นความส าคญัในเรือ่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์ากกว่าแรงจงูใจดา้นอื่นๆ เนื่องจากเหน็ว่า
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แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์คีวามส าคญัมากทีสุ่ด นอกจากนี้ McClelland ยงัไดก้ล่าวถงึ  ลกัษณะของผู้
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูไว ้ดงันี้ 

1)  เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบพฤตกิรรมของตน  และตัง้มาตรฐานความเป็นเลศิ 
2)  เป็นผูท้ีต่ ัง้วตัถุประสงค ์ ทีจ่ะมโีอกาสจะท าใหส้ าเรจ็  50-50  หรอืเป็นผูท้ีม่ ี

ความเสีย่งปานกลาง 
3)  พยายามทีจ่ะท างานอยา่งไมท่อ้ถอยจนถงึจดุหมายปลายทาง 
4)  เป็นบุคคลทีม่คีวามสามารถในการวางแผนระยะยาว 
5)  ตอ้งการขอ้มลูยอ้นกลบัของผลงานทีท่ า 
6)  เมือ่ประสบความส าเรจ็มกัจะอา้งสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความ

พยายาม 
ดว้ยเหตุนี้จะเหน็ไดว้่า ลกัษณะของผูท้ี่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน์ัน้จะเป็นผูท้ี่ท างานด้วย

ความมานะ อดทน เพื่อเอาชนะความล้มเหลว พยายามทีจ่ะไปให้ถงึจุดหมายปลายทาง การ
ท างานมเีป้าหมายและแบบแผนทีแ่น่นอน มกีารตัง้ระดบัความคาดหวงัต่อความส าเรจ็ของงาน
ไวค้่อนขา้งสูง พยายามเพิม่ความสามารถของตนในการประกอบกจิกรรมต่างๆ ใหสู้งขึน้ เท่าที่
จะสามารถท าได ้ เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานอนัดเีลศิ โดยไมย่อ่ทอ้ต่อความลม้เหลว 

นอกจากนี้  Atkinson  (1966, p. 51)   ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่า  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
เป็นสถานการณ์หนึ่ง ผูท้ี่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์จะมคีวามพยายามทีจ่ะท างานนัน้ใหส้ าเรจ็โดย
การเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน    ถ้าผลงานสูงกว่าหรอืเทยีบเท่าเกณฑม์าตรฐาน ถอืว่าประสบ
ผลส าเรจ็ตามความคดิของเขา  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิจ์ะขึน้อยูก่บั  3  องคป์ระกอบ คอื 

1)  ความคาดหวงั  หมายถงึ   การคาดล่วงหน้าถงึผลการกระท าของตน คนทีม่ ี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูจะคาดล่วงหน้าถงึความส าเรจ็ของงาน 

2)  สิง่ล่อใจ ความพงึพอใจทีไ่ดร้บัจากการท างาน   เช่น  งานทีต่นสนใจ ถนัด มี
ผลตอบแทนสงู ถา้มสีิง่ล่อใจเป็นทีพ่อใจของบุคคลกจ็ะท าใหม้แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูดว้ย 

3)  แรงจูงใจจากความพงึพอใจในการแสวงหาความสุข  และหลกีเลี่ยงความ
ผดิหวงั คนเรากระท าการใดกย็่อมหวงัได้รบัความสุข ความพอใจในการกระท า ไม่ต้องการ
ความส าเรจ็และกลวัความลม้เหลว คนทีต่อ้งการความส าเรจ็มากจะมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง และ
คนที่กลวัความล้มเหลวมาก ก็จะพยายามหลกีเลี่ยงงานที่ตนคดิว่าท าไม่ได้  จะเป็นผู้ที่มี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า 

เช่นเดยีวกบั Guilford and Gray (1970)  ใหค้วามเหน็ว่า แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์เป็น
สถานการณ์ภายใน ซึง่ไปกระตุ้นและรเิริม่ของกจิกรรมการเคลื่อนไหว แลว้น าไปสู่การประพฤติ
ปฏบิตัติามช่องทางภายใต้การน าของเป้าหมาย  และ Sanford  and Wrightman (1970)  
แรงจงูใจเป็นความรูส้กึซึ่งไม่อยากจะหยุดนิ่ง เป็นพลงัทีอ่ยู่ภายใต้การชกัจงูบางอย่าง รวมทัง้  
Kidd  (1973, p. 101) แรงจงูใจ (Motives) มาจากภาษาละตนิว่า Movere  ตรงกบัภาษาองักฤษ
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ว่า To Move  มคีวามหมายว่า เป็นสิง่ทีโ่น้มน้าวหรอืมกัจะชกัน าใหบุ้คคลเกดิการกระท า หรอื
ปฏบิตักิาร  แรงจงูใจใชก้นัมากในวงการศกึษาผูใ้หญ่ทุกๆ โครงการ เพราะเชื่อว่าจะกระท าให้
การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่ไดผ้ลด ี นอกจากนี้  แรงจงูใจยงัเป็นกระบวนการทีช่กัน าโน้มน้าวใหบุ้คคล
เกดิความมานะ พยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางประการใหบ้รรลุผลส าเรจ็ได้   

บุคคลที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงหรอืต ่า  แสดงออกให้เหน็ในรูปพฤตกิรรมของแต่ละ
บุคคล   บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงจะมคีวามทะเยอทะยาน มกีารแข่งขนั และมคีวาม
พยายามทีจ่ะปรบัปรงุตวัเองใหด้ยีิง่ขึน้ ลกัษณะของผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู ดงันี้  

1)  มคีวามทะเยอทะยาน  
2)  มคีวามหวงัว่าจะประสบผลส าเรจ็ ถงึแมว้่าการกระท านัน้จะขึน้อยูก่บัโอกาส  
3)  มคีวามพยายามไต่เตา้ไปสู่สภาพสงัคมสงูขึน้  
4)  มคีวามอดทนท างานทีย่ากไดเ้ป็นเวลานาน  
5)  เมื่อสิง่ที่ก าลงัท าอยู่มอุีปสรรค ผู้มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิพ์ยายามต่อไปจน

ส าเรจ็ 
ดว้ยเหตุน้ี แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ จงึเป็นความต้องการความส าเรจ็เป็นความต้องการทาง

จติทีม่อียูม่นุษยท์ุกคน  เป็นความต้องการขัน้สูงสุดของบุคคลทีต่้องการจะเป็น   ซึง่มงีานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้งกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ไม่ว่าจะเป็น  Marta (1987, pp. 542-558)  วจิยัเกี่ยวกบั
แรงจงูใจภายใน ในการเรยีนวรรณคดจีากกจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักเรยีนระดบั
มธัยมศกึษา ผลจากการวจิยัพบว่า กจิกรรมส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์  ท าให้นักเรยีนเกดิ
แรงจงูใจภายใน นักเรยีนชอบงานทีเ่กี่ยวกบัการคดิอย่างสรา้งสรรค์ และจนิตนาการ (Fantasy)    
มากกว่าการเรยีนแบบรูร้อบ (Mastery of Information)  อย่างเขม้งวด งานวจิยันี้ไดเ้สนอแนะว่า 
กระบวนการเรยีนการสอนควรเต็มไปด้วยสถานการณ์และบรรยากาศสรา้งสรรคเ์พื่อกระตุ้นให้
นกัเรยีนมโีอกาสคดิอยา่งสรา้งสรรคไ์ดอ้ยา่งอสิระ    

เช่นเดยีวกบั  Morstain and Smart  (1974, pp. 83-89)  ไดศ้กึษาเหตุจงูใจทีท่ าให้
ผูใ้หญ่ในสหรฐัอเมรกิาเขา้เรยีนในสถานศกึษา พบว่า ผูม้อีายุน้อยจะมเีหตุจงูใจในการเขา้เรยีน
ดา้นการตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นสงู ส่วนเพศชายมเีหตุจงูใจในการเขา้เรยีน ดา้นการท าตามความ
คาดหวงัของผูอ้ื่นสูง และเพศหญงิมาเรยีน  เพราะต้องการมคีวามรูเ้ป็นส าคญั  กล่าวโดยสรุป  
เหตุจูงใจในการเรยีนของผู้ใหญ่นัน้ แบ่งได้เป็นหลายประการ หลายด้าน หลายประเภท   
โดยเฉพาะ อาจแบ่งกวา้งๆ ได ้ 6  ดา้น  คอื 1) ดา้นการท าตามความคาดหวงัของผูอ้ื่น   2) 
ดา้นการประกอบอาชพี   3) ดา้นการตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น   4) ดา้นการหลกีหนีจากสภาพที่
เป็นอยู ่  5) ดา้นการเรยีนเพื่อรู ้ และ 6) ดา้นการน าความรูไ้ปช่วยเหลอืผูค้น   

สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Powell and Bloom  (1971, p. 528)  ศกึษาเหตุผลในการ
พจิารณาเลอืกอาชพีของนกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิา  พบว่า นักศกึษาชายและหญงิตดัสนิใจเลอืก
อาชพีดว้ยตนเองเหมอืนกนั บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกอาชพีของนักศกึษาชาย ไดแ้ก่ บดิา 



56 

คนรูจ้กัคุ้นเคย ญาต ิ ตามล าดบั ส่วนนักศกึษาหญงิ ไดแ้ก่ คนรูจ้กัคุน้เคย มารดา ญาต ิ 
ตามล าดบั องคป์ระกอบทีใ่ชพ้จิารณาในการเลอืกอาชพี ไดแ้ก่ รายได ้ความเพลดิเพลนิ ความ
สนใจ ความมัน่คงปลอดภยั โอกาสก้าวหน้าและความพงึพอใจ ตามล าดบั  ส่วนชื่อเสยีง  
ประเภทของงาน    และความส าเรจ็มคีวามส าคญัรองลงไป   

ตลอดจน  Rosenberg and Hovland (1960, pp. 215-216) ไดศ้กึษารวบรวมค่านิยมที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกอาชพีของนกัศกึษาในมหาวทิยาลยั ผลปรากฏว่า ค่านิยมทีส่ าคญั
มไิดอ้ยูท่ีก่ารมรีายไดด้แีละเกยีรตภิูมสิูงเท่านัน้ แต่อยู่ทีค่วามพอใจดา้นอื่น ๆ อกี ซึง่รวบรวมได ้
9 ประการ คอื 1) เปิดโอกาสใหไ้ดใ้ชค้วามสามารถและความถนัดพเิศษ 2) เป็นงานทีม่รีายไดด้ ี 
3) เปิดโอกาสให้ท างานร่วมกบัผู้อื่นมากกว่าที่จะอยู่กบัวตัถุสิง่ของ 4) เปิดโอกาสให้ได้ใช้
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรคไ์ดเ้ตม็ที ่ 5) ท าใหม้เีกยีรตแิละสถานภาพทางสงัคมสูง    6) มอีนาคตที่
ม ัน่คงปลอดภยั  7) เปิดโอกาสใหม้อีสิระอยา่งเตม็ที ่ 8) เปิดโอกาสใหใ้ชภ้าวะผูน้ า  และ 9) เปิด
โอกาสใหไ้ดช้่วยเหลอืผูอ้ื่นอยูเ่สมอ  

ส าหรบั  Lyon (1977, pp. 1269) เป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาองค์ประกอบด้าน
ประสบการณ์เหตุจูงใจและบุคลกิภาพที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกอาชพีของนิสติชัน้ปีที่  1 
มหาวทิยาลยัสแตนฟอรด์   ผลการวจิยัพบว่า   กลุ่มนกัศกึษาทีเ่ลอืกอาชพีไวแ้ลว้มคีวามคุน้เคย
กบัอาชพีของบดิา และตอ้งการมอีาชพีตามบดิามารดา   เช่นเดยีวกบังานวจิยัของประเทศไทยเช่น  
รสนันท ์ณ นคร  (2550, น. 95-97)  ไดศ้กึษาปจัจยัเชงิเหตุแบบบูรณาการทางจติลกัษณะและ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงนิของนักเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  ที่มี
ธนาคารโรงเรยีน  รวมทัง้สิน้  500  คน   ผลพบว่า นักเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง   เป็นผูท้ีม่ ี
คะแนนความพรอ้มทีจ่ะออมเงนิมากกว่า นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย    

นอกจากน้ี  ยงัพบงานวจิยัที่เกี่ยวกบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิใ์นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น  
รวกิาญจน์ เดอืนดาว  (2547, น. 48, 92,150-154) ไดศ้กึษาปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
พฤตกิรรมการขบัขีป่ลอดภยัของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ผลพบว่า   พนักงาน
ขบัรถทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผูท้ีม่คีะแนนพฤตกิรรมการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั   มากกว่า
พนักงานขบัรถทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ซึง่สอดคลอ้งกบั มนูญ  ภูขลบิเงนิ (2547, น. 149)  
พบนักเรยีนที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง จะเป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการประหยดัมากกว่านักเรยีนที่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิต์ ่า  เช่นเดยีวกบัสริมิล  ธรีะประทปี (2549, น. 127-132)  ไดศ้กึษาปจัจยั
ทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัของนกัเรยีนหญงิ สายอาชวีศกึษา  พบว่า 
นกัเรยีนหญงิทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัมากกว่านักเรยีนหญงิ
ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิต์ ่า และยงัพบผลอกีว่าแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิเ์ป็นตวัท านายทีส่ าคญัล าดบัที ่ 3  
ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัในกลุ่ม 

ดงันัน้ จากการทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมขา้งต้น  จะเหน็ไดว้่า  บุคคลทีม่แีรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิส์งู จะเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมทีน่่าปรารถนามาก  ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่า บุคคลเหล่านี้  เป็น
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ผูท้ีม่ภีมูคิุม้กนัตนมาก และมคีวามชอบเสีย่งน้อยดว้ย  จงึท าใหค้าดว่าในงานวจิยันี้  วยัรุ่นหญงิ
ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงนัน้  จะมคีวามฉลาดในการด าเนินชวีติมากกว่านักเรยีนทีม่ลีกัษณะ
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ ่า  ทีจ่ะท าใหม้พีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์
 
2.5   ปัจจยัด้านจิตลกัษณะตามสถานการณ์กบัพฤติกรรมการตัง้ครรภใ์น 
        มารดาวยัรุ่น 
 

2.5.1  ทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
ปจัจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่า ทศันคตมิคีวามส าคญัต่อการตอบสนองทางสงัคม

ของบุคคล   นัน่คอื บุคคลมพีฤตกิรรมอย่างไร หรอืท าสิง่ใดลงไป ทศันคตจิะเป็นเครื่องก าหนด  
ทศันคตจิงึเป็นส่วนหนึ่งของบุคลกิภาพของคนนัน้ๆ  โดยที่ทศันคติ เป็นสิง่ที่เกดิมาจากการ
เรยีนรู ้สามารถเปลีย่นแปลงได้  เนื่องมาจากการไดร้บัแนวคดิ ความรู ้ประสบการณ์ชวีติ การ
เรยีนรู ้และการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั เป็นตน้ 

ทศันคต ิ  เป็นความรูส้กึ และความคดิเห็นของบุคคล ที่มต่ีอคนรอบขา้ง วตัถุหรอื
สิง่แวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ  โดยทศันคต ิมรีากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถงึ
พฤติกรรมในอนาคตที่จะตอบสนองต่อสิง่เร้า   ดงัแนวคดิของ Roger (1972: 208-209); 
Rosenberg (1960, p. 1); Murphy, Murphy and Newcomb (1973, p. 887) 

นอกจากนี้  Kendler (1963, p. 572)  กล่าวเพิม่เตมิในประเดน็ทีว่่า ทศันคตเิป็นความ
พรอ้มของบุคคล ที่จะแสดงพฤตกิรรมออกมา ในทางสนับสนุนหรอืต่อต้านลกัษณะชอบหรอืพงึ
พอใจ ซึง่ท าใหผู้อ้ื่นเกดิ ความรกัใคร ่อยากใกลช้ดิสิง่นัน้ๆ หรอือกีลกัษณะหนึ่งแสดงออก ในรปู
ความไม่พอใจ เกลยีดชงั ไม่อยากใกลส้ิง่นัน้ ทัง้ตวับุคคล สถาบนั สถานการณ์ หรอื แนวความคดิ  
แนวคดิดงักล่าวเป็นไปในท านองเดยีวกบัแนวคดิของ  Good (1959, p. 48);  Newcomb (1854, 
p. 128); Norman (1971, p. 71) 

ดา้น Thurstone  (1967, p. 77); Newcomb (1954, p. 128 ) ใหมุ้มมองว่า ทศันคตเิป็
นการแสดงออกของความโน้มเอยีง  ความรู้สกึ  และความมอีคตทิี่เกิดขึน้อยู่ในใจ  ความคดิ 
ความกลวั การบงัคบัขู่เขญ็และการลงความเหน็ของบุคคลเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ในขณะที ่ 
Rokeach (1967, p. 112) เหน็ว่า ทศันคตเิป็นการจดัระเบยีบความเชื่อทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง  หรอื
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ความเชื่อนี้ จะเป็นตวัก าหนดแนวโน้มของบุคคลทีจ่ะมปีฏกิริยิา
ตอบสนองในลกัษณะทีช่อบหรอืไม่ชอบ  

ในขณะที ่ Allport (1967, p. 810)  ใหท้ศันะอกีมมุมองหนึ่งว่า ทศันคต ิเป็นความพรอ้ม
ทางจติและประสาท  จะเป็นแรงทีก่ าหนดทศิทางของปฏกิริยิาของบุคคลทีจ่ะมต่ีอบุคคล สิง่ของ 
หรอืสถานการณ์ 
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ทศันคตมิอีงคป์ระกอบ  3  ดา้น  (Triandis,1971, pp. 8-12)   ดงันี้ 
1)  ดา้นความรู ้(The Cognitive Component) หมายถงึ ความรู ้ ความเชื่อ และ

ความคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด 
2)  ดา้นความรู้สกึ (The Effective Component) หมายถงึ ความรู้สกึชอบ

หรอืไมช่อบ ความรูส้กึทางบวกหรอืทางลบต่อสิง่หนึ่งสิง่ใด 
3)  ดา้นพฤตกิรรม (The Behavioral Component) หมายถงึ แนวโน้ม หรอื

ความพรอ้มทีบุ่คคลจะตอบรบัหรอืปฏเิสธ 
ดว้ยเหตุนี้ ทศันคต ิ จงึเป็นความรูส้กึส่วนตวัทีเ่หน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย ถูกต้องหรอืไม่

ถูกต้อง   เป็นนามธรรมทีเ่กดิพฤตกิรรมการเตรยีมพรอ้มทางสมองทีจ่ะกระท า  ซึง่จะบ่งบอก
หน้าที่ของสภาวะจติใจที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง ก่อนที่เราจะตดัสนิใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปญัหา 
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ที่ตนเองได้รบัและเป็นแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมไปในทาง
สนับสนุน  หรอืคดัคา้นต่อสิง่ต่างๆ จากประสบการณ์ทีผ่่านมา ตามระดบัความเชื่อ  และจาก
องคป์ระกอบของเจตคตทิัง้  3  ดา้น  พบว่า องคป์ระกอบทัง้  3  ดา้น  จะต้องมคีวามสอดคลอ้งกนั 
ถา้องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งเปลีย่นแปลงไป ทศันคตขิองบุคคลกจ็ะเปลีย่นแปลงไปดว้ย  

ส าหรบัด้านทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทย  พบว่า วยัรุ่นไทยมทีศันคติที่
สบัสนในเรื่องเพศเป็นอย่างมาก เนื่องจากมกีารปกปิดความจรงิในเรื่องเพศจากบดิา มารดา   
ซึง่อทิธพิลของการอบรมสัง่สอนในเรื่องเพศ   จะส่งผลท าใหว้ยัรุ่นหญงิชายมทีศันคตเิรื่องเพศที่
แตกต่างกนัตามไปดว้ยและจากระบบความคดิ ความเชื่อและการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัระหว่าง
ชายและหญงิจงึน าไปสู่การที่ท าให้ผู้หญงิมอี านาจในการต่อรองทางเพศต ่า  โดยเฉพาะการมี
เพศสมัพนัธ์ทีไ่ม่ปลอดภยั ซึง่จะส่งผลกระทบกนัเป็นลูกโซ่ต่อสถานภาพทางอนามยัการเจรญิ
พนัธุข์องทัง้ชายและหญงิตามมาได ้   

แต่อยา่งไรกต็าม   ทศันคตทิางเพศโดยภาพรวมแลว้  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัระหว่าง
วยัรุ่นชายและหญงิ โดยวยัรุ่นชายจะไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมมากกว่าหญงิและพบว่า  วยัรุ่น
หญงิยงัคงตอ้งปฏบิตัติามกรอบของสงัคม วฒันธรรมทีก่ าหนดไว้  กล่าวคอืวยัรุ่นชาย  เหน็ดว้ย
กบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน  และได้รบัการยอมรบัทางสงัคมในการมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่าวยัรุ่นหญงิ วยัรุ่นชายสามารถพูดคุยหรอืแสดงความรูส้กึในเรื่องเพศไดอ้ย่างเปิดเผย 
และวยัรุ่นชายมทีศันคตต่ิอการใช้ถุงยางอนามยัในทางบวก  แต่เมื่อมเีพศสมัพนัธ์  โดยเฉพาะ
กบัคนรกัมกัไม่ใชถุ้งยางอนามยั (Amara Soonthorndhada,1996, pp. 18-32; Sartsara 
Srisuman, 2001, pp. 38-42)   

สอดคลอ้งกบั Bethea (1999, p. 1579)  ไดศ้กึษามารดาทีต่ ัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์ส่วนใหญ่
เป็นมารดาวยัรุ่น  ขาดวุฒภิาวะทางอารมณ์  ขาดทกัษะในการแก้ปญัหา ท าให้ไม่สนใจดูแล
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ครรภ์ มคีวามเครยีดวติกกงัวลสูงในระหว่างตัง้ครรภ ์ ส่งผลให้เกดิภาวะแทรกซ้อนในระหว่าง
ตัง้ครรภ ์ระยะคลอดและหลงัคลอดได ้

ส าหรบัการศกึษาในประเทศไทย มกีารศึกษาเกี่ยวกบัทศันคตแิละพฤติกรรมทางเพศ
ของวยัรุน่จ านวนมาก และพบผลการศกึษาเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  คอื ความคดิเหน็ต่อการมี
เพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน พบว่า วยัรุ่นจ านวนหนึ่งเหน็ว่า เป็นเรื่องไม่เสยีหาย และใหเ้หตุผลใน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานว่าเป็นการทดสอบรสนิยมทางเพศก่อนแต่งงานและการมี
เพศสมัพนัธก์บัคู่รกัเป็นเรื่องธรรมดา   ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาของ พรรณี  ภาณุวฒัน์สุข และ
รตันา  ส าโรงทอง (2542, น. 205-216)  และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมทางเพศเชงิเสรมีาก
ทีสุ่ด คอื ทศันคตใินเรือ่งเพศ (สุนิตย ์พวัพนัพฒันา, 2547, น. 72-75)  และวยัรุ่นหญงิมแีนวโน้ม
ที่จะมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมากยิง่ขึ้น   โดยมเีพศสมัพนัธ์กบัคนรกั และมอีตัราการใช้
ถุงยางอนามยัต ่า  จะส่งผลให้เกิดปญัหาพฤติกรรมเสี่ยงทางที่น าไปสู่การเกิดโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์และการตัง้ครรภไ์มพ่งึปรารถนา (ปวณีา สายสงู, 2541, น. 67-69)    

ผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  คือ  การตัง้ครรภ์ไม่พึง
ปรารถนา  ท าใหน้กัเรยีนหญงิตอ้งลาออก เพื่อแต่งงาน มคีรอบครวัขณะทีก่ าลงัศกึษา ส่วนใหญ่
เดก็วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ในขณะก าลงัศกึษาอยู่ ต้องออกจากโรงเรยีน โดยที่ยงัไม่ส า เรจ็การศกึษา 
(เฉลมิศร ีอานก าปงั, 2553, น. 102-105)    

นอกจากนี้  ยงัพบว่า สถานการณ์ทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธแ์บบไม่ตัง้ใจ ไดแ้ก่ การที่
เพื่อนยุแหย่ ท าให้ต้องทดลอง การอยู่กนัตามล าพงัสองต่อสอง มกีารดื่มแอลกอฮอล์   การดู
ภาพจงูใจทางเพศในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทม์อืถอื  และ วยัรุ่นไทยยงัมคีวามรูท้ีจ่ ากดัในเรื่อง
เพศศกึษา  มคี่านิยมทางเพศที่เป็นอสิระ และมพีฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่ปลอดภยั   ซึง่วยัรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศในเชงิบวก จะมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสมัพนัธอ์ยู่ใน
ระดบัน้อยที่สุด  โดยพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศมีความสมัพนัธ์กบัเจตคตต่ิอพฤตกิรรมเสี่ยงทาง
เพศ  (จรรยา ดวงแกว้, 2539, น. 98-126)    

ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ม ี5ประการ คอื  
1)  บทบาททางสงัคมทีค่ลุมเครอื ซึง่น าไปสู่การรบัรูเ้อกลกัษณ์ที่สบัสน (Confused 

Identity) 
2)  มคีวามอยากรูอ้ยากเหน็และการรบัรูท้างเพศทีส่งูขึน้ 
3)  ขาดความรูแ้ละทกัษะชวีติ (Life Skills) ทีจ่ าเป็น 
4)  บดิามารดาไมค่่อยมสี่วนรว่ม 
5)  ขาดการควบคุมตนเองและชอบความเสี่ยง และขาดทกัษะชวีติที่จะช่วยให้

สามารถจดัการกบัความต้องการทางเพศของตนเองหรอืเจรจาต่อรองในสถานการณ์ที่อาจถูก
บงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไมเ่ตม็ใจ  



60 

นอกจากทศันคตแิละสถานการณ์ทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธแ์บบไม่ตัง้ใจของวยัรุ่น  ยงั
พบว่า การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานของวยัรุ่น  ยงัคงยดึมัน่และอยู่บนรากฐานของคตินิยม 
ความเชื่อตามแนวบรรทดัฐานของสงัคมเป็นส่วนใหญ่  (นิมติ มัง่มทีรพัย,์ 2541, น. 135) ดงันัน้ 
การสอนเพศศกึษารอบดา้น สอนใหเ้ยาวชนรูเ้ท่าทนัพฒันาการทางดา้นร่างกาย จติใจ ค่านิยม
ด้านเพศ ตลอดจนสอนให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องเพศของตนเองอย่างมี
วจิารณญาณ รวมถงึทกัษะการใช้อุปกรณ์ป้องกนัโรคทางเพศสมัพนัธ์ เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทาง
เพศทีป่ลอดภยั ปราศจากโรค (สุภาชยั สาระจรสั, 2553) 
 

2.5.2  ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสมพนัธ์ 
วยัรุ่น เป็นวยัที่ชอบทดลอง ค้นคว้าสิง่ใหม่ ชอบสิง่ทา้ทาย จงึมกัมคีวามชอบที่น าไปสู่

พฤตกิรรมเสีย่ง   ซึง่พฤตกิรรมเสีย่งเป็นนิสยัพืน้ฐานของมนุษย์ในการทีจ่ะด ารงชวีติ  บุคคลแต่
ละคนแต่ละวยั  จะมคีวามชอบเสี่ยงที่แตกต่างกนั ส าหรบัวยัรุ่น มคีวามอยากรู้ อยากลองสิง่
ใหม่ๆ  ท าใหม้พีฤตกิรรมเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ โดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์สูง  ท าให้เกดิ ปญัหาตามมา
อกีมากมาย   พฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่น  จงึมใีนหลายด้าน ทัง้ในด้านความเสี่ยงของการบรโิภค   
ความเสี่ยงในการเดินทาง ความเสี่ยงในด้านการเรียน ความเสี่ยงในการคบเพื่อนที่ไม่ด ี 
ตลอดจนความเสี่ยงต่อพฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสม  ซึ่งความเสีย่งเหล่านี้   น าไปสู่ความ  
ลม้เหลวในชวีติ  ซึง่ทองพูล  บวัศร ี(2550, น. 6-7) กล่าวถงึ  พฤตกิรรมเสีย่งว่า เป็นการแสดง
ความตื่นเตน้ การทา้ทาย  การโอ้อวดในพฤตกิรรมทีเ่สีย่ง  เช่น  การสูบบุหรี ่ การเกี่ยวข้องกบั
อบายมขุ  การแขง่ขนัมอเตอรไ์ซด ์ ทีไ่ม่ค านึงถงึความปลอดภยั  เป็นต้น  นอกจากนี้  ยงัแสดง
ถงึการรบัรู ้และความรูส้กึชอบ หรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมทีอ่ยากทดลองสิง่ใหม่  ทีต่ื่นเต้
นท้าทายที่ผู้อื่นอาจเคยท าส าเร็จมาแล้ว  และการกระท านัน้อาจให้ผลตอบแทนที่ต้องการ    
ถึงแม้จะมคีวามเสี่ยงอันตรายสูง หรอือาจเกิดผลเสียมากกว่าก็ตาม รวมถึงการตระหนักถึง
ผลเสยีหรอือนัตรายที่จะเกดิในอนาคตต่อสงัคม จากการเหน็แบบอย่างที่ไม่ดจีากคนรอบข้าง   
แต่ก็ยงัคดิเสี่ยงที่จะกระท าและตระหนักถงึผลเสยี  หรอือนัตรายที่จะเกดิในอนาคตต่อตนเอง    
จงึตัง้ใจทีจ่ะหลกีเลีย่ง  หรอืป้องกนัไวก่้อน  (จุรพีร ภบิาลจนัทร, 2551,  น. 44-46) และการที่
บุคคลเตรยีมตวัใหพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงนัน้ บุคคล
จะต้องเป็นคนที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงอย่างเหมาะสม (งามตา วนินทา
นนท,์ 2550, น. 1-46, ดุจเดอืน  พนัธุมนาวนิ, 2550, น. 27-79)  

เช่นเดยีวกบั อุมาพร ตรงัคสมบตั ิ(2549)  ศกึษาถงึพฤตกิรรมเสี่ยงในวยัรุ่น พบว่า   
เคยววิาท ชกต่อย   การพกอาวุธปืน การใชเ้ครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์การเทีย่วสถานเรงิรมย ์ การมี
เพศสมัพนัธ ์ การขบัรถผาดโผน การสูบบุหรี่ การใชย้าเสพตดิ  เช่น ยาบา้  กญัชา  สารระเหย  
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เฮโรอนี เป็นต้น  และยงัพบอกีว่า แนวโน้มในปจัจุบนั  เยาวชนเริม่กระท าผดิตัง้แต่อายุยงัน้อย  
เช่น  การขบัขี่มอเตอร์ไซค์  แข่งขนักันในยามวิกาล การทะเลาะวิวาททัง้ในและระหว่าง
สถานศกึษา   การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรโดยไม่มกีารป้องกนั   อนัเป็นสาเหตุของการ
ตัง้ครรภท์ าแทง้  ตดิเอดส ์ เป็นตน้  ซึง่ปญัหาเหล่าน้ี  ลว้นเป็น 

สาเหตุส าคญัของการต้องออกจากโรงเรยีนกลางคนั   รวมถงึยงัมวียัรุ่นอกีเป็นจ านวนมาก  
ทีแ่มไ้ม่ได้เกี่ยวขอ้งกบัยาเสพตดิรา้ยแรง  แต่พบว่า มกีารสูบบุหรี ่และดื่มสุรา  อาจกลายเป็น
แนวโน้มทีจ่ะน าไปสู่การเริม่ใชย้าเสพตดิใหโ้ทษ  รวมถงึยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และมผีลเสยี
ต่อการศกึษาเล่าเรยีน 

นอกจากนี้ งามตา  วนินทานนท ์(2551, น. 115) ให้มุมมองว่า พฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
อนัตรายหรอืความสูญเสยี  แต่ถ้ารอดจะไดผ้ลตอบแทนมากมาย    มกัจะเป็นนิสยัในสายเลอืด
ของมนุษย์มาช้านานแล้ว  การชอบความท้าทาย  จึงเป็นจิตลักษณะที่น าบุคคลไปสู่การมี
ภูมคิุ้มกนัตนน้อย   เนื่องจากบุคคลที่ชอบมพีฤตกิรรมเสี่ยง  มกัเป็นคนที่ต้านทานการยัว่ยุได้
น้อย ไม่ว่าจะเป็นการยัว่ยุจากความคดิ   ความรูส้กึภายในตน  และการยัว่ยุจากสถานการณ์
ภายนอก  โดยวยัรุ่นเป็นวยัที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงน้อยกว่าบุคคลวยั
อื่นๆ  เนื่องจากเป็นวยัที่มกีารเปลีย่นแปลงทัง้ทางร่างกาย และจติใจ  ซึ่งมกัพบว่ามวียัรุ่นชอบ
ท าพฤตกิรรมเสีย่งในโอกาสต่างๆ  และบางคนประเมนิผลลพัธ์ของการกระท าต ่ากว่าความเป็น
จรงิ   จงึท าให้เกดิผลเสยีแก่ตนเอง  เช่น  การพาตวัเขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัสารเสพตดิ  ความเสีย่ง
ต่อการตดิเชือ้โรคทางเพศสมัพนัธ์   ความเสีย่งต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  เป็นต้น  สอดคลอ้งกบั 
จติตพิร  ไวโรจน์วทิยาการ (2551, น. 113-114)  ใหท้ศันะว่าพฤตกิรรมเสีย่ง  เป็นการรบัรูแ้ละ
ความรูส้กึชอบ  หรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมทีต่น  

1)  เหน็ว่าจะเกดิผลดกีบัตนในอนาคตแต่ความจรงิไมเ่ป็นเช่นนัน้ 
2)  ตระหนักว่าพฤตกิรรมนัน้ จะเป็นอนัตรายแก่ตนได้ ตามความเป็นจรงิ  แต่

ตอ้งการความตื่นเตน้ ทา้ทาย สนุก อาจบรรลุเป้าหมายไดย้าก  ถา้ไมค่ดิเสีย่ง 
3)  มคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเหล่านัน้  เนื่องจากห่วงในรางวลั หรอืการ

ยอมรบัจากผูอ้ื่น หรอืเคยท าพฤตกิรรมเหล่านัน้ส าเรจ็ หรอืเคยเหน็ผูอ้ื่นท าส าเรจ็มาแลว้ 
ดว้ยเหตุนี้  จงึไดม้กีารศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งกบัพฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคล ไม่

ว่าจะเป็นพฤตกิรรมเสี่ยงน้อยกบัพฤตกรรมใฝ่ดขีองเยาวชน  เป็นวยัที่ชอบสิง่ท้าทายเสี่ยงต่อ
อนัตราย  เป็นวยัทีเ่ป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ จงึมกัเป็นคนทีต่้านทานการยัว่ยุไดน้้อย ไม่ว่าจะเป็น
การยัว่ยุจากความคดิ ความรูส้กึภายในตน และการยัว่ยุจากสถานการณ์ภายนอก   ความชอบ
เสี่ยงของบุคคลมกัปรากฏเพิม่ขึน้อย่างคงที่เรื่อยๆ  จนกระทัง่บุคคลเข้าสู่วยัผู้ใหญ่  (Rivers, 
Reyna, & Mills, 2008, pp. 107-144)   

ดงันักวจิยัที่ศกึษาพฤตกิรรมเสี่ยงในวยัรุ่น เช่นจติตพิร ไวโรจน์วทิยาการ (2551, น.  
113-114)  ที่ศกึษาปจัจยัเชงิเหตุผลของพฤติกรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีน
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มธัยมศกึษาตอนตน้  ผลวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีม่คีวามชอบเสีย่งน้อย  สามารถท านายพฤตกิรรม
สนับสนุนให้เพื่อนท าตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงได้เป็นอย่างด ี เช่นเดยีวกบัทองพูล  บวัศร ี 
(2550, น. 113-114)   ทีศ่กึษาปจัจยัเชงิเหตุแบบบูรณาการ ระหว่างการฝึกอบรมครอบครวั 
และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมที่จะปรบัตัวเป็นคนดีของเยาวชนกระท าผิดในบ้าน
กาญจนาภเิษก   ผลวจิยัพบว่า ประเภทศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน และความสมัพนัธก์บับดิามารดา  รว่มกนัท านายพฤตกิรรมความชอบเสีย่งน้อย  คอื  
เยาวชนทีม่สีตปิญัญาสงู  มคีวามชอบเสีย่งน้อยสูง  มคีวามพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเป็นคนดี มากกว่า
เยาวชนทีม่สีตปิญัญาต ่า 

ในท านองเดยีวกบัพฤตกิรรมเสีย่งในดา้นการใชส้ารเสพตดิ  Steinberg (1996) พบว่ามี
ปจัจยั  3 ประการ ทีท่ าใหว้ยัรุน่มพีฤตกิรรมชอบเสีย่งมสีาเหตุมาจาก 

1) ปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological)   พบว่า บุคคลที่มีคุณลักษณะทาง
บุคลกิภาพบางอย่าง ซึ่งปกตจิะมมีาก่อนถงึวยัรุ่น   มกัจะใชย้าเสพตดิและสุรามากกว่าเพื่อนๆ  
คุณลกัษณะเหล่านี้  ประกอบด้วย  ความฉุนเฉียว หุนหนั พลนัแล่น  ภาวะซมึเศร้า  รวมถึง
ทศันคตทิีด่ต่ีอการใชส้าร เสพตดิ  

2) ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพ (Interpersonal)  พบว่า บุคคลที่มสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัไม่ด ี คอื ห่างเหนิ ไม่เป็นมติรหรอืขดัแยง้  มกัจะมปีญัหาการใช้สารเสพตดิมากกว่า
บุคคลที่เตบิโตมาในครอบครวัที่ใกล้ชดิและให้การสนับสนุน วยัรุ่นที่ใช้ยาเสพตดิมกัจะมบีดิา
มารดาทีต่ามใจมากเกนิไป  ไมส่นใจ  หรอืไมย่อมรบั   และมกัมาจากบา้นทีส่มาชกิในครอบครวั
ใชย้าเสพตดิ  นอกจากนี้  คนทีใ่ชย้าเสพตดิและดื่มสุรามาก  มกัจะมเีพื่อนทีใ่ชย้าเสพตดิและดื่ม
สุราเช่นกนั  

3) ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม (Contexual) พบว่า  วยัรุ่นทีใ่ชย้าเสพตดิมกัอาศยัอยู่
ในสิง่แวดล้อมทางสงัคม  ที่ท าให้การใช้ยาเสพตดิง่ายขึน้ ความรุนแรงของการใช้กฎหมายยา
เสพตดิ  และการน าเสนอการใชย้าเสพตดิทางสื่อมวลชน มคีวามเป็นไปไดม้ากทีจ่ะใชย้าเสพตดิ
งา่ยขึน้  

ดงันัน้ จากการทบทวนทฤษฎแีละวรรณกรรมขา้งต้น จะเหน็ไดว้่า  บุคคลทีม่พีฤตกิรรม
เสีย่งน้อยในดา้นพฤติกรรมเสีย่งต่างๆ  จะเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมทีน่่าพงึปรารถนา  ซึง่สะทอ้นให้
เหน็ว่า บุคคลเหล่านี้  เป็นผูท้ี่มภีูมคิุ้มกนัตนมาก  และมคีวามชอบเสีย่งน้อย จงึท าใหค้าดใน
งานวจิยันี้ไดว้่า วยัรุ่นหญงิทีม่คีวามชอบเสีย่งน้อยนัน้ จะมภีูมคิุม้กนัในการด าเนินชวีติมากกว่า
ผูท้ีม่คีวามชอบเสีย่งสงู ทีจ่ะท าใหม้พีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภไ์ด้ 
 
 
 



 
บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

 การวจิยัเรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ในมารดาวยัรุ่น
จงัหวดัลพบุร ี เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบแบบควบคุมเคร่งครดั (Correlation 
Comparative Study)  โดยเปรยีบเทยีบกลุ่มที่มคีุณลกัษณะใกล้เคยีงกนั  ไดแ้ก่ มารดาวยัรุ่น 
และวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งแตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร  รวมทัง้ศกึษาสาเหตุสมทบทางดา้น
จติลกัษณะ และสถานการณ์ของมารดาวยัรุน่  และวยัรุน่กลุ่มเสีย่ง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภภ์ายใต้กรอบความคดิพื้นฐานมาจากรูปแบบปฏสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism Model) 
ของ Endler and Magnusson (1977) มกีารสรา้งและใชแ้บบวดั  ตลอดจน  น าแบบวดัทีไ่ดผ้่าน
การตรวจสอบคุณภาพมาใชก้ารเกบ็ขอ้มลู  โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ วยัรุ่นหญงิทีต่ ัง้ครรภแ์ละ
วยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสี่ยง  ตอบแบบวดัต่างๆ  แล้วจงึน าขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะหด์้วยเครื่องมอื
ทางสถติ ิ
 ในส่วนน้ี จะไดน้ าเสนอเกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่งและวธิกีารสุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืวดัตวัแปร
วธิกีารหาคุณภาพเครื่องมอืวดั วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู และสถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยั ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ์ในมารดาวยัรุ่น  ท าให้ผู้วจิยัสามารถน ามาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นกรอบแนวคดิใน
การศกึษาเพื่ออธบิายถงึปจัจยัทางจติสงัคมของมารดาวยัรุ่น  โดยสามารถแบ่งปจัจยัที่อธบิาย
พฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่ เป็น 4  ดา้น ตามประเภทของตวัแปร  คอื 
 

3.1.1  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  
3.1.1.1  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) 
ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ม ี 7 ตวัแปร คอื 

1) กลุ่มสถานการณ์ม ี 3  ตวัแปร  คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั 
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2) กลุ่มจติลกัษณะเดมิม ี 4 ตวัแปร คอื  สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์

3.1.1.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  ประกอบดว้ย 
1)   พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ม ี 2  ตวัแปร คอื 

(1)  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ 
(2)  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์

2)   กลุ่มผลของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ม ี 2 ตวัแปร คอื ตัง้ครรภ ์และ
ไมต่ัง้ครรภ ์

3.1.1.3   ตวัแปรประสาน (Mediating Variables) 
เป็นตวัแปรแทรกเชื่อม คอื ตวัแปรกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ ม ี2 ตวัแปร 

ไดแ้ก่  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์

3.1.1.4   ตวัแปรแบ่งกลุ่มยอ่ย (Moderating Variables) 
คอืลกัษณะทางชวีสงัคมและภูมหิลงั  ไดแ้ก่ อายุ  รายได ้ สถานภาพสมรสของ

บดิามารดา ประวตักิารเลี้ยงดูของครอบครวั  การศกึษา  อาชพี ลกัษณะการพกัอาศยั ประวตัิ
การท าแท้ง การใช้สารเสพติด ประวตัิการมเีพศสมัพนัธ์ พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท  
โรงเรยีน และการเปิดรบัสื่อต่างๆ 
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ภาพท่ี  3.1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 
 
 

พฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
 

 

       1.การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์   
       2.พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์
 
 

สถานการณ์ 
 

1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม 
2.การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  
3.สมัพนัธภาพในครอบครวั 

 

จิตลกัษณะเดิม 
 

1.สุขภาพจติ 
2.ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 
3.ความเชื่ออ านาจในตน 
4.แรงจงูใจสมัฤทธิ ์      
 

 

จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ 

 

1.ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ ์  
2.ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ 

 

การ
ตัง้ครรภ ์
ในวยัรุ่น 

 

*ตัง้ครรภ ์
*ไมต่ัง้ครรภ ์
 
 

 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมิูหลงั 
 

อาย ุ  รายได ้  สถานภาพสมรสของบดิามารดา ประวตักิารเลีย้งดขูองครอบครวั การศกึษา  
อาชพี ลกัษณะการพกัอาศยั ประวตักิารท าแทง้  การใชส้ารเสพตดิ ประวตักิารมเีพศสมัพนัธ ์ 
กลุ่มเพื่อนสนิท  โรงเรยีน และการเปิดรบัสื่อต่างๆ 
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3.2  ค านิยามศพัทท่ี์ใช้ในการศึกษา 
  
 การศกึษาในครัง้นี้  ผูศ้กึษาไดใ้หค้ านิยามศพัท์ เพื่อความเขา้ใจทีต่รงกนั ดงันี้ 
  

3.2.1  มารดาวยัรุ่น   
หมายถงึ เดก็หญงิ ระหว่างอายุ 10-20 ปี มกีารตัง้ครรภ์ หรอืเคยผ่านการตัง้ครรภ์

มาแลว้  เป็นผลจากการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ป้องกนัหรอืคุมก าเนิดไม่ถูกวธิ ีหรอืเกดิขึน้ในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น โดนล่วงละเมดิทางเพศ ฯลฯ 

 
3.2.2  กลุ่มพฤติกรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  
หมายถงึ แบบการปฏบิตัใินการตัง้ครรภ ์ เกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตัหิรอืมพีฤตกิรรม

ทางเพศ อนัเนื่องมาจาก ความรูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอดและเรยีนรูจ้ากสงัคม ครอบครวั รวมถงึ
แนวทางในการปฏบิตัต่ิอเรือ่งเพศ  ซึง่ในงานวจิยันี้ไดแ้บ่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่ 
เป็น 2 ตวัแปร คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ และพฤตกิรรมการคุมก าเนิด 

3.2.2.1 การหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ หมายถึง เจตนาเชงิ
พฤติกรรมหรอืความพร้อมของบุคคลต่อการกระท าหรอืกิจกรรมที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ ์โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิการเสพยาหรอืของมนึเมา  การดู
สื่อลามก และเลอืกสถานทีท่ี่ควรหรอืไม่ควรไป เช่น บา้นเพื่อน หอพกัของคู่รกั/แฟน  สถาน
เรงิรมย ์  แบบวดัในการวจิยัครัง้นี้ มพีื้นฐานมาจากแบบวดังานวจิยัของ ปานวาด ปรยีานนท ์
(2548, น. 137-139) จ านวน 20 ขอ้ พนอวด ีจนัทนา (2547, น. 150-170) จ านวน 28 ขอ้ ณฐา
ภพ  ระวะใจ (2554) จ านวน 21 ขอ้ และสุมาล ีสวยสะอาด (2550, น. 123-129) จ านวน  20 ขอ้  
แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย”  คะแนนพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภข์องมารดาวยัรุ่นทีไ่ด้คะแนนมากในแบบวดั แสดงว่า เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภม์าก 

3.2.2.2 พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ หมายถงึ พฤตกิรรมทาง
เพศของบุคคล โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอื
การปฏบิตัตินในการดูแลตนเอง  มใิหต้ัง้ครรภ์  โดยเลอืกกระท าการต่างๆ ทีป้่องกนัการตัง้ครรภ ์
เช่น ใชถุ้งยางอนามยั  การรบัประทานยาคุมก าเนิด  พฤตกิรรมการปฏเิสธ  เป็นต้น แบบวดัใน
การวจิยัครัง้นี้ มพีืน้ฐานมาจากแบบวดัพฤตกิรรมการคุมก าเนิดของ ชบาไพร โพธิส์ุยะ (2552) 
จ านวน 43 ขอ้ โดยพจิารณาองคป์ระกอบของพฤตกิรรมใน 3 ดา้น เกี่ยวกบัความเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภข์ณะมเีพศสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 2) ความรูด้า้นการคุมก าเนิด และ 
3) ทศันคตกิารคุมก าเนิด  และวรญัญา พทิกัษ์เทพสมบตั ิ(2545, น. 107-117)  ศกึษาปจัจยัทีม่ ี

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=creator&CreatorId=273575&doc_type=0&q=%C7%C3%D1%AD%AD%D2%20%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC%E0%B7%BE%CA%C1%BA%D1%B5%D4


67 

ผลต่อพฤตกิรรมการใชย้าคุมก าเนิดฉุกเฉินของวยัรุ่น จ านวน  45 ขอ้ ผู้ทีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดั
นี้  แสดงว่ามพีฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธส์งู 
 

3.2.3   กลุ่มลกัษณะสถานการณ์   ทัง้หมด 4 ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
3.2.3.1 การได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม หมายถงึ การรบัรู้

เรือ่งราวต่างๆ จากการปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในกลุ่ม หรอืการไดร้ว่มกจิกรรมกบัเพื่อน รวมถงึการ
คลอ้ยตามการชกัจูง หรอืการเลยีนแบบพฤตกิรรมจากเพื่อนทีม่อีทิธพิลในการให้ความกระจ่าง
เรือ่งเพศสมัพนัธ ์ หรอืเป็นทีป่รกึษาในเรื่องต่างๆ  การเป็นแบบอย่างท าตาม  รวมถงึปจัจยัการ
มคีนรกั ความใกล้ชิด ชักน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์  หรอืมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่  
พฤติกรรมการมีคู่รกั  การใช้สารเสพติด  การเที่ยวสถานเริงรมย์  การอ่านหนังสือ โป๊  ดู
ภาพยนตร ์ วดีโีอ  วซีดี ี การมเีพศสมัพนัธ ์ การขายบรกิารทางเพศ และการตัง้ครรภ์ วดัดว้ย
แบบวดัทีม่พีืน้ฐานมาจากแบบวดัในงานวจิยัของแบบวดักลุ่มเพื่อนในงานวจิยัของ ศรณัย ์ พมิพ์
ทอง (2554, น. 270-273)  จ านวน  10  ขอ้ วรรณลดา กนัต์โฉม (2553, น. 165-166)  จ านวน  12  
ขอ้  ณฐาภพ  ระวะใจ (2554, น. 142)  จ านวน 16  ขอ้ และ สุมาล ี  สวยสะอาด (2550, น. 
129-130)  จ านวน 11 ขอ้ แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ  6  หน่วย ตัง้แต่  “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิ
เลย”   ผู้ที่ได้คะแนนมากในแบบวดันี้  แสดงว่า เป็นผู้ที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก 

3.2.3.2  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน  หมายถงึ การทีว่ยัรุน่ รบัรูว้่า บดิา 
มารดา หรอืผูป้กครองของตน  อบรมเลีย้งดตูนในลกัษณะใหค้วามรกั   ใหค้วามใกลช้ดิสนิม
สนม ยอมรบัตน และช่วยเหลอืสนบัสนุนตนมากน้อยเพยีงใด มกีารใหร้างวลั เมื่อตนกระท า
ความดลีงโทษเมือ่ตนกระท าผดิ และไดอ้ธบิายเหตุผลในการส่งเสรมิ หรอืขดัขวางกระท าของตน
มากน้อยเพยีงใดและท าไดอ้ยา่งสม ่าเสมอเพยีงใด แบบวดันี้เป็นของดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และ
คณะ (2536) วรรณลดา กนัตโ์ฉม (2553, น. 175-176) จ านวน 10 ขอ้  และสุมาล ี สวยสะอาด 
(2550, น. 127-129) จ านวน 20 ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตร  6 หน่วย  ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิ
เลย”   ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้เป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 

3.2.3.3 สมัพนัธภาพในครอบครวั  หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมทีพ่่อแม่ปฏบิตัิ
ต่อลูก พฤตกิรรมที่ลูกปฏบิตัิต่อพ่อแม่  และพฤตกิรรมที่พ่อแม่ปฏบิตัต่ิอกนั  เช่น พ่อแม่ให้
ความรกั  ความห่วงใย  ไว้วางใจ  ให้ลูกมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ แสดงความคดิเหน็  มกีาร
พกัผ่อนร่วมกนัในครอบครวั  ให้ก าลงัใจลูกและไม่เขม้งวดกวดขนัหรอืควบคุมมากเกนิไป  ลูก
ใหค้วามความรกัความเคารพต่อพ่อแม่  ยอมรบักฎเกณฑม์าตรฐานของพ่อแม่  ตลอดจนความ
กลมเกลยีวของพ่อแมท่ีม่ต่ีอกนั เป็นตน้  ตวัแปรนี้ วดัโดยแบบวดัทีม่พีืน้ฐานมาจากแบบวดัของ 
อุไรรตัน์  แก้วไกรสร  (2553, น. 89-90) จ านวน  24  ขอ้ เสาวภา  เบญ็จพนัธุท์ว ี(2540, น. 
71-76) จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้มมีาตร 6 หน่วย ตัง้แต่“จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ ไม่จรงิเลย”  และสถาบนั
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พฒันาการสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล (2552, น. 96-98) ซึง่ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากใน
แบบวดันี้  เป็นผูท้ีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัสงู 
 

3.2.4   กลุ่มจิตลกัษณะเดิม   ทัง้หมด  4  ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
3.2.4.1  สุขภาพจติ หมายถงึ สภาวะทางอารมณ์และทางจติทีเ่กี่ยวกบัปริมาณ

ความวติกกงัวลน้อย ความเครยีดน้อย การทีไ่ม่มคีวามรูส้กึทุกขใ์จโดยปราศจากเหตุผลอนัควร 
ความสบายใจไม่หวาดกลวัจนเกนิเหตุ การมสีมาธแิละมคีวามมัน่คงทางอารมณ์ ตวัแปรนี้วดั
โดยแบบวดัสุขภาพจติคนไทย ของกรมสุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข  (Thai Mental Health 
Indicator Version 2007 หรอื TMHI Version 2007) หมายถงึ แบบวดัสุขภาพจติทีส่รา้งขึน้ 
เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคคล โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดของความหมาย
สุขภาพจติ องค์ประกอบของสุขภาพจติ (Domain)  และองค์ประกอบย่อยของสุขภาพจติ  
(Subdomain) มจี านวนรวม 15  ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 4 หน่วย  ตัง้แต่ “มากทีสุ่ด” ถงึ 
“ไมเ่ลย” ผูท้ีม่คีะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดมีาก 

3.2.4.2 ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  หมายถงึ ปรมิาณความสามารถในการ
คาดการณ์ไกลเลง็เหน็ความส าคญัของสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนในอนาคต และบงัคบัตนเอง
ใหอ้ดไดร้อได ้ หรอืเลอืกทีจ่ะไมร่บัประโยชน์เลก็น้อยในทนัท ีแต่จะรอรบัประโยชน์ทีย่ ิง่ใหญ่กว่า
หรอืส าคญักว่าทีจ่ะตามมาในภายหลงั โดยมกีารกระท าทีเ่ป็นขัน้ตอนเพื่อน าไปสู่ผลทีป่รารถนา
ดงักล่าวในอนาคต ตวัแปรนี้ วดัดว้ยแบบวดัที่มพีืน้ฐานมาจากแบบวดัของ สุชาดา ชลานุเคราะห ์
(2553, น. 330-331) จ านวน 12 ขอ้ ณฐาภพ ระวะใจ (2554, น. 142) จ านวน 11 ขอ้ และสุมาล ี 
สวยสะอาด (2550, น. 132-133) จ านวน 10 ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ตัง้แต่  “จรงิ
ทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” ผู้ทีไ่ด้คะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ี่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสงู 

3.2.4.3 ความเชื่ออ านาจในตน  หมายถงึ ความเชื่อของบุคคลว่าการทีต่นจะ
ไดร้บัผลดผีลเสยีทีเ่กดิขึน้ในงาน เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัโชคชะตา 
สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง หรอืเกดิจากบุคคลอื่น วดัดว้ยแบบวดัทีม่พีืน้ฐานมา
จากแบบวดัของเมธนิี คุปพทิยานันท ์ (2546, น. 283-285) จ านวน 12 ขอ้, ณฐาภพ  ระวะใจ 
(2554, น. 141)  จ านวน  13  ขอ้ และ สุมาล ี  สวยสะอาด  (2550, น. 133)   จ านวน 10 ขอ้ 
โดยแต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ตัง้แต่  “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” ผูท้ีม่ไีดค้ะแนนมากใน
แบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู 

3.2.4.4  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ หมายถงึ  ความมุ่งมัน่ที่จะปฏบิตัสิิง่ใดใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ มคีวามพยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะมากมายเพยีงใด เพื่อใหบ้รรลุ
ซึง่เป้าหมายทีต่ ัง้ใจไว ้ ตวัแปรนี้  ใชแ้บบวดัของสุมติตรา เจมิพนัธ ์(2545, น. 50) จ านวน  10  ขอ้ 
วรรณลดา  กนัต์โฉม  (2553, น. 171-172) จ านวน  20 ขอ้ และ จติตพิร  ไวโรจน์วทิยาการ 
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(2551, น. 113-114)   จ านวน  10  ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ  6  หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด”  
ถงึ “ไมจ่รงิเลย”  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์าก 

 
3.2.5  กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์   ทัง้หมด   2  ตวัแปร  ไดแ้ก่ 

3.2.5.1  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และ
ความเชื่อต่อการมเีพศสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิบวก ไดแ้ก่ การยอมรบั ชอบ  พอใจ หรอืสนับสนุน
ต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น ส่วนลกัษณะเชงิลบ ไดแ้ก่ การไม่ยอมรบั  การไม่ชอบ  ไม่พอใจ  หรอื
คดัคา้นต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น ตวัแปรนี้   ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงโดยมพีืน้ฐานมาจากแบบวดั
ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรสของพชัรนิทร ์วนิัยกุลพงค์ (2546, น. 129-130)  
จ านวน  15  ขอ้, ณฐาภพ  ระวะใจ (2554, น. 138), สุมาล ี  สวยสะอาด (2550)  และ อาทติย ์
รตันาสมจติร (2547, น. 73-75)  จ านวน 15 ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ  6  หน่วย  ตัง้แต่ 
“จรงิที่สุด”  ถงึ “ไม่จรงิเลย” ซึ่งขอ้ความม ี2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่แสดงว่า  บุคคลนัน้มี
ทศันคตใินเรือ่งต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่ ในทศิทางทีเ่หน็ดว้ย หรอืขอ้ความทางบวก มคีวามโน้ม
เอยีงจะปฏบิตัพิฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  ส่วนลกัษณะทีไ่ม่เหน็ด้วยหรอืขอ้ความ
ทางลบ  มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะคดัคา้นพฤตกิรรมนี้ 

3.2.5.2 ความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ ์ 
หมายถงึ  การที่ตนรบัรู้ และความรู้สกึชอบ หรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมที่ตนแสดงออก 
โดยเหน็ว่าจะเกดิผลดกีบัตนในอนาคต   หรอืตระหนักว่าพฤตกิรรมนัน้   จะเป็นอนัตรายแก่ตน
ได ้แต่ตอ้งการความตื่นเตน้ ทา้ทาย สนุก ต่อพฤตกิรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายไดย้าก ถ้าไม่คดิ
เสีย่ง และมคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม   เนื่องจากหวงัในรางวลัหรอืการยอมรบัจากผูอ้ื่น  
ตวัแปรนี้เป็นแบบวดัของวรรณลดา  กนัต์โฉม  (2553, น. 173-174)  จ านวน 10  ขอ้, สุมาล ี   
สวยสะอาด (2550)  จ านวน 20 ขอ้  และ ศรณัย ์ พมิพท์อง  (2554, น. 260-262)  จ านวน 12 
ขอ้ แต่ละขอ้มมีาตร  6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด”  ถงึ “ไมจ่รงิเลย”  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้ 
เป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งสงู 
 

3.2.6  ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมิูหลงั   
แบบสอบถามที่สรา้งขึน้ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะของมารดาวยัรุ่น  เช่น 

อายุ  รายได้  สถานภาพสมรสของบดิามารดา ประวตักิารเลี้ยงดูของครอบครวั  (การปลูกฝงั
ความคดิความเชื่อ)  การศกึษา  อาชพี  ลกัษณะการพกัอาศยั ประวตักิารท าแท้ง  การใช้สาร
เสพตดิ ประวตักิารมเีพศสมัพนัธ ์ พฤตกิรรมเสีย่งของกลุ่มเพื่อนสนิท  โรงเรยีน และการเปิดรบั
สื่อต่างๆ โดยใหเ้ลอืกตอบจากค าตอบทีไ่ดใ้หไ้วใ้นแบบสอบถาม 
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3.2.7  วยัรุ่นหญิง    
หมายถงึ  เดก็หญงิทีม่อีายรุะหว่าง 10-20 ปี มพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ไดแ้ก่  มี

คนรกัหรอืแฟน และอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ ์
และไมเ่คยมปีระวตัติัง้ครรภ์ 
 
3.3  สมมติฐานการวิจยั 
 

สมมติฐานท่ี 1 มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ได้รบัการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภม์าก เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า  มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภม์ากกว่า และมพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกกว่ากลุ่มมารดา
วยัรุน่ประเภทตรงขา้ม 

สมมติฐานท่ี 2 มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก   
เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์มากกว่า มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์มากกว่า   และมพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ากลุ่มมารดาวยัรุ่น
ประเภทตรงขา้ม 

สมมติฐานท่ี 3  มารดาวัยรุ่นที่มีสุขภาพจิตดีมาก มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิม์าก มี
สมัพนัธภาพในครอบครวัมาก เป็นผู้ที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์มากกว่า มกีาร
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่าและมีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ากลุ่มมารดาวยัรุน่ประเภทตรงขา้ม 

สมมติฐานท่ี 4   ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ  4  ตวัแปร  (สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน   ความเชื่ออ านาจภายในตน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์    ร่วมกบัตวัท านาย
กลุ่มสถานการณ์  3  ตวัแปร  (การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั)  รวมเป็น 7 ตวัแปร สามารถท านายความ
แปรปรวนของทศันคตต่ิอการตัง้ครรภห์รอืมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธไ์ดม้ากกว่าตวัท านายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพยีงกลุ่มเดยีวอยา่งน้อย  5% 

สมมติฐานท่ี 5   ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 7 ตวัแปร (สุขภาพจติ  
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  การได้รบั
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั) ร่วมกบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร (ทศันคติต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ )  
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รวมทัง้สิน้  9 ตวัแปร   สามารถท านายความแปรปรวนของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ์ หรอืพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์    ได้มากกว่าตวัท านายจากกลุ่มจติ
ลกัษณะเดมิและสถานการณ์ หรอืกลุ่มตวัท านายจติลกัษณะตามสถานการณ์ อยา่งน้อย 5% 

สมมติฐานท่ี 6   จติลกัษณะเดมิ 4 ตวัแปร (สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจภายในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์  กลุ่มสถานการณ์  3  ตวัแปร  (การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั)   กลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์
และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์) และ กลุ่มพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์2 ตวัแปร (การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์และพฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ)์  รวมเป็น 11 ตวัแปร  สามารถจ าแนกการตัง้ครรภ ์และไม่ตัง้ครรภข์องกลุ่ม
ตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง  โดยเฉลีย่ 60 % 
 
3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

3.4.1   ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้  ศกึษา 

3.4.1.1  มารดาวยัรุ่น ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัลพบุร ีทุกอ าเภอ (11 อ าเภอ)  เป็น
กลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง  โดยมเีงื่อนไข   คอื เป็นวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภห์รอืผ่านการตัง้ครรภ์ที่
พงึปรารถนา หรอืไม่พงึปรารถนาดว้ยการสมรส หรอืไม่ไดส้มรสกต็าม  มคีวามเตม็ใจใหข้อ้มลู  
จ านวน 1,607 คน  (ขอ้มูลกลุ่มงานยุทธศาสตร ์ในช่วงเวลา 1 ตุลาคม 2555-30 กรกฎาคม  2556  
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร)ี     

ส าหรบัในการศกึษาครัง้นี้ เนื่องจากจ านวนประชากรทีม่อียู่จรงิในพืน้ทีม่จี านวน
มาก เพื่อให้การศกึษาวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ผู้วจิยัจงึได้
ปรบัลดกลุ่มประชากรลงเหลอืรอ้ยละ 50 ของแต่ละอ าเภอ  

3.4.1.2  กลุ่มเปรยีบเทยีบ  คอื วยัรุ่นหญงิ  เป็นกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง  
โดยมเีงื่อนไข   คือ เป็นวยัรุ่นที่มพีฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  ได้แก่  มคีนรกัและอยู่ใน
สิง่แวดลอ้มทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึกบักลุ่มมารดาวยัรุน่ในแต่ละอ าเภอ  ดงัตารางที ่3.1 
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ตารางท่ี 3.1  แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายจ าแนกรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2556 
 
อ าเภอ รวม เมอืง พฒันา 

นิคม 
โคก
ส าโรง 

ชยั
บาดาล 

ท่า
วุง้ 

บา้น
หมี ่

ท่า
หลวง 

สระ
โบสถ ์

โคก
เจรญิ 

ล า
สนธ ิ

หนอง
ม่วง 

มารดา
วยัรุ่น 

1,607 1,146 56 59 101 38 65 25 20 31 27 39 

ปรบั
ลด
รอ้ยละ 
50  

807 573 28 30 51 19 33 13 10 16 14 20 

วยัรุ่น
หญงิ 

807 573 28 30 51 19 33 13 10 16 14 20 

 
3.4.2   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้   คอื มารดาวยัรุ่น และวยัรุ่นหญงิกลุ่มเสีย่งทีอ่าศยั

อยู่ในจงัหวดัลพบุรทีุกอ าเภอ  ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้  มขี ัน้ตอนและ
หลกัเกณฑ ์ คอื  

3.4.2.1  ผูว้จิยัไดท้ าการเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง โดย ก าหนดขนาดตวัอย่างใชว้ธิกีาร
สุ่มตวัอย่างแบบ Multistage Sampling  โดยก าหนดใหก้ลุ่มตวัอย่าง ต้องเป็นตวัแทนจากทุก
อ าเภอ  แบบ  Proportion  และใชก้ารก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างของแต่ละอ าเภอของทาโร ยา
มาเน (Taro Yamane)     
     n   =           N 

                  1 + N (e)2 

e  คอื   ความคาดเคลื่อนของการเลอืกตวัอยา่งทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%  
N คอื   ขนาดของประชากร 
n  คอื   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  โดยใช้สูตรการค านวณ
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามวธิขีองยามาเน  (Yamamne, 1967, p. 583)  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
ให้มคีวามคลาดเคลื่อนที่ 0.05  โดยค านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างจากประชากรทัง้หมดของทุก
อ าเภอ (11 อ าเภอ)  เช่น  จ านวนมารดาวยัรุ่นในอ าเภอเมอืงทัง้หมด 573 คน ค านวนขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งได ้ โดยผูว้จิยัตอ้งการทดสอบ ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95 %  ดงันี้ 
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573 

         1+ 573 (0.05)2 

กลุ่มตวัอยา่ง (n) ควรจะมจี านวนเท่ากบั   238  คน  
ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ กลุ่มมารดาวยัรุ่น จ านวน 454  

คน  และวยัรุน่หญงิ จ านวน 454 คน รวมทัง้สิน้ 908 คน ดงัตารางที ่3.2 
 
ตารางท่ี 3.2  แสดงจ านวนกลุ่มเป้าหมายทีป่รบัลดจ านวน จ าแนกรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2556 
 
อ าเภอ เมอืง พฒันา 

นิคม 
โคก
ส าโรง 

ชยั
บาดาล 

ท่า
วุง้ 

บา้น
หมี ่

ท่า
หลวง 

สระ
โบสถ ์

โคก
เจรญิ 

ล า
สนธ ิ

หนอง
ม่วง 

รวม 

กลุ่ม
มารดา 

238 26 28 45 18 30 12 10 15 13 19 454 

กลุ่มวยัรุ่น
หญงิ 

238 26 28 45 18 30 12 10 15 13 19 454 

   
3.4.2.2  จากนัน้  สุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random Sampling โดยการจบั

สลากรายชื่อกลุ่มเป้าหมายในแต่ละอ าเภอตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางดงักล่าว    
โดยการเกบ็ตวัอย่างในครัง้นี้  เกบ็ตวัอย่างไดท้ัง้หมดจ านวน  908  ตวัอย่าง 

เมื่อน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องแลว้ มจี านวนขอ้มลูที่ใช้ไดจ้รงิในการวจิยัครัง้นี้  คอี 
รวมทัง้สิน้จ านวน  881  ตวัอยา่ง  จ าแนกเป็น 

กลุ่มมารดาวยัรุ่น จ านวน  427 คน คดิเป็นรอ้ยละ 94.05 
กลุ่มวยัรุ่นหญงิ   จ านวน  454 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

  
3.5  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   
  
 เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัตวัแปรในการวจิยัน้ี ประกอบดว้ย แบบวดักลุ่มพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์
แบบวดักลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์   แบบวดักลุ่มลกัษณะสถานการณ์   แบบวดักลุ่มจติ 
ลกัษณะเดมิ และแบบสอบถามลกัษณะทางชวีสงัคมและภมูหิลงั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 3.5.1  แบบวดัตวัแปรพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์

แบบวดัตวัแปรพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  เป็นแบบวดัที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้ รวมทัง้มกีาร
ปรบัปรุงขอ้ค าถามขึน้ใหม่จากแบบวดัทีไ่ดม้าตรฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ 

       
       
    n  
=    
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3.5.1.1  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ (แบบวดัชุดที่ 1 รูปแบบ
การใชช้วีติ) มเีนื้อหาเกีย่วกบัเจตนาเชงิพฤตกิรรม หรอืความพรอ้มของบุคคลต่อความพยายาม
ทีจ่ะหลกีเลีย่งการกระท า หรอืกจิกรรมทีน่ าไปสู่ความเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  โดยการเลอืกกระท า
หรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิ การเสพยาหรอืของมนึเมา  การดูสื่อลามก และเลอืกสถานทีท่ี่
ควรหรอืไม่ควรไป  เช่น  บา้นเพื่อน หอพกัของคู่รกั/แฟน  สถานเรงิรมย์  แบบวดัในการวจิยั
ครัง้นี้  มพีื้นฐานมาจากแบบวดัรูปแบบการใช้ชีวิต งานวิจยัของแบบวดัในการวิจยัครัง้นี้ มี
พืน้ฐานมาจากแบบวดังานวจิยัของ ปานวาด ปรยีานนท ์(2548, น. 137-139) จ านวน 20 ขอ้, พนอ
วด ีจนัทนา (2547, น. 150-170) จ านวน 28 ขอ้ ณฐาภพ ระวะใจ (2554) จ านวน 21 ขอ้ และ 
สุมาล ี สวยสะอาด (2550, น. 123-129)  จ านวน  20 ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย 
ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย”  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถามขึน้มา จ านวน 15  
ขอ้  มขีอ้ความทางบวก 7 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ  8  ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดันี้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 2.80 ถงึ 10.11 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.23 ถงึ 0.61   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้ เท่ากบั 0.842 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้ 5,7,8,9,13,14,15 
กรณขีอ้ความทางลบ ประกอบดว้ย ขอ้ 1,2,3,4,6,10,11,12 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง

ต่อต่อการตัง้ครรภ ์ โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื 
จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และ ไม่จรงิเลย ส าหรบัขอ้ความทางลบจะให้
คะแนนในทศิทางกลบักนั   ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน  ผู้
ทีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภส์งู 

ตวัอย่าง แบบวดัการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์(แบบวดัชุดที ่ 1  
รปูแบบการใชช้วีติ) 

 (0) ฉนัมกัไปเทีย่วตามล าพงั หรอืไปกบัเพศตรงขา้มสองต่อสอง 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.1.2  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ (แบบวดัชุดที ่2  การป้องกนั
การตัง้ครรภ์)  มเีนื้อหาเกี่ยวกบัวธิกีารมเีพศสมัพนัธ์ของบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการ
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ปฏบิตัตินในการดูแลตนเอง  มใิหต้ัง้ครรภ ์ โดยเลอืกกระท าการต่างๆ ทีป้่องกนัการตัง้ครรภ ์
เช่น ใชถุ้งยางอนามยั  การรบัประทานยาคุมก าเนิด  พฤตกิรรมการปฏเิสธ  เป็นต้น แบบวดัในการ
วิจ ัยครัง้น้ี มีพื้นฐานมาจากแบบวัดพฤติกรรมการคุมก าเนิดของชบาไพร  โพธิส์ุยะ (2550)  
จ านวน 43 ขอ้ โดยพจิารณาองคป์ระกอบของพฤตกิรรมใน 3 ด้าน เกี่ยวกบัความเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภข์ณะมเีพศสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 2) ความรูด้า้นการคุมก าเนิด และ 
3) ทศันคตกิารคุมก าเนิด  และวรญัญา พทิกัษ์เทพสมบตั ิ(2545, น. 107-117)  ศกึษาปจัจยัทีม่ผีล
ต่อพฤตกิรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินของวยัรุ่น จ านวน  45 ขอ้  ซึ่งผู้วจิยัได้น ามาปรบัปรุง
แบบสอบถามขึน้มา จ านวน 12  ขอ้ มขีอ้ความทางบวก 5 ขอ้ และมขีอ้ความทางลบ  7 ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดั  คดัเลอืกขอ้ที่ผ่านเกณฑ ์รวม 10  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก  4  ขอ้  และขอ้ความทางลบ  6  ขอ้ พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง  3.66 ถงึ 10.35 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.21 ถงึ 0.67  ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้  เท่ากบั  0.823 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้ 5,6,9,10 
กรณขีอ้ความทางลบ ประกอบดว้ย ขอ้ 1,2,3,4,7,8 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัพฤตกิรรมการคุมก าเนิด โดย

ขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื จรงิทีสุ่ด  จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และ ไม่จรงิเลย สาหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทางกลบักนั   
ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  10-60 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้ 
แสดงว่าเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดสงู 

ตวัอย่าง แบบวดัพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ (แบบวดัชุดที่ 2  
การป้องกนัการตัง้ครรภ)์ 
  (0) การคุมก าเนิดเป็นเรือ่งยุ่งยาก 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.2   แบบวดักลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
แบบวดักลุ่มตวัแปรจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วย การไดร้บัอทิธพิลจาก

กลุ่มเพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนและการใชเ้หตุผล และสมัพนัธภาพในครอบครวั  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=creator&CreatorId=273575&doc_type=0&q=%C7%C3%D1%AD%AD%D2%20%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC%E0%B7%BE%CA%C1%BA%D1%B5%D4
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3.5.2.1 การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม (แบบวดัชุดที่ 3 กลุ่ม
เพื่อนของฉนั)  มเีนื้อหาเกีย่วกบัการรบัรูเ้ร ือ่งราวต่างๆ จากการปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในกลุ่มหรอื
การไดร้่วมกจิกรรมกบัเพื่อน รวมถงึการคลอ้ยตามการชกัจงู หรอืการเลยีนแบบพฤตกิรรมจาก
เพื่อนทีม่อีทิธพิลในการใหค้วามกระจ่างเรื่องเพศสมัพนัธ ์ หรอืเป็นทีป่รกึษาในเรื่องต่างๆ  การ
เป็นแบบอย่างท าตาม ปจัจัยการมีคนรัก ความใกล้ชิด ชักไปสู่การมีเพศสัมพันธ์หรือมี
พฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ  ได้แก่ พฤตกิรรมการมคีู่รกั  การใช้สารเสพตดิ  การเที่ยวสถาน
เรงิรมย ์ การอ่านหนงัสอืโป๊  ดภูาพยนตร ์ วดีโีอ  วซีดี ี  การมเีพศสมัพนัธ ์ การขายบรกิารทาง
เพศ และการตัง้ครรภ์ วดัด้วยแบบวดัที่มพีื้นฐานมาจากแบบวดัในงานวิจยัของแบบวดักลุ่ม
เพื่อนในงาน 

วจิยัของศรณัย ์ พมิพท์อง (2554, น. 270-273) จ านวน 10  ขอ้ วรรณลดา กนัต์
โฉม (2553, น. 165-166) จ านวน 12 ขอ้ ณฐาภพ  ระวะใจ (2554, น. 142)  จ านวน  16 ขอ้  
และสุมาล ีสวยสะอาด (2550, น. 129-130)  จ านวน 11 ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6  หน่วย 
ตัง้แต่  “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไมจ่รงิเลย”  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรงุแบบสอบถามขึน้มา  จ านวน  20  
ขอ้  มขีอ้ความทางบวก 4 ขอ้ และมขีอ้ความทางลบ 16 ขอ้ 

เมือ่น ามาหาคุณภาพของแบบวดัแลว้  คดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑร์วม  18  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก  2 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ 16 ขอ้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) 
ของแบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 2.84 ถงึ 11.52 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม
ของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.22 ถงึ 0.74  ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.870 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  14,15 
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,17,18 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่ม

เพื่อน   โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื  จรงิทีสุ่ด   จรงิ 
ค่อนขา้งจรงิ  ค่อนขา้งไม่จรงิ  ไม่จรงิ และ  ไม่จรงิเลย ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนใน
ทศิทางกลบักนั    ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 18-108 คะแนน  ผูท้ีไ่ด้
คะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก 

ตวัอยา่ง แบบวดัการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (แบบวดัชุดที ่3  กลุ่มเพื่อของฉนั) 
  (0) การไปเทีย่วกลางคนืกบัเพื่อนต่างเพศ  ท าใหรู้ส้กึไดเ้ป็นพวกเดยีวกบักลุ่ม
เพื่อน  
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
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3.5.2.2   การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน (แบบวดัชุดที ่4  ผูป้กครองของฉัน)  
มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการรบัรูว้่า บดิา มารดา หรอืผูป้กครองของตนอบรมเลีย้งดูตนในลกัษณะให้
ความรกั ใหค้วามใกลช้ดิสนิมสนมยอมรบัตน และช่วยเหลอืสนบัสนุนตนมากน้อยเพยีงใด มกีาร
ใหร้างวลั เมื่อตนกระท าความดลีงโทษเมื่อตนกระท าผดิ และไดอ้ธบิายเหตุผลในการส่งเสรมิ 
หรอืขดัขวางกระกระท าของตนมากน้อยเพยีงใด และท าไดอ้ยา่งสม ่าเสมอเพยีงใด แบบวดันี้เป็น
แบบวดัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และคณะ (2536)  วรรณลดา  กนัต์โฉม (2553, น. 175-
176) จ านวน 10 ขอ้และสุมาล ี  สวยสะอาด (2550, น. 127-129) จ านวน 20 ขอ้ แต่ละขอ้มี
มาตร 6 หน่วย  ตัง้แต่  “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ ไม่จรงิเลย”  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถาม
ขึน้มา   จ านวน 16 ขอ้  มขีอ้ความทางบวก 10 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ 6  ขอ้ 

เมือ่น ามาหาคุณภาพของแบบวดัแลว้  คดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑร์วม  15  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก   10  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ  5  ขอ้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) 
ของแบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 3.02 ถงึ 11.17 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม
ของแบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r)  เท่ากบั  0.25  ถงึ  0.76  ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของแบบวดันี้ เท่ากบั 0.875  (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  3,4,5,6,7,8,9,11,12,13   
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  1,2,10,14,15 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่ม

เพื่อน   โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื  จรงิทีสุ่ด  จรงิ 
ค่อนขา้งจรงิ  ค่อนขา้งไมจ่รงิ  ไมจ่รงิ  และ  ไม่จรงิเลย  ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนใน
ทศิทางกลบักนั  ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยูร่ะหว่าง 15-90 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนน
มากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก 

ตวัอยา่ง การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (แบบวดัชุดที ่4  ผูป้กครองของฉนั)   
  (0) ผูป้กครองมกัไมแ่สดงใหฉนัรูว้่าทานรกัฉนัมาก 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.2.3   สมัพนัธภาพในครอบครวั  (แบบวดัชุดที ่ 5  คนทีใ่กลช้ดิ)  มเีนื้อหา
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีพ่่อแมป่ฏบิตัต่ิอลกู พฤตกิรรมทีล่กูปฏบิตัต่ิอพ่อแม ่ และพฤตกิรรมทีพ่่อแม่
ปฏบิตัต่ิอกนั  เช่น พ่อแม่ใหค้วามรกั  ความห่วงใย  ไว้วางใจ  ใหลู้กมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ 
แสดงความคดิเหน็  มกีารพกัผ่อนรว่มกนัในครอบครวั  ใหก้ าลงัใจลกูและไมเ่ขม้งวดกวดขนัหรอื
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ควบคุมมากเกนิไป ลูกให้ความความรกัความเคารพต่อพ่อแม่ ยอมรบักฎเกณฑม์าตรฐานของ
พ่อแม่  ตลอดจนความกลมเกลยีวของพ่อแม่ที่มต่ีอกนั เป็นต้น  ตวัแปรนี้ วดัโดยแบบวดัที่มี
พืน้ฐานมาจากแบบวดัของ อุไรรตัน์  แก้วไกรสร (2553, น. 89-90)  จ านวน  24  ขอ้ เสาวภา  
เบญ็จพนัธุท์ว ี (2540, น. 71-76)  จ านวน  20  ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตร  6  หน่วย  ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” 
ถงึ  “ไม่จรงิเลย” และ สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล (2552, น. 96-98)  
ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถามขึน้มา จ านวน  16  ขอ้ มขีอ้ความทางบวก  10  ขอ้  
และมขีอ้ความทางลบ   6  ขอ้ 

เมือ่น ามาหาคุณภาพของแบบวดัแลว้  คดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑร์วม  15  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก   10  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ  5  ขอ้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) 
ของแบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 2.93 ถงึ 10.30 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม
ของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.22 ถงึ 0.71   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.829  (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  1,2,3,4,6,7,9,10,12,13  
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  5,8,11,14,15 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัสมัพนัธภาพในครอบครวั   

โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั  คอื จรงิทีสุ่ด   จรงิ 
ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และ ไม่จรงิเลย  ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนใน
ทศิทางกลบักนั   ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน  ผู้ทีไ่ด้
คะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก    

ตวัอยา่ง สมัพนัธภาพในครอบครวั  (แบบวดัชุดที ่ 5  คนทีใ่กลช้ดิ) 
  (0) ฉนัเหน็สมาชกิในครอบครวัพดูคุยหรอืปรกึษาปญัหาอยา่งสนิมสนม 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.3  แบบวดักลุ่มจิตลกัษณะเดิม    
แบบวดักลุ่มตวัแปรจติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ย สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  

ความเชื่ออ านาจในตน  และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
3.5.3.1  สุขภาพจติ (แบบวดัชุดที ่ 6  ความรูส้กึนึกคดิทัว่ไป)  มเีนื้อหาเกี่ยวกบั

สภาวะทางอารมณ์และทางจติทีเ่กีย่วกบัปรมิาณความวติกกงัวลน้อย ความเครยีดน้อย การทีไ่ม่
มคีวามรูส้กึทุกขใ์จโดยปราศจากเหตุผลอนัควร ความสบายใจไม่หวาดกลวัจนเกนิเหตุ การมี
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สมาธแิละมคีวามมัน่ คงทางอารมณ์   ตวัแปรนี้ วดัโดยแบบวดัสุขภาพจติคนไทย ของกรม
สุขภาพจติ  กระทรวงสาธารณสุข  (Thai Mental Health Indicator Version 2007 หรอื TMHI 
Version 2007) หมายถงึ แบบวดัสุขภาพจติทีส่รา้งขึน้ เพื่อประเมนิภาวะสุขภาพจติของบุคคล 
โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิด ของความหมายสุขภาพจิต องค์ประกอบของสุขภาพจิต 
(Domain) และองค์ประกอบย่อยของสุขภาพจติ (Subdomain)   แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 4 
หน่วย  ตัง้แต่ “มากที่สุด” ถงึ “ไม่เลย” ผูท้ี่มคีะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ี่มี
สุขภาพจติดมีาก  มจี านวน  15  ขอ้  มขีอ้ความทางบวก 12  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ 3  ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดันี้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 2.45 ถงึ 9.60 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.28 ถงึ 0.62   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้ เท่ากบั 0.820 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวกและขอ้ความแสดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การใหค้ะแนนม ี 2 กรณ ี 
คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  3,4,5 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัสุขภาพจติโดยข้อความ

ทางบวกใหค้ะแนนจาก  6, 5, 4, 3, 2 และ 1  ตามล าดบั คอื จรงิทีสุ่ด จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ  และ ไม่จรงิเลย ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทางกลบักนั   
ดงันัน้แบบวดันี้ จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้ 
แสดงว่าเป็นผูท้ีม่สีุขภาพจติดมีาก 

ตวัอยา่ง สุขภาพจติ (แบบวดัชุดที ่ 6  ความรูส้กึนึกคดิทัว่ไป)    
          (0) ฉนัรูส้กึพงึพอใจในชวีติ 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.3.2   ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  (แบบวดัชุดที ่ 7 ความเขา้ใจตนเอง)  มี
เนื้อหาเกีย่วกบัปรมิาณความสามารถในการคาดการณ์ไกลเลง็เหน็ความส าคญัของสิง่ต่างๆ ทีจ่ะ
เกดิขึน้กบัตนในอนาคต และบงัคบัตนเองใหอ้ดไดร้อได้  หรอืเลอืกทีจ่ะไม่รบัประโยชน์เลก็น้อย
ในทนัท ี แต่จะรอรบัประโยชน์ทีย่ ิง่ใหญ่กว่าหรอืส าคญักว่าที่จะตามมาในภายหลงั  โดยมกีาร
กระท าทีเ่ป็นขัน้ตอนเพื่อนาไปสู่ผลทีป่รารถนาดงักล่าวในอนาคต วดัดว้ยแบบวดัทีม่พีืน้ฐานมา
จากแบบวดัของสุชาดา ชลานุเคราะห ์ (2553, น. 330-331) โดยปรบัปรุงองคป์ระกอบในการชีว้ดั  
ใหม้คีวามเหมาะสมกบังานวจิยั ซึง่พจิารณาจาก 3 องคป์ระกอบหลกั ดงันี้ 1) ความสามารถ
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คาดการณ์ไกล 2) การเหน็ความส าคญัของสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และการกระท าอย่างเป็น
ขัน้ตอน  เพื่อน าไปสู่ผลทีป่รารถนา จ านวน 12  ขอ้ ณฐาภพ  ระวะใจ (2554, น. 142)  จ านวน  11  
ขอ้  และสุมาล ี สวยสะอาด (2550, น. 132-133)  จ านวน  10  ขอ้ แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย  
ตัง้แต่  “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย” ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถามขึน้มา จ านวน 10  
ขอ้  มขีอ้ความทางบวก 4 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ 6 ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดันี้  พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 6.99 ถงึ 8.76 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.40 ถงึ 0.53  ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้ เท่ากบั 0.845 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มลีกัษณะขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรม
ทางลบ โดยมกีารคดิคะแนน โดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก  6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั  คอื  จรงิทีสุ่ด  จรงิ 
ค่อนขา้งจรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และ ไม่จรงิเลย  ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนใน
ทศิทางกลบักนั   ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  10-60  คะแนน  ผูท้ีไ่ด้
คะแนนมากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู 

ตวัอยา่ง ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  (แบบวดัชุดที ่7 ความเขา้ใจตนเอง)  
(0) การวางแผนล่วงหน้าเป็นการกระท าทีไ่รป้ระโยชน์  เพราะมกัไม่เป็นไปตาม

แผนทีว่างไว ้
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.3.3  ความเชื่ออ านาจในตน  (แบบวดัชุดที ่ 8 การดูแลตนเอง)  มเีนื้อหา
เกี่ยวกบัความเชื่อของบุคคลว่าการทีต่นจะไดร้บัผลดผีลเสยีทีเ่กดิขึ้นในงาน เป็นผลมาจากการ
กระท าของตนเอง ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัโชคชะตา สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง หรอืเกดิ
จากบุคคลอื่น ตวัแปรนี้ใช้แบบวดัทีม่พีืน้ฐานมาจากแบบวดัของเมธนิี  คุปพทิยานันท์  (2546, 
น. 283-285) จ านวน 12 ขอ้ ณฐาภพ ระวะใจ (2554, น. 141) จ านวน 13  ขอ้  และสุมาล ี  สวย
สะอาด (2550, น. 133)  จ านวน 10  ขอ้ แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ 6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ 
“ไม่จรงิเลย”  ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถามขึน้มา  จ านวน 13  ขอ้ มขีอ้ความทางบวก  
8  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ 5 ขอ้ 

เมือ่น ามาหาคุณภาพของแบบวดัแลว้  คดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑร์วม  12  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก  7 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ  5  ขอ้ พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) 
ของแบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 3.37 ถงึ 7.18 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม
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ของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.20 ถงึ 0.50   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.839  (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  1,2,4,6,7,8,9  
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  3,5,10,11,12   
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัความเชื่ออ านาจในตน  โดย

ขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั  คอื  จรงิทีสุ่ด  จรงิ ค่อนขา้ง
จรงิ ค่อนขา้งไม่จรงิ ไม่จรงิ และไม่จรงิเลย ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทาง
กลบักนั    ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  12-72  คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนน
มากในแบบวดันี้ แสดงว่าเป็นผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู 

ตวัอยา่ง ความเชื่ออ านาจในตน  (แบบวดัชุดที ่ 8  การดแูลตนเอง)  
  (0) ถา้ฉนัท าการบา้นมาก จะช่วยใหฉ้นัเรยีนไดค้ะแนนดขีึน้ 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.3.4  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ (แบบวดัชุดที ่ 9  ความมุ่งมัน่) มเีนื้อหาเกี่ยวกบั 
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัสิิง่ใดใหป้ระสบความส าเรจ็ มคีวามพยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ
ไมว่่าจะมากมายเพยีงใด เพื่อใหบ้รรลุซึง่เป้าหมายทีต่ ัง้ใจไว ้  ตวัแปรนี้ ใชแ้บบวดัของสุมติตรา 
เจมิพนัธ ์(2545, น. 50) จ านวน 10 ขอ้ วรรณลดา กนัต์โฉม (2553, น. 171-172) จ านวน  20  
ขอ้ และจติตพิร   ไวโรจน์วทิยาการ (2551, น. 113-114)  จ านวน  10  ขอ้   แต่ละขอ้มมีาตร
ประเมนิ  6  หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ “ไม่จรงิเลย”   ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถาม
ขึน้มา จ านวน  10  ขอ้  มขีอ้ความทางบวก   4  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ   6  ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดันี้ พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 4.11 ถงึ 10.87 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.26 ถงึ 0.64   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.832  (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 

กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  1,3,4   
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  2,5,6,7,8,9   
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การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ โดย
ขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื จรงิทีสุ่ด  จรงิ ค่อนขา้งจรงิ 
ค่อนขา้งไม่จรงิ  ไม่จรงิ  และไม่จรงิเลย  ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทางกลบักนั   
ดงันัน้แบบวดันี้  จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 10-60 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้ 
แสดงว่าเป็นผูท้ีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 

ตวัอยา่ง  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ (แบบวดัชุดที ่ 9  ความมุง่มัน่)    
          (0) เมือ่ท างานใดๆ ฉนัจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อใหผ้ลงานออกมาดทีีสุ่ด 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.4   กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์   ทัง้หมด 2 ตวัแปร  ไดแ้ก่ 
แบบวดักลุ่มตัวแปรจติลกัษณะตามสถานการณ์  ประกอบด้วย  ทศันคติต่อการมี

เพศสมัพนัธ ์ และความชอบเสีย่ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
3.5.4.1  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ (แบบวดัชุดที ่10  ความคดิเหน็ต่อ

เพศสมัพนัธ)์  มเีนื้อหาเกี่ยวกบั ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อต่อการมเีพศสมัพนัธใ์น
ลกัษณะเชงิบวก  ซึง่ไดแ้ก่  การยอมรบั  ชอบ  พอใจ หรอืสนบัสนุนต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  ส่วน
ลกัษณะเชงิลบ ไดแ้ก่  การไม่ยอมรบั  การไม่ชอบ  ไม่พอใจ  หรอืคดัคา้นต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  
ตวัแปรนี้ ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุง โดยมพีืน้ฐานมาจากแบบวดัทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อน
การสมรสของพชัรนิทร ์วนิัยกุลพงค์ (2546, น. 129-130)  จ านวน 15  ขอ้ ณฐาภพ ระวะใจ 
(2554, น. 138)  จ านวน  20  ขอ้ สุมาล ี  สวยสะอาด (2550)  และ อาทติย ์ รตันาสมจติร 
(2547, น. 73-75)  จ านวน  15  ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตรประเมนิ  6  หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด”  ถงึ 
“ไม่จรงิเลย”   ซึ่งข้อความม ี 2  ลกัษณะ  คอืข้อความที่แสดงว่า บุคคลนัน้มทีศันคติในเรื่อง
เพศสมัพนัธใ์นทศิทางทีเ่หน็ด้วย หรอืขอ้ความทางบวก มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะปฏบิตัพิฤตกิรรม
เรือ่งเพศสมัพนัธ ์  ส่วนลกัษณะทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืขอ้ความทางลบ  มคีวามโน้มเอยีงทีจ่ะคดัคา้น
พฤตกิรรมนี้   ซึ่งผู้วจิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแบบสอบถามขึน้มา จ านวน  18  ขอ้ มขีอ้ความ
ทางบวก   5 ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ   13  ขอ้ 

เมือ่น ามาหาคุณภาพของแบบวดัแลว้  คดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑร์วม  17  ขอ้  มี
ขอ้ความทางบวก  4  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ  13  ขอ้   พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) 
ของแบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 3.27 ถงึ 10.67 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวม
ของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.22 ถงึ 0.71   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.876 (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 
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กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  7,8,10,15   
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้ 1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,16,17 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดัทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ ์ 

โดยขอ้ความทางบวกใหค้ะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื จรงิทีสุ่ดจรงิ  ค่อนขา้ง
จรงิ  ค่อนขา้งไม่จรงิ  ไม่จรงิ  และไม่จรงิเลย  ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทาง
กลบักนั     ดงันัน้แบบวดันี้   จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง 17-102 คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนน
มากในแบบวดันี้  แสดงว่าเป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัการมเีพศสมัพนัธด์มีาก 

ตวัอย่าง ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์  (แบบวดัชุดที่ 10  ความคดิเหน็ต่อ
เพศสมัพนัธ)์ 
 
  (0) ฉนัคดิว่าตนเองโตพอทีจ่ะไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศตามล าพงั 
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.4.2  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์(แบบ
วดัชุดที ่11  ความพรอ้มในการมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์) มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการที่
ตนรบัรูแ้ละความรูส้กึชอบ หรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมทีต่น 1) เหน็ว่าจะเกดิผลดกีบัตนใน
อนาคต แต่ความจรงิไม่เป็นเช่นนัน้ 2) ตระหนักว่าพฤตกิรรมนัน้จะเป็นอนัตรายแก่ตนไดต้าม
ความเป็นจรงิ  แต่ต้องการความตื่นเต้น ทา้ทาย สนุก หรอืพฤตกิรรมนัน้อาจบรรลุเป้าหมายได้
ยากถ้าไม่คดิเสีย่ง  และ 3) มคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเหล่านัน้ เนื่องจากหวงัในรางวลั 
หรอืการยอมรบัจากผูอ้ื่น หรอืเคยท าพฤตกิรรมเหล่านัน้ส าเรจ็ หรอืเคยเหน็ผูอ้ื่นท าส าเรจ็มาแลว้
ในอดตี ตวัแปรนี้เป็นแบบวดัของวรรณลดา  กนัต์โฉม (2553, น. 173-174) จ านวน 10  ขอ้  
สุมาล ีสวยสะอาด (2550) จ านวน 20 ขอ้และศรณัย ์ พมิพท์อง (2554, น. 260-262) จ านวน 12  
ขอ้  แต่ละขอ้มมีาตร 6 หน่วย ตัง้แต่ “จรงิทีสุ่ด” ถงึ“ไม่จรงิเลย” ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุง
แบบสอบถามขึน้มา  จ านวน 14  ขอ้มขีอ้ความทางบวก   6  ขอ้  และมขีอ้ความทางลบ   8  ขอ้ 

เมื่อน ามาหาคุณภาพของแบบวดันี้ พสิยัค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (ค่า t) ของ
แบบวดันี้ อยู่ระหว่าง 2.78 ถงึ 11.44 พสิยัค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนรวมของ
แบบวดัทีไ่มม่ขีอ้ (ค่า r) เท่ากบั 0.24 ถงึ 0.71   ส าหรบัค่าความเชื่อมัน่ ชนิดสมัประสทิธิแ์อลฟา
ของแบบวดันี้ เท่ากบั  0.840  (ตารางที ่3.3) 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ขอ้ความในแบบวดั มดีว้ยกนั 2 ลกัษณะ คอื ขอ้ความที่
แสดงพฤตกิรรมทางบวก และขอ้ความทีแ่สดงพฤตกิรรมทางลบ ดงันัน้การให้คะแนนจงึม ี 2 
กรณ ี คอื 
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กรณขีอ้ความทางบวก ประกอบดว้ย ขอ้  6,7,8,9,10,11   
กรณขีอ้ความทางลบประกอบดว้ยขอ้  1,2,3,4,5,12,13,14 
การคดิคะแนน คดิโดยรวมคะแนนทุกขอ้ในแบบวดั โดยขอ้ความทางบวกให้

คะแนนจาก 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดบั คอื จรงิทีสุ่ด  จรงิ ค่อนขา้งจรงิ  ค่อนขา้งไม่จรงิ   
ไมจ่รงิ  และ ไมจ่รงิเลย ส าหรบัขอ้ความทางลบจะใหค้ะแนนในทศิทางกลบักนั   ดงันัน้แบบวดันี้    
จงึมพีสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  14-84  คะแนน  ผูท้ีไ่ดค้ะแนนมากในแบบวดันี้   แสดงว่าเป็น
ผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภส์งู 

ตวัอย่าง ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ ์(แบบวดั
ชุดที ่11  ความพรอ้มในการมพีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์) 
  (0) ฉนัอยากไปเทีย่วกลางคนืกบัเพื่อนต่างเพศเพยีงล าพงั 2 คน  
  ...............   ..............    .............      .................    ...............      ............... 
    จรงิทีสุ่ด      จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ   ไมจ่รงิ       ไมจ่รงิเลย 
 

3.5.5  แบบสอบถามลกัษณะทางชีวสงัคมและภมิูหลงั (แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป) 
เป็นแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะของมารดาวยัรุ่น  

เช่น อายุ  รายได ้ สถานภาพสมรสของบดิามารดา  การเลีย้งดูของครอบครวั  การศกึษา  ผล
การเรยีน  อาชพี ลกัษณะการพกัอาศยั ประวตักิารท าแท้ง  การใช้สารเสพติด ประวตัิการมี
เพศสมัพนัธ์  พฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเพื่อนสนิท  โรงเรยีน  และการเปิดรบัสื่อต่างๆ โดยให้
เลอืกตอบจากค าตอบทีไ่ดใ้หไ้วใ้นแบบสอบถาม จ านวน  36  ขอ้  
 
3.6   การตรวจสอบเครื่องมือ 
 

ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบวดั 3 ประเภท คอื  
1) แบบวดัทีม่มีาตรฐานสงูจากงานวจิยัอื่นทีผู่ว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงและน ามาใช้

เกบ็ขอ้มลู จ านวน  6  แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัสุขภาพจติ แบบวดัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน 
แบบวดัความเชื่ออ านาจในตน แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ แบบวดัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุนและการใชเ้หตุผล  และความชอบเสีย่ง  

2) แบบวดัที่มมีาตรฐานสูงจากงานวจิยัอื่นที่ผู้วจิยัได้น ามาเป็นพื้นฐานในการ
สรา้งแบบวดัใหม่  ใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิททางสงัคมของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 แบบวดั 
ไดแ้ก่  แบบวดัการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์   แบบวดัพฤตกิรรมการคุมก าเนิด
แบบวดัทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์   แบบวดัการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน และแบบวดั
สมัพนัธภาพในครอบครวั   
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3)  แบบวดัทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึ้นเองจ านวน 1 แบบวดั ไดแ้ก่ แบบวดัลกัษณะทาง
ชวีสงัคมและภมูหิลงั  
 โดยแบบวดัทุกชุดไดถู้กท าการวเิคราะหเ์พื่อหาคุณภาพรายขอ้ และหาคุณภาพแบบวดั
แต่ละแบบวดัทัง้ชุด ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
3.6.1 ขัน้แรก 

1)  หาความเทีย่งตรง (Validity) ในการหาความเทีย่งตรงของแบบวดัทีใ่ชใ้นการ
วจิยันี้  เป็นการหาความเทีย่งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูว้จิยัท าการตรวจสอบว่า
เครื่องมอืวดัมกีารก าหนดหวัข้อตามนิยามปฏบิตัิการของแต่ละตวัแปร  ได้ครอบคลุมถงึสิง่ที่
ต้องการศึกษา จากนัน้จงึน าแบบวดัที่สรา้งขึน้ให้อาจารยท์ี่ควบคุมการท าดุษฎนีิพนธ์ และ
ผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาว่า มเีนื้อหาทีค่รอบคลุมตามนิยามปฏบิตักิารของตวัแปรหรอืไม่  (Face 
Validity)   และมคีวามเหมาะสมกบักลุ่มประชากรที่ใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างเพยีงใด   รวมถงึการ
ตรวจสอบการใชภ้าษา  แลว้จงึน ามาปรบัปรุงแก้ไข  เพื่อใหไ้ด้แบบวดัทีส่มบูรณ์ก่อนจะน าไป
ทดลองใช ้

2)  น าแบบวดัดงักล่าวทุกชุด ทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายที่มลีกัษณะเหมอืนกบั
กลุ่มตวัอยา่ง ในทีน่ี้ คอื  กลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่คีวามเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ จ านวน  100  คน 

 
3.6.2   ขัน้ท่ีสอง 

3)  เมื่อลงรหสัในแบบวดัทุกชุดแลว้ จงึน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคุณภาพรายขอ้ 
โดยการวเิคราะหด์ว้ยสถติ ิ2 ประเภท ประกอบดว้ย 1) การวเิคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Item Discrimination) หรอืการหาค่า t - ratio โดยมเีกณฑว์่า ค่า t ควรมากกว่าหรอืเท่ากบั 
2.00 ขึน้ไป และ/หรอื 2) การวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบั
คะแนนรวมของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้นัน้รวมอยู่ ในการหาอ านาจการจ าแนกรายขอ้ทีใ่ชใ้นการวจิยันี้ 
ผูว้จิยัไดห้าค่าจ าแนกรายขอ้ของแบบวดัทุกแบบวดัทุกแบบ โดยใชส้ถติ ิ t-ratio โดยใชเ้ทคนิค 
30% และค่า t ต้องมคี่ามากกว่า 0.20 ขึน้ไป การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่าง
คะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของแบบวดัทีไ่ม่มขีอ้นัน้รวมอยู่ (Item-Total Correlation) หรอืค่า 
r โดยมเีกณฑว์่า ค่า r ควรมคี่ามากกว่า 0.20 ขึน้ไป ซึง่จะคดัเลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑ์ โดยใช้
เกณฑค์่า t เป็นหลกั  และขอ้ความเหล่านี้จะตอ้งครอบคลุมเนื้อหาของตวัแปร   ตามแผนผงัของ
นิยามปฏบิตักิารของตวัแปรนัน้ๆ 
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3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

ผูว้จิยัจะใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
1) ขอหนังสือขออนุมตัิเก็บข้อมูลจากสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ถึง

นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัลพบุร ี ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง  ผูบ้รหิารในสถานศกึษา 
เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงคแ์ละขออนุญาตเกบ็ขอ้มลู 

2) ศกึษาขอ้มลูผูป้ว่ยจากฐานขอ้มลู ของโรงพยาบาล 11  อ าเภอ   
3) จดัประชุมชี้แจงเจา้หน้าที่จากโรงพยาบาลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ

ทุกอ าเภอ เพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์ การเกบ็ขอ้มลู  แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ 
4) ประสาน/ตดิต่อแจกแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละอ าเภอ 
5) สนับสนุนการเก็บข้อมูลที่บ้าน  โรงพยาบาล  หรอืสถานศึกษาของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
6) ผูว้จิยัจะท าหน้าทีใ่นการตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของการ

ตอบในแบบสอบถามแต่ละชุดเป็นขัน้ตอนสุดท้ายและน าขอ้มูลที่ได้มาประมวล เพื่อวเิคราะห์
ตามวธิกีารทางสถติต่ิอไป 
 
3.8  การประมวลผลข้อมลู 
 
 การประมวลผลขอ้มลู ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการ ดงันี้ 

1)  น าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมมาไดค้ดัเลอืกฉบบัทีส่มบูรณ์ 
2)  บรรณาธกิรและลงรหสัขอ้มลูจากแบบสอบถามทุกขอ้ 
3)  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) 
 
3.9  สถิติในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู SPSS for WINDOWS โดยมี
สถติทิีใ่ชด้งันี้ 

3.9.1  สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) โดยค านวณหาค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ 
คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อใชใ้นการวเิคราะหล์กัษณะเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่าง และใชป้ระกอบ
ในการพจิารณาแยกกลุ่มยอ่ย 
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3.9.2  สถติอินุมาน (Inferential Statistics) เพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน โดยม ี 2  
ลกัษณะ คอื 

1)  การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of Variance)  
เพื่อทดสอบสมมตฐิานที่ 1 สมมตฐิานที่ 2 และสมมตฐิานที่ 3 และถ้าพบผลแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จะท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่เป็นรายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ 
ต่อไป 

2)  การวเิคราะหแ์บบการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 
MRA) แบบ Enter  และ  Stepwise  โดยใช้ตวัท านายหลายตวัในการท านาย  ตวัถูกท านายทลีะ    
1 ตวั  ใช้เกณฑแ์ตกต่างเปอรเ์ซน็ต์ท านายที่ 5 % (Cohen, 1977, pp. 413-414)  เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานที ่ 4 และสมมตฐิานที ่ 5  

3)   การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท (Discriminant  Analysis)  ซึ่งเป็นการวเิคราะห์
ขอ้มูล เพื่อจ าแนกการตัง้ครรภ์ และไม่ตัง้ครรภ์ของกลุ่มตวัอย่างได้ถูกต้อง โดยเฉลี่ย  60 %   
เพื่อทดสอบสมมตฐิานที ่6  
   
ตารางท่ี 3.3  คุณภาพของเครือ่งมอืวดัในงานวจิยั 
 

ช่ือแบบวดั จ านวนข้อ พิสยัค่า t พิสยัค่า r ค่าความ
เช่ือมัน่ 

1. รปูแบบการใชช้วีติ 15 2.80-10.11 .23-.61 .842 
2. การป้องกนัการตัง้ครรภ ์ 10 3.66-10.35 .21-.67 .823 
3. กลุ่มเพื่อนของฉนั 18 2.84-11.52 .22-.74 .870 
4. ผูป้กครองของฉนั 15 3.02-11.17 .25-.76 .875 
5. คนทีใ่กลช้ดิ 15 2.93-10.30 .22-.71 .829 
6. ความรูส้กึนึกคดิในเรือ่งทัว่ไป 15 2.45-9.60 .28-.62 .820 
7. ความเขา้ใจตนเอง 10 6.99-8.76 .40-.53 .845 
8. การดแูลตนเอง 12 3.37-7.18 .20-.50 .839 
9. ความมุง่มัน่ 10 4.11-10.87 .26-.64 .832 
10. ความคดิเหน็ต่อการตัง้ครรภ์

ในวยัรุน่ 
17 3.27-10.67 .22-.71 .876 

11. ความพรอ้มในการมพีฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ 

14 2.78-11.44 .24-.71 .840 

 



 
บทท่ี  4 

 

ผลการศึกษา 
 

 การวจิยั เรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น
จงัหวดัลพบุร ี  เป็นการวจิยัแบบศกึษาความสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบ ซึง่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง คอื มารดา
วยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิที่เป็นกลุ่มเสีย่ง  โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัเชงิเหตุทางจติลกัษณะ
เดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ว่ามปีจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้ง
กบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  โดยจะไดน้ าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที ่
1) ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ส่วนที่ 2) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน   และส่วนที ่3)  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหากลุ่มตวัอยา่งมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงทีม่พีฤตกิรรมดงักล่าวขา้งต้น  ในส่วนต่อไปนี้  จะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
โดยเริม่น าเสนอลกัษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง แล้วน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตาม
สมมตฐิาน   ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งทัง้กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิ 
4.2  ผลจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของจติลกัษณะตามสถานการณ์

และพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ของกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนั  ตามสมมตฐิานที ่1  ดงันี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภท์ีแ่ตกต่างกนั 

4.2.2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภท์ีแ่ตกต่างกนั 

4.2.3  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์  ตามระดบั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภท์ีแ่ตกต่างกนั 

4.3  ผลจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของจติลกัษณะตามสถานการณ์
และพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ตามระดบั การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ความ
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เชื่ออ านาจในตน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภข์องกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ตกต่างกนั ตาม
สมมตฐิานที ่2 ดงันี้ 

4.3.1  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์  ตามระดบั การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน 
และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ีแ่ตกต่างกนั 

4.3.2  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  ตามระดบั การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่อ
อ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ทีแ่ตกต่างกนั 

4.3.3  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัของการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ความเชื่ออ านาจ
ในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ทีแ่ตกต่างกนั 

4.4  ผลจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ จติลกัษณะตามสถานการณ์
และพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ตามระดบั ภาวะสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ของกลุ่มมารดาวยัรุน่ ทีแ่ตกต่างกนั ตามสมมตฐิานที ่3  ดงันี้ 

4.4.1  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์ ตามระดบั ภาวะสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สมัพนัธภาพในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนั 

4.4.2  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตามระดบั ภาวะสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ทีแ่ตกต่างกนั 

4.4.3  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์  ตามระดบั ภาวะสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ทีแ่ตกต่างกนั 

4.5  ผลการท านายจติลกัษณะตามสถานการณ์ โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์ 
ของกลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิ เป็นตวัท านาย ตามสมมตฐิานที ่4  ดงันี้ 

4.5.1  ผลการท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์    โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ 
และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 

4.5.2  ผลการท านายความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 

4.6  ผลการท านายพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ สถานการณ์และจติ
ลกัษณะตามสถานการณ์ ของกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิง เป็นตวัท านาย ตาม
สมมตฐิานที ่5  ดงันี้ 

4.6.1  ผลการท านายการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  โดยใช้จติ
ลกัษณะเดมิ  สถานการณ์  และจติลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
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4.6.2  ผลการท านายพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  โดยใช้จติ
ลกัษณะเดมิ  สถานการณ์  และจติลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 

4.7  การวเิคราะห์จ าแนกประเภท  เพื่อท านายกลุ่มมารดาวยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่นหญิง 
โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ  สถานการณ์  และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ตามสมมตฐิานที ่6   
  
4.1  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มมารดาวยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่นหญิง 
 

กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครัง้นี้  คอื  มารดาวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง 10-20 ปี มกีารตัง้ครรภ ์
หรอืเคยผ่านการตัง้ครรภม์าแลว้และอาศยัอยู่ในจงัหวดัลพบุร ีจ านวน  428  คน และวยัรุ่นหญงิ  
ทีม่พีฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  ได้แก่  มคีนรกัและอยู่ในสิง่แวดล้อมที่มลีกัษณะใกล้เคยีง
หรอืคลา้ยคลงึกบักลุ่มมารดาวยัรุน่ในแต่ละอ าเภอ จ านวน  454  คน 
   

4.1.1  ลกัษณะทัว่ไปของมารดาวยัรุ่นท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  แบ่งเป็น  1) อายุของ
กลุ่มตวัอย่าง มอีายุระหว่าง 13-19 ปี มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 17.00 ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 17.18 ปี   
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.43 ปี โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งอายุของ
มารดาวยัรุ่นออกเป็น 2 กลุ่ม คอื มารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อยกว่า 17 ปี  คอื มารดาวยัรุ่นทีม่อีายุ
น้อย มจี านวน  226  คน  (รอ้ยละ  52.80)  และมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมากกว่า 17 ปี  คอื มารดา
วยัรุน่ทีม่อีายมุาก มจี านวน  202 คน (รอ้ยละ 47.20)  2) ระดบัการศกึษาสงูสุดของกลุ่มตวัอย่าง  
โดยมารดาวยัรุ่นทีจ่บการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  มจี านวน 242  คน (รอ้ยละ 56.50) 
มารดาวยัรุ่นทีจ่บการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มจี านวน  71 คน (รอ้ยละ 16.60)  
และมารดาวยัรุ่นทีจ่บการศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี มจี านวน  30  คน (รอ้ยละ 7.00)  
3) อาชพีของกลุ่มตวัอย่าง  โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ไดป้ระกอบอาชพี มจี านวน  172  คน (รอ้ยละ 
40.2) มารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา มจี านวน 102 คน (รอ้ยละ 23.8)   และมารดาวยัรุ่น
ทีป่ระกอบอาชพีรบัจา้ง มจี านวน 71 คน  (รอ้ยละ 16.60)  4) อาชพีเดมิก่อนตัง้ครรภ์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง  โดยมารดาวยัรุ่นเป็นนักเรยีน นักศกึษาก่อนตัง้ครรภ ์มจี านวน  265  คน (รอ้ยละ 
61.9)  และมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีรบัจา้งก่อนตัง้ครรภ ์มจี านวน  61 คน (รอ้ยละ 14.30)   
5) การมพีีน้่องในครอบครวั  โดยมารดาวยัรุ่น  ทีเ่ป็นลูกคนเดยีวของครอบครวั มจี านวน 217 
คน (รอ้ยละ 50.70)  และมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องในครอบครวัมจี านวน  211  คน (รอ้ยละ 49.30) 
6) การพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่งก่อนการตัง้ครรภ ์ โดยมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยัอยู่กบัครอบครวั 
มจี านวน  306คน (รอ้ยละ 61.2)  และมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนรกั  มจี านวน 40  คน (รอ้ยละ 
9.3)  7) แหล่งรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง โดยมารดาวยัรุ่นไดร้บัรายไดจ้ากพ่อแม่  มจี านวน  218 คน 
(รอ้ยละ 50.90)  มารดาวยัรุ่นไดร้บัรายไดจ้ากพ่อแม่ของคนรกั มจี านวน  61 คน (รอ้ยละ 14.30)  
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และมารดาวยัรุ่นทีห่ารายไดด้ว้ยตนเอง  มจี านวน 35  คน (รอ้ยละ 8.20)  8) สถานภาพสมรส
ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยมารดาวยัรุ่นที่อยู่ดว้ยกนั แต่ไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส  มจี านวน  321 คน 
(รอ้ยละ 75.0) มารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงานจดทะเบยีนสมรส และอยู่ดว้ยกนั มจี านวน  56  คน (รอ้ยละ 
13.1)   และมารดาวยัรุน่ทีห่ยา่รา้งแยกทางกนั มจี านวน 22  คน (รอ้ยละ 5.1)   9) อายุของการ
มเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกของกลุ่มตวัอย่าง  อายุของการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกของกลุ่มตวัอย่าง มี
อายรุะหว่าง 12-35 ปี มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 16.00 ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 18.46 ปี และส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 14.90 ปี  โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งอายุของการมเีพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกของมารดาวยัรุน่ ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื มารดาวยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธค์รัง้แรกอายุน้อยกว่า  
16  ปี  คอื มารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย มจี านวน  304  คน  (รอ้ยละ 71.36)  และมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
อายุมากกว่า  16   ปี  คอื มารดาวยัรุ่นทีม่เีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุมาก  มจี านวน  122  คน  
(รอ้ยละ 28.64)  โดยมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัคนรกั มจี านวน  413  คน  (รอ้ยละ 96.5)   และ
เพื่อนชายในกลุ่มมจี านวน 5 คน (รอ้ยละ1.2) 10) สาเหตุของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  เนื่องจาก
มารดาวยัรุ่นต้องการแสดงความจรงิใจต่อคนรกัและต้องการผูกมดัคนรกั มจี านวน  213  คน 
(รอ้ยละ 49.8)  สถานการณ์และบรรยากาศพาไป  มจี านวน  103  คน  (รอ้ยละ 24.1)   และ
มารดาวยัรุ่นมคีวามเตม็ใจ  เพราะต้องการมบีุตร มจี านวน   96  คน (รอ้ยละ 22.4)   11) การ
คุมก าเนิด เมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก มารดาวยัรุ่นคุมก าเนิด โดยการกนิยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน มี
จ านวน  153  คน (รอ้ยละ 35.7)   มารดาวยัรุ่นคุมก าเนิด โดยใชถุ้งยางอนามยั มจี านวน  130  
คน (รอ้ยละ 30.4) และไม่ไดคุ้มก าเนิด มจี านวน  103  คน (รอ้ยละ 24.1)   12) ประวตัคินรกั
หรอืสามขีองกลุ่มตวัอย่าง  มอีายุระหว่าง 14-45 ปี  มคี่ามธัยฐานเท่ากบั  21.0  ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 
23.26 ปี และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 12.11  ปี  โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์ ในการ
แบ่งอายขุองคนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุน่  ออกเป็น  2  กลุ่ม  คอื  คนรกัหรอืสามขีองมารดา
วยัรุ่น  ทีม่อีายุน้อยกว่า  21 ปี คอื คนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุ่น  ทีม่อีายุทีม่อีายุน้อย มี
จ านวน   240 คน (รอ้ยละ  57.28)   และคนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุ่น  ทีม่อีายุมากกว่า 21  
ปี คอื คนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมากมจี านวน  179  คน  (รอ้ยละ 42.72)  13) คน
รกัหรอืสามขีองกลุ่มตวัอย่าง   โดยคนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุ่น  ประกอบอาชพีรบัจา้ง มี
จ านวน  169  คน (รอ้ยละ 39.5)  และคนรกัหรอืสามขีองมารดาวยัรุ่น เป็นนักเรยีน นักศกึษา มี
จ านวน  105 คน (รอ้ยละ 24.5)  14) สมัพนัธภาพของกลุ่มตวัอย่างและคนรกัหรอืสาม ี  มารดา
วยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพกบัคนรกัหรอืสาม ีทีม่ลีกัษณะดมีาก จ านวน 145 คน (รอ้ยละ 33.9)   
และมารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพกบัคนรกัหรอืสาม ีในลกัษณะด ีจ านวน 182 คน (รอ้ยละ 42.5)  
15) ครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง  โดยสถานภาพสมรสพ่อแม่ของกลุ่มตวัอย่าง โดยมารดาวยัรุ่นที่
มพี่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั จ านวน 274  คน  (รอ้ยละ 64.0)   และมารดาวยัรุ่นทีม่พี่อแม่เลกิกนั จ านวน 
92 คน  (รอ้ยละ 21.5)  16) อาชพีของพ่อแม่กลุ่มเป้าหมาย โดยมารดาวยัรุ่นทีม่พี่อแม่ประกอบ
อาชพีรบัจา้ง จ านวน 156 คน (รอ้ยละ 36.4) และมารดาวยัรุ่นทีม่พี่อแม่ประกอบอาชพีเกษตรกร มี
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จ านวน  137  คน  (รอ้ยละ 32.0) 17) ดา้นฐานะการเงนิครอบครวัเดมิของกลุ่มตวัอย่าง  โดย
ครอบครวัเดมิของมารดาวยัรุ่นทีม่ฐีานะการเงนิมพีอใชจ้่าย แต่ไม่เหลอืเกบ็  มีจ านวน 175  คน  
(รอ้ยละ 40.9)  และครอบครวัเดมิของมารดาวยัรุ่นทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  จ านวน  129  
คน  (รอ้ยละ 30.1) 18) การพดูคุยเรือ่งเพศกบัพ่อแมห่รอืผูป้กครองโดยมารดาวยัรุ่นสามารถพูด
ไดบ้างเรื่องมจี านวน 231 คน(รอ้ยละ 54.0) และมารดาวยัรุ่นสามารถพูดไดทุ้กอย่าง อย่าง
เปิดเผยจ านวน 116 คน (รอ้ยละ 27.1) 19) การอบรมเลีย้งดูของครอบครวั  โดยมารดาวยัรุ่น  
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง มจี านวน  321  คน  (รอ้ยละ  75.0)  มารดา
วยัรุน่ ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวด มจี านวน   43  คน  (รอ้ยละ  10.0)  และมารดาวยัรุ่น 
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบตามใจใหอ้สิระเตม็ที่ มจี านวน  35  คน (รอ้ยละ  8.2)  20) สาเหตุ
การตัง้ครรภ์ของกลุ่มเป้าหมาย  เน่ืองจากมารดาวยัรุ่นเกดิความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  มี
จ านวน  140  คน (รอ้ยละ 32.7)  มารดาวยัรุน่ตอ้งการมบีุตร มจี านวน  121  คน (รอ้ยละ 28.3)   
และมารดาวยัรุน่ไมไ่ดป้้องกนัและคุมก าเนิด  มจี านวน  115 คน (รอ้ยละ 26.9)  21) ความตัง้ใจ
ในการตัง้ครรภ์ของกลุ่มเป้าหมาย   โดยมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  มจี านวน  
168  คน (รอ้ยละ 39.3)  และมารดาวยัรุน่ไมไ่ดต้ัง้ใจตัง้ครรภ ์มจี านวน  258  คน (รอ้ยละ 60.3)   
22) ประวตักิารท าแท้งของกลุ่มเป้าหมาย โดยมารดาวยัรุ่นไม่เคยพยายามท าแท้ง มจี านวน  
372  คน (รอ้ยละ 86.9)  มารดาวยัรุ่นเคยคดิท าแทง้แต่ไม่ไดท้ า  มจี านวน  45  คน (รอ้ยละ 
12.5) และมารดาวยัรุ่นเคยท าแทง้แต่ไม่ส าเรจ็  มจี านวน 10  คน (รอ้ยละ 2.3)  23) กลุ่มเป้าหมาย
มเีพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี โดยมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี  
มจี านวน  293  คน (รอ้ยละ 68.9)  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี  มี
จ านวน  134  คน (รอ้ยละ 31.3)  24)  มารดาของกลุ่มเป้าหมายเคยตัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี โดย
มารดาวยัรุ่นทีม่มีารดาตัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี มจี านวน 169 คน (รอ้ยละ 39.5)  และมารดา
วยัรุน่ทีไ่มม่มีารดาตัง้ครรภก่์อนอายุ  20  ปี  มจี านวน 145 คน (รอ้ยละ 24.5)   25) การใชส้าร
เสพตดิของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยมารดาวยัรุน่ไมเ่คยใชส้ารเสพตดิ ม ีจ านวน  415 คน (รอ้ยละ 97)  
มารดาวยัรุ่นเคยใชส้ารเสพตดิ ม ีจ านวน  13 คน (รอ้ยละ 3)  26) การเรยีนรูเ้รื่องเพศของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยมารดาวยัรุ่นมกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศจากครใูนโรงเรยีน  มจี านวน  294 คน 
(รอ้ยละ 68.7)  มารดาวยัรุ่นมกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศจากเพื่อนผูห้ญงิ มีจ านวน  287 คน (รอ้ยละ 
67.1) และมารดาวยัรุ่นมกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศจากแฟน มจี านวน  262 คน (รอ้ยละ 61.2)  ดงั
ตารางที ่4.1  
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ตารางท่ี  4.1  แสดงลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของมารดาวยัรุ่น 
 

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(428 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง มารดาวยัรุน่ทีม่อีายุน้อยกว่า 17 ปี 
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมากกว่า 17 ปี 

226 
202 

52.80 
47.20 

ระดบัการศกึษาสงูสุด มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

242 
71 
30 

56.50 
16.60 
7 

อาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
รบัจา้ง 

172 
102 
71 

40.2 
23.8 
16.60 

อาชพีเดมิของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 
รบัจา้ง 

265 
61 

61.9 
14.30 

จ านวนพีน้่องใน
ครอบครวั 

ลกูคนเดยีว 
มพีีน้่อง 

217 
211 

50.70 
49.30 

การพกัอาศยั พกัอาศยักบัครอบครวั  
พกัอาศยักบัคนรกั 

306 
40 

61.2 
9.3 

แหล่งรายได ้ พ่อแมข่องท่าน  
พ่อแมข่องคนรกั 
หารายไดด้ว้ยตนเอง 

218 
61 
35 

50.90 
14.30 
8.20 

สถานภาพกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

อยูด่ว้ยกนั แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส  
แต่งงานจดทะเบยีนสมรส อยูด่ว้ยกนั  
หยา่รา้ง/แยกทางกนั  

321 
56 
22 

75 
13.1 
5.1 

อายกุารมเีพศสมัพนัธ์
ครัง้แรก 

มารดาวยัรุน่ทีม่อีายุน้อยกว่า 16 ปี 
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมากกว่า 16 ปี 

304 
122 

71.36 
28.64 

เพศสมัพนัธค์รัง้แรก คนรกั 
เพื่อนชายในกลุ่ม 

413 
5 

96.5 
1.2 

อายขุองคนรกั/สาม ี อายนุ้อยกว่า  21  ปี 
อายมุากกว่า  21  ปี 

240 
179 

57.28 
42.72 

อาชพีของคนรกั/สาม ี   รบัจา้ง 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 

169 
105 

39.5 
24.5 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 

   

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(428 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

สมัพนัธภาพของ 
คนรกั/สาม ี   

ดมีาก   
ด ี

145 
182 

33.9 
42.5 

สถานภาพสมรสของ
พ่อแม ่

พ่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั  
พ่อแมเ่ลกิกนั   

274 
92 

64 
21.5 

อาชพีของพ่อแม่ รบัจา้ง 
เกษตรกร 

156 
137 

36.4 
32 

ฐานะการเงนิครอบครวั พอใชจ้า่ยแต่ไมเ่หลอืเกบ็  
มเีหลอืเกบ็    

175 
129 

40.9 
30.1 

การพดูคุยเรือ่งเพศกบั
พ่อแมห่รอืผูป้กครอง   

พดูไดบ้างเรือ่งอยา่งเปิดเผย 
พดูไดทุ้กอยา่ง อยา่งเปิดเผย  

231 
116 

54 
27.1 

การอบรมเลีย้งด ู ใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง  
เขม้งวด 
ตามใจใหอ้สิระเตม็ที ่   

321 
43 
35 

75 
10 
8.2 

สาเหตุการตัง้ครรภ ์ ผดิพลาดในการคุมก าเนิด  
ตอ้งการมบีุตรไวส้บืสกุล   
ไมไ่ดป้้องกนัและคุมก าเนิด 

140 
121 
115 

32.7 
28.3 
26.9 

ตัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ์ ตัง้ใจตัง้ครรภ ์
ไมต่ัง้ใจตัง้ครรภ์ 

168 
258 

39.3 
60.3 

ประวตัทิ าแทง้ ไมเ่คยท าแทง้ 
เคยคดิท าแทง้แต่ไมไ่ดท้ า 
เคยท าแต่ไมส่ าเรจ็ 

372 
45 
10 

86.9 
12.5 
2.3 

เพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภ์
ก่อนอาย ุ20 ปี   

ม ี
ไมม่ ี

293 
134 

68.9 
31.3 

มารดาเคยตัง้ครรภ์
ก่อนอาย ุ20 ปี   

ม ี
ไมม่ ี

169 
145 

39.5 
24.5 

การใชส้ารเสพตดิ เคย 
ไมเ่คย 

13 
415 

3 
97 
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ตารางท่ี  4.1  (ต่อ) 
 

   

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(428 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

การเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศ ครใูนโรงเรยีน 
เพื่อนผูห้ญงิ 
แฟน 

294 
287 
262 

68.7 
67.1 
61.2 

 
หมายเหตุ:  * ไมร่วม Missing Values 
 

4.1.2  ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มวยัรุ่นหญิง กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 454  คน แบ่ง
ออกเป็น  1) อายขุองกลุ่มตวัอย่าง โดยวยัรุ่นหญงิมอีายุระหว่าง 15-20 ปี  มคี่ามธัยฐานเท่ากบั 
17.0 ปี ค่าเฉลีย่เท่ากบั 17.48 ปี และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.34 ปี  โดยใชค้่ามธัยฐาน
เป็นเกณฑ ์ในการแบ่งอายุของวยัรุ่นหญงิออกเป็น 2 กลุ่ม คอื วยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อยกว่า  17  
ปี   คอื  วยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย มจี านวน  233  คน  (รอ้ยละ 51.32)  และวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุ
มากกว่า 17 ปี  คอื  วยัรุ่นหญงิทีม่อีายุมาก  มจี านวน   221  คน  (รอ้ยละ 48.68)    2) ระดบั
การศกึษาสงูสุดของกลุ่มตวัอย่าง โดยวยัรุ่นหญงิทีจ่บการศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น  มี
จ านวน  353   คน (รอ้ยละ 77.75)  และวยัรุน่หญงิ ทีจ่บการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี  
มจี านวน  101  คน (รอ้ยละ 22.25)  3) อาชพีของกลุ่มตวัอย่าง โดยวยัรุ่นหญงิเป็นนักเรยีน 
นักศกึษา  มจี านวน  454  คน  (รอ้ยละ 100)  4) การมพีีน้่องในครอบครวั   โดยวยัรุ่นหญงิที่
เป็นลูกคนเดยีวของครอบครวั มจี านวน  228 คน (รอ้ยละ 50.0) และวยัรุ่นหญงิ  ทีม่พีีน้่องใน
ครอบครวัมจี านวน 159 คน (รอ้ยละ 34.9)  5) การพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง   โดยวยัรุ่นหญงิ
ทีพ่กัอาศยัอยูก่บัครอบครวั มจี านวน   256  คน (รอ้ยละ 56.1)  วยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยัอยู่กบัพ่อ
หรอืแม่ มจี านวน  101  คน (รอ้ยละ 63.5  และวยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยัทีห่อพกั  มจี านวน  39  
คน  (รอ้ยละ 8.6)  6)  แหล่งรายไดข้องกลุ่มตวัอย่าง  โดยวยัรุ่นหญงิไดร้บัรายไดจ้ากพ่อแม่  มี
จ านวน  418  คน (รอ้ยละ 91.7)  วยัรุ่นหญงิไดร้บัรายไดจ้ากแฟน จ านวน  34  คน (รอ้ยละ 
7.5) และวยัรุน่หญงิทีห่ารายไดด้ว้ยตนเอง มจี านวน  29  คน (รอ้ยละ 6.4) 7) การมเีพศสมัพนัธ์
ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยวยัรุ่นหญงิ เคยมเีพศสมัพนัธ์ จ านวน   247  คน  (รอ้ยละ 54.40)   และ
วยัรุ่นหญงิ ไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์ จ านวน 207 คน (รอ้ยละ  45.60)   8) อายุของการมี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกของกลุ่มตวัอย่าง  มอีายุระหว่าง 2-20 ปี  มคี่ามธัยฐานเท่ากบั  14.00  ปี  
ค่าเฉลีย่เท่ากบั  8.52  ปี  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  7.98  ปี   โดยใชค้่ามธัยฐานเป็น
เกณฑ ์  ในการแบ่งอายขุองการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของมารดาวยัรุน่  ออกเป็น   2  กลุ่ม  คอื 
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วยัรุ่นหญงิทีม่เีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุน้อยกว่า 14  ปี  คอื วยัรุ่นหญงิ ทีม่อีายุน้อย มจี านวน   
22  คน  (รอ้ยละ 4.84)  และวยัรุ่นหญงิ ทีม่อีายุมากกว่า 14  ปี   คอื  วยัรุ่นหญงิ ที่มี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกอายุมาก มจี านวน  225 คน (รอ้ยละ 49.56)  โดยมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบั
คนรกั มจี านวน  237  คน  (รอ้ยละ 52.0)   และเพื่อนชายในกลุ่มมจี านวน  5  คน (รอ้ยละ 1.1)   
9) สาเหตุของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก  เนื่องจากวยัรุ่นหญงิต้องการแสดงความจรงิใจต่อคน
รกัและตอ้งการผกูมดัคนรกั จ านวน  140  คน (รอ้ยละ 32.7)  สถานการณ์และบรรยากาศพาไป  
มจี านวน  99 คน  (รอ้ยละ 21.7)  และวยัรุ่นหญงิมคีวามไวใ้จเพศตรงขา้มมากเกนิไป มจี านวน  
76 คน (รอ้ยละ 16.7)  10) การคุมก าเนิด เมื่อมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก วยัรุ่นหญงิคุมก าเนิด ใช้
ถุงยางอนามยั มจี านวน 111 คน (ร้อยละ 24.3) วยัรุ่นหญงิคุมก าเนิด ด้วยวธิกีารกนิยา
คุมก าเนิดฉุกเฉิน  มจี านวน  77 คน (รอ้ยละ 16.9)   และไม่ไดคุ้มก าเนิด มจี านวน  33  คน 
(รอ้ยละ 45.4)   11) ประวตัคินรกัของกลุ่มตวัอย่าง  มอีายุระหว่าง 15-35 ปี  มคี่ามธัยฐาน
เท่ากบั 16.0  ปี  ค่าเฉลีย่เท่ากบั  10.88 ปี   และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั  11.56  ปี    
โดยใชค้่ามธัยฐานเป็นเกณฑ ์ ในการแบ่งอายุของคนรกัหรอืแฟนของวยัรุ่นหญงิ   ออกเป็น   2  
กลุ่ม  คอื  คนรกัหรอืสามขีองวยัรุน่หญงิทีม่อีายนุ้อยกว่า  16  ปี   คอื  คนรกัหรอืสามขีองวยัรุ่น
หญงิทีม่อีายนุ้อย มจี านวน  39  คน  (รอ้ยละ  8.59)  และคนรกัหรอืสามขีองวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุ
มากกว่า  16   ปี  คอื  คนรกัหรอืสามขีองวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุมาก มจี านวน  415   คน (รอ้ยละ 
91.41)    12)  คนรกัของกลุ่มตวัอย่าง  โดยคนรกัของวยัรุ่นหญงิ เป็นนักเรยีน นักศกึษา มี
จ านวน  157  คน (รอ้ยละ 34.4)   และคนรกัของวยัรุ่นหญงิประกอบอาชพีรบัจา้ง   มจี านวน  
49  คน (รอ้ยละ 10.7) 13) สมัพนัธภาพของกลุ่มตวัอย่างกบัคนรกั  วยัรุ่นหญงิทีม่สีมัพนัธภาพ
กบัคนรกัในลกัษณะดมีาก จ านวน  82  คน (รอ้ยละ 18)   และวยัรุ่นหญงิทีม่สีมัพนัธภาพกบัคน
รกัในลกัษณะด ี จ านวน  80  คน  (รอ้ยละ 17.5)  14) ครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง  โดย
สถานภาพสมรสพ่อแม่ของกลุ่มตวัอย่าง   วยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่อยู่ด้วยกนัจ านวน  284  คน  
(รอ้ยละ 62.3)   วยัรุน่หญงิทีพ่่อแมเ่ลกิกนั จ านวน  122  คน  (รอ้ยละ 26.7)   และวยัรุ่นหญงิที่
พ่อแม่แยกกนัอยู่ มจี านวน  43  คน (รอ้ยละ 9.4)  15) อาชพีของพ่อแม่กลุ่มเป้าหมาย  โดย
วยัรุน่หญงิทีม่พี่อแมป่ระกอบอาชพีรบัจา้ง  มจี านวน  142  คน (รอ้ยละ 31.1)  และวยัรุ่นหญงิที่
มพี่อแม่ประกอบอาชพีเกษตรกร  มจี านวน  85 คน (รอ้ยละ 18.6)    16) ดา้นฐานะการเงนิ
ครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยครอบครวัของวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  มีจ านวน  
202 คน (รอ้ยละ 44.3)  ครอบครวัของวยัรุ่นหญิงทีม่ฐีานะการเงนิเป็นหนี้  มจี านวน  45 คน 
(รอ้ยละ 9.9)  17) การพูดคุยเรื่องเพศกบัพ่อแม่หรอืผู้ปกครอง โดยวยัรุ่นหญงิสามารถพูดได้
บางเรื่อง  มจี านวน  241 คน (รอ้ยละ 52.9)  และ วยัรุ่นหญงิไม่สามารถพูดไดเ้ลย  จ านวน  
115  คน (รอ้ยละ 25.2)  18) การอบรมเลีย้งดูของครอบครวั  โดยวยัรุ่นหญงิไดร้บัการอบรม
เลีย้งดูแบบใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง มจี านวน  367 คน (รอ้ยละ 84.5)  วยัรุ่นหญงิไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดูแบบเขม้งวด มจี านวน  81 คน (รอ้ยละ 77.8)  และมารดาวยัรุ่น ไดร้บัการอบรม
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เลีย้งดูแบบปล่อยปละละเลยจ านวน  5 คน (รอ้ยละ 1.1)  19) กลุ่มเป้าหมายมเีพื่อนสนิทที่
ตัง้ครรภ์ก่อนอายุ  20  ปี  โดยวยัรุ่นหญิงที่มเีพื่อนสนิทที่ตัง้ครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี  มจี านวน  
286  คน (รอ้ยละ 63)  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี  มจี านวน  
168  คน (รอ้ยละ 37)  20)  มารดาของกลุ่มเป้าหมายเคยตัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี  โดยมารดา
วยัรุ่นทีม่มีารดาตัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี  มจี านวน  187 คน (รอ้ยละ 41.19)  และวยัรุ่นหญงิที่
ไมม่มีารดาตัง้ครรภก่์อนอาย ุ 20  ปี  มจี านวน  145  คน  (รอ้ยละ  31.94)  21) การใชส้ารเสพ
ตดิของกลุ่มตวัอย่าง  โดยวยัรุ่นหญงิไม่เคยใชส้ารเสพตดิ ม ีจ านวน  397 คน (รอ้ยละ 87.44)  
วยัรุ่นหญงิเคยใชส้ารเสพตดิ ม ีจ านวน  57 คน (รอ้ยละ 12.56)  22) การเรยีนรูเ้รื่องเพศของ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยวยัรุน่หญงิมกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศจากเพื่อนผูห้ญงิ มจี านวน  381คน (รอ้ยละ 
83.9) วยัรุ่นหญงิมกีารเรยีนรูเ้รื่องเพศจากครใูนโรงเรยีน มจี านวน  363  คน (รอ้ยละ 79.9)  
และวยัรุน่หญงิมกีารเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศจากแฟน  มจี านวน  286  คน (รอ้ยละ  62.9)   
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มวยัรุน่หญงิ 
 

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(454 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง วยัรุน่หญงิทีม่อีายนุ้อยกว่า 17 ปี 
วยัรุน่หญงิทีม่อีายมุากกว่า 17 ปี 

233 
221 

51.32 
48.68 

ระดบัการศกึษาสงูสุด มธัยมศกึษาตอนต้น 
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

353 
101 

77.75 
22.25 

อาชพีของกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรยีน/นกัศกึษา 454 100 
จ านวนพีน้่องใน
ครอบครวั 

ลกูคนเดยีว 
มพีีน้่อง 

228 
226 

50.22 
49.78 

การพกัอาศยั พกัอาศยักบัครอบครวั  
พกัอาศยักบัพ่อหรอืแม่ 
พกัอาศยัทีห่อพกั 

256 
101 
39 

56.1 
63.5 
8.6 

แหล่งรายได ้ พ่อแมข่องท่าน  
คนรกั 
หารายไดด้ว้ยตนเอง 

418 
34 
29 

91.7 
7.5 
6.4 

การมเีพศสมัพนัธ ์ เคยมเีพศสมัพนัธ ์
ไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ ์

247 
207 

54.4 
45.60 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

   

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(454 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

อายกุารมเีพศสมัพนัธ์
ครัง้แรก 

วยัรุน่หญงิทีม่อีายนุ้อยกว่า 14 ปี 
วยัรุน่หญงิทีม่อีายมุากกว่า 14 ปี 

22 
225 

4.84 
49.56 

เพศสมัพนัธค์รัง้แรก คนรกั 
เพื่อนชายในกลุ่ม 

237 
5 

52 
1.1 

สาเหตุการมี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรก   

แสดงความจรงิใจต่อคนรกั  
สถานการณ์/บรรยากาศพาไป 
ไวใ้จเพศตรงขา้มมากเกนิไป  

140 
99 
76 

32.7 
21.7 
16.7 

การคุมก าเนิด เมือ่มี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรก   

ใชถุ้งยางอนามยั  
ใชย้าเมด็คุมก าเนิดฉุกเฉิน 
ไมไ่ดคุ้มก าเนิด    

111 
77 
33 

24.3 
16.9 
45.4 

อายขุองคนรกั/สาม ี ทีม่อีายนุ้อยกว่า  16  ปี 
ทีม่อีายมุากกว่า  16 ปี 

39 
415 

8.6 
91.4 

อาชพีของคนรกั/สาม ี   นกัเรยีน/นกัศกึษา 
รบัจา้ง 

157 
49 

34.4 
10.7 

สมัพนัธภาพของ 
คนรกั/สาม ี   

ดมีาก   
ด ี

82 
80 

18 
17.5 

สถานภาพสมรสของ
พ่อแม ่

พ่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั  
พ่อแมเ่ลกิกนั   
พ่อแมแ่ยกกนัอยู่ 

284 
122 
43 

62.3 
26.7 
9.4 

อาชพีของพ่อแม่ รบัจา้ง 
เกษตรกร 

142 
85 

31.1 
18.6 

ฐานะการเงนิครอบครวั มเีหลอืเกบ็   
เป็นหน้ี 

202 
45 

44.3 
9.9 

การพดูคุยเรือ่งเพศกบั
พ่อแมห่รอืผูป้กครอง   

พดูไดบ้างเรือ่งอยา่งเปิดเผย 
ไมส่ามารถพดูไดเ้ลย  

241 
115 

52.9 
25.2 

การอบรมเลีย้งดูของ
ครอบครวั   

ใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง  
เขม้งวด 
ปล่อยปละละเลย  

367 
81 
5 

84.5 
77.8 
1.1 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

   

 ลกัษณะทัว่ไป จ านวน 
(454 ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

เพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อน
อาย ุ20 ปี   

ม ี
ไมม่ ี

286 
168 

63 
37 

มารดาเคยตัง้ครรภก่์อน
อาย ุ20 ปี   

ม ี
ไมม่ ี

187 
145 

41.19 
31.94 

การใชส้ารเสพตดิ เคย 
ไมเ่คย 

57 
397 

12.56 
87.44 

การเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศ เพื่อนผูห้ญงิ 
ครใูนโรงเรยีน 
แฟน/คนรกั 

381 
363 
286 

83.9 
79.9 
62.9 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงการเปรยีบเทยีบลกัษณะขอ้มลูทัว่ไประหว่างกลุ่มมารดาวยัรุ่นและ 
        กลุ่มวยัรุน่หญงิ 
 
ลกัษณะทัว่ไป กลุ่มมารดาวยัรุ่น 

N = 428 
กลุ่มวยัรุ่นหญิง 

 N = 454 
จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 

อายุ 
อายนุ้อยกว่า 17 ปี 
อายมุากกว่า 17 ปี 

 
226/52.80 
202/47.20 

 
233/51.32 
221/48.68 

ระดบัการศกึษาสงูสุด 
มธัยมศกึษาตอนต้น 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 

 
242/56.50 
71/16.60 
30/7.0 

 
353/77.75 

 
101/22.25 

อาชพีปจัจุบนั 
ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 
รบัจา้ง 

 
172/40.2 
102/23.8 
71/16.60 

 
 

454/100 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทัว่ไป กลุ่มมารดาวยัรุ่น 
N = 428 

กลุ่มวยัรุ่นหญิง 
 N = 454 

จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 
พีน้่องในครอบครวั 
ลกูคนเดยีว 
มพีีน้่อง 

 
217/50.70 
211/49.30 

 
228/50.22 
226/49.78 

การพกัอาศยั 
พกัอาศยักบัครอบครวั  
พกัอาศยักบัคนรกั 
พกัอาศยักบัพ่อหรอืแม่ 
พกัอาศยัทีห่อพกั 

 
306/61.2 
40/9.3 

 

 
256/56.1 

 
101/63.5 
39/8.6 

แหล่งรายได ้
พ่อแมข่องท่าน  
พ่อแมข่องคนรกั 
คนรกัของท่าน 
หารายไดด้ว้ยตนเอง 

 
218/50.90 
61/14.30 

 
36/8.20 

 
418/91.7 

 
34/7.5 
29/6.4 

ประวตัเิพศสมัพนัธ์ 
เคยมเีพศสมัพนัธ ์
ไมเ่คยมเีพศสมัพนัธ์ 

 
428/100 

 

 
247/54.4 
207/45.60 

อายกุารมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก 
อายมุากกว่า 16 ปี 
อายนุ้อยกว่า 16 ปี 
อายนุ้อยกว่า 14 ปี 
อายมุากกว่า 14 ปี 

 
304/71.36 
122/28.64 

เพศสมัพนัธค์รัง้แรก 
คนรกั       413/96.5  237/52.0 
เพื่อนชายในกลุ่ม     5/1.2   5/1.1 
สาเหตุของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก   
แสดงความจรงิใจต่อคนรกั  
สถานการณ์/บรรยากาศพาไป 

 
213/49.8 
103/24.1  

 
140/32.7 
99/21.7  
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทัว่ไป กลุ่มมารดาวยัรุ่น 
N = 428 

กลุ่มวยัรุ่นหญิง 
 N = 454 

จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 
ไวใ้จเพศตรงขา้มมากเกนิไป  
เตม็ใจเพราะตอ้งการมบีุตร 

 
96/22.4 

76/16.7 

การคุมก าเนิดเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรก   
ใชย้าเมด็คุมก าเนิดฉุกเฉิน 
ใชถุ้งยางอนามยั  
ไมไ่ดคุ้มก าเนิด  

 
153/36.7 
130/30.4 
103/24.1 

 
77/16.9 
111/24.3 
33/45.4 

อายขุองคนรกั/สาม ี
อายนุ้อยกว่า 21 ปี 
อายมุากกว่า 21 ปี 
อายนุ้อยกว่า 16 ปี 
อายมุากกว่า 16 ปี 

 
240/57.28 
179/42.72 

 

 
 
 

39/8.6 
415/91.4 

อาชพีของคนรกั/สาม ี   
รบัจา้ง 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 

 
169/39.5 
105/24.5 

 
49/10.7 
157/34.4 

สถานภาพ 
แต่งงานอยูด่ว้ยกนั แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  
แต่งงานจดทะเบยีนสมรส และอยูด่ว้ยกนั  
หยา่รา้ง/แยกทางกนั  

 
321/75.0 
56/13.1 
22/5.1 

 

สมัพนัธภาพของคนรกั/สาม ี   
ดมีาก   
ด/ีค่อนขา้งด ี 

 
145/53.9 
182/42.5 

 
82/18.0 
80/17.5 

สถานภาพสมรสของพ่อแม่ 
พ่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั  
พ่อแมเ่ลกิกนั  

 
274/64.0 
92/21.5 

 
284/62.3 
165/36.1 

อาชพีของพ่อแม ่   
รบัจา้ง 
เกษตรกร 

 
156/36.4 
137/32.0 

 
142/31.1 
85/18.6 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ลกัษณะทัว่ไป กลุ่มมารดาวยัรุ่น 
N = 428 

กลุ่มวยัรุ่นหญิง 
 N = 454 

จ านวน/ร้อยละ จ านวน/ร้อยละ 
ฐานะการเงนิครอบครวั 
พอใชจ้า่ยแต่ไมเ่หลอืเกบ็  
มเีหลอืเกบ็  
เป็นหน้ี   

 
175/40.9 
129/30.1 

 
 

202/44.3 
45/9.9 

การอบรมเลีย้งดูของครอบครวั  
ใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง 
เขม้งวด 
ตามใจใหอ้สิระเตม็ที่    
ปล่อยปละ ละเลย/ไมส่นใจ  

 
321/75.0 
43/10.0 
36/8.2 

 
367/84.5 
81/77.8 

 
8/1.1 

การพดูคุยเรือ่งเพศกบัพ่อแมห่รอืผูป้กครอง   
พดูไดบ้างเรือ่ง อยา่งเปิดเผย 
พดูไดทุ้กอยา่ง อยา่งเปิดเผย  
ไมส่ามารถพดูไดเ้ลย 

 
231/54.0 
116/27.1 

 
241/52.9 

 
115/25.2 

เพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอาย ุ20 ปี   
ม ี
ไมม่ ี

 
293/68.9 
134/31.3 

 
286/63.0 
168/37.0 

มารดาทีเ่คยตัง้ครรภก่์อนอาย ุ20 ปี   
ม ี
ไมม่ ี

 
169/39.5 
145/24.5 

 
187/41.19 
145/31.94 

การใชส้ารเสพตดิ 
เคย 
ไมเ่คย 

 
13/3.0 
415/97.0 

 
57/12.56 
397/87.44 

การเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศ 
ครใูนโรงเรยีน 
เพื่อนผูห้ญงิ 
คนรกั 

 
294/68.7 
287/67.1 
262/61.2 

 
381/83.9 
363/79.9 
286/62.9 
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โดยสรุป  คอื  มารดาวยัรุ่น และวยัรุ่นหญิง  ที่อายุน้อย  และอายุมากมสีดัส่วนที่
ใกล้เคยีงกนั  ส่วนใหญ่จบการศกึษาสูงสุดในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และประกาศนียบตัร
วชิาชพี   ส าหรบัการประกอบอาชพีนัน้   ส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีน นักศกึษา  เป็นลูกสาวทีเ่ป็นลูก
คนเดยีว  และมพีีน้่องในครอบครวัในสดัส่วนไมแ่ตกต่างกนั  ส่วนใหญ่พกัอาศยัอยู่กบัครอบครวั    
ฐานะครอบครวัพอมใีช้จ่าย แต่ไม่เหลอืเก็บ  สถานภาพสมรสของพ่อแม่ทัง้สองกลุ่ม  พบว่า 
ส่วนใหญ่พ่อแม่อยู่ด้วยกนั  และพ่อแม่เลกิกนัในสดัส่วนใกล้เคยีงกนั  ในด้านการอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครวั  พบว่าส่วนใหญ่มกีารเลีย้งดแูบบใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง และมกีารพูดคุยเรื่อง
เพศกบัพ่อแม่  หรอืผูป้กครองไดเ้พยีงบางเรื่องเท่านัน้   ส าหรบัดา้นการมเีพศสมัพนัธ ์  พบว่า   
ทัง้สองกลุ่มมอีายุทีม่เีพศสมัพนัธค์รัง้แรกอยู่ในช่วงอายุ 14-16 ปี    โดยมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกั    
สาเหตุของการมเีพศสมัพนัธ ์ ส่วนใหญ่เพื่อตอ้งการแสดงความจรงิใจต่อคนรกั และสถานการณ์ 
บรรยากาศเอื้ออ านวย  ส่วนดา้นการป้องกนัการตัง้ครรภ ์หรอืคุมก าเนิดนัน้ พบว่า ทัง้สองกลุ่ม
ใชถุ้งยางอนามยั และยาคุมก าเนิดฉุกเฉินมสีดัส่วนทีไ่ม่ต่างกนัมาก นอกจากนี้ ยงัพบว่าในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่น มอีตัราของการไม่ได้คุมก าเนิดสูงกว่ากลุ่มวยัรุ่นหญงิถึง  3 เท่า  ส าหรบัในด้าน
กลุ่มเพื่อนสนิทและมารดาของทัง้สองกลุ่มทีม่ปีระวตัติัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี พบว่า มเีพื่อนสนิท 
และมารดาทีเ่คยมปีระวตัดิงักล่าวในสดัส่วนใกลเ้คยีงกนั  ดา้นการเรยีนรูเ้รื่องเพศ พบว่า มกีาร
เรยีนรู้จากครูในโรงเรยีน  เพื่อนผู้หญิง  และแฟนมสีดัส่วนที่ไม่ต่างกนัมากนัก   ส าหรบั
รายละเอยีดของตวัแปรอสิระ และตวัแปรตามจะไดน้ าเสนอต่อไปในส่วนของการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบสามทางตามการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 
4.2  ผลจากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของจิตลกัษณะตาม

สถานการณ์และพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์ ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคมุตน  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน  และทศันคติต่อพฤติกรรม
การตัง้ครรภ ์ของกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิง ท่ีแตกต่างกนั   
(สมมติฐานท่ี 1 ) 

 
ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of 

Variance) ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ และพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ ์(การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ)์  ตามระดบัลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์   
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ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  หมายถงึ  ความสามารถในการคาดการณ์ไกล  เลง็เหน็
ความส าคญัของสิง่ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนในอนาคตและบงัคบัตนเองใหอ้ดไดร้อไดห้รอืเลอืกที่
จะไมร่บัประโยชน์เลก็น้อยในทนัท ีแต่จะรอรบัประโยชน์ทีย่ ิง่ใหญ่กว่าหรอืส าคญักว่าทีจ่ะตามมา
ในภายหลงั โดยมกีารกระท าทีเ่ป็นขัน้ตอน  เพื่อน าไปสู่ผลที่ปรารถนาดงักล่าวในอนาคต  มี
พสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 25-60 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใช้
ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 39.63 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 6.19)  โดยมารดาวยัรุน่และวยัรุน่หญงิ ทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นและ
วยัรุ่นหญงิทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิทีไ่ด้คะแนนต ่า
กว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุน่และวยัรุน่หญงิทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนต ่า 
 การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดูที่บดิามารดาสนับสนุนให้
เดก็มพีฒันาการตามวุฒภิาวะของเดก็  โดยทีบ่ดิามารดาจะอนุญาตใหเ้ดก็มอีสิระตามควรแก่วุฒิ
ภาวะ แต่ในขณะเดยีวกนับดิามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤตกิรรมของเดก็ และก าหนดใหเ้ดก็
เชื่อฟงัและปฏบิตัติามแนวทางทีบ่ดิามารดาก าหนดไวอ้ย่างมเีหตุผล ถงึแมบ้ดิามารดาจะมกีาร
เรยีกรอ้งสงู  แต่ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามรกัความอบอุ่นและใส่ใจต่อเดก็ เปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็น
ตวัของตวัเอง รบัฟงัเหตุผลจากเดก็  และสนับสนุนให้เดก็มสี่วนร่วมในการคดิตดัสนิใจเรื่อง
ต่างๆ ของครอบครวั  มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 15-90 คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่ง
ออกเป็น  2 ระดบั โดยใชค้่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 43.00 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.73) โดยมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลีย่  คอื มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิ ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก  และ
มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิ ทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิ  ทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ หมายถงึ ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อเป็น
ความรูส้กึส่วนตวัทีเ่หน็ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ย ถูกต้องหรอืไม่ถูกต้อง เป็นนามธรรมทีเ่กดิพฤตกิรรม
การเตรยีมพรอ้มทางสมองทีจ่ะกระท า  ซึง่จะบ่งบอกหน้าทีข่องสภาวะจติใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง  
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ที่ตนเองได้รบัและเป็นแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมไปในทาง
สนับสนุน  หรอืคดัคา้นต่อสิง่ต่างๆ จากประสบการณ์ทีผ่่านมา ตามระดบัความเชื่อ  และจาก
องคป์ระกอบของเจตคตทิัง้  3  ดา้น  คอื ความรู ้ ความรูส้กึ และพฤตกิรรม  พบว่า จะต้องมี
ความสอดคลอ้งกนั  ถา้องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งเปลีย่นแปลงไป ทศันคตขิองบุคคลกจ็ะ
เปลีย่นแปลงไปดว้ย  ซึง่พฤตกิรรมการหลกีเลีย่งการมเีพศสมัพนัธแ์ละการคุมก าเนิดนัน้ เป็นสิง่
ทีด่ ีท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบ พอใจ  และพรอ้มทีจ่ะลงมอืกระท าในสิง่ทีต่นเองชอบและพอใจ  ใน
ท านองของการหลกีเลี่ยง หรอืสนับสนุนพฤตกิรรมป้องกนัการตัง้ครรภ์ดงักล่าว มพีสิยัของ
คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า  31-102  คะแนน   ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น  2  ระดบั โดยใช้
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 66.98 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 13.41)   
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โดยมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิ  ทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิ ที่
มทีศันคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก และมารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญิง ที่ได้คะแนนต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุน่และวยัรุน่หญงิทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย   
 การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี  18 กลุ่ม ซึง่แบ่ง
ตามขอ้มลูชวีสงัคมและภมูหิลงัของกลุ่มตวัอยา่ง คอื  1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก   2) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง 
คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  3) แบ่ง
ตามจ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นบุตรคนเดยีว  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  4) แบ่ง
ตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ และกลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   5) แบ่งตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีอ่ยูด่ว้ยกนั โดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  
6) แบ่งตามสาเหตุของการตัง้ครรภ์ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุ 
มาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 7) แบ่งตามลกัษณะเดมิของครอบครวั  คอื
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  8) แบ่งตาม
ความตัง้ใจตัง้ครรภ์ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์  และกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์   9) แบ่งตามกลุ่มเพื่อนสนิททีม่ปีระวตัติัง้ครรภข์องกลุ่ม
ตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่น ทีไ่ม่มี
เพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์
 

4.2.1   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมในการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ์  ตามระดบั ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตน การอบรมเล้ียงดแูบบรกัสนับสนุน และทศันคติต่อการ
ตัง้ครรภ ์ ท่ีแตกต่างกนั 

ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  หมายถงึ  การทีต่น
รบัรูแ้ละความรูส้กึชอบหรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมที่ตน โดยเหน็ว่าจะเกดิผลดกีบัตนใน
อนาคต แต่ความจรงิไม่เป็นเช่นนัน้ หรอืตระหนักว่าพฤตกิรรมนัน้จะเป็นอนัตรายแก่ตนได้ แต่
ตอ้งการความตื่นเต้น ทา้ทาย สนุก หรอืพฤตกิรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายไดย้ากถ้าไม่คดิเสีย่ง 
และมคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม  เนื่องจากหวงัในรางวลัหรอืการยอมรบัจากผูอ้ื่น  พสิยั
คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 26-84 คะแนน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 57.74 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 11.18)  โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มใน
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การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์สูง และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบ
วดันี้น้อย  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย 

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของความพร้อมในการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนและทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ผลปรากฏ
ในกลุ่มรวมว่า  ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์   แปรปรวนไป
ตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  3  ตวัแปร (ตารางที ่ 4.3) ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระนี้ พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนต ่า   2) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย และ 3) 
มารดาวยัรุน่ ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภน้์อย 

ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มย่อยอกี 18  กลุ่ม ปรากฏว่า ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์   แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั  ทัง้ 3  
ตวัแปร  (ตารางที ่  4.4)  เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้   
พบว่า   1)  มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  เป็นผู้ทีม่คีวามพรอ้มในการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนต ่า    ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ  13  กลุ่มย่อย   โดยมกีลุ่มที่ส าคญั  คอื  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานและไม่ได้จดทะเบียน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ โดยไม่ตัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด     2) มารดา
วยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก   เป็นผู้ที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนดน้ีอย    ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม  และ 17  กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั  คอื   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องสองคนขึ้นไป    และกลุ่มมารดา
วยัรุ่นตัง้ครรภ์ที่เกิดจากไม่ได้ป้องกนัการคุมก าเนิด   และ 3) มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผู้ที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในทุกกลุ่มยอ่ย     
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นอกจากนี้  ยงัพบว่า ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง   ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   และ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 8 กลุ่มย่อย ได้แก่กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก    กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน นักศกึษา    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็น
ลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงานและไม่ได้จด
ทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์ และ
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน   (ตารางที ่ 4.4  และ ตารางที ่ 1-7 ใน
ภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ  Scheffe’ ในกลุ่มมารดาวยัรุ่น  4  
กลุ่มย่อย  ไดแ้ก่   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์มา
ก่อน  (ตารางที ่ 4.4  และ 7 ในภาคผนวก ข)   ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  5  
คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  4  คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นมลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 
มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์
ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก  4  กลุ่มย่อย    2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย   มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผู้ทีม่คีวาม
พรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์   มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติ
ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก  4  กลุ่มย่อย   3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่
มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก  
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก  4  กลุ่มย่อย  และ 4) ในหมู่มารดา
วยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
มาก   เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดา
วัยรุ่นที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  ในขณะเดียวกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นน้ีปรากฏในทุก 4  กลุ่มยอ่ย   

และยงัพบว่าใน  4  กลุ่มย่อยทีเ่หลอื  ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นแต่งงานและไม่ได้จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์จากความรกั  และกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ใน
กลุ่มมารดาวยัรุน่  4  กลุ่มยอ่ย  ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนีัยส าคญัรวม  4  คู่  แต่พบคู่ที่
ส าคญัเพยีง  3  คู่  คอื  1)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย   มารดา
วยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก เป็นผูท้ี่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย   
ผลเช่นน้ีปรากฏในทุก 4 กลุ่มยอ่ย  2) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
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น้อย  มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
น้อย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก   4  กลุ่มย่อย  และ 4) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนมาก  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผู้ที่มคีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนน้อย   ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย   ผลเช่นนี้
ปรากฏในทุก 4 กลุ่มย่อย  และยงัพบผลอกีประการว่า  มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  เป็นผู้ที่มคีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อยทีสุ่ด  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุก
กลุ่มยอ่ย    

ส าหรบัความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์แปรปรวนไป
ตามปฏิสมัพนัธ์แบบสองทาง ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  และทศันคติต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มรวม และ  8  กลุ่มยอ่ย  ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน  นักศึกษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว     
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น    กลุ่มมารดาวยัรุน่แต่งงานและไม่ไดจ้ดทะเบยีน   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์จากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนมี
ประวตัติัง้ครรภม์าก่อน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน  (ตารางที ่4.4 
และตารางที ่ 13-21 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’   
ในกลุ่มรวม  และกลุ่มยอ่ยอกี   2  กลุ่ม   ไดแ้ก่ มารดาวยัรุน่แต่งงานและไม่ไดจ้ดทะเบยีน  และ
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน  (ตารางที ่ 15 และ 21 ในภาคผนวก ข)    
ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  6  คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  5  คู่  คอื  1) ใน
หมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรักสนับสนุนมาก เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย ผลเช่นนี้
ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย   2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก       
มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก   เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์  มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์น้ีอย   ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มี
ความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย      4) ในหมู่มารดา
วยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย   มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุนมาก เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
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มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่ม
ย่อย  และ 5)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก    ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผู้ที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ มากกว่ามารดาวัยรุ่นได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนบัสนุนน้อย  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย   ผลเช่นนี้ปรากฏใน
ทุกกลุ่มยอ่ย   

และยงัพบว่า ในกลุ่มยอ่ย  2 กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย และกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น (ตารางที ่16 และ 18 ในภาคผนวก ข) เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ราย
คู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’   ในกลุ่มมารดาวยัรุน่   2  กลุ่มยอ่ย ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัรวม  5  คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 4  คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่น ทีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนมาก    เป็น
ผูท้ี่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่น ที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย  2) ในหมู่มารดา
วยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่ม
ย่อย 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย ผลเช่นนี้
ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย   และ 4) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดี
มาก    ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รกัสนับสนุนน้อย  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในทุกกลุ่มยอ่ย   

ส าหรบักลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว (ตารางที ่14 ในภาคผนวก ข) 
เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
รวม  5  คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  4  คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภด์มีาก  มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก 
มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์  มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์น้ีอย  3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย มารดาวยัรุ่น
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ทีไ่ด้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก เป็นผู้ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนน้อย  
และ 4)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผู้ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง
ต่อการมเีพศสัมพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนน้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย   

เช่นเดยีวกบักลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา (ตารางที ่ 17 ใน
ภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่าง
อยา่งมนียัส าคญัรวม  5  คู่   แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  4  คู่  คอื  1) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีมาก  
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบ
รกัสนับสนุนดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   เป็นผูท้ีม่คีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย     
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุนน้อย และ 4)  ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก     ใน
ขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ี่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย 

และกลุ่มยอ่ย  คอื มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  (ตารางที ่19  
ในภาคผนวก ข)   เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ปรากฏว่า   มคีู่ที่
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  4 คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  3 คู่ คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน
มาก    เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า
มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก  มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  
เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย   
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นอกจากนี้ พบผลในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนมปีระวตัิตัง้ครรภ์ (ตารางที่ 20 ใน
ภาคผนวก ข)    เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ  Scheffe’  ปรากฏว่า  มคีู่ที่
แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 3  คู่  และทุกคู่เป็นคู่ทีส่ าคญั คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก    มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
มาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดา
วยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ี่มี
ความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  และ 3)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผู้ที่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย   

และยงัพบผลอกีประการว่า มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย  
ในขณะเดียวกันมีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีน้อย  เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อยทีสุ่ด ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
 ส าหรบัดา้นความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ แปรปรวน
ไปตามปฏสิมัพนัธ์  แบบสามทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  การไดร้บัการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ไม่ปรากฏว่า ความพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์   แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทาง 
ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย  

จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้   สรุปได้ว่า  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์ ี6 ประการ  คอื   

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
รวม กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีแ่ต่งงานและไม่ไดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ ์โดยไม่ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดา
วยัรุ่นตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ ์โดย
ไมต่ัง้ใจ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย โดยพบใน   8   กลุ่ม
ยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงานและ
ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์ 
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน   

ประการทีส่อง มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนมาก ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องสองคนขึน้ไป และกลุ่ม
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มารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย โดยพบใน  8  กลุ่มย่อย  ไดแ้ก่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน นักศึกษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น   กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงานและไม่ไดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีต่ ัง้ครรภ์จากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์
มาก่อน  และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน   

ประการทีส่าม มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน   นักศกึษา  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดียว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศัยบ้านพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
แต่งงานและไม่ไดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน   

ประการที่สี่ พบผลกลบั มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และได้รบั
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก  เป็นผูท้ี่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภม์ากทีสุ่ด  ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา 

ประการที่ห้า มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมทีศันคติต่อ
พฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภน้์อยทีสุ่ด  ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงาน
และไมไ่ดจ้ดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจทีจ่ะ
ตัง้ครรภ ์  

ประการที่หก มารดาวัยรุ่นมีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมีทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการตัง้ครรภ์น้อย  เป็นผู้ที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธม์ากทีสุ่ด   ผลเช่นนี้พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงานและไม่ได้จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภจ์ากความรกั  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน 

ประการทีเ่จด็ มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดีน้อย  และมี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก  ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงานและไม่ได้
จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์มาก่อน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มี
เพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภม์าก่อน 
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ตารางท่ี  4.4   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่ อนาคตควบคุมตน  
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน  และทศันคตต่ิอ การตัง้ครรภ ์ทีแ่ตกต่างกนั
ในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย (ตอน 1) และค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดีย่ว 
(ตอน 2) 

                   ตอนที ่1 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
ลกัษณะ 

มุ่งอนาคตฯ 
(ก) 

อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติฯ 
 

(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 24.38*** 36.12*** 116.90*** <1 6.16* 8.68** 1.33 52.10 
อายุน้อย 226 24.48*** 6.71** 49.66*** <1 <1 9.43** <1 49.3 
อายุมาก 202 1.01 47.33*** 90.59*** <1 7.65** 2.88 <1 62.9 
นร. นศ. 26.5 14.10*** 17.03*** 65.14*** 2.11 4.09** 4.47* 2.23 53.5 
อื่นๆ 163 10.19** 15.94*** 47.14*** 1.97 1.32 2.69 <1 51.6 
ลกูคนเดยีว 81 2.61 4.54 20.69*** 2.76 5.52** 14.15** 2.87 58.6 
มพีีน้่อง 1 คน 165 4.88* 7.06** 38.94*** <1 <1 <1 <1 44.0 
2คนขึน้ไป 182 17.68*** 28.89*** 49.14** <1 2.65 3.13 <1 58.4 
บา้นพ่อแม ่ 205 18.37*** 11.69*** 71.35*** <1 <1 <1 <1 57.4 
บา้นคนอื่น 223 7.02*** 23.79*** 48.56*** <1 7.86** 8.28** 1.94 48.7 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 29.71*** 18.57*** 63.34*** <1 4.27* 5.62* 2.26 51.1 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 1.48 17.95*** 48.86*** <1 3.71 2.53 <1 62.1 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 3.35 19.34*** 21.76*** 3.18 4.40** <1 <1 46.2 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 23.92*** 5.73* 38.51*** <1 <1 1.21 1.96 58.8 
ผดิพลาด 140 4.35* 10.27*** 51.24*** <1 <1 7.23** <1 51.9 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 2.38 28.63*** 27.75*** <1 4.07* 3.31 <1 49.4 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 26.02*** 8.60** 86.52*** <1 1.87 3.46 2.24 54.9 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 7.41** 10.92*** 22.29*** 2.28 4.11* 5.66* 1.36 57.1 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 13.76*** 25.37*** 88.0*** <1 3.36 4.10* <1 50.3 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ)  ค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ 
        ตัง้ครรภต์ามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว  (ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

ตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต า่ 
รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.30 น้อย = 56.81 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.79 น้อย = 56.32 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 63.97 น้อย = 54.14 
อายุน้อย ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.59 น้อย =55.07  
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 60.04 น้อย =56.62  
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 62.97 น้อย = 53.69 
อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.51 น้อย = 59.31 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 64.02 น้อย = 55.80 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =65.60  น้อย = 54.22 
นร.นศ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.97 น้อย = 56.33 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.13 น้อย = 56.18 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 63.49 น้อย = 53.82 
อื่นๆ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.78 น้อย = 57.19 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 62.36 น้อย = 56.61 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.43 น้อย = 54.54 
ลกูคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 63.15 น้อย = 59.55 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 63.72 น้อย = 58.97 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 66.41 น้อย = 56.28 
หนึ่งคน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.00 น้อย = 57.43 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.36 น้อย = 57.06 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.26 น้อย = 54.17 
สองคนขึน้ไป ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.94 น้อย = 55.36 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.71 น้อย = 54.59 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 62.80 น้อย = 53.50 
บา้นพ่อแม ่ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 62.09 น้อย = 56.54 

 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.53 น้อย = 57.10 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.79 น้อย = 53.85 

บา้นคนอื่น ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.49 น้อย = 57.08 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.93 น้อย = 55.64 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 63.28 น้อย = 54.29 
แต่งงานไมไ่ดจ้ด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.39 น้อย = 55.61 
ทะเบยีน การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 60.79 น้อย = 56.21 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 62.73 น้อย = 54.28 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ ตอนที ่2)   
    

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

ตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต า่ 
แต่งงานจดทะเบยีน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.46 น้อย = 59.29 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 64.17 น้อย = 56.58 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 66.64 น้อย = 54.11 
ความรกั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.87 น้อย = 58.75 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 64.05 น้อย = 56.57 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.28 น้อย = 56.34 
ไมไ่ดป้้องกนั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 62.93 น้อย = 54.93 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 60.89 น้อย = 56.97 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.01 น้อย = 53.85 
ความผดิพลาด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 59.85 น้อย = 56.81 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก =60.67  น้อย = 55.10 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 63.55 น้อย = 53.12 
ตัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.29 น้อย = 57.92 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 63.22 น้อย = 54.99 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 63.15 น้อย = 55.05 
ไมต่ัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.74 น้อย = 55.80 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 60.48 น้อย = 57.06 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 64.19 น้อย = 53.35 
ไมม่ ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 60.81 น้อย = 55.68 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 61.36 น้อย = 55.12 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =62.70  น้อย = 53.80 
ม ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 61.20 น้อย = 57.24 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก =61.91  น้อย = 56.53 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =54.23  น้อย =54.21  

 
4.2.2  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์ ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
การอบรมเล้ียงดแูบบรกัสนับสนุน และทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
ท่ีแตกต่างกนั 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ หมายถงึ  เจตนาเชงิพฤตกิรรมหรอืความ
พรอ้มของบุคคล ต่อความพยายามที่จะหลกีเลีย่งการกระท า หรอืกจิกรรมที่น าไปสู่ความเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์ โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม  อาท ิการเสพยาหรอืของมนึเมา  
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การดูสื่อลามกและเลอืกสถานที่ที่ควรหรอืไม่ควรไป เช่น บ้านเพื่อน หอพกัของคู่รกั  สถาน
เรงิรมย ์   พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 39-90 คะแนน  (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 66.95  และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10.86)  โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก  แสดงว่า   
เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์าก  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวม
จากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภน้์อย 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์  โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   การอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์    แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั   2  
ตวัแปร  (ตารางที ่ 4.5) ไดแ้ก่  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน   และทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ ์เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1) มารดา
วยัรุน่  ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนน้อย และ 2) 
มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภน้์อย   

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มยอ่ยอกี  18  กลุ่ม   ปรากฏว่า  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  3 ตวัแปร (ตารางที่ 4.5 ) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นที่มี
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่า
มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  14  กลุ่มย่อย   โดยมี
กลุ่มทีส่ าคญั คอื  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน นกัศกึษา   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่
น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบั
พ่อแม่  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่พักอาศัยบ้านคนอื่น กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่แต่งงาน โดยไม่ได้จด
ทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจใน
การตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มี
เพื่อนสนิทไม่มปีระวตักิารตัง้ครรภ์  2)  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดี
มาก   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏใน 17 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั   คอื   
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพี
นักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่ม
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มารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน  โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบียนอยู่ด้วยกัน   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจาก
ความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการตัง้ครรภ์  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวาม
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่น ไม่มเีพื่อนสนิททีเ่คยมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  และ  3) มารดา
วยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  
17 กลุ่มย่อย  โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุ
มาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีนักเรยีนนักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพี
อื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กั
อาศยักบับา้นคนอื่น   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการตัง้ครรภ์   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ 

นอกจากนี้  ยงัพบอกีว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทาง   ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   และการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  1  กลุ่มย่อย  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว (ตารางที ่
4.5)    เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’   ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูก
คนเดยีว (ตารางที ่22  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม   3   คู่    
ทุกคู่เป็นคู่ที่ส าคญั  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย     
มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย   2) ในหมู่มารดาวยัรุ่น
ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน
มาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์    มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนน้อย  และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
มาก  ในขณะเดยีวกนั  ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นมลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย ใน
ขณะเดยีวกนัไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย   

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้   ยงัอกีพบว่า  การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ์ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และ
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ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  5  กลุ่มย่อย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
อายมุาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงานโดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุ
มาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด    
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ (ตารางที ่4.5)  เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
รายคู่ดว้ยวธิกีารของ  Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทัง้ 5  กลุ่มย่อย  (ตารางที่ 8-12 ใน
ภาคผนวก ข)   ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม  3  คู่  พบทุกคู่เป็นคู่ทีส่ าคญั   คอื  
1) ในหมู่มารดาวัยรุ่นที่มีล ักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  มารดาวัยรุ่นที่มีทัศนคติต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่า
มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มย่อย  2) ใน
หมู่มารดาวยัรุ่น ที่มทีัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีน้อย  มารดาวัยรุ่นที่มีลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนมาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดา
วยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ 3) ในหมู่
มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  ในขณะเดยีวกนั มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นมี
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนดน้ีอย  ในขณะเดยีวกนัมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  
ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย     

นอกจากนี้พบว่าผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ี ไมป่รากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ์ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสาม
ทาง  ระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ ผลเช่นน้ีปรากฏใน  3 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์ (ตารางที ่  4.5  
และตารางที่  23-25 ในภาคผนวก ข)  เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก  (ตารางที ่23  ในภาคผนวก ข ) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมี
นัยส าคญัรวม  16  คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 8  คู่ คอื  1)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสูง  และได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก   มารดาวัยรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม
ย่อย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ดมีาก  มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก เป็นผูท้ี่มกีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุนดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคต
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ควบคุมตนดีน้อย  และมทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีน้อย  มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก   เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ ์     
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุก
กลุ่มย่อย  4)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย และได้รบัการอบรม
เลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดน้ีอย  มารดาวยัรุน่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   เป็นผูท้ี่
มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย   5) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนดน้ีอย     และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์  
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดน้ีอย    ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุก
กลุ่มยอ่ย 6) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนดน้ีอย และไดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนบัสนุนดมีาก  มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ีม่กีาร
หลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์น้ีอย  ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 7) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนดมีากและมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนมาก  เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่า
มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่มย่อย  และ  8) 
ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก ในขณะเดยีวกนัเป็นผูท้ี่ไดร้บัการอบรม
เลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก   และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากดว้ย มารดาวยัรุ่นที่
มลีกัษณะเช่นนี้เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย  ในขณะเดยีวกนัเป็นผูท้ีไ่ดก้ารอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน
ดน้ีอย   และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

นอกจากนี้ ยงัพบผลในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว (ตารางที ่ 24 ในภาคผนวก ข)  
คอื  ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก และเป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  เป็นผูท้ีม่กีาร
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุนมาก 

และพบผลในกลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์  (ตารางที ่25 ในภาคผนวก ข) คอื  
ในหมูม่ารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบ
รกัสนับสนุนดน้ีอย   มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  เป็นผู้ที่มกีาร
หลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์มีาก 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรปุไดว้่า มารดาวยัรุน่ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภม์ากม ี 8 ประการ คอื 
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ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูงมาก   ผลเช่นนี้พบใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบ
อาชพีนักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่ง
คน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม ่    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน โดยไม่ได้จดทะเบยีน   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิการตัง้ครรภ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มี
เพื่อนสนิทไมม่ปีระวตักิารตัง้ครรภ ์นอกจากนี้  ยงัพบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย โดยพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลูกคนเดยีว   

ประการทีส่อง มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และไดร้บัการอบรม
เลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดมีาก  ซึง่พบเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 

ประการทีส่าม มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
เป็นลกูคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคน
ขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงานโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั   
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจาก
การไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ 
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ 

นอกจากนี้ ยงัพบผลในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว รวม  3  ประเภท ไดแ้ก่   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  และได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนดน้ีอย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย และไดร้บัการอบรม
เลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดมีาก และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู และ 
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดมีาก 

ประการที่สี่ พบผลกลบั  ในมารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย ผล
เช่นนี้ พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานและจดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ที่เกดิจาก
ความรกั และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ใจมคีรรภ์ นอกจากนี้  ยงัพบว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอ
พฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีน้อย พบในกลุ่มมารดาวัยรุ่นที่ไม่มีเพื่อนเคยตัง้ครรภ์มาก่อน    
นอกจากนี้ ยงัพบผลในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ทีเ่กดิจากความรกั  2  ประเภท  คอื  1) กลุ่ม
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มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย และ 2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตนสงู และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย 

ประการที่ห้า มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย และมทีศันคติต่อ
พฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก และมารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และมี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอยและมทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์น้ีอย    ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงานโดย
ไม่ได้จดทะเบียน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการคุมก าเนิดและกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อน
ตัง้ครรภ ์   

ประการทีห่ก มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  ไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนมาก  และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
น้อย ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก    

ประการทีเ่จด็ มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ดน้ีอย  และได้รบัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย  เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน
มาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว   

และประการสุดทา้ย  มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก ไดร้บัการอบรม
เลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  เป็นผู้ที่มกีาร
หลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์มีาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มมารดาวยัรุน่มคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 
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ตารางท่ี  4.5   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์ ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  การอบรมเลีย้งดแูบบ
รกัสนบัสนุน  และทศันคตต่ิอการตัง้ครรภ ์ทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ยอ่ย (ตอน 1) และค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์
ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดีย่ว (ตอน 2)  

                       ตอนที ่1 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

 
(คน) 

ลกัษณะ 
มุ่งอนาคตฯ 

(ก) 

อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติฯ 
 

(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 19.42*** 35.69*** 39.50*** 1.43 3.17 <1 3.31 40.1 
อายุน้อย 226 14.77*** 12.41** 18.07*** <1 <1 <1 <1 34.60 
อายุมาก 202     41.4* 27.99*** 21.16*** 1.21 7.65** 2.53 6.45* 49.8 
นร. นศ. 265 25.02*** 15.64*** 12.64*** <1 2.69 <1 3.11 41.9 
อื่นๆ 163 1.08 15.82*** 26.24*** <1 <1 <1 1.31 40.2 
ลกูคนเดยีว 81 9.95** 1.03 22.33*** 5.75* <1 <1 11.11** 63.1 
มพีีน้่อง 1 คน 165 6.65* 10.18** 11.01** <1 <1 <1 <1 29.7 
2คนขึน้ไป 182 7.69** 23.33*** 7.61** <1 <1 <1 <1 41.1 
บา้นพ่อแม ่ 205 14.03*** 9.36** 19.32*** 2.10 2.58 1.24 <1 42.4 
บา้นคนอื่น 223 6.29* 27.47*** 19.30*** <1 1.00 <1 3.24 39.2 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 24.31*** 22.70*** 19.20*** <1 4.27 <1 3.45 41.1 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 .37 9.37** 16.60*** 1.93 
 

<1 <1 <1 40.6 
 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 1.78 21.64*** 4.76* <1 4.10* 9.87 2.64 41.1 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 8.47** 4.12* 11.99** <1 <1 1.97 <1 35.3 
ผดิพลาด 140 13.49*** 7.88** 23.29*** <1 1.99 <1 1.42 50.4 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 2.96 29.83*** 3.96* <1 4.07* 3.69 5.12* 43.5 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 18.44*** 7.88** 34.77*** 2.13 <1 <1 <1 39.6 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 6.64* 16.51*** 2.73 <1 4.63* <1 <1 41.9 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 11.61** 21.56*** 35.92*** 1.97 <1 <1 2.88 40.2 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตามระดบัของ 
        ตวัแปร อสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว   
                 (ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

ตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต า่ 
รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 69.23 น้อย = 64.86 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 70.01 น้อย = 64.08 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.17 น้อย = 63.93 
อายุน้อย ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 69.52 น้อย = 63.87 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก =69.28  น้อย = 64.11 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.81 น้อย = 63.57 
อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.95 น้อย = 66.20 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 71.15 น้อย = 64.00 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 70.68 น้อย = 64.47 
นร.นศ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.49 น้อย = 64.01 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก =69.82  น้อย = 64.09 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.56 น้อย = 64.95 
อื่นๆ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 67.41 น้อย = 65.76 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 69.74 น้อย = 63.43 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 70.55 น้อย = 62.52 
ลกูคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.32 น้อย = 63.98 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 68.17 น้อย = 66.13 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 71.90 น้อย = 62.40 
หนึ่งคน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.72 น้อย = 66.27 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 71.25 น้อย = 65.74 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 71.36 น้อย = 65.63 
สองคนขึน้ไป ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.07 น้อย = 63.67 

 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 69.69 น้อย = 62.04 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =68.05  น้อย = 63.68 

บา้นพ่อแม ่ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.57 น้อย = 64.94 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 70.04 น้อย = 65.45 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 71.05 น้อย = 64.45 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการ

ตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูง 
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย

ต า่ 
บา้นคนอื่น ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.12 น้อย = 64.76 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 69.96 น้อย = 62.92 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.39 น้อย = 63.49 
แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.19 น้อย = 64.51 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 70.09 น้อย = 64.61 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.87 น้อย = 64.83 
แต่งงานจดทะเบยีน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 66.94 น้อย = 65.68 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 69.52 น้อย = 63.10 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 70.58 น้อย = 62.04 
ความรกั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.36 น้อย = 66.24 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 70.99 น้อย = 63.62 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.03 น้อย = 65.57 
ไมไ่ดป้้องกนั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.90 น้อย = 63.28 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 68.05 น้อย = 64.13 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.44 น้อย = 62.75 
ความผดิพลาด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.92 น้อย = 64.86 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 70.20 น้อย = 65.57 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 71.87 น้อย = 63.91 
ตัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.67 น้อย = 66.07 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 71.50 น้อย = 63.24 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 68.87 น้อย = 65.86 
ไมต่ัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 69.73 น้อย = 63.94 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 68.73 น้อย = 64.95 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 70.81 น้อย = 62.86 
ไมม่ ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 70.32 น้อย = 65.13 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 71.82 น้อย = 63.63 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 69.39 น้อย = 66.06 
ม ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 68.73 น้อย = 64.72 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 69.45 น้อย = 63.10 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 70.24 น้อย = 63.21 
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4.2.3  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการ
คมุก าเนิดขณะมีเพศสมัพนัธ์   ตามระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน 
การอบรมเล้ียงดแูบบรกัสนับสนุน และทศันคติต่อการตัง้ครรภ ์ ท่ี
แตกต่างกนั 

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  หมายถงึ พฤตกิรรมทางเพศของบุคคล 
โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินใน
การดแูลตนเอง  มใิหต้ัง้ครรภ ์ โดยเลอืกกระท าการต่างๆ ทีป้่องกนัการตัง้ครรภ ์เช่น ใชถุ้งยาง
อนามยั  การรบัประทานยาคุมก าเนิด  พฤตกิรรมการปฏเิสธ  เป็นต้น พสิยัคะแนนที่ได้จาก
แบบวดัมคี่า 28-108 คะแนน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั  76.53 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 14.37) 
โดยมารดาวยัรุ่นที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธส์ูง   และมารดาวยัรุ่นทีไ่ด้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 

จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของ พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ โดยมตีวัแปรอสิระ 3  ตวัแปร  คอื  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนบัสนุน และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า  พฤตกิรรม
การคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  3 ตวัแปร   
(ตารางที ่ 4.6)  ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  

ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 
1) มารดาวยัรุ่นที่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย   2) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย และ 3) มารดาวยัรุ่นที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภน้์อย 

ผลการวเิคราะห์ในกลุ่มย่อยอกี  18  กลุ่ม ปรากฏว่า พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์   แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้   3  ตวัแปร (ตารางที ่4.6) 
เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้   พบว่า 1)  มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า
มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ 6 กลุ่มย่อย 
โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีอ่ายุมาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีนักเรยีน
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นกัศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบับา้น
คนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  โดยไม่ได้จดทะเบยีน   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนมี
ประวตักิารตัง้ครรภ ์ 2) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก   เป็นผูท้ีม่ ี
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ  11 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบ
อาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบับ้านคนอื่น   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจาก
ความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  
3) มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์ มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอทศันคตต่ิอการตัง้ครรภ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มรวมและ 13 กลุ่มย่อย  โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีนักเรยีน นักศกึษา  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่ง
คน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบับ้านคนอื่น  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการ
ไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด    กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ ์ 
 ผลวิเคราะห์ในส่วนนี้  ไม่ปรากฏว่า พฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์   
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์แบบสองทางทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  และไม่ปรากฏว่า 
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์   แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทางทัง้ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย   

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรปุไดว้่า มารดาวยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะ
มเีพศสมัพนัธ ์ ม ี 6 ประการ คอื 

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  ผลเช่นนี้พบในกลุ่ม
รวม กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่อายุมาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีนักเรยีน/นักศึกษา กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  โดยไม่ได้จดทะเบียน  และกลุ่มมารดาวัยรุ่นที่มเีพื่อนมปีระวตัิการ
ตัง้ครรภ ์   

ประการทีส่อง มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดา
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วยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบั
บ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจใน
การตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ ์   

ประการทีส่าม มารดาวยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
เป็นนักเรยีน นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคน
เดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และ
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

นอกจากนี้ ยงัพบผลเพิม่เตมิอกี   2  ประการย่อยไดแ้ก่ 1) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุ
มาก และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  คอื  มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก
และมารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนน้อย  2) ในมารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา   

ประการทีส่ ี ่พบผลกลบั  มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนดน้ีอย ผลเช่นนี้
พบใน   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงานและ
จดทะเบยีนสมรส  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมา
จากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

ประการที่ห้า พบผลกลบั มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดน้ีอย 
พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่
น้องสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานและจด
ทะเบยีนสมรส   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ และ
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด      

และประการสุดท้าย  พบผลกลบั  มารดาวยัรุ่นที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์   
ดน้ีอย พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องสองคนขึ้นไป กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานและจด
ทะเบยีนสมรส  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจใน
การตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  
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ตารางท่ี 4.6   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุน และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภท์ีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม และ
กลุ่มยอ่ย (ตอน 1) และค่าเฉลีย่ของการพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์  ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว  (ตอน 2)     

                  (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
ลกัษณะ 

มุ่งอนาคตฯ 
(ก) 

อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติฯ 
 

(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 6.14* 16.49*** 16.28*** 1.06 <1 <1 <1 18.2 
อายุน้อย 226 1.05 2.09 9.64** <1 <1 <1 <1 13.6 
อายุมาก 202 4.20* 18.75*** 8.70** <1 <1 <1 <1 26.3 
นร. นศ. 265 4.20* 9.55** 6.11* 1.70 <1 <1 <1 16.6 
อื่นๆ 163 2.51 6.74** 12.79*** <1 <1 <1 <1 24.2 
ลกูคนเดยีว 81 .34 3.60 4.39* <1 3.27 2.68 <1 24.8 
มพีีน้่อง 1 คน 165 1.28 6.59* 8.40** <1 <1 1.02 <1 18.2 
2คนขึน้ไป 182 5.46* 3.64 3.09 <1 3.14 <1 <1 20.6 
บา้นพ่อแม ่ 205 .93 2.81 11.67** <1 1.51 <1 <1 19.7 
บา้นคนอื่น 223 5.68* 14.98*** 5.69* 1.45 <1 <1 <1 19.0 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 6.56* 11.21** 12.33** 2.06 <1 <1 <1 21.4 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 .49 3.66 3.09 <1 <1 1.01 <1 14.2 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 3.59 16.14*** .10 <1 <1 <1 <1 22.4 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 .51 2.17 4.36* 1.28 <1 <1 1.24 17.1 
ผดิพลาด 140 3.36 3.52 15.84*** <1 <1 <1 <1 26.1 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 2.04 7.92** 1.69 1.09 <1 <1 <1 14.7 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 3.49 6.43* 15.20*** <1 <1 <1 <1 20.2 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 .45 9.52** 1.29 1.33 1.36 <1 <1 20.9 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 6.06* 8.70* 13.06*** <1 <1 <1 <1 17.7 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.6   (ต่อ)  ค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ตาม  
         ระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว     
                  (ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม        ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.83 น้อย =38.20  
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.35 น้อย = 37.68 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.34 น้อย = 37.69 
อายุน้อย ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.38 น้อย = 38.41 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 39.57 น้อย = 38.21 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.35 น้อย = 37.43 
อายุมาก ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.06 น้อย = 38.13 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก =41.14  น้อย = 37.05 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.49 น้อย = 37.70 
นร.นศ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.57 น้อย = 37.79 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.02 น้อย = 37.34 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 39.75 น้อย = 37.60 
อื่นๆ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.31 น้อย =38.68  
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.82 น้อย = 38.16 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =41.33 น้อย = 37.66 
ลกูคนเดยีว ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.04 น้อย = 39.14 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 41.05 น้อย = 38.13 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 41.21 น้อย = 37.98 
หนึ่งคน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.02 น้อย = 37.87 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.05 น้อย = 37.03 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.24 น้อย = 36.84 
สองคนขึน้ไป ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.84 น้อย = 38.45 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.62 น้อย = 38.67 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.55 น้อย = 38.75 
บา้นพ่อแม ่ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.46 น้อย =38.47  
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 39.83 น้อย = 38.11 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.72 น้อย = 37.21 
บา้นคนอื่น ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.22 น้อย = 38.18 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.86 น้อย = 37.55 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.23 น้อย = 38.18 
แต่งงานไมไ่ดจ้ด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.80 น้อย = 37.92 
ทะเบยีน การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.09 น้อย = 37.63 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.15 น้อย = 37.57 
แต่งงานจดทะเบยีน ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.77 น้อย = 38.69 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.70 น้อย = 37.75 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ ตอนที ่2)   
    

กลุ่ม        ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.58 น้อย = 37.87 
ความรกั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.43 น้อย = 38.24 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 41.66 น้อย = 37.01 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 39.52 น้อย = 39.15 
ไมไ่ดป้้องกนั ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 38.09 น้อย = 37.74 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 39.21 น้อย = 37.23 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =39.62 น้อย = 36.81 
ความผดิพลาด ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.30 น้อย = 38.61 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.32 น้อย = 38.59 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 41.29 น้อย = 37.63 
ตัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 40.19 น้อย = 38.63 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.95 น้อย = 37.88 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.12 น้อย = 38.70 
ไมต่ัง้ใจ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.56 น้อย = 37.95 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 39.84 น้อย = 37.66 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.43 น้อย = 37.07 
ไมม่ ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.51 น้อย = 38.62 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 41.14 น้อย = 36.99 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =39.83 น้อย = 38.30 
ม ี ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน มาก = 39.96 น้อย = 38.03 
 การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน มาก = 40.15 น้อย = 37.84 
 ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก = 40.41 น้อย = 37.58 

 

 

4.3  ผลจากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของจิตลกัษณะตาม
สถานการณ์และพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์ ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือนอย่างเหมาะสม   ความเช่ืออ านาจในตนและทศันคติต่อ
พฤติกรรมการตัง้ครรภข์องกลุ่มมารดาวยัรุ่นท่ีแตกต่างกนั 

 
ในส่วนน้ีจะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three – way Analysis of 

Variance)  ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมป้องกนัการตัง้ครรภ)์ และ 
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  (การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  และพฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ)์   โดยมตีวัแปรอสิระ  คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่ง 
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เหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์

การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  หมายถงึ การรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ จาก
การปฏสิมัพนัธก์บัเพื่อนในกลุ่มหรอืการไดร้ว่มกจิกรรมกบัเพื่อน รวมถงึการคลอ้ยตามการชกัจงู 
หรอืการเลยีนแบบพฤตกิรรมจากเพื่อน  มพีสิยัของคะแนนที่ได้จากแบบวดัมคี่า  20-90  
คะแนน ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั  โดยใชค้่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ 
(ค่ามธัยฐาน เท่ากบั 63.75 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 12.41)  โดยมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์ ที่ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย คอื มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บั
ชายทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมน้อย 

ความเชื่ออ านาจในตน หมายถงึ ความเชื่อของบุคคลว่าการทีต่นจะไดร้บัผลดผีลเสยีที ่
เกดิขึน้ในงาน เป็นผลมาจากการกระท าของตนเอง ไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัโชคชะตา สิง่ทีอ่ยูน่อกเหนือ 
การควบคุมของตนเอง หรอืเกดิจากบุคคลอื่น  มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 32-72 
คะแนน  ซึ่งคะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดบั โดยใชค้่าเฉลีย่ของกลุ่มเป็นเกณฑ ์ (ค่าเฉลี่ย 
เท่ากบั  50.90 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.82) โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่า
ค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมารดาวยัรุ่นที่ได้คะแนนต ่ากว่า
ค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า 

ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์   หมายถงึ  การทีต่น
รบัรูแ้ละความรูส้กึชอบหรอืพอใจในการแสดงพฤตกิรรมที่ตน โดยเหน็ว่าจะเกดิผลดกีบัตนใน
อนาคต แต่ความจรงิไม่เป็นเช่นนัน้ หรอืตระหนักว่าพฤตกิรรมนัน้จะเป็นอนัตรายแก่ตนได้ แต่
ตอ้งการความตื่นเต้น ทา้ทาย สนุก หรอืพฤตกิรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายไดย้ากถ้าไม่คดิเสีย่ง 
และมคีวามพรอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม  เนื่องจากหวงัในรางวลัหรอืการยอมรบัจากผูอ้ื่น พสิยั
คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 26-84 คะแนน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 57.74 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 11.18)   โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์สูง    และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจาก
แบบวดันี้น้อย  เป็นผูท้ีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย 

การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี  18 กลุ่ม ซึง่แบ่ง
ตามขอ้มลูชวีสงัคมและภมูหิลงัของกลุ่มตวัอยา่ง คอื  1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก   2) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง 
คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  3) แบ่ง
ตามจ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นบุตรคนเดยีว  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  4) แบ่ง
ตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ และกลุ่มมารดา
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วยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   5) แบ่งตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีแ่ต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบียน
อยู่ด้วยกนั  6) แบ่งตามสาเหตุของการตัง้ครรภ์ของกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนั
การตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด   
7) แบ่งตามลกัษณะเดมิของครอบครวั  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอยู่กบัครอบครวั  และกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีพ่กัอยูก่บัคนอื่น  8) แบ่งตามความตัง้ใจตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุ่นมคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  9) แบ่งตามกลุ่ม
เพื่อนสนิททีม่ปีระวตัติัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ 

ในการวเิคราะห์จะเสนอตวัแปรตาม คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 1 ดา้น และ
พฤตกิรรม  2  ดา้น โดยแยกวเิคราะหท์ลีะดา้น ดงันี้ 

 
4.3.1  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของทศันคติต่อการตัง้ครรภ ์

ตามระดบั การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน   ความเช่ืออ านาจในตน และ
ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์ ท่ีแตกต่างกนั 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   หมายถงึ  ความรูส้กึ ความคดิ และความเชื่อต่อ
การมเีพศสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิบวก  ซึง่ไดแ้ก่  การยอมรบั  ชอบ  พอใจ หรอืสนับสนุนต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์  ส่วนลกัษณะเชงิลบ ไดแ้ก่  การไมย่อมรบั การไมช่อบ ไมพ่อใจ  หรอืคดัคา้นต่อ
การมเีพศสมัพนัธ์  พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 31-102 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 66.98 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 13.41)   โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก 
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ดมีาก และมารดาวยัุร่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบ
วดันี้น้อย  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอการตัง้ครรภด์น้ีอย 

จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์      
โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   ความเชื่อ
อ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ผลปรากฏ
ในกลุ่มรวมว่า   ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์แปรปรวนไป  ตามระดบัของตวัแปรอสิระที
ละตวัทัง้  3 ตวัแปร (ตารางที ่4.7) ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความ
เชื่ออ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ และเมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้   พบว่า 1)   มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ดี
มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย   2)   มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
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ความเชื่ออ านาจในตนมาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนดน้ีอย และ 3) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากเป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มยอ่ยอกี  18  กลุ่ม  ปรากฏว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้   3  ตวัแปร (ตารางที ่4.7)  เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1)  มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมากเป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน 14 กลุ่มย่อย โดยมกีลุ่มที่
ส าคญั  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
เป็นนักเรยีน นักศกึษา   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้อง
หนึ่งคน    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบั
พ่อแม่  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้จดทะเบียน  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   2) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ด ี    มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  8 กลุ่มย่อย  โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่อง
หนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดย
ไม่ไดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่
ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   3) มารดาวยัรุ่น
ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 

ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 
ทศันคตต่ิอพฤติกรรมการตัง้ครรภ์แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่าง

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และความความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ์  ผลเช่นนี้ปรากฏในเฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์  (ตารางที ่4.7  และตารางที ่ 26 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ย
วธิกีารของ Scheffe’ ปรากฏว่ามคีู่ที่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม 3 คู่ และพบทุกคู่เป็นคู่ที่
ส าคญั คอื  1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมดน้ีอย   มารดา
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วยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก เป็นผูท้ีท่ศันคติ
ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดีน้อย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมดมีาก  เป็นผู้ที่ทศันคตต่ิอพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมดน้ีอย   และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมดมีาก   ในขณะเดยีวกนัความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่
ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมดน้ีอย  ในขณะเดยีวกนัมคีวามพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  
   นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทางระหว่างความเชื่ออ านาจในตนและความความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ ผลเช่นนี้ปรากฏใน  2  กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก 
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั (ตารางที ่4.71 และ ตารางที่ 27-28  ใน
ภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
อายุมาก ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  4  คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  3  คู่  คอื  
1) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก 
มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนมาก  เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดี
มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั 2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนมาก  มารดา
วยัรุ่นที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดีมาก เป็นผู้ที่มี
ทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีมากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตน
มาก   ในขณะเดยีวกนัความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  
เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตน
น้อย  ในขณะเดยีวกนัมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 
และพบผลเพิม่เตมิในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั (ตารางที่ 4.3.1) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’  พบผลเพิม่เตมิ คอื ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่คีวาม
เชื่ออ านาจในตนดน้ีอย   เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนดมีาก  
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ผลวเิคราะหใ์นส่วนนี้   ไม่ปรากฏว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์แปรปรวนไตาม
ปฏสิมัพนัธ์แบบสองทางระหว่างอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมและความเชื่ออ านาจใน
ตน ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย   

ทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์   ยงัแปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์แบบสามทาง
ระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม  ความเชื่ออ านาจในตน และความพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่ 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ ์ (ตารางที ่4.7 ในภาคผนวก ข)   เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีาร
ของ Scheffe’    ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั  (ตารางที ่ 29  ใน
ภาคผนวก ข)  ปรากฏว่า   มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  19  คู่   แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  
8  คู่   คอื   1) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวาม
พร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสงู   เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   มมีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวาม
เชื่ออ านาจในตนดน้ีอย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์   2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง     มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์  มมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ์    มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ดน้ีอย  4) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก    
และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย    มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ 5) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย   และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย    เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์    มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนมาก  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   6) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  และมคีวามพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนมาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
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การตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย   7)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่นที่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย  เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย          
ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ และ 8) ในหมู่
มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ในขณะเดียวกันมคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก    
มารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์มากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมน้อยในขณะเดยีวกนั  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย 
และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏ
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ 

นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  
(ตารางที ่ 30  ในภาคผนวก ข)   คอื ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย   และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ดีมาก  เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ 
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้สรุปไดว้่า มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภม์ ี6 ประการ  คอื 

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่
น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบั
พ่อแม่  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้จดทะเบียน  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   และยงัพบในมารดาวยัรุ่นที่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า โดยพบเฉพาะ
ในกลุ่มทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา 

ประการทีส่อง มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่อง
หนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดย
ไม่ไดจ้ดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่
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ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์    นอกจากนี้ ยงั
พบผลเพิม่เตมิอกี  5  ประการย่อย  ไดแ้ก่ 1) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก พบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  2) มารดา
วยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และพบว่ามคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง     
พบในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีอื่นๆ กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน    
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์
และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  3) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  และพบว่ามคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
พกัอาศยับา้นคนอื่น   4) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมี
ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก  พบในกลุ่มรวม  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่เป็นนักเรยีน
นักศึกษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชีพอื่นๆ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ดว้ยกนั  โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุ
มาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยั
กบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบียนอยู่ด้วยกัน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผิดพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ และ 5) มารดาวยัรุ่นที่มี
ความเชื่ออ านาจในตนน้อย   และมีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสัมพนัธ์ดีมาก พบในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่มีอายุมาก กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่เป็น
นักเรยีน  นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่า
สองคนขึน้ไป กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่
ดว้ยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

ประการที่สาม มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธม์าก พบในกลุ่มรวมและในทุกกลุ่มย่อย นอกจากนี้ยงัพบผลเพิม่เตมิ  คอื  ในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  ได้แก่ มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมารดาวยัรุ่นมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก  



138 

ประการทีส่ ี่  พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
น้อย  และพบว่ามคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ 

ประการทีห่า้ มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มาก  
เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์  ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย  พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจาก
ความรกั  และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

และประการสุดท้าย พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ดีมาก  เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ 
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  
พบในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  
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ตารางท่ี 4.7   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน  
และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่ม
รวม และกลุ่มยอ่ย (ตอน 1) และค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  
ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว (ตอน 2)  

                   (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
อิทธิพลกลุ่ม

เพ่ือนฯ 
(ก) 

ความ
เช่ือฯ 
(ข) 

ความ
พร้อมฯ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 19.18*** 10.69*** 121.06*** <1 1.46 <1 2.63 42.5 
อายุน้อย 226 16.12*** 8.91** 45.85*** <1 <1 2.79 1.08 43.1 
อายุมาก 202 4.56* 2.52 80.16*** <1 3.18 4.97* 1.15 45.9 
นร. นศ. 265 5.44* 3.17 81.89*** <1 1.29 <1 <1 40.8 
อื่นๆ 163 17.43*** 11.66** 30.84*** <1 <1 <1 3.68 47.8 
ลกูคนเดยีว 81 1.49 1.63 10.58** <1 2.50 <1 <1 43.6 
มพีีน้่อง 1 คน 165 13.61*** 6.04* 35.31*** <1 <1 <1 2.56 41.7 
2คนขึน้ไป 182 6.49* 2.27 65.50*** <1 <1 <1 1.77 44.1 
บา้นพ่อแม ่ 205 36.10*** .84 72.57*** 1.35 <1 1.63 1.74 52.7 
บา้นคนอื่น 223 1.10 12.46** 54.45*** <1 1.56 <1 1.04 39.8 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 15.85*** 7.80** 84.89*** <1 <1 <1 <1 42.6 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 4.84* 2.14 18.54*** <1 1.20 <1 3.36 46.4 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 4.82* 4.02* 43.25*** 3.56 2.99 6.39** 8.99* 44.9 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 13.92*** 2.48 34.36*** 3.67 <1 <1 1.83 51.1 
ผดิพลาด 140 4.60* .59 44.46*** 2.98 1.98 <1 <1 42.2 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 3.48 3.07 48.98*** <1 <1 <1 1.01 37.9 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 16.30*** 7.43** 64.91*** <1 3.76 <1 1.39 45.8 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 1.68 2.44 55.96*** <1 6.28* <1 5.64* 48.0 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 13.83*** 6.67** 77.72*** <1 <1 1.18 <1 42.4 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.25 น้อย = 66.16 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 70.61 น้อย = 66.81 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.10 น้อย = 62.31 
อายุน้อย อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 72.75 น้อย = 66.50 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 71.95 น้อย = 67.30 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =74.90 น้อย = 64.35 
อายุมาก อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 69.33 น้อย = 65.67 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 68.86 น้อย = 66.14 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.18 น้อย = 59.83 
นร.นศ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 66.40 น้อย = 69.93 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก =69.51  น้อย = 66.62 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.01 น้อย = 61.32 
อื่นๆ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก =74.25  น้อย = 66.21 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 73.52 น้อย = 66.94 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.58 น้อย = 64.88 
ลกูคนเดยีว อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก =69.24  น้อย = 65.24 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.33 น้อย = 65.15 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =72.57 น้อย = 61.91 
หนึ่งคน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 73.33 น้อย = 66.42 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 72.18 น้อย = 67.57 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.44 น้อย = 64.31 
สองคนขึน้ไป อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.72 น้อย = 66.13 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.78 น้อย = 67.07 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.71 น้อย = 61.14 
บา้นพ่อแม ่ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.42 น้อย = 62.73 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.74 น้อย = 66.41 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =73.24 น้อย = 60.91 

บา้นคนอื่น อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.15 น้อย = 68.31 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 73.31 น้อย = 67.14 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =76.68 น้อย = 63.78 
แต่งงานไมไ่ดจ้ด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.68 น้อย = 65.51 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.90 น้อย = 66.28 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =74.07 น้อย = 62.12 
แต่งงานจด
ทะเบยีน 

อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 74.67 น้อย = 67.26 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 73.43 น้อย = 68.51 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =78.21 น้อย = 63.72 

ความรกั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 69.90 น้อย = 65.36 



141 

ตารางท่ี 4.7  (ต่อ ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.70 น้อย = 65.56 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =74.42 น้อย = 60.84 

ไมไ่ดป้้องกนั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 73.42 น้อย = 65.85 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 71.23 น้อย = 68.03 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.58 น้อย = 63.69 

ความผดิพลาด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.76 น้อย = 66.28 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.32 น้อย = 67.72 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.49 น้อย = 61.55 

ตัง้ใจ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.23 น้อย = 66.64 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 70.12 น้อย = 66.75 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.17 น้อย = 61.70 
ไมต่ัง้ใจ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 72.05 น้อย = 66.01 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 71.07 น้อย = 66.99 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =75.06 น้อย = 63.00 
ไมม่ ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 72.29 น้อย = 69.56 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 72.57 น้อย = 69.28 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =78.81 น้อย = 63.04 
ม ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.55 น้อย = 65.26 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.74 น้อย = 66.07 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =74.17 น้อย = 61.64 
 
 

4.3.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเ ล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ์  ตามระดบัการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่ม
เพ่ือนอย่างเหมาะสม ความเช่ืออ านาจในตน และความพร้อมในการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภท่ี์แตกต่างกนั 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ หมายถงึ เจตนาเชงิพฤตกิรรมหรอืความ 
พรอ้มของบุคคล ที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์   โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท า
พฤตกิรรม อาท ิการเสพยาหรอืของมนึเมา การดสูื่อลามก และเลอืกสถานทีท่ีค่วรหรอืไม่ควรไป 
เช่น สถานเรงิรมย ์พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 39-90 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 66.95  
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10.86) โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก 
เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์าก และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจาก
แบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภน้์อย   
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จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์ โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   
ความเชื่ออ านาจในตน  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ 
ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามระดบั
ของตวัแปรอสิระทลีะตวั  3  ตวัแปร (ตารางที ่  44.8)  ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ์ เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า  1) 
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย      
2) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า  และ 3) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มยอ่ยอกี 18 กลุ่ม  ปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์   แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้   3  ตวัแปร  (ตารางที ่4.8) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้   พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย  2) มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มกีาร
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย 
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 2  กลุ่มย่อย   โดยมกีลุ่มทีส่ าคญัคอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุ
มาก   และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  3) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธส์งู   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์   มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์แปรปรวนไปตาม 
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทาง  ระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม และความเชื่อ 
อ านาจในตน  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ 9 กลุ่มย่อย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์    และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมี
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ประวตักิารตัง้ครรภ์  (ตารางที ่ 4.8)  เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’    
ในกลุ่มรวม (ตารางที ่41 ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  6    คู่    
แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  5  คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก  มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุก
กลุ่ม ยกเวน้กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ความเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้
ทีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม    3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนดน้ีอย   มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผูท้ี่มี
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย    ผลเช่นน้ียงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์      
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  4)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  เป็นผู้ที่มกีาร
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนมาก      
ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ และ 5) ในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่
ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า  
และยงัพบผลอกีประการว่า มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ใน
ขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากทีสุ่ด  ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

จากการวเิคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ยงัพบอีกว่า การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ ์แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง   ระหว่างการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มรวม   และ 2 กลุ่มย่อย คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ได้
ป้องกนัการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ (ตารางที ่4.8   
และตารางที ่  50-51  ในภาคผนวก ข)  เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารตามหลกัของ 
Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ (ตารางที ่
50 ในภาคผนวก ข)   ปรากฏว่า มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  4 คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  
3  คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  มารดาวยัรุ่น
ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
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พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย    ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ์ 2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  
มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก เป็นผูท้ีม่ ี
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมน้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวัยรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวัติการ
ตัง้ครรภ์   3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธน้์อย   มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่กีาร
หลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมน้อย และ 4)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
มาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย   ใน
ขณะเดยีวกันมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อน
สนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์

นอกจากนี้ ยงัพบว่าการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง   ระหว่างความเชื่ออ านาจในตน  และความพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ผลเช่นน้ีปรากฏใน 6 กลุ่มย่อย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กั
อาศยับา้นคนอื่น กลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภท์ี่เกดิจากความรกั    กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความ
ผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ์    และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไมม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   (ตารางที ่4.8) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีาร
ตามหลกัของ  Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  (ตารางที่  56  ใน
ภาคผนวก ข)  ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม  5  คู่ แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  4  คู่   
คอื 1)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์น้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้
ป้องกนัการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์   2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์น้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ที่เกดิจากความรกั  กลุ่ม
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มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย ผลเช่นนี้ยงั
ปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจใน
การตัง้ครรภ์    และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิการตัง้ครรภ์ และ 4) ในกลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง ในขณะเดียวกันมีความพร้อมในการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์   
มากกว่ามารดาวยัรุ่นมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย ในขณะเดียวกันมคีวามพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย  ผลเช่นน้ียงัปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสาม
ทาง  ระหว่างการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจในตน และ
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ ผลเช่นนี้ปรากฏเฉพาะในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ (ตารางที่ 4.8 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ ์ (ตารางที ่ 58  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
รวม 18 คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  6 คู่  คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสงู มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก   เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย  2) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  และมคีวามพรอ้มในการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  มารดาวยัรุ่นได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมมาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจใน
ตนน้อย  และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก    มารดา
วยัรุน่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 4) ในหมู่
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย    
มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   เป็นผู้
ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์   มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย   5) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้ม
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ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย และ  6) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก    
มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ ์มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย   

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรปุไดว้่า มารดาวยัรุน่ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยง
ต่อการตัง้ครรภม์ากม ี 6 ประการ  คอื   

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็น
ลกูคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีแ่ต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมา
จากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดใน
การคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มี
เพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

และยงัพบผลเพิม่เตมิอกี  3 ประการย่อยไดแ้ก่  1) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล จาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก  และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง โดยพบในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีม่อีายมุาก  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   2) มารดาวยัรุ่นที่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  พบในกลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อย  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงานอยูด่ว้ยกนั โดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน โดยจดทะเบียนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการ
ตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผิดพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  
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3) มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย  

ประการทีส่อง มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม 
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก  และมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   นอกจากนี้ 
ยงัพบผลเพิม่เตมิ คอื มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   พบในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมาก  และ
มารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

ประการที่สาม มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธม์าก พบในกลุ่มรวมและในทุกกลุ่มยอ่ย  

ประการทีส่ ี่ พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย ผลเช่นนี้พบใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจาก
ความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ์   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์    กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มี
เพื่อนสนิทไมม่ปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

นอกจากนี้   ยงัพบผลเพิม่เตมิ คอื มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก  พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีม่อีายนุ้อย  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่
น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยั
กบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์
มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทไม่มปีระวตัิการ
ตัง้ครรภ ์   

ประการทีห่า้ มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มาก  
เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์  ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
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เพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย พบเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ ์  

และประการสุดท้า พบผลกลับว่ามารดาวัยรุ่นที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดีมาก  เป็นผู้ที่มกีารหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย  พบเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  
 
ตารางท่ี 4.8   ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง

ต่อการตัง้ครรภ์ ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน  ความเชื่ออ านาจในตน  และ
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม 
และกลุ่มยอ่ย (ตอน 1) และค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว  (ตอน 2)  

                 (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
อิทธิพลกลุ่ม

เพ่ือนฯ 
(ก) 

ความ
เช่ือฯ 
(ข) 

ความ
พร้อมฯ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 85.61*** 4.55* 82.15*** 7.97** <1 2.39 <1 48.6 
อายุน้อย 226 39.35*** 1.10 41.91*** 2.30 <1 1.87 <1 47.6 
อายุมาก 202 46.00*** 4.19* 37.92*** 6.56* <1 <1 <1 50.5 
นร. นศ. 265 72.29*** 10.05 62.90*** 7.41** <1 2.53 <1 55.1 
อื่นๆ 163 13.98*** 2.52 20.66*** <1 1.52 <1 <1 39.5 
ลกูคนเดยีว 81 5.20* 1.89 17.92*** <1 <1 <1 <1 50.5 
มพีีน้่อง 1 คน 165 33.75*** 1.15 17.57*** 4.90* 2.33 1.96 3.49 47.7 
2คนขึน้ไป 182 38.27*** .98 49.29*** 3.62 <1 2.00 .57 51.0 
บา้นพ่อแม ่ 205 62.69*** 1.92 42.55*** 2.59 <1 <1 <1 55.7 
บา้นคนอื่น 223 28.47*** 2.55 37.83*** 4.93* <1 3.94* <1 42.9 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 75.74*** 2.82 55.63*** 2.69 <1 <1 <1 50.6 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 12.50** 1.85 10.52** 4.67* <1 1.42 <1 44.8 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 27.98*** .42 27.93*** 3.38 <1 4.66* <1 44.9 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 27.51*** 1.10 11.52** 5.48* 4.77* 4.57* <1 47.4 
ผดิพลาด 140 36.56*** 2.57 58.08*** 3.17 <1 4.21* <1 60.5 
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ตารางท่ี 4.8   (ต่อ ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
อิทธิพลกลุ่ม

เพ่ือนฯ 
(ก) 

ความ
เช่ือฯ 
(ข) 

ความ
พร้อมฯ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 27.69*** 1.13 48.03*** 2.07 <1 <1 1.36 47.4 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 52.82*** 3.64 37.90*** 6.66** <1 4.81* <1 50.3 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 26.35*** .36 25.93*** 7.18** 5.29* 4.51* 6.75* 57.7 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 59.78*** 7.15** 47.73*** 4.60* <1 1.61 1.15 46.6 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
 
ตารางท่ี 4.8  (ต่อ)  ค่าเฉลีย่ของการการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์   
        ตามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว   
                 (ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.01 น้อย = 62.52 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.75 น้อย = 65.79 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.93 น้อย = 62.60 
อายุน้อย อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.07 น้อย = 62.79 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.62 น้อย = 66.24 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.20 น้อย = 62.66 
อายุมาก อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.98 น้อย = 62.21 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.92 น้อย = 65.27 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.57 น้อย = 62.61 
นร.นศ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.79 น้อย = 62.43 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.68 น้อย = 66.55 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.48 น้อย = 62.75 
อื่นๆ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 69.65 น้อย = 63.17 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.79 น้อย = 65.03 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.35 น้อย = 62.47 
ลกูคนเดยีว อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 68.48 น้อย = 62.31 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก =67.25  น้อย = 63.54 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.12 น้อย = 59.67 
หนึ่งคน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 72.36 น้อย = 64.22 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ ตอนที ่2)  
  

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงู 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.05 น้อย = 67.54 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.23 น้อย = 65.36 
สองคนขึน้ไป อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.55 น้อย = 61.83 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 66.89 น้อย = 65.50 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.14 น้อย = 61.24 
บา้นพ่อแม ่ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก =71.58  น้อย = 61.48 

 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.41 น้อย = 65.65 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.69 น้อย = 62.37 

บา้นคนอื่น อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.50 น้อย = 63.44 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 68.03 น้อย = 65.92 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.04 น้อย = 62.90 
แต่งงานไมไ่ดจ้ด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.37 น้อย = 62.41 
ทะเบยีน ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 67.67 น้อย = 66.11 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.73 น้อย = 63.06 
แต่งงานจดทะเบยีน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 71.91 น้อย = 62.55 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 69.07 น้อย = 65.45 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =71.58 น้อย = 62.94 
ความรกั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 70.16 น้อย = 61.65 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 65.39 น้อย = 66.42 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =70.15 น้อย = 61.65 
ไมไ่ดป้้องกนั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 69.98 น้อย = 60.24 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 66.08 น้อย = 64.14 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =68.26 น้อย = 61.96 
ความผดิพลาด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 72.83 น้อย = 64.34 
 ความเช่ืออ านาจในตน   มาก =69.71  นอ้ย = 67.46 
 ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการตั้งครรภ ์ มาก =73.94 นอ้ย = 63.23 
ตั้งใจ อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน      มาก = 70.84 นอ้ย = 63.63 
 ความเช่ืออ านาจในตน   มาก = 67.96 นอ้ย = 66.50 
 ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการตั้งครรภ ์ มาก =71.99 นอ้ย = 62.48 
ไม่ตั้งใจ อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน      มาก = 71.09 นอ้ย = 62.10 
 ความเช่ืออ านาจในตน   มาก = 67.78 นอ้ย = 65.42 
 ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการตั้งครรภ ์ มาก =70.40 นอ้ย = 62.79 
ไม่มี อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน      มาก = 70.75 นอ้ย = 62.58 
 ความเช่ืออ านาจในตน   มาก = 68.19 นอ้ย = 67.14 
 ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการตั้งครรภ ์ มาก =70.72 นอ้ย = 62.61 
มี อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน      มาก = 71.32 นอ้ย = 62.49 
 ความเช่ืออ านาจในตน   มาก = 68.43 นอ้ย = 65.38 
 ความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมการตั้งครรภ ์ มาก =70.85 นอ้ย = 62.96 
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4.3.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการ
คมุก าเนิดขณะมีเพศสมัพนัธ์  ตามระดบัของการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่ม
เพ่ือนอย่างเหมาะสม   ความเช่ืออ านาจในตน   และความพร้อมในการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีเพศสมัพนัธ์ ท่ีแตกต่างกนั   ในกลุ่ม
รวม และกลุ่มย่อย (ตอน 1) และค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการคมุก าเนิดตาม
ระดบัของตวัแปรอิสระท่ีพบในอิทธิพลเดียว (ตอน 2)  

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ หมายถงึวธิกีารมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ 
ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินในการดแูลตนเอง  มใิหต้ัง้ครรภ ์ โดยเลอืกกระท าการต่างๆ ที่
ป้องกนัการตัง้ครรภ ์เช่น ใชถุ้งยางอนามยั  การรบัประทานยาคุมก าเนิด  พฤตกิรรมการปฏเิสธ  
เป็นต้น พสิยัคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดัมคี่า 28-108 คะแนน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 76.53 และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 14.37)   โดยมารดาวยัรุน่ทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผูท้ี่
มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธส์ูง และมารดาวยัรุ่นที่ไดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้
น้อย  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธต์ ่า   

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์  โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   
ความเชื่ออ านาจในตน  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ 
ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามระดบั
ของตวัแปรอสิระทลีะตวั  3  ตวัแปร (ตารางที ่  4.9)  ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจในตน และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ์  เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า 1) 
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และ 
2) มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า  และ 3) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี  18  กลุ่ม ปรากฏว่า พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  3  ตวัแปร (ตารางที ่4.9) เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ 
มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก   ผลเช่นนี้ปรากฏใน 1 
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กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  และมารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดา
วยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย   ผลเช่นนี้พบในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน/นักศกึษา  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
มพีีน้่องหนึ่งคน   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยั
กบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดย
ไม่ได้จดทะเบียน  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบียนอยู่ด้วยกัน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนั
การตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการคุมก าเนิด    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์  2) มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า   ผลเช่นนี้ปรากฏใน   2  กลุ่ม
ย่อย โดยมกีลุ่มที่ส าคญัคอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการ
ตัง้ครรภ ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทไม่มปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  3) มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
ความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มาก พบในกลุ่มรวม กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่มีอายุน้อย  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่เป็นนักเรยีน/นักศึกษา  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ไดจ้ดทะเบยีน  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิการ
ตัง้ครรภ ์ และมารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์
น้อย   เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่พีฤตกิรรม
การคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ดีมาก  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จด
ทะเบยีนอยู่ด้วยกนั กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

นอกจากนี้  ยงัพบอกีว่า  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธแ์ปรปรวนไปตาม 
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทาง   ระหว่างการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และความ
เชื่ออ านาจในตน  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มย่อย  5  กลุ่มย่อย คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบ
อาชพีอื่นๆ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
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ตัง้ครรภ ์  (ตารางที่ 4.9 และตารางที ่31-33  ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่
ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  (ตารางที ่32  ในภาคผนวก ข) 
ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม  4  คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  3  คู่  คอื   1) ในหมู่
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมน้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจ
ในตนน้อย  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวาม
เชื่ออ านาจในตนมาก   ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม  2)   ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง   มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก เป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม  และ 3) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ดี   มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนต ่า  และยงัพบผลอกีประการว่า   
มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย ในขณะเดยีวกนัได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มาก  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏใน
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์    

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ ยงัพบอกีว่า พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์  
แปรปรวนไปตามปฏิสมัพนัธ์แบบสองทาง   ระหว่างการได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ผลเช่นนี้
ปรากฏใน  2   กลุ่มยอ่ย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  และกลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่ตัง้ใจที่จะตัง้ครรภ์ (ตารางที่ 4.9  และตารางที่ 34-35  ในภาคผนวก ข)  เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่   ดว้ยวธิกีารตามหลกัของ  Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่อง
มากกว่าสองคนขึน้ไป  (ตารางที ่34  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
รวม  3 คู่ พบทุกคู่เป็นคู่ทีส่ าคญั   คอื 1)  ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์
มาก  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย   ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มย่อย     
2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย    
มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย    
และ  3) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  ในขณะเดยีวกนั
มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
น้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย 
ผลเช่นน้ียงัปรากฏในกลุ่มยอ่ย   
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นอกจากนี้ ยงัพบว่าพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง    ระหว่างความเชื่ออ านาจในตน  และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ผลเช่นนี้ปรากฏใน  3  กลุ่มย่อย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ตัง้ครรภท์ี่เกดิจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  (ตารางที ่4.9 และตารางที ่36-38 ในภาคผนวก ข)  เมื่อเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารตามหลกัของ  Scheffe’  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ 
(ตารางที ่4.9  และตารางที ่37  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม   
3   คู่   พบคู่เป็นคู่ทีส่ าคญั  คอื 1)  ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย     มารดา
วยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพนัธ์มาก  เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์   มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มคีวามพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย   ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในทุกกลุ่ม  2) ในหมู่
มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย    มารดา
วยัรุ่นที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง   เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์   
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย     และ 3) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง  ในขณะเดียวกันมีความพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์มาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นมี
ความเชื่ออ านาจในตนน้อย ในขณะเดยีวกนัมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การมเีพศสมัพนัธน้์อย  ผลเช่นน้ียงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  และกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทาง  
ระหว่างการได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจในตน และความ
พรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่พกัอาศยัอยู่กบัพ่อแม่    และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์(ตารางที ่ 4.9  
และตารางที ่39-40 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’  
ในกลุ่มมารดามารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยัอยู่กบัพ่อแม่  (ตารางที ่39 ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามี
คู่ทีแ่ตกต่างอยา่งมนียัส าคญัรวม 14 คู่  แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง  6  คู่   คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่น
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่น
ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรม
การคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ดีมากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีความพร้อมในการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย 2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง      
และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก มารดาวยัรุ่นไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์
ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏใน
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กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ์   3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธด์น้ีอย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  4) ในหมู่
มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดีน้อย    มารดาวยัรุ่นได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก    
เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  5) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก     
มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์       
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนมาก และ  6)   ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก ในขณะเดยีวกนัมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะเช่นนี้   เป็น
ผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  ในขณะเดยีวกนั มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

 นอกจากนี้  ยงัพบเพิม่เตมิว่า ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ พบ
ผลทีส่ าคญั  3  ประการ  คอื 1) ในหมูม่ารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
น้อย   และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดีมาก   เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ดี
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย   
2) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู  และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดน้ีอย มารดาวยัรุ่นได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก    
เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธด์มีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีไ่ด้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และ  3)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์    
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก   

จากการวเิคราะหข์อ้มูลในส่วนนี้  สรุปไดว้่า มารดาวยัรุ่นที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธม์ ี8 ประการ  คอื   



156 

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ผล
เช่นน้ีพบในกลุ่มรวม กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็น
ลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีีน้่องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้
ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่
ด้วยกนั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความ
ผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจ
ในการตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

และยงัพบผลเพิม่เตมิอกี  3  ประการยอ่ยไดแ้ก่ 1) มารดาวยัรุน่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก  และมคีวามเชื่ออ านาจในตนสงู โดยพบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์
มสีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ์  2) มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก   และมคีวาม
เชื่ออ านาจในตนน้อย  พบในกลุ่มรวม   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็น
นกัเรยีน  นกัศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึ้นไป  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจาก
ความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่
ตัง้ใจในการตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  3) มารดาวยัรุ่น
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก   และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย  พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไมม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

ประการทีส่อง มารดาวยัรุน่ทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   ผลเช่นนี้พบในมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ์  ยงัพบผลเพิม่เตมิ  คอื  มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   และมี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากการไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภ ์
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ประการที่สาม มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธม์าก   พบในกลุ่มรวม   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็น
นักเรยีนนักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึ้นไป  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  และกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  และมารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มในการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสัมพันธ์ มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ดีมาก         
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบียนอยู่ด้วยกัน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิท
มปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

ประการทีส่ ี่ พบผลกลบัว่า   มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
น้อย   ผลเช่นน้ีปรากฏเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว   

ประการทีห่า้ พบผลกลบัว่า มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย   ผลเช่นนี้พบ
ในกลุ่มรวม  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
เป็นนักเรยีน/นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคน
เดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึ้นไป  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีแ่ต่งงานอยู่ดว้ยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมา
จากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   
   ประการที่หก พบผลกลบัว่า   มารดาวยัรุ่นที่มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวาม
พร้อมในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพันธ์น้อย พบในกลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ดว้ยกนั  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาด
ในการคุมก าเนิด     

ประการทีเ่จด็ มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มารดา
วัยรุ่นที่มีความเชื่ออ านาจในตนสูง  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏใน
ทุกกลุ่ม 



158 

และประการสุดทา้ย มารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ พบในกลุ่ม  1) มารดาวยัรุ่น
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย มารดา
วยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก เป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ดีมากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีความพร้อมในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  2) มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตน
สงู  และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย  มารดาวยัรุ่น
ได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  และ 3)  
ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย และมคีวามเชื่ออ านาจใน
ตนสูง  มารดาวยัรุ่นทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย    
เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มคีวามพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์าก   
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจ
ในตน  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธท์ี่
แตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย (ตอน 1)   และค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดตามระดบั ของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว (ตอน 2)  

                    (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
อิทธิพลกลุ่ม

เพ่ือนฯ 
(ก) 

ความ
เช่ือฯ 
(ข) 

ความ
พร้อมฯ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 26.68*** 1.81 25.88*** 3.56 1.10 <1 1.36 22.0 
อายุน้อย 226 15.46*** 2.29 7.61** 2.69 <1 <1 <1 16.7 
อายุมาก 202 13.58*** .12 20.89*** <1 <1 <1 1.91 31.1 
นร. นศ. 265 23.74*** 1.15 5.27* <1 <1 <1 <1 17.8 
อื่นๆ 163 8.64** .04 24.12*** 4.19* 3.87 <1 <1 34.7 
ลกูคนเดยีว 81 1.00 .35 9.05** <1 1.72 <1 <1 34.1 
มพีีน้่อง 1 คน 165 21.99*** 1.00 5.02* 5.97* 2.50 <1 1.44 29.1 
2คนขึน้ไป 182 5.60* .26 15.38*** <1 5.26* <1  <1 22.2 
บา้นพ่อแม ่ 205 14.30*** 3.73 15.60*** <1 <1 <1 4.15* 27.1 
บา้นคนอื่น 223 14.77*** .001 10.06** 3.32 1.16 <1 <1 18.7 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 19.20*** .73 26.52*** 2.42 1.67 <1 <1 24.1 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 5.35* .19 1.44 <1 <1 <1 <1 19.2 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 6.74* .75 7.51** <1 <1 3.96* <1 18.5 
 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 8.40** 4.47* 8.68** 3.60 <1 2.14 1.97 26.4 
ผดิพลาด 140 15.91*** .06 8.56 <1 1.21 3.69 <1 29.3 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 7.15** .53 27.08*** <1 5.93* 4.42* 2.36 26.0 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 18.43*** .73 8.60** 5.96* <1 3.92* 4.53* 24.4 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 25.09*** 5.82* 1.60 4.29* <1 1.93 1.78 30.0 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 9.65** .13 26.57*** 1.21 <1 <1 <1 21.5 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.9   (ต่อ)  ค่าเฉลีย่ของการพฤตกิรรมการคุมก าเนิดตามระดบัของตวัแปร 
         อสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว 
                  (ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง
พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงู 

กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.83 น้อย = 37.40 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.68 น้อย = 39.54 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.74 น้อย = 37.48 
อายุน้อย อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.91 น้อย = 37.27 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.39 น้อย = 39.79 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.37 น้อย = 37.81 
อายุมาก อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.73 น้อย = 37.49 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.96 น้อย = 39.26 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =41.12 น้อย = 37.10 
นร.นศ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.71 น้อย = 36.64 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.23 น้อย = 39.12 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =39.53 น้อย = 37.72 
อื่นๆ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 41.31 น้อย = 38.27 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 39.68 น้อย = 39.90 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =42.33 น้อย = 37.25 
ลกูคนเดยีว อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.42 น้อย = 38.75 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 40.08 น้อย = 39.09 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =42.12 น้อย = 37.07 
หนึ่งคน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.62 น้อย = 35.80 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 37.70 น้อย = 38.73 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =39.36 น้อย = 37.06 
สองคนขึน้ไป อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.93 น้อย = 38.59 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 39.51 น้อย = 40.02 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =41.70 น้อย = 37.82 
บา้นพ่อแม ่ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.62 น้อย = 37.04 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 37.91 น้อย = 39.74 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.70 น้อย = 36.96 
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ตารางท่ี 4.3.3  (ต่อ ตอน 2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

บา้นคนอื่น อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 41.07 น้อย = 37.72 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 39.41 น้อย = 39.38 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.78 น้อย = 38.02 
แต่งงานไมไ่ด ้ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.57 น้อย = 37.48 
จดทะเบยีน ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.73 น้อย = 39.33 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.84 น้อย = 37.21 
แต่งงานจดทะเบยีน อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 41.88 น้อย = 37.33 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 39.18 น้อย = 40.03 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.79 น้อย = 38.42 
ความรกั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.30 น้อย = 37.07 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.14 น้อย = 39.22 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.39 น้อย = 36.98 
ไมไ่ดป้้องกนั อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.03 น้อย = 36.11 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 36.64 น้อย = 39.50 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =36.08 น้อย = 40.06 
ความผดิพลาด อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 41.66 น้อย = 36.23 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก =39.85  น้อย = 40.05 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =41.20 น้อย = 38.69 
ตัง้ใจ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.98 น้อย = 38.42 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 39.35 น้อย = 40.05 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =42.19 น้อย = 37.22 
ไมต่ัง้ใจ อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.63 น้อย = 36.99 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.45 น้อย = 39.17 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =40.05 น้อย = 37.57 
ไมม่ ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 41.77 น้อย = 35.91 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 37.43 น้อย = 40.25 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =39.58 น้อย = 38.10 
ม ี อทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      มาก = 40.25 น้อย = 37.81 
 ความเชือ่อ านาจในตน   มาก = 38.89 น้อย = 39.17 
 ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ มาก =41.05 น้อย = 37.01 
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4.4  ผลจากการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ และพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์ ตามระดบัสขุภาพจิต  แรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิ  และสมัพนัธภาพในครอบครวั ของกลุ่มมารดาวยัรุ่น ท่ี
แตกต่างกนั 

 
ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way Analysis of 

Variance) ของจติลกัษณะตามสถานการณ์ (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์) และพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ ์(การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพสสมัพนัธ์) โดยมตีวัแปรอสิระ  คอื สุขภาพจติ  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั  

สุขภาพจติ  หมายถงึ  สภาวะทางอารมณ์และทางจติทีเ่กี่ยวกบัปรมิาณความวติกกงัวลน้อย   
ความเครยีดน้อย การที่ไม่มคีวามรูส้กึทุกขใ์จโดยปราศจากเหตุผลอนัควร ความสบายใจไม่
หวาดกลวัจนเกนิเหตุ การมสีมาธแิละมคีวามมัน่ คงทางอารมณ์   มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้าก
แบบวดัมคี่า  25-66  คะแนน  ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น   2 ระดบั  โดยใชค้่ามธัยฐานของกลุ่ม
เป็นเกณฑค์่าเฉลีย่ (ค่ามธัยฐาน เท่ากบั  51.0  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั  6.58)  โดย
มารดาวยัรุ่นที่ไดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติด ี และมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
สุขภาพจติทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติต ่า 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์  หมายถงึ ความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัสิิง่ใดให้ประสบความส าเรจ็ มี
ความพยายามและอดทนต่ออุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะมากมายเพยีงใด  เพื่อใหบ้รรลุซึง่เป้าหมายที่
ตัง้ใจไว ้  มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า 25-60 คะแนน  ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น 2   
ระดบั โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มมาเป็นเกณฑค์่าเฉลี่ย  (ค่ามธัยฐานเท่ากบั 40.56 และ ค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั  6.32) โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่  คอื มารดา
วยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์าก   และมารดาวยัรุน่ทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดาวยัรุ่น
ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย   

สมัพนัธภาพในครอบครวั  หมายถงึ พฤตกิรรมทีพ่่อแม่ปฏบิตัต่ิอลูก  พฤตกิรรมทีลู่ก
ปฏบิตัิต่อพ่อแม่  และพฤตกิรรมที่พ่อแม่ปฏบิตัิต่อกนั  เช่น พ่อแม่ให้ความรกั  ความห่วงใย  
ไว้วางใจ  ให้ลูกมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ แสดงความคดิเหน็  มกีารพกัผ่อนร่วมกนัในครอบครวั  
ใหก้ าลงัใจลกูและไมเ่ขม้งวดกวดขนัหรอืควบคุมมากเกนิไป ลูกใหค้วามความรกัความเคารพต่อ
พ่อแม่  ยอมรบักฎเกณฑม์าตรฐานของพ่อแม่  ตลอดจนความกลมเกลยีวของพ่อแม่ที่มต่ีอกนั 
เป็นตน้  มพีสิยัของคะแนนทีไ่ดจ้ากแบบวดัมคี่า  29-90 คะแนน   ซึง่คะแนนถูกแบ่งออกเป็น  2   
ระดบั โดยใช้ค่ามธัยฐานของกลุ่มเป็นเกณฑเ์ฉลีย่ (มคี่ามธัยฐาน เท่ากบั 62.88 และมคี่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน  เท่ากบั  10.84)  โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนสูงกว่าค่าเฉลีย่ คอื มารดา
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วยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัสูง  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ด้คะแนนต ่ากว่าค่าเฉลีย่ คอืมารดา
วยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัต ่า 

การวเิคราะหข์อ้มลูจะไดก้ระท าทัง้ ในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยอกี  18  กลุ่ม ซึง่แบ่ง
ตามขอ้มลูชวีสงัคมและภมูหิลงัของกลุ่มตวัอยา่ง คอื  1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย  และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก  2) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง   
คอื   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  3) แบ่ง
ตามจ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นบุตรคนเดยีว กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  4)  แบ่ง
ตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง   คอื กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  และกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น   5) แบ่งตามสถานภาพสมรสของกลุ่มตวัอย่าง คอื  กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่อยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้จดทะเบียน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน  จดทะเบียนอยู่
ดว้ยกนั  6)  แบ่งตามสาเหตุของการตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่ง  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์
มสีาเหตุมาจากความรกั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกันการ
ตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 7) 
แบ่งตามลกัษณะเดิมของครอบครวั   คือ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอยู่กบัครอบครวั  และกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีพ่กัอยูก่บัคนอื่น  8) แบ่งตามความตัง้ใจตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุน่มคีวามตัง้ใจตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์    9)  แบ่งตามกลุ่ม
เพื่อนสนิททีม่ปีระวตัติัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่ง  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิาร
ตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ 

ในการวเิคราะหจ์ะเสนอตวัแปรตาม คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์  1 ดา้น และ
พฤตกิรรม 2 ดา้น โดยแยกวเิคราะหท์ลีะดา้น ดงันี้ 

 
4.4.1  ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคติต่อพฤติกรรม 

การตัง้ครรภ ์  ตามระดบั สขุภาพจิต  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และสมัพนัธภาพ
ในครอบครวัท่ีแตกต่างกนั 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  หมายถงึ ความรูส้กึ  ความคดิ   และความเชื่อต่อ
การมเีพศสมัพนัธใ์นลกัษณะเชงิบวก  ซึง่ไดแ้ก่  การยอมรบั  ชอบ  พอใจ หรือสนับสนุนต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ส่วนลกัษณะเชงิลบ ไดแ้ก่  การไมย่อมรบั  การไมช่อบ  ไมพ่อใจ  หรอืคดัคา้นต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์พสิยัคะแนนที่ไดจ้ากแบบวดัมคี่า 31-102 คะแนน (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 66.98 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 13.41) โดยมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก 
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก และมารดาวยัุร่นทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดั
นี้น้อย  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอการตัง้ครรภด์น้ีอย 
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จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ 
โดยมตีวัแปรอสิระ  3  ตวัแปร คอื สุขภาพจติ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพในครอบครวั    
ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปร
อสิระทลีะตวัเพยีง  2  ตวัแปร  (ตารางที ่4.10)   ไดแ้ก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั   เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้ พบว่า 1)  มารดา
วยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดา
วยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย  และ 2) มารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก   เป็น
ผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัน้อย 

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี  18  กลุ่ม ปรากฏว่าทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ 
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  2  ตวัแปร (ตารางที ่ 4.10)  เมื่อพจิารณา
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอิสระนี้  พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิน้์อย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มย่อย  2) มารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัน้อย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม  และ 11  กลุ่มย่อย  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
อายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีแ่ต่งงานโดยจดทะเบยีนสมรส   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากไม่ไดป้้องกนัการ
คุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  
และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   และ  3) มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดี
น้อย พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย  

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสองทาง   ระหว่างสุขภาพจติ  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม  และ  
7  กลุ่มย่อย คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน นักศกึษา  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศัยกับบ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน โดยจด
ทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไมต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์   (ตารางที ่
4.10  และตารางที่ 59-66 ในภาคผนวก ข)   เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ 
Scheffe’ ในกลุ่มรวม (ตารางที ่59  ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั
รวม 4  คู่  แต่พบว่ามคีู่ส าคญัเพยีง  3  คู่ คอื 1) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก  มารดา
วยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดา
วยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิด์น้ีอย ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน นักศึกษา  
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กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ์  2) ใน
หมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด์น้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏใน
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กั
อาศัยกับบ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยจดทะเบยีนสมรส  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์     และ
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิการตัง้ครรภ์ และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดมีาก ในขณะเดยีวกนัมแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด์น้ีอย  
ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

และผลยงัปรากฏว่า ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง มารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจิตดีน้อย  เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีมากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มี
สุขภาพจติดมีาก  พบใน  2  กลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ยงัพบด้วยว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์ 
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง ระหว่างสุขภาพจติ และสมัพนัธภาพในครอบครวั  
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม และ 12 กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีอื่นๆ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็น
ลูกคนเดียว กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบัคนอื่น กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยจดทะเบียนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นไม่ได้จดทะเบียนสมรส กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจาก
ความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  (ตารางที ่4.10  และตารางที ่ 67-79  ในภาคผนวก ข)  เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ  Scheffe’ ในกลุ่มรวม (ตารางที ่67 ในภาคผนวก ข)   
ปรากฏว่า  มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั 4  คู่  แต่พบว่ามคีู่ส าคญัเพยีง  3  คู่  คอื 1) ในหมู่
มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  เป็นผู้ที่มี
ทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดีน้อย        
ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน นักศึกษา  
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นบุตรคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
มพีีน้่องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัคนอื่น กลุ่มมารดาวยัรุ่นไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส     
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยจดทะเบยีนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจาก
ความรกั กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์  2) ในหมู่
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มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดน้ีอย มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผู้ที่มี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย ผล
เช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มย่อย และ  3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมี
สมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผู้ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ดมีากกว่ามารดา
วยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุน่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส   
 และยงัพบผลอกี  2 ประการว่า 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดี
น้อย  ในขณะเดียวกันมีสุขภาพจิตดีน้อย เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์  ดี
มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก พบผลปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่เป็นบุตรคนเดยีว กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกั
อาศยักบัคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงานโดยจดทะเบยีนสมรส   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์
มสีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมี
ประวตักิารตัง้ครรภ ์ 2) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก ในขณะเดยีวกนัมี
สุขภาพจติดมีากด้วย เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดน้ีอย  พบผลปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ และกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

ส าหรบัทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง
ระหว่างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  และสมัพนัธภาพในครอบครวั  ผลเช่นนี้ปรากฏเฉพาะกลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์ (ตารางที ่4.10  และตารางที่ 80 ในภาคผนวก ข)    
เมือ่เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั  
3 คู่ พบว่าทุกคู่เป็นคู่ที่ส าคญั คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  
มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่า
มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย    
มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดีมาก เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิส์งู ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ ีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัดน้ีอย   

ส าหรบัดา้นทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภแ์ปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ ์ แบบสามทาง   
ระหว่างสุขภาพจติ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพในครอบครวั ไม่ปรากฏว่าทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสามทาง ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 
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จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนนี้สรุปไดว้่า มารดาวยัรุ่นทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์ม ี 8  ประการ คอื 

ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย พบในกลุ่มรวมและทุกกลุ่มยอ่ย 
ประการที่สอง มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤติกรรม

การตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและ
ทุกกลุ่มยอ่ย    

ประการที่สาม มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัน้อย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในกลุ่มรวม   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีม่พีีน้่องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
พกัอาศัยกับคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยจดทะเบียนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจาก
ความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไมม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   

ประการที่สี่ พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่ม
มารดาวัยรุ่นที่เป็นบุตรคนเดียว  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่มีพี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่
แต่งงานโดยจดทะเบยีนสมรส   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั และกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

ประการทีห่า้ มารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง    
เป็นผู้ที่มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีสุขภาพจิตดีน้อย ใน
ขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิด์น้ีอย   ผลเช่นน้ีปรากฏในทุกกลุ่มยอ่ย 

ประการที่หก มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก  เป็นผู้ที่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดน้ีอย ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุน่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส    

ประการที่เจ็ด มารดาวัยรุ่นที่มสี ัมพนัธภาพในครอบครวัดีมาก  ในขณะเดียวกันมี
สุขภาพจติดมีากด้วย   เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดน้ีอย  พบผลปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีอื่นๆ  และกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

และประการสุดทา้ย มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัดมีาก  เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
เฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์



168 

ตารางท่ี 4.10  ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของทศันคตต่ิอพฤตกิรรม 
การตัง้ครรภต์ามระดบัสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพ ใน
ครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย  (ตอน 1) และ ค่าเฉลีย่ของ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภต์ามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บ ในอทิธพิล
เดยีว (ตอน 2)     

                   (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
สขุภาพจิต 

 
(ก) 

แรง 
จงูใจฯ 
(ข) 

สมัพนัธ
ภาพฯ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxข
xค 

% 
ท านาย 

รวม 428 .03 61.73*** 12.83*** 7.03** 10.54** 1.04 <1 24.4 
อายุน้อย 226 .01 25.90*** 14.04*** 8.96** 2.71 1.07 <1 25.6 
อายุมาก 202 .50 39.15*** 1.27 <1 8.62** <1 1.01 27.5 
นร. นศ. 265 .26 60.33*** 3.05 5.61* 4.20* 1.92 1.25 30.7 
อื่นๆ 163 .82 9.52** 11.58** 1.61 6.32* <1 1.65 21.3 
ลกูคนเดยีว 81 1.45 12.86** 2.40 2.75 4.26* <1 <1 32.6 
มพีีน้่อง 1 คน 165 .05 34.70*** 2.12 3.77 6.86** <1 1.48 27.9 
2คนขึน้ไป 182 .02 11.34** 6.46* <1 1.09 <1  <1 18.4 
บา้นพ่อแม ่ 205 .92 22.53*** 7.49** 1.86 1.26 1.73 <1 25.0 
บา้นคนอื่น 223 .22 37.87*** 7.45** 4.06* 8.81** <1 <1 26.2 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 .14 45.05*** 10.0** 3.25 4.44* <1 <1 23.9 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 .08 16.41*** 3.22 4.38* 7.13* <1 <1 28.9 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 .19 10.87** .04 <1 5.27* <1 <1 19.7 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 .40 28.19*** 4.00* 3.59 <1 <1 <1 30.2 
ผดิพลาด 140 2.15 19.69*** 14.84*** 3.96* 4.11* 1.72 2.05 28.5 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 .39 19.68*** 2.61 <1 5.27* <1 <1 22.9 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 .36 41.48*** 10.96** 10.22** 3.42 1.03 <1 26.4 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 .10 13.95*** 7.06** 6.00* 2.51 4.17* 1.25 32.0 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 .17 42.31*** 6.03* 3.59 6.39* <1 <1 21.9 
 

หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ)  ค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภต์ามระดบัของ 
                   ตวัแปรอสิระทีพ่บใน อทิธพิลเดยีว      
                   (ตอน 2)       
 

กลุ่ม ตวัแปรอสิระ 
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่ง

พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ต ่า 

รวม สุขภาพจติ มาก=68.03 น้อย=67.80 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=72.88 น้อย=62.96 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.17 น้อย=65.65 
อายุน้อย สุขภาพจติ มาก=69.09 น้อย=69.26 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=73.36 น้อย=64.99 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=72.26 น้อย=66.09 
อายุมาก สุขภาพจติ มาก=67.25 น้อย=65.80 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=72.90 น้อย=60.15 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=67.68 น้อย=65.38 
นร.นศ สุขภาพจติ มาก=67.11 น้อย=67.91 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=73.63 น้อย=61.39 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=68.89 น้อย=66.13 
อื่นๆ สุขภาพจติ มาก=69.31 น้อย=67.42 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.59 น้อย=65.14 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.92 น้อย=64.81 
ลกูคนเดยีว สุขภาพจติ มาก=67.67 น้อย=64.23 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.00 น้อย=60.88 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=68.13 น้อย=63.76 
หนึ่งคน สุขภาพจติ มาก=69.81 น้อย=69.40 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=75.29 น้อย=63.92 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.01 น้อย=68.20 
สองคนขึน้ไป สุขภาพจติ มาก=66.59 น้อย=66.72 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.49 น้อย=62.81 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.55 น้อย=63.75 
บา้นพ่อแม ่ สุขภาพจติ มาก=67.71 น้อย=66.02 

 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.04 น้อย=62.69 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.27 น้อย=64.46 

บา้นคนอื่น สุขภาพจติ มาก=68.30 น้อย=69.18 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=74.45 น้อย=63.03 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.28 น้อย=66.20 
แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=67.92 น้อย=67.39 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=72.41 น้อย=62.89 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=89.90 น้อย=65.41 
แต่งงานจดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=68.44 น้อย=69.24 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=74.50 น้อย=63.18 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ ตอนที ่2)   
 

กลุ่ม ตวัแปรอสิระ 
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่ง

พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่สงู กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่ต ่า 

 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.34 น้อย=66.33 
ความรกั สุขภาพจติ มาก=69.39 น้อย=68.34 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=72.81 น้อย=64.92 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.11 น้อย=68.62 
ไมไ่ดป้้องกนั สุขภาพจติ มาก=68.77 น้อย=67.51 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=73.47 น้อย=62.80 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.15 น้อย=66.13 
ความผดิพลาด สุขภาพจติ มาก=65.38 น้อย=69.37 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=73.41 น้อย=61.34 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=72.62 น้อย=62.14 
ตัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=67.78 น้อย=66.42 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.94 น้อย=62.26 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=68.86 น้อย=65.34 
ไมต่ัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=68.36 น้อย=69.37 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=74.25 น้อย=63.48 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.63 น้อย=66.10 
ไมม่ ี สุขภาพจติ มาก=68.56 น้อย=69.33 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=73.43 น้อย=64.45 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=72.14 น้อย=65.75 
ม ี สุขภาพจติ มาก=67.81 น้อย=67.19 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=72.47 น้อย=62.52 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.38 น้อย=65.62 

 
4.4.2  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของการหลีกเ ล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ์  ตามระดบั สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิ  และสมัพนัธภาพในครอบครวัท่ีแตกต่างกนั 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ หมายถงึ เจตนาเชงิพฤตกิรรมหรอืความ
พรอ้มของบุคคล ต่อความพยายามทีจ่ะหลกีเลีย่งการกระท าหรอืกจิกรรมทีน่ าไปสู่ความเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ์ โดยการเลอืกกระท าหรอืไม่กระท าพฤตกิรรม อาท ิ การเสพยาหรอืของมนึเมา  
การดูสื่อลามก  และเลอืกสถานทีท่ีค่วรหรอืไม่ควรไป  เช่น บา้นเพื่อน  หอพกัของคู่รกั  สถาน
เรงิรมย ์   พสิยัคะแนนทีไ่ด้จากแบบวดัมคี่า 39-90 คะแนน  (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 66.95  และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10.86)  โดยมารดาวยัรุน่ทีไ่ดค้ะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก แสดงว่า 
เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์าก  และมารดาวยัรุ่นทีไ่ดค้ะแนนรวม
จากแบบวดันี้น้อย เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภน้์อย 
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จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื คอื สุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั    ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์    แปรปรวน
ไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้ 3  ตวัแปร (ตารางที่ 4.11) ไดแ้ก่ สุขภาพจติ    
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพในครอบครวั  เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มทีแ่บ่งตาม
ระดบัของตวัแปรอสิระน้ี  พบว่า  1) มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติด ี มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  และ
มสีมัพนัธภาพในครอบครวัสงู  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์   มากกว่า
มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติ  มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  2) 
มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และ 3) มารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ ี
สมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย 

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มยอ่ยอกี  18  กลุ่ม  ปรากฏว่า  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวัทัง้  3 ตวัแปร  (ตารางที ่4.11) 
เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า  1) มารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดมีาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยับา้นพ่อแม่ และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ไดป้้องกนั
การคุมก าเนิด  2) มารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม 
และทุกกลุ่มยอ่ย ยกเวน้กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั 
และ 3) มารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม
รวมและทุกกลุ่มยอ่ย  

นอกจากนี้ ยงัพบอกีว่า   การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  แปรปรวนไป
ตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง  ระหว่างสุขภาพจติ   และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์  ผลเช่นนี้ปรากฏ
เพยีง 1  กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด  (ตารางที่ 4.11  และตารางที่ 83 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่
ดว้ยวธิกีารของ  Scheffe’    ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการ
คุมก าเนิด (ตารางที ่83 ในภาคผนวก ข)  ปรากฏว่า   มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั รวม 3  คู่    
แต่พบคู่ทีส่ าคญัเพยีง 2 คู่  คอื 1) ในหมูม่ารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
สุขภาพจติดน้ีอย  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่
มสีุขภาพจติดมีาก  และ 2) ในหมูม่ารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่
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สมัฤทธิส์ูง  เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย 

ส าหรบัดา้นการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์ 
แบบสองทางระหว่างสุขภาพจติและสมัพนัธภาพในครอบครวั รวมทัง้ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั ไม่ปรากฏว่าการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ แปรปรวน
ไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบสองทางทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ ยงัแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธแ์บบ 
สามทาง  ระหว่างสุขภาพจติ  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพในครอบครวั  ผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจาก
ไม่ได้ป้องกนัการคุมก าเนิด  (ตารางที่ 4.11 และตารางที่ 84-85 ในภาคผนวก ข) เมื่อ
เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  
(ตารางที ่84 ในภาคผนวก ข)    ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญัรวม  13  คู่   แต่พบคู่
ทีส่ าคญัเพยีง   5  คู่   คอื  1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  และมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก  มารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ์ ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ไดป้้องกนัการคุมก าเนิด 2)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มี
สุขภาพจติดน้ีอย  และมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู   มารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  
เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดน้ีอย  3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก  มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์ ดมีากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  4) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดี
มาก   และมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย  มารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  เป็นผูท้ีม่ ี
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภด์มีากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวั
ดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกนัการ
คุมก าเนิด  และ 5) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์
สงู  และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดน้ีอย ในขณะเดยีวกนัมี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย   และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย ผลเช่นนี้ยงัปรากฏในกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภ ์ มสีาเหตุมาจากไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด 
 นอกจากนี้ ยงัพบเพิม่เตมิว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกนั
การคุมก าเนิด  พบผลทีส่ าคญั  3 ประการ   คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  และ
มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก มารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์   มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  2) ในหมู่
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มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่ ี
สุขภาพจติดมีาก   เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ ดมีากกว่ามารดา
วยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย และ 3) ในหมูม่ารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก  และมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัน้อย มารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย   

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรปุไดว้่า มารดาวยัรุน่ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภม์ ี 8 ประการ  คอื   
 ประการทีห่นึ่ง มารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดมีาก ผลเช่นนี้พบในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีี่
น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยักบับา้นพ่อแม่  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกันการคุมก าเนิด  นอกจากนี้ยงัพบในมารดาวัยรุ่นที่มี
สุขภาพจติดมีาก และมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู โดยพบในกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่มดงักล่าว  

ประการทีส่อง มารดาวัยรุ่นที่มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน
นักศกึษา  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว   กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องมากกว่าสองคนขึน้ไป  กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีพ่กัอาศยักบับา้นพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงานอยู่ด้วยกนั โดยไม่ได้จดทะเบยีน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่แต่งงาน จดทะเบยีนอยู่ด้วยกนั  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากการไม่ได้ป้องกนัการตัง้ครรภ์   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากความผิดพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวัยรุ่นที่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ์   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์   นอกจากนี้ยงัพบว่า   
มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย   และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก พบเฉพาะใน
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั 

ประการทีส่าม มารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม
รวม และทุกกลุ่มยอ่ย  

ประการทีส่ ี ่พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวม    
กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นนักเรยีน 
นักศกึษา   กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่มพีี่น้องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับ้านคนอื่น  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
แต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นจดทะเบยีนสมรส กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความผดิพลาดใน
การคุมก าเนิด กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการ
ตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิการตัง้ครรภ์  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มี
เพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์
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ประการที่ห้า พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย ผลเช่นนี้ปรากฏ
เฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั 

ประการทีห่ก มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูงและมสีุขภาพจติดน้ีอย  เป็นผูท้ี่มี
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวัยรุ่นที่มีสุขภาพจิตดีมาก  
เช่นเดยีวกบัมารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดน้ีอย และมแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มกีาร
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์    มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  
ผลเช่นน้ีปรากฏเฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด   
 ประการทีเ่จด็ มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  ในขณะเดยีวกนัมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง   
และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะเช่นนี้ เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดีน้อย  ในขณะเดยีวกนัมี
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย   และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่มีพี่น้องหนึ่งคน  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มีสาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกันการ
คุมก าเนิด  

และประการสุดทา้ย มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกนัการคุมก าเนิด  
พบผลทีส่ าคญั  3 ประการ คอื 1) ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  และมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  
เป็นผู้ที่มกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ดมีากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดี
น้อย  และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดมีาก  และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัน้อย  
มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ทีม่กีารหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย   
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภต์าม  ระดบัสุขภาพจติ แรงจงูใจใฝ ่สมัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย  (ตอน 1)   และค่าเฉลีย่ของ
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์ามระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บใน
อทิธพิลเดยีว (ตอน 2)    

                    (ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

(คน) 
สขุภาพจิต 

 
(ก) 

แรง 
จงูใจฯ 
(ข) 

สมัพนัธ
ภาพ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 3.43 30.36*** 50.86*** <1 <1 <1 1.70 26.2 
อายุน้อย 226 1.84 8.92** 35.52*** <1 <1 <1 2.58 24.3 
อายุมาก 202 2.34 20.89*** 13.97*** 2.48 <1 1.14 <1 31.8 
นร. นศ. 265 2.88 26.45*** 34.94*** <1 <1 <1 <1 32.5 
อื่นๆ 163 .44 5.01* 15.51*** <1 <1 <1 1.22 17.6 
ลกูคนเดยีว 81 .42 12.39** 6.62* 1.29 <1 <1 <1 32.1 
มพีีน้่อง 1 คน 165 1.55 7.71** 19.14*** <1 <1 <1 6.39* 22.6 
2คนขึน้ไป 182 4.81* 5.75* 21.54*** 3.10 2.63 <1  <1 31.0 
บา้นพ่อแม ่ 205 5.81* 3.92* 25.78*** <1 1.68 <1 1.12 26.8 
บา้นคนอื่น 223 .08 34.21*** 30.59*** <1 <1 <1 1.55 29.5 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 3.03 22.67*** 39.36*** <1 <1 <1 1.07 27.0 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 .50 6.84* 9.92* <1 <1 1.23 .67 24.8 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 1.12 .64 7.77** 2.24 <1 <1 <1 15.6 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 4.59* 33.34*** 20.03*** <1 <1 <1 4.23* 42.0 
ผดิพลาด 140 .61 9.22** 13.85*** 3.90* <1 1.45 <1 23.7 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 1.68 6.39* 15.46*** <1 <1 <1 <1 24.4 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 .77 21.89*** 32.49*** <1 <1 <1 2.52 25.6 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 1.47 7.66** 13.59*** 1.15 <1 <1 <1 28.5 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 2.10 21.68*** 33.06*** 1.60 <1 <1 2.15 26.2 

 
หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) ค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม  
          ระดบัของตวัแปรอสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว   
                   (ตอนที ่2)    
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม สุขภาพจติ มาก=67.87 น้อย=65.94 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.78 น้อย=64.03 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.62 น้อย=63.19 
อายุน้อย สุขภาพจติ มาก=67.88 น้อย=65.90 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.08 น้อย=64.70 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.25 น้อย=62.53 
อายุมาก สุขภาพจติ มาก=67.60 น้อย=67.98 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.35 น้อย=63.23 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.70 น้อย=63.88 
นร.นศ สุขภาพจติ มาก=68.24 น้อย=66.03 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.48 น้อย=63.76 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.98 น้อย=63.29 
อื่นๆ สุขภาพจติ มาก=67.02 น้อย=65.84 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=68.43 น้อย=64.43 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.95 น้อย=62.91 
ลกูคนเดยีว สุขภาพจติ มาก=66.92 น้อย=65.32 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.51 น้อย=61.73 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.33 น้อย=62.91 
หนึ่งคน สุขภาพจติ มาก=69.37 น้อย=67.41 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.58 น้อย=66.20 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.85 น้อย=64.93 
สองคนขึน้ไป สุขภาพจติ มาก=67.29 น้อย=63.44 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=67.47 น้อย=63.26 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.44 น้อย=61.29 
บา้นพ่อแม ่ สุขภาพจติ มาก=68.70 น้อย=64.86 

 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=68.36 น้อย=65.22 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.81 น้อย=62.77 

บา้นคนอื่น สุขภาพจติ มาก=67.21 น้อย=66.81 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.14 น้อย=62.89 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.91 น้อย=63.11 
แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=68.05 น้อย=65.98 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.85 น้อย=64.19 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.74 น้อย=63.29 
แต่งงานจดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=67.24 น้อย=65.68 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.39 น้อย=63.53 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.97 น้อย=62.93 
ความรกั สุขภาพจติ มาก=69.08 น้อย=67.05 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=68.83 น้อย=67.30 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.73 น้อย=65.40 
ไมไ่ดป้้องกนั สุขภาพจติ มาก=67.24 น้อย=63.78 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.18 น้อย=60.84 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=69.13 น้อย=61.89 
ความผดิพลาด สุขภาพจติ มาก=67.33 น้อย=69.11 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=71.69 น้อย=64.75 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=72.47 น้อย=63.97 
ตัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=68.43 น้อย=66.27 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.46 น้อย=65.24 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.64 น้อย=64.06 
ไมต่ัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=67.39 น้อย=66.12 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.15 น้อย=63.36 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.89 น้อย=62.62 
ไมม่ ี สุขภาพจติ มาก=68.87 น้อย=66.38 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=70.48 น้อย=64.71 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=71.43 น้อย=63.82 
ม ี สุขภาพจติ มาก=67.36 น้อย=65.56 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=69.35 น้อย=63.58 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=70.03 น้อย=62.70 

 
4.4.3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมคุมก าเนิด

ขณะมีเพศสมัพนัธ์  ตามระดบั สุขภาพจิต  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ  และ
สมัพนัธภาพในครอบครวัท่ีแตกต่างกนั 

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  หมายถงึ พฤตกิรรมทางเพศของบุคคล 
โดยพจิารณาจากวธิกีารในการมเีพศสมัพนัธข์องบุคคลนัน้ ผ่านการกระท าหรอืการปฏบิตัตินใน
การดแูลตนเอง  มใิหต้ัง้ครรภ ์ โดยเลอืกกระท าการต่างๆ ทีป้่องกนัการตัง้ครรภ ์เช่น ใชถุ้งยาง
อนามยั  การรบัประทานยาคุมก าเนิด  พฤตกิรรมการปฏเิสธ  เป็นต้น   พสิยัคะแนนทีไ่ดจ้าก
แบบวดัมคี่า 28-108 คะแนน (ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 76.53 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 14.37) 
โดยมารดาวยัรุ่นที่ได้คะแนนรวมจากแบบวดันี้มาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธส์ูง   และมารดาวยัรุ่นทีไ่ด้คะแนนรวมจากแบบวดันี้น้อย  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธน้์อย  
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 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทางของพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ์  โดยมตีวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื สุขภาพจติ  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั ผลปรากฏในกลุ่มรวมว่า พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์   
แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั  2  ตวัแปร (ตารางที ่ 4.12)  คอื แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพในครอบครวั  เมื่อพจิารณาค่าเฉลีย่ของกลุ่มทีแ่บ่งตามระดบัของตวั
แปรอสิระน้ี พบว่า 1) มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และ 2)  มารดาวยัรุ่นที่มี
สมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่า
มารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย 
 ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มย่อยอกี  18 กลุ่ม ปรากฏว่าพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ แปรปรวนไปตามระดบัของตวัแปรอสิระทลีะตวั  2  ตวัแปร (ตารางที่ 4.12)   เมื่อ
พจิารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่แบ่งตามระดบัของตวัแปรอสิระนี้  พบว่า  1) มารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดา
วยัรุน่ทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิน้์อย  ผลเช่นน้ีปรากฏในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจาก
ไม่ได้ป้องกนัการคุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่ตัง้ใจในการตัง้ครรภ์  และ 2) มารดา
วยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอยผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ยอ่ยทุกกลุ่ม ยกเวน้กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 

นอกจากนี้ยงัพบอกีว่า พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  แปรปรวนไปตาม
ปฏสิมัพนัธแ์บบสองทาง  ระหว่างสุขภาพจติ  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  ผลเช่นนี้ปรากฏเพยีง 1  
กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  (ตารางที ่4.12  และตารางที ่82 ในภาคผนวก ข) 
เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวธิกีารของ Scheffe’ ในกลุ่มมารดาที่พกัอาศยับา้นคนอื่น 
(ตารางที ่82 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่า มคีู่ทีแ่ตกต่างอย่างมนีัยส าคญั  3 คู่ และพบทุกคู่เป็นคู่
ทีส่ าคญั  คอื  1) ในหมูม่ารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง   และมสีุขภาพจติดน้ีอย  เป็นผูท้ี่
มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดีมาก  2) ใน
หมู่มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดน้ีอย และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย และ 3) ในหมู่
มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และมีสุขภาพจิตดีมาก  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้  ยงัพบดว้ยว่า พฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  
แปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์แบบสองทาง ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั  ผลเช่นน้ีปรากฏเพยีง 1 กลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน   (ตารางที ่
4.12  และตารางที ่81 ในภาคผนวก ข) เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ Scheffe’ 
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ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  (ตารางที ่  81 ในภาคผนวก ข) ปรากฏว่ามคีู่ทีแ่ตกต่าง
อยา่งมนียัส าคญัรวม 3 คู่  แต่พบมคีู่ทีส่ าคญัเพยีง 2  คู่  คอื 1)  ในหมู่มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิส์ูง  และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ี่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย และ 2) ในหมู่มารดาวยัรุ่น
ที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  เป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ด ีมากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด์น้ีอย ใน
ขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย   
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้สรุปไดว้่า มารดาวยัรุ่นทีม่พีฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ ม ี 7 ประการ คอื   
 ประการที่หนึ่ง มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ไดป้้องกนัการคุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่น
ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  
 ประการทีส่อง มารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอยผลเช่นนี้
ปรากฏในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม ยกเวน้กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว  นอกจากนี้
ยงัพบว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัมาก และมแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  พบใน  2 
กลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากไม่ได้ป้องกนัการคุมก าเนิด  และกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์  

ประการทีส่าม พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่ม
รวม และทุกกลุ่มยอ่ย 

ประการที่สี ่ พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย ผลเช่นนี้ปรากฏใน
กลุ่มรวม และ 16 กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายนุ้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ   กลุ่มมารดา
วยัรุ่นทีเ่ป็นลูกคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องสองคน
ขึน้ไป  กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่พกัอาศยับา้นพ่อแม่  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยับ้านคนอื่น  กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นที่แต่งงานโดยไม่ไดจ้ดทะเบยีนสมรส   กลุ่มมารดาวยัรุ่นจดทะเบยีนสมรส   กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความรกั กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความ
ผดิพลาดในการคุมก าเนิด  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจในการตัง้ครรภ์ กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ไม่มี
เพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์และกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์

ประการที่ห้า พบผลกลบัว่ามารดาวยัรุ่นที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัน้อย ผลเช่นนี้
ปรากฏเฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว   
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ประการทีห่ก มารดาวยัรุ่นทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก  เป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ด ีมากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิด์น้ีอย ในขณะเดยีวกนัมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ผลเช่นนี้ปรากฏ
เฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน     
 และประการสุดทา้ย มารดาทีพ่กัอาศยับา้นคนอื่น  พบผลทีส่ าคญั  3 ประการ คอื 1) ใน
หมู่มารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  และมสีุขภาพจติดน้ีอย  เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  2) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่
มสีุขภาพจติดีน้อย และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย และ 3) ในหมู่มารดาวยัรุ่นที่มี
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และมสีุขภาพจติดีมาก  เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ามารดาวยัรุน่ทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางของพฤตกิรรมการ 
  คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบั  สุขภาพจติ   แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์     
  และสมัพนัธภาพในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ย     
  (ตอน 1)  และค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดตามระดบัของตวัแปร   
  อสิระทีพ่บในอทิธพิลเดยีว (ตอน 2)    
                    (ตอน 1)   
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

 
(คน) 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรง 
จงูใจฯ 
(ข) 

สมัพนัธ
ภาพ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

รวม 428 .41 2.22 32.10*** <1 <1 1.65 <1 11.4 
อายุน้อย 226 .60 1.03 17.62*** <1 <1 <1 <1 9.1 
อายุมาก 202 3.61 1.36 10.51** 2.69 <1 2.52 <1 18.3 
นร. นศ. 265 .09 3.89 15.60*** <1 <1 <1 <1 12.2 
อื่นๆ 163 .54 .04 15.84*** <1 2.11 3.12 1.85 14.6 
ลกูคนเดยีว 81 .04 1.33 2.37 3.52 <1 <1 <1 9.60 
มพีีน้่อง 1 คน 165 .12 1.69 20.11*** <1 <1 5.21* 1.41 18.7 
2คนขึน้ไป 182 .45 .10 6.59* <1 <1 <1  <1 18.2 
บา้นพ่อแม ่ 205 2.33 .72 12.66*** 1.13 1.98 <1 <1 13.8 
บา้นคนอื่น 223 .58 2.17 22.36*** 4.69* <1 2.63 1.23 12.9 
แต่งงาน ไมไ่ด้
จดทะเบยีน 

321 .20 1.89 26.40*** <1 3.45 1.41 <1 14.2 

แต่งงานและ  
จดทะเบยีน 

107 .28 .36 6.81** <1 2.00 <1 1.17 11.0 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ ตอนที ่1) 
 

ค่าเอฟ 
กลุ่ม จ านวน 

 
(คน) 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรง 
จงูใจฯ 
(ข) 

สมัพนัธ
ภาพ 
(ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ท านาย 

ตัง้ครรภ ์
จากความรกั 

121 .47 .26 8.00** <1 <1 2.07 <1 12.2 

ไมไ่ดป้้องกนั 167 .64 5.28* 4.34* <1 <1 1.69 <1 12.7 
ผดิพลาด 140 2.82 1.20 19.94*** <1 1.27 <1 1.05 17.7 
ตัง้ใจตัง้ครรภ ์ 168 .09 .09 9.50** <1 <1 1.89 <1 8.90 
ไมต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

260 .02 4.42* 21.87*** <1 2.02 1.12 1.34 12.6 

ไมม่เีพือ่นทอ้ง 134 .20 .20 8.94** <1 <1 1.17 <1 13.7 
มเีพือ่นเคยทอ้ง 294 .19 1.72 20.54*** <1 <1 <1 1.08 11.0 

 
หมายเหตุ:  * p < 0.05 , ** p < 0.01 และ *** p < .001 
 
ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) ค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดตามระดบัของตวัแปรอสิระที่ 
           พบในอทิธพิลเดยีว   
                   (ตอนที ่2)      
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

รวม สุขภาพจติ มาก=39.23 น้อย=38.82 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.51 น้อย=38.54 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.86 น้อย=37.19 
อายุน้อย สุขภาพจติ มาก=38.71 น้อย=39.39 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.50 น้อย=38.60 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.92 น้อย=37.18 
อายุมาก สุขภาพจติ มาก=39.89 น้อย=38.02 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.53 น้อย=38.38 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.55 น้อย=37.36 
นร.นศ สุขภาพจติ มาก=38.81 น้อย=38.56 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.50 น้อย=37.86 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.32 น้อย=37.04 
อื่นๆ สุขภาพจติ มาก=39.80 น้อย=38.03 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.31 น้อย=39.51 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=41.49 น้อย=3733 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

ลกูคนเดยีว สุขภาพจติ มาก=39.73 น้อย=39.41 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=40.46 น้อย=36.68 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.76 น้อย=38.38 
หนึ่งคน สุขภาพจติ มาก=38.70 น้อย=38.36 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.19 น้อย=37.87 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.81 น้อย=38.24 
สองคนขึน้ไป สุขภาพจติ มาก=39.52 น้อย=38.79 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.33 น้อย=38.98 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.57 น้อย=37.74 
บา้นพ่อแม ่ สุขภาพจติ มาก=39.36 น้อย=37.83 

 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.01 น้อย=38.17 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.36 น้อย=36.83 

บา้นคนอื่น สุขภาพจติ มาก=39.13 น้อย=39.79 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=40.10 น้อย=38.82 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=41.51 น้อย=37.41 
แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=39.25 น้อย=38.93 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.58 น้อย=38.60 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.92 น้อย=37.27 
แต่งงานจดทะเบยีน สุขภาพจติ มาก=39.20 น้อย=38.41 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.25 น้อย=38.36 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.75 น้อย=36.86 
ความรกั สุขภาพจติ มาก=39.50 น้อย=38.65 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=38.76 น้อย=39.39 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.83 น้อย=37.32 
ไมไ่ดป้้องกนั สุขภาพจติ มาก=38.75 น้อย=37.77 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.67 น้อย=36.86 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=39.54 น้อย=36.99 
ความผดิพลาด สุขภาพจติ มาก=38.63 น้อย=40.27 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=40.04 น้อย=38.86 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=41.87 น้อย=37.03 
ตัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=39.33 น้อย=39.01 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.01 น้อย=39.33 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.83 น้อย=37.51 
ไมต่ัง้ใจ สุขภาพจติ มาก=38.89 น้อย=39.01 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.81 น้อย=38.03 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=41.00 น้อย=36.90 
ไมม่ ี สุขภาพจติ มาก=39.31 น้อย=38.72 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.31 น้อย=38.73 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ ตอนที ่2) 
 

กลุ่ม ตวัแปรอิสระ 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์
กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียสงู กลุ่มท่ีมีค่าเฉล่ียต า่ 

 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.95 น้อย=37.08 
ม ี สุขภาพจติ มาก=39.15 น้อย=38.82 
 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   มาก=39.49 น้อย=38.48 
 สมัพนัธภาพในในครอบครวั มาก=40.73 น้อย=37.23 

 
4.5  ผลการท านายจิตลกัษณะตามสถานการณ์ โดยใช้จิตลกัษณะเดิม  และ

สถานการณ์ เป็นตวัท านาย ดงัน้ี 
 
 ในส่วนนี้  จะไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อแสวงหาเปอรเ์ซน็ต์การท านาย  ตวัท านายที่
ส าคญั  และล าดบัการท านายในตวัแปรจติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร  ไดแ้ก่ ทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ ์    
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ 
(Enter และ Stepwise)   โดยมชีุดตวัท านายทัง้สิน้ 3  ชุด ไดแ้ก่ ตวัท านายชุดที ่1 คอื ชุดจติ
ลกัษณะเดมิ  ประกอบดว้ยตวัท านาย  4  ตวัแปร  ไดแ้ก่  สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ตวัท านายชุดที ่2 คอื ชุดสถานการณ์ ประกอบดว้ย
ตวัท านาย   3  ตวัแปร ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน  การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั และตวัท านายชุดที ่ 3  คอื ชุดจติลกัษณะเดมิร่วมกบั
ตวัท านายชุดสถานการณ์   ประกอบดว้ยตวัท านาย 7 ตวัแปร  ไดแ้ก่  สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน  
การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  และสัมพันธภาพในครอบครวั  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เปรยีบเทยีบปรมิาณการท านาย ว่าสามารถท านายตวัแปรตามดงักล่าวขา้งต้น ไดม้ากกว่าเพยีง
ล าพงัชุดใดชุดหนึ่ง อยา่งน้อย 5 % ขึน้ไป 

การวเิคราะหข์อ้มลูในกลุ่มรวม และกลุ่มยอ่ยอกี  22  กลุ่ม  ซึง่แบ่งตามชวีสงัคมภูมหิลงั  
คอื 1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย   
และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีายุมาก   2) แบ่งตามระดบัการศกึษาของกลุ่ม
ตวัอย่าง  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มรีะดบัการศกึษาน้อย   และกลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษามาก  3) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่   และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีป่ระกอบอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ประกอบอาชพีอื่นๆ 4)  แบ่งตามจ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง   
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คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีค่รอบครวัมบีุตรคนเดยีว   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีค่รอบครวัทีไ่ม่ใช่ลูกคนแรก  5) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง   คอื   
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น    6) แบ่งตามการรบัค่าใชจ้่ายของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีไ่มไ่ดร้บัค่าใชจ้า่ย  7) แบ่งตามสถานภาพสมรสของครอบครวักลุ่มตวัอย่าง   คอื  กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนั และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่
แยกกนัอยู่  8) แบ่งตามฐานะทางการเงนิ ของกลุ่มตวัอย่าง คอื   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญิงที่มฐีานะการเงนิมีเหลือเก็บ  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีฐานะ
การเงนิไม่มเีหลอืเก็บ 9) แบ่งตามการพูดคุยในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง  คอื กลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มกีารพูดคุยในครอบครวัโดยพูดคุยทุกเรื่อง/บางเรื่อง  และ กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มกีารพูดคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดได้เลย  10) แบ่ง
ตามการอบรมเลี้ยงดูของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรม
เลี้ยงดูแบบเข้มงวด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบไม่
เขม้งวด 11) แบ่งตามกลุ่มการตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีไ่มต่ัง้ครรภ ์

ในส่วนของผลการท านายพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง 
ต่อการตัง้ครรภ ์และพฤตกิรรมคุมก าเนิด   ชุดตวัท านายดงักล่าว แสดงอยู่ในตารางที่ 4.13 และ 
4.14 ในภาคผนวก ข 
 

4.5.1  ผลการท านายทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์   โดยใช้จิตลกัษณะเดิม 
และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 

เมื่อน าคะแนนทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ มาท าการวิเคราะห์ถดถอย แบบ
พหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ โดยมตีวัท านายชุดที ่1 คอื จติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวั
ท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่  สุขภาพจติ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน  และ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่4.13)   พบว่าจติลกัษณะเดมิทัง้  4 
ตวัแปร สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ได ้ 24.0% โดยมลี าดบัตวัท านายที่
ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน สุขภาพจติ  
และความเชื่ออ านาจในตน ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .29, .22, -.14 และ .14   ซึง่หมายความ
ว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง  ยิง่มสีุขภาพจติดน้ีอย  และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุน่หญงิผูน้ัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากดว้ย 
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ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย(ตารางที ่ 4.13)  พบว่าจติลกัษณะเดมิทัง้   4  
ตวัแปร   สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  
โดยท านายได ้  37.1 % โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจในตน  และสุขภาพจติ  ซึง่มคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .40, .21,.18 และ -.14  กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  โดยท านายได้  36.0 %       
โดยมลี าดบัตวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ และ
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั  คอื .53 ,-.20 และ .20  และกลุ่มทีม่ ี
เปอรเ์ซน็ตก์ารท านายไดน้้อยทีสุ่ด   คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุมาก  โดย
มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื สุขภาพจติลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   
ความเชื่ออ านาจในตน  และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื -.15, .21,.07 และ 
.32  ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 17.2 % ถงึ 31.8% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า  คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี8  คู่  
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีายุมาก   (28.1% และ 16.0 % ตามล าดบั)  2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
เป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีาชพีอื่นๆ  (18.4% และ 
37.1% ตามล าดบั) 3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นลูกคนเดยีว/ลูกคนแรก กบั
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ใช่ลูกคนเดยีว/ลูกคนแรก (29.9%  และ 20.5% 
ตามล าดบั)  4) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีอ่ยู่กบัพ่อแม่กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ (21.6% และ 31.8 % ตามล าดบั)  5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญิงที่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  กับกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ไม่ได้รบั
ค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่ (20.4% และ 36.0% ตามล าดบั)   6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ที่มฐีานะการเงนิเหลอืเก็บ กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มฐีานะการเงนิไม่มเีหลอื
เกบ็   (17.2% และ 28.0% ตามล าดบั) 7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยใน
ครอบครวัไดทุ้กเรือ่งกบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยไดเ้ลย  (25.6% 
และ 19.2 % ตามล าดบั)  และ 8) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์กบักลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ตัง้ครรภ์ 
(35.6% และ 16.3 % ตามล าดบั) 

เมื่อน าคะแนนทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ มาท าการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่ 2   คอื สถานการณ์ ประกอบดว้ยตวั
ท านาย  3  ตวัแปร ไดแ้ก่  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั   ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่4.5.1)    
พบว่า  สถานการณ์ทัง้  3 ตวัแปร   สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ 30.6%    
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โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม   และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .53 และ .07      
ซึง่หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ยิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก  และยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุน่หญงิ ผูน้ัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย  (ตารางที ่4.13) พบว่า สถานการณ์ทัง้   3  
ตวัแปร    สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด   คอื  กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  
โดยท านายได ้  35.3 % มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญั  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม ซึง่มคี่าเบต้าเพยีงตวัเดยีว คอื  .59 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิ ทีย่ ิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก กย็ิง่มทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากดว้ย   กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารท านายสูงรองลงมา  คอื  กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่พี่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั   โดยท านายได ้ 34.5 % โดยมลี าดบัตวัท านายที่
ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .56 และ .08 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การ
ท านายไดน้้อยทีสุ่ด   คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยในครอบครวั
ไดเ้ลย  โดยท านายได ้ 21.6 % โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญั  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสม  ซึง่มคี่าเบต้าเพยีงตวัเดยีว คอื .44  ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้
เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 28.1% ถงึ 33.3% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี3  คู่    
คอื 1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (29.0% และ 35.3% ตามล าดบั)    2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญิงที่มพี่อแม่อยู่ด้วยกนั  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่พ่อแม่แยกกนัอยู่ 
(34.5% และ 26.6% ตามล าดบั)   และ 3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยใน
ครอบครัวได้ทุกเรื่อง กับกลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ไม่สามารถพูดคุยได้เลย  
(33.3% และ 21.6 % ตามล าดบั)   

 เมื่อน าคะแนนทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์มาท าการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคณูแบบรวม และแบบเป็นขัน้   โดยมตีวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์   
ประกอบดว้ยตวัท านาย  7  ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่อ
อ านาจในตน   แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่
4.5.1) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ทัง้ 7 ตวัแปร สามารถท านายทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภไ์ด ้ 39.2%  โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การ
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ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ ความเชื่ออ านาจในตน  
และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .45, .26, -.18,.09 และ.08     
ซึง่หมายความว่า มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม
มาก  ยิง่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง   มสีุขภาพจติดน้ีอย  ยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และยิง่
ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก  มารดาวยัรุ่นและวยัรุ่นหญงิผูน้ัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากดว้ย  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย (ตารางที ่4.13) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ
สถานการณ์ทัง้  7  ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด  คอื   กลุ่มมารดาวยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  โดยท านายได ้  47.6 %  มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  
คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ  และความ
เชื่ออ านาจในตน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .41,.34,-.14 และ.14  ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิ
ไดว้่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
ยิง่มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู  มสีุขภาพจติดน้ีอย และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง  กย็ิง่มทีศันคติ
ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีากดว้ย    กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มไ่ดร้บัค่าใชจ้า่ยจากพ่อแม่   โดยท านายได ้ 46.1 %   โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์   การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  และสุขภาพจติ  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .45 ,.39  และ -.18     
และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยทีสุ่ด   คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่
สามารถพดูคุยไดเ้ลยในครอบครวั   โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ  และการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุน   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .43, .29,-.31 และ .24 ซึง่การแปลผลตวั
ท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 35.9% ถงึ 45.0% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี 7 คู่    
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (36.6% และ 47.6% ตามล าดบั)   2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีอ่ยู่กบัพ่อแม่ กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่  (38.3% 
และ 45.0% ตามล าดบั)  3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม ่   
กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  (38.2% และ 46.1% 
ตามล าดบั)  4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนักบักลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่แยกกนัอยู่ (42.9% และ 35.9% ตามล าดบั)  5) กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มฐีานะการเงนิเหลอืเก็บ   กับกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มี
ฐานะการเงนิไมม่เีหลอืเกบ็  (35.9% และ 41.8% ตามล าดบั) 6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
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หญงิทีม่กีารพดูคุยในครอบครวัไดทุ้กเรือ่ง กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถ
พูดคุยไดเ้ลย  (41.9% และ 33.4 % ตามล าดบั)  และ 7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์กบักลุ่ม
วยัรุน่หญงิทีไ่มต่ัง้ครรภ ์(46.1% และ 36.7% ตามล าดบั) 

จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้4 ประการ คอื  
1)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิที่ส าคญั โดยสรุปของทศันคตต่ิอพฤติกรรม

การตัง้ครรภ์ เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความ
เชื่ออ านาจในตน  และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ได ้ 
24.0%  โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์   ลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน  สุขภาพจติ  และความเชื่ออ านาจในตน  ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั  คอื  
.29, .22, -.14   และ.14  ซึง่หมายความว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่มแีรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์ ยิง่มลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนสงู  มสีุขภาพจติดน้ีอย   และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจ
ในตนสงู กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิผูน้ัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีากดว้ย 

2)  ตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ทีส่ าคญั   คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั สามารถ
ท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ 30.6%  โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมาก
ไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื .53 และ .07 ซึง่หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ที่ยิง่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และยิง่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงผู้นัน้ ยิง่มทีศันคติต่อพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภด์มีากดว้ย 

3)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย  คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  สุขภาพจติ  
ความเชื่ออ านาจในตน  และการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  สามารถท านายทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภไ์ด ้ 39.2% ซึ่งมคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .45, .26, -.18,.09 และ.08 ซึ่ง
หมายความว่า มารดาวยัรุ่นทีย่ ิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  ยิง่มแีรงจงูใจ
ใฝ่สมัฤทธิส์ูง  มสีุขภาพจติดน้ีอย  ยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูงและยิง่ได้รบัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนมาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผู้นัน้ยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภด์มีากดว้ย  

4)  ตวัท านายชุดที ่  3  ไดแ้ก่  กลุ่มจติลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์สามารถ
ท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ไดด้กีว่าตวัท านายชุดที ่ 1 คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิ   
หรอื ตวัท านายชุดที ่2  คอื กลุ่มสถานการณ์ อยา่งน้อย 5% ผลเช่นนี้พบใน  22 กลุ่มยอ่ยทุกกลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.13   ผลการท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ  
  และสถานการณ์เป็นตวัท านาย 
 
 
กลุ่ม จ า 

นวน 
ชุด 1  จิตลกัษณะเดิม ชุด 2  สถานการณ์ ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม   และ

สถานการณ์ 
% 

ความ
แตกต่าง % 

ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

รวม 884 24 4,2,1,3 .29,.22, 
-.14,.14 

30.6 5,6 .53,.0
7 

39.2 5,4,1 
,3,6 

.45,.26, 
-.18,.09,.08 

15.2 * 

1.อายุน้อย 481 28.1 4,2,3,1 .27,.24, 
.20,-.13 

32.7 5,6 .54,.0
9 

41.4 5,4,3, 
1,6 

.44,.22,.18, 
-.19,.10 

13.3* 

2.อายุมาก 403 16 1,2,3,4 -.15,.21, 
.07,.32 

29.2 5 .54 38.9 5,4,1 .48,.33,-.14 22.9* 

3.การศกึษา        
  น้อย 

666 23.2 4,2,3,1 .28,.20, 
.14,-.11 

33.0 5,6 .53,.1
3 

39.9 5,4,1,6
,3 

.44,.22,-.16 
,.13,.12 

16.7* 

4.การศกึษา 
  มาก 

218 27.6 4,2,1 .37,.29,-
.19 

28.1 5,6 .55,-
.12 

42.5 5,4,1 .49,.38,-.25 14.9* 

5.นกัเรยีน 
 

558 18.4 4,2,1,3 .23,.23 
-.14,.12 

29.0 5 .53 36.6 5,4,1,6 .49,.27, 
-.18,.10 

18.2* 

6.อาชพีอื่นๆ 326 37.1 4,2,3,1 .40,.21, 
.18,-.14 

35.3 5 .59 47.6 5,4,1,3 .41,.34, 
-.14,.14 

10.5* 

7.ลกูคนเดยีว 
   

445 29.9 4,2,1,3 .39,.15, 
-.16,.18 

29.2 5 .54 43.1 5,4,1,3 .42,.36, 
-.18,.10 

13.2* 

8.ไม่ใช่ลกู 
  คนแรก 

439 20.5 2,4,1,3 .32,.16, 
-.12,.11 

33.1 5 .57 38.6 5,4,2,1 .47,.15,.15, 
-.11 

18.1* 

9.อยู่กบั 
  พ่อแม่ 

625 21.6 4,2,3,1 .23,.23, 
.16,-.13 

30.9 5,7 .52,.0
8 

38.3 5,4,1, 
3,7 

.45,.22,-.18, 

.11,.09 
16.7* 

10.ไม่ไดอ้ยู่   
  กบัพ่อแม่ 

259 31.8 4,2,1 .47,.21, 
-.15 

32.8 5 .56 45.0 5,4,1 .42,.39,-.16 13.2* 

11.ค่าใชจ้่าย 
  จากพ่อแม่ 

634 20.4 4,2,3,1 .23,.23, 
.15,-.12 

31.1 5,6 .52,.1
0 

38.2 5,4,1, 
6,3 

.47,.22,-.18 
,.12,.11 

17.8* 

12.ไม่ไดร้บั 249 36.0 4,1,2 .53,-20,.20 32.4 5 .55 46.1 4,5,1 .45,.39,-.18 10.1* 
13.พ่อแม่อยู่ 
    ด้วยกนั 

558 24.8 4,2,1,3 .25,.24, 
-.16,.17 

34.5 5,6 .56,.0
8 

42.9 5,4,1, 
3,6,2 

.47,.17,-.22, 

.15,.08,.08 
18.1* 

14.แยกกนัอยู่ 326 22.8 4,2 .34,.21 26.6 5 .51 35.9 5,4 .43,.31 13.1* 
15.เหลอืเกบ็ 331 17.2 4,2,3 .23,.12,.13 29.9 5,7 .50,.10 35.9 5,4 .48,.25 18.7* 
16.ไม่ม ี
   เหลอืเกบ็ 

553 28.0 4,2,1,3 .32,.25 
,-.16,.13 

31.3 5,6 .53,.0
8 

41.8 5,4,1, 
6,3 

.43,.27,-.23, 

.12,.11 
13.8* 

17.พดูคุย 
   ทุกเรื่อง 

686 25.6 4,2,3,1 .29,.20, 
.18,-.14 

33.3 5 .58 41.9 5,4,1,3 .48,.28 
,-.13,.10 

16.3* 

18.พดู 
  ไม่ไดเ้ลย 

198 19.2 4,2,1 .31,.26, 
-.15 

21.6 5 .44 33.4 5,4,1,6 .43,.29, 
-.31.24 

14.2* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 
 

กลุ่ม จ า 
นวน 

ชุด 1  จิตลกัษณะเดิม ชุด 2  สถานการณ์ ชุด 3 จิตลกัษณะเดิม   และ
สถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

19.เขม้งวด 125 20.8 2,4,1 .32,.25,-
.20 

29.7 5 .53 38.2 5,4,1,6 .49,.26, 
-.28,.18 

17.4* 

20.ไม่
เขม้งวด 

759 25.1 4,2,3,1 .30,.20, 
.16,-.13 

30.9 5,6 .53, 
.07 

39.9 5,4, 
1,3 

.45,.27, 
-.14,.11 

14.8* 

21.ทอ้ง 428 35.6 4,2,1,3 .43,.20, 
-.16,.13 

33.5 5 .57 46.1 5,4,1,3 .41,.36, 
-.16,.11 

10.5* 

22.ไม่ทอ้ง 456 16.3 2,4,3,1 .24,.17, 
.14,-.11 

30.5 5 .55 36.7 5,4,1,6 .51,.23, 
-.16,.12 

20.4* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

ตวัท านายที ่ 1  สุขภาพจติ    
ตวัท านายที ่ 2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  
ตวัท านายที ่ 3  ความเชื่ออ านาจในตน  
ตวัท านายที ่ 4  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
ตวัท านายที ่5  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอยา่งเหมาะสม      
ตวัท านายที ่6  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 
ตวัท านายที ่7  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ตวัท านายที ่8  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
ตวัท านายที ่9  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์    
ตวัท านายที ่10  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์     
ตวัท านายที ่11  พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 

 
4.5.2  ผลการท านายความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการมี

เพศสมัพนัธ ์ โดยใช้จิตลกัษณะเดิม และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
เมื่อน าคะแนนความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มาท า

การวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้ (Enter และ Stepwise)   โดยมตีวั
ท านายชุดที ่ 1 คอื จติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวัท านาย  4 ตวัแปร ได้แก่ สุขภาพจติ 
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   ความเชื่ออ านาจในตน  และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ผลการ
วเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่4.14)   พบว่า  จติลกัษณะเดมิทัง้  4  ตวัแปร สามารถท านาย
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ได ้  26.6 % โดยมลี าดบั ตวั
ท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
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และความเชื่ออ านาจในตน   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .27,.22 และ .13  ซึง่หมายความว่า  
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีย่ ิง่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์   ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุม
ตนสงู  และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผูน้ัน้ยิง่มคีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน 22  กลุ่มย่อย (ตารางที ่ 4.14) พบว่า จติลกัษณะเดมิทัง้  4  
ตวัแปร   สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  
โดยท านายได ้  41.7 % โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   และความเชื่ออ านาจในตน   ซึง่มคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .30, .20,.18 และ .15  กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  โดยท านายได ้ 39.2 %   โดยมี
ล าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .49  และ .20  และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายได้
น้อยทีสุ่ด   คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา  โดยมลี าดบัตวั
ท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   และแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .27 และ .27  ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นใน
ท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 21.5 % ถงึ 35.2% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี 9  คู่    
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีายุน้อย กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีายมุาก (30.9% และ  22.5 % ตามล าดบั)   2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
มกีารศกึษาน้อย   กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มกีารศึกษามาก  (26.0% และ 
31.6 % ตามล าดบั)  3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (20.6% และ 41.7% ตามล าดบั)  4) กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีอ่ยูก่บัพ่อแมก่บักลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อ
แม ่ (24.0%  และ 35.2% ตามล าดบั)  5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่าย
จากพ่อแม ่กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  (39.2% และ 
22.9% ตามล าดบั)  6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิเหลอืเกบ็ กบักลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิไมม่เีหลอืเกบ็  (30.1% และ 21.5% ตามล าดบั)  
7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัได้ทุกเรื่อง กบักลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยไดเ้ลย  (28.4% และ 22.5 % ตามล าดบั)  8) กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนั กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
พ่อแม่แยกกนัอยู่ (30.1.0% และ 21.5% ตามล าดบั)  และ 9) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์กบั
กลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มต่ัง้ครรภ ์(41.7% และ 16.0 % ตามล าดบั) 



192 

เมือ่น าคะแนนความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  มาท า
การวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่  2  คอื 
สถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย  3 ตวัแปร ไดแ้ก่  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั ผลการวเิคราะหใ์น
กลุ่มรวม (ตารางที ่4.14)  พบว่า  สถานการณ์ทัง้  4 ตวัแปร   สามารถท านายความพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  35.8 %  โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจาก
มากไปน้อย  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .52,.10 และ .08   
หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ยิง่ได้รบัอทิธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก  ยิง่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก  และยิง่มสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงผู้นัน้ยิง่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย (ตารางที ่4.14)  พบว่า สถานการณ์ทัง้   3  
ตวัแปร สามารถท านายได้มากที่สุด  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มพี่อแม่อยู่
ดว้ยกนั  โดยท านายได ้ 42.0 % มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  และสมัพนัธภาพในครอบครวั ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั   
คอื  .56 และ .17 ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  และยิง่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  ยิง่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย   กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์
การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่  โดย
ท านายได ้ 41.4 %  มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม   และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั  คอื  
.61  และ .12  และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยทีสุ่ด  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่แยกกนัอยู่ โดยท านายได ้  27.1 % มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมาก
ไปน้อย   คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .45 และ.17 ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นใน
ท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอื มคี่าระหว่าง 33.0%  ถงึ 41.1% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั  พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ  5% ม ี 7  คู่   
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีายุน้อย กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีายมุาก  (38.1% และ  33.0 % ตามล าดบั)  2)  กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
เป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีาชพีอื่นๆ  (41.1% และ 
34.7% ตามล าดบั)   3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นลูกคนเดยีวกบักลุ่มมารดา
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วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ใช่ลูกคนแรก (33.3%  และ 40.0% ตามล าดบั)  4) กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีอ่าศยัอยูก่บัพ่อแม ่กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่
กบัพ่อแม่   (34.1% และ 41.4% ตามล าดบั)  5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บั
ค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ไม่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  
(34.3% และ 43.6% ตามล าดบั)    6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนั 
กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่แยกกนัอยู่ (42.0% และ 27.1% ตามล าดบั)     
และ 7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์กบักลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ตัง้ครรภ์ (43.1% และ 32.7 % 
ตามล าดบั) 

เมื่อน าคะแนนความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์มาท า
การวเิคราะหถ์ดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่ 3 คอื   จติ
ลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ   ลกัษณะมุ่ง
อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม  การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั  ผลการ
วเิคราะหใ์นกลุ่มรวม  (ตารางที ่4.14)  พบว่า   จติลกัษณะเดมิ   และสถานการณ์ทัง้  7 ตวัแปร 
สามารถท านายความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ได้  42.1%    
โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน   และความเชื่ออ านาจในตน   
ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั  คอื .45, .24,.09 และ.07  ซึง่หมายความว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญิงที่ยิง่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก  ยิง่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง     
ยิง่มกีารอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก  และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิผูน้ัน้ ยิง่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์ี
มากดว้ย  

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย (ตารางที ่4.14) พบว่า จติลกัษณะเดมิ และ
สถานการณ์ทัง้  7  ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่ โดยท านายได ้ 52.6 % มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจาก
มากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และการ
อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .36,.35 และ.21  แปลความหมาย
เพิ่มเติมได้ว่า กลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ยิ่งได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสมมาก ยิง่มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์ูง  และยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก ก็
ยิง่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีากด้วย กลุ่มที่มี
เปอรเ์ซน็ตก์ารท านายสงูรองลงมา คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  โดย
ท านายได ้ 51.4 %   โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื การไดร้บัอทิธพิล
จากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ  การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
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สนับสนุน  และ ความเชื่ออ านาจในตน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .35 ,.23,.15,.11  และ .12     
และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่
แยกกนัอยู ่  โดยท านายได ้ 35.1% มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย   คอื   การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .38, .29 และ .12  ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้
เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 39.2% ถงึ 51.0% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มยอ่ยดว้ยกนั   พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ  5% ม ี8  คู่  
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (40.6% และ 51.4% ตามล าดบั)   2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นลูกคนเดยีว กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ใช่ลูกคนแรก (40.3%  
และ 45.7% ตามล าดบั)  3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีอ่ยู่กบัพ่อแม่กบักลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ (39.3% และ 51.0% ตามล าดบั)   4) กลุ่มมารดา
วยัรุ่น และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  (40.1% และ 52.6% ตามล าดบั)   5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญิงที่มพี่อแม่อยู่ด้วยกัน กับกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่พ่อแม่แยกกันอยู่  
(48.4% และ 35.1% ตามล าดบั)  6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยใน
ครอบครวัได้ทุกเรื่อง  กับกลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ไม่สามารถพูดคุยได้เลย  
(44.5% และ 39.2% ตามล าดบั)  7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรมเลีย้งดู
แบบเข้มงวด กับกลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบไม่เข้มงวด   
(47.8% และ 41.1% ตามล าดบั)  และ 8) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์กบักลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่
ตัง้ครรภ ์(53.1% และ 36.8% ตามล าดบั) 

จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้ 4  ประการ  คอื  
1)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิที่ส าคญั   โดยสรุปของความพร้อมในการ

หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์   มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัจากมากไปน้อย คอื
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  และความเชื่ออ านาจในตน  สามารถท านาย
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ได ้  26.6%  ซึง่มคี่าเบต้า
ตามล าดบั คอื .27,.22 และ .13   ซึง่หมายความว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่มี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ยิง่มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง  และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผู้นัน้ยิง่มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อ
การมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย 

2)  ตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ทีส่ าคญั คอืการไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม   การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั   สามารถท านาย
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ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ 35.8% โดยมลี าดบัตวัท านาย
ทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .52,.10 
และ .08 ซึง่หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีย่ ิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก  ยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก  และยิง่มสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัดมีาก กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงผู้นัน้ยิง่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย 

3)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  การอบรม
เลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และความเชื่ออ านาจในตน  สามารถท านายความพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ได ้42.1%  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .45, .24,.09 
และ.07  ซึง่หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีย่ ิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก  ยิง่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  ยิง่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก  
และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสงู กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผูน้ัน้ ยิง่มคีวามพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีากดว้ย  

4)  ตวัท านายชุดที่ 3 ไดแ้ก่ กลุ่มจติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ สามารถ
ท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ไดด้กีว่าตวัท านายชุดที ่1 
คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิ  หรอืตวัท านายชุดที ่2   คอื กลุ่มสถานการณ์ อย่างน้อย 5%  ผลเช่นนี้
พบใน 22 กลุ่มยอ่ยทุกกลุ่ม  
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ตารางท่ี 4.14  ผลการท านาย ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ 
ตัง้ครรภ ์ ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์
เป็นตวัท านาย 

 
กลุ่ม จ า 

นวน 
ชุด 1  จิตลกัษณะเดิม ชุด 2   สถานการณ์ ชุด 3   จิตลกัษณะเดิม    และ

สถานการณ์ 
% 

ความ
แตกต่าง % 

ท านาย 
ตวั

ท านาย 
ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

รวม 884 26.6 4,2,3 .27,.22,.13 35.8 5,6,7 .52,.1
0,.08 

42.1 5,4,6,3 .45,.24,.09,.
07 

15.5* 

1.อายุน้อย 481 30.9 4,2,3 .28,.23,.19 38.1 5,6 .56,.13 44.6 5,4,3 .46,.20,.15 13.7* 
2.อายุมาก 403 22.5 4,2 .32,.23 33 5,6 .51,.17 40.2 5,4,6 .45,.29,.11 17.7* 
3.การศกึษา
น้อย 

666 26.0 4,2,3 .29,.19,.12 36 5,6 .53,.16 42.2 5,4,6,3 .45,.23,.10,.
08 

16.2* 

4.การศกึษา
มาก 

218 31.6 2,4,3 .32,.20,.18 37.2 5,7 .51,.19 45.7 5,4,2 .45,.26,.15 14.1* 

5.นกัเรยีน 558 20.6 2,4 .27,.27 34.7 5,6 .56,.17 40.6 5,4 .52,.25 20* 
6.อาชพีอื่นๆ 326 41.7 4,1,2,3 .30,.20,.18

,.15 
41.1 5,7,6 .45,.17

,.15 
51.4 5,4,1,6

,3 
.35,.23,.15,.
11,.12 

9.7* 

7.ลกูคนเดยีว 445 27.2 4,2,3 .30,.19,.14 33 5,7 .48,.18 40.3 5,4,7 .41,.29,.11 13.1* 
8.ไม่ใช่ลกู 
คนแรก 

439 26.5 4,2,3 .23,.26,.13 40 5,6 .56,.18 45.7 5,4,6,3 .49,.19,.11,.
09 

19.2* 

9.อยู่กบั 
พ่อแม่ 

625 24 2,4,3 .26,.20,.14 34.1 5,7 .49,.19 39.3 5,4,7,2 .42,.20,.10,.
09 

15.3* 

10.ไม่ไดอ้ยู่
กบัพ่อแม่ 

259 35.2 4,2,3 .43,.13,.13 41.4 5,6 .61,.12 51 5,4 .47,.35 15.8* 

11.ค่าใชจ้่าย
จากพ่อแม่ 

634 22.9 4,2,3 .23,.23,.13 34.3 5,6 .54,.12 40.1 5,4,3 .49,.22,.08 17.2* 

12.ไม่ไดร้บั
จากพ่อแม่ 

249 39.2 4,2 .49,.20 43.6 5,6,7 .47,.17
,.16 

52.6 5,4,6 .36,.35,.21 13.4* 

13.พ่อแม่อยู่
ดว้ยกนั 

558 30.1 4,2,3 .22,.26,.18 42 5,7 .56,.17 48.4 5,3,4,2 .48,.15,.14,.
10 

18.3* 

14.แยกกนั
อยู่ 

326 21.5 4,2 .35,.18 27.1 5,6 .45,.17 35.1 5,4,6 .38,.29,.12 13.6* 

15.มเีหลอื
เกบ็ 

558 30.1 4,2,3 .22,.26,.18 36.6 5,7 .54,.15 45.6 5,4,1 .50,.28,.10 15.5* 

16.ไม่ม ี
เหลอืเกบ็ 

326 21.5 4,2 .35,.18 34.9 5,6 .52,.17 40.8 5,4,6 .43,.26,.14 19.3* 

17.พดูคุย 
ทุกเรื่อง 

686 28.4 4,2,3 .26,.20,.18 36.9 5,7 .55,.13 44.5 5,4,3 .47,.25,.11 16.1* 

18.พดู 
ไม่ไดเ้ลย 

198 22.5 4,2 .31,.24 33.6 5,6 .48,.29 39.2 5,6,4 .41,.27,.24 16.7* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
 
 
 
 
 



197 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
   

กลุ่ม จ า 
นวน 

ชุด 1  จิตลกัษณะเดิม ชุด 2   สถานการณ์ ชุด 3   จิตลกัษณะเดิม    และ
สถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

19.เขม้งวด 125 29.6 4,2 .36,.27 38.4 5,6 .56,.2
3 

47.8 5,4,6 .47,.31,.18 18.2* 

20.ไม่
เขม้งวด 

759 26.1 4,2,3 .27,.21,.14 35.4 5,7 .52,.1
5 

41.4 5,4,6,3 .45,.23,.08,.
08 

15.3* 

21.ทอ้ง 428 41.7 4,2,1,3 .36,.20,.11
,.12 

43.1 5,6,7 .49,.1
5,.14 

53.1 5,4,6,3 .37,.28,.16,.
13 

11.4* 

22.ไม่ทอ้ง 456 16 2,4,3 .22,.16,.11 32.7 5,6 .55,.0
9 

36.8 5,4 .52,.21 20.8* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

ตวัท านายที ่ 1 สุขภาพจติ    
ตวัท านายที ่ 2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน   
ตวัท านายที ่ 3  ความเชื่ออ านาจในตน  
ตวัท านายที ่ 4  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
ตวัท านายที ่5  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      
ตวัท านายที ่6  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 
ตวัท านายที ่7  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ตวัท านายที ่8  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
ตวัท านายที ่9  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์    
ตวัท านายที ่10  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์     
ตวัท านายที ่11  พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 

 

4.6  ผลการท านายพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์ โดยใช้จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ของกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิง 
เป็นตวัท านาย ตามสมมติฐานท่ี 5   

 
 ในส่วนน้ีจะไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อแสวงหาเปอรเ์ซน็ตก์ารท านาย ตวัท านายที ่
ส าคญั และล าดบัการท านายในตวัแปรตาม  2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ 
การตัง้ครรภ ์ และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์  
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สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณแบบรวม และแบบ
เป็นขัน้  (Enter และ Stepwise) โดยมชีุดตวัท านายทัง้สิน้  3 ชุด  ไดแ้ก่  ตวัท านายชุดที ่3   
คอื ชุดจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์  ประกอบดว้ยตวัท านาย  7  ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ   
ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั    
ตวัท านายชุดที ่ 4  คอื  ชุดจติลกัษณะตามสถานการณ์   ประกอบดว้ยตวัท านาย  2  ตวัแปร    
ไดแ้ก่  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ และตวัท านายชุดที ่ 5  คอื ชุดจติลกัษณะเดมิ ร่วมกบัตวัท านายชุดสถานการณ์ 
และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย  9  ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ  ลกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอยา่งเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  สมัพนัธภาพในครอบครวั  ทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  
โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบปรมิาณการท านายว่า สามารถท านายตวัแปรตามดงักล่าว
ขา้งตน้ไดม้ากกว่าเพยีงล าพงัชุดใดชุดหนึ่ง อยา่งน้อย 5 % ขึน้ไป 

การวเิคราะหข์อ้มลูในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยอกี  22 กลุ่ม  ซึง่แบ่งตามชวีสงัคมภูมหิลงั  
คอื  1) แบ่งตามอายขุองกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย กบั
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีายมุาก   2) แบ่งตามระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่าง   
คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิที่มรีะดบัการศกึษามาก  3) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ 4) แบ่งตามจ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง   คอื กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีค่รอบครวัมบีุตรคนเดยีว   กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
ครอบครวัมบีุตรมากกว่าสองคนขึน้ไป  5) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
พกัอาศยักบับา้นคนอื่น  6) แบ่งตามการรบัค่าใชจ้า่ยของกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ได้รบั
ค่าใชจ้่ายจากคนอื่น  7) แบ่งตามสถานภาพสมรสของครอบครวักลุ่มตวัอย่าง   คอื กลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนั กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่
แยกกนัอยู่   8) แบ่งตามฐานะทางการเงนิ ของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  กบักลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิ
ไมม่เีหลอืเกบ็   9) แบ่งตามการพูดคุยในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มกีารพูดคุยในครอบครวัโดยพูดคุยทุกเรื่อง บางเรื่อง  กบั กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่กีารพดูคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดไดเ้ลย  10) แบ่งตามการอบรม
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เลี้ยงดูของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบ
เขม้งวด  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรมเลี้ยงดูแบบไม่เขม้งวด   11)  แบ่ง
ตามกลุ่มการตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดาวยัรุน่ และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มต่ัง้ครรภ ์
 

4.6.1  ผลการท านายการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการตัง้ครรภ ์ โดยใช้จิต
ลกัษณะเดิม  และสถานการณ์  เป็นตวัท านาย 

เมื่อน าคะแนนการการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มาท าการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุคณูแบบรวม และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่3  คอื จติลกัษณะเดมิและ
สถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   
ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั    

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่  4.15) พบว่าจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทัง้   
7  ตวัแปร  สามารถท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภไ์ด ้46.7 % โดยมลี าดบั
ตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  และความเชื่ออ านาจในตน  ซึง่มคี่า
เบตา้ตามลาดบั คอื .52,.16,.12 และ.10   หมายความว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
ยิง่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก ยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน
มาก    ยิง่มแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู  และยิง่มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุน่หญงิผูน้ัน้ ยิง่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในกลุ่มย่อย  22  กลุ่ม  (ตารางที ่4.15)  พบว่า  จติลกัษณะเดมิ 
และสถานการณ์ทัง้  7  ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุน่หญงิทีไ่มไ่ดอ้ยูก่บัพ่อแม่ โดยท านายได ้ 55.8 %  มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมาก
ไปน้อย  ไดแ้ก่ การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  และลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  มคี่าเบต้าตามล าดบั   คอื  
.62,.21,.19 และ -.13  ซึง่แปลความหมายเพิม่เตมิไดว้่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น ทีย่ ิง่
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก  ยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก  
ยิง่มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  และมคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิผูน้ัน้  ยิง่มกีารการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากดว้ย  กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์
การท านายสงูรองลงมา  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  
โดยท านายได ้ 54.2%  มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเพยีงตวัเดยีว คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสม  สมัพนัธภาพในครอบครวั  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั 
คอื .50,.21, และ .18  และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ตก์ารท านายไดน้้อยทีสุ่ด   คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
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อาชพีอื่นๆ  โดยท านายได ้  41.1 %  มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  และการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .55,.18 และ.16  การแปลผลตวัท านายของกลุ่มนี้เป็นใน
ท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่า ระหว่าง 41.3%  ถงึ  54.1%  ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั  พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี5 คู่  
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (54.1% และ 41.1% ตามล าดบั)   2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีอ่ยู่กบัพ่อแม่  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ (55.8% 
และ 43.9% ตามล าดบั)   3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม ่
กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่ (42.9% และ 54.2% 
ตามล าดบั) 4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัไดทุ้กเรื่อง กบั
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มส่ามารถพดูคุยไดเ้ลย  (49.1% และ 41.3% ตามล าดบั) 
และ 5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์กบักลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่ตัง้ครรภ์ (52.5% และ 40.0% 
ตามล าดบั) 

เมื่อน าคะแนนการการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มาท าการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่ 4 คอื จติลกัษณะตาม
สถานการณ์ 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์และความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม  (ตารางที ่4.15) พบว่า  จติลกัษณะตามสถานการณ์ทัง้   2  
ตวัแปร สามารถท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  42.4% โดยมลี าดบัตวั
ท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั  คอื .56 และ.11    
ซึ่งหมายความว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ยิง่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์มีาก   และยิง่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผูน้ัน้ยิง่มกีารการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22 กลุ่มย่อย (ตารางที ่4.15)  แสดงใหเ้หน็ว่า  จติลกัษณะ
ตามสถานการณ์ทัง้ 2 ตวัแปร  สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ โดยท านายได ้  48.8 % มตีวัท านายทีส่ าคญัเพยีงตวัเดยีว  ไดแ้ก่  
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มคี่าเบต้าตามล าดบั  คอื .70     
กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มฐีานะ
การเงนิเหลอืเกบ็   โดยท านายได ้46.8%   มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย   คอื   
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ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์ ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .53 และ.19 และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อย
ทีสุ่ด   คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยในครอบครวัไดเ้ลย  โดย
ท านายได้  37.4% มตีวัท านายที่ส าคญัเพยีงตวัเดยีว คอื ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ ซึง่มคี่าเบต้า  คอื .61  ซึง่การแปลผลตวัท านายของกลุ่ม
นี้ เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง 37.6% ถงึ 45.4% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่า คู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี5  คู่  
คอื 1)  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารศกึษาน้อย  กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารศกึษามาก  (44.2% และ 39.0 % ตามล าดบั)   2) กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่อยู่ กบัพ่อแม่กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ (39.8%  และ 48.8% ตามล าดบั) 3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนักบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่แยกกนัอยู่ 
(45.4% และ 37.6% ตามล าดบั)  4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิเหลอื
เก็บ กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเก็บ  (45.8% และ 
40.2% ตามล าดบั)  และ 5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัได้
ทุกเรื่องกบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยไดเ้ลย  
(43.5% และ 37.4% ตามล าดบั)   

เมื่อน าคะแนนการการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  มาท าการวเิคราะห์
ถดถอยแบบพหุคูณแบบรวม  และแบบเป็นขัน้  โดยมตีวัท านายชุดที ่  5 คอื จติลกัษณะเดมิ  
สถานการณ์และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วยตัวท านาย 9 ตวัแปร ได้แก่    
สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจในตน   แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์   การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม   การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์

ผลการวเิคราะหใ์นกลุ่มรวม (ตารางที ่4.15) พบว่า  จติลกัษณะเดมิ สถานการณ์    และ
จติลกัษณะตามสถานการณ์ ทัง้  9  ตวัแปร สามารถท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์ 54.6 %  โดยมลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และความเชื่ออ านาจในตน   ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั   คอื 
.37, .35,.13, และ .08  ซึง่หมายความว่า  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีย่ ิง่มคีวาม
พร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก  ยิง่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก   ยิง่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก   และยิง่มีความเชื่อ
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อ านาจในตนสงู  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิผูน้ัน้ยิง่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภด์มีากดว้ย 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูใน  22  กลุ่มย่อย (ตารางที ่4.15)  แสดงใหเ้หน็ว่า จติลกัษณะเดมิ   
สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ ทัง้  9  ตวัแปร สามารถท านายไดม้ากทีสุ่ด  คอื  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่  โดยท านายได ้  63.8%  มลี าดบัตวั
ท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  สมัพนัธภาพในครอบครวั  และ
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .43,.39,.22  และ -.11  ซึง่แปล
ความหมายเพิม่เตมิไดว้่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่  มลีกัษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย กลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงผู้นัน้ยิ่งมีการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภน้์อยมากดว้ย   กลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงรองลงมา   คอื  
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  โดยท านายได ้ 58.6%  มลี าดบัตวัท านาย
ทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ความพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  และการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน   
ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื .45, .34 และ.11  และกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายไดน้้อยทีสุ่ด คอื 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่สามารถพูดคุยในครอบครวัได้เลย  โดยท านายได ้ 
50.1%    มลี าดบัตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั  ซึง่มคี่าเบต้าตามล าดบั คอื .40,.31 และ .18   ซึง่การแปลผลตวั
ท านายของกลุ่มนี้เป็นในท านองเดยีวกบักลุ่มรวม 

พสิยัเปอรเ์ซน็ต์การท านายในกลุ่มย่อยทีเ่หลอืมคี่าระหว่าง  51.5% ถงึ 58.4% ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบการท านายในกลุ่มย่อยดว้ยกนั พบว่าคู่ทีม่คีวามแตกต่างกนัเกนิ 5% ม ี 4 คู่     
คอื  1) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีเ่ป็นนกัเรยีน นักศกึษา   กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  (52.4% และ 58.6% ตามล าดบั)   2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วัยรุ่นหญิงที่อยู่   กับพ่อแม่กับกลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม ่  
(51.5% และ 63.8% ตามล าดบั)  3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจาก
พ่อแม่ กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ม่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม่  (52.2% และ 
58.4% ตามล าดบั)   และ 4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัได้
ทุกเรื่อง กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ไม่สามารถพูดคุยได้เลย  (55.9% และ 
50.1% ตามล าดบั)   
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จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้ 4 ประการ คอื  
1) ตัวท านายกลุ่มจติลกัษณะเดิมและสถานการณ์ที่ส าคญัโดยสรุปของการ

หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์  เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และความ
เชื่ออ านาจในตน  ซึง่สามารถท านายได ้ 46.7%  

2) ส าหรบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ที่ส าคญั  เรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย คอื ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  และทศันคติ
ต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ซึง่สามารถท านายได ้ 42.4%  

3)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์
ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  
และความเชื่ออ านาจในตน   ซึง่สามารถท านายได ้ 54.6% 

4)  ตวัท านายชุดที ่ 5  ไดแ้ก่  กลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์   สามารถท านายการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ไดด้กีว่าตวั
ท านายชุดที ่ 3  คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์  หรอื ตวัท านายชุดที ่4  คอื กลุ่มจติ
ลกัษณะตามสถานการณ์ อยา่งน้อย 5%   ผลเช่นนี้พบเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีายุน้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุน่หญงิทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษามาก   
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ประกอบอาชพีอื่นๆ  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญิงที่มคีรอบครวัที่มบีุตรคนเดยีว  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ไม่ใช่ลูกคนแรก   
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม ่กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
พกัอาศยักบับ้านคนอื่น    กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ได้รบัค่าใช้จ่ายจากพ่อแม ่ 
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่พี่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีม่พี่อแม่แยกกนัอยู่   กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  กลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเกบ็  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่กีารพดูคุยในครอบครวัโดยพดูคุยทุกเรื่อง  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีาร
พดูคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดไดเ้ลย กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรม
เลีย้งดแูบบไมเ่ขม้งวด และกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มต่ัง้ครรภ ์
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ตารางท่ี 4.15 ผลการท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์   
                         โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ  สถานการณ์  และจติลกัษณะตาม สถานการณ์ เป็น 
   ตวัท านาย 
 

กลุ่ม จ า 
นวน 

ชุด4 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ ชุด 5 จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ 

ชุด 6 จิตลกัษณะเดิม  สถานการณ์  
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

รวม 884 46.7 5,6,4,3 .52,.16,.12,.
10 

42.4 9,8 .56,.11 54.6 9,5,6,3 .37,.35,.13,.08 7.9* 

1.อายุน้อย 481 48.1 5,7,4,3 .49,.18,.10,.
10 

41.8 9,8 .56,.12 54.6 9,5,7 .37,.34,.18 6.5* 

2.อายุมาก 403 45.7 5,4,6 .54,.18,.16 43.1 9 .65 55.1 9,5,6,3 .40,.35,.11,.10 9.4* 
3.การศกึษา
น้อย 

666 46.5 5,6,4,3 .52,.15,.12,.
10 

44.2 9,8 .53,.17 55.1 9,5,6,3 .39,.35,.12,.08 8.6* 

4.การศกึษา
มาก 

218 47.7 5,7,4 .49,.23,.16 39 9 .62 53.7 9,5,6 .37,.35,.19 6* 

5.นกัเรยีน/
นกัศกึษา 

326 54.1 5,6,4,3 .49,.17,.12,.
08 

42.6 9 .65 52.4 9,5,7,1 .45,.27,.12,.08 -1.7 

6.อาชพีอืน่ๆ 558 41.1 5,4,6 .55,.18,.16 44.5 9,8 .48,.23 58.6 5,9,6 .45,.34,.11 17.5* 
7.ลกูคนเดยีว 445 48 5,6,4 .56,.17,.14 42.6 9,8 .47,.22 56.3 5,9,6,8 .39,.30,.15,.12 8.3* 
8.ไมใ่ชล่กู 
คนแรก 

439 46.2 5,3,6,4 .48,.16,.15,.
11 

43.2 9 .66 54.3 9,5,7,3 .39,.29,.12,.12 8.1* 

9.อยู่กบั 
พอ่แม ่

625 43.9 5,3,6,4 .49,.12,.15,.
10 

39.8 9,8 .53,.13 51.5 9,5,6,3 .36,.33,.12,.11 7.6* 

10.ไมไ่ดอ้ยู่กบั
พอ่แม ่

259 55.8 5,6,4,2 .62,.21,19,-
.13 

48.8 9 .70 63.8 9,5,7,2 .43,.39,.22,-
.11 

8* 

11.คา่ใชจ้่าย
จากพอ่แม่ 

634 42.9 5,6,4,3 .51,.15,.10,.
10 

41.8 9,8 .56,.11 52.2 9,5,6,3 .31,.32,.13,.08 10.2* 

12.ไมไ่ดร้บั
จากพอ่แม่ 

249 54.2 5,7,4 .50,.21,.18 44.2 9 .66 58.4 5,9,7 .39,.34,.17 4.2 

13.พอ่แมอ่ยู่
ดว้ยกนั 

558 48.8 5,3,6 .53,.19,.16 45.4 9 .67 56.2 9,5,6,3 .37,.34,.12,.10 7.4* 

14.แยกกนัอยู่ 326 45.6 5,7,4 .50,.21,.18 37.6 9,8 .49,.16 53.1 5,9,7 .37,.37,.19 7.5* 
15.มเีหลอืเกบ็ 331 46.2 5,4,6 .58,.15,.13 45.8 9,8 .53,.19 55.9 9,5,6,8 .35,.35,.13,.11 9.7* 
16.ไมม่ ี
เหลอืเกบ็ 

553 47 5,7,4,6,3 .47,.10,.12,.
12,.10 

40.2 9 .63 53.9 9,5,7,3 .36,.32,.16,09 6.9* 

17.พดูคยุ 
ทกุเรือ่ง 

686 49.1 5,3,4,6 .53,.16,.11,.
09 

43.5 9,8 .42,.42 55.9 5,9,3,6 .36,.36,.13,.09 6.8* 

18.พดู 
ไมไ่ดเ้ลย 

198 41.3 5,6,4 .49,.26,.14 37.4 9 .61 50.1 9,5,7 .40,.31,.18 8.8* 

19.เขม้งวด 125 47.1 5,6,4 .44,.30,.25 38.6 9 .62 52.1 9,5,3,6 .33,.28,.18,.22 5 
20.ไมเ่ขม้งวด 759 47.2 5,7,4,6,3 .52,.08,.10,.

09,.07 
43.1 9,8 .54,.14 55.3 9,5,7,3 .38,.36,.12,.06 8.1* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 
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ตารางท่ี 4.15 (ต่อ) 
  

กลุม่ จ า 
นวน 

ชดุ4 จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ ชดุ 5 จติลกัษณะตาม
สถานการณ์ 

ชดุ 6 จติลกัษณะเดมิ  สถานการณ์  และ
จติลกัษณะตามสถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

คา่ 
เบตา้ 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

คา่
เบตา้ 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

คา่ 
เบตา้ 

21.ทอ้ง 428 52.5 5,4,7 .51,.19,.17 42.8 9,8 .54,.15 56.4 5,9,7,4 .39,.29,.13,.09 3.9 
22.ไมท่อ้ง 456 40 5,6,4,3 .50,.17,.10,.

10 
43.5 9 .66 53.1 9,5,6,1 .46,.27,.12,.10 13.1* 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

ตวัท านายที ่1  สุขภาพจติ    
ตวัท านายที ่2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  
ตวัท านายที ่3  ความเชื่ออ านาจในตน  
ตวัท านายที ่4 แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
ตวัท านายที ่5  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      
ตวัท านายที ่6  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 
ตวัท านายที ่7  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ตวัท านายที ่8  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
ตวัท านายที ่9  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์    
ตวัท านายที ่10  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์     
ตวัท านายที ่11  พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 

 

4.6.2  ผลการท านายพฤติกรรมการคมุก าเนิดขณะมีเพศสมัพนัธ ์โดยใช้ 
จิตลกัษณะเดิม สถานการณ์ และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
เป็นตวัท านาย 

เมื่อน าคะแนนพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  มาท าการวเิคราะห์ถดถอย
แบบพหุคูณแบบรวม และแบบเป็นขัน้  ไม่ปรากฏผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานในกลุ่มรวม แต่พบ
ผลทีส่นบัสนุนสมมตฐิานในกลุ่มยอ่ยเพยีง 1  กลุ่มเท่านัน้  โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่าง  
คอื  16.3% โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ   
ซึง่มเีปอรเ์ซน็ตก์ารท านายสงูสุดในกลุ่มย่อยและพบว่าตวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะเดมิและ
สถานการณ์ รวม  7 ตวัแปร สามารถท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ ได ้ 
12.0%  (ตารางที ่4.16 และ ภาพที ่ 5.1.7)  ตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื การ
ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และสมัพนัธภาพในครอบครวั ในขณะทีต่วัท านาย
ชุดที ่4 คอื  จติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร ร่วมกนัท านายได ้ 17.2% โดยมตีวัท านาย
ทีส่ าคญั คอื ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  และตวัท านาย
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ชุดที ่ 5 คอื จติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์  รวม  9  ตวัแปร    
สามารถท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ได ้ 28.3% โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั  ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ และความเชื่อ
อ านาจในตน ซึง่มคี่าเบตา้ตามล าดบั คอื .27, .22,.21 และ-.13    

จากผลการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีสรปุได ้4 ประการ คอื  
1) ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ทีส่ าคญัโดยสรุปของพฤตกิรรม

การคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั  ซึง่สามารถท านายได ้ 12.0%  

2)  ส าหรบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ทีส่ าคญั  คอื ความพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ ซึง่สามารถท านายได ้ 17.2%  

3)  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์
ทีส่ าคญั เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
สมัพนัธภาพในครอบครวั  ความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ ์
และความเชื่ออ านาจในตน   ซึง่สามารถท านายได ้ 28.3 % 

4)  ตวัท านายชุดที ่ 5  ไดแ้ก่  กลุ่มจติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์  สามารถท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ไดด้กีว่าตวัท านาย
ชุดที ่ 3  คอื กลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์  หรอื ตวัท านายชุดที ่4 คอื กลุ่มจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์ อย่างน้อย 5%   ผลเช่นนี้พบเฉพาะในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
ประกอบอาชพีอื่นๆ   

 
ตารางท่ี 4.16 ผลการท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิด  ขณะมเีพศสมัพนัธ ์โดยใชจ้ติลกัษณะ

เดมิ สถานการณ์  และจติลกัษณะตาม สถานการณ์  เป็นตวัท านาย 
 

กลุ่ม จ า 
นวน 

ชุด3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ ชุด 4 จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ 

ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม  สถานการณ์  
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

รวม 884 15.5 7,5,4,3 .23,.18,.17,.
10 

9.5 8,9 .25,.12 16.7 7,9,5,4,
3 

.22,.14,.11,.13
,-.11 

1.2 

1.อายุน้อย 481 14.6 5,7 .23,.21 11.5 8 .33 17.8 8,7,3,5 .24,.23,-
.11,.12 

3.2 

2.อายุมาก 403 18.7 4,6,5 .21,.24,.13 9.40 9 .30 19.6 9,4,6 .16,.17,.24 0.9 
3.การศกึษา
น้อย 

666 16.7 7,5,4,3 .25,.16,.18,-
.10 

12.8 8,9 .25,.12 19.8 8,7 .27,.26 3.1 

4.การศกึษา
มาก 

218 12.7 5,7 .22,.18 8.0 9,8 .38,-
.20 

16.2 5,7 .22,.18 3.5 

5.นกัเรยีน/
นกัศกึษา 

326 26.2 7,4,5 .20,.16,.09 6.5 9,8 .14,.14 13.4 7,8,4 .21,16,.13 -12.8 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

กลุ่ม จ า 
นวน 

ชุด3 จิตลกัษณะเดิมและสถานการณ์ ชุด 4 จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ 

ชุด 5 จิตลกัษณะเดิม  สถานการณ์  
และจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 

% 
ความ

แตกต่าง % 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า
เบต้า 

% 
ท านาย 

ตวั
ท านาย 

ค่า 
เบต้า 

6.อาชพีอืน่ๆ 558 12 5,7 .33,.24 17.2 9 .41 28.3 5,7,9,3 .27,.22,.21,-
.13 

16.3* 

7.ลกูคนเดยีว/
คนแรก 

445 18.4 7,5,6,3,4 .13,.21,.18,-
.20,.18 

7.8 9 .27 19.3 7,8,6,3,
2 

.18,.20,.14,-

.18,.15 
0.9 

8.ไมใ่ชล่กูคน
แรก 

439 15.6 7,5,4 .20,.17,.15 11.8 9 .34 18.3 9,7,4 .22,.20,.17 2.7 

9.อยู่กบั 
พอ่แม ่

625 13.6 7,5,4,3 .23,.14,.17,-
.11 

7.7 9 27.3 14.6 7,9,4,3 .23,.17,.14,-
.11 

1.0 

10.ไมไ่ดอ้ยู่กบั
พอ่แม ่

259 23.4 5,6 .34,.25 15.2 9,8 .45,.45 25.6 5,6,8 .25,.24,.18 2.2 

11.คา่ใชจ้่าย
จากพอ่แม่ 

634 14.3 7,4,5,6,3 .13,.19,.16,.
11,-.09 

9.7 8,9 .19,.14 16.5 8,7,4,3 .23,.23,.15,-
.10 

2.2 

12.ไมไ่ดร้บั
จากพอ่แม่ 

249 23.1 7,5 .30,.26 12.3 9 .34 24.8 7,5 .30,.26 1.7 

13.พอ่แมอ่ยู่
ดว้ยกนั 

558 14.7 7,5,4 .19,.18,.10 8.7 8 .29 15.7 7,8,5 .21,.16,.11 1 

14.แยกกนัอยู่ 326 19.2 7,5,4,3 .29,.18,.19,-
.15 

13.3 9 .37 22.7 9,7 .29,.28 3.5 

15.มเีหลอืเกบ็ 331 14.6 4,5,6 .21,.17,.13 6.9 9 .26 14.9 4,5,6 .21,.17,.13 0.3 
16.ไมม่ ี
เหลอืเกบ็ 

553 16.6 7,5 .27,.19 10.8 9,8 .22,.13 18.7 7,8 .30,.23 2.1 

17.พดูคยุ 
ทกุเรือ่ง 

686 15.3 7,5,4 .16,.17,.16 9.4 9,8 .19,.13 16.3 9,7,4,5 .11,.16,.13,.12 1 

18.พดู 
ไมไ่ดเ้ลย 

198 11.5 7,5 .20,.20 7.0 9 .26 13.6 9,7 .21,.18 2.1 

19.เขม้งวด 125 7.1 2 .20 1.7 ไมม่ตีวัท านาย 7.2 2 .20 0.1 
           
20.ไมเ่ขม้งวด 759 17.9 7,5,4,3,6 .17,.19,.17,-

.11,.10 
11.7 9,8 .23,.14 19.9 7,8,9,5,

3,4 
.24,.15,.11,.10
,-.13,.12 

2 

21.ทอ้ง 428 21.9 5,7 .32,.22 13.9 9 .37 22.9 5,7,9 .26,.19,.12 1 
22.ไมท่อ้ง 456 13 7,4 .24,.17 6.9 8 .25 15.0 7,8,4 .23,.18,.12 2 

 
หมายเหตุ:  ค่าเบตา้ทุกตวัมนีัยส าคญัที่ .05 และ * มเีปอรเ์ซน็ตแ์ตกต่างตัง้แต่ 5.0% ขึน้ไป 

ตวัท านายที ่1  สุขภาพจติ    
ตวัท านายที ่2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  
ตวัท านายที ่3  ความเชื่ออ านาจในตน  
ตวัท านายที ่4  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   
ตวัท านายที ่5  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่น      
ตวัท านายที ่6  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 
ตวัท านายที ่7  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ตวัท านายที ่8  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
ตวัท านายที ่9  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์    
ตวัท านายที ่10  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์     
ตวัท านายที ่11  พฤตกิรรมการคุมก าเนิด 
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4.7  การวิเคราะหจ์ าแนกประเภท เพ่ือท านายกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญิง โดยใช้จิตลกัษณะเดิม  สถานการณ์  และจิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ ตามสมมติฐานท่ี 6   

 
 ในส่วนน้ี  ไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูการตัง้ครรภ ์และไม่ตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอย่าง  สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท (Discriminant Analysis)  แบบ
ขัน้ตอน (Stepwise) โดยมตีัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์รวม 11 ตัวแปร จาก 4 กลุ่มตัวแปร  
ไดแ้ก่ 1)  กลุ่มจติลกัษณะเดมิ   4 ตวัแปร  คอื สุขภาพจติ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  ความ
เชื่ออ านาจภายในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์  2) กลุ่มสถานการณ์  3  ตวัแปร   คอื การไดร้บั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั  3) จติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร  คอื  ทศันคตต่ิอการตัง้ครรภ์  และความ
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  4)กลุ่มพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   2   
ตวัแปร   คอื   การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ 

การวเิคราะหข์อ้มลูในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยอกี  20   กลุ่ม   แบ่งตามชวีสงัคมภูมหิลงั  
คอื  1) แบ่งตามอายุของกลุ่มตวัอย่าง   คอื  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย 
กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มอีายุมาก 2) แบ่งตามระดบัการศกึษาของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  คอื  กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย กบักลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่รีะดบัการศกึษามาก  3) แบ่งตามอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา กบักลุ่มมารดาวยัรุน่ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ 4) แบ่งตาม
จ านวนบุตรในครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีค่รอบครวัมี
บุตรคนเดยีว กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ครอบครวัมบีุตรมากกว่าสองคนขึน้ไป     
5) แบ่งตามการพกัอาศยัของกลุ่มตวัอยา่ง   คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยั
กบัพ่อแม ่กบักลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น  6) แบ่งตามการรบั
ค่าใชจ้า่ยของกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม ่ 
กบักลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่ดร้บัค่าใชจ้า่ยจากคนอื่น 7) แบ่งตามสถานภาพสมรส
ของครอบครวักลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่อยู่ดว้ยกนั   กบั
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่่อแม่แยกกนัอยู่  8) แบ่งตามฐานะทางการเงนิของกลุ่ม
ตวัอย่าง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  กบักลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเกบ็ 9) แบ่งตามการพูดคุยในครอบครวัของ
กลุ่มตวัอยา่ง  คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัโดยพูดคุยทุก
เรื่อง   กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดได้
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เลย 10) แบ่งตามการอบรมเลีย้งดขูองกลุ่มตวัอยา่ง คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ ี
การอบรมเลีย้งดูแบบเขม้งวด กบักลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรมเลีย้งดูแบบ
ไมเ่ขม้งวด    
 จากผลการวเิคราะห์จ าแนกประเภทในกลุ่มรวม (ตารางที่ 4.17)  พบว่า  สามารถ
จ าแนกไดถู้กต้อง 65.3% มคี่า Cannonical Correlation เท่ากบั .32  ค่า Wilk’s Lamda เท่ากบั  
.50   ค่า Chi-square  เท่ากบั   6.44 (p<.001)  โดยมตีวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย 
คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์  
การได้รบัอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
ความเชื่ออ านาจภายในตน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ และ ความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ ซึง่มคี่าคะแนนมาตรฐาน ตามล าดบั คอื คอื .45,-.38, .56, .24, .33, 
.47, -.47 และ -.66  และปราฎผลอกีว่า  ตวัแปรจ าแนกเหล่านี้  สามารถจ าแนกการท านายการ
ตัง้ครรภ ์ไดถู้กตอ้ง 67.1%  และสามารถจ าแนกการท านายไมต่ัง้ครรภ ์ไดถู้กตอ้ง 63.6%   

ผลการวเิคราะห์จ าแนกประเภทในกลุ่มย่อย  20  กลุ่ม  (ตารางที ่4.17) พบว่า  ในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่พ่อแม่แยกกนัอยู่ สามารถจ าแนกได้ถูกต้อง 70.6%  มคี่า 
Cannonical Correlation เท่ากบั .40  ค่า Wilk’s Lamda เท่ากบั  .84   ค่า Chi-square เท่ากบั  
56.19 (p<.001)  โดยมตีวัท านายที่ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์   การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนับสนุน    ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน    ความเชื่ออ านาจภายในตน  และความพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  ซึง่มคี่าคะแนนมาตรฐาน ตามล าดบั  คอื   
.69,-.34,-.36,.43,.53 และ -.44  และปราฎผลอกีว่า  ตวัแปรจ าแนกเหล่านี้  สามารถจ าแนกการ
ท านายการตัง้ครรภ ์ไดถู้กต้อง  72.1%  และสามารถจ าแนกการท านายไม่ตัง้ครรภ ์ ไดถู้กต้อง  
69.2% ส่วนกลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีค่รอบครวัมบีุตรคนเดยีว   สามารถจ าแนกได้
รองลงมา  68.8%   มคี่า Cannonical Correlation เท่ากบั .34  ค่า  Wilk’s Lamda  เท่ากบั  
.88  ค่า Chi-square เท่ากบั 54.82 (p<.001)  โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื 
การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่อ
อ านาจภายในตน  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์  ซึง่มคี่าคะแนนมาตรฐาน ตามล าดบั คอื  .70,.43,.58,.66 และ -.61  และปราฎผล
อกีว่า  ตวัแปรจ าแนกเหล่านี้  สามารถจ าแนกการท านายการตัง้ครรภ ์ไดถู้กต้อง 68.7%  และ
สามารถจ าแนกการท านายไม่ตัง้ครรภ ์ไดถู้กต้อง 68.9%   และกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่กีารอบรมเลีย้งดูแบบเขม้งวด สามารถจ าแนกไดต้ ่าที่สุด  54.4%  มคี่า Cannonical 
Correlation เท่ากบั .27  ค่า Wilk’s Lamda เท่ากบั  .93  ค่า Chi-square เท่ากบั 9.07 (p<.01)  
โดยมตีวัท านายที่ส าคญัเพยีงตวัเดยีว  คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ซึ่งมคี่าคะแนน
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มาตรฐานเท่ากบั 1.00  และปราฎผลอกีว่า ตวัแปรจ าแนกเหล่านี้  สามารถจ าแนกการท านาย
การตัง้ครรภ ์ไดถู้กตอ้ง 63.6%  และสามารถจ าแนกการท านายไมต่ัง้ครรภ ์ไดถู้กตอ้ง 49.4%   
 นอกจากนี้  ผลการวเิคราะหจ์ าแนกประเภทในกลุ่มยอ่ยทีเ่หลอื  สามารถจ าแนก
ประเภทการตัง้ครรภใ์นปรมิาณทีแ่ตกต่างไดร้ะหว่าง  54.7%-68.7%  
 
ตารางท่ี 4.17 ผลการวเิคราะหจ์ าแนกประเภท เพื่อท านายมารดาวยัรุ่นและวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ครรภ ์

โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ จติตามสถานการณ์ และพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุน่ เป็นตวัแปรจ าแนก  

 
การท านาย ค่าสถิติ การท านาย 

กลุ่ม 
จ า 
นวน 

% 
Original 

Classified 

ตวั
ท านาย 

คะแนน
มาตรฐาน 

Eige
nvalu

e 

Canoni
cal 

Corr. 

Wilk’s 
Lamda 

Chi-
square 

ตัง้ครรภ ์
/% 

ไม่
ตัง้ครรภ ์

/% 
รวม 884 65.3 10,11,5,

1,2,3, 
4,9 

.45,-38,.56 
,.24,.33,.47,-
.47,-.66 

.11 .32 .90 94.034*** 287/ 
67.1 

290/ 
63.6 

1.อายุน้อย 481 64.2 10,11,5,
3,4,9 

.62,-.46,.76 
,.52,-.57,-.59 

.12 .32 .90 52.350*** 138/ 
61.1 

171/ 
67.1 

2.อายุมาก 403 63.8 11,5,1 
,2,9 

-.41,.60,.56 
,.54,-.62 

.13 .34 .89 48.53*** 133/ 
65.8 

124/ 
61.7 

3.การศกึษา
น้อย 

666 65.6 10,11,5,
2,3,4,9 

.56,-.33,.57 
,.34,.52,-44,-

.83 

.11 .31 .90 66.66*** 201/ 
64.6 

236/ 
66.5 

4.การศกึษา
มาก 

218 67.4 11,5,1 -.53,.60,.72 .12 .38 .86 33.42*** 78/ 
66.7 

69/ 
68.3 

5.นกัเรยีน/
นกัศกึษา 

558 62.7 5,1,4,8 .89,.53,-.45 
,-.55 

.06 .24 .94 32.58*** 67/ 
65.7 

283/ 
62.1 

6.อาชพีอื่นๆ ไม่มตีวัท านาย 
7.ลกูคนเดยีว 445 68.8 5,2,3, 

4,9 
.70,.43,.58,-
.66,-.61 

.13 .34 .88 54.82*** 149/ 
68.7 

157/ 
68.9 

8.พีน้่องหลาย
คน 

439 60.1 11,5,3 -.56,.65,.65 .07 .25 .94 27.28*** 128/ 
60.7 

136/ 
59.6 

9.อยู่กบัพ่อ
แม่ 

625 64.0 10,11, 
5,1,9 

.45,-.40,.80 
,.43,-.63 

.09 .28 .92 50.79*** 168/ 
64.1 

232/ 
63.9 

10.ไม่ไดอ้ยู่
กบัพ่อแม่ 

259 65.6 2,3,8 .65,.63,-.81 .11 .32 .90 27.22*** 110/ 
66.3 

60/ 
64.5 

11.ค่าใชจ้่าย
จากพ่อแม่ 

634 58.0 11,2,3,4 .45,-.62,-
.69,.87 

.06 .23 .95 34.27*** 106/ 
59.2 

262/ 
57.6 

12.แหล่งอื่น ไม่มตีวัท านาย 
13.พ่อแม่อยู่
ดว้ยกนั 

558 61.1 11,5,1,9 -.38,.98 
,.64,-.71 

.08 .26 .93 39.84*** 169/ 
61.7 

172/ 
60.6 

14.แยกกนัอยู่ 326 70.6 10,11,6,
2,3,9 

.69,-.34,-36, 
.43,.53,-.44 

.19 .40 .84 56.19*** 111/ 
72.1 

119/ 
69.2 

15.มเีหลอื
เกบ็ 

331 54.7 2 1.0 .02 .14 .98 6.77** 76/ 
58.9 

105/ 
52.0 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

การท านาย ค่าสถิติ การท านาย 

กลุ่ม 
จ า 
นวน 

% 
Original 

Classified 

ตวั
ท านาย 

คะแนน
มาตรฐาน 

Eige
nvalu

e 

Canoni
cal 

Corr. 

Wilk’s 
Lamda 

Chi-
square 

ตัง้ครรภ ์
/% 

ไม่
ตัง้ครรภ/์ 

% 
16.ไม่มเีหลอื
เกบ็ 

553 65.8 
11,5,1,3
,4,9 

-.34,.97,.28 
,.54,-.42,-.58 

.15 .36 .87 75.96*** 
201/ 
67.2 

163/ 
64.2 

17.พดูคุยทุก
เรื่อง 

686 64.0 
5,1,3, 
4,9 

.65,.45,.73,-
.47,-.51 

.09 .28 .92 55.78*** 
231/ 
66.6 

208/ 
61.4 

18.พดูไม่ได้ 198 68.7 5,8 1.11,-.81 .17 .38 .85 31.14*** 54/66.7 82/70.1 
19.เขม้งวด 125 54.4 2 1.0 .08 .27 .93 9.07** 28/63.6 40/49.4 

20.ไม่เขม้งวด 759 65.7 
10,11,5,
1,3,4,9 

.46,-.36,.72, 
.30,.49,-.43,-

.70 
.11 .31 .91 75.29*** 

255/ 
66.4 

244/ 
65.1 

 
หมายเหตุ:  *p < .05, **p<.01, ***p<.001 

ตวัท านายที ่1  สุขภาพจติ    
ตวัท านายที ่2  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  
ตวัท านายที ่3  ความเชื่ออ านาจในตน  
ตวัท านายที ่4  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
ตวัท านายที ่5  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพือ่นอยา่งเหมาะสม      
ตวัท านายที ่6  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 
ตวัท านายที ่7  สมัพนัธภาพในครอบครวั   
ตวัท านายที ่8  ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   
ตวัท านายที ่9  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์
ตวัท านายที ่10  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์     
ตวัท านายที ่11  พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์

 

 



 
บทท่ี  5 

 

การสรปุและอภิปรายผล 
 
 การวจิยั เรื่อง ปจัจยัทางจติสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น
จงัหวดัลพบุร ี เป็นการวจิยัแบบศกึษาความสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบ (Correlation  Comparative 
Study)   โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบมารดาวยัรุ่นที่มพีฤติกรรมการตัง้ครรภ์มาก 
กบัวยัรุ่นหญิงที่มพีฤติกรรมการตัง้ครรภ์น้อย ว่าจะมกีารหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์และพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ ในปรมิาณที่แตกต่างกนัมากน้อย
เพยีงใด รวมทัง้ยงัไดศ้กึษาเพื่อหาสาเหตุสมทบ  3 ดา้น  คอื 1) ปจัจยัทางจติลกัษณะเดมิ 4  
ตวัแปร  คอื  สุขภาพจติ  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจในตน และแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์ 2) ปจัจยัดา้นสถานการณ์  3  ตวัแปร คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   
การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั และ 3) ปจัจยัจติลกัษณะตาม
สถานการณ์  2 ตวัแปร คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ และความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์  เพื่อคน้หาว่าปจัจยัใดที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม
ดงักล่าวขา้งต้น โดยกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาเป็นมารดาวยัรุ่นที่มอีายุระหว่าง 10-20 ปี มกีาร
ตัง้ครรภ ์ หรอืเคยผ่านการตัง้ครรภม์าแลว้และอาศยัอยู่ในจงัหวดัลพบุร ี จ านวน  428  คนและ
วยัรุน่หญงิทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่งในจงัหวดัลพบุรทีีม่พีฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ ไดแ้ก่ มคีนรกัและ
อยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึกบักลุ่มมารดาวยัรุน่ จ านวน 454  คน  รวม
ทัง้สิ้น 882 คน เมื่อน าขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวเิคราะห์ ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย  
สามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งัต่อไปนี้ 
 
5.1  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 
  

จากการประมวลเอกสารทางดา้นทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ท าใหผู้ว้จิยัสามารถ 
คาดถงึผลการวจิยัหลายดา้นทีอ่าจพบในมารดาวยัรุ่น โดยตัง้สมมตฐิานไวด้ว้ยกนัทัง้หมด 6 ขอ้ 
ซึง่ในส่วนนี้จะได้ท าการสรุปและอภปิรายผลการวเิคราะหข์อ้มูลตามสมมตฐิานแต่ละขอ้ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 



213 

5.1.1  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1 
สมมตฐิานที ่ 1 กล่าวว่า มารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก ไดร้บัการ

อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก และมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภม์าก เป็นผูท้ีม่คีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า  มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่า และมพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์ากกกว่ากลุ่ม
มารดาวยัรุน่ประเภทตรงขา้ม 

สมมตฐิานนี้ทดสอบดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ในการวเิคราะห์
ความแปรปรวนแบบสามทางซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื 1) ลกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน แบ่งออกเป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง และกลุ่ม
ทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย 2) การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ไดแ้ก่ กลุ่มทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก และกลุ่มไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุนน้อย  และ 3) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดมีาก และกลุ่มที่มทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดี
น้อย  ส่วนตวัแปรตามม ี3 ตวัแปร คอื 1) ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์  2) การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ และ 3) พฤตกิรรมการคุมก าเนิด
ขณะมเีพศสมัพนัธ ์
  จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง  พบผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานมเีพยีง 1 
ตวัแปรตามเท่านัน้  (ภาพที ่5.1) ไดแ้ก่   
 
 
 
 
 
 
 
       -กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก 
       -กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 
       - กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจตัง้ครรภ ์

 
        
 
 
ภาพท่ี 5.1  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานที ่1 
 

ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน 

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  

ความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์   

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์
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 ผลทีส่นบัสนุนสมมตฐิานมเีพยีง 1 ตวัแปรตามเท่านัน้ คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ ์  โดยมารดาวยัรุน่ทีม่ลีกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตนมาก  ไดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนับสนุนมาก มีทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีมาก เป็นผู้ที่มีการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนน้อย  ได้
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนดน้ีอยและมทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ดน้ีอย (ตารางที ่
23-25 ในภาคผนวก ข)  ผลเช่นนี้พบในกลุ่มย่อย  3 กลุ่มย่อย  ไดแ้ก่ กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุ
มาก   กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว และกลุ่มมารดาวยัรุน่มคีวามตัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์
 ส าหรบัตวัแปรด้านความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ ์
และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธไ์มป่รากฏว่ามคีวามแปรปรวนไปตามปฏสิมัพนัธ์
แบบสามทางระหว่างลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภท์ัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มยอ่ย  
 ดงันัน้ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ จงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่1 อยา่งเด่นชดัในบาง 
กลุ่มยอ่ยเท่านัน้ 
 ผลในส่วนน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า มารดาวยัรุ่นทีม่จีติลกัษณะเดมิ สถานการณ์และจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์ พรอ้มกนัทัง้ 3 ดา้น คอื มลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง การอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุนดมีาก และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์มีาก   มารดาวยัรุน่ยิง่เป็นผูท้ีม่ ี
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภส์งู  
 นอกจากนี้ ผลของการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ปรากฏความสมัพนัธท์างบวก
อย่างมนีัยส าคญัระหว่างจติลกัษณะเดมิ คอื ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  กบัสถานการณ์ คอื 
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน กบัจติลกัษณะตามสถานการณ์ คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์แต่พบความสมัพนัธเ์ฉพาะตวัแปรการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์เท่านัน้  
ผลในส่วนนี้จงึสนับสนุนผลจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทางเฉพาะ  1 ตวัแปร
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 จากผลทีพ่บขา้งต้นท าใหท้ราบว่า  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง การอบรมเลี้ยงดู
แบบรกัสนับสนุนดีมาก และทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ดีมาก  มคีวามส าคญัต่อจิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ของมารดาวยัรุ่นอยู่มาก  การหลกีเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ ยงัเกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการตัง้ครรภ์   ดงันักวจิยัที่ศึกษา
พฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุน่  ไดแ้ก่ จติตพิร  ไวโรจน์วทิยาการ (2551, น. 113-114)  ทีศ่กึษาปจัจยั
เชงิเหตุผลของพฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น  พบว่า 
นักเรียนที่มีความชอบเสี่ยงน้อย สามารถท านายพฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนท าตามหลัก
เศรษฐกจิพอเพยีงไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่นเดยีวกบัทองพูล บวัศร ี(2550, น. 113-114) ทีศ่กึษาปจัจยั
เชงิเหตุแบบบรูณาการระหว่างการฝึกอบรมครอบครวั และจติลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพรอ้ม
ทีจ่ะปรบัตวัเป็นคนดขีองเยาวชนกระท าผดิในบา้นกาญจนาภเิษก พบว่า เยาวชนทีม่คีวามชอบ
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เสี่ยงน้อยสูง  มคีวามพรอ้มที่จะปรบัตวัเป็นคนดี มากกว่าเยาวชนทีม่คีวามชอบเสี่ยงมาก  ใน
ท านองเดยีวกบัพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุ่นของ Steinberg (1996) พบว่า มปีจัจยั  3 ประการ  ที่
ท าให้วยัรุ่นมพีฤตกิรรมชอบเสีย่งมสีาเหตุมาจากปจัจยัด้านจติวทิยา (Psychological)  ปจัจยั
ดา้นสมัพนัธภาพ (Interpersonal)  บุคคลที่มสีมัพนัธภาพในครอบครวัไม่ด ี การอบรมเลีย้งดู
ห่างเหนิ ไม่เป็นมติรหรอืขดัแยง้  และปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม (Contexual)   ซึง่สอดคลอ้งกบั
การศกึษาเชงิคุณภาพของ กุลวด ีเถนวอ้ง (ราชภกัด)ี (2551) พบว่า เดก็ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธม์ี
การกระท า และความคดิทีเ่สีย่งต่อการมพีฤตกิรรมทางเพศ คอื ไม่เหน็คุณค่าในตนเอง  เป็นสิง่
ทีส่่งผลกระทบต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร โดยเฉพาะเรื่องเพศ  ส่งผลกระทบต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมากที่สุด เช่นเดยีวกบัการศึกษาของจรรยา ดวงแก้ว (2539, 
บทคดัย่อ)  ศกึษาเรื่องความรู ้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายในกรุงเทพมหานคร โดยได้การศึกษาความสมัพันธ์ ระหว่างลกัษณะประชากร 
เศรษฐกจิและสงัคม ความรู ้ทศันคตกิบัพฤตกิรรมการเสีย่งทางเพศ และความสมัพนัธ์ ระหว่าง
พฤตกิรรมการเสีย่งทางเพศกบัการมเีพศสมัพนัธข์องนักเรยีนระดบั มธัยมศกึษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการเสี่ยงทางเพศมคีวามสมัพนัธ์ กบัการมี
เพศสมัพนัธ ์ และโดยส่วนรวมแลว้ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนระดบัมธัยม
ตอนปลายเป็นเชงิบวกและมคีวามสมัพนัธก์บัลกัษณะทางเศรษฐกจิและสงัคม  
 ส าหรบัปจัจยัดา้นลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และ
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ มผีลต่อความส าคญัต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์เช่นเดยีวกนั  
ดงังานวิจยัในอดีตที่ท าการศึกษาลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกับพฤติกรรมที่พงึปรารถนา    
ไม่ว่าจะเป็นรุจเิรศ พชิติานนท์ (2546, น. 75, 115-118) ลนิดา สุวรรณด ี (2543, น. 68) และ
กุหลาบ ไทรโพธิภ์ู่ (2546, น. 89, 165) พบว่านักเรยีนทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 
เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมฉลาดเลอืกกิน เป็นผู้ที่มพีฤติกรรมการใช้สิง่ของอย่างคุ้มค่าเป็นผู้ที่มี
พฤตกิรรมการการรกัษาความสะอาดส่วนตวัมากกว่านักเรยีนทีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
น้อย  ซึง่จากงานวจิยัเหล่านี้ไดพ้บผลการศกึษาทีว่่า ผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสูง เป็น
ผูท้ีพ่ฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนามาก  เช่นเดยีวกบังานวจิยัของรวกิาญจน์ เดอืนดาว (2547, น. 48, 
92, 150-154) ทองพูล บวัศร ี(2550, น. 202) วรรณี วรรณชาต ิ(2541, น. 39, 81, 184) พูนฤด ี 
สุวรรณพนัธุ ์(2537, น. 39, 80, 84-85) และเกษม จนัทรศร (2541, น. 61, 99) ทีท่ าการศกึษา
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนกบัพฤตกิรรมเสีย่ง โดยพบว่า ผูท้ีม่ลีกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน
มาก เป็นผูท้ีม่คีวามชอบเสีย่งน้อย  และมพีฤตกิรรมการหลกีเลีย่งมากกว่าเยาวชนทีม่ลีกัษณะ
มุง่อนาคตควบคุมตนน้อย  
 ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน มผีลต่อความส าคญัต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์
เช่นกนั  ดงังานวจิยัในอดตีของจรรยา สุวรรณทตั (2535, น. 27-28)  และสริมิล ธรีะประทปี 
(2549, น. 72-76)  พบว่า  พ่อแม่อบรมสัง่สอนลูกเรื่องเพศน้อย ลูกจะปล่อยตวั   ส่วนนักศกึษา
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ทีไ่ดร้บัการอบรมสัง่สอนจากพ่อแม่มาก จะมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนทางเพศน้อยและมทีศันคตทิาง
เพศแบบอนุรกัษ์นิยม  กล่าวคอื เป็นผูท้ี่มทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัมากกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนและใชเ้หตุผลน้อย  
 ส าหรบัผลการศกึษาในกลุ่มยอ่ยทีว่่า กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมาก   กลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
เป็นลูกคนเดยีว และกลุ่มมารดาวยัรุ่นมคีวามตัง้ใจที่จะตัง้ครรภ์ เป็นผู้ที่มลีกัษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตนสูง   การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนดมีาก และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์
ดมีาก   จงึท าใหม้กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ดมีาก  เนื่องจาก มารดาวยัรุ่นที่
มอีายมุาก (ผลจากการศกึษา คอื อายมุากกว่า 17 ปี จากค่ามธัยฐานเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง)  จะ
มแีรงขบัทางเพศ (Sex Drive) ซึง่เป็นส่วนผลกัดนัใหว้ยัรุ่นเกดิพฤตกิรรมหรอืความสมัพนัธ์
ระหว่างเพศขึน้ โดยวยัรุ่นทีม่อีายุมากขึน้ โอกาสทีจ่ะเคยมเีพศสมัพนัธจ์ะมสีูงกว่าวยัรุ่นทีม่อีายุ
น้อย  และมกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ดมีากเช่นกนั  สอดคลอ้งกบัการศกึษา
ของนกัวจิยัหลายท่าน  ไมว่่าจะเป็นประสาท อศิรปรดีา (2533, น. 24)  และ จุฬารตัน์ หา้วหาญ 
(2539, บทคดัยอ่)   
 ส่วนมารดาวยัรุ่นที่เป็นลูกคนเดยีว หรอืลูกคนแรกนัน้  สอดคล้องกบัผลการศึกษาที่
พบว่าส่วนใหญ่เป็นลกูคนโต ทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภด์มีาก   นอกจากนี้
จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้  พบว่า กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภน์ัน้  มรีอ้ยละ 39.3  
และมกีารหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์ดีมากเช่นกัน  ซึ่งแตกต่างจากงานวิจยั
จ านวนมากทีพ่บว่า มารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์มกัจะมกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภน้์อยเช่นกนั  ซึ่งสถานการณ์ที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์แบบไม่ตัง้ใจ ได้แก่ การที่
เพื่อนยุแหย่ ท าให้ต้องทดลอง  มคี่านิยมทางเพศที่เป็นอิสระ และมพีฤติกรรมทางเพศที่ไม่
ปลอดภยั   ซึง่วยัรุน่หญงิทีม่ทีศันคตต่ิอการมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศในเชงิบวก จะมพีฤตกิรรม
เสี่ยงทางเพศสมัพนัธ์อยู่ในระดบัน้อยที่สุด โดยพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศมคีวามสมัพนัธ์กับเจต
คตต่ิอพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ  (จรรยา ดวงแกว้, 2539, น. 98-126)    
 

5.1.2  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2 
 สมมตฐิานที ่2 กล่าวว่า มารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง มคีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์
มาก เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภม์ากกว่า มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ์มากกว่า และมพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ากลุ่มมารดาวยัรุ่น
ประเภทตรงขา้ม 
 สมมตฐิานน้ีทดสอบดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง ในการวเิคราะห ์
ความแปรปรวนแบบสามทางซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื 1) การไดร้บัอทิธพิล 
จากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  กลุ่มทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม 
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เพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก และกลุ่มทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย 2) ความ 
เชื่ออ านาจในตน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มทีม่คีวามเชื่ออ านาจในตนสงู และกลุ่มทีม่คีวาม 
เชื่ออ านาจในตนต ่า และ 3) ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มทีม่คีวามพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ดมีาก และกลุ่มความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์
น้อย   ส่วนตวัแปรตามม ี3 ตวัแปร คอื 1) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  2) การหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ และ 3) พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์
 จากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง พบผลทีส่นบัสนุนสมมตฐิานทัง้  3 ตวั 
แปรตาม  (ภาพที ่5.2)  ไดแ้ก่ 
 
 

         กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั  
            

         กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่เีพือ่นสนิทตัง้ครรภ ์  

 
 
 
        กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่เีพือ่นสนิทตัง้ครรภ ์  
 
 
 
 
         กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์

 
ภาพท่ี 5.2  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานที่ 2 
 

1)  มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก  
เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสมน้อย  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย (ตารางที ่29-30 ในภาคผนวก ข)  ผลเช่นนี้ปรากฏในกลุ่มย่อย  
คอื มารดาวยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์มสีาเหตุมาจากความรกั และมารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ ์

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม    

ความเชื่ออ านาจในตน 

ความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์  

ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์   

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์

พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์        
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2) มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก และมคีวาม
เชื่ออ านาจในตนสูง มารดาวยัรุ่นที่มคีวามพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธด์มีาก   เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภม์ากกว่ามารดาวยัรุ่น
ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมน้อย  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวาม
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์น้อย (ตารางที ่58  ในภาคผนวก ข)  
ผลเช่นน้ีปรากฏเฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มม่เีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ ์  

3) มารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอิทธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก มคีวามเชื่อ
อ านาจในตนสูง และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก  
เป็นผู้ที่มพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่ได้รบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมน้อย  มคีวามเชื่ออ านาจในตนน้อย และมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธด์น้ีอย (ตารางที ่ 39 ในภาคผนวก ข)   ผลเช่นนี้ปรากฏ
เฉพาะกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่มต่ัง้ใจในการตัง้ครรภ ์
 ดงันัน้  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้    จงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่ 2   อยา่งเด่นชดัใน 
มารดาวยัรุน่ทีไ่ม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตักิารตัง้ครรภ์ 
 ผลในส่วนน้ีแสดงใหเ้หน็ว่า มารดาวยัรุ่นทีม่สีถานการณ์ จติลกัษณะเดมิและจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์   พรอ้มกนัทัง้  3  ดา้น  คอื  ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมมาก 
มคีวามเชื่ออ านาจในตนสงู  มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดี
มาก   มารดาวยัรุ่นยิง่เป็นผูท้ีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ และมพีฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธม์าก 
 นอกจากนี้ ผลของการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ปรากฏความสมัพนัธท์างบวก
อยา่งมนียัส าคญัระหว่างสถานการณ์ คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม กบัจติ
ลกัษณะเดมิ คอื ความเชื่ออ านาจในตน กบัจติลกัษณะตามสถานการณ์  คอื ความพรอ้มในการ
หลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัจติลกัษณะตามสถานการณ์ 
คอื ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ และพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์คอื การหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ และพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  ผลในส่วนนี้จงึสนับสนุน
ผลจากการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง 
 จากผลทีพ่บขา้งตน้  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   ความเชื่ออ านาจ
ในตน   และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  มคีวามส าคญัต่อ 
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์  และ
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ ดงัผลการวจิยัในอดตีหลายท่าน  ไมว่่าจะเป็นของ 
ณฐัชนก เหล่าสุขสกุล (2538, บทคดัย่อ)  พบว่า การอยู่ก่อนแต่งเป็นวถิชีวีติทางเลอืกปจัจุบนั
ของหนุ่มสาวไทยจ านวนไม่น้อย รปูแบบของการอยู่ก่อนแต่ง   มกัเกดิขึน้กบัหนุ่มสาวทีอ่ยู่ตาม
ล าพงั  เช่นเดยีวกบัการศกึษาของกฤตยา อาชวนิจกุล และ วราภรณ์ แช่มสนิท (2537, น. 40) 
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ชีใ้ห้เหน็ว่า วยัรุ่นหญงิชายมโีอกาสคบกนัใกลช้ดิกว่าแต่ก่อน และเป็นหนทางน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธใ์นกลุ่มเพื่อนกนัเองมากขึน้ จะเหน็ไดว้่า ทศันคตทิางเพศของวยัรุ่นหญงินัน้ ยงัคง
ต้องปฏบิตัติามกรอบของสงัคม วฒันธรรมทีก่ าหนดไว้ จงึท าใหท้ศันคตต่ิอการแสดงพฤตกิรรม
ทางเพศของเพศหญงินัน้ ถูกกดไว้ดว้ยปจัจยัทางดา้นสงัคม และแสดงออกมาในรูปแบบที่พงึ
ประสงค์ของสงัคม จงึท าให้เพศหญิงมทีศันคติเชงิบวกต่อต่อพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสม
มากกว่าวยัรุ่นชาย และพบผลการศกึษาเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั คอืวยัรุ่นหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะ
มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมากยิง่ขึน้ โดยมเีพศสมัพนัธ์กบัคนรกั และมอีัตราการใช้ถุงยาง
อนามยัต ่า จะส่งผลให้เกิดปญัหาพฤตกิรรมเสี่ยงทางที่น าไปสู่การเกดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
และการตัง้ครรภ์ไม่พงึปรารถนา ดงัการศกึษาของปวณีา สายสูง (2524, น. 67-69) พรรณ ี
ภาณุวฒัน์สุข และรตันา ส าโรงทอง (2542, น.  205-216) และสุนิตย ์พวัพนัพฒันา (2547, น. 
72-75)     
  นอกจากนี้ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม ความเชื่ออ านาจในตน และ
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์   ยงัมผีลต่อความส าคญัต่อ 
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์เช่นเดยีวกนั  ดงัผลการศกึษาของ พสิมยั นพรตัน์ (2543, บทคดัย่อ) 
ปวณีา สายสูง (2541, บทคดัย่อ) กฤตยา อาชาวนิจกุล และ วราภรณ์ แยม้สนิท (2537, บทคดัย่อ)  
พบว่า อิทธพิลของกลุ่มเพื่อนมคีวามสมัพนัธ์กับเจตคติที่มต่ีอพฤติกรรมทางเพศอย่างมี
นัยส าคญั โดยวยัรุ่นที่มพีฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มพีฤติกรรมมี
เพศสมัพนัธก่์อนการสมรส  นอกจากนี้ ยงัพบว่ากลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ  
และอทิธพิลของเพื่อนมผีลต่อแรงจงูใจต่อการใชห้รอืไม่ใชถุ้งยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธ ์  
 ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาในกลุ่มย่อยที่ว่า มารดาวยัรุ่นที่ไม่มเีพื่อนสนิทมปีระวตัิ
การตัง้ครรภ ์ ไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสมมาก มคีวามเชื่ออ านาจในตนสูง และมี
ความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ดมีาก  เป็นผู้ที่มทีศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  และมพีฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์มาก  เช่นเดียวกับงานวิจยัของ ณัฐพร สายพันธุ์ (2546,  
บทคดัยอ่) พบว่านกัศกึษาทีไ่มม่กีลุ่มเพื่อนสนิททีม่พีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ   มทีศันคตเิชงิบวก
ต่อพฤตกิรรมทางเพศที่เหมาะสมมากกว่านักศกึษาที่มกีลุ่มเพื่อนสนิทที่มพีฤตกิรรมเสี่ยงทาง
เพศ เช่นเดยีวกบังานวจิยัในอดตี ของ นิศากร สนามเขต (2550, น. 139-140)  เรื่องพฤตกิรรม
การคบเพื่อนอยา่งเหมาะสม  พบว่า นกัเรยีนทีม่กีารเหน็แบบอย่างผลการคบเพื่อนดจีากสื่อมาก
มพีฤตกิรรมการมภีูมคิุม้กนัภายในตนมากกว่านักเรยีนทีม่กีารเหน็แบบอย่างผลการคบเพื่อนดี
จากสื่อน้อย และผลยงัพบว่า การเหน็แบบอย่างผลการคบเพื่อนดจีากสื่อ ยงัเป็นตวัท านายที่
ส าคญัล าดบัทีห่นึ่ง ของพฤตกิรรมการมภีมูคิุม้กนัภายในตน 
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5.1.3  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 3 
สมมตฐิานที ่3 กล่าวว่า   มารดาวยัรุ่นที่มสีุขภาพจติดมีาก มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิม์าก มี

สมัพนัธภาพในครอบครวัมาก เป็นผู้ที่มีทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์มากกว่า มกีาร
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ์มากกว่าและมีพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธม์ากกว่ากลุ่มมารดาวยัรุน่ประเภทตรงขา้ม 
 สมมตฐิานน้ีทดสอบดว้ยวธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง   ในการวเิคราะห ์
ความแปรปรวนแบบสามทางซึง่ประกอบดว้ยตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปร คอื 1) สุขภาพจติ แบ่ง
ออกเป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มที่มสีุขภาพจติดมีาก และกลุ่มทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  2) 
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิม์าก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มทีม่แีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิม์าก และกลุ่มทีม่ ี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิน้์อย  และ 3) สมัพนัธภาพในครอบครวัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่ม
ทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัน้อย และกลุ่มทีม่สีมัพนัธภาพในครอบครวัมาก ส่วนตวัแปรตามม ี
3 ตวัแปร คอื 1) ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ 2) การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์ และ 3) พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์
 
 
 
 
 
 
       กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พี ีน้่องหนึ่งคน   
       กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภจ์ากไมไ่ดป้้องกนัฯ 

 
 
ภาพท่ี 5.3  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานที่ 3 
 
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง พบผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานมเีพยีง 1 
ตวัแปรตามเท่านัน้ (ภาพที ่5.3) ไดแ้ก่ มารดาวยัรุ่นทีม่สีุขภาพจติดมีาก  มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง  
และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  เป็นผูท้ี่มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์
มากกว่ามารดาวยัรุ่นที่มีสุขภาพจติดีน้อย  มแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิน้์อยและมสีัมพนัธภาพใน
ครอบครวัดน้ีอย (ตารางที ่84-85 ในภาคผนวก ข) ผลเช่นนี้ปรากฏใน 2 กลุ่มย่อย  คอื 1) กลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  และ 2) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไม่ไดป้้องกนั
การคุมก าเนดิ 
  

สุขภาพจติ 

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์

สมัพนัธภาพในครอบครวั 

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ 
การตัง้ครรภ ์
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 ดงันัน้ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ จงึสนบัสนุนสมมตฐิานที ่3 อยา่งเด่นชดัในบาง 
กลุ่มยอ่ยเท่านัน้ 
 ผลการวเิคราะห์ในสมมตฐิานนี้แสดงให้เหน็ว่า มารดาวยัรุ่นที่มจีติลกัษณะเดมิ 2 ด้าน  
และสถานการณ์เพยีง 1 ดา้น  คอื มสีุขภาพจติดมีาก  มแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง และมสีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัดมีาก  มารดาวยัรุน่ยิง่เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภด์มีาก  
 นอกจากนี้ ผลของการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ปรากฏความสมัพนัธท์างบวก
อยา่งมนียัส าคญัระหว่างสถานการณ์  คอื  สมัพนัธภาพในครอบครวักบัจติลกัษณะเดมิ  คอื  
สุขภาพจติ  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์  มคีวามสมัพนัธ์กบัจติลกัษณะตามสถานการณ์ คอื การ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์  ผลในส่วนนี้จงึสนับสนุนผลจากการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบสามทาง 
 จากผลทีพ่บขา้งต้นท าใหท้ราบว่า  สุขภาพจติ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั มคีวามส าคญัต่อการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์   ดงัผลการวจิยัของ
นกัวจิยัหลายๆ ท่าน  พบว่าผูท้ีม่สีุขภาพจติด ีมกัเป็นผูท้ีม่คีวามเสีย่งต่อการกระท าพฤตกิรรมที่
ไม่เหมาะสมน้อยกว่าผูท้ีม่สีุขภาพจติดน้ีอย ไดแ้ก่สุภาสนิี นุ่มเนียน (2546, น. 96-98)  ลนิดา 
สุวรรณด ี(2543, น. 71-74) กุหลาบ ไทรโพธิภ์ู่ (2546, บทคดัย่อ)  วรรณี วรรณชาต ิ(2541, น. 
39, 81, 184) เกษม จนัทรศร (2541, น. 61, 99) และทองพูล บวัศร ี(2550, น. 50, 203, 157-
162) พบว่านักเรยีนที่มสีุขภาพจติดมีาก เป็นผู้ที่มคีะแนนพฤติกรรมรบัผดิชอบต่อหน้าที่ใน
ครอบครวั  เป็นผูท้ีม่คีวามเชื่ออ านาจในตน  เป็นผูม้พีฤตกิรรมการคบเพื่อนแบบเสีย่งเอดส์น้อย   
เป็นผู้ที่มกีารคบเพื่อนอย่างไม่เหมาะสมน้อย มพีฤติกรรมการหลกีเลี่ยงเพื่อนที่เกี่ยวข้องกบั
ยาบา้เป็นผูท้ีม่คีวามชอบเสีย่งน้อยมากกว่าเยาวชนทีม่สีุขภาพจติดน้ีอย  
 ส าหรบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์มีความส าคัญต่อการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์ ดงังานวจิยัในอดตีจ านวนมากที่มกีารศกึษาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิก์บัพฤตกิรรมต่างๆพบว่า
บุคคลทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์ูงมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมอนัพงึปรารถนามากเช่นกนั  เช่น 
งานวจิยัของ รสนันท ์ณ นคร (2550, น. 95-97) สุมติตรา เจมิพนัธ ์(2545, น. 86-87,142) รวิ
กาญจน์ เดอืนดาว (2547, น. 48, 92, 150-154) และสริมิล ธรีะประทปี (2549, น.127-132)  
ผลการวจิยั พบว่านักเรยีนที่มแีรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิส์ูง เป็นผูท้ีม่คีะแนนความพร้อมทีจ่ะออมเงนิ
มากกว่า  เป็นผูท้ีม่คีะแนนพฤตกิรรมหลงัเรยีนมากกว่า  เป็นผูท้ีม่คีะแนนพฤตกิรรมการขบัขีอ่ย่าง
ปลอดภยัมากกว่า และเป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมรกันวลสงวนตวั มากกว่านักเรยีนหญงิทีม่แีรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิน้์อย 
   ดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั มคีวามส าคญัต่อการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการ
ตัง้ครรภ์เช่นกนั  ดงัผลการวจิยัในอดตีของนักวจิยัหลายๆ ท่าน พบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวั 
ความผูกพนัในครอบครวั น่าจะเป็นปจัจยัตวัหน่ึงที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศ
และเป็นตวัท านายการเกดิพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรยีน  โดยผู้ที่มสีมัพนัธภาพใน
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ครอบครวัดมีาก มกัเป็นผู้ที่มคีวามเสี่ยงต่อการกระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่าผู้ที่มี
สมัพนัธภาพในครอบครวัดน้ีอย  ดงัการศกึษาขององัสนา บุญธรรม (2535, น. 77)  และณฐั
ชนก  เหล่าสุขสกุล (2538,  บทคดัย่อ)  พบว่า โครงสรา้ง และความสมัพนัธข์องครอบครวั โดย
ที่ถ้าความสมัพนัธ์ภายในครอบครวัแตกแยก ย่อมท าให้วยัรุ่นมพีฤติกรรมในทางเบี่ยงเบน
ไดม้าก และความรูส้กึทีไ่ม่ดต่ีอบุคคลในครอบครวั   จะส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการป้องกนัโรค
เอดสท์ีไ่ม่ถูกต้อง  สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัทีว่่า ครอบครวัทีแ่ตกแยก สมาชกิในครอบครวัจะ
ขาดความผกูพนัทางจติใจต่อกนั ขาดความอบอุ่นในครอบครวั สิง่เหล่านี้เป็นโอกาสใหส้มาชกิใน
ครอบครวัโดยเฉพาะวยัรุ่น เกดิพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศขึน้ได้  โดยวยัรุ่น ทีม่คีรอบครวัทีอ่บอุ่น
และบดิามารดามสีมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั  บทบาทของบดิามารดา ต่อการเตรยีมความพรอ้มใน
การเผชญิปญัหาเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ์ของบุตรในด้านการถ่ายทอดความรูส้กึมคีุณค่าใน
ตนเอง และถ่ายทอดความสมัพนัธใ์นครอบครวั  การถ่ายทอดความรูส้กึเบีย่งเบนทางเพศ การมี
เพศสมัพนัธ์ทีป่ลอดภยั  และการหลกีเลีย่งสถานการณ์วกิฤต  จะมผีลต่อพฤตกิรรมเสีย่งทาง
เพศของวยัรุน่  น้อยกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีม่คีรอบครวัแตกแยก  ซึง่กลุ่มนกัเรยีนทีม่คีวามผูกพนัต่อ
ครอบครวัสงู จะมพีฤตกิรรมการสบูบุหรี ่การดื่มสุรา การใชส้ารเสพตดิและการปฏบิตัพิฤตกิรรม
ทางเพศน้อยกว่าบุคคลทีม่คีวามผกูพนักบัครอบครวัน้อย    
 ส าหรบัผลการศกึษาในกลุ่มยอ่ยทีว่่า มารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน  และกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด ทีม่สีุขภาพจติดมีาก  มแีรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิส์งู และมสีมัพนัธภาพในครอบครวัดมีาก  มารดาวยัรุน่ผูน้ัน้ ยิง่เป็นผูท้ีม่กีารหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภด์มีาก เนื่องจากมารดาวยัรุน่มพีีน้่องเป็นทีป่รกึษา เป็นเพื่อน
พดูคุย เมือ่ยามมปีญัหา จงึสามารถหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ไดม้ากกว่ามารดา
วยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคนเดยีว  
 นอกจากนัน้  ผลการวจิยัครัง้นี้  สอดคลอ้งกบัทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรมทีก่ล่าวว่า ถ้าบุคคล
มคีวามพรอ้มทางจติใจ 3 ดา้น ในส่วนทีเ่ป็นราก คอื ดอกและผล แสดงถงึพฤตกิรรมคนดแีละ
คนเก่ง ซึง่หมายถงึ การไม่เบยีดเบยีนตนเอง การไม่เบยีดเบยีนผูอ้ื่น รบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละ
อาสาพฒันาสงัคม ผลทีเ่ป็นพฤตกิรรมต่างๆ ทีน่่าปรารถนานี้มสีาเหตุอยู่ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มแรก
สาเหตุทางจติใจทีเ่ป็นส่วนล าต้นของต้นไม้  อนัประกอบไปดว้ยจติลกัษณะ 5 ด้าน คอื 1) 
เหตุผลเชงิจรยิธรรม  2) การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนเอง  3) ความเชื่ออ านาจในตน  4) แรงจงูใจ
ใฝส่มัฤทธิ ์ และ 5) เจตคต ิคุณธรรม และค่านิยม (ทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมนัน้ๆ ) ถา้ตอ้งการเขา้ใจ  
อธบิาย  ท านาย และพฒันาพฤตกิรรมชนิดใด    จะต้องใชจ้ติลกัษณะบางดา้น  หรอืทัง้ 5  ดา้น
นี้ ประกอบกนัจงึจะเป็นผลดทีีสุ่ด กลุ่มทีส่อง คอื สาเหตุทางจติใจทีเ่ป็นรากของล าต้น ซึง่เป็น
ส่วนทีส่ามของต้นไมจ้รยิธรรมม ี 3 ดา้น คอื 1) สตปิญัญา 2) ประสบการณ์ทางสงัคม และ 3) 
สุขภาพจติ จติลกัษณะทัง้สามนี้  อาจใชเ้ป็นสาเหตุของการพฒันาจติลกัษณะ  5  ประการทีล่ า
ต้นของต้นไมก้ไ็ด ้  กล่าวคอื   บุคคลจะต้องมลีกัษณะพืน้ฐานทางจติใจ  3  ดา้นดงักล่าว อยู่ใน
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สภาพแวดลอ้มทางบา้น ทางโรงเรยีนและทางสงัคมทีเ่หมาะสม จงึจะสามารถพฒันาจติลกัษณะ 5 
ประการไดอ้ย่างสมบูรณ์  นอกจากนัน้บุคคลยงัต้องมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัการพฒันาจติลกัษณะ 5 
ดา้น นี้โดยวธิอีื่นๆ ดว้ย ฉะนัน้จติลกัษณะพืน้ฐาน 3 ประการ จงึเป็นสาเหตุของพฤตกิรรมคนดแีละ
คนเก่งนัน่เอง  นอกจากนี้จติลกัษณะ 3 ประการทีร่ากอาจเป็นสาเหตุร่วมกบัจติลกัษณะ 5 ประการ
ทีล่ าตน้ เพื่อใชอ้ธบิายท านายและพฒันาพฤตกิรรมได ้(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ, 2539, น. 44) 
 

5.1.4  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 4 
สมมตฐิานที ่4 กล่าวว่าตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิ  4  ตวัแปร  (สุขภาพจติ ลกัษณะ

มุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจภายในตน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์  ร่วมกบัตวัท านาย
กลุ่มสถานการณ์  3  ตวัแปร  (การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั)  รวมเป็น 7 ตวัแปร สามารถท านายความ
แปรปรวนของทศันคตต่ิอการตัง้ครรภห์รอืมคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธไ์ดม้ากกว่าตวัท านายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพยีงกลุ่มเดยีวอยา่งน้อย  5% 
 จากการวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคณูของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ ปรากฏผล
ทีส่นบัสนุนสมมตฐิานในกลุ่มรวม และในกลุ่มยอ่ยทุกกลุ่ม  22 กลุ่ม โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านาย
แตกต่าง  คอื 15.2 % โดยพบว่าตวัท านายชุดที ่1 คอื จติลกัษณะเดมิ  รวม 4 ตวัแปร  สามารถ
ท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ ได้ 24 % (ตารางที่ 4.13) โดยมตีวัท านายที่ส าคญั
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  สุขภาพจติ
และความเชื่ออ านาจในตน  ในขณะที่ตัวท านายชุดที่ 2 คือ สถานการณ์  รวม  3 ตัวแปร 
ร่วมกนัท านายได ้ 30.6%  โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม และการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน  และตวัท านายชุดที่ 3  คอื จติลกัษณะเดมิ  
และสถานการณ์ รวม 7 ตวัแปร ท านายได ้39.2 %  โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  สุขภาพจติ  
ความเชื่ออ านาจในตน  และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   
 นอกจากนี้  ยงัพบเปอรเ์ซนต์การท านายในกลุ่มย่อย ซึ่งอยู่ระหว่าง  10.1%-22.9 %  
โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั ไดแ้ก่  1)  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย 2) กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีายมุาก 3)กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษา
น้อย   4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มรีะดบัการศกึษามาก   5) กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีนนกัศกึษา  6)  กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ครอบครวัมบีุตรคนเดยีว 8)
กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีค่รอบครวัทีไ่มใ่ช่ลกูคนแรก  9) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ 10) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่พกัอาศยับา้นคนอื่น   
11) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  12) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
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กลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเก็บ13)กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มกีาร
พดูคุยในครอบครวัโดยพดูคุยทุกเรือ่ง 14) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารพูดคุยใน
ครอบครวัโดยไมส่ามารถพูดไดเ้ลย 15) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรมเลี้ยง
ดูแบบเข้มงวด  และ 16) กลุ่มมารดาวัยรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบไม่
เขม้งวด  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
                   ทศันคตต่ิอ 
                             พฤตกิรรมการ
                              ตัง้ครรภ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4  ผลการท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภโ์ดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ และ 
      สถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 นอกจากนี้ ยงัพบกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุมาก  โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่างคอื  22.9 %  โดยพบว่า
ตวัท านายชุดที ่1 คอื จติลกัษณะเดมิ  รวม 4 ตวัแปร  สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ

จติลกัษณะเดมิ 
 
1.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   
2.ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
3.สขุภาพจติ 
4.ความเชื่ออ านาจในตน 

จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม   
2.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   
3.สขุภาพจติ   
4.ความเชื่ออ านาจในตน  
5.การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   

สถานการณ์ 
1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม  
2.การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   

กลุ่มรวม 24.0% 

กลุ่มรวม 39.2% 

กลุ่มรวม 30.6% 
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ตัง้ครรภไ์ด ้ 16.0 % (ตารางที ่4.13 และ ภาพที ่5.4) โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั   คอื สุขภาพจติ  
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจในตน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  ในขณะทีต่วั
ท านายชุดที ่2  คอื สถานการณ์ 3 ตวัแปร ร่วมกนัท านายได ้29.2 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั 
คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  และตวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะเดมิ
และสถานการณ์ รวม  7  ตวัแปร สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ได ้ 38.9 % 
โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์และสุขภาพจติ 
 ส าหรบัความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ จากการ
วเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณ ปรากฏผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานในกลุ่มรวม และในกลุ่มย่อยทุก
กลุ่ม  22  กลุ่ม  โดยมเีปอรเ์ซน็ตก์ารท านายแตกต่าง  คอื 15.5 %  โดยพบว่าตวัท านายชุดที ่1 
คอื จติลกัษณะเดมิ  รวม 4 ตวัแปร  สามารถท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธไ์ด ้26.6 % (ตารางที ่4.14) โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไป
น้อย  คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  และความเชื่ออ านาจในตน   
ในขณะทีต่วัท านายชุดที ่ 2  คอื สถานการณ์  รวม  3 ตวัแปร ร่วมกนัท านายได ้35.8 % โดยมี
ตวัท านายทีส่ าคญั  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   การอบรมเลี้ยงดูแบบ
รกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั และตวัท านายชุดที ่3  คอื จติลกัษณะเดมิ  และ
สถานการณ์ รวม 7 ตวัแปร ท านายได ้42.1 %  โดยมตีวัท านายที่ส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไป
น้อย  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ การอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุน และความเชื่ออ านาจในตน    
 นอกจากนี้  ยงัพบเปอรเ์ซนตก์ารท านายในกลุ่มยอ่ย ซึง่อยู่ระหว่าง  9.7%-20.0%  โดย
มกีลุ่มทีส่ าคญั ไดแ้ก่  1)  กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีายุน้อย 2) กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่อีายมุาก 3) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษาน้อย 
4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มรีะดบัการศกึษามาก  5) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิที่ประกอบอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา  6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ประกอบ
อาชพีอื่นๆ  7) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีค่รอบครวัมบีุตรคนเดยีว คนแรก   8)กลุ่ม
มารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่ครอบครวัที่ไม่ใช่ลูกคนแรก  9) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่ 10) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยักบับา้นคน
อื่น 11) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอืเกบ็  12) กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่ฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเกบ็  13) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ ี
การพดูคุยในครอบครวัโดยพดูคุยทุกเรือ่ง/บางเรือ่ง 14) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ ี
การพูดคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดไดเ้ลย  15) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มี
การอบรมเลีย้งดแูบบเขม้งวด  และ 16) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่กีารอบรมเลีย้ง
ดแูบบไมเ่ขม้งวด    
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ภาพท่ี 5.5  ผลการท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ 
        โดยใชจ้ติลกัษณะเดมิ และสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 
 นอกจากนี้ ยงัพบกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีป่ระกอบอาชพีนกัเรยีน/นกัศกึษา  โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่างคอื  
20.0 % โดยพบว่าตวัท านายชุดที ่1  คอื  จติลกัษณะเดมิ  รวม  4  ตวัแปร  สามารถท านาย 
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ได ้  20.6 % (ตารางที ่ 4.13 
และ ภาพที ่5.5)   โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน   และแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์  ในขณะทีต่วัท านายชุดที ่ 2  คอื สถานการณ์ 3 ตวัแปร ร่วมกนัท านายได ้  34.7% 
โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม และการอบรม

จติลกัษณะเดมิ 
 
1.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
2.ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  
3.ความเชื่ออ านาจในตน   

สถานการณ์ 
 

1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม  
2.การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน 
3.สมัพนัธภาพในครอบครวั      

จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
 

1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสม   
2.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   
3.ความเชื่ออ านาจในตน  
4.การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   

กลุ่มรวม 26.6% 

ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ 

กลุ่มรวม 35.8 % 

กลุ่มรวม 42.1 % 
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เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และตวัท านายชุดที ่ 3  คอื  จติลกัษณะเดมิ  และสถานการณ์  รวม 7  
ตวัแปร  สามารถท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ ได ้ 
40.6% โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   
 ดงันัน้ ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้ จงึสนับสนุนสมมตฐิานที่ 4 อย่างเด่นชดั  จากผล
การวเิคราะหท์ศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ์ ไดร้บัการสนับสนุนทัง้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม สรุปได้ว่าตวั
ท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิร่วมกบัตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ รวม 7 ตวัแปร สามารถท านาย
ทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ และความพร้อมในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธไ์ด ้มากกว่าตวัท านายชุด 1 หรอืชุดที ่2 ตามล าพงัอยา่งน้อยรอ้ยละ 5    
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้   จงึสนับสนุนรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม ทีก่ล่าวว่า 
การใชต้วัแปรหลายตวั และหลายกลุ่ม ในการท านายพฤตกิรรมของบุคคล  จะสามารถท านาย
ได ้ มากกว่าการใช้ตวัท านายน้อยตวั  หรอืตวัท านายจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ ง  หรอืน้อยกลุ่ม  ผล
ในท านองนี้ ยงัปรากฏในการท านายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานอย่างมี
จรยิธรรม เช่น พฤตกิรรมการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัของพนักงานขบัรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. 
(รวกิาญจน์ เดอืนดาว, 2547, น. 183-189)  รวมทัง้งามตา วนินทานนท ์(2551, น. 115) ใหมุ้มมอง
ว่า พฤตกิรรมเสีย่งต่ออนัตรายหรอืความสญูเสยีมกัจะเป็นนิสยัในสายเลอืดของมนุษยม์าชา้นาน
แลว้ การชอบความทา้ทาย จงึเป็นจติลกัษณะทีน่ าบุคคลไปสู่การมภีูมคิุม้กนัตนน้อย   เนื่องจาก
บุคคลทีช่อบมพีฤตกิรรมเสีย่ง  มกัเป็นคนทีต่้านทานการยัว่ยุไดน้้อย ไม่ว่าจะเป็นการยัว่ยุจาก
ความคดิ   ความรูส้กึภายในตน  และการยัว่ยุจากสถานการณ์ภายนอก  โดยวยัรุ่นเป็นวยัที่มี
ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงน้อยกว่าบุคคลวยัอื่นๆ  เนื่องจากเป็นวยัที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางร่างกาย และจติใจ ซึ่งมกัพบว่ามวียัรุ่นชอบท าพฤติกรรมเสี่ยงในโอกาส
ต่างๆ  และบางคนประเมนิผลลพัธข์องการกระท าต ่ากว่าความเป็นจรงิ   จงึท าใหเ้กดิผลเสยีแก่
ตนเอง  เช่น  การพาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทาง
เพศสมัพนัธ ์  ความเสีย่งต่อการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น  เป็นต้น   สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ  Edin 
and Kefalas (2005) ชีใ้หเ้หน็ว่าทศันคตแิละบรรทดัฐานเกี่ยวกบัการตัง้ครรภข์องมารดาวยัรุ่นที่
ไม่ได้แต่งงาน อาจแตกต่างกนัไปตามอายุ  สถานะทางสงัคม เศรษฐกจิ เชื้อชาต ิและการเข้า
ร่วมทางศาสนา ตลอดจน Mollborn (2007, pp. 92-104) พบว่า 82% ของผูห้ญงิทีไ่ม่เหน็ดว้ย
กับมารดาวยัรุ่นที่มลีูกโดยไม่ได้แต่งงาน  ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอายส าหรบัผู้หญิง  ซึ่งมีการ
วพิากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เรื่องแนวคดิบรรทดัฐานเรื่องของอายุที่ตัง้ครรภ์ หากสมาชิกใน
ครอบครวัรบัรูบ้รรทดัฐานทีไ่มส่นบัสนุนใหก้ารตัง้ครรภแ์ลว้  พวกเขากอ็าจไดร้บัการจดัสรรใหม้ี
ทรพัยากรน้อยลง  เช่น  เงนิ  ที่อยู่อาศยั การดูแลเดก็ เป็นต้น ซึ่งบรรทดัฐานการตัง้ครรภ์ที่
แตกต่างกันในประชากรผู้ใหญ่อเมรกิัน โดยเฉพาะบรรทดัฐานเกี่ยวกับการตัง้ครรภ์ที่ไม่ได้
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แต่งงาน  แตกต่างตามลกัษณะของผู้ปกครอง ตวัอย่างเช่น เพศของผู้ปกครองมแีนวโน้มที่มี
อทิธพิลต่อผู้หญงิ การมเีพศสมัพนัธ์แบบดัง้เดมิ บรรทดัฐานก าหนดความบรสิุทธิ ์มผีลอย่างมาก
ส าหรบัวยัรุ่นเดก็ผูห้ญงิมากกว่าเดก็ผู้ชาย   ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า ในการศกึษาวจิยั ควรมีการใช้
ตวัแปรเชงิสาเหตุหลายสาย และสายละหลายดา้น จงึจะสามารถอธบิายพฤตกิรรมเป้าหมายได้
มากกว่าการใชต้วัแปรเชงิสาเหตุน้อยสายและสายละน้อยดา้น   
 

5.1.5  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 5 
 สมมตฐิานที ่5 กล่าวว่า  ตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 7 ตวัแปร 
(สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ 
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพ
ในครอบครวั) ร่วมกบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์ 2 ตวัแปร (ทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์และความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์)  
รวมทัง้สิน้  9  ตวัแปร   สามารถท านายความแปรปรวนของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ ์หรอืพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์    ได้มากกว่าตวัท านายจากกลุ่ม
จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ หรอืกลุ่มตวัท านายจติลกัษณะตามสถานการณ์ อยา่งน้อย 5% 
 จากการวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์
ปรากฏผลทีส่นบัสนุนสมมตฐิานในกลุ่มรวมและพบผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานในกลุ่มย่อย18 กลุ่ม  
โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่างคอื 7.9 %  โดยพบว่าตวัท านายชุดที ่3  คอื จติลกัษณะ
เดมิและสถานการณ์  รวม  7 ตวัแปร  สามารถท านายการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์ได้  46.7 % (ตารางที ่4.15) โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื 
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์และความเชื่ออ านาจในตน  ในขณะทีต่วัท านายชุดที ่4 คอื จติลกัษณะตามสถานการณ์ 
รวม  2  ตวัแปร ร่วมกนัท านายได้  42.4 %  โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์   และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  และ
ตวัท านายชุดที ่5  คอื จติลกัษณะเดมิ สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์  รวม  9  
ตวัแปร ท านายได้  54.6 %  โดยมตีวัท านายที่ส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย  คอื ความ
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  การได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อยา่งเหมาะสม การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  และความเชื่ออ านาจในตน    
 นอกจากนี้  ยงัพบเปอรเ์ซนตก์ารท านายในกลุ่มยอ่ย ซึ่งอยูร่ะหว่าง  6.0 %-17.5 %  
โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั ไดแ้ก่  1)  กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายุน้อย 2) กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีายมุาก 3)กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่รีะดบัการศกึษา 
น้อย  4) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่รีะดบัการศกึษามาก   5) กลุ่มมารดาวยัรุน่และ 
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กลุ่มวยัรุน่หญงิทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  6) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีค่รอบครวัมบีุตร
คนเดยีว หรอืคนแรก  7) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีค่รอบครวัทีไ่ม่ใช่ลูกคนแรก  8) 
กลุ่มมารดาวยัรุ่น  และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีพ่กัอาศยักบัพ่อแม่  9) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีพ่กัอาศยักบับา้นคนอื่น  10) กลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิมเีหลอื
เกบ็ 11) กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่ฐีานะการเงนิไม่มเีหลอืเกบ็  12) กลุ่มมารดา
วยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่กีารพดูคุยในครอบครวัโดยพดูคุยทุกเรือ่ง/บางเรือ่ง 13) กลุ่มมารดา
วยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญิงที่มกีารพูดคุยในครอบครวัโดยไม่สามารถพูดได้เลย และ 14) กลุ่ม
มารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุน่หญงิทีม่กีารอบรมเลีย้งดแูบบไมเ่ขม้งวด  
 นอกจากนี้ ยงัพบกลุ่มทีม่เีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงสุดในกลุ่มย่อย คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ  โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่างคอื 17.5 %  โดย
พบว่าตวัท านายชุดที ่3 คอื จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์  รวม 7 ตวัแปร สามารถท านายการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ได ้ 41.1 % (ตารางที ่4.15 และภาพที่ 5.6) โดยมตีวั
ท านายทีส่ าคญั คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์และการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  ในขณะทีต่วัท านายชุดที ่4 คอื จติลกัษณะเดมิ  สถานการณ์ และ
จติลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านายตามสถานการณ์ รวม  2  ตวัแปร  ร่วมกนัท านายได ้ 
44.5 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื  ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ และตวัท านายชุดที ่ 5  คอื จติลกัษณะเดมิ 
สถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์  รวม  9  ตวัแปร ท านายได้  58.6 % โดยมตีวั
ท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  และการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุน   
 ส าหรบัพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ จากการวเิคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ  ไม่ปรากฏผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานในกลุ่มรวม แต่พบผลทีส่นับสนุนสมมตฐิานในกลุ่ม
ยอ่ยเพยีง 1  กลุ่มเท่านัน้  โดยมเีปอรเ์ซน็ต์การท านายแตกต่าง คอื 16.3 % โดยมกีลุ่มทีส่ าคญั
คอื กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ ซึง่มเีปอรเ์ซน็ต์การท านายสูงสุด
ในกลุ่มย่อยและพบว่าตวัท านายชุดที ่ 3 คอื  จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ รวม 7 ตวัแปร    
สามารถท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ ได ้ 12.0 % (ตารางที่ 4.16 และ 
ภาพที ่5.7)  ตวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย  คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม   และสมัพนัธภาพในครอบครวั ในขณะทีต่วัท านายชุดที่ 4 คอื จติลกัษณะตาม
สถานการณ์  2  ตวัแปร รว่มกนัท านายได ้ 17.2 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื   ความพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  และตวัท านายชุดที ่5   คอื จติลกัษณะ
เดมิ สถานการณ์  และจติลกัษณะตามสถานการณ์ รวม 9  ตวัแปร สามารถท านายพฤตกิรรม
การคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธไ์ด ้  28.3 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย 



230 

คอื  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  สมัพนัธภาพในครอบครวั  ความพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์และความเชื่ออ านาจในตน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.6  ผลการท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ โดยการใช ้
    
 ดงันัน้  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้  จงึสนับสนุนสมมตฐิานที่ 5 อย่างเด่นชดั จาก
ผลการวเิคราะหก์ารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภแ์ละพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์ ไดร้บัการสนับสนุนในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม  สรุปไดว้่า ตวัท านายกลุ่ม
จติลกัษณะเดมิ ตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ ร่วมกบัตวัท านายกลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์
รวม  9 ตวัแปร สามารถท านายการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์และพฤตกิรรมการ
คุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ไดม้ากกว่าตวัท านายชุด 3 หรอืชุดที ่4 ตามล าพงัอยา่งน้อยรอ้ยละ 5    

จติลกัษณะเดมิ 
และสถานการณ์ 

 
1.การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม   
2.การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุน   
3.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์  
4.ความเชื่ออ านาจในตน 

จติลกัษณะเดมิ 
สถานการณ์และ 
จติลกัษณะตาม
สถานการณ์   

 
1.ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  
2.การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
3.การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุน   
4.ความเชื่ออ านาจในตน    

จติลกัษณะตามสถานการณ์   
 

1.ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์  
2.ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์   

การหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 

กลุ่มรวม 42.4 % 

กลุ่มรวม 46.7 % 

กลุ่มรวม 54.6 % 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี้   จงึสนบัสนุนรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม ทีก่ล่าวว่า  
พฤตกิรรมของบุคคล อาจมสีาเหตุมาจากทัง้ทางด้านจติใจ และด้านสถานการณ์รอบตวับุคคล
ผสมผสานกัน   ตลอดจนเกิดจากอิทธิพลร่วมกันระหว่างจิตใจของบุคคลกับสถานการณ์
แวดลอ้มทีบุ่คคลเผชญิในปจัจุบนั  (Magnusson, 1977, pp. 18-21)   ดงันัน้  ควรมกีารใชต้วั
แปรหลายตวั และหลายกลุ่ม ในการท านายพฤตกิรรมของบุคคล  เนื่องจากพฤตกิรรมบุคคลมี
ความซบัซ้อน และการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร  ถอืว่า เป็นภาวะวกิฤตขิองชวีติที่เต็มไป
ดว้ยความเครยีด วติกกงัวล  ลงัเลใจ  นอกจากผลกระทบจากปจัจยัภายในแลว้ยงัส่งผลต่อการ
ปรบัตวัของมารดาวยัรุ่น เพื่อเปลีย่นบทบาทเป็นผูเ้ลีย้งดูทารกทีเ่กดิใหม่  ปญัหาการไม่ยอมรบั
จากสงัคม ปญัหาทางดา้นเศรษฐกจิการเงนิ และปญัหาการสรา้งครอบครวัใหม่  ท าใหว้ยัรุ่นไม่มี
ความสุข   และไม่พงึพอใจในการตัง้ครรภ์  ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคม  ส าหรบัวยัรุ่นที่
ตัง้ครรภใ์นวยัเรยีน  จะถูกพกัการเรยีน หรอืออกจากโรงเรยีน  บางรายถูกทิง้จากครอบครวัและ
กลุ่มเพื่อน ถูกต าหนิรูส้กึอบัอาย วา้เหว่  โดดเดีย่ว ขาดทีพ่ึง่ บางรายอาจเป็นมารดาเพยีงล าพงั   
นอกจากนี้ การตัง้ครรภ์ ยงัส่งผลกระทบต่อการคดิฆ่าตวัตาย เพื่อหลกีหนีปญัหา เพราะคดิว่า
ตนเองไม่มคี่า (Ladewig, & Oldm, 1994, p. 220) ด้วยเหตุนี้ การศกึษาพฤตกิรรมการ
แสดงออกของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นพฤตกิรรมเสีย่งน้อยกบัพฤตกรรมใฝ่ดขีองเยาวชน  เป็นวยัที่
ชอบสิง่ทา้ทายเสีย่งต่ออนัตราย เป็นวยัทีเ่ป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อ จงึมกัเป็นคนทีต่้านทานการยัว่
ยุได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นการยัว่ยุจากความคดิ ความรูส้กึภายในตน และการยัว่ยุจากสถานการณ์
ภายนอก   ความชอบเสีย่งของบุคคลมกัปรากฏเพิม่ขึน้อย่างคงทีเ่รื่อยๆ  จนกระทัง่บุคคลเขา้สู่
วยัผูใ้หญ่  (Rivers, Reyna, & Mills, 2008, pp. 107-144)  
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ภาพท่ี 5.7  ผลการท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ โดยใช ้
      จติลกัษณะเดมิสถานการณ์ และจติลกัษณะตามสถานการณ์ เป็นตวัท านาย 
 

5.1.6  การสรปุและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 6 
สมมตฐิานที ่6 กล่าวว่า  จติลกัษณะเดมิ 4 ตวัแปร (สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคต

ควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์  กลุ่มสถานการณ์  3  ตวัแปร  
(การได้ร ับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั) กลุ่มจติลกัษณะตามสถานการณ์  2  ตวัแปร (ทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ์ และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์) และ กลุ่ม
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์2 ตวัแปร (การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์และพฤตกิรรม

จติลกัษณะเดมิ 
และสถานการณ์ 

 
1.การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  
2.สมัพนัธภาพในครอบครวั   

จติลกัษณะตามสถานการณ์  
 

ความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมี

เพศสมัพนัธ ์  
  

จติลกัษณะเดมิ 
สถานการณ์และ 
จติลกัษณะตาม
สถานการณ์   

 
1.การไดร้บัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนอย่าง
เหมาะสม   
2.สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั   
3.ความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์ 
4.ความเชื่ออ านาจในตน    
 

กลุ่มประกอบอาชพีอื่นๆ   17.2 % 

กลุ่มประกอบ 
อาชพีอื่นๆ  
  28.3 % 

กลุ่มประกอบอาชพีอื่นๆ   12.0 % 

พฤตกิรรม 
การคุมก าเนิด 

ขณะมเีพศสมัพนัธ ์
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การคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์) รวมเป็น  11  ตวัแปร สามารถจ าแนกการตัง้ครรภ์ และไม่
ตัง้ครรภข์องกลุ่มตวัอยา่งไดถู้กตอ้ง  โดยเฉลีย่ 60 % 
 สมมตฐิานนี้ ถูกทดสอบดว้ยการวเิคราะหจ์ าแนกประเภท (Discriminant Analysis)  พบ
ผลที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 6 ในกลุ่มรวมและกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่พ่อแม่
แยกกนัอยู ่ สามารถจ าแนกไดถู้กต้อง 72.6% โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื 
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์   การ
อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน  และ
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์  
 กรณีที่พบเช่นนี้  อาจอธบิายได้ว่า กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิพ่อแม่แยกกนั
อยู่นัน้ เกดิจากผลกระทบจากการหย่าร้างของพ่อแม่ หรอืการถูกทอดทิ้งจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
หรอืทัง้สองฝา่ย ทัง้น้ี เมือ่พ่อแมต่ดัสนิใจแยกทางกนั ลูกจะรูส้กึเหมอืนโลกของเขาเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งสิน้เชงิ ทัง้นี้ความรูส้กึทีส่ญูเสยีไปของเดก็ทีพ่่อแม่หย่ารา้งกนัอาจมหีลายระดบัแตกต่าง
กนัไป ขึน้อยู่กบัว่า พ่อแม่เลกิกนัอย่างไร ตอนนัน้เดก็อายุเท่าไร เดก็เขา้ถงึปญัหาแค่ไหน รวม
ไปถงึก าลงัใจทีเ่ดก็ไดร้บัจากพ่อแม่ บุคคลอื่นในครอบครวั และเพื่อน  ซึ่งส่งผลถงึพฤตกิรรมที่
ไมเ่หมาะสม เช่น มปีญัหาในการเรยีน มอีาการทางจติเวช และ 30% เสพสารเสพตดิ เดก็ผูห้ญงิ
ไดร้บัผลกระทบจาการหยา่รา้ง เมือ่ยา่งเขา้วยัรุน่  พบว่าความรูส้กึในคุณค่าของความเป็นผูห้ญงิ
มน้ีอยลง  มคีวามบกพรอ่งเกีย่วกบัพฒันาการในการมคีวามรกัต่างเพศ  และมปีญัหาชวีติสมรส
ในอนาคต (สมภพ เรื่องตระกูล, 2543, น. 189-194)  ดงัการส ารวจของส านักงานส ามะโน
ประชากร  ประเทศสหรฐัอเมรกิา (The U.S. Census Bureau) พบว่า ปจัจุบนั  50 % ของคู่สมรสที่
แต่งงานครัง้แรกลงเอยดว้ยการหย่ารา้ง และสองในสามของการหย่ารา้งเกดิขึน้ในครอบครวัที่มี
บุตรแล้ว ผลการส ารวจพบว่า ในระยะยาวแล้ว เด็กที่มาจากครอบครวัที่พ่อแม่หย่าร้างกัน
ประมาณ  80% เตบิโตขึน้เป็นผูใ้หญ่ทีป่ระสบความส าเรจ็และสามารถปรบัตวัต่อสภาพแวดลอ้ม
รอบตวัไดด้ ีส่วนเดก็ทีม่พี่อแม่หย่ารา้งกนัอกี 20% ประสบปญัหามากมายทัง้ทางจติใจและสงัคม 
จนส่งผลกระทบต่อชวีติพวกเขาอยา่งเหน็ไดช้ดั เมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ เดก็เหล่านี้มคีวามเสีย่งต่อ
การเป็นโรคทางจติ เสพยาเสพตดิ และมคีวามสมัพนัธ์ที่ล้มเหลวมากกว่าคนทัว่ไปถงึสองเท่า 
(Divorce: A Parents' Guide for Supporting Children, 2013) 
 จะเหน็ไดว้่า เดก็ทีเ่กดิมาในครอบครวัเหล่านี้ขาดโอกาสทีจ่ะไดเ้หน็แบบอย่างอนัดงีาม
ของความสมัพนัธท์างสงัคม  ทัง้ในเชงิแนวดิง่ (Vertical Relationship)   และความสมัพนัธใ์น
แนวนอน (Horizontal Relationship)  ความเป็นครอบครวัในสถานะเป็นสถาบนัทีพ่ึง่ได้  จะ
ค่อยๆ สูญเสยีความน่าเชื่อถอืจากคนรุ่นใหม่  เดก็ทีเ่ตบิโตมาในครอบครวัเลีย้งเดีย่วอาจต้อง
เผชญิกบัปญัหาความเครยีดของหวัหน้าครอบครวั ที่ต้องแบกภาระของครอบครวัไว้ แต่เพยีง
ล าพงัผูเ้ดยีว   ค่านิยมเชงิวตัถุทีใ่หค้วามส าคญัแก่เงนิ  ความร ่ารวย  และความมอี านาจกเ็ป็น
อกีปจัจยัหน่ึงทีเ่ป็นรากฐานปญัหาความประพฤตขิองเดก็และเยาวชนในปจัจุบนั  ครอบครวัทีใ่ห้
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ความส าคญักบัเงนิและอ านาจ ย่อมส่งผลต่อการแสดงออกในเชงิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสมาชกิใน
ครอบครวั หรอืระหว่างครอบครวักบัสงัคมภายนอก   หรอืการมปีฏกิริยิาต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่
ครอบครวัหรอืสมาชกิในครอบครวัต้องประสบ โดยในครอบครวัเหล่านี้เด็กไม่มโีอกาสได้รบั
ความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ และเป็นที่น่าสงัเกตว่า ขอ้มูลของสถานพนิิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน  ชีใ้หเ้หน็ว่าในปี พ.ศ. 2551 มคีดทีีเ่ดก็กระท าผดิมาจากครอบครวัทีบ่ดิามารดา
แยกกนัอยู ่19.6 %  ของคดเีดก็และเยาวชนทัง้หมด ทีถู่กด าเนินคดโีดยสถานพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน  สาเหตุอาจเนื่องมาจากว่ามารดาจะต้องแบกรบัภาระทัง้หมดของครอบครวัไว้
เพยีงคนเดยีว ท าใหไ้มม่เีวลาใหก้บัลกูมาก  ส่งผลใหเ้ดก็กา้วรา้ว ไมเ่คารพสทิธขิองผูอ้ื่น หรอืใช้
ความรนุแรง หรอืเอารดัเอาเปรยีบผูอ้ื่น (อนนัต ์จนัทรโอภากร, 2553, น. 2-5)  
 เด็กวยัรุ่นที่เติบโตมาจากพ่อแม่แยกกนัอยู่ ท าให้ไม่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก 
สนบัสนุนอย่างเหมาะสม ไม่ไดร้บัสมัพนัธภาพในครอบครวัทีด่ ี จากเหตุผลขา้งต้น จะส่งผลต่อ
ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน ความเชื่ออ านาจภายในตนของวยัรุ่นและมคีวามส าคญัต่อความ
พรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์  การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การตัง้ครรภ์   และพฤติกรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ และในที่สุดกระทบต่อการ
ตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเช่นกนั ดงังานวจิยัของจรรยา สุวรรณทตั (2535, น. 27-28)  และสริมิล  ธรีะ
ประทปี (2549, น. 72-76) พบว่าพ่อแม่ทีอ่บรมสัง่สอนลูกเรื่องเพศน้อย ลูกจะปล่อยตวั และ
นักศกึษาได้รบัการอบรมสัง่สอนจากพ่อแม่มาก จะมพีฤตกิรรมเบี่ยงเบนทางเพศน้อย และมี
ทศันคตทิางเพศแบบอนุรกัษ์นิยม เป็นผูท้ี่มทีศันคตทิีด่ต่ีอพฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัมากกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนและใชเ้หตุผลน้อย เช่นเดยีวกบัการศกึษาเชงิ
คุณภาพของ กุลวด ีเถนวอ้ง (ราชภกัด)ี, 2551) พบว่าเดก็ทีเ่คยมเีพศสมัพนัธ์ มกีารกระท าและ
ความคดิทีเ่สีย่งต่อการมพีฤตกิรรมทางเพศ คอื ไม่เหน็คุณค่าในตนเอง  เป็นสิง่ทีส่่งผลกระทบ
ต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนวยัอนัควรมากทีสุ่ด    
 
5.2  ปัจจยัเชิงเหตแุละผลของจิตลกัษณะตามสถานการณ์ต่อพฤติกรรมการ 
        ตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น 
 

การศึกษาเพื่อแสวงหาสาเหตุของพฤติกรรม  ในรูปแบบทฤษฎีปฏสิมัพนัธ์นิยม
(Interactionism Model)  นอกจากกลุ่มตวัแปรทางลกัษณะสถานการณ์  และกลุ่มตวัแปรจติ
ลกัษณะเดมิ  จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัุร่นแลว้  เมื่อกลุ่มตวั
แปรทีม่คีวามส าคญัไมน้่อยกว่าตวัแปรทัง้สอง  คอืกลุ่มตวัแปรจติลกัษณะตามสถานการณ์ ซึง่ใน
การศึกษาครัง้นี้ พบว่าทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์ และความพร้อมในการหลกีเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ เป็นตวัแปรส าคญัทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ในส่วนนี้จงึ
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มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะอภปิรายผลเกี่ยวกบัปจัจยัเชงิเหตุและปจัจยัเชงิผลของทศันคตต่ิอพฤตกิรรม
การตัง้ครรภ ์และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ โดยผลการ 
วเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคณูแบบรวมและแบบขัน้ (Enter และ Stepwise) เพื่อประโยชน์ในการ 
วจิยัและพฒันาตวัแปรส าคญัต่อไป 
 

5.2.1 ปัจจยัเชิงเหตขุองทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ตารางที่ 4.13 ในบทที ่4)  

พบว่าตวัท านายชุดที ่ 1 คอื ชุดจติลกัษณะเดมิ ประกอบดว้ยตวัท านาย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
สุขภาพจติ  ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน   ความเชื่ออ านาจภายในตน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ 
สามารถท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ในกลุ่มรวมได้ 15.2 % โดยมตีวัท านายที่
ส าคญั  คอื  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน  สุขภาพจติและความเชื่ออ านาจ
ในตน   โดยท านายไดส้งูสุด  37.1%  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่  และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ มี
ตวัท านายทีส่ าคญัคอื แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์   ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน   ความเชื่ออ านาจใน
ตนและสุขภาพจติ ตวัท านายชุดที ่ 2 คอื ชุดสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และ
สมัพนัธภาพในครอบครวั  สามารถท านายทศันคติต่อพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ ในกลุ่มรวมได ้
30.6 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัคอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม  และการ
อบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  ท านายไดสู้งสุด  35.3 % ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  มตีวัท านายทีส่ าคญัคอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม 
 เมือ่ตวัท านายทัง้สองชุด(กลุ่มจติลกัษณะเดมิ 4 ตวัแปรและกลุ่มสถานการณ์ 3 ตวัแปร) 
รวมกนัเป็น 7 ตวัแปร ปรากฏว่าตวัแปรกลุ่มจติลกัษณะเดมิและกลุ่มสถานการณ์ สามารถ
ท านายทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นกลุ่มรวมได ้ 39.2 %  โดยมตีวัท านายทีส่ าคญั  คอื 
การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สุขภาพจติ ความเชื่ออ านาจ
ในตน และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุน โดยท านายไดส้งูสุด  47.6 %  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่
และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ มตีวัท านายทีส่ าคญัคอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่ง
เหมาะสม  แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์สุขภาพจติ  และความเชื่ออ านาจในตน 
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ภาพท่ี 5.8  ปจัจยัเชงิเหตุและผลของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์
 

5.2.2 ปัจจยัเชิงผลของทศันคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
 จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ (ตารางที ่4.15
ในบทที ่ 4 และภาพที่ 5.8) พบว่า ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์สามารถท านายการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภใ์นกลุ่มรวมได ้46.7 % ในกลุ่มย่อย  22 กลุ่ม มปีรมิาณ
การท านายอยูร่ะหว่าง  41.3 % ถงึ  54.1 %  โดยท านายไดสู้งสุดในกลุ่มมารดาวยัรุ่น และกลุ่ม
วยัรุ่นหญงิที่ไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่ ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่า การหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
ตัง้ครรภ ์เป็นปจัจยัเชงิผลของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์
 
 
 

จติลกัษณะเดมิ 
1.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู     
2.ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนสงู 
3.ความเชื่ออ านาจในตนสงู 
4.สขุภาพจติด ี

สถานการณ์  
1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก   
2.การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุนมาก 

กลุ่มรวม15.2% 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ 
ประกอบอาชพีอื่นๆ 37.1% 

จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสมมาก   
2.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
3.สขุภาพจติด ี 
4.ความเชื่ออ านาจในตนสงู   
5.การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุนดมีาก    

ทศันคติต่อพฤติกรรม 
การตัง้ครรภดี์มาก   

การหลีกเล่ียง 
พฤติกรรมเส่ียง 
ต่อการตัง้ครรภ ์

กลุ่มรวม 30.6% 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ 
ประกอบอาชพีอื่นๆ 35.3% 

กลุ่มรวม 39.2 % 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่น
หญงิประกอบอาชพีอื่นๆ 47.6 % 

กลุ่มรวม 46.7% 

กลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีไ่ม่ไดอ้ยู่กบัพ่อแม่ 
 55.8% 
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5.2.3 ปัจจยัเชิงเหตขุองความพร้อมในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์  

จากผลการวเิคราะห์ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์
(ตารางที ่ 4.14  ในบทที ่ 4 และภาพที ่ 5.9) พบว่าตวัท านายชุดที ่ 1 คอื ชุดจติลกัษณะเดมิ 
ประกอบดว้ยตวัท านาย  4  ตวัแปร  ไดแ้ก่ สุขภาพจติ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่อ
อ านาจในตน  และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ สามารถท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์ ในกลุ่มรวมได้  26.6 % โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื  
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์ ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  และความเชื่ออ านาจในตน โดยท านายได้
สงูสุด  41.7 % ในกลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่อีาชพีอื่นๆ  มตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีง
จากมากไปน้อย คอื แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   และความ
เชื่ออ านาจในตน  ตวัท านายชุดที ่ 2 คอื ชุดสถานการณ์ ประกอบดว้ยตวัท านาย 2 ตวัแปร  
ไดแ้ก่  การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม และสมัพนัธภาพในครอบครวั   สามารถ
ท านายความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธใ์นกลุ่มรวมได้ 35.8 %  
โดยมตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม 
และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน และสมัพนัธภาพในครอบครวั โดยท านายไดสู้งสุด  42.1% 
ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่มพี่อแม่อยู่ดว้ยกนั  มตีวัท านายทีส่ าคญัเรยีงจากมากไป
น้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสมและสมัพนัธภาพในครอบครวั เมื่อตวั
ท านายทัง้สองชุด (กลุ่มจติลกัษณะเดมิ  4 ตวัแปร และ กลุ่มสถานการณ์ 3  ตวัแปร) รวมกนั
เป็น 7 ตวัแปร ปรากฏว่า  ตวัแปรกลุ่มจติลกัษณะเดมิและกลุ่มสถานการณ์ สามารถท านาย
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธไ์ด ้ 42.1% โดยมตีวัท านายที่
ส าคญัเรยีงจากมากไปน้อย คอื การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอย่างเหมาะสม แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์  
และการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน โดยท านายไดสู้งสุด 52.6 % ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและ
กลุ่มวยัรุน่หญงิทีไ่มไ่ดร้บัค่าใชจ้า่ยจากพ่อแม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.9  ปจัจยัเชงิเหตุและผลของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการม ี
      เพศสมัพนัธ ์ 
 

5.2.4 ปัจจยัเชิงผลของพฤติกรรมการคมุก าเนิดขณะมีเพศสมัพนัธ ์  
จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  (ตารางที ่ 4.16 

ในบทที่ 4 และภาพที่ 5.9) พบว่า ความพรอ้มในการหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์ สามารถท านายพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  แต่ไม่ปรากฎผลใน
กลุ่มรวม แต่พบผลในกลุ่มย่อยเพยีง 1  กลุ่มเท่านัน้ มกีารท านาย  คอื 16.3 % โดยท านายได้
สูงสุดในกลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่ประกอบอาชพีอื่นๆ  ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า 
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์  เป็นปจัจยัเชงิผลของความพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์   ผลในท านองนี้ ยงัปรากฏในการท านายพฤตกิรรมที่
เกี่ยวขอ้ง  ดงัจะเหน็ได้ว่า ปจัจุบนัวยัรุ่นหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรมาก

จติลกัษณะเดมิ 
1.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์ 
2.ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน   
3.ความเชื่ออ านาจในตน 
 

จติลกัษณะเดมิและสถานการณ์ 
 

1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก   
2.แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งู 
3.การอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุนดมีาก    

สถานการณ์  
1.การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
อย่างเหมาะสมมาก   
2.สมัพนัธภาพในครอบครวั 

ความพรอ้มในการ
หลีกเล่ียงพฤติกรรม

เส่ียงต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์

พฤติกรรม
คมุก าเนิดขณะมี
เพศสมัพนัธ ์

กลุ่มรวม 26.6% 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ประกอบอาชพีอื่นๆ 41.7% 

กลุ่มรวม 35.8 % 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิทีม่พี่อแม่
อยู่ดว้ยกนั  42.0% 

กลุ่มรวม 42.1 % 
กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิที่
ไม่ไดร้บัค่าใชจ้่ายจากพ่อแม่  52.6% 

กลุ่มมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ
ทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ 16.3% 
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ยิง่ขึน้ โดยมเีพศสมัพนัธ์กบัคนรกั และมอีตัราการใช้ถุงยางอนามยัต ่า  จะส่งผลให้เกดิปญัหา
พฤตกิรรมเสีย่งทางทีน่ าไปสู่การเกดิโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการตัง้ครรภไ์ม่พงึปรารถนา 
(ปวณีา สายสูง, 2552, น. 67-69)   และผลกระทบหนึ่งทีเ่กดิขึน้จากการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่น  
คอื  การตัง้ครรภ์ไม่พึงปรารถนา  ท าให้นักเรยีนหญิงต้องลาออก เพื่อแต่งงาน มคีรอบครวั
ขณะที่ก าลงัศกึษา ส่วนใหญ่เดก็วยัรุ่นที่ตัง้ครรภ์ในขณะก าลงัศกึษาอยู่ ต้องออกจากโรงเรยีน 
โดยทีย่งัไม่ส าเรจ็การศกึษา (เฉลมิศร ีอานก าปงั, 2553, น. 102-105)  ซึ่งการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนแต่งงานของวยัรุ่น  ยงัคงยดึมัน่และอยู่บนรากฐานของคตนิิยม ความเชื่อตามแนวบรรทดั
ฐานของสงัคมเป็นส่วนใหญ่  (นิมติ มัง่มทีรพัย,์ 2541, น. 135)   ดงันัน้  การเตรยีมความพรอ้ม
ใหแ้ก่วยัรุน่ จงึเป็นสิง่ส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการใหค้วามรูเ้รื่องเพศศกึษารอบดา้น ใหเ้ยาวชนรูเ้ท่า
ทนัพฒันาการทางด้านร่างกาย จติใจ ค่านิยมด้านเพศ ตลอดจน มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์เรื่องเพศของตนเองอย่างมวีจิารณญาณ  รวมถงึทกัษะการใช้อุปกรณ์ป้องกนัโรค
ทางเพศสมัพนัธ ์เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทางเพศทีป่ลอดภยั ปราศจากโรค  
 
5.3  ข้อดีและข้อจ ากดัของการวิจยั 
 

5.3.1  ข้อดีของการวิจยั 
จากการศกึษาในครัง้นี้พบ 5  ประการ ดงัต่อไปนี้ 
ประการแรก เป็นการวจิยัเพื่อศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์  ซึง่ได้

ใชก้รอบแนวคดิตามรปูแบบทฤษฎปีฏสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism Model) เป็นพืน้ฐานในการ
ประมวลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง ท าใหส้ามารถศกึษาปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ ได้
อย่างครอบคลุม รวม 4 กลุ่มสาเหตุ ไดแ้ก่ ลกัษณะสถานการณ์ (การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่ม
เพื่อนอย่างเหมาะสม  การอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุน  และสมัพนัธภาพในครอบครวั)   จติ
ลกัษณะเดมิ (สุขภาพจติ  ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  ความเชื่ออ านาจภายในตน และ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ)์ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะสถานการณ์กบัจติลกัษณะเดมิ และจติลกัษณะ
ตามสถานการณ์ (ทัศนคติต่อพฤติกรรมการตัง้ครรภ์  และความพร้อมในการหลีกเลี่ยง
พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ)์ จงึเป็นการวจิยัเชงิเหตุทีค่รอบคลุมทัง้ลกัษณะสถานการณ์
ภายนอกทีบุ่คคลเผชญิอยูใ่นปจัจบุนัและจติลกัษณะซึง่เป็นปจัจยัภายในตวับุคคล เป็นการศกึษา
ปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์

ประการที่สอง ได้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากมารดาวัยรุ่นในพื้นที่จงัหวัดลพบุร ี
ครอบคลุมทุกอ าเภอ ซึง่มจี านวนมากพอสมควร คอื จ านวน  882 คน  จ าแนกเป็นกลุ่มมารดา
วยัรุน่  จ านวน  428 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 94.05  และกลุ่มวยัรุ่นหญงิ  จ านวน  454  คน คดิเป็น
รอ้ยละ 100 เพื่อท าการวเิคราะหผ์ลทัง้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อยทีแ่บ่งตามลกัษณะทางชวีสงัคม
และภมูหิลงั   ซึง่การวเิคราะหใ์นกลุ่มยอ่ยน้ี จะช่วยใหพ้บปจัจยัเชงิเหตุทีแ่ตกต่างกนัใน 
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มารดาวยัรุ่นที่ต่างประเภทกนั ผลการศกึษาที่ปรากฏจงึมคีวามละเอยีดและเจาะจงกลุ่มมาก
ยิง่ขึน้ และสามารถน าผลการศกึษานี้ไปใช้ เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาและนโยบายการ
ป้องกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ใหม้คีวามเหมาะสมกบักลุ่มมารดาวยัุร่น และกลุ่มเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ได ้

ประการทีส่าม แบบวดัทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ส่วนหนึ่งเป็นการน าแบบวดัทีม่คีุณภาพ
ของผูว้จิยัท่านอื่น จากงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ มาปรบัใชใ้นการศกึษาใหม้คีวามเหมาะสม
กบับรบิททางสงัคม และรปูแบบพฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่าง จงึเป็นแบบวดัทีม่คีุณภาพสูงตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั และอกีส่วนหนึ่งเป็นแบบวดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ใหม่บนพื้นฐานของการ
ประมวลเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อสนับสนุนใหแ้บบวดัมคีุณภาพเหมาะสมเพยีงพอ ก่อนจะผ่าน
ขัน้ตอนการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒ ิ และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ และหาค่าความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของเครื่องมอืวดัทีม่คีวามน่าเชื่อถอื และอาจน าไปใชใ้น
การท าวจิยั และการพฒันาต่อๆ ไปได ้

ประการทีส่ ี ่ วธิกีารด าเนินการวจิยัไดด้ าเนินการอย่างรดักุม กล่าวคอื 1) การเกบ็ขอ้มลู
นัน้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการควบคุมดว้ยตนเอง โดยไดร้บัความร่วมมอืจากเจา้หน้าที่สาธารณสุข ที่
เป็นผู้รบัผดิชอบงานอนามยัแม่และเด็ก และงานอนามยัวยัเจรญิพนัธ์โดยตรง  ในเขตพื้นที่
จงัหวดัลพบุร ี เขา้ร่วมเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มคีวามรู้
ความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นกลุ่มมารดาวยัรุน่เป็นอยา่งด ี จงึท าใหเ้กดิความมัน่ใจใน
ขอ้มลูทีไ่ดร้บั 2) แบบวดัมกีารควบคุมอคตทิีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการเลอืกตอบ โดยการจดัเตรยีม
หนังสอืชีแ้จงรายละเอยีดของการวจิยัเพื่อเพิ่มความร่วมมอืของกลุ่มตวัอย่าง โดยมรีายละเอยีด
ว่า ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเก็บเป็นความลบัและน าเสนอผลในลกัษณะภาพรวมเท่านัน้   และไม่มกีาร
ขอให้เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในแบบสอบถามแต่อย่างใด   เพื่อลดการเลอืกตอบให้ไม่ตรงกบั
ความเป็นจรงิ ซึง่อาจเกดิขึน้ไดก้บัแบบวดัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการมีเพศสมัพนัธ์ 3) ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูในงานวจิยันี้ไดใ้ชส้ถติหิลายรปูแบบ คอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสาม
ทาง (Three-way Analysis of Variance) การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และการวเิคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant  Analysis) ท าใหเ้กดิผลทีป่รากฏ
แตกต่างกนัในรายละเอยีด และท าให้เหน็ภาพรวมที่ชดัเจนยิง่ขึน้ จงึท าให้ทราบถงึปจัจยัที่
ส าคญัอย่างชดัเจน  ช่วยท าให้สามารถสรา้งขอ้สรุปที่มคีวามละเอยีดมากพอ  เพื่อน าไปเป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานในการต่อยอดการวจิยัและการพฒันาต่อไป 

ประการทีห่า้ ผลจากการศกึษาโดยใชส้ถติขิ ัน้สูง คอื การวเิคราะหแ์บบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสามทาง (Three-way 
Analysis of Variance) ท าให้ทราบถงึลกัษณะทางสถานการณ์ และลกัษณะจติใจทีม่ผีลต่อ
พฤตกิรรมตัง้ครรภ์ ที่ควรพฒันาพรอ้มกนัทลีะหลายด้าน ในขณะเดยีวกนั ท าให้ทราบถงึกลุ่ม
มารดาวยัรุ่นทีม่กีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์น้อย   ซึง่เป็นกลุ่มเสีย่งทีค่วรเร่ง
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พฒันาก่อนอื่นว่ามปีจัจยัใดบ้างทีส่ามารถพฒันามารดาวยัรุ่นกลุ่มนี้  เพื่อไม่ใหต้ัง้ครรภซ์ ้าและ
กลุ่มอื่นๆ เพื่อใหเ้ป็นผูท้ีม่พีฤตกิรรมการตัง้ครรภอ์ยา่งเหมาะสมต่อไป 
 

5.3.2  ข้อจ ำกดัของงำนวิจยั ขอ้จ ากดัในการวจิยัครัง้นี้ม ี 3  ประการ ดงัต่อไปนี้ 
ประการแรก การวจิยัในครัง้นี้ เป็นการศกึษาวจิยัในลกัษณะความสมัพนัธเ์ปรยีบเทยีบ   

ดงันัน้  ขอ้มลูทีพ่บจงึเป็นการแสดงถงึความสมัพนัธ์  ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม   จงึ
เป็นความเกีย่วขอ้งทีเ่ป็นสาเหตุตามธรรมชาตขิองพฤตกิรรมเท่านัน้   ผลของการวจิยัจงึยงัมไิด้
สรุป และมกีารพสิูจน์เพื่อยนืยนัความเป็นสาเหตุและผล ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์
ในงานวจิยัไดอ้ย่างชดัเจน  เพื่อเป็นการยนืยนัผลการวจิยัในครัง้นี้ จงึควรมกีารจดัเป็นกจิกรรม
ต้นแบบพฒันา และท าการวจิยัเชงิทดลองแล้วน ามาสรา้งสาเหตุตามทีพ่บดงัขา้งต้น   เพื่อ
ประเมนิประสทิธผิล  และศึกษาผลที่เกดิขึ้นว่า  ตรงกบังานวจิยัชิ้นนี้หรอืไม่ มากหรอืน้อย
เพยีงใด 

ประการทีส่อง ในการวจิยัครัง้นี้ มกีารวดัค่าลกัษณะสถานการณ์ปจัจุบนั จติลกัษณะเดมิ    
จติลกัษณะตามสถานการณ์ และพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์   ซึง่เป็นการวดัจากแหล่งเดยีว  คอื 
มารดาวยัรุน่  ดงันัน้ขอ้มลูทีไ่ดอ้าจมคีวามสมัพนัธก์นัมากกว่าความเป็นจรงิ  ซึง่ในโอกาสต่อไป 
ควรมกีารวดัตวัแปรผลดว้ยการสงัเกต และ/หรอืการรายงานจากผูอ้ื่นร่วมดว้ย เช่น ครอบครวั 
เพื่อนรว่มงาน หรอืเพื่อนสนิทของกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ 

ประการทีส่าม  ในการวิจยันี้ต้องศึกษาตัวแปรหลายประเภท แบบวดัที่ใช้ในการ
ทดสอบจงึมหีลายชุด ผู้ใหข้อ้มูลต้องใช้เวลาในการตอบมากซึ่งอาจท าให้เกดิความเบื่อหน่าย 
ดว้ยเหตุนี้  จงึอาจท าใหข้อ้มลูทีไ่ดร้บัไม่ตรงกบัความเป็นจรงิได้   ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึต้องใชว้ธิกีาร
สรา้งแรงจงูใจเพื่อลดผลเสยีดงักล่าวทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดว้ยการมอบของรางวลัใหก้บัผูท้ีร่่วมตอบ
แบบสอบถาม เพื่อกระตุน้ใหก้ลุ่มตวัอยา่งอดทนใหข้อ้มลูตามแบบสอบถามจนครบถว้น 

ประการที่สี่ พบว่า  ผลจากการวเิคราะห์ด้วยเครื่องมอืทางสถติใินบางตวัแปรนัน้  มี
ความขดัแยง้  หรอืไม่เป็นไปในทางเดยีวกนั   การวเิคราะหด์ว้ยเครื่องมอืทางสถติใินหลายวธิี    
จงึมสี่วนช่วยให้การยนืยนั   และสรุปผลมคีวามชดัเจนกว่าการใช้เครื่องมอืทางสถติเิพยีงวธิใีด
วธิหีนึ่งเท่านัน้ โดยยดึตามผลทีเ่ครื่องมอืทางสถติสิ่วนใหญ่ แสดงผลความสมัพนัธห์รอือทิธพิล
ระหว่างตวัแปรไปในทางเดยีวกนั  ซึง่ในส่วนนี้ สามารถเสนอเป็นขอ้สงัเกตเพิ่มเตมิไดว้่า มี
ความเป็นไปไดท้ีง่านวจิยัดา้นสงัคมศาสตรท์ีใ่ชเ้ครื่องมอืทางสถติปิระเภทเดยีวในการวเิคราะห์
ขอ้มลู อาจแสดงผลไดไ้มช่ดัเจน และไมแ่น่นอนในทุกกรณ ีการเปรยีบเทยีบดว้ยการใชเ้ครื่องมอื
ทางสถติหิลายประเภท จงึน่าจะช่วยใหก้ารประมวลผลตลอดจนการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถ
น าเสนอขอ้สรปุทีม่คีวามชดัเจนไดม้ากกว่า 
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5.4  ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบติั 
 

จากผลการวจิยัในหวัขอ้นี้สามารถเสนอแนะการปฏบิตั ิ เพื่อส่งเสรมิให้เกดิพฤตกิรรม
การตัง้ครรภท์ีเ่หมาะสม ไดด้งันี้ 

ประการแรก งานวจิยัน้ี   ไดน้ าเสนอถงึปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ในกลุ่ม
มารดาวยัรุ่น  ซึง่ยงัไม่มกีารวจิยัในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบในสงัคมไทยมาก่อน  ดงันัน้ ผลจาก
การวจิยัจงึเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทาง และนโยบายการท างานของหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน  รวมถงึ องคก์รพฒันาเอกชนต่างๆ ทีท่ างานเกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการตัง้ครรภ์
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่และกลุ่มเสีย่งดงักล่าว เพื่อใหเ้กดิการพฒันาและสนับสนุนบุคคลใหเ้ป็นผูท้ีม่ ี
พฤตกิรรมสุขภาพทางเพศที่เหมาะสม เพื่อเป็นทุนทรพัยากรมนุษยข์องสงัคมให้เกดิผลอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนืต่อไป 

ประการทีส่อง ส าหรบักลุ่มมารดาวยัรุ่นทีค่วรพฒันาอย่างเร่งด่วนทีสุ่ด  นัน่คอื มารดา
วยัรุน่ทีม่ทีศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภด์น้ีอย มคีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธน้์อย  มพีฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ 2 ดา้น คอื มกีารหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการตัง้ครรภ์น้อย  และมพีฤติกรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์น้อย  ได้แก่ กลุ่มมารดา
วยัรุ่นที่มพีีน้่อง  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่ไดป้้องกนัคุมก าเนิด  และกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์มี
สาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด  โดยมขีอ้เสนอแนะในการพฒันากลุ่มมารดาวยัรุ่น
และกลุ่มเสีย่งแต่ละกลุ่ม ดงันี้  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่อง  ซึง่ครอบครวั มคีวามสมัพนัธก์บัการ
มเีพศสมัพนัธต์ัง้แต่อายุน้อย ม ี 2  ดา้นคอื ลกัษณะโครงสรา้งทางครอบครวั และการท าหน้าที่
ของครอบครวั ลกัษณะโครงสรา้งครอบครวั  ไดแ้ก่ครอบครวัทีม่พี่อหรอืแมค่นเดยีว การหย่ารา้ง
ของพ่อแม่  ระดบัการศกึษาต ่า  ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมต ่า  เป็นต้น  ด้านการท าหน้าที่
ของครอบครวันัน้   ครอบครวัที่ลูกวยัรุ่นมโีอกาสเสีย่งน้อยต่อการมเีพศสมัพันธ์ก่อนวยัอนัควร  
ต้องมกีารตดิตามพฤตกิรรมของลูกวยัรุ่นอย่างเหมาะสม มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่กบัลูกดี 
และมกีารสื่อสารที่ดทีี่ท าให้พ่อแม่สามารถถ่ายทอดค่านิยมด้านพฤตกิรรมทางเพศต่อวยัรุ่นได ้   
ครอบครวัในปจัจุบนัพ่อแม่มเีวลาให้กบัลูกน้อย  ตัง้แต่การเลี้ยงดูในวยัเด็กจนถึงวยัรุ่น และ
วยัรุน่มกีจิกรรมนอกบา้นมากขึน้  ท าใหพ้่อแม่สามารถตดิตามพฤตกิรรมของวยัรุ่นไดน้้อย   แต่
การตดิตามทีท่ าใหว้ยัรุ่นรูส้กึถูกควบคุมมากเกนิไป   จนวยัรุ่นเสยีความเป็นตวัของตวัเองกลบั 
ท าใหม้โีอกาสเสีย่งสูงขึน้ วยัรุ่นทีรู่ส้กึพงึพอใจในความสมัพนัธก์บัพ่อแม่ มโีอกาสมเีพศสมัพนัธ์
ตัง้แต่อายุน้อยต ่ากว่าวยัรุ่นทีรู่ส้กึไม่พอใจ กบัความสมัพนัธก์บัพ่อแม่หลายเท่า  นอกจากนี้ ยงั
สมัพนัธ์กบัแบบอย่างพฤตกิรรมทางเพศของพ่อแม่ด้วย  กลุ่มมารดาวยัรุ่นแต่งงาน  และไม่ได้
จดทะเบยีน กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั  กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภ ์และ
กลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภม์สีาเหตุมาจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด    
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ในปจัจุบนั การอยู่กนิด้วยกนัก่อนแต่งงานในระหว่างศกึษาเล่าเรยีนของนักศกึษาชาย
หญงิ  สามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไป  ซึง่วยัรุน่ทีค่บหากนั อาจมมีมุมองในเรื่องความรกัเป็นเรื่องใหญ่ 
และตอ้งใชก้ารมเีพศสมัพนัธเ์ป็นเครือ่งพสิูจน์  โดยการใชค้วามไวใ้จ เชื่อใจในความรกัทีม่ใีหแ้ก่
กนัเป็นขอ้อ้างในการมเีพศสมัพนัธโ์ดยไม่ป้องกนั   ซึง่ในความจรงิการมเีพศสมัพนัธน์ัน้ ใช้
พสิจูน์ความรกัไมไ่ด ้  ในบางกรณ ีอาจเกดิปญัหาตัง้ครรภข์ึน้มา จะท าใหเ้กดิภาวะจ ายอมที่ต้อง
แต่งงานกนั  จงึเกิดสถานการณ์วยัรุ่นที่อยู่ด้วยกนัก่อนแต่ง  แต่อตัราการสมรสไม่ได้เพิม่ขึ้น  
โดยทัง้สองฝา่ยยงัไมม่คีวามพรอ้มส าหรบัการใชช้วีติคู่ ทีต่้องมภีาระเลีย้งดูบุตรท าใหเ้กดิปญัหา
ครอบครวั  ซึง่น าไปสู่การหย่ารา้งในทีสุ่ด  ก่อใหเ้กดิปญัหาการตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์ ท าให้
การมองเหน็คุณค่าตนเองเปลีย่นไป  การมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างวยัรุ่นส่งผลใหว้ยัรุ่นมองกจิกรรม
ทางเพศเป็นเพยีง การแลกเปลี่ยนอารมณ์ และวตัถุทางเพศ  ยิง่เมื่อมบี่อยครัง้ขึน้ การเคารพ
และเหน็คุณค่าตนเองกจ็ะยิง่น้อยลง   ดงันัน้ จงึตอ้งพฒันาทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธใ์นชวีติคู่ 
ให้เกดิความเหมาะสม รวมถงึเสรมิสรา้งความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ ์  ใหเ้กดิความมัน่ใจ ในการใชก้ารเจรจา ต่อรองกบัคู่รกัให้เกดิการป้องกนัการ
ตัง้ครรภ ์หรอืคุมก าเนิดจากการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งถูกตอ้ง   ถงึเวลาทีส่งัคมไทยซึง่ยงัไม่คุน้เคย
หรอืยงัไมย่อมรบัการใชช้วีติคู่อยูร่ว่มกนัของวยัรุน่  ตอ้งช่วยกนัแกไ้ขปญัหาดงักล่าวอย่างจรงิจงั
อย่ามองขา้ม หรอืเพกิเฉยต่อปญัหาเพยีงคดิว่าเป็นเรื่องสทิธสิ่วนบุคคลของวยัรุ่น  สถาบนั
ครอบครวัของวยัรุ่นไทย จะต้องให้ความร่วมมือและท าความเข้าใจพร้อมที่จะปรบัตัวปรบั
บทบาทความเป็นพ่อแม ่ผูป้กครองของวยัรุน่ทีเ่ขา้สู่ภาวะตอ้งการความมอีสิระทีพ่่อแม่จะต้องให้
ค าแนะน าปรกึษาต่อความต้องการต่างๆ ทีเ่ป็นไปตามวยั   ทุกสถาบนัของสงัคมไทยต้องพรอ้ม
ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืสนบัสนุนใหว้ยัรุน่ทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนสามารถก าหนดวถิกีารด าเนินชวีติไดอ้ย่าง
มเีป้าหมายและทีส่ าคญัถอืเป็นความจ าเป็นอยา่งยิง่  คอื โดยเฉพาะเมือ่ยงัอยู่ในวยัทีอ่ายุยงัน้อย 
ควรไดร้บัการอบรมสัง่สอนปลกูฝงั ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสงัคมใหเ้รยีนรูเ้กีย่วกบั 

ความหมาย ความรับผิดชอบต่อชีวิตสมรส และการครองเรือน เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลใหส้มกบัวุฒภิาวะ  รวมทัง้เรยีนรูว้่าหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
การเป็นพ่อแมท่ีด่ใีนอนาคต  

 ประการทีส่าม แนวทางในการพฒันาจติลกัษณะ  2 ดา้นทีส่ าคญั คอื 1) พฒันาใหม้ี
ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ เป็นการพฒันาให้บุคคลผู้นัน้มคีวามเชื่อว่าพฤติกรรมการ
ตัง้ครรภ ์ และการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์นัน้ เป็นสิง่ทีด่ ี มปีระโยชน์ รวมถงึ
เกดิความพอใจ และตัง้ใจพรอ้มทีจ่ะลงมอืปฏบิตัใินพฤตกิรรมดงักล่าว หรอืสนับสนุนใหผู้อ้ื่นมี
พฤตกิรรมป้องกนัการตัง้ครรภ์ดว้ยเช่นกนั และ 2) ส่งเสรมิใหม้คีวามพรอ้มในการหลกีเลีย่ง
พฤตกิรรมเสี่ยงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ เป็นการพฒันาให้บุคคล  สรา้งความเชื่อเกี่ยวกบัความ 
สามารถของตนเอง ในการกระท าการป้องกนัหรอืลดพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ซึง่รวมถงึ
พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์เพื่อการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั  
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ประการทีส่ ี่  ส่งเสรมิใหม้กีารปลูกฝงัใหเ้รยีนรูก้ารมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั ท าไดโ้ดย
การรเิริม่มรีูปแบบตวัอย่างให้เห็นในครอบครวั การจดัหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  ในทุก
ระดบัชัน้เรยีนส าหรบัทัง้เด็กหญิงและเด็กชาย จดัให้มโีครงการในชุมชน ที่เน้นบทบาทการ
ช่วยเหลอืกนัและกนัของทัง้ชายและหญงิ และการปลกูฝงัค่านิยมใหมผ่่านสื่อมวลชนทุกรปูแบบ  

ประการที่ห้า โครงการใดๆ ก็ตามที่เคยเน้นการพัฒนาโดยใช้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลาง 
(Woman-centered Project) กน่็าทีจ่ะไดม้กีารปรบัเปลีย่นมาเน้นการมสี่วนร่วมของชาย (Male 
Participation) ใหม้ากกว่าเดมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่  ควรรเิริม่ใหม้โีครงการทีช่ายไดเ้ขา้ไปมสี่วน
รบัรูเ้กีย่วกบัหน้าที ่ และความรบัผดิชอบของหญงิในฐานะทีเ่ป็นภรรยา  หรอืฐานะทีเ่ป็นแม่ สิง่
เหล่านี้ จะท าใหช้ายค่อยซมึซบัเกีย่วกบัความยากล าบาก และความเสีย่งทีห่ญงิต้องประสบ อาท ิ
การตัง้ครรภ ์การใหก้ าเนิดบุตร การเลีย้งทารก ความเสีย่งทีช่ายมเีพศสมัพนัธส์ าส่อน และการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีจ่ะน าอนัตรายมาสู่ภรรยา เช่น การถ่ายทอดโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์การตดิ
เชือ้เอชไอว ีเป็นตน้ 
 
5.5  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัต่อไป 
 

ผลการวจิยัเรื่องนี้ ท าใหไ้ด้ขอ้เสนอแนะเพื่อต่อยอดการวจิยัไดด้งันี้ 1)  สามารถน า
ผลการวจิยั เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างชุดฝึกอบรมทางจติลกัษณะ ชุดจติลกัษณะตาม
สถานการณ์   และชุดสถานการณ์ เพื่อพฒันาใหเ้กดิพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์ทีเ่หมาะสม  จากนัน้
จงึด าเนินการท าการวจิยัเชงิทดลองประเมนิผลชุดฝึกอบรมเหล่านี้ต่อไป  2) ควรเพิม่เตมิตวัแปร
อื่นๆ  ในงานวจิยัชิน้ต่อๆ ไป  เช่น  รปูแบบความสมัพนัธแ์ละลกัษณะของคู่รกัหรอืเพื่อนสนิท    
ผลจากการรบัสิง่เรา้ภายนอก  เพื่อใหผ้ลการวจิยัปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์นัน้มี
ความเด่นชดัมากยิง่ขึน้ 3) ศกึษากลุ่มตวัอย่างในพื้นที่อื่นซึ่งมอีตัราความชุกของอตัราการ
ตัง้ครรภใ์นมารดาวยัุร่นสูง  และเป็นพืน้ทีต่้องเฝ้าระวงัทีม่สีถานการณ์รุนแรงทีสุ่ด  เช่น จงัหวดั
ก าแพงเพชร  ประจวบครีขีนัธ ์ พจิติร นครสวรรค ์เพื่อช่วยในการยนืยนัผลทีพ่บจากงานวจิยัชิน้
นี้ ว่าความแตกต่างทางดา้นลกัษณะภูมศิาสตรต์ลอดจนวฒันธรรมทอ้งถิ่น มผีลต่อพฤตกิรรม
เสีย่งทางเพศหรอืไม่  อย่างไร และ 4) เสรมิผลการศกึษาทีไ่ดจ้ากการวจิยัดว้ยการวจิยัเชงิ
คุณภาพในกลุ่มตวัอย่างทีส่ าคญั เช่น ในกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง ตามวธิกีารทีเ่หมาะสม 
ไดแ้ก่ การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ หรอืการสนทนาแบบกลุ่ม 
เพื่อใหส้ามารถตอบค าถามการวจิยั ใหม้คีวามครอบคลุมและละเอยีดมากยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยเพิม่
จดุแขง็ในส่วนของการยนืยนัและสรปุผล 
  



 
บรรณานุกรม 

 
กรมการปกครอง (2553). ขอ้มลูการจดทะเบยีนเกดิ พ.ศ. 2551-2553. สบืคน้จาก 

http://www.dopa.go.th/xstat/tran/bata/htm 
กรมการปกครอง (2554). แนวโน้มอตัราการคลอดบุตรของมารดาอายตุ า่กว่า 20 ปี พ.ศ. 2549-

2554. สบืคน้จาก http://www.stopteenmom.com/education-detail.php?id=21 
กรมควบคุมโรค. (2551). การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมทีส่มัพนัธก์บัการตดิเชื้อเอช ไอว ีในกลุ่ม

นกัเรยีนอาชวีศกึษาชายและหญงิ ชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่2. นนทบุร:ี ส านกั
ระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 

กรมสุขภาพจติ. (2547). การทบทวนสถานการณ์เรือ่งพฤตกิรรมทางเพศ ของวยัรุ่นการ
เสรมิสรา้งทกัษะชวีติ และการใหก้ารปรกึษา. กรงุเทพมหานคร: กระทรวงสาธารณสุข.  

กรมสุขภาพจติ. (2554). แบบวดัสุขภาพจติคนไทย. สบืคน้จาก 

http://www.dmh.go.th/main.asp 
กรมอนามยั. (2542). รายงานสถานการณ์การแทง้ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2542. กรงุเทพฯ: กระทรวง

สาธารณสุข.  
กรมอนามยั. (2547). สถานการณ์แทง้ในประเทศไทย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะห์

ทหารผ่านศกึ. 
กรมอนามยั. (2552). สถานการณ์การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น. กรงุเทพฯ: โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะห์

ทหารผ่านศกึ. 
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาต ิ(UNFPA). (2555). รายงานทบทวนและสงัเคราะห ์การ

ป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละเอชไอว ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิบรกิารทางเพศใน
ประเทศไทย. สบืคน้จาก http://www.unfpa.org/public/. 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ (2552). รายงานประจ าปี รายงาน
สถานการณ์ทางสงัคมและความมัน่คงของมนุษยร์ะดบัประเทศ. กรงุเทพฯ: กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย.์ (2553). สภาวะการมบีุตรของวยัรุ่น ไทย. 
สบืคน้จาก http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic-5614.doc.  

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์. (2554). ระบบรายงานสภาวะการมบีุตร
ของวยัรุน่. สบืคน้จาก http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic-
5614.doc.  

http://www.stopteenmom.com/education-detail.php?id=21
http://www.dmh.go.th/main.asp
http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic-
http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic-
http://www.m-society.go.th/document/statistic/statistic-


246 

กฤตยา อาชวนิจกุล,วราภรณ์ แช่มสนิท. (2538). วยัรุน่ชายไทยกบัการซื้อประเวณี: การศกึษา
แนวทางการเปลีย่นแปลงค่านิยมการซื้อประเวณี. เชยีงใหม่: ศูนยส์ตรศีกึษา คณะ
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

กิง่กาญจน์ กาบเครอื. (2546). ปจัจยัทางพุทธศาสนาต่อพฤตกิรรมทางเพศของนกัเรยีน 
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนสงักดักรมสามญัศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
กรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ).  มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ, กรงุเทพฯ. 

กุลวด ีเถนวอ้ง (ราชภกัด)ี. (2551). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อน 
วยัอนัควรและแนวทางการแก้ปญัหาอยา่งยัง่ยนื: กรณศีกึษาจงัหวดัปทุมธานี.
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี, ปทุมธานี. 

กุหลาบ ไทรโพธิภ์ู่. (2546). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการรกัษาความสะอาด
ของนกัเรยีนมธียมศกึษาตอนตน้. ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒัน-
บรหิารศาสตร ์. 

เกษม จนัทรศร. (2541). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต้านทานการเสพยาบา้ของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

งามตา วนินทานนท.์ (2536). รายงานการวจิยัเรือ่ง ลกัษณะทางพุทธศาสนาและพฤตกิรรม
ศาสตรข์องบดิามารดาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมเลี้ยงดูบุตร. กรงุเทพฯ: ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 

งามตา วนินทานนท.์ (2550). ดชันีการมภีูมคิุม้กนัทางจติ: ทีม่าและความหมายของ 
องคป์ระกอบส าคญั. ใน เอกสารการประชุมเชงิปฏบิตักิารนกัวจิยั รุน่ที ่1 ครัง้ที ่3 เรือ่ง 
แผนงานวจิยัเพือ่เพิม่พนูจรยิธรรม ปญัญา และสุขภาพจติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ 
พอเพยีง. โดย โครงการวจิยัแมบ่ท: การวจิยัและพฒันาระบบพฤตกิรรมไทย ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิวนัที ่8-11 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมออลเิดย ์อนิ  
รสีอรท์ รเีจนท ์บชี ชะอ า จงัหวดัเพชรบุร.ี  

งามตา วนินทานนท.์ (2551). จติวทิยาสงัคม. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 

งามตา วนินทานนท.์ (2553). ปจัจยัเชงิเหตุทางจติสงัคมและปจัจยัเชงิผลดา้นการจดัการกบั
ความเครยีดของพฤตกิรรมรกัการอ่านในนกัเรยีนวยัรุน่. วารสารพฤตกิรรมศาสตรเ์พือ่
การพฒันา, 2(1), 1-17. 

จรรยา ดวงแกว้. (2539). ความรูท้ศันคตแิละพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย กรงุเทพมหานคร. กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



247 

จรรยา สุวรรณทตั. (2535). พฤตกิรรมศาสตร ์(ล. 1, พืน้ฐานความเขา้ใจทางจติวทิยา).
กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

จติตพิร ไวโรจน์วทิยาการ. (2555). ปจัจยัเชงิเหตุและผลของพฤตกิรรมตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีงของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ในโรงเรยีนทีป่ระยกุตห์ลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ 
กรงุเทพฯ. 

จนิตนา สายทองค า. (2539). การศกึษาปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาต่อและไมศ่กึษาต่อของ
นกัเรยีนวทิยาลยันาฏศลิป์. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, กรงุเทพฯ. 

จรุพีร ภบิาลจนัทร.์ (2551). จติลกัษณะและสถานการณ์ในการท างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
ป้องกนัอนัตรายจากการท างานของพนกังานปฏบิตักิารในโรงงานอุตสาหกรรมผลติ
พลาสตกิทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานระบบการบรหิารงานคุณภาพ ISO 9001. 
(วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, 
กรงุเทพฯ. 

จฬุารตัน์ หา้วหาญ. (2539). พฤตกิรรมทางเพศและปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการมเีพศสมัพนัธ์
ของนกัเรยีนวยัรุน่ชาย ในเขตเทศบาลเมอืงสุรนิทร.์ (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). 
มหาวทิยาลยัมหดิล, นครปฐม. 

เฉลมิศร ีอานก าปงั. (2553). การตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควรของวยัรุน่หญงิในต าบลแห่งหนึง่ของ
จงัหวดันครราชสมีา. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครราชสมีา, นครราชสมีา. 

ชบาไพร โพธิส์ุยะ. (2550). ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชย้าเมด็คุมก าเนิดฉุกเฉินของ
วยัรุน่ในจงัหวดัเชยีงใหม่. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 
เชยีงใหม.่ 

ณฐาภพ ระวะใจ. (2554). ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัการเสีย่งทางเพศของนกัศกึษา
ในสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร. 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, 
กรงุเทพฯ.  

ณฐัชนก เหล่าสุขสกุล. (2538) .ทศันะเรือ่งเพศ และพฤตกิรรมการซื้อบรกิารทางเพศ ของกลุ่ม
ชายชนชัน้กลาง. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัมหดิล, กรงุเทพฯ.  

ณฐัพร สายพนัธุ.์ (2546). พฤตกิรรมทางเพศและปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการมเีพศสมัพนัธ์
ของวยัรุน่ในสถานศกึษา สงักดักรมอาชวีศกึษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร. 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น. 



248 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2530). การพฒันาจติใจของขา้ราชการ: หลกัและแนวปฏบิตัทิาง
วชิาการ. ใน รายงานการประชุมสมัมนาเรือ่ง กลวธิเีพือ่บรรลุผลในการพฒันา
บุคลกิภาพและจรยิธรรมของนิสตินกัศกึษา (น. 129-137). กรงุเทพฯ: ส านกังานปลดั
ทบวงมหาวทิยาลยั.  

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2536). ลกัษณะทางจติและพฤตกิรรมของนกัเรยีนวยัรุน่ทีอ่ยูใ่นสภาวะ
เสีย่งในครอบครวัและทางป้องกนั. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2538). ทฤษฎตีน้ไมจ้รยิธรรม: การวจิยัและการพฒันาบุคคล  
(น. 161-167). กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2541). รปูแบบทฤษฎปีฎสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism model) เพื่อ
การวจิยัสาเหตุของพฤตกิรรมและการพฒันาพฤตกิรรมนุษย์. วารสารทนัตาภบิาล, 
10(2), 105-108 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2543). เอกสารประกอบการบรรยายวชิา พค.604 จติวทิยาสงัคมกบั
การพฒันาประเทศ. กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2544). สตปิญัญาและความสามารถทางการรูก้ารคดิ เพือ่วธิชีวีติที ่
ดกีว่า. กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2541). รปูแบบปฏสิมัพนัธน์ิยม (Interactionism model) เพื่อการวจิยั 
สาเหตุของพฤตกิรรมและการพฒันาพฤตกิรรมมนุษย์. วารสารทนัตาภบิาล,  
10(2), 105-108. 

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2550). การสงัเคราะหง์านวจิยัเกีย่วกบัคุณธรรมจรยิธรรมในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ. กรงุเทพฯ: ส านกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู้. 

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2551). หลกัและวธิกีารประมวลเอกสาร เพือ่ความเป็นเลศิในการ 
วจิยัทางจติพฤตกิรรมศาสตร ์(พมิพค์รัง้ที ่2). กรงุเทพฯ: เอทพีรนิติง้. 

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. (2550). หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงในระดบั
บุคคล: ทฤษฎ ีและผลการวจิยัเพื่อสรา้งดชันีในแนวจติพฤตกิรรมศาสตร์. วารสาร 
พฒันบรหิารศาสตร,์ 47(มกราคม), 27-79. 

ดุจเดอืน พนัธุมนาวนิ และงามตา วนินทานนท์. (2551). การวจิยัเพือ่พฒันาเครือ่งมอืวดัทางจติ
แบบพหุมติ ิดา้นการมภีมูคิุม้กนัตน. กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบบรหิารศาสตร.์ 

ทองด ีหาญนอก. (2552). รายงานการวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องนกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย โรงเรยีนอสัสมัชญันครราชสมีา. นครราชสมีา: โรงเรยีนอสัสมัชญั
นครราชสมีา. 



249 

ทองพลู บวัศร.ี (2550). ปจัจยัเชงิเหตุแบบบรูณาการระหว่าง การฝึกอบรม ครอบครวั และจติ
ลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพรอ้มทีจ่ะปรบัตวัเป็นคนดขีองเยาวชนกระท าผดิในบา้น
กาญจนาภเิษก. ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์. 

นิมติ มัง่มทีรพัย.์ (2541). ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศและเพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานในวยัรุ่น. 
(ปรญิญานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, กรงุเทพฯ. 

นิศากร สนามเขต. (2550). การมภีูมคิุม้กนัภายในและภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบั พฤตกิรรมการ
คบเพือ่นอยา่งเหมาะสม ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. (วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

บงัอร เทพเทยีน. (2550).วฒันธรรมทางเพศและชวีติครอบครวัของกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนั. 
(วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, 
กรงุเทพฯ. 

บุญรบั ศกัดิม์ณ.ี (2532). การเสรมิสรา้งจติลกัษณะเพือ่พฒันาพฤตกิรรมการท างานราชการ. 
(วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, 
กรงุเทพฯ. 

ประสาท อศิรปรดีา. (2533). จติวทิยาการศกึษา. มหาสารคาม: กราฟฟิคอารท์. 
ปานวาด ปรยีานนท.์ (2548). การป้องกนัพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธข์องนักศกึษาชาย 

มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
กรงุเทพฯ. 

ปวณีา สายสงู. (2541). พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัศกึษา ระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัน่าน.
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, เชยีงใหม่. 

พชัรนิทร ์วนิยักุลพงศ.์ (2546). การอบรมเลี้ยงดขูองบดิา มารดากบัทศันคตต่ิอการม ี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสของเดก็วยัรุน่. (วทิยานพินธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, กรงุเทพฯ. 

พนอวด ีจนัทนา. (2547). พฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธข์องนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอน
ปลายในชุมชนเกาะสมยุ. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศลิปากร, 
กรงุเทพฯ. 

พนูฤด ีสุวรรณพนัธุ.์ (2537). ปจัจยัทางครอบครวั และโรงเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง กบัลกัษณะทางพุทธ
ศาสนาของนกัเรยีน ในชุมชนทีม่รีะดบัการพฒันาต่างกนั. กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติ 
พฒันบรหิารศาสตร.์ 

พมิพวลัย ์บุญมงคล. (2541). องคค์วามรูข้องงานวจิดัเอดสด์า้นสงัคมศาสตรแ์ละ 
พฤตกิรรมศาสตร.์ กรงุเทพฯ: โรงพมิพร์ุง่แสง. 



250 

พรพมิล ไวทยางกูร. (2548). พฒันาการวยัรุน่. กรงุเทพฯ: ตน้ออ้แกรมมี.่ 
พรรณี ภาณุวฒัน์สุข และรตันา ส าโรงทอง. (2542). พฤตกิรรมทางเพศและความคดิเหน็ในเรือ่ง

เพศของวยัรุน่ในชุมชนคลองเตย. วารสารโรคเอดส,์ 11(4 ), 205-216. 
พสิมยั นพรตัน์. (2543). ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีนมธัยมศกึษา

และอาชวีศกึษา. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, เชยีงใหม.่ 
มนูญ ภขูลบิเงนิ. (2547). ปจัจยัทางจติสงัคมทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการประหยดัของ

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์. 

เมธนิี คุปพทิยานันท.์ (2546). รายงานการวจิยัเรือ่ง ประสทิธผิลของการฝึกอบรมทางจติ
พฤตกิรรมศาสตรเ์พือ่ปลูกฝงัและพฒันาพฤตกิรรมทนัตสุขภาพเดก็นกัเรยีน
ประถมศกึษา. กรงุเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ 

ยศ สนัตสมบตั.ิ (2538). ฟรอยดแ์ละพฒันาการของจติวเิคราะห:์ จากความฝนัสู่ทฤษฎสีงัคม. 
กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

รสนนัท ์ณ นคร. (2550). ปจัจยัเชงิเหตุแบบบรูณาการทางจติลกัษณะและสถานการณ์ 
ทีเ่กีย่ว ขอ้งกบัพฤตกิรรมการออมเงนิของนกัเรยีนระดบัมธัยมต้นทีม่ธีนาคารโรงเรยีน.  
ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

รวกิาญจน์ เดอืนดาว. (2547). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการขบัขี ่
อยา่งปลอดภยัของพนกังานขบัรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ภาคนิพนธค์ณะพฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

รจุเิรศ พชิติานนท.์ 2546. ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมฉลาดเลอืกกนิของ
นกัเรยีนวยัรุ่นตอนปลาย. ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร.์ 

ลนิดา สุวรรณด.ี (2543). ปจัจยัทางจติสงัคมเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการลดปรมิาณขยะของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการรุง่อรณุ. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

วรรณลดา กนัตโ์ฉม. (2553). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความฉลาดคบเพือ่นของ
นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติพฒัน-
บรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

วรรณี วรรณชาต.ิ (2541). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการคบเพือ่นแบบเสีย่ง
เอดสข์องนกัศกึษาชายในมหาวทิยาลยั. กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

วรญัญา พทิกัษ์เทพสมบตั.ิ (2545). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชย้าคุมก าเนิดฉุกเฉินของ
วยัรุน่ ในเขตกรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=creator&CreatorId=273575&doc_type=0&q=%C7%C3%D1%AD%AD%D2%20%BE%D4%B7%D1%A1%C9%EC%E0%B7%BE%CA%C1%BA%D1%B5%D4
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%E0%A1%C9%B5%C3%C8%D2%CA%B5%C3%EC&field=21&institute_code&option=showindex_subject&doc_type=
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2%E0%A1%C9%B5%C3%C8%D2%CA%B5%C3%EC&field=21&institute_code&option=showindex_subject&doc_type=


251 

วไิลลกัษณ์ เสรตีระกูล. (2537). การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความรูเ้รือ่งโรคเอดสแ์ละการใช้
ถุงยางอนามยัในการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธข์องนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีน
สถาบนัอุดมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร. กรงุเทพฯ: โครงการพฒันาภมูปิญัญาและ
การวจิยัเพื่อป้องกนัและแกไ้ข ปญัหาเอดส ์ทบวงมหาวทิยาลยั. 

ศรณัย ์พมิพท์อง. (2554). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมป้องกนัโรคเอดสใ์น 
ชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชาย. (วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ). สถาบนับณัฑติ  
พฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล. (2552). สมัพนัธภาพในครอบครวั
ไทย. นครปฐม: แทนทองชนิวฒันการพมิพ ์. 

สมพล พงศไ์ทย. (2549). การตัง้ครรภไ์มว่างแผนและการตัง้ครรภไ์มป่รารถนา. ธรรมศาสตร์
เวชสาร, 6(3), 532-534. 

สมภพ เรือ่งตระกูล. (2542). คู่มอืจติเวชศาสตร ์(พมิพค์รัง้ที ่6). กรงุเทพฯ: เรอืนแกว้. 
สมภพ เรือ่งตระกูล. (2543). การหยา่รา้งและผลกระทบต่อเดก็ ในโรคทางจติเวชในเดก็และ

วยัรุน่. กรงุเทพฯ: เรอืนแกว้การพมิพ์. 
ส านกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย.์ (2549). การส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนทีม่ต่ีอการใชเ้วลาของ ครอบครวั. 
สบืคน้จาก http://www.romen-family.go.th. 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร.ี (2554). ระบบรายงานการด าเนินงานโครงการการป้องกนั
การตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น จงัหวดัลพบุร.ี ลพบุร:ี ส านกังาน. 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร.ี (2556). รายงานผลการด าเนินงานตามตวัชี้วดักระทรวง
สาธารณสุข. ลพบุร:ี ส านกังาน. 

ส านกัวจิยัเอแบคโพล. (2547). ค่านิยมทางเพศและพฤตกิรรมเสีย่งในวยัรุน่. สบืคน้จาก 
http://www.abacpoll.com/main.html 

ส านกัระบาดวทิยา. (2553). การเฝ้าระวงัพฤตกิรรมเสีย่งในกลุ่มนกัเรยีนชาย-หญงิ. นนทบุร:ี 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. 

สริมิล ธรีะประทปี. (2549). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมรกันวลสงวนตวัของ 
นกัเรยีนหญงิสายอาชวีศกึษา. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติ-   
พฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

สุชาดา ชลานุเคราะห.์ (2553). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมการท างานอยา่งม ี
จรยิธรรมของหวัหน้าสถานีอนามยั. ภาคนิพนธค์ณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

สนุิตย ์พวัพนัพฒันา. (2547). พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษาในอ าเภอพาน. 
(วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ.. 

http://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2,
http://search.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%20%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2,
http://www.abacpoll.com/main.html


252 

สุภาชยั สาระจรสั. (2553). การตัง้ครรภข์องเดก็หญงิวยัเยาว:์การศกึษาเชงิปรากฏการณ์วทิยา. 
(วทิยานิพนธป์รญิญาดุษฎบีณัฑติ). มหาวทิยาลยับรูพา, ชลบุร.ี 

สุภาสนิี นุ่มเนียน. (2546). ปจัจยัทางสภาพแวดลอ้มและจติลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
รบัผดิชอบต่อหน้าทีข่องนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้. ภาคนิพนธม์หาบณัฑติ คณะ
พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

สมุาล ีสวยสอาด. (2550). ปจัจยัทางจติสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพรอ้มในการมพีฤตกิรรมเสีย่ง
ทางเพศของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ ในกรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, กรงุเทพฯ. 

สุมติตรา เจมิพนัธ.์ (2545). จติลกัษณะและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการเรยีน 
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร,์ กรงุเทพฯ. 

เสาวภา เบญ็จพนัธุท์ว.ี (2540). ความสมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลี้ยงดแูละสมัพนัธภาพใน
ครอบครวักบัเอกลกัษณ์แห่งตนของเดก็วยัรุ่น. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร, กรงุเทพฯ. 

หลุย จ าปาเทศ. (2542). จติวทิยาการบรหิาร. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
อนนัต ์จนัทรโอภากร. (2553). ความรบัผดิในความเสยีหายของบดิา มารดา หรอืผูม้หีน้าทีด่แูล

ต่อการกระท าผดิของเดก็และเยาวชน. กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัและใหค้ าปรกึษาแห่ง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

อเนก อารพีรรค. (2548). เพศศาสตรใ์นสตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา. กรงุเทพฯ: พมิพด์.ี 
องัสนา บุญธรรม. (2535). เปรยีบเทยีบปจัจยัท านายพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศ ต่อการตดิเชื้อโรค

เอดส ์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย เขตชนบทกบัเขตเมอืง จงัหวดันครราชสมีา. 
กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหดิล. 

อาทติย ์รตันาสมจติร. (2547). ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธก์บัหญงิคนรกัของ
นกัศกึษาชายในมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา. (วทิยานิพนธป์รญิญา
มหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา, กรงุเทพฯ.  

อุมาพร ตรงัคสมบตั.ิ (2549). ความรนุแรงในวยัรุ่นไทย: รายงานการทบทวนองคค์วามรูแ้ละ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย. กรงุเทพฯ: โรงพมิพอ์งคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ. 

อุไรรตัน์ แกว้ไกรสร. (2553). ปจัจยัดา้นครอบครวัทีส่่งผลต่อสมัพนัธภาพในครอบครวัและ
ความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งยาเสพตดิของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสงักดั
กรงุเทพมหานคร. (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ). มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 
กรงุเทพฯ. 

http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1377Y312GM081.6148&profile=swu&uri=link=3100007@!2025021@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=3&source=10.1.117.3@!hzndb&term=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99+%2F&index=
http://library.swu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=1377Y312GM081.6148&profile=swu&uri=link=3100007@!2025021@!3100001@!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=3&source=10.1.117.3@!hzndb&term=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99+%2F&index=


253 

Aarons, Gregory A. et al. (2008). Association between mental and physical health 
problems in high-risk adolescents: A longitudinal study. Journal of Adolescent 
Health, 43(May), 260-267. 

Abramson, P. R. (1983). Implication of the sexual system. In Adolescent, sex and  
contraception. Englewood, NJ.: Lawrence Eribaurm Associated.  

Ackerman, N. W. (1962). Family psychotherapy and psychoanalysis: The  
implications of difference. Family Process, 1(1), 30-43. 

Adams, G. R., Gullotta,T. P., & Markstrom-Adams, C. (1994). Adolescent life 
experiences (3rd ed.). Pacific Grove, CA: Brooks Cole. 

Allport, G. W. (1967). Reading in attitude theory and measurement. New York: Wiley.  
Amara Soonthorndhada. (1996). Sexual attitudes and behaviors and contraceptive use of 

late female adolescents in Bangkok: A comparative study of students and factory 
workers. NaKornpratom: Institute for Population and Social Research, Mahidol 
University . 

Atkinson, J. W. (1966). Motives in fantasy, action and society affiliated East-West press. 
New Delhi: Putltd.  

Baldwin, A. L. (1980). Theories of child development, (2nd ed.). New York: John  
Wiley. 

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: Prentice-Hall. 
Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. Developmental 

Psychology Monographs, 4, 639-652 
Bergman, H. C. (2001). Measuring outcome hospital and community psychiatry.  

Journal of Hospital and Community Psychiatry, 35(12), 1236-1237. 
Berk, L. E. (2003). Child development (6th ed.). Boston: Pearson Education. 
Bethea, L. (1999). Primary prevention of child abuse. American Family Physician, 15, 

59(6), 1577-1585. 
Book-Gunn, J., & Furstenberg, F. F. (1990). Adolescent sexual behavior in adolescent 

behavior and society. New York: McGraw-Hill.  
Brown, Larry K. et al. (2006). Depressive symptoms as a predictor of sexual risk  

among African American adolescents and young adults. Journal of  
Adolescent Health, 39(September), 1-8. 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.1962.00030.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1545-5300.1962.00030.x


254 

Calas, M. B. et al. (1967). Organization culture: A critical assessment. In Handbook of 
Organizational communication: An interdisplinary perspective. Newbury Park, CA: 
Wiley. 

Chai Podhisita., & Umaporn Pattaravanich. (1995). Youth in contemporary Thailand:  
Results from the family and youth survey. Nakhon Pathom: Institute for  
Population and Social Research Mahidol University . 

Chandrika Subsinghe. (1998). Determinants of knowledge on reproductive and sexual 
health among Sri Lankan Youth. Bangkok: Mahidol University.  

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences.  
New York: Academic Press. 

Coke, M. M. (1992). Correlatates of life satisfaction among elderly African. Americans. 
Journal of Gerontology, 47, 305-320 

Crandall, V. C. (1969). Sex differences in expectancy of intellectual and academic  
reinforcement. In C. P. Smith (Ed.), Achievement-related motives in children.  
New York: Russell sage Foundation. 

Crisp, B. R., & Barber, J. G. (1995). The effect of locus of control on the association  
between risk perception and sexual risk-taking. Personality and Individual 
Difference, 19, 841-845.  

Crozier, I. (2008). Sexual inversion: A critical edition. New York, N.Y: Palgrave Macmillan.  
Daccy, J. S. (1980). Adolescent today. California: Goodyear.  
De Santis, J. P., Colin, J. M., Provencio, V. E., & McCain, G. C. (2008). The 

Relationship of depressive symptoms, self-esteem, and Sexual behaviors in a 
predominantly Hispanic sample of men who have sex with men American. 
Journal of Men’s Health, 2(January), 314-321. 

Descrochers, J. E. (n.d.). Divorce: A parents' guide for supporting children. Retrieved 
from http://www.nasponline.org/resources/parenting/divorce_ho.aspx.  

Durex. (2005). Durex global sex surveys. Retrieved from http//www.durex.com 
Edin, K., & Kefalas, M. (2005). Promises can keep: Why poor women put motherhood 

before marriage. Journal of Adolescent Health, 27(June), 198-202. 
Emile, D. (1951). Suicide: A story in sociology. New York: Free Press. 
Endler, N. S., & Magnusson, D. (1977). Personality at the crossroad: Current Issues in 

interactionnism psychology. Hillsdale, NJ.: LEA Publishers . 

http://www.nasponline.org/resources/parenting/divorce_ho.aspx


255 

Evans, S., Ferrando, S. J., Rabkin, J. G., & Fishman, B. (2000). Health locus of control, 
distress, and utilization of protease inhibitors among HIV-Positive men. Journal 
of Psychosomatic Research, 49(August), 157-162. 

Fathalla, M. F., & Rosenfield, A. (1990). Reproduction health global issues.  
The FIGO, 3, 100-121. 

Freud, S. (1940). An outline of psychoanalysis, Standard edition. New York: Basic 
Books. 

Freud, S. (1962). Three Essays on the Theory of Sexuality. New York: Basic Books.  
Fried-Man, H. S. (1989). Health psychology. Englewood, NJ.: Prentice Hall. 
Friese, M., & Hofmann, W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-

control, and the guidance of behavior. Journal of Research in Personality,  
43(October), 795-805. 

Fuhrmann, B. (1990). Adolescence. New York: Scott Foresman. 
Garton, S. (2004). Histories of sexuality. New York: Routledge. 
Germain, A., Nowrojee, S., & Pyne, H. H. (1994). Setting a new agenda: Sexual and  

reproductive health and rights. In S. Gita, A. Germain & L. C. Chen (Eds.),  
Population policy reconsidered. Boston:  Harvard University Press. 

Gilley, J. W., & Eggland, S. A. (2002). Principles of Human Resource Development.  
New York: Cambridge Press. 

Godenzi, A., Schwartz, M. D., & Dekeseredy, W. S. (2001). Toward a gendered social 
bond/male peer support theory of university woman abuse. Critical Criminology, 
10(1), 1-16. 

Good, C. V. (1959). Dictionary of education ( 2nd ed.). New York: McGraw-Hill.  
Greenberg, D. F. (1988). The Construction of homosexuality. Chicago: University of 

Chicago Press. 
Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1989). Parent styles associated with children s self 

regulation and competence in school. Journal of Educational Psychology,  
81, 143-154. 

Grosman, C. (1989). Possible Underlying Mechanism of sexual dimorphism in the 
immune response, fact and hypothesis. Journal of Steroid Biochem,  
34(1-6), 241-251. 

Hamilton, B. E., Martin, J. A., & Ventura, S. J. (2014). Births: Preliminary data for 2007 
Retrieved from http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr57/nvsr57_12.pdf. 

http://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr57/nvsr57_12.pdf


256 

Hill, H. (1930). The family: An introduction. Retrieved from http://www.allacademic.com/ 
meta/p93933_index.htm .  

Hirschi, T. (1969). Cause of delinquency. Los Angles, Calif: University of California 
Press. 

Hurlock, E. B. (1974). Child development (2nd ed.). New york: McGraw-Hill.  
Jung, C. G. (1923). Psychological types. New York: Harcourt. 
Kandel,E., & Mednick, S. A. (1991). Prenatal complications predict violent offending.  

Criminology, 29, 512-529. 
Kendler, H. H. (1963). Attitude. Retrieved from http//sarawud.Wordpress.com. : 572 
Kidd, J. R. (1973). How adults learn. Chicago: Association Press. 
Kinsey, A. et al. (1975). Sexual behaviour in the human female. Philadelphia: Saunders.  
Kirkendall, W. I. (1965). Adolescent. New York: Appleton. 
Ladewig, P. W., London, M. L., & Olds, S. B. (1994). Essentials of maternal-newborn 

nursing. Redwood City, Calif.: Addison-Wesley Nursing,| 
Lamm, H., & Rolf, W. (1967). Schmidt and Gisela trommsdoff. sex and social class as 

determinant of future orientation (time perspective) an adolescents. Journal of 
Personality and Social, 54(3), 317-326. 

Lamm, H., Schmidt, R. W., & Trommsdorff, G. (1976). Sex and social class as 
deteminants of future orientation in adolescent. Journal of Personality and Social 
Psychology, 34(3), 428. 

Laumann, E. O., Gagnon, J. H., Michael, R. T., & Michaels, S. (1994). The social 
organization of sexuality: Sexual practices in the United States. Chicago: 
University of Chicago Press. 

Lindgren, H. C., & Burne, D. (1973). Introduction to social psychology (2nd ed.).  
New York: Wiley. 

Lyon, J. B. (1977). A study of experimental, motivational, and personality factors Related 
to vocational decision versus indecision. (Unpublished doctoral dissertation). 
Ramkhamhang University, Bangkok.  

Maccoby, E. E., & Martin, J. (1983). Socialization in the context of family: Parent-child 
Interaction. In P. H. Mussen (Ed.), Handbook of child psychology, (Vol. 4). New 
York: Wiley. 

Mahoney, M. J., & Thoreson, C. E. (1974). Self-control: Power to the person. Monterey, 
CA.: Brooks/Cole. 

http://www.allacademic.com/


257 

Malinowski, B. S. (1944). A scientific theory of culture. Chapel Hill: University of North 
Carolina Press. 

Mark, W. (1993). Age, peers, and delinquency. Criminology, 31(1), 17-40. 
Martinez-Pons, M. (2001). The psychology of teaching and learning: A three step 

approach. London: Continuum International Publishing Group. 
McClelland, D. (1964). The achieving society. Princeton, NJ: Van Norstrand. 
McGuire, J. S. G., & Gray, D. E. (1970). Motivation and modern, management.  

Reading,Mass.,: Addison-Wesley . 
Mead, R. D. (1971). Future time perspective of college students in America  

and lndia. In Experimental social psychology ( Vol.7. pp. 249-293). New York : 
Academic Press 

Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press,  
Mischel, W. (1975). Processes in delay of Gratification. In L. Berkowitz (Ed.), Advance in 

experimental social psychology ( Vol.7). New York: Academic Press.  
Mischel, W., & Gilligan, C. (1964). Delay of gratification, motivation for the prohibited 

gratification, and responses to temptation. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 69, 411-417. 

Mollborn, S. (2007). Making the best of a bad situation: Material resources and teenage 
parenthood. Journal of Marriage and Family, 69, 92-104. 

Mondimore,F. M. (1996). A natural history of homosexuality. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press.  

Morrow, W. R., & Wilson .(1961). Family relations of bright high-achieving and 
underachieving high school boys. Child Development, 32(6), 508-814. 

Morstain, B. R., & John C. S. (1974). Reasons for participation in adult education 
courses: A multivariate analysis of group differences. Adult Education,  
24(2), 83-89 

Murphy, G., Murphy, L., & Newcomb, T. (1973). Attitude. Retrieved from 
http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm. 

Murray, E. J. (1964). Motivation and emotion. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 
Murry, C. L. (2006). Juvenile delinquency and family structure: Links to severity and 

frequency of offering. Retrieved from http://www.cj-resources.com/ 
…Juvenile_Justice.../Crystal%20mur  

http://www.novabizz.com/NovaAce/Attitude.htm
http://www.cj-resources.com/


258 

Mussen, P. H. (1963). Child development and personality. Tokyo: John Weatherhill.  
Nanda, S. (1998). Neither man nor woman: The hijras of India. Belmont, CA.: Cengage 

Learning.  
Newcomb. (1854). Attitude. Retrieved from http://www.novabizz.Ace/ Attitude.htm . 
Nielsen, L. (1991). Adolescence: A contemporary view. (2nd ed.). Fort Worth: Holt, 

Rinehart  and Winston.  
Nijhof, K. S., & Rutger, C. E. (2007). Parenting styles, coping strategies, and the 

expression of homesickness. Journal of Adolescence, 30, 709-720. 
Norman, L. M. (1971).The evolution of the human mind. Houghton: Mifflin.  
Nurmi, J. E. (1991). How do adolescents see their future?: A review of the development 

of future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1-59. 
Nye, F.I. (1972). Length of the Y chromosome in criminal males. Clinical Genetics, 

3,4(July), 281-285. 
Nye, R. A. (1999). Sexuality. Oxford, Oxford University Press. 
Parson, T. (1976). Societies: Evolutionary and comparative perspectives. New York: The 

Free Press. 
Platt, J. J.,& Russell, E. (1968). Internal-external control of reinforcement, time 

perspective, adjustment, and anxiety. The Journal of General Psychology,  
79(1), 121-128 

Powell, M., & Bloom, V. (1971). Development of the reasons for vocational choices. 
Vocational Guidance and Career Development, 10, 528-561. 

Pulkkinen, L., & Ronka, A. (1994). Personal control over development, identity 
formation, and future orientation as components of life orientation: A 
developmental approach. Department of Psychology, 32(2), 260-271. 

Raddaffe, A. R. (1971). Structure and function in primitive society. London: Cohen& West. 
Rokeach, M. (1967). Beliefs, attitudes and values. San Francisco: Jossey-Bass.  
Roscoe, W. (1996). Writing queer culture. Chicago: University of Illinois Press.  
Rosenberg, M. J., & Hovland, C. I. (1960). Cognitive, affective and behavioral 

components of attitudes. In Attitude organization and change. New York: Yale 
University Press. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external  
control of reinforce. New York: McGraw Hill. 

http://openlibrary.org/authors/OL4344665A/Norman_L._Munn
http://openlibrary.org/publishers/Houghton_Mifflin
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Platt%2C+Jerome+J.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Eisenman%2C+Russell)
http://www.tandfonline.com/loi/vgen20?open=79#vol_79


259 

Rivers, S. E., Reyna, V. F., & Mills, B. A. (2008). Risk taking under the influence: A 
fuzzy-trace theory of emotion in adolescence. Developmental Review,  
28, 107-144  

Robinson, R. W. (1973). The development of Item which accesses the process of 
controlling variables and Interpreting data. (Doctoral dissertation). University of 
Arizona, Tucson. 

Rogers, D. (1972). Issues in adolescent psychology. New York: Meredith 
Cooperation. 

Rosenberg, R. J. (1960). Attitude organization and change: And analysis of consistency 
among attitude components. Westport: Greenwood Press. 

Sanford, F. H., & Wrightman, L. S. (1970). Psychology: A scientific study of man (3rd 
ed.). Belmont, Calif.: Brooks/Cole Pub. 

Santrock, J. W. (2007). Adolescence (7th ed.). New York: Mc Graw Hill. 
Sartsara Srisuman. (2001). Sexual attitudes and sexual behaviors among unmarried rural 

Thai youth. Bangkok: Mahidol University. 
Schwartz, M. D., DeKeseredy, W. S., Tait, D., & Alvi, S. (2001). Male peer support and 

a feminist routing activities theory: Understanding sexual assault on the college 
campus. Justice Quarterly, 18(3), 623-649. 

Sears, R., Leanor, E. M., & Harry L. (1957). Pattern or rearing. Evenston: Row, 
Peterson. 

Seginer, R., & Hoda, H. (1991). Cross-cultural variations of adolescents ‘future 
orientation: The case of Israeli Druze versus Israeli Arab and Jewish male. 
Journal of Cross Cultural Psychology, 22(2), 244-257. 

Sheldon, A. J. (1949). Undergraduate texts in mathematics. New York: Springer 
Short, J. F. (1960). Differential association as a hypothesis: Problems of empirical 

testing. Social Problems, 8, 14-25. 
Shrier, L. A. (2009). Depressive symptoms and sexual risk behavior in young, 

chlamydia-infected, heterosexual dyads. Journal of Adolescent Health, 45(July), 
63-69. 

Simon, L.G., and Conger, R.D. (2007). Linking mother-father differences in parenting to 
a typology of family parenting styles and adolescent outcomes. Journal of 
Family, 8, 212-241. 



260 

Simon, W. (2003). The postmodernization of Sex. In W. Jeffrey, H. Janet, & W.  
Matthew. (Eds.), Sexualities and society. Cambridge: Polity Press.  

Skinner, B. F. (1953). Applied history of psychology/learning theories science and human 
behavior. Retrieved form http://www.chontech.ac.th/abhichat/Edu_skinner.htm 

Smihcich, L., & Calas, M. B. el al. (1987). Organization culture: A critical assessment In 
F. Jablin, L. Putnam., & L. Porter (Eds),. Handboook of organizational 
Communication. Beverley Hills, Calif: Sage. 

Smit, J. et al. (2006). Mental health and sexual Risk behaviors in a South African  
township: A community-based cross-sectional study. Public Health, 120(6), 534-542. 

Steinberg, L. (1996). Adolescence (2nd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill. 
Stinett, N., Walters,J., & Kaye, E. (1984). Relationship in marriage and the family,  

(2nd ed.). New York: Macmillan. 
Strage, A. A. (1999). Authoritative parenting and college students: Academic adjustment 

and success. Journal of Educational Psychology, 91, 146-156. 
Strickland, B. R. (1977). Internal- external control of reinforcement. In Thomas Blass 

(Ed.). Personality variables in social behavior. New York: John Wiley  and Son. 
Suporn Koetsawang. (1993). Legally induced abortion in Thailand. Paper presented at 

IPPF SEAO Relational Program Advisory Panel Meeting on Abortion, Bali, 
Indonesia 

Taylor, P., Funk, C., & Clark, A. (2007). Generation gap in values, behaviors: As 
marriage and parenthood drift apart, public is concerned about social  impact. 
Retrieved from http://www.pewresearch.org/pubs/526/marriageparenthood 

Teevan, Jr., & James, J. (1972). Reference Group and Premarital Sexual Behavior. 
Journal of Marriage and the Family, 32 (May), 283-291. 

Tett, R. P., & Burnett, D. D. (2003). A personality trait-based Integrationists model of job 
performance. Journal of Applied Psychology, 88(3), 500-517. 

Thurstone, L. L. (1967). Reading in attitude theory and measurement. New York: 
Wiley.  

Thormberry, T. P., & Khohm, M. D. (1977). Peers drug use and delinquency. In D. Stoff, 
J. Breiling, & J. D.maser (Eds). Handbook of antisocial behavior. New York: Wiley. 

Triandis, H. C. (1971). Attitudes and attitude change. New York: Wiley. 
Udry, J. R. (1971). The social context of marriage (2nd ed.). New York: Philadelphia.  
 

http://www.pewresearch.org/pubs/526/marriageparenthood


261 

Umberson, D. (1992). Relationship between adult children and their Parents :  
Psychological consequence for both generation. Journal of Marriage and Family, 
54(August), 644-674. 

UNICEF. (1998). Report of the international conference on primary health. New York: 
UNICEF. 

UNESCO Bangkok, Thailand. (2002). Thailand demographic characteristics of 
adolescence. in adolescent reproduction & sexual health web (ARSH Web). 
Retrieved from http://www.unescobkk.org/ips/arh-web/case-studies/Thailand/ 
1.htm. 

Vance, C. S. (1999). Anthropology Rediscovers Sexuality: A theoretical comment. In J. 
Robertson (ed.) Same-sex cultures and sexualities. Malden, MA.: Blackwell.  

 Von Bertalanffy, L. (1990). General system theory. New York: George Barziller. 
Wallin,J. E. (1939). Minor mental maladjustments in normal people; based on original 

autobiographies of personality maladjustments. A casebook for the use of 
students of mental hygiene, psychology, education, child development, sociology, 
and the formation of personality traits. Durham, N.C.: Duke university press. 

Walsh, W. B., Craik, K. H., & Price, R. H. (2000). Person-environment psychology: New 
direction and perspectives (2nd ed.). Mahwah, NJ.: Lawrence Erlbaum. 

Watson , R. G. Tharp. (1972). Self-directed behavior: Self-modification for personal  
Adjustment (4th ed.). Montery, Calif: Brooks Cole.  

Webley, P., & Nyhus, E. K. (2006). Parents’ influence on children’s future 
orientation and saving. Journal of Economic Psychology, 27(February),  
140-164. 

Weckowicz, T. E., & Liebel-Weckowicz, H. (1990). A history of great ideas in abnormal 
psychology. New York: North-Holland. 

Weeks, J. (2003). Sexuality. London, Routledge.  
Williamson,G. M., & Silverman, J. G. (2001).  Violence against female partners: direct 

and interactive effects of family history, communal orientation, and peer related 
variables. Journal of Social and Personal Relationship, 18,(4), 535. 

Wolfradt, U., Hemple, S., & Miles, J. N. (2003). Perceived Parenting Styles, 
Depersonalization, Anxiety  and  Coping  Behaviour  in  Adolescents. Personality 
and Individual Differences . 

http://www.unescobkk.org/ips/arh-web/case-studies/


262 

Wong, Siu K. (1999). Acculturation , peers , relations and delinquent behavior of 
Chinese-Canadian youth. Journal of  Adolescence, 34, 107-109. 

World Health Organization. (2013). The reproduction health of adolescent :A strategy for 
action. Geneva,: WHO. 

Wrigth, D. (1976). The psychology of moral behavior. Meddlesen, England: Penquin 
Book Company. 

Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and 
Row. 

Zimmerman, M., Ramirez-Valles, J., Suarez, E., Rosa, G., & Castro, M. (1997).  
An HIV/AIDS prevention project for Mexican homosexual men: An empowerment 
approach. Journal of  Health Education & Behavior, 24(2), 177-178. 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามในงานวิจยั 



 
ช่ือแบบวดัและช่ือตวัแปรในงานวิจยั 

 
ชุดท่ี ช่ือแบบวดั ช่ือตวัแปร 
1. รปูแบบการใชช้วีติ การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ 
2. การป้องกนัการตัง้ครรภ ์ พฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์
3. กลุ่มเพื่อนของฉนั การไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม 
4. ผูป้กครองของฉนั การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน   
5. คนทีใ่กลช้ดิ สมัพนัธภาพในครอบครวั 
6. ความรูส้กึนึกคดิในเรือ่งทัว่ไป สุขภาพจติ 
7. ความเขา้ใจตนเอง ลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน 
8. การดแูลตวัเอง ความเชื่ออ านาจในตน 
9. ความมุง่มัน่ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์
10. ความคดิเหน็ต่อเพศสมัพนัธ์ ทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์  
11. ความพรอ้มในการมพีฤตกิรรม

เสีย่งทางเพศ 
ความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์

12. ขอ้มลูทัว่ไป ลกัษณะทางชวีสงัคมและภูมหิลงั 
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แบบสอบถาม 

 

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีมีอิทธิพลพฤติกรรมการตัง้ครรภ ์
ในมารดาวยัรุ่น  จงัหวดัลพบรีุ 

 
เรยีน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวญานันท์  ใจอาจหาญ  นักศึกษาระดบัปรญิญาเอก  หลกัสูตร
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ   สาขาพฒันาสงัคมและการจดัการสิง่แวดลอ้ม  คณะพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ เนื่องดว้ยขา้พเจา้ก าลงัด าเนินงานวทิยานิพนธ์   
เรื่อง  “ ปจัจยัทางจติสงัคมทีม่อีทิธพิลพฤตกิรรมการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่น  จงัหวดัลพบุร ี”  
ขณะน้ีอยูร่ะหว่างการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  เพื่อแสวงหาปจัจยัเชงิเหตุของพฤตกิรรมการตัง้ครรภ์
ในมารดาวยัรุ่นและกลุ่มวยัรุ่นหญงิ โดยศกึษาสาเหตุจากปจัจยัภายในของตวับุคคล  สาเหตุ
ภายนอกที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลรอบขา้ง และสถานการณ์ต่างๆ ที่เอื้ออ านวยหรอืขดัขวางต่อ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์   

เนื่องจากท่านเป็นผูห้นึ่งทีจ่ะช่วยใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในครัง้นี้  ขา้พเจา้   
จงึขอความรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม ใชเ้วลาประมาณ 15-30  นาท ี ทัง้นี้  ขอใหท้่าน
ตอบตรงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด ข้อมลู/ค าตอบท่ีได้จากท่าน จะถือเป็นความลบั และไม่
มีการเปิดเผยช่ือของท่านให้ผูอ่ื้นทราบ เพราะขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ะถูกน ามาแปลผลโดยรวม
ในรปูของสรปุผลการวจิยั และจะไมม่กีารเปิดเผยขอ้มลูรายบุคคล ไมว่่าจะเป็นในกรณใีดกต็าม  
ผ่านการน าเสนอผลการวจิยัในภาพรวม ซึง่ผลการศกึษาในครัง้นี้  จะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
ในการก าหนดแนวทางการแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นมารดาวยัรุ่นจงัหวดัลพบุรต่ีอไป 

การเขา้รว่มการวจิยัในครัง้นี้ จะเป็นไปตามความสมคัรใจของท่าน ไมว่่าท่านตดัสนิใจ 
ทีจ่ะเขา้รว่มการวจิยัหรอืไม่กต็าม กจ็ะไม่มผีลกระทบใด ๆ ต่อท่าน  ถา้ท่านมขีอ้สงสยัใด ๆ ทาง
ผูว้จิยัยนิดตีอบขอ้สงสยัจากท่านตลอดเวลา ทาง Email Address yanan_koy@hotmail.com 
หรอืสามารถตดิต่อโดยตรงทางโทรศพัทห์มายเลข 081-946-1550  ซึง่ผูว้จิยัตอ้งขอขอบคุณใน
ความอนุเคราะหข์องท่านมา ณ ทีน่ี้ 

 
นางสาวญานันท ์ ใจอาจหาญ 

      ผูว้จิยั 
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ข้อแนะน าวิธีการตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : เพื่อเป็นการช่วยลดเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ ผูว้จิยัขอเสนอแนะวธิกีาร 
ดงัต่อไปนี้ 
 1. อ่านขอ้ความใหเ้ขา้ใจ 
 2. ขอใหท้่านคดิว่า ขอ้ความนี้เป็น “จริง” หรอื “ไม่จริง” ส าหรบัตวัท่านเอง 
 3. ถา้ “จริง” ใหค้ดิว่า จริงมากเพียงใด จาก 
  1) จริงเลก็น้อย ใส่เครือ่งหมาย ที ่“ค่อนข้างจริง” 
  2) จริงปานกลาง ใส่เครือ่งหมาย ที ่“จริง” 
  3) จริงมาก ใส่เครือ่งหมาย ที ่“จริงท่ีสดุ” 
   ถา้ “ไม่จริง” ใหค้ดิว่า ไม่จริงมากเพียงใด จาก 
    1) ไม่จริงเลก็น้อย ใส่เครือ่งหมาย ที ่“ค่อนข้างไม่จริง” 
    2) ไม่จริงปานกลาง ใส่เครือ่งหมาย ที ่“ไม่จริง” 
    3) ไม่จริงมาก ใส่เครือ่งหมาย ที ่“ไม่จริงเลย” 
 4. ใส่เคร่ืองหมายเลือกค าตอบเพียงข้อเดียวเท่านัน้ 
 
ตวัอย่างเช่น 
 
1. คุณชอบไปโรงเรยีน 
 .................   .................    .................      .................    .................     .................
   จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไม่จรงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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ชุดท่ี 1 รปูแบบการใช้ชีวิต  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.842 ” 

ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 

6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. เมือ่เพื่อนสนิทหรอืแฟน ชวนหนีเรยีนใหไ้ปเทีย่ว  ฉนัมกัจะตามไปเทีย่วดว้ยทนัที  (t = 7.29,      
    r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
2. ฉนัมกัไปเทีย่วตามล าพงั หรอืไปกบัเพศตรงขา้มสองต่อสอง (t = 6.76 , r = 0.54) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
3. เมือ่จะไปเทีย่ว หรอืออกจากบา้นในตอนกลางคนื ฉันจะตอ้งหาขอ้อา้งเสมอ ทีจ่ะขออนุญาต   
  ผูป้กครอง (t = 7.91 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
4. ฉนักลบับา้นตอนกลางคนืคนเดยีว (t = 6.43 , r = 0.52) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
5. ฉนัรบัฟงัและปฏบิตัติามค าแนะน าเรือ่งการวางตวัจากอาจารยห์รอืผูป้กครอง (t = 5.56 ,  
   r = 0.40) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
6. ฉนัหลกีหนีสิง่ทีต่อ้งท า เพื่อทีจ่ะไปเที่ยวกบัแฟน (t = 6.43 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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7. ฉนัจะชวนผูป้กครองไปดว้ย  เมือ่มคีวามจ าเป็น ตอ้งออกนอกบา้นตอนกลางคนื  (t = 6.28 ,  
   r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
8. ฉนัเลอืกอยูบ่า้น เมือ่เพื่อนชวนไปเทีย่วในสถานทีท่ีช่อบ แบบสองต่อสองหรอืไปเป็นคู่ๆ 
   (t = 10.11 , r = 0.59) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
9. ฉนัหลกีเลีย่งดื่มแอลกอฮอล ์เมือ่ไปงานเลีย้งกบัเพื่อน  (t = 2.80 , r = 0.23) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
10. ฉนัชอบลองสารเสพตดิใหมเ่สมอ (t = 4.17 , r = 0.33) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
11. ฉนัมกัจะเขา้ไปดภูาพ/คลิป๊โป๊ทางอนิเตอรเ์นต  เมือ่มโีอกาส (t = 7.11 , r = 0.53) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
12. ถา้ไมม่ใีครเหน็ ฉนัจะดูหนงัจากวซิดีทีีแ่สดงบทรกั (t = 4.18 , r = 0.26) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
13. ฉนัระวงัตวั  เมือ่ตอ้งอยูก่บัเพศตรงขา้มตามล าพงั (t = 6.90 , r = 0.47) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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14. เมือ่เพื่อนต่างเพศชวนไปตวิหนงัสอื หรอืดภูาพยนตร ์หรอืไปเทีย่วตามล าพงั  ฉันจะชวน
ผูอ้ื่นไปดว้ยเสมอ (t = 9.92 , r = 0.50) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
15. ฉนัจะไปเทีย่วเป็นกลุ่มใหญ่แทนการเทีย่วแบบสองต่อสองกบัเพศตรงขา้ม (t = 7.23 , 
    r = 0.54) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
 
ชุดท่ี 2 การป้องกนัการตัง้ครรภ ์ “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.823 ” 

ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 

6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. การคุมก าเนิดเป็นเรือ่งยุง่ยาก (t = 6.65 , r = 0.45) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
2. การคุมก าเนิดเป็นเรือ่งน่าอาย และไมค่วรเปิดเผยต่อผูอ้ื่น (t = 10.12 , r = 0.67) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

    

3. การกนิยาคุมก าเนิดทุกวนั เป็นเรือ่งน่าเบื่อหน่าย (t = 10.35 , r = 0.56) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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4. ยาเมด็คุมก าเนิดฉุกเฉินใชง้า่ย  และสะดวก เพราะไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งลมืกนิยา (t = 3.66 ,  
   r = 0.21) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

5. ฉนัไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการคุมก าเนิดจากเพื่อน (t = 4.18 , r = 0.26) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

6. ฉนัไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกบัการคุมก าเนิดจากสื่อต่างๆ  เช่น โทรทศัน์ วารสาร วทิย ุอนิเตอรเ์นต    
  หนงัสอืพมิพ ์(t = 7.11 , r = 0.53) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

7. เมือ่มปีญัหาจากการมเีพศสมัพนัธ ์โดยไมไ่ดว้างแผนฉนัไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อน  (t = 5.95,    
   r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

8. เมือ่มปีญัหาจากการมเีพศสมัพนัธ ์โดยไมไ่ดว้างแผนฉนัไดร้บัค าแนะน าจากแฟน/คู่รกั   
   (t = 5.45 , r = 0.28) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

9. เมือ่มปีญัหาจากการมเีพศสมัพนัธ ์โดยไมไ่ดว้างแผนฉนัไดร้บัค าแนะน าจากผูป้กครอง/พ่อแม่ 

   (t = 4.75 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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10. เมือ่มปีญัหาจากการมเีพศสมัพนัธ ์โดยไมไ่ดว้างแผนฉนัไดร้บัค าแนะน าจากสถานบรกิาร      
   สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล  ฯลฯ (t = 4.58 , r = 0.38) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

ชุดท่ี 3  กลุ่มเพ่ือนของฉัน  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.870 ” 

ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 

6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = คอ่นขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. เพื่อนของฉนัชอบเทีย่วกลางคนืกบัเพื่อนต่างเพศ (t = 4.38 , r = 0.36) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

2. การไปเทีย่วกลางคนืกบัเพื่อนต่างเพศ  ท าใหรู้ส้กึไดเ้ป็นพวกเดยีวกบักลุ่มเพื่อน (t = 8.42 , 
   r = 0.61) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
3. เพื่อนของฉนั ชอบชวนไปเทีย่วสถานบนัเทงิหรอืงานเลีย้งกบัเพื่อนสองต่อสอง (t = 6.36 ,  
   r = 0.54) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
4. ในกลุ่มเพื่อน คนทีไ่มเ่คยเทีย่วกลางคนื ถอืว่าเชย (t = 11.52 , r = 0.70) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
 
 



273 
 

5. ในกลุ่มเพื่อน คนทีไ่ม่มแีฟน ถอืว่าเชย (t = 10.72 , r = 0.64) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

6. เพื่อนของฉนัโอบกอดกบัเพื่อนต่างเพศ  โดยถอืว่าเป็นเรือ่งธรรมดา (t = 5.54 , r = 0.40) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
 7. เพื่อนแนะน าใหฉ้นัมเีพื่อนต่างเพศ ไปส่งเวลากลบับา้น (t = 8.74 , r = 0.63) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
8. เพื่อนของฉนัไปไหนมาไหนกบัแฟนเสมอ (t = 4.25 , r = 0.34) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

9. ฉนัจ าเป็นตอ้งดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ เพื่อใหเ้ขา้กบัเพื่อนได้ (t = 9.60 , r = 0.74) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

10. ฉนัเกรงใจและไมก่ลา้ขดัใจ  ถา้เพื่อนชวนไปเทีย่ว และใหด้ื่มเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล์ 
   (t = 7.79 , r = 0.66) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
11. เพื่อนชวนฉัน  ใหไ้ปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศเพยีงล าพงัสองต่อสองอยูบ่่อยๆ 
    (t = 7.20 , r = 0.70) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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12. เพื่อนชวนฉันใหใ้ชอ้นิเตอรเ์นตเพื่อแชต็หรอืไลน์หาเพื่อนต่างเพศอยูบ่่อยๆ (t = 7.89 ,  
     r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
13. เมือ่เพื่อนชกัชวนใหฉ้นัดสูื่อลามก เช่น นิตยสาร หนงัสอืการต์ูนโป๊ หรอืดสูื่อเกีย่วกบัเรือ่ง
เพศ ฉนัไมเ่คยปฏเิสธเพื่อนเลย (t = 6.96 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
14. ฉนัสามารถยบัยัง้ตนเองไมใ่หค้ลอ้ยตามทีเ่พื่อนชวนไปท ากจิกรรมทีไ่มเ่หมาะสม เช่น  
    หนีเรยีน ไปเทีย่ว ดื่มแอลกอฮอล ์ใชส้ารเสพตดิ (t = 3.82 , r = 0.28) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
15. เมือ่เพื่อนชวน ฉนัสามารถใชเ้หตุผลอธบิายว่า  ท าไมฉนัจงึปฏเิสธทีจ่ะไมไ่ปท ากจิกรรม 
    (t = 2.84 , r = 0.22) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
  
16. ฉนัเกรงว่า เพื่อนจะไมย่อมรบัเป็นพวก จงึตอ้งท าตามอยา่งทีเ่พื่อนท า (t = 8.48 , r = 0.71) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
  
17. เมือ่ฉนัอยูใ่นกลุ่มเพื่อน  ฉนัมกัไม่ท าอะไรขดัใจเพื่อน  เพราะเกรงว่าเพื่อนจะไม่พอใจ 

    (t = 5.18 , r = 0.46) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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18.ฉนัมกัท าตามเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ (t = 4.20 , r = 0.31) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

ชุดท่ี 4  ผูป้กครองของฉัน  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.875 ” 

ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 

6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1.ผูป้กครองมกัไมแ่สดงใหฉ้ันรูว้่าทา่นรกัฉนัมาก (t = 3.02 , r = 0.25) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
   
2.ผูป้กครองไมเ่คยสนใจทุกขส์ุขของฉนั (t = 8.22 , r = 0.61) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
   
3.ผูป้กครองแสดงใหฉ้นัรูว้่าทา่นภูมใิจมากทีม่ลีกูอย่างฉัน (t = 4.85 , r = 0.45) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
  
4.ผูป้กครองสามารถช่วยใหฉ้นัหายกลุม้ใจ คลายทุกขไ์ด ้(t = 7.75 , r = 0.67) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
5.ผูป้กครองยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของฉัน (t = 8.13 , r = 0.59) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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6.ผูป้กครองเป็นทีป่รกึษาที่ดขีองฉนั (t = 9.64 , r = 0.68) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
 
7.ผูป้กครองจะใหก้ าลงัใจ เมือ่ฉนัต้องท าสิง่ทีย่ากหรอืล าบาก (t = 10.14 , r = 0.76) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
8.ผูป้กครองจะอธบิายเหตุผล เมือ่ฉนัท าผดิก่อนลงโทษ (t = 11.17 , r = 0.69) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
9.ผูป้กครองมกัใหโ้อกาสฉนัอธบิายก่อนทีจ่ะดุ หรอืลงโทษฉนั (t = 6.66 , r = 0.62) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
10.เมือ่ผูป้กครองอารมณ์เสยี ท่านมกัจะพาลลงโทษฉนัดว้ย (t = 4.64 , r = 0.39) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
11.ถา้ฉันท าความด ี ผูป้กครองจะไมเ่พกิเฉยแต่จะกล่าวชมเชยฉัน (t = 5.50 , r = 0.53) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
12.ผูป้กครองมกัตกัเตอืนฉันในครัง้แรกๆทีฉ่นัท าผดิโดยไม่ลงโทษ (t = 5.66 , r = 0.46) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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13.ผูป้กครองมกัใหโ้อกาสฉันท าความดเีพื่อแก้ตวัใหม่ (t = 7.74 , r = 0.59) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

14.ผูป้กครองของฉนัมกัไม่ยอมฟงัค าอธบิายหรอืเหตุผลจากฉนั (t = 6.02 , r = 0.45) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย  

15.บ่อยครัง้ทีฉ่ันโดนผูป้กครองลงโทษ โดยทีฉ่นัไมรู่ต้วัว่าไดท้ าอะไรผดิมาก่อน (t = 6.55 ,  

    r = 0.48) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย  

 

ชุดท่ี 5  คนท่ีใกล้ชิด  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.829 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 

แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 

6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1.ฉนัเหน็สมาชกิในครอบครวัพดูคุย/ปรกึษาปญัหาอยา่งสนิมสนม (t = 5.95 , r = 0.51) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย  

 
2.สมาชกิในครอบครวั จะรว่มกนัตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งราวต่างๆ (t = 7.03 , r = 0.60) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
3.ฉนัไดย้นิสมาชกิในครอบครวั  ไต่ถามทุกขส์ุขกนัเสมอ (t = 7.23 , r = 0.64) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       คอ่นขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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4.ถา้สมาชกิในครอบครวัไม่สบายใจ  ทุกคนจะช่วยกนัดูแลเอาใจใส่กนัอยา่งใกลช้ดิ  
  (t = 5.32 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
 5.สมาชกิในครอบครวั  จะมเีรือ่งขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ (t = 3.61 , r = 0.45) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
6.สมาชกิในครอบครวั  มกัจะพดูใหก้ าลงัใจซึง่กนัและกนั (t = 10.30 , r = 0.71) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
7.ฉนัรูส้กึว่าสมาชกิในครอบครวั  รกัใครก่ลมเกลยีวกนัด ี(t = 9.06 , r = 0.70) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
8.เมือ่ฉนัมปีญัหาสมาชกิในครอบครวั จะแสดงความเฉยเมย เยน็ชากบัฉนั (t = 4.75 , r = 0.53) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
9.เมือ่ฉนัท าสิง่ผดิพลาด สมาชกิในครอบครวั  จะใหอ้ภยัฉนัเสมอ (t = 6.74 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
10.ฉนัปรกึษาสมาชกิในครอบครวั  เมือ่ฉนัแกป้ญัหาใดๆดว้ยตนเองไมไ่ด ้(t = 4.76 , r = 0.43) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
11.สมาชกิในครอบครวั  พดูคุยกบัฉนัดว้ยน ้าเสยีงเรยีบเฉย ค่อนขา้งหงดุหงดิ ร าคาญอยู่    
    บ่อยครัง้ (t = 4.76 , r = 0.43) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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12.เมือ่สมาชกิในครอบครวัเจบ็ปว่ย ฉนัพรอ้มทีจ่ะดแูลเอาใจใส่เป็นอย่างด ี (t = 6.80 , r = 

0.60) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
13.ฉนัจะบอกผูป้กครอง เมื่อออกนอกบา้น (t = 4.28 , r = 0.35) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
14.เมือ่ฉนัไม่ท าตามทีพ่่อแมบ่อก  ท่านจะโกรธฉนัมาก (t = 5.32 , r = 0.51) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
15.พ่อแม่มกัจะลงโทษฉนัดว้ยการดุว่า (t = 2.93 , r = 0.22) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
ชุดท่ี 6  ความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองทัว่ไป  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.820 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
4  =  มากทีสุ่ด  , 3 = มาก , 2 = เลก็น้อย , 1 = ไมเ่ลย 
 
1.ฉนัรูส้กึพงึพอใจในชวีติ  (t = 9.60 , r = 0.62) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
 
2.ฉนัรูส้กึสบายใจ (t = 7.36 , r = 0.53) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
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3.ฉนัรูส้กึเบื่อหน่ายทอ้แทก้บัการด าเนินชวีติ (t = 5.81 , r = 0.37) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
 
4.ฉนัรูส้กึผดิหวงัในตวัเอง (t = 4.49 , r = 0.28) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
 
5.ฉนัรูส้กึว่าชวีติของฉนัมแีต่ความทุกข์ (t = 5.86 , r = 0.41) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
 
6.ฉนัสามารถท าใจยอมรบัได ้ส าหรบัปญัหาทีย่ากจะแก้ไข (เมือ่มปีญัหา) (t = 6.51 , r = 0.58) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย  
 
7.ฉนัมัน่ใจว่า สามารถควบคุมอารมณ์ได ้เมือ่มเีหตุการณ์คบัขนั หรอืรา้ยแรงเกดิขึน้ (t = 4.25 ,      
   r = 0.38) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
8.ฉนัมัน่ใจทีจ่ะเผชญิกบัเหตุการณ์รา้ยแรงทีเ่กดิขึน้ในชวีติ (t = 2.45 , r = 0.29) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
9.ฉนัรูส้กึเหน็ใจเมือ่ผูอ้ื่นมทีุกข ์(t = 4.99 , r = 0.45) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
10.ฉนัรูส้กึเป็นสุขในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นทีม่ปีญัหา (t = 3.84 , r = 0.39) 
     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
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11.ฉนัใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูอ้ื่น  เมือ่มโีอกาส (t = 3.82 , r = 0.47) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
  
12.ฉนัรูส้กึภูมใิจในตนเอง (t = 6.67 , r = 0.50) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
13.ฉนัรูส้กึมัน่คง  ปลอดภยัเมือ่อยูใ่นครอบครวั (t = 5.82 , r = 0.48) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
14.หากฉนัปว่ยหนกั  ฉนัเชื่อว่าครอบครวัจะดแูลฉันเป็นอยา่งด ี(t = 7.05 , r = 0.51) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
15.สมาชกิในครอบครวัมคีวามรกัและผกูพนัต่อกนั (t = 6.15 , r = 0.52) 

     .................    .................     .................      .................                
         มากทีสุ่ด     มาก         เลก็น้อย   ไมเ่ลย 
 
ชุดท่ี 7  ความเข้าใจตนเอง  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.845 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรู้สกึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไม่จรงิ , 2 = ไมจ่รงิ,1 = ไมจ่รงิ
เลย 
 
1.การวางแผนล่วงหน้าเป็นการกระท าทีไ่รป้ระโยชน์  เพราะมกัไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
  (t = 7.70 , r = 0.46) 

   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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2.ฉนัคดิว่าไมม่ปีระโยชน์ทีต่้องไปวติกกงัวลเกีย่วกบัเรือ่งของอนาคต   (t = 7.58 , r = 0.53) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
3.คนทีม่โีอกาสอยูก่บัคนรกัสองคนในทีล่บัตาคน  ไม่ท าสิง่ทีอ่ยากท า  เป็นคนลา้หลงั ไม่
ทนัสมยั 
   (t = 6.99 , r = 0.40) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
 4.การท าความด ีไมค่วรหวงัผลตอบแทน (t = 7.52 , r = 0.69) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
5.ไม่จ าเป็นทีฉ่ัน จะตอ้งวางแผนการปฏบิตังิานในชวีติ  เพราะอนาคตเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน 
   (t = 7.33 , r = 0.47) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
6.ฉนัไมส่นใจว่า ฉนัใชเ้วลาว่างในแต่ละวนัใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองหรอืไม่ 
   (t = 8.76 , r = 0.53) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
7.หลงัจากฉนัท างานหรอืท ากจิกรรมเลก็ๆส าเรจ็  ฉนัมกัจะเตรยีมวางแผนท าตามเป้าหมายขัน้   
  ต่อไป (t = 5.50 , r = 0.45) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
8.ฉนัไมเ่คยประเมนิว่า  ฉนัไดท้ าอะไรบา้งตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว8้.ฉนัไมเ่คยประเมนิว่า  ฉนัได้
ท า อะไรบา้งตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้(t = 7.30 , r = 0.50) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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9.ฉนัเขยีนขอ้ความเตอืนตนเอง  เพือ่ใหไ้มล่มืความตัง้ใจทีจ่ะกระท าเรือ่งต่างๆ  (t = 5.63 ,  
   r = 0.45) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
10.ฉนัอยากเรยีนหนงัสอืมากๆ เพื่อโตขึน้จะไดท้ างานดีๆ  (t = 6.79 , r = 0.52) 
      .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
  
ชุดท่ี 8  การดแูลตวัเอง  (ความเช่ืออ านาจในตน)  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.839 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1.ถา้ฉนัท าการบา้นมากจะช่วยใหฉ้นัเรยีนไดค้ะแนนดขีึน้ (t = 3.82 , r = 0.31) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
2.คนอื่นจะชอบฉันหรอืไม่ขึน้อยูก่บัการกระท าของฉนัเอง (t = 6.89 , r = 0.50) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
3.การมสีุขภาพด ีไมเ่จบ็ปว่ย เป็นเรือ่งของโชคชะตา (t = 4.65 , r = 0.28) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
4.ถา้ฉนัวางแผนการทีจ่ะท าอะไรล่วงหน้า ฉนัมกัจะท าสิง่นัน้ไดด้เีสมอ  (t = 4.57 , r = 0.41) 
   .................   .................    .................      .................    .................     .................            
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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5.ฉนัรูส้กึว่าไมคุ่ม้ค่าทีจ่ะพยายามท าอะไรอยา่งเตม็ทีเ่พราะสิง่ต่างๆไมเ่คยใหผ้ลตามทีเ่รา    
   พยายามเลย (t = 4.39 , r = 0.34) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

6.ฉนัเชื่อว่า การวางแผนล่วงหนา ชว่ยใหท้ าสิง่ต่างๆไดส้ าเรจ็มากกว่าการไมว่างแผนล่วงหน้า 

   (t = 5.12 , r = 0.42) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

7.ฉนัเชื่อว่าตวัฉนัสามารถเป็นทีพ่ึง่ของใครได ้ (t = 3.37 , r = 0.35) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

8.บ่อยครัง้ทีฉ่นัรูส้กึมัน่ใจกบัผลงานของตนเองมาก  (t = 4.80 , r = 0.39) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
  

9.ฉนัไมเ่คยรสูกึทอ้แทก้บัการเรยีน (t = 7.91 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

10.อนาคตของฉนั จะเป็นเช่นไร ขึน้อยูก่บัโชคชะตา (t = 3.69 , r = 0.20) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

11.คนทีโ่ชคไมด่ต่ีอใหข้ยนัเรยีน ขยนัท างานมากแค่ไหนกเ็ท่านัน้  ยงัไงไมม่วีนัรวย  
    (t = 7.18 , r = 0.38) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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12.ถา้เราไมใ่หแ้ฟนกอดจบู เขาอาจจะทิง้เราไป  (t = 6.41 , r = 0.22) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

ชุดท่ี 9  ความมุ่งมัน่  (แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ)  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.844 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. เมือ่ท างานใดๆ ฉนัจะทุ่มเทความพยายาม เพื่อใหผ้ลงานออกมาดทีีสุ่ด  (t = 6.36 , r = 0.46) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
2.บ่อยครัง้ทีฉ่นัรูส้กึเบื่อหน่าย และไมส่นใจว่าจะเรยีนไดด้เีพยีงใด (t = 4.18 , r = 0.26) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
3.ฉนัจะท างานมากกว่าทีต่ ัง้ใจไวเ้สมอ (t = 4.11 , r = 0.39) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
4.ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการเรยีนเพื่ออนาคตทีด่ ี (t = 5.04 , r = 0.38) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
5.ฉนัชอบฝนัถงึชวีติทีอ่ยูอ่ย่างสบายๆโดยไมต่อ้งท างาน (t = 4.44 , r = 0.32) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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6.บ่อยครัง้ทีฉ่นัคดิว่า การมุ่งมัน่ในการเรยีน เป็นสิง่ทีสู่ญเปล่า (t = 10.87 , r = 0.64) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

7.แทจ้รงิแลว้ ฉนัเป็นคนไม่ชอบเรยีนหนงัสอื (t = 9.75 , r = 0.49) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

8.บ่อยครัง้ทีฉ่นัผดัวนัประกนัพรุง่ในการท างานทีต่อ้งรบัผดิชอบ (t = 9.11 , r = 0.64) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

9.ฉนัรูส้กึลงัเล ทีจ่ะทดลองท าบางอย่างดว้ยวธิกีารใหม่ๆ (t = 4.85 , r = 0.32) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 

10.ฉนัรูส้กึว่าตนเองมคี่า เมื่อไดท้ างานในหน้าทีอ่ยา่งดทีีสุ่ด  และประสบความส าเรจ็ 

    (t = 7.30 , r = 0.50) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
ชุดท่ี 10 ความคิดเหน็ต่อเพศสมัพนัธ์  “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.876 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. ฉนัคดิว่าตนเองโตพอทีจ่ะไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศตามล าพงั (t = 9.24 , r = 0.63) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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2. ฉนัคดิว่าการกอดกนัเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได ้หากมคีวามรกัต่อกนั (t = 10.67 , r = 0.71) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
3. ฉนัคดิว่าการกอดจบูกบัคนรกัช่วยกระชบัความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั (t = 8.33 , r = 0.64) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

4. ฉนัรูส้กึชอบ  ถา้เพื่อนต่างเพศมาอยูใ่กล้ๆ  (t = 8.39 , r = 0.65) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

5.ฉนัไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศ ท าใหฉ้นัรูส้กึมคีวามสุขมาก (t = 8.08 , r = 0.66) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
6.ฉนัอยากใหเ้พื่อนต่างเพศแสดงความรกัต่อฉนัดว้ยการโอบกอด (t = 8.20 , r = 0.62) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
7.ฉนัไมใ่หเ้พื่อนต่างเพศจบัมอืถอืแขนในทีส่าธารณะ (t = 3.87 , r = 0.32) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
8.ฉนัไมค่วรไปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศสองต่อสองในทีล่บัตาคน (t = 4.00 , r = 0.22) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
9.ฉนัคดิว่าไมแ่ปลก ถา้คู่รกัจะมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน (t = 7.88 , r = 0.59) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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10.การมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน ถอืเป็นเรือ่งเสยีหาย (t = 3.34 , r = 0.26) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
11.เป็นธรรมดา ถา้คู่รกัวยัรุ่น จะกอดจบูกนัในทีล่บัตาคน (t = 5.77 , r = 0.57) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
12.เป็นสิง่ทีย่อมรบัได ้ถา้คู่รกัวยัรุ่นเดนิจบัมอืถอืแขนกนั (t = 3.27 , r = 0.38) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
13.การมคีู่รกัในวยัเรยีน เป็นสิง่ทน่ีาภาคภูมใิจ (t = 6.58 , r = 0.60) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
14.การมเีพศสมัพนัธใ์นวยัเรยีน เป็นสิง่ทีน่่าทดลอง (t = 10.44 , r = 0.65) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
15.การไปเทีย่วคา้งคนืกบัแฟน เป็นสิง่ไมด่ ี(t = 5.06 , r = 0.36) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
16.ชายหญงิควรทดลองใชช้วีติรว่มกนัก่อนแต่งงาน (t = 7.74 , r = 0.54) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
17.การมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกั  จะท าใหค้วามรกัและความสมัพนัธแ์น่นแฟ้นยิง่ขึน้ (t = 8.00 , 
    r = 0.64) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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ชุดท่ี 11  ความพร้อมในการมีพฤติกรรมเส่ียงทางเพศ   “ ค่าความเช่ือมัน่ 0.846 ” 
 
ค าช้ึแจง ใหท้่านอ่านขอ้ความแลว้พจิารณาว่าขอ้ความนัน้ตรงกบัความรูส้กึของท่านในระดบัใด 
แลว้ท าเครือ่งหมาย ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความรูส้กึของท่านมากทีสุ่ด เพยีงขอ้เดยีว 
6  =  จรงิทีสุ่ด  , 5 = จรงิ , 4 = ค่อนขา้งจรงิ , 3 =  ค่อนขา้งไมจ่รงิ , 2 = ไม่จรงิ,1 = ไม่จรงิเลย 
 
1. ฉนัอยากไปเทีย่วกลางคนืกบัเพื่อนต่างเพศเพยีงล าพงั 2 คน (t = 11.44 , r = 0.71) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
2.ฉนัอยากไปเทีย่วตามสถานบนัเทงิเพื่อหาประสบการณ์ชวีติ (t = 6.79 , r = 0.52) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
3.ฉนัอยากทดลองดื่มน ้าผลไมท้ีผ่สมแอลกอฮอลอ่์อนๆ (t = 6.52 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
4.ฉนัอ่านหนงัสอื หรอื การต์ูนทีม่ภีาพแสดงความรกัยัว่ยทุางเพศกนัอยา่งเปิดเผย  
  (t = 5.24 , r = 0.49) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
5.ฉนัดวูดีโีอทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัเรือ่งเพศสมัพนัธร์ว่มกบัเพื่อนต่างเพศ (t = 6.15 , r = 0.57) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 
6.ฉนัตัง้ใจเรยีนมากกว่าทีจ่ะนัง่หยอกลอ้กบัเพื่อนต่างเพศ (t = 2.78 , r = 0.20) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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7.ฉนัระมดัระวงัตวัเรือ่งการถูกเนื้อตอ้งตวัเมือ่อยูต่ามล าพงักบัเพศตรงขา้ม (t = 7.43 , r = 
0.54) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
 
8.ฉนัไมย่อมใหเ้พื่อนต่างเพศโอบกอดเมือ่อยูใ่นทีล่บัตาคน (t = 7.76 , r = 0.56) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

9.ฉนัจะไมน่ดัหมายตามล าพงัสองต่อสองกบัเพื่อนต่างเพศในทีล่บัตา (t = 6.07 , r = 0.50) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

10.เมือ่ถงึเวลาเรยีนฉันจะตัง้ใจเรยีนมากกว่าทีจ่ะหนีเรยีนไปเทีย่ว (t = 4.41 , r = 0.37) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

11.ฉนัไมไ่ปเทีย่วกบัเพื่อนต่างเพศเพยีงล าพงั (t = 3.25 , r = 0.24) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

12.ฉนัอยากชมภาพยนตรก์บัเพื่อนต่างเพศเพยีงล าพงั (t = 10.04 , r = 0.52) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

13.ฉนัแสดงความรกัดว้ยการจบัมอืถอืแขนซึง่ถอืเป็นเรื่องธรรมดา (t = 5.63 , r = 0.45) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 
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14.การถูกเนื้อตอ้งตวัระหว่างฉนักบัเพื่อนต่างเพศเป็นเรื่องธรรมดา (t = 6.54 , r = 0.51) 
   .................   .................    .................      .................    .................     ................. 
     จรงิทีสุ่ด         จรงิ       ค่อนขา้งจรงิ    ค่อนขา้งไมจ่รงิ     ไมจ่รงิ        ไมจ่รงิเลย 

 

ชุดท่ี 12  ข้อมลูทัว่ไป 
 
ค าช้ีแจง จงเตมิค าในช่องว่างหรอืท าเครือ่งหมาย / หน้าตวัเลอืกทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
 
1.ข้อมูลส่วนตวั 
 1. ขณะนี้อายุ ....... ปี 
 2.ปจัจุบนัท่านก าลงัศกึษาอยูร่ะดบัใด  
  ประถมศกึษา   มธัยมศกึษาตอนปลาย  
  มธัยมศกึษาตอนตน้  ปวช.  
  ปวส.    ปรญิญาตร ี 
  ไมไ่ดเ้รยีน หรอื พกัการเรยีน 
 3.ระบุการศกึษาสงูสุด  
  จบประถมศกึษา   จบมธัยมศกึษาตอนต้น  
  จบมธัยมศกึษาตอนปลาย จบ ปวช.    
  จบ ปวส.    จบปรญิญาตร ี 
  ไมไ่ดเ้รยีน   8) อื่นๆ ระบุ............... 
 4. ปจัจบุนัท่านประกอบอาชพีอะไร  
  นกัเรยีน/นกัศกึษา  รบัจา้งทัว่ไป/กรรมกร  
  พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น  ท านา ท าไร่/เกษตรกร  
  พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ พนกังานเสรฟิในรา้นอาหาร  
  ช่างเสรมิสวย/ช่างตดัผม  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  
  ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี  อื่นๆ ระบุ .............................. 
 5.(มารดาวยัรุน่) ก่อนการตัง้ครรภท์่านประกอบอาชพีอะไร  
  นกัเรยีน/นกัศกึษา  รบัจา้งทัว่ไป/กรรมกร  
  พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น  ท านา ท าไร่/เกษตรกร  
  พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ พนกังานเสรฟิในรา้นอาหาร  
  ช่างเสรมิสวย/ช่างตดัผม  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  
  ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี  อื่นๆ ระบุ ............................ 



292 
 

 6. พีน้่องทีเ่กดิจากพ่อแมเ่ดยีวกนั (ไมน่ับตวัฉนัเอง) รวมจ านวน………คน 
 7. ท่านเป็นลกูคนที ่............ หรอื  เป็นลกูคนเดยีวของครอบครวั 
  8. ปจัจบุนัท่านพกัอยู่ทีไ่หน  
  บา้นของพ่อของท่าน   บา้นของแมข่องท่าน  
  บา้นของพ่อและแมข่องท่าน  บา้นของแฟน  
  บา้นของพ่อแฟน    บา้นของแมแ่ฟน  
  บา้นของพ่อแมแ่ฟน   บา้นของญาต ิ
  บา้นของเพื่อน    หอพกั  ระบุ.............  
 9.(มารดาวยัรุน่) ก่อนการตัง้ครรภท์่านพกัอยูท่ีไ่หน  
  บา้นของพ่อของท่าน   บา้นของแมข่องท่าน  
  บา้นของพ่อและแมข่องท่าน  บา้นของแฟน  
  บา้นของพ่อแฟน    บา้นของแมแ่ฟน  
  บา้นของพ่อแมแ่ฟน   บา้นของญาต ิ
  บา้นของเพื่อน    หอพกั  ระบุ.............  
 10.ท่านไดร้บัค่าใชจ้่ายประจ าวนัจากทีใ่ด (ตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้) ไดร้บัจาก  
  ไมไ่ดร้บั     พ่อ/แมข่องท่าน  
  ) แฟนของท่าน    ) พ่อแมแ่ฟน 
  ) อื่นๆ ระบุ...............  
 11.(มารดาวยัรุน่) ปจัจบุนัสถานภาพสมรสของท่านเป็นอยา่งไร  
  แต่งงานจดทะเบยีนสมรส และอยูด่ว้ยกนั  
  แต่งงานจดทะเบยีนสมรส แต่แยกกนัอยู ่ 
  หยา่รา้ง/แยกทางกนั  
  แต่งงานอยูด่ว้ยกนั แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส  
  แต่งงานไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส และแยกกนัอยู่ 
   หมา้ย  อื่นๆ ระบุ...............  
 12. ท่านเคยมเีพศสมัพนัธห์รอืไม่  
   1) เคย   2)  ไมเ่คย (จบค าถามไมต่อ้งตอบขอ้ต่อไปอกี)  
 13.ถา้เคย ท่านมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรกเมือ่อายุ ........................ปี (อายเุตม็)  
 14.ท่านมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรกกบัใคร  
  ) เพื่อนชายในกลุ่ม    2) แฟน/คนรกั   3) พ่อเลีย้ง   
   4) คร ู  5) เพื่อนทีรู่จ้กัผ่านอนิเทอรเ์น็ต   6) ญาตพิีน้่อง 
   7) ถูกขม่ขนื  8) อื่น ๆ ระบุ............................  
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 15. สาเหตุของการมเีพศสมัพนัธค์ร ัง้แรกของท่าน (ตอบไดห้ลายขอ้)  
   1.เตม็ใจเพราะตอ้งการมบีุตร  2.ประชดพ่อแม่/ผูป้กครอง  
   3.แสดงความจรงิใจต่อคนรกั   4.ทดลองตามเพื่อน  
   5.ตอ้งการผกูมดัคนรกั   6.เกดิจากความมนึเมาหรอืเสพยา  
   7.สถานการณ์/บรรยากาศพาไป  8.ถูกมอมยาโดยไมรู่ต้วั  
   9.มสีิง่ยัว่ยวนท าใหเ้กดิอารมณ์เพศ  อยากรูอ้ยากลอง  
  11.แลกกบัสิง่ตอบแทน   12.เป็นหญงิบรกิารทางเพศ  
  13.ไวใ้จเพศตรงขา้มมากเกนิไป  14.เหน็ว่าเป็นเรือ่งสนุก  
  15.การท าสถตินิอนกบัผูช้าย    
  อยูใ่นอาการมนึเมาควบคุมตนเองไมไ่ด้   
  ถูกบงัคบัขนืใจ    แลกกบัสิง่ตอบแทน  
  19.ไมรู่จ้ะปฏเิสธการมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งไร  
  อื่นๆโปรดระบุ ..............................................  
 16. เมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกท่านคุมก าเนิดดว้ยวธิใีด  
  ไมไ่ดคุ้มก าเนิด เพราะ .....................................................................  
  ใชย้าเมด็คุมก าเนิดฉุกเฉิน ใชถุ้งยางอนามยั  
  ใชถุ้งอนามยัสตร ี  ใชว้ธินีบัระยะปลอดภยั  
  ใชว้ธิหีลัง่ภายนอก  7) อื่นๆ ระบุ.................  
 17.แฟนของท่านอายุ.............ปี  
 18.แฟนของท่านมอีาชพีอะไร  
  นกัเรยีน/นกัศกึษา  รบัจา้งทัว่ไป/กรรมกร  
  พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น  ท านา ท าไร่/เกษตรกร  
  พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ พนกังานเสรฟิในรา้นอาหาร  
  ช่างเสรมิสวย/ช่างตดัผม  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  
  ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี  อื่นๆ ระบุ ............................ 
 19.สมัพนัธภาพของท่านและสามใีนปจัจุบนั  
  ) ดมีาก  ) ด ี  ) ค่อนขา้งด ี 
  4) ค่อนขา้งไมด่ ี 5) ไมด่ ี 
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ส่วนท่ี 2  ข้อมลูครอบครวั  
 20.สถานภาพสมรสของพ่อ แมท่่าน  
  พ่อแมอ่ยูด่ว้ยกนั    พ่อหรอืแมเ่ป็นหมา้ย  
  พ่อแม ่เลกิกนั    พ่อแมแ่ยกกนัอยู่  
  อื่นๆ ระบุ...............  
 21.อาชพีปจัจุบนัของพ่อท่าน  
  เสยีชวีติแลว้    ท านา ท าไร่/เกษตรกร  
  ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี   รบัจา้งทัว่ไป/กรรมกร  
  พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  
  พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น   เกษยีณอาย ุ 
  อื่นๆ ระบุ...............  
 22. อาชพีปจัจบุนัของแม่ท่าน  
  เสยีชวีติแลว้    ท านา ท าไร่/เกษตรกร  
  ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี   รบัจา้งทัว่ไป/กรรมกร  
  พนกังานของรฐั/รฐัวสิาหกจิ  คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั  
  พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น   เกษยีณอาย ุ 
  อื่นๆ ระบุ...............  
 23. ฐานะการเงนิของครอบครวัเดมิท่านเป็นอย่างไร 
  พอใชจ้า่ยแต่ไมเ่หลอืเกบ็   มเีหลอืเกบ็  
  ไมพ่อใชจ้า่ยแต่ไมเ่ป็นหน้ี  เป็นหน้ี    
  ไมท่ราบ    อื่นๆ ระบุ.............. 
 24. ท่านสามารถพดูคุยเรือ่งเพศกบัพ่อแม่/ผูป้กครอง (ผูอุ้ปการะเลีย้งดู) ไดห้รอืไม่  
  พดูไดทุ้กอยา่ง อยา่งเปิดเผย  พดูไดบ้างเรือ่ง อยา่งเปิดเผย 
  ไมส่ามารถพดูไดเ้ลย   อื่นๆ ระบุ...............  
 25. ท่านคดิว่าพ่อแม่/ผูป้กครองเลีย้งดทู่านแบบใด 
   เขม้งวด     ปล่อยปละ ละเลย/ไม่สนใจ  
  ตามใจใหอ้สิระเตม็ที ่  ใหอ้สิระบา้ง ตกัเตอืนบา้ง  
   อื่นๆ ระบุ............... 
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ส่วนท่ี 3  ขอ้มลูเกีย่วกบัการตัง้ครรภ์  
 26. ท่านเคยตัง้ครรภห์รอืไม่  
  1) เคย   2) ไมเ่คย (จบค าถามไม่ตอ้งตอบขอ้ต่อไปอกี)  
 27. สาเหตุทีน่ าไปสู่การตัง้ครรภข์องท่าน  
  1) ความรกั/ตอ้งการมบีุตรไวส้บืสกุล   
  2) ตอ้งการผกูมดัใหฝ้่ายชายรบัผดิชอบ  
  3) ไมม่คีวามรูใ้นการป้องกนั/คุมก าเนิด  
  4) ไมไ่ดป้้องกนั/คุมก าเนิด  

5) ถูกขม่ขนื  
  6) เกดิความผดิพลาดในการคุมก าเนิด อาท ิถุงยางอนามยัรัว่/แตก ลมืกนิยา
   คุมก าเนิด นบัวนัผดิ เป็นตน้  
  ) เหลา้/สารเสพตดิ 
  8) อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................  
 28. การตัง้ครรภค์รัง้นี้เคยพยายามท าแทง้หรอืไม่  
  1) ไมเ่คย  
  ) คดิท าแทง้แต่ไมไ่ดท้ า เพราะ……………………………………  
  ) เคยแต่ไมส่ าเรจ็ จ านวน………….ครัง้ โดย……………………………  
 29.สาเหตุทีค่ดิท าแทง้/ท าแทง้ เพราะ (ตอบไดห้ลายขอ้)  
   1) พ่อ/แมใ่หท้ าแทง้    2) ญาตใิหท้ าแทง้  
   3) แฟน/สามใีหท้ าแทง้   4) คร/ูอาจารย ์ 
   5) ตดัสนิใจเอง    6) อื่น ๆ ……………………………. 
 30.การตัง้ครรภค์รัง้นี้ท่านตัง้ใจทีจ่ะตัง้ครรภห์รอืไม่  
  ตัง้ใจ ไมต่ัง้ใจ อื่นๆ ระบุ...............  
 31.ท่านมเีพื่อนสนิททีต่ ัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี หรอืไม่  
  ไมม่ ี 2) ม ีจ านวน.....................คน  
 32.มารดาของท่านเคยตัง้ครรภก่์อนอายุ 20 ปี หรอืไม่  
  เคย  ไมเ่คย  ไมท่ราบ  
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ส่วนท่ี 4  ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมทัว่ไปก่อนการตัง้ครรภ์  
 
 33. ท่านเคยมกีจิกรรมเหล่านี้หรอืไม่ (ตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้)  
 

กิจกรรม 1) เคย 2) ไม่เคย 
1. สบูบุหรี ่   
2. ดมกาวหรอื ใชส้ารเสพตดิอื่นๆ   
3. ดื่มเหลา้ ดื่มเบยีร/์เครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์   
4. ไปเทีย่วสถานบนัเทงิตอนกลางคนื   
5. ด ูVDO โป๊/หนงัเอก็ซ ์   
6. รว่มกจิกรรมแขง่มอเตอรไ์ซด์ (แว๊น/สก๊อย)   

  
34. ท่านเคยเรยีนรูเ้รือ่งเพศจากแหล่งใดบา้ง  
 

กิจกรรม 1) เคย 2) ไม่เคย 
1. พ่อแม่   
2. พีน้่อง   
3. เพื่อนผูห้ญงิ   
4. เพื่อนผูช้าย   
5. แฟน   
6. ญาต ิ   
7. คร/ูโรงเรยีน จากการเรยีนการสอน   
8. สื่อต่างๆ เช่น หนงัสอืการต์ูน โทรทศัน์ 
ภาพยนตร/์VDO โป๊ อนิเตอรเ์น็ต 

  

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
ตารางสถิติในรายละเอียด 
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ตารางท่ี 1  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม เสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มรวม 

 
ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 99 2,2 65.09 2.23* 7.58* 14.32* 
น้อย มาก 91 1,2 62.86  5.35* 12.09* 
มาก น้อย 49 2,1 57.51   6.74* 
น้อย น้อย 189 1,1 50.77    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมาก 

 
ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 
 

2,1 
 
 
 

1,1 
 
 
 

น้อย มาก 39 1,2 67.17 3.16 10.14* 15.73* 
มาก มาก 42 2,2 64.01  6.98* 12.57* 
มาก น้อย 25 2,1 57.03   5.59* 
น้อย น้อย 96 1,1 51.44    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม เสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนักเรยีน นกัศกึษา 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 
 
 
 

2,1 
 
 
 

1,1 
 
 
 

มาก มาก 69 2,2 64.6 2.22 7.25* 14.31* 
น้อย มาก 49 1,2 62.38  5.03 12.09* 
มาก น้อย 29 2,1 57.35   7.06* 
น้อย น้อย 118 1,1 50.29    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 4  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม เสีย่งต่อการ

มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก)  และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลูกคนเดยีว 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 
 
 
 

2,1 
 
 
 

1,1 
 
 
 

น้อย มาก 24 1,2 67.23 1.63 6.53* 15.36* 
มาก มาก 14 2,2 65.6  4.9 13.73* 
มาก น้อย 11 2,1 60.7   8.83* 
น้อย น้อย 32 1,1 51.87    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 5  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม เสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กั อาศยับา้นคนอื่น 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 2,1 1,1 

น้อย มาก 48 1,2 63.38 0.2 5.57* 12.6* 
มาก มาก 57 2,2 63.18  5.37 12.4* 
มาก น้อย 26 2,1 57.81   7.03* 
น้อย น้อย 92 1,1 50.78    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 6   ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ

มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ที ่ตัง้ครรภ ์สาเหตุจากความรกั  

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 2,1 1,1 

น้อย มาก 33 1,2 65.02 1.47 4.83 12.53* 
มาก มาก 34 2,2 63.55  3.36 11.06* 
มาก น้อย 14 2,1 60.19   7.7* 
น้อย น้อย 40 1,1 52.49    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 7  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม เสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่ม ีเพื่อนสนิททีเ่คยตัง้ครรภ์  

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 34 2,2 63.22 1.04 4.81* 14.03* 
น้อย มาก 33 1,2 62.18  3.77 12.99* 
มาก น้อย 14 2,1 58.41   9.22* 
น้อย น้อย 53 1,1 49.19    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 8  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม

ระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุมาก 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 2,1 1,1 

น้อย มาก 42 1,2 71.17 0.98 3.46 9.94* 
มาก มาก 39 2,2 70.19  2.48 8.96* 
มาก น้อย 25 2,1 67.71   6.48* 
น้อย น้อย 96 1,1 61.23    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 9  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอ พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ที่แต่งงาน แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,1 1,2 1,1 

มาก มาก 84 2,2 71.52 2.67 3.3 10.72* 
มาก น้อย 60 2,1 68.85  0.63 8.05* 
น้อย มาก 34 1,2 68.22   7.42* 
น้อย น้อย 143 1,1 60.8    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 10   ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์

ตามระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการ
ตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 2,1 1,1 

น้อย มาก 33 1,2 69.63 1.2 1.34 6.78* 
มาก มาก 34 2,2 68.43  0.14 5.58* 
มาก น้อย 14 2,1 68.29   5.44* 
น้อย น้อย 40 1,1 62.85    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 11  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีผ่ดิพลาดในการคุมก าเนิด 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,1 2,2 1,1 

น้อย มาก 45 1,2 69.1 0.41 0.45 6.07* 
มาก น้อย 42 2,1 68.69  0.04 5.66* 
มาก มาก 17 2,2 68.65   5.62* 
น้อย น้อย 64 1,1 63.03    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 12  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม

ระดบัลกัษณะมุง่อนาคตควบคุมตน (ก) และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่มเีพื่อนเคยตัง้ครรภ ์

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 1,2 1,1 

มาก น้อย 34 2,1 70.82 1 1.86 9.52* 
มาก มาก 33 2,2 69.82  0.86 8.52* 
น้อย มาก 14 1,2 68.96   7.66* 
น้อย น้อย 53 1,1 61.3    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 13  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มรวม 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 119 2,2 68.05 8.15* 12.52* 15.3* 
น้อย มาก 71 1,2 59.9  4.37* 7.15* 
มาก น้อย 79 2,1 55.53   2.78* 
น้อย น้อย 159 1,1 52.75    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 14  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลูกคนเดยีว 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

(ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 1,1 2,1 

มาก มาก 25 2,2 72.97 13.12* 14.87* 18.51* 
น้อย มาก 13 1,2 59.85  1.75 5.39* 
น้อย น้อย 21 1,1 58.1   3.64* 
มาก น้อย 22 2,1 54.46    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 15  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ที่แต่งงาน แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 94 2,2 66.27 7.09 10.96 13.02 
น้อย มาก 50 1,2 59.18  3.87 5.93 
มาก น้อย 63 2,1 55.31   2.06 
น้อย น้อย 114 1,1 53.25    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 16  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ

การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายุน้อย 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

(ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 1,1 2,1 

มาก มาก 71 2,2 66.7 7.46* 12.7* 13.33* 
น้อย มาก 38 1,2 59.24  5.24* 5.87* 
น้อย น้อย 36 1,1 54.0   0.63 
มาก น้อย 81 2,1 53.37    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 17  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนักเรยีน นกัศกึษา 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 75 2,2 67.23 2.22 7.25* 14.31* 
น้อย มาก 43 1,2 59.75  5.03* 12.09* 
มาก น้อย 48 2,1 55.02   7.06* 
น้อย น้อย 99 1,1 52.61    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 18  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีอ่าศยับา้นคนอื่น 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 59 2,2 68.27 9.98* 12.69* 15.27* 
น้อย มาก 46 1,2 58.28  2.71* 5.29* 
มาก น้อย 42 2,1 55.58   2.58 
น้อย น้อย 73 1,1 53.0    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 19  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากความผดิพลาด
ในการคุมก าเนิด 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 34 2,2 67.84 8.59* 14.35* 15.1* 
น้อย มาก 22 1,2 59.25  5.76* 6.51 
มาก น้อย 26 2,1 53.49   0.75 
น้อย น้อย 58 1,1 52.74    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 20  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่มเีพื่อนทีเ่คยตัง้ครรภ ์

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 44 2,2 68.05 10.71 13.37* 15.12* 
น้อย มาก 23 1,2 57.34  2.66 4.41* 
มาก น้อย 17 2,1 54.68   1.75 
น้อย น้อย 50 1,1 52.93    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 21  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อ
การมเีพศสมัพนัธ ์ตามระดบัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน (ข) และทศันคตต่ิอ
พฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนทีเ่คยตัง้ครรภ์ 

 

การอบรม
เล้ียงดฯู 

 

 (ข) 

ทศันคติต่อ
พฤติกรรมการ

ตัง้ครรภ ์
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

1,2 2,1 1,1 

มาก มาก 75 2,2 68 7.54* 12.18* 15.4* 
น้อย มาก 48 1,2 60.46  4.64* 7.86* 
มาก น้อย 62 2,1 55.82   3.22* 
น้อย น้อย 109 1,1 52.6    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 22  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม
ระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ก) และการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) 
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลูกคนเดยีว 

 

ลกัษณะมุ่ง
อนาคต

ควบคมุตน 
(ก) 

การอบรมเล้ียง
ดแูบบรกั
สนับสนุน  

(ข)  

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

 

2,2 2,1 1,1 

มาก น้อย 7 2,1 71.71 2.78 4.3 11.16* 
มาก มาก 28 2,2 68.93  1.52 8.38* 
น้อย มาก 18 1,2 67.41   6.86* 
น้อย น้อย 28 1,1 60.55    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 23  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ก) การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่มอีายุมาก 

 
ลกัษณะ

มุ่ง
อนาคต 
(ก) 

การ
อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติ
ต่อ พ.
ตัง้ครรภ ์
 (ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

1,2,2 2,2,1 2,1,1 1,1,2 1,2,1 2,1,2 1,1,1 

มาก มาก มาก 35 2,2,2 75.8 0.95 8.05* 8.13* 8.3* 9.61* 11.23* 19.52* 
น้อย มาก มาก 13 1,2,2 74.85  7.1 7.18* 7.35* 8.66* 10.28* 18.57* 
มาก มาก น้อย 16 2,2,1 67.75   0.08 0.25 1.56 3.18 11.47* 
มาก น้อย น้อย 9 2,1,1 67.67    0.17 1.48 3.1 11.39* 
น้อย น้อย มาก 26 1,1,2 67.5     1.31 2.93 11.22* 
น้อย มาก น้อย 27 1,2,1 66.19      1.62 9.91* 
มาก น้อย มาก 7 2,1,2 64.57       8.29* 
น้อย น้อย น้อย 69 1,1,1 56.28        

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 24  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม

ระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ก) การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นลกูคนเดยีว 

 
ลกัษณะ

มุ่ง
อนาคต 
(ก) 

การ
อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติ
ต่อ พ.
ตัง้ครรภ ์
 (ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,1,1 2,1,2 1,2,2 1,1,2 1,2,1 2,2,1 1,1,1 

มาก มาก มาก 21 2,2,2 76.57 4.82 4.9 6.32 7.47 12 15.28* 24.57* 
มาก น้อย น้อย 4 2,1,1 71.75  0.08 1.5 2.65 7.18 10.46* 19.75* 
มาก น้อย มาก 3 2,1,2 71.67   1.42 2.57 7.1 10.38* 19.67* 
มาก น้อย น้อย 4 1,2,2 70.25    1.15 5.68 8.96* 18.25* 
น้อย น้อย มาก 10 1,1,2 69.1     4.53 7.81 17.1* 
น้อย มาก น้อย 14 1,2,1 64.57      3.28 12.57* 
มาก มาก น้อย 7 2,2,1 61.29       9.29* 
น้อย น้อย น้อย 18 1,1,1 52        

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 25  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบั ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน (ก) การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน (ข) 
และทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจตัง้ครรภ์ 

 
ลกัษณะ

มุ่ง
อนาคต 
(ก) 

การ
อบรม
เล้ียงดฯู 
(ข) 

ทศันคติ
ต่อ พ.
ตัง้ครรภ ์
 (ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

1,2,2 2,2,1 2,1,1 1,2,1 1,1,2 2,1,2 1,1,1 

มาก มาก มาก 38 2,2,2 75.87 2.82 6.29* 8.07* 8.37* 10.72* 14.44* 17.3* 
น้อย มาก มาก 22 1,2,2 73.05  3.47 5.25 5.55 7.9* 11.62* 14.48* 
มาก มาก น้อย 12 2,2,1 69.58   1.78 2.08 4.43 8.15* 11.01* 
มาก น้อย น้อย 5 2,1,1 67.8    0.3 2.65 6.37* 9.23* 
น้อย มาก น้อย 20 1,2,1 67.5     2.35 6.07* 8.93* 
น้อย น้อย มาก 20 1,1,2 65.15      3.72 6.58* 
มาก น้อย มาก 7 2,1,2 61.43       2.86 
น้อย น้อย น้อย 44 1,1,1 58.57        

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 26  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่เีพื่อนสนิททีเ่คยตัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 13 1,2 80.08 2.55 13.03 21.05 

มาก มาก 45 2,2 77.53  10.48 18.5* 

มาก น้อย 19 2,1 67.05   8.02 

น้อย น้อย 57 1,1 59.03    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 27  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค) กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก 

 

ความเช่ือ
อ านาจฯ 

(ข) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 54 2,2 78.45 6.54* 18.07* 19.27* 
น้อย มาก 36 1,2 71.91  11.53 12.73* 
น้อย น้อย 23 1,1 60.38   1.2 

มาก น้อย 89 2,1 59.18    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 28  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภท์ีเ่กดิจากความรกั 

 

ความเช่ือ
อ านาจฯ 

(ข) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 43 2,2 79.1 9.36 17.72 18.8* 
น้อย มาก 28 1,2 69.74  8.36 9.44* 
น้อย น้อย 10 1,1 61.38   1.08* 
มาก น้อย 40 2,1 60.3    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 29  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภต์ามระดบั 
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภท์ี่
เกดิจากความรกั 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,2,2 2,1,2 2,2,1 1,1,2 1,1,1 2,1,1 1,2,1 

น้อย มาก มาก 13 1,2,2 79.77 1.34 8.4* 10.37* 11.66* 17.4* 19.38* 28.57* 
มาก มาก มาก 30 2,2,2 78.43  7.06 9.03* 10.32* 16.06* 18.04* 27.23* 
มาก น้อย น้อย 19 2,1,2 71.37   1.97 3.26 9* 10.98* 20.17* 
มาก มาก น้อย 5 2,2,1 69.4    1.29 7.03 9.01* 18.2* 
น้อย น้อย มาก 9 1,1,2 68.11     5.74 7.72 16.91* 
น้อย น้อย น้อย 27 1,1,1 62.37      1.98 11.17* 
มาก น้อย น้อย 13 2,1,1 60.39       9.19* 
น้อย มาก น้อย 5 1,2,1 51.2        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 30  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภต์ามระดบั 

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่ี
เพื่อนทีเ่คยมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,1,2 1,1,2 2,2,2 2,2,1 2,1,1 1,1,1 1,2,1 

น้อย มาก มาก 7 1,2,2 83 4.53 5.83* 6.4 10.57* 21.32* 23.18* 24.75* 
มาก น้อย มาก 15 2,1,2 78.47  1.3 1.87 6.04* 16.79* 18.65* 20.22* 
น้อย น้อย มาก 6 1,1,2 77.17   0.57 4.74 15.49* 17.35* 18.92* 
มาก มาก มาก 7 2,2,2 76.6    4.17 14.92 16.78* 18.35* 
มาก มาก น้อย 7 2,2,1 72.43     10.75 12.61 14.18* 
มาก น้อย น้อย 12 2,1,1 61.68      1.86 3.43* 
น้อย น้อย น้อย 49 1,1,1 59.82       1.57* 
น้อย มาก น้อย 8 1,2,1 58.25        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 31  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
อาชพีอื่นๆ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 30 2,2 42.26 1.9 2.82 5.16* 
มาก น้อย 36 2,1 40.36  0.92 3.26* 
น้อย น้อย 77 1,1 39.44   2.34 
น้อย มาก 20 1,2 37.1    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 32  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี
พีน้่องหนึ่งคน 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 38 2,2 41.37 1.49 3.8* 7.34* 
มาก น้อย 36 2,1 39.88  2.31 5.85* 
น้อย น้อย 62 1,1 37.57   3.54* 
น้อย มาก 29 1,2 34.03    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 33  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นที่
ไมม่เีพื่อนเคยมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก น้อย 27 2,1 41.97 0.4 3.44* 8.68* 
มาก มาก 37 2,2 41.57  3.04 8.28* 
น้อย น้อย 55 1,1 38.53   5.24* 
น้อย มาก 15 1,2 33.29    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 34  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องสองคนขึน้ไป 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 37 2,2 41.74 0.06 1.61 6.22* 
น้อย มาก 20 1,2 41.68  1.56 6.16* 
มาก น้อย 27 2,1 40.13   4.61* 
น้อย น้อย 98 1,1 35.52    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 
 
 
 



315 

ตารางท่ี 35  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั
อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจตัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

มาก น้อย 56 2,2 42.3 0.23 2.64 7.53* 
มาก มาก 27 1,2 42.07  2.41 7.3* 
น้อย น้อย 23 2,1 39.66   4.89* 
น้อย มาก 62 1,1 34.77    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 36  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั

ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภจ์ากความรกั 

 

ความเช่ือ
อ านาจฯ 
 (ข) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 43 2,2 41.09 1.4 2.33 5.89* 
น้อย มาก 28 1,2 39.69  0.93 4.49* 
น้อย น้อย 40 1,1 38.76   3.56 
มาก น้อย 10 2,1 35.2    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 37  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั
ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ใจตัง้ครรภ ์

 

ความเช่ือ
อ านาจฯ 
 (ข) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 42 2,2 42.84 1.31 4.27* 6.98* 
น้อย มาก 41 1,2 41.53  2.96 5.67* 
น้อย น้อย 18 1,1 38.57   2.71 
มาก น้อย 67 2,1 35.86    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 38  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั

ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการ
มเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจตัง้ครรภ ์

 

ความเช่ือ
อ านาจฯ 
 (ข) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียงฯ 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 66 1,2 41.26 2.41 3.22 41.17* 
มาก มาก 38 2,2 38.85  0.81 1.76* 
มาก น้อย 32 2,1 38.04   0.95* 
น้อย น้อย 124 1,1 37.09    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 39  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ 
ตามระดบั อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้ม
ในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ (ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่พกั
อาศยับา้นพ่อแม่ 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,1,2 1,1,2 2,1,1 2,2,1 1,2,2 1,1,1 1,2,1 

มาก มาก มาก 40 2,2,2 42.48 0.43 0.81 2.28 4.73* 5.88* 7.42* 7.66* 
มาก น้อย มาก 22 2,1,2 42.05  0.38 1.85 4.3* 5.45* 6.99* 7.23* 
น้อย น้อย มาก 15 1,1,2 41.67   1.47 3.92* 5.07* 6.61* 6.85* 
มาก น้อย น้อย 15 2,1,1 40.2    2.45 3.6 5.14* 5.38* 
มาก มาก น้อย 8 2,2,1 37.75     1.15 2.69 2.93 
น้อย มาก มาก 15 1,2,2 36.6      1.54 1.78 
น้อย น้อย น้อย 73 1,1,1 35.06       0.24 
น้อย มาก น้อย 17 1,2,1 34.82        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 40  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ตามระดบั 

อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มต่ัง้ใจ
ตัง้ครรภ ์

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

1,1,2 2,1,2 2,2,1 2,1,1 1,2,1 1,1,1 1,2,2 

มาก มาก มาก 44 2,2,2 42.61 1.23 1.47 2.61 3.83* 6.52* 7.21* 7.52* 
น้อย น้อย มาก 16 1,1,2 41.38  0.24 1.38 2.6 5.29* 5.98* 6.29* 
มาก น้อย มาก 22 2,1,2 41.14   1.14 2.36 5.05* 5.74* 6.05* 
มาก มาก น้อย 9 2,2,1 40    1.22 3.91* 4.6* 4.91* 
มาก น้อย น้อย 18 2,1,1 38.78     2.69 3.38 3.69* 
น้อย มาก น้อย 23 1,2,1 36.09      0.69 1* 
น้อย น้อย น้อย 106 1,1,1 35.4       0.31 
น้อย มาก มาก 22 1,2,2 35.09        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 41  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 
ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มรวม 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน  

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน   

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 92 2,2 73.29 4.55* 10.45* 11.09* 
มาก น้อย 66 2,1 68.74  5.9* 6.54* 
น้อย น้อย 80 1,1 62.84   0.64* 
น้อย มาก 190 1,2 62.2    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 42  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก)และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่อีายุมาก 
 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

 (ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน   

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 45 2,2 73.96 5.96* 11.42* 12.08* 
มาก น้อย 38 2,1 68  5.46* 6.12* 
น้อย น้อย 87 1,1 62.54   0.66 
น้อย มาก 32 1,2 61.88    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 43  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์  
ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่ม
มารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นนกัเรยีน นกัศกึษา 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน  

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน   

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 62 2,2 73.85 4.12* 10.48* 12.35* 
มาก น้อย 44 2,1 69.73  6.36 8.23* 
น้อย น้อย 113 1,1 63.37   1.87 
น้อย มาก 46 1,2 61.5    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 44  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม

ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 38 2,2 74.68 4.62* 9.66* 11.26* 
มาก น้อย 36 2,1 70.06  5.04 6.64* 
น้อย น้อย 62 1,1 65.02   1.6 
น้อย มาก 29 1,2 63.42    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 45  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม
ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีแ่ต่งงานและจดทะเบยีน 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

 (ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 14 2,2 76.65 9.37* 13.03* 15.17* 
มาก น้อย 21 2,1 67.28  3.66 5.8* 
น้อย น้อย 56 1,1 63.62   2.14 
น้อย มาก 16 1,2 61.48    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 46  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม

ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ในกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภ ์สาเหตุจากไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน  

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 31 2,2 73.13 6.29* 11.69* 14.09* 
มาก น้อย 26 2,1 66.84  5.4* 7.8* 
น้อย น้อย 87 1,1 61.44   2.4 
น้อย มาก 23 1,2 59.04    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 47  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม
ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม (ก) และความ เชื่ออ านาจในตน (ข)  
ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีต่ ัง้ครรภ ์โดยไมต่ัง้ใจ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน ฯ 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน   

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 53 2,2 73.87 5.55* 11.35* 12.18* 
มาก น้อย 40 2,1 68.32  5.8* 6.63* 
น้อย น้อย 122 1,1 62.52   0.83 
น้อย มาก 45 1,2 61.69    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 48  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 

ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม (ก) และความเชื่ออ านาจในตน 
(ข)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือนฯ 

(ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

มาก มาก 37 2,2 72.14 3.32 7.22* 12.45* 
มาก น้อย 27 2,1 69.09  3.9 9.13* 
น้อย น้อย 55 1,1 65.19   5.23* 
น้อย มาก 15 1,2 59.96    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 49  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม
ระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม (ก) และความเชื่ออ านาจในตน (ข)  ใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่เีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน 

 (ก) 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 55 2,2 74.08 5.51* 11.29* 11.89* 
มาก น้อย 53 2,1 68.57  5.78* 6.38* 
น้อย มาก 51 1,2 62.79   0.6 
น้อย น้อย 135 1,1 62.19    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 50  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 

ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม (ก) และความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ (ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์
โดยไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน  

(ก) 

ความพร้อมใน
การหลีกเล่ียง

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 43 2,2 75.16 10.36* 13.8* 16.04* 
มาก น้อย 14 2,1 64.8  3.44 5.68* 
น้อย มาก 20 1,2 61.36   2.24 
น้อย น้อย 90 1,1 59.12    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 51  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 
ตามระดบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนอยา่งเหมาะสม (ก) และความพรอ้มในการ
หลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ (ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่ี
เพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 

อิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือน ฯ 

 
(ก) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 45 2,2 76.63 11.77* 11.83* 16.28* 
มาก น้อย 19 2,1 64.86  0.06 4.51 
น้อย มาก 13 1,2 64.8   4.45 
น้อย น้อย 57 1,1 60.35    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 52  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม

ระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภ ์เกดิจากความรกั 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 43 2,2 71.37 2.43 7.46* 11.97* 
น้อย มาก 28 1,2 68.94  5.03 9.54* 
น้อย น้อย 40 1,1 63.91   4.51 
มาก น้อย 10 2,1 59.4    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 53   ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 
ตามระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ (ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภ ์เกดิจากไมไ่ดป้้องกนั
การคุมก าเนิด 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 28 1,2 69.28 2.03 4.36 10.28* 
มาก มาก 35 2,2 67.25  2.33 8.25* 
มาก น้อย 19 2,1 64.92   5.92* 
น้อย น้อย 85 1,1 59    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 54  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม

ระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภ ์เกดิจากความผดิพลาดใน
การคุมก าเนิด 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 23 1,2 74.25 0.62 8.45* 13.59* 
มาก มาก 30 2,2 73.63  7.83* 12.97* 
มาก น้อย 21 2,1 65.8   5.14* 
น้อย น้อย 66 1,1 60.6    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 55  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภ ์เกดิจากความไมต่ัง้ใจ 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 38 1,2 70.58 0.35 5.26* 10.33* 
มาก มาก 66 2,2 70.23  4.91* 9.98* 
มาก น้อย 32 2,1 65.32   5.07* 
น้อย น้อย 124 1,1 60.25    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 56  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ 

ตามระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรม
เสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยัอยูบ่า้นคนอื่น 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 42 1,2 71.3 0.51 6.03* 10.77* 
มาก มาก 53 2,2 70.79  5.52* 10.26* 
มาก น้อย 25 2,1 65.27   4.74* 
น้อย น้อย 103 1,1 60.53    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 57  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ ์ตาม
ระดบัความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มในการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่ง
ต่อการมเีพศสมัพนัธ ์(ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่มเีพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 

ความเช่ือ
อ านาจในตน  

 
(ข) 

ความพร้อม
ในการ

หลีกเล่ียง 
(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 21 1,2 72.88 4.33 9.06* 11.49* 
มาก มาก 37 2,2 68.55  4.73 7.16* 
มาก น้อย 15 2,1 63.82   2.43 
น้อย น้อย 61 1,1 61.39    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 58  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภต์าม

ระดบั อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน (ก) ความเชื่ออ านาจในตน (ข) และความพรอ้มใน
การหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการมเีพศสมัพนัธ์ (ค)  ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีไ่ม่มี
เพื่อนมปีระวตัติัง้ครรภ์ 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,1,2 1,1,2 2,2,1 2,1,1 1,2,1 1,1,1 1,2,2 

มาก มาก มาก 30 2,2,2 78.67 4.07 7.5* 12.53* 15.09* 17.17* 19.47* 20.24* 
มาก น้อย มาก 15 2,1,2 74.6  3.43* 8.46* 11.02* 13.1* 15.4* 16.17* 
น้อย น้อย มาก 6 1,1,2 71.17   5.03 7.59* 9.67* 11.97* 12.74* 
มาก มาก น้อย 7 2,2,1 66.14    2.56 4.64 6.94* 7.71* 
มาก น้อย น้อย 12 2,1,1 63.58     2.08 4.38 5.15 
น้อย มาก น้อย 8 1,2,1 61.5      2.3 3.07 
น้อย น้อย น้อย 49 1,1,1 59.2       0.77 
น้อย มาก มาก 7 1,2,2 58.43        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 59  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตาม 
        ระดบัสุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มรวม 
 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 71 1,2 74.43 3.12 9.69* 13.26* 

มาก มาก 93 2,2 71.31  6.57* 10.14* 

มาก น้อย 82 2,1 64.74   3.57 

น้อย น้อย 182 1,1 61.17    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 60  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่ ี อายนุ้อย 
 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 35 1,2 75.91 5.09 8.54* 13.3* 
มาก มาก 52 2,2 70.82  3.54 8.21* 
มาก น้อย 42 2,1 67.37   4.76 
น้อย น้อย 97 1,1 62.61    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 61  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีเ่ป็นนกัเรยีน 
นกัศกึษา 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 43 1,2 75.9 4.54 13.05* 15.98* 
มาก มาก 64 2,2 71.36  8.51* 11.44* 
มาก น้อย 48 2,1 62.85   2.93 
น้อย น้อย 110 1,1 59.92    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 62  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีพ่กัอาศยับา้น 
คนอื่น 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 38 1,2 76.76 4.62 12.3* 15.17* 
มาก มาก 43 2,2 72.14  7.68* 10.55* 
มาก น้อย 43 2,1 64.46   2.87 
น้อย น้อย 99 1,1 61.59    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 63  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีแ่ต่งงานและจด
ทะเบยีนสมรส 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 16 1,2 77.82 6.65 12.12* 17.16* 
มาก มาก 19 2,2 71.17  5.47 10.51* 
มาก น้อย 20 2,1 65.7   5.04 
น้อย น้อย 52 1,1 60.66    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 64  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภท์ีเ่กดิจาก
ความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 13 1,2 78.11 9.4* 16.06* 17.49* 
มาก มาก 30 2,2 68.71  6.66 8.09* 
มาก น้อย 23 2,1 62.05   1.43 
น้อย น้อย 74 1,1 60.62    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 65  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นตัง้ครรภท์ีเ่กดิจาก
ความไมต่ัง้ใจ 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 35 1,2 77.42 6.34* 11.77* 16.11* 
มาก มาก 50 2,2 71.08  5.43* 9.77* 
มาก น้อย 43 2,1 65.65   4.34 
น้อย น้อย 132 1,1 61.31    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 66  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่มม่เีพื่อนมี
ประวตัติัง้ครรภ์ 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ 
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 25 1,2 76.77 6.67 9.76* 14.87* 
มาก มาก 30 2,2 70.1  3.09 8.2* 
มาก น้อย 20 2,1 67.01   5.11 
น้อย น้อย 59 1,1 61.9    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 67  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตาม      
ระดบัสุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มรวม 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 112 2,2 72.34 3.12 9.69* 13.26* 
น้อย มาก 65 1,2 68.01  6.57* 10.14* 
น้อย น้อย 188 1,1 67.59   3.57 
มาก น้อย 63 2,1 63.72    

 
หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 68  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีายมุาก 
 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 58 2,2 71.39 3.74 7.43 8.28* 
น้อย น้อย 93 1,1 67.65  3.69 4.54* 
น้อย มาก 28 1,2 63.96   0.85* 
มาก น้อย 23 2,1 63.11    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 69  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็น
นกัเรยีน นกัศกึษา 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 73 2,2 70.1 1.95 2.43 5.98* 
น้อย น้อย 118 1,1 68.15  0.48 4.03 
น้อย มาก 35 1,2 67.67   3.56 
มาก น้อย 39 2,1 64.12    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 70  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่อีาชพี
อื่นๆ 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 39 2,2 75.49 7.14* 9* 12.36* 
น้อย มาก 30 1,2 68.35  1.86 5.22 
น้อย น้อย 70 1,1 66.49   3.36 
มาก น้อย 24 2,1 63.13    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 71  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่ป็นลกูคน
เดยีว 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 28 2,2 72.75 7.79 9.25 10.19* 
น้อย น้อย 29 1,1 64.96  1.46 2.4* 
น้อย มาก 8 1,2 63.5   0.94* 
มาก น้อย 16 2,1 62.56    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 72  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่พีีน้่อง
หนึ่งคน 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 44 2,2 73.74 3.22 5.46 7.86* 
น้อย น้อย 66 1,1 70.52  2.24 4.64* 
น้อย มาก 32 1,2 68.28   2.4* 
มาก น้อย 23 2,1 65.88    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 73  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยั
บา้นคนอื่น 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 54 2,2 73.6 4.21 4.64 10.6* 
น้อย น้อย 107 1,1 69.39  0.43 6.39* 
น้อย มาก 30 1,2 68.96   5.96* 
มาก น้อย 32 2,1 63    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 74  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั

สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงาน 
และไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 88 2,2 71.66 3.52 5.02* 7.48* 
น้อย มาก 49 1,2 68.14  1.5 3.96 
น้อย น้อย 136 1,1 66.64   2.46 
มาก น้อย 48 2,1 64.18    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 75  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีแ่ต่งงาน 
และจดทะเบยีนสมรส 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 24 2,2 74.67 4.21 6.65 12.47* 
น้อย น้อย 52 1,1 70.46  2.44 8.26* 
น้อย มาก 16 1,2 68.02   5.82 
มาก น้อย 15 2,1 62.2    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 76  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ี่
เกดิจากความรกั 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 43 2,2 72.39 1.55 6 6.55* 
น้อย น้อย 41 1,1 70.84  4.45 5* 
น้อย มาก 18 2,1 66.39   0.55 
มาก น้อย 19 1,2 65.84    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 77  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ี่
เกดิจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 36 2,2 73.38 1.53 6.49 16* 
น้อย มาก 19 1,2 71.85  4.96 14.47* 
น้อย น้อย 68 1,1 66.89   9.51* 
มาก น้อย 17 2,1 57.38    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 78  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีเ่กดิจาก
ความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ 

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 60 2,2 72.05 4.89 6.37* 8.54* 
น้อย น้อย 58 1,1 67.16  1.48 3.65* 
น้อย มาก 28 1,2 65.68   2.17 
มาก น้อย 22 2,1 63.51    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 79  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
สุขภาพจติ (ก) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีม่เีพื่อนมี
ประวตัติัง้ครรภ ์

 

สขุภาพจิต 
 

(ก) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,1 
 
 

1,2 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 74 2,2 71.62 4.38 4.49 7.62* 
น้อย น้อย 123 1,1 67.24  0.11 3.24* 
น้อย มาก 46 1,2 67.13   3.13* 
มาก น้อย 51 2,1 64    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

ตารางท่ี 80  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของทศันคตต่ิอพฤตกิรรมการตัง้ครรภ ์ตามระดบั
แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดาวยัรุ่นทีไ่ม่
มเีพื่อนมปีระประวตัติัง้ครรภ์ 

 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ  
(ข) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

มาก มาก 31 2,2 79.08 11.3 13.89 15.36* 
มาก น้อย 24 2,1 67.78  2.59 4.06* 
น้อย มาก 26 1,2 65.19   1.47* 
น้อย น้อย 53 1,1 63.72    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 81  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ์ ตาม
ระดบัแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ในกลุ่มมารดา
วยัรุน่ทีม่พีีน้่องหนึ่งคน 

 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ  
(ข) 

สมัพนัธภาพ
ในครอบครวั 

(ค) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

1,2 
 
 

1,1 
 
 

2,1 
 
 

มาก มาก 45 2,2 42.64 3.65 5.9* 6.9* 
น้อย มาก 31 1,2 38.99  2.25 3.25* 
น้อย น้อย 60 1,1 36.74   1 
มาก น้อย 29 2,1 35.74    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 82  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของพฤตกิรรมการคุมก าเนิดขณะมเีพศสมัพนัธ ์ ตาม

ระดบัสุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ทีพ่กัอาศยั
บา้นคนอื่น 

 

สขุภาพจิต  
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ  
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,1 
 
 

2,2 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 38 1,2 41.36 1.93 2.53* 3.15* 
มาก น้อย 43 2,1 39.43  0.6 1.22* 
มาก มาก 43 2,2 38.83   0.62 
น้อย น้อย 99 1,1 38.21    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 83  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ตาม
ระดบัสุขภาพจติ (ก) และแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข) ในกลุ่มมารดาวยัรุน่ตัง้ครรภท์ี่
เกดิจากความผดิพลาดในการคุมก าเนิด 

 

สขุภาพจิต  
 

(ก) 

แรงจงูใจ 

ใฝ่สมัฤทธ์ิ  
(ข) 

จ านวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่าเฉล่ีย 

(Mean) 
 

2,2 
 
 

2,1 
 
 

1,1 
 
 

น้อย มาก 13 1,2 74.83 6.29* 8.71* 11.44* 
มาก มาก 30 2,2 68.54  2.42 5.15 
มาก น้อย 23 2,1 66.12   2.73 
น้อย น้อย 74 1,1 63.39    

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ตารางท่ี 84  ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของการหลกีเลีย่งพฤตกิรรมเสีย่งต่อการตัง้ครรภ์ตาม

ระดบัสุขภาพจติ (ก) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข)  และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีม่พีีน้่องหนึ่งคน 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,2,2 2,1,2 2,2,1 1,1,2 1,2,1 1,1,1 2,1,1 

น้อย มาก มาก 16 1,2,2 76.06 2.54 3.19 7.68* 11.12* 11.75* 11.82* 13.33* 
มาก มาก มาก 29 2,2,2 73.52  0.65 5.14 8.58* 9.21* 9.28* 10.79* 
มาก น้อย มาก 15 2,1,2 72.87   4.49 7.93* 8.56* 8.63* 10.14* 
มาก มาก น้อย 8 2,2,1 68.38    3.44 4.07 4.14 5.65 
น้อย น้อย มาก 16 1,1,2 64.94     0.63 0.7 2.21 
น้อย มาก น้อย 21 1,2,1 64.31      0.07 1.58 
น้อย น้อย น้อย 45 1,1,1 64.24       1.51 
มาก น้อย น้อย 15 2,1,1 62.73        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ระดบัสุขภาพจติ (ก) แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์(ข)  และสมัพนัธภาพในครอบครวั (ค) ใน
กลุ่มมารดาวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ ์โดยไมไ่ดป้้องกนัการคุมก าเนิด 

 
อิทธิพล
จาก
กลุ่ม
เพ่ือน  
(ก) 

ความ
เช่ือ

อ านาจ 
ในตน 
 (ข) 

ความ
พร้อมฯ  

 
 

(ค) 

จ า 
นวน 
(คน) 

รหสั 
code 

ค่า 
เฉล่ีย 
Mean 

 

2,2,2 2,2,1 2,1,2 1,2,1 1,1,2 2,1,1 1,1,1 

น้อย มาก มาก 17 1,2,2 75.12 1.04 5.52 8.49* 13.19* 14.42* 16.45* 17.77* 
มาก มาก มาก 25 2,2,2 74.08  4.48 7.45* 12.15* 13.38* 15.41* 16.73* 
มาก มาก น้อย 10 2,2,1 69.6   2.97 7.67* 8.9* 10.93* 12.25* 
มาก น้อย มาก 8 2,1,2 66.63    4.7 5.93 7.96* 9.28* 
น้อย มาก น้อย 14 1,2,1 61.93     1.23 3.26 4.58 
น้อย น้อย มาก 10 1,1,2 60.7      2.03 3.35 
มาก น้อย น้อย 18 2,1,1 58.67       1.32 
น้อย น้อย น้อย 65 1,1,1 57.35        

 

หมายเหตุ:  มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
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