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บทคัดย่อ
	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยแบบหาควิามสูมัพันิธ์์เชิ่งทำานิาย	เพ่�อศึกษาการม่สูว่ินิรว่ิมในิการดุแูลั

ครอบครัวิ	แลัะปัจจัยท่�ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	

กลุ่ัมตัวิอย่างเป็นิบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บตุรครั�งแรกท่�ภ์รรยาตรวิจสุูขภ์าพหลัังคลัอดุท่�คลิันิิกวิางแผนิครอบครัวิ	

โรงพยาบาลันิครปฐมแลัะโรงพยาบาลัราช่บุร่	รวิมจำานิวินิ	119	คนิ	เคร่�องม่อการวิิจัยประกอบดุ�วิย	

แบบสูอบถามข�อมูลัสู่วินิบคุคลั	แบบสูอบถามประสูบการณ์การไดุ�รบัการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ม่ค่าควิามเช่่�อมั�นิ

.81	แบบวัิดุควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	แบบสูอบถามสูมัพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	ม่ค่าควิามเช่่�อมั�นิ	.84
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Abstract
 This predictive correlational research aimed to examine father involvement 

in	caring	for	family	and	its	predicting	factors	among	first-time	adolescent	fathers.	

Participants	were	119	first-time	adolescent	fathers	for	which	their	wives	received	

postpartum	follow-up	service	at	family	planning	clinics	in	Nakhonpathom	Hospital

and	Ratchaburi	Hospital.	The	research	instruments	included	the	demographic	

questionnaire, the experience of being nurtured by own father questionnaire with 

reliability	as	.81,	the	confidence	of	being	a	good	father	scale,	the	marital	relationship	

questionnaire	with	reliability	as	.84,	the	stress	questionnaire	with	reliability	as	.83,	

and	the	father	involvement	in	caring	for	family	questionnaire	with	reliability	as	.95.	

Data	were	collected	from	December,	2018	to	August,	2019.	Statistics	used	for	data	

analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and standard 

multiple	regression	analysis.	

แบบสูอบถามควิามเคร่ยดุ	ม่ค่าควิามเช่่�อมั�นิ	.83	แลัะแบบสูอบถามการม่สูว่ินิรว่ิมในิการดุแูลัครอบครวัิ	

ม่ค่าควิามเช่่�อมั�นิ	.95	เก็บรวิบรวิมข�อมูลัในิช่่วิงเดุ่อนิธั์นิวิาคม	2561	ถึงเดุ่อนิสิูงหาคม	2562	

วิิเคราะหข์�อมูลัดุ�วิยสูถติิควิามถ่�	ร�อยลัะ	คา่เฉลั่�ย	สู่วินิเบ่�ยงเบนิมาตรฐานิ	แลัะการวิิเคราะหก์ารถดุถอย

พหุคูณแบบมาตรฐานิ

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรกม่คะแนินิเฉล่ั�ยการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ

เท่ากับ	3.14	(SD	=	.30)	ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	

สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิ่างคู่ครอง	แลัะควิามเคร่ยดุ	ร่วิมกันิอธ์ิบายการม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลัครอบครัวิ

คิดุเป็นิร�อยลัะ	18.40	(R2	=	.184,	p	<	.001)	แต่ม่ตัวิแปรเพ่ยง	2	ตัวิแปร	ท่�ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิอย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิติ	โดุยตัวิแปรท่�ม่ผลัมากท่�สุูดุ	ค่อ	สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิ่าง

คู่ครอง	(Beta	=	.345,	p	<	.01)	รองลังมา	ค่อ	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	(Beta	=	.182,	p	<	.05)

	 จากการวิิจัยครั�งน่ิ�ม่ข�อเสูนิอแนิะว่ิา	พยาบาลัแผนิกหลัังคลัอดุควิรประเมินิบิดุาวัิยรุ่นิเก่�ยวิกับ

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองแลัะควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	เพ่�อเป็นิแนิวิทางในิการช่่วิยเหล่ัอให�

บิดุาวิัยรุ่นิม่สัูมพันิธ์ภ์าพท่�ดุ่กับคู่ครองแลัะม่ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	นิำาไปสูู่การม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิ

คำำ�สำำ�คัำญ:		บิดุาวัิยรุ่นิ		การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา
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 The research results revealed that the mean score of father involvement in 

caring	for	family	among	first-time	adolescent	fathers	was	3.14	(SD	=	.30).	Experience

of	being	nurtured	by	own	father,	confidence	of	being	a	good	father,	marital	relationship,

and	stress	altogether	accounted	for	18.40%	of	the	variance	in	father	involvement	

in	caring	for	family	(R2	=	.184,	p	<	.001).	However,	only	two	variables	statistically	

significant	explained	father	involvement	in	caring	for	family.	The	most	significant	

predicting	factor	was	marital	relationship	(Beta	=	.345,	p	<	.01)	followed	by	confidence	

of	being	a	good	father	(Beta	=	.182,	p	<	.05).

 This research suggests that postpartum care nurses should assess adolescent 

fathers	about	their	marital	relationship	and	confidence	of	being	a	good	father.	That	

would	be	a	direction	for	nurse	to	encourage	fathers’	marital	relationship	and	confidence

of	being	a	good	father	leading	adolescent	fathers	to	involve	in	caring	for	their	family.

Keywords:		Adolescent	fathers,		Father	involvement	in	caring	for	family

คำว�มเป็็นม�และคำว�มสำำ�คัำญของปั็ญห�

	 วัิยรุ่นิ	หมายถงึ	ผู�ท่�ม่อายุ	12–18	ปี	(National

Library	of	Medicine,	2020)	 เป็นิวัิยท่� ม่

การเปล่ั�ยนิแปลังดุ�านิร่างกายอย่างรวิดุเร็วิ	ในิขณะ

ท่�ต�องม่การปรับตัวิดุ�านิจิตสัูงคมเพ่�อเปล่ั�ยนิผ่านิ

จากวัิยเด็ุกสูู่การเป็นิผู�ใหญ่	ทำาให�วัิยรุ่นิม่อารมณ์

รุนิแรง	แปรปรวินิ	สัูบสูนิ	อ่อนิไหวิง่าย	ดุ่�อ	ต่อต�านิ	

ขาดุควิามยับยั�งชั่�งใจ	ถูกชั่กจูงง่าย	ม่วุิฒิิภ์าวิะนิ�อย	

ประกอบกับสูภ์าพสัูงคมท่�ครอบครัวิม่แบบแผนิ

การดุำาเนิินิช่่วิิตซัับซั�อนิขึ�นิ	พ่อแม่	ผู�ปกครอง

ต�องประกอบอาช่่พหาเล่ั�ยงครอบครัวิ	เป็นิผลัให�

ครอบครัวิบางครอบครัวิไม่ม่เวิลัาเพ่ยงพอท่�จะดูุแลั

บุตรอย่างม่คุณภ์าพ	นิอกจากน่ิ�	วัิยรุ่นิอาจขาดุทกัษะ

ในิการดุำาเนิินิช่่วิิต	ทำาให�ไม่สูามารถปรับตัวิให�ทันิ

สูภ์าพแวิดุลั�อม	คบเพ่�อนิท่�ชั่กช่วินิให�ทำาพฤติกรรมท่�

ไม่เหมาะสูม	สูามารถเข�าถึงสู่�อท่�ยั�วิยุอารมณ์	ควิามรู�สึูก

ทางเพศไดุ�ง่าย	กระตุ�นิให�อยากรู�อยากลัอง	นิำาไปสูู่

การม่เพศสัูมพันิธ์์ในิวัิยรุ่นิท่�ไม่ปลัอดุภั์ย	ทำาให�ฝ่่ายหญิง

ตั�งครรภ์์ในิขณะท่�ยังไม่พร�อม	แลัะฝ่่ายช่ายกลัายเปน็ิ

บิดุาในิขณะท่�ยังเป็นิวัิยรุ่นิ	(บุญฤทธิ์�	สุูขรัตน์ิ,	2557)

	 อุบัติการณ์ของบิดุาวัิยรุ่นิในิประเทศไทยม่

จำานิวินิสููงขึ�นิ	โดุยในิปี	พ.ศ.	2555	แลัะ	2556	พบว่ิา

ม่ทารกท่�เกิดุจากบิดุาวัิยรุ่นิคิดุเป็นิร�อยลัะ	41.05	

แลัะ	43	ตามลัำาดัุบ	ซึั�งจังหวัิดุนิครปฐมแลัะจังหวัิดุ

ราช่บุร่	ในิปี	พ.ศ.	2556	ม่อัตราทารกท่�เกิดุจาก

บิดุาวัิยรุ่นิเท่ากันิ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	45	ซึั�งสููงกว่ิาอัตรา

ของประเทศในิปีเดุ่ยวิกันิ	(สูำานัิกงานิปลััดุกระทรวิง

การพัฒินิาสัูงคมแลัะควิามมั�นิคงของมนิษุย์,	2556,	

2557)

	 โดุยทั�วิไป	การท่�เพศช่ายม่บุตรเป็นิการเพิ�ม

ภ์ารกิจ	หนิ�าท่�	แลัะควิามรับผิดุช่อบต่อครอบครัวิ	

บิดุาต�องทำาหนิ�าท่�เป็นิหัวิหนิ�าครอบครัวิ	หาเล่ั�ยง

ครอบครัวิ	คอยดูุแลัช่่วิยเหล่ัอ	สูนัิบสูนุินิมารดุาหลััง

คลัอดุแลัะบุตร	(Authentic	Masculinity,	2018)
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ซึั�งแม�แต่ผู�ช่ายวัิยผู�ใหญ่บางคนิอาจไม่สูามารถ

ปฏิิบัติพัฒินิกิจน่ิ�ไดุ�อย่างเหมาะสูม	วัิยรุ่นิช่ายท่�เป็นิ

บิดุาครั�งแรกจึงม่แนิวิโนิ�มท่�จะประสูบกับปัญหาในิ

การปรับตัวิในิการเป็นิบิดุา	เน่ิ�องจากยังไม่พร�อมท่�

จะม่ครอบครัวิแลัะบุตร	อ่กทั�งการม่บุตรอาจทำาให�

วัิยรุ่นิบางคนิต�องออกจากโรงเร่ยนิเพ่�อทำางานิหา

รายไดุ�เล่ั�ยงครอบครัวิ	ต�องทำาบทบาททั�งการเป็นิสูาม่

แลัะบิดุา	อาจไมไ่ดุ�รับควิามช่่วิยเหล่ัอดูุแลัหร่อไดุ�รับ

คำาแนิะนิำาจากครอบครัวิเดิุม	ก่อให�เกิดุควิามรู�สึูก

กดุดัุนิ	เคร่ยดุ	(Matlakala,	Makhubele,	&	Mashilo,

2018)	ไม่ม่ควิามสูุขในิการเป็นิบิดุา	อาจหล่ักเล่ั�ยง

หนิ�าท่�แลัะควิามรับผิดุช่อบของการเป็นิบิดุา	นิำาไปสูู่

การไม่ม่หร่อม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวินิ�อย	

(Chu	&	Lee,	2019)	ซึั�งการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิของบิดุาม่ควิามสูำาคัญต่อสุูขภ์าพของ

สูมาชิ่กในิครอบครัวิ

	 การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา

ม่ผลัดุ่ต่อสุูขภ์าพบิดุา	มารดุา	แลัะบุตร	ผลัดุ่ต่อบิดุา	

ค่อ	บิดุาเกิดุควิามมั�นิใจ	พึงพอใจ	แลัะภ์าคภ์ูมิใจ

ในิการเป็นิบิดุา	แลัะม่สัูมพันิธ์ภ์าพท่�ดุ่กับมารดุา	

(Milkie	&	Denny,	2014)	ผลัดุ่ต่อมารดุา	ค่อ	

มารดุาม่ควิามพึงพอใจในิการทำาบทบาทของบิดุา	

ทำาให�ม่สัูมพันิธ์ภ์าพท่�ดุ่กับบิดุา	ช่่วิยลัดุอาการซึัมเศร�า

หลัังคลัอดุของมารดุาไดุ�	(Lewin	et	al.,	2015)	

สู่วินิผลัดุ่ต่อบุตร	ค่อ	การท่�บิดุาไดุ�ม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลับุตร	ทำาให�ม่ปฏิิสัูมพันิธ์์กับบุตร	ไดุ�สัูมผัสู	

อุ �ม	อยู ่ใกลั�ชิ่ดุ	แลัะเลั่นิกับบุตร	จะทำาให�บุตรม่

พัฒินิาการดุ�านิร่างกายแลัะจิตใจเหมาะสูมตามวิัย	

ม่ระดัุบเช่าวิน์ิปัญญาท่�ดุ่	แลัะม่การควิบคุมอารมณ์

ไดุ�ดุ่	(Kroll,	Carson,	Redshaw,	&	Quigley,	

2016)

	 การม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิการดูุแลัครอบครัวิ	

ประกอบดุ�วิยการท่�บิดุาปฏิิบัติพฤติกรรมการดูุแลั

ครอบครัวิ	3	กลุ่ัม	(Lamb,	2004)	ค่อ	1)	พฤติกรรม

การดูุแลัมารดุาแลัะทารกโดุยตรง	(engagement)	

หมายถึง	การท่�บิดุาม่ปฏิิสัูมพันิธ์์โดุยตรงกับมารดุา

แลัะบุตร	การม่ปฏิิสัูมพันิธ์์ของบิดุาโดุยตรงต่อ

มารดุา	ไดุ�แก่	การดูุแลัมารดุาหลัังคลัอดุ	(ท่�ม่

การเปล่ั�ยนิแปลังทั�งดุ�านิรา่งกายแลัะจติสัูงคม	มารดุา

อาจม่ภ์าวิะไม่สุูขสูบายหลัังคลัอดุ	บิดุาสูามารถ

ช่่วิยเหล่ัอบรรเทาควิามไม่สุูขสูบายตามอาการ	เช่่นิ	

ช่่วิยมารดุาเปล่ั�ยนิอิริยาบถ	ดูุแลัควิามสูะอาดุของ

ร่างกาย	ให�รับประทานิอาหารท่�ม่ประโยช่น์ิ	ให�พักผ่อนิ

อย่างเพ่ยงพอ	รวิมถึงการดูุแลัพามารดุาไปตรวิจ

สุูขภ์าพหลัังคลัอดุ)	การแสูดุงออกถึงควิามรัก	

ห่วิงใย	เห็นิอกเห็นิใจ	เอาใจใสู่มารดุา	(โดุยการให�

กำาลัังใจแก่มารดุาเม่�อมารดุาแสูดุงบทบาทการเป็นิ

มารดุา	การเปิดุโอกาสูให�มารดุาแสูดุงควิามรู�สูกึหร่อ

ระบายควิามรู�สึูกเก่�ยวิกับปัญหาแลัะควิามต�องการ)	

(Nelson,	2014)	สู่วินิการม่ปฏิิสัูมพันิธ์์ของบิดุา

โดุยตรงต่อบุตร	ไดุ�แก่	บิดุาอาบนิำ�าบุตร	แต่งตัวิให�

บุตร	อุ�มบุตร	แลัะสู่งเสูริมพัฒินิาการของบุตร	(โดุย

บิดุาเลัน่ิ	พูดุคุยกับบุตร	จัดุหาของเลัน่ิสู่สัูนิสูะดุุดุตา

ท่�เคล่ั�อนิไหวิไดุ�	เปิดุเพลังให�บุตรฟััง)	(Goodall	&	

Montgomery,	2014)	2)	พฤติกรรมท่�บิดุาอยู่ให�

ครอบครัวิพึ�งพาไดุ�	(accessibility)	เป็นิการท่�บิดุา

ให�เวิลัาแก่มารดุาแลัะบุตรเม่�อครอบครัวิต�องการ	

โดุยบิดุาจัดุสูรรเวิลัาสู่วินิตัวิให�แก่ภ์รรยาแลัะบุตร	

ให�การช่่วิยเหล่ัออย่างทันิท่วิงท่เม่�อม่เหตุการณ์

ผิดุปกติเกิดุขึ�นิกับมารดุาหร่อบุตร	คอยช่่วิยเหล่ัอเม่�อ

มารดุาเหนิ่�อยลั�าในิการทำางานิบ�านิ	ช่่วิยยกของหนิกั	

ช่่วิยเล่ั�ยงดูุบุตร	รวิมทั�งช่่วิยทำากิจกรรมนิอกบ�านิ

แทนิมารดุา	(Nelson,	2014)	แลัะ	3)	พฤติกรรม

การทำาหนิ�าท่�อ่�นิต่อครอบครัวิ	(responsibility)	

ไดุ�แก่	การท่�บิดุาเปน็ิหลัักในิการรบัผิดุช่อบหารายไดุ�

เล่ั�ยงดูุครอบครัวิ	วิางแผนิการใช่�จ่ายในิครอบครัวิ	

บริหารจัดุการตอบสูนิองควิามต�องการของมารดุา

แลัะบุตร	เช่่นิ	ศึกษาหาข�อมูลัควิามรู�เก่�ยวิกับการดูุแลั
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มารดุาแลัะบุตร	สัูงเกตอาการผิดุปกติดุ�านิร่างกายแลัะ

จิตใจของมารดุาแลัะบุตรอย่างสูมำ�าเสูมอ	เต่อนิมารดุา

ให�หล่ักเล่ั�ยงการปฏิิบัติกิจกรรมท่�ไม่เหมาะสูมในิ

ระยะหลัังคลัอดุ	พูดุคุยเร่�องเพศสัูมพันิธ์์แลัะการคุม

กำาเนิิดุหลัังคลัอดุ	ป้องกันิอันิตรายท่�จะเกิดุกับบุตร	

(เช่่นิ	ไม่สููบบุหร่�	ไม่จุดุยากันิยุงไวิ�ใกลั�บุตร	ดูุแลั

ไม่ให�ทางเดิุนิหายใจของบุตรถูกอุดุกั�นิ)	(Nelson,	

2014;	Twamley,	Brunton,	Sutcliffe,	Hinds,	&	

Thomas,	2013)	อย่างไรก็ตาม	บิดุาจะแสูดุงออก

ถึงพฤติกรรมการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ

แตกต่างกันิไป

	 การม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิการดูุแลัครอบครัวิ

แตกต่างกันิ	ขึ�นิอยู่กับปัจจัย	4	ดุ�านิ	(Lamb,	2004)	

ค่อ	1)	แรงจูงใจ	(motivation)	ไดุ�แก่	ประสูบการณ์

การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	การรบัรู�บทบาทของเพศ

ช่าย	ควิามเช่่�อเก่�ยวิกับการเป็นิบิดุา	แลัะควิามมุ่งมั�นิ

ในิการเปน็ิบิดุา	2)	ทักษะแลัะควิามเช่่�อมั�นิในิตนิเอง

เก่�ยวิกับการเปน็ิบิดุา	(skills	and	self-confidence)	

ไดุ�แก่	ควิามสูามารถในิการเปน็ิบิดุา	แลัะควิามมั�นิใจ

ในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	3)	การสูนิับสูนุินิทางสูังคมแลัะ

ควิามเคร่ยดุ	(social	support	and	stress)	ซึั�ง

การสูนัิบสูนุินิทางสัูงคม	ไดุ�แก่	การสูนัิบสูนุินิจากคู่ครอง

แลัะการสูนิับสูนุินิจากแหลั่งอ่�นิ	สู่วินิควิามเคร่ยดุ	

อาจเป็นิควิามเคร่ยดุในิเร่�องทั�วิไป	แลัะควิามเคร่ยดุ

จากการเป็นิบิดุา	แลัะ	4)	นิโยบายแลัะแนิวิการปฏิิบัติ

ของสูถานิบริการสุูขภ์าพ	(institutional	policies	

and	practice)	ไดุ�แก่	นิโยบายของสูถานิบริการสุูขภ์าพ

แลัะแนิวิปฏิิบัติของสูถานิบริการสูุขภ์าพในิดุ�านิ

การสู่งเสูริมให�บิดุาม่สู่วินิร่วิมในิการดุแูลัมารดุาแลัะบตุร

ซึั�งการวิิจัยครั�งน่ิ�ศึกษาตัวิแปรตาม	ค่อ	การม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา	แลัะศึกษาตัวิแปรต�นิ	

4	ตัวิแปร	ค่อ	ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา

(จากปัจจัยดุ�านิแรงจูงใจ)	ควิามมั�นิใจในิการเปน็ิบิดุา

ท่�ดุ่	(จากปจัจัยดุ�านิทกัษะแลัะควิามเช่่�อมั�นิในิตนิเอง

เก่�ยวิกับการเป็นิบิดุา)	สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิ่างคู่ครอง

แลัะควิามเคร่ยดุ	(จากปัจจัยดุ�านิการสูนัิบสูนุินิทาง

สัูงคมแลัะควิามเคร่ยดุ)	เนิ่�องจากม่หลัักฐานิเชิ่ง

ประจักษ์ท่�สูนัิบสูนุินิควิามเก่�ยวิข�องของตัวิแปรต�นิ

แลัะตัวิแปรตาม

	 จากการทบทวินิวิรรณกรรมพบว่ิา	ประสูบการณ์

การไดุ�รบัการเล่ั�ยงดูุจากบดิุาของตนิเองม่ควิามสูมัพันิธ์์

ทางบวิกกับการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ค่อ	

บิดุาท่�ม่ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา

ของตนิเองดุ่	จะม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลัครอบครัวิดุ่	

(Brown,	Kogan,	&	Kim,	2018)	ควิามมั�นิใจในิ

การเป็นิบิดุาท่�ดุ่ม่ควิามสูัมพันิธ์์ทางบวิกกับการม่

สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ค่อ	บิดุาท่�มั�นิใจวิ่า

ตนิเองจะสูามารถเป็นิบิดุาท่�ดุ่ของบุตรไดุ�	จะม่

สู่วินิร่วิมในิการดุูแลัครอบครัวิดุ่	(Trahan,	2018)	

สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิา่งคู่ครองม่ควิามสัูมพันิธ์์ทางบวิก

กับการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ค่อ	บิดุาท่�ม่

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองดุ่	จะม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิดุ่	(Kwok,	Ling,	Leung,	&	Li,	2013)	

สู่วินิควิามเคร่ยดุของบิดุาม่ควิามสัูมพันิธ์์ทางลับ

กับการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ค่อ	บิดุาท่�ม่

ควิามเคร่ยดุสููง	จะม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวินิ�อย

(ศุภ์กร	ไช่ยนิา,	นัินิทพร	แสูนิศิริพันิธ์์,	แลัะกรรณกิาร์	

กันิธ์ะรักษา,	2558)

	 งานิวิิจัยท่�ผ่านิมาในิต่างประเทศศกึษาเก่�ยวิกับ

ปัจจัยท่�ม่ควิามสัูมพันิธ์์กับการม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิ

การดูุแลัมารดุาแลัะบุตรทั�งในิบิดุาวัิยผู�ใหญ่แลัะบิดุา

วัิยรุ่นิ	(Murshid,	2016)	สู่วินิการศึกษาในิประเทศไทย	

ผู�วิิจัยพบการศกึษาปัจจัยท่�ม่ควิามสูมัพันิธ์์กับการม่

สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาเฉพาะวัิยผู�ใหญ่

(ช่ลัดุา	สูติปัญ,	พรรณพิไลั	ศร่อาภ์รณ์,	แลัะนัินิทพร	

แสูนิศิริพันิธ์์,	2559;	ศุภ์กร	ไช่ยนิา	แลัะคณะ,	2558;	

แสูงเดุ่อนิ	ศิริพร,	2559)	แต่ผู�วิิจัยยังไม่พบการศึกษา

การม่สู่วินิร่วิมในิการดุแูลัครอบครวัิของบิดุาวิยัรุ่นิไทย
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ผู�วิิจัยจึงสูนิใจศึกษาปัจจัยดุ�านิประสูบการณ์การไดุ�รับ

การเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	แลัะควิามเคร่ยดุ	ท่�ร่วิมกันิ

อธิ์บายการม่สูว่ินิร่วิมในิการดุแูลัครอบครวัิของบดิุา

วัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	เพ่�อเป็นิแนิวิทางในิการสู่งเสูริม

ให�บิดุาวัิยรุ่นิม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	อันิจะ

ก่อให�เกิดุผลัดุ่ต่อคุณภ์าพช่่วิิตของครอบครัวิบิดุา

วัิยรุ่นิ

วัตถุุป็ระสำงค์ำก�รวิจััย

	 1.	เพ่�อศึกษาการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ

ของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก

	 2.	เพ่�อศึกษาปัจจัยดุ�านิประสูบการณ์การไดุ�รบั

การเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	แลัะควิามเคร่ยดุ	ท่�ร่วิมกันิ

อธิ์บายการม่สูว่ินิร่วิมในิการดุแูลัครอบครวัิของบดิุา

วัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก

สำมมติฐ�นก�รวิจััย

	 ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิาง

คู่ครอง	แลัะควิามเคร่ยดุ	ร่วิมกนัิอธ์บิายการม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บตุรครั�งแรก

กรอบแนวคิำดในก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผู�วิิจัยใช่�กรอบแนิวิคิดุของ	

Lamb	(2004)	ท่�กล่ัาวิว่ิา	พฤตกิรรมการม่สูว่ินิรว่ิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา	ขึ�นิอยู่กับปัจจัย	4	

ดุ�านิ	ค่อ	แรงจูงใจ	ทักษะแลัะควิามเช่่�อมั�นิในิตนิเอง

เก่�ยวิกับการเป็นิบิดุา	การสูนัิบสูนุินิทางสัูงคมแลัะ

ควิามเคร่ยดุ	แลัะนิโยบายแลัะแนิวิการปฏิิบัติของ

สูถานิบริการสุูขภ์าพ	โดุยการวิิจัยครั�งน่ิ�ศึกษาตัวิแปร

ตาม	ค่อ	การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา

แลัะศึกษาตัวิแปรต�นิ	4	ตัวิแปร	ค่อ	ประสูบการณ์

การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	(จากปัจจัยดุ�านิแรงจูงใจ)

ควิามมั�นิใจในิการเปน็ิบิดุาท่�ดุ่	(จากปจัจัยดุ�านิทักษะ

แลัะควิามเช่่�อมั�นิในิตนิเองเก่�ยวิกับการเป็นิบิดุา)	

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	แลัะควิามเคร่ยดุ	(จากปัจจัย

ดุ�านิการสูนิบัสูนุินิทางสูงัคมแลัะควิามเคร่ยดุ)	เน่ิ�องจาก

ม่หลัักฐานิเชิ่งประจักษ์ท่�สูนัิบสูนุินิควิามเก่�ยวิข�อง

ของตัวิแปรต�นิแลัะตัวิแปรตาม	ค่อ	การม่สู่วินิร่วิมในิ

การดุแูลัครอบครวัิของบิดุาม่ควิามสูมัพันิธ์์ทางบวิก

กับประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุาของ

ตนิเอง	(Brown	et	al.,	2018)	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	(Trahan,	2018)	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

(Kwok	et	al.,	2013)	แต่ม่ควิามสัูมพันิธ์์ทางลับ

กับควิามเคร่ยดุ	(ศุภ์กร	ไช่ยนิา	แลัะคณะ,	2558)	

สูรุปเป็นิกรอบแนิวิคิดุในิการวิิจัยไดุ�ดัุงแผนิภ์าพท่�	1

ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

ควิามเคร่ยดุ

การม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิ

แผนภ�พท่ี่� 1		กรอบแนิวิคิดุในิการวิิจัย



PA
GE 236

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วิธ่ีดำ�เนินก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิการวิิจัยแบบหาควิามสัูมพันิธ์์

เชิ่งทำานิาย	(predictive	correlational	research)

 ป็ระช�กรและกลุ�มตัวอย��ง	ประช่ากรเป็นิ

วัิยรุ่นิช่าย	(อายุไม่เกินิ	18	ปี)	ท่�ม่บุตรครั�งแรก	ท่�ภ์รรยา

ตรวิจสุูขภ์าพหลัังคลัอดุท่�คลิันิิกวิางแผนิครอบครัวิ	

โรงพยาบาลันิครปฐมแลัะโรงพยาบาลัราช่บุร่	โดุยม่

เกณฑ์ิการคัดุเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่าง	ค่อ	1)	ในิวัิยเด็ุก

ไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุาของตนิเอง	2)	ภ์รรยาไม่ม่

ภ์าวิะแทรกซั�อนิหลัังคลัอดุ	3)	ม่บุตรแรกเกิดุสุูขภ์าพ

แข็งแรง	4)	อยู่ร่วิมกันิกับภ์รรยาหลัังคลัอดุแลัะบุตร

ในิช่่วิง	4–6	สูัปดุาห์แรกหลัังคลัอดุ	5)	สู่�อสูารดุ�วิย

ภ์าษาไทยไดุ�คล่ัองทั�งการพูดุ	การอ่านิ	แลัะการเข่ยนิ

แลัะ	6)	ยินิยอมเข�าร่วิมการวิิจัย	คำานิวิณขนิาดุ

ตัวิอย่างโดุยใช่�โปรแกรมสูำาเร็จรูป	G*Power	

3.1.9.2	(Faul,	Erdfelder,	Buchner,	&	Lang,	

2014)	โดุยกำาหนิดุขนิาดุอิทธิ์พลั	(effect	size)	

ขนิาดุกลัาง	เท่ากับ	.15	(Cohen,	1988)	สูำาหรับ

สูถิติวิิเคราะห์การถดุถอยพหุคูณเชิ่งเสู�นิตรง	(linear	

multiple	regression)	กำาหนิดุระดัุบนัิยสูำาคัญ

ทางสูถิติเท่ากับ	.05	แลัะอำานิาจการทดุสูอบเท่ากับ	

.90	ไดุ�จำานิวินิกลุั่มตัวิอย่าง	108	คนิ	แลัะเพ่�อเป็นิ

การทดุแทนิในิกรณ่ท่�แบบสูอบถามหร่อแบบวัิดุ

ไม่สูมบูรณ์	จึงเพิ�มกลุ่ัมตัวิอย่างอ่กร�อยลัะ	10	

(ประเวิศนิ์	มหารัตน์ิสูกุลั,	2557)	ไดุ�จำานิวินิกลุ่ัม

ตัวิอย่างทั�งสิู�นิ	119	คนิ	แบ่งออกเป็นิกลุ่ัมตัวิอย่าง

จากโรงพยาบาลันิครปฐม	จำานิวินิ	60	คนิ	แลัะจาก

โรงพยาบาลัราช่บุร่	จำานิวินิ	59	คนิ	เล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่าง

ดุ�วิยวิิธ่์การเล่ัอกแบบสูะดุวิก

 เคำร่�องม่อก�รวิจััย	เคร่�องม่อท่�ใช่�ในิการวิิจัย

ครั�งน่ิ�	ม่	6	ชุ่ดุ	ดัุงน่ิ�

	 	 ชุ่ดุท่�	1	แบบสูอบถามข�อมูลัสู่วินิบุคคลั	

ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	แบ่งออกเป็นิ	2	สู่วินิ	ค่อ	สู่วินิท่�	1	

ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของบิดุา	ประกอบดุ�วิยข�อคำาถาม

เก่�ยวิกับอายุ	ระดัุบการศึกษา	อาช่่พ	รายไดุ�ของครอบครวัิ

ช่นิิดุของครอบครัวิ	แลัะการวิางแผนิในิการม่บุตร

ครั�งน่ิ�	แลัะสู่วินิท่�	2	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของมารดุา	

ประกอบดุ�วิยข�อคำาถามเก่�ยวิกับอายุ	ระดัุบการศึกษา

อาช่่พ	โรคประจำาตัวิ	แลัะวิิธ่์คลัอดุ	รวิมจำานิวินิ	11	ข�อ

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบเล่ัอกตอบแลัะแบบเติมคำา

	 	 ชุ่ดุท่�	2	แบบสูอบถามประสูบการณ์การไดุ�รับ

การเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ผู�วิิจัยใช่�แบบสูอบถามพ่อของฉันิ

ของช่ไมพร	ใจแปง	(2555)	แบ่งออกเป็นิ	2	ดุ�านิ	

ค่อ	ดุ�านิการเป็นิแบบอย่างท่�ดุ่	จำานิวินิ	6	ข�อ	แลัะ

ดุ�านิการสู่�อสูารระหว่ิางบิดุากับบุตร	จำานิวินิ	4	ข�อ	

รวิมจำานิวินิ	10	ข�อ	ประกอบดุ�วิยข�อคำาถามทางบวิก	

จำานิวินิ	6	ข�อ	แลัะข�อคำาถามทางลับ	จำานิวินิ	4	ข�อ	

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบมาตรประมาณค่า	6	ระดัุบ	

จากคะแนินิ	1–6	ของข�อคำาถามทางบวิก	ตั�งแต่	

ไม่จริงท่�สุูดุ	จนิถึง	จริงท่�สุูดุ	สู่วินิข�อคำาถามทางลับให�

คะแนินิในิลัักษณะตรงกันิข�าม	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่่วิง

10–60	คะแนินิ	สูำาหรับการแปลัผลัคะแนินิ	คะแนินิ

รวิมตำ�า	หมายถึง	ม่ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุ

จากบดิุาอย่างไม่เหมาะสูม	แลัะคะแนินิรวิมสููง	หมายถงึ

ม่ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุาอย่าง

เหมาะสูม

	 	 ชุ่ดุท่�	3	แบบวัิดุควิามมั�นิใจในิการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	ม่ลัักษณะเป็นิมาตรวัิดุดุ�วิย

สูายตา	(visual	analogue	scale)	เป็นิเสู�นิตรงยาวิ	

10	เซันิติเมตร	โดุยดุ�านิซั�ายสุูดุของเสู�นิ	หมายถึง	

ไม่มั�นิใจเลัยวิ่าตนิเองเป็นิบิดุาท่�ดุ่	สู่วินิดุ�านิขวิาสุูดุ

ของเสู�นิ	หมายถึง	มั�นิใจอย่างยิ�งว่ิาตนิเองเป็นิบิดุาท่�ดุ่

คะแนินิเต็ม	ค่อ	10	คะแนินิ	โดุยให�บิดุาทำาเคร่�องหมาย

กากบาทบนิเสู�นิตรงท่�ตำาแหนิ่งท่�ตรงกับการรับรู�ถึง

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	ให�คะแนินิโดุยใช่�

ไม�บรรทัดุวัิดุระยะห่างจากดุ�านิซั�ายสุูดุของเสู�นิถึง

เคร่�องหมายกากบาท	ม่หน่ิวิยเป็นิเซันิติเมตร	ค่าท่�วัิดุไดุ�

เป็นิคะแนินิควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	สูำาหรับ
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การแปลัผลัคะแนินิ	คะแนินิตำ�า	หมายถงึ	ม่ควิามมั�นิใจ

นิ�อยในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	แลัะคะแนินิสููง	หมายถึง	

ม่ควิามมั�นิใจมากในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่

	 	 ชุ่ดุท่�	4	แบบสูอบถามสูมัพันิธ์ภ์าพระหวิา่ง

คู่ครอง	ผู�วิิจัยสูร�างขึ�นิ	แบ่งออกเป็นิ	4	ดุ�านิ	ไดุ�แก่

ดุ�านิควิามเห็นิพ�องกันิของคู่ครอง	จำานิวินิ	7	ข�อ	

ดุ�านิควิามพึงพอใจในิคู่ครอง	จำานิวินิ	4	ข�อ	ดุ�านิ

ควิามผูกพันิระหวิ่างคู่ครอง	จำานิวินิ	3	ข�อ	แลัะ

ดุ�านิการแสูดุงควิามรักของคู่ครอง	จำานิวินิ	4	ข�อ	

รวิมจำานิวินิ	18	ข�อ	ประกอบดุ�วิยข�อคำาถามทางบวิก

จำานิวินิ	14	ข�อ	แลัะข�อคำาถามทางลับ	จำานิวินิ	4	ข�อ

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบมาตรประมาณค่า	5	

ระดัุบ	จากคะแนินิ	1–5	ของข�อคำาถามทางบวิก	

ตั�งแต่	ไม่เป็นิควิามจริงเลัย	จนิถึง	เป็นิควิามจริง

อย่างยิ�ง	สู่วินิข�อคำาถามทางลับให�คะแนินิในิลัักษณะ

ตรงกันิข�าม	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่่วิง	18–90	คะแนินิ	

สูำาหรับการแปลัผลัคะแนินิ	คะแนินิรวิมตำ�า	หมายถึง

ม่สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิ่างคู ่ครองไม่ดุ่	แลัะคะแนินิ

รวิมสููง	หมายถึง	ม่สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองดุ่

	 	 ชุ่ดุท่�	5	แบบสูอบถามควิามเคร่ยดุ	ผู�วิิจัย

ใช่�แบบสูอบถามควิามเคร่ยดุฉบับศร่ธั์ญญา	5	ข�อ	

(Srithanya	Stress	Scale-5/	ST-5)	ของกรม

สุูขภ์าพจิต	(2559)	แบ่งออกเป็นิ	2	ดุ�านิ	ค่อ	ดุ�านิ

การตอบสูนิองต่อควิามเคร่ยดุทางร่างกาย	จำานิวินิ	

2	ข�อ	แลัะดุ�านิการตอบสูนิองต่อควิามเคร่ยดุทาง

จิตใจ	จำานิวินิ	3	ข�อ	รวิมจำานิวินิ	5	ข�อ	ม่ลัักษณะ

คำาตอบเป็นิแบบมาตรประมาณค่า	4	ระดัุบ	จาก

คะแนินิ	0–3	ตั�งแต่	เป็นินิ�อยมากหร่อแทบไม่ม่	

จนิถึง	เป็นิประจำา	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่่วิง	0–15	

คะแนินิ	สูำาหรับการแปลัผลัคะแนินิ	คะแนินิรวิมตำ�า	

หมายถึง	ม่ควิามเคร่ยดุนิ�อย	แลัะคะแนินิรวิมสููง	

หมายถึง	ม่ควิามเคร่ยดุมาก

	 	 ชุ่ดุท่�	6	แบบสูอบถามการม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลัครอบครัวิ	ผู�วิิจัยใช่�แบบสูอบถามการม่

สู่วินิร่วิมของบิดุาในิระยะหลัังคลัอดุ	ของศุภ์กร	

ไช่ยนิา	(2555)	แบ่งออกเป็นิ	3	ดุ�านิ	ไดุ�แก่	ดุ�านิ

พฤติกรรมการดูุแลัมารดุาแลัะทารกโดุยตรง	จำานิวินิ	

13	ข�อ	ดุ�านิพฤติกรรมท่�บิดุาอยู่ให�ครอบครัวิพึ�งพาไดุ�

จำานิวินิ	6	ข�อ	แลัะดุ�านิพฤติกรรมการทำาหนิ�าท่�อ่�นิ

ต่อครอบครัวิ	จำานิวินิ	13	ข�อ	รวิมจำานิวินิ	32	ข�อ	

ม่ลัักษณะคำาตอบเป็นิแบบมาตรประมาณค่า	4	ระดัุบ	

จากคะแนินิ	1–4	ตั�งแต่	ไม่ตรงกับการกระทำาเลัย	

จนิถงึ	ตรงกบัการกระทำามาก	คะแนินิรวิมอยู่ในิช่่วิง	

32–128	คะแนินิ	สูำาหรับการแปลัผลัคะแนินิ	คะแนินิ

รวิมตำ�า	หมายถงึ	ม่สู่วินิร่วิมในิการดุแูลัครอบครวัินิ�อย

แลัะคะแนินิรวิมสููง	หมายถึง	ม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิมาก

	 	 สูำาหรับการตรวิจสูอบคุณภ์าพเคร่�องม่อนัิ�นิ	

ผู�วิิจัยนิำาแบบสูอบถามสัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

ไปให�ผู�ทรงคุณวุิฒิิ	จำานิวินิ	5	คนิ	ตรวิจสูอบควิามตรง

ตามเน่ิ�อหา	ซึั�งผู�ทรงคุณวุิฒิิเป็นิอาจารย์พยาบาลั	

ไดุ�ค่าดัุช่น่ิควิามตรงตามเน่ิ�อหา	(CVI)	เท่ากับ	

.88	แลัะค่าดัุช่น่ิควิามสูอดุคลั�อง	(IOC)	อยู่ในิช่่วิง	

.60–1.00	ดุำาเนิินิการแก�ไขตามคำาแนิะนิำา	จากนัิ�นิ

นิำาแบบสูอบถามประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุ

จากบิดุา	แบบสูอบถามสัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	

แบบสูอบถามควิามเคร่ยดุ	แลัะแบบสูอบถามการม่

สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ไปทดุลัองใช่�กับ

บิดุาวัิยรุ่นิท่�แผนิกวิางแผนิครอบครัวิ	โรงพยาบาลั

นิครปฐม	ท่�ม่คุณสูมบัติคลั�ายคลึังกับกลุ่ัมตัวิอย่าง	

จำานิวินิ	10	คนิ	(Karami,	2017)	หาค่าควิามเช่่�อมั�นิ

ดุ�วิยวิิธ่์การของครอนิบาช่	ไดุ�ค่าเท่ากับ	.81,	.84,	

.83	แลัะ	.95	ตามลัำาดัุบ

 ก�รพิทัี่กษ์์สิำที่ธิีกลุ�มตัวอย��ง	ม่ดัุงน่ิ�	1)	

หลัังจากโครงร่างวิิจัยไดุ�รับการพิจารณาเห็นิช่อบ

จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธ์รรมการวิิจัยระดุับ

บัณฑิิตศึกษา	คณะพยาบาลัศาสูตร์	มหาวิิทยาลััย

บูรพา	(เอกสูารรับรอง	เลัขท่�	02-07-2561	วัินิท่�	4	
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กันิยายนิ	2561)	คณะกรรมการพิจารณาการศึกษา

วิิจัยในิคนิ	โรงพยาบาลันิครปฐม	(เอกสูารรับรอง	

เลัขท่�	026/2018	วัินิท่�	16	พฤศจิกายนิ	2561)	

แลัะคณะกรรมการจริยธ์รรมการวิิจัยในิมนุิษย์	

โรงพยาบาลัราช่บุร่	(เอกสูารรับรอง	เลัขท่�	036/2018	

วัินิท่�	9	กันิยายนิ	2561)	ผู�วิิจัยจึงเริ�มเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลั	แลัะ	2)	ผู�วิิจัยช่่�แจงวัิตถุประสูงค์การวิิจัย	

ประโยช่น์ิท่�คาดุว่ิาจะไดุ�รับ	ขั�นิตอนิการเก็บรวิบรวิม

ข�อมูลั	แลัะสูิทธิ์ในิการถอนิตัวิจากการวิิจัย	รวิมทั�ง

แจ�งว่ิาข�อมูลัจะไดุ�รับการเก็บรักษาเป็นิควิามลัับ

แลัะนิำามาใช่�ในิการวิิจัยครั�งน่ิ�เท่านัิ�นิ	โดุยจะนิำาเสูนิอ

ข�อมูลัในิภ์าพรวิม

 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู�วิิจัยขออนุิญาต

ดุำาเนิินิการวิิจัยจากผู�อำานิวิยการโรงพยาบาลันิครปฐม

แลัะผู�อำานิวิยการโรงพยาบาลัราช่บุร่	เข�าพบหัวิหนิ�า

ฝ่่ายการพยาบาลั	หัวิหนิ�าหอผู�ป่วิยหลัังคลัอดุ	

แลัะหัวิหนิ�าคลิันิิกวิางแผนิครอบครัวิ	เพ่�อช่่�แจง

วัิตถุประสูงค์การวิิจัย	ประโยช่น์ิท่�คาดุว่ิาจะไดุ�รับ	

แลัะวิิธ่์การเก็บรวิบรวิมข�อมูลั	เตร่ยมผู�ช่่วิยผู�วิิจยัซึั�ง

เป็นิพยาบาลัวิิช่าช่่พประจำาหอผู�ป่วิยหลัังคลัอดุ	แลัะ

พยาบาลัวิิช่าช่่พประจำาแผนิกผู�ป่วิยนิอกสููตินิร่เวิช่	

โรงพยาบาลัราช่บุร่	รวิมจำานิวินิ	2	คนิ	โดุยช่่�แจง

รายลัะเอ่ยดุการวิิจัย	การพิทักษ์สิูทธิ์กลุ่ัมตัวิอย่าง	

การเก็บรวิบรวิมข�อมูลั	แลัะซัักซั�อมการคัดุเล่ัอกกลุ่ัม

ตัวิอย่าง	ทั�งน่ิ�	ผู�วิิจัยเก็บรวิบรวิมข�อมูลัท่�โรงพยาบาลั

นิครปฐม	สู่วินิผู�ช่่วิยผู�วิิจัยเก็บรวิบรวิมข�อมูลัท่�

โรงพยาบาลัราช่บุร่	โดุยผู�วิิจัยหร่อผู�ช่่วิยผู�วิิจัยพบ

มารดุาขณะพักฟ้ั�นิท่�หอผู�ป่วิยหลัังคลัอดุ	สูอบถาม

เก่�ยวิกับสูาม่	หากสูาม่ม่คุณสูมบัติตามเกณฑิ์

การคัดุเล่ัอกกลุ่ัมตัวิอย่าง	ผู�วิิจัยหร่อผู�ช่่วิยผู�วิิจัย

ติดุต่อกลุ่ัมตัวิอย่าง	แนิะนิำาตัวิ	ดุำาเนิินิการพิทักษ์

สิูทธิ์กลุ่ัมตัวิอย่าง	(ข�อ	2)	แลั�วินัิดุหมายการตอบ

แบบสูอบถามแลัะแบบวิดัุเม่�อภ์รรยามาตรวิจสูขุภ์าพ

หลัังคลัอดุท่�คลิันิิกวิางแผนิครอบครัวิ	โดุยให�เวิลัา

ประมาณ	20	นิาท่	ซึั�งม่กลุ่ัมตัวิอย่างตอบในิขณะ

ภ์รรยารอตรวิจสูุขภ์าพหลัังคลัอดุ	จำานิวินิ	80	คนิ	

ตอบท่�บ�านิ	(ภ์รรยารับแบบสูอบถามแลัะแบบวัิดุ

ไปให�)	แลัะนัิดุรับค่นิในิสูถานิท่�ท่�กลุ่ัมตัวิอย่างสูะดุวิก

จำานิวินิ	23	คนิ	แลัะตอบท่�บ�านิพร�อมถ่ายภ์าพสู่งทาง

ไลัน์ิแอปพลิัเคชั่นิ	จำานิวินิ	16	คนิ	ทั�งน่ิ�	ดุำาเนิินิการ

เก็บรวิบรวิมข�อมูลัในิช่่วิงเดุ่อนิธั์นิวิาคม	2561	ถึง

เดุ่อนิสิูงหาคม	2562

 ก�รวิเคำร�ะห์ข้อมูล	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลั	

วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิติควิามถ่�	ร�อยลัะ	ค่าเฉล่ั�ย	แลัะ

สู่วินิเบ่�ยงเบนิมาตรฐานิ	ข�อมูลัประสูบการณ์การไดุ�รับ

การเล่ั�ยงดูุจากบิดุา	ข�อมูลัควิามมั�นิใจในิการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	ข�อมูลัสัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	ข�อมูลั

ควิามเคร่ยดุ	แลัะข�อมูลัการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิ	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิติค่าเฉล่ั�ยแลัะสู่วินิเบ่�ยงเบนิ

มาตรฐานิ	สู่วินิการหาปัจจัยท่�ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิ	วิิเคราะห์ดุ�วิยสูถิติการวิิเคราะห์

การถดุถอยพหุคูณแบบมาตรฐานิ

ผลก�รวิจััย

	 1.	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลั

	 	 1.1	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่

บุตรครั�งแรก	พบว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรกม่อายุ

ตำ�าสุูดุ–สููงสุูดุ	ค่อ	15–18	ปี	สู่วินิใหญ่ม่อายุอยู่ในิช่่วิง	

17–18	ปี	คิดุเป็นิร�อยลัะ	91.60	โดุยม่อายุเฉล่ั�ย	

17.65	ปี	(SD	=	.68)	ม่การศึกษาระดัุบประถมศึกษา

มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	42.90	ประกอบอาช่่พ

เป็นิลูักจ�างประจำา	มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	39.50	

ม่รายไดุ�ของครอบครัวิเฉล่ั�ย	12,505.46	บาทต่อ

เดุ่อนิ	สู่วินิใหญ่อยู่ในิครอบครัวิขยาย	คิดุเป็นิร�อยลัะ

77.30	แลัะไม่ไดุ�วิางแผนิในิการม่บตุรครั�งน่ิ�	คิดุเปน็ิ

ร�อยลัะ	53.80

	 	 1.2	ข�อมูลัสู่วินิบุคคลัของมารดุา	(ภ์รรยา

ของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก)	พบว่ิา	มารดุาม่อายุ
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ตำ�าสุูดุ–สููงสุูดุ	ค่อ	14–29	ปี	ม่อายุอยู่ในิช่่วิง	17–18	ปี

มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	53.80	โดุยม่อายุเฉล่ั�ย	

17.64	ป	ี(SD	=	1.90)	ม่การศกึษาระดุบัมัธ์ยมศกึษา

ตอนิต�นิ	มากท่�สุูดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	57.30	สู่วินิใหญ่

ไม่ไดุ�ประกอบอาช่่พ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	72.30	ไม่ม่

โรคประจำาตัวิ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	94.10	แลัะวิิธ่์คลัอดุ	

ค่อ	การคลัอดุเองทางช่่องคลัอดุ	คิดุเป็นิร�อยลัะ	

70.60

	 2.	ปัจจัยท่�เก่�ยวิข�องกับการม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	

พบว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรกม่คะแนินิเฉลั่�ย

ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุาเท่ากับ	

4.45	(SD	=	.44)	ม่คะแนินิเฉล่ั�ยควิามมั�นิใจในิ

การเป็นิบิดุาท่�ดุ่เท่ากับ	7.63	(SD	=	2)	ม่คะแนินิเฉลั่�ย

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองเท่ากับ	3.98	(SD	=	.36)

แลัะม่คะแนินิเฉล่ั�ยควิามเคร่ยดุเท่ากับ	1.80	(SD =

.26)

	 3.	การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของ

บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บตุรครั�งแรก	พบว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บตุร

ครั�งแรกม่คะแนินิเฉล่ั�ยการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิเท่ากับ	3.14	(SD	=	.30)

	 4.	ปัจจัยท่�ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	พบว่ิา	

ประสูบการณ์การไดุ�รบัการเล่ั�ยงดูุจากบดิุา	ควิามมั�นิใจ

ในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง	แลัะ

ควิามเคร่ยดุ	ร่วิมกันิอธิ์บายการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลั

ครอบครวัิคิดุเป็นิร�อยลัะ	18.40	(R2	=	.184,	p	<	.001)

แต่ม่ตัวิแปรเพ่ยง	2	ตัวิแปร	(ควิามมั�นิใจในิการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	แลัะสัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง)	ท่�ม่ผลัต่อ

การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิอย่างม่นัิยสูำาคัญ

ทางสูถิต	ิโดุยตัวิแปรท่�ม่ผลัมากท่�สูดุุ	ค่อ	สัูมพันิธ์ภ์าพ

ระหว่ิางคู่ครอง	(Beta	=	.345,	p	<	.01)	รองลังมา	

ค่อ	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	(Beta	=	.182,	

p	<	.05)	ดัุงแสูดุงในิตารางท่�	1

ต�ร�งท่ี่� 1  ควิามสูามารถในิการทำานิายของปัจจัยท่�ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของ

					 	 	 บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	(n	=	119)

ปั็จัจััยที่ำ�น�ย B SE Beta t p

ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุา

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่

สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

ควิามเคร่ยดุ

		.081

1.284

		.542

	-.063

.162

.624

.152

.417

	.045

	.182

	.345

-.014

		.496

2.059

3.569

	-.151

.621

.042

.001

.880

Constant	=	49.135,	R	=	.429,	R2	=	.184,	adj	R2	=	.156,	F	=	6.436,	p	<	.001
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ก�รอภิป็ร�ยผลก�รวิจััย

	 การวิิจัยครั�งน่ิ�	ผู�วิิจัยอภิ์ปรายผลัการวิิจัยตาม

วัิตถุประสูงค์การวิิจัย	ดัุงน่ิ�

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก

ม่คะแนินิเฉล่ั�ยการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิสููง	

ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�ว่ิา	บิดุาสู่วินิใหญ่เป็นิวัิยรุ่นิตอนิปลัาย	

ประกอบอาช่่พ	แลัะม่รายไดุ�เล่ั�ยงดูุครอบครัวิ	ซึั�งวัิยรุ่นิ

ตอนิปลัายม่พัฒินิาการทางจิตใจ	ค่อ	ม่ควิามเป็นิตัวิของ

ตัวิเอง	ม่ควิามภ์มิูใจในิตนิเอง	แลัะม่ควิามรบัผิดุช่อบ

ต่อตนิเองเพิ�มขึ�นิ	(National	Library	of	Medicine,

2020)	จึงม่วุิฒิิภ์าวิะแลัะควิามรับผิดุช่อบในิการดูุแลั

มารดุาแลัะบุตร	ซึั�งผลัการวิิจัยครั�งน่ิ�สูอดุคลั�องกับ

การศึกษาของศุภ์กร	ไช่ยนิา	แลัะคณะ	(2558)	ท่�พบว่ิา

บิดุาสู่วินิใหญ่ม่คะแนินิการม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลั

ครอบครัวิระยะหลัังคลัอดุอยู่ในิระดัุบมาก

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุา

ท่�ดุ่ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของ

บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรกอย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิติ	

ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�วิ่า	การท่�บุคคลัเช่่�อมั�นิวิ่าตนิเองจะ

สูามารถปฏิิบัติพฤติกรรมท่�พึงประสูงค์	จะทำาให�

บุคคลันัิ�นิเพ่ยรพยายามแลัะอดุทนิในิการปฏิิบัติ

พฤติกรรมนัิ�นิให�บรรลุัเป้าหมาย	(Bandura,	1977)	

ซึั�งบิดุาวัิยรุ ่นิท่�เป็นิกลุั่มตัวิอย่างม่คะแนินิเฉลั่�ย

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่สููง	ทำาให�บิดุาวัิยรุ่นิ

ต�องการปฏิิบัติ	นิำาไปสูู่การปฏิิบัติพฤติกรรมการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	ซึั�งเป็นิพฤติกรรมหนึิ�งของการม่สู่วินิร่วิมในิ

การดุูแลัครอบครัวิของบิดุา	สูอดุคลั�องกับแนิวิคิดุ

ของ	Lamb	(2004)	ท่�กล่ัาวิว่ิา	บิดุาท่�มั�นิใจว่ิาจะ

สูามารถเปน็ิบิดุาท่�ดุ่ไดุ�	จะรว่ิมดุแูลัมารดุาหลัังคลัอดุ

แลัะบุตร	หร่อม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ซึั�งผลั

การวิิจัยครั�งน่ิ�สูอดุคลั�องกับการศึกษาของ	Trahan	

(2018)	ท่�พบว่ิา	ควิามเช่่�อมั�นิในิสูมรรถนิะการเป็นิ

บิดุาม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ

ของบิดุา

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลัครอบครัวิของ

บิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรกอย่างม่นัิยสูำาคัญทางสูถิติ	

ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�ว่ิา	บิดุาวัิยรุ่นิท่�เป็นิกลุ่ัมตัวิอย่างม่

สัูมพันิธ์ภ์าพกับคู่ครองท่�ดุ่	(ม่ควิามเห็นิพ�องกันิ	

พึงพอใจ	ผูกพันิ	แลัะแสูดุงควิามรัก)	ทำาให�เข�าใจกันิ

ปรับตัวิเข�าหากันิ	ม่ควิามสุูข	แลัะช่่วิยกันิแก�ปัญหา	

อ่กทั�งการม่สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองท่�ดุ่อาจทำาให�

คู่ครองฝ่่ายหญิงเปิดุโอกาสูแลัะสูนัิบสูนุินิให�คู่ครอง

ฝ่่ายช่ายม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลับุตร	สู่งผลัให�บิดุา

ไดุ�แสูดุงบทบาทการเป็นิบิดุา	(Gershy	&	Omer,	

2017)	ทำาให�สูัมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองม่ผลัต่อ

การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา	ซึั�งผลั

การวิิจัยครั�งน่ิ�สูอดุคลั�องกับการศึกษาของนิิศาช่ลั	

รักสูกุลั,	พรรณพิไลั	ศร่อาภ์รณ์ ,	แลัะนัินิทพร	

แสูนิศิริพันิธ์์	(2562)	ท่�พบว่ิา	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิาง

คู่ครองทำานิายการม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิระยะหลััง

บุตรเกิดุในิผู�เป็นิบิดุาครั�งแรกไดุ�	แลัะสูอดุคลั�องกับ

การศึกษาของช่ลัดุา	สูติปัญ	แลัะคณะ	(2559)	

ท่�พบว่ิา	สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่สูมรสูม่ควิามสัูมพันิธ์์

ทางบวิกระดัุบสููงกับการม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิระยะ

หลัังคลัอดุ	นิอกจากน่ิ�ยังสูอดุคลั�องกับการศึกษาของ	

Hayward-Everson,	Honegger,	Glazebrook,	

Rabeno,	and	Yim	(2018)	ท่�พบว่ิา	ควิามสัูมพันิธ์์

ระหวิ่างคู่ครองทำานิายการม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลั

ครอบครัวิของบิดุาไดุ�

	 ผลัการวิิจัยพบวิ่า	ประสูบการณ์การไดุ�รับ

การเล่ั�ยงดูุจากบิดุาไม่ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิ

การดุแูลัครอบครวัิของบิดุาวัิยรุ่นิท่�ม่บุตรครั�งแรก	ทั�งน่ิ�

อธิ์บายไดุ�ว่ิา	แม�ว่ิาบิดุาวัิยรุ่นิท่�เป็นิกลุ่ัมตัวิอย่างจะม่

ประสูบการณ์การไดุ�รับการเล่ั�ยงดูุจากบิดุาค่อนิข�างดุ่	

ในิแง่การเป็นิแบบอย่าง	(เก่�ยวิกับการประหยัดุ	

การทำาโทษอย่างเหมาะสูม	การช่่วิยเหล่ัอผู�อ่�นิ	

การให�เก่ยรติเพศหญิง	การไม่เล่ันิการพนัินิ	การไม่ใช่�
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สูารเสูพติดุ)	แลัะการสู่�อสูารกับบุตร	(เก่�ยวิกับการม่

เวิลัาให�การแสูดุงควิามรัก	การปลัอบโยนิให�กำาลัังใจ

แลัะการติดุต่อสัูมพันิธ์์กับญาติ)	แต่บิดุาอาจไดุ�เห็นิ

แบบอย่างการม่สู่วินิร่วิมในิการดุูแลัครอบครัวิ	

(ทั�งการดุูแลัโดุยตรง	การอยู่เป็นิท่� พึ�งพาของ

ครอบครัวิ	แลัะการทำาหนิ�าท่�อ่�นิ)	จากบุคคลัอ่�นิท่�

ไม่ใช่่บิดุาของตนิเอง	ทำาให�ประสูบการณ์ท่�ไดุ�รับ

ในิอดุ่ตจากบิดุาของตนิเองในิแง่การเป็นิแบบอย่าง

แลัะการสู่�อสูารกับบุตร	ไม่ม่ผลัโดุยตรงต่อการม่

สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิ	ซึั�ง

ไม่สูอดุคลั�องกับท่�	Bandura	(1977)	กลั่าวิว่ิา	

บุคคลัจะเกิดุการเร่ยนิรู�จากการไดุ�เห็นิแบบอย่าง	

จดุจำาไวิ�	แลัะเม่�อพบสูถานิการณ์ท่�คลั�ายคลึังกับท่�

เคยเหน็ิ	บุคคลัจะปฏิิบัติพฤติกรรมท่�ผ่านิการเร่ยนิรู�

มานัิ�นิ	แลัะไม่สูอดุคลั�องกับการศกึษาของ	Hofferth,

Pleck,	and	Vesely	(2012)	ท่�พบว่ิา	การไดุ�รับ

ประสูบการณ์การเล่ั�ยงดูุจากบิดุาของตนิเองม่ผลัต่อ

การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุา	(ศึกษา

ในิช่าวิอเมริกันิท่�ให�ควิามสูำาคัญกับการม่สู่วินิร่วิม

ในิการดูุแลัครอบครัวิ)

	 ผลัการวิิจัยพบว่ิา	ควิามเคร่ยดุไม่ม่ผลัต่อ

การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิ

ท่�ม่บุตรครั�งแรก	ทั�งน่ิ�อธิ์บายไดุ�วิ่า	ควิามเคร่ยดุในิ

การวิิจัยครั�งน่ิ�เป็นิปฏิิกิริยาท่�บุคคลัตอบสูนิองต่อ

ควิามเคร่ยดุทั�วิไป	แลั�วิแสูดุงอาการทางร่างกาย	

(ไดุ�แก่	นิอนิไม่หลัับ	ไม่ม่สูมาธิ์)	แลัะอาการทางจิตใจ

(ไดุ�แก่	หงุดุหงิดุ	เบ่�อ	ไม่อยากพบปะผู�คนิ)	ซึั�ง

ควิามเคร่ยดุน่ิ�อาจไม่ใช่่ควิามเคร่ยดุท่�เฉพาะเจาะจง

กับการเปล่ั�ยนิบทบาทมาเป็นิบิดุา	ทำาให�ควิามเคร่ยดุ

ไม่ม่ผลัต่อการม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิ	ซึั�ง

ผลัการวิิจัยครั�งน่ิ�สูอดุคลั�องกับการศึกษาของนิิศาช่ลั	

รักสูกุลั	แลัะคณะ	(2562)	ท่�พบวิ่า	ควิามเคร่ยดุ

ไม่สูามารถทำานิายการม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิผู�เป็นิบิดุา

ครั�งแรกไดุ�	แลัะสูอดุคลั�องกับการศกึษาของแสูงเดุ่อนิ

ศิริพร	(2559)	ท่�พบว่ิา	ควิามเคร่ยดุไม่สูามารถทำานิาย

การม่สู่วินิร่วิมของบิดุาในิระยะหลัังบุตรเกิดุไดุ�

ข้อเสำนอแนะ

	 1.	ข�อเสูนิอแนิะในิการนิำาผลัการวิิจัยไปใช่�

	 	 พยาบาลัแผนิกหลัังคลัอดุควิรประเมินิ

สัูมพันิธ์ภ์าพระหวิ่างคู ่ครองแลัะควิามมั�นิใจในิ

การเป็นิบิดุาท่�ดุ่ของบิดุาวัิยรุ่นิ	หากพบว่ิาบิดุา

วัิยรุ่นิม่สัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครองไม่ดุ่หร่อไม่ม่

ควิามมั�นิใจในิการเป็นิบิดุาท่�ดุ่	พยาบาลัควิรประเมินิ

หาสูาเหตุแลัะให�คำาปรึกษาแนิะนิำาเป็นิรายบุคคลั	

เพ่�อเป็นิแนิวิทางในิการช่่วิยเหล่ัอให�บิดุาวิัยรุ่นิม่

สัูมพันิธ์ภ์าพท่�ดุ่กับคู ่ครองแลัะม่ควิามมั�นิใจในิ

การเป็นิบิดุาท่�ดุ่	อันิจะทำาให�บิดุาวัิยรุ่นิม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลัครอบครัวิทั�งมารดุาแลัะทารกเพิ�มขึ�นิ

	 2.	ข�อเสูนิอแนิะในิการทำาวิิจัยครั�งต่อไป

	 	 2.1	ควิรม่การศึกษาการม่สู่วินิร่วิมในิ

การดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิกลุ่ัมอ่�นิ	เช่่นิ	บิดุา

วัิยรุ่นิท่�ภ์รรยาม่ภ์าวิะแทรกซั�อนิหร่อบุตรม่ภ์าวิะ

แทรกซั�อนิ

	 	 2.2	ควิรม่การพัฒินิาโปรแกรมสู่งเสูริม

การม่สู่วินิร่วิมในิการดูุแลัครอบครัวิของบิดุาวัิยรุ่นิ

ท่�ม่บุตรครั�งแรก	โดุยสูร�างเสูริมควิามมั�นิใจในิการเป็นิ

บิดุาท่�ดุ่	แลัะสู่งเสูริมสัูมพันิธ์ภ์าพระหว่ิางคู่ครอง

เอกสำ�รอ้�งอิง
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