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บทคัดย่อ

การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์เชิิงทำำ�นาย เพื่่อ� ศึึกษาการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแล
ครอบครััว และปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรก
กลุ่่�มตััวอย่่างเป็็นบิดิ าวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรกที่่ภ� รรยาตรวจสุุขภาพหลัังคลอดที่่ค� ลิินิกิ วางแผนครอบครััว 
โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลราชบุุรีี รวมจำำ�นวน 119 คน เครื่่�องมืือการวิิจััยประกอบด้้วย
แบบสอบถามข้้อมููลส่วนบุ
่ คุ คล แบบสอบถามประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดา มีีค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
.81 แบบวััดความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี 
� แบบสอบถามสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง มีีค่่าความเชื่่อ� มั่่�น .84
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แบบสอบถามความเครีียด มีีค่่าความเชื่่อ� มั่่�น .83 และแบบสอบถามการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว 
มีีค่่าความเชื่่�อมั่่�น .95 เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2561 ถึึงเดืือนสิิงหาคม 2562
วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติคิ วามถี่่ ร้้� อยละ ค่่าเฉลี่่ย�  ส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน และการวิิเคราะห์์การถดถอย
พหุุคููณแบบมาตรฐาน
ผลการวิิจัยั พบว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรกมีีคะแนนเฉลี่่ย� การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว
เท่่ากัับ 3.14 (SD = .30) ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดา ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี 
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง และความเครีียด ร่่วมกัันอธิิบายการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว
คิิดเป็็นร้้อยละ 18.40 (R2 = .184, p < .001) แต่่มีีตััวแปรเพีียง 2 ตััวแปร ที่่�มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลครอบครััวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ โดยตััวแปรที่่�มีีผลมากที่่�สุุด คืือ สััมพัันธภาพระหว่่าง
คู่่�ครอง (Beta = .345, p < .01) รองลงมา คืือ ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี 
� (Beta = .182, p < .05)
จากการวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีข้้อเสนอแนะว่่า พยาบาลแผนกหลัังคลอดควรประเมิินบิิดาวััยรุ่่�นเกี่่�ยวกัับ
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองและความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี เพื่่�อเป็็นแนวทางในการช่่วยเหลืือให้้
บิิดาวััยรุ่่�นมีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับคู่่�ครองและมีีความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี นำำ�ไปสู่่�การมีีส่่วนร่่วมใน
การดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�น
คำำ�สำำ�คััญ:  บิิดาวััยรุ่่�น  การมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของบิิดา

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.

PAGE

JOURNAL OF PHRAPOKKLAO NURSING COLLEGE Vol. 32 No. 2 July - December 2021

231

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

ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
วััยรุ่่�น หมายถึึง ผู้้�ที่มีี่� อายุุ 12–18 ปีี (National
Library of Medicine, 2020) เป็็ นวัั ย ที่่� มีี
การเปลี่่�ยนแปลงด้้านร่่างกายอย่่างรวดเร็็ว ในขณะ
ที่่�ต้้องมีีการปรัับตััวด้้านจิิตสัังคมเพื่่�อเปลี่่�ยนผ่่าน
จากวััยเด็็กสู่่�การเป็็นผู้้�ใหญ่่ ทำำ�ให้้วััยรุ่่�นมีีอารมณ์์
รุุนแรง แปรปรวน สัับสน อ่่อนไหวง่่าย ดื้้�อ ต่่อต้้าน 
ขาดความยัับยั้้�งชั่่�งใจ ถููกชัักจููงง่่าย มีีวุุฒิิภาวะน้้อย
ประกอบกัั บ สภาพสัั ง คมที่่� ค รอบครัั วมีี แบบแผน
การดำำ� เนิิ นชีี วิิ ต ซัั บ ซ้้อนขึ้้� น พ่่ อ แม่่  ผู้้� ป กครอง
ต้้องประกอบอาชีีพหาเลี้้�ยงครอบครััว เป็็นผลให้้
ครอบครััวบางครอบครััวไม่่มีีเวลาเพีียงพอที่่�จะดููแล
บุุตรอย่่างมีีคุุณภาพ นอกจากนี้้� วัยั รุ่่�นอาจขาดทัักษะ
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต ทำำ�ให้้ไม่่สามารถปรัับตััวให้้ทััน
สภาพแวดล้้อม คบเพื่่อ� นที่่ชั� กั ชวนให้้ทำำ�พฤติิกรรมที่่�
ไม่่เหมาะสม สามารถเข้้าถึึงสื่่อ� ที่่ยั่่� วยุ
� อุ ารมณ์์ ความรู้้สึ� กึ
ทางเพศได้้ง่่าย กระตุ้้�นให้้อยากรู้้�อยากลอง นำำ�ไปสู่่�

การมีีเพศสััมพัันธ์์ในวััยรุ่่�นที่่ไ� ม่่ปลอดภััย ทำำ�ให้้ฝ่่ายหญิิง
ตั้้�งครรภ์์ในขณะที่่ยั� งั ไม่่พร้้อม และฝ่่ายชายกลายเป็็น
บิิดาในขณะที่่ยั� งั เป็็นวัยั รุ่่�น (บุุญฤทธิ์์ สุ
� ขุ รััตน์์, 2557)
อุุบััติิการณ์์ของบิิดาวััยรุ่่�นในประเทศไทยมีี
จำำ�นวนสููงขึ้้�น โดยในปีี พ.ศ. 2555 และ 2556 พบว่่า
มีีทารกที่่�เกิิดจากบิิดาวััยรุ่่�นคิิดเป็็นร้้อยละ 41.05
และ 43 ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งจัังหวััดนครปฐมและจัังหวััด
ราชบุุรีี ในปีี พ.ศ. 2556 มีีอััตราทารกที่่�เกิิดจาก
บิิดาวััยรุ่่�นเท่่ากััน คิดิ เป็็นร้้อยละ 45 ซึ่่�งสููงกว่่าอััตรา
ของประเทศในปีีเดีียวกััน (สำำ�นัักงานปลััดกระทรวง
การพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์, 2556,
2557)
โดยทั่่�วไป การที่่�เพศชายมีีบุุตรเป็็นการเพิ่่�ม
ภารกิิจ หน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบต่่อครอบครััว 
บิิดาต้้องทำำ�หน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้าครอบครััว หาเลี้้�ยง
ครอบครััว คอยดููแลช่่วยเหลืือ สนัับสนุุนมารดาหลััง
คลอดและบุุตร (Authentic Masculinity, 2018)
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ซึ่่� ง แม้้แต่่ ผู้้� ช ายวัั ย ผู้้� ใ หญ่่ บ างคนอาจไม่่ ส ามารถ
ปฏิิบััติิพััฒนกิิจนี้้�ได้้อย่่างเหมาะสม วััยรุ่่�นชายที่่�เป็็น
บิิดาครั้้�งแรกจึึงมีีแนวโน้้มที่่�จะประสบกัับปััญหาใน
การปรัับตััวในการเป็็นบิิดา เนื่่�องจากยัังไม่่พร้้อมที่่�
จะมีีครอบครััวและบุุตร อีีกทั้้�งการมีีบุุตรอาจทำำ�ให้้
วััยรุ่่�นบางคนต้้องออกจากโรงเรีียนเพื่่�อทำำ�งานหา
รายได้้เลี้้ย� งครอบครััว ต้้องทำำ�บทบาททั้้�งการเป็็นสามีี
และบิิดา อาจไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือดููแลหรืือได้้รัับ
คำำ�แนะนำำ�จากครอบครััวเดิิม ก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึก
กดดััน เครีียด (Matlakala, Makhubele, & Mashilo,
2018) ไม่่มีีความสุุขในการเป็็นบิิดา อาจหลีีกเลี่่�ยง
หน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของการเป็็นบิดิ า นำำ�ไปสู่่�
การไม่่มีีหรืือมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวน้้อย
(Chu & Lee, 2019) ซึ่่�งการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวของบิิดามีีความสำำ�คััญต่่อสุุขภาพของ
สมาชิิกในครอบครััว
การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา
มีีผลดีีต่่อสุุขภาพบิิดา มารดา และบุุตร ผลดีีต่่อบิิดา
คืือ บิิดาเกิิดความมั่่�นใจ พึึงพอใจ และภาคภููมิิใจ
ในการเป็็นบิิดา และมีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับมารดา
(Milkie & Denny, 2014) ผลดีีต่่อมารดา คืือ
มารดามีีความพึึงพอใจในการทำำ�บทบาทของบิิดา
ทำำ�ให้้มีีสััมพัันธภาพที่่ดีีกั
� บั บิิดา ช่่วยลดอาการซึึมเศร้้า
หลัังคลอดของมารดาได้้ (Lewin et al., 2015)
ส่่วนผลดีีต่่อบุุตร คืือ การที่่�บิิดาได้้มีีส่่วนร่่วมใน
การดููแลบุุตร ทำำ�ให้้มีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับบุุตร ได้้สััมผััส 
อุ้้� ม อยู่่�ใกล้้ชิิ ด และเล่่ นกัั บ บุุ ต ร จะทำำ � ให้้บุุ ต รมีี
พััฒนาการด้้านร่่างกายและจิิตใจเหมาะสมตามวััย
มีีระดัับเชาวน์์ปััญญาที่่�ดีี และมีีการควบคุุมอารมณ์์
ได้้ดีี (Kroll, Carson, Redshaw, & Quigley,
2016)
การมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาในการดููแลครอบครััว 
ประกอบด้้วยการที่่�บิิดาปฏิิบััติิพฤติิกรรมการดููแล
ครอบครััว 3 กลุ่่�ม (Lamb, 2004) คืือ 1) พฤติิกรรม

การดููแลมารดาและทารกโดยตรง (engagement)
หมายถึึง การที่่�บิิดามีีปฏิิสััมพัันธ์์โดยตรงกัับมารดา
และบุุ ต ร การมีีปฏิิ สัั ม พัั น ธ์์ ข องบิิ ด าโดยตรงต่่ อ
มารดา ได้้แก่่ การดูู แ ลมารดาหลัั ง คลอด (ที่่� มีี
การเปลี่่ย� นแปลงทั้้�งด้้านร่่างกายและจิิตสัังคม มารดา
อาจมีีภาวะไม่่ สุุ ข สบายหลัั ง คลอด บิิ ด าสามารถ
ช่่วยเหลืือบรรเทาความไม่่สุุขสบายตามอาการ เช่่น 
ช่่วยมารดาเปลี่่�ยนอิิริิยาบถ ดููแลความสะอาดของ
ร่่างกาย ให้้รัับประทานอาหารที่่มีี� ประโยชน์์ ให้้พัักผ่่อน
อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงการดููแลพามารดาไปตรวจ
สุุ ข ภาพหลัั ง คลอด) การแสดงออกถึึ ง ความรัั ก
ห่่วงใย เห็็นอกเห็็นใจ เอาใจใส่่มารดา (โดยการให้้
กำำ�ลัังใจแก่่มารดาเมื่่�อมารดาแสดงบทบาทการเป็็น
มารดา การเปิิดโอกาสให้้มารดาแสดงความรู้้สึ� กึ หรืือ
ระบายความรู้้�สึึกเกี่่�ยวกัับปััญหาและความต้้องการ)
(Nelson, 2014) ส่่วนการมีีปฏิิสััมพัันธ์์ของบิิดา
โดยตรงต่่อบุุตร ได้้แก่่ บิิดาอาบน้ำำ��บุุตร แต่่งตััวให้้
บุุตร อุ้้�มบุุตร และส่่งเสริิมพััฒนาการของบุุตร (โดย
บิิดาเล่่น พูดคุ
ู ยุ กัับบุุตร จััดหาของเล่่นสีีสันส
ั ะดุุดตา
ที่่�เคลื่่�อนไหวได้้ เปิิดเพลงให้้บุุตรฟััง) (Goodall &
Montgomery, 2014) 2) พฤติิกรรมที่่�บิิดาอยู่่�ให้้
ครอบครััวพึ่่�งพาได้้ (accessibility) เป็็นการที่่�บิิดา
ให้้เวลาแก่่มารดาและบุุตรเมื่่�อครอบครััวต้้องการ
โดยบิิดาจััดสรรเวลาส่่วนตััวให้้แก่่ภรรยาและบุุตร
ให้้การช่่วยเหลืืออย่่างทัันท่ ่วงทีีเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์
ผิิดปกติิเกิิดขึ้้นกั
� บั มารดาหรืือบุุตร คอยช่่วยเหลืือเมื่่อ�
มารดาเหนื่่อ� ยล้้าในการทำำ�งานบ้้าน ช่่วยยกของหนััก
ช่่วยเลี้้�ยงดููบุุตร รวมทั้้�งช่่วยทำำ�กิิจกรรมนอกบ้้าน
แทนมารดา (Nelson, 2014) และ 3) พฤติิกรรม
การทำำ�หน้้าที่่�อื่่�นต่่อครอบครััว (responsibility)
ได้้แก่่ การที่่บิ� ดิ าเป็็นหลัักในการรัับผิิดชอบหารายได้้
เลี้้�ยงดููครอบครััว วางแผนการใช้้จ่่ายในครอบครััว 
บริิหารจััดการตอบสนองความต้้องการของมารดา
และบุุตร เช่่น ศึกึ ษาหาข้้อมููลความรู้้เ� กี่่ย� วกัับการดููแล
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มารดาและบุุตร สัังเกตอาการผิิดปกติิด้้านร่่างกายและ
จิิตใจของมารดาและบุุตรอย่่างสม่ำำ�� เสมอ เตืือนมารดา
ให้้หลีีกเลี่่�ยงการปฏิิบััติิกิิจกรรมที่่�ไม่่เหมาะสมใน
ระยะหลัังคลอด พููดคุุยเรื่่�องเพศสััมพัันธ์์และการคุุม
กำำ�เนิิดหลัังคลอด ป้้องกัันอัันตรายที่่�จะเกิิดกัับบุุตร
(เช่่น ไม่่สููบบุุหรี่่� ไม่่จุุดยากัันยุุงไว้้ใกล้้บุุตร ดููแล
ไม่่ให้้ทางเดิินหายใจของบุุตรถููกอุุดกั้้�น) (Nelson,
2014; Twamley, Brunton, Sutcliffe, Hinds, &
Thomas, 2013) อย่่างไรก็็ตาม บิิดาจะแสดงออก
ถึึงพฤติิกรรมการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว
แตกต่่างกัันไป
การมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาในการดููแลครอบครััว
แตกต่่างกััน ขึ้้น� อยู่่�กัับปััจจััย 4 ด้้าน (Lamb, 2004)
คืือ 1) แรงจููงใจ (motivation) ได้้แก่่ ประสบการณ์์
การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดา การรัับรู้้บ� ทบาทของเพศ
ชาย ความเชื่่อ� เกี่่ย� วกัับการเป็็นบิดิ า และความมุ่่�งมั่่�น
ในการเป็็นบิดิ า 2) ทัักษะและความเชื่่อ� มั่่�นในตนเอง
เกี่่ย� วกัับการเป็็นบิดิ า (skills and self-confidence)
ได้้แก่่ ความสามารถในการเป็็นบิดิ า และความมั่่�นใจ
ในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี 3) การสนัับสนุุนทางสัังคมและ
ความเครีียด (social support and stress) ซึ่่�ง
การสนัับสนุุนทางสัังคม ได้้แก่่ การสนัับสนุุนจากคู่่�ครอง
และการสนัับสนุุนจากแหล่่งอื่่�น ส่่วนความเครีียด 
อาจเป็็นความเครีียดในเรื่่�องทั่่�วไป และความเครีียด
จากการเป็็นบิดิ า และ 4) นโยบายและแนวการปฏิิบัติั ิ
ของสถานบริิการสุุขภาพ (institutional policies
and practice) ได้้แก่่ นโยบายของสถานบริิการสุุขภาพ
และแนวปฏิิ บัั ติิ ข องสถานบริิ ก ารสุุ ข ภาพในด้้าน
การส่่งเสริิมให้้บิิดามีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลมารดาและบุุตร
ซึ่่�งการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ศึกึ ษาตััวแปรตาม คืือ การมีีส่่วนร่ว่ ม
ในการดููแลครอบครััวของบิิดา และศึึกษาตััวแปรต้้น 
4 ตััวแปร คืือ ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดา
(จากปััจจััยด้้านแรงจููงใจ) ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ า
ที่่ดีี 
� (จากปััจจััยด้้านทัักษะและความเชื่่อ� มั่่�นในตนเอง

เกี่่�ยวกัับการเป็็นบิิดา) สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
และความเครีียด (จากปััจจััยด้้านการสนัับสนุุนทาง
สัังคมและความเครีียด) เนื่่�องจากมีีหลัักฐานเชิิง
ประจัักษ์์ที่่�สนัับสนุุนความเกี่่�ยวข้้องของตััวแปรต้้น
และตััวแปรตาม
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่า ประสบการณ์์
การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดาของตนเองมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกกัับการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว คืือ
บิิดาที่่�มีีประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดา
ของตนเองดีี จะมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวดีี 
(Brown, Kogan, & Kim, 2018) ความมั่่�นใจใน
การเป็็นบิิดาที่่�ดีีมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการมีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว คืือ บิิดาที่่�มั่่�นใจว่่า
ตนเองจะสามารถเป็็ นบิิ ด าที่่� ดีี ของบุุ ต รได้้ จะมีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวดีี (Trahan, 2018)
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว คืือ บิิดาที่่มีี�
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองดีี จะมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแล
ครอบครััวดีี (Kwok, Ling, Leung, & Li, 2013)
ส่่วนความเครีียดของบิิดามีีความสััมพัันธ์์ทางลบ
กัับการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว คืือ บิิดาที่่มีี�
ความเครีียดสููง จะมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวน้้อย
(ศุุภกร ไชยนา, นัันทพร แสนศิิริพัิ นั ธ์์, และกรรณิิการ์์
กัันธะรัักษา, 2558)
งานวิิจัยั ที่่ผ่� า่ นมาในต่่างประเทศศึึกษาเกี่่ย� วกัับ
ปััจจััยที่่มีี� ความสััมพัันธ์์กับั การมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาใน
การดููแลมารดาและบุุตรทั้้�งในบิิดาวััยผู้้�ใหญ่่และบิิดา
วััยรุ่่�น (Murshid, 2016) ส่่วนการศึึกษาในประเทศไทย
ผู้้�วิจัิ ยั พบการศึึกษาปััจจััยที่่มีี� ความสััมพัันธ์์กับั การมีี
ส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดาเฉพาะวััยผู้้ใ� หญ่่
(ชลดา สติิปััญ, พรรณพิิไล ศรีีอาภรณ์์, และนัันทพร
แสนศิิริพัิ นั ธ์์, 2559; ศุุภกร ไชยนา และคณะ, 2558;
แสงเดืือน ศิิริพิ ร, 2559) แต่่ผู้้วิ� จัิ ยั ยัังไม่่พบการศึึกษา
การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นไทย
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ผู้้�วิจัิ ยั จึึงสนใจศึึกษาปััจจััยด้้านประสบการณ์์การได้้รัับ
การเลี้้�ยงดููจากบิิดา ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี 
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง และความเครีียด ที่่ร่� ว่ มกััน
อธิิบายการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา
วััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก เพื่่อ� เป็็นแนวทางในการส่่งเสริิม
ให้้บิิดาวััยรุ่่�นมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว อันั จะ
ก่่อให้้เกิิดผลดีีต่่อคุุณภาพชีีวิิตของครอบครััวบิิดา
วััยรุ่่�น
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่อ� ศึึกษาการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว
ของบิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก
2. เพื่่อ� ศึึกษาปััจจััยด้้านประสบการณ์์การได้้รัับ
การเลี้้�ยงดููจากบิิดา ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง และความเครีียด ที่่ร่� ว่ มกััน
อธิิบายการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา
วััยรุ่่�นที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรก
สมมติิฐานการวิิจััย
ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดา
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี สั
� มั พัันธภาพระหว่่าง
คู่่�ครอง และความเครีียด ร่่วมกัันอธิิบายการมีีส่่วนร่ว่ ม
ในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก

กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
การวิิ จััยครั้้� งนี้้� ผู้้� วิิจััยใช้้กรอบแนวคิิ ดของ
Lamb (2004) ที่่ก� ล่่าวว่่า พฤติิกรรมการมีีส่่วนร่ว่ ม
ในการดููแลครอบครััวของบิิดา ขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััย 4
ด้้าน คืือ แรงจููงใจ ทัักษะและความเชื่่�อมั่่�นในตนเอง
เกี่่�ยวกัับการเป็็นบิิดา การสนัับสนุุนทางสัังคมและ
ความเครีียด และนโยบายและแนวการปฏิิบััติิของ
สถานบริิการสุุขภาพ โดยการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ศึกึ ษาตััวแปร
ตาม คืือ การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา
และศึึกษาตััวแปรต้้น 4 ตััวแปร คืือ ประสบการณ์์
การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดา (จากปััจจััยด้้านแรงจููงใจ)
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี 
� (จากปััจจััยด้้านทัักษะ
และความเชื่่�อมั่่�นในตนเองเกี่่�ยวกัับการเป็็นบิิดา)
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง และความเครีียด (จากปััจจััย
ด้้านการสนัับสนุุนทางสัังคมและความเครีียด) เนื่่อ� งจาก
มีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ที่่�สนัับสนุุนความเกี่่�ยวข้้อง
ของตััวแปรต้้นและตััวแปรตาม คืือ การมีีส่่วนร่ว่ มใน
การดููแลครอบครััวของบิิดามีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
กัับประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดาของ
ตนเอง (Brown et al., 2018) ความมั่่�นใจในการเป็็น
บิิดาที่่ดีี 
� (Trahan, 2018) สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
(Kwok et al., 2013) แต่่มีีความสััมพัันธ์์ทางลบ
กัับความเครีียด (ศุุภกร ไชยนา และคณะ, 2558)
สรุุปเป็็นกรอบแนวคิิดในการวิิจัยั ได้้ดัังแผนภาพที่่� 1

ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดา
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่ดีี�

การมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลครอบครััว

สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
ความเครีียด

แผนภาพที่่� 1  กรอบแนวคิิดในการวิิจััย
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เป็็นการวิิจัยั แบบหาความสััมพัันธ์์
เชิิงทำำ�นาย (predictive correlational research)
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง ประชากรเป็็น
วััยรุ่่�นชาย (อายุุไม่่เกิิน 18 ปีี) ที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก ที่่ภ� รรยา
ตรวจสุุขภาพหลัังคลอดที่่�คลิินิิกวางแผนครอบครััว 
โรงพยาบาลนครปฐมและโรงพยาบาลราชบุุรีี โดยมีี
เกณฑ์์การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ 1) ในวััยเด็็ก
ได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดาของตนเอง 2) ภรรยาไม่่มีี
ภาวะแทรกซ้้อนหลัังคลอด 3) มีีบุุตรแรกเกิิดสุขุ ภาพ
แข็็งแรง 4) อยู่่�ร่ว่ มกัันกัับภรรยาหลัังคลอดและบุุตร
ในช่่วง 4–6 สััปดาห์์แรกหลัังคลอด 5) สื่่�อสารด้้วย
ภาษาไทยได้้คล่่องทั้้�งการพููด การอ่่าน และการเขีียน
และ 6) ยิิ น ยอมเข้้าร่่ ว มการวิิ จัั ย  คำำ�นว ณขนาด
ตัั ว อย่่ า งโดยใช้้โปรแกรมสำำ� เร็็ จ รูู ป G*Power
3.1.9.2 (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang,
2014) โดยกำำ�หนดขนาดอิิทธิิพล (effect size)
ขนาดกลาง เท่่ากัับ .15 (Cohen, 1988) สำำ�หรัับ
สถิิติวิิ เิ คราะห์์การถดถอยพหุุคูณ
ู เชิิงเส้้นตรง (linear
multiple regression) กำำ�หนดระดัับนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิเท่่ากัับ .05 และอำำ�นาจการทดสอบเท่่ากัับ
.90 ได้้จำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่าง 108 คน และเพื่่�อเป็็น
การทดแทนในกรณีีที่่� แ บบสอบถามหรืือแบบวัั ด
ไม่่ ส มบูู ร ณ์์  จึึ ง เพิ่่� ม กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งอีีกร้้อยละ 10
(ประเวศน์์ มหารััตน์์สกุุล, 2557) ได้้จำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่างทั้้�งสิ้้�น 119 คน แบ่่งออกเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง
จากโรงพยาบาลนครปฐม จำำ�นวน 60 คน และจาก
โรงพยาบาลราชบุุรีี จำ�นวน 
ำ
59 คน เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
ด้้วยวิิธีีการเลืือกแบบสะดวก
เครื่่�องมืือการวิิจััย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� มีี 6 ชุุด ดัังนี้้�
ชุุดที่่� 1 แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล 
ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนที่่� 1
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบิิดา ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถาม

เกี่่ย� วกัับอายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ของครอบครััว
ชนิิดของครอบครััว และการวางแผนในการมีีบุุตร
ครั้้�งนี้้� และส่่วนที่่� 2 ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของมารดา
ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่ย� วกัับอายุุ ระดัับการศึึกษา
อาชีีพ โรคประจำำ�ตัว 
ั และวิิธีีคลอด รวมจำำ�นวน 11 ข้้อ
มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบเลืือกตอบและแบบเติิมคำำ�
ชุุดที่่� 2 แบบสอบถามประสบการณ์์การได้้รัับ
การเลี้้ย� งดููจากบิิดา ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้แบบสอบถามพ่่อของฉััน
ของชไมพร ใจแปง (2555) แบ่่งออกเป็็น 2 ด้้าน 
คืือ ด้้านการเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี จำำ�นวน 6 ข้้อ และ
ด้้านการสื่่�อสารระหว่่างบิิดากัับบุุตร จำำ�นวน 4 ข้้อ
รวมจำำ�นวน 10 ข้้อ ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก
จำำ�นวน 6 ข้้อ และข้้อคำำ�ถามทางลบ จำำ�นวน 4 ข้้อ
มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 6 ระดัับ
จากคะแนน 1–6 ของข้้อคำำ�ถามทางบวก ตั้้�งแต่่
ไม่่จริิงที่่สุ� ด 
ุ จนถึึง จริิงที่่สุ� ด ส่
ุ วนข้้
่ อคำำ�ถามทางลบให้้
คะแนนในลัักษณะตรงกัันข้้าม คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง
10–60 คะแนน สำำ�หรัับการแปลผลคะแนน คะแนน
รวมต่ำำ�� หมายถึึง มีีประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้ย� งดูู
จากบิิดาอย่่างไม่่เหมาะสม และคะแนนรวมสููง หมายถึึง
มีีประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดาอย่่าง
เหมาะสม
ชุุ ดที่่� 3 แบบวัั ด ความมั่่� น ใจในการเป็็ น
บิิดาที่่�ดีี ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น มีีลัักษณะเป็็นมาตรวััดด้้วย
สายตา (visual analogue scale) เป็็นเส้้นตรงยาว 
10 เซนติิเมตร โดยด้้านซ้้ายสุุดของเส้้น หมายถึึง
ไม่่มั่่�นใจเลยว่่าตนเองเป็็นบิิดาที่่�ดีี ส่่วนด้้านขวาสุุด
ของเส้้น หมายถึึง มั่่�นใจอย่่างยิ่่ง� ว่่าตนเองเป็็นบิดิ าที่่ดีี�
คะแนนเต็็ม คืือ 10 คะแนน โดยให้้บิิดาทำำ�เครื่่อ� งหมาย
กากบาทบนเส้้นตรงที่่�ตำำ�แหน่่งที่่�ตรงกัับการรัับรู้้�ถึึง
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี ให้้คะแนนโดยใช้้
ไม้้บรรทััดวััดระยะห่่างจากด้้านซ้้ายสุุดของเส้้นถึึง
เครื่อ่� งหมายกากบาท มีีหน่่วยเป็็นเซนติิเมตร ค่่าที่่วั� ดั ได้้
เป็็นคะแนนความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี สำำ�หรัับ
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การแปลผลคะแนน คะแนนต่ำำ� 
� หมายถึึง มีีความมั่่�นใจ
น้้อยในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี และคะแนนสููง หมายถึึง
มีีความมั่่�นใจมากในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี
ชุุดที่่� 4 แบบสอบถามสััมพัันธภาพระหว่่าง
คู่่�ครอง ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�น แบ่่งออกเป็็น 4 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านความเห็็นพ้้องกัันของคู่่�ครอง จำำ�นวน 7 ข้้อ
ด้้านความพึึงพอใจในคู่่�ครอง จำำ�นวน 4 ข้้อ ด้้าน
ความผูู กพัันระหว่่ างคู่่�ครอง จำำ �นวน 3 ข้้อ และ
ด้้านการแสดงความรัักของคู่่�ครอง จำำ�นวน 4 ข้้อ
รวมจำำ�นวน 18 ข้้อ ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทางบวก
จำำ�นวน 14 ข้้อ และข้้อคำำ�ถามทางลบ จำำ�นวน 4 ข้้อ
มีีลัั ก ษณะคำำ � ตอบเป็็ น แบบมาตรประมาณค่่ า 5
ระดัับ จากคะแนน 1–5 ของข้้อคำำ�ถามทางบวก
ตั้้�งแต่่ ไม่่เป็็นความจริิงเลย จนถึึง เป็็นความจริิง
อย่่างยิ่่ง�  ส่่วนข้้อคำำ�ถามทางลบให้้คะแนนในลัักษณะ
ตรงกัันข้้าม คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง 18–90 คะแนน 
สำำ�หรัับการแปลผลคะแนน คะแนนรวมต่ำำ�� หมายถึึง
มีีสัั ม พัั นธภ าพระหว่่ า งคู่่�ครองไม่่ดีี และคะแนน
รวมสููง หมายถึึง มีีสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองดีี
ชุุดที่่� 5 แบบสอบถามความเครีียด ผู้้�วิิจััย
ใช้้แบบสอบถามความเครีียดฉบัับศรีีธััญญา 5 ข้้อ
(Srithanya Stress Scale-5/ ST-5) ของกรม
สุุขภาพจิิต (2559) แบ่่งออกเป็็น 2 ด้้าน คืือ ด้้าน
การตอบสนองต่่อความเครีียดทางร่่างกาย จำำ�นวน 
2 ข้้อ และด้้านการตอบสนองต่่อความเครีียดทาง
จิิตใจ จำำ�นวน 3 ข้้อ รวมจำำ�นวน 5 ข้้อ มีีลัักษณะ
คำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 4 ระดัับ จาก
คะแนน 0–3 ตั้้� งแต่่ เป็็ นน้้ อยมากหรืือแทบไม่่ มีี 
จนถึึ ง เป็็ น ประจำำ�  คะแนนรวมอยู่่�ในช่่ ว ง 0–15
คะแนน สำำ�หรัับการแปลผลคะแนน คะแนนรวมต่ำำ�� 
หมายถึึง มีีความเครีียดน้้อย และคะแนนรวมสููง
หมายถึึง มีีความเครีียดมาก
ชุุดที่่� 6 แบบสอบถามการมีีส่่วนร่่วมใน
การดูู แลครอบครัั ว ผู้้ � วิิจััยใช้้แบบสอบถามการมีี

ส่่ วนร่่ ว มของบิิ ด าในระยะหลัั ง คลอด ของศุุ ภ กร
ไชยนา (2555) แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้าน
พฤติิกรรมการดููแลมารดาและทารกโดยตรง จำำ�นวน 
13 ข้้อ ด้้านพฤติิกรรมที่่บิ� ดิ าอยู่่�ให้้ครอบครััวพึ่่ง� พาได้้
จำำ�นวน 6 ข้้อ และด้้านพฤติิกรรมการทำำ�หน้้าที่่�อื่่�น
ต่่อครอบครััว จำำ�นวน 13 ข้้อ รวมจำำ�นวน 32 ข้้อ
มีีลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบมาตรประมาณค่่า 4 ระดัับ
จากคะแนน 1–4 ตั้้�งแต่่ ไม่่ตรงกัับการกระทำำ�เลย
จนถึึง ตรงกัับการกระทำำ�มาก คะแนนรวมอยู่่�ในช่่วง
32–128 คะแนน สำำ�หรัับการแปลผลคะแนน คะแนน
รวมต่ำำ� 
� หมายถึึง มีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวน้้อย
และคะแนนรวมสููง หมายถึึง มีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวมาก
สำำ�หรัับการตรวจสอบคุุณภาพเครื่อ่� งมืือนั้้�น 
ผู้้�วิิจััยนำำ�แบบสอบถามสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
ไปให้้ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิ จำ
ิ �นวน 
ำ
5 คน ตรวจสอบความตรง
ตามเนื้้�อหา ซึ่่�งผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเป็็นอาจารย์์พยาบาล 
ได้้ค่่ า ดัั ชนีี ความตรงตามเนื้้� อ หา (CVI) เท่่ า กัั บ
.88 และค่่าดััชนีีความสอดคล้้อง (IOC) อยู่่�ในช่่วง
.60–1.00 ดำำ�เนิินการแก้้ไขตามคำำ�แนะนำำ� จากนั้้�น
นำำ�แบบสอบถามประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดูู
จากบิิดา แบบสอบถามสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
แบบสอบถามความเครีียด และแบบสอบถามการมีี
ส่่ วนร่่ ว มในการดูู แ ลครอบครัั ว  ไปทดลองใช้้กัั บ
บิิดาวััยรุ่่�นที่่�แผนกวางแผนครอบครััว โรงพยาบาล
นครปฐม ที่่�มีีคุุณสมบััติิคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
จำำ�นวน 10 คน (Karami, 2017) หาค่่าความเชื่่อ� มั่่�น
ด้้วยวิิธีีการของครอนบาช ได้้ค่่าเท่่ากัับ .81, .84,
.83 และ .95 ตามลำำ�ดัับ
การพิิ ทัั ก ษ์์ สิ ิ ทธิ ิ ก ลุ่่� ม ตัั ว อย่่าง มีีดัั ง นี้้� 1)
หลัังจากโครงร่่างวิิจััยได้้รัับการพิิจารณาเห็็นชอบ
จากคณะกรรมการพิิจารณาจริิยธรรมการวิิจััยระดัับ
บััณฑิิตศึึกษา คณะพยาบาลศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
บููรพา (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 02-07-2561 วัันที่่� 4
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กัันยายน 2561) คณะกรรมการพิิจารณาการศึึกษา
วิิจััยในคน โรงพยาบาลนครปฐม (เอกสารรัับรอง
เลขที่่� 026/2018 วัั นที่่� 16 พฤศจิิ กายน 2561)
และคณะกรรมการจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในมนุุ ษ ย์์
โรงพยาบาลราชบุุรีี (เอกสารรัับรอง เลขที่่� 036/2018
วัันที่่� 9 กัันยายน 2561) ผู้้�วิิจััยจึึงเริ่่�มเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล และ 2) ผู้้�วิิจััยชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจััย
ประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้้รัับ ขั้้�นตอนการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููล และสิิทธิิในการถอนตััวจากการวิิจััย รวมทั้้�ง
แจ้้งว่่าข้้อมููลจะได้้รัับการเก็็บรัักษาเป็็นความลัับ
และนำำ�มาใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�เท่่านั้้�น โดยจะนำำ�เสนอ
ข้้อมููลในภาพรวม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล ผู้้�วิิจััยขออนุุญาต
ดำำ�เนิินการวิิจัยั จากผู้้�อำ�นว
ำ ยการโรงพยาบาลนครปฐม
และผู้้�อำำ�นวยการโรงพยาบาลราชบุุรีี เข้้าพบหััวหน้้า
ฝ่่ า ยการพยาบาล หัั ว หน้้าหอผู้้� ป่่ ว ยหลัั ง คลอด 
และหัั ว หน้้าคลิิ นิิกวางแผนครอบครัั ว  เพื่่� อชี้้� แจง
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ
และวิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล เตรีียมผู้้�ช่ว่ ยผู้้�วิจัิ ยั ซึ่่�ง
เป็็นพยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�หอผู้้�ป่ว่ ยหลัังคลอด และ
พยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�แผนกผู้้�ป่่วยนอกสููติินรีีเวช 
โรงพยาบาลราชบุุรีี รวมจำำ�นวน 2 คน โดยชี้้�แจง
รายละเอีียดการวิิจััย การพิิทัักษ์์สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล และซัักซ้้อมการคััดเลืือกกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง ทั้้�งนี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั เก็็บรวบรวมข้้อมููลที่โ่� รงพยาบาล
นครปฐม ส่่ วนผู้้� ช่่ ว ยผู้้� วิิ จัั ย เก็็ บ รวบรวมข้้อมูู ลที่่�
โรงพยาบาลราชบุุรีี โดยผู้้�วิิจััยหรืือผู้้�ช่่วยผู้้�วิิจััยพบ
มารดาขณะพัักฟื้้�นที่่�หอผู้้�ป่่วยหลัังคลอด สอบถาม
เกี่่� ย วกัั บ สามีี หากสามีีมีีคุุ ณ สมบัั ติิ ต ามเกณฑ์์
การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจััยหรืือผู้้�ช่่วยผู้้�วิิจััย
ติิดต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง แนะนำำ�ตััว ดำำ�เนิินการพิิทัักษ์์
สิิทธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง (ข้้อ 2) แล้้วนััดหมายการตอบ
แบบสอบถามและแบบวััดเมื่่อ� ภรรยามาตรวจสุุขภาพ
หลัังคลอดที่่�คลิินิิกวางแผนครอบครััว โดยให้้เวลา

ประมาณ 20 นาทีี ซึ่่�งมีีกลุ่่�มตััวอย่่างตอบในขณะ
ภรรยารอตรวจสุุขภาพหลัังคลอด จำำ�นวน 80 คน 
ตอบที่่�บ้้าน (ภรรยารัับแบบสอบถามและแบบวััด
ไปให้้) และนััดรับั คืืนในสถานที่่ที่� ก่� ลุ่่�มตััวอย่่างสะดวก
จำำ�นวน 23 คน และตอบที่่บ้้� านพร้้อมถ่่ายภาพส่่งทาง
ไลน์์แอปพลิิเคชััน จำำ�นวน 16 คน ทั้้�งนี้้� ดำำ�เนิินการ
เก็็บรวบรวมข้้อมููลในช่่วงเดืือนธัันวาคม 2561 ถึึง
เดืือนสิิงหาคม 2562
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล  ข้้อมูู ลส่่ วนบุุ ค คล 
วิิ เคราะห์์ ด้้วยสถิิติิความถี่่� ร้้อยละ ค่่ าเฉลี่่� ย และ
ส่่วนเบี่่ย� งเบนมาตรฐาน ข้้อมููลประสบการณ์์การได้้รัับ
การเลี้้�ยงดููจากบิิดา ข้้อมููลความมั่่�นใจในการเป็็น
บิิดาที่่�ดีี ข้้อมููลสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง ข้้อมููล
ความเครีียด และข้้อมููลการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััว วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติค่ิ า่ เฉลี่่ย� และส่่วนเบี่่ย� งเบน
มาตรฐาน ส่่วนการหาปััจจััยที่่มีี� ผลต่่อการมีีส่่วนร่ว่ ม
ในการดููแลครอบครััว วิิเคราะห์์ด้้วยสถิิติกิ ารวิิเคราะห์์
การถดถอยพหุุคููณแบบมาตรฐาน
ผลการวิิจััย
1. ข้้อมููลส่่วนบุุคคล
1.1 ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของบิิดาวััยรุ่่�นที่่�มีี
บุุตรครั้้ง� แรก พบว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรกมีีอายุุ
ต่ำำ��สุดุ –สููงสุุด คืือ 15–18 ปีี ส่วน
่ ใหญ่่มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง
17–18 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 91.60 โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย
17.65 ปีี (SD = .68) มีีการศึึกษาระดัับประถมศึึกษา
มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 42.90 ประกอบอาชีีพ
เป็็นลููกจ้้างประจำำ� มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 39.50
มีีรายได้้ของครอบครััวเฉลี่่�ย 12,505.46 บาทต่่อ
เดืือน ส่่วนใหญ่่อยู่่�ในครอบครััวขยาย คิิดเป็็นร้้อยละ
77.30 และไม่่ได้้วางแผนในการมีีบุุตรครั้้ง� นี้้� คิดิ เป็็น
ร้้อยละ 53.80
1.2 ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของมารดา (ภรรยา
ของบิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก) พบว่่า มารดามีีอายุุ
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ต่ำำ�สุ
� ดุ –สููงสุุด คืือ 14–29 ปีี มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 17–18 ปีี
มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 53.80 โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย
17.64 ปีี (SD = 1.90) มีีการศึึกษาระดัับมััธยมศึึกษา
ตอนต้้น มากที่่�สุุด คิดิ เป็็นร้้อยละ 57.30 ส่่วนใหญ่่
ไม่่ได้้ประกอบอาชีีพ คิิดเป็็นร้้อยละ 72.30 ไม่่มีี
โรคประจำำ�ตััว คิิดเป็็นร้้อยละ 94.10 และวิิธีีคลอด 
คืือ การคลอดเองทางช่่องคลอด คิิดเป็็นร้้อยละ
70.60
2. ปัั จ จัั ย ที่่� เ กี่่� ย วข้้องกัั บ การมีีส่่ วนร่่ ว มใน
การดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรก
พบว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรกมีีคะแนนเฉลี่่�ย
ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดาเท่่ากัับ
4.45 (SD = .44) มีีคะแนนเฉลี่่� ยความมั่่�นใจใน
การเป็็นบิดิ าที่่ดีี� เท่่ากัับ 7.63 (SD = 2) มีีคะแนนเฉลี่่ย�
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองเท่่ากัับ 3.98 (SD = .36)
และมีีคะแนนเฉลี่่�ยความเครีียดเท่่ากัับ 1.80 (SD =
.26)

3. การมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของ
บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก พบว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ ร
ครั้้�งแรกมีีคะแนนเฉลี่่�ยการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวเท่่ากัับ 3.14 (SD = .30)
4. ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรก พบว่่า
ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดา ความมั่่�นใจ
ในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี สั
� มั พัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง และ
ความเครีียด ร่่วมกัันอธิิบายการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแล
ครอบครััวคิดิ เป็็นร้้อยละ 18.40 (R2 = .184, p < .001)
แต่่มีีตััวแปรเพีียง 2 ตััวแปร (ความมั่่�นใจในการเป็็น
บิิดาที่่ดีี 
� และสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง) ที่่มีี� ผลต่่อ
การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ โดยตััวแปรที่่มีี� ผลมากที่่สุ� ด คืื
ุ อ สััมพัันธภาพ
ระหว่่างคู่่�ครอง (Beta = .345, p < .01) รองลงมา
คืือ ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี (Beta = .182,
p < .05) ดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 ความสามารถในการทำำ�นายของปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของ
    
บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ุตรครั้้�งแรก (n = 119)
ปััจจััยทำำ�นาย

B

SE

Beta

t

p

ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้�ยงดููจากบิิดา
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีี
สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
ความเครีียด

  .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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การอภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� ผู้้วิ� จัิ ยั อภิิปรายผลการวิิจัยั ตาม
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย ดัังนี้้�
ผลการวิิจััยพบว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ุตรครั้้�งแรก
มีีคะแนนเฉลี่่ย� การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวสููง
ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า บิิดาส่่วนใหญ่่เป็็นวัยั รุ่่�นตอนปลาย
ประกอบอาชีีพ และมีีรายได้้เลี้้ย� งดููครอบครััว ซึ่่ง� วััยรุ่่�น
ตอนปลายมีีพััฒนาการทางจิิตใจ คืือ มีีความเป็็นตัวั ของ
ตััวเอง มีีความภููมิใิ จในตนเอง และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อตนเองเพิ่่�มขึ้้�น (National Library of Medicine,
2020) จึึงมีีวุุฒิภิ าวะและความรัับผิิดชอบในการดููแล
มารดาและบุุตร ซึ่่�งผลการวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับ
การศึึกษาของศุุภกร ไชยนา และคณะ (2558) ที่่พ� บว่่า
บิิดาส่่วนใหญ่่มีีคะแนนการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวระยะหลัังคลอดอยู่่�ในระดัับมาก
ผลการวิิจัยั พบว่่า ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ า
ที่่ดีีมีี
� ผลต่่อการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของ
บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า การที่่�บุุคคลเชื่่�อมั่่�นว่่าตนเองจะ
สามารถปฏิิ บััติิพฤติิกรรมที่่�พึึงประสงค์์ จะทำำ�ให้้
บุุ ค คลนั้้� น เพีียรพยายามและอดทนในการปฏิิ บัั ติิ
พฤติิกรรมนั้้�นให้้บรรลุุเป้้าหมาย (Bandura, 1977)
ซึ่่� ง บิิ ด าวัั ย รุ่่�นที่่� เ ป็็ น กลุ่่�มตัั ว อย่่ า งมีีคะแนนเฉลี่่� ย
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิิดาที่่�ดีีสููง ทำำ�ให้้บิิดาวััยรุ่่�น
ต้้องการปฏิิบัติั  นำ
ิ ำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมการเป็็น
บิิดาที่่ดีี ซึ่่
� ง� เป็็นพฤติิกรรมหนึ่่�งของการมีีส่่วนร่ว่ มใน
การดููแลครอบครััวของบิิดา สอดคล้้องกัับแนวคิิด
ของ Lamb (2004) ที่่�กล่่าวว่่า บิิดาที่่�มั่่�นใจว่่าจะ
สามารถเป็็นบิดิ าที่่ดีี� ได้้ จะร่่วมดููแลมารดาหลัังคลอด
และบุุตร หรืือมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััว ซึ่่ง� ผล
การวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Trahan
(2018) ที่่�พบว่่า ความเชื่่�อมั่่�นในสมรรถนะการเป็็น
บิิดามีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว
ของบิิดา

ผลการวิิจัยั พบว่่า สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของ
บิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรกอย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า บิิดาวััยรุ่่�นที่่�เป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างมีี
สััมพัันธภาพกัับคู่่�ครองที่่�ดีี (มีีความเห็็นพ้้องกััน 
พึึงพอใจ ผููกพััน และแสดงความรััก) ทำำ�ให้้เข้้าใจกััน
ปรัับตััวเข้้าหากััน มีีความสุุข และช่่วยกัันแก้้ปััญหา
อีีกทั้้�งการมีีสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองที่่ดีี� อาจทำำ�ให้้
คู่่�ครองฝ่่ายหญิิงเปิิดโอกาสและสนัับสนุุนให้้คู่่�ครอง
ฝ่่ายชายมีีส่่วนร่่วมในการดููแลบุุตร ส่่งผลให้้บิิดา
ได้้แสดงบทบาทการเป็็นบิิดา (Gershy & Omer,
2017) ทำำ�ให้้สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองมีีผลต่่อ
การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา ซึ่่�งผล
การวิิจััยครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนิิศาชล 
รัั ก สกุุ ล , พรรณพิิ ไ ล ศรีีอาภรณ์์ , และนัั น ทพร
แสนศิิริิพัันธ์์ (2562) ที่่�พบว่่า สััมพัันธภาพระหว่่าง
คู่่�ครองทำำ�นายการมีีส่่วนร่่วมของบิิดาในระยะหลััง
บุุตรเกิิดในผู้้�เป็็นบิิดาครั้้�งแรกได้้ และสอดคล้้องกัับ
การศึึ ก ษาของชลดา สติิ ปั ั ญ และคณะ (2559)
ที่่พ� บว่่า สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�สมรสมีีความสััมพัันธ์์
ทางบวกระดัับสููงกัับการมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาในระยะ
หลัังคลอด นอกจากนี้้�ยังั สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ
Hayward-Everson, Honegger, Glazebrook,
Rabeno, and Yim (2018) ที่่พ� บว่่า ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างคู่่�ครองทำำ�นายการมีีส่่วนร่่วมในการดููแล
ครอบครััวของบิิดาได้้
ผลการวิิ จััยพบว่่ า ประสบการณ์์ การได้้รัั บ
การเลี้้� ยงดูู จ ากบิิ ด าไม่่ มีี ผลต่่ อ การมีีส่่ วนร่ ่ ว มใน
การดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก ทั้้�งนี้้�
อธิิบายได้้ว่่า แม้้ว่่าบิิดาวััยรุ่่�นที่่เ� ป็็นกลุ่่�มตััวอย่่างจะมีี
ประสบการณ์์การได้้รัับการเลี้้ย� งดููจากบิิดาค่่อนข้้างดีี 
ในแง่่ ก ารเป็็ น แบบอย่่ า ง (เกี่่� ย วกัั บ การประหยัั ด 
การทำำ � โทษอย่่ า งเหมาะสม การช่่ ว ยเหลืือผู้้� อื่่� น 
การให้้เกีียรติิเพศหญิิง การไม่่เล่่นการพนััน การไม่่ใช้้
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สารเสพติิด) และการสื่่�อสารกัับบุุตร (เกี่่�ยวกัับการมีี
เวลาให้้การแสดงความรััก การปลอบโยนให้้กำำ�ลัังใจ
และการติิดต่่อสััมพัันธ์์กัับญาติิ) แต่่บิดิ าอาจได้้เห็็น
แบบอย่่ า งการมีีส่่ วนร่ ่ ว มในการดูู แ ลครอบครัั ว 
(ทั้้� ง การดูู แ ลโดยตรง การอยู่่�เป็็ นที่่� พึ่่� ง พาของ
ครอบครััว และการทำำ�หน้้าที่่�อื่่�น) จากบุุคคลอื่่�นที่่�
ไม่่ใช่่บิิดาของตนเอง ทำำ �ให้้ประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับ
ในอดีีตจากบิิดาของตนเองในแง่่การเป็็นแบบอย่่าง
และการสื่่�อสารกัับบุุตร ไม่่มีีผลโดยตรงต่่อการมีี
ส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�น ซึ่่�ง
ไม่่ ส อดคล้้องกัั บ ที่่� Bandura (1977) กล่่ า วว่่ า
บุุคคลจะเกิิดการเรีียนรู้้�จากการได้้เห็็นแบบอย่่าง
จดจำำ�ไว้้ และเมื่่�อพบสถานการณ์์ที่่�คล้้ายคลึึงกัับที่่�
เคยเห็็น บุคุ คลจะปฏิิบัติั พิ ฤติิกรรมที่่ผ่� า่ นการเรีียนรู้้�
มานั้้�น และไม่่สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Hofferth,
Pleck, and Vesely (2012) ที่่�พบว่่า การได้้รัับ
ประสบการณ์์การเลี้้ย� งดููจากบิิดาของตนเองมีีผลต่่อ
การมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลครอบครััวของบิิดา (ศึึกษา
ในชาวอเมริิกัันที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการมีีส่่วนร่่วม
ในการดููแลครอบครััว)
ผลการวิิจััยพบว่่า ความเครีียดไม่่มีีผลต่่อ
การมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�น
ที่่�มีีบุุตรครั้้�งแรก ทั้้�งนี้้�อธิิบายได้้ว่่า ความเครีียดใน
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นปฏิิกิิริิยาที่่�บุุคคลตอบสนองต่่อ
ความเครีียดทั่่�วไป แล้้วแสดงอาการทางร่่างกาย
(ได้้แก่่ นอนไม่่หลัับ ไม่่มีีสมาธิิ) และอาการทางจิิตใจ
(ได้้แก่่ หงุุ ด หงิิ ด  เบื่่� อ ไม่่ อ ยากพบปะผู้้� ค น) ซึ่่� ง
ความเครีียดนี้้�อาจไม่่ใช่่ความเครีียดที่่�เฉพาะเจาะจง
กัับการเปลี่่ย� นบทบาทมาเป็็นบิดิ า ทำำ�ให้้ความเครีียด
ไม่่มีีผลต่่อการมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััว ซึ่่�ง
ผลการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของนิิศาชล 
รัั กสกุุ ล และคณะ (2562) ที่่� พบว่่ า ความเครีียด
ไม่่สามารถทำำ�นายการมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาในผู้้�เป็็นบิดิ า
ครั้้ง� แรกได้้ และสอดคล้้องกัับการศึึกษาของแสงเดืือน

ศิิริพิ ร (2559) ที่่พ� บว่่า ความเครีียดไม่่สามารถทำำ�นาย
การมีีส่่วนร่ว่ มของบิิดาในระยะหลัังบุุตรเกิิดได้้
ข้้อเสนอแนะ
1. ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
พยาบาลแผนกหลัั ง คลอดควรประเมิิ น
สัั ม พัั นธภ าพระหว่่ า งคู่่�ครองและความมั่่� น ใจใน
การเป็็ นบิิ ด าที่่� ดีี ของบิิ ด าวัั ย รุ่่�น หากพบว่่ า บิิ ด า
วััยรุ่่�นมีีสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครองไม่่ดีีหรืือไม่่มีี
ความมั่่�นใจในการเป็็นบิดิ าที่่ดีี 
� พยาบาลควรประเมิิน
หาสาเหตุุและให้้คำำ�ปรึึกษาแนะนำำ�เป็็นรายบุุคคล 
เพื่่�อเป็็นแนวทางในการช่่ วยเหลืือให้้บิิดาวััยรุ่่�นมีี
สัั ม พัั นธภ าพที่่� ดีีกัั บ คู่่�ครองและมีีความมั่่� น ใจใน
การเป็็นบิดิ าที่่ดีี อั
� นั จะทำำ�ให้้บิิดาวััยรุ่่�นมีีส่่วนร่ว่ มใน
การดููแลครอบครััวทั้้�งมารดาและทารกเพิ่่�มขึ้้�น
2. ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
2.1 ควรมีีการศึึ ก ษาการมีีส่่ วนร่ ่ ว มใน
การดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�นกลุ่่�มอื่่น 
� เช่่น บิิดา
วััยรุ่่�นที่่�ภรรยามีีภาวะแทรกซ้้อนหรืือบุุตรมีีภาวะ
แทรกซ้้อน
2.2 ควรมีีการพััฒนาโปรแกรมส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมในการดููแลครอบครััวของบิิดาวััยรุ่่�น
ที่่มีีบุ
� ตุ รครั้้ง� แรก โดยสร้้างเสริิมความมั่่�นใจในการเป็็น
บิิดาที่่�ดีี และส่่งเสริิมสััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�ครอง
เอกสารอ้้างอิิง
กรมสุุขภาพจิิต. (2559). แบบสอบถามความเครีียด
(ST-5). สืืบค้้นจาก http://www.dmh.
go.th/test/qtest5/
ชลดา สติิปััญ, พรรณพิิไล ศรีีอาภรณ์์, และนัันทพร
แสนศิิริพัิ นั ธ์์. (2559). สััมพัันธภาพระหว่่างคู่่�
สมรส ความรัักใคร่่ผูกู พัันระหว่่างบิิดากัับทารก
และการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมของบิิดาในระยะ
หลัังคลอด. พยาบาลสาร, 43(พิิเศษ), 71–81.
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