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The purpose of this study was to find out the factors contributing to a self-care behavior 
and a tendency of child rearing behavior of the mothers. Three factors concerning the self care 
behavior and tendencies of child rearing behavior were studied by the researcher : marital 
relationship, child rearing practice, and an attachment history disruption of the mothers.

The data were gathered from the sample group of 260 mothers from Maternal an Child 
Hospital, Health Promotion Center 4, Ratchaburi province. The samples derived from a simple 
random sampling technique. All data were gathered through questionnaires. They were analyzed by 
using percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and a 
stepwise multiple regression technique.

The result of the research revealed that most of mothers received a high score on         
self-care behavior and a tendency of child rearing behavior. But the significant differences of the  
self-care behavior were also found among mothers with different age and marital status. And the 
significant differences of a tendency of child rearing behavior were also found among mothers with 
different age and different level of education. Besides, the finding showed that marital relationship, 
child-rearing practice in the authoritative and the authoritarian style used by their parents, and an 
attachment history disruption of these mothers predicted the self care behavior in mothers of 35.1%. 
And the finding showed that child-rearing practice in the authoritative style used by their parents and 
marital relationship predicted a tendency of child rearing behavior in mothers only of 8.6%.
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ขอขอบคุณคณะแพทย   พยาบาลและเจาหนาที่ แผนกหองตรวจครรภ (ANC)             
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ตลอดจนมารดาที่มาฝากครรภทุกทาน  
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คณุจรรยา วงศสามารถ ที่ไดใหความชวยเหลือ แนะนํ า รวมทั้งเปนที่ปรึกษาอยางดี สุดทายนี้ขอ
ขอบคณุคณุจารินีย ปอมสุข และคุณสัมฤทธิ์ อายุยืน ที่ไดใหความชวยเหลือ อํ านวยความสะดวก 
จนการวิจัยนี้สํ าเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทที่ 1
บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญ

เด็กและเยาวชน คือ กลุมเปาหมายที่สํ าคัญในการวางรากฐานที่มั่นคงใหแกสังคมใน
อนาคต  เพราะเดก็จะตองเติบโตขึ้นมาเปนผูที่มีสวนรวมในการรับผิดชอบตออนาคตของสังคมและ
ประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพประชากรจึงมีความสํ าคัญและจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พฒันาและปลกูฝงกนัตั้งแตอยูในวัยเด็ก  ดวยเหตุที่พัฒนาการของมนุษยเปนกระบวนการตอเนื่อง
ตลอดชีวิต  โดยวยัทารกเปนจุดเริ่มตนของการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว ดังนั้นการอบรม
เลี้ยงดูที่ดี คือ การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมจึงเปนพื้นฐานสํ าคัญยิ่งที่ชวยใหพัฒนาการทั้ง
ดานรางกาย อารมณ สังคม และจิตใจของเด็กมีความสมบูรณตามลํ าดับข้ัน   ซึ่งในระยะเวลาสอง
ปแรกของชีวิตนั้นเปนชวงระยะวิกฤต (Critical period) ทีท่ารกจะมพีัฒนาการตอเนื่องมาจากใน
ครรภมารดา (Hurlock 1968 : 48, อางถงึใน สฤษฎิ จันทรหอม 2537 : 2) โดยเฉพาะพัฒนาการ
ของเซลลสมอง ซึง่จากการศึกษาทางชีววิทยาเกี่ยวกับสมอง พบวา เซลลสมองมีชวงเติบโตเร็วอยู 
2 ชวงในชวีติ คอื ชวงที่ 1 เปนระยะที่ทารกอยูในครรภมารดา ระหวางสัปดาหที่ 15 ถึงสัปดาหที่ 20  
และชวงสามเดอืนสดุทายกอนคลอด  สวนชวงที่ 2  เปนระยะหลังจากทารกคลอดจากครรภ  จนถึง
อายุ  1 ป ถึง 1 ½ ป  และจะคอย ๆ เจริญชาลงหลังจากที่เด็กอายุ  2 ปข้ึนไป  (สาหรี  จิตตินันท
และเสาวณีย  จํ าเดิมเผด็จศึก  2530 : 4-6, อางถึงใน อารี  วลัยะเสวี 2534 :12)  ตามทีก่ลาวมา 
จะเห็นวาบทบาทของมารดามีความสํ าคัญตอทารกตั้งแตตั้งครรภ คือ พฤติกรรมของมารดาที่
เหมาะสมขณะตั้งครรภจะเปนสิ่งที่ชวยใหการเจริญเติบโตของทารกในครรภมีพัฒนาการที่ดี อัน
เปนการปองกนัความเสี่ยงของปญหาตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทารกและตัวมารดาเองไดอีกทางหนึ่ง  
และทารกในระยะแรกเกิดถึง 2 ปมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความรักความเอาใจใสดูแล 
รวมถงึไดรับการตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจจากบิดามารดา หรือผูที่ดูแลใกลชิด 
เพื่อใหมีชีวิตอยูรอดและเจริญเติบโตตามพัฒนาการของชวงวัยอยางเหมาะสม สวนใหญเมื่อ
มารดารูตวัวาตนตั้งครรภจะเริ่มมีความรูสึกกังวลในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับตนเองและบุตร  ตั้งแตเร่ือง
การรบัประทานอาหาร  เนื่องจากขณะตั้งครรภมารดาจะมีความตองการอาหารเพิ่มทั้งปริมาณและ
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คณุภาพเพือ่ใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณเตรียมตัวสํ าหรับการคลอด ตลอดถึงการใหนมบุตร
ในระยะหลังคลอด และเพื่อการเจริญเติบโตของรางกายและสมองของบุตรในครรภ ซึ่งตองมีการ
ปรับเปลีย่น  หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด  งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ชา  กาแฟ และเลือกรับประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชนในปริมาณที่เพียงพอ  เชน มารดาควรรับประทานอาหารประเภทโปรตีน เชน
พวกเนือ้ นม ไข ผัก ถั่วและผลไมในปริมาณที่เพิ่มข้ึนกวากอนตั้งครรภ เนื่องจากอาหารเหลานี้จะ
ชวยในการเจริญเติบโตของบุตรในครรภ  ซอมแซมสวนที่สึกหรอ  และชวยในเรื่องระบบการขับถาย  
นอกจากนี ้ ในชวงตั้งครรภและหลังคลอดรางกายของมารดามีความตองการวิตามินและแรธาตุ ๆ 
เพิม่ข้ึน  เชน  ธาตุเหล็ก ชวยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดใหมากพอที่จะลํ าเลียงออกซิเจนจากแมไปยังลูก  
ซึง่จะไดจากตับ  ไขแดง  ผักใบเขียว  และนมจะมีแคลเซียมที่ชวยในการสรางกระดูกและฟนของ
บตุร  นอกจากเรือ่งของโภชนาการของมารดาแลว  การออกกํ าลังกาย  การมีเพศสัมพันธในระยะ
ตัง้ครรภ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและและอันตรายจากสารเคมีและเชื้อโรค  การดูแลสุขอนามัย  การ
เลอืกใชเสือ้ผาที่เหมาะสม  การตรวจสุขภาพปากและฟน  การรับวัคซีนตามกํ าหนดที่แพทยนัด 
และการเตรียมตัวใหนมบุตรหลังคลอด การดูแลรักษาความสะอาดเตานม การดูแลรักษาสุขภาพ
อนามยัของบตุร การปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับบุตร การพาบุตรไปรับวัคซีนตามกํ าหนด การ
สงเสริมพัฒนาการ ฯลฯ ส่ิงที่ไดกลาวมาขางตนลวนเปนสิ่งจํ าเปนตอการเจริญเติบโตของบุตร 
อยางยิง่  ดงัจะเหน็ไดวาปจจุบันหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของโรงพยาบาลในภาครัฐและเอกชนไดเล็งเห็นความสํ าคัญของการสงเสริมความรูในเรื่องตางๆ ที่
มเีนือ้หาเกี่ยวกับการตั้งครรภ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ การคลอด ตลอดจนการเลี้ยงดูทารกใน
ระยะหลงัคลอดดวยการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู แทรกไปกับกระบวนการใหบริการรับฝากครรภ 
และ การจดับริการใหความรูแกมารดาหลังคลอดที่นํ าบุตรมาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนหลังคลอด 
เปนตน

อยางไรก็ดี พฤติกรรมของแตละบุคคล นอกจากจะมาจากความรูความเขาใจ ทัศนคติ 
ความเชือ่ และคานิยมสวนบุคคลแลว สวนหนึ่งผูวิจัยเชื่อวาเปนผลมาจากสัมพันธภาพของบุคคล
การไดรับความสนใจ ดูแลเอาใจใสจากคนรอบขางที่มีความสํ าคัญ รวมถึงประสบการณในอดีตที่
บคุคลเคยไดรับจากครอบครัวและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งจะหลอหลอมใหบุคคลมีบุคลิกภาพตางกัน 
มมีมุมองตางกนั ตดัสนิใจตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทํ าการศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานสัม
พนัธภาพทีม่ใีนปจจุบนัซึ่งหมายถึง สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  และสัมพันธภาพในอดีตของมารดา
อันหมายถงึ  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของ
มารดาวาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ และแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
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ของมารดาไดหรือไม อยางไร เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคมที่จะตองมีการปฏิสัมพันธเกี่ยวของกับ
บุคคลอื่นอยูตลอดเวลานับตั้งแตบุคคลในครอบครัวเปนตนไป และการมีสัมพันธภาพกับบุคคล
ตางๆ ในสงัคมที่บุคคลอยูก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเลย ประกอบกับชวงเวลาของการตั้งครรภและ
หลงัคลอดเปนชวงเวลาที่สํ าคัญอยางยิ่งทั้งตอมารดาและทารก เนื่องจากตองมีการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนามัยแมและเด็กใน
ปจจุบันมีนิยมทํ าในเชิงทดลอง โดยวัดความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมสุขภาพของมารดาที่เกิด
ข้ึนหลังจากไดรับกิจกรรมสงเสริมความรูและเปรียบเทียบความรูความเขาใจกับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของมารดาในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง อาทิ การเปรียบเทียบความรู เจตคติและ      
การบนัทกึของมารดาในสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กภายหลังไดรับการสอนโดยใชวีดีโอเทป และ
การสอนอยางมีแบบแผนของ สิริรํ าไพ โสมวงศ (2536) การศึกษาผลการสอน และการเยี่ยมบาน     
ตอพฤติกรรมสุขภาพของหญิงมีครรภที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กของ เยาวเรศ     
ประภาษานนท (2540) และการประยุกตทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกันโรครวมกับกระบวนการ 
กลุมตอพฤตกิรรมการปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภของ ศิริลักษณ 
สวางสิน (2541) เปนตน สวนการศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพที่ทํ ากับหญิงตั้งครรภมักจะศึกษา   
สัมพนัธภาพในชวงระยะเวลาสั้น ๆ ของมารดาและทารกในระยะหลังคลอด เชน การศึกษาของ 
ขนษิฐา ไตรรัตนาภิกุล (2533) เร่ืองความสัมพันธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับความผูกพัน
ระหวางมารดาและบุตรในระยะตั้งครรภ การศึกษาของอาภรณ ภูพัทยากร (2538) เร่ืองความ
สัมพันธระหวางเจตคติตอการตั้งครรภ ความรูสึกถึงคุณคาตนเองกับความผูกพันระหวางมารดา
และทารก เปนตน ประกอบกับขอจํ ากัดของตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจนั้นยังไมมีงานวิจัยที่เปนพื้นฐาน
มารองรับมากนกั  ดงันั้นการศึกษาในเชิงปริมาณจึงเปนเรื่องจํ าเปนเพื่อจะไดนํ าไปเปนพื้นฐานของ
การศึกษาในครั้งตอไป และสํ าหรับผลการวิจัยที่ไดผูวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนกับบุคลากรที่มี
หนาทีเ่กีย่วของกบังานอนามัยแมและเด็ก ใหตระหนักถึงอิทธิพลของสัมพันธภาพของมารดา ที่มี
ผลตอการดูแลตนเองในขณะตั้งครรภและการดูแลทารกในระยะหลังคลอด สามารถนํ าผลที่ไดไป
ประกอบเปนขอมูลประกอบการวางแผนปองกันและลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับทารก เชน
การสงเสริมความรูความเขาใจใหแกมารดาเกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภและการดูแลทารก
ในระยะหลังคลอด
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วตัถุประสงคของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้  ตองการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของ    
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพ
เขต 4 ราชบุรี   โดยมีจุดประสงคในการศึกษา  ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดบัสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ  ประวัติ
การแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต พฤติกรรมการดูแลครรภ และแนวโนมของพฤติกรรมการ
เลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

2. เพือ่เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลครรภ  และแนวโนมของ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพ
เขต 4   ราชบุรี ทีม่อีาย ุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  ที่
ตางกัน

3. เพือ่ศึกษาอทิธิพลของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ
และประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  ในการทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภ   และ
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก      
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ขอคํ าถามของการวิจัย

1. มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี
มีสัมพนัธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญ
ในชวีติ  พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับใด

2. มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี
ทีม่อีายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน มีพฤติกรรม 
การดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  ตางกันหรือไม    อยางไร

3. สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหาง
จากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายพฤติกรรรมการดูแลครรภ และ     
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก      
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  หรือไม  อยางไร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

สมมติฐานของการวิจัย

1. มารดาทีม่ีอายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร
ตางกันทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี มพีฤติกรรม 
การดูแลครรภ  ตางกัน

2. มารดาทีม่ีอายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร
ตางกัน  ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี   มแีนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  ตางกัน

3.  สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ  และประวัติการแยกหาง
จากบคุคลส ําคัญในชีวิตเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านาย  พฤติกรรมการดูแลครรภของมารดา   
ทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

4.  สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ  และประวัติการแยกหาง
จากบคุคลส ําคญัในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวจิยัครั้งนี้   ผูวิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรม
การเลีย้งดบูุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  
ราชบรีุ  จึงไดกํ าหนดขอบเขตการวิจัยไว  ดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้      ไดแก   มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล-

แมและเด็ก  ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4   ราชบุรี  ระหวางเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2544  
โดยเฉลีย่ตอเดือน  จํ านวน   800    คน   (โดยใชฐานการคํ านวณประชากรโดยเฉลี่ยตอเดือน   จาก
จ ํานวนมารดาทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็กฯ ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 
2543)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ศึกษา  ไดแก  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนย 

สงเสริมสุขภาพเขต 4   ราชบุรี  ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2544  ซึ่งมีก ําหนดคลอด
ภายหลังวันเก็บขอมูล  จ ํานวน 260 คน โดยผูวิจัยกํ าหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางการ
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ประมาณขนาดของกลุมตัวอยางของ Krejcie & Morgan  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2540 : 303 )   และ
สุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย  (Simple random sampling)

3. ขอบเขตดานตัวแปร   ตัวแปรที่ใชในการศกึษาครัง้นี้  มีดังนี้
3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก

3.1.1  สถานภาพสวนบุคคล   ไดแก   อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา
และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

3.1.1.1   อายุ  จ ําแนกเปน  3 กลุม  คือ  ตํ ่ากวา  20 ป  อายุระหวาง
20 – 29 ป และอายุ  30 ปข้ึนไป

3.1.1.2   สถานภาพสมรส  จ ําแนกเปน  2 กลุม  คือ สมรส / อยูดวยกัน
และ แยกกันอยู / หยาราง

3.1.1.3   ระดับการศึกษา จ ําแนกเปน  3  ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาหรอืเทยีบเทา  และสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป

3.1.1.4  ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร จํ าแนกเปน  2 กลุมคือ เคยมี-
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  และ ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

3.1.2   สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส
3.1.3  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ จํ าแนกเปน 3 รูปแบบคือ แบบเผด็จการ/

เขมงวดกวดขัน  แบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล และแบบปลอยตามใจเด็ก
3.1.4  ประวตักิารแยกหางจากบุคคลที่สํ าคัญในชีวิต

3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก
3.2.1  พฤตกิรรมการดูแลครรภ  4 ดาน  ไดแก  ดานโภชนาการ ดานการปองกัน

สุขภาพตนเอง  ดานกิจกรรมประจํ าวัน  และดานสุขภาพจิต
3.2.2  แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร 5 ดาน ไดแก ดานโภชนาการ

ดานการปองกันโรค  ดานการดูแลความปลอดภัย  ดานการดูแลสุขภาพ  และดานกิจกรรมการเลน

ขอตกลงเบื้องตน

เพือ่ใหการศกึษาวิจัยครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกํ าหนดขอตกลงเบื้องตน  ดังนี้
1. การกรอกแบบสอบถามหรือการใหขอมูลแตละคนเปนอิสระจากกัน
2. การเกบ็รวบรวมแบบสอบถามในเวลาที่ตางกัน  แตอยูในชวงเวลาที่กํ าหนดไวนั้นจะ

ไมมีผลกระทบตอการศึกษาครั้งนี้
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ผลทีไ่ดรับจากการวิจัยจะทํ าใหทราบวาปจจัยดานสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ   และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  ที่มีตอพฤติกรรมการ    
ดแูลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาหรือสตรีฝากครรภ

2. ผลทีไ่ดจากการวิจัยจะเปนประโยชนตอบุคลากรและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในการนํ าไป
ใชประกอบเปนขอมูลเบื้องตน  ในการสงเสริมความรูความเขาใจใหกับมารดาที่มาฝากครรภ ที่มี
คณุลกัษณะตางกัน  เพื่อเปนการปองกัน และ ลดปญหาการทีเ่กดิจากการเลี้ยงดูบุตรของมารดา

นยิามศัพทเฉพาะ

1. อาย ุ หมายถึง  อายุของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก       ศูนย
สงเสรมิสุขภาพเขต 4  ราชบุรี ที่นับจํ านวนเต็มปจนถึงวันที่ทํ าการเก็บขอมูล  ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้
แบงกลุมอายอุอกเปน  3 กลุม  คือ อายุตํ่ ากวา  20ป  อายุระหวาง  20-29 ป   และอายุ  30ปข้ึนไป

2. สถานภาพสมรส    หมายถึง     ลักษณะการอยูรวมกันของมารดา ที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี กับสามี  ในการวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน
2 กลุม  คอื  สมรสหรืออยูดวยกัน  และ แยกกันอยูหรือหยาราง

3. ระดบัการศกึษา   หมายถึง     ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดของมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี เรียนสํ าเร็จตามระเบียบกระทรวง
ศกึษาธกิารซึง่ในงานวิจัยฉบับนี้แบงออกเปน 3 ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษา   ระดับมัธยมศึกษา
หรือเทยีบเทา  และสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป

4. ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  หมายถึง  การที่มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเดก็ ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี มีประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรของตนเองมากอน
หนานีแ้ลว ไมหมายรวมถึงการมีประสบการณในการเลี้ยงดูนอง เลี้ยงดูหลาน หรือเคยเปนผูรับจาง
เลีย้งดเูดก็อ่ืนที่ไมใชบุตรของตน  ในการวิจัยฉบับนี้แบงประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรออกเปน  2
กลุม  คอื  เคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  และ ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

5. สัมพนัธภาพในชวีติสมรส   หมายถึง     ปฏิสัมพันธระหวางมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรีกับสามีที่มีตอกันในการดํ าเนินชีวิต
ครอบครัวเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว การ
แสดงความรกัผูกพัน     การเผชิญปญหาในครอบครัว   และพฤติกรรมทางเพศ        ซึ่งวัดโดยแบบ
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สอบถามวดัสมัพนัธภาพของคูสมรส สรางโดย วันเพ็ญ  กุลนริศ (อางถึงใน จินตนา วัชรสินธุ  2533
: 118 -121)

6. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ หมายถึง แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูของมารดาที่
มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  ไดรับคํ าแนะนํ าสั่งสอน  
การดแูลเอาใจใส  การใชเหตุผล  รวมถึงการใหรางวัล หรือ การลงโทษ  จากพอแม หรือ ผูปกครอง
ของตน  ทัง้นีเ้พือ่ตอบสนองความตองการทั้งทางกายและใจ โดยประเมินจากแบบสอบถามที่ได 
ท ําการทดสอบความรูสึกและความคิดเห็นของสตรีที่มาฝากครรภ ฯ ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้น
จากแนวทางการศึกษาของโบวมไรด  (Baumrind, quoted in McGraw 1987 : 641-644 ) โดย
แบงออกเปน  3 รูปแบบ  คือ

6.1  แบบเผด็จการ หรือ แบบเขมงวดกวดขัน  (The authoritarian style)    หมายถึง
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูที่มารดาที่เปนกลุมตัวอยางไดรับ  และรูสึกวาตนเองไมมีอิสระจนการ
ปฏิบตักิจิกรรมตาง ๆ ตองอยูในระเบียบวินัยที่พอแมกํ าหนดไวหรือถูกควบคุมมาก พอแมใชเหตุผล
กบัตนเองนอย หรือ ไมสนใจความคิดเห็นและการตัดสินใจของตน หรือไมอนุญาตใหกระทํ าในสิ่งที่
ตนตองการ

6.2  แบบประชาธิปไตย  หรือ  แบบใชอํ านาจอยางมีเหตุผล      (The authoritative
style) หมายถงึ แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูที่มารดาที่เปนกลุมตัวอยางไดรับ  และรูสึกวาตนไดรับ
ความรกัความเอาใจใสจากพอแม  ไดรับการยอมรับ การสนับสนุน โดยไดรับคํ าแนะนํ าปรึกษาจาก
พอแม ใหตนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจไดดวยตนเอง ไดรับการปฏิบัติดวยความยุติ
ธรรม พอแมเขาใจตนและพยายามตอบสนองความตองการของตนอยางมีเหตุผล

6.3 แบบปลอยตามใจเด็ก  (The permissive style)  หมายถงึ แนวทางในการอบรม
เลีย้งดทูีม่ารดาที่เปนกลุมตัวอยางไดรับ และรูสึกวาผูปกครองใหอิสระกับตนเองมาก ไมคอยบังคับ
หรือกวดขนักบัตน มักปลอยใหตนเองไดทํ าในสิ่งที่ตองการ ไมลงโทษ และมีการอธิบายเหตุผลนอย
ในการใหหรือไมใหกระทํ าใด ๆ

7. ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  หมายถึง   การที่มารดาที่มาฝากครรภ
กบัโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี เคยมีประสบการณที่จะตองแยกจาก
บดิามารดา พีน่อง หรือบุคคลที่มีความสํ าคัญกับตนเองในวัยเด็ก  ซึ่งวัดโดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต พัฒนาจากแนวความคิดของ Bowlby และ Delozier  
โดยสมทรัพย  สุขอนันต  (Somsap Sookanan 1994)
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8. พฤตกิรรมการดูแลครรภ  หมายถึง การกระทํ า การแสดงออกรวมทั้งความรูสึกนึกคิด
ของมารดาเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี  ตามแนวทางการศึกษาของ สุมิตตา  สวางทุกข  (2539 :
8) แบงออกเปน  4 ดาน  คือ  ดานโภชนาการ  ดานการปองกันสุขภาพตนเอง  ดานกิจกรรมประจํ า
วันและดานสุขภาพจิต  ประเมินไดจากแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพซึ่งผูวิจัยพัฒนา
และปรบัจากแบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งสุขภาพ โดย สุมิตตา  สวางทุกข 
(2539)สรางและพัฒนาขึ้นจากแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อดํ ารงไวซึ่งสุขภาพของ กรรณิกา  
กนัธะรักษา (2527 : 163 –172, อางถงึใน  สุมิตตา  สวางทุกข  2539 : 8)  ทีส่รางขึ้นตามกรอบ
แนวคิดของโลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstein and Rinehart )  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

8.1 ดานโภชนาการ  หมายถึง  ประเภทและปริมาณของอาหารในระยะตั้งครรภที่
มารดาควรบริโภคตามเกณฑ

8.2 ดานการปองกันสุขภาพของตนเอง  หมายถึง  การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพ
และปองกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองในระยะตั้งครรภ เชน การปองกันอุบัติเหตุ  การปองกัน
การตดิเชือ้  การหลีกเลี่ยงสารพิษ และการสังเกตอาการผิดปกติที่ตองไปพบแพทย

8.3 ดานกจิกรรมประจํ าวัน  หมายถึง  การทํ ากิจกรรมตาง ๆ ประจํ าวัน   ในเรื่องการ
ท ํางาน การออกก ําลงักาย การพักผอนหยอนใจ การเดินทาง การแตงกาย และรักษาอนามัย    
สวนบุคคล

8.4 ดานสขุภาพจิต  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาสุขภาพจิตที่ดี     ดวยการ
ควบคมุอารมณ การแกไขปญหาที่เกิดจากความกลัว ความกังวล ความเครียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ  
การคลอด และบุตร

9. แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  หมายถึง  พฤติกรรมที่มารดาที่มาฝากครรภ
กบัโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต  4  ราชบุรี คาดวาตนจะกระทํ าหรือปฏิบัติตอ
บตุร เพือ่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของบุตรวัยแรกเกิดถึง 2 ป  ซึ่งหมายรวมถึงความรู   
ความเขาใจ  ความคิดเห็น ความรูสึก  ความเชื่อและประสบการณเกี่ยวกับการดูแลบุตรของมารดา
โดยประเมินไดจากแบบสอบถามแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้น
ตามแนวทางการศึกษาของ สฤษฎิ  จันทรหอม (2537 : 8) ซึง่แบงพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของ
มารดาออกเปน 5 ดาน คือ ดานโภชนาการ ดานการปองกันโรค ดานการดูแลความปลอดภัย   
ดานการดูแลสุขภาพ และดานกิจกรรมการเลน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 ดานโภชนาการ  หมายถึง  การดูแลใหบุตรไดรับทั้งปริมาณและคุณภาพของ
สารอาหารที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตของบุตร
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9.2 ดานการปองกันโรค  หมายถึง การดูแลบุตรเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บที่จะเกิดขึ้น
กบับตุร ไดแก  การนํ าบุตรไปรับวัคซีนตามกํ าหนด  การดูแลรักษาความสะอาดอนามัยใหแกบุตร
ทัง้รางกาย  เสื้อผาและขาวของเครื่องใชของบุตร

9.3 ดานการดูแลความปลอดภัย หมายถึง การดูแลและการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
กับบุตร

9.4 ดานการดูแลสุขภาพ หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพของบุตรเพื่อใหบุตรมีภาวะ
สุขภาพทีแ่ข็งแรงสมบูรณ การสังเกตอาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นและสามารถตัดสินใจและ
ใหความชวยเหลือแกบุตรได

9.5 การกจิกรรมการเลน  หมายถึง การดูแลเพื่อสงเสริมพัฒนาการของบุตรดวยการ
จดัหาของเลน  และกิจกรรมใหบุตรไดอยางเหมาะสม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวจิยัครัง้นี้เปนการศึกษาอิทธิพลของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับ  และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  ที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ   และ
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา  โดยผูวิจัยศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีจาก
เอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีรายละเอียดตามลํ าดับหัวขอ  ดังนี้

สวนที่ 1  แนวคดิและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
1.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส
1.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
1.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
1.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลครรภ
1.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิดถึงสองป

สวนที่ 2  งานวจิยัทีเ่กี่ยวของในประเทศและตางประเทศ
2.1 งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส
2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู
2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกับประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
2.4 งานวจิยัที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลครรภ
2.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร

สวนที ่1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย

1.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส

ความส ําคัญของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส

  เบลสกี้ (Belsky, อางถงึใน วันเพ็ญ  กลุนริศ  2530 : 43)  ไดสรุปรูปแบบความสัมพันธ
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ทีเ่กีย่วของกับการเปนบิดามารดาไววา  การเปนบดิามารดาจะมีความสัมพันธกับสัมพันธภาพของ
คูสมรส  และสัมพันธกับพฤติกรรมและพัฒนาการของทารก  โดยเริ่มต้ังแตระยะตั้งครรภซึ่งเปน
ระยะของการเตรียมตัวจะเปนมารดา  เมื่อสามีและภรรยามีความรูสึกพอใจซึ่งกันและกันก็จะยินดี
ตอการมีสมาชิกใหม  ทํ าใหหญิงตั้งครรภมีเจตคติที่ดีตอการตั้งครรภ  เกิดความสุขกับการตั้งครรภ  
ซึง่จะเปนองคประกอบที่จะพัฒนาตอไปถึงขั้นการเตรียมตัวเปนมารดาและการเลี้ยงดูทารกตอไป

แชนนอนและบาบิทซ (Shannon and Babitz, อางถึงใน  จนิตนา  วัชรสินธุ  2533 : 21)  
กลาววา  ความสัมพันธอันดีของสามีตอภรรยาตั้งแตระยะตั้งครรภจะทํ าใหภรรยาเกิดความมั่นใจ  
มคีวามมัน่คงทางอารมณ  มั่นคงตอชีวิตสมรส  มีความคาดหวังและเตรียมพรอมตอบุตรที่จะเกิด  
เชนเดียวกับพีเดอรสันและไพรส (Pederson and Price) กลาววา การสนับสนุนของสามีมีอิทธิพล
ในทางบวกตอบทบาทการเปนมารดาของเด็กในวัยทารก  (อางถึงใน วัจนี  ไทรงาม  2539 : 24)  
ดังนั้น  สัมพันธภาพในชีวิตสมรสในขณะตั้งครรภมีความสํ าคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนแหลง
สนบัสนนุทีสํ่ าคญัตอการปรับตัวตอบทบาทการเปนมารดาที่ดี  ซึ่งมีผลใหมารดาใหการเลี้ยงดูบุตร
ดวยการใหความรักความอบอุน  และใชเหตุผลกับบุตรมากกวามารดาที่มีสัมพันธภาพสมรสไมดี

ความหมายของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส

จไุรรัตน  เสนพงศ  (2543 : 29) ใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางสามีและภรรยา 
วาหมายถึง การที่คูสมรสปรับตัวเขาหากันภายหลังแตงงาน โดยพยายามหลีกเลี่ยงปญหาหรือ
พยายามแกปญหาตางๆ ที่ทํ าใหสามีภรรยาไมเขาใจกัน โดยการทํ าใหสามีภรรยามีความพึงพอใจ
ซึง่กนัและกนั มคีวามสนใจและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ รวมกัน พยายามปฏิบัติตนตามความคาดหวัง
ของทัง้สองฝายเพื่อความมั่นคงในชีวิตสมรส

วนัเพ็ญ  กลุนริศ  (2530 : 12) และ จนิตนา วัชรสินธุ (2533: 5)  ไดใหความหมายของ
สัมพันธภาพในชีวิตสมรส หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางสามีภรรยาที่มีตอกันในการดํ าเนินชีวิต
ครอบครัวเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส การแบงหนาที่ความรับผิดชอบในครอบครัว การ
แสดงความรกัใครผูกพัน การเผชิญปญหาในครอบครัว การชวยเหลือและพฤติกรรมทางเพศ

นอกจากนี้นักสังคมวิทยาและนักวิชาการครอบครัวมักใหความหมายของคุณภาพชีวิต
สมรสไวหลายมิติ  (อางถึงใน  จุไรรัตน  เสนพงศ  2543 : 30) ดงันี้

1. การปรับตัวในชีวิตสมรส  (Marital Adjustment) มคีวามหมายในแงของการประเมิน
ประสบการณในชีวิตสมรสในแงมุมตาง ๆ  ประกอบดวย
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1.1 ความเหน็ทีส่อดคลองกันระหวางสามีภรรยาเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ  ที่ถือวา
เปนประเด็นสํ าคัญ

1.2 การมสีวนรวมในกิจกรรมและความสนใจรวมกัน
1.3 การแสดงออกถึงความรัก  ความไววางใจตอกันอยางเปดเผย
1.4 การมีเร่ืองที่ตองบนหรือขัดของนอยใจ
1.5 การมคีวามรูสึกโดดเดี่ยว  อางวาง  หรือมีความทุกข  หงุดหงิด  นอยใจ

2. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส  (Marital Satisfaction) หมายถึง ความรูสึกเชิงอัตวิสัย
(Subjective feeling)  ในลกัษณะของความสุขความเพลิดเพลินซึ่งสามีภรรยาไดรับ  โดยพิจารณา
จากชวีติสมรสในแงมุมตาง ๆ ทุกดาน  เชน  ความพึงพอใจทางเพศ  ความเปนเพื่อนคูชีวิต  เปนตน

3. ความสุขในชีวิตสมรส  (Marital Happiness) มคีวามหมายใกลเคียงกับความพึงพอ
ใจในชีวิตสมรส  โดยกลาวถึงมิติของความพอใจและมิติของความเครียด ซึ่งมีอิสระตอกัน แตตางก็
สัมพันธกับความสุขในชีวิตสมรส โดยความพอใจมีความสัมพันธทางบวก  สวนความเครียดมี
ความสมัพนัธทางลบ  กลาวคือ  ความสุขในการสมรสมองในลักษณะที่เปนหารสรางความสมดุล
ระหวางความพอใจกับความเครียด  ซึ่งจากการศึกษาของบรูม (Broom 1984: 224, อางถึงใน 
สฤษฎิ จันทรหอม 2537 : 38)  พบวา  การปรับตัวตอการเปนบิดามารดาเปนภาวะความเครียด
อยางหนึง่  หากคูสมรสมีความเขาใจและมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  จะชวยใหการปรับตัวตอภาวะ
ความเครยีดนัน้ผานไปดวยดี  ความผูกพันที่ดีของสามีภรรยา  การใหความเอาใจใสหวงใย  และ
ชวยเหลอืภรรยาในการแบงเบาภาระหนาที่งานบานจะชวยใหภรรยามีเวลาพักผอนมากขึ้น  และ
ลดความตึงเครียดของภรรยาลงได

ทฤษฎเีกีย่วกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส

จากทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม   (Theory of social support)     แบงระดับของการ
สนบัสนนุทางสังคมเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหภาค  (Macro level) ระดับกลาง  (Mezzo level) 
และระดับจุลภาค  (Micro level)  นัน้ ความสมัพนัธระหวางสามีภรรยาหรือคนรัก      จัดเปนการ 
สนบัสนนุในระดบัจลุภาค   ซึ่งมีเปนความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุด เนื่องจากเชื่อวา    ส่ิงสํ าคัญของ   
การสนบัสนนุทางสงัคมในระดับนี้มาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง
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ชนดิของแรงสนับสนุนทางสังคม

เชเฟอรและคณะ  (Schaefer and others, อางถงึใน พรพรรณ จงปราณี 2540: 35) แบง
ชนดิของแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ประเภท   ไดแก  แรงสนับสนุนทางดานอารมณ ดาน 
ขอมูลขาวสาร และดานวัตถุส่ิงของหรือบริการ

  เฮาส (House, อางถึงใน ขนิษฐา ไตรรัตนาภิกุล 2533: 14) กลาววา การสนับสนุนทาง
สังคมเปนปฏสัิมพันธระหวางบุคคลที่ประกอบดวยการสนับสนุน 4 ประเภท ไดแก การสนับสนุน
ดานอารมณ ดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม ดานขอมูลขาวสาร และดานสิ่งของ เงินหรือ
บริการ

 คาหน  (Kahn, อางถงึใน ขนิษฐา ไตรรัตนาภิกุล 2533: 14) แบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 3 ประเภท ไดแก ความผูกพันทางอารมณและความคิด  (Affection) การยืนยันและ
รับรองเห็นพองตอพฤติกรรมของกันและกัน (Affirmation) และการใหความชวยเหลือ  (Aid)

 จากทีก่ลาวมาขางตน  สัมพนัธภาพในชีวิตสมรสระหวางสามีภรรยาจึงถือเปนแหลง
สนับสนุนทางสังคมในทุก ๆ ดานที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งโดยเปนความสัมพันธที่มีองคประกอบ
ดานอารมณเปนแหลงสนับสนุนที่สํ าคัญ ซึ่งถือไดวาเปนแหลงของการชวยเหลือแหงแรกที่มี     
ประสิทธิภาพที่สุด (Cronenwett and Kunst-wilson 1981:196-201, อางถึงใน จไุรรัตน เสนพงศ 
2543 : 27) เพราะขณะตั้งครรภภรรยาสวนใหญตองการไดรับความสนใจ การเอาใจใส ความ   
เห็นอกเห็นใจจากสามี ตองการใหแสดงความหวงใย รวมกันวางแผนชวยเหลือและใหกํ าลังใจ    
ซึง่กนัและกัน วางโครงการเพื่อรับบทบาทใหมในอนาคต ซึ่งการประคับประคองทางดานอารมณ 
ดังกลาวสามีเปนบุคคลที่เหมาะสมที่สุด เพราะการกระทํ าดังกลาวนอกจากจะมีผลโดยตรงกับ   
สุขภาพจิตของทั้งสามีและภรรยาแลว ยังมีผลตอเนื่องไปยังพัฒนาการของบุตรในครรภอีกดวย 
(มนัทนา ศิลปเวชกุล 2532 : 4)

1.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู

ความสํ าคัญของการอบรมเลี้ยงดู

อิทธพิลของการอบรมเลี้ยงดูมีผลตอการพัฒนาการของเด็กในหลาย ๆ ดาน   และ
บุคลิกภาพโดยรวมของบุคคลสวนใหญเปนผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากพอแม 
และจากประสบการณตางๆ ที่บุคคลไดรับ  และถึงแมบุคคลจะเติบโตและมีประสบการณมากขึ้น  
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แตประสบการณเหลานั้นก็ไมไดมีอิทธิพลลึกซึ้งไปถึงประสบการณเดิม อันเปนรากฐานที่สะสม   
ตัง้แตวัยเด็ก  สอดคลองกับความเชื่อของรุสเซียน  (Roussean, อางถึงใน อาภรณ อินทรสุขุม 
2536: 25) ทีเ่หน็ความส ําคัญของพอแมในการอบรมเลี้ยงดูเด็กวา เปนบุคคลที่ใกลชิดที่สุดที่จะ
หลอหลอมใหเด็กเติบโตขึ้นมาเปนคนที่มีบุคลิกภาพอยางไรก็ได

การอบรมเลี้ยงดูจัดเปนสิ่งแวดลอมประการหนึ่งของบุคคล ซึ่งแตละคนจะไดเรียนรูจาก
ส่ิงแวดลอมและกระบวนการถายทอดวัฒนธรรม  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากพอแม       
ผูปกครองจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมบางประการของบุคคล และพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคล
สวนหนึง่สบืเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากพอแม (สมคิด อิสระวัฒน 2542 :10) จงึพอสรุปไดวา
การอบรมเลีย้งดมูีความสํ าคัญมาก เนื่องจากมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก รวมถึงบุคลิก-
ภาพและอารมณ สังคมของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กเปนบุคคลที่มีเปาหมาย
ในชวีติ สามารถดํ าเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอ่ืนและสังคม
ไดเปนอยางดี

ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู

เครก (Craige, อางถึงใน สมคิด อิสระวัฒน 2542: 9) กลาววา การอบรมเลี้ยงดู คือ 
กระบวนการทีบ่คุคลไดเรียนรูในการพัฒนาทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความรูและความหวังของ
สังคม ตลอดจนการปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาทของงานในสังคมนั้น ๆ ดวย

ดวงเดอืน  พันธุมนาวิน  ( 2528 : 3) ใหความหมายการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่      
ผูใกลชดิเดก็ทีม่ีการติดตอเกี่ยวของกับเด็กทั้งดานคํ าพูดและการกระทํ า ซึ่งเปนการสื่อความหมาย
ตอเดก็ทัง้ดานความรูสึกและอารมณของผูกระทํ า ดวยการปฏิบัติตอเด็ก 4 ดาน  (Wright 1979,
อางถึงใน เพญ็รุง วงษสังขทอง 2531: 71) ไดแก การควบคุมเด็ก การเปนตัวอยางแกเด็ก การให
รางวัลและการลงโทษ

ประเภทของการอบรมเลี้ยงดู

ในสวนของการแยกประเภทการอบรมเลี้ยงดูไดมีผูทํ าการศึกษาและรวบรวมไวในหลาย
มติดิวยกัน  พรรณี  เอื้อวัฒนา  (2542 : 32-33) ไดเสนอประเภทของการอบรมเลี้ยงดูในมิติของ
ความเหมาะสมและความไมเหมาะสม ไว ดังนี้
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1. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสม   เปนการอบรมเลี้ยงดูที่ชวยใหเด็กมีพฤติกรรม
ทีพ่งึประสงคได  พอแมตองมีความคงเสนคงวา  ไมเขมงวดจนเกินไป  โดยวิธีการอบรมเลี้ยงดู
ลักษณะนี้ทํ าได  3  แบบ  คือ  การเสริมแรงทางบวก  (Positive reinforcement) การเสริมแรง   
ทางลบ/ การลงโทษ (Negative reinforcement) และการใหตัวแบบ (Modeling reinforcement)

2. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสม  แบงออกเปน  6  รูปแบบ  ไดแก  ปกปอง
ทะนถุนอมมากเกินไป  (Overprotection)    ตามใจเกินขอบเขต  (Overindulgence)     วติกกังวล  
(Anxious attitude)  เขมงวดกวดขัน  (Perfectionist)   ไมคงเสนคงวา  (Inconsistency)   ทอดทิ้ง
ปฏิเสธ  (Rejection)

เลขา  ปยอัจฉริยะ  (2542 : 138 -140) แบงประเภทการอบรมเลี้ยงดูออกเปน  5   แบบ
ไดแก

1. แบบรักสนบัสนนุ  เปนการเลี้ยงดูที่ใหความเปนกันเองกับเด็ก  แสดงใหเด็กเห็นวา
ผูเลีย้งดรัูกและหวังดีกับเด็ก  ยอมรับและยกยองเด็กตามโอกาสอันควร

2. แบบควบคมุ  มี  2 ลักษณะ  คือ ควบคุมมากและควบคุมนอย โดยแบบควบคุมมาก
นัน้  ผูดแูลเด็กจะใชการบังคับขูเข็ญใหเด็กทํ าตาม  เมื่อเด็กไมปฏิบัติตามก็จะลงโทษ  สวนแบบ
ควบคมุนอย  ผูดูแลจะใหอิสระแกเด็กมาก  ตามใจ  ไมสนใจและไมลงโทษ

3. แบบใชเหตผุล  ผูเลี้ยงดูจะหลีกเลี่ยงการใชอารมณในการใหรางวัล หรือ การลงโทษ
เดก็  การใหรางวัลการลงโทษมีความสมํ่ าเสมอและเหมาะสมกับปริมาณการกระทํ าของเด็ก  มีการ
อธบิายเหตผุล  ชี้แนะผลดีผลเสียที่เกิดจากการกระทํ าของเด็กแทนการบังคับขมขูเด็ก

4. แบบลงโทษ  ม ี 2 ลักษณะ  คือ  การลงโทษทางกายและการลงโทษทางใจ  ไดแก
การใชวาจาวากลาว  การแสดงความไมพอใจ  ผิดหวังในการกระทํ าของเด็ก  การแสดงสีหนา
เพกิเฉยตอการกระทํ าของเด็ก  รวมถึงการตัดสิทธิบางประการที่เด็กเคยไดรับ  เปนตน

5. แบบประชาธปิไตย เปนการนํ าเอาหลักการอบรมเลี้ยงดูมาผสมผสานรวมกัน 3 แบบ
ไดแก  แบบควบคุมนอย  แบบใชเหตุผลและแบบลงโทษทางใจ

โบวมไรด (Baumrind, quoted in McGraw 1987: 642) แบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ของพอแมออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก

1. แบบเผด็จการ (The authoritarian parent)    พอแมจะใชเหตุผลกับเด็กนอย   มักใช
อํ านาจในการอบรมเด็กดวยการบังคับใหเด็กทํ าตามกฎเกณฑ หรือ มาตรฐานที่พอแมสรางขึ้น  
คาดหวงัวาเดก็จะทํ าตามมาตรฐานเหลานั้นอยางไมมีขอโตแยงสงสัย  ไมกระตุนใหเด็กแสดงความ
คดิเหน็หรอืตัดสินใจดวยตัวเอง  ตองการใหเด็กใหความเคารพและเชื่อฟงคํ าสั่งสอนของพอแม
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2. แบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผล (The authoritative parent)  พอแม
จะควบคมุเดก็ดวยหลักของเหตุผล  และเรียกรองใหเด็กมีวุฒิภาวะโดยการเปดโอกาสใหเด็กแสดง
ความคดิเหน็และตัดสินใจดวยตัวเอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเด็กโดยใชการติดตอส่ือสาร
ทีม่ปีระสิทธภิาพ  มีความชัดเจนดวยการอธิบายเหตุผล และเงื่อนไขของกฎเกณฑขอบังคับที่ตั้งขึ้น
ใหเด็กเขาใจ

3. แบบปลอยตามใจเด็ก (The permissive parent) พอแมจะใหอิสระแกเด็กอยางมาก
และมกัจะไมกระตุนใหเด็กพึ่งพาตนเอง  ขาดการควบคุมอบรมใหเด็กยอมรับกฎเกณฑตาง ๆ ทาง
สังคม

โดยรปูแบบการอบรมเลี้ยงดูที่กลาวมาขางตนทั้ง  3 รูปแบบนี้ ประกอบดวยลักษณะที่
บิดามารดาปฏิบัติตอเด็ก  4 ประการ  (Baumrind, อางถงึใน วัจนี  ไทรงาม  2539 : 16)  ไดแก  
การควบคุม  (Control) การเรียกรองใหเด็กมีวุฒิภาวะ  (Maturity demand) การติดตอส่ือสารที่ 
ชดัเจนของบิดามารดากับบุตร  (Clarity of parent-child communications) และความรักความ 
อบอุนที่บิดามารดามีตอเด็ก (Parent Nurturance)

 ฟาวและเบลคิน  (Faw and Belkin, อางถงึใน ดุษฎี โยเหลา 2535 : 18-19)    ไดแบง
 การอบรมเลี้ยงดูออกเปน 4 แบบ คือ

1. แบบประชาธิปไตย (Democratic pattern) เปนการอบรมเลี้ยงดูที่     พอแมใหความ
อบอุนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแกเด็ก  ทํ าใหเด็กมีบุคลิกภาพคลองตัว  เปนอิสระและ
มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค

2. แบบใหความอบอุนแตควบคุมอยางเขมงวด   (Warmth but restrictive pattern)   
การอบรมเลี้ยงดูในลักษณะนี้จะทํ าใหเด็กมีลักษณะชวยเหลือตนเองไดนอยและมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรคนอยกวาเด็กอื่น ๆ

3. แบบปฏิเสธ และควบคุมเด็ก (Rejecting and controlling pattern) เปนการอบรม
เลีย้งดทูีพ่อแมใหความรักความอบอุนแกเด็กนอย  แตมีการควบคุมสูง  ทํ าใหเด็กขาดความเชื่อมั่น
ในตนเอง  การลงโทษตัวเอง  จิตใจไมมั่นคงและหนีหางจากสังคม

4. แบบปฏิเสธและปลอยตามใจ  (Rejecting and autonomous pattern)   พอแมให
ความอบอุนแกเด็กนอย  ไมสนใจจะควบคุมหรือใหการอบรมแกเด็ก  ทํ าใหเด็กมีลักษณะกาวราว
และมคีวามสามารถในการควบคุมตนเองตํ่ า

สํ าหรบัการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงการอบรมเลี้ยงดูออกเปน  3 รูปแบบ  ตามแนวทางการ
ศกึษาของโบวมไรด (Baumrind) โดยบคุคลคนหนึ่งจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก 
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แบบเผดจ็การหรือเขมงวดกวดขัน แบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผล และแบบปลอย
ตามใจเด็ก

1.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต

ความส ําคัญของประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต

ความผูกพันทางอารมณ  (Affectional bonds)   เปนผลมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
เด็กกับคนที่เด็กมีสัมพันธภาพดวย หรืออาจกลาวไดเปนสายใยผูกพันของเด็กที่มีกับบิดามารดา 
ธรรมชาติของอารมณข้ึนอยูกับการกอ  การรกัษา  การถูกขัดขวาง  และการรื้อฟนสัมพันธภาพขึ้น
มาใหม  และการที่คนเรามีความผูกพันทางอารมณกับคนบางคนนั้นเปนความรูสึกพิเศษและไม
สามารถหาใครมาแทนที่คนๆนั้นไดเปนความรูสึกที่มีความยั่งยืนและตองการจะรักษาความใกลชิด
ความผูกพันกับคนนั้นไว  การที่คนเราตองถูกพรากใหอยูหางไกลหรือตองสูญเสียบุคคลที่ตนมี
ความผกูพนัทางอารมณนั้นไป ยอมทํ าใหเกิดความรูสึกเศราและหดหูใจอยางมาก ( Mootuori and 
Garelli  2000) เหตกุารณดังกลาวอาจกอใหเกิดผลเสียรุนแรงตอสุขภาพจิตของบุคคลไดจนถึงขั้น
ไมสามารถควบคุมได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความผิดปกติของสถานการณที่ทํ าใหตองพลัดพรากหรือ    
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักนั้น

ทฤษฎเีกีย่วกับประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต

ตามแนวคิดเดิมของทฤษฎีสัมพันธภาพ  (Attachment Theory) ใหความสํ าคัญกับการที่
เด็กมีพฤติกรรมแสดงความผูกพันกับผูใหญ ซึ่งพฤติกรรมนั้นฟรอยด (Freud) เรียกวา เปน       
พฤติกรรมแรกเริ่มของมนุษยที่เกี่ยวของกับความรัก และพฤติกรรมนั้นจะมีผลตอสัมพันธภาพของ
บคุคลนั้นในอนาคต  (รุจา ภูไพบูลย 2534: 17)

เพอรรี (Perry, อางถึงใน อารียา เตชะไมตรีจิตต 2538: 17) กลาวถึงทฤษฎีสัมพันธภาพ 
3 ทฤษฎ ีคอื ทฤษฎจีติวิเคราะห ทฤษฎีเผาพันธุศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู ที่มีแนวคิดเหมือนกัน
ทีเ่ชือ่วา พฤตกิรรมการแสดงความผูกพันมีพื้นฐานมาจากสัญชาตญาณและการเรียนรูที่จะชวยให
บคุคลมชีวีติอยูรอด การที่มารดาหรือผูเลี้ยงดูเด็กมีความผูกพันซึ่งกันและกันเปนกลไกธรรมชาติที่
สํ าคญัทีจ่ะอนรัุกษเผาพันธุของมนุษยใหคงอยูตอไป กลาวคือ ทฤษฎีจิตวิเคราะหจะอธิบายถึงการ
แสดงพฤติกรรมความผูกพันวา เปนการตอบสนองตามสัญชาตญาณตอแรงขับของมนุษยอยาง   
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มีเปาเหมาย ทารกมีแรงขับตามสัญชาตญาณโดยกํ าเนิดที่จะผูกพันกับมารดาและมีมารดาเปน   
เปาหมาย  โดยเชือ่วาเมื่อทารกสัมพันธภาพที่มั่นคงกับมารดาแลวอาจทํ าใหมีความสามารถในการ
สรางและรกัษาสมัพันธภาพกับบุคคลอื่นไดตอไป  สวนทฤษฎีเผาพันธุศึกษาเชื่อวา   สัมพันธภาพ
ที่เกิดขึ้นนั้นเปนการตอบสนองดานสรีระวิทยาและการอยูรวมกัน ซึ่งเปนการกระทํ าเพื่อการ      
รอดชวีติ  โดยมีการตอบสนองทางดานรางกายและจิตใจควบคูไปพรอมกัน ลักษณะดังกลาวพบได
ในทกุกลุมชนไมวาจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมตางกันก็ตาม ในสวนของทฤษฎีการเรียนรูเชื่อวา 
ความรูสึกผูกพนัเกดิขึ้นเนื่องจากมีการเรียนรูวา เปนการตอบสนองความตองการทางดานรางกาย
และจติใจแกตนที่เด็กไดรับจากมารดาหรือผูเลี้ยงดูจึงเกิดเปนพฤติกรรมตอบสนองคือ ความผูกพัน
กบับุคคลนั้น

นอกจากนี้มีคํ าอธิบายดานชาติพันธุ วิทยาของโบลวบี (Bowlby’s ethological 
explanation) ซึ่งใหความสนใจเรื่องความผูกพันระหวางเด็กกับบบุคคลสํ าคัญในชีวิตของเด็กวา 
เปนกลไกที่ตองมีอยูเพื่อสรางความสมดุลยระหวางความตองการความปลอดภัยของทารก และ
ความตองการที่จะเรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัว พฤติกรรมตางๆ ที่เด็กแสดงออกมานั้นเพื่อเพิ่มการ 
ติดตอส่ือสารกับผูเปนแม ประกอบกับลักษณะทางชีววิทยาของแมเองก็มักจะตอบสนองตอทารก
อยูแลว   สังเกตไดจากระบบสัมพันธภาพที่ชัดเจน เชน การรองไห การยิ้มของทารก   การเกาะติด
บคุคลทีต่นรูสึกผูกพันดวย การยกมือไขวควาอะไรบางอยางของทารก  การสงเสียง  จะกระตุน
พฤตกิรรมการเปนแม และเปนพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกเพื่อรักษาระยะใกลชิดและการสัมผัสติด
ตอโดยมุงไปที่ตัวแมหรือบุคคลทีเ่ดก็รูสึกผูกพัน  เมื่อทารกสามารถเคลื่อนไหวไดมากขึ้น  ระบบ
พฤตกิรรมจะถูกกระตุนใหเกิดความตองการสํ ารวจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว  และแมเปรียบเสมือน
เกราะก ําบงัอนัตรายที่ใหความปลอดภัยแกเด็ก สังเกตจากการที่เด็กออกไปเลนสักพักแลวจะมีการ
เหลยีวหาหรอืกลบัมาหาแม การกระทํ าดังกลาวเกิดขึ้นสลับกันและเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลา  รูปแบบที่
กลาวมานี้เด็กจะใชแมเปนที่คุมครองปองกันภัยของตน  (secure base)

แอนสวอรท  ( Ainsworth 1969, quoted in Fortier 1987 : 128 )  ไดขยายคํ านิยามของ
“สัมพันธภาพ: Attachment” ที่โบลวบี ใชอธิบายกระบวนการของความผูกพันระหวางแมและ
ทารก โดยเชื่อวาความผูกพันนี้เกิดขึ้นตั้งแตเปนทารกซึ่งเปนชวงวัยที่ตองการไดรับความเอาใจใส
และความชวยเหลอืทัง้ทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งเปนการสรางความพึงพอใจซึ่งกันและกันของ
มารดาและทารก กระบวนการดังกลาวจะเกิดขึ้นทีละนอยอยางตอเนื่องจนกลายเปนความรูสึก
พิเศษและคงอยูตลอดไป ความผูกพันในลักษณะนี้มีความเฉพาะเจาะจงมั่นคงถาวรและอาจเกิด
ไดกับบุคคลทุกวัย สวนเคลาสและเคนเนล (Klaus and Kennell 1982:12-24)  ใชคํ าวา       
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“ความผูกพัน  : Bonding”  อธบิายความรกัใครผูกพันที่มารดามีตอทารก โดยเชื่อวาความผูกพันนี้
เกิดขึ้นตั้งแตแมมีการวางแผนในการตั้งครรภและมุงเนนความสํ าคัญไปที่ระยะเวลาหลังคลอดชวง
ส้ันๆ ซึ่งเรียกวาเปน Sensitive period คอืชวงนาทีแรกและชั่วโมงแรกๆ หลังคลอดหากมารดาและ
ทารกไดใกลชิดและสัมผัสกันในชวงเวลาดังกลาวจะมีผลตอความรักใครผูกพันที่จะเกิดขึ้นกับ
มารดาและทารกในระยะตอไปและถึงแมวา “Attachment” และ  “Bonding” ตางท ําใหเกิดสายใย
ความผกูพนัระหวางพอแมที่มีตอลูกเชนเดียวกันแตเกิดในชวงเวลาและมีกลไกตางกัน ลักษณะโดย
ธรรมชาติ Bonding จะมคีวามคลายคลึงกับ Attachment ตรงทีเ่มื่อทารกตองแยกจากแมจะแสดง
อาการประทวงราวกบัวาสายใยความผูกพันนั้นไดถูกทํ าลายลง  ภาวะช็อคในชวงแรกเมื่อตองพลัด
พรากนีท้ ําใหเกดิความปวดราวและประทวงอยางรุนแรง  และหากการประทวงดังกลาวไมสามารถ
ท ําใหทารกไดแมกลับคืนมา  เด็กจะตกอยูในชวงเวลาแหงความหดหูใจและสิ้นหวังอยางมาก  ดัง
นั้นการประทวงเมื่อตองพลัดพรากจากบุคคลที่เด็กมีความผูกพันจึงนับเปนเหตุการณสํ าคัญตอ
พฒันาการทางสังคมและอารมณของมนุษย  (McGraw 1987 : 624)   การประทวงของทารกเมื่อ
ตนถกูพรากจากมารดาหรือบุคคลที่ตนรูสึกผูกพัน  ปกติจะเกิดขึ้นในชวงอายุ 6 เดือน ถึง 3 ป โดย
เฉพาะเมือ่มอีาย ุ8 เดือนและ 18 เดือน ปรากฏการณดังกลาวพบไดในเด็กทุกวัฒนธรรม โดยทั่วไป
เมือ่มารดาจะจากไปเด็กจะรองตามและเกาะติดมารดา  อยางไรก็ตามระดับความรุนแรงของการ
ประทวงนีจ้ะขึน้อยูกับความผิดปกติในการจากไปของมารดา เชน ถามารดามักจะแยกจากทารกไป
ซือ้ของทีร่านคาอยูบอย ๆ ความรุนแรงของการประทวงก็จะไมรุนแรงนัก  แตถาเปนการนํ าทารกไป
ฝากใหญาตเิลีย้งเปนครั้งแรก การประทวงของทารกก็จะกินระยะเวลานานและรุนแรงกวา เปนตน  
นอกจากนีค้วามรูสึกสูญเสีย ผิดหวังที่เกิดขึ้นหลังจากพลัดพรากที่พบในลูกลิง จากการศึกษาของ
เจนเซ็นและโทลแมน (Jensen and Tolman 1962, quoted in McGraw 1987: 623)  คือ 
ความเฉือ่ยชา เหนื่อยหนาย เหมอลอย  อยางไรก็ดี  ความรูสึกดังกลาวก็อาจเปลี่ยนแปลงไปใน
ทางทีด่ไีดหรอืไมนั้นขึ้นอยูกับโอกาสการสรางสัมพันธภาพครั้งใหมกับแมใหมมาทดแทน แตสํ าหรับ
ลูกแกะจากการศึกษาของเคนส (Cains 1979, quoted in McGraw 1987: 622)  มนัจะไมยอมรับ
แมใหมมาทดแทน เนื่องจากความผูกพันที่มีตอแมเปนลักษณะที่มันจดจํ าแมของมันเมื่อแรกคลอด 
(Imprinting)
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ลกัษณะของสัมพันธภาพ

แอนสวอรท (Ainsworth) ท ําการศกึษาสัมพันธภาพระหวางแมและเด็กทีไ่มมีปญหาทาง
สุขภาพจิตโดยการสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กที่แสดงออกตอแม ของเลน และบุคคล
แปลกหนาทีเ่ด็กไมคุนเคย โดยเรียกสถานการณจํ าลองที่ผิดปกติธรรมดาที่สรางขึ้นนี้วา ”Strange 
situation” โดยแบงสถานการณออกเปนชวงเวลาสั้น ๆ ประมาณ 2-3 นาที (McGraw 1987: 630) 
เร่ิมจากผูสังเกตการณจะแนะนํ าใหแมและเด็กเขาไปอยูในหองที่ทํ าการทดลองแลวจึงปลอยใหเด็ก
เลนของเลนในหองโดยมีแมนั่งอยูดวย สักพักแมจึงจะเริ่มเลนกับเด็ก จากนั้นจะนํ าคนแปลกหนา
เขามาในหองทดลองแลวแมจึงแยกตัวออกมาจากหองทดลอง โดยปลอยใหเด็กอยูกับคนแปลก
หนาและสงัเกตพฤติกรรมของเด็ก แลวใหแมกลับเขามาหลังจากที่ไดแยกตัวออกไปจากเด็กในครั้ง
แรก (First reunion) ชีช้วนและท ําใหเด็กรูสึกสบาย ๆ ดวยการพยายามทํ าใหเด็กหันมาสนใจของ
เลนอกีครัง้ สักพักแมจะแยกตัวออกมาอีกครั้งโดยมีการกลาวลาเด็กกอนที่จะออกมาแลวจึงปลอย
ใหเดก็อยูในหองทดลองตามลํ าพัง  ตอมาคนแปลกหนาจะเขามาเลนกับเด็ก และทายที่สุดคือแม
จะกลบัเขามาหาเด็กหลังจากที่ไดแยกจากเด็กไปเปนครั้งที่ 2 (second reunion) และอุมเด็กขึ้นใน
ขณะทีค่นแปลกหนาออกมาจากหองทดลองอยางเงียบ ๆ และจากการสังเกตสถานการณที่จัดขึ้น 
สามารถแบงลักษณะของสัมพันธภาพโดยการพิจารณาจากความรูสึกที่มั่นคงและไมมั่นคงในสัม
พนัธภาพ (secure versus insecure attachment) ของเด็กกับบุคคลที่เด็กมีความผูกพันใกลชิด 
ซึง่หมายถึงแม ออกไดเปน 3 ลักษณะ (Goldberg 1991, อางถึงใน พรรณพิมล หลอตระกูล  
2537: 2) ไดแก

1. แบบมั่นคง (Secure) เดก็จะแสดงความรูสึกกังวลเมื่อแมแยกจากไปและถูกทิ้งใหอยู
ในทีไ่มคุนเคย  แตเด็กสามารถใหความสนใจ  สํ ารวจสิ่งแวดลอม  และเมื่อแมกลับเขามาเด็กจะลด
ความสนใจจากสิ่งแวดลอมและหันมาใหความสนใจแม

2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoiding) เดก็จะแสดงความรูสึกกังวลนอยเมื่อแมแยกออกไปและ
สนใจสํ ารวจสิ่งแวดลอมโดยไมรูสึกขาดความมั่นคงทางอารมณ แตเมื่อแมกลับเขามาเด็กจะ       
ใหความสนใจแมนอย

3. แบบลังเล  ไมมั่นใจ (Ambivalent) ความรูสึกตองการความใกลชิดถูกกระตุนตลอด
เวลา  เดก็จะกงัวลมากเวลาที่แมแยกออกไปและกลับมา  โดยเด็กไมสามารถใหความสนใจสํ ารวจ
ส่ิงแวดลอมได
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การศึกษาในระยะหลังพบวา มีเด็กบางสวนไมสามารถจัดเขากลุมใดได บางครั้งมี
ลักษณะปนกนัของสัมพันธภาพในแบบที่ 2  และมีการศึกษาเด็กที่ไดรับการทารุณ  เด็กที่ปวย  
และในเดก็ทีม่ีแมเปนโรคซึมเศรา  พบวา  มีสัมพันธภาพเกิดขึ้นอีกลักษณะคือ

4. แบบสับสน (Disorganized) เดก็กลุมนี้มีความสับสนตอการมีสัมพันธภาพ เด็กไม
สามารถปรบัตัวตอการแยกจากไปและการกลับมาของแมได      มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความสับสน
ไมรูจะแสดงออกอยางไร ซึ่งสัมพันธภาพในลักษณะนี้เปนแบบที่มีความมั่นคงนอยที่สุดและกอให
เกดิปญหาทางสุขภาพจิตไดมากที่สุด

จากทีไ่ดกลาวมา  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาสัมพันธภาพที่ถูกขัดขวางในอดีตของมารดา
(Attachment history disruption) ซึ่งหมายถึง ประสบการณในวัยเด็กของมารดาเกี่ยวกับ        
เหตกุารณตาง ๆ ที่ทํ าใหตองพลัดพรากหรือสูญเสียพอแม ญาติ พี่นอง หรือบุคคลอันเปนที่รักวา 
จะสงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา หรือไม
อยางไร

1.4 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลครรภ

ความสํ าคัญของพฤติกรรมการดูแลครรภ

ขณะทีท่ารกอยูในครรภมารดาจะเปนแหลงของปจจัยตางๆเพียงแหลงเดียวที่ทํ าใหทารก
สามารถมชีวีติรอดได สุขภาพของมารดาจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับสุขภาพของทารกซึ่งจะเจริญ
เติบโตแข็งแรงมากนอยอยางไรขึ้นอยูกับการดูแลตนเองของมารดาในขณะตั้งครรภ หากมารดา
สามารถดูแลตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพจะสงผลใหทารกมีเจริญเติบโตไดดี มีพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจและสติปญญาที่สมบูรณ  แตถามารดาไมใหความใสใจในการดูแลตนเองอยางเพียง
พอจะท ําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของตนเองและทารกได  เชน กรณีที่มารดาไมไดรับสารอาหาร
อยางเพยีงพอทั้งในแงของปริมาณและคุณภาพอาจทํ าใหเกิดการแทง  มีเลือดออกในระยะตั้งครรภ  
ครรภเปนพษิ  คลอดกอนกํ าหนด  ทารกมีนํ้ าหนักแรกคลอดนอย  รวมไปถึงความผิดปกติสมอง
และสตปิญญา  หรือ ความพิการแตกํ าเนิดของทารก  (Reeder and Cranley, อางถึงใน กาญจนา 
บุญทับ  2534 : 2 ) และสิง่ทีต่องตระหนักอีกประการหนึ่ง  คือ ในระยะที่ทารกอยูในครรภเปนระยะ
ที่อัตราการเจริญเติบโตของทารกเปนไปอยางรวดเร็วมากชวงหนึ่งของมนุษย จึงเปนสิ่งสนับสนุน 
ใหเหน็ถงึความสํ าคัญของการดูแลตนเองของมารดานับต้ังแตเร่ิมต้ังครรภจนถึงการคลอด
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ความหมายของพฤติกรรมการดูแลครรภ

ศุภาวดี  วายุเหือด  (2536 : 11) ใหความหมายของพฤติกรรมการดูแลตนเองในระยะตั้ง
ครรภ คอื การปฏิบัติตนของหญิงตั้งครรภที่ริเร่ิมและกระทํ าดวยตนเองอยางมีเปาหมายเพื่อดํ ารงไว
ซึง่ภาวะสขุภาพในระยะตั้งครรภ ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมการดูแลตนเอง 3 ดาน ตามแนวคิดของ
โอเร็ม (Orem) ไดแก การดูแลตนเองในเรื่องจํ าเปนทั่วไป การดูแลตนเองที่จํ าเปนตามระยะ
พฒันาการ และการดูแลตนเองที่จํ าเปนตามภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ

มัลลิกา  มตัติโก  (2530 : 13 )  กลาววา  พฤติกรรมการดูแลครรภของมารดา  หมายถึง
การกระทํ า การแสดงออก รวมทั้งความรูสึกนึกคิดของมารดาเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี ที่จะ
รักษาสุขภาพใหแข็งแรงปราศจากการเจ็บปวยสามารถดํ าเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและพยายาม
หลกีเลีย่งอนัตรายตาง ๆ ที่จะสงผลตอสุขภาพ  เชน การออกกํ าลังกาย  การมีสุขวิทยาสวนบุคคล
ทีด่ ีการควบคมุอาหาร การไมดื่มสุรา การไมสูบบุหร่ี และการรับประทานวิตามิน  เปนตน

อุนจิตต  บญุสม (2540: 11) สรุปความหมายของพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิง
ตัง้ครรภตามแนวคิดของเพนเดอร (Pender 1987, อางถึงใน อุนจิตต บุญสม 2540 : 17) หมายถึง 
พฤตกิรรมหรือกิจกรรมในชีวิตประจํ าวันของหญิงตั้งครรภที่ปฏิบัติในระยะตั้งครรภ เพื่อสงเสริมให
หญงิตัง้ครรภและทารกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณทั้งทางรางกายจิตใจ อารมณและสังคม

ในงานวจิยันีผู้วิจัยสรุปความหมายของพฤติกรรมการดูแลครรภ  หมายถึง การกระทํ า  
การแสดงออกรวมทั้งความรูสึกนึกคิดของมารดาเพื่อคงไวซึ่งภาววะสุขภาพที่ดี  ตามแนวทางการ
ศกึษาของ สุมิตตา  สวางทุกข  (2539 : 7-8) ประกอบดวยพฤติกรรม 4 ดาน ไดแก ดานโภชนาการ 
ดานการปองกันสุขภาพตนเอง ดานกิจกรรมประจํ าวัน และดานสุขภาพจิต

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลครรภ

พฤติกรรมการดูแลครรภของมารดา เปนการกระทํ าและการแสดงออกที่เกิดขึ้นอยาง
ไตรตรองและจงใจ  มกีารเลง็ผลทีจ่ะเกดิลวงหนา  เพื่อส่ิงที่มีความหมายหรือส่ิงที่คาดวาจะเกิดผล
ดทีัง้แกตนเองและทารกในครรภ  ซึ่งตามทฤษฎีการดูแลตนเอง (Theory of self-care) นั้น โอเร็ม  
(Orem) กลาววา บคุคลที่อยูในวัยเจริญเติบโตหรือกํ าลังเจริญเติบโตจะปรับหนาที่และพัฒนาการ
ของตนเอง ตลอดจนปองกัน ควบคุม กํ าจัดโรคและการบาดเจ็บตาง ๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจํ าวัน การเรียนรูวิธีการที่จะดูแลตนเองและสิ่งแวดลอมที่คิดวาจะมีผลตอหนาที่และ
พฒันาการของตนเอง  ( Orem and Taylor, อางถงึใน  ภาวินี  โภคสินจํ ารูญ  2538 : 21) และแบง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24

ข้ันตอนการดูแลตนเอง (Phase of self-care)  ออกเปน  2 ระยะ  กลาวคือ  ระยะแรกเปนระยะของ
การพนิจิพจิารณาและตัดสินใจซึ่งจะนํ าไปสูการกระทํ า  และระยะของการดํ าเนินการกระทํ าอยาง
มเีปาหมาย (Deliberate action) มแีบบแผนและขั้นตอน  เพื่อตอบสนองความตองการ  3 ประเภท  
ไดแก  ความตองการดูแลตนเองในเรื่องทั่วไป  (Universal self-care requisites)      ความตองการ
ดแูลตนเองตามระยะพัฒนาการ  (Developmental self-care requisites) และความตองการดูแล
ตนเองตามภาวะเบี่ยงเบนสุขภาพ  (Health deviation self-care requisites) เพือ่บรรลุเปาหมาย
ดงันี ้ (สมจิต หนุเจริญกุล 2533: 136, อางถึงใน ภาวินี โภคสินจํ ารูญ 2538: 22)

1. การรอดชีวิต
2. การคงไวซึ่งความปกติของโครงสรางและหนาที่ของบุคคล
3. ไดรับการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาการตามความสามารถของบุคคล
4. มสีวนสงเสริมใหมีการปรับหรือควบคุมผลของการบาดเจ็บตามพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
5. มสีวนสงเสริมการรักษา  การควบคุมพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
6. สงเสริมสวัสดิภาพ

แนวทางการปฏิบัติตนในระหวางต้ังครรภ

 พริทชารดและแมคโดนัล (Pritchard and McDonald 1985: 245, อางถึงใน อุนจิตต 
บญุสม 2540:11) กลาววาการตั้งครรภนั้นมิใชภาวะเจ็บปวยแตเปนภาวะวิกฤติในระยะพัฒนาการ  
(Development task) ทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จิตใจ และสังคม โดยอวัยวะตาง ๆ มี
การท ํางานเพิม่ข้ึน รางกายตองการสารอาหารและพลังงานมากกวาภาวะปกติ เพื่อนํ าไปเสริมสราง
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกในครรภ ความวิตกกังวลและความเครียดเกี่ยวกับ      
การคลอด รูปรางที่เปลี่ยนไป สุขภาพของตนเองและทารก ทํ าใหตองมีการเตรียมความพรอมที่จะ
เปนมารดา เชน การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสัมพันธภาพระหวางตนเองและสามีหรือกับบุคคลตาง ๆ 
ทีใ่กลชดิ ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ  โดยเกิดขึ้นอยางสลับซับซอนและเปนไป
โดยอตัโนมตัทิ ําใหมีแนวโนมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เปนกระบวนการของการเกิดโรคได

  แบรทิค (Bratic 1982 : 506, อางถงึใน มันทนา ศิลปเวชกุล 2532: 11-14) ไดให     
แนวคิดเกี่ยวกับการใหสุขศึกษาแกหญิงมีครรภเพื่อการดูแลตนเองและทารกในครรภวาควรมีความ  
ครอบคลมุเร่ืองการฝากครรภและการมาตรวจครรภตามนัด อาหาร การออกกํ าลังกาย การทํ างาน
และการพกัผอน การบริหารรางกา รวมถึงภาวะแทรกซอนลาการผิดปกติตาง ๆ
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สํ าหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอเสนอแนวทางของพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาตาม 
แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งสุขภาพของหญิงตั้งครรภ ของสุมิตตา  
สวางทุกข  (2539) ตามกรอบแนวคิดของโลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstein and Rineheart) 
โดยแบงพฤตกิรรมการดูแลครรภออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานโภชนาการ ดานการปองกันสุขภาพตน
เอง ดานกิจกรรมประจํ าวัน และดานสุขภาพจิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ดานโภชนาการ  :  ภาวะโภชนาการในระยะตั้งครรภมีความสํ าคัญตอมารดาและ
ทารกอยางยิง่เนือ่งจากเปนระยะที่มีการสรางเซลลและเนื้อเยื่อตาง ๆ ของมารดาและทารก จาก 
รายงานการศึกษาของเดลการดและคณะ (Delgard and others 1981, อางถึงใน สุมิตตา      
สวางทกุข 2539: 13) พบวา หญิงตั้งครรภที่อยูในภาวะขาดอาหาร รกจะมีการเติบโตไมเต็มที่ สง
ผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ทํ าใหทารกแรกเกิดนํ้ าหนักตัวนอย คลอดกอนกํ าหนด 
และมีอัตราการตายของทารกขณะคลอดสูง สอดคลองกับการศึกษาของ คุนเนอรทและคณะ   
(Khunurt and others, อางถงึใน อุนจิตต บุญสม 2540: 14) พบวา หญิงตั้งครรภที่มีภาวะขาดสาร
อาหารที่จํ าเปนบางอยางจะเปนสาเหตุใหเกิดภาวะแทรกซอนในระยะตั้งครรภ  ระหวางคลอด  
ตลอดจนภายหลงัคลอด  ทํ าใหทารกที่คลอดออกมามีนํ้ าหนักตัวนอย  คลอดกอนกํ าหนด  และ
อาจพิการแตกํ าเนิด    (Abel 1979,  อางถึงใน  อุนจิตต  บุญสม  2540 : 14)  กลาววา  การทํ าให
หญิงตั้งครรภเขาใจและเห็นความสํ าคัญของภาวะโภชนาการและการสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมี
ภาวะโภชนาการที่ดีจะทํ าใหอัตราปวยและอัตราตายของหญิงตั้งครรภและทารกลดลงได ดังนั้น
การไดรับสารอาหารที่ครบถวนทั้งปริมาณและคุณภาพของมารดาขณะตั้งครรภจึงเปนเรื่องที่ตอง
ใหความสํ าคัญอยางมากเนื่องจากจะสงผลดีตอสุขภาพของมารดาและทารกในครรภไดโดยตรง 
การไดรับปริมาณสารอาหารที่เพียงพอ คือประมาณ   2500 – 3000  แคลอรีตอวัน  และควรเลือก
รับประทานอาหารทีม่ีประโยชนมากกวาปกติ  และครบถวนทุกประเภท  โดยเฉพาะอาหารประเภท
โปรตนี  ทีไ่ดจาก  ปลา  เนื้อ  นม  ไข  รวมไปถึงเครื่องในสัตว  อาหารทะเลและถั่วตาง ๆ  นอกจาก
นี้วิตามินก็เปนสิ่งสํ าคัญตอขบวนการเผาผลาญในรางกาย  ซึ่งมารดาควรไดรับวิตามินทั้งชนิดที่
สามารถละลายในไขมัน   ที่มีความจํ าเปนตอการเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ไดแก  วิตามินเอ อี 
ด ี เค    และชนิดที่ละลายไดในนํ้ าที่จํ าเปนตอการแบงตัวของเซลล  และชวยการเผาผลาญอาหาร
ประเภทแปง  ไขมัน  โปรตีนและแรธาตุตาง ๆ ขณะตั้งครรภมารดาควรรับประทานผลไมที่ให
วติามนิซสูีงอยางนอยวันละ  1 ผล สวนแรธาตุ เชน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  และเหล็ก ควรไดรับ
มากกวาปกตอิยางนอยหนึ่ง เทาตัวในทุก ๆ มื้ออาหาร  ซึ่งไดจากพืชผักใบเขียว  เปนตน  สวน
อาหารประเภทแปง  นํ้ าตาล  และไขมันนั้น  ถาปกติรับประทานมากควรลดปริมาณลง เนื่องจาก
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ทํ าใหเกิดการสะสมและทํ าใหนํ้ าหนักเพิ่มข้ึนมากอยางรวดเร็ว  สวนอาหารประเภทไขมันเปน    
สารอาหารที่มีประโยชนเนื่องจากระหวางการตั้งครรภจะถูกใชเปนพลังงานในการหลั่งนํ้ านมใน
ระยะตอไปได  แตตองระมัดระวังอยาใหมากจนเกินไป  คือไมควรเกินวันละ  2.5 - 3 ชอนโตะ  และ
ขณะตัง้ครรภ  มารดาควรดื่มนํ้ าสะอาดอยางนอยวันละ  8 -10  แกว  เพื่อชวยลดอาการทองผูก
และลดภาวะเลือดขน  (Hemoconcentration)  และปองกันภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภได 
(Olds et al.1984:272, อางถึงใน อุนจติต   บุญสม 2539: 16) อีกทั้งควรรับประทานอาหารให  
ตรงเวลาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไมถูกตอง ซึ่งเปนผลมาจากความเชื่อหรือความ 
เขาใจผิด เชน การงดอาหารบางชนิดที่มีประโยชนและการรับประทานอาหารที่นอกจากจะไมมี
ประโยชนแลวยังกอใหเกิดโทษ  เชน  ยาดอง  เปนตน นอกจากนี้อาหารที่หญิงตั้งครรภไมควร     
รับประทานโดยเด็ดขาด  ไดแก  อาหารรสจัดทุกชนิด  เชน  เผ็ดจัด เค็มจัด หวานจัด หรือเปร้ียวจัด 
อาหารหมกัดอง  ซึ่งไมมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  อาหารสุกๆ ดิบๆ    เชน  แหนม  ปลา
รา ปลาสม เพราะนอกจากไมมีประโยชนแลวยังอาจกอใหเกิดโรคพยาธิไดอีกดวย เครื่องดื่ม
ประเภทชา กาแฟ เนื่องจากมีสารเสพติดที่กระตุนการไหลเวียนของโลหิตทํ าใหใจส่ัน  นอนไมหลับ  
นํ ้าหวาน นํ ้าอดัลม และเครื่องดื่มชูกํ าลัง เพราะจะทํ าใหมารดา    มีนํ้ าหนักตัวเพิ่มข้ึนไดงายจาก 
นํ้ าตาลที่ผสมอยู ซึ่งในเครื่องดื่มชูกํ าลังจะมีสารเสพติดซึ่งมีฤทธกระตุนการไหลเวียนของโลหิตซึ่ง
อาจท ําใหเกดิอาการใจสั่นและนอนไมหลับ เชนเดียวกับ การดื่มชา  กาแฟ

2. ดานการปองกันสุขภาพตนเอง  :  ส่ิงทีม่ารดาปฏิบัติขณะตั้งครรภเพื่อปองกันรักษา
สุขภาพในระยะนี้ ไดแก การปองกันอุบัติเหตุ การปองกันการติดเชื้อ การหลีกเลี่ยงสารที่ทํ าให
ทารกพกิาร หรือ มีการเจริญเติบโตผิดปกติ    การฝากครรภและการมาตรวจครรภตามที่แพทยนัด
อยางสมํ ่าเสมอ ตลอดจนความสามารถในการสังเกตอาการผิดปกติตาง ๆ ที่ตองรีบไปพบแพทย
โดยไมตองรอใหถึงเวลานัดหมาย

2.1 การปองกันอุบัติเหตุ  : โอกาสของการเกิดอุบัติเหตุขณะตั้งครรภนั้นสูงกวา
ปกต ิเชน การหกลมเนื่องจากการทรงไมดี ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใสรองเทาสนสูงและการปนปาย
บนทีสู่งชนั หรือเดินในที่ล่ืน  ไมทํ ากิจกรรมอยางรีบเรงเกินไป

2.2 การปองกันการติดเชื้อ  : การตัง้ครรภมีผลทํ าใหมารดามีภูมิตานทางลดลง
ประกอบกับปจจัยอื่น ๆ เชน  การมภีาวะทุพโภชนาการ  มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยตํ่ า 
และการระบาดของโรคติดเชื้อที่มีมากมายหลายชนิด  ลวนเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อขณะตั้งครรภ
ของมารดาใหสูงขึ้นไปอีก ดังนั้นมารดาจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเพื่อ    
ปองกนัและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อตาง ๆ เชื้อที่พบบอย  ไดแก  การติดเชื้อไวรัส  (Viral infection) 
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เชน หัดเยอรมัน  (Rubella) เริม (Herpes simplex) อีสุกอีใส  ( Varicella zostor)  และเอดส 
(Aids)  การติดเชื้อแบคทีเรีย  (Bacterial infection)  เชน ซิฟลิส  (Syphilis)  โกโนเรีย  
(Gonorrhea)  ถามารดาติดเชื้อนี้  ขณะคลอดทารกออกทางชองคลอดทารกจะไดรับเชื้อทํ าใหมี
การอักเสบของเยื่อบุตา และอาจทํ าใหตาบอดไดถาไดรับการรักษาไมถูกตอง  นอกจากนี้การ     
ติดเชื้อรา(Fungal infection) เชน การอักเสบจากเชื้อราบริเวณอวัยวะสืบพันธุ การติดเชื้อโปรโตซัว  
(Protozoa infection)  เชน  มาลาเรีย  บิด และการติดเชื้อพยาธิตาง ๆ ซึ่งการติดเชื้อที่กลาวมา 
ขางตนจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของมารดาและทารก โดยเชื้อโรคบางชนิดอาจทํ าใหเกิด 
การแทง  ทารกตายในครรภ  หรือทํ าใหทารกพิการแตกํ าเนิดได

2.3   การหลกีเลีย่งสารที่ทํ าใหทารกในครรภมีการเจริญเติบโตชา หรือ มีความ
พกิารแตกํ าเนิด  :  สารทีค่วรหลีกเลี่ยง ไดแก ยา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล บุหร่ี รังสีตาง ๆ ชา 
กาแฟ โดยมีรายงานการวิจัยถึงอันตรายของทุกชนิดมีผลทํ าใหทารกมีความพิการแตกํ าเนิดถึง  
รอยละ 3 -5 ของมารดาที่ไดรับยาขณะตั้งครรภ (กํ าแหง จารุจินดา 2530 : 125, อางถึงใน  สุมิตตา 
สวางทุกข 2539 :18) ดงันัน้ขณะตัง้ครรภมารดาไมควรซื้อยามารับประทานเอง หากมีความจํ าเปน
ตองไดรับการรักษาควรอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด สวนสารเอทานอล  (ethanol) ซึ่งมี
อยูในเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือของหมักดองจะมีผลตอการดูดซึมของนํ้ าและเกลือแรในลํ าไส    
อีกทัง้ถาขณะตั้งครรภมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณมาก หรือด่ืมจนเปนพิษสุราเรื้อรัง 
(Alcoholism) จะมผีลใหทารกมีนํ้ าหนักตัวนอย เจริญเติบโตชา  มีอาการติดเหลา อาจเปนปญญา
ออนและเกิดความพิการของหัวใจและหลอดเลือดได สวนนิโคตินและคารบอนมอนอกไซดในบุหร่ี 
สามารถผานรกไปทารกในครรภได และจะเขาไปกดการทํ างานของสมองสวนที่ควบคุมการหายใจ
และการเตนของหัวใจ (สุวชัย อินทรประเสริฐ และคณะ บรรณาธิการ, 2537 : 82-83) นอกจากนี้
การไดรับรังสีในระยะสามเดือนแรกของการตั้งครรภจะ  ทํ าใหเกิดอันตรายกับทารกไดมากกวาชวง
อ่ืน ๆ โดยทารกอาจมีการเจริญเติบโตชา ศีรษะมีขนาดเล็ก (Microcephaly)  ปญญาออน  
(Mental retardation)  เยื่อประสาทตาผิดปกติ  (Pigmented degeneration of retina)ท ําใหเกิด
มะเรง็และมีอวัยวะเพศผิดปกติ (สุมิตตา สวางทุกข  2539 : 18)

2.4   อาการผิดปกติตาง ๆ   ที่ควรไปพบแพทย   :   อาการผิดปกติที่ตองไปพบ
แพทยทนัท ี โดยไมตองรอใหถึงวันนัดตรวจครรภเพราะอาจเปนอันตรายรุนแรงตอมารดาและทารก
ในครรภจนถึงแกชีวิต ไดแก อาการคลื่นไส อาเจียนอยางรุนแรง ปวดศีรษะ ตาพรามัว เสียด       
ยอดอก  มอีาการบวมที่หนาและมือ  มีนํ้ าหนักตัวเพิ่มข้ึนมากกวาสัปดาหละ  500 กรัม  ปสสาวะ
นอยผดิปกติ  มีไข  หรือมีการติดเชื้อของระบบใดระบบหนึ่ง  ตกขาวมากผิดปกติ  ปวดแสบขณะ
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ปสสาวะ  มเีลือดออกทางชองคลอด  ถุงนํ้ าแตกหรือร่ัว  การเจ็บครรภคลอด  คือ  เจ็บราวจากหลัง
มาทีบ่ริเวณหนาทอง เปนพัก ๆ  และถี่ข้ึนเรื่อย ๆ  โดยอาจมีมูกหรือเลือดออกขณะที่เจ็บครรภ

4. ดานกิจกรรมประจํ าวัน  :  ขณะตัง้ครรภ   มารดาควรเพิ่มความสนใจและความ
เอาใจใสในเรื่องตอไปนี้ใหมากขึ้นกวาระยะกอนตั้งครรภ  ดังรายละเอียด

4.1 อนามยัสวนบุคคล ไดแก การอาบนํ้ าเพราะในระยะตั้งครรภตอมเหงื่อและ
ผิวหนงัจะทํ างานมากขึ้น  จงึควรอาบนํ ้าอยางนอยวันละ  2 คร้ังและไมควรลงอาบในอาง  แมนํ้ า
ลํ าคลอง เพราะในชองคลอดหรือโพรงมดลูกอาจมีการติดเชื้อไดงาย และหามทํ าการสวนลาง    
ชองคลอด  เนือ่งจากนํ้ ายาที่ใชจะมีฤทธิ์ไปทํ าลายเชื้อแบคที่เรียซึ่งมีฤทธิ์เปนกรดออน ๆ ทํ าหนาที่
ปองกนัไมใหเชื้อโรคเขาสูชองคลอดได  กอใหเกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อออนนุม  หรืออักเสบ
จากการตดิเชือ้ไดงาย   และการดูแลสุขภาพอนามัยทางชองปากก็เปนสิ่งสํ าคัญอีกประการหนึ่งที่
ตองใหความเอาใจใสเปนพิเศษ  กรณีที่พบวามีฟนผุควรรีบทํ าการรักษาทันที  เนื่องจากการมีฟนผุ
จะท ําใหตดิเชือ้ไดงายและอาจลุกลามไปยังอวัยวะอื่นทางกระแสโลหิตได  ควรแปรงฟนอยางนอย
วนัละ  2 ครัง้  กอนนอนและหลังจากตื่นนอน บวนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร  และเนื่อง
จากขณะตัง้ครรภรางกายมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอรโมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทํ าให
เนือ้เยือ่ตาง ๆ มแีนวโนมที่จะขยายขึ้น  ประกอบกับนํ้ าลายมีความเปนกรดมากขึ้น  ทํ าใหอาการ
เหงือกบวมก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่พบในหญิงตั้งครรภ  ดังนั้นการดูแลสุขภาพอนามัยในชองปาก
อยางมีประสิทธิภาพก็จะเปนการลดปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี  นอกจากนี้มารดาควรเพิ่ม
แคลเซยีมใหกับตัวเองดวยการรับประทานแคลเซียม  ไดแก  นม  เนย  โอวัลติน  ปลาไสตัน  (สุวชัย  
อินทรประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ 2537 : 89) นอกจากนี้ควรดูแลเตานมดวยการใสยกทรงที่
มีขนาดพอดีกับเตานมที่ใหญข้ึนเพื่อชวยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ และควรทํ า
ความสะอาดเตานมและหัวนมทุกวันดวยนํ้ าสบูออน ๆ หามแกะเกาบริเวณเตานมหรือหัวนมเพราะ
อาจท ําใหเกิดแผลถลอก หรือหัวนมแตกได สวนกรณีที่มารดามีหัวนมผิดปกติ  เชน ส้ัน  บอด หรือ
บุมใหขอค ําแนะนํ าจากพยาบาลหรือเจาหนาที่ทีมสุขภาพ เพื่อหาทางแกไขอยางถูกวิธีตอไป

4.2 การท ํางาน  โดยทั่วไปการตั้งครรภจะไมเปนอุปสรรคตอการทํ างานประจํ า
วัน แตขณะตั้งครรภมารดาควรหลีกเลี่ยงการทํ างานที่ตองใชกํ าลังกายมากเกินไป และไมควร
ท ํางานจนเกดิความเมื่อยลาเพราะรางกายจะออนเพลียงาย  เหนือ่ยเรว็  ทํ างานไดไมนาน  แตทั้งนี้
ข้ึนอยูกบัลักษณะงานของแตละคน  เชน  ถางานที่ทํ าเปนงานที่ตองแบกหาม  มารดาตองตระหนัก
วาตนเองตองการพกัผอนมากกวาปกติและควรหลีกเลี่ยงไปทํ างานที่เบาลง  รูจักวิธียกและเคลื่อน
ยายของอยางถูกวิธี กรณีที่ตองนั่งทํ างานอยูกับโตะเปนเวลานาน ๆ ควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถ   
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เพือ่เปนการยดืเสนยืดสายบาง และหาเกาอี้รองเทาใหสูงขึ้นเพื่อชวยในการไหลเวียนโลหิตใหกลับ
เขาสูหัวใจสะดวก  (สุวชัย  อินทรประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ 2537 : 22) มกีารศึกษาที่พบ
วา มารดาทีต่องยนืทํ างานจนถึงระยะทายของการตั้งครรภนั้น ทํ าใหมีเนื้อตาย เนื่องจากการไหล
เวียนโลหิตไปเลี้ยงที่รกลดลงกวาปกติ ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ (สุมิตตา  
สวางทุกข  2539 : 22)  นอกจากนีค้วรหลกีเลี่ยงงานที่เครียดมาก ๆ  เชนงานที่ทํ าเปนกะ  และงาน
ทีต่องเกีย่วของกับสารเคมี  รังสี  เปนตน  สวนมารดาที่เคยมีประวัติแทงบุตรงายมากอนอาจตอง
พักผอนมากกวาปกติ แตถารางกายแข็งแรงสมบูรณดีและงานที่ทํ าไมหนักจนเกินไปก็อาจทํ างาน
ไดตามปกติจนถึงระยะคลอด

4.3 การออกก ําลงักาย  เปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับมารดาขณะตั้งครรภ   เพราะชวย
ใหระบบยอยอาหารทํ างานไดดี  ทองไมผูก  ชวยใหกลามเนื้อตาง ๆ  แข็งแรง  นอนหลับไดดี  ชวย
ผอนคลายความตึงเครียดจากงานในชีวิตประจํ าวัน และชวยควบคุมไมใหนํ้ าหนักเพิ่มมากจน   
เกนิไป การออกกํ าลังกายที่ดีที่สุดขณะตั้งครรภ  คือ  การเดินเลนในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ประมาณ
วนัละ  30 นาที (สุวชัย  อินทรประเสริฐ  2530 : 63, อางถงึใน สุมิตตา สวางทุกข 2539: 22) สุวชัย 
อินทรประเสริฐ และคณะ  (2537: 85) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกกํ าลังกายของหญิงตั้งครรภ
โดยสรปุวา ควรงดการออกกํ าลังกายชนิดที่ตองออกแรงหักโหมมาก และหันมาออกกํ าลังกายแบบ
เบา ๆ แทน เชน วายนํ้ า ข่ีจักรยาน หรือเดินในที่โลงประมาณวันละ 30 นาที การทํ างานบานก็จัด
เปนการออกก ําลงักายที่ดีอยางหนึ่งแตถารูสึกเหนื่อยก็ควรหยุดพักสักครู ระวังเรื่องการยกของหนัก 
หรือการเอือ้มหยบิของจากที่สูง และไมควรออกกํ าลังกายจนชีพจรเตนเร็วกวา 120 คร้ังตอนาที 
นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการใหความรู เกี่ยวกับการบริหารรางกายกอนคลอด (Antenatal 
exercise)  ซึง่จะเนนบริหารกลามเนื้อเพื่อชวยในการคลอด

4.4  การพกัผอน ขณะตั้งครรภมารดาควรมีการพักผอนเพิ่มข้ึน ทั้งทางรางกาย
และจิตใจเพื่อสุขภาพของตนเองและทารกในครรภ  โดยเฉพาะระยะหลังของการตั้งครรภที่มีการ
เปลีย่นแปลงของรางกายมากขึ้น  มีการสูญเสียพลังงานมากขึ้น  รางกายจะมีความเหนื่อยลาและ
มีความรูสึกไมสุขสบายเพิ่มข้ึนอยางมาก  การพักผอนจะมากหรือนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความ
ตองการของแตละบุคคลตางกันไป  โดยทั่วไปเพื่อใหรางกายไดรับการพักผอนอยางเต็มที่  มารดา
ควรนอนพกัในตอนกลางวันอยางนอยวันละ1-2 ชั่วโมง  และนอนหลับในตอนกลางคืนอีกประมาณ
วนัละ  8-10 ชัว่โมง  โดยมารดาควรทํ าจิตใจใหสงบ ลืมความวิตกกังวลในเรื่องตาง ๆ กอนเขานอน  
และนอนในทาทีท่ํ าใหรูสึกสบาย  โดยในระยะทาย ๆ  ของการตั้งครรภควรนอนทาตะแคงซายขวา
สลับกนั เพือ่ชวยการไหลเวียนโลหิตใหไปเล้ียงที่มดลูกไดเพิ่มข้ึนทํ าใหทารกในครรภไดรับออกซิเจน
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และสารอาหารไดมากขึ้น นอนบนที่นอนที่มีความแนนพอดีเพื่อใหการนอนหลับนั้นมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้มารดาควรกิจกรรมหยอนใจที่ตนสนใจหรือชอบ เพื่อเปนการผอนคลายความตึงเครียด
ทางอารมณและความจํ าเจตาง ๆ  ในชีวิตประจํ าวัน เชน อานหนังสือ  ดูโทรทัศน  ฟงวิทยุ  เดินเลน  
ไปวดั นดัเพือ่นมารบัประทานอาหารรวมกัน  เปนตน  และควรหลีกเลี่ยงการอยูในสถานที่แออัด  
อากาศถายเทไมสะดวก และสถานที่ที่เสี่ยงตอการติดโรคไดงาย (เทียมศร ทองสวัสด์ิ  2531 : 227, 
อางถงึใน สุมิตตา  สวางทุกข  2539 : 23)

4.5 การเดนิทาง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลโดยเฉพาะในระยะแรกของการ
ตัง้ครรภซึ่งอาจทํ าใหกระทบกระเทือนและแทงได  กรณทีีก่ารตั้งครรภไมมีภาวะแทรกซอนไมถือวา
มีขอหามในเรื่องการเดินทาง แตในระหวางทางควรลุกเดินไปมาหรือเปลี่ยนอิริยาบถบางเพื่อลด
อาการบวมทีข่าซึ่งมีสาเหตุมาจากการไหลเวียนโลหิตที่คั่งที่ขา (Clark et al. 1979: 101-105,    
อางถึงใน   สุมติตา สวางทุกข 2539 : 23)

4.6 การขบัถาย  ควรดูแลใหมีการถายอุจจาระทุกวัน  รับประทานผักผลไมที่มี
กากและดืม่นํ ้าใหมากขึ้น  ออกกํ าลังกายตามความเหมาะสม  เพื่อปองกันไมใหทองผูก  ซึ่งอาจจะ
เปนสาเหตุของการลุกลามเปนริดสีดวงทวารได อีกทั้งไมควรกลั้นปสสาวะเพราะจะทํ าใหเกิด    
การอกัเสบของกระเพาะปสสาวะไดงาย  และหลังการขับถายทุกครั้งควรชํ าระลางอวัยวะสืบพันธุ
ใหสะอาด เพื่อไมใหเกิดการหมักหมมอันเปนสาเหตุหนึ่งของการติดเชื้อและลุกลามเขาไปใน     
ชองคลอดได  (ศุภาวดี  วายุเหือด  2536 : 28)

4.7 การมเีพศสัมพันธขณะตั้งครรภ     โดยทั่วไปไมมีขอหามเกี่ยวกับการมี -
เพศสัมพันธตั้งแตเร่ิมต้ังครรภจนกระทั่งคลอด  ยกเวน ในรายที่มีความผิดปกติ  เชน  มีเลือดออก  
มีประวัติการแทงบุตรหรือคลอดกอนกํ าหนด  ในชวงสามเดือนแรกของการตั้งครรภมารดาจะมี
ความตองการทางเพศลดลง  อาจเนื่องมาจากการเหนื่อยลาจากอาการคลื่นไส  อาเจียน  ประกอบ
กบัมอีารมณเปลีย่นแปลง  ออนไหว  หงุดหงิดงาย    ตอมาในระยะไตรมาสที่สอง  คือ ชวงเดือนที่
4-6  ความตองการทางเพศของมารดาอาจเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีเลือดมาคั่งอยูที่บริเวณอุงเชิงกราน
มากขึ้น  (เทียมศร  ทองสวัสด์ิ  2530 : 231, อางถงึใน สุมิตตา สวางทุกข 2539: 24) และเมื่ออายุ
ครรภมากขึน้ความตองการทางเพศของมารดารจะลดลงไปเอง ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติ  (สุวชัย     
อินทรกํ าแหง 2537 : 110)  นอกจากนีส้ามแีละภรรยาควรศึกษาทาในการรวมเพศที่เหมาะสม 
ขณะตัง้ครรภเพื่อชวยปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับครรภอละทารกรในครรภได

4. ดานสุขภาพจิต  :  สุขภาพจิตของมารดาขณะตั้งครรภมีผลกระทบไปถึงทารกใน
ครรภ หญิงตั้งครรภที่มีความวิตกกังวลและความเครียดสูงๆระดับฮอรโมน Adrenal cortic steroid 
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ในเลือดสูงขึ้น อาจทํ าใหมารดามีความผิดปกติเกี่ยวกับการเตนของหัวใจและความดันโลหิตและ
ฮอรโมนนีส้ามารถผานรกไปกระตุนทารกในครรภใหอยูในภาวะตื่นตัวได (กาญจนา บุญทับ 2534: 
1) โดยทัว่ไปถือวาการตั้งครรภเปนความเครียดจากพัฒนาการ (Maturational stress) ของผูหญิง  
(สุมติตา สวางทกุข 2539: 24) ทํ าใหเกิดความไมมั่นคงทางอารมณซึ่งมีสาเหตุมาจาก ความกลัว
ในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเองและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทารก ความวิตกกังวล ซึ่งมักเกิดจากการขาดความรู  
ขาดวฒุภิาวะ  หรือขาดประสบการณในอดีต  โดยอาจแสดงออกมาในรูปของการนอนไมหลับ  
เปนลมบอย ๆ  หรืออาการคลื่นไส  อาเจียน  เปนตน  จากการศึกษาของเบริ์นสไตน  (Burnstein,    
อางถงึใน สุมิตตา  สวางทุกข  2539 : 25)  พบวา  หญงิตั้งครรภที่มีความวิตกกังวลสูง  จะทํ าให
บุตรมีความพิการแตกํ าเนิด  และความเครียดเปนอีกความรูสึกหนึ่งที่เกิดขึ้นไดในขณะตั้งครรภ 
โดยมสีาเหตไุดหลายประการ  เชน  เครียดจากความคาดหวังกับทารกมากเกินไป  เครียดเพราะ
กงัวลเกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงของรางกายและรูปราง  เครียดจากความไมพรอมที่จะมีบุตร  เชน มี
ปญหาดานเศรษฐกิจ เครียดจากการมีทัศนคติที่ไมดีกับการตั้งครรภ ไมตองการมีบุตร การมีปญหา
ดานเศรษฐกิจ  การยอมรับการตั้งครรภ    เปนตน

จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวา  สุขภาพจิตของมารดาในระยะตั้งครรภนอกจากจะมีผล
โดยตรงตอตัวมารดายังสงผลเสียตอทารกในครรภไดอีกดวย ดังนั้นนอกจากมารดาจะตองใหความ
เอาใจใสในการดูแลสุขภาพทางรางกายแลว การดูแลรักษาสุขภาพจิตใหอยูในภาวะที่ดีตลอดระยะ
เวลาของการตั้งครรภ จึงเปนสิ่งสํ าคัญที่ตองใหความใสใจดูแลควบคูไปพรอม ๆ กัน

1.5 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  (วัยแรกเกิดถึงสองป)

ความส ําคัญของพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดถึงสองป

เด็กในวัยแรกเกิดถึงสองปเปนวัยที่มีความสํ าคัญตอการวางรากฐานการเจริญเติบโตและ
พฒันาการดานตาง ๆ  ของบุคคลในวัยตอ ๆ ไป  ฟรอยด (Freud) อิริคสัน (Erikson) และ เพียเจท 
(Piaget) ตางเนนและชี้ใหเห็นความสํ าคัญของเด็กวัยนี้วาเปนชวงวิกฤติของชีวิต  (Critical period) 
เพราะเดก็จะมพีฒันาการอยางรวดเร็วทุกดาน (อางถึงใน สฤษฎิ จันทรหอม 2539: 12-13) ซึ่ง    
ไดแก พฒันาการทางกาย พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการทางสติปญญา
และจติใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการของเซลลสมอง ซึ่งมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วอยู 
2 ชวงในชวีติเทานั้น คือ ขณะอยูในครรภมารดาชวงสัปดาหที่ 15 ถึงสัปดาหที่ 20 และในชวง 3 
เดอืนสดุทายของการตั้งครรภ โดยการเจริญเติบโตนี้จะเปนไปอยางรวดเร็วเชนนี้ตอไปอีกจนทารก
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มอีาย ุ 1 ป ถึง 11/2 ป และคอย ๆ ชาลงเมื่อเด็กมีอายุ  2 ป  (อารี  วลัยะเสวี  2534 : 3) เดก็ในชวง
อายุดังกลาวเปนระยะที่อยูในความรับผิดชอบของบิดามารดาเปนสวนใหญ ดังนั้นพฤติกรรมของ
บิดามารดาที่แสดงตอทารกจึงมีอิทธิพลสํ าคัญตอการมีชีวิตรอดของบุตร การเจริญเติบโต และ
พฒันาการของบุตรในวัยตอไปดวย (จรรจา สุวรรณฑัต 2537:113) และจากคํ ากลาวของเฮอรลอค
(Hurlock, อางถึงใน จรรจา  สุวรรณฑัต  2532 : 110 ; ชนกิา ตูจินดา 2531 : 22) ทีว่า  พัฒนาการ
เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  ดังนั้นเพื่อใหเกิดผลดีตอตัวเด็ก  มารดาหรือผูเลี้ยงดู      
จ ําเปนทีจ่ะตองสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอื่น ๆ ควบคูไปพรอมกัน  เชน พัฒนาการดานจิตใจ  
อารมณ สังคม  รวมไปถึงบุคลิกภาพและจริยธรรมดวย มสุเซ็นและคองเกอร  (Mussen and
Conger  1956, อางถงึใน สฤษฎิ  จันทรหอม 2537 : 13)  กลาววา  การอบรมเลี้ยงดูเด็กในวัย 
แรกเกดิถงึสองปนบัวาเปนเรื่องที่มีความสํ าคัญอยางมาก  อาหารที่ดีที่สุดสํ าหรับทารกในชวงสาม
เดือนแรกของชีวิต คือ นํ้ านมของมารดาและเมื่อเจริญเติบโตขึ้นเด็กควรไดรับการดูแลใหไดรับ
อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการอยางครบถวน ไดรับอาหารเสริมตามวัยและตามตองการของเด็ก  
ตลอดจนการสรางเสริมสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน ดวยการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา
ทางโภชนาการครบถวน สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้การใหความรักความอบอุนแกเด็กในวัยนี้
กเ็ปนสิง่ส ําคญัอีกประการหนึ่ง  เนื่องจากสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กทํ าใหเกิดการเรียนรู  ซึ่งการเรียนรู
ทางสงัคมครั้งแรกเกิดขึ้นภายในครอบครัว  ทัศนคติของบิดามารดา  รูปแบบหรือวิธีการเลี้ยงดู  
รวมถงึความประทับใจที่เด็กวัยนี้ไดรับ มีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการดานจิตสังคมของเด็กโดยตรง
และมีผลกระทบตอพัฒนาการดานความรูสึกนึกคิด  บุคลิกภาพและจริยธรรมทั้งปจจุบันและ
อนาคต เด็กเรียนรูวาโลกที่ตนอยูมีความสุขหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับการที่เด็กไดรับการตอบสนอง
ความตองการพื้นฐานจากบิดามารดา  การไดรับการตอบสนองดูแลอยางมีคุณภาพและเพียงพอ
จะมผีลใหเดก็พฒันาความรูสึกไววางใจ  เชื่อมั่นในตัวมารดา  ซึ่งความรูสึกดังกลาวเปนพื้นฐาน
ของการสรางความรูสึกไววางใจตอบุคคลหรือส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ ในระยะตอมา  อีกทั้งทํ าใหเด็กมี
ความรูสึกเชือ่มั่น  เปนตัวของตัวเอง  แตในทางตรงขามเด็กไมไดรับความสุขสบายทางรางกายและ
จติใจยอมท ําใหเกิดความรูสึกไมมั่นคง หวาดกลัวตอสถานการณตาง ๆ ในอนาคตได  (นวลละออ  
สุภาผล  2527 : 76 -78)

ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กในวัยแรกเกิดถึงสองปของมารดาจึงเปนสิ่งสํ าคัญยิ่ง โดยเฉพาะ
มารดาจะท ําหนาทีใ่นการตอบสนองความตองการตาง ๆ เชน  การกิน  การนอน  การขับถาย  การ
ดแูลใหความรกัความอบอุน  ความมั่นคง ปลอดภัย และการทะนุถนอมใหเหมาะสมกับระยะที่เด็ก
ตองการ  ตลอดจนความสามารถของมารดาในการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกบุตรเมื่อเจ็บปวย  
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ซึง่มารดาจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโต พัฒนาการดานตางๆ ความตองการ
ของเดก็เพือ่ใหสามารถสนองความตองการของเด็กทั้งดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และ
สติปญญาไดอยางถูกตองและเหมาะสม

การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของทารกวัยแรกเกิดถึงสองป

การเจริญเติบโตของเด็กในแตละชวงอายุไมเทากัน โดยในระยะที่อยูในครรภจนกระทั่ง
แรกเกดิถงึสองปทารกมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก จากนั้นจะชาลง  สายฤดี  วรกิจโภคาทร  
(2533)  แบงพฒันาการเด็กออกเปน  5 ข้ัน  ไดแก  วัยแรกเกิดถึงสองป  วัยกอนเรียน  (3-5ป)  วัย
เรียนตอนตน  (6-8 ป)  วัยเรียนตอนปลาย  (9-11 ป)  และวัยรุน  (12-18 ป)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
มุงศกึษาแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิดถึงสองปของมารดา เนื่องจากเปนระยะที่
เดก็มกีารเจรญิเติบโตและพัฒนาการรวดเร็วมากในทุกดาน  เชนการเคลื่อนไหว  การรู  การคิด  
การจ ํา อีกทัง้เปนระยะที่ทารกตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมภายนอกมดลูก  และเปนระยะของ
พฒันาการความไววางใจขั้นพื้นฐาน (Basic trust) พฒันาการที่เดนๆของเด็กในวัยนี้มีรายละเอียด
พอสรุปได ดังนี้

1. การเจรญิเติบโตและพัฒนาการดานรางกาย  : เมือ่แรกคลอดเด็กอาจจะมีนํ้ าหนัก
ลดลงบาง แตก็จะเพิ่มข้ึนเมื่อปรับตัวไดโดยนํ้ าหนักจะเพิ่มข้ึนประมาณ 1 กิโลกรัมเมื่อมีอายุได 1 
เดอืน เมือ่อาย ุ1 ป จะมีนํ้ าหนักตัวเพิ่มข้ึนประมาณ 3 เทาตัวของนํ้ าหนักแรกคลอด และจะเพิ่มข้ึน
ตามล ําดบั สํ าหรบัสวนสูงนั้น ในชวงปแรกจะมีการเพิ่มของความสูงชากวานํ้ าหนักตัว แตเมื่ออายุ 
2 ป เดก็จะมสีวนสูงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว คือ ประมาณปละ 5 เซนติเมตร  (วราภรณ สยนานนท 
2538 : 52) โดยสดัสวนของรางกายจะเริ่มเปลี่ยนเปนแบบบางลง สวนการพัฒนาของเซลลสมอง
และระบบประสาทก็เปนไปอยางรวดเร็วเชนกัน  ซึ่งพัฒนาการของเด็กในทุกดานจะสมบูรณมาก
นอยเพยีงใดขึน้อยูกับคุณภาพของอาหารและปริมาณที่เด็กไดรับอยางเพียงพอ อีกทั้งการเลนและ
ของเลนตาง ๆ ก็จะมีสวนชวยในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ไดเปนอยางดี

กติตกิร  มีทรัพย  (2522)  ไดสรุปลํ าดับข้ันของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารก
แรกเกดิถงึสองป   ตามตารางการเจริญเติบโตทางรางกายของเด็กตามทฤษฎีของ  ดร. อารเวอรล่ี  
ซึง่แสดงการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยของเด็กตางประเทศ  ไวดังนี้

เมือ่แรกเกดิ  ถาจับนอนหงาย  ทารกจะหอมือและเทาทั้งคูข้ึน  กลามเนื้อจะแข็งตรงเมื่อ
จบัควํ ่า  ทารกจะนอนบนเขา  ศีรษะหันไปขางใดขางหนึ่ง  มองอะไรอยางไรจุดหมาย
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อาย ุ  1 เดอืน  จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราทั้งตัว  เชน  ตื่นตกใจตอเสียง  มีการเคลื่อนไหว
ตลอดรางกาย  เร่ิมมองดูดวยตาแตจะมองตามสิ่งของที่เลื่อนไปเพียงเล็กนอย

อาย ุ  2 เดือน  มีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา (เสียง)  รุนแรงนอยลง  เคลื่อนไหวมือและเทาซํ้ า ๆ
เร่ิมรูจักยิ้มเมื่อถูกทักทาย

อาย ุ  3 เดอืน  มีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา  (เสียง)  นุมนวลขึ้น  ไมตื่นตกใจเหมือนวัยที่ผานมา
รูจกัฟง  เพงมองสิ่งของ  รองเปนเสียงสูง ๆ ตํ่ า ๆ มากขึ้น

อาย ุ  4 เดือน  สนใจมองสิ่งของที่อยูไกล ๆ ได  (เชน  หลอดไฟ)  ตอบโตรอยยิ้มของแม
ยกศรีษะข้ึนและหันไปมาได  สามารถเคลื่อนไหวไดมากขึ้นแตไมเปนระเบียบ  มองหาสิ่งขอ  ทํ า
เสยีงเอิก๊อาก  ชอบใจ  และขับถายเปนเวลา  (2 คร้ังตอวัน)

อาย ุ 5 เดอืน  เร่ิมจับตองของเลน บางครั้งรูจักใชชอนปอนอาหารเขาปาก  นอนนอยกวา
20 ชัว่โมง  รูจักเลนและจํ าแมได

อาย ุ 6 เดือน  เร่ิมรูจักดึงตัวเองขึ้น  พยายามลุกขึ้นนั่ง
อาย ุ 7 เดอืน  ยกนิ้วหัวแมมือไดเปนอิสระ  สามารถคลานไดและพยายามจะยืนขึ้นใหได  

พดูซํ ้า ๆ ไดบางคํ า ออกเสียงบางพยางคไดชัดเจน เชน  ตา-ปา รูจักดูดที่มือหยิบฉวยได โดยเฉพาะ
หวัแมมอืแมเทา  นํ้ าซุป  ชอน  กัดหรือเคี้ยวหัวนมยาง  ขับถายวันละครั้งและตรงเวลา

อาย ุ  8 เดอืน เร่ิมเลือกของเลน  ยิ้มอยางมีจุดมุงหมาย  เร่ิมตอบโตกับเกมการเลน
สํ าหรับเด็ก

อาย ุ 9 เดือน  ลุกนั่งไดดวยตัวเอง  สามารถควบคุมการขับถายไดดวยตัวเอง
อาย ุ 10 เดือน  เร่ิมรูจักตอบสนองการฝกหัดตาง ๆ  รูจักเรียกชื่อส่ิงของ  คลาน 4 ขาได

ตัง้ไขไดดวยตัวเอง  เร่ิมพูดไดเปนคํ า  ๆ   เร่ิมเลนกับแม  พอและพี่นอง
อาย ุ 1 ป  เร่ิมหัดเดินครั้งแรก   พูดไดเปนคํ า ๆ บางแตเปนแบบเด็ก  รูจักนั่งกระโถน  ฝก

การขบัถายไดทัง้หนักและเบาการเคลื่อนไหวระดับเบื้องตนดํ าเนินไปไดดี  เชน  เดิน  ผลัก  เหวี่ยง
ของเลน  หรือทุบขาวของ  รูจักชื่อของตัวเอง  รูจักระมัดระวังกลัวตัวเองเปอน  แยกความแตกตาง
ของบคุคลและสิ่งของได  สามารถจับของดวยนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ได

อาย ุ  15 เดือน  รูจักการสองกระจกมองดูตัวเอง  เดินไดเองโดยไมตองชวย  เร่ิมพูดสื่อ
ความหมายกับผูอ่ืนได  เชน  พูดวาอะไรหายไป  รูจักเวลา

อาย ุ1 ปคร่ึง รูจักจํ าภาพถาย (ภาพแม)  จักเลนในรูปสรางสรรค  เชนการตอบล็อก  รูจัก
สมมติส่ิงของใหมีชีวิต  พูดเปนวลีที่มี  2-3 คํ าได
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อาย ุ 2 ป เขาใจความหมายบางอยางได เชน คํ าพูดตลก รูจักตัวเองมากขึ้น ใชสรรพนาม
แทนตัวเองได

2. พฒันาการดานภาษา  :  พฒันาการดานภาษาของเด็กจะมีลักษณะคอยเปนคอยไป 
โดยกอนที่เด็กจะพูดไดเด็กจะมีการแสดงออกทางภาษาเพื่อส่ือความหมาย เชน การรองไห  
(Crying) การสงเสียงออแอ  (Babbing) รวมถงึลกัษณะทาทางประกอบการพูด  (Gestures) โดย
เดก็จะสามารถเขาใจสิ่งตางๆโดยอาศัยความคิดและความรูสึกจากสีหนานํ้ าเสียง ตลอดจนทาทาง
ของผูพดู เดก็เรียนรูที่จะพูดดวยการออกเสียง การสรางคํ าศัพทและพูดใหเปนประโยคที่จะยาวขึ้น
ตามล ําดับ   รัชนี ลาชโรจน  (2527, อางถึงใน วราภรณ สยนานนท 2538: 58-59) ไดสรุป         
การพฒันาทางดานภาษามีข้ันตอนตาง ๆ  5  ข้ัน  ดังนี้

2.1 ระยะเปลงเสียงออกจากคอหรือทํ าเสียงอือออในลํ าคอ (Cooing)   : ตั้งแต
เกดิถงึ 4 เดอืน ในระยะแรกเสียงที่เปลงออกมาไมมีความหมายและเกิดขึ้นโดยไมตองมีการเรียนรู  
แตในระยะหลงัการออกเสียงลักษณะนี้จะเปนการแสดงออกถึงความพึงพอใจและสนุกสนาน

2.2 ระยะออกเสียงออแอ  (Babbling)  : ทารกอายุ 4-5 เดือน  สามารถออก
เสยีงไดมากขึน้ การออกเสียงลักษณะนี้เปนการออกเสียงที่สามารถบังคับได  แตยังคงปราศจาก
ความหมายที่แทจริง การออกเสียงออแอจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับกากรถูกกระตุนใหออกเสียง  
และถากระตุนใหออกเสียงใหม ๆ  จะทํ าใหออกเสียงพูดไดเร็วขึ้น

2.3 ระยะเริ่มเลียนเสียง  (Lalling)  :  ทารกอายุ  5-7 เดือน  ทารกจะชอบออก
เสยีงซํ ้า ๆ กนั และพอใจที่จะออกเสียงมากกวาฟงเสียง  ระยะนี้ดูเหมือนวาทารกจะเริ่มเขาใจความ
สัมพันธระหวางเสียงที่ตนเปลงออกมากับสียงที่ตนไดยิน และเริ่มใชเสียงในการติดตอส่ือสารกับ   
ผูอ่ืนเพือ่เรียกรองความสนใจและเพื่อแสดงออกถึงความตองการของตน

2.4 ระยะเลียนเสียง  (Echolalia)  : ทารกอายุ  7-11 เดือน  ทารกสามารถ
เลยีนเสยีงไดถกูตองและชัดเจนขึ้น โดยจะมีคํ าบางคํ าที่ผูใกลชิดเทานั้นจะเขาใจความหมาย

2.5 ระยะพูดไดรูเร่ือง  (True speech)  : ทารกอายุ  1-2 ปจะเปนระยะที่พูดได
และเขาใจความสมัพันธระหวางคํ าพูดกับความหมายของคํ าพูด ระยะแรกเด็กจะพูดเปนคํ าพยางค
เดยีวกอน  โดยจะสามารถพูดเปนวลี  หรือประโยคสั้น ๆ ไดในระยะตอมา

3. พฒันาการดานอารมณ  : เร่ิมปรากฏในชวง 1-2 เดือนแรก โดยมีการแสดงออก
หลายลกัษณะ เชน การรองไห การยิ้ม เปนตน โดยสภาพทางอารมณของเด็กแรกเกิดถึง 4 สัปดาห
จะมอีารมณตื่นเตนเพียงอยางเดียว  (วราภรณ  สยนานนท  2538 : 59)  จากนั้นอารมณของเด็ก
จะแสดงออกเปน  2 ลักษณะ  คือ  อารมณพอใจ  และอารมณไมพอใจ
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สํ าหรบัเดก็ออนวัย  1 เดือน ถึง 1ป  จะมีอารมณที่หลากหลาย  ความโกรธ  นบัเปน
อารมณทีสํ่ าคญัทีสุ่ด  เนื่องจากเด็กในวัยนี้จะมีขอจํ ากัดในการเคลื่อนไหว  เชน  เมื่อเด็กพยายาม
ขอรองใหผูใหญทํ าสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหตนเองแตไมไดรับการตอบสนอง  เด็กจะแสดงความโกรธดวย
การถบขา  ฟาดแขน  กระทืบเทา  หรือขวางปาสิ่งของใกลตัวทิ้ง  เปนตน  สวนความกลัว  ซึง่โดย
ทัว่ไปเดก็จะกลวัสตัว  ความมืด  ที่สูง  บุคคลแปลกหนา  สถานการณ  และวัตถุตาง ๆ ที่ทํ าใหเกิด
เสยีงดงั เปนตน เด็กจะพยายามหลีกหนีจากสิ่งที่ตนกลัวโดยแสดงออกดวยการรองไห การเบือน
หนาหน ี การซอนใบหนาใหพนจากการเห็นสิ่งที่ตนกลัว  เปนตน  และเมื่อเด็กอายุ  2-8 เดือนจะมี
ความอยากรูอยากเหน็เนือ่งมาจากพัฒนาการดานการมองเห็นทํ าใหเด็กมองเห็นสิ่งตาง ๆ รอบตัว
ไดด ี  เดก็มอีาการเกร็งของกลามเนื้อบนใบหนา  การอาปาก  การเอนตัวและมองไปตามวัตถุที่ตน
สงสยั  และเมื่อเด็กมีความสามารถในการใชประสาทสัมผัส  เด็กจะเขาไปจับตองวัตถุนั้นโดยตรง  
หรือน ํามาเขยา  ดึง  เปนตน  นอกจากนี้อารมณรางเริง  เปนลักษณะที่เด็กแสดงถึงความพึงพอใจ
และมคีวามสขุ  ในระยะ  2-3 เดือนแรกจะสังเกตไดจากการยิ้ม หัวเราะ  การเคลื่อนไหวของแขนขา  
และส ําหรบัการแสดงความรัก  สังเกตไดจากเมื่อเด็กมีอายุ  6 เดือนเปนตนไป มักจะแสดงออกดวย
การพยายามเคลื่อนตัวเขาใกลบุคคลที่ตนรักใคร  เปนตน

4. พฒันาการดานสังคม  :  ตามทฤษฎพีัฒนาการทางจิตสังคมของ Erikson จัด
พฒันาการของทารกแรกเกิดในชวงปแรกอยูในขั้นของการพัฒนาความรูสึกไววางใจพื้นฐาน หรือที่
เรียกวา  “Trust versus mistrust” ซึง่จะท ําใหเด็กผานพนการพัฒนาความรูสึกไมไววางใจไปได 
ทารกในชวง 3-4 เดือนแรก การดูดกลืนอาหารเปนสิ่งที่ทํ าใหเกิดความสุข ดังนั้นชวงเวลาของการ
ดดูนม ซึง่รวมถึงปริมาณของอาหารที่เด็กไดรับ การไดรับการสัมผัส รอยยิ้ม สีหนาของมารดาขณะ
ใหนม ลวนเปนสิ่งที่เด็กรูสึกวาตนไดรับความรักความอบอุน รูสึกไววางใจในตัวมารดาวาสามารถ
ทํ าใหตนรูสึกสุขกายสบายใจไดและพัฒนาความรูสึกที่เปนความไววางใจพื้นฐานนี้ไปสูการสราง
ความรูสึกไววางใจตอผูอ่ืนไดในระยะตอ ๆ ไป

จะเห็นไดวาการเจริญเติบโตและการมีพัฒนาการของทารกจะมีความสมบูรณ แข็งแรง
หรือไมเพียงใด นอกจากจะเปนผลสืบเนื่องมาจากการดูแลรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจของ
มารดาในระหวางการตั้งครรภแลว ยังขึ้นอยูกับการใหดูแลทารกในระยะหลังคลอด การไดรับความ
รักความเอาใจใส ตลอดจนความชวยเหลือจากมารดาเพื่อตอบสนองตอความตองการของทารกใน
ทุกดานจะชวยกระตุนใหทารกมีพัฒนาการที่เหมาะสม ดังนั้นความสามารถของมารดาในการ 
ตอบสนองตอความตองการของทารกอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนการวางรากฐานที่มั่นคงทั้งทาง
รางกายและจิตใจของบุคคลใหเปนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพของสังคมตอไป
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แนวทางการเลี้ยงดูทารกวัยแรกเกิดถึงสองป

สํ าหรบัการวจิัยครั้งนี้ผูวิจัยขอเสนอแนวทางในการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิดถึงสองป  โดย
แบงพฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรออกเปน  5 ดาน  ไดแก  ดานโภชนาการ  ดานการปองกันโรค  ดาน
การดแูลความปลอดภัย  ดานการดูแลสุขภาพ  และดานกิจกรรมการเลน  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ดานโภชนาการ : อาหารทีด่แีละเหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงทารกวัยแรกเกิดถึง 4 
เดอืนแรก คอื นมมารดา ซึ่งนอกจากจะสะอาด สะดวก ปลอดภัยและมีพรอมเสมอทุกเวลาที่ทารก
ตองการ ชวยสรางสายสัมพันธทางจิตใจที่ลึกซึ้งระหวางมารดาและทารกไดอยางที่ไมสามารถ
ประเมนิคาได อีกทั้งยังมีผลดีทั้งกับตัวมารดาและทารกอีกหลายประการ เชน

-นมมารดาในวนัแรก ๆ หลังคลอดจะมีลักษณะคอนขางใส  ออกสีเหลือง ๆ เรียกวา  นม
นํ ้าเหลือง (Colostrums) เปนสารตานทานเชื้อโรคและชวยในการขับข้ีเทาของทารก

-นมมารดามีสารอาหารครบถวน เหมาะสํ าหรับการนํ าไปสรางสมองและรางกายของ
ทารกในชวง  6 เดือนแรก  ทํ าใหทารกไมเปนโรคขาดสารอาหาร  หรือโรคอวนทั้งตัวมารดาเองและ
ตวัทารก  เนือ่งจากไขมันที่สะสมไวขณะตั้งครรภจะถูกนํ ามาใชสรางนํ้ านม สวนทารกจะหยุดดูด
นมเองเมือ่อ่ิม แตถาใหนมขวดผูเลี้ยงดูมักใหทารกกินจนหมดซึ่งอาจเกินความตองการของรางกาย  
ท ําใหเกิดภาวะอวน

-นมมารดามภูีมติานทานเชื้อโรคหลายชนิดที่นมชนิดอื่นไมมี เชน หวัด ทองรวง  ทํ าให
ทารกมีสุขภาพแข็งแรงไม  ปวยงาย

-นมมารดายอยงาย  ทํ าใหทองไมผูก  ขับถายสะดวก
-นมมารดาชวยใหทารกไมเปนโรคภูมิแพตาง ๆ  เชน  ผ่ืนผิวหนัง  หรือโรคหอบหืด
-นมมารดาชวยเสริมสรางสุขภาพฟนของทารก
สํ าหรบัมารดาที่มีความจํ าเปนตองเลี้ยงทารกดวยนมผสม  ควรพิจารณาชนิดของนมโดย

ใชนมผงดัดแปลงหรือที่เปนสูตรอาหารสํ าหรับทารก  (Modified milk for infant /Infant formula) 
ซึง่จะมสีารอาหารเพียงพอและครบถวนสํ าหรับการเจริญเติบโตของทารกวัย 4 ถึง 6 เดือน โดย
สามารถใชเลี้ยงทารกไดตั้งแตแรกเกิด ถึง 1 ป

เพ็ญศรี  พชิยัสนิท  (2528 : 84) กลาวถงึหลักการใหนมบุตรวาควรใหตามความตองการ
ของบตุรหรือใหเมือ่เด็กหิว โดยทั่วไปจะใหวันละ 6 ถึง 7 มื้อ ในชวงแรกทารกอาจจะยังตื่นไมเปน
เวลาแตเมือ่อาย ุ 2 สัปดาหทารกจะเริ่มกินนมเปนเวลา และจะมีความสมํ่ าเสมอขึ้นเมื่ออายุ 10 
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สัปดาหไปแลว เด็กที่สมบูรณแข็งแรงจะมีนํ้ าหนักตัวประมาณ 3-4 กิโลกรัม โดยกินนมทุก ๆ 3-4 
ชัว่โมง  และตองการปริมาณนมวันละประมาณ 6 - 7 ขวด

นอกจากนี้  การใหอาหารเสริมในระยะขวบปแรกเปนสิ่งจํ าเปน  เพราะนํ้ านมมารดาจะมี
จ ํานวนเพยีงพอส ําหรับทารกเพียง 6 เดือนหรืออาจจะนอยกวานั้น  และทารกควรไดรับอาหารเสริม
เมือ่อายุครบ 4 เดือนเต็ม (ชูศรี  ติ้วสกุล 2540 : 13) โดยอาหารเสริมจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ 
จนในทีสุ่ดกลายมาเปนอาหารหลัก 5 หมู สวนนมก็จะกลายมาเปนอาหารเสริมแทน ทั้งนี้ไมควร
เตมิเกลอืหรือนํ ้าตาลลงในอาหารเสริมเพื่อปองกันไมใหทารกไดรับโซเดียมมากเกินไป หรือติดนิสัย
การรบัประทานของเค็มหรือหวาน  (อุมาพร สุทัศนบรรลุ และ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร 2531: 42-47, 
อางถึงใน ชศูรี ติ้วสกุล 2540: 14)

ตารางที ่1 ตารางการใหอาหารทารกวัยแรกเกิด ถึง 12 เดือน ใน 1 วัน

อายุ (เดือน) อาหาร
แรกเกิด – 4 เดือน กนินมแมอยางเดียว  ไมตองใหอาหารอื่น
ครบ 4 เดือนขึ้นไป กนินมแม  ขาวบด ไขแดงตมสุกผสมนํ้ าแกงจืดวันละ 1 มื้อ แลวกินนมจนอิ่ม

ครบ 5 เดือน กนินมแม เพิ่มขาวบด เนื้อปลาสุก สลับกับไขแดงตมสุกผสมนํ้ าแกงจืด  วัน
ละ 1 มื้อ  แลวกินนมแมจนอิ่ม

ครบ 6 เดือน
กนินมแม  ขาวบด เนื้อปลาสุก หรือไขแดงตมสุกผสมนํ้ าแกงจืด  โดยเพิ่มผัก
สุกบดดวยทกุครั้งเปนอาหารแทนนมแม 1 มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ

ครบ 7 เดือน
กนินมแม  เพิ่มเนื้อสัตวสุกบดชนิดอื่น ไก หมู และตับสัตวสุกบด หรือทั้งไข
แดงและไขขาวตมสุกบดลงในขาวและผักบดสลับกับอาหารที่เคยใหเมื่ออายุ
ครบ 6 เดือน  มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ

ครบ 8 – 9 เดือน กนินมแมกบัอาหารเชนเดียวกับอายุครบ 7 เดือน แตบดหยาบและเพิ่ม
ปริมาณมากขึน้เปนอาหารหลักแทนนมได 2 มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1มื้อ

ครบ 10 – 12 เดือน กนินมแมกับอาหารเชนเดียวกับเมื่ออายุ 8 – 9 เดอืนแตเพิ่มปริมาณใหมาก
ข้ึนเปนอาหารหลักแทนนมได 3 มื้อ มีผลไมเปนอาหารวาง 1 มื้อ

ทีม่า : กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองโภชนาการ, คูมอืการใหอาหารเสริมในเด็ก
(กรุงเทพมหานคร, 2538),5.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



39

เมือ่เดก็มอีายุ 1 ปข้ึนไป  เด็กควรไดรับอาหารหลัก 3 มื้อ และมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู  
ซึง่ประกอบดวยขาวหรืออาหารประเภทแปง  เนื้อสัตว ไข  ตับ ถั่วตาง ๆ ผักและผลไม ควรใหเด็ก
ดืม่นมสด หรอืนมถัว่เหลืองวันละ  2 - 3 แกว  นอกจากนี้ไมควรใหเด็กรับประทานอาหารหมักดอง  
เนือ้สัตวทีป่รุงไมสุก อาหารรสจัด ชา กาแฟ และนํ้ าอัดลม เพราะจะทํ าใหระบบการยอยอาหารไมดี

2. ดานการปองกันโรค : ความเจบ็ปวยที่มักพบกับเด็กทารกวัยแรกเกิดถึงสองป สวน
ใหญเปนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและทางเดินอาหารที่มักเกิดจากการติดเชื้อ (เพญ็ศรี พิชัยสนิท 
2528: 197) การสรางภูมิคุมกันโรคสํ าหรับเด็กวัยนี้ทํ าไดโดยการนํ าเด็กไปรับวัคซีน โดยการฉีดหรือ
รับประทาน การนํ าเด็กไปรับวัคซีนบางชนิดตองทํ าหลายครั้งเพื่อใหภูมิคุมกันสูงพอในการปองกัน
โรค ดงันัน้จงึตองนํ าเด็กไปรับวัคซีนใหครบตามกํ าหนดที่แพทยนัด แตถาเด็กปวย ควรคอยใหหาย
ปวยกอน ยกเวนกรณีที่เด็กเปนหวัดเรื้อรังและไมมีไข สามารถนํ าเด็กไปรับวัคซีนได  (วราภรณ    
สยนานนท 2538 :88) และวคัซนีปองกันโรคสํ าหรับเด็กวันนี้ ไดแก วัคซีนปองกันวัณโรค คอตีบ   
ไอกรน บาดทะยัก ไทฟอยด หัด หัดเยอรมัน คางทูม  ตับอักเสบ  และโปลิโอ

ตารางที ่2 ตารางกํ าหนดการรับวัคซีนสํ าหรับเด็กแรกเกิดถึงสองป

อายุ (เดือน) การรับวัคซีนปองกันโรค
แรกเกิด – 1 เดือน ฉดีวัคซีนปอกันวัณโรค (BCG.)

2 – 3 เดือน ฉีดวคัซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก (DTP.) ครั้งที่ 1
กนิวคัซีนปองกันโปลิโอ (OPV.)  ครั้งที่ 1

4 – 5 เดือน ฉีดวคัซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก (DTP.) ครั้งที่ 2
กนิวคัซีนปองกันโปลิโอ (OPV.)  ครั้งที่ 2

6 – 7 เดือน ฉีดวคัซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก (DTP.) ครั้งที่ 3
กนิวคัซีนปองกันโปลิโอ (OPV.)  คร้ังที่ 3

1 1/2 – 2 ป ฉีดวคัซีนปองกันโรคคอตีบ  ไอกรน บาดทะยัก (DTP.) กระตุน
กนิวคัซีนปองกันโปลิโอ (OPV.)  กระตุน

ทีม่า : กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองโภชนาการ, คูมอืการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
(กรุงเทพมหานคร, 2535),6.
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สํ าหรับโรคบางโรคที่พบบอยในเดก็และไมสามารถปองกันไดดวยการนํ าเด็กไปรับวัคซีน  
บิดามารดาสามารถปองกันและลดโอกาสเสี่ยงไดดวยการเอาใจใสบํ ารุงรางกาย ใหบุตรมีสุขภาพ
แขง็แรงสมบูรณอยูเสมอและควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพเปนประจํ า เพื่อชวยสงเสริมพัฒนาการให
เปนไปตามวัย   และเพื่อตรวจดูความผิดปกติตาง ๆ ที่อาจปองกันไดตั้งแตระยะเริ่มตน   สํ าหรับ
ชวง 6 เดือนแรกควรพาไปตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง  เมื่ออายุ 7 เดือนถึง 1 ป ควรพาไปตรวจสุข
ภาพทุก  2 เดือน และเมื่อเด็กอายุได 1 – 2 ป ควรพาไปตรวจสุขภาพทุก 6 เดือน อีกทั้งบิดามารดา
หรือ      ผูดูแลเด็กสามารถสํ ารวจสุขภาพและความผิดปกติของเด็กไดอยางสมํ่ าเสมอ จากการ
ตรวจสอบสวนสูงและนํ้ าหนักของเด็กเปรียบเทียบกับเกณฑเฉล่ียตามวัย การสังเกตความผิดปกติ
จากลกัษณะทัว่ไป รวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมเพื่อดูพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กวามีความ   
สอดคลองกับเด็กวัยเดียวกันหรือไม

นอกจากนี้การดูแลรักษาความสะอาดรางกาย เสื้อผา และเครื่องใชของเด็กเปนสิ่ง
สํ าคัญอีกประการที่ชวยปองกันและลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคในเด็กได  การอาบนํ้ าเด็กเล็ก
ควรท ําอยางนอยวนัละหนึ่งครั้ง  และควรเลือกเวลาอาบในชวงเวลาที่อากาศอบอุน  เชน สายหรือ
บาย  กอนมื้อนม  เมื่ออาบเสร็จจึงใหกินนมและนอน  วันษา  ธนามี (2533 : 194-195) เสนอวิธี
การดแูลรักษาความสะอาดอวัยวะสวนตาง ๆ ของเด็ก ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ตา :  ใชสํ าลชีุบนํ้ าสุกเช็ดจากหัวตาไปหางตา
หู :  เชด็ใบหูและรูหูตื้น ๆ ทุกครั้งหลังอาบนํ้ า
จมูก :  ใชสํ าลพีนัปลายไมชุบนํ้ าสุกบีบพอหมาด  เช็ดนํ้ ามูกที่ติดในจมูกออก
ปาก : ถาในปากมฝีาขาวใหเช็ดออกดวยผาสะอาดชุบนํ้ าแตถารองกวนไมยอมดูด

นมควรพาไปพบแพทย
ฟน :  เมือ่ฟนนํ ้านมข้ึนใหใชผานุมเช็ด เมื่ออายุ 11/2 ถึง 2 ป ฝกใหเด็กแปรงฟน

หลังอาหารทุกมื้อ ถามีฟนผุควรพาไปรักษาทันที ไมควรรอใหผุมากจนตองถอนเพราะจะทํ าให  
แนวฟนเสียหรือฟนแทที่ข้ึนมาแทนผุไปดวย

อวยัวะเพศ:  หลงัอาบนํ ้าเชด็ใหแหง การทํ าความสะอาดหลังจากปสสาวะและอุจจาระ
ใหใชนํ ้าสะอาดลางใหทั่ว จากนั้นใชผาสะอาดซับใหแหงและโรยแปงทาตัว

เล็บ :  ตดัใหส้ันทั้งเล็บมือและเล็บเทา
ผิวหนัง :  ดแูลใหแหง อยาใหเปยกชื้น
สํ าหรับการทํ าความสะอาดเสื้อผาเด็ก ไมควรปลอยใหคราบสกปรกแหงกรังติดเนื้อผา  

เพราะท ําใหซกัออกยาก  ควรซักดวยนํ้ าสบูออน ๆ แลวซักดวยนํ้ าสะอาดจนหมดฟอง จากนั้นนํ าไป
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ตากใหแหง และเก็บแยกจากเสื้อผาของผูใหญ เนื่องจากเสื้อผาเปนสิ่งที่ตองสัมผัสกับผิวหนังของ
เดก็ตลอดเวลา  การดูแลทํ าความสะอาดอยางถูกวิธีนอกจากจะทํ าใหส้ือผาสะอาดแลว ยังชวยให
ไมเกดิการระคายเคืองกับผิวหนังของทารกอีกดวย

3. ดานการดูแลความปลอดภัย : ศรีสมวงศ วรรณศิลป (2528: 49-50) กลาววา การ
จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัยจะชวยปองกันอุบัติเหตุได แมควรเก็บเครื่องใชที่ไมจํ าเปนและอาจเปน
อันตรายออกจากหองที่ใชเลี้ยงเด็กใหหมด เชน แจกัน มีด เปนตน และหองที่เหมาะที่สุดสํ าหรับ
การเลี้ยงเด็กวัย 1 – 2 ป คอื หองทีจ่ดัไวโลง ๆ พื้นเรียบและสะอาด มีอากาศถายเทสะดวก ทั้งนี้
เนือ่งจากเดก็ในวยัดงักลาวเปนวัยเริ่มตนออกสํ ารวจโลกรอบ ๆ ตัว แตเนื่องจากยังมีทักษะในการ
ควบคมุและใชอวัยวะตาง ๆ ยังไมพอ ประกอบกับความรูเทาไมถึงการณจึงมักทํ าใหเกิดอุบัติเหตุที่
ไมคาดฝนอยูเสมอ  เชน  หกลม หัวโน ของเลนชิ้นเล็ก ๆ ติดคอ จมูก หรือที่รูหู  เปนตน

ตารางที ่3  อุบัติเหตุที่พบบอยในเด็กวัยแรกเกิดถึงสองป

อายุ อุบัติเหตุ การปองกัน

แรกเกิด-4 เดือน -หายใจไมออกเพราะหมอน/ที่
นอนอุดจมูกและปาก
-สํ าลักนํ้ านม
-แขน ขา คอ ขัดในซี่ลูกกรง

-ที่ น อนต  อ ง เนื้ อ แน  นและแข็ งพอ
ประมาณ ไมจํ าเปนตองหนุนหมอน
-อุมทารกเวลาใหนม
-ตลูีกกรงใหถี่/ใชฟองนํ้ ากั้นรอบเตียง

4 - 9 เดือน -ตกจากที่สูง
-จมนํ้ าในอาง

-ถูกของมีคมบาด/ไดรับสารพิษ
ทางปาก

-อยาปลอยใหเด็กอยูคนเดียว
-อยางทิ้งเด็กไวในอางนํ้ าตามลํ าพังถึง
แมเด็กจะนั่งเองไดแลว
-ของเลนตองไมมีคม/แงมุม/ทาดวย  
สารพษิ และเก็บของทุกชนิดขึ้นไวในที่
ทีเ่ด็กหยิบไมถึง

9 – 12 เดือน -ของเลนติดคอ หู จมูก -ของเลนตองมีขนาดใหญที่เด็กอมไมได
และไมมีส วนประกอบเล็กๆที่อาจดึง
ออกได เชน ลูกตาของตุกตา
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ตารางที่3 (ตอ)

อายุ อุบัติเหตุ การปองกัน

12 – 24 เดือน -หกลม  หัวโน

-ตกบันได / ที่สูง

-นํ ้ารอนลวก / ของหลนใส

-ไฟดูด

-อยาปลอยใหเด็กอยูคนเดียว ตองดูแล
อยางใกลชิด ซอมแซมตู โตะใหแข็งแรง
- ใช  เครื่ อง เรือนที่มีส  วนฐานมั่นคง  
เคลือ่นที่ไมได หาที่กั้นบันไดและ
หนาตาง
-ไมใหเด็กเขาไปเลนในครัว/ใกลที่รีดผา 
เกบ็กระติกนํ้ ารอนใหสูงพนมือเด็ก ระวัง
อยาใหเด็กดึงผาปูโตะที่มีของรอนวาง
-ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงพนมือเด็ก/หาที่ปด
เตาเสียบ

ทีม่า : ฉววีรรณ จุณณานนท และคณะ, คยุกับหมอเรื่องลูก (กรุงเทพมหานคร : อักษรสัมพันธ,
2529),98-99.

4. ดานการดูแลสุขภาพ : มารดาหรือผูดูแลเด็กควรทราบอาการเริ่มตนหรืออาการ    
ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็กได อีกทั้งสามารถใหความชวยเหลือแกเด็กในเบื้องตนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและทันทวงที ปญหาที่พบบอยในเด็กเล็กและการดูแล เชน

4.1 การรองไห : การรองของเด็กเปนการแสดงออกเพื่อบอกใหมารดาหรือ      
ผูดูแลทราบถึงความตองการของเขา การรองเพราะความเจ็บปวยจะตางจากการรองที่มีสาเหตุ
จากการตกใจ ถกูขัดใจ หรือเวลาหิว เชน ถาเด็กปวดทองจะรองไหตัวงอ เสียงแหลม กํ ามือ ปลาย
เทางอ หนายนแดง บางครั้งมีเหงื่อออก ตัวเย็น ทองแข็ง อืด ถาเปนมากหนาจะซีด มือเทาเย็นและ
อาจชกัได ในเดก็อายุ 3 เดือนบางรายมีการรองเปนเวลา เชน เย็นหรือค่ํ านั้นอาจเกิดจากการปวด
ทอง (Infant colic) ซึง่ไมทราบสาเหตุที่แนนอน แตเขาใจวาเกิดจากการทํ าหนาที่ของระบบทางเดิน
อาหารทีย่งัท ําหนาที่ไดไมสมบูรณ  โดยเด็กจะมีอาการดังกลาวอยูไมเกิน 3 เดือน และไมจํ าเปน
ตองรักษา (Whaley and Wong 1991 : 141-150, อางถงึใน สฤษฎิ  จันทรหอม  2537 : 27)       
วธิกีารใหความชวยเหลือเมื่อเด็กรองนั้น มารดาหรือผูดูแลควรหาสาเหตุของการรอง เชน การวัด
อุณหภมูเิพือ่ดูวาเด็กมีไขหรือไม  ถามีใหเช็ดตัวเพื่อลดไข  ถาเด็กทองอืด ปวดทองเนื่องจากอาหาร
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ไมยอย  มลีมในกระเพาะมากใหอุมเด็กพาดบาแลวลูบหลังใหเรอ  ใชมหาหิงคุทาทีท่องเด็กหรือ
สวนลมออก และควรดูแลเร่ืองอาหารและการผสมนมใหเด็ก

4.2 อาเจียน : การอาเจียนที่พบบอยในเด็กทารก คือ การอาเจียนหลัง          
รับประทานนม ซึง่อาจมีสาเหตุหลายประการ เชน หูรูดของกระเพาะอาหารในเด็กเล็กหยอน การ
รับประทานนมในปริมาณที่มากเกินไปจนทํ าใหมีลมในกระเพาะอาหารและลํ าไส การดูดนมเร็ว 
เกนิไป หรอืเกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เชน การตีบของลํ าไสเล็ก
สวนตน การอักเสบบริเวณลํ าคอ การไอ เปนตน เมื่อเด็กอาเจียนมารดาหรือผูเลี้ยงดูควรสังเกตวา 
เด็กอาเจียนกอนหรือหลังรับประทานนมและหาสาเหตุของการอาเจียน ถาไมทราบหรือไมแนใจ
ควรปรกึษาแพทย แตถาเกิดจากการทองอืด  มีลมในกระเพาะ  ควรใหเด็กดูดนมอยางถูกวิธี คือ  
ไมใหเดก็ดูดลมเขาไปและใหคร้ังละนอย ๆ และชวยใหเรอเปนระยะ หลังจากรับประทานนมแลว
ควรจดัใหเดก็นอนตะแคงขวา และยกศีรษะสูง  ขณะที่อาเจียนถาเปนเด็กเล็กใหจับหนาตะแคง 
สวนเดก็โตจบัใหลุกขึ้นนั่ง และตองทํ าความสะอาดหลังจากอาเจียนแลว (Whaley & Wong 1991 
:472, อางถงึใน  สฤษฎิ  จันทรหอม  2537 : 27)

4.3 ทองเดิน  : เดก็แตละคนจะมีการถายอุจจาระตอวันตางกัน ปกติเด็กเล็กจะ
ไมถายเปนกอนไมมีมูกเลือด เด็กที่รับประทานนมมารดาจะถายเปนสีเหลืองปนเขียวและถายวัน
ละ 2-3 คร้ังตอวัน เด็กที่รับประทานนมผสมสีของอุจจาระจะมีสีซีด คอนขางแข็ง และถายประมาณ
วนัละ 1-2 ครัง้ตอวัน การทองเดินที่เกิดขึ้นอาจมีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารผิดสวน หรือ
มกีารตดิเชือ้ในระบบทางเดินอาหาร ถาสังเกตพบวาเด็กถายเหลวและมีนํ้ าปนมาก ถายบอยครั้ง 
คร้ังแรกตองงดนมหรืองดอาหารเพื่อใหลํ าไสไดพักหรือทํ างานนอยลง พยายามปอนนํ้ าสุกหรือ    
นํ ้าเกลอืแรชนิดซองใหเด็ก ถาอาการทองเดินไมไดเกิดจากการติดเชื้ออาการถายเหลวจะดีข้ึน แต
ถาอาการไมดข้ึีน เร่ิมมีลักษณะของการขาดนํ้ า เชน ผิวหนังแหง ตาลึก กระหมอมบุม จะตองรีบนํ า
สงแพทยเพื่อทํ าการตรวจรักษา (ชนิกา ตูจินดา 2531 : 10)

นอกจากนีอ้าการผิดปกติที่มีสาเหตุซับซอนกวาการเจ็บปวยธรรมดาที่อาจสังเกตได  เชน
1. มพีฒันาการชากวาเด็กปกติในชวงวัยเดียวกัน ที่เห็นชัด คือพัฒนาการดานการ

เคลื่อนไหว
2. กนิล ําบาก กลืนล ําบาก และอาเจียนงาย บางรายมีอาการชักรวมดวย
3. ซมึ แยกตวัจากผูอ่ืน ไมสบตาดวย บางคนทํ ารายตัวเอง
4. เมือ่เรียกชือ่มีทาทีไมไดยิน และไมมีอาการเลียนเสียงในวัย 6 เดือน
5. อยูไมสุข กระสับกระสาย บางรายมีอาการกาวราวรวมดวย  ถาอาการดังกลาวเกิด
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ข้ึนเปนที่ผิดสังเกต ควรนํ าสงแพทย (Hozinski 1984:242, อางถึงใน สฤษฎิ จันทรหอม 2537: 27)
5. ดานกิจกรรมการเลน : สํ าหรบัเดก็ในระยะสองขวบปแรกเปนระยะที่รางกายมีการ

เปลีย่นแปลงมากกวาระยะอื่น นํ้ าหนักและสวนสูงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว การประสานงานของระบบ
สมอง ประสาทและกลามเนื้อมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เด็กในระยะนี้จะพยายาม
เรียนรูทกุส่ิงทกุอยางจากการสัมผัส มือและแขนของเด็กไมอยูนิ่ง มักจะไขวควาสิ่งของตางๆ ตลอด
เวลา ดังนั้นการจัดหาของเลนและการจัดกิจกรรมการเลนที่เหมาะสมกับวัยจึงเปนการปองกัน
ความผดิปกต ิ และชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กไดเปนอยางดี ที่เห็นไดชัดเจนมี 2 ดาน คือ 
พัฒนาการดานการเคลื่อนไหวและดานสติปญญา และในชวงปลายของวัยกิจกรรมการเลนจะมี
สวนชวยสงเสริมพัฒนาการดานภาษาดวย โดยตลอดเวลาที่การเลนดํ าเนินไปเด็กจะมีพัฒนาการ
ทางอารมณและสังคมรวมดวยเสมอ (Pellitteri 1987:179, อางถึงใน สฤษฎิ จันทรหอม 2537: 29) 
ซึ่งการเลือกของเลนและกิจกรรมสํ าหรับเด็ก ที่เปนการสงเสริมพัฒนาการของเด็กอยางแทจริงนั้น 
จ ําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํ านึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสํ าคัญ ฉวีวรรณ จุณณานนท (2529:
112-114) สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมการเลน สํ าหรับเด็กทารกวัยแรกเกิดถึงสองป ดังนี้

ของเลนส ําหรับเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 เดือน ไดแก ของแขวนสีสด  ลูกปดไมใหญ ๆหรือ
หลอดดายทาสีสดรอยเชือก เครือ่งเขยาทีท่ ําใหเกิดเสียงกรุงกริ๋ง กลองเพลง ตุกตานุมๆ ที่มีรูปราง
และขนาดตางกนั ตุกตาไขลานและกลองหยอดหมุด ของเลนเหลานี้จะชวยกระตุนการใชสายตา
และการประสานงานของกลามเนื้อมือและเทา ฝกการฟงเสียงและรูจักผิวสัมผัส

สํ าหรบัเดก็วยั 7 เดือน ถึง 1 ป ควรหาของเลนประเภทหวงยางหรือพลาสติกชนิดนุมไว
ใหทารกไดกดัหรือขยํ้ าเพื่อบริหารเหงือก กลองเปลาขนาดตาง ๆ กันที่มีขนาดเหมาะกับมือเด็กเพื่อ
ฝกการหยบิจบัการท ํางานประสานกันของสายตาและมือ นอกจากนี้เด็กในวัยนี้สามารถเคลื่อนไหว
ไดมากขึน้ดวยการ คืบ คลาน และเริ่มหัดเดิน ดังนั้นควรหาของเลนแบบไขลาน เพื่อชวยสงเสริมให
เดก็สังเกตและเคลื่อนไหวตามสิ่งของ รถหัดเดิน ชวยฝกกลามเนื้อหลังและขาของเด็ก เลนเกมจะเอ 
เพื่อฝกทักษะเรื่องการคงอยูของวัตถุ และฝกใหเด็กใชกลามเนื้อมือในการหยิบของเลนใสตะกรา
หรือกลอง

เมือ่เดก็อายุ 1-2 ป ควรฝกใหเด็กเดินชา-เร็วดวยการเลนรถลาก หรือรถเข็น ลูกบอลผา
หรือกลองพลาสติกขนาด 8-24 นิ้วจะชวยฝกใหเด็กเปรียบเทียบขนาดและการใชมือหยิบของเรียง
ซอนกนั การใหเด็กเลนชุดตักทราย กระดานฆอนตอก เพื่อฝกทักษะการทํ างานประสานกันของ
กลามเนือ้แขนและตา ตุกตาที่บีบแลวเกิดเสียง ชวยฝกใหเด็กจัดกระทํ ากับส่ิงของเพื่อใหเกิดผลที่
ตองการ ภาพตัดตอ 3-6 ชิ้นจะฝกใหเด็กหัดสังเกต จํ า และลองผิดลองถูก ตุกตาไวใหเด็กเลน 
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เลยีนแบบ กลองดนตรี และชุดกระดาษวาดภาพระบายสี ทีเทียนแทงใหญหรือดินสอสี การฝกเรียก
ชือ่สัตว ส่ิงของ อาหาร  ฝกการอานจากภาพ เปนตน

จากแนวคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวมาจะเห็นวา รากฐานของการพัฒนาคนหรือทรัพยากร
มนุษยเพื่อใหไดผลสํ าเร็จอยางยั่งยืนตองเริ่มตนพัฒนาตั้งแตทารกอยูในครรภมารดา ซึ่งนอกจาก
ปจจัยดานพันธุกรรมแลว การอบรมเลี้ยงดูและสิ่งแวดลอมที่ดีจะเปนปจจัยรวมสงเสริมและ
สนบัสนนุใหเดก็ไดมีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ สติปญญาและคุณธรรมอยางตอเนื่อง เด็กจึง
จะเจริญเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเด็กเล็กอยางมีคุณภาพตองเริ่มจากสถาบัน
ครอบครวัทีอ่บอุน บิดามารดามีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาการใหกับเด็กตั้งแตรูวามีการปฏิสนธิ
เกิดขึ้นแลว เพราะการเจริญเติบโตของเซลลสมองจะเร็วมากชวงที่อยูในครรภมารดาและมีหลาย
สวนทีเ่ตบิโตและมีโครงสรางระบบการทํ างานโดยใชประสาทสัมผัส ประสบการณจากสิ่งแวดลอม 
การอบรมเลีย้งดจูะชวยกํ าหนดทิศทางในการดํ าเนินชีวิตในอนาคตเมื่อเขาเติบโตขึ้น ซึ่งการเลี้ยงดู
เด็กของมารดาในขวบปแรกมีความสํ าคัญอยางยิ่งในการสรางพื้นฐานของบุคลิกภาพที่ดีใหกับเด็ก 
เดก็จะพฒันาบคุลิกลักษณะ คานิยม มาตรฐานเชิงจริยธรรมของสังคมจากบิดามารดาและบุคคล
ใกลชิดโดยกระบวนการเลียนแบบ ยอมรับกฎเกณฑของสังคมมาเปนหลักปฏิบัติของตนเองโดย
อัตโนมัติ ดังนั้นมารดาจึงเปนบุคคลที่มีความสํ าคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการสรางและพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย ผูวิจัยจึงตองการศึกษาปจจัยดานสัมพันธภาพของมารดาที่มีในอดีตและปจจุบัน 
ไดแก สัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับและประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญ
ในชีวิตวาจะมีผลตอพฤติกรรมการดูและครรภ และแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของ
มารดาหรือไม อยางไร

สวนที ่2  งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศ

2.1 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส

เนื่องจากสามีของหญิงตั้งครรภ เปนบุคคลที่ใกลชิดที่มีความสํ าคัญกับหญิงตั้งครรภ 
สามารถชวยหญิงมีครรภการปฏิบัติตัวที่ถูกตองและสมํ่ าเสมอ อีกทั้งมีความสํ าคัญตอการสงเสริม
สุขภาพจิตของภรรยาและบุตร สอดคลองกับการศึกษาของ Lemkaw (วนัเพ็ญ บุญประกอบ 2525, 
อางถงึใน มนัทนา ศิลปเวชกุล 2532: 5) ซึ่งพบวา สุขภาพจิตของมารดาจะมีผลตอทารกในครรภ
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วนัเพญ็ กลุนริศ (2524) ศึกษาในหญิงตั้งครรภวัยรุนอายุ 14-18 ป จํ านวน 100 คน ที่มา
ฝากครรภที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา สัมพันธภาพของคูสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับ
การปรับตัวตอการเปนมารดาในระยะตั้งครรภ

นงเยาว อุดมวงศ (2533, อางถึงใน ขนิษฐา ไตรรัตนาภิกุล 2533 : 24) ศกึษาถึง       
ประสิทธภิาพของแรงสนับสนุนจากสามีตอการปฏิบัติตัวของภรรยาครรภแรก จํ านวน 80 คน โดยมี
การใหความรูแกสามีของหญิงตั้งครรภในกลุมทดลอง เร่ืองบทบาทและความสํ าคัญของสามีตอ
ภรรยาขณะตั้งครรภ กระบวนการคลอด รวมถึงวิธีการใหแรงสนับสนุน ประกอบกับการสง       
แบบบันทึกการใหแรงสนับสนุนไปกระตุนใหสามีของหญิงตั้งครรภ เพื่อใหแรงสนับสนุนแกหญิง  
ตัง้ครรภ 2 สัปดาห พบวา หญิงตั้งครรภในกลุมทดลอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติ
ตนดกีวาหญงิตัง้ครรภในกลุมควบคุม และการใหแรงสนับสนุนจากสามีมีความสัมพันธทางบวกกับ
การปฏบิัติตนโดยรวมทุกดานของหญิงตั้งครรภในกลุมทดลอง

บราวน (Brown 1985, อางถงึใน สุมิตตา สวางทุกข 2539 : 30) พบวา แรงสนับสนุนของ
คูสมรสและภาวะเครียดจะเปนตัวทํ านายถึงภาวะสุขภาพไดเปนอยางดี สอดคลองกับการศึกษา
ของวินดเวอร (Windwer) ทีพ่บวา อิทธพิลของการสนับนุจากสามีและเพื่อนมีความสัมพันธกับการ
ใหความรวมมือในการคลอด และสัมพันธภาพของคูสมรสกับการชวยเหลือทางพฤติกรรม สุขภาพ
จะเปนตวัก ําหนดในดานการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภและจากการศึกษาของโลเวนสไตน และ
ไรนฮารท (Lowenstein and Rinehart 1981, อางถงึใน สุมิตตา สวางทุกข 2539 : 30) เกีย่วกับ
องคประกอบทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ
ของหญิงตั้งครรภ  พบวาหญิงตั้งครรภในกลุมที่แตงงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่ง
ภาวะสุขภาพดีกวากลุมที่ไมแตงงาน

จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรสมีความสํ าคัญอยางยิ่งตอ 
การแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ในสวนการเตรียมตัวรับบทบาทการเปนมารดาของ
หญงิตัง้ครรภ และตอทารกในสวนของการใหการเลี้ยงดูอยางเหมาะสมเนื่องจากการมีสัมพันธภาพ
ทีด่รีะหวางสามภีรรยาจะชวยลดภาวะความตึงเครียด และความพรอมในการรับบทบาทหนาที่ของ
การเปนบิดามารดา ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภอยาง  
มปีระสิทธภิาพอันจะนํ าไปสูความสมบูรณแข็งแรงของทารกในครรภอยางหลีกเลี่ยงไมได
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2.2 งานวจิยัที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู

เนือ่งจากการวจิัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนมารดาขณะตั้งครรภ ซึ่งจัดเปนระยะของ
พัฒนาการของชวงวัยที่จะตองมีการปรับตัว เพื่อเตรียมตัวรับบทบาทของการเปนมารดาตั้งแต
ทราบวาตนเองตั้งครรภ ดังนั้นผูวิจัยจึงขอเสนองานวิจัยเฉพาะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
กบับคุลกิภาพ การปรับตัว ความรับผิดชอบและความมีระเบียบวินัย ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรม
ทีเ่กีย่วกบัการอบรมเลี้ยงดู พบวา มีการศึกษาเรื่องอิทธิพลของวิธีการอบรมเลี้ยงดูและทาทีที่บิดา
มารดาปฏิบัติตอบุตรที่มีตอการปรับตัว และการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ดงัที่มุสเซ็น (Mussen
1963 : 193, อางถงึใน จุไรรัตน เสนพงศ  2543 : 11) กลาววา การอบรมเลี้ยงดูในระยะตนของ
ชีวิต ควรมีพื้นฐานในการใหความรักความอบอุนเปนสํ าคัญ เมื่อเด็กโตขึ้นจํ าเปนตองไดรับ          
ส่ิงแวดลอมที่จะสรางเสริมพัฒนาการของเด็กใหกวางออกไป ซึ่งสภาพที่แวดลอมเด็กโดยเฉพาะ
แบบแผนของครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งพฤติกรรมที่บิดามารดาปฏิบัติตอเด็กมีสวน
เกีย่วของกับพัฒนาการของเด็กในดานสุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งในปจจุบันและอนาคต เคลลี่ 
(Kelly 1995, quoted in Daggett et al. 2000) ไดอธิบายเรื่องความคิดเห็น ความเชื่อของบิดา
มารดาในฐานะของผูสรางวา “constructivist.” บคุคลแตละคนจะมีกระบวนการสรางระบบความ
คิดเห็น ความเชื่อจากประสบการณของตัวเอง ประสบการณที่ไดรับมาจากบิดามารดาของตน   
รวมเขากับประสบการณของตนเองในฐานะบิดามารดาจะหลอหลอมระบบความคิดเห็นของบุคคล
แตละคนโดยการนํ าความคิดเห็นความเชื่อเหลานั้นมาตีความและตอบสนองตอพฤติกรรมของบุตร

บณัฑติา อุดมศักดิ์ และ สุนารี เตชะโชควิวัฒน (2523, 2527, อางถึงใน สมคิด       
อิสระวัฒน 2542 : 29) ศกึษาพบวา เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะมีวินัยใน  
ตนเองมากกวา เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันและแบบปลอยปละละเลย      
สอดคลองกับการศึกษาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2521 : 105) ทีพ่บวา ผูที่ถูกอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคมุมากจะเปนผูที่มีความเอื้อเฟอสูง แตจะมีลักษณะความเปนผูนํ าตํ่ า มีวินัยทางสังคมตํ่ า มี
ความสามารถในการควบคุมตนเองนอย

การศึกษาของ Shoban (1950, อางถงึใน เพ็ญรุง วงษสังขทอง 2531 : 78) พบวา ถา
บิดามารดาบังคับและเขมงวดกวดขันกับเด็กมากเกินไปจะทํ าใหเด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 
อารมณไมมั่นคง ไมกลาตัดสินใจ หรือไมกลาแสดงความคิดเห็นและไมเปนตัวของตัวเอง
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ไซมอนสและคณะ (Simons et al. 1991, quoted in Daggett et al. 2000 : 187) ศกึษา
พบวา ผูใหญทีร่ายงายวาตนเองมีบิดามารดาเปนคนหยาบกระดาง รุนแรง เขมงวด เจาระเบียบกับ
เร่ืองทางกายภาพ มีแนวโนมที่จะพัฒนาตัวเองใหเปนบิดามารดาที่เขมงวดกวดขันกับบุตร และ  
พบวา บคุคลที่ไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมดานลบ เชน มักไดรับการลงโทษ ไมไดรับความ
เอาใจใส หรือถูกควบคุมมากเกินไป ภายหลังบุคคลดังกลาวจะกลายเปนบิดามารดาที่มีแต
ความเครียด และรูสึกเปนศัตรู (Lesnik Oberstein, Koers and Cohen 1995 ; Trickett  and 
Susman 1988, quoted in Daggett et al. 2000 : 188) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยในตางประเทศที่
ชีใ้หเหน็วา การเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขันของบิดามารดาจะสงผลใหบุตรเปนคนที่ตองพึ่งพิงผูอ่ืน 
ยอมแพและยนิยอมตามผูอ่ืน โดยลักษณะดังกลาวจะติดตัวไปจนโตเปนผูใหญ และพบวา เด็กที่ 
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยปรับตัวไดดีกวาเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด
กวดขันและแบบปลอยปละละเลย

ดนยั งามมานะ (2518, อางถึงใน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและอบรม 
2526 : 10) พบวา เดก็ที่ไดรับการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยจะมีความรับผิดชอบนอยกวาเด็กที่
ไดรับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมากเกินไป

วราภรณ รักวิจัย (2528 : 44-47, อางถงึใน จุไรรัตน เสนพงศ 2543: 26) ไดทํ าการศึกษา
พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เด็กจะมีลักษณะเปนคนเปดเผย เปนตัวของตัวเอง      
มเีหตุผล มีความรับผิดชอบ อารมณราเริงแจมใส มองโลกในแงดี และสามารถปรับตัวไดดี สวน
การเลี้ยงดูแบบคาดหวัง เด็กจะมีลักษณะเปนคนวานอนสอนงาย ไมเปนตัวของตัวเอง ขาด    
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ชอบพึ่งพาผู อ่ืน ไมมั่นใจในตัวเอง เนื่องจากไมสามารถคนพบ          
ความสามารถในตวัเอง ขณะที่การเลี้ยงดูแบบรักทะนุถนอมมากเกินไป เด็กจะมีลักษณะเอาแตใจ
ตนเอง ตองพึ่งพาผูอ่ืนเสมอ ไมสามารถแกปญหาดวยตัวเอง ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคและ 
ขาดความมั่นใจในตัวเอง ปรับตัวยาก

ววิาหวนั มลูสถาน (2522, อางถึงใน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการเลี้ยงดูและ   
อบรม 2526 : 12) พบวา การเลีย้งดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับความมีวินัย   
ในตนเอง สวนการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยและแบบเขมงวดกวดขันมีความสัมพันทางลบกับ
ความมวีนิยัในตนเองของเด็กวัยรุน และวารินทร มุงสุวรรณ (2518, อางถึงใน คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกจิเร่ืองการเลี้ยงดูและอบรม 2526: 12) พบวา วัยรุนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักมาก
และถกูควบคุมจะนอยมีวินัยในตนเองมากที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

ดังที่ไดกลาวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูขางตนพบวา การศึกษาวิจัย  
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูที่ผานมา ยังไมมีการนํ ามาศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลในระยะ
ยาว ซึ่งสวนใหญจะทํ าการศึกษาในกลุมเด็ก แตพอสรุปไดวาการที่บุคคลไดรับการอบรมเลี้ยงดู   
ในแบบตาง ๆ นั้นจะหลอหลอมใหแตละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกตางกันไป อีกทั้งการอบรมเลี้ยงดู
ยงัมคีวามเกีย่วของกับอารมณ ความคิด ความเชื่อ รวมถึงการมีทัศนคติ การตัดสินใจ คานิยม และ
บรรทดัฐานของบคุคล เนื่องจากการอบรมเลี้ยงดูจัดเปนกระบวนการที่ใชในการถายทอดทางสังคม
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง (Socialization) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 
อิทธพิลของการอบรมเลี้ยงดูที่มารดาเคยไดรับจากครอบครัวในวัยเด็กที่มีตอ พฤติกรรมของตนเอง
ในขณะตั้งครรภหรือไม อยางไร

2.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วของกับประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต

ความรูสึกผูกพนัเปนธรรมชาติของสัมพันธภาพ ซึ่งเปนความรูสึกพิเศษที่เกิดขึ้นกับทารก
โดยเฉพาะเมื่อตองถูกพรากจากมารดา เนื่องจากความผูกพันทางกายภาพไดถูกขัดขวาง ภาวะ  
ตกตะลึงในระยะแรกของการถูกพรากทํ าใหทารกแสดงการประทวง และแสดงความทุกขทรมาน
ทางจิตใจอยางรุนแรง (Panksepp et al. 1985, quoted in McGraw 1987: 622) หากการประทวง
นี้ไมสามารถทํ าใหไดมารดากลับคืนมาอยูกับตนได ในระยะตอมาทารกอาจจะตกอยูในภาวะ     
ส้ินหวงั หดหู เศราโศก และการประทวงเมื่อถูกพรากนี้พบไดในลูกสัตวเชนเดียวกัน จากการศึกษา
ของเคนส (Cains 1979, quoted in McGraw 1987 : 622)  ไดท ําการศึกษากับลูกแกะที่ถูกจับ
แยกจากแมของมัน พบวา ลูกแกะมีการแสดงออกถึงความทุกขทรมานทั้งทางจิตใจและรางกาย
อยางมาก  ลูกแกะวิ่งดวยความเร็ววนไปรอบ ๆ หองที่ถูกขังไว บางครั้งก็หมุนตัวเองและวิ่งเอาตัว
หรือหวักระแทกไปที่ประตูหรือกํ าแพงอยางแรง  กระโดดขึ้นๆลงๆ  มันจะทํ าเชนนี้ซํ้ าแลวซํ้ าเลาดวย
ความออนระโหยโรยแรงอยางมาก สลับไปกับการสงเสียงรองอยางโหยหวนดวยความทุกขทรมาน 
เศราโศกเปนระยะ

สวนเจนเซ็นและโทลแมน (Jensen and Tolman 1962, quoted in McGraw 1987: 
623) ไดทํ าการศึกษาและสังเกตเห็นการประทวงอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นกับลูกลิงเมื่อถูกแยกจากแม
ของมนั และยงักลาววา ส่ิงที่เกิดขึ้นกับลูกลิงที่ถูกแยกจากแมนี้ไมเพียงแตจะสรางความตึงเครียด
ใหกบัลูกลิงอยางมาก แตความตึงเครียดนี้ยังเกิดขึ้นกับผูที่มีประสบการณรวมอยูในเหตุการณ ได
เหน็หรือไดยินเสียงรองดวย
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แอนสวอรทและคณะ (Ainsworth et al. 1971, quoted in Bowlby 1988: 124-125) ได
ท ําการศกึษาดวยการจัดสถานการณที่เรียกวา “Strange situation” และพบวาสามารถจัดคุณภาพ
ของสมัพนัธภาพตามความมั่นคงปลอดภัยได 4 แบบ คือ แบบมั่นคง (Secure attachment) แบบ
หลีกเลี่ยง (Anxious avoidant attachment) แบบลังเลไมแนใจ (Anxious ambivalent 
attachment) และแบบสับสน (Disorganized attachment) โดยการสังเกตปฏิกริยาตอบสนองของ
เดก็ทีม่ตีอมารดาเมื่ออยูในสถานการณที่แปลกออกไป

หลังจากนั้น มีการศึกษาที่พบวาปญหาทางพฤติกรรมของเด็กที่แสดงถึงคุณภาพของ   
สัมพนัธภาพที่ไมมั่นคงในแบบลังเล-ไมแนใจ (Anxious-resistant) และแบบหลีกเลี่ยง (Anxious-
avoidant) จะเกดิขึน้เมือ่เด็กมีอายุระหวาง 4-5 ป โดยเฉพาะกับเด็กที่สภาพแวดลอมในการเลี้ยงดู
ไมมกีารปรับปรุงหรือทํ าใหมีบรรยากาศที่ดีข้ึน (Erickson 1991:10)

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณมารดา(Main, Kaplan and Cassidy 1985, quoted in 
Bowlby 1988:133) พบความสมัพนัธที่ชัดเจนของสัมพัธภาพของมารดากลุมตัวอยางกับมารดา
ของตนเอง และรูปแบบของสัมพันธภาพที่มารดากลุมตัวอยางกับบุตร คือ ในขณะที่มารดากลุมที่มี
สัมพนัธภาพทีม่ัน่คงในวัยเด็กสามารถพูดคุยอยางสบาย ๆ และมีการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับชวง
ชวีติในวยัเดก็ แตมารดากลุมที่มีสัมพันธภาพที่ไมมั่นคงไมสามารถทํ าเชนนั้นได

โบวลบี (Bowlby 1988 : 37) กลาววา มารดาที่มีประสบการณที่มีลักษณะเปนปรปกษ 
ขณะที่เปนเด็กโตขึ้นจะมีสัมพันธภาพแบบวิตกกังวล (Anxious attachment) ซึ่งมี แนวโนมที่
จะเขมงวดกวดขันกับบุตร และเมื่อบุตรโตขึ้นก็จะกลายเปนคนที่มีบุคลิกภาพแบบ    วิตกกังวล มี
ความรูสึกผิดและมคีวามทุกขอันเนื่องมาจากความกลัว มารดาที่ในวัยเด็กมีความทุกขจากการถูก
เล้ียงดูแบบทอดทิ้งและการขูที่จะทิ้ง ถูกทุบตี มีแนวโนมที่จะกระทํ าทารุณตอบุตรของตนสูงกวา
มารดาที่ไดรับการเลี้ยงดูในแบบอื่น (Delozier 1982, quoted in Bowlby 1988 : 37)

มีรายงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาวของสัมพันธภาพในวัยเด็ก
ตอนตน  โดยท ําการศึกษาเปรียบเทียบในเด็กวัย 12 ปข้ึนไปที่มีสัมพันธภาพมั่นคงและไมมั่นคง 
(Secure versus anxious attachments) พบวา เดก็ที่มีสัมพันธภาพแบบมั่นคงในวัยเด็กตอนตน
เปนบคุคลทีแ่กปญหาไดดีกวา มีความเปนมิตรและนํ ากลุมเพื่อนได มีความเห็นอกเห็นใจมากกวา
และมคีวามกาวราวนอย มีความมั่นใจในการดํ าเนินชีวิต มองเห็นคุณคาในตัวเอง ประนีประนอม 
ตดัสนิใจแกปญหาไดดวยตนเองและปรับตัวไดดี ตางจากเด็กที่มีสัมพันธภาพไมมั่นคงในวัยเด็ก ซึ่ง
พบวา มกัแยกตวัออกจากกลุม พึ่งพาผูใหญมาก มีความมั่นใจในตัวเองนอย มักจะแกลงเพื่อนหรือ
ถกูเพือ่นแกลง มีความเปนมิตรนอยและมีสุขภาพจิตไมดี
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สวนงานวจิยัในประเทศที่พบ จะเปนการศึกษาสายสัมพันธระหวางแมที่มีตอบุตรในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ เมื่อแรกคลอด (Bonding) จงึไมขอน ําเสนอในการทบทวนวรรณกรรม และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่ผูวิจัยนํ าเสนอมาขางตน เปนสวนหนึ่งของประวัติ        
สัมพนัธภาพที่ถูกขัดขวาง (attachment history disruption) และผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
และระยะยาวของการถูกพราก หรือการแยกหางจากบุคคลที่อันเปนที่รักที่มีความสํ าคัญของบุคคล   
ผูวจิยัเชือ่วาการมีประวัติแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของบุคคลในอดีตนั้น จะมีผลกระทบตอ
การสรางและการรักษาสัมพันธภาพของบุคคลอยางแนนอน แตก็ไมสามารถสรุปไดวาผลกระทบที่
เกดิขึน้นัน้จะเปนไปในทางบวกหรือลบ เนื่องจากมีการใหเหตุผลที่นาสนใจของการสรางและรักษา
สัมพันธภาพของบุคคลที่ถูกขัดขวางลงในกรณีที่บุคคลตองพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รักไปนั้น
อาจทํ าใหรูสึกไมมั่นคง ไมไดรับความรัก ความใสใจจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต ซึ่งมักจะหมายถึง
บดิามารดา รูสึกถูกทอดทิ้ง สูญเสีย  จึงทํ าใหไมสามารถแสดงออกซึ่งความรัก เพื่อสรางหรือรักษา
สัมพนัธภาพกบัคนอ่ืน ๆ ได ในบางกรณีที่แสดงใหเห็นถึงการมีปญหาในการรักษาสัมพันธภาพ 
โดยมพีฤตกิรรมในการยึดติดบุคคลอื่น ๆ มากผิดปกติ  หรือมีความกังวลอยูตลอดเวลาวาจะตอง
สูญเสียบุคคลอันเปนที่รักอยางไมสมเหตุสมผล เปนตน โดยในกรณีที่กลาวมามีการใหเหตุผลวา
เมือ่บุคคลเคยมีความรูสึกไมมั่นคงแลว เมื่อมีโอกาสไดพบเจอบุคคลที่สามารถตอบสนองตอความ
รูสึกทีเ่คยขาดหายไป จึงใชบุคคลนั้นมาเปนสิ่งทดแทนและยึดเหนี่ยวเอาไว เนื่องจากกลัววาตนจะ
ตองเผชิญกับความรูสึกสูญเสีย จากเหตุผลที่หลากหลายนี้เองผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการมี
ประวัติของสัมพันธภาพที่ถูกขัดขวางลงนั้น จะมีสวนในการทํ านายพฤติกรรมของมารดาขณะตั้ง
ครรภในสวนของการดูแลครรภ รวมถึงแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรที่มารดาจะแสดงออก
ในระยะตอไปไดหรือไม  อยางไร

2.4 งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลครรภ

จากการศึกษาของกรรณิการ กันธะรักษา (2527 : 118 -119) พบวา หญิงตั้งครรภที่มี
อายตุางกนัจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพแตกตางกัน คือ หญิงตั้งครรภวัย
ผูใหญจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพดีกวาหญิงตั้งครรภวัยรุน โดยให    
เหตผุลวา มีการวุฒิภาวะมากกวาทํ าใหบุคคลสามารถปรับตัวและทนตอการเปลี่ยนแปลงในขณะ 
ตั้งครรภ โดยอาศัยสติปญญา การเรียนรูประสบการณในอดีต มองเห็นความสํ าคัญของการมี   
พฤติกรรมปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ มีความพรอมที่จะปรับตัวทั้งทางดานรางกายและ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



52

จิตใจ ประกอบกับการมีอายุมากขณะตั้งครรภ ทํ าใหมีโอกาสเสี่ยงตออันตรายหรือความผิดปกติ
ขณะตั้งครรภ จึงทํ าใหมีความตื่นตัวสูงและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพ 
สอดคลองกับ สุรี โอภาสศิริวิทย (2531 : ก) ศกึษาพบวา อายุมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองใน
ทางบวก แตจากการศึกษาของ ศิริวิทย หลิม่โตประเสริฐ (2534 : 114) กลับพบวาอายุไมมีความ
สัมพนัธกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ

นอกจากนี้ กรรณิการ กันธะรักษา (2527 : 123) ยงัพบอีกวา หญิงตั้งครรภที่มีระดับการ
ศกึษาตางกนัมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพตางกัน สอดคลองกับ Reading 
(1983: 141, อางถงึใน สุมิตตา สวางทุกข 2539: 31) ที่พบวา หญิงตั้งครรภที่มีการศึกษาสูงจะมี
พฤติกรรมการปฏิบัติตนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพของทารกในครรภ กลาวคือ ระดับการศึกษามีความ
สัมพนัธทางบวกกับพฤติกรรมดานสุขภาพ

ก ําแหง จารุจินดา และคณะ (2530) พบวา การใหสุขศึกษาแกหญิงตั้งครรภและสามีชวย
ใหเกดิความเขาใจ และลดความกังวลจากอาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายและจิตใจ
ระหวางตั้งครรภลงได นอกจากนี้ยังชวยใหมีความมั่นใจในการปฏิบัติตนและเตรียมความพรอม
เพือ่การคลอดและการเปนบิดามารดาที่สมบูรณดวย

สมนุ สุเตชะ (2530, อางถึงใน กาญจนา บุญทับ 2534: 30) ศกึษาความสัมพันธของ
ปจจัยคัดสรรกับการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ จาก      
ตวัอยางจ ํานวน 80 ราย พบวา ลํ าดับที่ของการตั้งครรภไมมีความสัมพันธกับการดูแลตนเองใน
หญิงตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โดยใหเหตุผลวา อาจเปนเพราะหญิงตั้งครรภที่มีภาวะ
ความดนัโลหติสูง เมื่อไดรับรูวาตนเองมีภาวะผิดปกติจึงสนใจรับรูวิธีการปฏิบัติตนตามคํ าแนะนํ าที่
ไดรับ ซึ่งตางจากการตั้งครรภในภาวะปกติที่ตนเองเคยมีประสบการณมากอน แตจากการศึกษา
ของกาญจนา บุญทับ (2534: 57) ทีท่ ําการศกึษากับหญิงตั้งครรภในภาวะปกติ พบวา ลํ าดับที่ของ
การตัง้ครรภไมมีความสัมพันธและไมสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสามารถในการดูแล
ตนเองของหญิงตั้งครรภได กลาวคือ หญิงครรภแรกและหญิงครรภหลังมีความสามารถในการดูแล
ตนเองไมตางกัน สวนการศึกษาของกรรณิการ กันธะรักษา (2534) กลับพบวาลํ าดับที่ของการตั้ง
ครรภทีแ่ตกตางกันมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพตางกัน โดยพบวาหญิงครรภ
แรกมพีฤตกิรรมดานกิจกรรมประจํ าวันและดานความคิดเห็นตอการตั้งครรภดีกวาหญิงครรภหลัง

การศึกษาของ วันเพ็ญ กุลนริศ (2530) เร่ืองเจตคติตอการตั้งครรภ ภาพลักษณ           
สัมพนัธภาพของคูสมรสกับการปรับตัวตอการเปนมารดาในหญิงวัยรุนอายุ 14 – 18 ป จํ านวน 
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100 คน ทีฝ่ากครรภทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบวา สัมพันธภาพของคูสมรสมีความสัมพันธทาง
บวกกับการปรับตัวตอการเปนมารดา

พศิมยั เพิม่กระโทก (2529, อางถึงใน กาญจนา บุญทับ 2534)  ท ําการศึกษาความ
สัมพนัธระหวางแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปฏิบัติตนดานสุขภาพของหญิงตั้งครรภ เฉพาะกรณี
จงัหวดันครราชสมีา จากตัวอยาง 152 คน พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวก
กับการปฏิบัติตนดานสุขภาพขณะตั้งครรภ กลาวคือ เมื่อหญิงตั้งครรภไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมอยางเพียงพอจะสงเสริมใหหญิงตั้งครรภมีการปฏิบัติตนที่ดีและถูกตอง ทํ าใหมีสุขภาพ
สมบูรณตลอดการตั้งครรภ  และบุคคลในกลุมสังคมของหญิงตั้งครรภโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คน 
สมาชกิสวนใหญเปนญาติ รองลงมาคือสามีและเพื่อน และบราวน (Brown1985 :72-76, อางถึงใน
สุมติตา สวางทุกข 2539 : 30) พบวา แรงสนับสนุนของคูสมรสและภาวะเครียดจะเปนตัวทํ านาย
ถงึภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภไดเปนอยางดี

นงเยาว อุดมวงศ (2533, อางถึงใน ขนิษฐา ไตรรัตนภิกุล 2533: 24) ไดศึกษาถึง       
ประสิทธภิาพของแรงสนับสนุนจากสามีตอการปฏิบัติตัวของภรรยาครรภแรก จํ านวน 80 คน โดยมี
การใหความรูแกสามีของหญิงตั้งครรภในกลุมทดลองเกี่ยวกับบทบาทและความสํ าคัญของสามีตอ
ภรรยาขณะตั้งครรภ การปฏิบัติตนขณะตั้งครรภของหญิงตั้งครรภ ความสํ าคัญ และกระบวนการ
คลอด รวมถึงวิธีการใหแรงสนับสนุน และการกระตุนใหสามีใหแรงสนับสนุนแกภรรยาครรภแรก 
ทกุ ๆ 2 สัปดาห ผลการทดลองพบวา หญิงตั้งครรภในกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
ในการปฏิบัติตนดีกวาหญิงตั้งครรภในกลุมควบคุม และการใหแรงสนับสนุนจากสามีมีความ
สัมพนัธทางบวกกับการปฏิบัติตนโดยรวมทุกดานของหญิงตั้งครรภในกลุมทดลอง

สวนโลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstein and Rinehart, อางถึงใน ขนิษฐา          
ไตรรัตนาภิกุล  2533 : 24 -25) ไดศกึษาความสัมพันธขององคประกอบทางจิตสังคมกับพฤติกรรม 
การปฏบิตัตินเพื่อดํ ารงไวซึ่งสุขภาพของหญิงตั้งครรภแรก จํ านวน 47 คน พบวา หญิงตั้งครรภกลุม
ทีแ่ตงงานจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนดีกวากลุมที่ไมไดแตงงาน โดยอธิบายวา หญิงตั้งครรภกลุม
ที่แตงงานนั้นจะไดรับความสนใจจากคนในกลุมสังคม คือ ไดรับการสนับสนุนจากสังคมทั้งจาก
ครอบครวัและเพื่อนมากกวากลุมที่ไมไดแตงงาน ซึ่งมักจะไมไดรับการยอมรับจากสังคม จึงสงผล
ใหพฤตกิรรมการปฏิบัติตนในกลุมหญิงตั้งครรภที่แตงงานนั้นดีกวา และอางถึงการศึกษาของ  รูบิน
และวินดเวอร(Rubin and Windwer) ทีพ่บวา การสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการดํ ารงไวซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงครรภแรกและการสนับสนุนกับสัมพันธภาพระหวาง
คูสมรสจะเปนตัวกํ าหนดดานการปองกันสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภอยางมาก สวนวินดเวอร 
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(Windwer) พบวา อิทธพิลการการสนับสนุนจากสามีและเพื่อน มีความสัมพันธกับการใหความ
รวมมือในการคลอด และสัมพันธภาพระหวางคูสมรสกับการชวยเหลือทางพฤติกรรมสุขภาพ    
เปนตวักํ าหนดในดานการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภดวย

จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลครรภที่กลาวมาจะเห็นไดวานอกจากปจจัยสวนบุคคล
อันไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรของหญิงตั้งครรภจะ
มสีวนเกีย่วของกับพฤติกรรมการแสดงออกของมารดาขณะตั้งครรภที่แตกตางกันแลว พบวามีการ
ศึกษาอิทธิพลของปจจัยในเรื่องสัมพันธภาพในชีวิตสมรสที่หญิงตั้งครรภมีตอสามี จะสงผลตอ  
การดูแลตนเองในระยะตั้งครรภใหมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และตลอดเวลาจนถึงระยะหลังการคลอดที่จะมีผลโดยตรงตอตัวของมารดาและทารกในครรภ

2.5 งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร

เนื่องจากแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร เปนสถานการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ภายหลังจากคลอด ซึ่งจากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บุตรที่พบเปนสถานการณปจจุบันของมารดาที่ใหการปฏิบัติดูแลแกบุตรในวัยทารก เชน การวัด
ความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่อยูในระยะพักฟนหลังคลอด พฤติกรรมการ
เลี้ยงดูบุตรวัยขวบปแรกของมารดาที่พาบุตรมารับบริการที่โรงพยาบาล ดังนั้นผูวิจัยจึงของเสนอ
งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ดังนี้

จากการศึกษาของเมอรเซอร (Mercer 1981, อางถงึใน ศิริยุพา สนั่นเรืองศิลป 2536) 
พบวา มารดาที่มีอายุ 20 ปข้ึนไปจะเริ่มมีวุฒิภาวะดานจิตใจพรอมในการเลี้ยงดูบุตร และมารดาที่
มีอายุ 30ปข้ึนไป จะมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะไดรับความสํ าเร็จในการเลี้ยงดูบุตรมากที่สุด ซึ่ง  
สอดคลองกับการวิจัยของ อารี ปุณณะตระกูล (2533) ที่ทํ าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลบุตรของ
มารดาทีม่บีตุรอายุตํ่ ากวา 1 ป ที่ปวยเปนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มารับบริการตรวจรักษา
ที่โรงพยาบาลเด็ก พบวา มารดาที่มีอายุตางกันมีการดูแลบุตรตางกัน แตการศึกษาพฤติกรรม    
สุขภาพของมารดาที่มีบุตรอายุตํ่ ากวา 5 ป ที่ปวยเปนโรคอุจจาระรวงของ นันทิกา มิตรสัมพันธ 
(2534) พบวา ทีม่อีายุตางกันมีการปฏิบัติในการดูแลบุตรที่ปวยเปนโรคอุจจาระรวงไมตางกัน

Selwyn (อางถึงใน ศิริยุพา สนั่นเรืองศิลป 2536) ศึกษาการระบาดของโรคติดเชื้อ   
เฉยีบพลนัของระบบทางเดินหายใจในเด็กเล็กในประเทศกํ าลังพัฒนา 10 ประเทศ พบวา มารดาที่
มกีารศกึษาตํ่ ากวาชั้นประถมศึกษา มีอัตราการเกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ
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ในเด็กสูง แสดงใหเห็นวาระดับการศึกษานั้นซึ่งมีผลตอการใหความดูแลเอาใจใสของมารดาที่     
สงผลตอสุขภาพของเด็ก สอดคลองกับ สุพัตรา โตวัน (2531) ศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูทารกของ
มารดาทีบ่ตุรอายตุํ ่าวา 1 ป พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัย
ทารกตางกนั และระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
วยัทารกของมารดา

สุจนิดา รุงขจรศิลป (2530) ทํ าการศึกษาความรูในการเลี้ยงดูบุตรวัยเด็กเล็กของมารดา
ทีค่ลอดบตุรคนแรกและพักฟนที่โรงพยาบาลราชวิถี จํ านวน 200 คน พบวา มารดาหลังคลอดมี
ความรูในการเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับต่ํ า คือ มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูคิดเปนรอยละ 39.87% และ
มารดาทีม่อีายุ 21 ปข้ึนไปมีระดับความรูในการเลี้ยงดูบุตรวัยเด็กเล็กสูงกวามารดาที่มีอายุ 20 ป
และตํ่ ากวา

บษุรา ใจซ่ือตรง (2533, อางถึงใน เยาวลกัษณ ตันศุภผล 2541: 42) ศึกษาเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนของผูปกครอง ที่พาเด็กมารับบริการตรวจสุขภาพที่    
โรงพยาบาลเดก็ พบวา ผูปกครองที่มีสถานภาพสมรสตางกันจะมีการปฏิบัติตอเด็กตางกัน โดย    
ผูปกครองที่มีสถานภาพสมรสคูจะมีการปฏิบัติถูกตองกวาผูปกครองที่แยกกันอยู หยาราง หรือ 
เปนหมาย

สวนสฤษฎิ จันทรหอม (2537: ข) ศกึษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม  
การเลีย้งดูบุตรของมารดาในครอบครัวกรรมกรกอสราง คือ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
เลี้ยงดูบุตร ความรูและเจตคติของมารดา และพบวาปจจัยที่พยากรณพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
ของมารดาที่ดีที่สุดเรียงตามลํ าดับ คือ สัมพันธภาพของคูสมรส ความรูและเจตคติของมารดาโดย
สามารถรวมกันอธิบายความเปลี่ยนแปลงคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาไดรอยละ 
23.97 และนอกจากนีง้านวจิยัหลายชิ้นชี้ใหเห็นวาอาชีพและรายไดของมารดาเปนปจจัยที่มีความ
สัมพนัธกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา (อังคณา จิราจินต 2530; นติยา สอนสุชล 2536;
สุพตัรา โตวัน 2531; ประมวญ สุพากร และคณะ 2532;  ชศูรี ติ้วสกุล 2540)

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย พบวาการศึกษาเกี่ยวกับแมและเด็กมีการทํ า
ศกึษาทีห่ลากหลายก็จริง แตยังไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาอิทธิพลของสัมพันธภาพที่มีในอดีตและ
ปจจุบันของมารดามาศึกษา อีกทั้งการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลครรภและพฤติกรรมการ
เลีย้งดบูตุรของมารดาจะแยกกลุมตัวอยางในการศึกษา คือ พฤติกรรมการดูแลครรภจะศึกษากับ
กลุมหญิงตั้งครรภ สวนพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กเล็กนั้นจะทํ าการศึกษากับมารดาในระยะหลัง
คลอด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสนใจศึกษาอิทธิพลสัมพันธภาพในปจจุบันและอดีตของมารดา
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ขณะตัง้ครรภ ไดแก สัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหาง
จากบุคคลสํ าคัญในชีวิตวาเปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ และแนวโนมของ      
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกเกิดถึงสองปของมารดาในระยะหลังคลอดไดหรือไม เพื่อใหเปน
ประโยชนในการพัฒนาและขยายขอบเขตของการศึกษา การตระหนักถึงอิทธิพลของปจจัยดาน 
สัมพันธภาพที่มีตอพฤติกรรมของมารดาในระยะตั้งครรภและหลังคลอดตอไป การวิจัยนี้ศึกษา
เฉพาะในมารดาที่ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็กศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

            

  

สัมพันธภาพในชีวิตสมรส
(X1)

การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ(X2)
1.แบบเผด็จการ (X21)
2.ประชาธิปไตย  (X22)
3.ปลอยตามใจเด็ก (X23)

ประวัติการแยกหางจาก บุคคล
สํ าคัญในชีวิต  (X3)

พฤติกรรมการดูแลครรภ
(Y1)

แนวโนมของพฤติกรรม
การเลี้ยงดูบุตร

(Y2)

สถานภาพสวนบุคคล
 อายุ
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 ประสบการณการ

     ตัวแปรอิสระ

   ตัวแปรตาม
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บทที่  3
การดํ าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ 
และประวัติการแยกหางจากบุคคลวํ าคัญในชีวิตที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ และแนวโนม
ของพฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย
มหีญงิตัง้ครรภที่ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรีเปนหนวย
ของการวิเคราะห (Unite of Analysis) มกีารดํ าเนินการวิจัยดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูล

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก สตรีที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก

ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2544   โดยเฉลี่ยตอ
เดอืน จ ํานวน 800 คน  (โดยใชฐานการคํ านวณประชากรโดยเฉลี่ยตอเดือนจากจํ านวนมารดาที่  
มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็กฯ ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2543)

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก  สตรีที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเดก็   ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2544  
ซึง่มกี ําหนดคลอดภายหลังวันเก็บขอมูล จํ านวน  260 คน โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple random sampling) และก ําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางการประมาณคาของ Kreicie  
และ Morgan  (อางถึงใน  พวงรัตน  ทวีรัตน 2540 : 303)
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
        ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  ดังนี้

2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
2.1.1 สถานภาพสวนบุคคล

2.1.1.1 อายุ
2.1.1.2 สถานภาพสมรส
2.1.1.3 ระดับการศึกษา
2.1.1.4 ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

2.1.2  สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส
2.1.3 ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ ไดแก

2.1.3.1 แบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน
2.1.3.2 แบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล
2.1.3.3 แบบปลอยตามใจเด็ก

2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก
2.2.1 พฤตกิรรมการดูแลครรภ   ไดแก  ดานโภชนาการ  ดานการปองกันโรค

ดานการปองกันสุขภาพ และดานสุขภาพจิต
2.2.2 แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  ไดแก    ดานโภชนาการ

ดานการปองกันโรค  ดานการดูแลความปลอดภัย  ดานการดูแลสุขภาพ  และดานการสงเสริม
พฒันาการ

3. เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่งมอืทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบสอบถามใหผูตอบทํ าเอง ประกอบ

ดวยแบบสอบถาม  6  ตอน  ดังนี้
ตอนที ่ 1 แบบสอบถามสถานภาพสวนตัวของมารดาที่มาฝากครรภโรงพยาบาลแมและ

เดก็ ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี จํ านวน 4 ขอ
ตอนที ่2 แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพในชีวิตสมรส มีจํ านวน 15 ขอ
ตอนที ่3 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ มีจํ านวน 30 ขอ
ตอนที ่4 แบบสอบถามประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  มีจํ านวน 11 ขอ
ตอนที ่5 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลครรภ  มีจํ านวน 40 ขอ
ตอนที ่6 แบบสอบถามแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร มีจํ านวน 49 ขอ
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รายละเอียดแตละตอน มีดังนี้
ตอนที่ 1    แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก

อาย ุสถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
เลอืกตอบที่กํ าหนดให  (Force choice)

ตอนที่  2   แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพในชีวิตสมรส (Marital relationships) ผูวิจัยได
ท ําการปรบัปรุงและพัฒนาขึ้นจากแบบสอบถามวัดสัมพันธภาพของคูสมรส  ของวันเพ็ญ  กุลนริศ
(อางถงึใน  จินตนา  วัชรสินธุ  2538 : 118 -121)  ไดแบบสอบถามจํ านวน  15 ขอ  โดยขอคํ าถาม
เปนการประเมินตามความคิดเห็นและความรูสึกของผูตอบเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางผูตอบและ
สามทีีม่ตีอกนัในการดํ าเนินชีวิตครอบครัว  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส  การแบงหนาที่ความรับ
ผิดชอบในครอบครัว  การแสดงความรักความผูกพัน การเผชิญปญหาในครอบครัวและพฤติกรรม
ทางเพศ   ใหผูตอบเลือกตอบไดเพียงตัวเลือกเดียวจากที่กํ าหนดใหตัวเลือกให  4 ตัวเลือก  คือ
ไมเปนความจรงิเลย เปนความจริงบางเล็กนอย  เปนความจริงสวนมาก และ เปนความจริงมากที่
สุด   ทัง้นีข้อคํ าถามมคีวามหมายทั้งทางบวกและทางลบคละกัน  ดังนั้นเกณฑการใหคะแนนจึงขึ้น
อยูกบัความหมายของขอความ  ดังนี้

กรณขีอความมคีวามหมายทางบวก  ใหคะแนนเปน  1, 2, 3, และ 4
กรณขีอความมีความหมายทางลบ    ใหคะแนนเปน  4, 3, 2, และ 1  ตามลํ าดับ

ตอนที่ 3   แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสราง
และพฒันาขึน้จากแนวทางการศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของโบวมไรด(Baumrind, quoted in
McGraw  1987: 641 - 644)  ประกอบกบัแนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะการอบรมเลี้ยงดูของ ชูศรี
หลกัเพชร และสมพงษ  ตริพัฒน  (อางถึงใน  สุนันทา  กาญจนพงศ 2540)  ซึ่งศึกษาตามแนวคิด
และการวเิคราะหพฤติกรรมของพอแม ผูปกครอง ที่แสดงออกมาในการเลี้ยงดูบุตรของมุสเซน
(Mussen 1969) เฮอรลอค  (Hurlock 1964)  ไดแบบสอบถามจํ านวน  30 ขอ  ประกอบดวยขอ
ความของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  3 รูปแบบ ดังนี้ แบบเผด็จการ  (The authoritarian style)  ขอที่
1 - 10  แบบใชอํ านาจอยางมีเหตุผล (The authoritative style)  ขอที่ 11 - 20   และแบบปลอย
ตามใจ  (The permissive style)  ขอที่  21 - 30

แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับเปนแบบสอบถามแบบจัดอันดับคุณภาพตามแบบ
วัดของไลเคริ์ท  (Likert’s rating scale) มี  5 ระดับ  ดังนี้
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ไมเปนความจริงเลย  หมายถึง ผูตอบพิจารณาเห็นวาขอความนั้นเปนสิ่งที่พอแม /
ผูปกครองไมเคยปฏิบัติเชนนั้นตอตนเองเลย

เปนความจรงิเพยีงเล็กนอย  หมายถึง ผูตอบพิจารณาเห็นวาขอความนั้นเปนสิ่งที่
พอแม / ผูปกครองปฏิบัติเชนนั้นตอตนเองบางแตไมบอยนัก

เปนความจรงิเพยีงครึ่งหนึ่ง  หมายถึง ผูตอบพิจารณาเห็นวาขอความนั้นเปนสิ่งที่
พอแม / ผูปกครองปฏิบัติเชนนั้นตอตนเองบาง

เปนความจรงิมากสวนมาก  หมายถึง ผูตอบพิจารณาเห็นวาขอความนั้นเปนสิ่งที่
พอแม / ผูปกครองเคยปฏิบัติเชนนั้นตอตนเองคอยขางบอย

เปนความจรงิมากที่สุด  หมายถึง ผูตอบพิจารณาเห็นวาขอความนั้นเปนสิ่งที่พอแม
/ ผูปกครองมักจะปฏิบัติตอตนเองเชนนั้นอยูเสมอๆ

ก ําหนดใหผูตอบเลือกตอบเพียงคํ าตอบเดียว  โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4,
และ 5  ตามลํ าดับ

ตอนที่  4  แบบสอบถามประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนแบบสอบ
ถามทีผู่วจิยัปรับจากแบบสัมภาษณอยางมีแบบแผน เกี่ยวกับประวัติความผูกพันกับบุคคลสํ าคัญ
ในชวีติซึง่พัฒนามาโดย สมทรัพย สุขอนันต (Somsap Sookanan 1994) ตามแนวคิดของโบวลบี
(Bowlby) และ เดอลอซิเออร  (Delozior) มขีอคํ าถามจํ านวน 11 ขอ เปนขอคํ าถามที่ใชการ
ประเมนิจากประสบการณจริงของผูตอบ เกี่ยวกับประสบการณ และ สภาพความสัมพันธที่  ขาด
ตอนไปของตนเองกับบิดามารดาหรือผูปกครอง พี่นองหรือบุคคลที่มีความสํ าคัญในชีวิตของผูตอบ
ก ําหนดใหตอบเพียงคํ าตอบเดียวจากตัวเลือก 2 ตัวเลือก คือ เคย และไมเคย โดยมีเกณฑการให
คะแนน คอื  เคย  ให 1 คะแนนและ  ไมเคย  ให  0 คะแนน  ตามลํ าดับ

ตอนที่ 5  แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลครรภ  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการปฏิบัติตนเพื่อคงไวซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภของ สุมิตตา
สวางทุกข  (2539)  ตามกรอบแนวคิดของโลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstien and Rinehart,
อางถงึใน สุมิตตา  สวางทุกข  2539 : 8) ไดจ ํานวนขอคํ าถามทั้งสิ้น 40 ขอ ประกอบดวยพฤติกรรม
4 ดาน  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้

1. ดานโภชนาการ หมายถึง การปฏิบัติตนของผูตอบเกี่ยวกับการบริโภคอาหารประเภท
และปริมาณของอาหารที่ตนควรไดรับในระยะตั้งครรภ  ไดแกขอที่ 1 - 10
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2. ดานการปองกันสุขภาพตนเองหมายถึง การปฏิบัติตนเพื่อรักษาและปองกันอันตราย
ทีอ่าจเกดิขึ้นกับตนเองและบุตรขณะตั้งครรภ  เชน  อันตรายที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ  การติดเชื้อ
สารพิษ  เปนตน  ไดแกขอที่  11 - 20

3. ดานกจิกรรมประจํ าวัน หมายถึง  การระมัดระวังตนเองและบุตรในครรภ ในขณะทํ า
กจิวตัรและกจิกรรมตาง ๆ  เชน  การทํ างาน  การออกกํ าลังกาย  การพักผอน  การเดินทาง
การแตงกายและรักษาอนามัยสวนบุคคล  ไดแกขอที่  21 - 30

4. ดานสขุภาพจิต  หมายถึง  ความสามารถในการรักษาสุขภาพจิตที่ดีดวยการควบคุม
อารมณ  การแกปญหาจากความกลัว  ความวิตกกังวล  หรือความเครียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ
และการคลอดบุตร  ไดแกขอที่  31 – 40

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลครรภ  เปนแบบสอบถามที่ใชการประเมินการปฏิบัติตัว
ของผูตอบเกี่ยวกับการระมัดระวังรักษาสุขภาพของตนเองและบุตรในครรภ   และกํ าหนดใหผูตอบ
เลอืกตอบเพียงคํ าตอบเดียวจาก  4 ตัวเลือก  ดังนี้

ไมเปนความจริงเลย  หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ผูตอบไมเคยปฏิบัติหรือเปนสิ่ง
ทีไ่มตรงกับความรูสึกนึกคิดของตน

เปนความจรงิบางเล็กนอย  หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ผูตอบปฏิบัติบางเปนครั้ง
คราว  หรือเปนสิ่งที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของตนเองบาง

เปนความจรงิสวนมาก   หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ผูตอบปฏิบัติอยูบอยครั้ง
หรือเปนสิง่ที่คอนขางตรงกับความรูสึกนึกคิดของตนเองเปนสวนมาก

เปนความจริงมากที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นเปนสิ่งที่ผูตอบปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ
ทกุครัง้  หรือเปนสิ่งที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของตนเองมากที่สุด

ทัง้นีข้อคํ าถามมคีวามหมายทั้งทางบวกและทางลบคละกัน  ดังนั้นเกณฑการใหคะแนน
จงึขึน้อยูกับความหมายของขอความ  ดังนี้

กรณขีอความมีความหมายทางบวก  ใหคะแนนเปน  1, 2, 3, และ 4
กรณขีอความมีความหมายทางลบ    ใหคะแนนเปน  4, 3, 2, และ 1  ตามลํ าดับ

ตอนที่ 6  แบบสอบถามแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร เปนแบบสอบถามที่ผู
วิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดแนวโนมของพฤติกรรมหรือการกระทํ าที่ผูตอบคาดวาจะปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
ความตองการพืน้ฐานของบุตรวัยแรกเกิดถึงสองป โดยพัฒนาจากแนวทางการศึกษาพฤติกรรม
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การเลีย้งดูบุตรวัยแรกเกิดถึงสองปของมารดาของสฤษฎิ  จันทรหอม  (2538 : 8)  ไดขอคํ าถาม
จ ํานวน 49 ขอ มีรายละเอียดดังนี้

1. ดานโภชนาการ  หมายถึง  การดูแลบุตรใหไดรับทั้งปริมาณ และ  คุณภาพของ
สารอาหารที่จํ าเปนตอการเจริญเติบโตของบุตร  ไดแกขอที่  1-10

2. ดานการปองกันโรค  หมายถึง  การดูแลบุตรเพื่อปองกันโรคภัยไขเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับ
บตุร  ไดแก  การนํ าบุตรไปรับวัคซีนตามกํ าหนด  การดูแลรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามัย
ใหแกบตุรเกี่ยวกับ ความสะอาดของรางกาย  เสื้อผาและของใชของบุตร ไดแกขอที่ 11-20

3. ดานการดูแลความปลอดภัย  หมายถึง  การดูแลและปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่
จะเกิดขึ้นกับบุตร  ไดแกขอที่  21 – 30

4. ดานการดูแลสุขภาพ  หมายถึง  การดูแลรักษาใหสุขภาพของบุตรแข็งแรงสมบูรณ
ความสามารถในการสังเกตอาการหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบุตร และความสามารถใน
การตัดสินใจใหความชวยเหลือแกบุตรได  ไดแกขอที่  31 - 40

5. ดานกจิกรรมการเลน  หมายถึง  การดูแลเพื่อสงเสริมพัฒนาการของบุตรดวยการ
จดัหาของเลนและกิจกรรมใหบุตรไดอยางเหมาะสม  ไดแกขอที่  41 - 49

โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ  ตามแบบวัดของไลเคิรท
(Likert’s rating scale) โดยการก ําหนดชวงความคิดเห็นเปนนํ้ าหนักสมมติ  (Arbitrary weighting
method)  ม ี 3 ระดับ  คือ

ไมท ําแนนอน  หมายถึง  เมื่อผูตอบมีความแนใจวาตนจะไมแสดงพฤติกรรมตาม
ขอความนั้นอยางแนนอน

ไมแนใจ     หมายถึง  เมื่อผูตอบรูสึกวานยังไมสามารถตัดสินใจไดวาจะแสดง
พฤตกิรรมตามขอความนั้นหรือไม  หรืออาจจะทํ าบางไมกระทํ าบาง

ท ําแนนอน  หมายถึง  เมื่อผูตอบมีความแนใจวาตนจะแสดงพฤติกรรมตามขอความ
นัน้อยางแนนอน

ใหผูตอบเลอืกตอบเพียงคํ าตอบเดียวทั้งนี้ขอคํ าถามทั้งหมดมีความหมายทางบวกยกเวน
ขอที ่6 มคีวามหมายทางลบ  ดังนั้นเกณฑการใหคะแนนจึงขึ้นอยูกับความหมายของขอความ ดังนี้

กรณขีอความมคีวามหมายทางบวก  ใหคะแนนเปน  1, 2, 3, และ 4
กรณขีอความมีความหมายทางลบ    ใหคะแนนเปน  4, 3, 2, และ 1  ตามลํ าดับ
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4.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีข้ันตอนตังตอไปนี้
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูวิจัยนํ าแบบสอบ

ถามทัง้หมดเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอง ความ
ครอบคลมุตามวัตถุประสงค ความเหมาะสมของสํ านวนภาษา และความครอบคลุมตามเนื้อหา
หลังจากนั้นจึงนํ ามาแกไขปรับปรุงเพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามตามคํ าแนะนํ ากอนนํ าไป
ทดลองใช

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวจิยันํ าแบบสอบถามทั้งหมดที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชกบัมารดาที่มีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษา จํ านวน 30 ราย และ
ค ํานวณหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for Windows virsion 9.1 ไดคาความเชื่อมั่นของ
เครือ่งมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้

2.1 แบบสอบถามสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  =.9251
2.2 แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ ประกอบดวยแบบสอบถาม

การอบรมเลี้ยงดู  3 รูปแบบ  ดังนี้
-  แบบเผด็จการ / เขมงวดกวดขัน =.7849
-  แบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล =.9003
-  แบบปลอยตามใจเด็ก  =.7641

2.3 แบบสอบถามประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตทั้งฉบับ=.7387
โดยการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่งของสเปยรแมน  บราวน  (Spearman Brown’s
split - half method)

2.4 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลครรภ =.9369
2.5 แบบสอบถามแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร =.9757

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเกบ็รวบรวมขอมูลผูวิจัยดํ าเนินการเก็บรวบนวมขอมูลดวยตนเองทั้งหมด โดยมี

ข้ันตอนดังตอไปนี้
1. ผูวจิยัตดิตอขอหนังสือจาก  บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยศิลปากร    ไปยัง

ผูอํ านวยการโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี เพื่อขออนุญาตและขอ
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
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2. ผูวจิยัเดนิทางไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามวันและเวลาที่นัดหมาย โดย
ผูวจิยัแนะน ําตัวและอธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา  ผูวิจัยแจกแบบสอบถามพรอมทั้งชี้แจง
รายละเอยีดในการทํ าแบบสอบถาม ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามและดํ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอมลูดวยตนเอง  จนครบตามจํ านวนกลุมตัวอยางที่กํ าหนดไว

3. น ําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลวมาใหคะแนน และนํ าไปวิเคราะห
ตามวิธีทางสถิติตอไป

6. การวิเคราะหขอมูล
วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for

the Social Science ) ก ําหนดระดับความมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05 โดยกํ าหนดการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้

1.1 สถิติเชิงพรรณา
เพื่อวิเคราหขอมูลสถานภาพสวนตัวของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแม

และเดก็ ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี โดยการแจกแจงความถี่  รอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)

ในการวเิคราะหระดับคาเฉลี่ยของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส ประวัติการแยกหาง
จากบคุคลสํ าคัญในชีวิต  พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของ
มารดาทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ผูวิจัยได
ก ําหนดเกณฑการวิเคราะหจากสูตร

คาพิสัย   =    คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่ าสุด
            จ ํานวนชั้น

ดงัรายละเอียดตอไปนี้
6.1.1 เกณฑการวเิคราะหระดับคาเฉลี่ยของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ดังนี้
คาเฉลีย่  1.00 ถึง 2.00  แสดงวา  สัมพันธภาพในชีวิตสมรสของผูใหขอมูลอยูใน

 ระดับไมคอยดี
คาเฉลีย่  2.01 ถึง 3.00  แสดงวา  สัมพันธภาพในชีวิตสมรสของผูใหขอมูลอยูใน

  ระดับปานกลาง
คาเฉลีย่  3.01 ถึง 4.00  แสดงวา  สัมพันธภาพในชีวิตสมรสของผูใหขอมูลอยูใน

  ระดับดี
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6.1.2 เกณฑการวิเคราะหระดับคาเฉลี่ยของประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญ-
ในชีวิต  ดังนี้

คาเฉลี่ย  0.00 ถงึ  3.66  แสดงวา  มีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
  อยูในระดับนอย

คาเฉลีย่  3.67 ถึง 7.33  แสดงวา  มีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
  อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลีย่  7.34 ถึง 11.00  แสดงวา มีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
  อยูในระดับมาก

6.1.3 เกณฑการวิเคราะหระดับคาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลครรภ  ดังนี้
คาเฉลีย่  1.00 ถึง 2.00  แสดงวา  มีพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับนอย
คาเฉลีย่  2.01 ถึง 3.00  แสดงวา  มีพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับ

  ปานกลาง
คาเฉลีย่  3.01 ถึง 4.00  แสดงวา  มีพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับมาก

6.1.4 เกณฑการวเิคราะหระดับคาคะแนนเฉลี่ยแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู-
บุตร  ดังนี้

คาเฉลีย่  1.00 ถึง 1.66  แสดงวา  มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูใน
  ระดับนอย

คาเฉลีย่  1.67 ถึง 2.33  แสดงวา  มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูใน
  ระดับปานกลาง

คาเฉลีย่  2.34 ถึง 3.00  แสดงวา  มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูใน
  ระดับมาก

6.1.5 เกณฑการวิเคราะหระดับคาคะแนนเฉลี่ยของการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ  3
รูปแบบ  ไดแก  แบบเผด็จการ / เขมงวดกวดขัน   แบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล
และแบบปลอยตามใจเด็กนั้น  ผูวิจัยไดกํ าหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท
(Best 1981 : 179)  ดงันี้

คาเฉลี่ย  1.00  ถึง 1.49  แสดงวา  เคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแบบนั้นๆ
  อยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลีย่  1.50 ถึง 2.49  แสดงวา  เคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแบบนั้นๆ
  อยูในระดับนอย
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คาเฉลีย่  2.50 ถึง 3.49  แสดงวา  เคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแบบนั้นๆ
  อยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย  3.50 ถึง 4.49  แสดงวา  เคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแบบนั้นๆ
  อยูในระดับมาก

คาเฉลีย่  4.50 ถึง 5.00  แสดงวา  เคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแบบนั้นๆ
  อยูในระดับมากที่สุด

1.2 สถิติวิเคราะห
6.2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มา

ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกตามตัวแปร
อิสระ  ดงัรายละเอียด คือ  กรณีที่ตัวแปรอิสระจํ าแนกเปนสองกลุม  ใชการทดสอบคาที  (t - test)
และกรณทีีต่วัแปรอิสระจํ าแนกเปนสามกลุมข้ึนไปใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
( One - way analysis of variance)  โดยใชวิธีการ  LSD เพือ่ทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ใน
กรณีที่คาเอฟ มนียัสํ าคัญทางสถิติ

6.2.2  เปรียบเทยีบความแตกตางแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของ
มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกตาม
ตวัแปรอสิระ  ดังรายละเอียด  คือ  กรณีที่ตัวแปรอิสระจํ าแนกเปนสองกลุม  ใชการทดสอบคาที    
(t - test) และกรณีที่ตัวแปรอิสระจํ าแนกเปนสามกลุมข้ึนไปใชการวิเคราะหความแปรปรวน      
ทางเดียว (One way analysis of variance)  โดยใชวิธีการ  LSD  (Least Significant Different) 
เพือ่ทดสอบความแตกตางเปนรายคู  ในกรณีที่คาเอฟ มนียัสํ าคัญทางสถิติ

6.2.3 วเิคราะหปจจัยดานสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
และประวตัิการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตที่มีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการดูแลครรภ  และ
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก      
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ในภาพรวมโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise
Multiple Regression Analysis)
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บทที่  4
การวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการนํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเรื่อง  “อิทธิพลของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส   ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และ
ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ   และแนวโนมของ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา” ผูวจิยัไดนํ าขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของมารดาที่
มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี จํ านวนทั้งส้ิน 260 คน 
มาวเิคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคํ าบรรยาย ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1     การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2    การวเิคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ  

ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต พฤติกรรมการดูแลครรภ และ�������
�������� � �� �������� � ����� � ของมารดาที่มาฝาก
ครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ตอนที่ 3    การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝาก
ครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  ที่มีอายุ  สถานภาพสมรส  
ระดบัการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน

ตอนที่ 4   การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  ของ
มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ที่มีอายุ  สถาน
ภาพสมรส  ระดับการศึกษาและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน

ตอนที่ 5   การวเิคราะหสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายพฤติกรรมการดู
แลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ตอนที่ 6  การวเิคราะหสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
และประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายแนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม       สุข
ภาพเขต 4  ราชบุรี

ตอนที่ 1  การวเิคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
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สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงเปนมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี จํ านวน 260 คน  โดยจํ าแนกตาม  อายุ  สถานภาพ
สมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  มีรายละเอียดดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม

สถานภาพสวนบุคคล จ ํานวน รอยละ

      อายุ           1. ตํ ่ากวา  20 ป 52 20.0
                         2. อายรุะหวาง 20-29 ป 155 59.6
                         3. มากกวา  30 ป 53 20.4

รวม 260 100.0
สถานภาพสมรส  1. สมรส/อยูดวยกัน 249 95.8

   2. หยาราง/แยกกันอยู 11   4.2
รวม 260 100.0

ระดับการศึกษา    1. ประถมศึกษา 97 37.3
                             2.  มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา 115 44.2
                             3.  สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป 48 18.5

รวม 260 100.0
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  1. เคย 146 56.2
                                               2. ไมเคย 114 43.8

รวม 260 100.0

จากตารางที่ 4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 20 ถึง 29 ปมาก
ทีสุ่ด  คอื มจีํ านวน  155 คน  คิดเปนรอยละ  59.6  รองลงมาคือกลุมผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
มากกวา  30 ป  คือมีจํ านวน  53 คน  คิดเปนรอยละ  20.4  และผูตอบที่มีอายุนอยกวา  20 ป นั้น
มจี ํานวนนอยทีสุ่ด คือมีจํ านวน  52 คน คิดเปนรอยละ  20  ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ทั้งนี้
ผูตอบแบบสอบถามจํ านวนถึง  245 คน  หรือคิดเปนรอยละ  95.8 มีสถานภาพสมรส หรืออยูดวย
กนักบัสาม ี สวนกลุมทีห่ยารางหรือแยกกันอยูกับสามีนั้นมีจํ านวนเพียง  11 คน ซึ่งคิดเปน รอยละ
4.2   โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา  คือ   มี
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จ ํานวนถงึ  115 คน  หรือคิดเปนรอยละ  44.2  ของจํ านวนผูตอบทั้งหมด  รองลงมาคือผูตอบ  
แบบสอบถามทีม่กีารศึกษาในระดับประถมศึกษา  คือมีจํ านวน  97 คน คิดเปนรอยละ  37.3  และ
สวนผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปนั้นมีจํ านวนนอยที่สุด คือ  
48 คน  คดิเปนรอยละ 18.5  นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถามที่เคยมีประสบการณในการเลี้ยงดู
บตุรมาแลว  มีจํ านวน  146 คน คิดเปนรอยละ  56.2  และสวนที่ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดู
บตุรมจีํ านวน  114 คน คิดเปนรอยละ  43.8

ตอนที่ 2  การวเิคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูท่ีเคยไดรับ  ประวัติการ
แยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  พฤติกรรมการดูแลครรภและ������� ���
����� ����������� � ����� � ของมารดาที่มาฝากครรภกับ 
โรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนย   สงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ในการวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ  ประวัติ
การแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  พฤติกรรมการดูแลครรภ  และ������� � ��
����� � ���������� � ����� � ของมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  เพื่อตอบคํ าถามของการวิจัยขอที่  1  ที่
วา   “มารดาทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี มีสัม
พนัธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญใน
ชวีติ พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรม        การเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับใด”

2.1 การวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ ไดแก 
แบบเผดจ็การ/เขมงวดกวดขัน แบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล  แบบปลอยตามใจเด็ก  
และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล         
แมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X) และ             
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (SD.) ดงัรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และคาระดับสัมพันธภาพในชีวิต
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สมรส การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน แบบประชาธิปไตย/
ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล แบบปลอยตามใจเด็ก และประวัติการแยกหางจากบุคคล
สํ าคญัในชีวิตของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4 ราชบุรี

ตัวแปร X SD. คาระดับ

1.สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส 3.1313 .4147 ดี

2.0677 .5852 นอย
3.3823 .9636 ปานกลาง

2.การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
   2.1  เผด็จการ
   2.2 ประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล
   2.3  ปลอยตามใจเด็ก 2.5681 .7834 ปานกลาง
3.ประวตัิการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต 2.1300 1.900 นอย

จากตารางที่  5  พบวา  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี  มีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสอยูในระดับดี  (X = 3.1313, SD. = .4147) โดย
เมือ่พจิารณารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มารดากลุมตัวอยางเคยไดรับทั้ง 3 รูปแบบโดยเรียงลํ าดับ
จากมากไปหานอย พบวา มารดากลุมตัวอยางเคยไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผลและแบบปลอยตามใจเด็กอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน (X = 3.3823,
SD. =.9636 และ X =2.5681, SD.=.7834 ตามล ําดับ) สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการนั้นเปน
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มารดากลุมตัวอยางเคยไดรับในระดับนอย (X=2.0677, SD.=.5852)
และพบวา    มารดากลุมตัวอยางมีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตอยูในระดับนอย
(X= 2.1300, SD. =1.9000)

2.2  การวเิคราะหระดับพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู-
บตุรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ผูวิจัย
ไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ดงัรายละเอียดในตารางที่ 6 และ 7

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย (X)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) คาระดับและอันดับที่ของพฤติกรรม
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การดแูลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4 ราชบุรี

พฤติกรรมการดูแลครรภ X SD. คาระดับ อันดับที่

1.ดานโภชนาการ 2.7535 .4592 ปานกลาง 4
2.ดานการปองกันสุขภาพตนเอง 3.2912 .5267 ดี 1
3.ดานกิจกรรมประจํ าวัน 3.1035 .5180 ดี 3
4.ดานสุขภาพจิต 3.1719 .5212 ดี 2

รวม 3.0800 .4263 ดี -

จากตารางที ่  6  พบวา  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต  4  ราชบุรี   มีพฤติกรรมการดูแลครรภในภาพรวมอยูในระดับดี   (X = 3.0800,
SD. = .4263) และเมือ่แยกพิจารณารายดานแลว พบวา มารดามีพฤติกรรมการดูแลครรภที่อยูใน
ระดบัด ี   3   ดาน     เรียงลํ าดับจากมากไปหานอย      คือ         ดานการปองกันสุขภาพตนเอง
(X = 3.2912 , SD. = .5267) ดานสุขภาพจิต  (X = 3.1719, SD. = .5212) และดานกิจกรรม
ประจํ าวัน  (X = 3.1035, SD. = .5180) และมีพฤติกรรมการดูแลครรภดานโภชนาการอยูในระดับ
ปานกลาง  (X = 2.7535, SD. = .4592) ซึง่อยูในอันดับนอยที่สุดเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการ        
ดูแลครรภดานอื่นๆ

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) คาระดับ และอันดับที่ ของแนวโนม
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ของพฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร X SD. คาระดับ อันดับที่

1.ดานโภชนาการ 2.6196 .3232 ดี 4
2.ดานการปองกันโรค 2.7500 .2185 ดี 2
3.ดานการดูแลความปลอดภัย 2.6688 .3668 ดี 3
4.ดานการดูแลสุขภาพ 2.8062 .2148 ดี 1
5.ดานกิจกรรมการเลน 2.5868 .3436 ดี 5

รวม 2.6883 .2096 ดี -

จากตารางที ่ 7  พบวา  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต     4   ราชบุรี        มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในภาพรวมอยูในระดับดี
(X = 2.6883 , SD. = .2096) และเมือ่แยกพิจารณารายดานแลว พบวา มารดามีแนวโนมของ 
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรทุกดานอยูในระดับดีเชนเดียวกัน โดยเรียงลํ าดับจากมากไปหานอย ได
ดงันี้ ดานการดูแลสุขภาพ (X = 2.8062, SD. = .2148)  ดานการปองกันโรค  (X = 2.75,          
SD. = .2185) ดานการดูแลความปลอดภัย   (X = 2.6688, SD. = .3668)      ดานโภชนาการ     
(X = 2.6196, SD. = .3232) และดานกิจกรรมการเลน  (X = 2.5868, SD. = .3436)

2.3  การวเิคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส    การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
ไดแก  แบบเผดจ็การ  แบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล  แบบปลอยตามใจเด็ก  และ
ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของมารดา ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกตาม  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  ผูวิจัยไดวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(SD.)  ดงัรายละเอียดในตารางที่  8 - 12

ตารางที่ 8  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และคาระดับสัมพันธภาพในชีวิต
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สมรส ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต4
ราชบรีุจ ําแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการ
เลี้ยงดูบุตร

สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส X SD. คาระดับ

อายุ
1. ตํ ่ากวา  20 ป
2. 20 – 29 ป
3. 30  ปข้ึนไป
สถานภาพสมรส
1. สมรส / อยูดวยกัน
2. หยาราง / แยกกันอยู
ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา
3. สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป
ประสบการณการเลี้ยงบุตร
1. เคย
2. ไมเคย

3.0641
3.1553
3.1270

3.1521
2.6606

3.0742
3.0875
3.3514

3.1228
3.1379

.3901

.4031

.4687

.3848

.7263

.4340

.3972

.3454

.4325

.4016

ดี
ดี
ดี

ดี
ปานกลาง

ดี
ดี
ดี

ดี
ดี

รวม 3.1313 .1447 ดี

จากตารางที่ 8  พบวามารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม 
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี  มีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสอยูในระดับดี ( X = 3.1313, SD. = .4147) โดย
กลุมตัวอยางทีม่อีายุ ระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกันนั้นมีสัมพันธภาพ
ในชวีติสมรสอยูในระดับดีเชนเดียวกัน โดยมีรายละเอียดเรียงลํ าดับจากมากไปหานอย ดังนี้ กรณี
ทีจ่ ําแนกตามกลุมอายุพบวา มารดาที่มีอายุ 20 ถึง 29 ป  เปนกลุมที่มีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสดี
ที่สุด  (X = 3.1553, SD. = .4031) รองลงมาคือกลุมที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปและกลุมที่มีอายุตํ่ ากวา 
20 ป  ( X = 3.1270  และ  3.0641  , SD. = .4687  และ  .3901  ตามลํ าดับ )  กรณีที่จํ าแนกตาม
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ระดบัการศกึษา  พบวา  มารดาที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปเปนกลุมที่มีสัมพันธภาพใน
ชวีิตสมรสดีที่สุด  ( X = 3.3541  ,  SD. = .3454 )  รองลงมาคือมารดาที่มีการศึกษาระดับมัธยม
ศกึษาหรือเทียบเทา  และประถมศึกษา  ( X = 3.0875 และ  3.0742  , SD. = .3972 และ .4340  
ตามล ําดบั) กรณีที่จํ าแนกตามประสบการณการเลี้ยงดูบุตร พบวา มารดาที่ไมเคยมีประสบการณ
การเลีย้งดบูตุรมีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสดีกวากลุมที่ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร
( X = 3.1379  และ  3.1228 , SD. = .4016  และ .4325  ตามล ําดับ )    ทั้งนี่กรณีที่จํ าแนกตาม
สถานภาพสมรส  พบวา  มารดาที่สมรสหรืออยูดวยกันกับสามีนั้นมีสัมพันธภาพสมรสอยูในระดับ
ดีกวา มารดาที่หยารางหรือแยกกันอยูกับสามีที่มีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสอยูในระดับปานกลาง   
( X = 3.1521 , SD. = .3848  และ X = 2.6606, SD. = .7263)

ในการวเิคราะหระดับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับของมารดา ที่มาฝากครรภกับ
 โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี   ผูวิจัยจํ าแนกเปน   3  รูปแบบ  ไดแก  
แบบเผดจ็การ / เขมงวดกวดขัน   แบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล และแบบปลอย
ตามใจเดก็ จ ําแนกตาม อายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร
ดงัรายละเอียดในตารางที่  9,10  และ 11

ตารางที่ 9  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)   และคาระดับการอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน       ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
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แมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี จํ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ /
เขมงวดกวดขัน X SD. คาระดับ

อายุ
1. ตํ ่ากวา  20 ป
2. 20 – 29 ป
3. 30  ปข้ึนไป
สถานภาพสมรส
1. สมรส / อยูดวยกัน
2. หยาราง / แยกกันอยู

2.1788
2.0213
2.0943

2.0747
1.9091

.5988

.5665

.6280

.5893

.4763

นอย
นอย
นอย

นอย
นอย

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา
3. สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป
ประสบการณการเลี้ยงบุตร
1. เคย
2. ไมเคย

2.0536
2.1296
1.9479

2.0009
2.1199

.5950

.6091

.4895

.5131

.6326

นอย
นอย
นอย

นอย
นอย

รวม 2.0677 .5852 นอย

จากตารางที่  9  พบวา  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี   ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ /  เขมงวดกวดขันในระดับนอย
( X = 2.0677, SD. = .5852) โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกันนั้น ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ /   เขมงวดกวดขันอยู
ในระดับนอยเชนเดียวกัน  โดยมรีายละเอียดเรียงลํ าดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  กรณีที่จํ าแนก
ตามอาย ุ พบวา  มารดาที่มีอายุตํ่ ากวา  20 ปไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน
เปนลํ าดับแรก  (  X = 2.1788 , SD. = .5899 )  รองลงมาคือมารดาที่มีอายุ  30 ปข้ึนไป  และ ที่มี
อายุ  20 – 29 ป  ( X = 2.0943  และ 2.0213  ,  SD. = .6280  และ  .5665  ตามลํ าดับ )   กรณีที่
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จ ําแนกตามสถานภาพสมรส  พบวา  มารดาที่สมรส / อยูดวยกันกับสามีไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบเผดจ็การ / เขมงวดกวดขันมากกวามารดาที่หยาราง / แยกกันอยูกับสามี  ( X = 2.0747 และ  
1.9091  ,  SD. = .5893 และ  .4763  ตามลํ าดับ )  กรณีที่จํ าแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  
มารดาทีม่กีารศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ / เขมงวด
กวดขันเปนลํ าดับแรก  ( X = 2.1296 , SD. = .6091 )  รองลงมาคือ มารดาที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป  ( X = 2.0536 และ 1.9479  , SD. = .5950 และ 
.4895  ตามล ําดบั )  และกรณีที่จํ าแนกตามประสบการณการเลี้ยงดูบุตร พบวา มารดาที่ไมเคยมี
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรมากอน ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ / เขมงวดกวดขันมาก
กวามารดาที่ เคยมีประสบการณเลี้ยงดูบุตร(X = 2.1199 และ 2.0009 ,SD. = .6326 และ .5131 )

ตารางที่ 10  แสดงคาเฉลี่ย (X)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  และคาระดับการอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับแบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล ของมารดาที่มาฝากครรภกับ
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โรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรีจํ าแนกตาม  อายุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย /
ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล X SD. คาระดับ

อายุ
1. ตํ ่ากวา  20 ป
2. 20 – 29 ป
3. 30  ปข้ึนไป
สถานภาพสมรส
1. สมรส / อยูดวยกัน
2. หยาราง / แยกกันอยู

3.4000
3.3503
2.0943

3.3956
3.0818

.9404

.9438

.6280

.9668

.8761

ปานกลาง
ปานกลาง
นอย

ปานกลาง
ปานกลาง

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา
3. สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป
ประสบการณการเลี้ยงบุตร
1. เคย
2. ไมเคย

3.3371
3.3087
3.6500

3.4432
3.3044

.9835

.9545

.9167

.9845

.9347

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง

รวม 3.3823 .9636 ปานกลาง

จากตารางที่  10  พบวา  มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลในระดับ
ปานกลาง  ( X = 3.3823 , SD. = .9636 )  โดยเมือ่จํ าแนกตามสถานภาพสมรสและประสบการณ
การเลีย้งดบูตุร  พบวา  ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลใน
ระดบัปานกลางเชนเดียวกัน  โดยมีรายละเอียดเรียงลํ าดับจากมากไปหานอย  ดังนี้  กรณีที่จํ าแนก
ตามสถานภาพสมรส  พบวา  มารดาที่สมรสหรืออยูดวยกันกับสามีไดรับการอบรมเลี้ยงดูใน
ลักษณะดงักลาวมากกวามารดาที่หยารางหรือแยกกันอยูกับสามี  ( X = 3.3956 และ 3.0818  , 
SD. = .9668 และ  .9438  ตามลํ าดับ  กรณีที่จํ าแนกตามประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  พบวา  
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มารดาที่เคยมีประสบการณเลี้ยงดูบุตรมากอนไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผลมากกวามารดาที่ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  ( X = 3.4432  และ  
3.3044  , SD. = .9845 และ  .9347  ตามล ําดบั )    กรณีที่จํ าแนกตามอายุ  พบวา  มารดาที่มี
อายตุํ ่ากวา  20 ป ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลเปนลํ าดับแรก    
รองลงมาคือ มารดาที่มีอายุ  20 – 29 ป  โดยทั้ง 2 กลุมนี้ไดรับการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะนี้ใน
ระดบัปานกลาง  (  X = 3.4000 และ 3.3503   , SD. = .9404  และ .9438 ตามลํ าดับ )  สวน
มารดาทีม่อีายุ  30 ปข้ึนไปไดรับการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะดังกลาวในระดับนอย ( X = 2.0943 , 
SD. = .6280 )และกรณทีีจ่ ําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  มารดาที่มีการศึกษาสูงกวามัธยม
ศกึษาขึน้ไปไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลอยูเปนลํ าดับแรก     
(X = 3.6500 ,SD. = .9167) รองลงมาคือ มารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม
ศกึษาหรอืเทยีบเทา  ซึ่งทั้ง  2 กลุมนี้ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย / ใชอํ านาจอยางมี
เหตผุลในระดับปานกลาง  ( X = 3.3371 และ 3.3087  , SD. = .9835  และ  .9545  ตามลํ าดับ )

ตารางที่ 11  แสดงคาเฉลี่ย (X)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และคาระดับการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ
แบบปลอยตามใจเด็ก ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



80

ศนูยสงเสรมิสุขภาพเขต 4 ราชบุรี จํ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็ก X SD. คาระดับ

อายุ
1. ตํ ่ากวา  20 ป
2. 20 – 29 ป
3. 30  ปข้ึนไป
สถานภาพสมรส
1. สมรส / อยูดวยกัน
2. หยาราง / แยกกันอยู

2.5692
2.5368
2.6585

2.5916
2.0364

.7133

.7811

.8601

.7874

.4411

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
นอย

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา
3. สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป
ประสบการณการเลี้ยงบุตร
1. เคย
2. ไมเคย

2.4701
2.6087
2.6688

2.4254
2.6795

.7918

.7751

.7812

.7482

.7947

นอย
ปานกลาง
ปานกลาง

นอย
ปานกลาง

รวม 2.5681 .7834 ปานกลาง

จากตารางที่ 11 พบวา มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต     4      ราชบุรี            ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็กในระดับปานกลาง
( X = 2.5681, SD. = .7834) และเมือ่จํ าแนกตามอายุ พบวา มารดาทุกกลุมอายุไดรับการอบรม
เลีย้งดแูบบปลอยตามใจเด็กในระดับปานกลางเชนเดียวกัน    โดยมารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูในลักษณะดังกลาวเปนลํ าดับแรก (X = 2.6585, SD. = .8601) รองลงมาคือ 
มารดาทีม่อีายุตํ่ ากวา 20ป และมารดาที่มีอายุ 20 – 29 ป (X = 2.5692 และ 2.568, SD.= .7133 
และ .7811 ตามลํ าดับ) กรณีที่จํ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวามารดาที่สมรสหรืออยูดวยกัน
กบัสามไีดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็กในระดับปานกลาง (X = 2.5913, SD. = 
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.7874 ) ซึง่มากกวามารดาที่หยารางหรือแยกกันอยูกับสามี ซึ่งไดรับการอบรมในลักษณะดังกลาว
ในระดับนอย ( X = 2.0364 , SD. = .4411) กรณทีีจ่ ําแนกตามระดับการศึกษา พบวา มารดาที่มี
การศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็กเปนลํ าดับแรก    
(X = 2.6688 , SD. = .7812) รองลงมาคอื มารดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   
(X = 2.6087, SD. =.7751 ) ซึง่ทัง้ 2 กลุมนี้ไดรับการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะดังกลาวในระดับ 
ปานกลางเชนเดยีวกัน  สวนมารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษานั้นไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยตามใจเด็กในระดับนอย (X = 2.4701, SD.= .7918)   และในกรณีที่จํ าแนกตามประสบ
การณการเลี้ยงดูบุตร  พบวา มารดาที่ไมเคยมีประสบการณเลี้ยงดูบุตรมากอนไดรับการอบรม
เลีย้งดูแบบปลอยตามใจเด็กในระดับปานกลาง (X = 2.6975, SD. = .7947)  มากกวามารดาที่
เคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตรที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะดังกลาวในระดับนอย         
(X = .4254, SD. =.7482 )

ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และคาระดับประวัติการแยกหาง
จากบคุคลสํ าคัญในชีวิต    ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรีจํ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร

ประวัติการแยกหางจาก
บุคคลสํ าคัญในชีวิต X SD. คาระดับ

อายุ
1. ตํ ่ากวา  20 ป
2. 20 – 29 ป
3. 30  ปข้ึนไป

2.15
2.14
2.06

1.76
1.89
2.07

นอย
นอย
นอย

สถานภาพสมรส
1. สมรส / อยูดวยกัน
2. หยาราง / แยกกันอยู

2.11
2.45

1.91
1.60

นอย
นอย

ระดับการศึกษา
1. ประถมศึกษา
2. มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา
3. สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป
ประสบการณการเลี้ยงบุตร
1. เคย
2. ไมเคย

2.33
2.17
1.60

1.97
2.32

2.17
1.79
1.45

1.74
2.07

นอย
นอย
นอย

นอย
นอย

รวม 2.13 1.90 นอย

จากตารางที่ 12  พบวา   มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต   4   ราชบุรี    มีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตอยูในระดับนอย
( X = 2.13 , SD. = 1.90)  และเมือ่จํ าแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ 
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร พบวา ตางมีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตอยูในระดับ
นอยเชนกนั โดยมีรายละเอียดเรียงตามลํ าดับจากมากไปหานอย ดังนี้ กรณีจํ าแนกตามอายุ พบวา 
มารดาทีม่อีายุตํ่ ากวา20 ปมีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตเปนลํ าดับแรก (X = 2.15, 
SD. = 1.76) รองลงมาคือมารดาที่มีอายุ 20 – 29 ป และ ที่มีอายุ 30 ปข้ึนไป (X = 2.14          
และ  2.06, SD. = 1.89 และ 2.07 ตามล ําดบั) กรณีจํ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา มารดาที่     
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หยารางหรือแยกกันอยูกับสามีมีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต มากกวา มารดาที่
สมรสหรืออยูดวยกันกับสามี  ( X =2.45  และ  2.11  , SD. = 1.60  และ 1.91  ตามล ําดับ )  กรณี
จ ําแนกตามระดบัการศึกษา  พบวา  มารดาที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีประวัติการแยกหาง
จากบุคคลสํ าคัญในชีวิตเปนลํ าดับแรก ( X = 2.33 , SD. = 2.17 ) รองลงมาคือ มารดาที่มีการ
ศกึษาระดบัมธัยมศกึษาหรือเทียบเทาและมารดาที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป (X=2.17 
และ 1.60, SD. =1.79 และ1.45 ตามลํ าดับ) สวนกรณีที่จํ าแนกตามประสบการณการเลี้ยงดูบุตร 
พบวา มารดาที่เคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตรมากอนมีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญ
มากกวามารดาที่ไมเคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร    (X = 2.32 และ 1.97,   SD. = 2.07 และ 
1.74 ตามลํ าดับ)

ตอนที ่ 3  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มา
ฝากครรภกบัโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ที่มี อายุ
สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน

ในการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดา ที่มา       
ฝากครรภกบัโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มีอายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน เพื่อตอบคํ าถามของการวิจัยขอที่ 2 ที่วา 
“มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มีอายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน มีพฤติกรรม           
การดแูลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ตางกันหรือไม    อยางไร”

ตารางที่ 13  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของพฤติกรรมการดูแลครรภของ
มารดาทีม่อีายตุางกันที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพ
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เขต 4  ราชบุรี

อายุ n X SD. คาระดับ
ตํ ่ากวา  20 ป 52 2.9505 .5073 ปานกลาง

20-29 ป 155 3.1000 .4033 ดี
30 ปข้ึนไป 53 3.1486 .3851 ดี

จากตารางที ่13  แสดงวามารดาที่มีอายุระหวาง 20-29 ปและที่มีอายุมากกวา  30 ป
ข้ึนไป  มคีาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดีกวามารดาที่มีอายุตํ่ ากวา  20 ป ที่มี  
คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับปานกลาง

ตารางที่ 14  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA) ของพฤติกรรมการ
ดแูลครรภของมารดาที่มีอายุตางกัน ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
ศนูยสงเสริม สุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม 1.184 2 .592 3.315 .038
ภายในกลุม 45.886 257 .179

รวม 47.070 259

จากตารางที ่14  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา     มารดาที่มีอายุแตกตางกัน
มพีฤตกิรรมการดูแลครรภ แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    จึงทํ าการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคู  LSD  (Least Significant Difference) ไดผลดังตารางที่ 15
หมายเหตุ : ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบความเทากันของคาแปรปรวน  (Homogeneity of variance) 
พบวาไมเทากัน ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใช One-way ANOVA

ตารางที ่15  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลครรภ  เปนรายคู  ของมารดาที่มี
อายตุางกนั  ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4
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ราชบุรี

อายุ ตํ ่ากวา 20 ป
(X = 2.9505)

20-29 ป
(X = 3.1000)

30 ปข้ึนไป
(X = 3.1486)

ตํ ่ากวา  20 ป  (X = 2.9505) -
20-29 ป  (X = 3.1000) .1495 * -
30 ปข้ึนไป  (X = 3.1486) .1981 * .0486 -

*p <.05
จากตารางที่ 15  แสดงวามารดาที่มีอายุระหวาง 20 - 29 ป และมารดาที่มีอายุ  30 ป

ข้ึนไป เมือ่เปรียบเทียบกับมารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20ป พบวา มีพฤติกรรมการดูแลครรภแตกตางกัน
อยางมนียัสํ าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน  โดยมารดาที่มีอายุระหวาง      
20– 29 ปและมาดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปมีพฤติกรรมการดูแลครรภดีกวามารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20 ป

ตารางที ่16  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมละเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกสถานภาพสมรส
โดยการทดสอบคาที่  (t- test)

สถานภาพสมรส n X SD. t Sig.

สมรส / อยูดวยกัน 249 3.0916 .4187 2.095 .037
หยาราง / แยกกันอยู 11 2.8182 .5289

จากตารางที่ 16  แสดงวามารดาที่มีสถานภาพสมรส ตางกัน มีพฤติกรรมการดูแลครรภ
แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ตารางที่ 17  แสดงคาเฉลี่ย (X)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  ของพฤติกรรมการดูแลครรภของ
มารดาทีม่ีระดับการศึกษาตางกัน  ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ระดับการศึกษา n X SD. คาระดับ

ประถมศึกษา 97 3.0361 .4592 ดี
มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา 115 3.0637 .4211 ดี
สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป 48 3.2078 .3453 ดี

จากตารางที่ 17  พบวามารดาทุกระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือ
เทยีบเทา และสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดี

ตารางที่ 18  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ของพฤติกรรมการ
ดแูลครรภของมารดาที่มีระดับการศึกษาตางกัน ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม 1.002 2 .501 2.794 .063
ภายในกลุม 46.068 257 .179

รวม 47.070 259

จากตารางที ่18    ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา มารดาที่มีการศึกษาแตกตาง
กนั มีพฤติกรรมการดูแลครรภไมแตกตางกัน

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดา   ที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมละเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี จํ าแนกตามประสบการณ
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การเลี้ยงดูบุตร  โดยการทดสอบคาที่  (t- test)

ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร n X SD. t Sig.

เคย 114 3.1090 .4243 .969 .334
ไมเคย 146 3.0574 .4280

จากตารางที่ 19  พบวา มารดาที่เคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตรและที่ไมเคยมี
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรมีพฤติกรรมการดูแลครรภไมแตกตางกัน

ตอนที ่ 4  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของ
มารดาทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ที่มี
อาย ุ สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน

ในการวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ของมารดา
ทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน เพื่อตอบคํ าถามของการวิจัยขอที่
2 ทีว่า “มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มี
อาย ุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน มีพฤติกรรมการ
ดแูลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ตางกันหรือไม    อยางไร”

ตารางที่ 20  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บตุร  ของมารดาที่มีอายุตางกัน   ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

อายุ n X SD. คาระดับ

ตํ ่ากวา  20 ป 59 2.5981 .2845 ดี
20-29 ป 155 2.7177 .1692 ดี

30 ปข้ึนไป 53 2.6908 .2074 ดี

จากตารางที ่ 20   แสดงวามารดาทุกกลุมอายุ คือ อายุตํ่ าวา 20ป  อายุ 20-29 ปและ
อาย ุ30 ปข้ึนไปมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับดี

ตารางที่ 21  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA) แนวโนมของ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาทีม่อีายตุางกัน ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม .557 2 .279 6.649 .002
ภายในกลุม 10.771 257 .042

รวม 11.328 259

จากตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา มารดาที่มีอายุแตกตางกันมี
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จึงทํ า
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู LSD (Least Significant Difference) ไดผลดังตารางที่ 22
หมายเหตุ : ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบความเทากันของคาแปรปรวน  (Homogeneity of variance) 
พบวาไมเทากัน ซึ่งไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการใช One-way ANOVA

ตารางที ่22 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรเปนรายคู
จ ําแนกตามอายุของมารดากลุมตัวอยางที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

อายุ ตํ ่ากวา 20 ป
(X=2.5981)

30 ปข้ึนไป
(X=2.6908)

20-29 ป
(X=2.7177)

ตํ ่ากวา  20 ป  (X=2.5981) - - -
30 ปข้ึนไป   (X=2.6908) .0927 * - -
 20-29 ป    (X=2.7177) .1196 * .0269 -

*p <.05
จากตารางที่ 22  แสดงวามารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไป และมารดาที่มีอายุ     20 - 29 ป 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบั  มารดาที่มีอายุตํ่ ากวา  20 ป  พบวา มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
แตกตางกนั อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง โดยมารดาที่มี
อายุระหวาง  20 – 29 ป และมารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไป มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดี
กวามารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20 ป

ตารางที ่23  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบบุตรของมารดา    ที่มา
ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมละเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกตาม
สถานภาพสมรส  โดยการทดสอบคาที่  (t- test)

สถานภาพสมรส n X SD. t Sig.

สมรส / อยูดวยกัน 249 2.6914 .2081 1.143 .254
หยาราง / แยกกันอยู 11 2.6178 .2313

จากตารางที ่ 23   พบวามารดาที่มีสถานภาพสมรส แตกตางกัน มีแนวโนมของ   
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 24  แสดงคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บตุรมารดาที่มีระดับการศึกษาตางกัน ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

ระดับการศึกษา n X SD. คาระดับ

ประถมศึกษา 97 2.6375 .1993 ดี
มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา 115 2.6978 .2226 ดี
สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป 48 2.7683 .1661 ดี

จากตารางที ่ 24   แสดงวามารดาทุกระดับการศึกษา คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
หรือเทยีบเทา และสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับดี

ตารางที่ 25  การวเิคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way ANOVA) แนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีระดับการศึกษาตางกัน ที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม .568 2 .284 6.781 .001
ภายในกลุม 10.761 257 .0420

รวม 11.328 259

จากตารางที่ 25   ผลการวเิคราะหความแปรปรวน พบวา  มารดาที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกนั มแีนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จงึท ําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู LSD  (Least Significant Difference)  ไดผลดัง
ตารางที่ 26

ตารางที่ 26  แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  เปนรายคู
ของมารดาที่มีระดับการศึกษาตางกัน  ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
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ศนูยสงเสริม  สุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
(X=2.6375)

มธัยมศึกษา
(X=2.6978)

สูงกวามัธยมศึกษา
(X=2.7683)

ประถมศึกษา (X=2.6375) - - -
มธัยมศึกษา  (X=2.6978) .0630 * - -
สูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไป

(X=2.7683)
.1308 * .0705 * -

*p <.05
จากตารางที่ 26  แสดงวามารดาที่มีระดับการศึกษาทั้ง  3 ระดับมีแนวโนมของ       

พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตร แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมารดาที่มีการ
ศกึษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปจะมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กบักลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา  ตามลํ าดับ และมารดาที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดามีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา

ตารางที่ 27  การเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา     ที่มา
ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมละเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  จํ าแนกตาม
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร  โดยการทดสอบคาที่  (t- test)

ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร n Y SD. t Sig.

เคย 114 2.6803 .1910 -.546 .585
ไมเคย 146 2.6946 .2228

จากตารางที่ 27   มารดากลุมที่เคยมีประสบการณการเลี้ยงดูบุตรและไมเคยมี
ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรมีพฤติกรรมการดูแลครรภไมแตกตางกัน
ตอนที ่ 5  การวเิคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรม
เลีย้งดูทีเ่คยไดรับ  และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่สงผลตอ
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พฤติกรรมการดแูลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนย
สงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ในการวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
เคยไดรับ  ทั้ง 3  รูปแบบ  คือ  แบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตยหรือแบบใชอํ านาจอยางมีเหตุผล  
แบบปลอยตามใจเด็ก  และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  เปนปจจัยที่สงผลตอ
พฤตกิรรมการดูแลครรภของมารดากลุมตัวอยาง  ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความ
สํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ  (Stepwise multiple regression analysis)  เพื่อตอบคํ าถาม
ของการวจิยัขอที่ 3 ที่วา”สัมพันธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และประวัติ
การแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายพฤติกรรรมการดูแลครรภ 
และแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก 
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  หรือไม  อยางไร”

5.1  การวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในชีวิตสมรส
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตยหรือแบบใชอํ านาจอยางมี
เหตผุล  แบบปลอยตามใจเด็ก  ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต     และพฤติกรรมการ
ดแูลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  
ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 28

ตารางที ่28  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในชีวิตสมรส (X1)
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ (X21) แบบประชาธิปไตย (X22)
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แบบปลอยตามใจเด็ก (X23) ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต (X3) และ
พฤติกรรมการดูแลครรภ (Y1) ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
(X2)

ตัวแปร

พฤติกรรมการ
ดูแลครรภ

(Y1)

สมัพันธภาพใน
ชีวิตสมรส

(X1)
เผด็จการ
(X21)

ประชาธิปไตย
(X22)

ปลอยตามใจ
(X23)

ประวัติการแยก
หางจากบุคคล
สํ าคัญในชีวิต

(X3)

Y1 1.000
X1    .485 ** 1.000

X21 .085 -.137 * 1.000
X22    .461 **   .429 ** -.044 1.000
X23     236 **   .180 **    .147 *     .346 ** 1.000
X3 .057 -.126 *    .139 * -.121 -.066 1.000

** p < .01
 * p < .05

จากตารางที ่ 28 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา  
สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตย  การอบรมเลี้ยงดูที่เคย
ไดรับแบบปลอยตามใจเด็ก และพฤติกรรมการดูแลครรภมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมี      
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ( r = .485, .461, .236 ตามลํ าดับ )  โดยสมัพันธภาพในชีวิต
สมรสกบัพฤติกรรมการดูแลครรภมีความสัมพันธกันมากที่สุด  ( r = .485 )
 ความสมัพนัธของตัวแปรอิสระ พบวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรสกับการอบรมเลี้ยงดูที่
เคยไดรับแบบประชาธิปไตยและการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบปลอยตามใจเด็ก มีความสัมพันธ
กนัทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (r = .429, .180  ตามลํ าดับ ) การอบรมเลี้ยงดู
ที่เคยไดรับแบบเผด็จการหรือเข็มงวดกวดขันกับการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบปลอยตามใจเด็ก 
และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ( r = .147, .139  ตามลํ าดับ)   การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตย 
และการอบรมเลีย้งดูแบบปลอยตามใจเด็ก มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ( r = .346 )  โดยทีก่ารอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน ประวัติ
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การแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตและสัมพันธภาพในชีวิตสมรสมีความสัมพันธกันทางลบอยาง
มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ( r =    -.137 และ -.126  ตามลํ าดับ )

5.2  การวเิคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
ทีเ่คยไดรับแบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตย แบบปลอยตามใจเด็ก  ประวัติการแยกหางจาก
บคุคลส ําคัญในชีวิต  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 29

ตารางที ่29  แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการทํ านายพฤติกรรมการ
ดแูลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพ
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เขต 4  ราชบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความสํ าคัญของ
ตัวแปรที่นํ าเขาสมการ (Stepwise multiple regression)

ลํ าดับตัวทํ านาย R R2 Adj R2 b Beta t Sig.
1.สัมพันธภาพในชีวิตสมรส

(X1) .485 .236 .233 .394 .384 6.797 .000

2.การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย
(X22) .560 .314 .308 .142 .320 5.704 .000

3.การอบรมเล้ียงดูแบบเผด็จการ
(X21) .579 .335 .328 .095 .131 2.546 .011

4.ประวัติการแยกหางจากบุคคล
สํ าคัญในชีวิต    (X3) .593 .352 .342 .029 .131 2.529 .012

Constant = 1.111                 S.E. = .194              F = 34.407              Sig = .000

จากตารางที่ 29  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธภิาพในการทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภ
ของมารดา  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือ
ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล   การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการหรือเข็มงวดกวดขัน   และ
ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต   โดยสัมพันธภาพในชีวิตสมรสไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลํ าดับที่ 1  สามารถทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาไดรอยละ  23.6  และ
เมือ่เพิม่ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผล    การ
อบรมเล้ียงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการหรือเขมงวดกวดขัน และประวัติการแยกหางจากบุคคล
สํ าคญัในชวีติ เขาดวยกันแลว ประสิทธิภาพในการทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาเพิ่ม
ข้ึนอีกรอยละ  7.8, 2.1  และ  1.7  ตามลํ าดับ  โดยตัวแปรทั้ง  4 ตัวดังกลาว  สามารถรวมกัน
ท ํานายพฤตกิรรมการดูแลครรภไดรอยละ  35.2  และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอย
พหคุณูตามล ําดับความสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ  มีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .000
สามารถเขยีนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Ŷ   =   1.111  + .394 (X1)  +  .142 (X22)  +  .095 (X21) +  .029 (X3)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

z   =   .384 (X1)  +  .320 (X22)  +  .131 (X21)  +  .131 (X3)
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ตอนที ่ 6  การวเิคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรม
เลีย้งดูทีเ่คยไดรับ  และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่สงผลตอ
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและ
เด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี

ในการวเิคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรม
เลีย้งดทูีเ่คยไดรับ  ทั้ง 3  รูปแบบ  คือ  แบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตยหรือแบบใชอํ านาจอยาง
มเีหตผุล แบบปลอยตามใจเด็กและประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่สงผล
ตอแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดากลุมตัวอยาง ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามล ําดับความสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ  (Stepwise multiple regression analysis)
เพือ่ตอบคํ าถามของการวิจัยขอที่ 3 ที่วา ”สัมพนัธภาพในชีวิตสมรสลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ได
รับและประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตเปน ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายพฤติกรรม
การดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล
แมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรีหรือไม อยางไร”

6.1 การวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง สัมพันธภาพในชีวิตสมรส
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตยหรือแบบใชอํ านาจอยาง
มเีหตผุล  แบบปลอยตามใจเด็ก  ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต และแนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 30

ตารางที ่30  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในชีวิตสมรส (X1)
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ (X21) แบบประชาธิปไตย (X22)
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แบบปลอยตามใจเด็ก (X23) ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต (X3) และ
แนวโนมของพฤติกรรม การเลี้ยงดูบุตร (Y2) ของมารดาที่มาฝากครรภกับ
โรงพยาบาลแมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพ เขต 4  ราชบุรี

การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
(X2)

ตัวแปร

แนวโนมของ
พฤติกรรมการ
เลี้ยงดูบุตร

(Y1)

สมัพันธภาพใน
ชีวิตสมรส

(X1)
เผด็จการ
(X21)

ประชาธิปไตย
(X22)

ปลอยตามใจ
(X23)

ประวัติการแยก
หางจากบุคคล
สํ าคัญในชีวิต

(X3)

Y1 1.000
X1     .235 ** 1.000

X21 .035 -.137 * 1.000
X22     .259 **    .429 ** -.044 1.000
X23 .049    .180 **     .147 *     .346 ** 1.000
X3 -.009 -.126 *     .139 * -.121 -.066 1.000

** p <  .01
 * p <  .05

จากตารางที่ 30  เมือ่พจิารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบ
วา  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส    การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยาง
มีเหตุผล    และแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r  = .235, .259 ตามลํ าดับ)  โดยการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบ
ประชาธิปไตยจะมีความสัมพันธหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผลจะมีความสัมพันธกับแนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรมากกวาสัมพันภาพในชีวิตสมรส

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ  พบวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรส กับ การอบรมเลี้ยงดู
ทีเ่คยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผล  และการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบ
ปลอยตามใจเดก็มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  (  r  = .429, 
.180  ตามลํ าดับ )  โดยทีสั่มพนัธภาพในชีวิตสมรสกับการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ
และประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสํ าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  (  r  =  -.137 , -.126  ตามลํ าดับ )   การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบเผด็จการ
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หรือเขมงวดกวดขัน กับการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบปลอยตามใจเด็ก  และประวัติการแยกหาง
จากบคุคลส ําคญัในชีวิต   มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
( r  = .147, .139  ตามลํ าดับ) การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมี
เหตผุลกบัการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบปลอยตามใจเด็กมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (  r  =  .346 )

6.2 การวเิคราะหตัวแปร  ไดแก  สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู
ทีเ่คยไดรับแบบเผด็จการ  แบบประชาธิปไตยหรือแบบใชอํ านาจอยางมีเหตุผล  แบบปลอยตามใจ
เดก็  ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต  เปนปจจัยที่สงผลตอแนวโนมของพฤติกรรมการ
เลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก  ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4  
ราชบรีุ  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 31

ตารางที ่31  แสดงการวิเคราะหตัวแปร   ที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูสมการทํ านายแนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก
ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี  โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลํ าดับ
ความสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ (Stepwise multiple regression)

ลํ าดับตัวทํ านาย R R2 Adj R2 b Beta t Sig.
1.การอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตย

(X22) .259 .067 .062 .0421 .194 2.941 .004

2.สัมพันธภาพในชีวิตสมรส
(X1) .293 .086 .079 .0767 .152 2.303 .022

Constant = 2.306                 S.E. = .095              F = 12.110              Sig  = .05

จากตารางที่ 31  พบวา ตัวแปรทีม่ปีระสิทธิภาพในการทํ านายแนวโนมของพฤติกรรม
การเลีย้งดูบุตร  ไดแก  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจอยางมีเหตุผล   
และสมัพนัธภาพในชีวิตสมรส    โดยการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตยหรือใชอํ านาจ
อยางมเีหตผุล ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลํ าดับที่ 1 สามารถทํ านายแนวโนมของพฤติกรรม
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การเลี้ยงดูบุตรไดรอยละ  6.7  และเมือ่เพิ่มตัวแปรสัมพันธภาพในชีวิตสมรส เขาดวยกันแลว     
ประสิทธภิาพในการทํ านายแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรเพิ่มข้ึนอีกรอยละ  1.9  โดยเมื่อ
ตวัแปรทัง้  2 ตัว  สามารถรวมกันทํ านายแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรไดรอยละ 8.6  และ
สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความสสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการมี
นยัสํ าคญัทางสถิติที่ระดับ  .05  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
และคะแนนมาตรฐาน  ดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Ŷ   =   2.306  + .0421 (X22)  +  .0767 (X1)  
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

z   =   .194 (X22)   +   .152 (X1)
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บทที่ 5
สรปุ อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ

การวจิยัครัง้นีมุ้งศึกษาอิทธิพลของสัมพันธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับ และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านาย     
พฤติกรรมการดูแลครรภ และ แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา สํ าหรับ             
สัมพนัธภาพในชวีิตสมรสพัฒนาจากแนวความคิดของ วันเพ็ญ กุลนริศ การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ
ศึกษาตามแนวทางการศึกษาของ  โบวมไรด (Baumrind) ซึ่งแบงรูปแบบการเลี้ยงดูออกเปน         
3 รูปแบบ ไดแก เผด็จการ/ เขมงวดกวดขัน (The authoritarian style) ประชาธิปไตย/ใชอํ านาจ
อยางมีเหตุผล (The authoritative style) และปลอยตามใจเด็ก (The permissive style)      
ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตปรับมาจากแนวทางการศึกษาของ สมทรัพย สุขอนันต 
พฤติกรรมการดูแลครรภศึกษาตามแนวทางการศึกษาพฤติกรรมการคงไวซึ่งภาวะสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภของ สุมิตตา สวางทุกข ศึกษาตามกรอบแนวคิดของ โลเวนสไตนและไรนฮารท 
(Lowenstein and Rinehart) และแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรศึกษาและปรับมาจาก
แนวทางการศกึษาของ สฤษฎิ จันทรหอม ผลการวิจัยที่ได สามารถใชเปนแนวทางในการวางแผน
เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมใหหญิงตั้งครรภและสามีมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และตระหนักถึงอิทธิพล
ของสัมพันธภาพที่ตนเองมีตอบุคคลใกลชิดในอดีตในสวนของการไดรับการอบรมเลี้ยงดูและการมี
สัมพันธภาพที่ขาดหายไป ที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการ  
เลีย้งดบูตุร ทัง้นี้เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตัวมารดาและ
ทารก ซึ่งถือเปนทรัพยากรที่สํ าคัญในการพัฒนาประเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
หญงิตัง้ครรภที่ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  4  ราชบุรี  ระหวาง
เดอืนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 จํ านวน 260 คน เปนผูใหขอมูล เครื่องมือ  ที่ใชใน
การรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ(%)     คาเฉลี่ย 
(X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) และการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความสํ าคัญของ
ตวัแปรที่นํ าเขาสมการ (Stepwise multiple regression analysis)
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สรปุผลการวิจัย

1.ผลการวเิคราะหขอมูลสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม    มีรายละเอียดดังนี้
มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี   

สวนใหญมอีายุ 20-29ป  (รอยละ 59.6)  มีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา     
โดยกวาครึง่หนึง่มีประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรของตนเองมากอน และเกือบทั้งหมดมีสถานภาพ
สมรส หรืออยูดวยกันกับสามี

2.การวเิคราะหระดับสัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ ประวัติการแยก
หางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรใน
วยัทารกของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี

2.1   สัมพนัธภาพในชีวิตสมรสโดยภาพรวมอยูในระดับดี (X=3.1313, SD.=.4147)
2.2 การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากบิดามารดาหรือผูปกครองในวัยเด็ก เมื่อพิจารณา

เรียงล ําดบัการอบรมเลี้ยงดูทั้ง 3 รูปแบบจากมากไปหานอย พบวา มารดาไดรับการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล และ แบบปลอยตามใจเด็กในระดับปานกลาง 
(X=3.3823, SD.=.9636 และ X=2.5681, SD.=.7834 ตามลํ าดับ) และไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เผดจ็การ/เขมงวดกวดขันในระดับนอย (X=2.0677, SD.=.5852)

2.3 ประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของมารดาอยูในระดับนอย
(X=2.13, SD.=1.90)

2.4 พฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาโดยภาพรวมอยูในระดับดี  (X= 3.0800,
SD.=.4263) และเมือ่พจิารณารายดาน พบวา มารดามีพฤติกรรมการดูแลครรภ 3 ใน 4 ดานอยูใน
ระดบัด ี เรียงลํ าดับจากมากไปหานอย ดังนี้ มารดามีพฤติกรรมการดูแลครรภดานการปองกันสุข
ภาพตนเองดีที่สุด (X=3.2912, SD.=.5267) รองลงมาคือ ดานสุขภาพจิต (X=3.1719, 
SD.=.5212) และดานกิจกรรมประจํ าวัน   (X = 3.1035,  SD.=.5180)       ทัง้นีม้ารดามีพฤติกรรม
การดแูลครรภดานโภชนาการอยูในระดับปานกลาง (X =2.7535, SD.=. 4592) และอยูในลํ าดับ
สุดทายเมื่อเทียบกับพฤติกรรมการดูแลครรภดานอื่น ๆ

2.5 แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา โดยภาพรวมอยูในระดับดี 
(X=2.6883, SD.=. 2096) และเมือ่พจิารณารายดาน พบวา มารดามีแนวโนมของพฤติกรรม    
การเลีย้งดบูตุรทกุดานอยูในระดับดีเชนเดียวกัน เรียงลํ าดับจากมากไปนอย คือ มารดามีแนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดานการดูแลสุขภาพดีที่สุด (X=2.8062, SD.=. 2148) รองลงมาคือ 
ดานการปองกันโรค (X=2.7500, SD.=. 2185) ดานการดูแลความปลอดภัย (X= 2.6688, 
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SD.=.3668) ดานโภชนาการ (X=2.6196, SD.=. 3232) และดานกิจกรรมการเลนเปนอันดับ     
สุดทาย (X=2.5868, SD.=. 3436)

3. การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝากครรภ
กบัโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับ   
การศกึษา  และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน

3.1 มารดาทีม่ีอายุตางกันมีระดับพฤติกรรมการดูแลครรภตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยพบวา มารดาที่มีอายุ 20-29 ป และมารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปมี        
พฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดี (X=3.1486, SD.=. 3851 และ X = 3.1000, SD.=. 4033 
ตามล ําดบั)  และมารดาทั้งสองกลุมนี้มีพฤติกรรมการดูแลครรภดีกวามารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20   ป     
ซึง่มพีฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับปานกลาง   (X = 2.9505, SD.=. 5073)

3.2 มารดาที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมการดูแลครรภตางกันอยางมี  
นัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมารดาที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกันกับสามีมีพฤติกรรม  
การดแูลครรภดีกวามารดาที่มีสถานภาพหยารางหรือแยกกันอยูกับสามี (X=3.0916, SD.=. 4187 
และ X= 2.8182, SD.=. 5289)

3.3 มารดาทีม่รีะดับการศึกษาและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกันมีพฤติกรรม
การดูแลครรภไมแตกตางกัน

4. การวเิคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา
ทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี ที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษาและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน พบวา

4.1 มารดาทกุกลุมอายุมีระดับแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรอยูในระดับดี 
แตเมื่อทํ าการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา มารดาที่มีอายุตางกันมีแนวโนมของ       
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือมารดาที่มีอายุ 20-29 ป 
(X =2.7177, SD.=. 1692) และมารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไป (X = 2.6908, SD. =. 2074) มแีนวโนม
ของพฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20 ป (X=2.5981,SD.=. 2845)

4.2 มารดาทีม่สีถานภาพสมรสและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน มีระดับ
แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรไมแตกตางกัน

4.3 มารดาที่มีการศึกษาทุกระดับการศึกษามีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บตุรอยูในระดับดี แตเมื่อทํ าการทดสอบความแตกตางเปนรายคู พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
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มารดาที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดา
ทีม่กีารศกึษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา และมารดาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทยีบเทามแีนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดาที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา

5. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ 
(Stepwise multiple regression analysis) ของสมัพันธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรม  
เล้ียงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยทํ านายที่สงผลตอ    
พฤตกิรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพ
เขต 4 ราชบุรี พบวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับแบบประชาธิปไตย/ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน และประวัติการแยกหางจาก
บคุคลส ําคญัในชีวิต มีอิทธิพลในการทํ านายรวมกัน ตอ พฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มา 
ฝากครรภกบัโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรี  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ

6. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลํ าดับความสํ าคัญของตัวแปรที่นํ าเขาสมการ 
(Stepwise multiple regression analysis) ของสมัพันธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรม  
เล้ียงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยทํ านายที่สงผลตอ     
แนวโนมของพฤติกรรมกาเลี้ยงดูของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม
สุขภาพเขต 4 ราชบุรี พบวา การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล 
สัมพนัธภาพ ในชวีติสมรสมีอิทธิพลในการทํ านายรวมกันตอแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
ของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4 ราชบุรีอยางมี   
นยัสํ าคัญทางสถิติ

อภปิรายผลการวิจัย

จากสรุปผลการวิจัยที่กลาวมาสามารถนํ ามาอภิปรายในรายละอียดตามสมมติฐานของ
การวจิัยที่กํ าหนดไว 4 ขอดังนี้

สมมติฐานขอที่ 1 : มารดาทีม่ีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และประสบการณ
การเลี้ยงดูบุตรตางกันทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศนูยสงเสริมสุขภาพเขต 4  ราชบุรี      
มพีฤติกรรมการดูแลครรภ  ตางกัน
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ผลการศึกษาพบวามารดาที่มีอายุและสถานภาพสมรสตางกันมีพฤติกรรมการดูแลครรภ
ตางกัน สวนมารดาที่มีระดับการศึกษา และประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน มีพฤติกรรม      
การดูแลครรภไมแตกตางกัน

อายุและสถานภาพสมรส : ผลการศกึษาพบวา มารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปมีคาเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการดูแลครรภดีที่สุด (X=3.1486, SD.=.3851) รองลงมาคือ มารดาที่มีอายุ 20-29 ป
(X=3.1000, SD.=.4033) โดยมารดาทั้งสองกลุมนี้มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดี
สวนมารดาที่มีอายุตํ่ ากวา 20 ป มีคาเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลครรภนอยที่สุด (X=2.9505,
SD.=.5073) ทัง้นีเ้มือ่น ํามาวิเคราะหเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการดูแลครรภจํ าแนกตามกลุม
อาย ุ พบวา มารดาที่มีอายุตางกันจะมีพฤติกรรมการดูแลครรภแตกตางกัน โดยพบวา มาดาที่มี
อาย ุ 30 ปข้ึนไป และมารดาที่มีทีอายุ 20-29 ป มีพฤติกรรมการดูแลครรภตางจากมารดาที่มีอายุ
ตํ ่ากวา 20 ป สรุปไดวา มารดาที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมการดูแลครรภดีกวามารดาที่มีอายุนอย
สอดคลองกับการศึกษาของโลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstein and Rinehart 1981:254-
247) ทีพ่บวาหญงิตั้งครรภที่มีอายุนอยจะมีพฤติกรรมการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพไมดี
เทากบัหญงิตัง้ครรภทีมีอายุมากกวา และพบวาหญิงตั้งครรภกลุมที่แตงงานปฏิบัติตนไดดีกวา
หญงิตัง้ครรภกลุมที่ไมไดแตงงาน สอดคลองกับเหตุผลทางทฤษฎีเกี่ยวกับอายุที่กลาววา บุคคลที่มี
อายมุากจะมปีระสบการณการเรียนรูในการเผชิญปญหาไดมากกวาบุคคลที่มีอายุนอย เนื่องจาก
เมือ่อายเุพิม่ข้ึนบุคคลไดผานวิกฤติ การวินิจฉัยไตรตรองและการตัดสินใจเลือกวิธีการแกปญหา
มากขึน้  มวีฒุภิาวะเพิ่มข้ึน ดังนั้นกลาวไดวาอายุมีสวนสัมพันธกับวุฒิภาวะของหญิงตั้งครรภ เมื่อ
หญงิตัง้ครรภมอีายุมากขึ้นจะมีวุฒิภาวะเพิ่มข้ึน ทํ าใหสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ไดด ี รับผิดชอบตอสุขภาพอนามัยของตนเองไดมากขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้มีความสอดคลองกับ
การศึกษาของอุนจิตต บุญสม   (2540 : 45)    ทีพ่บวาหญิงตั้งครรภที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรม
การสงเสรมิสุขภาพโดยรวมตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการศึกษาของ
สริตา วรรณวงศ (2528 :ก-ง) พบเชนเดียวกันวามารดาวัยรุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบตัตินในระหวางตั้งครรภนอยกวามารดาวัยผูใหญ และนิภาวรรณ รัตนานนท (2532: ก-ข)
ศกึษาความสมัพนัธระหวางเจตคติตอการตั้งครรภ การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนการดํ ารง
ชวีติดานสขุภาพในระยะตั้งครรภของหญิงวัยรุนครรภแรก จํ านวน 100 ราย ที่ฝากครรภกับ
โรงพยาบาลศริิราช พบวา การมีสถานภาพสมรสคูของหญิงวัยรุนครรภแรกเปนปจจัยสงเสริมที่ทํ า
ใหมเีจตคติที่ดีตอการตั้งครรภ และพบวา เจตคติที่ดีตอการตั้งครรภมีความสัมพันธทางบวกกับ
แบบแผนการดํ ารงชีวิตดานสุขภาพของหญิงตั้งครรภ สอดคลองกับผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวามารดา
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ทีส่มรสหรืออยูดวยกันกับสามีมีพฤติกรรมการดูแลครรภดีกวามารดาที่มีสถานภาพหยาราง หรือ
แยกกนัอยูกบัสาม ี  ซึ่งสามารถอธิบายจากความเขาใจและยอมรับกันทั่วไปวาการหยารางหรือ
แยกกนัอยูกบัสามีในขณะตั้งครรภทํ าใหมารดาตองเผชิญความเครียดและปญหาตาง ๆ ดวยตน
เองเพยีงล ําพงั ทํ าใหรูสึกทอแท นอยใจเมื่อนํ าตนเองไปเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภคนอื่น ๆ ที่มี
สามคีอยใหกํ าลังใจ ประกอบกับรูสึกเหนื่อยลาตอการตั้งครรภซึ่งมารดาตองปรับตัวอยางมากตอ
การเปลีย่นแปลงทางรางกายและจิตใจที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ อีกทั้งในระยะของการตั้งครรภผู
หญงิมแีนวโนมที่จะตองการไดรับการดูแลเอาใจใสจากบุคคลใกลชิดเพิ่มข้ึนกวาปกติ โดยเฉพาะ
จากสาม ี ดงันัน้การมีสถานภาพหยารางหรือการไมไดอยูกับสามี จึงทํ าใหหญิงตั้งครรภรูสึกวาตน
เองดอยคุณคากวาคนอื่นและขาดแรงจูงใจที่ดีในการดูแลเอาใจใสตนเองและทารกในครรภเทาที่
ควร ท ําใหมีการดูแลตนเองนอยกวาหญิงตั้งครรภที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูรวมกับสามี สอด
คลองกับการศึกษาของจินตนา วัชรสินธุ (2533 :75)และวันเพ็ญ กุลนริศ (2530 : ก-ข) ที่พบวา
หญิงตั้งครรภที่มีสถานภาพสมรสคูตางกันมีการปรับตัวตอบทบาทการเปนมารดาแตกตางกันอยาง
มนียัสํ าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ หญิงตั้งครรภที่อยูกับสามีมีการปรับตัวตอบทบาท
การเปนมารดาดีกวาหญิงตั้งครรภที่แยกกันอยูกับสามี

ระดบัการศึกษาและประสบการณในการเลี้ยงดูบุตร : จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา
มารดาในทุกระดับการศึกษามีระดับพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดี และถึงแมวามารดาจะ
เคยมปีระสบการณในการเลี้ยงดูบุตรมากอนหรือไมก็ตาม พบวา มารดามีระดับพฤติกรรมการดูแล
ครรภไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการรับบริการฝากครรภในโรงพยาบาลมารดาจะไดรับ
ค ําแนะน ําในการดูแลตนเองและทารกในระหวางตั้งครรภจากแพทย บุคลากรทางการแพทย ส่ือ
ตาง ๆ เปนการกระตุนใหมารดานํ าความรูที่ไดไปปฏิบัติ ประกอบกับการไดพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณรวมกันของมารดาในระหวางที่รอพบแพทย ทํ าใหมารดาที่มีระดับการ
ศกึษาและประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกันมีพฤติกรรมการดูแลครรภไมตางกัน  สอดคลองกับ
ผลการศึกษาของมยุรี นิรัตธราดร (2539 : 88) ทีพ่บวา ระดับการศึกษาไมสามารถรวมกันทํ านาย
พฤตกิรรมการสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภได และในทํ านองเดียวกัน อุนจิตต บุญสม (2540 :
53) ศกึษาพบวา หญิงตั้งครรภที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพโดยรวม
ไมแตกตางกัน
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สมมตฐิานของการวิจัยขอที่ 2 : มารดาทีม่ีอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษา
และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรตางกัน  ที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก   ศนูยสงเสริม
สุขภาพเขต 4  ราชบุรี    มแีนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร  ตางกัน

ผลการศึกษาพบวา มารดาที่มีระดับการศึกษาตางกันมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยง
ดบูตุรแตกตางกนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนมารดาที่มีอายุ สถานภาพสมรส และ
ประสบการณเลี้ยงดูบุตรตางกันมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรไมแตกตางกัน

เหตทุีผ่ลของการวจิัยเปนเชนนี้  อาจเปนเพราะการวัดแนวโนมของพฤติกรรมที่ยังไมเกิด
ข้ึนนัน้เปนสิง่ทีก่ระทํ าไดยาก ประกอบกับกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษาเปนมารดาในขณะตั้งครรภ
ซึง่จะตองเผชญิกบัภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองอยางมาก อีกทั้งในระหวางตั้งครรภ
มารดาอาจมคีวามวิตกกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภและทารกในครรภมากอยูแลว จึงทํ าใหผลการ
ศึกษาครั้งนี้ไมพบความแตกตางของแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในระยะหลังคลอดของ
มารดาที่มีอายุ  สถานภาพสมรส และประสบการณการเลี้ยงดูบุตรแตกตางกัน อยางไรก็ตาม
พบวา แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรในวัยทารกของมารดาอยูในระดับดี (X=2.6883,
SD.=.2096)  ซึง่สามารถนํ ามาอธิบายไดดังรายละเอียดตอไปนี้

อายุ : ผลการวจิยัครัง้นี ้ พบวา มารดาทุกกลุมอายุมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บตุรอยูในระดับดีเชนเดียวกัน สอดคลองกับการศึกษาของสฤษฎิ จันทรหอม (2537 : 91) ทีพ่บวา 
ความแตกตางในเรื่องอายุของมารดา ไมมีผลตอ พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาเลย สอด
คลองกับการศึกษาของ อลิสา ศิริเวชสุนทร (2532 : 8) ทีพ่บวา อายุที่แตกตางกันของมารดาในเขต
ชานเมอืงกรงุเทพมหานครไมมีผลตอพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา และ จากการศึกษาของ
วลัภา ผิวทน (2527 :77) พบวาอายขุองมารดาไมมีความสัมพันธกับความรวมมือของมารดาใน
การนํ าเด็กวัยกอนเรียนมารับภูมิคุมกันโรค แตเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแนวโนมพฤติกรรม       
การเลีย้งดบูตุรของมารดาโดยจํ าแนกตามกลุมอายุ พบวา มารดาที่มีอายุระหวาง  20 – 29 ป และ
มารดาทีม่อีาย ุ 30 ปข้ึนไป มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ดีกวา มารดาที่มีอายุตํ่ ากวา  
20 ป   (X=2.7177,SD.=.1692, X=2.6908, SD.=.2074 และ X=2.581, SD.=.2845 ตามลํ าดับ)  
สํ าหรบัผลการศกึษาที่พบวา มารดาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร      
ดกีวามารดาทีม่อีายุ 30 ปข้ึนไปนั้น จากที่ผูวิจัยไดทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง พบวา
มารดาทีม่อีาย ุ 30 ปข้ึนไป สวนใหญเปนมารดาที่เคยมี  ประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรมากอนก็
จริง แตการตั้งครรภคร้ังนี้มักเปนครรภหลง โดยที่มารดาไมคิดวาตนเองจะตั้งครรภอีกภายหลังจาก
การรับประทานยาคุมกํ าเนิดมาหลายป และงดการรับประทานยาคุมกํ าเนิดในระยะหลัง อีกทั้ง  
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คดิวาตนมอีายมุากแลว เนื่องจากเหตุผลที่กลาวมาทํ าใหมารดาในวัยนี้รูสึกวาตนเองมีหนาที่ความ
รับผิดชอบมากพออยูแลว และคิดวาตนเองเคยมีประสบการณมาบางแลวจึงไมไดใหความสํ าคัญ
กบัการดแูลทารกมากนัก จึงทํ าใหมารดาที่มีอายุ 30 ปข้ึนไปมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดู
บตุรนอยกวามารดาที่มีอายุระหวาง  20-29 ป ซึ่ง ถือเปนวัยเจริญพันธุที่มีความเหมาะสมตอการ
เกดิภาวะของการตั้งครรภไดมากกวา ทํ าใหมารดาใหความสนใจกับการตั้งครรภและการดูแลทารก
มากกวานัน่เอง สวนมารดาที่มีอายุ 20-29 ปมี แนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดา
ทีม่อีายตุํ ่ากวา 20 ปนั้น อธิบายไดวา มารดาที่มีอายุนอยอาจยังขาดความพรอมในการรับภาระ
เลีย้งดบูตุร ไมวาจะเปนดานวุฒิภาวะ ฐานะทางเศรษฐกิจ และความรูความเขาใจ แตเมื่อมีอายุ
เพิม่ข้ึน บคุคลจะมีการพัฒนาความพรอมในการใหความดูแลเลี้ยงดูบุตรมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุที่
มากขึน้ สอดคลองกับผลการศึกษาของ  สุจินดา ขจรรุงศิลป (2530 :ง-ฉ) ที่ไดศึกษาความรูในการ
เลีย้งดบูตุรวัยเด็กเล็กของมารดาที่คลอดบุตรคนแรก พบวา มารดาที่มีอายุ 21 ปข้ึนไป มีระดับ
ความรูในการเลี้ยงดูบุตรวัยเด็กเล็กสูงกวามารดาที่มีอายุ 20 ปและตํ่ ากวา และการศึกษาของบรูม 
(Broom 1984 : 75, อางถงึใน สฤษฎิ จันทรหอม 2537 : 90-91)  พบวา มารดากลุมที่มีอายุ 30 ป
ข้ึนไป จะมคีาเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีที่สุด โดยมารดาที่มีอายุ 20-29 ปและมารดา
ทีม่อีายตุํ ่ากวา 20 ป จะมีคาเฉลี่ยคะแนน   พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรรองลงมา ตามลํ าดับ สวน
การศึกษาของ กรรณิการ วิจิตสุคนธ (2534 : บทคดัยอ) ศึกษาองคประกอบของปจจัยตาง ๆ ที่  
นาจะมอิีทธพิลตอความรู ทัศนคติและการปฏิบัติในการใหอาหารเสริมแกทารก พบวา อายุของ
มารดามคีวามสมัพนัธกับทัศนคติของมารดาในการใหอาหารเสริมแกทารก และจากการศึกษาของ    
สุวรรณี ศรีจันทรอาภา (2527:บทคดัยอ) เกี่ยวกับความพรอมในการเปนบิดามารดาในภาคเหนือ
ของประเทศไทย พบวา มารดาที่มีอายุ 20-30 ปมีความพรอมในการเปนมารดามากกวา มารดาที่
มอีาย ุ 20 ปและตํ่ ากวา สรุปไดวา อายุเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลทํ าใหพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไป เพราะ อายุมีสวนทํ าใหบุคคลมีความพรอมในดานความรู ทัศนคติ และ            
พฤตกิรรมการปฏิบัติไดมากหรือนอยแตกตางกัน

สถานภาพสมรส : มารดาทีม่สีถานภาพสมรสตางกันมีระดับแนวโนมของพฤติกรรมการ
เลีย้งดบูตุรไมแตกตางกัน อาจเปนเพราะเกือบทั้งหมด หรือ รอยละ 95.8 ของมารดากลุมตัวอยางมี
สถานภาพสมรสและอยูดวยกันกับสามี ซึ่งอธิบายไดวา สถานภาพสมรสหรือการอยูรวมกันกับสามี
ของมารดาทีม่าฝากครรภกับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลสาธารณสุข มักไดรับการยอมรับจาก
สังคมรอบขางมากกวา ทํ าใหมารดามีทัศนคติที่ดีตอการตั้งครรภ อีกทั้งกระบวนการฝากครรภจะ
ตองมีการซักถามประวัติและขอมูลสวนตัวของมารดา การเขารวมกิจกรรมที่สถานพยาบาลจัดขึ้น
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เพือ่ใหความรูแกภรรยาและสามีรวมกัน จึงเปนไปไดวา ในกรณีที่มารดามีสถานภาพหยารางหรือ
แยกกันอยูกับสามีอาจตัดสินใจไมฝากครรภกับสถานพยาบาล เนื่องจากรูสึกนอยเนื้อต่ํ าใจ ขาด
ความพรอมในการมีบุตร เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาคนอื่น ๆ ที่มีสามีอยูดวย ซึ่งสอดคลองกับ   
การศกึษาเปรียบเทียบลักษณะของหญิงที่มีการฝากครรภและไมฝากครรภของสุดา ภูทอง (2529) 
ทีพ่บวา หญงิมคีรรภที่ไมมีสามีมักจะไมตองการเด็กจึงไมมีการมาฝากครรภกับสถานพยาบาล

ระดับการศึกษา : ในสวนของระดับการศึกษาของมารดาพบวา มารดาที่มีระดับการ
ศกึษาแตกตางกนัมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร แตกตางกัน อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมารดา พบวา มารดาที่มีการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาขึ้นไปจะมีแนวโนมของ    
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และประถมศกึษา ตามลํ าดับ อีกทั้งมารดาที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทามีแนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดามีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลอง
กบัผลการศึกษาของสฤษฎิ จันทรหอม  (2539 : 91) ทีพ่บวา ระดับการศึกษาของมารดามีความ
สัมพนัธทางบวกกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตร อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบ
วา มารดาทีม่กีารศึกษาตางกันมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรแตกตางกัน โดยพบวา มารดาที่มี
การศึกษาสูงกวามีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรดีกวามารดาที่มีระดับการศึกษานอยกวาหรือไม
ไดเรียนหนงัสอื ผลการวิจัยยังสอดคลองกับคํ ากลาวที่วา  ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอ
การมพีฤตกิรรมสุขภาพ  โดยผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่   
ถกูตองดานสุขภาพดีกวาผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ า (ประภาเพ็ญ สุวรรณ 2526 : 182) และผูที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ ามักขาดความอดทนตอการคนควาหาความรู หรือ การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ
ปองกนัโรคและการสงเสริมสุขภาพ  เนื่องจากไมมีลักษณะของความใครรูในสิ่งแวดลอม และขาด
ความเขาใจในประโยชนหรือความจํ าเปนในสิ่งที่ตนตองปฏิบัติอยางแทจริง (Roger 1977 : 110-
115, อางถึงใน  สฤษฎ ิ จันทรหอม 2539 : 91) สอดคลองกับงานวิจัยของเบคเกอรและคณะ 
(Becker et al. 1978 : 274-275, อางถงึใน สฤษฎิ จันทรหอม 2539 : 92) ทีพ่บวา มารดาที่มีระดับ
การศกึษาสงูจะมีความรูความเขาใจ สนใจตอสุขภาพบุตรและใหความรวมมือในการใหยาปองกัน
การเกดิอาการหดืแกบุตรมากกวามารดาที่มีการศึกษานอย  และจากการศึกษาของ อังคณา จิรา
จินต (2532 : 111-112) พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษษสูงจะมีพฤติกรรมการดูแลบุตรเมื่อ
อุจจาระรวงดีกวามารดาที่มีระดับการศึกษาตํ่ า

ประสบการณการเลี้ยงดูบุตร : ผลการวจิยัพบวา มารดาที่มีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร
ตางกันมีแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร ไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ 
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จนิตนา วัชรสินธุ (2533:77) พบวา หญิงตั้งครรภที่มีประสบการณการเลี้ยงดูเด็กออนตางกันมี  
การปรบัตวัตอบทบาทการเปนมารดาไมแตกตางกัน แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ   สฤษฎิ 
จันทรหอม (2537 : 92) ที่พบวา ประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรมีความสัมพันธทางบวกกับ     
พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบวา มารดาที่มี   
ประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตร แตกตาง จากมารดาที่ไมมี  
ประสบการณในการเลี้ยงดูบุตร โดยพบวา กลุมมารดาที่มีประสบการณในการเลี้ยงดูบุตรจะมี 
พฤตกิรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรดีกวา  และการศึกษาของสุภาพร ธาตุเพ็ชร (2531 :67) พบวา 
หญิงครรภแรกมีประสบการณการเลี้ยงเด็กออนมีการปรับตัวตอบทบาทการปนมารดาไดดีกวา
หญิงครรภแรกที่ไมมีประสบการณการเลี้ยงเด็กออน ที่เปนเชนนี้อาจอธิบายไดวา มารดาที่มา   
ฝากครรภกับโรงพยาบาลมีบุคคลใกลชิด เชน มารดาของตนเอง หรือมารดาของสามีคอยใหความ
ชวยเหลอื ใหค ําปรึกษาแนะนํ าวิธีการเลี้ยงดูเด็กออน รวมถึงอาสาที่จะเปนผูรับภาระในการเลี้ยงดู
ทารกใหแกมารดาอยูดวย ทํ าใหมารดาที่มีประสบการณการเลี้ยงดูบุตร ตางกัน มีแนวโนมของ   
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตร ไมแตกตางกัน

สมมตฐิานของการวิจัยขอที่ 3 :  สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส   ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับ และประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านาย       
พฤตกิรรมการดูแลครรภของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพ
เขต 4   ราชบุรี

ผลการวิจัยพบวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรส การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผล การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน และประวัติการแยกหางจาก
บุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่สามารถรวมกันทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาที่มา
ฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4   ราชบุรี  ไดรอยละ 35.1 อยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส : จากการศกึษาพบวา สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การอบรม
เลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบประชาธิปไตย  การอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับแบบปลอยตามใจเด็ก และ   
พฤตกิรรมการดแูลครรภมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01    โดย
พบวา พฤตกิรรมการดูแลครรภกับสัมพันธภาพในชีวิตสมรสมีความสัมพันธกันมากที่สุด (r =.485)

จากการศึกษาของกรอสแมนและคณะ (Grossman et al, Cronenwett 1985, อางถึงใน
อุนจิตต บุญสม 2540 : 56)  พบวา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับสามี  ทํ าใหหญิงตั้งครรภรูสึกอบอุนใจ
มากกวาหญิงตั้งครรภที่มีสัมพันธภาพไมดีกับสามี และผลการศึกษานี้พบวามารดามีสัมพันธภาพ
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ในชวีติสมรสอยูในระดับดี จึงเปนไปไดวาการไดรับการดูแลเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจจากสามี 
การไดรับการประคับประคองทางดานรางกาย จิตใจและอารมณ ทํ าใหมารดาแสดงความ          
รับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองและทารกในครรภไดอยางมีประสิทธิภาพ การไดรับคํ าแนะนํ า 
และการชวยเหลอืสนับสนุนดานเวลา ส่ิงของ การเงิน และแรงงาน โดยสามีนับเปนแหลงประโยชน
ทีส่ามารถตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของหญิงตั้งครรภไดเปนอยางดีในทุก ๆ ดาน อีกทั้ง
เปนการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล กลาวคือ
ชวยใหมารดาสามารถเผชิญภาวะเครียดที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการตั้งครรภไดดี  ทํ าใหขณะตั้ง
ครรภมารดามอีารมณมั่นคง อบอุน มีกํ าลังใจ รูสึกวาตนเองมีที่พึ่ง เกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
และตระหนักถึงความสํ าคัญของตนเอง  (อรทัย ธรรมกันมา 2540 : 41) ท ําใหมีแรงจูงใจที่จะ
ปฏิบตักิจิกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพของตนเองและทารกในครรภใหสมบูรณแข็งแรง      
สอดคลองกับการศึกษาของ โลเวนสไตนและไรนฮารท (Lowenstein and Rinehart 1987 : 246-
257) ทีพ่บวา คูสมรสทีม่สัีมพันธภาพที่ดีตอกันจะมีความรักความเขาใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
ฉะนั้นสามีจะเปนผูคอยใหความชวยเหลือขณะตั้งครรภ ซึ่งเปนชวงของการเปลี่ยนแปลงทาง     
รางกายและจติใจ สามีจึงมีความสํ าคัญมากและมีเวลาใกลชิดมากกวาญาติและเพื่อน อีกทั้งการ
แยกกันอยูของหญิงตั้งครรภกับสามี จะทํ าใหหญิงตั้งครรภนั้นตองรับผิดชอบดานเศรษฐกิจสูง    
อันจะสงผลตอการปฏิบัติตนในระยะตั้งครรภ สวนนงเยาว อุดมวงศ (2533 : ก-ข) ศึกษาพบวา   
แรงสนับสนุนจากสามีมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตนของหญิงขณะตั้งครรภ อยางมี   
นยัสํ าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และจินตนา วัชรสินธุ (2533 : 75) ไดอางถึงคํ ากลาวของ กรอสแมน 
อิชเลอรและ วินิคอฟฟ (Grossman, Eichler and Winickoff) วา หญิงตั้งครรภที่มีสามีอยูใกลชิด  
ใหความชวยเหลือสนับสนุน จะยอมรับการตั้งครรภ ซึ่งอาจมีผลใหรับรูตอบทบาทการเปนมารดา
และสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทการเปนมารดาได

การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ : พบวา พฤติกรรมการดูแลครรภมีความสัมพันธทางบวกกับ   
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแบบปลอยตามใจเด็กอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
( r =  .461, .236 ตามลํ าดับ )  และ การที่มารดาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผลและแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขัน มีอิทธิพลตอการทํ านายพฤติกรรมการ    
ดแูลครรภนัน้ ตามคํ ากลาวของ เพ็ญรุง วงษสังขทอง (2531: 71) ที่กลาววา อิทธิพลของการอบรม
เล้ียงดูมีผลตอการพัฒนาการของเด็กและบุคลิกภาพโดยรวมของบุคคล สวนใหญเปนผลสืบเนื่อง
มาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับจากพอแมผูปกครอง และจากประสบการณตาง ๆ ที่บุคคลไดรับ ซึ่ง
ถึงแมวาเมื่อบุคคลเติบโตและมีประสบการณมากขึ้นตามวัย แตการอบรมเลี้ยงดูยังถือเปน         
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ส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลลึกซึ้งอันเปนรากฐานที่บุคคลสะสมตั้งแตวัยเด็ก เชน บุคคลที่ไดรับการ     
อบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย จะมีบุคลิกภาพในการเปนผูนํ า มีความรับผิดชอบตอตนเองและ   
ผูอ่ืน มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงไดดี มีสุขภาพจิตดี  จากผลการวิจัยที่    
พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลและแบบเผด็จการ สามารถรวม
กันทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาไดนั้น อธิบายไดวา พอแมที่อยูใกลชิดกับเด็กจะมี
อิทธพิลตอเดก็อยางมากในทุก ๆ เร่ือง ไมวาจะเปนความคิด ทัศนคติ การแกปญหา ความเชื่อ หรือ
แมแตการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะใหการอบรมเลี้ยงดูอยางจูงใจและไมจูงใจ เพื่อใหเด็กไดเรียนรู
ระเบียบของสังคม โดยเด็กจะตองรูสึกวาตนไดรับความรักความอบอุนอยางเพียงพอ พอแมเปน   
ทีพ่ึง่ใหเขาได เขาใจและเห็นความสํ าคัญของเขา ซึ่งเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของการอบรมเลี้ยงดูทั้ง 
3 แบบทีม่ารดาไดรับรวมกัน โดยเรียงลํ าดับลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับในแตละแบบจากมาก
ไปหานอย พบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล และแบบปลอย
ตามใจเดก็มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน (X=3.3823, SD.=.9636 และ X=2.0677, 
SD.=.78349 ตามลํ าดับ)  และมีคาเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขันอยูใน
ระดับนอย (X=2.5681, SD.=.5852)  ตามล ําดับ ทั้งนี้อธิบายไดวา    การไดรับการอบรมเลี้ยงดู
รวมกนัทัง้ 3 แบบโดยมีอัตราความเขมขนในแตละแบบตางกันดังกลาวนี้เอง ทํ าใหมารดารูสึกวา
ตนเองไดรับการยอมรับจากพอแมผูปกครอง รูสึกอบอุนมั่นคง ทํ าใหกลายเปนบุคคลที่มีลักษณะไม
กาวราว รูจกัผิดชอบชั่วดี รูจักใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินการกระทํ ามากกวาใชอารมณ อีกทั้ง
การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย /ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลนี้ยังสงเสริมบรรยากาศในบานใหเปน
ไปอยางประนีประนอม กลาวคือ พอแมและเด็กสามารถพูดคุยปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกนัได ใหการยอมรับและรับฟงเหตุผลของทุก ๆ ฝายซึ่งการที่พอแมใชเหตุผลเมื่อตองการให
เด็กทํ าหรือไมทํ าส่ิงใดก็ตาม เปนการฝกใหเด็กรูจักตัดสินใจไดดวยตนเองวาจะทํ าหรือไมทํ า       
จะเลอืกหรือไมเลือก โดยพอแมจะเปนผูใหการสนับสนุนและใหกํ าลังใจแกเด็กในการคิด เลือกและ
ตัดสินใจอยางใชเหตุผลเปนหลัก ทํ าใหเมื่อเติบโตขึ้นเด็กจะเปนบุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ 
มคีวามเขาใจตนเองเปนอยางดี รูสึกวาตนองมีคุณคา มองโลกในแงดี มีความรับผิดชอบ สามารถ
เผชญิกบัชวีติดวยความมั่นคง มองตนเองไดตรงตามความเปนจริง (อาภรณ รักวิจัย 2528 :44-47,
อางถึงใน จุไรรัตน เสนพงษ 2543 : 26)  ดงันัน้จงึท ําใหสามารถปรับตัวและเผชิญกับภาวะการ   
ตั้งครรภไดเปนอยางดี ประกอบกับการไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ/เขมงวดกวดขันใน
ระดับนอยไมทํ าใหบุคคลรูสึกกดดันมากเกินไปแตกลับมีสวนทํ าใหบุคคลเรียนรูที่จะยอมรับ และ
ประพฤตปิฏิบตัติวัตามกฎเกณฑหรือเงื่อนไขที่สังคมวางไวไดอยางเหมาะสม ในสวนของการอบรม
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เลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็กที่พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาความ
สัมพนัธระหวางตัวแปร พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็กมีความสัมพันธทางบวกกับ  
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผล (r=.346) หมายถึงมีบางสวนของ    
การอบรมเลี้ยงดูของทั้งสองลักษณะนี้ที่ทับซอนกันอยู ดังนั้นผลที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยที่
สามารถรวมกันทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาในสวนของการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอย
ตามใจเด็กจึงมีบางสวนที่สามารถแทนกันไดกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจ
อยางมีเหตุผล

ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต : พบวาประวัติการแยกหางจากบุคคล
สํ าคญัในชวีติสามารถทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาได แตเมื่อพิจารณาความสัมพันธ
กลับพบวา ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตไมมีความสัมพันธพฤติกรรมการดูแลครรภ
ของมารดาและประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตมีความสัมพันธทางลบกับสัมพันธภาพ
ในชีวิตสมรส  (r=-.126) อยางมนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น หมายถึง มารดาที่มีประวัติการ
แยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตสูงจะมีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสไมคอยดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การมปีระสบการณในการพลัดพรากจากบุคคลที่มีความผูกพัน (Separation anxiety disruption)
ในวัยเด็ก อาจทํ าใหมารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสูญเสีย การพลัดพรากแยกจากบุคคล
หรือส่ิงทีต่นรกัไป ดังนั้นเมื่อตองมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมในขณะที่เติบโตขึ้น จึงเกิด
ความไมมัน่ใจตอการสรางหรือรักษาสัมพันธภาพที่ตนเองมีตอสามีได นอกจากนี้จากการศึกษายัง
พบวา ความวิตกกังวลในเรื่องดังกลาวอาจรุนแรงถึงขั้นทํ าใหกลายเปนบุคคลที่มีปญหาทางสุข
ภาพจติเกี่ยวกับการพลัดพรากแยกจาก (Separation anxiety disorder) ได  แตเนื่องจากการ
ศกึษาครัง้นีศ้กึษากบักลุมตัวอยางที่เปนมารดาขณะตั้งครรภ ที่ไมมีปญหาทางสุขภาพจิต จึงทํ าให
ผลการวจิยัทีไ่ดคร้ังนี้ พบวา กลุมตัวอยางมีสถานภาพสมรสและมีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสอยูใน
ระดับดี (X=3.1313, SD.=.4147) โดยมคีาเฉลี่ยประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตอยูใน
ระดับนอยมาก (X=.2.13, SD.=1.90) จงึท ําใหมารดามีพฤติกรรมการดูแลครรภอยูในระดับดี

สมมตฐิานของการวิจัยขอที่ 4 : สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส  ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่
ไดรับและประวตักิารแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํ านายแนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริม 
สุขภาพเขต 4   ราชบุรี

ผลการวจิยัพบวา มีเพียงการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลที่
มารดาไดรับและสมัพันธภาพในชีวิตสมรสเทานั้นที่สามารถรวมกันทํ านาย  แนวโนมของพฤติกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



113

การเลีย้งดบูุตรของมารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาลแมและเด็ก ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 4
ราชบุรี

ความสามารถในการรวมกันทํ านายอิทธิพลของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใช
อํ านาจอยางมีเหตุผล และสัมพันธภาพในชีวิตสมรสที่มีตอแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
ของมารดานัน้มคีาตํ ่ามาก คือมีความสามารถในการทํ านายเพียงรอยละ 8.6 เทานั้น ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา การเปลี่ยนแปลงของแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาแทบจะไม
สามารถอธิบายไดดวยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย/ใชอํ านาจอยางมีเหตุผลที่มารดาไดรับ
และสัมพันธภาพในชีวิตสมรสของมารดา อีกทั้งตัวแปรทั้งสองนี้มีความสัมพันธกับแนวโนมของ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรนอย (r=.259 และ r=.235 ตามล ําดับ)  และประกอบกับในการวัดตัวแปร
ที่เปนพฤติกรรมในอนาคตที่ยังไมไดเกิดขึ้นกับกลุมตัวอยางที่อยูในระยะตั้งครรภซึ่งตองเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่มากอยูแลว จึงทํ าใหความสามารถในการรวมกันทํ านายแนวโนมของ       
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรมีคานอย อยางไรก็ตาม จากการศึกษาความสัมพันธของแนวโนมของ
พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรและการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับและสัมพันธภาพในชีวิตสมรส พบวา มีความ
สัมพันธทางบวกกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและสัมพันธภาพในชีวิตสมรส อยางมี    
นยัสํ าคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05   และพบวาสัมพันธภาพในชีวิตสมรสมีความสัมพันธทางบวกกับ 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจเด็ก มีโดยสัมพันธภาพ
ในชวีติสมรสมคีวามสัมพันธทางบวกกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสูงมาก (r= .429) และ
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปลอยตามใจเดก็ พบวามีความสัมพันธกันทางบวกสูงเชนกัน ( r=.346) อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .01 ซึง่มีความสอดคลองกับผลการศึกษาที่พบวา มารดาที่มาฝากครรภกับโรงพยาบาล  
แมและเด็กมีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสอยูในระดับดี (X=3.1313, SD.=.4147) ไดรับการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและแบบปลอยตามใจเด็กอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน และไดรับ
การอบรมเลี้ยงดูในลักษณะดังกลาวมากกวาไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ และที่นาสนใจ
คอื ในสวนของประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตนั้น ถึงแมวาจะมีความสัมพันธทางลบ
กบัสัมพนัธภาพในชีวิตสมรสอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตก็ไมสามารถทํ านายแนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาไดนั้น สอดคลองกับความเชื่อโดยเบื้องตนของผูวิจัยที่วา
การมีประวัติของสัมพันธภาพที่ถูกขัดขวางนั้นนาจะมีความสัมพันธกับการพฤติกรรมของบุคคลอัน
เปนการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและบุคคลใกลชิดในรุนตอ ๆ ไป แตก็ไมสามารถ
ระบุไดชัดเจนลงไปวาจะพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกนั้นจะเปนไปในทางบวกหรือลบ โดยในกรณี
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ของการวิจัยครั้งนี้ ที่พบวา มารดาที่มีประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตนอยนั้นมี         
สัมพนัธภาพในชวีิตสมรสอยูในระดับดีนั้น อาจอธิบายไดวา มารดาไดรับความอบอุน ความมั่นคง
จากพอแมประกอบกับการไดรับการอบรมเลี้ยงดูที่เปดโอกาสใหสามารถแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ของตนเองได จึงทํ าใหเปนบุคคลที่มองโลกตรงตามความเปนจริง คิดและแสดงออกอยางเปนเหตุ
เปนผล สามารถสรางและรักษาสัมพันธภาพที่ตนเองมีตอสามีไดเปนอยางดี แตในทางกลับกัน 
หากมารดารูสึกวาตนเองไมไดรับความรักความอบอุนใจ และ ขาดความมั่นคงในสัมพันธภาพ
ระหวางตนเองและพอแมแลวอาจเกิดเปนบาดผลทางใจ ที่ทํ าใหไมสามารถแสดงออกถึงการสราง
และการรักษาสัมพันธภาพที่ตนเองมีตอสามีและของตนเองไดอยางเหมาะสม ดังนั้น จากการ
ศึกษาในเรื่องอิทธิพลของประวัติในการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตนั้น ผูวิจัยเห็นวายังมี
ความนาสนใจทีค่วรทํ าการศึกษาใหมีความชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถชี้ใหเห็นแนวโนม
ของพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการมีประวัติสัมพันธภาพที่ถูกขัดขวางลงนั้นไดวาจะเปนไปในทางใด

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้อาจสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนม
ของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดานั้นมีหลายประการ ไมไดข้ึนอยูกับปจจัยใดปจจัยหนึ่ง
เพยีงอยางเดยีว การเห็นคุณคาในตนเอง บุคลิกภาพ การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณในวัยเด็ก  
การมภูีมหิลงั ความคิดความเชื่อ คานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม สถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ภาวะสุขภาพทางรางกายและจิตใจ การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลใกลชิด 
ปจจัยทีเ่กีย่วกับสัมพันธภาพของหญิงตั้งครรภที่มีตอบุคคลใกลชิดและบุคคลอื่นๆ  ทั้งในอดีตและ
ปจจุบนักเ็ปนปจจัยที่มีความสํ าคัญตอการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองและบุตรของมารดา  ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับงานอนามัย
แมและเด็กในครั้งตอ ๆ ไป ดังนี้

1. จากการศกึษาครั้งนี้  พบวา     รอยละ 98.5 ของกลุมตัวอยางที่ทํ าการศึกษามีสถาน
ภาพแบบสมรสหรืออยูรวมกับสามี ดังนั้นเพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของพฤติกรรมการดูแลครรภ
ในกลุมที่มีสถานภาพสมรสแบบที่แยกกันอยูกับสามีหรือหยาราง จึงควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบ
เทยีบพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดาในกลุมที่มีสถานภาพสมรสตางออกไป
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2. ผลการศกึษาทีพ่บวา  นอกจากมารดาที่มีสถานภาพสวนบุคคลบางประการแตกตาง
กนัมีระดับพฤติกรรมการดูแลครรภตางกันแลว ตวัแปรทีเ่กีย่วกับสัมพันธภาพของกลุมตัวอยาง
ไดแก สัมพนัธภาพในชีวิตสมรส ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ และประวัติการแยกหางจาก
บุคคลสํ าคัญในชีวิตของบุคคลก็เปนปจจัยที่นาศึกษาตอไปใหมีความลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้น
เพือ่ใหไดขอมูลที่มีความชัดเจนและสมบูรณกวานี้ ซึง่สามารถทํ าได ดังนี้

2.1 ควรเพิม่ขนาดของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น ดวยการเก็บขอมูลจากหนวยงานที่
ใหบริการรับฝากครรภของสาธารณสุขที่มีกระจายอยูตามชุมชนเมืองและชนบท เพื่อใหสามารถ
เปนตัวแทนประชากรของประเทศได

2.2  ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลครรภ
ของมารดา เชน  ภาวะสุขภาพจิตขณะตั้งครรภ บุคลิกภาพที่แตกตางกันของหญิงตั้งครรภและสามี  
ความเชือ่ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ การวางแผนครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมที่
หญิงตั้งครรภไดรับ

2.3  ควรทํ าการศึกษากับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเสี่ยง เชน กลุมตัวอยางที่       
ตัง้ครรภทีม่อีายุนอย กลุมตัวอยางที่ตั้งครรภโดยไมเจตนา  กลุมตัวอยางที่เปนหญิงตั้งครรภที่มี
ปญหาทางสขุภาพกายหรือสุขภาพจิต กลุมหญิงต้ังครรภที่มีประวัติเคยถูกทํ ารายจากสามีหรือเคย
ถกูท ํารายจากผูใกลชิดในวัยเด็ก เปนตน เพื่อเปรียบเทียบและคนหาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การดแูลตนเองขณะตั้งครรภของกลุมตัวอยางที่มีลักษณะที่หลากหลายออกไป

2.4  ในการศกึษาครั้งตอ ๆ ไป เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการดูแลครรภ
และพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดานั้น อาจใชแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนเครื่องมือใน
การวจิยั เพือ่ใหไดขอมูลที่มีความถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จํ านวนขอคํ าถามของการทํ า
การศึกษาไมควรมีมากจนเกินไปและไมซํ้ าซอน เนื่องจากจะทํ าใหผูตอบรูสึกลาตอการตอบและ
เปนการสูยเสียเวลาและทรัพยากรในการทํ าการวิจัยโดยใชเหตุ หรืออาจมีขอคํ าถามปลายเปด
ประกอบอยูในเครื่องมือการวิจัยเพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็นสวนตัวประกอบ ซึ่งจะ
ท ําใหขอมูลที่ไดมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

สํ าหรับผูที่ทํ างานหรือมีหนาที่เกี่ยวของกับงานการสงเสริมสุขภาพอนามัยแมและเด็ก
ของสถานพยาบาลที่ใหบริการรับฝากครรภนั้น ผูวิจัยในฐานะของนักจิตวิทยาชุมชน   ใครขอเสนอ
แนวทางส ําหรบัการสงเสริมสุขภาพอนามัยของแมและเด็ก สํ าหรับผลการวิจัยที่พบวา สัมพันธภาพ
ในชวีติสมรส การอบรมเลี้ยงดูที่ไดรับ แบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ และ
ประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิตของมารดา โดยสัมพันธภาพในชีวิตสมรสไดรับการ   
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คัดเลือกเขาสูสมการในการทํ านายพฤติกรรมการดูแลครรภของมารดามาเปนอันดับแรก อีกทั้ง  
สัมพันธภาพในชีวิตสมรสยังมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลครรภมากที่สุด         
นอกจากนี้ยังพบอีกวาสัมพันธภาพในชีวิตสมรสนั้นยังสามารถทํ านายแนวโนมของพฤติกรรม    
การเลี้ยงดูบุตรของมารดาไดอีกดวย กลาวโดยสรุปคือ สัมพันธภาพในชีวิตสมรสมีอิทธิพลตอ  
พฤตกิรรมการดูแลครรภและแนวโนมของพฤติกรรมการลี้ยงดูบุตรของมารดา    การมีสัมพันธภาพ
ในชีวิตสมรสที่ดีระหวางการตั้งครรภมีสวนทํ าใหมารดามีพฤติกรรมการดูแลครรภดีไปดวย แตใน
ทางกลับกัน การมีสัมพันธภาพในชีวิตสมรสไมดีก็จะมีผลเสียตอประสิทธิภาพของพฤติกรรมการ        
ดูแลครรภ ซึ่งนอกจากเปนผลเสียโดยตรงตอสุขภาพจิตของมารดาแลวยังมีผลเสียถึงสุขภาพทาง
รางกาย อันจะสงผลเสียสืบเนื่องไปยังความสมบูรณแข็งแรงและเปนตัวขัดขวางพัฒนาการของ
ทารกในครรภอีกดวย ดังนั้น สํ าหรับผูที่ทํ างานหรือมีหนาที่เกี่ยวของกับงานอนามัยแมและเด็กของ
สถานพยาบาลควรตระหนักและเห็นความสํ าคัญของผลกระทบดังกลาว โดยการจัดกิจกรรม      
สงเสริมสัมพันธภาพในชีวิตสมรสใหแกมารดาที่มาฝากครรภและสามี อาทิเชน การจัดสรร         
งบประมาณส ําหรับการสงเสริมงานอนามัยแมและเด็ก ควรมีการจัดแบงงบประมาณดังกลาวมาใช
ในการจัดโปรแกรมสงเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหวางหญิงตั้งครรภและสามีควบคูไปกับกิจกรรม  
การสงเสริมความรูที่จัดใหบริการอยูแลว
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แบบสอบถาม
เรื่อง

สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การเล้ียงดูที่เคยไดรับ  และประวัติการแยกหางจาก
บุคคลสํ าคัญในชีวิต  ที่สงผลตอ  พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของ

พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา

คํ าชี้แจง
1. ในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ผูตอบไมตองเขียนชื่อและที่อยู เนื่องจากขอมูลที่ไดจะนํ า

ไปวิเคราะหในภาพรวม
2. แบบสอบถามฉบับนี้ไมมีลักษณะของการวัดความรูความเขาใจ  การตอบขอคํ าถามจะ

ไมมกีารประเมินวาถูกหรือผิด  ดังนั้นขอความกรุณาตอบตามความเปนจริงและครบทุกขอ

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปนอยางยิ่ง

  นางสาวปริย  ญาณวารี
นกัศกึษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน
      ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว
  บณัฑติวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



แบบสอบถาม
เรื่อง

สัมพันธภาพในชีวิตสมรส  การเล้ียงดูที่เคยไดรับ  และประวัติการแยกหางจาก
บุคคลสํ าคัญในชีวิต  ที่สงผลตอ  พฤติกรรมการดูแลครรภและแนวโนมของ

พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดา
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวทาน
คํ าชี้แจง  โปรดทํ าเครื่องหมาย  ลงใน    และเตมิขอความตามความเปนจริงมากที่สุด
1. อายุ

   ตํ ่ากวา 20 ป   20 – 29 ป   30 ปข้ึนไป
2. สถานภาพสมรส

  สมรส/อยูดวยกัน   แยกกันอยู   หยาราง
3. ระดับการศึกษา

ประถมศึกษา      มธัยมศึกษาหรือเทียบเทา     สูงกวามัธยมศึกษาขึ้น
ไป
4. ประสบการณการเลี้ยงดูบุตรของตนเองกอนครรภนี้

 เคย จํ านวน           คน    ไมเคย

ตอนที่  2  แบบสอบถามวัดสัมพันธภาพในชีวิตสมรส
คํ าชี้แจง  กรุณาทํ าเครื่องหมาย   ในชองทีต่รงกับความคิดเห็นและความรูสึกของทานตาม

  ความเปนจริง  โดยเลือกคํ าตอบเพียงขอเดียวและถือเกณฑ  ดังนี้
ไมเปนความจริงเลย          หมายถึง  เมือ่ทานพิจารณาแลววาขอความนั้นไมตรงตามความ

       คดิเห็นและความรูสึกของทาน
เปนความจริงบางเล็กนอย    หมายถึง เมือ่ทานพิจารณาแลววาขอความนั้นตรงตามความคิด

       เหน็และความรูสึกของทานเพียงเล็กนอย
เปนความจริงสวนมาก      หมายถึง เมือ่ทานพิจารณาแลววาขอความนั้นตรงตามความคิด

เหน็และความรูสึกของทานเปนสวนมาก
เปนความจริงมากที่สุด      หมายถึง  เมือ่ทานพิจารณาแลววาขอความนั้นตรงตามความคิด

เหน็และความรูสึกของทานมากที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ขอความ
ไมเปน
ความจริง
เลย

เปนความ
จริงบาง
เล็กนอย

เปนความ
จริงสวน
มาก

เปนความ
จริงมากที่
สุด

1. สามขีองขาพเจาทํ าหนาที่เปนผูนํ าครอบครัวไดดีตามที่
คาดหวังไว
2. ขาพเจาและสามีมีเวลาพักผอนหยอนใจรวมกันเสมอ เชน
ดโูทรทัศน หรือไปเดินดูสินคาดวยกัน
3. ขาพเจามคีวามรูสึกเหมือนกับวาอยูคนเดียวตามลํ าพัง
เพราะสามีไมสนใจขาพเจาเลย
4. ขาพเจาและสามีมีการแบงหนาที่ภาระงานบานเปน
สัดสวน  เชน  การทํ าครัว การทํ าความสะอาดบาน
5. ขาพเจาเปนคนรับภาระหลักเรื่องการหารายไดมาเลี้ยง
ครอบครัว
6. ถงึแมวาขาพเจาจะตั้งครรภ  สามีก็ยังพาไปงานสังคม
ดวยกันเสมอ
7. สามไีดวางแผนที่จะชวยเหลือการเลี้ยงลูกที่จะเกิดมา
8. ขาพเจาและสามีปรึกษารวมกันเกี่ยวกับการวางแผน-
ครอบครวั  เชน  จํ านวนบุตรที่ตองการ  การคุมกํ าเนิด
9. เมือ่มปีญหาเกี่ยวกับคาใชจายภายในครอบครัว  สามี
ไมเคยใหความชวยเหลือเลย
10. สามไีมสนใจสอบถามวาขาพเจาตองการสิ่งใดบาง
11. ในระยะตั้งครรภ  ขาพเจาไดรับความรักความเอาใจใส
จากสามีมากขึ้น
12. เมือ่ขาพเจามีปญหาหรือมีเร่ืองกลุมใจ   สามีจะชวยแก
ไขปญหานั้นเสมอ
13. ภายหลงัทีม่กีารขัดแยงกัน  สัมพันธภาพระหวางขาพเจา
และสามีมักจะหางเหินไปไมเหมือนเดิม
14. ในระยะตั้งครรภ  ขาพเจาและสามีมีความสุขและพอใจ
ในการมีเพศสัมพันธเหมือนเดิม
15. ในระยะตัง้ครรภ  สามีแสดงความเหินหางตอขาพเจาใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เร่ืองความสัมพันธทางเพศ
ตอนที่ 3  แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูที่เคยไดรับ
คํ าชี้แจง  แบบสอบถามนีเ้ปนแบบสอบถามเกี่ยวกับส่ิงที่พอแม / ผูปกครองปฏิบัติตอทานในวัยเด็ก
กรุณาทํ าเครื่องหมาย       ลงในชองทีท่านพิจารณาแลววาตรงตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น  โดย
เลอืกเพียงคํ าตอบเดียวและถือเกณฑ  ดังนี้
ไมเปนความจริงเลย     หมายถึง  ขอความดงักลาวเปนสิ่งที่ทานเห็นวาพอแม / ผูปกครอง

       ไมเคยปฏิบัติตอทานเลย
เปนความจรงิเพยีงเลก็นอย  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนสิ่งที่ทานเห็นวาพอแม / ผูปกครอง

       ปฏิบตัติอทานบางเพียงเล็กนอย
เปนความจรงิเพยีงครึง่หนึ่ง  หมายถึง  ขอความดังกลาวเปนสิ่งที่ทานเห็นวาพอแม / ผูปกครอง

       ปฏิบตัติอทานเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น
เปนความจริงสวนมาก       หมายถงึ  ขอความดังกลาวเปนสิ่งที่ทานเห็นวาพอแม / ผูปกครอง

       ปฏิบตัติอทานเปนสวนมาก
เปนความจริงมากที่สุด      หมายถงึ  ขอความดังกลาวเปนสิ่งที่ทานเห็นวาพอแม /ผูปกครอง

       ปฏิบัติตอทานเสมอ

พอแม / ผูปกครองปฏิบัติส่ิงตอไปนี้กับทานอยางไร
ไมเปน
ความ
จริงเลย

เปน
ความ
จริงเพียง
เล็กนอย

เปน
ความ
จริงเพียง
ครึ่งหนึ่ง

เปน
ความ
จริงสวน
มาก

เปน
ความ
จริงมาก
ท่ีสุด

1.ส่ังใหขาพเจาทํ าตามสิ่งที่ทานเห็นวาเหมาะสมและ
ดเีทานั้น
2.มคีวามเหน็วา  เด็กดี  คือ  เด็กที่วานอนสอนงาย
และอยูในโอวาทของผูใหญ
3.ต ําหนแิละลงโทษอยางรุนแรงเมื่อขาพเจาทํ าผิด
โดยไมเปดโอกาสใหอธิบายเหตุผล
4.หากขาพเจาไมปฏิบัติตามที่ส่ัง  จะโกรธและไมรับ
ฟงเหตุผลใดๆ เลย
5. บงัคบัใหขาพเจาทํ าตามกฎระเบียบตาง ๆ ที่ทาน
ตัง้ไวอยางเครงครัด
6. ตองการใหขาพเจาเชื่อฟงและปฏิบัติตามคํ าอบรม
ส่ังสอนอยางไมมีขอโตแยง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



7. ไมใหความสํ าคัญกับความคิดเห็นของขาพเจา

พอแม / ผูปกครองปฏิบัติส่ิงตอไปนี้กับทานอยางไร
ไมเปน
ความ
จริงเลย

เปน
ความ
จริงเพียง
เล็กนอย

เปน
ความ
จริงเพียง
ครึ่งหนึ่ง

เปน
ความ
จริงสวน
มาก

เปน
ความ
จริงมาก
ท่ีสุด

8. เมือ่ขาพเจามีปญหาทะเลาะกับพี่นอง หรือคนอ่ืนๆ
จะต ําหนแิละลงโทษขาพเจากอนคนอื่น
9.น ําขาพเจาไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนเสมอ
10.เขมงวดกับขาพเจามากในทุกเรื่อง  จนทํ าใหรูสึก
ไมเปนตัวของตัวเอง
11.ใหค ําแนะนํ าที่ดีและใชเหตุผลในการตัดสินใจ
เร่ืองตาง ๆ เสมอ  เมื่อขาพเจามีเร่ืองไมสบายใจ
12.ใหรางวัล หรือ คํ าชมเชย  เมื่อขาพเจาประสบ-
ความสํ าเร็จ
13.ถามเหตุผลเมื่อขาพเจาไมปฏิบัติตามที่ส่ังหรือส่ิงที่
ทานตองการ
14.ชวยแกไขปญหา  เมื่อขาพเจามีเร่ืองทะเลาะกับ
พีน่องหรือเพื่อน ๆ
15.รับฟงความคิดเห็นและยอมรับการตัดสินใจของ
ขาพเจาอยางมีเหตุผล
16.อธบิายเหตุผลใหเขาใจกอนการลงโทษ
17.พดูคยุกบัขาพเจาอยางเปนกันเองเสมอ
18.เมือ่ขาพเจามีปญหา  เชน เร่ืองเรียน เร่ืองเพื่อน
ขาพเจาจะปรึกษาพอแม / ผูปกครอง
19.ใหก ําลังใจและคํ าปลอบโยน  เมื่อขาพเจารูสึก
ทอแท ผิดหวัง
20.บอกเหตุผลเสมอ  เมื่อตองการใหขาพเจาปฏิบัติ
ตามคํ าสั่ง
21.ไมบงัคบัใหขาพเจาตองทํ าตามกฎระเบียบมากนัก
22. ขาพเจาไมตองชี้แจงรายละเอียดใหพอแม /
ผูปกครองทราบวา  จะขอเงินไปใชจายอะไร
23.ไมขัดใจ  เมื่อขาพเจาตองการสิ่งใดก็จะไดเสมอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



24.ไมวากลาวหรือตํ าหนิเมื่อขาพเจากลับบานผิดเวลา

พอแม / ผูปกครองปฏิบัติส่ิงตอไปนี้กับทานอยางไร
ไมเปน
ความ
จริงเลย

เปน
ความ
จริงเพียง
เล็กนอย

เปน
ความ
จริงเพียง
ครึ่งหนึ่ง

เปน
ความ
จริงสวน
มาก

เปน
ความ
จริงมาก
ท่ีสุด

25.ยอมใหขาพเจาแสดงความไมพอใจกับทานได
โดยไมวากลาวแตอยางใด
26.ปลอยใหขาพเจากระทํ าเรื่องตาง ๆ และพูดจาได
เตม็ที่ตามความพอใจ
27. ไมบงัคบัใหขาพเจาทํ าในสิ่งที่ขาพเจาไมตองการ
ถงึแมวาควรจะทํ าก็ตาม
28. ไมต ําหนิขาพเจาในเรื่องการดูแลเครื่องใชสวนตัว
เชน การเก็บที่นอน  พับผาหม
29. ใหขาพเจาเลือกคบเพื่อนอยางอิสระตามใจชอบ
30. เมือ่มเีร่ืองทะเลาะกับพี่นองหรือเพื่อน  พอแมจะ
ยดึเหตผุลของขาพเจาเปนหลักในการตัดสิน

ตอนที่ 4  แบบสอบถามประวัติการแยกหางจากบุคคลสํ าคัญในชีวิต
คํ าชี้แจง  กรุณาทํ าเครื่องหมาย   ตามความเปนจริงที่ทานเคยมีประสบการณในวัยเด็ก

1. พอแมของทานเคยปฏิบัติส่ิงตอไปนี้ตอทานหรือไม  ในสมัยที่ทานเปนเด็ก
1.1  ขูวาพอแมจะหยาขาดจากกันในวันใดวันหนึ่ง

___เคย ___ไมเคย
1.2  ขูวาสกัวันหนึ่งพอหรือแมจะทิ้งทานไป

___เคย ___ไมเคย
1.3  ขูวาจะเอาทานไปทิ้งวันใดวันหนึ่ง

___เคย ___ไมเคย
1.4  ขูวาจะยกทานใหคนอื่นเขาไป

___เคย ___ไมเคย
1.5  ขูวาจะท ําโทษอยางรุนแรงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเมื่อทานไมเชื่อฟง  (เชน ขูวาจะ

เฆีย่นต ี จะฆาทิ้ง  จะเรียกตํ ารวจมาจับ  อยางใดอยางหนึ่ง  เปนตน)
___เคย ___ไมเคย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 สภาพการณที่เกิดขึ้นจริง
 ทานเคยประสบกับสภาพที่ความสัมพันธระหวางทานกับบุคคลสํ าคัญในชีวิตตองขาดตอนไป

ในลักษณะดังตอไปนี้หรือไม
2.1  พอแมหยาขาดหรือทิ้งกันไป

___เคย (ตอนอายุ______ป) ___ไมเคย
2.2  พอหรือแมละทิ้งครอบครัวไป

___เคย (ตอนอายุ_____ป) ___ ไมเคย
2.3  พอหรือแมตายจากทานไป

___เคย ___ไมเคย
2.4 พีน่อง  หรือญาติสนิทในครอบครัวตายจากไป

___เคย ___ไมเคย
2.5 ในสมยัทีท่านเปนเด็กนั้น  พอหรือแมของทานเคยจากทานไปเปนเวลานานๆ หรือไม

___เคย ___ไมเคย
2.6 ทานและพีน่องถูกปลอยใหอยูบานตามลํ าพัง โดยไมมีผูใหญดูแลบอยๆ

___เคย ___ไมเคย

ตอนที่ 5  แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลครรภ
คํ าชี้แจง   กรุณาทํ าเครื่องหมาย   ลงในชองทีท่านพิจารณาแลววาตรงกับความเปนจริงที่ทาน

  ปฏิบตัมิากที่สุด  โดยเลือกเพียงขอเดียวและถือเกณฑ  ดังนี้
ไมเปนความจริงเลย     หมายถงึ  เมือ่ทานเห็นวาขอความนั้นไมเคยกระทํ า หรือไมตรงกับ

     ความรูสึกนึกคิดของทาน
เปนความจรงิบางเลก็นอย  หมายถึง  เมื่อทานเห็นวาขอความนั้นทานปฏิบัติเปนบางครั้ง หรือ

     ตรงกบัความรูสึก ความคิดเห็นของทานบางเล็กนอย
เปนความจรงิสวนมาก       หมายถึง  เมื่อทานเห็นวาขอความนั้นทานปฏิบัติเปนสวนใหญหรือ

     ตรงกบัความรูสึก  ความคิดเห็นของทานเปนสวนมาก
เปนความจริงที่สุด     หมายถึง  เมื่อทานเหน็วาขอความนั้นทานปฏิบัติทุกคร้ัง  หรือตรง

     กับความรูสึก  ความคิดเห็นของทานมากที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ในระยะตั้งครรภทานปฏิบัติส่ิงตอไปนี้อยางไร
ไมเปน
ความจริง
เลย

เปนความ
จริงบางเล็ก

นอย

เปนความ
จริงสวน
มาก

เปนความ
จริงมากที่

สุด

1. รับประทานไขอยางนอยวันละ  1 ฟอง
2. รับประทานอาหารประเภทโปรตีน เชน เนื้อสัตว ปลา ไข
นม ถัว่เพิ่มข้ึนเปน 2 เทาของกอนตั้งครรภ
3. ดืม่นมสดหรอืนมถั่วเหลืองอยางนอยวันละ 1 แกว
4.รับประทานอาหารประเภทขาว ขาวเหนียว หรือกวยเตี๋ยว
เทากับกอนตั้งครรภ
5. รับประทานอาหารประเภทเครื่องในสัตว เชน ตับ หัวใจ
อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง
6. รับประทานอาหารทะเล เชน ปลาทู กุง หอย อยางนอย
สัปดาหละ 2 คร้ัง
7.รับประทานผักใบเขียวและผักอื่น ๆเพิ่มข้ึนจากกอนตั้งครรภ
8. รับประทานผลไมสดชนิดตาง ๆ ตามฤดูกาล เพิ่มข้ึนจาก
กอนตั้งครรภ
9.หลกีเลีย่งการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ เชน แหนม ลาบ
ปลารา
10. ดืม่นํ ้าอยางนอยวันละ 8-10 แกว
11. สวมรองเทาสนเตี้ย
12. หลกีเลี่ยงการเดินในพื้นที่ล่ืน
13.หากมอีาการผิดปกติ เชน การมีเลือดออกทางชองคลอด
ปวดศรีษะ ตาพรามัวหรือเด็กดิ้นนอยลง จะไปพบแพทยทันที
14. หลกีเลี่ยงการสูบบุหร่ี หรือด่ืมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
เชน เหลา เบียร  ยาดอง
15. หลกีเลีย่งการอยูในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศถายเทไม
สะดวก เชน ตลาดนัด  โรงภาพยนตร
16. หลกีเลีย่งการเดินทางไกล  ถึงแมมีธุระจํ าเปน
17. จบัราวบันไดเมื่อตองเดินขึ้นหรือลงบันได
18. เมือ่จะเปลีย่นอิริยาบถ เชน ลุกหรือนั่งจะทํ าอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ระมัดระวัง

ในระยะตั้งครรภทานปฏิบัติส่ิงตอไปนี้อยางไร
ไมเปน
ความจริง
เลย

เปนความ
จริงบางเล็ก

นอย

เปนความ
จริงสวน
มาก

เปนความ
จริงมากที่

สุด

19. ระมดัระวังเรื่องการยกของหนัก
20.หยบิหรอืเคล่ือนยายของที่อยูบนพื้นโดยการยอตัวลงไป
หยิบ
21. หยดุพกัทนัทเีมื่อรูสึกเหนื่อยจากการทํ างาน
22. เดนิเลนเพื่อออกกํ าลังกายอยางนอยวันละ 15 -30 นาที
23. ฝกผอนคลายและบริหารกลามเนื้อสวนตางๆ ที่ชวยใน
การคลอด เชน กลามเนื้อชองคลอด กลามเนื้อหนาทอง
24.นัง่หรอืนอนพกัในตอนกลางวันอยางนอยวันละครึ่งชั่วโมง
25. นอนหลบัในตอนกลางคืนอยางนอยวันละ  8-10 ชั่วโมง
26. ใชเวลาวางในการพักผอนหยอนใจ เชน ปลูกตนไม
ฟงเพลง อานหนังสือ
27. ถายปสสาวะทันทีเมื่อรูสึกปวด
28.สวมเสื้อผาที่เหมาะสมกับขนาดของครรภที่โตขึ้น
29. สวมเสือ้ยกทรงที่มีขนาดพอเหมาะกับเตานม
30. ท ําความสะอาดเตานมและหัวนมดวยสบูออนๆ และ
นํ ้าสะอาดขณะอาบนํ้ า
31. การอานหนังสือเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอด
ท ําใหขาพเจาสบายใจ
32. อานหนงัสอื ฟงเพลง ดูรูปเด็กที่นารัก หรือดูโทรทัศนเพื่อ
คลายเครียด
33. พยายามท ําตวัใหราเริง สนุกสนาน ไมคิดถึงเรื่องที่ทํ าให
เครียดหรือวิตกกังวล
34.เมือ่มเีร่ืองไมสบายใจจะพูดคุยกับสามี หรือคนใกลชิด
35. เตรยีมคาใชจายสํ าหรับการคลอดและการเลี้ยงดูลูกไว
ลวงหนา
36.พดูคยุกบัลูกในครรภ หรือเอามือลูบทองเมื่อลูกเคลื่อนไหว
37. พยายามท ําจิตใจใหราเริงเบิกบานอยูเสมอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38. เตรยีมของใชสํ าหรับลูกไวพรอมต้ังแตกอนคลอด

ในระยะตั้งครรภทานปฏิบัติส่ิงตอไปนี้อยางไร
ไมเปน
ความจริง
เลย

เปนความ
จริงบางเล็ก

นอย

เปนความ
จริงสวน
มาก

เปนความ
จริงมากที่

สุด

39. การตัง้ครรภนี้ทํ าใหขาพเจามีความสุข
40. ปฏิบตัติวัตามคํ าแนะนํ าของแพทยและพยาบาลเพื่อให
ลูกในครรภแข็งแรง

ตอนที่ 6  แบบสอบถามแนวโนมของพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตร
คํ าชี้แจง   กรุณาทํ าเครื่องหมาย  ในชอง  ทีท่านพิจารณาแลววาตรงกับความตั้งใจที่ทานจะ

  ปฏิบตัใินการเลี้ยงดูบุตรเมื่อคลอดมากที่สุด  โดยเลือกเพียงขอเดียวและถือเกณฑ  ดังนี้
ไมทํ าแนนอน  หมายถงึ  เมือ่ทานมีความแนใจวาตนจะไมแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อยางแนนอน
ไมแนใจ     หมายถงึ  เมือ่ทานรูสึกวายังไมสามารถตัดสินใจได  อาจจะทํ าบางไมทํ าบาง
ท ําแนนอน  หมายถงึ  เมือ่ทานมีความแนใจวาทานจะแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ อยางแนนอน

พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรที่คาดวาจะปฏิบัติ ไมทํ าแนนอน ไมแนใจ ทํ าแนนอน

1. ขาพเจาจะใหลูกดื่มนมแมในชวง 3-4 เดือนแรก
2. ขาพเจาจะใหลูกเริ่มกินอาหารประเภทอื่นนอกเหนือจากนม
แม  (เชนแกงจืด  ขาวบด  หรือกลวยบด เปนตน)เมื่อลูกมีอายุ
4 เดือนขึ้นไป
3.ขาพเจาตั้งใจวาจะใหลูกกินไขแดง  ถั่วตม หรือเตาหูขาว เมื่อ
ลูกมีอายุ  4 เดือนขึ้นไป
4.ขาพเจาจะใหลูกกินปลาเพราะจะทํ าใหเปนเด็กหัวดี  ฉลาด
5. ขาพเจาจะหัดใหลูกกินผัก เชน ฟกทอง  หรือตมบะชอตํ าลึง
เมือ่ลูกมีอายุได  5 เดือนขึ้นไป
6. ขาพเจาตั้งใจวาจะใหลูกดื่มเครื่องดื่ม เชน นํ้ าอัดลม  นํ้ า
หวาน หรอืไมโล  สลับแทนนมและนํ้ าบาง
7. ขาพเจาตั้งใจวาจะเริ่มใหลูกกินอาหารประเภทเนื้อสัตวบด
(หม,ู ไก)  เมื่อลูกมีอายุ ได  7 เดือนขึ้นไป
8. ขาพเจาตัง้ใจวาจะใหลูกกินผลไมตามฤดูกาล เชน  กลวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



มะละกอสกุ เปนอาหารระหวางมื้อ เมื่อลูกมีอายุได  6 เดือน

พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรที่คาดวาจะปฏิบัติ ไมทํ าแนนอน ไมแนใจ ทํ าแนนอน

9. ขาพเจาตัง้ใจวาจะใหลูกกินอาหารแทนนมแมครบทั้ง  3 มื้อ
เมือ่ลูกมีอายุได  9 เดือน
10. ขาพเจาจะไมใหลูกกินอาหารที่มีรสจัด
11. ขาพเจาตั้งใจวาจะนํ าลูกไปตรวจสุขภาพและรับวัคซีน
ปองกนัโรคตามกํ าหนดที่แพทยนัดทุกครั้ง
12. ขาพเจาจะไมนํ าลูกไปอยูในชุมชนที่มีคนมากๆ  เชน
ตลาด  งานวัด
13.ขาพเจาจะพาลูกไปพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพเดือนละครั้ง
จนกวาลูกจะมีอายุ  6 เดือน
14.ขาพเจาตั้งใจวาจะพาลูกไปพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพทุกๆ
6 เดือนเมื่อลูกมีอายุ   1 ปข้ึนไป
15. ขาพเจาตัง้ใจวาจะอาบนํ้ าใหลูกอยางนอยวันละ  2 คร้ัง
16. ขาพเจาจะอาบนํ้ าใหลูกในชวงที่มีอากาศอบอุน  เชน ตอน
สาย หรือบายๆ
17. ขาพเจาจะเช็ดทํ าความสะอาดหูของลูกหลังอาบนํ้ าเสร็จ
ทุกครั้ง
18.ขาพเจาตั้งใจวาจะซักเสื้อของลูกแยกจากเสื้อผาของผูใหญ
19. ขาพเจาตั้งใจวาจะดูแลความสะอาดเล็บมือและเล็บเทา
ของลูกใหส้ันอยูเสมอ
20. ขาพเจาคิดวาจะแยกเสื้อผาและอุปกรณเครื่องใชตางๆ
ของลกูไวตางหากจากของผูใหญ
21. ในชวง  3-4 เดือนแรก  ขาพเจาจะอุมลูกทุกครั้งเวลาใหลูก
ดืม่นมจากขวด
22. ขาพเจาจะเตรียมพื้นที่สํ าหรับใชเลี้ยงลูกใหเปนสัดสวน
23. ขาพเจาจะไมปลอยใหลูกอยูตามลํ าพัง  ถึงแมวาจะนอน
หลับอยูก็ตาม
24.ขาพเจาจะระวังไมใหลูกเลนของมีคมและของที่มีเหลี่ยมมุม
25. ขาพเจาจะระวังไมใหลูกเขาไปเลนในหองครัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26.ขาพเจาจะระวังไมใหลูกนํ าสิ่งของตางๆ เขาปากหรือจมูก

พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรที่คาดวาจะปฏิบัติ ไมทํ าแนนอน ไมแนใจ ทํ าแนนอน

27. ขาพเจาจะเก็บส่ิงของเครื่องใชที่ไมจํ าเปนออกจากบริเวณ
ทีจ่ะใชเลี้ยงลูก
28. ขาพเจาจะเก็บของที่อาจเปนอันตรายกับลูก  เชน  มีด
กระปองสเปรย  ไวใหหางจากบริเวณที่ลูกอยู
29. ขาพเจาจะระวังไมใหลูกเลนอุปกรณ  หรือเครื่องมือที่ใช
ภายในบาน เชน คีม  ไขควง  ปากคีบ เข็มเย็บผา เปนตน
30. ขาพเจาจะวางเครื่องใชไฟฟา  เชน  พัดลม  กระติกนํ้ ารอน
ไวในที่สูง หรือหางจากบริเวณที่ใชเลี้ยงลูก
31. ขาพเจาจะแยกภาชนะใสอาหารของลูกไวตางหาก  จาก-
ของผูใหญ
32.ขาพเจาจะหาหนังสือคูมือเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กมาอาน
ประกอบกับการเลี้ยงลูกของตนเอง
33. ในกรณทีีลู่กมอีาการผิดปกติ  เชน  รองกวนมาก  อาเจียน
ชกั  ไมสบตาเมื่อเรียก ขาพเจาจะรีบพาไปพบแพทยทันที
34. เมือ่ลูกมไีขสูง  ตัวรอน  ขาพเจาจะเช็ดตัวใหลูกเพื่อลดไข
35. ขาพเจาจะเตรียมอุปกรณการดูแลสุขภาพของลูกไวลวง
หนา  เชน สํ าลีพันปลายไม  ลูกยาง ยาสามัญประจํ าบานที่ใช
ภายนอก  มหาหิงส  เกลือแรชนิดซอง  เปนตน
36. ขาพเจาจะเช็ดทํ าความสะอาดชองปากของลูกทุกครั้ง เมื่อ
อาเจียนหรือแหวะนม
37. หากลกูมอีาการไอหรือมีเสมหะ  ขาพเจาจะใหลูกดื่มนํ้ าอุน
38. ขาพเจาจะไมใชยาจุดกันยุงหรือยากันยุงในบริเวณที่ลูกอยู
39. หลงัจากลกูดื่มนมแลวขาพเจาจะอุมและลูบหลังใหเรอ
40. ขาพเจาจะลางมือกอนเตรียมนมและอาหารสํ าหรับลูกทุก
คร้ัง
41. เมื่อแรกเกิด – 6 เดอืนขาพเจาตั้งใจจะแขวนของเลนสีสดๆ
เอาไวเหนือที่นอนลูก
42. เมือ่ลูกอายุ  6 เดือน ขาพเจาจะเตรียมของเลนที่ใชเขยาให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เกดิเสียงมาไวใหลูกเลน

พฤตกิรรมการเลี้ยงดูบุตรที่คาดวาจะปฏิบัติ ไมทํ าแนนอน ไมแนใจ ทํ าแนนอน

43.เมือ่ลูกมอีายุ 6 เดือน ขาพเจาจะใหลูกเลนของเลนจํ าพวก
ตุกตาไขลานและกลองเพลง
44. ขาพเจาจะใหลูกเริ่มใชรถหัดเดินเมื่อมีอายุได  7-12 เดือน
45. เมือ่ฟนนํ ้านมเริ่มข้ึนขาพเจาจะเตรียมวงแหวนหวงยาง
หรือพลาสติกชนิดนุมใหลูกไดบริหารเหงือกและฟน
46. ขาพเจาจะแยกเก็บของเลนตางๆของลูกไวในตะกรา หรือ
กลองกระดาษ
47. ขาพเจาจะใหเลนรถลาก  หรือของเลนที่ผลักไปขางหนาได
เมือ่ลูกโตพอที่จะเดินเองไดแลว
48. เมือ่ลูกอาย ุ1-2 ป ขาพเจาจะหาของเลนที่ใชตักทราย และ
ภาพตอจ๊ิกซอรที่ทํ าดวยไมหรือกระดาษ  3-6 ชิ้น มาใหลูกเลน
49. ขาพเจาจะใหลูกเริ่มหัดระบายสี เมื่อมีอายุ  1  ปข้ึนไป
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวปริย ญาณวารี
ที่อยู 108 ซอยจรญัสนทิวงศ 66 ถนนริมนํ้ าเจาพระยา เขตบางพลัด  จังหวัด

กรุงเทพมหานคร  10700
โทรศัพท (02) 8800775

ประวัติการศึกษา
        พ.ศ. 2538 สํ าเรจ็การศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการโฆษณา

วชิาโทวทิยโุทรทัศน จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
พ.ศ. 2539 สํ าเรจ็การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การโฆษณาและ

การประชาสมัพันธ) จากมหาวิทยาลัยรามคํ าแหง
พ.ศ. 2541 ศกึษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน

บณัฑติวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร
ประวัติการทํ างาน

พ.ศ. 2539 ลูกจางชัว่คราว ตํ าแหนงนักประชาสัมพันธ กรมธนารักษ กระทรวง
การคลัง

พ.ศ. 2540 เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ บริษัท เอ เอ เอส ออโต เซอรวิส จํ ากัด
  ปจจุบัน เจาหนาทีป่ระสานงานการฝกอบรม สถาบันฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เอช อาร ดี วิชั่น จํ ากัด
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