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การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด

นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค1์.เพื่อศึกษาการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา          
2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุใ์นจงัหวัดนครราชสีมาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.เพื่อ
ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจริญพนัธุใ์นจงัหวัดนครราชสีมา รวมทัง้หมด 400 คน จาก 
สูตรของ Yamane,1973 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และทดสอบ
สมมติฐาน ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุ 26-30 ปี มีสถานภาพ
สว่นใหญ่สมรส มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี สว่นใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001- 30,000 บาท สถานะการมีบุตรส่วนใหญ่ยงัไม่มีบุตร ระดับความเห็นเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจมีบตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา ดา้นทศันคติต่อความส าคญัและคณุค่าของบตุร อยู่ใน
ระดับมาก ดา้นค่าใชจ้่ายและต้นทุนอ่ืน ดา้นเศรษฐกิจและสังคม และดา้นนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไดแ้ก่  อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจมีบุตรแตกต่างกัน ,ระดับการศึกษาและสถานะการมีบุตร
แตกต่างกนัมีการตดัสินใจมีบุตรไม่แตกต่างกนัและพบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุ์
ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  ด้านทัศนคติต่อความส าคัญและคุณค่าของบุตร ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนอ่ืน     
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ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และดา้นนโยบายการสนบัสนุนจากรฐับาล โดยที่ ดา้นทศันคติต่อความส าคญัและคณุค่า
ของบุตร ดา้นค่าใชจ้่ายและตน้ทุนอ่ืน ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และดา้นนโยบายการสนบัสนุนจากรฐับาล ส่งผล
ต่อการตดัสินใจ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ  การตดัสินใจมีบตุร, สตรีวยัเจรญิพนัธุ ์

 
ABSTRACT 

 
Independent research on factors affecting the decision to have children of reductive age women 

in Nakhonratchasima province. The purposes of this study were 1) to study the decision to have children 
of reductive age women in Nakhonratchasima province 2) to study the decision to have children of 
reductive age women in Nakhonratchasima province which classified by personal factors and 3) to study 
the factors that affect the decision to have children of reductive age women in Nakhonratchasima 
province. The data was collected from 400 people by Yamane,1973 formula calculation and analyzed 
by average, percentage, standard deviation and frequency statistic. The hypotheses tested with multiple 
regression equations. The results showed that most of the reductive age women aged 26-30, married, 
with a bachelor's degree, mainly company employee occupation, and with average monthly income of 
15,001 - 30,000 baht,childless status. In terms of value and importance childbirth attitudes, economic 
and social, and government support policies, the overall is very level. Hypothesis tests showed that 
personal factors included different ages, education levels, occupations, and average monthly incomes, 
there were differences in decisions to have children. Differnces education levels,presence status, there 
were no differences in decisions to have children. Factors that influenced reductive age women 
decisions in Nakhonratchasima included value and importance childbirth attitudes, cost of having 
children,economic,social and government support policies. The aspect of value and importance 
childbirth attitudes, economic and social, government support policies and the cost of having children, 
affect decision making at level of 0.05 statistically significant.  
Keywords: Childbirth decision, reductive age women 
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ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 

ปัญหาดา้นประชากรเป็นเรื่องที่พูดถึงมาอย่างชา้นานซึ่งในอดีตที่ทั่วโลกประสบปัญหาคือการเพิ่มขึน้

อย่างรวดเร็วของประชากรหรือจะเรียกว่าประชากรลน้โลก ท าใหเ้กิดความกังวลในเรื่องของทรพัยากรธรรมชาติ 

การขาดแคลนอาหาร น า้ด่ืม ที่อยู่อาศยั แต่ในศตวรรษท่ีผ่านมานี ้ปัญหาการเพิ่มขึน้ของประชากรกลบัตรงกนัขา้ม

คือปัญหาประชากรลดลง ซึ่งปัจจุบนัทั่วโลกก าลงัประสบปัญหาประชากรเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศ

ไทยก็ก าลงัประสบปัญหานีเ้ช่นกนั ในท านองเดียวกนักบัที่ส  านกัข่าว BBC ไดร้ายงานไวใ้นปี 2020 ที่ระบวุ่า อตัรา

การเจริญพันธุ์หรือค่าเฉลี่ยการมีบุตรของผู้หญิง  (Fertility Rate) ทั่ วโลกจะลดลงเหลือเพียง  1.7 คนใน

ปี 2100 ทั้งนีเ้มื่ออัตราการเจริญพันธุ์ของประเทศตกลงต ่ากว่าประมาณ  2.1 จ านวนประชากรจะเริ่มหดตัวลง 

ส่งผลใหม้ีการคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะปรบัตัวถึงจุดสูงสุดที่ราว  9,700 ลา้นคนในปี 2064 ก่อนจะปรับตัว

ลดลงเหลือ 8,800 ลา้นคนในปี 2100 ในที่สดุ ขอ้มลูในปัจจุบนัระบุว่า ประเทศที่จะไดร้บัผลกระทบมากที่สุดจาก

อตัราการเจริญพนัธุป์รบัตวัลดลงจนประชากรอาจจะปรบัตวัลดลงมากถึง  50% ในปี 2100 มีมากถึง 23 ประเทศ 

อาทิ ไทย, สเปน, อิตาล,ี เกาหลีใต ้และอื่นๆ (BBC NEWs ไทย2022) 

ส าหรบัประเทศไทย ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผอ.ศูนยน์วัตกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอัตโนมัติ สถาบนัการ

จดัการปัญญาภิวฒัน ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูผ่าน  เฟซบุ๊ก Por Tunyawat ที่แสดงใหเ้ห็นว่าอตัราการเกิดใหม่ของเด็กมี

จ านวนนอ้ยลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในปี 2021 ที่มีเด็กเกิดใหม่เพียงแค่ 500,000 คนเท่านัน้ ขอ้ความส่วนหนึ่งของ 

ดร.ธันยวตั ระบวุ่า “ด่ิงกว่ามลูค่าเหรียญครปิโทฯ ก็จ านวนประชากรเกิดใหม่ในประเทศไทยนี่ละ่ ปี 2564 ที่ผ่านมา

จ านวนการเกิดต ่าที่สดุในประวติัศาสตรป์ระเทศ ตวัเลขนีน้่ากลวัและแนวโนม้ของกราฟคงไม่ดีขึ ้นแน่ นอกจากนีปี้

ที่ผ่านมาอตัราการตายสงูกว่าอตัราการเกิด เนื่องจากการเสียชีวิดจากการติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าหรือโรคโควิด 19 เขา้

มาเก่ียวขอ้งดว้ย คาดการณ์ไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึน้ในอนาคต” สาเหตุที่ส่งผลใหจ้ านวนประชากรเกิดใหม่

ลดลงนัน้ World Economin Forum ระบวุ่าคือ การขยายตวัของความเป็นเมืองหรือ Urbanization ที่สง่ผลใหก้ารมี

เด็กเกิดใหม่จ านวนมากนัน้ หมายถึงค่าใชจ้่ายที่เพิ่มสงูมากขึน้ ไม่เหมือนกบัการมีเด็กเกิดใหม่จ านวนมากในพืน้ที่

ชนบทที่หมายถึงจ านวนแรงงานที่มากขึน้ในการท างาน ขณะเดียวกนั Urbanization ยงัเปลี่ยนวิถีชีวิตของผูห้ญิง

อีกดว้ย จากสภาพสงัคมแบบเดิมที่ผูห้ญิงจะรบัหนา้ที่เป็นผูด้แูลสมาชิกในครอบครวั แต่ในสงัคมเมืองบทบาทของ

ผู้หญิงนั้น เปลี่ ยนไปจากหน้าที่ การงานและการศึกษาท าให้ไม่มีความจ า เ ป็นจะต้องมีลูก อีกต่อไป

(missiontothemoon 2022) ในส่วนของผลพวงทางเศรษฐกิจของจ านวนประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงนั้นถือว่า

รา้ยแรงและควรจะไดร้บัการแกไ้ขตัง้แต่เนิ่นๆ  ซึ่งจ านวนประชากรที่ลดลงหมายถึงวยัแรงงานในระบบที่ลดลง การ

จา้งแรงงาน ก าลงัการผลิตก็มีแนวโนม้จะลดนอ้ยลง ท าใหธุ้รกิจขยายตัวไดช้า้ และอาจสญูเสียความสามารถใน

การแข่งขนักบัต่างประเทศ รายไดห้ลกัของรฐับาลมาจากการจดัเก็บภาษี ซึ่งหากวยัแรงงานลดลงจะส่งผลใหก้าร
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จดัเก็บภาษีที่ลดลง เมื่อก่อน รฐับาลสามารถเก็บภาษีจากคนท างาน 15 คน เพื่อแบ่งไปเป็นสวสัดิการใหผู้ส้งูอายุ 

1 คน แต่วนันี ้รฐับาลสามารถเก็บภาษีไดเ้พียง 6 คนเท่านัน้ และอาจจะเหลือเพียงแค่ 3 คน ในปี 2570 (ลงทนุแมน 

2565) ขณะที่จ  านวนผูส้งูอายทุี่เพิ่มสงูขึน้จะสง่ผลใหร้ฐับาลมีภาระค่าใชจ้่ายในการดแูลรกัษาพยาบาลนัน้ปรบัตวั

เพิ่มสงูขึน้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี ้เมื่อจ านวนประชากรลดลง โครงสรา้งทางสงัคมย่อมมีการเปลี่ยนไปดว้ย ท า

ใหม้ีผลกระทบต่อการวางนโยบายบริการสาธารณะ เพื่อรองรบักบัโครงสรา้งประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป ทัง้ความ

ตอ้งการที่อยู่อาศยั โครงสรา้งพืน้ฐานในเมือง ความตอ้งการดา้นการศึกษา ความตอ้งการดา้นสขุภาพและปัญหา

ของผูสู้งอายุที่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งทุกปัญหานั้นมีความสัมพันธ์กัน อัตราการลดลงของประชากร จึงเป็นเรื่องที่ทุก

ประเทศก าลงัใหค้วามส าคัญเพราะส่งผลต่อการจัดการประเทศในภาพรวม ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง

ของปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินในมีบุตรของสตรีวยัเจริญพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา เพื่อทราบถึงทศันติต่อการมี

บุตร ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินในมีบุตร ระดบัและความส าคญัของปัญหา เพื่อใชข้อ้มลูเป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหา 

 
วัตถุประสงค ์
1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 
2.เพื่อศกึษาการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

3.เพื่อศกึษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดา้นเนือ้หา การศกึษาวิจยันีผู้ว้ิจยัมุ่งศกึษาทศันคติต่อการมีต่อคณุค่าและความส าคญัของการมี
บตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา ซึ่งเป็นการวิจยัเชิงปรมิาณ  

ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจัยก าหนดใหป้ระชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่เป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ

ตัง้แต่ 18-49 ปีและอาศยัอยู่ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 822,797 คน (ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคง

ของมนษุยจ์งัหวดันครราชสีมา 2564) โดยขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษาจ านวน 400 ตวัอย่าง  

ขอบเขตดา้นระยะเวลาการท าวิจัย ผูว้ิจัยไดก้ าหนดระยะเวลาการวิจัยคือ ช่วงวันที่  กรกฎาคม 2565 – 
สิงหาคม 2565 (ระยะเวลารวมประมาณ 2 เดือน) 
 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
1.ท าใหท้ราบถึงระดบัและความส าคญัของปัญหาการตดัสินใจมีบุตรในอนาคต 
2.เพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาหรือช่วยใหร้ฐับาลก าหนดนโยบาย วิธีการ
สง่เสรมิสนบัสนนุมีบุตรของประชากรทั่วประเทศ 
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ค านิยามศัพท ์

การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกที่มีอยู่อย่างนอ้ยตัง้แต่ 2 ทางเลือก
เพื่อที่จะท าใหไ้ดผ้ลลพัธอ์อกมาเป็นที่น่าพอใจ บรรลวุตัถปุระสงคม์ากที่สดุ 

การมีบุตร จึงหมายถึง การที่สามี ภรรยาหรือบุคคลสองคน ยินยอมพรอ้มใจและตัดสินใจมีลูกเพื่อ
วัตถุประสงคใ์ดวัตถุประสงคห์นึ่งเช่นเพื่อสืบทอดสกุล เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจ เชื่อมความสมัพันธ์ภายในครอบครวั
หรือเพื่อดแูลยามเจ็บป่วยหรือแก่ชรา ทัง้ที่เป็นบุตรที่เกิดจากเลือดเนือ้เชือ้ไข ชอบดว้ยกฎหมายและบุตรที่เกิดจาก
การรบัรองบตุร 

ทศันคติหมายถึง แนวความคิด ความรูส้ึก ที่จะแสดงออกมาต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่งหรือคนใดคน
หนึ่ง ซึ่งทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดขึน้มาภายใต้สภาพแวดล้อม การเรียนรู ้รับรู ้การปลูกฝัง ที่อยู่รอบๆตัว ซึ่งการ
แสดงออกมีทัง้ดา้นดีและไม่ดี ขึน้อยู่กบัแต่ละบคุคล 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาสังคมทีเ่กี่ยวข้องกับภาวะเจริญพันธ์ุ 
นพวรรณ จงวฒันา และจฑุา มนสัไพบลูย ์(2529:3-5) ไดน้ าแนวคิดทางดา้นจิตวิทยา สงัคมของ Hoffman 

and Hoffman มาศกึษา โดยไดแ้สดงถึงคณุค่าของบุตรเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาสงัคมในรูปแบบของความ
พอใจที่บิดามารดาจะไดร้บัจากการมีบุตร และรวมทัง้ค่าใชจ้่าย  ต่างๆดว้ย Hoffman ไดเ้ขียนบทความวิเคราะห์
และอธิบายเก่ียวกบัหนา้ที่ หรือประโยชนข์องเด็ก ภายใตปั้จจยัทางดา้นจิตวิทยาสงัคม และไดพ้ฒันารูปแบบคณุ
ค่าที่บิดามารดาไดร้บัจากการมีบุตร 9 อย่าง คือ  1.การใหก้ าเนิดบุตร เป็นการยืนยนัถึงสถานภาพความเป็นใหญ่
ของบิดามารดาและ การมีชื่อเสียงในทางสงัคม 2.การมีบตุรท าใหบ้ิดามารดามีความรูส้ึกว่าเป็นการขยายบทบาท
ของตนเอง และ บทบาทนีจ้ะได้รับการสืบทอดไว้อยางมั่นคง   3. บิดามารดาจะมีความรูส้ึกวาตนเองเป็นผูม้ี
ศีลธรรม ปฏิบติั ตามขอ้บงัคบัของศาสนา ไม่เห็นแก่ตวั และท าสิ่งที่ดีใหแ้ก่สงัคม 4. บตุรจะเป็นเคร่ืองผูกมดั ท าให้
เกิดความรกัในครอบครวั 5. บตุรเป็นแรงจงูใจใหบ้ิดามารดามีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแปลกแปลกใหม่ๆ ท าให ้บิดา 
มารดาได้รับความสนุกสนาน 6. บิดามารดาจะมีความรูส้ึกว่าการมีบุตรท าให้ตนเองประสบความส าเร็จ มี  
ความสามารถและมีความคิดสรา้งสรรคใ์นชีวิต 7. บทส่งเสริมใหบ้ิดามารดามีอ านาจ มีอิทธิพลต่อบุตร และท าให้
บิดามารดาประสบ ความส าเร็จ 8.การมีบุตรท าใหบ้ิดามารดาเกิดการเปรียบเทียบหรือการแข่งขนัในสงัคม  9.การ
มีบุตรท าให้บิดามารดาได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากบุตรเมื่อบุตรเติบโตขึน้  จากแนวความคิดของ 
Hoffman and Hoffman นีF้awcett ไดน้ ามาปรบัปรุงการวิจยั เก่ียวกบคณุค่าของบุตร ซึ่งนพวรรณ จงวฒันา และ
จฑุา มนสัไพบลูย(์2529:3-5) ไดอ้า้งถึงงานของ Fawcett ที่เสนอเก่ียวกบัผลดีผลเสียเก่ียวกบัการมีบุตรไวด้งันีผ้ลดี 
หรือคณุค่าของบตุร  
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1. ทางดา้นอารมณ์ หมายถึง ความรูส้ึกเป็นสุขที่ไดร้บัความรกั ความเป็นเพื่อนและ ความสนุกสนาน 
นอกจากนัน้บตุรจะช่วยคลายความเครียด ความเบื่อหน่าย หรือความเงียบเหงาของ บิดา มารดา 
  2. ทางดา้นเศรษฐกิจ และความมั่นคง หมายถึง บตุรจะช่วยเหลือการงานภายในบา้น ธุรกิจในการเกษตร 
หรือการช่วยดูแลพี่นอ้ง รวมถึงการที่บุตรจะแบ่งปันรายไดบ้างส่วนใหแ้ก่บิดา มารดา จะท าใหบ้ิดา มารดา เกิด
ความรูส้กึมนัคงทางดา้นเศรษฐกิจ รา่งกาย และจิตใจ  

3.คณุค่าที่ท าใหต้นเองดีขึน้และมีการพฒันามากขึน้ หมายถึง การที่บิดา มารดามี  ความรูส้ึกว่าตนเองมี
ความรบัผิดชอบ และเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการเลีย้งดบูุตรจะเป็นแรงจงูใจใหบ้ิดา มารดา
วางเปา้หมายชีวิต และการมีบตุรเป็นการบรรลถุึงสิ่งที่ตนเองตอ้งการ  

4.คณุค่าที่บุตรสามารถเป็นตัวแทนของบิดามารดาในสงัคม หมายถึง การที่บิดา มารดา  มีความพอใจที่
เห็นบุตรเจริ ญเติบโต มีการพัฒนาการขึน้ เกิดความภาคภูมิใจที่ เห็นบุตรประสบ ความส าเร็จ ทัง้นีบุ้ตรเป็นสิ่ง
สะทอ้นความสามารถของบิดา มารดาที่เป็นผูเ้ลีย้งดมูา  

5.คณุค่าของบุตรดา้นความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกนของครอบครวั และการสืบสกุล หมายถึง บุตรเป็นสิ่ง
ผกูพนัสามีภรรยาดว้ยกนั ซึ่งจะช่วยใหช้ีวิตการแต่งงาน และครอบครวัสมบูรณ์ขึน้ นอกจากนีบุ้ตรยงัเป็นผูส้ืบสกุล
และประเพณี ใหก้าเนิดทายาท มีลกูหลานสืบต่อไปภายหนา้  
ผลเสีย หรือค่าใชจ้่ายเก่ียวกบับตุร 

1.ค่าใชจ้่ายทางดา้นอารมณ ์หมายถึงความรูส้ึกตึงเครียดของบิดามารดา โดยทั่วไปเกิด  จากความกงัวล
เก่ียวกบัระเบียบวินยั และความประพฤติของบตุร ความกงัวลเก่ียวกบัสขุภาพของบุตร หรือของตนเอง เสียงอกึทึก 
ความไม่เป็นระเบียบภายในบา้น และความซุกซนของบตุร  

2.ค่าใชจ้่ายทางดา้นเศรษฐกิจ หมายถึงค่าใชจ้่ายในการเลีย้งดบูตุร การศกึษาเลา่เรียนของบตุร  
3.ขอ้จ ากดั หรือค่าเสียโอกาสเนื่องจากการมีบุตร หมายถึง การที่บิดามารดาไม่มีอิสระ  ไม่มีเวลาเป็นของ

ตวัเอง หรือมีความเก่ียวพนักบัญาติพี่นอ้ง ไม่มีเวลาพกัผ่อนหย่อนใจ หรือเดินทางท่องเที่ยว เกิดความไม่คล่องตวั
ทางดา้นอาชีพ  

4. บิดามารดาใชแ้รงกายมากขึน้ หมายถึง การมีบุตรท าใหบ้ิดามารดาตอ้งมีงานบา้น เพิ่มมากขึน้ เพื่อใช้
เวลาในการเลีย้งดูบุตร ไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน เกิดความห่วงใยบุตรในดา้นต่างๆ  นอกจากนีย้ังไดก้ล่าวถึงคุณค่าที่
ส่งเสริมใหม้ีครอบครวัขนาดใหญ่ หรือมีครอบครวั ขนาดเล็กไว ้คือ คณุค่าที่ส่งเสริมใหม้ีครอบครวัขนาดใหญ่แบ่ง
ออกเป็น 3 ประการคือ 1.การมีบุตรจะท าใหม้ีความสัมพันธ์ในหมู่ญาติพี่น้องมากขึน้ โดยบิดามารดามีความ  
ตอ้งการบตุรคนต่อไปอีกเพื่อใหเ้ป็นเพื่อนกบับุคคลที่มีอยู่แลว้ เพราะการมีบตุรหลายคนเป็นเพื่อนกนั จะท าใหช้ีวิต
ของบตุรมีความสมบูรณย์ิ่งขึน้ และเพื่อหลีกเลี่ยงการมีบุตรคนเดียว 2.ความตอ้งการที่จะมีบุตรเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่ง
อาจจะเป็นความตอ้งการเฉพาะส าหรบั บุตรชาย หรือบุตรสาว หรืออาจตอ้งการบุตรทัง้สองเพศ 3. บิดามารดามี
ความกังวล โดยมีความกังวลว่าบุตรที่มีชีวิตอยู่อาจตายลง ท าให ้ตอ้งการมีบุตรจ านวนมาก เพื่อประกันว่าจะมี
บุตรที่มีชีวิตอยู่รอดจนเป็นผูใ้หญ่ คณุค่าที่ส่งเสริมใหม้ีครอบครวัขนาดเล็กแบ่งออกเป็น 2 ประการคือ 1. สขุภาพ
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ของมารดา หมายถึง มารดาอาจเกิดความกงัวลว่าการตัง้ครรภห์ลายครัง้ จะ  ท าใหร้่างกายอ่อนแอ หรือทรุดโทรม 
2. ค่าใชจ้่ายดา้นสงัคม หมายถึง การที่บิดามารดา คิดเก่ียวกับปัญหาการมีจ านวน ประชากรมาก และถา้มีบุตร
เพิ่มขึน้อีกคนหนึ่งแลว้จะเป็นภาระของสงัคมสว่นรวมได ้ 
 

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล แตกต่างกัน ท าใหก้ารตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพนัธุใ์นจงัหวดั

นครราชสีมา แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยดา้นอิทธิพลภายนอก ส่งผล การตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด

นครราชสีมา 
 
กรอบแนวความคิด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.อายุ 
2.ระดับการศึกษา  
3.สถานภาพ  
4.อาชีพ  
5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
6.สถานะการมีบุตร  
 
 

ปัจจัยอิทธิพลภายนอก 
1.ทัศนคตติ่อความสำคัญและคุณค่าของบุตร 
2.ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตร  
3.สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
4.นโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล  
 
 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรี

วัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ น าขอ้มลูที่ไดม้าอธิบายโดยผูศ้ึกษาท าการศึกษาและส ารวจปัจจัย

ดา้นทัศนคติและปัจจัยดา้นอิทธิพลภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด

นครราชสีมา ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นีไ้ดแ้ก่ ประชากรที่เป็นสตรีวยัเจริญพนัธุ์ที่มีอายุตัง้แต่ 18-49 ปีและ

อาศยัอยู่ในจงัหวัดนครราชสีมา มีอายุ การศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ต่างกนั จ านวน 822 ,797 คน 

(ส านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดันครราชสีมา 2564) กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้

มาจากการเลือกตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยผูศ้ึกษาแจกแบบสอบถาม  Questionnaire แบบ

ออนไลน ์ขนาดของกลุม่ตวัอย่างไดม้าจากการประมาณค่ารอ้ยละโดยก าหนดความเชื่อมั่น 95% ความคาดเคลื่อน

ไม่เกิน 5% ซึ่งค านวณหาไดจ้ากสตูรYamane,1973 จ านวน 400 ตวัอย่าง  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมศึกษา

ครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม Questionnaire ผ่านทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อ่านค าถามและตอบ

แบบสอบถามดว้ยตนเองซึ่งแบ่งเป็น  5 สว่น ประกอบดว้ย  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามโดยใหเ้ลือกขอ้มลู
ปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
สถานะการมีบตุร 

สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติต่อคณุค่าและความส าคญัของการมีบุตร  
สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัอิทธิพลภายนอกที่อาจสง่ผลต่อการตดัสินใจมีบตุร 

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจมีบุตร 
สว่นที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่น 

วิธีการสร้างเคร่ืองมือ 

   1. วิเคราะห ์วตัถุประสงคข์องการท าวิจยั เพื่อพิจารณาตวัแปรทัง้หมดที่ตอ้งศึกษา 

    2. ศกึษาทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีตอ้งศกึษา โดยเฉพาะตวัแปรตาม 

    3. ใหค้  าจ ากดัความของตวัแปรโดยเฉพาะตวัแปรตาม  

     4. เขียนขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัตวัแปรตาม 

     5. หาคณุภาพดา้นความเที่ยงตรง โดยอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญ 

   6. ทดลองใช ้ครัง้ที่ 1 เพื่อหาคณุภาพรายขอ้  

    7. ทดลองใชค้รัง้ที่ 2 เพื่อหาคณุภาพทัง้ฉบบั  

   8. ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ยใหส้มบรูณ ์
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3.7 การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) 

ดงันี ้

  1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎี

ตลอดจนขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งไปเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ของค าถามในแต่ละ

หวัขอ้ว่าตรงจุดมุ่งหมายของการวิจยั ครัง้นีห้รือไม่ หลงัจากนัน้น ามาแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อด าเนินการในขัน้ตอนต่อไป 

 2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช ้(Try-out) กบัประชากร

ที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุม่ตวัอย่างที่จะท าการวิจยั จ านวน 30 ชดุ จากนัน้จึงน าแบบสอบถามที่ไดม้าวิเคราะห์

เพื่อหาความเชื่อมั่นเป็นรายขอ้ (Item Analysis) และทัง้ฉบบัโดยวิธีการสมัประสิทธิ ์Cronbach’s Alpha  ดว้ย

โปรแกรม SPSS ไดค่้าความเชื่อมั่นขัน้ต ่า 0.7 ขึน้ไปจากค าถาม จ านวน 25 ขอ้ โดยจากการหาจะได ้0.787 ซึ่งถือ

ว่าแบบสอบถามสามารถน าไปใช ้ในการวิจยัได ้
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง น า

แบบสอบถามที่รวบรวมไดม้าพิจารณาความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามเพื่อท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีสถิติ

ต่อไป 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows 

  1.สถิติเชิงพรรณนา  

   -หาความถ่ี และค่ารอ้ยละเก่ียวกบัปัจจยัสว่นบุคคล คือ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานะการมีบตุร ของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

   -หาค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัทศันคติต่อความส าคญั

และคณุค่าของบุตร ของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

   -หาความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสว่นของปัจจัยอิทธิพล

ภายนอกของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

 

  2.สถิติเชิงอนุมาน 

   - สถานะการมีบุตร ใชส้ถิติ T-Test ในการวิเคราะหข์อ้มลู 
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   - อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ใชส้ถิติ One-Way 

ANOVA ในการวิเคราะหข์อ้มลู แลว้หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

   - วิเคราะหห์าปัจจยัอิทธิพลภายนอกของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา 

 โดยใชส้ถิติ Multiple Regression ก าหนดเป็น Stepwise Model ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามที่ใชเ้ป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใชศ้ึกษาครัง้นี ้จ  านวน 
400 คน พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 26-30 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นรอ้ยละ 44 รองลงมาคืออายุ31-35
ปี จ านวน 132 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33  อาย2ุ1-25 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16 อาย3ุ6-40 ปีจ านวน 12 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ3 อายุ40ปีขึน้ไปจ านวน 9 คนคิดเป็นรอ้ยละ2.3และอายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
1.8 โดยมี 

 ระดบัการศึกษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 187 คน คิดเป็นรอ้ยละ 46.8 
รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส.จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 ระดับต ่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.8 และระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 20 คน คิดเป็น  
รอ้ยละ 5  

สถานภาพพบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 198 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมา
คือโสดจ านวน 181 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.3  และหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 21 คิดเป็น รอ้ยละ 5.3  

 อาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 221 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.3 
รองลงมาคือขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.3 เกษตรกร จ านวน 42 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.5 ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/รบัจา้ง จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ9 นกัเรียน/นกัศึกษา/ก าลงัศึกษา จ านวน 
25 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.3และอื่นๆจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ0.8  

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างมีรายไดส้่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท จ านวน 252คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 63 รองลงมาอยู่ในช่วง ต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.5 ช่วง30,001-
50,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นรอ้ยละ 3.8 และช่วงมากกว่า 50,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.8 

 สถานะการมีบุตรพบว่ากลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ ไม่มีบตุรจ านวน 230 คน คิดเป็นรอ้ยละ57.5 และมีบตุร
จ านวน 170 คน คิดเป็นรอ้ยละ42.5 

ผลการวิเคราะห ์ระดบัความรูส้กึของขอ้มลู ที่เก่ียวกบัดา้นทศันคติต่อความส าคญัและคณุค่าของบุตร 

พบว่า ระดบัความเห็นของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งตีความหมายไดว้่าการ

ตดัสินในมีบุตรสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาเก่ียวกบัดา้นทศันคติต่อความส าคญัและคณุค่าของบุตร 

อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.12 (SD = 0.7133) เมื่อพิจารณาปัจจยัดา้นทศันคติและคณุค่าของการมี
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บตุร โดยเฉลี่ยเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า อนัดบัแรก สตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา คิดว่าบตุรช่วยคลาย

ความเครียด ความเบื่อหน่ายหรือความเงียบเหงาของพ่อแม่ รองลงมาคือบุตรท าใหค้วามสมัพนัธใ์นครอบครวัดีขึน้ 

และบตุรท าใหต้นเองดีขึน้ มีการพฒันามากขึน้ มีความรูส้กึว่าตนเองมีความรบัผิดชอบ เป็นผูใ้หญ่มากขึน้ มี

ค่าเฉลี่ย 4.35 (SD = 0.7432), 4.20   (SD = 0.6780),  4.18 (SD = 0.6326) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห ์ระดับความรูส้ึกของขอ้มูล ที่เก่ียวกับ ปัจจัยภายนอก โดยภาพรวมระดับความรูส้ึก ที่
ไดร้บัอยู่ในระดับมาก ซึ่งตีความหมายไดว้่า การตดัสินในมีบุตรสตรีวัยเจริญพนัธุใ์นจงัหวัดนครราชสีมา ในดา้น
ปัจจยัภายนอกอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.03 ( SD = 0.7898 ) เมื่อพิจารณาปัจจยัภายนอก เป็นรายขอ้ 
พบว่า อันดับแรกดา้นเศรษฐกิจและสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.23  ( SD = 0.6450 ) รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ้่ายและ
ตน้ทุนอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 4.06 ( SD = 0.7688 ) และดา้นนโยบายและการสนบัสนุนจากรฐับาล มีค่าเฉลี่ย 3.80 ( SD 
= 0.9555) ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห ์ระดบัความรูส้กึของขอ้มลู ที่เก่ียวกบัการตดัสินในมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดั
นครราชสีมา พบว่า ระดบัความเห็นของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาอยู่ในระดบัมาก ซึ่งตีความหมาย
ไดว้่าการตดัสินในมีบตุรสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาเก่ียวกบัดา้นการตดัสินในมีบตุร อยู่ในระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.76 (SD = 0.9764) เมื่อพิจารณาการตดัสินใจมีบตุร โดยเฉลี่ยเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า อนัดบั
แรก สตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา มีการประเมินคณุภาพชีวิตของบุตรที่จะเกิดมาก่อนการตดัสินใจมี
บตุร รองลงมาคือมีการตระหนกัถึงความพรอ้มก่อนการตดัสินใจมีบุตรและมีการประเมินทางเลือกเปรียบเทียบ
การใชช้ีวิตก่อนและหลงัมีบุตร มีค่าเฉลี่ย 4.08 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
อายุ 

 
อายทุี่แตกต่างกนัมีการตดัสินในมีบตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา  แตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

ANOVA 

dicis_m   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 14.730 5 2.946 5.726 .000 

Within Groups 202.710 394 .514   

Total 217.440 399    

 

ANOVA 

dicis_m   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.207 3 1.402 2.604 .052 

Within Groups 213.233 396 .538   

Total 217.440 399    
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ระดบัการศึกษา  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการตัดสินในมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา  ไม่แตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

สถานภาพสมรส 
 

สถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัมีการตดัสินในมีบตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา แตกต่าง

กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

อาชีพ 

อาชีพที่แตกต่างกนัมีการตดัสินในมีบุตรของสตรีวยัเจริญพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการตัดสินในมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

 
 

ANOVA 

dicis_m   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.183 2 2.091 3.893 .021 

Within Groups 213.257 397 .537   

Total 217.440 399    

 

ANOVA 

dicis_m   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.443 3 2.814 5.333 .001 

Within Groups 208.997 396 .528   

Total 217.440 399    

 

ANOVA 

dicis_m   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 12.426 5 2.485 4.776 .000 

Within Groups 205.014 394 .520   

Total 217.440 399    
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สถานะมีบตุร 

สถานะการมีบุตรที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ส  าคญั 0.05 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 
R=0.674,R2 =0.454,F=82.140,Sig=0.000*,*P<0.05 
ผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพบว่า ตวัแปรอิสระทัง้หมด จ านวน 4 ตวัแปร และ ตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปรมี
ผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจริญพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาโดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสงูสดุคือ ดา้น
นโยบายและการสนับสนุนจากรฐับาล ดา้นตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ดา้นทัศนคติคุณค่าและความส าคัญของการมี
บุตรและด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี ้ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณ(R)เท่ากับ 0.624 และสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธไ์ดร้อ้ยละ45.4 และสามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
 

Y= 𝛽0+𝛽1 𝑋1+ 𝛽2 𝑋2 + 𝛽3 𝑋3+ 𝛽4 𝑋4 

Y=-2.17+0.203 𝑋1+0.0279 𝑋2+0.161 𝑋3+0.351 𝑋4 

 
 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

dicis_m 
Equal variances assumed 1.155 .283 -.602 398 .547 -.04501 .07473 -.19192 .10189 

Equal variances not assumed   -.595 346.855 .552 -.04501 .07565 -.19380 .10378 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.217 .333  -.653 .514   

ทศันคติคณุค่าและความส าคญั

ของการมีบตุร 

.203 .068 .131 2.969 .003* .711 1.407 

ดา้นตน้ทนุและค่าใชจ้่าย .279 .083 .184 3.361 .001* .463 2.158 

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม .161 .075 .094 2.156 .032* .733 1.364 

ดา้นนโยบายและการสนบัสนนุ

จากรฐับาล 

.351 .046 .406 7.558 .000* .479 2.089 

a. Dependent Variable: dicis_m 
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สรุปและอภปิรายผล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 26-30 ปี มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส 

ประกอบอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน มีรายไดส้ว่นใหญ่อยู่ในช่วง 15,001-30,000 บาท และสว่นใหญ่ไม่มีบตุร 
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัส่งผลใหก้ารตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ใน

จงัหวดันครราชสีมาต่างกนั 
เมื่อวิเคราะหข์อ้มลูของกลุม่ตวัอย่างพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจมีบุตรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีบางปัจจัยเช่น 
ระดบัการศกึษาและสถานการณม์ีบุตรที่มีการตดัสินในมีบตุรไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยแวดลอ้มส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัด
นครราชสีมา 

เมื่อวิเคราะหข์อ้มูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่าปัจจัยดา้นค่าใชจ้่ายและตน้ทุนอ่ืน ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจและ
สงัคมและปัจจยัดา้นนโยบายและการสนับสนุนจากรฐับาลส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพนัธุใ์น
จงัหวดันครราชสีมาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

อภิปรายผล 
จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัที่ 1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุใ์นจงัหวัดนครราชสีมา

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินในมีบุตรสตรีวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดนครราชสีมาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีการประเมินคณุภาพชีวิตของบุตรที่จะเกิดมาก่อนการตัดสินใจมีบุตรมีการตระหนกัถึงความพรอ้มก่อน
การตัดสินใจมีบุตรและมีการประเมินทางเลือก เปรียบเทียบการใช้ชีวิตก่อนและหลังมีบุตร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภคพร อรุณพูลทรพัย ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่ นวายในจังหวัด
ชลบรุี 

จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัที่ 2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจริญพันธุใ์นจงัหวดันครราชสีมา
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลไดแ้ก่  อายสุถานภาพสมรส อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจมีบุตรแตกต่างกัน  ซึ่งขัดแย้งกับงานงานวิจัยของภคพร            
อรุณพลูทรพัย ์ปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี 

 ระดับการศึกษาและสถานะการมีบุตรแตกต่างกันมีการตัดสินใจมีบุตรไม่แตกต่างกันซึ่งขัดแยง้กับงาน
งานวิจัยของภคพร อรุณพูลทรพัย ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่ นวายในจังหวัด
ชลบรุี 

จากวัตถุประสงคก์ารวิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของสตรีวัยเจริญพันธุ์ใน
จงัหวดันครราชสีมาผลการวิเคราะหส์มการถดถอยพบว่า ตวัแปรอิสระทัง้หมด จ านวน 4 ตวัแปร และ ตวัแปรอิสระ
จ านวน 4 ตวัแปรมีผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจรญิพนัธุใ์นจงัหวดันครราชสีมาโดยเรียงล าดบัจากดา้นที่
มีผลสูงสุดคือ ด้านนโยบายและการสนับสนุนจากรัฐบาล ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ด้านทัศนคติคุณค่าและ
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ความส าคญัของการมีบุตรและดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้นีค่้าสัมประสิทธิ์สหพนัธพ์หุคณู(R)เท่ากบั 0.624 และ
สามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้อ้ยละ45.4 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานงานวิจยัของภคพร อรุณพลูทรพัย ์ปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างยงัมีทศันคติที่ดีต่อการมีบุตร มีการประเมินคณุภาพชีวิตของบุตรที่
จะเกิดมาก่อนการตดัสินใจมีบุตรในระดับมาก มีการตระหนกัถึงความพรอ้มก่อนการตัดสินใจมีบุตรและเห็นดว้ย
ในระดบัปานกลางที่มีการประเมินทางเลือกเปรียบเทียบการใชช้ีวิตก่อนและหลงัมีบุตร ดงันัน้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ควรรณรงค์ให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการมีบุตร  แต่มีความคิดเห็นด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนอ่ืน 
กระทรวงศึกษาธิการ และรฐับาลควรส่งเสริมใหห้ลักสูตรการเรียน  การสอนมีความทันสมัยในทุกโรงเรียน และ
สนบัสนุนค่าใชจ้่ายที่สงูขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนเห็นว่า หากตนมีบุตร จะไม่จ าเป็นตอ้งมีภาระค่าใชจ้่ายในการน าลูก
ไปเรียนโรงเรียนเอกชนที่มีราคาค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสงู ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสงัคมและปัจจยัดา้นนโยบายและ
การสนับสนุนจากรฐับาลพบว่ากลุ่มตัวอย่างยังคงใหค้ะแนนความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตรในระดับมาก
ดงันัน้เป็นเรื่องที่ในอนาคตรฐับาลจะเขา้มาหานโยบายการสนบัสนนุ เพิ่มสวสัดิการเก่ียวกบัแม่และเด็ก ทัง้ดา้นตวั
เงิน สถานที่ เวลา ใหแ้ก่ประชาชน อย่างเช่นกับในต่างประเทศที่ส่งเสริมหรือกระตุน้คนมีบุตรเพิ่มขึน้รวมถึงการ
เพิ่มค่าแรงงานขัน้ต ่าใหส้มดลุกบัรายจ่าย 
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