
 

 

 ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรช่ันวายในจังหวัดชลบุรี 

FACTORS AFFECTING THE DECISION TO HAVE CHILDREN OF GENERATION Y 

PEOPLE IN CHONBURI PROVINCE 

 

ภคพร อรุณพลูทรพัย ์

สาขาการจดัการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ผูร้บัผิดชอบบทความ 

Pakkaporn Arunphoonshup 

Email: zameemie@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University  

                              Corresponding author <เวน้ 1 บรรทดั> 

บทคัดย่อ 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื่องปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดั

ชลบุรี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาการตดัสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี 2) เพ่ือ

ศึกษาการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี จาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 3) เพ่ือ

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี รวมถึงหมด 400 คน จาก

สตูรของ คอรแ์ครน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่ารอ้ยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี และทดสอบสมมติฐาน

ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหคุณู ผลการศกึษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ27-31 ปี 

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-

20,000บาท ระดบัความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดั

ชลบรุี ดา้นทศันคติการมีบตุร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ดา้นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร ดา้นภาระหนีสิ้น 

และดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัสว่น

บุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีการตดัสินใจมีบุตรท่ีไม่

แตกตา่งกนั และพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ีไดแ้ก่ ดา้น

ทัศนคติการมีบุตร ดา้นสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ดา้นค่าใช้จ่ายสาํหรับการมีบุตร และดา้นนโยบายการ

สนบัสนุนจากรฐับาล โดยท่ี ดา้นทศันคติการมีบุตร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ส่งผลในเชิงบวก และดา้น

ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการมีบุตร และดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล ส่งผลในเชิงลบ อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 

0.05 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

คาํสาํคัญ: การตดัสินใจมีบตุร เจเนอเรชั่นวาย 



 

 

น 1ABSTRACT 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

Independent research on factors affecting the decision to have children of Generation Y people 

in Chonburi province. The purposes of this study were 1)  to study the decision to have children of 

Generation Y people in Chonburi province 2)  to study the decision to have children of Generation Y 

people in Chonburi province which classified by personal factors and 3)  to study the factors that 

influence the decision to have children of Generation Y people in Chonburi. The data was collected from 

400 people by Cochran 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 respondents were female, aged 27-31, with a bachelor's degree, mainly in 

student/student occupation, and an average monthly income of 15,001 - 20,000 baht. In terms of 

childbirth attitudes, relationships between spouses, expenses for childbirth, debt obligations, and 

government support policies, the overall is at a low level. Hypothesis tests showed that personal factors 

included different genders, ages, education levels, occupations, and average monthly incomes. There 

were no differences in decisions to have children, and found that factors that influenced generation Y's 

childbirth decisions in Chonburi included childbirth attitudes, spousal relationships, expenses for 

childbirth, and government support policies, where the aspect of childbearing attitudes, relationships 

between spouses had a positive impact, and the cost of having children, and government support 

policies at level of 0.05 statistically significant. 

<เวน้ 1 บรรทดั> 
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<เวน้ 1 บรรทดั> 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  

จากความเปล่ียนแปลงของสงัคม การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ การจา้งงาน การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโค

วิด-19 ในช่วง 3 ท่ีผ่านมา ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่การดาํเนินชีวิต ทศันคติ รวมไปถึงเปล่ียนแปลงทางความคิดของ

ประชาชนในสงัคม เช่นการจาํเป็นตอ้งทาํงานจากบา้น การเวน้ระยะห่างทางสงัคม การเรียนผ่านช่องทางออนไลน ์

การใชจ้่ายเงินท่ีตอ้งระมัดระวังมากขึน้ รวมไปถึงการสนับสนุนจากภาครฐั ซึ่งหนึ่งในปัญหาท่ีสงัคมไทยกาํลงั

เผชิญอยู่ ซึ่งจากรายงานเรื่อง “From cubs to ageing tigers: Why countries in Southeast Asia need to think 

about fertility rates before it’s too late” ของ The Economist Intelligence Unit ไดส้รุปถึงเหตผุลท่ีทาํใหป้ระเทศ

ไทย มีอตัราการเกิดนอ้ยลง ไดแ้ก่ ในช่วงปี พ.ศ. 2513-2539 ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการคมุกาํเนิดอย่าง

เขม้ขน้ โดยเฉพาะการคมุกาํเนิดในครอบครวัขนาดเล็ก เป็นผลใหอ้ตัราการเกิดของไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง จนทาํ



 

 

ใหใ้นปี 2560 พบว่า หญิงไทยหนึ่งคนมีลกูเฉล่ียเพียง 1.58 คนเท่านัน้ หรือพดูอีกอย่างก็คือ ครอบครวัสามีภรรยา 

1 คู่ (2 คน) มีลกูเฉล่ียเพียง 1.58 คน อีกทัง้ค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ทาํใหผู้ห้ญิงตอ้งทาํงานนอกบา้นมากขึน้ เพ่ือหา

รายได ้ดงันัน้จงึเป็นผลตอ่แรงงานในตลาดแรงงานอีกดว้ย นอกจากนีเ้รื่องของท่ีอยู่อาศยัในพืน้ท่ีเมืองราคาแพงขึน้

ทาํใหก้ารมีลกูเพิ่มหรอืพาลกูมาอยู่ในเมืองดว้ยเป็นเรื่องลาํบากมากขึน้ ท่ีมากไปกวา่นัน้ผูห้ญิงมีการศกึษาดีขึน้ จงึ

มุง่ทาํงานหารายไดม้ากขึน้ และจาํนวนมากก็ตดัสินใจเล่ือนการแตง่งานและมีลกูออกไปในพอ่แม่ยคุใหม่เนน้การมี

ลกูนอ้ยลง แต่เลีย้งใหมี้ไดอ้ย่างมีคณุภาพมากขึน้ ไปจนถึงความสามารถในการมีลกูท่ีลดลงพรอ้มกบัอายท่ีุมาก

ขึน้ก่อใหเ้กิดภาวะมีบุตรยากท่ีเพิ่มขึน้ทัง้ชายและหญิง (เวิรค์พอยนท์ูเดย,์ 2563) โดยขอ้มลูจากสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ (2564) ระบวุ่าอตัราการเกิดใหม่ของคนไทยในปี 2533 มีการเกิดใหม่เฉล่ีย จาํนวน 1,297,000 คนต่อปี 

แต่ในปี 2563 นัน้มีอตัราการเกิดใหม่ของคนไทยนัน้ลดลงอย่างมาก คิดเป็นรอ้ยละ 50 หรือมีอตัราการเกิดเพียง 

656,000 คน ต่อปีเท่านัน้ การเปล่ียนแปลงสถานภาพของผูห้ญิงในสงัคมไทยในปัจจบุนั ท่ีมีระดบัการศึกษาเพิ่ม

สงูขึน้ และมีสว่น รว่มในตลาดแรงงานในระบบมากขึน้ ทาํใหก้ารมีบตุรเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงตอ้งคิดทบทวนใหดี้วา่จะมีดี

หรือไม่ จากผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2555 ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้ท่ีอยู่ในวยัเจริญพนัธุ ์มีเพียงรอ้ยละ 18.83 

เท่านัน้ท่ีอยากจะมีบุตรในอนาคต แต่หากพิจารณากลุ่มผูห้ญิงท่ีแต่งงานแลว้แต่ยังไม่มีบุตร พบว่ากว่ารอ้ยละ 

36.91 ไม่ตอ้งการมีบุตรในอนาคตเลย หรือจากสถิติการเกิดของสาํนักนโยบายและยุทธศาสตร ์สาํนักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสขุ ท่ีพบวา่ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2554 กวา่รอ้ยละ 50 ของผูห้ญิงจะมีบตุรคนท่ี 1 ในขณะ

ท่ีบุตรคนท่ี 2 ลดเหลือประมาณรอ้ยละ 30 ส่วนบุตรคนท่ี 3 ลดลงเหลือเพียงรอ้ยละ 10 เท่านัน้ ส่ิงเหล่านีเ้ป็นตวั

สะทอ้นทศันคติของผูห้ญิงในปัจจบุนัไดเ้ป็นอย่างดี ว่าตอ้งการท่ีจะมีบตุรในจาํนวนท่ีนอ้ยลงหรือไม่ตอ้งการมีบตุร

เลย ซึง่เหตผุลหลกัท่ีคนในยคุนีไ้ม่อยากมีบตุร คือ ปัจจยัดา้นการเงินและเวลาท่ีมีอย่างจาํกดั เน่ืองจากทกุวนันีก้าร

เลีย้งดูบุตรมุ่งเนน้เรื่องคุณภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในดา้นคุณภาพสงัคม คุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต

โดยรวม ซึ่งการเลีย้งดูบุตรใหมี้คุณภาพในยุคนีก็้จาํเป็นตอ้งใชเ้งินและเวลามากเพียงพอ หรืออาจกล่าวไดว้่า

ผูห้ญิงในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักับจาํนวนบุตรท่ีมีนอ้ยลงแต่ใหค้วามสาํคญักับการเลีย้งดูบุตรท่ีมีอยู่ใหดี้ท่ีสดุ

มากขึน้ เพ่ือท่ีจะทุ่มเทดแูลอย่างเต็มท่ี และจะเลือกไม่มีบตุรไปเลยหากรูส้กึวา่ตนเองยงัไม่พรอ้มทัง้ในเรื่องการเงิน

และเวลา (รเีสิรช์คาเฟ่,2564) 

  หากกลา่วถึงประชาชนท่ีมีช่วงวยัเหมาะสาํหรบัการเจรญิพนัธุน์ัน้อยู่ในช่วงเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีอายตุัง้แต่ 

25-47 ปี (พบแพทย,์ 2560) ประชาชนในกลุ่มเจเนอเรชั่นวายนัน้ ถือเป็นกลุ่มคนสาํคญัในการขบัเคล่ือนสงัคมใน

ปัจจบุนั (ณ ปี 2565) เน่ืองจากมีความรูจ้ากการไดร้บัการศกึษาท่ีดีขึน้ มีความสามารถในทาํงาน มีรายไดจ้ากการ

ทาํงาน รวมไปถึงมีร่างกายท่ีแข็งแรง เหมาะสาํหรบัการมีบุตรมากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงอายุอ่ืนๆ ใน

ขณะเดียวกนัทางรฐับาลพยายามประกาศใชน้โยบายเพ่ือสง่เสรมิการเกิดใหเ้พิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าทางรฐับาลจะพยายามออกนโยบายสนบัสนนุการเพิ่มอตัราการเกิดใหม่ เช่น การ

ใหเ้งินอดุหนุนเพ่ือช่วยเหลือในการเลีย้งดบูุตร การช่วยเหลือใหพ้่อแม่สามารถทาํงานและเลีย้งดบูุตรไดพ้รอ้ม ๆ 

กัน โดยเพิ่มสถานท่ีรับเลีย้งเด็ก เพิ่มการตั้งเวลาลาคลอดและการเลีย้งดูบุตรให้ยาวขึน้ ส่งเสริมสนับสนุน



 

 

วฒันธรรมท่ีเป็นมิตรกบัครอบครวัและความเสมอภาคทางเพศ รวมทัง้การขยายความช่วยเหลือในการมีบตุรและ

การใหก้าํเนิดบตุร โดยส่งเสริมการดแูลระหว่างตัง้ครรภ ์ใหบ้ริการบคุลากรช่วยเหลือหลงัคลอดบตุร และใหค้วาม

ช่วยเหลือสาํหรบัผูท่ี้มีบตุรยากดว้ย แตก็่ยงัไม่ประสบความสาํเรจ็ (กรมสขุภาพจิต, 2563)  

นอกเหนือไปจากอัตราการเกิดท่ีลดลงแล้ว ปัญหาท่ีเราสามารถเห็นได้ชัดคือข้อมูลของกระทรวง

สาธารณสขุ ระบวุ่า ในปัจจบุนั พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีประชากรท่ีมีอาย ุ60 ปีขึน้ไปจาํนวนมากกว่า 12 ลา้นคน 

หรือราว 18% ของจาํนวนประชากรทัง้หมด และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี พ.ศ.2564 ชีใ้หเ้ห็นว่าประเทศไทยเขา้สู่

สังคมผูสู้งอายุแลว้ และกาํลังจะเป็นสังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้นี ้สาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ คาดการณว์่า ประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายอุย่างเต็มตวัในปี พ.ศ.2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมี

สดัสว่นประชากรสงูวยัเพิ่มขึน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 26.9 ของประชากรทัง้หมดในประเทศ (กรมสขุภาพจิต, 2563) 

เม่ือผูสู้งอายุเพิ่มจาํนวนสูงขึน้ ภาระตกมาสู่ผูดู้แล เช่น บุตร หลาน เป็นตน้ ซึ่งการดูแลผูสู้งอายุนั้นมี

ค่าใชจ่้ายไม่นอ้ย ไม่ว่าจะเป็นค่ารกัษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าประกนัชีวิต ค่าเดินทางไปโรงพยาบาลท่ีตอ้งไปพบ

แพทยอ์ย่างสมํ่าเสมอ อาจเป็นผลใหผู้ด้แูลผูส้งูอายท่ีุอยู่ในเจเนอเรชั่นวายนัน้ตดัสินใจท่ีจะไม่มีลกู ทาํใหอ้ตัราการ

เกิดลดลง สง่ผลใหเ้กิดช่องว่างระหว่างวยัท่ีเกิดขึน้ในสงัคม (Generation Gap) เรามกัหมายถึงความแตกตา่งและ

ความไม่เขา้ใจกันของกลุ่มเจเนอเรชั่น เน่ืองจากในแต่ละเจเนอเรชั่นมีทศันคติ ความรู ้ความเขา้ใจ มมุมองของ

ความสุขในแต่ละรุ่นแตกต่างกัน เช่น เจเนอเรชั่นเอ็กซ์นั้นมองหางานประจํา เพ่ือความมั่นคงในชีวิต ใน

ขณะเดียวกนัก็พบว่า เจเนอเรชั่นวาย มองหาความเป็นอิสระมากขึน้ และมองหาวิธีสรา้งความมั่นคงในชีวิตท่ีอาจ

ไม่ไดม้าจากการทาํงานประจาํเท่านัน้         

 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของเจเนเรชั่นวาย ทัง้นี ้

เพ่ือความหลากหลายทางปัจจยัส่วนบุคคล ผูว้ิจัยจึงเลือกพืน้ท่ีจังหวดัชลบุรีท่ีมีประชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของ

ประเทศและมีความหลากหลาย 1,583,672 คน (มติชนออนไลน,์ 2565) เพ่ือใหท้ราบถึงการเลือกตดัสินใจของ

เจเนเรชั่นวายอย่างครอบคลมุ และตอบคาํถามท่ีวา่เพราะเหตใุดเจเนเรชั่นวายถึงไม่ตอ้งการมีบตุร และสามารถนาํ

ผลการวจิยัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักลา่วนาํไปพฒันา และวางแผนสรา้งนโยบายการเพิ่มอตัราการเกิดของคน

ไทยไดมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี

2. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุจีาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี

นิยามศัพท ์ 

1.บุตร หมายถึง ทารกท่ีจะเติบโตขึน้มาเป็นพลเมือง แรงงาน และกาํลงัของประเทศในการขับเคล่ือน

ประเทศตอ่ไปในอนาคต 



 

 

2.ปัจจยัสว่นบคุคล หมายถึง ลกัษณะสว่นตวับคุล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียตอ่เดือน เป็นตน้ 

3.เจเนอเรชั่นวาย หมายถึง กลุ่มประชากรท่ีเกิดในช่วงปี พ.ศ. 2522-2540 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีความ

หลากหลายทางความคิด และเป็นกลุม่สาํคญัท่ีขบัเคล่ือนประเทศ 

4.การตดัสินใจ  หมายถึง กระบวนการ ขัน้ตอน และวิธีการท่ีเจเนอเรชั่นวายแตล่ะคนใชใ้นการตดัสินใจมี

บุตร ประกอบด้วย การตระหนักรูถ้ึงปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ ไปจนถึง

พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจมีบตุรของกลุม่คนเจเนอเรชั่นวาย  

5.อตัราการเกิด หมายถึง สดัสว่นรอ้ยละของการคลอดบตุรในแตล่ะปี  

6.ทศันคติตอ่การมีบตุร หมายถึง มมุมองทางความคิดของเจเนอเรชั่นวายท่ีมีตอ่การมีบตุร 

7.สมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส หมายถึง ความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สมรสของเจเนอเรชั่นวายท่ีก่อใหเ้กิดการ

ตดัสินใจมีบตุรได ้

8.ค่าใชจ้่ายสาํหรบัการมีบุตร หมายถึง ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับการมีบุตรของเจเนอเรชั่นวายท่ีตอ้ง

คาํนึงถึง โดยเริ่มจาก ค่าใชจ่้ายในการฝากครรภ ์ไปจนถึงการคลอดบุตร ค่าเลีย้งด ูค่าอาหาร ค่ารกัษาพยาบาล 

ตลอดจนคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการศกึษา  

<เวน้ 1 บรรทดั> 

ขอบเขตการวิจัย  

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 ประชากรของการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี

 กลุ่มตวัอย่างของการวิจัย ไดแ้ก่ ประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจังหวดัชลบุรีท่ีมีสถานภาพสมรส จาํนวน 

400 คน ซึ่งไดจ้ากสตูรการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ คอแครน (1963) ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 และ

ตัง้คา่ความคลาดเคล่ือนท่ีรอ้ยละ 5 

 ขอบเขตดา้นเนือ้หา  

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน

จงัหวดัชลบรุ ีประกอบดว้ย ปัจจยัสว่นบคุคล ทศันคติการมีบตุร สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการ

มีบตุร ภาระหนีสิ้น และนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล ของเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุเีท่านัน้  

 ขอบเขตดา้นพืน้ท่ี          

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน

จงัหวดัชลบรุ ี           

 ขอบเขตดา้นเวลา         

 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาถึงปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน



 

 

จังหวดัชลบุรี เริ่มศึกษาทบทวนเอกสาร ตาํรา แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ไปจนถึงสรุปผลการวิจัย ตัง้แต่ 

เดือนกมุภาพนัธ ์2565 จนถึง เดือนเมษายน 2565 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ทฤษฎีการตัดสินใจมีบุตร        

  Becker (1960) เสนอแนวคิดการสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการตดัสินใจมีบตุร ทฤษฎีของ Becker ตัง้อยู่

บนสมมติฐานท่ีว่าความพึงพอใจ (Preference)ไม่มีการเปล่ียนแปลง จึงทาํให้ทฤษฎีสามารถอธิบายการ

เปล่ียนแปลงของรายไดแ้ละราคาของตลาดต่อการเปล่ียนแปลงแนวโนม้ในการเจริญพนัธุไ์ด ้นอกจากนี ้Becker 

ยงัไดเ้สนอแนวคิดเรื่องการ trade-off ระหว่างจาํนวนและคณุภาพของบุตร นั่นคือ พ่อแม่ไดร้บัประโยชนท์ัง้จาก

จาํนวนบตุรท่ีมีและคณุภาพของบตุรครอบครวัท่ีมีฐานะดีโดยมากจะไม่เลือกท่ีจะมีบตุรจาํนวนมากขึน้ แต่จะเลือก

ลงทนุในคณุภาพของบตุรแทน นอกจากนีปั้จจยัดา้นความคาดหวงัทางเศรษฐกิจ(economic aspiration) ในการ

ตดัสินใจมีบตุรกลา่วคือการตดัสินใจมีบตุรขึน้อยู่กบัรายได ้ โดยเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัทางเศรษฐกิจของคู่

สมรสคู่นัน้ หากคู่สมรสมีระดบัรายไดท่ี้สงูเม่ือเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัทางเศรษฐกิจของตนเองคู่สมรสคู่นัน้

จะมองอนาคตอย่างบวก และจะทาํใหต้ดัสินใจในการแต่งงานและมีบตุรไดง้่ายขึน้ แต่หากรายไดต้ ํ่าเปรียบเทียบ

กบัส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัคู่สมรสจะมองอนาคตอย่างติดลบ และเป็นผลใหไ้ม่อยากแต่งงานและมีบตุร โดยรวมแลว้

การตดัสินใจมีบตุรขึน้อยู่กบัตน้ทนุและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดจ้ากการมีบตุรโดยตน้ทนุของการมีบตุรท่ีสามารถ

จาํแนกไดเ้ป็นหา้สว่น ไดแ้ก่ ตน้ทนุทางเศรษฐกิจโดยตรง ค่าเสียโอกาสท่ีเก่ียวกบัรายไดค้่าเสียโอกาสท่ีไมเ่ก่ียวกบั

รายได ้ตน้ทนุทางจิตใจ และตน้ทนุทางรา่งกาย  

<เวน้ 1 บรรทดั> 

สมมตฐิานการวิจยั  

      สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุีท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลต่างกนั ทาํใหมี้การตดัสินใจ

มีบตุรตา่งกนั 

     สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติตอ่การมีบตุร สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร ภาระหนีสิ้น 

และนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล มีผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

            ตัวแปรตน (X)             ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

ระเบยีบวธิวีจิัย  

การดาํเนินการวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสาํรวจ 

(Survey Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุม่เปา้หมาย เพ่ือศกึษาถึง

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี โดยประชากรท่ีใชใ้นการศกึษา 

คือ ประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษา คือ ประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน

จังหวัดชลบุรีท่ีมีสถานภาพสมรส ซึ่งไม่ทราบจาํนวนประชากรของตัวอย่าง จึงใชสู้ตรขนาดตัวอย่าง Cochran 

(1963)จงึใชข้นาดตวัอย่าง 385 คน เพ่ือเพิ่มความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจงึเพิ่มขนาดกลุม่ตวัอย่างอีก 15 

คน ใหค้รบ 400 คน ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง(Purpose sampling) โดยเลือกจากเจเนอเรชั่นวายท่ีอาศยั

อยู่ในจงัหวดัชลบรุี และมีสถานภาพสมรส  เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งไดท้าํ

การสรา้งขึน้จากการศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบบสอบถามในการวิจยั จาํแนกออกเป็น 3 ส่วน

เพ่ือใหค้รอบคลมุถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการประมวลผลในงานวิจยั 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรี ประกอบดว้ยคาํถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน  

ปจจยัสวนบคุคล 

1.เพศ 

2.อายุ 

3.ระดับการศึกษา 

4.อาชีพ 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจยั 

1.ทัศนคติตอการมีบุตร     

2.สัมพันธภาพระหวางคูสมรส 

3.คาใชจายสำหรับการมีบุตร    

4.ภาระหน้ีสิน      

5.นโยบายการสนับสนุนจาก

รัฐบาล 

การตัดสนิใจมบีุตรของประชาชนเจเนอเรชัน่วาย

ในจงัหวดัชลบรุ ี

 

1.การตระหนักถึงปญหา 

2.การคนหาขอมูล 

3.การประเมินทางเลือก 

4.การตัดสินใจมีบุตร 

5.พฤติกรรมหลังการมีบุตร 



 

 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชน

เจเนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรี ไดแ้ก่ ทัศนคติการมีบุตร สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ภาระหนีสิ้น ค่าใชจ้่าย

สาํหรบัการมีบตุร และนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล 

สว่นท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความสาํคญัในการมีบตุรของเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี 

การวิจยัในครัง้นีไ้ดด้าํเนินการศกึษา และเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูดงันี ้    

 การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายลกัษณะของขอ้มูลลกัษณะ

ปัจจยัส่วนบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรี ไดแ้ก่ ทัศนคติการมีบุตร 

สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร ภาระหนีสิ้น และนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล ของเจ

เนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรี โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency 

Distributions) คา่รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)  

การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการ

วิจัย ไดแ้ก่ ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจังหวัด

ชลบรุีท่ีแตกต่างกนัโดยใชส้ถิติ การทดสอบค่าที และการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียวระหว่างกลุม่ และ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรี ไดแ้ก่ ทัศนคติการมีบุตร 

สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส คา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร ภาระหนีสิ้น และนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล ของเจ

เนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ีโดยใชส้ถิติสมการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)  

<เวน้ 1 บรรทดั> 

ผลการวจิัย  

ผลการวเิคราะหข์อ้มูลสว่นบคุคล 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 336 คน คิดเป็น รอ้ยละ 84 สว่นมากมีช่วงอาย ุ27-31 

ปี จาํนวน 270 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.4 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 269 คน คิดเป็นรอ้ยละ67.3 ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 116 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 

20,000 บาท จาํนวน 165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.3  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัความเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการตดัสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอ

เรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ีโดยสามารถสรุปแยกเป็นรายดา้น 1) ผลการศกึษาพบวา่ระดบัความคิดเห็นดา้นทศันคติ

การมีบุตร ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51) ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ เห็นว่าการมีบุตรช่วยสืบสกุลและทรพัยสิ์นได ้รองลงมาคือ เห็นว่าการมีบุตรจะทาํใหค้รอบครวั

สมบรูณม์ากขึน้ เห็นว่าการมีบตุร ทาํใหมี้ผูด้แูลท่านในยามชรา และเห็นถึงความสาํคญัของการมีบตุร ตามลาํดบั 

2) ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ภาพรวมอยู่ในระดับนอ้ย (ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 2.46) ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ มีการแนะนาํ ติเตียนกัน รวมถึง



 

 

ปรกึษากนัดว้ยเหตผุล ไม่ใชอ้ารมณ ์ รองลงมาคือ มีความขดัแยง้หรือทะเลาะกนักบัคูส่มรสค่อนขา้งนอ้ย ไดร้บัคาํ

ชมเลก็ๆจากคูส่มรสสมํ่าเสมอ และการใชภ้าษาระหวา่งท่านและคูส่มรสมีความสภุาพ ตามลาํดบั 3) ผลการศกึษา

พบว่าระดบัความคิดเห็น ดา้นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการมีบุตร ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.96) ทัง้นี ้

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ เห็นว่าการมีบตุร จาํเป็นตอ้งมีเงินสาํรองในกรณีบตุร

นัน้เจ็บป่วย รองลงมาคือ เห็นว่าการมีบตุรนัน้ทาํใหมี้ค่าใชจ้่ายในการเลีย้งดคู่อนขา้งสงู เห็นว่าการมีบตุรทาํใหมี้

ค่าใชจ้่ายในการคลอดบตุรสงู และเห็นวา่การมีบตุรจาํเป็นตอ้งวางแผนเก่ียวกบัสถานศกึษาของบตุร ตามลาํดบั4) 

ผลการศกึษาพบวา่ระดบัความคิดเห็น ดา้นภาระหนีสิ้น ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (คา่เฉล่ียเท่ากบั 2.45) ทัง้นี ้เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ มีหนีสิ้นในการผ่อนชาํระเพ่ือยานพาหนะ รองลงมาคือ มี

หนีสิ้นในการผ่อนชาํระ ท่ีเกิดจากการคํา้ประกนั มีหนีสิ้นในการผ่อนชาํระเพ่ือท่ีอยู่อาศยั และมีหนีสิ้นในการผ่อน

ชาํระ ท่ีเกิดจากพอ่แม่ ตามลาํดบั 5) ผลการศกึษาพบวา่ระดบัความคิดเห็น ดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล 

ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.88) ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 

นโยบายการส่งเสริมการมีบตุรของรฐับาล ทาํใหส้นใจมีบุตร รองลงมาคือ นโยบายส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนฟรี ทาํให้

ท่านสนใจมีบตุร นโยบายคลอดบตุรในราคาเหมาจ่าย 13,000 บาท ทาํใหส้นใจมีบตุร และนโยบายช่วยเหลือค่า

เลีย้งดบูตุร ทาํใหท้่านสนใจมีบตุร ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั  

ตารางท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัสว่นบคุคลและการตดัสินใจมีบตุรของ

ประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ีโดยจาํแนกเป็นการใชส้ถิติการทดสอบคา่ที สาํหรบัปัจจยัดา้นเพศ และ

ใชส้ถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว สาํหรบัดา้นอ่ืนๆ 

ปัจจัยส่วนบุคคล T value / F-value Sig. 

เพศ -0.627 0.532 

อาย ุ 1.853 0.137 

ระดบัการศกึษา 2.023 0.110 

อาชีพ 0.825 0.532 

รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 1.068 0.367 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน

ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจมีบตุรท่ีไม่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เพ่ือหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน

จงัหวดัชลบรุ ี 

 

ปัจจัย 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 3.227 .233  13.853 .000 

ดา้นทศันคติการมีบตุร .171 .067 .124 2.568 .011* 

ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส .147 .055 .130 2.683 .008* 

ดา้นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการมีบตุร -.195 .045 -.212 -4.305 .000* 

ดา้นภาระหนีสิ้น .018 .055 .016 .327 .744 

ดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล -.099 .045 -.107 -2.180 .030* 

*นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

R=0.290 R Square = 0.084 Adjusted R Square = 0.073 SEE. = 0.49478 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า เม่ือพิจารณาค่าสถิติสมาการถดถอยพหุคณูท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี ไดแ้ก่ ดา้นทศันคติการมี

บุตร ดา้นสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส ดา้นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการมีบุตร และดา้นนโยบายการสนับสนุนจาก

รฐับาล และมีความผนัแปรในการสง่ผลได ้รอ้ยละ 8.4 โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ ์ได ้ดงันี ้ 

Y= a + β1X1+ β2X2+β3X3+ β5X5 

โดยท่ี  Y = การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุ ี

β = คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) 

X1 = ดา้นทศันคติการมีบตุร         

 X2 = ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส        

 X3 = ดา้นคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร        

 X5 = ดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล 

แทนคา่  Y = 13.853 + (.124) X1+(.130) X2+(-.212) X3+(-.107) X5<เวน้ 1 บรรทดั> 

สรุปและอภปิรายผล  

 สรุปผล 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นเพศหญิง สว่นมากมีช่วงอาย ุ 27-30 ปี มีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี 

สว่นใหญ่ประกอบอาชีพนกัเรยีน/นกัศกึษา และมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,000-20,000 บาท  



 

 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัมีผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวาย

ในจงัหวดัชลบรุ ีอยู่ในระดบันอ้ยทัง้ในภาพรวมและรายดา้น 

1) การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้

เฉล่ียตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจมีบตุรท่ีไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

2) การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายใน

จงัหวดัชลบรุ ีไดแ้ก่ ดา้นทศันคติการมีบตุร ดา้นสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส ดา้นคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร และ

ดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล  

อภปิรายผล 

จากวตัถปุระสงคก์ารวิจยัท่ี 1 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี 

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความเห็นของการตัดสินใจของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจังหวัดชลบุรีนั้น ให้

ความสาํคญักับ ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา โดยเห็นว่าผูอ่ื้นในสงัคมมีบุตร ทาํใหต้อ้งการมีบุตร ดา้นการคน้หา

ข้อมูลการมีบุตรด้วยการปรึกษาแพทย์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจมีบุตร ด้านการประเมินทางเลือก มีการ

เปรียบเทียบคณุภาพชีวิตของบตุรท่ีจะเกิดมาก่อนตดัสินใจ ดา้นการตดัสินใจ ใหค้วามสาํคญักบัการเห็นว่าการมี

บตุร ทาํใหเ้กิดประโยชนม์ากกว่าโทษ และดา้นพฤติกรรมหลงัการตดัสินใจ ใหค้วามสาํคญักบัประเด็นตดัสินใจมี

บุตร เน่ืองจากความสมัพนัธท่ี์ดีในคู่สมรส  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าเห็นคนรอบขา้งมีบุตร ตนเองมีความพรอ้มใน

ดา้นความสะดวกทางการเงิน มีการเปรียบเทียบและคน้หาขอ้มลูก่อนท่ีจะมีบตุร อาจเป็นเพราะประชาชนเจเนอ

เรชั่นวายนัน้สว่นใหญ่ไดร้บัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี จึงทาํใหมี้รายไดเ้พียงพอต่อการมีบตุร รวมถึงมีคู่สมรส

ท่ีตอ้งการมีบุตรก็สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจท่ีจะมีบุตรไดเ้ช่นเดียวกัน โดยสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของ

กนกวรา พวงประยงค(์2561)เรื่องความตอ้งการมีบตุรในอนาคต: หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากสตรท่ีีสมรสในประเทศ

ไทย ท่ีพบว่า สตรีท่ีสมรสท่ีมีลักษณะและภูมิหลัง อันได้แก่ อายุ อายุแรกสมรส การตั้งครรภ์ในปัจจุบัน

ประสบการณก์ารมีบุตรท่ีเสียชีวิต จาํนวนบุตรท่ีมีชีวิต ภูมิภาค สถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรือน และระดับ

การศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่งกนั มีความตอ้งการมีบตุรในอนาคตแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

      จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ี 2 เพ่ือศึกษาการตดัสินใจมีบุตรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดั

ชลบรุี จาํแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล พบว่า จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุีไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะแม้จะมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน แต่การตัดสินใจมีบุตรเป็นเรื่องค่อนข้าง

ละเอียดอ่อนและมีส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงหลายประเด็น เน่ืองจากชีวิตมนุษย ์1 คน จะตอ้งมีปัจจยัส่ี ท่ีจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชีวิต อีกทัง้จาํเป็นตอ้งมีคา่ใชจ้่ายหลายประการท่ีทาํใหต้ดัสินใจท่ีจะไม่มีบตุร เพ่ือตดัปัญหาภาระทางการเงิน

ในภายหลงัการมีบุตร โดยขัดแยง้กับผลงานวิจัยของกนกวรา พวงประยงค(์2561)เรื่องความตอ้งการมีบุตรใน

อนาคต: หลกัฐานเชิงประจักษ์จากสตรีท่ีสมรสในประเทศไทย ท่ีพบว่า สตรีท่ีสมรสท่ีมีลกัษณะและภูมิหลงั อนั

ไดแ้ก่ อายุ อายุแรกสมรส การตัง้ครรภใ์นปัจจุบนัประสบการณก์ารมีบุตรท่ีเสียชีวิต จาํนวนบตุรท่ีมีชีวิต ภูมิภาค 



 

 

สถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรือน และระดับการศึกษาสูงสุดท่ีแตกต่างกัน มีความตอ้งการมีบุตรในอนาคต

แตกต่ า ง กัน อย่ า ง มีนัยสําคัญท าง ส ถิ ติ  อีกทั้ ง ยั ง ขัดแย้ง กับง าน วิ จัยของ  Smuseneto, Anlaya, and 

Muhammadrorfee-E Musor (2121) ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่อง "Determinants of Desire for Having Children 

among Generation Y Thai Muslims in Thailand. โดยพบว่ามีปัจจยัต่าง ๆ เช่น อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบั

การศกึษา รายไดต้อ่เดือน และปัญหาสขุภาพพบวา่มีความปรารถนาท่ีจะมีบตุรลดลง  

      จากวตัถปุระสงคก์ารวิจยัท่ี 3 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่น

วายในจงัหวดัชลบรุี พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจมีบตุรของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในจงัหวดัชลบรุี ไดแ้ก่ 

ดา้นทศันคติการมีบตุร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ดา้นค่าใชจ้่ายสาํหรบัการมีบุตร และดา้นนโยบายการ

สนบัสนุนจากรฐับาล โดยท่ี ดา้นดา้นทศันคติการมีบุตร ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส ส่งผลในเชิงบวก และ

ดา้นค่าใชจ่้ายสาํหรบัการมีบตุร และดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล สง่ผลในเชิงลบ โดยมีค่าความผนัแปร

ท่ีรอ้ยละ 8.4 (R Square = 0.084) อย่างมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการมีทศันคติท่ีดีต่อการมี

บตุรสามารถทาํใหป้ระชาชนเจเนอเรชั่นวายมีความตอ้งการมีบตุร ประกอบกบัการมีคูส่มรสท่ีดี เช่น มีความเขา้อก

เขา้ใจกนั ดแูลซึง่กนัและกนั ซื่อสตัยต์อ่คูส่มรส เป็นเหตใุหมี้ความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั ทาํใหต้อ้งการมีบตุรเพ่ือเขา้มา

เติมเต็มใหชี้วิตสมรสสมบรูณม์ากขึน้ ในทางกลบักนั พบว่า ค่าใชจ้่ายในการมีบตุรนัน้ เป็นปัญหาหลกัท่ีส่งผลให้

ประชาชนเจเนอรชั่นวายตดัสินใจท่ีจะไม่มีบตุร เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ หนา้ท่ีการงาน การว่างงาน ปัญหาจาก

การแพรร่ะบาดของโควิด 19 รวมถึงการศกึษาของประชาชนท่ีเห็นถึงภาระท่ีเกิดจากการมีบตุร นอกจากนีน้โยบาย

การส่งเสริมจากทางรฐับาลอาจไม่สอดคลอ้งและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนเจเนอเรชั่นวายในการ

วางแผนการมีบตุร ทาํใหส้่งผลในทางตรงกนัขา้ม คือ ไม่ตอ้งการมีบตุร โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจฬุาวรรณ 

สขุอนนัตแ์ละโชคชยั หมั่นแสวงทรพัย ์(2563) เรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจมีบตุรของสตรีวยัเจรญิพนัธุท่ี์

สมรสจงัหวดันครศรีธรรมราช กลา่วว่าการเกิดและอตัราการเจรญิพนัธุข์องไทยมีแนวโนม้ลดลง และผลการศกึษา 

พบว่า สตรีวยัเจรญิพนัธุท่ี์สมรสตดัสินใจมีบตุรรอ้ยละ 78.7 และตดัสินใจไม่มีบตุร รอ้ยละ 21.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจมีบุตรของสตรีวยัเจริญพนัธุท่ี์สมรส อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) ไดแ้ก่ ทศันคติต่อการมี

บตุร การเขา้ถึงบรกิารศนูยเ์ด็กเล็ก/สถานรบัเลีย้งเด็ก และระดบัการศกึษา งานวิจยันีมี้ขอ้เสนอแนะ ใหห้น่วยงาน

บริการดา้นสาธารณสขุในจังหวดันครศรีธรรมราชจดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือสรา้งทศันคติต่อการมีบุตรทางบวกใน

กลุ่มสตรีวยัเจริญพนัธุท่ี์สมรส โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือสงูกว่า และส่งเสริมการเขา้ถึง

บริการศูนยเ์ด็กเล็ก/สถานรบัเลีย้งเด็กท่ีสะดวกและมีคุณภาพ อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรา พวง

ประยงค(์2561)เรื่องความตอ้งการมีบุตรในอนาคต: หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีท่ีสมรสในประเทศไทย ใน

ภาพรวม พบว่า สตรีท่ีสมรสมีความตอ้งการมีบตุรในอนาคต เพียงรอ้ยละ 18.8 และยงัพบว่า สตรีท่ีสมรสท่ีอยู่ใน

กลุ่มแม่วยัใสอายุ 15–19 ปี มีความตอ้งการมีบุตรในอนาคต คิดเป็นสดัส่วนสงูท่ีสดุถึงรอ้ยละ 44.1 เม่ือทาํการ

ทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัลกัษณะและภูมิหลงัของสตรีท่ีสมรสกบัความตอ้งการมีบุตรในอนาคต ดว้ย

สถิติไคสแควร ์พบว่า สตรีท่ีสมรสท่ีมีลกัษณะและภูมิหลงั อนัไดแ้ก่ อายุ อายุแรกสมรส การตัง้ครรภใ์นปัจจุบนั



 

 

ประสบการณก์ารมีบุตรท่ีเสียชีวิต จาํนวนบุตรท่ีมีชีวิต ภูมิภาค สถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรือน และระดับ

การศกึษาสงูสดุท่ีแตกตา่งกนั มีความตอ้งการมีบตุรในอนาคตแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ นอกจากนีย้งั

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Smuseneto, Anlaya, and Muhammadrorfee-E Musor (2021) ศึกษาเรื่อง 

"Determinants of Desire for Having Children among Generation Y Thai Muslims in Thailand. พบวา่ ความ

ตอ้งการความอบอุ่นและความมั่นคงเป็นเหตุผลหลกัในการมีบุตร ปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน และปัญหาสขุภาพพบว่ามีความปรารถนาท่ีจะมีบตุรลดลง ผูต้อบแบบสอบถาม

บางคนแสดงความวิตกกงัวลเก่ียวกบัค่าใชจ้่ายในการเลีย้งดเูด็กแมจ้ะมีโครงการเงินอดุหนนุเพ่ือการเลีย้งดบูตุร

ของรฐับาล และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yi Chen & Hanming Fang (2560) ไดศ้กึษาเรื่องผลระยะยาวของการ

มีลกูนอ้ยลงในวยัชรา: หลกัฐานจากการรณรงค ์"ในภายหลงัอีกตอ่ไปนอ้ยลง" ของจีน โดยกลา่ววา่ "ในภายหลงัอีก

ต่อไปนอ้ยลง" ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1970 เราพบว่านโยบายลดจาํนวนเด็กท่ีเกิดมากบัแต่ละคู่ลงอย่างมาก 0.85 

ผูป้กครองยงัไดร้บัการสนบัสนนุจากเด็กนอ้ยลงในแง่ของการเตรียมการดาํรงชีวิตการถ่ายโอน และการสนบัสนนุ

ทางอารมณ ์ในท่ีสดุเราพบว่าการวางแผนครอบครวัมีผลกระทบท่ีแตกต่างกนัอย่างมากต่อความเป็นอยู่ท่ีดีทาง

ร่างกายและจิตใจของผูป้กครองผูส้งูอายุ ในขณะท่ีผูป้กครองท่ีสมัผสักับนโยบายการวางแผนครอบครวับริโภค

มากขึน้และเพลิดเพลินกบัสถานะสขุภาพร่างกายท่ีดีขึน้เล็กนอ้ยพวกเขารายงานอาการซึมเศรา้ท่ีรุนแรงมากขึน้ 

การศกึษาของเราเรยีกรอ้งใหมี้ความสนใจมากขึน้กบัสถานะสขุภาพจิตของผูส้งูอายชุาวจีน 

<เวน้ 1 บรรทดั> 

ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะ  

 ด้านทัศนคติการมีบุตร พบว่า ประชาชนยังไม่เห็นถึงความสาํคัญของการมีบุตร ดังนั้นหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรมีการรณรงคห์รือสรา้งนโยบายท่ีเสนอใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของการมีบุตร และผลกระทบจากการ

ขาดแคลนประชากรของประเทศอย่างชดัเจน 

 ดา้นสมัพนัธภาพระหว่างคู่สมรส พบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการรณรงคห์รือสรา้งนโยบายท่ีเสนอ

ใหเ้ห็นถึง การใชภ้าษาระหว่างท่านและคู่สมรสมีความสภุาพ เช่น การสรา้งละครสัน้ เพ่ือการประชาสมัพนัธ ์เพ่ือ

เป็นแบบอย่างใหก้บัเยาวชนและประชาชนในการใชชี้วิตคูอ่ย่างราบรื่นดว้ยการใชค้าํพดูท่ีดีตอ่กนั 

 ดา้นคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการมีบตุร พบวา่ กระทรวงศกึษาธิการ และรฐับาลควรสง่เสรมิใหห้ลกัสตูรการเรียน

การสอนมีความทนัสมยัในทกุโรงเรียน และสนบัสนนุค่าใชจ้่ายท่ีสงูขึน้ เพ่ือใหป้ระชาชนเห็นว่า หากตนมีบตุร จะ

ไม่จาํเป็นตอ้งมีภาระคา่ใชจ้่ายในการนาํลกูไปเรยีนโรงเรยีนเอกชนท่ีมีราคาคา่ใชจ้่ายคอ่นขา้งสงู   

 ดา้นภาระหนีสิ้น พบว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอาจใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการก่อหนีสิ้นท่ีอาจเป็น

ปัญหาตอ่ประชาชนทกุคน รวมถึงการวางแผนการเงินของประชาชนดว้ย  

 ดา้นนโยบายการสนบัสนนุจากรฐับาล พบว่ารฐับาลควรตัง้นโยบายช่วยเหลือและกระตุน้ท่ีมากกว่าเดิม 

เน่ืองจากนโยบายท่ีมีไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนท่ีใชใ้นการประกอบการตดัสินใจมีบตุร  



 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

 ผูว้ิจยัควรศกึษาเชงิลกึ โดยการสมัภาษณป์ระชาชนเจเนอเรชั่นวาย เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีละเอียดและแม่นยาํ

ถึงการตดัสินใจท่ีจะมีหรอื ไม่มีบตุร เพ่ือใหท้ราบปัญหา และอปุสรรคท่ีแทจ้รงิ  และนาํผลไปปรบัปรุงอย่างตรงจดุ 

 ผูว้ิจยัควรศกึษาถงึการรบัรูน้โยบายการสง่เสรมิการมีบตุรจากรฐับาลของประชาชนเพ่ือใหท้ราบวา่

ประชาชนเจเนอเรชั่นวายและอ่ืนๆมีการรบัรูม้ากนอ้ยเพียงใด   

<เวน้ 1 บรรทดั> 
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