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ทคัดย่

บทความนี้ต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจมีลูกของคนเจเนอเรชันวาย  

(ผู้ที่เกิดช่วง พ.ศ. 2525-2548) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ที่แนวโน้มการมีลูกน้อยลง การวิเคราะห์ 

ในการศึกษานี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เพ่ือเข้าใจ

กระบวนการที่น�ามาสู ่พฤติกรรมด้านการเจริญพันธุ ์ โดยใช้ข้อมูลจากการสนทนากลุ ่มจากโครงการ  

“การส่งเสริมการมีบุตรผ่านการสร้างสมดุลในการท�างานและการสร้างครอบครัวท่ีมีคุณภาพ” ผลการวิจัย 

พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ 

ในการควบคุม ล้วนมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดเจตนาการมีบุตรของเจเนอเรชันวาย แต่การรับรู้เกี่ยวกับ

ความสามารถในการควบคุมเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้คนเจนวายไม่มีบุตร ด้วยเชื่อว่าโครงสร้างสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวยให้ตนสามารถก้าวหน้าในการงานไปพร้อมๆ กับการสร้าง

ครอบครัวที่มีคุณภาพได้ ดังนั้น นโยบายจึงควรมุ่งเน้นการสร้างสังคมที่สนับสนุนคนวัยท�างานที่ต้องการ 

สร้างครอบครัว เช่น การให้ความยืดหยุ่นในการท�างาน การเพิ่มสิทธิในการลาเลี้ยงดูบุตรส�าหรับทั้งผู้หญิง 

และผู้ชาย การพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ การสนับสนุนการสร้างความสมดุลของชีวิตให้กับ 
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Abstract

This paper explores Thai Generation Y’s (those born 1982-2005) decision-making process 

regarding fertility. The analysis adopts the framework from the Theory of Planned Behavior to 

explain fertility decisions. Data are from focus group discussions conducted as part of the 

project “Birth Promotion through Work-Life Balance and Quality of Family”. The findings  

indicate that behavioral, normative and control beliefs affect Gen Y’s fertility intentions.  

Control beliefs, in particular, are a main deterrent for Gen Y not to have children, as they  

believe that the current socio-economic infrastructure in Thailand does not accommodate  

working families. Therefore, policies should emphasize providing support for working couples 

who intend to have children. Such policies include promoting work flexibility, extending  

maternal and paternal leave, developing quality child-care centers, and advocating for a work-

life balance in the workplace.  
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ทนา

การ “เกิดน้อย อายุยืน” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับหลายประเทศทั่วโลก ในปัจจุบันการที่ประชากร

มบีตุรน้อยลงและคนมอีายคุาดเฉลีย่ยนืยาวขึน้ ท�าให้ประเทศมสีดัส่วนประชากรสงูอายเุพิม่ขึน้ ในขณะทีสั่ดส่วน

ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่าง

หลกีเลีย่งไม่ได้ ด้วยเหตนุี ้หลายประเทศจงึเริม่ตระหนกัเหน็ถงึความส�าคญัในการก�าหนดนโยบายและมาตรการ

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างประชากรที่จะมาเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 

ในอนาคต 

งานวิจัยที่ผ่านมาจ�านวนมากได้ศึกษาปัจจัยที่ท�าให้คนมีบุตรน้อยลงในระดับมหภาค ในแง่ปัจจัย 

ด้านเศรษฐกิจพบว่า โดยรวมแล้วหากเศรษฐกิจตกต�่า คนจะมีบุตรน้อยลง (Sobotka, Skirbekk, & Philipov, 

2010) ในขณะที่ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมในการมีบุตร ท�าให้คนหันไป 

ให้ความส�าคัญกับการมีชีวิตอิสระและการท�าตามเป้าหมายอื่นๆ ในชีวิตมากขึ้น (Lesthaeghe, 1980;  

Montgomery & Casterline, 1996; Lesthaeghe & Surkyn 1988; Liefbroer, 2005; Surkyn &  

Lesthaeghe, 2004) นอกจากนี้ ความเสมอภาคทางเพศในสังคมได้ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรโดยเฉพาะ 

ของผู้หญิง ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศสูง ผู ้หญิงถึงแม้จะมีรายได้สูงจะไม่ท�าให้มีบุตรน้อยลง  

แตกต่างกับประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศต�่ากว่า ที่ผู้หญิงรายได้สูงจะเลือกไม่มีบุตรเน่ืองจากมีค่า 

เสียโอกาสสูง (Hoem, 2000; Vikat, 2004; Andersson, Kreyenfeld, & Mika, 2009; Jalovaara, 2013)

ปัจจัยในระดับจุลภาคที่ส่งผลต่อการมีบุตรท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ระดับการศึกษา  

งานวิจัยโดยมากพบว่าการศึกษาที่สูงขึ้นท�าให้คนมีบุตรล่าช้าลง พบได้ท้ังในประชากรหญิงและประชากรชาย 

(Hoem, 1986; Blossfeld & Huinink, 1991; Kravdal, 1994; Liefbroer & Corijn, 1999; Hoem, 2000; 

Lappegård & Rønsen, 2005; Winkler-Dworak & Toulemon, 2007; Jalovaara, 2013) นอกจากนั้น 

การท�างานของคนในปัจจุบันส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตร โดยชั่วโมงการท�างานที่มากขึ้นส่งผลให้คนมีบุตรกัน

น้อยลง (Bulanda, 2004)

บทความนีจ้ะวเิคราะห์กระบวนการตดัสนิใจมลีกูของชายและหญงิเจเนอเรชนัวาย ซึง่เป็นกลุม่ประชากร

รุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มการมีบุตรลดลง ในการศึกษานี้ก�าหนดผู้ที่อยู่เจเนอเรชันวายตามงานศึกษาของ Howe & 

Strauss (2007) ซึ่งระบุว่าเจเนอเรชันวายคือผู้ที่มีปีเกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2525-2548 โดยการวิเคราะห์ 

จะใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการที่น�ามาสู่พฤติกรรมด้าน 

การเจรญิพนัธุ ์ ซึง่การเข้าใจกระบวนการตดัสนิใจมบีตุรมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบัสงัคมทีต้่องการส่งเสรมิ 

การเกิด เพื่อสามารถก�าหนดนโยบายสนับสนุนให้ประชากรมีบุตรและสามารถเลี้ยงบุตรได้อย่างมีคุณภาพ
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ท ีพ ิกรรม ามแ นกั ความ ั้ จมี ุ ร

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรม

ต่างๆ ของมนุษย์จากมุมมองด้านจิตวิทยาสังคม Ajzen เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นในปี 1985 และได้ถูกใช้ 

อย่างแพร่หลายในการสร้างความเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้ถุงยางอนามัย การออกก�าลัง

กาย และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (Ajzen, 2013) บทความนี้จะใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องการมีบุตรของคนเจนวาย

ทฤษฎีนี้มุ่งเน้นการอธิบายเจตนา (Intention) ของมนุษย์ ซึ่งเจตนานี้เชื่อว่าจะน�าไปสู่การตัดสินใจ 

ในเชิงพฤติกรรม ทฤษฎีนี้กล่าวว่าเจตนาของมนุษย์เกิดจากการชี้น�าโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้แก่  

ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Normative beliefs)  

และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) (Ajzen, 2013) ความเชื่อประการแรก

เป็นความเชือ่เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการประเมนิของแต่ละปัจเจกบคุคลว่า ถ้าหากกระท�าพฤตกิรรมใด 

พฤติกรรมหนึ่งแล้วจะเกิดผลต่อตนเองอย่างไร พฤติกรรมนั้นจะส่งผลในแง่บวกอย่างไรบ้างและในแง่ลบ 

อย่างไรบ้าง ความเชือ่เกีย่วกบัพฤตกิรรมจงึน�าไปสูท่ศันคตทิีบ่คุคลมต่ีอพฤตกิรรมนัน้ๆ ตวัอย่างทีเ่กีย่วข้องกับ 

การมีบุตร เช่น การมีบุตรจะท�าให้ครอบครัวสมบูรณ์ การมีบุตรจะท�าให้มีคนดูแลยามแก่เฒ่า หรือการมีบุตร 

ท�าให้ต้องเสียสละความเป็นส่วนตัว 

ความเชื่อต่อมาคือความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง เป็นการรับรู้ของปัจเจกบุคคลว่าคนรอบข้างที่บุคคล

นั้นให้ความส�าคัญ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อพฤติกรรมนั้น และนอกจากนั้นแล้ว บุคคลนั้นมีความต้องการ 

ที่จะท�าตามความคาดหวังของคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด เช่น การรับรู้ว่าพ่อแม่ คู่ครอง หรือเพื่อน มีความ

คิดเห็นหรือความคาดหวังอย่างไรในเรื่องการมีบุตรของตน ส่วนความเชื่อประการสุดท้ายคือความเชื่อ 

เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม คือ การรับรู้ของบุคคลต่อปัจจัยต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อความสามารถ 

ในการกระท�าพฤติกรรมนั้น ความเชื่อนี้สะท้อนให้เห็นอิทธิพลของปัจจัยภายนอกท่ีบุคคลรู้สึกว่าอยู่นอกเหนือ

การควบคมุของตนเอง ท�าให้การกระท�าพฤตกิรรมนัน้เป็นไปได้ง่ายหรอืยากขึน้ เชน่ การมคีรอบครวัสนบัสนนุ

ช่วยในการเลี้ยงบุตร หรือการมีโรงเรียนคุณภาพท่ีสามารถเข้าถึงได้ ความเชื่อท้ัง 3 ประการท่ีได้กล่าวมานี้

เป็นการรับรู้ของบุคคลเท่านั้น จึงไม่ได้หมายความว่าความเชื่อนั้นเป็นความจริงเสมอไป 

ความเชื่อทั้ง 3 ประการนี้ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมในการมีบุตร ซึ่งส่งผลต่อการมีบุตร โดยทั่วไป

แล้วหากบุคคลหนึ่งมีทัศนคติเชิงบวกต่อการมีบุตร มีความเชื่อว่าคนรอบข้างคาดหวังให้มีบุตร และเชื่อว่าตน

มีความสามารถควบคุมการมีบุตรและการเลี้ยงบุตรได้ บุคคลน้ันย่อมจะมีเจตนาในการมีบุตรมากกว่าคนที่มี

ทัศนคติเชิงลบต่อการมีบุตร ไม่เชื่อว่ามีคนรอบข้างคาดหวัง (หรืออาจไม่ได้สนใจที่ต้องท�าตามความคาดหวัง

ของคนรอบข้าง) และไม่เชื่อว่าตนสามารถควบคุมการมีบุตรและการเลี้ยงบุตรได้ 

รปู 1 แสดงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัพืน้ฐาน ความเชือ่ทัง้สามประการ เจตนาในการมบีตุร  

และการมีบุตร จะเห็นได้ว่าปัจจัยพื้นฐานส่งผลต่อการพัฒนาความเชื่อที่บุคคลหน่ึงมีเกี่ยวกับการมีบุตร  

น�าไปสู่เจตนาในการมีบุตรของบุคคลนั้นๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การมีบุตรต่อไป ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเจตนาเป็นตัวกลาง

ที่เชื่อมระหว่างปัจจัยพื้นฐานและพฤติกรรม 
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รูป 1 แบบจ�าลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

งานศึกษาของ Ajzen (2013) สนับสนุนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบาย 

การตัดสินใจมีบุตรของประชากร โดยผ่านการพิจารณาความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีบุตร นอกจากน้ี  

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนช่วยสร้างความเข้าใจบทบาทของปัจจัยพื้นฐานทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  

ต่อการตดัสนิใจมบีตุรได้เป็นอย่างด ีอย่างไรกต็าม การประยกุต์ใช้ทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนนีค้วรใช้ในประเทศ

ทีป่ระชาชนสามารถเข้าถงึการคมุก�าเนดิได้อย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจากตามทฤษฎแีล้ว การตดัสนิ

ใจมบีตุรเกดิจากเจตนา ดงันัน้ หากประชาชนไม่มคีวามรูห้รอืไม่สามารถเข้าถงึการคมุก�าเนดิได้ การมบีตุรอาจ

ไม่ใช่ผลพวงของเจตนาเสมอไป และการใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนจะไม่ถูกต้อง

จากการทบทวนวรรณกรรม พบงานวิจัยจ�านวนหนึ่งที่ใช้ทฤษฎีตามแผนในการอธิบายการมีบุตร 

ของประชากร โดยรวมแล้วพบว่าความเชื่อทั้งสามส่งผลต่อการมีบุตร (Billari, Philipov, & Testa, 2009;  

Mencarini, Vignoli, & Gottard, 2015; Dommermuth, Klobas, & Lappegård, 2011; Klobas, 2010)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อทั้งสามและเจตนาการมีบุตรมากที่สุด ได้แก่ อายุ และจ�านวนบุตรที่มีอยู่แล้ว  

คนในช่วงอายุ 25-29 ปี เป็นช่วงอายุที่มีเจตนาในการมีบุตรมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบุตรคนแรกหรือบุตรคน 

ต่อมา (Klobas, 2010)

ในด้านความเชื่อเกี่ยวกับผลของการมีบุตร พบความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย โดยผู้หญิง 

โดยรวมเชือ่ว่าหากมบีตุรแล้วตนจะได้รบัผลกระทบในแง่ลบด้านการงานและการเงนิ ในขณะทีผู่ช้ายเชือ่ว่าตน 

จะได้รับผลกระทบในแง่ลบด้านการเงินและอิสรภาพ (Klobas, 2010) นอกจากนี้ ทัศนคติส่งผลต่อการมีลูก 

คนที่สองมากกว่าลูกคนแรก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีประสบการณ์การเลี้ยงลูกแล้ว หากมีประสบการณ์ดีจะ 

ส่งผลให้มีทัศนคติต่อการมีลูกที่ดี ท�าให้มีแนวโน้มจะมีเจตนาในการมีบุตรมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับความเชื่อ 

เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม ที่พบว่าส่งผลต่อลูกคนที่สองมากกว่าลูกคนแรก (Mencarini, Vignoli, 

& Gottard, 2015) 
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ในส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับความเห็นของคนรอบข้างที่จะน�าไปสู่การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงนั้น  

พบว่ามีผลต่อการมีบุตรคนแรกมากที่สุด และเมื่อมีลูกแล้วหนึ่งคน ความกดดันที่จะให้มีลูกคนที่สองหรือ 

สามจะลดลงตามล�าดับ โดยความกดดันจากคนรอบข้างมีผลต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (Klobas, 2010;  

Mencarini, Vignoli, & Gottard, 2015) 

ความเชื่อทั้งสามนี้ นอกจากจะส่งผลต่อเจตนาว่าจะมีบุตรหรือไม่แล้ว งานศึกษาของ Dommermuth, 

Klobas, & Lappegård (2011) พบว่าความเชื่อส่งผลต่อเจตนาในการจะมีบุตรในแง่ของเวลาด้วยว่ามีเจตนา

ที่จะมีบุตรในช่วงเวลาใด ซึ่งเจตนาในแง่ของเวลาในการมีบุตรเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่มีความส�าคัญในการศึกษา

ด้วย เนื่องจากการมีบุตรช้าอาจส่งผลต่อจ�านวนบุตรที่จะมีด้วย 

โดยทั่วไปแล้วเจตนาเป็นตัวกลางระหว่างความเชื่อและพฤติกรรม โดยไม่มีความเชื่อที่ส่งผลโดยตรง 

ต่อพฤตกิรรมเลย อย่างไรกต็าม ปัจจยัพืน้ฐานบางประการส่งผลต่อเจตนาโดยตรงได้โดยไม่ต้องผ่านความเชือ่ 

และปัจจัยพื้นฐานบางประการส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงได้โดยไม่ผ่านความเชื่อหรือเจตนาเลย (Mencarini, 

Vignoli, & Gottard, 2015)

ระเ ีย วิธีวิจัย

บทความนี้เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนหน่ึงจากโครงการวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมการมีบุตร 

ผ่านการสร้างสมดลุในการท�างานและการสร้างครอบครวัทีม่คีณุภาพ” (Birth Promotion through Work-Life 

Balance and Quality of Family) โครงการวิจัยดังกล่าวเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการวิจัยชุดเรื่อง 

“ครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข” ด�าเนินโครงการระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 

โดยโครงการวิจัยย่อยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลจากการสนทนากลุ่มในกลุ่ม

ประชากรเจนเนอเรชันวาย เพศชายและเพศหญิง ทั้งที่โสดและแต่งงานแล้ว ยังไม่มีลูก หรือมีลูกแล้ว 1 คน 

อาศยัอยูใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล จ�านวน 6 กลุม่ (กลุม่ละ 6-10 คน) รวมผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุม่จ�านวน 

60 คน เพศชาย 20 คน เพศหญิง 40 คน (ดูตาราง 1) 

การสนทนากลุ่มด�าเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  

โดยการใช้ค�าถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured open ended questions) เพื่อเปิดโอกาส

ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาอภิปรายร่วมกัน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยซอฟต์แวร์ MAXQDA ในการ 

ลงรหัส (code) เพื่อหาประเด็นหลักที่แสดงอยู่ในบทสนทนากลุ่ม (common theme) ในแต่ละหัวข้อค�าถาม 

จากนั้นจึงน�าประเด็นหลักที่เหมือนกันมาจัดกลุ่ม (category) เพื่อให้เห็นแบบแผน (pattern) ของค�าตอบ 

ที่ได้จากบทสนทนากลุ่ม 

นอกจากนี ้ยงัใช้การวเิคราะห์เชงิเอกสาร (documentary review) โดยการศกึษาทฤษฎ ีแนวคดิ เอกสาร 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องในเรือ่งการตดัสนิใจด้านการเจรญิพนัธุ ์ทัง้ในและต่างประเทศในการทบทวนวรรณกรรม

และการน�าทฤษฎี/แนวคิดมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิในบทความนี้
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ตาราง 1 กลุ่มประชากรที่ศึกษา

คน

เพศ

ชาย 15

หญิง 24

อายุเฉลี่ย 27.9 ปี

สถานภาพสมรส

โสด 12

มีแฟน ยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน 8

มีแฟน อยู่ด้วยกันแล้ว 2

สมรส อยู่ด้วยกัน 15

สมรส แต่แยกกันอยู่ 2

การมีบุตร

ยังไม่มีบุตร 29

มีบุตรแล้ว 10

เฉลี่ยระดับรายได้ต่อเดือน 37,961.43 บาท

อาชีพหลัก

อาชีพอิสระ/ฟรีแลนซ์ 3

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 6

พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน 20

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5

อื่นๆ 5

รวม 39

ลการศก า

จากการสนทนากลุม่พบว่า โดยรวมแล้วคนเจนวายทีเ่ข้าร่วมการศกึษามเีจตนาในการมบีตุรทีห่ลากหลาย 

ทั้งในเรื่องจ�านวนบุตรที่ตั้งใจจะมี และช่วงเวลาที่ต้องการจะมีบุตร การสนทนากลุ่มท�าให้เข้าใจว่าคนเจนวาย

ที่มีเจตนาการมีบุตรแตกต่างกันมีความเช่ือแตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาในส่วนน้ีจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

จากการสนทนากลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยอ้างอิงจากความเชื่อท้ังสามประการท่ีเป็นตัวก�าหนด

ทัศนคติต่อการมีบุตร การคล้อยตามคนรอบข้าง และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมดังนี้
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1) ทัศนคติต่อการมีบุตร 

ทัศนคติต่อการมีบุตรเกิดขึ้นจากความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมน้ีเป็นตัว 

เชือ่มโยงระหว่างการมบีตุรกบัผลลพัธ์บางอย่างทีแ่ต่ละบคุคลให้คณุค่าต่างกนั การให้ค่าผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกนันี ้

เป็นตัวก�าหนดว่าทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้นๆ เป็นทัศนคติเชิงบวก หรือทัศนคติเชิงลบ (Ajzen & 

Klobas, 2013) ผลจากการวจิยัในครัง้นีพ้บทศันคตทิัง้เชงิบวกและเชงิลบของคนเจนวายเกีย่วกบัการมบีตุรดงันี้

• ทัศนคติเชิงบวกต่อการมีบุตร

จากข้อมูลที่ได้จากบทสนทนากลุ่มพบว่า กลุ่มเจนวายที่มีเจตนาที่จะมีบุตรมีทัศนคติต่อการมีบุตรที่ดี  

โดยมองว่าการมีบุตรเป็นเรื่องธรรมชาติ เป็นการสืบทอดเชื้อสาย และเป็นการสืบทอดธุรกิจของครอบครัว 

เป็นการเติมเต็มครอบครัวและท�าให้ครอบครัวมีความสุข อีกทั้งบุตรยังเป็นที่พึ่งพาได้ในยามสูงอายุอีกด้วย 

นอกจากนีย้งัพบว่าผูท้ีแ่ต่งงานและมบีตุรแล้วและยงัต้องการมบีตุรเพิม่มทีศันคตว่ิาการมบีตุรหลายคนจะท�าให้

บุตรมีเพื่อน ไม่เหงา และเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย 

ทศันคตเิชงิบวกต่อการมลีกูทีถ่กูกล่าวถงึบ่อย คอื การมบีตุรช่วยเตมิเตม็ครอบครวั และท�าให้ครอบครวั

มีความสุข เจนวายในการศึกษานี้มองว่าการมีบุตรสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ช่วยเติมเต็มครอบครัวให้มี 

ความลงตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเจนวายเชื่อว่าการมีบุตรจะท�าให้มีคนดูแลยามสูงอายุ 

อาจไม่ได้จ�าเป็นต้องช่วยเหลือด้านการเงิน แต่การมีบุตรท�าให้มีเพื่อน มีที่พึ่งพิงได้ เมื่อกลายเป็น 

ผู้สูงอายุแล้วจะได้ไม่อยู่เพียงล�าพัง 

“คิดว่าแก่มา แล้วไม่มีใครเลี้ยง ไม่อยากไปอยู่บ้านคนชรา ถ้าแก่มามีคนเลี้ยงก็ยังดี ดีกว่า 

ไม่มีเลย”

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว)

“ในการที่จะมาดูแลเราในอนาคต คืออย่างน้อยไม่ถึงขนาดว่าต้องมาเลี้ยงดูเรา 100% ถ้าเรา

ป่วย แม่ตายก็ช่วยเรียกรถพยาบาลให้หน่อยแล้วกัน คือมีใครท่ีมีความผูกพันทางสายเลือด  

ไม่ถึงขนาดว่าเป็นคนข้างบ้าน หรือเป็นแบบว่าน้องสาวแต่ว่าอยู ่เชียงใหม่ ความห่วงใย 

ก็น้อยกว่า” 

(เพศชาย, โสด)

“อยากมี เพราะว่าเป็นการ invest คนที่ดูแลเราในอนาคต” 

 (เพศชาย, โสด)

คนเจนวายในการศึกษาครั้งนี้ที่มีทัศนคติท่ีดีต่อการมีบุตรเชื่อว่าการมีบุตรเป็นการ “ส่งต่อ” ส่วนหนึ่ง

ของตนให้กบัคนรุน่ต่อไป ทัง้ในแง่ของสายเลอืด ความฝัน แนวคดิต่างๆ รวมถงึกจิการของครอบครวัทีไ่ด้สบืทอด

กันมาหลายรุ่นหรือที่ตนได้สร้างไว้ก็ตาม ดังนั้น การมีบุตรนอกจากเป็นการสืบทอดเชื้อสายของตนแล้ว  

ยังเป็นการสืบทอดกิจการของครอบครัวอีกด้วย ตัวอย่างค�าพูดที่สะท้อนทัศนคติต่อการมีบุตรเช่นนี้ ได้แก่
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“อีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งต่อ ส่งต่อการเป็นเราไปสู่อีกคนหนึ่ง คือทุกคนก็มีเป้าหมาย บางอย่าง

เราท�าได้ บางอย่างเราท�าไม่ได้ ถ้าการมลีกูกต้็องส่งต่อความหวงัให้ลกูท�า พ่ออยากเป็นนักบอล  

แต่ท�าไม่ได้” 

(เพศชาย, โสด)

ส�าหรับกลุ่มเจนวายที่มีบุตรแล้วและมีทัศนคติที่ดีต่อการมีบุตร เชื่อว่าการมีบุตรมากกว่า 1 คนจะท�าให้

บุตรมีเพื่อน ให้ดูแลกันเองได้ และเชื่อว่าจะท�าให้พ่อแม่เหนื่อยน้อยลง นอกจากนี้ การมีบุตรมากกว่า 1 คน 

ยังเป็นการกระจายความเสี่ยงอีกด้วย หากมีบุตรคนเดียวแล้วเป็นคนไม่ดี ไม่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่า หากมี 

อีกคนก็ยังฝากความหวังไว้ที่บุตรอีกคนหนึ่งได้ เป็นต้น

“นี้คือเหตุผลที่มีคนบอกว่าต้องมีลูกสองคน ถ้าหากว่ามีลูกคนเดียว เราจะต้องเป็นเพื่อนเล่น 

ให้ ถ้าหากว่ามีลูกสองคน เค้าก็จะไปเล่นกันเอง เราก็จะเหนื่อยน้อยลง” 

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว)

“เตี่ยผมมีลูก 4 คน และผมเป็นคนสุดท้อง เตี่ยก็จะพูดประมาณพี่เค้า บอกว่าเหมือนกับเป็นการ

ลงทุน เป็นการกระจายความเสี่ยงในชีวิต แต่เราก็ลงทุนสูงแลกกับความเสี่ยงที่ได้มา” 

(เพศชาย, โสด) 

• ทัศนคติเชิงลบต่อการมีลูก

กลุ่มประชากรเจนวายที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่มีเจตนาที่จะไม่มีบุตร มีทัศนคติต่อการมีบุตรว่าท�าให้

เป็นทุกข์ มีความเป็นห่วง เป็นภาระ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาท่ีเชื่อว่าการมีบุตรท�าให้มีความทุกข์  

มองว่าการมีบุตรจะสร้างความเป็นห่วง เช่น ห่วงว่าลูกจะเป็นคนไม่ดี เดินทางที่ผิด จะมีอันตราย หรือ 

ไม่มีใครดูแลหากตนตายไป เป็นต้น ตัวอย่างค�าพูดของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที่สะท้อนทัศนคติเช่นนี้ ได้แก่

“ไม่อยากมลีกู กลวั [...] คอืถ้าเราตายก่อนแล้วเค้าจะอยูอ่ย่างไร เรากห่็วง ถ้าหากว่าเค้าตายก่อน  

เราก็คงเสียใจ ไม่มีคนพึ่ง” 

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

“หนูออกแนวธรรมะธรรมโม ต่อให้แฟนหนูมีเงินก็ไม่มีลูก เพราะว่าไม่อยากเป็นภาระ  

การเกิดคือทุกข์ เวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองต้องหายไป เราก็ต้องเอาใจไปดูอีกคนหนึ่ง 

ตลอดเวลา เพราะว่าเราเป็นห่วง” 

(เพศหญิง, โสด)

ทัศนคติเชิงลบเกี่ยวกับการมีบุตรอีกประการคือความเชื่อว่าการมีบุตรเป็นภาระ เน่ืองจากการเลี้ยงดู

บุตรต้องใช้ทรัพยากรมากมาย ทั้งในเรื่องของเวลา เงิน และก�าลังกาย การมีบุตรท�าให้ต้องจัดสรรทรัพยากร

ที่เคยเป็นของตัวเองเหล่านี้มาใช้ในการเลี้ยงดูบุตรแทน ตัวอย่างค�าพูดที่สะท้อนทัศนคตินี้ เช่น 
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“resource เยอะมาก เราไม่ได้เป็นพ่อแม่ คือพ่อแม่ก็ต้องหาเงิน เราไม่ได้หาเงิน แต่ก็รู้ว่าลูก 

ใช้เงินเยอะ เพราะว่าที่บ้านลูก 4 คน แต่ละคนต้องเรียน ต้องกิน ก็มาน่ังคิด สมมติว่ามีลูก 

จะไหวไหม และถ้าเราจะเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดี ไม่ใช่เลี้ยงแบบขาดๆ เกินๆ เด๋ียวไม่มีเงิน 

เดี๋ยวก็ไม่มีกิน ไม่มีเวลาให้เค้า ถ้าเลี้ยงไม่ดีก็ไม่มีก็ได้” 

(เพศหญิง, โสด)

“เพราะว่าผมกับแฟนชอบท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมากกว่า คือผมส่วนตัวมีคุยกับแฟนว่า 

ไม่อยากมีลูก คือผมอยากจะไปเที่ยวหลายที่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็จะเกิดขึ้นสูงมาก ค่าใช้จ่ายในการ

ดูแลเด็กนี้ก็ค่อนข้างเยอะ และเวลาที่เราจะดูแลเค้าก็น้อย” 

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

2) การคล้อยตามคนรอบข้าง

ความเชือ่อกีประการทีส่่งผลต่อเจตนาในการมบีตุร คอืความเชือ่เกีย่วกบักลุม่อ้างองิ ซึง่เป็นอทิธพิลจาก

คนรอบข้างที่คนคนนั้นให้ความส�าคัญ จากการเก็บข้อมูลพบว่า คนเจนวายในการศึกษานี้จะกล่าวถึง  

คู่ครองของตนเองและพ่อแม่ (ทั้งพ่อแม่ของตนเอง และพ่อแม่ของคู่ครอง) ที่อาจส่งผลต่อความตั้งใจในการมี

บุตรของตนเองได้

การที่กลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อเจตนาในการมีบุตรได้น้ัน ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือต้อง 

มีความเชื่อว่าคนรอบข้างมีความคิดเห็นหรือความคาดหวังกับตนในเรื่องการมีบุตร และส่วนที่สองคือ มีความ

ต้องการที่จะท�าตามความคิดเห็นหรือความคาดหวังของคนรอบข้าง 

คู่ครองและพ่อแม่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตร

ในส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับคนรอบข้างกับความคาดหวังต่อตนในเรื่องการมีบุตร พบว่าโดยมาก 

คนเจนวายในการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงความคาดหวังของคู่ครองเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่ยังไม่มีบุตร

เลยหรอืคูท่ีม่บีตุรแล้ว และก�าลงัพจิารณาในการมคีนถดัไป เนือ่งจากประเดน็เรือ่งการตดัสนิใจมบีตุรเป็นเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามีและภรรยาโดยตรง สามีหรือภรรยาจึงเป็นผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการมีลูก โดยมาก

จะพูดถึงความคาดหวังของคู่ครองในกรณีที่ความต้องการไม่ตรงกัน

“ผมแต่งเร็วมาก จากที่เค้ารบเร้า เมื่อไหร่จะแต่งโน้นนี้ ก็แต่งเสร็จแล้วเค้าก็อยากจะมีลูกเลย 

มีๆๆ ผมก็พนักงานบริษัท เงินก็ไม่ได้มาก เหมือนกับถ้าอยู่ๆ จะมีเลยก็ยังไม่พร้อม ทั้งเรื่องเงิน 

เรื่องยังไม่ได้เที่ยวไปไหนเลย”

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

“แฟนอยากม ีอยากมมีากๆ อยากมแีล้ว อยากมเีดีย๋วนีเ้ลย เมือ่ไหร่จะม ีตัง้แต่จะแต่งงานแล้ว”

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

“ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์: ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด150



โดยทั่วไปแล้ว ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนารับรู้ความต้องการและความคาดหวังของคู่ครองในเรื่องการมีบุตร

ผ่านการพูดคุยกัน แต่ในบางครั้ง ความเชื่อนั้นเกิดจากการตีความพฤติกรรมของคู่ครอง โดยคู่ครองไม่ได้พูด

โดยตรงว่าต้องการมีลูก เช่น ผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาเพศหญิงคนหน่ึงท่ีแต่งงานแล้วเชื่อว่าสามีอยากมีลูกมาก

จากพฤตกิรรมว่าสามชีอบเล่นกบัเดก็ มกัเอารปูเดก็มาใส่ในโทรศพัท์มอืถอืของตน เคยตัง้สเตตสัในเฟสบุก๊เรือ่ง

การที่เพื่อนๆ มีบุตรกันหมดแล้วแต่ตนเองยังไม่มี ประกอบกับการพิจารณาจากอายุของสามีที่ตนคิดว่าสมควร

แก่การมีบุตรแล้ว (สามีอายุ 30 ปี ในขณะที่ผู้เข้าร่วมสนทนาอายุ 24 ปี) 

ความคาดหวังของผู้ใหญ่ (พ่อแม่ของผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา) ที่จะให้ตนมีบุตรถูกกล่าวถึงรองลงมา  

โดยเหตุผลที่พ่อแม่คาดหวังเป็นเรื่องความเป็นห่วงเป็นหลัก ยกตัวอย่างกรณีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพศหญิง

แต่งงานแล้ววัย 29 ปีที่กล่าวว่า พ่อแม่แสดงความเป็นห่วงที่ยังไม่มีลูก เพราะเกรงว่าถ้าหากอยู่กันล�าพังสามี

ภรรยาไปเรื่อยๆ โดยไม่มีบุตร พออายุมากขึ้นอาจจะขาดความมั่นคงได้ และจะไม่มีคนมาดูแล 

อีกกรณีหนึ่งเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและมีลูกหนึ่งคน มีการรับรู้ต่อความคาดหวังของผู้ใหญ่รอบข้าง

ให้รีบมีคนที่สอง แต่เนื่องจากเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งคน ท�าให้ทราบว่าการเลี้ยงลูกต้องใช้ก�าลังกายและก�าลัง

ทรัพย์เพียงใด จึงยังไม่มีเจตนาที่จะรีบมีบุตรคนที่สองตามความคาดหวังของคนรอบข้าง

“ผู้ใหญ่ชอบเชียร์ว่าให้มีไล่กัน เพราะว่าเหนื่อยทีเดียว ใช้ของด้วยกันซื้อทีเดียว แล้วก็อยู่ด้วยกัน 

แต่ส�าหรับเรา เหนื่อย คือเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เหมือนเด็กรุ่นก่อน ค่าใช้จ่ายก็เยอะ ส�าหรับคนรุ่น

ใหม่อยากจะทิ้งช่วงมากกว่า”

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว, มีบุตรหนึ่งคน)

“นอกเหนือไปจากเรากับแฟน ก็ยังมีอีก 4 คนที่รอคอยลูกของเราอยู่ ก็คือพ่อแม่ของเรา  

และพ่อแม่ของแฟน” 

(เพศชาย, โสด)

ผู้เข้าร่วมสนทนาเพศชายอีกคนเพิ่งแต่งงานมาได้เพียง 2 เดือน เล่าว่าตอนน้ีผู้ใหญ่ท้ังสองฝ่ายรุมเร้า

มากให้รีบมีหลาน เนื่องจากตนและภรรยาแต่งงานเป็นคนแรกของท้ังสองฝ่าย จึงได้รับความคาดหวังจาก 

พ่อแม่ของทั้งคู่มาก 

“ก็คือความกดดัน ถ้าส่วนตัวเลย จริงๆ ก็ไม่ได้อยากจะมีขนาดนั้น อยากมีแต่ว่าไม่ใช่รีบขนาดนั้น 

มันหลายๆ ปัจจัย เค้าก็พูดทั้งสองบ้านว่า ชีวิตนี้เค้าไม่เหลืออะไรแล้ว คือในแง่ว่าเกษียณกันหมด

แล้ว เค้าเหลือแค่หลาน แล้วก็ไม่มีใครท�าให้เค้าได้ สามพี่น้องผมก็แต่งคนแรก ภรรยาผมเค้าก็

สองพี่น้องเค้าก็แต่งก่อน” 

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

หลายครัง้พบว่าเจตนาการมบีตุรของสามแีละภรรยาไม่ตรงกนั โดยมากฝ่ายผูห้ญงิจะมคีวามเชือ่ว่าผูช้าย

อยากมี แต่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ยังไม่พร้อม ด้วยเหตุผล เช่น ยังอยากท�างานอยู่ ยังอยากมีชีวิตส่วนตัว หรือ

ยังไม่หายเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกคนแรก 
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กดดันเร่ มี ุ รได้ ลมากกว่ากดดันเร่ แ ่ าน

เมื่อมีความเชื่อเกี่ยวกับความคาดหวังของคนรอบข้างเกี่ยวกับการมีบุตรแล้ว ความเชื่อน้ันจะน�าไปสู่

เจตนาการมีบุตรหรือไม่ ขึ้นอยู ่กับความต้องการที่จะท�าตามความคาดหวังของคนรอบข้าง ในกรณีที่ 

ความคาดหวังของคนรอบข้างและความคาดหวังของตนเองตรงกัน เจตนาจะตามมาไม่ยาก แต่ในกรณีที่ 

คนเชือ่ว่าความคาดหวงัของคนรอบข้างไม่ตรงกบัความต้องการของตนเอง จะส่งผลต่อเจตนาการมบีตุรอย่างไร 

ความคาดหวังของคนรอบข้างจะส่งผลต่อเจตนาการมีบุตรหรือไม่ 

จากการสนทนากลุม่พบว่า ส�าหรบักลุม่ทีแ่ต่งงานแล้ว ความเชือ่เกีย่วกบัความคาดหวงัของคนรอบข้าง  

ไม่ว่าจะเป็นจากคู่ครองหรือจากพ่อแม่ ส่งผลต่อเจตนาในการมีบุตร กล่าวคือ ถึงแม้ว่าตนเองจะไม่ได้อยาก 

มีบุตรมาก แต่เมื่อมีความเชื่อว่าพ่อแม่หรือสามีอยากมีก็จะพิจารณาเรื่องการมีบุตรมากข้ึน แต่อาจจะขอ 

ต่อรองเลื่อนเวลาออกไป เพื่อเป็นการประนีประนอมระหว่างความต้องการของตนเองและความต้องการ 

ของคนรอบข้าง เช่น ขอให้อายุ 30 ก่อน ขออีก 2 ปี ขอท�างานเก็บเงินก่อน หรือขอเที่ยวก่อน 

“ก็อยากมีแต่ก็ยังไม่ค่อยพร้อม เหมือนกับว่าเราก็ยังสนุกกับตอนนี้อยู่ คือเราเพิ่งแต่งงาน 

ด้วยมั๊ง เรายังอยากใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกสักปีสองปี แล้วค่อยว่ากัน สามีอยากมี อยากมีเลย  

เพราะว่าเค้าไม่ต้องท�าอะไร ไม่ต้องท้อง ไม่ต้องคลอด”

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

ส�าหรบักลุม่ทีย่งัโสดอยูจ่ะกล่าวถงึความคาดหวงัของพ่อแม่ในเรือ่งการมแีฟนและแต่งงาน ซึง่ผูเ้ข้าร่วม

สนทนากลุ่มทั้งหญิงและชายโดยมากบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้กดดันมาก แต่ในกรณีของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มที ่

ที่บ้านมีความคาดหวังมาก ทุกคนจะบอกว่าความกดดันน้ันไม่ได้เป็นผลกับตนและมักจะเลือกไม่สนใจ ดังนั้น  

ถึงแม้จะมีความคาดหวังจากพ่อแม่ให้ตนหาแฟนและแต่งงาน แต่ตนไม่ได้มีความต้องการที่จะท�าตาม 

คาดหวังนั้น อย่างไรก็ตาม สาเหตุหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมสนทนาบอกว่าความคาดหวังไม่เป็นผลกับตนนั้น อาจเป็น

เพราะเรื่องการหาแฟนและการแต่งงานเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมตนเองมากกว่าการมีบุตร จึงเลือก 

ที่จะบอกว่าไม่สนใจความกดดันจากทางบ้าน 

“ที่บ้านกดดัน คือที่บ้านเป็นคนจีน พี่สาวน้องสาวแต่งหมดแล้ว เพราะฉะน้ันท่ีบ้านก็มักจะถาม 

แต่สมัยเรียนเหมือนที่นิยมกันคืออย่าเพิ่งมีนะลูก ยังเด็ก หนูต้องตั้งใจเรียน แต่พอเราเรียนจบ พี่

สาวน้องสาวเราแต่งงานไปหมด เค้าก็ถามว่ามีแฟนหรือยัง ก็เริ่มที่จะมาสอบถาม เราก็บอกแม่

ไปว่า ถ้าอายุยังไม่ 30 ไม่ต้องมาถามเรื่องนี้ แม่ก็เลยคิด คือเค้าก็คงโดนอากงอาม่าถามมาด้วย 

ไม่มี แต่ก็อาจจะร�าคาญบ้าง โดนถามอีกแล้ว”

(เพศหญิง, โสด)
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3) ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม

ความเชื่อประการสุดท้ายเกี่ยวกับการมีบุตร คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม  

ซึ่งเป็นการรับรู้ของบุคคลว่าสภาพแวดล้อมมีความเอื้ออ�านวยต่อการมีบุตรมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดบ้างที่ 

เกื้อหนุนให้สามารถมีบุตรและเลี้ยงบุตรได้โดยง่าย และมีสิ่งใดบ้างท่ีเป็นสิ่งขัดขวางให้การมีลูกหรือเลี้ยงลูก 

เป็นไปได้ยากขึ้น จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าคนเจนวายมองว่าโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในปัจจุบันท�าให้ตนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเลี้ยงลูก ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกสูง มีภาระอื่นๆ อีกมาก  

และไม่มีระบบที่จะช่วยสนับสนุนการเลี้ยงลูกที่ดีพอ

• งานรัดตัว ไม่มีเวลาเลี้ยงลูก

ปัจจุบัน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องท�างานนอกบ้าน ท�าให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการมีลูกและเล้ียงลูก  

งานส่วนใหญ่ยงัไม่มคีวามยดืหยุน่มากพอ จงึท�าให้เป็นการยากทีค่นเจนวายจะท�างานพร้อมๆ ไปกบัการเล้ียงลูก  

งานจึงถูกมองว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้คนเจนวายในการศึกษาครั้งนี้ยังไม่สามารถมีบุตรได้ 

“เราก�าลังคิดว่าเวลาไม่พอมากเลย...เพราะว่าวันท�างานต่ืนแต่เช้าไปท�างานกลับบ้านมานอน 

ก็หมดแล้ว ท�าอะไรไม่ได้เลย เสาร์อาทิตย์ไหนจะท�างานบ้านเรา ไหนจะแบ่งไปเยี่ยมพ่อแม ่

ก็หมดแล้ว” 

(เพศหญิง, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

ความไม่ยดืหยุน่ของงานเป็นประเดน็ส�าหรบัผูท้ีท่�างานบรษิทัมาก มผีูเ้ข้าร่วมกลุม่สนทนาหลายคนทีม่อง

ว่าหากตนเปลี่ยนไปท�างานประเภทธุรกิจส่วนตัวจะมีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรมากขึ้น ตัวอย่างเช่น

“ถ้าผมมี (ลูก) ก็ไม่อยากให้ใครเลี้ยง ผมอยากจะดูแลเอง แต่เนื่องจากเวลาที่ผมมีมันไม่ได้ ผมก็

อยากท�าธุรกิจส่วนตัวแบบเพื่อน แต่ว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อย work” 

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, ยังไม่มีบุตร)

• ระบบการศึกษาที่ต้นทุนสูง “กว่าจะส่งลูกเรียนจบใช้เงินเยอะ ต้องคิดหนัก”

คนเจนวายในการศกึษาครัง้นีม้องว่าการมบีตุรมต้ีนทนุทีส่งู โดยเฉพาะหากต้องการเลีย้งลกูให้มคีณุภาพ 

คนเจนวายมองว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีคุณภาพไม่เท่าเทียมกัน การจะให้ลูกประสบ

ความส�าเร็จจ�าเป็นต้องส่งเข้าโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก การจะเข้าโรงเรียนดีๆ ในอนาคตได้ จ�าเป็นต้อง 

ส่งลูกเข้าเนิร์สเซอรี่ ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก หรือไม่ก็โรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการปูทางส�าหรับอนาคต

“ลูกเข้าเตรียมอนุบาลแล้ว ค่าเทอมแพงหลักแสน เลยต้องท�างานมากขึ้น ต้องวางแผนอีกเยอะ 

ทั้งธุรกิจและครอบครัว ถ้ามีลูกอีกก็ต้องหาเงินเพิ่ม”

(เพศชาย, แต่งงานแล้ว, มีบุตร 1 คน)
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• สังคมเปลี่ยนไป คนไม่ไว้ใจจะมีลูก 

สังคมเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะส่งผลต่อเจตนาการมีบุตร 

จากการสนทนากลุม่พบวา่มคีนเจนวายทีรู่ส้กึวา่ สงัคมทกุวนันีเ้ป็นสงัคมทีไ่ม่มคีณุภาพ คอื ไม่มคีวามปลอดภยั 

แก่งแย่งแข่งขัน เป็นสังคมที่พร้อมจะเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน จากการสนทนากลุ่ม คนเจนวายท่ีกังวลเรื่อง

คณุภาพสงัคมกลวัว่าลกูจะต้องพบเจอปัญหาหรอืได้รบัผลกระทบ จงึรูส้กึเป็นห่วงเรือ่งสวสัดภิาพความปลอดภยั  

และไม่ต้องการให้ลูกรับความกดดันหรือเผชิญอุปสรรคต่างๆ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่อยากมีลูก

โดยมากผู้เข้าร่วมสนทนามองว่าคุณภาพสังคมอยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง แต่เชื่อว่าคนที่ม ี

ความพร้อมทางเศรษฐกิจจะสามารถควบคุมได้มากกว่า อย่างน้อยก็สามารถซื้อความสะดวกสบาย  

ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทั้งที่อยู ่อาศัย หรือเลือกโรงเรียนดีๆ ให้ลูกได้มากกว่าคนที่สถานะ 

ทางการเงินไม่พร้อม 

• มีลูกใครจะเลี้ยง?

ในเมื่อสังคมปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายท�างาน หากจะมีลูกจ�าเป็นต้องมีระบบการสนับสนุนที่ดี ในอดีต

ปู่ย่าตายายเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงลูกที่ดี แต่ด้วยโครงสร้างสังคมในปัจจุบันที่ท�าให้หลายคนต้องย้ายจากต่าง

จังหวัดเข้ามาท�างานในตัวเมือง ท�าให้ระบบการสนับสนุนจากปู่ย่าตายายเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบที่จะมา

ช่วยทดแทนบทบาทของปู่ย่าตายาย เช่น เนิร์สเซอรี่ หรือสถานเลี้ยงเด็ก ยังมีคุณภาพไม่ดีพอในสายตาของผู้

เข้าร่วมสนทนา การขาดผู้ช่วยหรือระบบสนับสนุนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่ส่งผลให้ 

คนเจนวายในการศึกษานี้ยังตัดสินใจไม่มีลูก

เมื่อไม่มีสถานรับเลี้ยงเด็กที่เอื้อต่อการน�าลูกไปฝากเลี้ยง ก็หวังว่าท่ีท�างานจะจัดสถานที่ไว้ส�าหรับ 

พ่อแม่ที่มีลูก แต่ปัจจุบัน การให้น�าลูกไปเลี้ยงที่ท�างานก็ยังมีน้อยมาก และยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องสถานที่และ

ระบบการดูแลเด็ก เช่น มีพี่เลี้ยง หรือครูท่ีดูแล และสามารถพัฒนาเด็ก หรือทรัพยากรอื่นๆ ท่ีช่วยเสริม

พัฒนาการของเด็กมากกว่าจะเป็นที่ดูแลอย่างเดียว 

4) ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความเชื่อ

ปัจจัยพื้นฐานด้านบุคคล ประชากร และสังคม เป็นตัวก�าหนดส�าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อทั้ง 3 ประการ

เกีย่วกบัการมบีตุร ปัจจยัด้านเพศพบว่าส่งผลต่อความเชือ่เกีย่วกบัผลของการมบีตุรมากกว่าความเชือ่ด้านอืน่ๆ 

การศึกษานี้พบว่าผู ้ชายมีทัศนคติเชิงบวกต่อการมีบุตรในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากกว่าผู ้หญิง เช่น  

มองว่าการมีบุตรเป็นการส่งต่อตัวตน สืบทอดตระกูล หรือมองว่าเป็นการลงทุน ในขณะที่ผู้หญิงจะมองในแง่

จิตใจมากกว่า เช่น การมีเพื่อน การท�าให้ครอบครัวสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้หญิงในการศึกษาครั้งนี้มีแนวโน้ม 

ที่จะมีทัศนคติเชิงลบต่อการมีบุตรมากกว่าผู้ชาย

ในด้านระดับการศึกษาและรายได้ ส่งผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยขัดขวางชัดเจน

ที่สุด ผู้ที่มีระดับการศึกษาน้อยหรือมีรายได้ต�่าจะมองเห็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงบุตรว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญ

มากกว่าผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูหรอืมรีายได้มาก นอกจากนี ้คนทีร่ายได้ต�า่กว่ามกัไม่มทีางเลอืกในการเลีย้งบตุร 

เท่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า ท�าให้การมีบุตรจึงดูเหมือนมีอุปสรรคมากกว่า
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พื้นฐานของครอบครัวเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อ ในความเชื่อเกี่ยวกับความเห็นของ 

คนรอบข้างพบว่า พื้นเพของคู่สามีภรรยาท่ีมีแนวโน้มในการได้รับความกดดันเกี่ยวกับการต้องมีบุตรมาจาก

ครอบครวัคนจนี ในขณะเดยีวกนัผูท้ีม่าจากครอบครวัคนจนีมกัโตมาด้วยพีน้่องจ�านวนมาก ซึง่พบว่าส�าหรบับาง

คนเป็นสาเหตุที่ท�าให้อยากมีบุตรมากขึ้น เนื่องจากมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ในครอบครัวใหญ่ แต่ส�าหรับบางคน

เป็นสาเหตุที่ท�าให้ไม่อยากมีบุตรเลย เนื่องจากเห็นความล�าบากในการต้องเลี้ยงดูบุตร จึงมีทัศนคติ 

ที่ไม่ดีต่อการมีบุตร

อีกปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับการมีบุตร คือ ค่านิยมของสังคมในปัจจุบันให้ความส�าคัญ

กับการต้องแต่งงานมีบุตรน้อยลง จากการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มเจนวายพูดถึงชีวิตในมิติอื่นๆ ที่หลากหลาย

มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการไปท่องเที่ยว การที่บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปเช่นนี้ส่งผลให้ 

ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการมีบุตรเปลี่ยนไป การมีบุตรไม่ใช่สิ่งที่จะมาเติมเต็มครอบครัว แต่ส�าหรับเจนวาย

บางคน กลายเป็นสิ่งที่จะท�าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการได้ นอกจากนี้ บริบททางเศรษฐกิจและ

สังคมโดยรวมแล้วส่งผลต่อความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนและปัจจัยขัดขวางในการมีบุตร ผู้เข้าร่วมสนทนา

จ�านวนมากกล่าวถึงความไม่ปลอดภัยของสังคมและค่าครองชีพท่ีสูง เป็นอุปสรรคกีดขวางท�าให้ไม่สามารถ

เลี้ยงบุตรได้อย่างมีคุณภาพ 

ิปราย ลและสรุป

บทความนี้ได้พยายามสร้างความเข้าใจกระบวนการตัดสินใจมีบุตรของประชากรเจเนอเรชันวาย  

โดยใช้กรอบแนวคิดจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน หัวใจของทฤษฎีนี้อยู ่ที่ความเชื่อ 3 ประการ คือ  

ความเชือ่เกีย่วกบัพฤตกิรรม ความเชือ่เกีย่วกบักลุม่อ้างองิ และความเชือ่เกีย่วกบัความสามารถในการควบคมุ 

โดยความเชื่อทั้ง 3 ประการนี้จะน�าไปสู่การก่อเกิดเจตนาซึ่งจะน�าไปสู่พฤติกรรมต่อไป

ข้อมูลจากการวิจัยพบว่าความเชื่อท้ัง 3 ประการท่ีน�าไปสู่ทัศนคติ การคล้อยตามคนรอบข้าง และ 

การรบัรูใ้นการควบคมุต่อการมบีตุร ส่งผลต่อเจตนาการมบีตุรของเจนวายทีเ่ข้าร่วมสนทนากลุม่ ซึง่สอดคล้อง

กับผลการวิจัยและงานศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าความเชื่อท้ัง 3 ประการส่งผลต่อเจตนาการมีบุตร ถึงแม้ว่าจะ

ควบคมุปัจจยัพืน้ฐานแล้วกต็าม (Billari, Philipov, & Testa, 2009; Mencarini, Vignoli, & Gottard, 2015) 

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ศึกษาเพียงความเชื่อมโยงระหว่างความเชื่อทั้ง 3 ประการน้ีต่อเจตนาการมีบุตร  

มิใช่ต่อพฤติกรรมการมีบุตรจริงๆ ซึ่งข้อค้นพบจากการศึกษาอื่นได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อทั้ง 3 ประการ 

ส่งผลต่อพฤตกิรรมการมบีตุรผ่านเจตนา โดยไม่มผีลโดยตรงต่อพฤตกิรรม (Mencarini, Vignoli, & Gottard, 

2015)

ความเชื่อทั้ง 3 ประการเกี่ยวกับการมีบุตรส่งผลต่อเจตนาการมีบุตรอย่างไรขึ้นอยู่กับจ�านวนบุตรที่มี 

อยู่แล้ว ส�าหรับผู้ที่ยังไม่มีบุตรเลย เจตนาการจะมีบุตรคนแรกได้รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับความเห็น

ของคนรอบข้างมากกว่าผูท้ีม่บีตุรแล้ว กล่าวอกีนยัหนึง่คอื คนรอบข้างจะมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจมบีตุรส�าหรบั

คนที่ยังไม่มีบุตรมากกว่าคนที่มีบุตรแล้ว จึงเห็นได้ว่าความกดดันจากคนรอบข้างเป็นความกดดันให้คู่สามี 

ภรรยาได้เป็นพ่อแม่เสียทีมากกว่าเป็นการกดดันให้มีบุตรจ�านวนมาก
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ในด้านอิทธิพลจากคู่ครอง งานศึกษาน้ีพบว่าความเชื่อเกี่ยวกับความเห็นของคู่ครองมีความส�าคัญมาก

ต่อเจตนาการมบีตุร ทัง้ผูห้ญิงและผูช้ายในการศกึษานีจ้ะกลา่วถงึความคาดหวงัของคูค่รองต่อเรือ่งการมบีตุร 

ตามทฤษฎีแล้ว ผู้หญิงหรือผู้ชายมีอิทธิพลมากกว่าในการตัดสินใจในเรื่องการมีบุตรข้ึนอยู่กับว่าคู่น้ันมีความ

สัมพันธ์กันอย่างไร หากความสัมพันธ์ให้ความส�าคัญกับผู้ชายมากกว่าด้วยเหตุว่าผู้ชายเป็นผู้ท่ีมีรายได้หลัก 

ผู้ชายก็จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากกว่า และจะเป็นผู้ตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับการมีบุตร อย่างไรก็ตาม หากความ

สัมพันธ์ให้ความส�าคัญกับผู้หญิงมากกว่าด้วยเหตุว่าผู้หญิงเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการมีบุตรมากกว่า ก็

จะพบว่าผูห้ญงิเป็นผูท้ีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจมากกว่า ส�าหรบังานวจิยันีพ้บว่า ผูห้ญงิจะมแีนวโน้มต่อรองกับ

ผู้ชายมากกว่าเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ผู้หญิงต้องการ ซึ่งเป็นข้อสรุปที่พบในงานศึกษาของ Stein, Willen, & 

Pavetic (2014)

นอกจากนี ้การศกึษานีพ้บว่าส�าหรบัผูห้ญงิ ความเชือ่เกีย่วกบัปัจจยัเกือ้หนนุและปัจจยัขดัขวางเป็นความ

เชือ่ทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อเจตนาการมบีตุร กล่าวคอื ผูห้ญงิในการศกึษานีรู้ส้กึว่าบรบิทประเทศโดยรวมและระบบ

การสนับสนุนครอบครัวที่มีบุตรยังไม่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของสังคม การศึกษา และทางเลือกที่ม ี

ในการเลี้ยงดูบุตรหากผู้หญิงต้องการท�างาน 

ส�าหรับการก�าหนดนโยบายที่จะได้ผลในการกระตุ้นการมีบุตร จ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจว่านโยบาย

จะส่งผลต่อความเชือ่ทัง้ 3 ประการนีไ้ด้อย่างไร โดยทัว่ไปแล้ว นโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดู 

บุตรสามารถส่งผลต่อความเชื่อด้านทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร และความเชื่อเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนและ 

ขัดขวางในการมีบุตรได้โดยตรง ในขณะที่นโยบายประเทศอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อเกี่ยวกับ

ความเห็นของคนรอบข้างได้โดยตรง ดังนั้น ในระยะสั้นจึงควรมุ่งเน้นให้นโยบายสามารถเปลี่ยนความเชื่อ 

ด้านทัศนคติและปัจจัยเกื้อหนุนและขัดขวางให้ได้ 

การศกึษาครัง้นีพ้บว่าคนเจนวายทีไ่ม่มเีจตนามบีตุรเชือ่ว่า มปัีจจยัทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของตนมาก 

การรับรู ้เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมเป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้คนเจนวายไม่อยากมีบุตร  

คนเจนวายเป็นกลุ่มที่ให้ความส�าคัญกับความสมดุลของชีวิตกับการท�างาน (Work-life balance)  

อย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมท�าให้คนเจนวายรู้สึกว่าต้องมุ่งหาความมั่นคง

ทางการเงินเป็นอันดับแรก ทั้งผู้หญิงและผู้ชายจึงจ�าเป็นต้องท�างานนอกบ้าน ท�าให้คนเจนวายเชื่อว่าไม่มี

เวลาเพยีงพอในการท�างานและสร้างครอบครวัทีม่คีณุภาพพร้อมๆ กนัได้ ประกอบกบัระบบการศกึษา สวสัดกิาร

ต่างๆ และความปลอดภัยสังคม มีส่วนท�าให้คนเจนวายเชื่อว่าการมีบุตร (และการเลี้ยงบุตรให้มีคุณภาพ)  

เป็นสิ่งที่ยากเกินการควบคุม 

ดังนั้น นโยบายที่ส่งเสริมสมดุลของชีวิตและการท�างานอาจเป็นแนวทางที่สามารถจูงใจให้ประชากร 

เจเนอเรชันวายมีบุตรอย่างได้ผล โดยการสร้างโครงสร้างสังคมท่ีเอื้อต่อการท�างานและการสร้างครอบครัว 

ไปพร้อมๆ กัน ตัวอย่างนโยบายดังกล่าว ได้แก่ การส่งเสริมสิทธิในการท�างานแบบยืดหยุ่น การเพิ่มสิทธิ 

ในการลาเพื่อเลี้ยงบุตรทั้งส�าหรับผู้หญิงและผู้ชาย การพัฒนาศูนย์ดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพ การสนับสนุน 

ภาคเอกชนให้สร้างความสมดุลของชีวิตให้กับพนักงาน เป็นต้น ดังนั้น การเลือกนโยบายที่เหมาะสม 

จะสามารถส่งผลต่อความเชื่อต่อการมีบุตร ซึ่งจะส่งผลต่อเจตนาการมีบุตรและการตัดสินใจมีบุตร 

ในประชากรเจเนอเรชันวายต่อไป 
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