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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียน 

และแรงสนบัสนนุทางสงัคมทีม่ส่ีวนช่วยในการปรบัเปลีย่นบทบาทชวีติแม่วยัเรยีนของนกัศกึษาระดบั

อุดมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลเป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 18–24 ปี ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน

จังหวัดชลบุรี จำานวน 14 คน และผู้เกี่ยวข้องท่ีสนับสนุนหรือช่วยเหลือแม่วัยเรียน จำานวน 14 คน 

เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของแม่วัยเรียน แนวคำาถามใน

การสมัภาษณ์แม่วยัเรยีน แนวคำาถามในการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องทีส่นบัสนนุหรอืช่วยเหลอืแม่วยัเรยีน 

และแบบบันทึกภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกต ในช่วงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการวิเคราะห์

แก่นสาระ

 ผลการวิจัยพบว่า การปรับเปล่ียนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมี

ส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การรับรู้ต่อ

การต้ังครรภ์และการมบีตุรของแม่วยัเรยีน ระยะแรก คอื รูส้กึเสยีใจ ผดิหวงั ระยะต่อมา คอื รูส้กึกงัวล 
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งง สับสนต่อการใช้ชีวิตที่ต้องปรับตัว และระยะต่อมา คือ รู้สึกว่าต้องอดทนต่อสิ่งรอบข้างและอดทน

ต่ออารมณ์หงดุหงดิฉนุเฉยีวของตนเองทัง้ในระยะตัง้ครรภ์จนถงึการคลอด และการเลีย้งดบูตุรทีเ่กดิมา 

2) การปรบัตวัเพ่ือการดำาเนนิชวีติของแม่วัยเรยีน ประกอบด้วยการปรบัตวัด้านการเรยีน ด้านการเลีย้งดู

บุตร และด้านสังคมและเศรษฐกิจ และ 3) แรงสนับสนุนทางสังคมที่มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยน

บทบาทชวีติแม่วยัเรยีน ท่ีสำาคญัทีส่ดุ คอื บดิามารดาของตนเอง ทีใ่ห้การยอมรบั ให้กำาลงัใจ ช่วยเหลอื

ดูแลกจิวตัรประจำาวนัและค่าใช้จ่าย ช่วยให้แม่วยัเรยีนสามารถปรับเปลีย่นบทบาทชวีติของตนเองได้ดี

 จากการวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดระบบสนับสนุนให้แม่วัยเรียนได้คงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป

ค�ำส�ำคัญ:  บทบาทชีวิต  แม่วัยเรียน  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

Abstract

 This qualitative research aimed to study the maternal task adaptation of 

undergraduate students and their social supports. The informants consisted of 14 

undergraduate students aged 18–24 years who delivered at one of the hospital in 

Chon Buri Province, together with their supporters. The research instruments included 

the researcher, the college mother demographic record form, the interview guide for 

college mother, the interview guide for supporter, and the field note. An in-depth 

interview and observation were performed to collect data from October to December, 

2019. Data were analyzed by content analysis and thematic analysis.

 The research results revealed that the maternal task adaptation of undergraduate 

students and their social supports were consisted of 3 themes: 1) the college mother’s 

perceptions toward pregnancy and giving birth:- at the initial period, they were sad 

and disappointment, at the following period, they were anxiety and confuse, after 

that, they thought they might be patient for the surroundings and their own emotions, 

2) the adaptation for living, comprised the study dimension, the mothercraft dimension, 

and the socio-economic dimension, and 3) the social supports, the most important 

is the college mother’s parents who provided acceptance and encouragement, took 

care of daily activities and expenses, these help college mothers to be able to adapt 

their maternal tasks.
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ 

 สังคมไทยมีความคาดหวังและต้องการให้

วัยรุ ่นและเยาวชนทำาหน้าท่ีศึกษาเล่าเรียนให้จบ

การศึกษาสูงสุด การพูดการสอนเก่ียวกับเร่ืองเพศ

ส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นการยั่วยุทางเพศ พ่อแม่จึง

มคีวามลำาบากใจในการสอนเร่ืองเพศให้แก่ลกู ทำาให้

วัยรุ ่นแสวงหาความรู ้เรื่องเพศจากแหล่งความรู ้

นอกระบบ เช่น กลุ่มเพื่อน อีกทั้งในปัจจุบัน วัยรุ่น

สามารถเข้าถงึข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งเพศจากสือ่ประเภท

ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ เช่น อนิเทอร์เนต็ 

โทรศัพท์มือถือ (อรอุมา ทางดี, นฎาประไพ สาระ, 

และภทัรพงศ์ ชเูศษ, 2561) ผลกระทบทีต่ามมา คือ 

การมีพฤติกรรมเลียนแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

การมเีพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนัจนเกดิการตัง้ครรภ์

ไม่พร้อม จะเห็นได้จากข้อมลูการเฝ้าระวงัการตัง้ครรภ์

ในแม่วยัรุน่อายตุำา่กว่า 20 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2559–2561 

โดยสำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พบว่า 

อาชีพของแม่ก่อนตั้งครรภ์เป็นนักเรียน นักศึกษา

ถึงร้อยละ 38 รองลงมา คือ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 

ร ้อยละ 22.50 และศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ร้อยละ 13 (สำานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย์, 2562)

 การทีว่ยัรุน่ยงัต้องศึกษาเล่าเรยีนและอยูภ่ายใต้

การดูแลของผูป้กครอง จงึไม่สามารถรบัผดิชอบชวีติ

ตนเองได้อย่างอิสระ เมื่อต้องรับบทบาทเป็นมารดา 

ทำาให้รู ้สึกว่ามีภาระรับผิดชอบกับชีวิตที่เกิดมา 

และไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะดูแล

ทารกได้ เนื่องจากอายุยังน้อย ไม่มีประสบการณ์

ในการเลี้ยงดูทารก จากการศึกษาพบว่า การขาด

ความช่วยเหลือจากครอบครัวมีผลต่อผลลัพธ์ใน

การเลีย้งดทูารก และส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ของแม่

วยัรุน่ด้วย (Sindiwe, Dalena, & Juanita, 2012) 

และพบว่า หญิงต้ังครรภ์วัยรุ่นที่ยังไม่ได้แต่งงานจะ

เกิดความรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง รู้สึกว่าชีวิตช่วง

วยัรุน่ได้สิน้สดุลง มกีารตอบโต้ปฏกิริยิาทางอารมณ์

เชิงลบ ห่วงกังวลต่อสภาวะทารกในครรภ์ รวมถึง

ต้องปรับตัว วางแผนการทำางานและการกลับเข้าสู่

ระบบการศึกษาอีกครั้ง (ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ, 

พัชรินทร์ สังวาล, อิชยา มอญแสง, และพัชรินทร์ 

ไชยบาล, 2555) อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์

ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่

การศกึษานอกระบบพบว่า มารดาวยัรุน่รบัรูว่้าตนเอง 

“เหนือ่ยแต่มคีวามสขุ” โดยมคีวามคดิ 3 หมวดหมู่ 

ได้แก่ 1) ความเหนื่อยยากแต่ก็ผ่านไปได้ 2) เป็น

ประสบการณ์ที่ดี และ 3) การมีเป้าหมายในชีวิต 

(เบญญาภา ธิติมาพงษ์, จันทร์ปภัสร์ เครือแก้ว, 

และสนัุนทา ยงัวนชิเศรษฐ, 2560) แต่หากเป็นไปได้ 

มารดาวยัรุน่กไ็ม่ต้องการให้เกดิการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 

และไม่ต้องการให้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมเกิดขึ้นซำ้า

อีก (ปัญจภรณ์ ยะเกษม และพัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, 

2557)

 จากรายงานสถานการณ์การคลอดในวัยรุ่น 

เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 ระบุว่า อัตราการคลอด

ของวัยรุ่นหญิง อายุ 15–19 ปี เท่ากับ 48.90 ต่อ

 This research suggests that educational executives should apply these research 

results as a guideline for setting a supporting system to remain the college mothers 

in the educational system.

Keywords:  Task,  College mother,  Undergraduate student
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พันประชากร ส่วนอัตราการคลอดในกลุ่มเดียวกัน

ของประเทศไทยเท่ากับ 39.60 ต่อพันประชากร 

เม่ือพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดชลบุรีมี

อตัราการคลอดของวยัรุน่กลุม่นีส้งูสดุในเขตสขุภาพ

ที่ 6 และจากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

พบว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี 

ของเขตสุขภาพที่ 6 สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

(ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี, 2562) ทั้งนี้ ข้อมูลของ

ประเทศไทยพบว่า สถิติการคลอดของหญิงกลุ่มนี้

โดยรวมเริม่มีอตัราสงูขึน้มากตัง้แต่ปี 2550 จงึทำาให้

มีนักวิชาการสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

ไม่พร้อมและการคลอดของกลุม่วยัรุน่ในหลากหลาย

พืน้ท่ี ท้ังกลุ่มวยัรุน่ทีก่ำาลงัศกึษาและสิน้สดุการศกึษา

แล้ว โดยเฉพาะในกลุม่อายตุำา่กว่า 20 ปี ส่วนในกลุม่

นักศึกษาที่เป็นเยาวชนและเป็นแม่วัยเรียนที่มีอายุ

มากกว่า 20 ปี ยังไม่มีการศึกษามาก่อน คณะ

ผู้วิจัยจึงเห็นความจำาเป็นของการศึกษาเกี่ยวกับ

การปรับเปลี่ยนบทบาทด้านต่างๆ ของนักศึกษา

ที่ตั้งครรภ์ ผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว และยังคง

สถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดิม ทั้งนี้

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต

สำาหรับเยาวชนรุ่นต่อมา ครอบครัวของเยาวชน 

บุคลากรทางสาธารณสุขและผู้เก่ียวข้อง รวมถึง

ผูบ้รหิาร ในการตดัสนิใจเชงินโยบายและการบรหิาร

จัดการ เพื่อดูแลเยาวชนในสถานศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมตามบริบทของพื้นที่ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิต

แม่วัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

 2. เพือ่ศึกษาแรงสนบัสนนุทางสงัคมทีม่ส่ีวน

ช่วยในการปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียนของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

แนวคิดเบื้องต้นที่ใช้ในกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้คณะผูวิ้จยัใช้การศึกษาตามแนว

ปรากฏการณ์วทิยาแบบเฮอร์เมนวิตกิส์ (hermeneutic 

phenomenology) ซึง่เป็นแนวคดิทีใ่ห้ความสำาคญั

กับความเป็นบุคคล โดยเชื่อว่าบุคคลให้คุณค่า

หรือความหมายแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ในการดำาเนนิชวีติ รวมทัง้ภมูหิลงั เช่น 

อายุ การศึกษา วัฒนธรรม ค่านิยมทางสังคม ซึ่ง

การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบเฮอร์เมนวิตกิส์

เป็นการศึกษาประสบการณ์ตามสภาพที่เป็นจริง 

ตามการรบัรูแ้ละการให้ความหมายของผูใ้ห้ข้อมลูที่

อยูใ่นสถานการณ์นัน้ๆ โดยมวีธิกีารค้นหา วเิคราะห์ 

เขียนบรรยายและอธิบายประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง

มาจากการสัมภาษณ์บนพื้นฐานของการรับรู้ส่วน

บุคคล ภูมิหลัง สังคม และวัฒนธรรมของผู ้ให้

ข้อมลูโดยตรง โดยมุง่ทำาความเข้าใจความหมายของ

ประสบการณ์ในมมุมองของเจ้าของประสบการณ์ ซึง่

ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แม่วัยเรียน ท่ีต้องปรับตัวกับ

บทบาทการเป็นมารดาและการเป็นนกัศึกษา รวมถงึ

ความสัมพันธ์กับสามี เพื่อน ซ่ึงแม่วัยเรียนมีแรง

สนับสนุนทางสังคมที่มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยน

บทบาทชีวิต ทำาให้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่า และมี

กำาลังใจในการดำาเนินชีวิตต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 การวิจัยครั้ ง นี้ เป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) ตามแนวปรากฏการณ์

วิทยาแบบเฮอร ์ เม นิวติกส ์  (hermeneut ic 

phenomenology)

 ผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ 18–24 ปี 

ที่มาคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรี ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562 
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โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล คือ 1) ยังคง

สถานะเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2) ต้ังครรภ์

คร้ังแรก 3) บุตรยังมีชีวิตอยู่ อายุไม่เกิน 1 ปี 4) 

สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และ 5) ยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย สำาหรับจำานวนผู้ให้ข้อมูล คณะ

ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจนได้ข้อมูลที่มี

ความอิม่ตัว (saturation) กล่าวคอื มแีบบแผนข้อมลู

ที่ซำ้ากัน และไม่มีประเด็นใหม่เกิดข้ึน ซ่ึงการวิจัย

ครั้งนี้ได้ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 14 คน และกลุ่มที่ 2 

เป็นผูเ้กีย่วข้องทีส่นบัสนนุหรอืช่วยเหลอืแม่วยัเรยีน 

ทีแ่ม่วยัเรยีนกล่าวถงึว่ามส่ีวนช่วยในการปรบัเปลีย่น

บทบาทการใช้ชีวิตของแม่วัยเรียน เช่น บิดามารดา

ของตนเอง บดิามารดาของสาม ีสาม ีเพือ่น อาจารย์ 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล คือ สามารถ

สือ่สารด้วยภาษาไทยได้ และยนิยอมเข้าร่วมการวจิยั 

ได้ผู้ให้ข้อมูล จำานวน 14 คน

 เครื่องมือกำรวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ มีดังนี้

  1. ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือที่สำาคัญ นอกจาก

ประสบการณ์การปฏิบัติงานในคลินิกวัยรุ ่นแล้ว 

ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ โดยศึกษา

เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ

ทำาการสัมภาษณ์และสังเกตผู้ให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด

ในสถานการณ์จริง

  2. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของแม่

วยัเรยีน คณะผูว้จิยัสร้างขึน้ ประกอบด้วยข้อคำาถาม

เกี่ยวกับอายุ ลักษณะการศึกษา สถานภาพสมรส 

ลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝากครรภ์ จำานวนคร้ัง

ที่มาฝากครรภ์ และผู ้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนหรือ

ช่วยเหลอื จำานวนทัง้สิน้ 7 ข้อ มลีกัษณะคำาตอบเป็น

แบบเลือกตอบและแบบเติมคำา

  3. แนวคำาถามในการสมัภาษณ์แม่วัยเรยีน 

คณะผู ้วิจัยสร้างข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม

และประสบการณ์การทำางานด้านการดแูลวยัรุน่ แบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 การรบัรูต่้อการตัง้ครรภ์

และการมบุีตรของแม่วัยเรยีน และส่วนที ่2 การปรบัตวั

เพือ่การดำาเนนิชวีติของแม่วยัเรยีน มลีกัษณะคำาถาม

เป็นแบบปลายเปิด

  4. แนวคำาถามในการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้อง

ที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือแม่วัยเรียน คณะผู้วิจัย

สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะ

คำาถามเป็นแบบปลายเปิด

  5. แบบบันทึกภาคสนาม คณะผู้วิจัยสร้าง

ขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผู้ให้ข้อมูล 

ครั้งที่สัมภาษณ์ วัน-เวลาที่สัมภาษณ์ สถานที่ใน

การสมัภาษณ์ และสิง่ทีส่งัเกตได้ขณะทำาการสมัภาษณ์ 

  สำาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

นั้น คณะผู้วิจัยนำาแนวคำาถามในการสัมภาษณ์แม่

วัยเรียน (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) และแนวคำาถามใน

การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือ

แม่วยัเรยีน ไปให้ผูท้รงคณุวุฒ ิจำานวน 3 คน ตรวจสอบ

ความตรงตามเนือ้หา ซึง่ผูท้รงคณุวฒุปิระกอบด้วย

อาจารย์มหาวิทยาลัย (2 คน) และพยาบาลวิชาชีพ

ด้านจิตวิทยา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากบั .85, .66 และ 1 ตามลำาดบั ดำาเนนิการแก้ไข

ตามคำาแนะนำา จากนั้นนำาไปทดลองสัมภาษณ์แม่

วัยเรียนและผู้เกี่ยวข้องท่ีสนับสนุนหรือช่วยเหลือ

แม่วัยเรียน ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับผู้ให้ข้อมูล 

จำานวน 3 ครอบครัว

 กำรพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้ 1) หลัง

จากโครงร่างวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลยับรูพา (เอกสารรบัรอง เลขท่ี 164/2562 

วันท่ี 24 กันยายน 2562) คณะผู้วิจัยจึงเริ่มเก็บ

รวบรวมข้อมลู และ 2) คณะผูวิ้จยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์

การวจิยั ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั ขัน้ตอนการเกบ็

รวบรวมข้อมูล และสิทธิในการถอนตัวจากการวิจัย
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รวมท้ังแจ้งว่าข้อมลูจะได้รบัการเกบ็รกัษาเป็นความลบั

และนำามาใช้ในการวจิยัครัง้นีเ้ท่านัน้ โดยจะนำาเสนอ

ข้อมูลในภาพรวม

 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู คณะผูวิ้จยัขออนญุาต

ดำาเนินการวิจัยจากผู้อำานวยการโรงพยาบาล ผู้วิจัย

หลกัฝึกฝนเทคนคิการสมัภาษณ์เชงิลกึ เตรยีมผูช่้วย

ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักสุขศึกษา จำานวน 1 คน เพื่อทำา

การสงัเกต บันทกึข้อมลู และบนัทกึเทปการสมัภาษณ์ 

จากนั้นผู้วิจัยหลักและผู้ช่วยผู้วิจัยพบผู้ให้ข้อมูล

ที่เป็นแม่วัยเรียนที่หอผู้ป่วยหลังคลอด แนะนำาตัว 

ดำาเนินการพทิกัษ์สทิธิผูใ้ห้ข้อมลู (ข้อ 2) และให้ผูใ้ห้

ข้อมูลตอบแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของแม่

วยัเรยีน โดยให้เวลาประมาณ 10 นาท ีและขออนญุาต

บันทึกเทประหว่างการสัมภาษณ์ จากน้ันผู้วิจัย

หลักทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ให้ข้อมูลที่เป็นแม่

วัยเรียนตามแนวคำาถามในการสัมภาษณ์แม่วัยเรียน 

ครัง้ท่ี 1 โดยใช้เวลาประมาณ 60 นาท ีทัง้นี ้ขณะทำา

การสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้วิจัยมีการสังเกตพฤติกรรม

และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และบันทึกข้อมูลในแบบ

บันทึกภาคสนาม จากนั้นทำาการสัมภาษณ์ครั้งที่ 2 

ทีบ้่านหรอืในชมุชนตามความสะดวกของผูใ้ห้ข้อมลู

ทีเ่ป็นแม่วยัเรยีน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาท ีส่วน

ผูใ้ห้ข้อมลูทีเ่ป็นผูเ้กีย่วข้องทีส่นบัสนนุหรอืช่วยเหลอื

แม่วยัเรยีน ผูว้จิยัหลกัและผูช่้วยผูว้จัิยพบผู้ให้ข้อมลู

ที่บ้านหรือในชุมชนตามความสะดวก แนะนำาตัว 

ดำาเนินการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล (ข้อ 2) จากนั้น

ผูว้จิยัหลักทำาการสมัภาษณ์เชงิลกึ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ขณะ

ทำาการสมัภาษณ์ ผูช่้วยผูว้จิยัมกีารสงัเกตพฤตกิรรม

และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น และบันทึกข้อมูลในแบบ

บันทึกภาคสนาม ภายหลงัดำาเนนิการสมัภาษณ์เสรจ็สิน้ 

คณะผูว้จิยัจ้างนสิติฝึกงานทีค่ณะสาธารณสขุศาสตร์ 

จำานวน 1 คน เพื่อทำาการถอดเทปการสัมภาษณ์ 

จากนั้นคณะผู้วิจัยร่วมกันวิเคราะห์เนื้อหา และ          

ตรวจสอบเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วร่วมกับผู้ให้ข้อมูล

ทั้งน้ี ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2562

 กำรวเิครำะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบคุคลของแม่

วัยเรียน วิเคราะห์ด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ 

วิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis) และวธิกีารวเิคราะห์แก่นสาระ (thematic 

analysis) โดยอ่านเรื่องราวจากการจดบันทึก

การสมัภาษณ์ทัง้หมดและหาความสมัพนัธ์เชือ่มโยง

ของข้อมูล และให้รหัสข้อมูล (code) คัดแยกข้อมูล

รหัสเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน และยกประโยคคำาพูด 

(quotation) ของแต่ละคนท่ีเกี่ยวข้องมาวางเรียง

ลงรหสั (sub code) สรปุประมวลความโดยใช้ภาษา

วิชาการในการอธิบายเรื่องราวให้ครอบคลุมเนื้อหา 

คัดเลือกประโยคคำาพูดที่ยืนยันข้อสรุปได้ชัดเจน

ที่สุดมาประกอบ

  สำาหรับการสร้างความน่าเชือ่ถอืของข้อมลู 

คณะผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ Guba and Lincoln 

(1989) โดยมวีธิกีารดงันี ้1) การตรวจสอบสามเส้า 

(triangulation) ทั้งด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้านทฤษฎี และโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย

เชงิคณุภาพ 2) การนำาประเดน็ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์

เบ้ืองต้นย้อนกลับมาตรวจสอบความเข้าใจกับผู้ให้

ข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้เป็นข้อมูลจาก

ประสบการณ์ของผูใ้ห้ข้อมลูจรงิ (member checks)

3) การเลือกผู้ให้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อ

ให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และมีความสามารถใน

การถ่ายโอน (transferability) และ 4) การทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นกรอบกระตุ้นแนว

ความคิดในการสร้างแนวคำาถามให้ครอบคลุม

ประเด็นที่ต้องการศึกษา และผ่านการตรวจสอบ

คณุภาพจากผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ให้มคีวามสามารถใน

การยืนยัน (conformability)
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ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของแม่วยัเรยีน พบว่า แม่

วัยเรียนจำานวนทั้งสิ้น 14 คน มีอายุเฉลี่ย 20.70 ปี 

(SD = 1.63) ส่วนใหญ่ศึกษาในภาคปกติ จำานวน 

11 คน มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้จด

ทะเบียน จำานวน 9 คน พักอาศัยที่บ้านเช่า/หอพัก 

มากที่สุด จำานวน 6 คน ทุกคนมาฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาล ในการต้ังครรภ์คร้ังน้ีมาฝากครรภ์

มากกว่า 5 ครั้ง จำานวน 11 คน และผู้เกี่ยวข้องที่

สนับสนุนหรือช่วยเหลือเป็นบิดามารดาของตนเอง 

มากที่สุด จำานวน 8 คน

 2. ข ้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นแม่วัยเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่เป็น

ผู้เกี่ยวข้องที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือแม่วัยเรียน 

พบว่า ผู้ให้ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน

บทบาทชีวิตแม่วัยเรียน และแรงสนับสนุนทาง

สังคมที่มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิต

แม่วัยเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้

  ประเด็นที่ 1 การรับรู้ต่อการต้ังครรภ์และ

การมีบุตรของแม่วัยเรียน การรับรู้เป็นกระบวนการ

ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์และความเข้าใจของแต่ละคน จาก

การสัมภาษณ์พบว่า แม่วัยเรียนมีการรับรู้ต่อตนเอง

และการใช้ชีวิตหลังทราบว่ามีการต้ังครรภ์ที่เกิดข้ึน

โดยไม่ตั้งใจ ระยะแรก คือ รู้สึกเสียใจ ผิดหวัง ระยะ

ต่อมา คือ รู้สึกกังวล งง สับสนต่อการใช้ชีวิตที่ต้อง

ปรับตัว และระยะต่อมา คือ รู้สึกว่าต้องอดทนต่อ

สิ่งรอบข้างและอดทนต่ออารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว

ของตนเองทั้งในระยะตั้งครรภ์จนถึงการคลอด 

และการเลี้ยงดูบุตรที่เกิดมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.1 การรับรู ้ระยะแรก รู ้สึกเสียใจ 

ผิดหวังกับการต้ังครรภ์โดยไม่ต้ังใจ เน่ืองจากแม่

วยัเรยีนคาดหวงักบัการศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา 

ต้องการเรยีนให้จบปรญิญาตรี และคดิว่าการตัง้ครรภ์

ครัง้นีส่้งผลต่อการเรยีน บางคนอกีไม่นานกจ็ะเรยีน

จบแล้ว และรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อความรู้สึก

ของคนในครอบครัว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

 	 “เสยีใจมาก	เหมอืนหนเูป็นคนตัง้ความหวงั

ไว้สูง	ตั้งอนาคตตัวเองไว้	แล้วมันก็เลยแบบรู้สึก

เสยีใจ	ผดิหวงัในตัวเอง	แม่กเ็หมอืนกบัว่าเค้ากร้็องไห้	

เพราะว่าหนรู้องไห้ไง	เค้าเป็นคนทีช่อบร้องไห้ตาม” 

(ID1)

  “เสียใจ	ไม่อยากให้เป็นแบบนี้	เพราะก็จะ

เรียนจบอยู่แล้ว	เสียใจว่าครอบครัวผิดหวังในตัวเรา	

เพราะกอ่นหน้านีห้นกูด็รอปเรยีนไปรอบนงึละ	กลวั

ว่าจะเรยีนไม่จบ	เค้ากก็ลวัว่า	หนทู้องแล้วจะไปเรยีน

ได้ไหม	หนูก็ว่า	หนูจะไปบอกอาจารย์ว่าหนูก็ไม่ได้

มีปัญหาว่าเรียนไม่ได้	หนูก็อยากเรียนให้จบ”	(ID8)

  แม่วยัเรยีนรูส้กึเสยีใจ ผดิหวงั เมือ่ทราบว่า

ตัง้ครรภ์ ซ่ึงเป็นการใช้ชีวติทีผิ่ดพลาด เกีย่วข้องกบัสุรา 

และถกูฝ่ายชายหลอกลวง ไม่แสดงความรบัผดิชอบ 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

  “พลาด	เสียใจ	ร้องไห้อยู ่สองวัน	หนูก็

ไม่ทราบว่าจะตั้งครรภ์	ประจ�าเดือนก็มาไม่ปกติอยู่

แล้วแต่เดิม	ไม่มีอะไรเป็นที่สังเกต	หนูไม่ได้อยาก

ให้ผู้ชายมารับผิดชอบ	เพราะเป็นการพลาดตอน

เมา”	(ID3)

   1.2 การรับรู้ระยะต่อมา แม่วัยเรียน

รู้สึกกังวล งง สับสน เป็นสภาพจิตใจของแม่วัยเรียน

เพ่ือควบคุมสถานการณ์ ควบคุมสภาพแวดล้อม 

คิดกังวล สับสนถึงการดำาเนินชีวิตต่อไปทั้งเรื่อง

การเรียน การตั้งครรภ์ ความสมบูรณ์ของบุตรใน

ครรภ์ บางคนสบัสนจนคดิจะไปทำาแท้ง หรอืกงัวลที่

จะบอกกับครอบครัว ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

	 “อยากเอาออก	คิดกลับไปกลับมา	แต่ไม่มี

ตงัค์	เคยปรกึษา	1663	แนะน�าทีเ่อาออกให้	แต่ราคา	

5,000–10,000	บาท	เดก็สามสีเ่ดอืนยิง่ราคาสูงกว่านี้	

ติดที่หนูไม่มีตังค์	แต่ถ้ามีตังค์ก็เอาออก	แต่ก็คิด
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ว่าแฟนคงไม่ยอมให้เอาออก	แฟนให้บอกแม่	แต่ก็

ไม่กล้าบอกแม่	กลัวแม่ไม่ให้เราเรียนต่อ	และแม่ก็

คงให้เอาออก	คิดไปคิดมา	เลยรอจนท้อง	7	เดือน	

เอาออกไม่ได้	มาถงึตอนนีห้นกูร็กัเค้าแล้ว” (ID10)

   จากการให้ข้อมูลของแม่วัยเรียน มี 

1 คน ทีต้ั่งใจต้ังครรภ์ เนือ่งจากฝ่ายชาย/สามทีำางาน

แล้วและต้องการให้มบีตุร แต่แม่วยัเรยีนกม็คีวามกงัวล

เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตช่วงต้ังครรภ์ที่ต้องปกปิด

ไม่ให้เพือ่นรู ้และกงัวลเรือ่งการเลีย้งดบูตุร เนือ่งจาก

สามีทำางานเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลาช่วยเลี้ยงดูบุตร 

ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

  “แฟนอยากมลีกู	เลยไม่ได้ป้องกนั	กก็งัวล

เหมือนกันนะ	แต่ก็ตัดสินใจมี	แฟนหนูเป็นไนจีเรีย	

เค้าอยากมีลูกมาก	หนูก็กลัวเหมือนกัน	อย่างตอน

ไปฝากท้อง	เพราะน�า้หนักตวัหนูเยอะดว้ย	ร้อยกโิล	

ก็กังวลตอนเริ่มท้อง	หนูไม่ได้บอกเพื่อนหรอก	หนู

ตัวใหญ่	ไม่มีใครรูว่้าท้อง	ตอนไปเรยีน	สามเีค้ากดู็แล

ลูก	อุ้มไม่เป็น	แต่ช่วยดูแบบห่างๆ” (ID14)

   1.3 การรับรู้ระยะต่อมา แม่วัยเรียน

รู ้สึกว่าต้องอดทนต่อสิ่งรอบข้างและอดทนต่อ

อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวของตนเองทั้งในระยะ

ต้ังครรภ์จนถงึการคลอด และการเลีย้งดบุูตรทีเ่กิดมา 

โดยแม่วัยเรียนต้องรับผิดชอบเรื่องต่างๆ มากขึ้น 

นอกจากเรือ่งการเรียน ต้องดูแลตนเองช่วงตั้งครรภ์ 

การเจบ็ป่วยช่วงตัง้ครรภ์ การเลีย้งดบุูตร การเปลีย่นแปลง

ทีอ่ยูอ่าศยั ต้องอดทนเรือ่งอารมณ์หงดุหงิดฉนุเฉยีว

ที่มีต่อฝ่ายชายและครอบครัวฝ่ายชาย และเร่ือง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

 	 “ต้องอดทนต่อคนรอบข้าง	ถือว่าเป็น

ปัจจยัส�าคญัเลย	อารมณ์แบบว่าอะไรนะ	แม่แฟนกบั

ลูกสะใภ้อะไรประมาณน้ี	เราไม่ชินกับสภาพสังคมที่

เค้าอยูก่นั	หนกูเ็ลยเหมอืนแบบมฉีนุเฉยีว	หงดุหงดิ	

ใจร้อนตลอดเวลา	เหมือนกับทุกอย่างต้องแก้ไข

ปัญหาด้วยตนเอง	แล้วก็เป็นเร่ืองเงินค่ะ	ก็ตอนน้ีก็

ท�างานไปด้วย	เสาร์	อาทิตย์	ไปท�างานท่ีกรุงเทพ”	

(ID5)

 	 “ตอนท้องทะเลาะกบัแฟนบ่อย	เพราะไม่ได้

อยู่ด้วยกัน	ทะเลาะหึงหวงเค้า	คิดเยอะคิดมาก	

กลัวเค้าไปเที่ยว	หลังคลอดหนูก็เลี้ยงลูกเองทุกคืน	

แฟนก็ไปท�างานเข้ากะ	ช่วยดูลูกบ้างบางครั้ง	จะมี

ปัญหากันเรื่องเงินเรื่องทองละตอนนี้	เดือนนึงจะ

ใช้พอไหม	แต่มันก็ยังพอใช้	บางทีหนูก็ขอแม่หนู”	

(ID8)

  ประเด็นที่ 2 การปรับตัวเพ่ือการดำาเนิน

ชวีติของแม่วัยเรยีน ทัง้ด้านการเรยีน ด้านการเลีย้งดู

บตุร ด้านสงัคมและเศรษฐกจิ สภาวะของแม่วัยเรยีน

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม

ทำาให้ต้องใช้ความพยายามในการปรบัสภาพปัญหาที่

เกดิขึน้ออกมาทางด้านบุคลกิภาพ ด้านความต้องการ 

หรือด้านอารมณ์ให้เหมาะสม จนเป็นสถานการณ์ที่

ตนเองอยู่ในสภาพแวดล้อมนัน้ๆ ได้ ดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี้

   2.1 การปรบัตวัด้านการเรยีน มคีวาม

เกี่ยวพันกับการแบ่งเวลาในการเลี้ยงดูบุตร บางคน

ต้องหยดุพกัการเรยีนและกลับมาเรยีนต่อหลงัคลอด 

ขอเปลี่ยนชั่วโมงการเรียนโดยไปเรียนกับเพื่อนต่าง

กลุ่ม บางคนต้องออกไปฝึกงานนอกพ้ืนที่ ในขณะ

ทีบ่างคนบอกว่าโชคดทีีเ่รยีนใกล้จบแล้ว มวีชิาเรยีน

น้อยกว่าปกติ อาจารย์รับทราบและเข้าใจ ดังที่ผู้ให้

ข้อมูลกล่าวว่า

  “เรื่องเรียนมันก็จะมีปัญหาสุดๆ	เพราะว่า

เราไม่มีเวลาท�าวิจัย	ถ้าเรียนอย่างอื่นเราไม่มีปัญหา	

แต่พอถึงคราวที่เราต้องท�าวิจัย	เราต้องเอางานไป

ส่งอาจารย์	เราก็จะไม่มีเวลาแล้ว	วิจัยก็ท�าจนเรา

ไม่ได้นอน	เลีย้งลกูกไ็ม่ได้นอนเหมอืนกนั	หนกักว่า

เดิมอีก” (ID5)

   2.2 การปรบัตัวด้านการเลีย้งดบุูตร เริม่

ตัง้แต่เมือ่ทราบว่าตัง้ครรภ์ แม่วยัเรยีนลดความเสีย่ง
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ที่คิดว่ามีผลเสียต่อบุตรในครรภ์ เช่น การทำางาน

ในร้านเหล้า งดรับประทานยาลดนำ้าหนัก งดของ

หวาน กาแฟ นำ้าอัดลม ค้นคว้าหาความรู้เพื่อดูแล

ตนเองและบุตรในครรภ์มากข้ึน ไปฝากครรภ์ จาก

ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า แม่วัยเรียนมาฝากครรภ์ที่

โรงพยาบาลทกุคน หลงัคลอดแม่วยัเรยีนบางคนต้อง

เลี้ยงดูบุตรเองตามลำาพังกับฝ่ายชาย มีการเตรียม

ความพร้อมเพือ่การเลีย้งดบูตุรโดยปรกึษาบดิามารดา 

หาข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ หรือกรณีส่งบุตรให้

ครอบครวัไปเลีย้งด ูกเ็รยีนรูก้ารเกบ็นำา้นมแม่แช่แขง็

แล้วส่งไปให้บุตร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

	 	 “ตอนน้ันถ้าหนูรู้ว่าหนูท้อง	หนูก็คงจะ

ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้ค่ะ	เพราะว่ากว่าที่หนูจะมา

ดูแลเค้าก็	5	เดือนแล้ว	ช่วงเดือนแรกหนูยังท�างาน

อยู่เลย	หนูท�างานร้านเหล้าด้วย	พอรู้ว่าท้องก็กลับ

บ้าน	มาบ�ารงุเค้า	ทหีลงัเลยกงัวลเกีย่วกบัลกู	พ่อเค้า

ก็กังวลว่าลูกเค้าจะออกมาไม่ครบ	หนูก็ชอบกินยา

ด้วยช่วงน้ัน	ยาลดน�า้หนกั	หนกูก็นิ	กลัวมผีลกระทบ

กับลูก”	(ID8)

 	 “สิ่งที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง

เสือ้ผ้า	ใส่ไม่ได้	แล้วกก็นิกต้็องงดอะไรทีไ่ม่ควร	จาก

ปกติกินกาแฟ	น�้าอัดลม	ก็ต้องเลิก	แล้วก็อะไรที่

เป็นของมันๆ	ของหวานก็งด	เพราะว่ามันเสี่ยงต่อ

การเป็นเบาหวานตอนตัง้ครรภ์	อะไรทีม่นัมปีระโยชน์

กินมากขึ้น	กินนมเยอะๆ	กินโปรตีน” (ID2)

	 	 “หลังคลอด	พอแม่กลับหนูก็เลี้ยงลูกคน

เดียว	ลูกต่ืนทุก	2	ชั่วโมง	เค้าเป็นเด็กผู้ชาย	กินจุ

มากเลยค่ะ	หนแูทบไม่ได้นอน	พอให้นมได้	3	เดอืน	

เต้านมติดเชือ้ค่ะ	รกัษาอยูเ่กอืบเดอืน	ลกูเลยต้องกนิ

นมผสม” (ID7)

   2.3 การปรบัตวัด้านสงัคมและเศรษฐกจิ 

เป็นความสามารถของแม่วยัเรยีนในการปรบัความคดิ 

ความรูส้กึ ความต้องการ และพฤติกรรมให้เหมาะสม

ตามบทบาทของการเป็นนักศึกษา ท่ีใช้จัดการแก้

ปัญหาการดำารงชีวติประจำาวนั ส่วนหนึง่เป็นผลจาก

สภาวะเศรษฐกจิ แม่วยัเรยีนเมือ่ตัง้ครรภ์ไม่ได้ทำางาน

หารายได้เสริม ต้องกลับไปอยู่บ้านของบิดามารดา

หรอืบ้านของครอบครวัฝ่ายชาย ทำาให้ความสมัพนัธ์

กับเพื่อนเริ่มห่างกันไป แม่วัยเรียนบางคนยังต้อง

ทำางานหารายได้เสรมิ เกบ็เงนิ เพราะมรีายจ่ายเพิม่ขึน้ 

ส่วนหนึง่มรีายได้จากฝ่ายชายซึง่ทำางานแล้ว และขอ

เงินสนับสนุนจากครอบครัวตนเองและครอบครัว

ฝ่ายชาย ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

  “ตอนนั้นหนูอยู่หอ	หนูท�างานจ่ายค่าหอ

เอง	พอท้องหนูก็ท�างานไม่ได้	หนูก็เลยต้องกลับมา

อยู่บ้าน	หนูไปกลับบ้านเพื่อประหยัดเงิน	นั่งรถเมล์

ไปเรียน	บางวันเจอคนเยอะก็ต้องยืน	เพราะว่า

บ้านหนูอยู่...หนูนั่งรถทีนึงราวๆ	ชั่วโมงครึ่ง	เรียน

เสร็จหนูก็ต้องรีบกลับบ้านเลย	ล�าบากกว่าตอน	

ไม่ท้อง	สัมพันธภาพกับเพ่ือนๆ	ก็ไม่ค่อยได้พบปะ

กัน	แต่ก็คุยกันปกติ	เพราะไม่ได้อยู่หอ” (ID8)

 	 “เพราะว่ามนัคือความไม่พร้อม	กเ็ลยกงัวล

ว่าจะท�ายังไง	ชีวิตหลังจากนี้จะท�ายังไง	ก็หนักใจ

เรื่องนม	มันก็มีแค่พอเขากิน	บางทีก็ไม่พอ	ก็เลย

ต้องกินนมผสม	เงินก็ไม่ค่อยมี	เพราะหนูก็ไม่ได้ไป

ท�างานแล้ว	ค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้น” (ID2)

  ประเด็นที่ 3 แรงสนับสนุนทางสังคมที่มี

ส่วนช่วยในการปรับเปล่ียนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียน 

แรงสนับสนุนทางสังคมที่ช่วยเหลือแม่วัยเรียนให้

ผ่านชีวิตการตั้งครรภ์และใช้ชีวิตเป็นแม่หลังคลอด

ได้ เพราะได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัวของ

ตนเองเป็นหลัก บิดามารดาและบุคคลในครอบครัว

ให้การยอมรบั มบ้ีางทีร่ะยะแรกรูส้กึเสยีใจ แต่กไ็ม่ได้

ดุด่า ไม่กดดัน และยังช่วยเหลือดูแลกิจวัตรประจำา

วันทั้งเรื่องสุขภาพ การกินอยู่ ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม 

ดแูลเรือ่งการเดนิทางมาเรยีนหนงัสอื ให้กำาลงัใจช่วง

ต้ังครรภ์ คลอด และช่วยดูแลบุตรหลังคลอด ดังที่

ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
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  “แม่มีรถคันนึง	ก็ยกให้เขาขับไปเรียนทุก

วนั	พอถงึเวลาไปหาหมอ	เค้ากแ็วะไปหาหมอเลย	ให้

เงิน	พาไปคลอด	ไปซ้ือยามาให้กิน	ยาขบัน�า้คาวปลา	

แล้วกด็แูลลกูให้เค้า	ช่วยเค้า	เค้าดลูกูของเค้าเองกบั

น้องสาว	ลูกสาวคนเล็กของแม่ตอนน้ีอยู่	ป.6	น้อง

เค้าช่วยเหลอืดีมาก	ช่วยล้างขวดนม	ซกัผ้า	ผ้าอ้อม	

น้องท�าให้หมดเลย…ตอนนีเ้ลีย้งลูกจ้างคนตรงหน้า

บ้านให้ช่วยเลี้ยง	ตอนเค้าไปฝึกงาน	คิด	5,500	ต่อ

เดือน	เลี้ยง	7	โมงถึง	5	โมง	จนเค้ากลับมา	แล้วก็

ไปรับลูกเอามาเลี้ยงเอง” (มารดา ID3)

 	 “ตอนเค้าโทรมาบอก	แม่ก็เสียใจนะ	แต่

จะท�าไงได้ล่ะ	ก็ต้องดูแลกันไป	เค้าก็เลิกกับผู้ชาย

แล้วด้วย	แม่ก็ต้องข้ึนมาอยู่เป็นเพ่ือนเค้าที่หอ	ซ้ือ

ของมาให้	ก็อยากให้กินของดีๆ	ช่วงคลอดก็อยู่กับ

แม่	หลังคลอดก็ต้องช่วยเขาเลี้ยงลูกที่หอ	แม่ท�า

สวนก็ท้ิงงานมา	ตอนนี้ก็พาลูกเขากลับมาเลี้ยงท่ี

บ้าน	เค้าก็กลับบ้านมาหาลูกเค้าทุกอาทิตย์	เค้าก็ดี

นะ	กลับมาก็ช่วยแม่ท�างานที่บ้านด้วย	เลี้ยงลูกเค้า

ด้วย”	(มารดา ID6)

   นอกจากแรงสนบัสนนุจากครอบครวั

ของแม่วยัเรยีนแล้ว ฝ่ายชายและครอบครวัฝ่ายชาย

ก็ช่วยให้ท่ีพักอาศัย ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกิจวัตร

ประจำาวัน รวมถึงการช่วยเลี้ยงดูบุตร ค่าใช้จ่ายของ

บุตร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

 	 “แฟนหนคู่ะ	ดแูลทุกอย่างเลย	เค้าดแูลทกุ

อย่างแบบว่าหนูเป็นแท้งคุกคามใช่ไหม	หนูลุกไป

ไหนไม่ได้เค้าก็ต้องท�าทุกอย่าง	คอยหาข้าวหาปลา

ให้กิน	ล้างจานให้	ซักผ้าให้ทุกอย่าง	แล้วก็หาของ

ดีๆ	ให้เราทาน	ให้ลกูเราทาน	เค้ากลวัลกูจะไม่แขง็แรง	

แล้วกเ็วลาลกูคลอดออกมากด็แูลทัว่ไป	มอีะไรแบบ

กัดนิดกัดหน่อย	ตัวอะไรกัด	โดนอะไรกัด	เรื่องดูแล

ทั่วๆ	ไปค่ะ” (ID4)

   ส่วนอาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์ประจำา

รายวิชา ก็ช่วยรับฟังปัญหาของแม่วัยเรียน ช่วยให้

ลาเรียน ให้เปลี่ยนกลุ่มเรียนเมื่อต้องไปฝากครรภ์ 

แสดงความห่วงใย สอบถามเรื่องสุขภาพของแม่

วัยเรียนและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อนของแม่วัยเรียน

มีบทบาทเป็นผู้รับฟังปัญหา ให้กำาลังใจ ช่วยเหลือ

เรื่องการเรียน และช่วยพาแม่วัยเรียนมาคลอด ช่วย

เดินเอกสารของบุตรระหว่างแม่วัยเรียนคลอด ส่วน

บุคลากรทางสาธารณสุขก็ให้คำาแนะนำาในการดูแล

สุขภาพตั้งแต่การฝากครรภ์ถึงระยะหลังคลอดดูแล

สขุภาพบตุรของแม่วยัเรยีนช่วงนอนพกัในโรงพยาบาล 

และสนับสนุนนมเสริมเมื่อแม่วัยเรียนมีนำ้านมแม่

ไม่เพยีงพอต่อการเลีย้งดบูตุร ดงัทีผู่ใ้ห้ข้อมลูกล่าวว่า

	 	 “บางทีหมอนัดตอนเช้า	หนูก็จะขอเลื่อน

ไปเรียนอีกเซคนึงที่เรียน	11	โมง	หนูก็จะมาคุยกับ

อาจารย์ว ่า	หนูต ้องไปหาหมอ	ปรับเวลาเรียน	

อาจารย์ก็เข้าใจ	ช่วงคลอดอาจารย์ก็ให้หยุดเรียน	

ตอนสอบก็ให้เราไปนั่งที่สบายๆ	กว้างๆ	เพราะท้อง

ใหญ่มากแล้ว” (ID8)

 	 “ก็เค้ามาบอกว่าท้องตอนท้องใหญ่มาก

แล้ว	หนูก็เห็น	แต่ก็เคยแซวๆ	เล่น	เขาก็ว่า	เปล่า	

กเ็ลยไม่ว่าอะไร	ตอนนัน้กไ็ม่ได้ช่วยอะไร	เพราะไม่รู้	

เค้ามาบอกตอนใกล้คลอดแล้ว	ก็เลยช่วยพาเค้ามา

คลอด	ซ้อนมอเตอร์ไซด์กันมา	เหมือนมีน�้าแตก

เหมือนฉี่เลย	ก็ให้เขานั่งกลาง	มีเพื่อนอีกคนเป็น

คนขี่มอเตอร์ไซด์	กลัวเขาตก	หลังคลอดก็มาเล่น

กับน้องบ้าง	มีแม่เขามาช่วยเลี้ยงน้องที่หอเค้าค่ะ”	

(เพื่อน ID10)

  “อาจารย์มาถามหนูว ่านมเป็นไงบ้าง	

อาจารย์เค้ารู้ตั้งแต่ท้อง	พอคลอดแล้ว	อาจารย์มา

ถามว่าน�้านมออกบ้างไหม	กินนมแม่อย่างเดียว	

หรือว่านมชงด้วย	ก็เลยบอกเขา	เขาก็บอกเดี๋ยวเขา

จะติดต่อโรงพยาบาลให้ช่วยเหลือเรื่องนม	หนูก็เข้า

มาที่โรงพยาบาล	พี่พยาบาลเขาก็เข้ามาถาม	ปั๊มนม

บ่อยไหม	ถ้าไม่บ่อยน�า้นมจะแห้งนะ	คือตอนนั้นหนูก็

ไม่ค่อยได้มีเวลาปั๊มนมค่ะ	และลูกก็ไปอยู่กับแม่ที่
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บ้านแล้ว	พี่พยาบาลเขาก็หานมกระป๋องมาให้ก่อน	

เวลาหนูกลับบ้านก็จะเอานมไปให้ลูก” (ID2)

   บุคคลรอบข้างที่กล่าวมาทั้งหมดได้

ให้ความช่วยเหลือแม่วัยเรียนในระยะต่อมา แต่เมื่อ

เริ่มพบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม บุคคลที่มี

บทบาทสำาคัญที่สุดคนแรก คือ ตัวแม่วัยเรียนเอง 

โดยแม่วัยเรียนกล่าวว่าสามารถผ่านเร่ืองราวต่างๆ 

มาจนทุกวันนี้ เพราะว่าตนเองมีความรับผิดชอบ 

คิดต่อสู้กับความคิดแง่ลบของตนเอง ไม่สนใจสิ่งที่

คนอื่นคิดว่าเป็นปัญหา ไม่มองว่าสิ่งที่เกิดข้ึนเป็น

ปัญหา หมั่นให้กำาลังใจตัวเองบ่อยๆ แล้วก็มองคน

รอบข้าง มองคนทีเ่ขาให้กำาลงัใจ มองถงึอนาคตข้าง

หน้าต้องเข้มแขง็มากพอ ต้องปรบัเวลา วางแผนให้ดี

เรื่องเวลา ต้องจัดการเรื่องเรียนและเรื่องอื่นๆ ของ

ตัวเองให้ได้ ซ่ึงส่ิงเหล่านีท้ำาให้แม่วัยเรยีนรูส้กึพงึพอใจ

ต่อการดำาเนินชีวิตที่ผ่านมาของตนเอง และหากให้

แม่วัยเรียนสามารถปรับเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆ ที่

ผ่านมา แม่วัยเรียนอยากเรียนให้จบ มีงานทำาแล้ว

จึงคิดมีบุตร ดังที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า

  “หนูไม่ได้รู ้สึกว่ามันเป็นปัญหาในเร่ือง

ของการเรียนหรือเร่ืองอื่นๆ	เลย	หนูรู้สึกหนูโชคดี

นะ	เพราะแบบว่าเรามีเร็ว	แล้วแบบเหมือนเรา

มีความรับผิดชอบมากข้ึน	เพราะว่าหนูต้องดูแล

หลายๆ	อย่าง	ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเรยีนด้วย	ท�างานด้วย	

แล้วก็ดูแลตัวเองด้วย	พอลูกคลอดออกมาแล้ว							

ก็ต้องดูแลลูกด้วย...(สิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผ่านมาได้)...

หนูคิดว่าความรับผิดชอบของตนเองมากกว่าค่ะ” 

(ID4)

	 	 “ให้เจออะไรก็ไม่กลัวแล้ว	เพราะสิ่งที่หนู

กลัวที่สุดในชีวิตก็คือท้อง	กลัวที่บ้านรับไม่ได้	กลัว

โน่นนี่	แต่ตอนน้ีหนูผ่านเร่ืองราวต่างๆ	มาได้หมด	

สิ่งที่กลัวที่สุดมันเกิดข้ึนแล้ว	หนูให้ตัวเอง	10	

คะแนนเต็ม	ที่สู้มาถึงทุกวันน้ี	หนูไปไหนมาไหนได	้

ไปเรยีนได้	เล่าให้ใครฟังก็บอกว่าสูม้าได้ขนาดนีเ้ลย”	

(ID10)

 	 “มนัขึน้อยูท่ีต่วัเรา	ถ้าหนเูครยีดไปกบัมนั	

ก็จะท�าให้หนูแย่	การเรียนก็จะตก	พยายามท�าให้

ตวัเองแฮปป้ี	ไม่ไปสนใจสิง่ทีค่นอืน่คิดว่าเป็นปัญหา	

เราอย่ามองว่ามันเป็นปัญหา” (ID11)

 	 “ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้	ก็ต้องหมั่นให้

ก�าลงัใจตวัเองบ่อยๆ	แล้วกม็องคนรอบข้าง	มองคน

ทีเ่ขาให้ก�าลงัใจเรา	มองถงึอนาคตข้างหน้า	คอืตัง้ใจ

เรียนให้จบ	แล้วก็ท�างานส่งเค้า	(ลูก)	เรียน” (ID6)

  “กค็ดิว่าตวัเองเป็นคนเข้มแข็งมากพอ	คือ

ผ่านปัญหานี้ไปได้	ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรที่ท�าให้

ไม่สบายใจได้อกีแล้ว	คอืเรือ่งอ่ืนน่าจะเบาๆ	ไปหมดแล้ว	

เป็นปัญหาท่ีหนักท่ีสุดในชีวิตแล้ว	เร่ืองความสุข

ในชีวิต	หนูให้สัก	8	(เต็ม	10)	ละกัน	หนึ่งเพราะว่า

หนไูม่ได้ท�าแท้ง	สองคือหนยูงัเรยีนจบตาม	4	ปี	ไม่ได้

มีปัญหาอะไร” (ID2)

	 	 “หนวู่าใจหนเูอง	ใจต้องเข้มแข็ง	ต้องสู	้ไม่คิด

แง่ลบ	หนูให้ประมาณ	5	(เต็ม	10)	ค่ะ	เพราะว่า

หนูยังรู้สึกว่า	ถ้าเป็นไปได้	หนูอยากมีลูกตอนอื่น

มากกว่า	ถ้าย้อนได้	ก็ไม่ท้องตอนนี้ค่ะ	อยากท้อง

ตอนพร้อมมากกว่าประมาณแบบอายุ	26–27	ปี	

มีงานท�า	มีชีวิตที่มั่นคงก่อน”	(ID1)

กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้คณะผูว้จัิยอภปิรายผลการวจิยั

ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูร้ะยะแรก แม่วยัเรยีน

รูส้กึเสยีใจและผิดหวงั เนือ่งจากทุกคนมคีวามคาดหวงั

ต่อการเรยีนระดบัอดุมศกึษา ต้องการมวีฒุกิารศกึษา

ที่สูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู ่ตำาแหน่งหน้าที่การงานที่ดี 

มเีงนิเดอืนสงู และเป็นความคาดหวงัของครอบครวั 

ดงัทีณ่ฐัธนย์ี ลิม้วฒันาพนัธ์ (2562) กล่าวว่า การก้าว

เข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาได้ ต้องผ่านกระบวนการ

แข่งขันเพื่อสอบคัดเลือก มีค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
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ต้องรับภาระ ยิ่งเป็นแรงกดดันให้แม่วัยเรียนรู้สึก

เสียใจและผิดหวัง และเกรงว่าจะไม่สามารถเรียนให้

จบในระดับปริญญาตรีได้ และจากการศึกษาปัจจัย

ด้านกระบวนการในครอบครัวพบว่า บิดามารดามี

ความคาดหวังในตัวลูก อยากให้เรียนจบอย่างน้อย

ระดับปริญญาตรี สนใจในการเรียน และพร้อม

สนบัสนนุด้านการเงนิเพือ่ส่งเสริมการเรยีน และส่วน

หนึง่มองว่าโครงสร้างครอบครวัทีเ่ปลีย่นไปจากสมยั

ก่อน คือ บิดามารดามีลูกน้อยลง ทำาให้คาดหวังกับ

ลูกคนเดียวสูง ส่วนลูกก็อยากทำาให้บิดามารดา

สมหวังเช่นกัน จนเพิ่มความเครียดให้กับตัวเอง 

ส่วนการรับรู้ระยะต่อมา แม่วัยเรียนรู้สึกกังวล งง 

สบัสนต่อการดำาเนนิชวีติ มแีม่วยัเรยีน 1 คน ทีต้ั่งใจ

ตัง้ครรภเ์นือ่งจากสามต้ีองการมีบตุร แตก่ารดำาเนิน

ชวีติก็รูส้กึกงัวลไม่แตกต่างจากแม่วยัเรยีนทีไ่ม่ตัง้ใจ

ต้ังครรภ์ เนือ่งจากแม่วยัเรยีนทกุคนยงัมหีน้าทีห่ลกั

ต้องรบัผดิชอบ คอื การศกึษาเล่าเรยีน ดังทีก่นกพร 

นทีธนสมบัติ (2555) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกายในทกุระบบส่งผลต่ออารมณ์ ความรูส้กึ 

และความวิตกกงัวลแก่สตรตีัง้ครรภ์อย่างยิง่ ซึง่อาจ

กล่าวได้ว่า การตั้งครรภ์เป็นวิกฤตตามวุฒิภาวะใน

ชีวิต สำาหรับระยะต่อมา แม่วัยเรียนรับรู้ว่าตนเอง

ต้องใช้ความอดทนกับสิ่งรอบข้างและอดทนต่อ

อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวของตนเอง เนื่องจากมี

ภาระหน้าทีห่ลายบทบาท ต้องรบัผดิชอบหลายด้าน

ต้องอดทนต่อภาวะเจ็บป่วยทั้งของตนเองและบุตร 

และปัญหาด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายชาย เหน่ือย

หงุดหงิดทีต้่องเรยีนหนกัขึน้ และต้องแบ่งเวลาเลีย้งดู

บุตรท้ังกลางวนัและกลางคนื สอดคล้องกบัการศกึษา

ของกันย์ธนัญ สุชิน และจีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ 

(2560) ที่พบว่า แม่วัยใสจะเกิดการปรับตัวด้าน

ร่างกายและอารมณ์ตามพฒันาการของสตรมีคีรรภ์ท่ี

พยายามดแูลตนเองและเตรยีมใจเพือ่ให้พร้อมรบักบั

สถานะใหม่แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม เป็นระยะที่

พยายามหาเหตุผลเพื่อให้ตนเองมีชีวิตใหม่ที่สมดุล

 ผลการวจัิยพบว่า การปรบัตวัของแม่วยัเรยีน

เพือ่การดำาเนนิชวีติมหีลายด้าน ได้แก่ ด้านการเรยีน 

ด้านการเลีย้งดบุูตร และด้านสงัคมและเศรษฐกจิ ซึง่

แม่วัยเรียนต้องปรับเปลี่ยนการแต่งกายเพื่อปิดบัง

รูปร่างไม่ให้เพื่อนหรืออาจารย์สังเกตเห็นในระยะ

แรก เนื่องจากสังคมไทยยังไม่ยอมรับกับภาพชุด

นักศึกษาตั้งครรภ์ และต้องแสวงหาความรู ้เพ่ือ

ดูแลสุขภาพของตนเองและบุตรในครรภ์ ทุกคนมี

การฝากครรภ์กับแพทย์ ในระยะหลังคลอด แม่

วยัเรยีนพยายามเลีย้งดบูตุร บางคนมบีดิามารดามา

ช่วยเลี้ยงดู หรือย้ายไปอยู่กับครอบครัว หรือจัดส่ง

นำ้านมแม่แช่แข็งไปให้ลูก เช่นเดียวกับมารดาวัยรุ่น

ทีเ่ลีย้งดบูตุรและเรยีนหนงัสอืทีก่ารศึกษานอกระบบ

ทกุคนต่างกม็เีป้าหมายในชวีติและคาดว่าจะมหีน้าที่

การงานที่ดีในอนาคต ทุกคนเห็นความสำาคัญของ

การเรียน อีกทั้งยังมีกำาลังใจและแรงบันดาลใจ คือ 

บุตรและครอบครวั ทีจ่ะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์

นี้ไปได้ (เบญญาภา ธิติมาพงษ์ และคณะ, 2560) 

ส่วนการปรับตัวด้านสังคมและเศรษฐกิจของแม่

วัยเรียนนั้น แม่วัยเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถทำางาน

หารายได้เสริมได้อีก ต้องกลับไปอยู่บ้านของบิดา

มารดาหรือบ้านของครอบครัวฝ่ายชาย ส่วนหนึ่งมี

รายได้จากฝ่ายชายทีท่ำางานแล้ว หรอืจากครอบครวั

ของตนเอง สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศ

ฟิลิปปินส์ที่พบว่า มารดาวัยรุ ่นต้องเผชิญกับสิ่ง

ท้าทายหลายอย่าง เช่น การเลีย้งดบุูตรและการหาเงนิ

มาใช้จ่ายในครอบครวั โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของบตุร

แต่มารดาวยัรุ่นกส็ามารถปรบัตวัรบัมือกบัสิง่เหล่านี้

ได้ในทีส่ดุ (Pogoy, Verzosa, Coming, & Agustino, 

2014)

 ผลการวิจัยพบว่า มารดาวัยรุ ่นได้รับแรง

สนับสนุนทางสังคม โดยได้รับความช่วยเหลือ

จากครอบครัวของตนเอง บิดามารดาและบุคคล
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ในครอบครัวให้การยอมรับ ช่วยเหลือดูแลกิจวัตร

ประจำาวนัท้ังเรือ่งสขุภาพ การกนิอยู ่ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม 

ดูแลเรื่องการเดินทางมาเรียนหนังสือ มาอยู่ให้กำาลัง

ใจช่วงตั้งครรภ์ คลอด และช่วยดูแลบุตรหลังคลอด 

แม่วัยเรียนบางคนได้รับความช่วยเหลือจากฝ่าย

ชายและครอบครัวฝ่ายชายเร่ืองค่าใช้จ่ายในกิจวัตร

ประจำาวัน ที่พักอาศัย รวมถึงการช่วยเลี้ยงดูบุตร 

ค่าใช้จ่ายของบตุร สอดคล้องกบัการศกึษาของสาคร

เครอืชยั, ปนธร ธรรมสตัย์, และเมธาว ีตนัวัฒนะพงษ์ 

(2554) ที่พบว่า มารดาวัยรุ่นได้ต้ังเป้าหมายชีวิต 

คือ การสร้างอนาคตที่สดใส โดยมีบุตรเป็นแรง

บันดาลใจให้อดทนและผลักดันให้ชีวิตประสบ

ความสำาเร็จ รวมถึงการได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

ครอบครัว

 ในสถาบันการศึกษา แม ่วัยเรียนได ้รับ

การช่วยเหลือจากอาจารย์ ที่รับฟังปัญหา ให้คำา

ปรึกษาเรื่องการเรียน การสอบ ช่วยให้ลาเรียน ส่วน

เพื่อนของแม่วัยเรียนมีบทบาทเป็นผู้รับฟังปัญหา 

ให้กำาลังใจ ช่วยเหลือเรื่องการเรียน และช่วยพาแม่

วัยเรียนมาคลอด ช่วยเดินเอกสารของบุตรระหว่าง

แม่วัยเรียนคลอด ซึ่งความช่วยเหลือในสถานศึกษา

ที่มีให้กับแม่วัยเรียนเป็นเพียงกลุ่มอาจารย์กับเพื่อน

ทีใ่กล้ชดิ แต่ในระดบันโยบายของสถาบนัการศกึษา 

ยังไม่เป็นไปตามราชกิจจานุเบกษาท่ีเผยแพร่กฎ

กระทรวงในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์

ในวัยรุ่น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ที่กำาหนด

ประเภทของสถานศึกษาและการดำาเนินการของ

สถานศึกษาให้จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้มีทัศนคติ

ที่ดี เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู ้ของนักเรียนหรือ

นักศกึษาแต่ละระดบั ทีส่อดคล้องกบัการจัดการศกึษา

ของสถานศึกษา ให้คำาปรึกษาในเร่ืองการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุน่แก่นกัเรียนหรอื

นักศกึษา หากมนีกัเรยีนหรอืนักศึกษาซึง่ตัง้ครรภ์อยู่

ในสถานศึกษา ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษาน้ัน

ออกจากสถานศึกษาดังกล่าว เว้นแต่เป็นการย้าย

สถานศึกษา โดยจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ

และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้ังครรภ์ให้ได้

รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง 

ซึ่งการวิจัยครั้งนี้พบว่า แม่วัยเรียนยังมีบทเรียนจาก

เพื่อนหรือผู ้ที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาถูกให้พัก

การเรียน แม่วัยเรียนจึงเลือกที่จะปกปิดอำาพราง

การแต่งกาย หรือบางคนไม่กล้าท่ีจะบอกอาจารย์ 

เพราะเกรงว่าจะไม่สามารถเรียนหนังสือต่อไปได้

 เมื่อพบกับปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ผู้ที่

มีบทบาทสำาคัญที่สุดคนแรก คือ ตัวแม่วัยเรียนเอง 

โดยแม่วัยเรียนกล่าวว่าสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆ 

มาจนทุกวันนี้ เพราะว่าตนเองมีความรับผิดชอบ 

คิดต่อสู้กับความคิดแง่ลบของตนเอง ไม่มองว่าสิ่ง

ที่เกิดข้ึนเป็นปัญหา หมั่นให้กำาลังใจตัวเองบ่อยๆ 

แล้วมองคนรอบข้าง มองคนที่เขาให้กำาลังใจ มอง

ถึงอนาคตข้างหน้า ต้องเข้มแข็งมากพอ ต้องปรับ

เวลา วางแผนให้ดีเรื่องเวลา ต้องจัดการเรื่องเรียน

และเรื่องอื่นๆ ของตัวเองให้ได้ สิ่งเหล่านี้ทำาให้แม่

วยัเรยีนรูส้กึพึงพอใจต่อการดำาเนนิชีวติทีผ่่านมาของ

ตนเอง สอดคล้องกบัการศกึษาของรนีา ต๊ะด ี(2560) 

ที่พบว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่ได้ส่งผลกระทบ

เชิงลบอย่างเดยีว แต่ยังส่งผลเชิงบวกด้วย และวัยรุน่

หญงิสามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นผ่านและผลกระทบ

ทีเ่กดิขึน้ได้ สามารถปรบัตวัเข้ากบับทบาทใหม่ได้ใน

ทีส่ดุ โดยแรงสนบัสนนุจากครอบครวัและคนรอบข้าง

มีส่วนสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้วัยรุ ่นหญิงสามารถ

ใช้ชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่และแม่ได้อย่างเหมาะสม

 แม้ว่าการต้ังครรภ์และการเป็นแม่วัยเรียนจะ

ไม่เป็นที่ยอมรับ และส่งผลกระทบทั้งต่อร่างกาย 

จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและการเงินของแม่วัยเรียน 

โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเปลีย่นผ่าน คอื ตัง้แต่

เริ่มรู้ตัวว่าตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไป 

แม่วัยเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่
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เกดิขึน้ และมกีารปรบัตวัเพือ่รบับทบาทใหม่ในฐานะ

แม่ได้อย่างเหมาะสม โดยการช่วยเหลอืจากครอบครวั

และบุคคลรอบข้าง ที่ช่วยบรรเทาความรุนแรงจาก

ผลกระทบเชิงลบของการต้ังครรภ์และการเลี้ยงดู

บุตร สำาหรับแม่วัยเรียนในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่

ไม่ใช่แม่วัยรุ่น (มีอายุเฉลี่ย 20.70 ปี) แต่มีสถานะ

เป็นแม่วัยเรียนที่มีอายุมากกว่าแม่วัยรุ่น ซึ่งการใช้

ชวีติและบทบาทหน้าทีห่ลกัเหมอืนกนั คอื การศกึษา

เล ่าเรียน และยังเป ็นผู ้ที่อยู ่ ในความดูแลของ

ผู้ปกครองที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเรียนและ

ค่าใช้จ่ายในกจิวตัรประจำาวนัอืน่ๆ เหมอืนกบัแม่วยัรุน่

แม้ว่าแม่วัยเรียนจะบรรลุนิติภาวะ คือ มีอายุ 20 ปี

บรบิรูณ์แล้วกต็าม สำาหรบัในประเทศไทย การศกึษา

วิจัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ส่วนใหญ่ศึกษา

ในกลุ่มอายุตำ่ากว่า 20 ปี และให้ความช่วยเหลือแม่

วัยรุ่นที่มีอายุตำ่ากว่า 20 ปีเท่านั้น เช่น กรณีการฝัง

ยาคุมกำาเนิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำาหรับแม่วัยรุ่น 

ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ

สูงและมีค่าใช้จ่ายสูง ที่การจัดบริการในปัจจุบันยัง

ไม่ครอบคลุมถึงเยาวชนท่ีมีอายุมากกว่า 20 ปี ซ่ึง

กลุ่มดังกล่าวก็ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนท่ียังไม่มี

รายได้เช่นเดียวกัน แต่หากในอนาคตจะมีการปรับ

นิยามกลุ ่มแม่วัยรุ ่นให้มีช่วงอายุที่ขยายมากขึ้น 

ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จะเข้าถึงแม่วัยเรียนที่อยู่

ในระดับอดุมศกึษาได้บ้าง เช่น บางประเทศมีการเสนอ

ให้ปรับนิยามช่วงอายุของ “วัยรุ่น” ให้อยู่ในช่วง 

10–24 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายและนโยบาย

ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ดูแลด้านเยาวชนให้

สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง เช่น อาจขยาย

การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เยาวชน

ที่มีอายุมากขึ้น หรืออนุญาตให้ผู้ปกครองลางาน

เพื่อดูแลบุตรหลานท่ีมีอายุตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ 

(Kinghorn, Shanaube, Toska, Cluver, &

Bekker, 2018)

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

  1.1 ผู ้บริหารสถานศึกษาควรนำาผล

การวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบ

สนับสนุนให้แม่วัยเรียนได้คงอยู่ในระบบการศึกษา

ต่อไป

  1.2 หน่วยงานในชมุชนควรร่วมมอืกนัใน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของแม่วยัเรยีน เช่น

จดัให้มคีลนิกินมแม่ ศูนย์เลีย้งดบุูตรของแม่วยัเรยีน

ศนูย์ประสานความช่วยเหลอืด้านสงัคมและเศรษฐกจิ

 2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรมีการศึกษาทัศนคติหรือมุมมอง

ของผู้บริหารทางการศึกษาและครูอาจารย์เกี่ยวกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อม

ในสถานศึกษา

  2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการสร ้าง

เครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชน ครอบครวั และชุมชน 

เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การต้ังครรภ์ในวัยเรียน รวมถึงระบบดูแลและส่งต่อ

อย่างเป็นรูปธรรม
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