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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษา
นอกระบบ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยคุณภาพเชิงปรากฏการณ์วิทยาเฮอร์เมนนิวติกส์ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง
มารดาวัยรุน่ หลังคลอดครรภ์แรกทีเ่ ลีย้ งดูบตุ รเองและก�ำลังเรียนหนังสือทีโ่ รงเรียนการศึกษานอกระบบเป็นระยะ เวลาตัง้ แต่ 2 เดือน
ขึ้นไป และมีบุตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุ 2 เดือน-2 ปี ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย จ�ำนวน 20 ราย รวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของโคไลซี
ผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบ ตามการรับรู้
ของมารดาวัยรุ่น คือ “เหนื่อยแต่มีความสุข” ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดหมู่ความคิดดังนี้คือ 1) ความเหนื่อยยากแต่ก็ผ่านไปได้
2) เป็นประสบการณ์ที่ดี และ3) การมีเป้าหมายในชีวิต
การศึกษาครั้งนี้ ให้แนวทางในการดูแลมารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน พยาบาลและทีมสุขภาพสามารถน�ำผลการ
ศึกษามาเป็นข้อมูลในการให้ค�ำแนะน�ำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มารดาเหล่านี้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือกลับไปเข้าสู่
ระบบการศึกษาต่อหลังคลอด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายการจัดบริการที่ตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานของมารดาวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การศึกษานอกระบบ; ประสบการณ์; มารดาวัยรุ่น; เรียนหนังสือ;
Abstract
The objective of this research was to describe the experience of adolescent mothers with childrearing
and studying in non-formal education. The descriptive hermeneutic phenomenological approach was used in
the study. Twenties adolescent mothers were selected by purposive sampling with inclusion criteria of looking
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เบญญาภา ธิติมาพงษ์ และคณะ

ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ

after their first child and studying in non-formal education simultaneously for more than two months. Their
children were healthy babies aged two months to two years old in Songkhla Province, Thailand. In-depth
interview was used for data collection, and the data were analyzed by using Colaizzi’s method.
The study revealed that the experience of adolescent mothers during childrearing and studying in
non-formal education was “feeling tried but being happy”. Their expressions were classified into three
categories 1) feeling tired but being able to get through, 2) having good experiences, and 3) having their
life goals.
This study provides a guideline in caring for adolescent mothers who are pregnant while studying.
Nurses and healthcare providers can use the findings to inform, advise, promote and support these mothers
to continue their education or return to educational system after giving birth. In addition, the findings can be
used to guide a policy to support a service in order to respond on the basic needs of school-age mothers.
Keywords: adolescent mothers; experience; non-formal education; studying
ความเป็นมาของปัญหา
การตั้งครรภ์วัยรุ่นเป็นปัญหาที่สำ�คัญของทั่วโลก
รวมทัง้ ประเทศไทย แม้การเพิม่ ประชากรในประเทศมีอตั ราลดลง
แต่อัตราการเกิดจากมารดาวัยรุ่นหรือผู้หญิงที่มีอายุต่ำ�กว่า
20 ปีสูงขึ้น1 จากสถิติอัตราการคลอดมีชีพของมารดาวัยรุ่น
ไทยในปี พ.ศ. 2555 มีจำ�นวนเฉลี่ย 53.8 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซึง่ สูงทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย และจัด
เป็นอันดับที่ 2 ของโลก อีกทัง้ แนวโน้มของอายุหญิงตัง้ ครรภ์
ก็ลดลง2 โดยเฉพาะอัตราการคลอดของวัยรุน่ หญิงอายุ 15-19 ปี
มีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ และสูงกว่าของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิฟกิ 1 จากสถานการณ์มารดาวัยรุน่ ในประเทศไทยทีม่ ี
แนวโน้มสูงขึน้ หากวัยรุน่ เกิดการตัง้ ครรภ์และไม่มคี วามพร้อม
ในการเป็นมารดา จะส่งผลกระทบทัง้ ทางด้านสุขภาพ ครอบครัว
และสังคมประเทศชาติโดยรวม1,3 ด้านสุขภาพมักนำ�ไปสู่การ
ทำ�แท้งไม่ปลอดภัย3 การคลอดก่อนกำ�หนด การคลอดยาก
และด้านสังคม มารดาวัยรุน่ ส่วนใหญ่ก�ำ ลังอยูใ่ นวัยเรียน ดังนัน้
จึงมีนักเรียนวัยรุ่นส่วนหนึ่งต้องออกจากการศึกษาในระบบ
ขณะตัง้ ครรภ์และหลังคลอดเพือ่ เลีย้ งดูบตุ ร หลายคนต้องย้าย
โรงเรียนจากในระบบไปเรียนต่อทีก่ ารศึกษานอกระบบ (กศน.)
(Non-formal education) ทั้งนี้เป็นเพราะสังคมไทยยัง
ไม่ยอมรับการตั้งครรภ์หรือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข4 ได้ออกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้การคุ้มครองนักเรียน
นักศึกษาทีต่ ง้ั ครรภ์และประสงค์จะศึกษาต่อ ให้สามารถเรียน
ต่อได้ ต่อมารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข5 ได้เสนอพระราช
บั ญ ญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น
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เพือ่ ให้วยั รุน่ ทีต่ ง้ั ครรภ์ได้รบั สวัสดิการทางสังคมอย่างเสมอภาค
ได้แก่ โอกาสในการเรียนต่อ หรือการมีอาชีพในอนาคต
ถึ ง แม้ จ ะมี พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองอนามั ย การ
เจริญพันธุ์ พ.ศ. 2553 ที่ให้โอกาสนักเรียนหญิงเหล่านี้ให้
ศึกษาต่อเนื่องในระบบแล้วก็ตาม พบว่ามารดาวัยรุ่นไทย
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนต่อที่การศึกษานอกระบบแทน ทั้งใน
ขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เพราะเอื้อต่อการเลี้ยงดูบุตร
หลังคลอด และเป็นระบบการศึกษาทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูงทัง้ ใน
ด้านเวลาและสถานที่ ไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องอายุ และเป็นระบบ
การศึกษาที่ให้โอกาสแก่ผู้พลาดจากระบบการศึกษาปกติ1,6
และจากการศึกษาของ Pungbangkadee, et al.7 พบว่ามารดา
วั ย รุ่ นได้ ตั้ ง เป้ า หมายชี วิ ต คื อ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
มีงานทำ� เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ดังนั้น
การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ และการเรียนต่อของ
มารดาวัยรุ่นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาต่อไป
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมารดาวัยรุ่น
กับการเรียนต่อพบว่า ความเป็นแม่และความรับผิดชอบใน
การเลี้ยงดูบุตรเป็นแรงบันดาลใจให้แม่วัยรุ่นกลับมาเรียน
หนังสือเพือ่ ความก้าวหน้าในอนาคต8-9 อย่างไรก็ตามจากการ
ศึกษาที่ไต้หวันพบว่าหญิงที่รับบทบาทมารดาและนักเรียนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน อาจไม่สามารถทำ�ให้ทง้ั 2 บทบาทสมดุลได้10
แต่จากการศึกษากระบวนการปรับตัวต่อบทบาทของมารดา
วัยรุน่ ไทยทีม่ บี ตุ รคนแรกทีก่ ลับมาเรียนหนังสือในสถานศึกษา
ทัง้ ในและนอกระบบ พบว่าสามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็น
มารดาและนักเรียนให้เกิดความสมดุลได้ โดยมีกลยุทธ์ชว่ ยใน
การจัดการกับบทบาทการเป็นมารดาและนักเรียน และหนึง่ ใน
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กลยุทธ์ที่สำ�คัญนั้นคือ การได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน
จากครอบครัวของมารดาวัยรุ่น11
และจากการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประสบการณ์
การเป็ น มารดาวั ย รุ่ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศพบว่ า เป็ น
ประสบการณ์ทง้ั ในด้านบวกและลบ7,12-14 แต่ยงั ไม่มกี ารศึกษา
ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นที่เลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ
ในขณะเดียวกันที่การศึกษานอกระบบว่าเป็นอย่างไร ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาประเด็นนี้ ผลการศึกษาที่ได้พยาบาล
สามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นด้ า นการสนั บ สนุ น และเป็ น
แนวทางให้ คำ � แนะนำ � มารดาวั ย รุ่ นให้ ก ลั บ มาเรี ย นต่ อ เพื่ อ
จะได้มคี วามรู้ และสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพทีม่ น่ั คง ซึง่ จะ
ส่งผลให้ประสบความสำ�เร็จในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุ น ด้ า นนโยบายสาธารณสุ ข ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ม ารดา
วัยรุ่นได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วย
วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาประสบการณ์ของมารดาวัยรุน่ ขณะเลีย้ งดู
บุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบ
คำ�ถามการวิจัย
ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและ
เรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบเป็นอย่างไร
วิธีการดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ (qualitative
research) แบบปรากฏการณ์วิทยา โดยใช้แนวคิดแบบ
เฮอร์เมนิวติกส์ของไฮเดกเจอร์15 ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับการทำ�
ความเข้าใจ หรือค้นหาปัญหาเพื่อแปลความหมายของการมี
ชีวิต หรือการเป็นอยู่ในปรากฏการณ์นั้นๆของบุคคลว่ามี
ความหมายอย่างไร เพื่อนำ�มาใช้ในการอธิบายประสบการณ์
ของแม่วัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษา
นอกระบบ ตามปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงและตามการรับรูข้ อง
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลคือมารดาวัยรุ่นอายุต่ำ�กว่า 20 ปี ที่มีบุตร
คนแรก และกำ�ลังศึกษาอยูท่ ก่ี ารศึกษานอกระบบ ในเขตอำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
จำ�นวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งข้อมูลที่ได้มีการอิ่มตัวครอบคลุม
เรือ่ งทีต่ อ้ งการศึกษา และการหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นแบบเฉพาะเจาะจง
โดยกำ�หนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

ขึ้นไป

1. บุตรสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อายุ 2 เดือน-2 ปี
2. กลับมาเรียนหนังสือเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 เดือน

3. เลี้ยงบุตรด้วยตนเองเป็นหลัก และ/หรือมีผู้ช่วย
เครื่องมือในการวิจัย  
ผูว้ จิ ยั ถือเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงอภิปรายผล
นอกจากนี้ ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆที่ ช่ ว ยในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูล ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ประกอบไปด้วย
2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ
สมรส ทีอ่ ยู่ สมาชิกในบ้าน ระดับการศึกษาในปัจจุบนั ระยะ
เวลาตั้ ง แต่ ห ลั ง คลอดบุ ต รกระทั่ ง กลั บ มาเรี ย นหนั ง สื อ
สถานภาพการทำ�งาน และรายได้ ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลทาง
สูติศาสตร์และบุตร ประกอบด้วยอายุขณะตั้งครรภ์ ระดับการ
ศึกษาขณะตั้งครรภ์ จำ�นวนครั้งของการตั้งครรภ์/ การแท้ง
เพศของบุตร และอายุบุตร
2. แนวคำ�ถามเกี่ยวกับการหาประสบการณ์ของ
มารดาวัยรุน่ ขณะเลีย้ งดูบตุ รและเรียนหนังสือ มี 4 คำ�ถามหลัก
ดังนี้ 1) ช่วยเล่าว่าชีวิตของท่านเป็นอย่างไรในขณะที่เลี้ยงดู
บุตรและเรียนหนังสือไปด้วย 2) ช่วยเล่าว่าท่านดำ�เนินชีวิต
อย่างไรในขณะทีเ่ ลีย้ งดูบตุ รและเรียนหนังสือไปด้วย 3) ท่านมี
ผู้ช่วยเหลือในการทำ�กิจกรรมในแต่ละวันไหม/ อย่างไร/ และ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับการช่วยเหลือนี้ และ 4) ท่านรู้สึกอย่างไร
กับชีวติ ของท่านในขณะทีเ่ ลีย้ งดูบตุ รและเรียนหนังสือไปด้วย
3. สมุดบันทึกเพือ่ จดบันทึกภาคสนามจากการสังเกต
เช่น บันทึกพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง สมมติฐานบางอย่าง
4. เทปบันทึกเสียง
จริยธรรมในงานวิจัย
ผู้ วิ จัย เสนอโครงการวิ จั ย ผ่ า นความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประเมินจริยธรรมในงานวิจยั คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ ศธ 0521.1.05/ 1620
หลังจากนั้นส่งหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย และโครงการ
วิจัยให้แก่ผู้อำ�นวยการการศึกษานอกระบบอำ�เภอหาดใหญ่
เมื่ อได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อำ� นวยการแล้ ว จึ ง ดำ� เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมทำ�หนังสือชีแ้ จงผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และวิธดี �ำ เนินการวิจยั และเปิด
โอกาสให้เข้าร่วมวิจัยตามความสมัครใจ และมีสิทธิยกเลิก
การเข้ า ร่ วมวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ ต ลอดเวลาโดยไม่ มี ผ ลกระทบใด
โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจะถูกปกปิดเป็นความลับ
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ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ

และข้อมูลจะถูกนำ�เสนอในภาพรวมเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อไปเท่านั้น
ในกรณีผู้ให้ข้อมูลอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ให้ผู้ปกครอง
เซ็นใบอนุญาตยินยอมให้เข้าร่วมวิจัย ยกเว้นอายุ 17 ปี ที่
แต่งงานจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฏหมายแล้ว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(in-depth interview) เริม่ หลังจากได้รบั อนุญาตให้เก็บข้อมูล
จากผูอ้ �ำ นวยการการศึกษานอกระบบอำ�เภอหาดใหญ่แล้ว ผูว้ จิ ยั
อธิบายความเป็นมาของโครงการวิจยั และขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
รวมถึงคุณสมบัตขิ องผูใ้ ห้ขอ้ มูล ให้กบั คุณครูผเู้ กีย่ วข้อง และ
คุ ณ ครู ช่ ว ยประสานกั บ นั ก เรี ย นที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงกั บ ผู้ ใ ห้
ข้อมูลให้รู้จักผู้วิจัย ผู้วิจัยแนะนำ�ตัวเองพร้อมทั้งให้ข้อมูล
โครงการวิจัย ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งชี้แจง
สิทธิของผู้ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ
วิจัยตามความสมัครใจ และเซ็นชื่อยินยอมเข้าร่วมวิจัย หลัง
จากนั้นผู้วิจัยนัดแนะวันเวลาและสถานที่ที่ผู้ให้ข้อมูลสะดวก
ให้สมั ภาษณ์ ซึง่ สถานทีเ่ ป็นทีโ่ รงเรียนหรือบ้านของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
การสัมภาษณ์อาจมีขน้ึ 2-3 ครัง้ เพือ่ เจาะลึกคำ�พูดทีไ่ ม่ชดั เจน
และเพือ่ พิสจู น์บางสมมติฐานจนเกิดความชัดเจน การสัมภาษณ์
ครัง้ แรกใช้เวลา 45-60 นาที ครัง้ ที่ 2-3 ใช้เวลาประมาณ 30
นาที หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิน้ ในแต่ละครัง้ ผูว้ จิ ยั ทำ�การ
ถอดเทปและวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้เพื่อทำ�การเปรียบเทียบ
ข้อมูลกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายต่อไป จนกระทัง่ มีความอิม่ ตัวของข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลของโคไลซี อ้างตามสเปเซียล
และคาร์เพนเตอร์16 ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของการศึกษา
ปรากฏการณ์วทิ ยาแบบเฮอร์เมนิวติกส์ มีกระบวนการวิเคราะห์
ทั้งหมด 7 ขั้นตอนดังนี้
1. อ่านและทบทวนข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด
(read and re-read) เพื่อทำ�ความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด
2. หากลุม่ คำ�หรือข้อความทีบ่ ง่ บอกถึงปรากฏการณ์
ที่ต้องการศึกษา (extract significant statements) เช่น
ประสบการณ์ ก ารเป็ น มารดาขณะเลี้ ย งดู บุ ต รและเรี ย น
หนังสือเป็นอย่างไร
3. นำ�กลุม่ คำ�ทีไ่ ด้มาตีความหมายหรือให้ความหมาย
(meanings are formulated from significant statements)
ภายใต้คำ�บอกเล่าของผู้ให้ข้อมูล และนำ�กลับไปตรวจสอบ
กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลอีกครัง้ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั จะทราบว่ามีขอ้ มูล
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ส่วนใดทีย่ งั ไม่ชดั เจนหรืออิม่ ตัว โดยจะนำ�กลับไปถามซ้�ำ อีกครัง้
4. นำ�ข้อความต่างๆทีไ่ ด้ให้ความหมายไว้มาจัดแบ่ง
เป็นหมวดหมูแ่ ละหัวข้อ (sort into categories and themes)
ตามกลุ่มที่มีความหมายประเภทเดียวกัน
5. เขียนรายละเอียดของปรากฏการณ์ทไ่ี ด้ในแต่ละ
หัวข้อที่ต้องการศึกษาอย่างชัดเจน (integrate into an
exhaustive description) เพื่ออธิบายถึงความหมายของ
ประสบการณ์ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะประเด็ น ได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม และตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
6. เขียนรายละเอียดโครงสร้างของปรากฏการณ์
ทั้งหมดในภาพรวมอย่างชัดเจน (describe fundamental
structure) เพือ่ ให้เข้าใจปรากฏการณ์ทศ่ี กึ ษาอย่างลึกซึง้ และ
ตรงกับความเป็นจริง
7. ตรวจสอบความตรงของข้อมูล (validate the
findings) กับผู้ให้ข้อมูล เป็นการพิสูจน์ข้อสรุปของผู้วิจัยว่า
ตรงและเป็นจริงกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล เพือ่ ให้ได้ผลสรุปทีม่ คี วามสมบูรณ์
และมาจากผู้ให้ข้อมูลอย่างแท้จริง
การสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย
ผู้วิจัยสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยโดยวิธีการ
บันทึกเทปการสัมภาษณ์ และการถอดเทปแบบคำ�ต่อคำ�
(transcribed verbatim) ประโยคต่อประโยค การรวบรวม
ข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการสังเกตและบันทึก
เกี่ยวกับบรรยากาศขณะสัมภาษณ์ และได้มีการตรวจสอบ
ผลการศึกษากับผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเห็นด้วยกับผลการศึกษา
ไม่มขี อ้ คิดเห็นเพิม่ เติม นอกจากนีใ้ นทุกขัน้ ตอนของการทำ�วิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และผลการศึกษาทีไ่ ด้ ได้ผา่ นการตรวจสอบ
และเห็นด้วยจากผู้ร่วมวิจัย
ผลการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลเป็นมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกจำ�นวน
20 ราย อายุ 16-19 ปี อายุเฉลีย่ 17.8 ปี (SD = 1.16)
สถานภาพสมรสส่ ว นใหญ่ แ ต่ ง งานอยู่ ด้ ว ยกั น แต่ ไ ม่ ไ ด้
จดทะเบียนสมรส จำ�นวน 14 ราย หย่าร้าง/ เลิกกัน 2 ราย
มารดาวัยรุ่นอาศัยกับครอบครัว (สามีและบุตร) ที่บ้านบิดา
มารดาของตนเอง ทีบ่ า้ นบิดามารดาของสามี และแยกครอบครัว
ออกมาอยู่ตามลำ�พัง จำ�นวน 9, 7, และ4 ตามลำ�ดับ กำ�ลัง
ศึกษาอยูท่ ก่ี ารศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำ�นวน 15 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 5 คน ส่วนใหญ่อยู่บ้าน
ดูแลบุตร 14 คน ทำ�งานไปด้วย (รับจ้าง หรือ ลูกจ้าง) 4 คน
เป็นเจ้าของกิจการเอง 1 คน รายได้ครอบครัวเฉลีย่ ส่วนใหญ่
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20,000-30,000 (บาท/ เดือน) บุตรของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็นเพศหญิง
จำ�นวน 12 คน เพศชาย 8 คน อายุ 3 เดือน - 20 เดือน อายุ
เฉลี่ยของบุตร 14.45 เดือน (SD = 21.84)
ผู้ให้ข้อมูลให้ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นที่เลี้ยงดู
บุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบว่า “เหนื่อยแต่
มีความสุข” ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดหมูค่ วามคิด
ดังนีค้ อื 1) ความเหนือ่ ยยากแต่กผ็ า่ นไปได้ 2) เป็นประสบการณ์
ที่ดี และ3) การมีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเหนื่อยยากแต่ก็ผ่านไปได้  
มารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกต้องรับบทบาทใหม่ใน
การเลีย้ งดูบตุ ร และเรียนหนังสือ ต้องทำ�งานบ้านด้วย บางคน
ก็ออกไปทำ�งานรับจ้างข้างนอกในวันที่ไม่มีเรียน ทำ�ให้รู้สึก
เหนื่อยที่ต้องทำ�หลายหน้าที่ และรู้สึกว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ยังไม่มีบุตร ทำ�ให้ต้อง
ปรับตัวในการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนไป
และกับบทบาทใหม่ที่เพิ่มเข้ามา แต่ก็ยังมีผู้คอยช่วยเหลือ
สนับสนุนในทุกๆด้าน ทำ�ให้ทุกคนสามารถผ่านช่วงชีวิตที่
เหนือ่ ยยากนีไ้ ปได้ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวดหมูย่ อ่ ย
คือ 1.1) ความยากลำ�บาก 1.2) การปรับตัวกับสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นไป
และ1.3) แหล่งสนับสนุน
1.1 ความยากลำ�บาก มารดาวัยรุ่นต้องประสบ
กับความยากลำ�บาก เพราะต้องเลีย้ งดูบตุ รด้วยตนเองเป็นหลัก
แ ล ะ ยั ง มี อี ก ห น้ า ที่ ที่ สำ � คั ญ ก็ คื อ ก า ร เ รี ย น บ า ง ค น
ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งตัวเองยังไม่มีรายได้ ทำ�ให้
ต้องออกไปทำ�งานข้างนอก เพือ่ ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยในครอบครัว
ทีเ่ พิม่ เข้ามาในส่วนของบุตร ทุกคนล้วนแล้วแต่มหี ลายบทบาท
หน้ า ที ่ ใ นช่ ว งเวลาเดีย วกัน ทำ�ให้ร ู้ส ึก ว่า สถานการณ์ นี ้
เป็นความลำ�บากและเหนื่อยดังคำ�บอกเล่า
“เหนือ่ ยค่ะ เหนือ่ ยกับการเลีย้ งลูกเอง ต้องเลี้ยง
ลูกแล้วก็ไปเรียน บางครัง้ ทำ�การบ้านส่งครูไม่ทนั ค่ะ เพราะ
ไม่ค่อยมีเวลาบางทียุ่งอยู่กับลูก ก็มีท้อบ้างเหมือนกัน คิดว่า
เราคิดผิดไหมทีม่ ลี กู ตอนนี้ แอบร้องไห้บา้ งอะไรบ้าง” (S6)
“ก็ลำ�บากค่ะ คือไม่มีคนช่วยดู ปกติเราเลี้ยง
ลูกคนเดียว เพราะพ่อกับแม่ก็ทำ�งานด้วย แต่วันที่ไปเรียนก็
ฝากลูกไว้ที่พ่อค่ะ แล้วก็มีลำ�บากเรื่องเงินด้วยค่ะ เพราะว่า
แม่ต้องเป็นคนหาให้คนเดียว แม่ส่งเราและลูกเราด้วย แม่
ทำ�งานรับจ้างทั่วไป” (S13)
1.2 การปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนไป มารดา
วัยรุ่นต้องปรับตัวกับบทบาทใหม่ ได้แก่ บทบาทมารดา
นักเรียน แม่บ้าน และการทำ�งานนอกบ้าน จึงได้มีการปรับ

การใช้ชวี ติ ใหม่ เพือ่ รับมือกับหลายบทบาทในช่วงเวลาเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเวลากินและนอนที่ไม่เหมือนเดิม
เช่น เวลาพักผ่อนที่น้อยลง ต้องนอนเร็วขึ้นพร้อมบุตรและ
ตื่นเช้าขึ้น เวลาที่มีให้เพื่อนน้อยลง เป็นต้น ซึ่งมารดาวัยรุ่น
จะให้ความสำ�คัญกับบุตรเป็นอันดับแรก นั่นคือบทบาทการ
เป็นมารดา ดังผู้ให้ข้อมูลกล่าวไว้ ดังนี้
“ชีวติ เปลีย่ นค่ะ คือเมือ่ ก่อนงานบ้านแม่เป็นคน
ทำ�ให้ เราก็เที่ยวเตร่กับเพื่อน แต่ตอนนี้เราต้องหยุดเที่ยว จาก
ที่มีเวลาเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่มี แล้วก็ทำ�งานบ้านเอง ช่วงลูกยัง
เล็กเราก็ไม่ได้ออกไปไหนเลย เพราะเราจะเอาเวลามาให้ลูก
ซะมากกว่า... การกินนอนของเราไม่คอ่ ยตรงเวลา ต้องปรับเยอะ
เมือ่ ก่อนตืน่ สายเดีย๋ วนีต้ อ้ งตืน่ เช้า นอนไม่เป็นเวลา ลูกชอบหลับ
ตอนสองทุ่มพอสามสี่ทุ่มก็ตื่น กว่าจะนอนอีกทีก็ตีหนึ่งบ้าง
เราก็พลอยอดหลับอดนอนคือ งีบหลับได้แป๊บนึงแล้วก็ตอ้ งตืน่
คือบางทีลูกหลับนานแต่กว่าเราจะทำ�งานบ้านเสร็จได้นอน
แป๊บเดียวเค้าก็ตื่น งีบที ครึ่งชั่วโมง พอเค้าตื่นเราก็ต้องตื่น
รอจนกว่าเค้าจะหลับใหม่อีกรอบนึง ช่วงแรกๆเวลานอน
เรายังปรับไม่ค่อยได้ ไม่ชิน กินก็ไม่ค่อยเป็นเวลา เราต้องรอ
เค้าหลับก่อน 8 โมงหรือ 9 โมงถึงได้ทานข้าว แต่ถา้ มีแม่อยูด่ ว้ ย
เราถึงได้กนิ เป็นเวลา ก็ผลัดกันเลีย้ งผลัดกันกิน ซึง่ เราต้องปรับ
เวลานอนเวลากินซะมากกว่าอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไร” (S1)
“ตั้งแต่มีลูกไม่มีเวลาได้ออกไปไหน อยู่กับบ้าน
เลี้ยงลูกและไปโรงงาน ไปเรียนแค่นี้ค่ะ ไม่มีเวลาได้เที่ยว
อะไรเหมือนเมื่อก่อน เมื่อก่อนเป็นคนเที่ยวเก่ง ไปกับเพื่อน
นะค่ะ” (S8)
ต้องมีความอดทนและขยันเพิ่มขึ้น อดทนกับ
ความต้องการของตนเอง เพราะต้องนึกถึงบุตรและครอบครัวก่อน
และยังต้องแบ่งเวลาเพือ่ ใส่ใจในการเรียนให้มากขึน้ ดังคำ�กล่าว
“บางทีรู้สึกทำ�อะไรไม่ได้อย่างใจ มันไม่ได้เป็น
ส่วนตัวเราแล้วนะ คือเราต้องเน้นหนักไปทีล่ กู ทีค่ รอบครัว คือ
บางครัง้ อยากทำ�อะไรก็ไม่ได้ทำ� อยากไปไหนก็ไม่ได้ไป ต้อง
อดทนกับสิง่ ภายนอกทีเ่ ข้ามายัว่ ยุเรา ถ้าไม่มคี นดูลกู เราจะไม่ไป
พอลูกหลับเราก็อยากจะหลับแต่ตดิ ตรงทีว่ า่ เราต้องทำ�งานบ้าน
ตรงนี้ให้เสร็จก่อน บางทีตั้งนาฬิกาปลุกต้องฝืนตื่นขึ้นมา
เตรียมข้าว เตรียมนมให้ลกู ก่อนทีเ่ ค้าจะตืน่ เราต้องอดทนให้ได้
คือเราต้องเอาเรื่องลูกก่อน ของเราไว้ทีหลัง...” (S1)
“มันก็เหนือ่ ยอยูค่ ะ่ ต้องเรียนไปด้วยเลีย้ งลูกด้วย
ต้องทำ�รายงาน แล้วบางครั้งเราไม่มีเวลาทำ�รายงานเพราะ
ต้องดูลูกด้วย เราจึงต้องขยันและอ่านหนังสือให้มากขึ้นค่ะ
แล้วก็แบ่งเวลาให้ถูก” (S5)
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ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ

1.3 แหล่งสนับสนุน มารดาวัยรุน่ ต้องรับมือ
กับหลายบทบาทในเวลาเดียวกัน ทำ�ให้ทุกคนมีช่วงเวลา
ทีเ่ หนือ่ ยล้า อย่างไรก็ตามพวกเขายังมีแหล่งสนับสนุนทีส่ �ำ คัญ
จากสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดามารดาของตนเอง หรือ
บิดามารดาของสามี สามี(บิดาของบุตร) ที่คอยช่วยเหลือ
ไม่วา่ จะช่วยดูแลบุตรในวันทีไ่ ปเรียน ช่วยทำ�งานบ้าน ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายของบุตรและของมารดาวัยรุ่นเอง และสนับสนุนให้
ไปเรียนต่อ ในด้านของการเรียนก็มีเพื่อนๆช่วยเหลือกันดี
รวมถึงมีคณ
ุ ครู (กศน.) ทีเ่ ข้าใจในสถานภาพของมารดาวัยรุน่
ทำ�ให้พวกเขามีความรู้สึกว่าแม้สถานการณ์นี้จะเหนื่อยหนัก
เพียงไร แต่ก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือ เข้าใจ ทำ�ให้สามารถ
ก้าวผ่านไปได้ในที่สุด ถ้าไม่มีแหล่งสนับสนุนนี้ชีวิตของพวก
เขาคงลำ�บากมากและอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเรียนอีก
ดังคำ�บอกเล่า
“วันทีเ่ ราไปเรียนทีบ่ า้ นแฟนช่วยดูลกู ให้ เพราะ
แม่แฟนก็สนับสนุนให้เราไปเรียน ญาติพน่ี อ้ งเค้าอยูบ่ า้ นใกล้ๆกัน
ติด ๆ กันหลายหลัง เครือญาติกันทั้งนั้น หนูไปเรียนวันเดียว
คือวันอาทิตย์ เขาก็จะช่วยดูให้ ส่วนเรือ่ งค่าใช้จา่ ยพอค่ะ มีบา้ งที่
ไม่พอ ก็ได้ทบ่ี า้ นพ่อแม่ทง้ั สองฝ่ายเลยค่ะช่วยสนับสนุน” (S19)
“หนูทำ�งานบ้านด้วยค่ะ แต่แฟนเราเค้าก็ชว่ ยค่ะ
บางทีก็ช่วยซักผ้าไอตัวเล็ก ล้างจานทำ�กับข้าวก็ช่วยกันค่ะ
ปกติจะช่วยกันทำ�กับข้าวมากกว่า แกงถุงไม่ค่อยซื้อ จะช่วย
กันทำ�เพราะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ด้วย แม่ก็ช่วย ช่วยกัน
ทุกคนเลย ซักผ้าก็ใช้เครื่องค่ะ” (S3)
2. เป็นประสบการณ์ที่ดี
มารดาวัย รุ่นหลายคนบอกเล่าถึง การเลี้ย งดูบุตร
และเรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบ ว่าเป็นประสบการณ์
ที่ดี รู้สึกมีความสุขในการได้เลี้ยงดูบุตรและยังมีโอกาส
ได้ไปเรียนต่อ และการที่ต้องจัดการกับหลายบทบาทหน้าที่
ในคราวเดียวกัน ทำ�ให้มารดาวัยรุ่นรู้จักการบริหารจัดการ ว่า
จะต้องทำ�อะไรก่อนหลัง โดยให้ความสำ�คัญกับบุตรมาก่อนเสมอ
ถึงแม้ว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็มีสิ่งดีๆเกิด
ขึ้นมากมายในชีวิต นั่นคือบุตร การมีครอบครัวที่อบอุ่น
และการมีเพื่อนที่ดีเป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออก เป็น 3
หมวดหมู่ย่อยคือ 2.1) มีความสุขดี 2.2) รู้จักการบริหาร
จัดการ และ 2.3) มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น
2.1 มีความสุขดี มารดาวัยรุน่ หลายคนบอกเล่า
ว่าประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษา
นอกระบบ เป็นประสบการณ์ที่ไม่ลำ�บาก การเรียนที่กศน.
เข้าชัน้ เรียนเพียงอาทิตย์ละหนึง่ วัน ทำ�ให้มเี วลามากเพียงพอ
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ทีจ่ ะได้ดแู ลบุตร เรียนไม่หนักมาก และเป็นสังคมทีเ่ ปิดกว้าง
การได้เลี้ยงดูบุตรเองทำ�ให้มีความสุข ได้เห็นพัฒนาการ
การเจริญเติบโตของบุตร แม้ชว่ งแรกๆทีบ่ ตุ รยังเล็กอยูอ่ าจจะ
มีเหนื่อยหนักบ้างที่ต้องทำ�หลายหน้าที่ บางคนบอกว่าเป็น
สิง่ ทีท่ า้ ทายและสนุก เพราะเพือ่ นในวัยเดียวกันเขาเรียนหนังสือ
อย่างเดียว แต่ตนเองกลับได้ท�ำ หน้าทีห่ ลายบทบาทในช่วงเวลา
เดียวกัน เป็นการได้เรียนรูท้ ม่ี ากกว่าและเร็วกว่าเพือ่ นรุน่ เดียวกัน
และตนเองก็สามารถที่จะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ให้ผ่าน
ไปได้ในที่สุด ดังคำ�กล่าว
“หนูว่าเรียนหนังสือด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยไม่ใช่
ว่ามันไม่ดีนะคะ หนูว่าก็ดีเหมือนกัน คือเรามีลูกตอนอายุ
ยังน้อยพอโตไปลูกเราก็โตไล่ๆกันไปเลย เราก็จะเป็นคุณแม่
ยังสาวอยู่ การทำ�งานด้วยเรียนด้วยเลี้ยงลูกด้วยก็มีชีวิตสนุก
ไปอีกแบบหนึง่ การมีลกู ไม่ได้เหนือ่ ยหรือเลวร้ายอะไรขนาดนัน้
มันก็มีอีกคนหนึ่งที่มาช่วยเติมเต็มชีวิตค่ะ... บางคนมองว่า
การมีลกู ในวัยรุน่ อาจจะน่าเบือ่ ลูกอาจขีง้ อแง ไปไหนก็มลี กู ติด
ไปตลอดเวลา น่าเบือ่ คือหนูวา่ มันไม่ได้นา่ เบือ่ อะไรอย่างนัน้
หนูว่ามันแฮปปี้นะคะ ไปไหนก็มีตัวเล็กคอยป่วน คอยกวน
เงี้ยค่ะ ... หนูว่ามันก็ท้าทายดีนะคะ มันสนุกเหมือนกัน
ในขณะที่เพื่อนเรียนอย่างเดียวแต่เราก็ทั้งทำ�งานทั้งเรียน
และเลีย้ งลูกไปด้วย หนูวา่ มันสนุกไปอีกแบบ… เวลาเราจะไปไหน
ก็จะนึกถึงเค้าตลอด คือเวลามีเค้าหนูว่าไม่เงียบ มันสนุกดี...
ตอนนี้ลูกอายุประมาณขวบครึ่ง ก็ให้น้องไปอยู่รร.เด็กเล็กค่ะ
ที่กองบิน แล้วตัวเองก็เริ่มไปทำ�งานด้วยและเรียนด้วย ตัวเอง
ก็ไปรับส่งลูก คือทำ�งานเข้ากะค่ะ ถ้าเข้าเช้าก็ไปรับน้องตอน
บ่ายกลับบ้าน ชีวิตก็โอเคนะคะถือว่ามีความสุขดี” (S3)
“หนูว่ามันดีนะคะ เพราะว่าไปเรียนแค่ไม่กี่
ชั่วโมง แล้วเราก็ได้วุฒิด้วย เราไปเรียนไม่นานก็ได้กลับมา
อยูก่ บั ลูกเหมือนเดิม ก็ดกี ว่าอยูแ่ ต่บา้ น ก็ได้ออกไปข้างนอกบ้าง
ได้มีความรู้มาสอนลูก… ตอนนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ดีนะคะ ไม่ได้
คิดมากไม่ได้อะไร ก็ยังไงอ่ะ เขารู้ว่าเรามีลูก ก็ไม่มีใครว่า
ไม่มีใครด่าอะไร ไปโรงเรียนตอนท้องก็ไม่มีใครเขามองอะไร
เขาก็มองเหมือนกับเราเป็นคนปกติ เรียนก็เรียนปกติ คุณครู
ก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่มีใครว่าอะไรเลย ก็แฮปปี้ค่ะ” (S2)
2.2 รูจ้ กั การบริหารจัดการ การมีหลายบทบาท
ทีต่ อ้ งทำ� ทำ�ให้มารดาวัยรุน่ มีการเรียนรูเ้ พือ่ บริหารเวลาจัดการ
กับหน้าทีท่ ง้ั หลายเหล่านัน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการพักผ่อนนอนหลับ
การทำ�งานบ้าน และช่วงเวลาที่ทำ�การบ้าน เป็นต้น ซึ่งจะให้
ความสำ�คัญกับบุตรเป็นอันดับแรก สำ�หรับการบ้านก็มกั จะทำ�
ตอนบุตรนอนหลับ หรือมีสมาชิกในบ้านช่วยดูแล งานกลุ่ม
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ก็จะนัดกันทำ�หลังเลิกเรียนในวันนั้นให้เสร็จ หรือแบ่งงานกัน
ไปทำ�ที่บ้านเพราะต่างคนก็ต่างมีภาระของตนเอง ส่วนของ
งานบ้านก็ทำ�ตอนบุตรหลับ หรือมีคนช่วยดูแลให้ การบริหาร
เวลาได้ ทำ�ให้มารดาวัยรุ่นสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ี
ต้องทำ�หลายบทบาทได้ ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความยากลำ�บาก
ดังคำ�กล่าว
“ตืน่ เช้ามาก็อาบน้ำ�ลูก ทำ�ข้าวให้ลกู ทาน ของลูก
ต้องเป็นไปตามเวลาทุกวัน รอจนเค้าหลับเราถึงได้ทานข้าว
อาบน้ำ�ทำ�การบ้าน... ช่วงที่เค้านอนหลับเราก็ได้ทำ�งานบ้าน
ส่วนกับข้าวถ้าแม่อยูแ่ ม่จะทำ� ถ้าแม่ไม่อยูแ่ ฟนจะซือ้ แกงมา...
ถ้ามีงานกลุม่ ก็จะนัดทำ�หลังเลิกเรียนไปทำ�กัน พวกพีๆ่ เพือ่ นๆ
ก็จะว่างช่วงนัน้ ทำ�วันอาทิตย์หลังเลิกเรียนเป็นหลัก พยายาม
ทำ�ให้เสร็จวันนัน้ เลยทีร่ ร. บางทีกไ็ ปทีบ่ า้ นพีเ่ ค้าบ้าง งานเดีย่ ว
มีน้อยกว่า ก็จะทำ�ช่วงลูกหลับ ช่วงแฟนเลิกงานตอนเย็นเค้า
จะดูลกู ให้ เราได้ทำ�การบ้าน บางครัง้ งานกลุม่ ก็จริงแต่เราจะ
แบ่งงานมาทำ�ทีบ่ า้ น... คือไม่ได้รสู้ กึ หนักอะไรมากเพราะเรียน
กศน. แค่สัปดาห์ละ 1 วัน ถ้ามีงานหรือการบ้านก็เคลียร์ให้
เสร็จตั้งแต่วันอาทิตย์ยาวไปเลยทั้งวัน คือกลับมาบ้านก็รีบ
ทำ�การบ้านให้เสร็จก่อน วันอื่นๆก็ดูแลลูกไม่มีอะไรมาก เป็น
ชีวิตที่ไม่ได้หนักอะไรมากค่ะ” (S1)
“อย่างทำ�การบ้านก็ทำ�ตอนน้องหลับ หรือแม่
ช่วยดูให้ งานกลุ่มก็มีไม่มาก แค่เล่มสองเล่ม เพื่อนต่างคนก็
ต่างทำ�งานไม่มเี วลามาเจอจับกลุม่ กันนอกเวลา อย่างเราก็ตอ้ ง
ดูแลลูก เลยแบ่งงานแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ� เราก็ถา่ ยรูปแล้วก็สง่ ไฟล์มา
อีกคนก็ทำ�เล่มอะไรอย่างเนี้ยค่ะ คือแยกกันทำ�งานแต่ต้องทำ�
ทุกคนค่ะ แล้วก็สง่ รูปอะไรมาเก็บไว้เป็นหลักฐาน... แฟนก็ชว่ ย
ดูลูก แล้วหนูก็ไปซักผ้าค่ะ ถ้าเค้าอยู่บ้านจะให้ช่วยดูลูก
แล้วหนูก็ไปทำ�งานบ้านหลังบ้าน เค้าก็อุ้มลูก อาบน้ำ�ได้
ทุกอย่างค่ะ...ว่าไปแล้วไม่มีอะไรลำ�บากเลยนะคะ(หัวเราะ)
คนที่บ้านช่วยทุกอย่างเลย” (S11)
2.3 มีสิ่งดีๆเกิดขึ้น ช่วงเวลาที่มารดาวัยรุ่น
เลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษานอกระบบ ได้มีสิ่งดีๆ
เกิดขึ้นหลายอย่าง ได้แก่ บุตร ครอบครัว การมีโอกาส
ได้เรียนต่อ และได้เจอเพือ่ นทีด่ ที เ่ี ข้าใจและคอยช่วยเหลือ เหล่านี้
ทำ �ให้ ม ารดาวั ย รุ่ น รู้ สึ ก ดี กั บ ชี วิ ต ของตนเองในช่ ว งเวลานี้
เหมือนชีวิตได้เติมเต็ม ดังรายละเอียด
		บุตร การได้เลีย้ งดูบตุ รเอง ได้เห็นพัฒนาการ
การเจริญเติบโตทุกวัน ทำ�ให้มารดาวัยรุน่ มีความสุขมีความผูกพัน
รูส้ กึ ชีวติ ไม่เงียบเหงา บุตรเป็นทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ ดังคำ�กล่าว
“คือเราสนุกที่เห็นลูกพัฒนาไปตามวัย เราเห็น

เค้าเริ่มคืบเริ่มคลานเราเห็นแล้วก็รู้สึกดี เห็นเค้าทำ�นู่นนี่ได้
แล้วนะเราก็มีความสุขกับตรงนั้นที่ได้เห็นพัฒนาการของเค้า
สิบเดือนเค้าก็เดินได้แล้วไวมากเลย พาไปฉีดยาร้องไห้แป๊บ
เดียวแล้วเงียบ คือเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน คือเด็ก
เค้าจะมีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เราเห็น พอไปซื้อเสื้อผ้าก็จับ
เค้าแต่งตัว เราคิดว่าเค้าคืออะไรแปลกใหม่ที่เข้ามาชีวิตของ
เราได้เห็นพัฒนาการของเค้า เราก็จะมีความสุขเอง อย่างบางคน
คิดว่าลูกเป็นภาระก็จะทำ�ให้เครียดเปล่าๆ... ลูกเป็นทุกอย่างค่ะ
คือเราก็เหนือ่ ยตรงทีก่ นิ นอนไม่เป็นเวลา บางทีกโ็ ทรตามแม่
ว่าให้มาดูลูกให้หน่อย พอแกมาเราจะได้พักบ้างสลับกันตื่น
กับแม่ พอช่วง 11 เดือน แม่พาไปพัทลุง หนูดีใจมากเลย
จะได้พัก เราจะไปกินน้ำ�ชากับเพื่อน เราจะไปเดินห้าง นอน
ตื่นสาย แต่พอถึงวันที่ลูกไม่อยู่จริง ๆ ร้องเกือบตาย คือ
มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไป มันรู้สึกแปลกๆ คือจากที่เค้าอยู่
กับเราทุกวันพอหายไปเราจะรู้สึกว่ามันเคว้งคว้างรู้สึกยังไง
ก็ไม่รู้บอกไม่ถูก คือเราเคยมีเค้า 24 ชม. พอไม่อยู่ตอนนอน
ก็เงียบจากทีเคยมีเสียงแอ๊ะๆๆอยู่ข้างๆ คืนนั้นหนูร้องทั้งคืน
กว่าจะหลับ มันรู้สึกเงียบเหงา หนูโทรหาลูกทุกวัน พอสัก
2-3 วัน ก็โทรบอกว่าให้มาส่งลูกได้แล้ว” (S1)
“มีความสุขดีนะคะที่ได้เลี้ยงลูก ถึงจะเหนื่อย
แต่กส็ บายใจ เวลาเห็นเค้ายิม้ เวลาเค้ากินข้าว เวลาลูกไม่ดอ้ื ค่ะ
ได้เห็นเค้าโตขึ้นทุกวัน” (S12)
		ครอบครัว การมีครอบครัวที่ดีพร้อมหน้า
พร้อมตาพ่อแม่ลกู ทำ�ให้มารดาวัยรุน่ รูส้ กึ อบอุน่ และมีความสุข
มากกว่าสมัยก่อนตอนยังเป็นโสด เพราะสมาชิกในครอบครัว
มีส่วนช่วยสนับสนุนช่วยเหลือตนเองดี ดังคำ�กล่าว
“รูส้ กึ ว่าพอมีครอบครัวแล้ว มันก็รสู้ กึ มีความสุข
ไปอีกแบบหนึ่ง ตอนหลังคลอดใหม่ๆลูกยังเล็ก แม่แฟนก็
หยุดงานมาช่วยดูแลเรากับลูก มาอยู่ประจำ�เลย พอเห็นว่า
แข็งแรงดีแล้วแกถึงจะกลับ แฟนก็สนับสนุนให้เรียน แฟนดูลกู
ให้วันที่ไปเรียน บางทีก็ช่วยทำ�การบ้าน คิดว่าการอยู่กับ
ครอบครัวมันก็มีความสุขกว่า” (S2)
		การได้เรียนต่อ การได้กลับมาเรียนทีก่ ศน.
ทำ�ให้มารดาวัยรุ่นรู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสในด้านการศึกษา
อีกครัง้ เพราะโรงเรียนทีน่ เ่ี ปิดกว้างไม่ปดิ กัน้ นักเรียนหญิงวัยรุน่
ทีต่ ง้ั ครรภ์ หรือนักเรียนทีม่ บี ตุ รแล้ว และเปิดรับนักเรียนทุกเพศ
ทุกวัย ทำ�ให้ไม่รู้สึกเครียดหรือเป็นกังวล สามารถเปิดเผย
สถานภาพของตนเองได้ ทำ�ให้ได้ศกึ ษาต่อในชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ได้ท�ำ
ตามหวังของบิดามารดาและตนเอง เป็นการเปิดโลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น และทำ�ให้ได้มีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือในเรื่องของ
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ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ

การเรียน ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกัน เสมือนเป็นการผ่อนคลาย
ดังคำ�บอกเล่าดังนี้
“มันก็ดีที่เราได้เรียนนะคะ ยังมีโอกาสให้เรา
ได้เรียน เพราะเมือ่ ก่อนเค้ายังไม่เปิดกว้างให้เด็กท้องไปนัง่ เรียน
ก็ไม่แน่ใจ แต่ตอนนี้หนูได้มีโอกาสกลับไปเรียนอีก คือหนู
ก็ได้เรียนตั้งแต่ตอนตั้งท้องเลยค่ะ ที่นี่เค้ายอมรับไม่ได้กดดัน
อะไรเราเลย เราก็ดีใจที่อย่างน้อยสังคมยอมรับที่เรามีลูกแล้ว
แต่ก็ยังมีโอกาสให้เราได้กลับมาเรียนต่อ” (S11)
“ได้กลับมาเรียนอีกครั้งเป็นสิ่งที่ดีค่ะ ได้เปิด
โลกใหม่อีกครั้ง ได้เรียนไปด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วย
ดีกว่าอยูแ่ ต่ในบ้านค่ะ ได้เจออีกสังคมหนึง่ ได้เห็นหลาย ๆ ด้าน
ของสังคม แล้วก็ได้มีความรู้ติดตัวด้วย ได้รู้ว่าเพื่อนเค้าไป
ถึงไหนกันแล้ว เราจะได้ตามเพื่อนทัน” (S15)
3. การมีเป้าหมายในชีวิต
มารดาวัยรุ่นที่กลับมาเรียนหนังสือที่การศึกษานอก
ระบบ มีแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคต คือ อยากมี
ชีวติ ทีด่ กี ว่าเดิม และคิดว่าการศึกษาจะช่วยทำ�ให้มวี ฒ
ุ เิ พือ่ ใช้
ในการหางานทำ�ได้ ซึง่ จะสามารถหารายได้มาจุนเจือในครอบครัว
จะได้อยู่กันอย่างไม่ลำ�บาก ถึงแม้จะต้องเหนื่อยกับความ
รับผิดชอบที่ต้องทำ�หลายบทบาท แต่พวกเขาก็ยังมีกำ�ลังใจ
และแรงบั น ดาลใจจากสมาชิ กในครอบครั ว และบุ ต รที่ค อย
สนับสนุนและเป็นตัวผลักดันให้มารดาวัยรุน่ ก้าวผ่านสถานการณ์
นีไ้ ปได้ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดหมูค่ วามคิด คือ
3.1) ความสำ�คัญของการเรียน และ 3.2) กำ�ลังใจทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
3.1 ความสำ�คัญของการเรียน มารดาวัยรุ่น
เห็นความสำ�คัญของการศึกษา คือ จะทำ�ให้ตนเองมีวุฒิการ
ศึกษาทีด่ กี ว่าเดิม ซึง่ จะมีโอกาสเลือกงานได้งา่ ยกว่าและดีกว่า
งานที่มีวุฒิต่ำ�กว่า เมื่อมีอาชีพก็จะสามารถหาเงินหารายได้
มาเลีย้ งดูบตุ ร และช่วยเป็นค่าใช้จา่ ยในครอบครัว อีกทัง้ ยังเป็น
การทำ�ตามฝันในเรือ่ งของอาชีพทีเ่ คยตัง้ เป้าไว้ แม้วา่ ครัง้ หนึง่
จะเคยก้าวพลาดไปโดยการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร แต่กย็ งั มี
โอกาสได้กลับมาเรียนอีกครั้งหลังจากมีบุตรแล้ว อีกทั้งการ
ศึกษายังช่วยให้มารดาวัยรุน่ ได้มสี งั คม มีความรูน้ �ำ ไปสอนบุตร
และสามารถเป็นที่พึ่งของบุตรได้ มารดาวัยรุ่นอยากให้บุตร
มีอนาคตที่ดีเช่นเดียวกัน ดังคำ�กล่าว
“การเรียนสำ�คัญเพราะต่อไปได้เอาตรงนี้ไป
ต่อยอดเรื่องอาชีพ เหมือนหนูใฝ่ฝันจะทำ�งานราชการเหมือน
คุณพ่อ เพราะเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆจะได้เบิกได้ของลูก มันได้
มีความมัน่ คงเพิม่ ขึน้ นะคะ ต่อไปถ้าเราได้ทำ�งานสูง ๆ เผือ่ ต่อไป
ลูกเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนเพิ่มขึ้นค่ะ” (S3)
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เบญญาภา ธิติมาพงษ์ และคณะ

“เดีย๋ วพอลูกโตเราก็ตอ้ งสอนลูก สอนการบ้านลูก
เดี๋ยวลูกถามแล้วจะตอบไม่ได้ อายลูก (หัวเราะเขิน) แล้วเรา
ก็ต้องมีวุฒิไปหางานทำ�ค่ะ งานเดี๋ยวนี้หายากมากเลย เราเลย
ต้องเรียนต่อ อย่างทำ�โรงงานเค้าก็เอาวุฒปิ .หก แต่กต็ อ้ งทำ�งาน
ใช้แรงงานเหนื่อย มีบางที่ไม่เอาวุฒิก็มีค่ะ แต่ทำ�งานหนัก
บางครั้งก็เข้างานเช้าเกิน” (S12)
3.2 กำ�ลังใจทีส่ ำ�คัญ มารดาวัยรุน่ ทีเ่ ลีย้ งดู
บุตรและเรียนหนังสือทีก่ ศน. มีก�ำ ลังใจทีส่ �ำ คัญคือพ่อแม่ และ
บุตร พ่อแม่คอยช่วยเหลือสนับสนุนทุกด้าน และบุตรทำ�ให้รสู้ กึ
หายเหนือ่ ยจากการทำ�หน้าทีต่ า่ ง ๆ มา เป็นเสมือนแรงผลักดัน
ให้กา้ วต่อไปข้างหน้า นอกจากนีย้ งั มีก�ำ ลังใจจากสมาชิกคนอืน่
ในครอบครัว ได้แก่ สามีทใ่ี ห้ก�ำ ลังใจและช่วยเลีย้ งบุตร พีน่ อ้ ง
ที่ช่วยเลี้ยงบุตรเวลาที่ไปโรงเรียน รวมถึงคุณครูและเพื่อนที่
เข้าใจสถานภาพของพวกเขา คอยช่วยเหลือให้ก�ำ ลังใจ ทำ�ให้
มารดาวัยรุน่ สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ทย่ี งุ่ ยากเหล่านีไ้ ปได้
ดังตัวอย่างคำ�บอกเล่า
“คิดว่าพ่อแม่เป็นกำ�ลังใจที่สำ�คัญนะ เพราะเรา
คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเค้า คือถ้าไม่มีท่านเราจะอยู่ยังไง เราต้อง
ขายของ แล้วเราเป็นพี่คนโต แล้วเราจะดูแลน้องยังไง แล้วเรา
จะดูแลลูกยังไง เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่คอยช่วยเหลือเรา
ทุกอย่างไง ไม่วา่ จะช่วยเลีย้ งลูก ให้ไปเรียนต่อ ให้เงินไว้ใช้จา่ ย
ตอนนีเ้ ราอยากทำ�ให้เค้าสบายใจไม่เครียด ถามว่าลูกสำ�คัญไหม
ก็สำ�คัญ” (S4)
“เราก็มีกำ�ลังใจค่ะ เวลาเห็นหน้าลูกอะไรแบบนี้
น่ะพี่ ก็ทำ�ให้เราหายเหนื่อย เหมือนเราทำ�งานมาเหนื่อย ๆ
แล้วเรามาเจอลูก เจอรอยยิม้ ของเค้านะคะ... ลูกก็เป็นสิง่ พิเศษ
ที่สุดสำ�หรับหนูค่ะ ลูกเป็นทั้งความรัก ความผูกพันธ์ แล้วก็
ทำ�ให้เรามีแรงผลักดันในชีวิตค่ะ” (S7)
การอภิปรายผล
มารดาวั ย รุ่ น ที่ มี บุ ต รคนแรกได้ ใ ห้ ป ระสบการณ์
ขณะเลี้ย งดูบุ ตรและเรี ย นหนัง สือที่การศึ กษานอกระบบนี้
ว่า “เหนื่อยแต่มีความสุข” มารดาวัยรุ่นส่วนหนึ่งบอกว่า
เป็นประสบการณ์ที่เหนื่อยยากลำ�บาก ในขณะที่อีกส่วนหนึ่ง
บอกว่าเป็นประสบการณ์ทไ่ี ม่ล�ำ บากและมีความสุขดี ซึง่ ทุกคน
ต่างก็มีเป้าหมายที่อยากจะมีชีวิตในอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
เพราะเห็นความสำ�คัญของการเรียนจึงได้กลับมาเรียนอีกครั้ง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 หมวดหมู่ความคิดหลักดังนี้ คือ
1) ความเหนื่อยยากแต่ก็ผ่านไปได้ 2) เป็นประสบการณ์ที่ดี
และ 3) มีเป้าหมายในชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนไทยที่อายุน้อยกว่า
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20 ปี ทีต่ ง้ั ครรภ์โดยไม่ตง้ั ใจ พบว่าตัวตนใหม่ของการเป็นมารดา
วั ย รุ่ น สะท้ อ นถึ ง ความเจริ ญ งอกงามทางด้ า นจิ ต ใจและ
วุฒภิ าวะ เป็นผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ จากประสบการณ์การเป็นมารดา
จากความทุกข์กลายเป็นความสุข มีความรับผิดชอบมากขึ้น
และมีเป้าหมายชีวิตใหม่17 และจากการศึกษาประสบการณ์
การเป็นแม่ของวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี พบว่ามารดาวัยรุ่น
ต้องการสร้างครอบครัวใหม่ และให้สง่ิ ทีด่ แี ก่ลกู 18 ทำ�นองเดียว
กั บ การศึ ก ษาของแม่ วั ย รุ่ น ผิ ว สี ใ ห้ นิ ย ามประสบการณ์
การเป็นมารดาว่า เป็นสถานะทีท่ �ำ ให้เธอได้แสดงออกถึงความรัก
ที่มีต่อลูก และเป็นแหล่งที่มาของความสุข19 และพบว่า
ประสบการณ์การเป็นมารดาของมารดาวัยรุน่ ทีอ่ เมริกาเป็นสิง่ ที่
ท้าทายแต่คุ้มค่า12
ซึ่ ง แตกต่ า งจากการศึ ก ษาประสบการณ์ ก ารเป็ น
มารดาของมารดาวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพ พบประเด็นหลัก
คือ ประสบการณ์ทม่ี คี วามขัดแย้งระหว่างการเป็นมารดาและ
ความต้องการของวัยรุน่ 4 เช่นเดียวกับการศึกษาประสบการณ์
การเป็ น มารดาวั ย รุ่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานในชนบทและ
มีฐานะยากจน พบความขัดแย้งและความเครียด การตัง้ ครรภ์
ในวัยเรียนปิดหลายๆโอกาสในชีวติ เช่น การกลับไปศึกษาต่อ20
การเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดครรภ์แรกในช่วง
เวลาที่เลี้ยงดูบุตรอายุ 4-6 สัปดาห์ ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ พบว่า
สตรีเหล่านีต้ อ้ งมีการปรับตัวระหว่างความเป็นผูใ้ หญ่และการเป็น
มารดา21 และการศึกษาประสบการณ์การเปลีย่ นผ่านสูก่ ารเป็น
มารดาของหญิงวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกหลังคลอดบุตรไม่เกิน
หนึง่ ปี ในชนบทประเทศกานา พบเนือ้ หาหลักคือการสูญเสีย
โอกาส เช่นโอกาสในการศึกษาต่อ เป็นต้น13 แต่ยังไม่พบ
การศึกษาประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและ
เรียนหนังสือในขณะเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ
มารดาวัยรุ่นส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าประสบการณ์น้ี
เป็นความเหนือ่ ยยากแต่กผ็ า่ นไปได้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ประสบการณ์ ชี วิ ต ของมารดาวั ย รุ่ น ที่ ตั้ ง ครรภ์ โ ดยไม่ ไ ด้
วางแผน จ.อุบลราชธานี พบว่าการเป็นมารดาเป็นสิ่งที่ยาก
ลำ�บากเพราะยังไม่มคี วามพร้อม แต่กส็ ามารถผ่านไปได้เพราะ
ได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจากสามีและครอบครัว อีกทัง้ ความรักลูก
ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ประสบความสำ�เร็จในการปรับตัวเข้าสู่
บทบาทมารดา22 และการศึกษาประสบการณ์ของการตัง้ ครรภ์
ของมารดาวัยรุ่น ในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่ามารดาวัยรุ่น
ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่าง เช่น การเลี้ยงดูบุตรและ
หาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของบุตร
แต่พวกเขาก็สามารถปรับตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ในที่สุด23

ถึ ง แม้ จ ะเป็ น ประสบการณ์ ที่ ย ากลำ � บากแต่ ม ารดาวั ย รุ่ น ก็
สามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ เพราะมีแหล่งสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นเงิน แรงกาย และแรงใจจากบุคคลในครอบครัว
และสามีของเธอ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการเป็นมารดา
ของหญิงวัยรุน่ ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยเอือ้
และส่งเสริมในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นมารดา24-26
ในขณะที่ ม ารดาวั ย รุ่ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง เปิ ด เผยว่ า
การเป็ น มารดาวั ย รุ่ น ขณะเลี้ ย งดู บุ ต รและเรี ย นหนั ง สื อ ที่
การศึกษานอกระบบ เป็นประสบการณ์ที่ดี การได้รับหลาย
บทบาทในขณะเดียวกัน ทำ�ให้รู้จักบริหารจัดการเวลา การได้
เลี้ยงดูบุตรเองและได้เรียนต่อ เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษากระบวนการปรับตัวต่อบทบาทของ
มารดาวัยรุน่ ทีก่ ลับมาเรียนหนังสือในสถานศึกษา พบว่ามารดา
วัยรุ่นสามารถปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาและนักเรียน
ได้เพราะรู้จักการบริหารเวลา ทำ�ให้ชีวิตเกิดความสมดุลและ
มีความสุขได้11
อย่ า งไรก็ ต ามมารดาวั ย รุ่ น ที่ เ ลี้ ย งดู บุ ต รและ
เรียนหนังสือทีก่ ารศึกษานอกระบบทุกคนต่างก็ มีเป้าหมายใน
ชีวติ ทีจ่ ะมีหน้าทีก่ ารงานทีด่ ใี นอนาคต ทุกคนเห็นความสำ�คัญ
ของการเรียน อีกทั้งยังมีกำ�ลังใจและแรงบันดาลใจ คือ บุตร
และครอบครัว ที่จะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษามารดาวั ย รุ่ น ที่ ตั้ ง ครรภ์ โ ดยไม่ ไ ด้
วางแผน จ.อุบลราชธานี พบว่ามารดาเหล่านี้ได้ตั้งเป้าหมาย
ชีวิตคือการสร้างอนาคตที่สดใส โดยมีบุตรเป็นแรงบันดาลใจ
ให้อดทนและผลักดันให้ชีวิตประสบความสำ�เร็จ รวมถึงการ
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากครอบครัว23 ในทำ�นองเดียวกัน
ผลการศึกษาประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนทางเลือกทีม่ นิ เนโซตา พบว่ามารดาวัยรุน่ เห็นความ
สำ�คัญของการเรียนและมีแรงจูงใจที่จะสำ�เร็จการศึกษา27
ข้อเสนอแนะและการนำ�ไปใช้
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล นำ�ผลการศึกษาทีไ่ ด้
เผยแพร่แก่พยาบาลและทีมสุขภาพ และระดับนโยบาย เพื่อ
นำ�ไปใช้ดังนี้
1. พยาบาลและทีมสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางในการให้
คำ�แนะนำ�ดูแลมารดาวัยรุ่นให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หรือกลับไปเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อหลังคลอด โดยพยาบาล
ที่หน่วยฝากครรภ์ ประเมินปัญหาและความต้องการของ
มารดาวัยรุ่น และตอบสนองความต้องการโดยการให้ความรู้
ในการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอดจนถึงระยะหลัง
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ประสบการณ์ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือ

คลอด การจัดให้มกี ลุม่ พบปะมารดาวัยรุน่ ทีเ่ รียนอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์ การให้กำ�ลังใจและหาแหล่ง
สนับสนุนมารดากลุ่มนี้ให้ยังคงอยู่ในระบบการศึกษา สำ�หรับ
พยาบาลที่หน่วยหลังคลอด ให้ความรู้การดูแลบุตรและการ
ปรับตัวต่อการเป็นมารดา และแนะนำ�หรือช่วยหาแหล่งสนับสนุน
มารดาวัยรุ่นหลังคลอดให้กลับไปเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป
2. ระดับนโยบาย ส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
ในวัยเรียนได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในขณะตั้งครรภ์
หรือกลับไปเข้าสูร่ ะบบการศึกษาต่อหลังคลอด เพือ่ ให้มคี วามรู้
สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้ในอนาคต โดยให้
การสนับสนุนให้มีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ของมารดากลุม่ นี้ อาทิเช่น จัดให้มคี ลินกิ แม่วยั รุน่ ศูนย์เลีย้ งดู
เด็กเล็ก จัดหาแหล่งงานอาชีพ และแหล่งทุนสนับสนุน เป็นต้น
ด้านการศึกษาวิจัย
นำ � องค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ ากมุ ม มองและประสบการณ์
ของมารดาวัยรุ่นขณะเลี้ยงดูบุตรและเรียนหนังสือที่การศึกษา
นอกระบบ มาใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานและเป็นแนวทางการทำ�วิจยั
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