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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีฐานรากนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสมดุลชีวิต
ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น วิธีการ: เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นระยะ
เวลา 12 เดือน จากหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จ�ำนวน 13 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการ
ณ คลินิกฝากครรภ์ ของโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดสงขลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสเตราท์และ
คอร์บิน ผลการศึกษา: พบว่า กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น มีแนวคิดหลัก คือ “การมีชีวิตสมบูรณ์และ
พึ่งตนเองได้” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส�ำคัญ คือ 1) ปัจจัยเงื่อนไข ได้แก่ ต้องการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ต้องการมีอนาคตที่ดี และมีคู่ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ 2) วิธีการ/กลยุทธ์ที่ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ ได้แก่ ตั้งใจท�ำงาน
หารายได้ ตั้งใจศึกษาต่อ เก็บออมเงินเพื่อลูก และวางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และ 3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ พึ่งตัวเองได้
รู้สึกมั่นคงปลอดภัย และมีครอบครัวที่สมบูรณ์ อภิปรายผล: ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถให้แนวทางแก่ทีมสุขภาพในการพัฒนา
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นให้มีชีวิตที่สมดุล รวมถึงการวางแผนเพื่อการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบทฤษฎีฐานราก; สมดุลชีวิต; หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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Abstract
Objective: The aim in this grounded theory inquiry was to describe the process of enhancing
the harmony in life of teenage pregnant women. Methods: Data collection using in-depth interviews and
non-participant observations were undertaken, for 12 months. Participants were recruited into the study by
purposive sampling from 13 teenage pregnancies receiving antenatal clinics from two hospitals in Songkhla
province. The data analysis was guided by Strauss and Corbin’s grounded theory. Results: The results
revealed that the process of enhancing the harmony in life of teenage pregnant women is based on the core
category of “Having a complete life and being self-reliance”. It consists of three key elements: 1) conditional
factors; wanting to have complete family, wanting to have a good future, and having a responsible partner
2) methods/strategies used in dealing with situations; intending to earn money, attending of having higher
education, saving money for the baby, and planning for the next pregnancy and 3) consequences; being selfreliance, feeling secure, and having complete family. Discussion: The findings provided a guide for health
professionals to develop nursing program to enhance harmony in life of teenage pregnancy including planning
for the quality of further pregnancy.
Keywords: grounded theory; harmony in life; teenage pregnant women
ความเป็นมาของปัญหา
การตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในช่ ว ง
หลายปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การตั้งครรภ์
ของวัยรุ่นไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบว่ า ประเทศไทยอยู ่ ใ นอั น ดั บ ที่ 5 รองลงมาจากลาว
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา และอินโดนีเซีย ตามล�ำดับ1 โดยพบ
อัตราการคลอดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2562 มีอัตรา 31.3 ต่อประชากรหญิงในกลุ่มอายุ
เดียวกันหนึ่งพันคน2 และจากรายงานสถานการณ์อนามัย
การเจริญพันธุใ์ นวัยรุน่ และเยาวชน พ.ศ. 2562 จ�ำแนกรายภาค
พบว่า ภาคใต้มีอัตราการคลอดบุตรของวัยรุ่นสูงเป็นอันดับที่
3 รองจากภาคกลาง และภาคคะวันออกเฉียงเหนือตามล�ำดับ
ส่วนในเขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา มีอัตราการคลอด
บุตรของวัยรุ่นสูงเป็นอันดับที่ 5 รองจากจังหวัดสตูล ตรัง
ยะลา และนราธิวาส ตามล�ำดับ โดยมีจ�ำนวน 1,263 ราย
คิดเป็นอัตรา 26.3 ต่อประชากรหญิงในกลุ่มอายุเดียวกัน
หนึง่ พันคน2 จะเห็นได้วา่ การตัง้ ครรภ์วยั รุน่ มีสถิตคิ อ่ นข้างสูง
อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถิติการตั้งครรภ์วัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง
แต่ยงั มีประเด็นทีน่ า่ สนใจศึกษา เพราะการตัง้ ครรภ์วยั รุน่ อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อทั้งตนเองและทารกในครรภ์
ผลกระทบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ มีหลาย
ประการด้วยกัน ทั้งนี้เพราะด้วยสรีรวิทยาของวัยรุ่นไม่พร้อม
ส�ำหรับการตั้งครรภ์และการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

น�ำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และ
ระยะหลังคลอด ผลกระทบที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะโลหิตจาง
ภาวะความดั นโลหิ ต สู ง ขณะตั้ ง ครรภ์ และการแท้งบุตร 3
ผลกระทบเหล่ า นี้ มั ก มี ส าเหตุ ม าจากการขาดความรู ้ ใ น
การดูแลสุขภาพ การมาฝากครรภ์ช้า หรือมาโรงพยาบาล
เมื่อเจ็บครรภ์คลอด นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบด้านจิตใจ
โดยพบว่าในระยะแรกเมือ่ ทราบว่าตนเองตัง้ ครรภ์ หญิงวัยรุน่
มีความรู้สึกกลัว รู้สึกผิด เสียใจ วิตกกังวล และเครียดกับ
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ 4 จากการไม่พร้อมในการรับบทบาทมารดา
ส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า5 ส�ำหรับผลกระทบด้านครอบครัว
พบว่า หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ บางรายอาจถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ
จากฝ่ายชาย6 ส่งผลให้ชีวิตครอบครัวล้มเหลวและมีโอกาส
แยกทางหรือหย่าร้างสูง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
หรือประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย7 และไม่มีโอกาสกลับ
ไปเรียนหนังสือ ท�ำให้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้น
ในบริบทของสังคมไทยการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ ถือเป็นตราบาป
ท�ำให้ครอบครัวอับอาย จากการประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสม
กับจารีตประเพณีอันดีงาม8 การที่หญิงตั้งครรภ์ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่บีบคั้น และกดดัน ทั้งจากครอบครัว หรือ
สังคม ท�ำให้เกิดเป็นสถานการณ์ที่ยากล�ำบากในการตัดสินใจ
การไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้ น จากการตั้ ง ครรภ์
ไม่ พ ร้ อ มในวั ย รุ ่ น ส่ ง ผลต่ อ ชี วิ ต วั ย รุ ่ น เกิ ด ความสั บ สน
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ไม่สามารถหาทางออกได้ ส�ำหรับผลกระทบต่อทารกในครรภ์
ที่พบบ่อย ได้แก่ ทารกตายในครรภ์ ทารกคลอดก่อนก�ำหนด
และทารกน�้ ำ หนั ก ตั ว น้ อ ย 9 ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากพฤติ ก รรม
การดูแลครรภ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ได้กระตุ้นพัฒนาการทารก
ในครรภ์ ต ามวั ย นอกจากนั้ น ทารกที่ เ กิ ด ในครอบครั ว ที่
ขาดความอบอุ่นมักมีนิสัยก้าวร้าว และก่อให้เกิดปัญหา
สังคมตามมา จะเห็นได้วา่ การตัง้ ครรภ์ของวัยรุน่ ส่งผลกระทบ
ต่ อ ทั้ ง ตนเองและทารกในลั ก ษณะที่ เ ชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ์ กั น
ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจึงต้องปรับตัวเข้าสู่บทบาทใหม่
และมี ค วามสามารถในการดู แ ลตนเองและทารกในครรภ์
ให้เหมาะสมเพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาพดีของตนเองและทารก
และการมีชีวิตที่สมดุลลงตัว
สมดุลชีวิต เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ค้นพบเป้าหมายในชีวิต การเข้าใจและยอมรับตนเอง และ
การเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวติ 10 รวมถึงการทีบ่ คุ คล
สามารถจัดสรรเวลาหรือบทบาทต่างๆ ให้เป็นไปในทางทีพ่ อใจ
หากบุคคลมีการละเลยหรือมีการจัดการชีวิตไม่เหมาะสม จะ
มีผลกระทบต่อความเป็นองค์รวมของชีวิต ซึ่งการตั้งครรภ์
วัยรุ่นเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากลูก เข้าสู่บทบาท
การเป็นมารดาและภรรยา อาจจะท�ำให้มีข้อจ�ำกัดด้านเวลา
ความขัดแย้งด้านเป้าหมายชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อสมดุลชีวิตโดยตรง หากหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ไม่ค้นพบเป้าหมาย และไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ ไม่สามารถ
จัดสรรเวลาหรือบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม จะน�ำไปสู่
ประสบการณ์ของชีวิตที่ไม่สมดุลได้ ในทางตรงกันข้ามหาก
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น มีแนวทางในการด�ำเนินชีวิตที่เหมาะสม
ยอมรับการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้น ดูแลสุขภาพของตนเองและ
ทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า จัดสรร
เวลาและบทบาทหน้าทีไ่ ด้อย่างลงตัว จะส่งผลให้หญิงตัง้ ครรภ์
วัยรุ่นมีสมดุลชีวิตได้11
อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่าน
มาพบว่า ได้มีการศึกษากระบวนการปรับตัวต่อบทบาทการ
เป็นมารดาและการเป็นนักเรียนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด12
ซึ่งเป็นการศึกษาบทบาทของการเป็นมารดาหลังคลอดบุตร
แต่ยังไม่มีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับกระบวนการ
สร้ า งสมดุ ล ชี วิ ต ของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น ในระหว่ า งการ
ตั้งครรภ์ ประกอบกับองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการมีชีวิตที่สมดุล
ยังมีน้อยและไม่ชัดเจน ดังนั้นคณะผู้วิจัยซึ่งมีความเชื่อว่า
การมีชีวิตที่สมดุลลงตัวในระหว่างการตั้งครรภ์ ย่อมมีความ
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ส�ำคัญต่อการมีชวี ติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ และทารกในครรภ์
จึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เพื่อเป็นแนวทางที่ส�ำคัญในการส่งเสริม
การมีชีวิตที่สมดุลลงตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นให้มีชีวิตที่มี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
กระบวนการสร้างสมดุลชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
เป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น
รูปแบบการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยที่สร้างทฤษฎีฐานราก
(Grounded theory) ตามแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์
เพือ่ อธิบายกระบวนการสร้างสมดุลชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่
การสร้างทฤษฎีฐานรากพัฒนามาจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่า
การท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และการ
อยู่รวมกันของมนุษย์ จ�ำเป็นต้องเข้าใจถึงกระบวนการที่
บุคคลได้สร้างความหมายทั้งการให้ความหมายต่อตนเอง
และสิง่ ต่างๆ รอบตัว เพราะความคิดและการกระท�ำของมนุษย์
มี พื้ น ฐานส� ำ คั ญ อยู ่ ที่ ก ารให้ ค วามหมายที่ บุ ค คลมี ต ่ อ สิ่ ง
ต่างๆ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทฤษฎีฐานรากให้ความส�ำคัญกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะเกิดขึน้ พร้อมๆ กัน และมีความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ในการศึกษานี้หมายถึง กระบวนการสร้าง
หรือคงไว้ซึ่งการมีชีวิตที่สมดุลลงตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ดังนั้นกระบวนการที่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้ให้ความหมาย
ของการสร้างสมดุลชีวิตจะสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบตัวของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยแบบทฤษฎีฐานราก (Grounded theory) ของ
Strauss and Corbin13,14 เพือ่ อธิบายกระบวนการสร้างสมดุล
ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
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ผู้ให้ข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย คั ด เลื อ กผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล แบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด ดังนี้ 1)
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น อายุระหว่าง 10-19 ปี จ�ำนวน 13 ราย
ที่มารับบริการที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล 2 แห่งใน
จังหวัดสงขลา 2) ไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์
3) สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และ 4) ยินดีเข้าร่วม
ในโครงการวิจัย
จริยธรรมในการวิจัย
โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัส
โครงการ 2017 NL-Ql 015 รหัสหนังสือรับรอง PSU
IRB 2017-NL 017 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
และหนั ง สื อ รั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย
โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง รหัส 173/61 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 และ 51/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ
ศาสนา สถานภาพทางการศึกษา อาชีพ ลักษณะครอบครัว
สถานภาพสมรส การวางแผนการมีบุตรก่อนการตั้งครรภ์
เหตุผลของการตัง้ ครรภ์ครัง้ นี้ การคุมก�ำเนิดก่อนการตัง้ ครรภ์
ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะหลังคลอด วิถีชีวิต
หลังคลอด และการวางแผนครอบครัวหลังตั้งครรภ์
2. แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแนวค�ำถาม
ปลายเปิ ด ที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และผ่านการตรวจสอบความตรงของข้อค�ำถาม
จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นอาจารย์พยาบาล จ�ำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วยแนวค�ำถาม 2 ด้าน ดังนี้
		 2.1 ด้านประสบการณ์ของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เช่น “ขอให้ท่านช่วยเล่าชีวิตก่อนการตั้งครรภ์ อะไรน�ำมาสู่
การตั้งครรภ์ในครั้งนี้” “ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าท�ำอย่างไร
ให้อยูไ่ ด้กบั การตัง้ ครรภ์ทเี่ กิดขึน้ และมีใครหรืออะไรทีช่ ว่ ยเหลือ
ให้ด�ำเนินการตั้งครรภ์มาจนถึงตอนนี้” “เมื่อมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการตัง้ ครรภ์ ท่านจัดการอย่างไร
มีผู้ช่วยเหลือหรือไม่ อย่างไร”
		 2.2 ด้านสมดุลชีวิต เช่น “ท่านรู้สึกอย่างไรกับ
การตั้งครรภ์” “ท่านปรับตัวอย่างไรเมื่อรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์”
“ท่านท�ำอย่างไร หรือหาวิธใี นการท�ำให้ชวี ติ อยูไ่ ด้เมือ่ ตัง้ ครรภ์

อย่างไร” “ปัจจัยใดหรืออะไรที่ช่วยให้ท่านมีชีวิตที่มีความสุข
หรืออยู่ได้เมื่อตั้งครรภ์”
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ วิ จั ย เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเองที่
คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดสงขลา
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 12 เดือน โดยผู้วิจัยติดต่อ
ขอเชิญผู้ให้ข้อมูล และผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมในการวิจัย
ผ่านพยาบาลวิชาชีพประจ�ำคลินิกฝากครรภ์เพื่อสอบถาม
ความพร้อมในการเข้าพบ ต่อมาผู้วิจัยแนะน�ำตนเองและ
สร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย ชี้แจงวัตถุประสงค์
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล การพิทักษ์สิทธิ์ และการรักษาข้อมูล
ไว้เป็นความลับ หลังจากนัน้ สอบถามความสมัครใจเมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และผู ้ ป กครองยิ น ยอมและลงนามการร่ ว มมื อ การท� ำ วิ จั ย
ในหนังสือยินยอม ผูว้ จิ ยั จึงด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยนัดหมาย
วันเวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ตามความสะดวกของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ขออนุญาตบันทึกเสียง ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
เช่น การสังเกตการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน พฤติกรรมการดูแล
ตนเอง ภายหลังสัมภาษณ์แล้วได้ท�ำการบันทึกภาคสนาม
เพือ่ บันทึกสิ่งที่ได้จากการสังเกตอย่างละเอียด และตัง้ ข้อสังเกต
กับประเด็นต่างๆ ที่ค้นพบ การสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลา
ประมาณ 30-45 นาที โดยสัมภาษณ์เฉลี่ยคนละ 3 ครั้ง
จนได้ข้อมูลที่มีความอิ่มตัว คือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น หาก
ผู้ให้ข้อมูลมีความสงสัยสามารถซักถามได้ตลอดเวลา และ
สามารถถอนตัวออกจากวิจัยได้ทุกเวลา โดยข้อมูลทั้งหมด
ผู้วิจัยจะน�ำเสนอในภาพรวม
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 กระบวนการ คือ
open coding, axial coding, และ selective coding13,14
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 กระบวนการเกิดขึ้นสลับ
ไปมาตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล แต่เริ่มต้นจาก open coding เพื่อค้นหากลุ่ม
ค�ำส�ำคัญที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่ศึกษา และจัดกลุ่ม
ค�ำนั้นเป็นมโนทัศน์ (concepts) ต่อมากระบวนการ axial
coding คือ การน�ำมโนทัศน์ มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และค้นหาเหตุหรือปัจจัยเงื่อนไข (conditions) ที่น�ำไปสู่
การปฏิบัติหรือการกระท�ำ (actions/interactions) ที่จะน�ำ
ไปสู ่ ก ารสร้ า งความสมดุ ลในชี วิ ต และผลลั พ ธ์ที่เ กิดขึ้น
(consequences) และสุดท้ายกระบวนการ selective coding
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กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

คือการเลือกแนวคิดหลักที่ส�ำคัญที่สุด (core category) ที่
สามารถอธิบายกระบวนการสร้างสมดุลชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์
วัยรุ่น โดยกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลยุติ
เมือ่ ข้อมูลอิม่ ตัว คือ ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบมโนทัศน์และกระบวนการ
ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลใหม่ซ�้ำแล้วซ�้ำอีก จนกระทั่งไม่มีข้อมูล
ใหม่เพิ่ม และผลการศึกษาสามารถอธิบายปรากฏการณ์การ
มีชีวิตที่สมดุลของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นได้อย่างชัดเจน
การสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั สร้างความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล (Trustworthiness)
ตามหลักการของ Lincoln and Guba15 ซึ่งกล่าวถึงวิธีการ
สร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพไว้ 4 ประการ
ดังนี้ 1) ความน่าเชื่อถือ (Credibility) ผู้วิจัยสร้าง
ความน่าเชื่อถือ โดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าด้วย
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และทีมผูว้ จิ ยั (Data & researcher
triangulation) การใช้ระยะเวลาในสร้างสัมพันธภาพและ
เก็บรวมรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลเป็นระยะเวลา 12 เดือน
(prolonged engagement) และหลังจากวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล (member
checks) 2) ความสามารถในการถ่ายโอน (Transferability)
เพื่อให้ผลการวิจัยมีความลึกซึ้ง และสามารถน�ำไปอ้างอิงใน
บริบทที่มีความคล้ายคลึงกันได้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูล
ที่มีประสบการณ์ตรงกับประเด็นทีต่ อ้ งการศึกษาและสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูล 2-3 ครั้ง/ราย จนข้อมูลอิ่มตัว 3) ความสามารถ
ในการพึ่งพา (Dependability) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ ต รงกั บ ประสบการณ์ จ ริ ง ของผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล และ
ได้ข้อค้นพบที่ชัดเจน ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย
วิธีหลัก 2 วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth
interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (nonparticipant observation) (data triangulation) พร้อม
ทั้ ง น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์และอภิปรายร่ว มกับทีมวิ จั ย
(researcher triangulation) และ 4) ความสามารถใน
การยืนยัน (conformability) ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าข้อมูล
และผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นข้อมูลที่มาจากผู้ให้ข้อมูลจริง
ด้ ว ยการน� ำ เสนอประเด็ น ส� ำ คั ญ พร้ อ มการน� ำ ค� ำ พู ด ของ
ผู้ให้ข้อมูลมาสนับสนุนอย่างสม�่ำเสมอ
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้น�ำเสนอผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน
คือ ข้อมูลทั่วไป และกระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น
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		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
		 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 13 ราย อายุระหว่าง 15-19 ปี
(อายุเฉลี่ย 18 ปี) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 11 ราย
รองลงมาคือศาสนาอิสลาม 2 ราย มีสถานภาพสมรส 10 ราย
หย่า 2 ราย และแยกกันอยู่ 1 ราย สถานภาพทางการศึกษา
พบว่า 9 ราย ปัจจุบันไม่ได้ศึกษา และ 4 ราย ก�ำลังศึกษา
ส�ำหรับอาชีพ พบว่า 8 ราย ไม่ได้ประกอบอาชีพ รองลงมา
4 ราย เป็นนักเรียน/นักศึกษา และ 1 ราย มีอาชีพเป็น
พนักงานเสิรฟ์ การวางแผนการมีบตุ ร พบว่า ส่วนใหญ่ 8 ราย
ตั้งครรภ์เพราะไม่ได้คุมก�ำเนิด และ 2 ราย รับประทาน
ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉินหลังมีเพศสัมพันธ์ และอีก 3 ราย มี
ความพร้อมส�ำหรับการตั้งครรภ์ เนื่องจากอยากมีบุตร โดย
9 ราย ตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรก และ รองลงมา 4 ราย
เป็นการตั้งครรภ์ซ�้ำ การคุมก�ำเนิดก่อนการตั้งครรภ์ พบว่า
7 ราย ไม่ได้มีการคุมก�ำเนิด รองลงมา 2 ราย ใช้วิธีกินยา
คุ ม ก� ำ เนิ ด อี ก 2 ราย ใช้ ย าคุ ม ก� ำ เนิ ด ฉุ ก เฉิ น 1 ราย
ใช้ถงุ ยางอนามัย และ 1 ราย ยาฉีดคุมก�ำเนิด วิถชี วี ติ หลังคลอด
ส่วนใหญ่ 6 ราย อยูบ่ า้ นเลีย้ งลูก รองลงมา 4 ราย กลับไปศึกษา
และ 2 ราย ท�ำงานหารายได้ ส�ำหรับการวางแผนครอบครั ว
หลังตั้งครรภ์ 9 ราย ใช้วิธีฝังยาคุมก�ำเนิดรองลงมาอย่างละ
2 ราย รับประทานยาคุมก�ำเนิด และฉีดยาคุมก�ำเนิด
		
ส่วนที่ 2 กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
		 ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น กระบวนการสร้ า ง
สมดุ ล ชี วิ ต โดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นตนเองจากบทบาท
หญิงวัยรุ่นเป็นบทบาทของการเป็นแม่ โดยผู้ให้ข้อมูลมี
การเปลีย่ นแปลงความคิดและพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ ให้สามารถ
เผชิญกับการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ ยอมรับการตั้งครรภ์ที่
เกิ ด ขึ้ น และสามารถดู แ ลตนเองและทารกในครรภ์ ใ ห้
ปลอดภัยอย่างสมดุลลงตัว โดยกระบวนการสร้างสมดุลชีวติ
ของหญิงตัง้ ครรภ์วัยรุ่นมี 3 ระยะ ได้แก่ 1) การเผชิญกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการเผชิญ 2) การมีความพร้อมในการ
ตั้งครรภ์ และรู้สึกผูกพันกับลูก และ 3) ความมุ่งมั่นเพื่อ
การมีครอบครัวที่สมบูรณ์
		 ในบทความนี้น�ำเสนอผลการวิจัยเฉพาะระยะที่
3 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างสมดุลในชีวิตของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น จากผลการศึกษาพบว่า แนวคิดหลัก
(core category) คือ “การมีชีวิตสมบูรณ์และพึ่งตนเองได้”
ประกอบด้วยปัจจัยเงื่อนไข (conditions) วิธีการ/กลยุทธ์
ที่ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ (actions/reactions) และ
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น�ำมาซึง่ ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ (consequences) ทีส่ ามารถอธิบาย
กระบวนการสร้างสมดุลชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ดังตาราง 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 1 กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
ปัจจัยเงื่อนไข
(conditions)
1. ต้องการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์
2. ต้องการมีอนาคตที่ดี
3. มีค่ชู ีวิตที่มีความรับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.

วิธีการ/กลยุทธ์ที่ใช้ในการ
เผชิญสถานการณ์
(actions/reactions)
ตั้งใจท�ำงานหารายได้
ตั้งใจศึกษาต่อ
เก็บออมเงินเพื่อลูก
วางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป

		 การมีชวี ติ สมบูรณ์และพึง่ ตนเองได้ ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ 1) ปัจจัยเงื่อนไข 2) วิธีการ/
กลยุทธ์ที่ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ และ 3) ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 ปัจจัยเงือ่ นไข ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยเงือ่ นไข
ส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการสร้ า งสมดุ ล ชี วิ ต ของหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น ประกอบด้วย 3 ประการ คือ 1) ต้องการที่
จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ 2) ต้องการมีอนาคตที่ดี และ 3) มี
คู่ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ
		 1. ต้องการทีจ่ ะมีครอบครัวทีส่ มบูรณ์ เมือ่ ตนเอง
และทารกในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังมีความหวังและ
มีความมุ่งมั่นที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงการมี
พ่อ แม่ และลูก หรือสมาชิกคนอืน่ อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข
มีความรักความปรารถนาที่ดีให้แก่กัน รู้จักหน้าที่ของตนเอง
ช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเคยมีประสบการณ์ของการมีครอบครัวทีไ่ ม่สมบูรณ์
มาก่อน ดังนั้นจึงต้องการที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ให้กับ
ลูก เพื่อน�ำมาซึ่งความอบอุ่นใจของคนในครอบครัว ดังผู้ให้
ข้อมูลอายุ 18 ปี อาศัยอยู่กับแม่และพ่อเลี้ยง ตั้งครรภ์โดย
ไม่ได้ตั้งใจ และสามีก็มาจากครอบครัวที่อยู่กับพ่อและแม่
เลี้ยงเช่นกัน กล่าวว่า
“...ถ้าเราไม่มีเขา (สามี) มันไม่โอเค...มันรู้สึกอุ่นใจแล้ว
ก็รู้สึกว่าลูกอบอุ่นด้วย...คือเขา (สามี) ขาดแม่ แล้ว
เราขาดพ่อ เราเคยตกลงกันว่าเรามีลูกแล้ว...อย่าให้ลูก
ต้องขาดเหมือนเรา” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)

		 2. ต้องการมีอนาคตทีด่ ี การเป็นแม่เป็นเหมือน
จุดเปลี่ยนในชีวิต ที่ท�ำให้ผู้ให้ข้อมูลต้องมีความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์
(consequences)
1. พึ่งตัวเองได้
2. รูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัย
3. มีครอบครัวที่สมบูรณ์

แนวคิดหลัก
(core category)
“การมีชีวิตสมบูรณ์
และพึ่งตนเองได้”

มากขึ้น เป็นการค�ำนึงถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่ต้องเลี้ยงดูลูก
ให้ ดีแ ละพึ่ ง พาตนเองให้ ไ ด้ เพื่ อมุ ่ ง สร้ า งอนาคตส�ำหรับ
ตนเองและลูกให้มีฐานชีวิตที่ดี ความต้องการนี้จึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่เป็นแรงผลักดันแก่ผู้ให้ข้อมูล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของตนเอง เพื่อให้สามารถท�ำตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น
การเรียนหนังสือให้ได้วุฒิการศึกษาระดับสูง หรือการมีงาน
ท�ำที่มั่นคง เป็นต้น ดังผู้ให้ข้อมูล อายุ 18 ปี ตั้งครรภ์ขณะ
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่มีความตั้งใจเรียนไม่หยุด
เรียนกลางคัน เพื่อการมีอนาคตที่ดี มีงานท�ำที่มั่นคง และ
สามารถดูแลลูกได้ กล่าวว่า
“ตอนนี้เราอายุยังน้อยแต่ก็อยากมีบ้าน อยากมีรถ
อยากมีการงานที่มั่นคง เพราะการงานที่มั่นคงจะช่วย
สร้างอนาคตที่ดีได้ หนูอยากเรียนให้ได้วุฒิปริญญา
อยากเรียนให้จบ พอเราจบ เราก็มีความรู้เอามาสอน
ลูกเราได้” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)

		 3. มีคชู่ วี ติ ทีม่ คี วามรับผิดชอบ แฟน หรือสามี
เป็นบุคคลส�ำคัญในการช่วยให้ชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
สามารถตัง้ ครรภ์อย่างราบรืน่ ซึง่ การมีคชู่ วี ติ ทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ให้การดูแลเอาใจใส่ เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ท�ำงานเพื่อ
หารายได้เลี้ยงดูสมาชิกทุกคนในครอบครัว เป็นที่ปรึกษาและ
ให้ก�ำลังใจ และรับผิดชอบพาไปฝากครรภ์ตามนัด เป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ รู้สึก
มั่นคงปลอดภัย ตั้งครรภ์อย่างมีความสุข และมีความหวัง
ที่จะมีชีวิตและอนาคตที่ดีร่วมกัน ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 19 ปี
ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 อาศัยอยู่บ้านกับสามี ลูกคนโต และพ่อ
สามี กล่าวว่า
“สามีเป็นคนรับผิดชอบทุกเรื่องเลยค่ะ พอรู้ว่าท้องเขา
ก็เริ่มท�ำงาน แฟนจะให้เงินมาจ่ายค่ะ เขาใส่ใจดูแล ไม่
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กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
นอกใจ ไม่เจ้าชู้ เขาไม่เคยโกหก ไปไหนมาไหนก็บอก
หนูตลอด” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 8)
		
วิธกี าร/กลยุทธ์ทใี่ ช้ในการเผชิญสถานการณ์

เมื่อผู้ให้ข้อมูลต้องการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ และอยากมี
อนาคตที่ดี ประกอบกับการมีคู่ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ ท�ำให้
มี วิ ธี ก ารหรื อ กลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ ใ นการมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจเพื่ อ การมี
ครอบครัวทีส่ มบูรณ์มากขึน้ โดยสามารถสรุปวิธกี ารเพือ่ การมี
ครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้ 4 ประการ คือ 1) ตั้งใจท�ำงาน
หารายได้ 2) ตั้งใจศึกษาต่อ 3) เก็บออมเงินเพื่อลูก และ
4) วางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
		 1. ตัง้ ใจท�ำงานหารายได้ รายได้ของครอบครัว
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของผู้ให้ข้อมูล เพราะหากครอบครัวมีรายได้น้อย อาจ
ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ทั้งต่อตนเองและครอบครัว เช่น ค่าของใช้ภายในบ้าน
ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหารบ�ำรุงครรภ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ฝากครรภ์ หรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกในอนาคต เป็นต้น
ดังนั้นเมื่อผู้ให้ข้อมูลมีความกังวลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้
จ่ายในส่วนนี้ ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลมีความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงาน
หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวสามารถด�ำเนิน
ชีวติ ต่อไปได้ ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลอายุ 19 ปี ท�ำงานเป็นพนักงานเสิรฟ์
ถูกผู้ที่ท�ำให้ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่
ร้านทอดทิ้ง ต้องท�ำงานหนักมากขึ้นเพียงล�ำพังเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัว กล่าวว่า

“ทุ ก วั น นี้ ท ้ อ งแก่ ห นู ยั ง ท� ำ งานเสิ ร ์ ฟ อาหารอยู ่ เ ลย
หนูไปท�ำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด วันไหนไม่ไปท�ำงานก็
ไม่ได้เงิน” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3)

		 2. ตั้งใจศึกษาต่อ การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
ในช่วงวัยเรียน ท�ำให้อนาคตทางการเรียนหยุดชะงักลง ส่งผล
ให้ไม่สามารถเรียนต่อให้ส�ำเร็จ ไม่สามารถเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือต้องเปลี่ยนเส้นทางการศึกษาจากในระบบเป็น
นอกระบบ ด้วยผู้ให้ข้อมูลคิดว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานของ
การมีอนาคตทีด่ ี เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าถึงงานได้มากขึน้ ซึ่ง
หมายถึงการที่จะสามารถมีรายได้ที่เพียงพอสามารถเลี้ยง
ดูลกู และครอบครัวต่อไปในอนาคต ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงมีความมุง่ มัน่
ตั้งใจศึกษาต่อ ไม่หยุดเรียนกลางคัน ยังคงไปโรงเรียน
ตามปกติ และปรึกษาร่วมกันกับผู้ปกครองและคุณครูเพื่อ
วางแผนการศึกษาต่อภายหลังคลอด ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 18 ปี
ตั้งครรภ์ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งมั่น
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ตั้งใจที่จะเรียนต่อทั้งในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย เพื่อ
พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต กล่าวว่า

“เรื่องการเรียนหนูปรึกษาแม่แล้ว หนูตั้งใจจะเรียน
ต่อที่โรงเรียนเดิม คืออย่างน้อยก็ให้ได้วุฒิมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ก่อน และหนูตั้งใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วย
เพราะตอนนี้หนูเรียนเก็บหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
รามค�ำแหงควบคู่ไปอยู่ค่ะ จบมัธยมศึกษาชั้นปีท่ี 6
แล้วเรี ย นต่ อ อี ก หนึ่ ง ปี ก็ ไ ด้ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี แ ล้ ว ค่ ะ ”
(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6)

		 3. เก็บออมเงินเพื่อลูก ฐานะทางการเงินที่ดี
เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีอนาคตที่ดี และเกิดความสมดุล
ในชีวิตต่อไป ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงวางแผนการเก็บออมเงิน
เพื่อลูกในอนาคต เช่น การจัดท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการ
แบ่งเงินส่วนหนึ่งจากรายได้เป็นเงินออมให้ลูก เพื่อให้ลูกได้มี
ฐานชีวิตที่มั่นคงในอนาคตข้างหน้า ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 18 ปี
ตั้ ง ครรภ์ ข ณะเรี ย นอยู ่ ช้ั น ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 3
และเป็ น ผู ้ ที่ มี อุ ป นิ สั ย มัธยัสถ์ วางแผนเก็บออมเงินเพื่อลูก
ในอนาคต กล่าวว่า

“เราควรแบ่ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยของเราต่ อ เดื อ นว่ า มี เ ท่ า ไหร่
แล้วลองเอาเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกเตรียมตัวไว้ก่อน
เพื่อเราจะมีเงินส่วนหนึ่งในธนาคารเป็นส่วนของเงิน
ที่เก็บไว้ให้ลูก” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7)

		 4. วางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป เป็นการที่
คู่สามีภรรยาและครอบครัววางแผนล่วงหน้าร่วมกันเพื่อให้มี
การตั้งครรภ์ขณะที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
โดยก�ำหนดร่วมกันว่าต้องการที่จะมีบุตรกี่คน บุตรแต่ละคน
จะเว้นระยะห่างกันนานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีเหมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้พื้นฟูสภาพ
ร่างกาย ก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ซึ่งวิธีการคุมก�ำเนิดเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภ์มีทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เช่น การฝัง
ยาคุมก�ำเนิด การรับประทานยาคุมก�ำเนิด การฉีดยาคุมก�ำเนิด
หรือการท�ำหมันถาวร เป็นต้น การมีบุตรหลายคน หรือถี่
เกินไปอาจจะท�ำให้เกิดปัญหาในการเลี้ยงดู ท�ำให้ไม่สามารถ
ดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่บุตรได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้
บุตรเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 19 ปี
นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 เลือกที่จะคุมก�ำเนิด
โดยการท�ำหมัน เพราะอยากเลี้ยงบุตรให้ดีและมีคุณภาพ
มากกว่าการมีบุตรหลายคน ตามความเชื่อดั้งเดิมของศาสนา
อิสลามที่ห้ามคุมก�ำเนิด กล่าวว่า
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“เรื่ อ งคุ ม ก� ำ เนิ ด หนู คุ ย กั บ แฟนและแม่ แ ฟนแล้ ว ค่ ะ
อิสลามสมัยใหม่ท�ำหมันก็มีค่ะ ถ้าไม่ท�ำหมันคงเลี้ยง
ไม่ไหว หนูว างแผนจะมี ลู ก แค่ สองคน ถ้ า คลอดเอง
ก็นา่ จะฝังเข็ม ถ้าผ่าก็ทำ� หมันถาวร” (ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 8)

		 ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีความตัง้ ใจที่
จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ อยากมีอนาคตที่ดี และมีคู่ชีวิตที่มี
ความรับผิดชอบ จึงตั้งใจท�ำงานหารายได้ ตั้งใจเรียนต่อ
เก็บออมเงินเพื่อลูกในอนาคต และวางแผนการตั้งครรภ์
ครั้งต่อไป ส่งผลให้ชีวิตมีความสุข และลงตัวมากขึ้น ซึ่ง
สามารถสรุปผลทีเ่ กิดขึน้ ทีส่ ะท้อนถึงการมีชวี ติ ทีส่ มดุลลงตัว ได้
3 ประการ คือ 1) พึง่ ตัวเองได้ 2) รูส้ กึ มัน่ คงปลอดภัย และ
3) มีครอบครัวทีส่ มบูรณ์
		 1. พึง่ ตัวเองได้ เป็นความสามารถในการด�ำรงตน
อยู่ได้อย่างอิสระ การพึ่งตนเองได้นั้นเป็นการสร้างตนเอง
ให้มีคุณค่า มีความส�ำคัญ ท�ำให้มีความมั่นใจในการด�ำเนิน
ชีวิต และมีความกระตือรือร้นที่จะด�ำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้อง
ร้องขอความช่วยเหลือจากใคร ใช้ความพยายามจนสามารถ
ดูแลตัวเองและครอบครัวได้ส�ำเร็จด้วยความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย และไม่ต้องไปหวังพึ่ง
คนอื่นๆ โดยผู้ให้ข้อมูลปรารถนาอยากจะมีอนาคตที่ดี ท�ำให้
ผู้ให้ข้อมูลมีความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยง
ครอบครัวและมีความตั้งใจศึกษาต่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิทาง
การศึกษาที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการประกอบอาชีพ
ที่มั่นคง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกมั่นใจว่าตนเองจะสามารถ
พึง่ ตนเองได้ ดังผูใ้ ห้ขอ้ มูลอายุ 18 ปี ตัง้ ครรภ์ตอนเรียนอยู่
ชัน้ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 แต่มีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อ
ไม่หยุดเรียนกลางคัน เพราะหวังว่าการมีวุฒิการศึกษาจะ
ท�ำให้เขาสามารถพึ่งตนเองและดูแลครอบครัวได้ กล่าวว่า
“หนูต้องเข้มแข็ง ต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ ไม่ควรพึ่ง
พ่อแม่ไปตลอด เราต้องมีความมั่นคงที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้
ไม่ให้เป็นภาระกับพ่อแม่ กับสังคม หรือกับใคร”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 6)

		 2. รู้สึกมั่นคงปลอดภัย เป็นความรู้สึกไร้กังวล
อยู ่ ใ นสถานะที่ไม่มีอันตรายและได้รับการปกป้ องทั้ ง ด้ า น
ร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การมีที่พักอาศัยที่แข็งแรงปลอดภัย การมีความ
รักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว มีความมั่นคงของฐานะทาง
การเงิน การมีรายได้ที่พอเพียง การมีระบบสนับสนุนที่ดี

เช่น มีสามีที่รับผิดชอบและเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี ตั้งใจ
ช่วยกันท�ำงานเพือ่ หารายได้เลีย้ งดูสมาชิกทุกคนในครอบครัว
คอยเป็นทีป่ รึกษาและให้กำ� ลังใจยามมีปญ
ั หาทุกข์ใจ ส่งผลให้
ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกมั่นคงปลอดภัย และสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้
อย่างมีความสุข ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 19 ปี ตั้งครรภ์ตอนเรียน
อยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 กล่าวว่า

“บางทีเวลาเราเครียด แฟนก็ให้กำ� ลังใจ บอกว่าไม่ตอ้ ง
เครียด เดี๋ยวเขาแก้ปัญหาให้ เช่น บางทีเงินไม่พอใช้
เขา (แฟน) จะท�ำงานพิเศษเพิ่ม พอเขา (แฟน) ให้
ก�ำลังใจ รู้สึกว่าผ่อนหนักเป็นเบา ท�ำให้เราสบายใจ
เขา (แฟน) มีภาวะความเป็นผูน้ ำ� ช่วยเราแก้ปญ
ั หาได้”
(ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรายที่ 7)

		 3. มีครอบครัวที่สมบูรณ์ เป็นการที่กลุ่มคน
มารวมตัวกันด้วยความรัก ความปรารถนาดี ความเอื้ออาทร
หรือด้วยความผูกพันทางสายเลือด มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันอย่างอบอุ่น โดยไม่เกี่ยวข้องกับความร�่ำรวย หรือ
ยากจน และไม่ได้หมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบ
พ่อแม่ลูกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในบางครอบครัวอาจเป็น
ความผูกพันทางสายเลือดที่คอยช่วยเหลือดูแลให้ก�ำลังใจซึ่ง
กันและกัน ช่วยสร้างเสริมให้ครอบครัวนั้นมีความสมบูรณ์
และความสมดุลในชีวิตได้ ดังผู้ให้ข้อมูลอายุ 19 ปี ตั้งครรภ์
เป็นครั้งที่สองจากความไม่ตั้งใจ และถูกผู้ที่ท�ำให้ตั้งครรภ์
ทอดทิ้ง อาศัยอยู่กับยายและบุตรคนโต กล่าวว่า
“ถึงหนูไม่มีพ่อแม่เพราะเสียไปแล้ว แต่หนูก็ยังมียาย
มีลูกให้ก�ำลังใจอยู่ตรงนี้ ความสุขของหนูคือการหาเงิน
เลี้ยงยายและลูก แค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วไม่ต้องการ
อะไร ยายเป็นทัง้ พีท่ งั้ น้องทัง้ เพือ่ นเป็นพ่อ เป็นทุกอย่าง”
(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3)

การอภิปรายผลการวิจัย
การศึ ก ษากระบวนการสร้ า งสมดุ ลชี วิ ตของหญิง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น พบแนวคิดหลักของกระบวนการ คือ “การมี
ชีวติ สมบูรณ์และพึง่ ตนเองได้” ความต้องการทีจ่ ะมีครอบครัว
ที่สมบูรณ์ ต้องการมีอนาคตที่ดี และการมีคู่ชีวิตที่มีความ
รับผิดชอบ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อกระบวนการสร้างสมดุล
ชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ การทีห่ ญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ มีสมดุล
ชีวิตเป็นผลจากการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว
ซึง่ คูส่ มรสเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ ำ� ให้หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ มีความสมดุล
ในชีวิต16 เพราะคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นที่
ปรึ ก ษาเพื่ อร่ วมแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ นร่ วมกั น ช่วยกัน
ประคับประคองชีวติ คูใ่ ห้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ ดังนัน้ ความ
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สรณ สุวรรณเรืองศรี และคณะ

กระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

รั บ ผิ ด ชอบของคู ่ ชี วิ ต จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น
การด�ำเนินชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ โดยสามีจะเป็นบุคคล
หลักที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านรายได้เพื่อมาช่วยจุนเจือ
ครอบครัว17 นอกจากนั้นในปัจจุบันครอบครัวสมบูรณ์ตาม
อุดมคติ หมายถึง ครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ท�ำหน้าที่อบรม
เลีย้ งดูลกู ด้วยกันมีจำ� นวนน้อยลง ในขณะทีค่ รอบครัวประเภท
อื่นๆ หรือครอบครัวทางเลือกมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น หญิงตั้งครรภ์
วัยรุ่นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่จากการ
เป็นลูก มาเป็นภรรยาและมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตร ท�ำให้
หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น และครอบครั ว ต้ อ งปรั บ ตั ว และแสดง
บทบาทใหม่ เพื่อการเดินหน้าต่อไปในการใช้ชีวิต ท�ำให้เกิด
เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการรับพัฒนกิจของการเป็นมารดา18 สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Natrujirote19 กล่าวว่าครอบครัวเป็นสังคมที่
มีหน้าที่จ�ำเป็นพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ การปรับตัว การ
บรรลุเป้าหมาย การบูรณาการ และการรักษาแบบแผน หาก
ครอบครัวสามารถแสดงบทบาททั้ง 4 ได้อย่างเหมาะสม
ครอบครัวก็ยังคงอยู่และด�ำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อ
การมีอนาคตที่ดีต่อไป
เมื่ อ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น ต้ อ งการมี ค รอบครั ว ที่
สมบูรณ์ และอยากมีอนาคตที่ดี ประกอบกับการมีคู่ชีวิตที่
มีความรับผิดชอบ ท�ำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีวิธีการหรือ
กลยุทธ์ที่ใช้ในการมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อการมีครอบครัวที่สมบูรณ์
จากการศึกษาพบว่าเมื่อหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีเป้าหมายใน
อนาคตที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ของตนเอง ซึ่งเป็น
แนวคิดส�ำคัญที่ท�ำให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีความสมดุลใน
ชีวิต โดยมีการวางแผนมองถึงอนาคตข้างหน้า เช่น การมี
งานท�ำ12,20,21 หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นจึงมีความตั้งใจที่จะท�ำงาน
หารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว หรือช่วยแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว เพือ่ ให้ครอบครัวสามารถด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้
และจากการศึกษาในครัง้ นีพ้ บว่า หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ส่วนใหญ่
ส�ำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และปัจจุบันไม่ได้
ศึกษาต่อ เนือ่ งจากต้องหยุดเรียนกลางคัน แต่กม็ กี ารวางแผน
กลับไปศึกษาต่อ4,17 เพราะหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ มองว่าการศึกษา
เป็นเสมือนรากฐานของการด�ำเนินชีวิต และเป็นใบเบิกทาง
เพื่อมีอาชีพการงานที่ดีในอนาคต สอดคล้องกับการศึกษา
ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่
ได้ตั้งใจ22 พบว่าหญิงตั้งครรภ์บางรายมีการปรับเปลี่ยน
เป้าหมายชีวิตใหม่ จากเดิมที่ไม่มีเป้าหมายในด้านการเรียน
แต่ภายหลังคลอดมีความมุ่งมั่นที่จะกลับไปศึกษาต่อ โดยมี
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ลูกเป็นตัวชีน้ ำ� ชีวติ ให้กำ� หนดเส้นทางชีวติ ใหม่ เพือ่ เพิม่ โอกาส
ในการเข้าถึงอาชีพที่มีรายได้มั่นคง สามารถน�ำมาเลี้ยงดูลูก
ได้ตอ่ ไป นอกจากนัน้ หญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ยังมีการเก็บออมเงิน
เพื่อลูก สอดคล้องกับการศึกษาการด�ำเนินชีวิตของมารดา
วัยรุ่นหลังคลอด17,23 พบว่า หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นมีการวางแผน
อนาคตในหลายประเด็น และประเด็นที่ส�ำคัญคือการวาง
รากฐานอนาคตของบุตร โดยมารดาวัยรุ่นมีการวางแผน
ด้านความมั่งคงของบุตรเกี่ยวกับการศึกษาและทรัพย์สิน
เนื่องจากการตั้งครรภ์วัยรุ่นอาจท�ำให้ต้องหยุดเรียนกลางคัน
เมือ่ ไม่ได้เรียนต่อท�ำให้มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษาทีไ่ ม่สงู มากนัก ส่งผล
ให้ไม่สามารถท�ำงานที่มีความมั่นคงหรือมีรายได้สูง24 หญิง
ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น จึ ง ต้ อ งวางแผนการเก็ บ ออมเงิ น เพื่ อ ลู ก ใน
อนาคต เช่น การท�ำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือการแบ่งเงิน
ส่วนหนึ่งจากรายได้เพื่อเป็นเงินออมให้ลูกไว้ส�ำหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในอนาคต เพื่อให้ได้รับ
การศึกษาในระดับสูง และมีโอกาสประกอบอาชีพที่ดีต่อไป
นอกจากนั้ น การวางแผนการตั้ ง ครรภ์ ค รั้ ง ต่ อ ไปร่ ว มกั บ
ครอบครัว เพือ่ เว้นช่วงการมีบตุ ร ก็เป็นหนึง่ ในวิธกี าร/กลยุทธ์
ที่ใช้ในการสร้างสมดุลชีวิต เพราะหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นอยาก
เลี้ ย งบุ ต รให้ มี คุ ณ ภาพมากกว่ า การมี บุ ต รหลายคน
สอดคล้องกับการศึกษาประสบการณ์ชีวิตของมารดาวัยรุ่นที่
ตั้งครรภ์ซ�้ำ25 พบว่าสาเหตุหนึ่งของการตั้งครรภ์ซ�้ำในหญิง
ตัง้ ครรภ์วยั รุน่ เกิดจากการใช้ยาคุมก�ำเนิดทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
หรือมีความสามารถในการคุมก�ำเนิดต�ำ่ เช่น การหลัง่ ภายนอก
การลืมกินยาคุมก�ำเนิด การใช้ยาคุมก�ำเนิดฉุกเฉิน และ
การใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกวิธี เป็นต้น และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Cha26 พบว่าคูค่ รองมีสว่ นส�ำคัญในการตัดสินใจ
ตั้งครรภ์ ซึ่งแม้ว่าส่วนใหญ่การตั้งครรภ์ซ�้ำในวัยรุ่นเกิด
จากการไม่ ตั้ ง ใจก็ ต าม ดั ง นั้ น หากหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ ่ น มี
การปรึกษาและวางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปร่วมกับสามี
และครอบครัว ก็จะส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นสามารถ
ด�ำเนินชีวิตไปตามแผนที่วางไว้ได้ และการตั้งครรภ์ในครั้ง
ต่อไปมีแนวโน้มที่จะเป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ
การที่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นปรารถนาที่จะมีอนาคต
ที่ดี จึงตั้งใจท�ำงานหารายได้ ตั้งใจศึกษาต่อ เก็บออมเงิน
เพื่อลูกในอนาคต และวางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป ส่งผล
ให้ ชี วิ ต มี ค วามสุ ข และลงตั วมากขึ้ น มี ค วามมั่ นใจใน
การด�ำเนินชีวิตต่อไปเพราะรู้สึกว่าสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ผลจากการมีแหล่งสนับสนุนที่
ดีจากครอบครัว เช่น การมีคชู่ วี ติ ทีม่ คี วามรับผิดชอบ มุง่ มัน่
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ตั้งใจช่วยกันท�ำงานหารายได้ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเป็น
ที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน ส่งผลให้สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้
อย่างมีความสุข และก่อเกิดเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ ตาม
ทัศนะของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ครอบครัวที่สมบูรณ์ไม่จ�ำเป็น
ต้องประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก20 หากแต่องค์ประกอบ
หลักส�ำคัญ คือ ความมั่นคงในจิตใจของบุคคลในครอบครัว
การมีสายใยที่ผูกพัน ที่ค่อยๆ ก่อตัวและเชื่อมโยงกันอย่าง
กลมกลืน ในบางครอบครัวอาจเป็นความผูกพันทางสายเลือด
ที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลให้ ก� ำ ลั ง ใจซึ่ ง กั น และกั น ส่ ง ผลให้
ครอบครัวนั้นมีความสมบูรณ์และความสมดุลในชีวิตได้21
ข้อจ�ำกัดของการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษากระบวนการสร้างสมดุลชีวิตของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ที่ศึกษาเชิงลึกอย่างละเอียด และน�ำมาวิเคราะห์ค้นหา
เหตุหรือปัจจัย ที่น�ำไปสู่การปฏิบัติหรือการกระท�ำที่จะน�ำไป
สู่การสร้างความสมดุลในชีวิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้
มุ่งเน้นที่จ�ำนวนผู้ให้ข้อมูล ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงอาจมีจ�ำนวน
น้อย ไม่สามารถอ้างอิงไปสู่พื้นที่ หรือบริบทอื่นได้ แต่
สามารถน�ำไปศึกษาเพิ่มเติม หรือเปรียบเทียบในบริบทที่มี
ความคล้ายคลึงกันได้
สรุป
การศึก ษากระบวนการสร้า งสมดุล ชีวิ ต ของหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่น พบแนวคิดหลักของกระบวนการ คือ “การมี
ชีวิตสมบูรณ์และพึ่งตนเองได้” ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ส�ำคัญ คือ 1) ปัจจัยเงื่อนไข ได้แก่ ต้องการที่จะมีครอบครัวที่
สมบูรณ์ ต้องการมีอนาคตทีด่ ี และมีคชู่ วี ติ ทีม่ คี วามรับผิดชอบ
2) วิธีการ/กลยุทธ์ที่ใช้ในการเผชิญสถานการณ์ ได้แก่ ตั้งใจ
ท�ำงานหารายได้ ตั้งใจศึกษาต่อ เก็บออมเงินเพื่อลูก และ
วางแผนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และ 3) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ
พึ่งตัวเองได้ รู้สึกมั่นคงปลอดภัย และมีครอบครัวที่สมบูรณ์
ข้อเสนอแนะและการน�ำไปใช้
1. สามารถน�ำผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนารูปแบบ
การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์วยั รุน่ ให้มชี วี ติ ทีส่ มดุล เช่น การเสริมพลัง
ให้ตงั้ ใจท�ำงานหรือศึกษาต่อ การวางแผนเก็บออมเงินเพือ่ ลูก
และการวางแผนการตัง้ ครรภ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในครัง้ ต่อไป
2. การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาหาความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ เช่น การสนับสนุนทางสังคม สัมพันธภาพ
ระหว่างคู่สมรส ความต้องการที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์
และความต้องการมีอนาคตทีด่ ี กับสมดุลชีวติ ของหญิงตัง้ ครรภ์

วัยรุ่น และอาจพัฒนาเป็นโปรแกรม “การสร้างสมดุลชีวิต
ของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น” ต่อไป
การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ
ทีมผู้วิจัยทุกคนมีส่วนร่วมในการท�ำวิจัย ตั้งแต่การเขียน
โครงร่างการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนบทความวิจัย โดยร่วมกันปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิจัยครั้งนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
แหล่งทุนสนับสนุน
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยได้รับความกรุณาและความความช่วยเหลือจาก
บุคคลและองค์กรหลายฝ่าย ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ
ค�ำแนะน�ำทีเ่ ป็นประโยชน์ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยฝากครรภ์ โรงพยาบาล
ทั้ง 2 แห่งที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และอ�ำนวยความสะดวกในการ
เก็บข้อมูลเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ให้ความ
ร่วมมือในการวิจัย ซึ่งถือเป็นก�ำลังส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้งานวิจัยครั้งนี้
ส�ำเร็จลงได้
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