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Abstract
The aims of this research was to understand the condition of life management on unintended
pregnancy crisis of adolescent girls living in the East province. The research was constructed using
narrative method in qualitative research. Five female adolescent who had experience in crisis
pregnancy life between 10-19 years old were key informants by selected purposive sampling and 1735 years old at present. The Setting was selected from high teenage birth rate in the east province of
Thailand. The results found that 6 elements which were to condition of situation in life crisis
management consisted of 1) evaluated problems 2) quantity of situation related with problem
solving methods 3) level of setting boundary 4) interaction with other people 5) communication
process and 6) management results. These findings suggested that unintended pregnancy crisis
caused many problems, lack of support, and out of control. However, unintended pregnancy crisis
was improved by reducing the problems, supporting from others and self-positive communication.
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การจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น
ภายใต้บริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก15
ปิยวรรณ ทัศนาญชลี26
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ37
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ48
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามูลเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการจัดการชีวิตในภาวะ
วิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก โดยดาเนินการศึกษาตาม
แนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการศึกษาการเล่าเรื่อง (Narrative Method)
เป็นหลักในการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลหลัก คัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจงจาก ผู้หญิงที่เคยมีประสบการณ์การ
ตั้งครรภ์ ไม่ พ ร้ อมในขณะที่ อายุ ระหว่าง 10-19 ปี จ านวน 5 คน ปั จจุ บั น อายุระหว่ าง 17-35 ปี โดยพื้ น ที่ ที่ ใช้ ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีอัตราการคลอดบุตรจากหญิงวัยรุ่นสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของ
ประเทศ ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุและเงื่ อนไขในสถานการณ์ของการจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ประกอบด้วย 1) การประเมินปัญหา 2) จานวนของสถานการณ์กับกลไกการจัดการ 3) ขอบเขตและระดับของพื้นที่
4) ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 5) กระบวนการสื่อสาร และ 6) ผลสะท้อนกลับจากการจัดการ โดยพบว่าเงื่อนไขสาคัญที่
นาไปสู่วิกฤตเกิดจากการประสบปัญหาหลายด้าน ขาดการสนับสนุน และประเมินปัญหาว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และ
เงื่อนไขที่นาไปสู่การคลี่คลาย คือการลดปริมาณปัญหาลง โดยการจัดการปัญหาและการช่วยเหลือจากภายนอก รวมถึง
การสื่อสารเชิงบวกกับตนเอง
คำสำคัญ: การจัดการชีวิต ภาวะวิกฤต การตั้งครรภ์ไม่พร้อม หญิงวัยรุ่น การเล่าเรื่อง
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ที่มาและความสาคัญ
ธรรมชาติของสังคมมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สังคมถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยี
เครื่อ งจั กรต่าง ๆ ที่ ถูกน ามาใช้แทนที่ มนุ ษ ย์ การผลิ ต สิ นค้ าจากเครื่องจักรสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต่างกับการพัฒนาด้านการสื่อสารที่ย่อโลกให้เล็กลง ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันประเทศไทย
เร่งส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้มีความสามารถในแข่งขันกับประเทศอื่ นได้ โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกที่
ถูกกล่ าวถึงในแง่ของการเป็ น แหล่ งท่อ งเที่ ยวระดับ นานาชาติ เป็ นแหล่ งนิ คมอุตสาหกรรม มีท่ าเรือ น้าลึ ก มี การ
คมนาคมที่สะดวกสบายและอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง ทาให้สถานที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งพักผ่อนสาหรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับผู้เดินทางมาแสวงหางานทาและนักลงทุน แต่การดึงดูดผู้คนเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว
ย่อมมาพร้อมกับปัญหาทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งคือ ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก จากการรายงานของสานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2558) ที่พบว่าในปี พ.ศ.2557 มีอัตราการคลอดบุตรของหญิงวัยรุ่นอยู่ใน
อัตรา 46.3 รายต่อ 1,000 คน อัน ตราส่ว นนี้นับว่าเป็ นอัตราการคลอดที่สู งกว่าของประเทศในภูมิภ าคเอเชียและ
แปซิฟิคที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ราย ต่อ 1,000 คน (UNFPA Thailand, 2013) ซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังกล่าว
เป็นปัญหาในระดับสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบอื่น ๆ ตามมา เช่น การออกจากระบบการศึกษากลางคันและส่วน
ใหญ่ไม่ได้กลับมาเรียนต่อ ปัญหาการทอดทิ้งบุตร ปัญหาด้านสุขภาพจากการทาแท้งซึ่งทาให้รัฐต้องสูญเสียเงินในการ
ดูแล การสูญเสียทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านบนพื้นฐาน
ความเข้าใจต่อหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม เนื่องจากกลุ่มหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมเหล่านี้มีแนวโน้มเข้าสู่การใช้
ความรุนแรงในการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูง (ยุวนาถ ทิฐิคาฉาย, 2552)
เมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงในปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่นพบว่าช่วงอันตรายที่สุด คือ ช่วงที่หญิง
วัย รุ่ น รั บ รู้ ว่าตนเองตั้ งครรภ์ ในขณะที่ ยั งไม่ มี ค วามพร้ อ ม หรื อ เป็ น ครรภ์ ที่ ต นไม่ ต้ อ งการ ท าให้ เกิ ด ความเครี ย ด
ไม่สามารถรับมือต่อปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาได้ ประกอบกับทางเลือกของการแก้ปัญหามีอย่างจากัด ทาให้หญิงวัยรุ่น
ตกอยู่ใน “ภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” จึงนาไปสู่การจัดการปัญหาอย่างผิดทาง ดังเช่นการทาแท้ง การทาร้าย
ตนเอง การฆ่าตัวตาย เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวกลับยิ่งซ้าเติมปัญหาให้มีมากขึ้นส่งผลให้ชีวิตเต็มไปด้วยความ
สับสน ไม่เป็นระเบียบ จนกระทั่งเจ็บป่วยทางจิตได้ แต่อย่ างไรก็ตามหากวัยรุ่นหญิงมีการจัดการชีวิตตนเองได้ย่อมทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทาให้ชีวิตกลับคืนสู่ความสมดุลได้ดังเดิม
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งทาความเข้าใจต่อการจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น นาไปสู่
การสร้างแนวทางป้องกันหรือลดความรุนแรงในภาวะวิกฤตให้กับหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ทฤษฎี ภ าวะวิกฤตของอคิ ล เลอรา (Aguilera’s Theory of Crisis Intervention) ได้ อธิบ ายถึ งวิก ฤตว่าเป็ น
ภาวะอันตรายอันเนื่องมาจากสถานการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่คาดคิดแต่กลับคุกคามต่อบุคคล ทาให้บุคคลถูกลด
ความสมดุลในชีวิตลง มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตอย่างรวดเร็ว มีกลไกการรับมือต่อปัญหาน้อยลงในขณะที่ความเครียด
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เพิ่มมากขึ้นทาให้ชีวิตไม่สมดุลอีกต่อไป หากมีทักษะการจัดการต่อความเครียดไม่ดีจะทาให้บุคคลเข้าสู่ภาวะวิกฤต
อคิลเลอรา ยังได้อธิบายถึงองค์ประกอบความสมดุลที่เป็นตัวแปรสาคัญในกระบวนการรับรู้ต่อเหตุการณ์ในแต่ละบุคคล
กับทางออกของปัญหา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู้ต่อเหตุการณ์ (Perception of Event) เป็น
การรับ รู้จากการให้ ความหมายของบุ คคลต่อเหตุการณ์ ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ ของบุคคลว่าเคยประสบเหตุการณ์
ร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ 2) ปัจจัยเกื้อหนุนในสถานการณ์ (Available Situational Support) เป็นองค์ประกอบที่ช่วย
สนับ สนุน บุคคลในการแก้ปัญ หาหากปราศจากการเกื้อหนุนเหล่านี้จะทาให้ มีระดับความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้น จนไม่
สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู่ ส มดุ ล ได้ 3) กลไกการเผชิ ญ ปั ญ หา (Coping Mechanisms) เป็ น วิ ธี ก ารที่ บุ ค คลใช้ ในการ
แก้ปัญหา มุ่งลดความเครียด หากบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองจากกลไกการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทาให้
ปั ญ หาเกิ ด การสะสมจนไม่ ส ามารถแก้ ไขได้ ด้ ว ยวิธี ก ารปกติ ท าให้ บุ ค คลเหนื่ อ ยล้ าและเข้ าสู่ ภ าวะวิก ฤตในที่ สุ ด
(Aguilera, 1989) และจากการศึกษาพบว่า สิรินุช เสงี่ยมศักดิ์ (2548: 23) ได้ที่อธิบายวิกฤตของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
มีความเกี่ยวข้องกับ ลั กษณะทางจิตที่ไม่สมบู รณ์ เพราะรับรู้ส ถานการณ์ ว่าเป็นสิ่ งคุกคาม ไม่มีกลไกจัดการปัญ หา
ประกอบกับไม่ได้รับการสนับสนุน ในทางกลับกันผลการศึกษาของ รัชดาภรณ์ ใจอ้าย (2551) ได้อธิบายว่าหากบุคคล
มีการจัดการชีวิตที่ดีย่อมทาให้เกิดการปรับเปลี่ยน เกิดการเรียนรู้ มีวิธีการที่เหมาะสม สอดคล้องกับการศึกษาของ
สวนีย์ สุขเจริญ (2553: 31) ที่พบว่าการจัดการกับอารมณ์ของตนเองทาให้ลดการกระตุ้นสถานการณ์ไม่พึงประสงค์
และลดการทาร้ายตนเองและผู้อื่น
แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการอธิบายถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตเมื่อหญิงวัยรุ่นต้องเผชิญ
ต่อภาวะวิกฤตดังกล่าว ซึ่งการทาความเข้าใจถึงสาเหตุและเงื่อนไขดังกล่าวต้องอาศัยการศึกษาเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง
และลึกซึ้งถึงสาเหตุของการเกิดวิกฤต เพื่อทาความเข้าใจถึงกระบวนการที่ถูกนามาใช้ในการจัดการชีวิต และนาไปสู่
การคลี่คลายภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมดังกล่าว ซึ่งสาเหตุและเงื่อนไขดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องทั้งภายในของ
ตั ว ผู้ ป ระสบวิ ก ฤตการตั้ งครรภ์ ไม่ พ ร้ อ ม และสภาพแวดล้ อ ม ผู้ วิ จั ย จึ งได้ ด าเนิ น การศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) และใช้กระบวนการศึกษา
การเล่ าเรื่ อ ง (Narrative Method) เป็ น หลั กในการศึ กษา เนื่ อ งจากจุ ด เด่ น ของกระบวนการนี้ คื อการเปิ ดโอกาส
ให้ ผู้ เป็ น เจ้ า ของประสบการณ์ ไ ด้ คั ด สรรเหตุ ก ารณ์ ที่ มี ค วามหมาย (Meaningful) และมี ค วามส าคั ญ ในชี วิ ต
(Significant) (Hans, 2006: 1050) ด้ ว ยตนเอง โดยกระบวนการนี้ เหมาะสมต่ อ การน ามาศึ ก ษากั บ เรื่อ งราวชี วิ ต
ที่เบี่ยงเบนไปจากสังคม หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมถูกลดรอนอานาจของการออกเสียง สังคมไม่คาดหวังต่อบุคคล
เหล่านี้ ดังนั้นกระบวนการศึกษาการเล่าเรื่องจึง มีความเหมาะสมต่อการเปิดพื้นที่และมอบอานาจให้กับผู้เป็นเจ้าของ
ประสบการณ์ได้เรียบเรียงเรื่องราวและถ่ายทอดออกมาด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษามูลเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ในการจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ของหญิงวัยรุ่น ภายใต้บริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือผู้หญิง ที่เคยมีป ระสบการณ์การตั้งครรภ์ในช่วงอายุ 10-19 ปี จานวน 5 คนโดยให้ผู้หญิ ง
เหล่ านี้ ส ามารถนึ ก ย้ อ นและถ่ายทอดเรื่ องราวในอดี ต เกี่ย วกั บ วิก ฤตที่ ป ระสบในขณะตั้งครรภ์ ไม่ พ ร้อ มได้ ดั งนั้ น
การศึกษาครั้งนี้จึงเรียกผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “หญิงวัยรุ่น” ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์การคัดเลือกหลัก
คือ เป็นบุคคลที่ตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม ได้แก่ ไม่ได้วางแผนมีบุตร ยังอยู่ในวัยเรียน ไม่พร้อมด้านการเงิน
ไม่ได้อยู่ในภาวะต้องการมีบุตร การตั้งครรภ์สร้างปัญหาที่กระทบกับการดาเนินชีวิต ในขณะที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้น เคย
แสดงออกถึงความเครีย ดระดับ สู งจนกระทบกับการดาเนินชีวิต โดยใช้การประเมิน จากการรายงานตั ว เองในแบบ
ประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองจากกรมสุขภาพจิต และรายงานว่าปัจจุบันไม่อยู่ในภาวะเครียดจากการ
ตั้งครรภ์แล้วจึงตั้งครรภ์ต่อไป การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการ Snowball โดยเริ่มจากการได้รับคาแนะนาจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เช่น เจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่จาก
กรมอนามัย เป็นต้น จากนั้นจึงได้รับคาแนะนาจากบุคคลในพื้นที่ของจังหวัดแห่งนี้ต่อไปจนกระทั่งข้อมูลอิ่มตัว เมื่อ
ได้รับการแนะนาแล้วผู้วิจัยจึง ประเมินคัดเลือกบุคคลที่สอดคล้องตามเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงอธิบายวัตถุประสงค์และการ
พิทักษ์สิทธิ์ให้กับผู้ให้ข้อมูล โดยกระบวนการเก็บข้อมูลเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ให้ข้อมูลแสดงความยินยอมและมีความยินดี
เข้าร่วมการวิจัย ดังนั้ น การศึกษาครั้งนี้มีผู้ ให้ ข้อมูลหลักที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกและยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
จานวนทั้งสิ้น 5 คน
สนามวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกด้วยวิธีเจาะจง โดยคัดเลือกจังหวัดแห่งนี้จากการมีสถิติของหญิงวัยรุ่นที่คลอด
บุตรในพื้นที่สูงเป็นอันดับต้นของประเทศตามสถิติอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2557 (สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558) และคัดเลือกจากคุณลักษณะของพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเป็น
แหล่งอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีการหลั่งไหลของหลากหลายเชื้อชาติทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ และเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตเมื่อต้องเผชิญต่อวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น
การดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทางการศึกษาเชิงชาติพันธุ์
วรรณนา (Ethnography) และใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่า (Narrative) มาเป็นวิธีการสาคัญในการทาความเข้าใจโลกของ
ผู้เล่า ลดข้อจากัดของกระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่นที่ให้ความสาคัญกับบางประเด็นที่ศึกษา แต่เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้ต้องอาศัยการถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตที่มีความต่อเนื่อง จุดเปลี่ยนของชีวิตที่นาไปสู่ภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ดังนั้นวิธีการศึกษาเรื่องเล่านี้จึงมีความเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ผู้เล่าได้เผยความรู้เกี่ยวกับวิกฤตการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่ตนเองประสบมา ถ่ายทอดการตีความออกมาเป็นเรื่องราวชีวิต โดยวิธีการนี้มีจุดเด่นคือผู้เล่าเป็นผู้มี
อานาจต่อการคัดเลือกเรื่องราว เป็ นผู้มีความรู้ที่สุดในปรากฏการณ์นั้น ดังนั้นการศึกษาเรื่ องเล่านี้จึงเป็นวิธีการเปิด
พื้ น ที่ ของการสนทนา (Conversation Space) ที่ เคยถู ก กดทั บ จากความเป็ น ปกติข องสั งคม (Han, 2006: 10471075) จึงเป็นวิธีการที่ช่วยลดข้อจากัดของการศึกษาลง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เข้าสู่พื้นที่ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 จนถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ทางาน
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เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา จากนั้นผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ศึกษาโดยใช้วิธีการศึกษาเรื่องเล่าโดยผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้เล่าเรื่องราวของตนเองในการเผชิญต่อวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
และกลไกการจัดการชีวิต ผู้วิจัยเป็นผู้รับฟังและตั้งคาถามที่เน้นการขยายความและกระตุ้นความทรงจาในการเล่าย้อน
ระลึกถึงเรื่องราว (Reflective) เป็นคาถามที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจ ลดความรู้สึกอคติหรือการตาหนิติเตียน ให้
อิส ระและอานาจต่อผู้ เล่ า และให้ เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นล าดับเหตุการณ์ การรับรู้ การตีความ การให้
ความหมายจึงค่อยก่อร่างสร้างตัวตามมุมมองของผู้ให้ข้อมูลเอง (Participant’s Perspective) ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับจึง
ไม่ใช่เป็น การตอบคาถามว่าชีวิตเป็ นอย่างไร แต่ทาให้ ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาถูกนามาตีความและนา
กลับมาเล่าใหม่เป็นอย่างไร (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2552: 1-22)
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบสร้างของเรื่องสั้นและบทละคร (เกศราพร พรหมนิมิตกุล,
2558) เนื่ องจากการวิเคราะห์ เรื่องเล่ าของผู้ ให้ ข้อมูลหลั กนั้นเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง มีโครงสร้างเรื่องแบบเดียวกับ
โครงสร้างของบทละครที่นาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายมาถักทอให้มีจุดเริ่มต้น ตอนกลางและตอนจบ โดยเริ่ม
จากการขอให้ผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกเรื่องที่มีความหมายและเป็นสถานการณ์สาคัญต่อการเกิดวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
และสถานการณ์ ก ารจั ด การวิ ก ฤตอั น น าไปสู่ ก ารคลี่ ค ลายของภาวะวิ ก ฤต น ามาวิ เคราะห์ โ ครงเรื่ อ งแยกตาม
องค์ประกอบการประกอบสร้างผ่านตัวบทที่สาคัญ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เค้าโครงเรื่อง 2) ลักษณะของการเกิด
เหตุการณ์ 3) ฉาก 4) ผู้เกี่ยวข้อง 5) ภาษา 6) แนวคิดหลักของการเล่าเรื่อง เพื่อค้นหาโครงสร้างของสถานการณ์สาคัญ
ได้แก่ สถานการณ์วิกฤต และสถานการณ์คลี่คลายวิกฤต โดยมีขั้นตอนดาเนินการศึกษาดังนี้
1. การลงสารวจพื้นที่ ผู้วิจัยได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา โดยการขอเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทีม
สหวิชาชีพที่ทางานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ
ทาให้ มีโอกาสพบกับ ผู้ให้ ข้อมูล คนแรกจากการแนะนาของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ของจังหวัดแห่ งนี้
จากนั้นผู้วิจัยได้มีโอกาสพบผู้ให้ข้อมูลรายอื่นจากคาแนะนาและบอกต่อของผู้ให้ข้อมูลและผู้ที่อยู่ในพื้นที่
2. ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละราย โดยการขอให้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์สาคัญในชีวิต
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตเพื่อนาไปสู่การ
คลี่คลายวิกฤตการตั้งครรภ์ โดยคาถามที่ใช้จะเป็นคาถามที่เปิดกว้าง เป็นคาถามที่กระตุ้นให้ เกิดการนึกย้อนอดีตและ
เน้นการสร้างความเข้าใจโดยผู้วิจัยไม่ตาหนิหรือจับผิด ทั้งนี้เมื่อถึงเหตุการณ์ที่เป็นสถานการณ์วิกฤต (Climax) ผู้วิจัย
จะเสริม คาถามที่ เน้ น การบรรยายถึงรายละเอีย ดตามแต่ ล ะองค์ป ระกอบ จากนั้น ผู้ วิจัยขอให้ ผู้ ให้ ข้อมู ล คั ดเลื อ ก
สถานการณ์ที่มีความสาคัญในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ โดยแบ่งออกเป็น สถานการณ์วิกฤตและสถานการณ์คลี่คลาย
วิกฤต เพื่อนามาแยกตามองค์ประกอบในบทวิเคราะห์เรื่องเล่า
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาเรื่องราวของผู้ให้ข้อมูลทั้ง 5 รายมาคัดแยกตามองค์ประกอบการประกอบสร้าง
ทั้ง 6 องค์ประกอบ จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงสาเหตุที่แท้จริงจากแต่ละองค์ประกอบเพื่อนามาสู่ การ
ค้น หามู ล เหตุ แ ละเงื่อ นไขที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การจั ด การชี วิต ในภาวะวิก ฤตการตั้ งครรภ์ ไม่ พ ร้อ ม โดยกระบวนการนี้
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เป็นวิธีการตีความเปรียบเทียบข้อมูล ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบฉาก (Setting) ในสถานการณ์วิกฤตและสถานการณ์
คลี่คลายวิกฤต ทาให้เห็นถึงความสอดคล้องและความแตกต่างของทั้งสองสถานการณ์อันนาไปสู่ข้อสรุปของสาเหตุ
ในแต่ละสถานการณ์
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ เวลาอยู่ ในพื้ น ที่ เป็ น ระยะเวลาทั้ งสิ้ น 10 เดื อน เริ่ ม จากการเข้ าสู่ พื้ น ที่ ในลั ก ษณะของการเป็ น
อาสาสมัคร ในกระบวนการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยขอให้เจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องคัดเลือกผู้หญิงที่เคยตั้งครรภ์
ในช่วงวัยรุ่นและมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์แต่ปัจจุบันสามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ เมื่อ ผู้วิจัยได้รับการแนะนา
ให้รู้จักกับผู้ให้ข้อมูลจนเกิด ความสนิทสนม ไว้วางใจต่อการบอกเล่าเรื่องราวส่วนตัว ผู้ให้ข้อมูล จึงสอบถามเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานการณ์ตั้งครรภ์จากผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนามาประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูล จากนั้นจึงขอความความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมการศึกษา เมื่อผู้ให้ข้อมูลแสดงความพร้อมและ
ความยินดีให้ข้อมูลกับผู้วิจัย แล้ว ผู้วิจัยจึงเริ่มกระบวนการเก็บข้อมูลโดยขอให้ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับภาวะวิกฤตการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้ผู้วิจัยได้ทราบ ตลอดการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะถอดเทปแบบคาต่อคา วิเคราะห์แล้วนาไปให้ผู้ให้ข้อมูล
ตรวจสอบการตีความ และนามาปรับปรุงเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลมากที่สุด จากนั้นนากลับไปให้ผู้ให้ข้อมูล
ยื น ยั น ข้ อ มู ล (Member Check) ด้ ว ยการลงนามในเอกสารในครั้งสุ ด ท้ า ย นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ ก ารตรวจสอบ
ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ควบคู่กับการยืนยันข้อมูลดังกล่าว โดยการเทียบเคียง
ข้อ มู ล จากแหล่ งข้ อมู ล ที่ แ ตกต่ างกัน เช่ น พ่ อ แม่ ข องผู้ ให้ ข้ อ มูล สามี เพื่ อ น นายจ้ าง เป็ น ต้ น หากข้อ มู ล มี ความ
สอดคล้ อ งกั น ผู้ วิจั ย จึ งเลื อ กน าข้ อมู ล ดั งกล่ าวมาวิเคราะห์ และน าเสนอต่ อไป นอกจากนี้ ผู้ วิจั ยได้ ใช้ กระบวนการ
ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือในกระบวนการวิเคราะห์ ด้วยวิธีการสร้างเส้นทางการตรวจสอบ (Audit Trail) ด้วยการ
นาข้อมูลที่ได้บันทึกในระยะต่าง ๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบและนามาสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของข้อมูลเพื่อให้
เกิดการตรวจสอบอคติของผู้วิจัย
การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนิ นการขอพิจารณาจริยธรรมสาหรับการวิจัยมนุษย์กับคณะกรรมการจริยธรรม
สาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับความเห็นชอบให้ดาเนินการ
ศึกษาได้ ตามหมายเลขรับรอง SWUEC/E-071/2559 นอกจากนี้ก่อนการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทุกคนจะได้รับการชี้แจง
การพิทักษ์สิทธิ์จากผู้วิจัย โดยลงลายมือชื่อร่วมกันในเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัย (Informed Consent) ในกรณีที่ผู้ให้
ข้อมูลอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องได้รับคายินยอมจากผู้ปกครองร่วมด้วย ในกระบวนการศึกษาผู้วิจัยจะใช้ความระมัดระวัง
อย่ า งมากต่ อ การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบกระเทื อ นต่ อ ความรู้ สึ ก ของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล และผู้ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
ในกระบวนการนาเสนอผลการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้นามสมมติแทนชื่อและสถานที่จริง ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์
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หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ข้อมูลถูกเก็บอยู่ในตู้เอกสารที่มีการล็อคกุญแจโดยมีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ได้ และจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีจากนั้นจึงทาลายทั้งหมด
ผลการวิจัย
การศึกษาได้เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 5 ราย ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 17-35 ปี มีประสบการณ์การ
ตั้งครรภ์แรกในช่วงอายุ 15-19 ปี ยังอยู่ร่วมกับสามีคนเดิมจานวน 4 รายและแยกทางกับสามีจานวน 1 ราย ปัจจุบัน
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีบุตร 1 คนจานวน 3 ราย มีบุตร 2 คน จานวน 2 ราย อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ 1 ราย ผลการศึกษาถึง
มูลเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่น
ภายใต้บริบทจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก มาจากการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 5 คน และคัดเลือก
สถานการณ์สาคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤต และการคลี่คลายวิกฤตเพื่อนามาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบสร้าง 6 องค์ประกอบ
(เกศราพร พรหมนิมิตกุล , 2558) ได้แก่ 1) เค้าโครงเรื่อง 2) ลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ 3) ฉาก 4) ผู้ เกี่ยวข้อง
5) ภาษา 6) แนวคิดการเล่าเรื่อง จากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ ตีความเปรียบเทียบถึงสาเหตุของแต่ละองค์ประกอบเพื่อ
นามาสู่การค้นหามูลเหตุและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตในภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีรายละเอียด
ดังนี้
1. เค้าโครงเรื่อง
ผลการศึกษาพบว่าผู้ ให้ ข้อมู ล ได้แสดงออกถึ งการจั ดการและไม่จัด การปั ญ หาในสถานการณ์ วิกฤต แต่
แสดงออกถึงการจัดการปัญหาในสถานการณ์คลี่คลายโดยเลือกรูปแบบการจัดการด้วยตนเองและการยอมรับความ
ช่วยเหลือ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบเค้าโครงเรื่องพบว่าการแสดงพฤติกรรมการจัดการที่แตกต่างกัน เกิดจาก
“การประเมินปัญหา” ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
1.1 สถานการณ์วิกฤต ผู้ให้ข้อมูลได้ประเมินปัญหาตามความสามารถของตนเองว่าไม่สามารถจัดการได้ และ
ประเมินตนเองว่าสามารถจัดการได้แต่กลับได้ผลเชิงลบ ดังนี้ 1) ประเมินว่าจัดการไม่ได้จึงนาไปสู่การไม่จัดการ ดังเช่น
คาพูด “หนูโดนตีหนัก ๆ อย่ำงนี้มำ 3 ครั้ง 4 ครั้ง แล้ว หนูโดนขังที่บ้ำนไม่ให้หนูออกไปไหน หนูทำอะไรไม่ได้ ” (ผู้ให้
ข้อมูลรำยที่ 1) 2) ประเมินว่าจัดการปัญหาได้แต่ได้ผลลัพธ์ในเชิงลบ ดังคาพูด “หนูเคยนั่งร้องไห้กรีดแขนตัวเองกะว่ำ
ประชด ผลก็คือมันกลับมำตีหนูว่ำทำไปทำไม” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 4)
1.2 สถานการณ์ คลี่คลายวิกฤต ผู้ ให้ ข้อมูล ได้ประเมินความจาเป็นในการจัดการปัญ หา แบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่ 1) ประเมินว่าปัญหามีความจาเป็นในการจัดการจึงจัดการ จึงพิจารณาหารูปแบบการจัดการที่เหมาะสม
ได้แก่การจัดการด้วยตนเอง และการยอมรับการสนับสนุนจากแหล่งช่วยเหลืออื่น ดังคาพูด “หนูไม่ได้รักไม่ได้ชอบแฟน
หรอก หนูรักอีกคนแต่ว่ำเอำวะลูกจะได้มีพ่อ มันจำเป็นต้องแต่งก็แต่ง ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 3) 2) ประเมินปัญหาว่าเป็น
สิ่งที่ไม่จาเป็นต้องจัดการ จึงไม่จัดการ นั่นคือการประเมินว่าต้นเหตุของปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่จาเป็นต้องแก้ไข หรือแก้ไขได้
ยากจึงเลือกไม่จัดการแต่ใช้วิธีการหลีกเลี่ยงหรือเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมใหม่ ดังคาพูด “แฟนก็ไม่ได้หยุดที่หนูนะเค้ำก็
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มีผู้หญิงอื่นไปเรื่อย ๆ หนูก็น้อยใจมำก ๆ บำงทีหนูก็ไปเปิดหนังสืออ่ำน เรำรู้ว่ำทุกสิ่งทุกอย่ำงบนโลกนี้มันเหมือนกรรม
นะ มันไม่มีใครหนีได้หนูก็นั่งสวดมนต์ไปเรื่อย เออปล่อยมันไปเหอะ ทุกอย่ำงมันเป็นไปตำมกรรมที่เรำเคยทำไว้กับพ่อ
กับแม่ ก็ไม่ได้ไปตบตีเค้ำแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 4)
2. ลักษณะของการเกิดเหตุการณ์
ผลการศึ ก ษาพบว่ าลั ก ษณะของการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ในสถานการณ์ วิก ฤตมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ จ ากั ด
ด้านกายภาพ, การถูกตัดความช่วยเหลือ, ด้านการใช้ชีวิตและมีความขัดแย้งกับสามี แต่ปรากฏว่าในสถานการณ์
คลี่คลายมีการแก้ปัญหา, การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเป้าหมายของชีวิต และการเปลี่ยนแหล่งพึ่งพิง จากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันเกิดจาก “จานวนของสถานการณ์กับกลไก
การจัดการ” ใน 4 รูปแบบ ดังนี้
2.1 สถานการณ์วิกฤต แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เกิดสถานการณ์ที่เพิ่มปัญหาในภาวะวิกฤต เช่น
อุบัติเหตุ เกิดปัญหาความขัดแย้งแทรกแซงกระบวนการจัดการชีวิต ดังเช่นคาพูด “พี่ก็จัดงำนแต่งงำนหวังว่ำพ่อจะให้
อภั ย แต่ วัน แต่ งงำนพ่ อเค้ำก็ไม่ได้มำค่ะ (เสี ยงสั่ น ) เค้ ำคงยังโกรธพี่อ ยู่ (น้ ำตำไหล)” (ผู้ ให้ ข้อมูล รำยที่ 5) 2) เกิ ด
สถานการณ์ที่ลดกลไกและการสนับสนุนในการจัดการปัญหา เช่น การถูกลดหรือตัดความช่วยเหลือเมื่อรู้ว่าหญิงวัยรุ่น
กาลังตั้งครรภ์ ดังคาพูด “หนูไม่ได้ทิ้งเค้ำนะคะ เค้ำคงคิดว่ำมีลูกแล้วมีภำระเยอะเค้ำก็ทิ้งหนูไปเลย” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 1)
2.2 สถานการณ์คลี่คลายวิกฤต ลักษณะของการเกิดเหตุการณ์นาไปสู่การคลี่คลายวิกฤต แบ่งออกได้เป็น
2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เกิดสถานการณ์ที่ช่วยลดปัญหาในภาวะวิกฤต ช่วยลดอุปสรรคในการจัดการชีวิต ดังเช่น การได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านค่าใช้จ่าย 2) เกิดสถานการณ์ที่เพิ่มกลไกและการสนับสนุนการจัดการปัญหา เช่น ได้รับความ
ความเห็นใจจากครอบครัว ดังคาพูด “แม่พี่เค้ำไม่ซ้ำเติมเรำเลยนะ ไม่ว่ำ ไม่ดุด่ำ ไม่ตีเรำ มันโล่ง มันรู้สึกว่ำอย่ำงน้อย
แม่ก็อยู่ข้ำงเรำ กอดกันแต่ไม่มีคำพูด แล้วก็คือ แม่ก็ให้แต่งงำน ก็ไม่ต้องไปทำแท้งแล้วนะ”(ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 5) ทาให้
หญิงวัยรุ่นไม่อยู่ในภาวะวิกฤตนานจนเกินไป
3. ฉาก
ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นภายในบ้านทั้งในขณะที่มีและไม่มีสมาชิกอื่นอยู่และเกิดขึ้น
ภายนอกบ้าน ในขณะที่สถานการณ์ คลี่คลายวิกฤตเกิดขึ้นในที่พักอาศัยของตนเอง ผู้อื่น และที่พักสาธารณะ จากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าทั้งสองสถานการณ์แตกต่างกันเกิดจาก “ขอบเขตและระดับของพื้นที่” ดังนี้
3.1 สถานการณ์วิกฤต แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับได้แก่ 1) ระดับพื้นที่ส่วนบุคคล โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้มี
อานาจมากที่ สุด โดยเลื อกปิ ดพื้น ที่ เพื่อทาพฤติกรรมเชิงลบ เช่น ฆ่าตัว ตาย ทาร้ายตนเอง ดื่มยาขับ เลือด เป็น ต้น
ดังคาพูด “ตอนที่ไม่มีใครหนูก็หำเชือกมำผูกคอตำยตำมที่แม่ หนูบอกแหละ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 1) 2) ระดับพื้นที่ของ
ครอบครัว พบว่าระดับนี้ มีบรรทัดฐานและค่านิยมภายในบ้านควบคุมสมาชิกของครอบครัวที่ทาให้เกิดความขัดแย้ง
“หนูพูดอ้อมๆ กับแม่ ถ้ำท้องจะเป็นยังไง แม่ก็บอกว่ำเดี๋ยวมึงโดนพ่อแน่ เครียดสิ หนูคิดอย่ำงเดียวต้องหนี ” (ผู้ให้
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ข้อมูลรำยที่ 2) และ 3) ระดับพื้นที่ของส่วนรวม มีขอบเขตแบบเปิดกว้างและพบว่ามีกฎหมายและกฎระเบียบของแต่
ละสถานที่ที่ต้องยึดถือร่วมกัน แต่ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ปฏิบัติตาม ดังคาพูด “หนูตำมไปถึงห้องโรงแรมเลย กระชำกผู้หญิงที่
แย่งแฟนหนูออกมำตบหน้ำโรงแรมทั้งท้อง ๆ นี่แหละ แต่ทีนี้มัน(สำมี)ก็ตีหนูนะ บอกว่ำมำยุ่งอะไร มันบอกว่ำมันอำย
ให้กลับไปคุยที่บ้ำน” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 2)
3.2 สถานการณ์คลี่คลายวิกฤต ฉากที่นาไปสู่การคลี่คลายวิกฤต มีความเกี่ยวข้องกับระดับของพื้นที่ แบ่งได้
เป็ น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ พื้น ที่ของครอบครัว สามารถคลี่คลายวิกฤตได้จากการที่ สมาชิกในครอบครัวใช้พื้นที่
ร่วมกันได้อย่างไม่ขัดแย้ง ยอมรับเปิดพื้นที่ให้สมาชิกใหม่เข้ามา เช่น การยอมรับสามีของหญิงวัยรุ่น การยอมรับบุตรใน
ครรภ์ของลูกสาว ดังคาพูด “พ่อเค้ำก็ยอมให้พำแฟนพำลูกมำอยู่ที่บ้ำนเค้ำได้ พ่อก็สร้ำงห้องเล็ก ๆ ไว้ข้ำงหลังให้”(ผู้ให้
ข้อมูลรำยที่ 2) 2) ระดับพื้นที่ของบุคคลใกล้ชิด ที่เปิดให้หญิงวัยรุ่นใช้พื้นที่เพื่อจัดการชีวิตของตนเอง ดังคาพูด “อย่ำง
บำงทีหนูน้อยใจอะไรมำก ๆ ยำยเค้ำก็บอกให้หนูไปนั่งสมำธิที่บ้ำนเค้ำ เรำก็ไปนั่ง มันก็เย็นขึ้นนะพี่” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 2)
3) ระดับพื้นที่ของส่วนรวม เกิดจากการที่สมาชิกในสังคม ให้การยอมรับ เห็นใจ และช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่
ดังเช่นการให้ความช่วยเหลือจากบ้านพักเด็กและครอบครัว ดังคาพูด “สำหรับหนูคือหนูสบำยใจแล้วเพรำะหนูมีที่พัก
มีแม่ (เจ้ำหน้ำที่บ้ำนพัก) คอยให้คำปรึกษำ ตรงนี้หนูคิดว่ำหนูอยู่ที่นี่ไม่มึใครทำร้ำยหนูได้ ทำให้หนูคิดอะไรออก”(ผู้ให้
ข้อมูลรำยที่ 1)
4. ผู้เกี่ยวข้อง
ผลการศึ ก ษาพบว่ าสถานการณ์ วิก ฤตเกิ ด ขึ้ น บุ ค คลในครอบครั ว ได้ แ ก่ สามี แม่ พ่ อ พี่ ส าว ในขณะที่
สถานการณ์ ค ลี่ ค ลายวิ ก ฤตเกิ ด ขึ้ น จากสามี พ่ อ ญาติ พี่ น้ อ ง ลู ก และคนที่ มี ป ระสบการณ์ ในสถานการณ์ วิก ฤต
เช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าทั้งสองสถานการณ์แตกต่างกันเกิดจาก “ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น” ดังนี้
4.1 สถานการณ์วิกฤต เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การมีปฏิสัมพันธ์ใน 1.1) ระดับครอบครัวเดี่ยวแต่เป็น
ความสัมพันธ์ในเชิงลบ ดังคาพูด “ตอนพ่อรู้ ก็มีปัญหำอยู่เหมือนกันก็เกือบ ๆ จะลงไม้ลงมือนะเพรำะเรำก็เข้ำใจว่ำเรำ
ท ำให้ เค้ ำเสี ย ใจ (น้ ำตำไหล)”(ผู้ ให้ ข้อ มู ล รำยที่ 5) 1.2) ระดั บ ชุ ม ชน เกิด จากการที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ไม่ ส ามารถควบคุ ม
สถานการณ์ได้ ดังคาพูด “พอรู้ว่ำท้อง หนูก็ห้ำมพี่สำวว่ำอย่ำไปบอกใครนะหนูจะจัดกำรเอง แต่พี่ก็ไปบอกคนอื่น มัน
(สำมี ) ก็ ม ำเซ้ ำ ซี้ มึ ง อย่ ำ เอำออกนะ” (ผู้ ให้ ข้ อ มู ล รำยที่ 3) และ 2) การไม่ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อั น เนื่ อ งจากการปิ ด กั้ น
ความสั มพัน ธ์กับ บุ คคลอื่น ทาให้ แบกรับ ปั ญ หาเพียงผู้ เดียวและเป็นการตัดขาดการช่ว ยเหลื อจากแหล่งภายนอก
ดังคาพูด “ไม่บอกเพื่อนไม่บอกใครเลยค่ะ ไม่ๆ ไม่กล้ำบอก” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 5)
4.2 สถานการณ์คลี่คลายวิกฤต เกิดขึ้น จากมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง ในแต่ละระดับ ได้แก่ 1) ระดับของ
ครอบครัวเดี่ยว ที่มีพ่อแม่ สามี ได้ดาเนินตามบทบาทหน้าที่ ดังเช่นคาพูด “ผู้ชำยเค้ำก็คือแสดงควำมรับผิดชอบอ่ะค่ะก็
มำจัดกำรแต่งงำนด้วยกันค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 5) 2) ระดับของครอบครัวขยาย นั่นคือญาติพี่น้องที่เข้ามาช่วยเหลือ
แก้ปัญหา ดังเช่น “พี่คิดว่ำพี่ยังโชคดีที่ว่ำอย่ำงน้อยคนรอบข้ำง ญำติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเรำเค้ำปกป้อง พี่ไม่ต้องคอย
โดนแม้แต่คำดูถูกด้วยสำยตำจำกคนนอกบ้ำนน่ะ ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 5) 3) ระดับสังคมกับบุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมา
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ก่อน โดยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปัญหาร่วมกัน ดังเช่น “ป้ำ (ผู้ป่วยในโรงพยำบำลที่ถูกบุตรหลำนทอดทิ้ง)
เค้ำบอกว่ำขนำดป้ำมีลูก ลูกป้ำก็ไม่เอำป้ำยังต้องสู้เลย หนูก็คิดว่ำเออเรำก็ต้องสู้” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 1)
5. ภาษา
ผลการศึกษาพบว่าสถานการณ์วิกฤตมีการใช้ภาษาที่บอกเล่าถึงความคิดที่ทาให้ไม่สบายใจ ภาษาที่เล่าถึง
ความรู้สึกและเหตุผลของการกระทา รวมถึงการตีความในเชิงลบจากคาพูดของผู้อื่น ในขณะที่สถานการณ์คลี่คลาย
วิกฤต มีการใช้ภาษาที่บอกเล่าความคิดของตนเองในเชิงบวก คิดถึงอนาคต และภาษาที่ถูกถ่ายทอดจากผู้อื่นที่สร้าง
แนวทางการปฏิบั ติและแรงบั นดาลใจ จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าทั้งสองสถานการณ์มีความแตกต่างกัน
เนื่องจาก “กระบวนการสื่อสาร”
5.1 สถานการณ์ วิกฤต ภาษาในสถานการณ์วิกฤตเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารความหมาย
ภายในตนเองที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นั่นคือเป็นการตีความสถานการณ์และบอกกับ ตนเองว่าสถานการณ์
รุนแรงมากกว่าความเป็นจริง ดังเช่นคาพูด “กลัว มันกลำยเป็นว่ำเรำกลัว จะทำยังไง พ่อแม่รู้จะโดนอะไรบ้ำง เพรำะพี่
รู้นิ สั ย พ่ อ ก็ คื อเข้ม งวด แล้ ว ก็ ปั ญ หำอะไรจะตำมมำ พี่ ก็ไม่ ก ล้ ำบอกพ่ อ ” (ผู้ ให้ ข้อ มู ล รำยที่ 5) หรือรับ รู้ว่าปั ญ หา
มีผลกระทบน้อยกว่าความเป็นจริง ดังคาพูด “หนูก็คิดว่ำเออท้องก็ไม่เป็นไรเพรำะหนูก็รักเด็ก จริงๆ ก็นึกว่ำมันง่ำยไงพี่
เลี้ยงลูกน่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 2) 2) การสื่อสารจากบุคคลอื่นที่สร้างการตีความในเชิงลบ เช่นการพูดประชดประชัน
จากแม่ ดังคาพูด “แม่บอกว่ำถ้ำโง่นักให้หนูวิ่งให้รถชนให้ตำยไปเลย ผูกคอตำยเลย ถึงครำวรอดก็รอดเองหนูก็ฆ่ำตัว
ตำยตำมที่แกบอกแหละค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 1)
5.2 สถานการณ์ คลี่คลายวิกฤต เกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารความหมายภายในตนเองเพื่อ
ให้เกิดกาลังใจ นั่นคือหญิงวัยรุ่นสื่อสารกับตนเองในเชิงบวก โน้มน้าวใจตนเองให้มีกาลังใจในการเผชิญปัญหา ดังเช่น
คาพูด “โชคดีแล้วค่ะที่หนูได้รับกำรดูแลที่นี่ หนูคิดว่ำหนึ่งในนั้นหนูก็โชคดีแล้วค่ะที่มีคนมี น้ำใจช่วยเหลือ" (ผู้ให้ข้อมูล
รำยที่ 1) 2) การสื่อสารจากบุคคลอื่นที่สร้างการตีความในเชิงบวก โดยบุคคลอื่นสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา มีทิศทาง
ชัดเจนเข้าใจง่าย ดังเช่นคาพูดว่า “มันใกล้เปิดเทอมแล้วพ่อเค้ำก็บอกว่ำไม่ต้องไม่เรียน ก็เออสบำยใจ ก็ทำตำมใจพ่อ”
(ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 2)
6. แนวคิดหลักของการเล่าเรื่อง
ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลได้ถ่ายทอดแนวคิดหลักในเรื่อง 1) รูปแบบการจัดการปัญหาที่ล้มเหลว ได้แก่
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การหยุดปัญหาอย่างกะทันหัน การยืดเวลาจัดการปัญหา การหลีกหนีปัญหา การแก้ปัญหา
ตามล าพั ง และการเพิ่ มระดับ ความรุ น แรงในการแก้ปั ญ หา 2) การรับรู้ข้อจากัดด้านต่ างๆ ในขณะที่ส ถานการณ์
คลี่ ค ลายวิก ฤต มี แนวคิ ด หลั ก ในเรื่ อ ง 1) รู ป แบบการแก้ ปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การเริ่ ม ต้ น ใหม่ ลดระดั บ
ความเครียด ลดการปะทะทางอารมณ์ ขอความช่วยเหลือจากแหล่งสนับสนุน เป็นต้น 2) รับรู้ว่าตนมีความสามารถ
จัดการได้ให้ ปัญหาบรรลงหรื อแก้ไขได้ จากการวิเคราะห์ เปรียบเทียบพบว่าทั้งสองสถานการณ์มีความแตกต่างกัน
เนื่องจาก “ผลสะท้อนจากการจัดการ” ดังนี้
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6.1 สถานการณ์วิกฤต แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) มุ่งจัดการปัญหาอย่างรวดเร็ว จนทาให้ปัญหา
ลุกลาม ดังเช่นคาพูด “หนูฆ่ำตัวตำยแล้วรอดก็ไม่ได้ดีใจหรอกเพรำะรอดแล้วต้องมำเจอแฟนทำร้ำยซ้ำ โดนคนนั้นคนนี้
ซ้ำเติมอีก” (ผู้ให้ข้อมูลรำยที่ 1) 2) มุ่งขยายเวลาในการจัดการปัญหาทาให้เพิ่มอารมณ์ ในเชิงลบ มีความเครียดเพิ่มขึ้น
จนบั่น ทอนความอดทนต่อปั ญหาของตนเองดังเช่นคาพูด “หนูก็ห นีไปอยู่กับเพื่อน ผ่อนไปก่อนแต่มัน โคตรเครียด
เลยอ่ะ” (ผู้ใหข้อมูลรำยที่ 2)
6.2 สถานการณ์ ค ลี่ คลายวิกฤต แบ่ งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) มุ่งจัดการที่อารมณ์ ท าให้ รับ รู้ปั ญ หา
ในเชิงบวก โดยดาเนินชีวิตตามเป้าหมายเดิมก่อนเกิดวิกฤตเพื่อลดความผิดหวังและตาหนิตนเอง ดังคาพูด“ก็ไม่ได้
กั ง วลแล้ ว เพรำะเดี๋ ย วรอให้ มั น (ลู ก ) โตก่ อ น หนู จ ะไปเรี ย น กศน. แล้ ว ค่ อ ยไปท ำงำน ” (ผู้ ให้ ข้ อ มู ล รำยที่ 2)
2) มุ่งจัดการที่ปัญหาทาให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ โดยผู้ให้ข้อมูลเลือกใช้วิธีจัดการกับต้นเหตุของวิกฤต จนเห็น
ผลสะท้อนกลับในเชิงบวกทาให้ปัญหาลดลง
จากการวิเคราะห์แยกตามการประกอบสร้างของแต่ละองค์ประกอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบ สามารถสรุปผล
การศึกษาแยกตามประเด็นหลัก ตามความสอดคล้องและความแตกต่างของทั้งสองสถานการณ์ได้ดังตาราง 1
ตาราง 1 สรุปผลการศึกษา
สถานการณ์

เค้าโครงเรื่อง

สถานการณ์ ใ นภาวะ
วิ ก ฤตการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่
พร้อม

การประเมิ น ปั ญ หาว่ า
เป็ น สิ่ ง ที่ จั ด การได้ ห รื อ
ไม่ได้
1) จัดการไม่ได้จึงไม่
จัดการ
2) จัดการได้แต่ได้
ผลลัพธ์เชิงลบ
การประเมินความ
จาเป็นในการจัดการ
1) ประเมินว่าจาเป็น
ต้องจัดการจึงจัดการ
2) ประเมินว่าไม่
จาเป็นต้องจัดการจึงไม่
จัดการ
การประเมินปัญหา

สถานการณ์ ค ลี่ ค ลาย
วิ ก ฤตการตั้ ง ครรภ์ ไ ม่
พร้อม

ความสอดคล้ อ งของ
สถานการณ์

ความ แ ต ก ต่ างข อ ง
สถานการณ์

วิ ก ฤ ต : ป ระเมิ น การ
จัดการกับความสามารถ
คลี่คลาย: ประเมินความ
จ าเป็ น ในการจั ด การ
ปัญหา

ลักษณะของการ
เกิดเหตุการณ์

ฉาก

ผู้เกี่ยวข้อง

ภาษา

สถานการณ์ น าไปสู่ ก าร
เกิดวิกฤต
1) ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ เพิ่ ม
ปัญหา
2) สถานการณ์ ที่ล ดกลไก
และการสนับสนุน

ขอบเขตพื้นที่
1) พื้นที่ส่วนบุคคล
2) พื้นที่ของครอบครัว
3) พื้นที่ของส่วนรวม

- ก า ร มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
แบ่งเป็น
1) ระดับครอบครัวเดี่ยว
2) ระดับชุมชน

สถานการณ์ น าไปสู่ ก าร
คลี่คลายวิกฤต
1) สถานการณ์ที่ลดปัญหา
2) สถานการณ์ที่เพิ่มกลไก
และสนับสนุน การจัดการ
ปัญหา

ขอบเขตพื้นที่
1) พื้นที่ครอบครัว
2) พื้นที่บุคคลใกล้ชิด
3) พื้นที่ส่วนรวม

การมีปฏิสัมพันธ์
1) ระดั บของครอบครั ว
เดี่ยว
2) ระดั บของครอบครั ว
ขยาย
3) ระดับสังคม

ส ถ า น ก า ร ณ์ มี ค ว า ม
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาและ
กลไกการสนั บ สนุ น การ
จัดการปัญหา
วิกฤต:- เพิ่มปัญหา
- ลดกลไก
คลี่คลาย:
- ลดปัญหา
- เพิ่มกลไก

ขอบเขตของพื้นที่
1) พื้นที่ของครอบครัว
2) พื้นที่ส่วน รวม

ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องในระดับของ
ครอบครัวเดี่ยว

การสื่ อ สารความหมาย
ในทางลบ
1) สื่อสารภายในตนเองที่
ไม่ส อดคล้องกับความเป็น
จริง
2) สื่อสารจากบุคคลอื่น ที่
ทาให้เกิดการตีความในเชิง
ลบ
การสื่อสารความหมายใน
ทางบวก
1) สื่ อ สารภายในตนเอง
เพื่อให้เกิดกาลังใจ
2) การสื่ อ สารจากบุ ค คล
อื่ น ที่ ส ร้ า งการตี ค วามใน
เชิงบวก
การสื่อสารความหมาย
1) สื่อสารภายในตนเอง
2) การสื่อสารจากผู้อื่น

วิ ก ฤต: - พื้ น ที่ ร ะดั บ
ส่วนบุคคล
คลี่ ค ลาย: พื้ น ที่ ข อง
บุคคลใกล้ชิด

วิ ก ฤ ต : ไ ม่ มี แ ล ะ มี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
คลี่คลาย: เกิดจากการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ในส่ ว นของ
ครอบครัวขยาย, สังคม

- การไม่มีปฏิสัมพันธ์

วิกฤต: สื่อความหมายและ
ตีความในเชิงลบ
คลี่คลาย: สื่อความหมาย
และตีความในเชิงบวก

แนวคิดหลักของ
การเล่าเรื่อง
ผลกระทบเชิงลบ
1) มุ่ งจั ด การปั ญ หาอย่ า ง
รวดเร็ว ปัญหาลุกลาม
2) มุ่ งขยายเวลาและเพิ่ ม
อารมณ์เชิงลบ

ผลระทบเชิงบวก
1) มุ่งจัดการอารมณ์ทาให้
รับรู้ปัญหาในเชิงบวก
2) มุ่งจัดการที่ปัญหาทาให้
ควบคุมสถานการณ์ได้

ผ ล ส ะ ท้ อ น ก ลั บ ข อ ง
เหตุการณ์
1) ด้านสถานการณ์ปัญหา
2) ด้านอารมณ์
วิ ก ฤต: มุ่ ง จั ด การปั ญ หา
อย่ า งรวดเร็ ว และท าให้
ปั ญ หาลุ ก ลาม, มุ่ ง ขยาย
เวลาและทาให้ความอดทน
ลดลง
คลี่คลาย: มุ่งจัดการที่การ
รับรู้ในเชิงบวก และจัดการ
ควบคุมปัญหา
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะวิกฤตของอคิลเลอราที่พบว่าเงื่อนไขที่เ กี่ยวข้องกับ
ภาวะวิกฤต ประกอบด้วย 1) การรับรู้ต่อเหตุการณ์ (Perception of Event) ในการศึกษาพบว่าการประเมินของหญิง
ตั้งครรภ์เมื่อประสบกับวิกฤตมักประเมินปัญหาว่ายากเกินความสามารถของตนเองอันเนื่องมาจากสื่อสารกับตนเอง
ในทางลบหรื อ การตี ค วามปฏิ กิ ริ ย าของผู้ อื่ น ในทางลบท าให้ ห ญิ ง วั ย รุ่ น รั บ รู้ ว่ า ตนเองเป็ น บุ ค คลไม่ มี คุ ณ ค่ า
ไร้ความสามารถในการแก้ปั ญหาของตนเอง ตาหนิตนเองอย่างต่อเนื่องทาให้ เ กิดความเครียด ความผิดหวังที่ซ้าๆ
จนหมดความอดทนต่อปัญหาในที่สุด สอดคล้องกับ ฐิติกาญจน์ อินทาปัจ (2553: 13-14) ที่พบว่าการประเมินปัญหา
ว่าเป็นสิ่งที่ยากเกินควบคุม เพราะถูกกระตุ้นด้วยสถานการณ์บางอย่างในขณะที่บุคคลอยู่ในภาวะอ่อนไหว ทาให้เข้าสู่
ภาวะวิกฤตอย่างเต็มรูปแบบ มีความเครียดสูงขึ้นจนถึงระดับที่รับไม่ไหว แต่หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยลดปริมาณ
ปั ญ หา เพิ่ ม กลไกการจั ด การชี วิ ต ได้ ย่ อ มท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความผ่ อ นคลาย มี ค วามหวั ง และพลั งในการปรั บ ตั ว
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีปัญหาได้ ดังจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์คลี่คลายวิกฤตหญิงวัยรุ่นที่มีการจัดการชีวิตตนเองได้
เป็นบุคคลที่มีการประเมินถึงความจาเป็นในการจัดการปัญหามากกว่าการประเมินความสามารถของตนเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ดังเช่น ญาติพี่น้อง และสังคมเปิดพื้นที่ให้กับหญิงวัยรุ่นในการช่วยเหลือหญิงวัยรุ่นในการจัดการ
ชีวิต ท าให้ ป ริ มาณของปั ญ หาลดลงและมี กลไกการจัดการเพิ่ ม มากขึ้น จนกระทั่ ง ออกจากภาวะวิกฤตได้ในที่ สุ ด
2) ปัจจัยเกื้อหนุนในสถานการณ์ (Available Situational Support) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนบุคคลในการ
แก้ปัญหา หากปราศจากการเกื้อหนุนเหล่านี้จะทาให้มีระดับความเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่สมดุล
ได้ ปัญหาไม่พร้อมของหญิงวัยรุ่นเป็นสถานการณ์ที่ลุกลาม กระทบต่อการดาเนินชีวิตในด้านต่างๆ จนกลายเป็นปัญหา
ที่มีความซับซ้อนเนื่องจากการตั้งครรภ์ของหญิง วัยรุ่นไม่ใช่ปัญหาระดับบุค คลที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม
(สุเทพ สุวีรางกูร, 2553: 119; อังศินันท์ อินทรกาแหง และ ทัศนา ทองภักดี, 2553) แต่หากมีสถานการณ์หรือความ
ช่ว ยเหลื อ ที่เข้ามาช่ว ยสนั บ สนุ น ด้านการแก้ ปัญ หา เช่ น ครอบครัว เปิ ดยอมรับ ปั ญ หาร่ว มกับ หญิ งตั้ งครรภ์ท าให้
ความเครียดลดระดับลง ทาให้หญิงวัยรุ่นสามารถเรียกความมั่นใจและดึงศักยภาพการจัดการชีวิตของตนเองกลับคืน
สู่สมดุลได้ 3) กลไลการเผชิญปัญหา (Coping Mechanisms) หญิงวัยรุ่นจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดังเช่น
การปกปิดข้อมูลการตั้งครรภ์สอดคล้องกับ ปรียาลักษณ์ สาทรานนท์ (2553) และ ยุวนาถ ทิฐิคาฉาย (2552) ที่พบว่า
หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจะปิดบังกลุ่มแรกคือ พ่อแม่ แต่พบว่ายิ่งปกปิดนานยิ่งมีความเครียดสะสม ในขณะที่
พยายามแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วหรือการหยุดปัญหาอย่างกะทันหัน ดังเช่นการฆ่าตัวตาย ทาร้ายตนเอง ยิ่งทาให้ปัญหา
ลุกลามและรุนแรงมากขึ้นจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไป แต่พบว่าหญิงวัยรุ่นที่สามารถออกจากภาวะ
วิกฤตได้จะมีการสื่อสารกับตนเองในเชิงบวก เช่น บอกกับตัวเองว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้น ตนเองต้องสู้เพื่อลู ก เป็นต้น ซึ่งการ
สื่อสารเชิงบวกภายในตนเองนี้ทาให้ลดความเครียดลงได้ (Chen, 2012) สอดคล้องกับการศึกษาในเรื่องวิกฤตของชีวิต
ที่ พ บว่ า ความเครี ย ดเป็ น ตั ว แปรปรั บ (Moderator) ที่ ส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ที่ เผชิ ญ ต่ อ ภาวะวิ ก ฤตและภาวะเครี ย ด
(Zheng, Fan, Liu, & Mo, 2012)
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ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
เนื่องจากหญิงวัยรุ่นที่ประสบวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมมักมีความเครียดอยู่ในระดับสูง เกิดคาถามมากมาย
ท าให้ พ ยายามปิ ด บั งและแบกรั บ ปั ญ หาไว้ เพี ย งผู้ เดี ย วจนท าให้ ป ริม าณปั ญ หาเพิ่ ม มากขึ้ น ต าหนิ ต นเองมากขึ้ น
จนนาไปสู่การใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้
1. หญิงวัยรุ่น ควรมีการไตร่ตรองคัดแยกปัญหาโดยประเมินตามความสามารถและความจาเป็นในการจัดการ
พิจารณาถึงผลลัพธ์ และควรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อเพิ่มแหล่งสนับสนุนในการแก้ปัญหา รวมถึงควรมีการสื่อสาร
ภายในตนเองในเชิงบวก ตั้งเป้าหมายให้กับตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการชีวิตต่อไป
2. แหล่งความช่วยเหลือ ควรมีความสามารถในการรับภาระได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง และควรเข้าถึงกลุ่ม
หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างรวดเร็วเพื่อป้ องกันหญิงวัยรุ่นเข้าสู่ภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะ
หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลด้านแหล่งความช่วยเหลือ จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้หญิง
วัยรุ่นสามารถจดจาและระลึกได้เมื่อต้องประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
3. ครอบครัว พ่อแม่ควรแสดงออกถึงความเห็นใจ ให้อภัย การยอมรับต่อสามีของหญิงวัยรุ่น และบุตรในครรภ์
ลดการบีบบังคับหรือกดดันในขณะที่หญิงวัยรุ่นมีความเครียดสูง มีการสื่อสารเชิงบวก ให้คาแนะนาอย่างตรงไปตรงมา
มีทิศทางที่ชัดเจน นอกจากนี้สามีของหญิงวัยรุ่นควรสร้างความมั่นใจที่จะดูแลรับผิด ชอบหญิงวัยรุ่นและบุตรเพื่อให้
วิกฤตคลี่คลายลงอย่างรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การอธิบายถึงภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมครั้งนี้เกิดจากการเล่าย้อนถึงอดีตของผู้หญิงที่เคยมีประสบการณ์
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในขณะเป็นวัยรุ่น แม้จะทาให้เกิดองค์ความรู้ด้านภาวะวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อมตั้งแต่เริ่มจน
สามารถจัดการชีวิตได้ แต่ยังมีข้อจากัดในด้านการสังเกตในสถานการณ์วิกฤต พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการจัดการ
ชีวิตในขณะเกิดวิกฤตรวมถึงในสถานการณ์คลี่คลาย ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึ กษากับกลุ่มหญิงวัยรุ่นที่กาลัง
ประสบวิกฤตการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ที่เข้ามาขอความช่วยเหลื อจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึ กซึ้ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงระยะของวิกฤตได้ดียิ่งขึ้น
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