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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลอืแมว่ยั

ใสในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลที่เกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบุคคล  และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการให้ความช่วยเหลอืแม่วยัใสที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  แบบการศึกษาเฉพาะกรณี มี
ผู้ ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับบริหาร และ 2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงาน และผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ แม่วยัใส โดยด าเนินการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการ
วิเคราะห์เนือ้หาและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูด้วยวิธีการเทคนิคสามเส้า ผลการศึกษาพบวา่ พบว่า 
รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลอืแม่วยัใส แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 1)รูปแบบตอบสนองความต้องการที่
จ าเป็น เป็นรูปแบบที่จดัขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางร่างกายและความต้องการต้นทนุชีวิต  2)
รูปแบบฟืน้ฟูเยียวยาทางจิตใจ เป็นรูปแบบที่ให้ความช่วยเหลือฟืน้ฟู เยียวยา จิตใจ แม่วยัใสและครอบครัวให้มี
สขุภาพจิตที่ดี  3)รูปแบบติดอาวธุทางปัญญา เป็นรูปแบบท่ีสง่เสริมความรู้ สร้างทกัษะชีวิต และพฒันาศกัยภาพ
ต่างๆ และ 4)รูปแบบคืนสู่ครอบครัว เป็นรูปแบบที่เกิดขึน้ภายหลังจากที่แม่วยัใสผ่านกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสและรูปแบบอื่นๆมาแล้ว ส าหรับแนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสที่
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคม แบง่เป็นระดบัปฏิบตัิงาน ได้แก่ การเข้าถึงกลุม่แมว่ยัใสและการท างาน
ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยที่เข้มแข็ง ระดบัองค์กร ได้แก่ เสริมสร้างพลงัในคนท างานและสรรหาแหลง่เงินทนุสนบัสนนุ 
และระดับนโยบาย ได้แก่ การผลกัดันให้เป็นสวสัดิการสุขภาพถ้วนหน้า  จากรูปแบบและกลไกการให้ความ
ช่วยเหลอืแมว่ยัใสสามารถน ามาพฒันาเป็นคูม่ือเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิแก่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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The research aims to develop a model and process to assist pregnant adolescents in 

the dimensions of cause, process and results at the organizational and individual levels and to find 
ways to develop patterns to provide assistance to pregnant adolescent consistent with change in 
society. The case study approach was employed in the research.The key informants divided into two 
groups (1) the executive personnel group consisting director, and (2) the staff and were first 
informants group of pregnant adolescents and conducted qualitative research, the collection of data 
by studying documents and in-depth interviews, such as participatory observation data analysis by 
content analysis and data reliability and checking using the triangular technique.The research found 
that a model and process to assist pregnant adolescents can be divided into four models (1) to meet 
the needs of the necessary model which was organized to meet the basic needs of the body and the 
needs of life costs., (2) Psychological rehabilitation model is a model that provides help, 
rehabilitation, healing of the mind, the pregnancy adolescents and the family to have good mental 
health., (3) to develop knowledge and skills model that promotes knowledge, creates life skills and 
develops potentials., (4) to return to the family model was a model that occurred after the process of 
helping pregnant adolescents and other models. The development patterns to provide assistance to 
pregnant adolescents which were consistent with social divided into operational levels, including 
access to the group of pregnant adolescents and working with strong network partners. The 
organizational level include the empowerment of workers and recruited sources of support for 
investment funds and at the policy level included a push forward for welfare. A model and process to 
assist pregnant adolescents can be developed into a manual to be used as a guideline for the 
relevant organizations. 

 
Keyword : Model and Process for Pregnant Adolescents, Case Study, Organizations in Bangkok 
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บทที่ 1 
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเกิดจากสภาพร่างกายของวยัรุ่นท่ียงัเจริญเตบิโตอยา่งไม่เติม

ท่ีและจิตใจยังไม่มีความพร้อมเหมือนวัยผู้ ใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาการตัง้ครรภ์และการคลอด 
นอกจากนีก้ารตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นยังส่งผลต่อครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และปรเทศชาต ิ
ดงันัน้หน่วยงานทุกภาคส่วนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนต้องตระหนกัถึงปัญหาในการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น (สภุวรรณ เจตวุงศ์, จารีรัตน์ ชตูระกลู, ประกายดาว พรหมประพฒัน์, 
สมสุข โสภาวนิตย์, จิตติมา มโนนัย, รุจิรา วฒันายิ่งเจริญชยั, 2556) การตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นเป็น
ปัญหาท่ีทัว่โลกให้ความส าคญั เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดัเปา้หมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (MDGs) 
และเปา้หมายการพฒันาท่ียัง่ยืน (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ก าหนดให้ลดอตัราการคลอด
ในกลุ่มวยัรุ่นลง เพ่ือบรรลเุปา้หมายท่ี 3 ว่าด้วยการสร้างหลกัประกันให้คนมีชีวิตท่ีมีคณุภาพและ
ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของทุกเพศทุกวัย (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2560) ในประเทศไทยยงัมีเด็กผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์จ านวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
อนามยัเจริญพนัธุ์ ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ การศกึษาและบริการอนามยัเจริญพนัธ์ท่ีเหมาะสม ซึ่ง
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัเด็กและวยัรุ่นกลบั
ไม่ได้รับความรู้ท่ีเหมาะสมกับวัยอย่างเพียงพอเพ่ือสามารถรับมือและป้องกันตนเองจาก
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไปได้ อีกทัง้ปัจจัยหลายประกาศทัง้ปัจจัยด้านครอบครัว การศึกษา 
ตลอดจนบริบททางสงัคม วฒันธรรม และสภาพแวดล้อมเหล่านีท้ าให้ประเทศไทยมีจ านวนวยัรุ่น
ตัง้ครรภ์มากมาย ส่วนหนึ่งอาจเลือกตัง้ครรภ์ต่อจนคลอดเป็น “แม่วยัใส” และอีกส่วนหนึ่งเลือกท่ี
จะท าแท้งจากสถานการณ์ท่ีบงัคบั จากการเปล่ียนบทบาทวยัรุ่นสู่แมว่ยัใสท าให้ส่งผลกระทบทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาวตอ่การด าเนินชีวิต สขุภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ วยัรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ต้องเผชิญ
กับความเครียดและอาจเกิดภาวะซึมเศร้า หลายรายต้องปกปิดครอบครัว จึงมีความเส่ียงสูงต่อ
การเจ็บป่วยระหว่างตัง้ครรภ์และคลอด ดงันัน้ประเทศจึงสญูเสียทรัพยากรมนุษย์อย่างหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ 

ปัจจยัการน าไปสู่การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมนัน้มีความซบัซ้อนเช่ือมโยงหลายมิติและมีความ
แตกต่างกันไปตามคณุลกัษณะของวยัรุ่น เช่น อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ฐานะทางสงัคม 
เศรษฐกิจ ตลอดจนครอบครัวและชุมชน การมีเพศสมัพันธ์จากอิทธิพลของแอลกอฮอล์และสาร
เสพติด การเข้าถึงอนามยัเจริญพันธุ์ ค่านิยมเร่ืองการมีเพศสมัพนัธุ์ในกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัเหล่านีมี้
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ความเช่ือมโยง ในขณะเดียวกนัการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปก็
ล้วนเป็นปัจจยักระตุ้นหรือยัว่ยุให้เด็กมีเพศสมัพันธุ์ในวยัเรียน เช่น สถานบนัเทิง ส่ือต่างๆ ละคร
โทรทศัน์ ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออิเลกโทรนิกส์ เป็นต้น ประกอบกบัการท่ีตวัวยัรุ่นเองละเลยการปอ้งกนัตวั
หรือคมุก าเนิด รวมถึงการขาดทกัษะการปฏิเสธการมีเพศสมัพนัธุ์ อีกทัง้การใช้กฎหมายตา่งๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการคุ้มครองสิทธิเด็กยงัไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี ดงัเห็นได้จากจ านวนนกัเรียนท่ี
ออกจากโรงเรียนกลางคนัทัง้ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้จบการศกึษาภาคบงัคบั(กองทนุประชากรแห่ง
สหประชาชาติประจ าประเทศไทย,2556)รายงานประจ าปี 2561 ส านักงานอนามัยเจริญพันธุ์ 
พบว่า กลุม่นกัเรียนมีเพศสมัพนัธุ์เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียนชาย ในปี พ.ศ. 
2560 มีแน้วโน้มการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธุ์ครัง้แรก และครัง้ล่าสุดของนักเรียน
สูงขึน้ ประมาณร้อยละ 69-76 และ 65-76 ยังพบการคลอดในแม่วยัรุ่น พ.ศ. 2556-2560 ลดลง
จากเดิม ทัง้ในกลุ่มอายุ10-14 ปี และ 15-19 ปี นอกจากนีย้ังพบการคลอดซ า้ในแม่วัยรุ่นท่ีเคย
เพิ่มขึน้ทกุปีนัน้ เร่ิมลดลงในปี พ.ศ.  2559 แตพ่บว่าแม่วยัรุ่น อาย ุ10-14 ปีมีจ านวนเพิ่มขึน้ร้อยละ 
0.1 (ส านกังานอนามยัเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั.2562) ในรัฐบาลของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ได้
ประกาศใช้พระราชบญัญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ในกลุ่มวยัรุ่น ได้แก่ สิทธิการตดัสินใจด้วยตนเอง
และมีสิทธิได้รับข้อมลูข่าวสารและความรู้ รวมทัง้ได้รับบริการอนามยัเจริญพนัธุ์ ท่ีได้รับการรักษา
ความลบัและความเป็นส่วนตวัได้รับสวสัดิการสงัคมอย่างเสมอภาค (ส านกังานอนามยัเจริญพนัธุ์ 
กรมอนามยั.2562) 

การท าให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการทางสังคมตามความต้องการเป็นบทบาทและความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลและผู้ ให้บริการ ซึ่งบริการต่างๆท่ีจ าเป็นส าหรับวัยรุ่น เช่น การให้
ค าปรึกษาแนะน าวิธีปฏิบตัิตวั (counseling) ในกรณีท่ีตัง้ครรภ์ไม่พึงปรารถนาการให้ค าปรึกษา
แนะน าทางเลือกท่ีเหมาะสม เน่ืองจากอาจเกิดความกังวลไม่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่เพราะ
กลัวถูกต าหนิ บางคนต้องการบ้านพักชั่วคราวระหว่างตัง้ครรภ์ ซึ่งบริการเหล่านีจ้ าเป็นต้อง มี
บุคลากรการให้ค าปรึกษา (counsellor) ท่ีได้รับการฝึกฝนและมีความเช่ียวชาญ บริการทางด้าน
การแพทย์ และบริการทางด้านสงัคม เช่น การจดัหาท่ีพกัชัว่คราว การจดัหาผู้อปุการะทารกท่ีตน
ไม่สามารถเลีย้งดูได้ และการช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาล บริการเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับวยัรุ่นเม่ือตัง้ครรภ์ไม่พร้อม(สญัญา ภทัราชยั. 2547) เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมวยัรุ่นทัง้
ชายและหญิงส่วนใหญ่จะค้นหาแหลง่บริการจาก เพ่ือน อินเทอร์เน็ต พยาบาลและแพทย์ และเม่ือ
สอบถามถึงการบริการท่ีวัยรุ่นรู้จักส่วนใหญ่มักพูดถึงสถานพยาบาลใหญ่ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล และคลินิกเอกชน วัยรุ่นมักให้ความสนใจแหล่งบริการสอง
ประเภทท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัไม่ได้กล่าวถึง คือ อาสาสมคัร สาธารณสุขประจ า หมู่บ้าน และมูลนิธิป
วีณาท่ีเป็นท่ีรู้จกัและพูดถึง (ยูนิเซฟ ประเทศไทย.2559) ยูนิเซฟประเทศไทย (2559) ได้วิเคราะห์
อปุสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสขุภาพท่ีเป็นมิตรตอ่วยัรุ่น เชน่ การรักษาความลบัไมดี่พอในเร่ือง 
การจัดการและความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล  บุคลากรขาดการได้รับการฝึกฝนหรือขาดความ
เช่ียวชาญ และการตีตราทางสงัคมตอ่การท าแท้ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามพ่อแม่วยัรุ่นกล่าวว่าพวก
เขาต้องการการสนบัสนนุทางการเงินและการฝึกอบรมในแหล่งบริการต่างๆวิธีเลีย้งดบูตุรและวิธี
เป็นพอ่คนแมค่น  

จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่ามีงานวิจัยเก่ียวกับการช่วยเหลือแม่วยัรุ่นจาก
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง เช่น ณทชา สุวรรณศรี (2554) การวิเคราะห์
สภาพการณ์บริการสขุภาพครอบครัววยัรุ่นตัง้ครรภ์: กรณีศกึษาครอบครัว ใช้บริการโรงพยาบาล
หนองหนองคาย พบว่า ด้านบริบท พบว่าเพศสัมพันธุ์ และการตัง้ครรภ์เป็นสิ่งท่ีวัยรุ่นต้องการ
ปกปิด ด้านปัจจยัน าเข้า ประสบการณ์ทางเพศของวยัรุ่นอยู่กับโชคชะตา ผลจากชุมชนขาดการ
ยอมรับเพศสมัพนัธุ์ในวยัรุ่น ขดักบัธรรมชาตขิองวยัรุ่นท่ีต้องการเรียนรู้ ปัญหาวยัรุ่นตัง้ครรภ์ยงัเป็น
เร่ืองภายในครอบครัว ด้านกระบวนการเกิด ไมมี่ช่องทางบริการสขุภาพวยัรุ่น บริการท่ีมีอาจท าให้
วยัรุ่นรู้สึกถูกตีตรา วยัรุ่นหญิงท่ีตัง้ครรภ์จะถูกสังคมต าหนิมากกว่าฝ่ายชายถือเป็นอคติทางเพศ
ภาวะ ด้านผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ วยัรุ่นไม่รู้ว่าขาดประจ าเดือนคือ การตัง้ครรภ์ เม่ือตัง้ครรภ์จะรู้สึกอบั
อายและเจ็บปวด สูญสิน้ความฝันของครอบครัว จึงหากลวิธีจากเพ่ือนส่ืออินเตอร์เน็ต เพ่ือท าให้
ตนเองแท้งบตุรและพยายามอ าพรางรูปร่างตนเองจนถึงท่ีสดุ เชน่เดียวกบั   วาสนา ถ่ินขนอน และ
วิลาวณัย์ ชมนิรัตน์ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นโดยครอบครัวมีส่วน
ร่วมในคลินิกฝากครรภ์เครือข่ายบริการสุขภาพ อ าเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัญหา
ความต้องการของหญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่นพบปัญหาความต้องการ  ดังนี1้)ผู้ ให้บริการสุขภาพไม่มี
ความรู้เฉพาะในการดแูลหญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่น 2)การป้องกันการตัง้ครรภ์ซ า้ไม่ได้ผล 3)ต้องการให้
เจ้าหน้าท่ีมีเวลาให้ค าแนะน า 4) หญิงตัง้ครรภ์วยัรุ่นขาดความรู้ในการดแูลตนเอง การเตรียมความ
พร้อมส าหรับการคลอด การเลีย้งดบูตุร และ5) ครอบครัวขาดการมีสว่นร่วม และพรรัมภา ขวญัยืน 
(2557) ได้ศึกษาเร่ือง การบริการการช่วยเหลือวัยรุ่นตัง้ครรภ์ไม่พึ่งประสงค์ในจังหวดัเชียง ใหม ่
พบว่า บ้านพกัและครอบครัวจงัหวดัเชียงใหม่ จดัตัง้ขึน้เพ่ือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาสงัคมท่ีเกิดขึน้
โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับเด็กและเยาวชนเพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี และ
ครอบครัวเป็นศูนย์ในการรับรู้เร่ืองราวร้องทุกข์หรือปัญหาต่างๆและเป็นศูนย์ใน การติดต่อ
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ประสานงานระหว่างประชาชนกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการจดับริการชว่ยเหลือ แตก่าร
เข้าช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวยัรุ่นตัง้ครรภ์นัน้ ยังมีช่องว่างท่ีส าคญัมีผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ 
ปัญหากลไกการประสานงาน และการกระตุ้ นขับเคล่ือนนโยบายปัญหาความเข้มแข็งต่อการ
จดับริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบัเยาวชน ท่ีครอบคลุมสอดคล้องเข้าถึงกลุ่มวยัรุ่นทุกกลุ่ม ทัง้นีก้าร
จดับริการท่ีเกิดขึน้ ขาดความเช่ือระหวา่งเพศศกึษา บริการอนามยัเจริญพนัธุ์ และสขุภาพทางเพศ 
ปัญหาระบบบริการท่ีขาดความสัมพันธ์เช่ือมโยงทัง้ทางด้านสุขภาพ การศึกษา สังคม ชุมชน 
ครอบครัว ทัง้ท่ีเป็นการด าเนินการโดยภาครัฐ เอกชน ท่ีให้ความช่วยเหลือเยาวชนรอบด้าน ครอบ
วงจร สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมเยาวชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ปัญหากลไกการ
สนับสนุนของระบบการศึกษาในโรงเรียนต่อความเข้าใจการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านท่ี
เหมาะสมทกุชัน้เรียนตอ่การเสริมสร้างภูมิด้านทางสขุภาวะทางเพศและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมองปัญหาการตัง้ครรภ์เป็นเร่ืองบคุคล 

ดงันัน้การศกึษาวิจยัครัง้นีแ้ตกตา่งจากงานวิจยัท่ีผ่านมา คือ เป็นการศกึษารูปแบบและ
กลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส : กรณีศึกษาหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ในพืน้ท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัญหาของผู้หญิงและเด็กใน
สงัคมไทยมีอยู่หลายปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนกัน และปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของแม่วยัใสท่ี
เป็นปัญหาหนึ่งของสงัคมไทยท่ีเกิดกับวยัรุ่นหญิง การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่างานวิจยัส่วนใหญ่ได้
ท าการศึกษากับกลุ่มแม่วยัใส หรือ ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมมีงานวิจยัจ านวนเล็กน้อยท่ีศึกษามุ่ง
ศกึษาหนว่ยงานท่ีให้บริการสวสัดกิารสงัคมท่ีเป็นท่ีต้องการของแมว่ยัใส เหตนีุผู้้วิจยัจงึสนใจศกึษา
การศึกษารูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส : กรณีศึกษาหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใส ในพืน้ท่ีจังหวดักรุงเทพมหานคร ท่ีมีพืน้ท่ีประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นมี
พืน้ท่ีชุมชนหลายแห่ง  โดยศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสอย่าง
รอบด้านทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ท่ีมีลักษณะการให้บริการสังคมช่วยเหลือด้านต่างๆ 
รวมถึงมีบ้านพกัรอคลอดแก่แม่วยัใส โดยผู้วิจยัสนใจท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกการให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใส ในมิตมิลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร 

การศึกษางานวิจัยครัง้นี ใ้ช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) เพ่ืออธิบายรูปแบบและกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก(In-depth-Interview และการสงัเกต (Observation) เพ่ือการเก็บข้อมูลท่ีถูกต้อง
และครบถ้วน ผู้ วิจยัหวงัว่าการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์สามารถน ามาพฒันาเป็นคู่มือเพ่ือใช้
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เป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไปทัง้สังกัดภาครัฐและเอกชน เพ่ือค้นหาแนว
ทางการพฒันารูปแบบการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม  

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในมิติมลูเหต ุ

กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร 
2. เพ่ือค้นหาแนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงของสงัคม  

ความส าคัญของการวิจัย 
ความส าคัญด้านการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการ 

การศึกษาครัง้นีใ้ห้ความส าคัญในการศึกษารูปแบบและกลไกของการให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสในมิติมลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลลองค์กร รวมถึงค้นหา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม อนัท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีผู้วิจยัท าการศึกษาโดยระเบียบวิธีวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) เพ่ือ
อธิบายปรากฎการณ์บางอยา่งท่ีสนใจจากกรณีศกึษาดงักลา่วท่ีเกิดขึน้  

ความส าคัญด้านการสร้างแนวทางเพื่อการปฏิบัติ 
การศกึษาครัง้นีใ้ห้ความส าคญัในการค้นหาแนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความ

ชว่ยเหลือแมว่ยัใสท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ผลท่ีได้จากการศกึษานัน้หนว่ยงานท่ี
ให้บริการสวสัดิการสงัคมเพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใส สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนารูปแบบการให้
ความช่วยเหลือแม่วัยใสให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีและสอดคล้องกับความ
ต้องการของแม่วัยใส อีกทัง้พัฒนาเป็นคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป 

ความส าคัญด้านการสร้างแนวทางเพื่อการวิจัยในอนาคต 
การศกึษาครัง้นีใ้ห้ความส าคญักบัรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยั

ใสในมิตมิลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบคุคล รวมถึงค้นหาแนวทางการ
พฒันาการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ท่ีสามารถใช้เป็น
แนวทางในการศึกษาต่อเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ี
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ประสบผลส าเร็จ หรืออาจน าผลการศกึษาไปต่อยอดเพ่ือเพิ่มองค์ความรู้และมุมมองเก่ียวกบัการ
พฒันารูปแบบบริการสวสัดกิารสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็และเยาวชนตอ่ไป 

ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตด้านวิธีวิทยาการวิจัย 

การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยอาศัย
การศึกษาเฉพาะกรณี(Case Study) ใช้การเลือกกรณีศึกษาแบบ Instrumental case ท่ีน าไปสู่
การท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในมิตมิลูเหต ุกระบวนการ 
และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคลและองค์กร ใช้เทคนิควิธีการเก็บข้อมูลจากการศึกษาจากเอกสาร
(Documentary Study)เพ่ือศึกษาข้อมูลย้อนหลังและการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือเก็บข้อมูลท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลักและผู้ ให้ข้อมูลรองบอกเล่าถึงรูปแบบและกลไกของการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสในมิติมูลเหตกุระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคลและองค์กร และเพ่ือ
ค้นหาแนวทางการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม จากผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้ มีประสบการณ์จากหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส 
นอกจากนีผู้้ วิจัยยังใช้การสังเกต (Observation) ร่วมด้วยขณะท่ีท าการสัมภาษณ์เพ่ือน ามาเป็น
ข้อมลูเสริมในการอธิบายความรู้สกึนกึคิดของผู้ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  

ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัเลือกกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม

คุณสมบัติท่ีก าหนด (Inclusion Criteria) เน่ืองจากเป็นการศึกษารูปแบบและกลไกของการให้
ความช่วยเหลือแม่วัยใสในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบุคคล  
รวมถึงค้นหาแนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์
และการเปล่ียนแปลงของสังคม  ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1)
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Informants) และเป็นผู้ ให้ข้อมูล (Informants) 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูระดบัผู้บริหาร (เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 และ 2) กลุ่มผู้ ให้ข้อมูล
ระดบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน (เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1) กลุ่มแม่วยัใส (เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อง
ท่ี 1 ) และ 2)แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารท่ีปรากฏ ภาพกิจกรรม คลิปวีดิโอ เป็นต้น เพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องและความนา่เช่ือถือ 
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยมุ่งศึกษาท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความ

ช่วยเหลือแม่วยัใส คือ เป็นลกัษณะโครงสร้างการด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม 
วิธีการ และผู้ รับผิดชอบ โดยผ่านการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานประกอบด้วยกิจกรรม
ต่างๆท่ีจัดขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยา ประคับประคองแม่วัยใสให้สามารถ
กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทัง้ครอบครัวให้การสนับสนุน ยอมรับแม่วยัใสและ
บุตรท่ีเกิดจากแม่วัยใส ในมิติมูลเหตุท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการในหน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใส มิติกระบวนการท่ีมุ่งศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเร่ิม
ตัง้แต่รับแม่วยัใสเข้ารับบริการจนไปถึงสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และผลของ
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเกิดขึน้ในระดับบุคคลและองค์กร รวมถึงการค้นหาแนว
ทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการ
ให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสในหนว่ยงานของตนตอ่ไป 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบและกลไก หมายถึง ลักษณะโครงสร้างการด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์

ระหว่างกิจกรรม วิธีการ และผู้ รับผิดชอบ โดยผ่านการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานซึ่ง
กิจกรรมท่ีต่างๆจดัขึน้มีวตัถุประสงค์ช่วยเหลือ ฟืน้ฟูเยียวยา ประคบัประคองแม่วยัใสให้สามารถ
กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทัง้ครอบครัวให้การสนับสนุน ยอมรับแม่วยัใสและ
บตุรท่ีเกิดจากแมว่ยัใส 

 การช่วยเหลือแม่วัยใส หมายถึง กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสผ่านกิจกรรม
และวิธีการของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ประกอบด้วย กระบวนการก่อนให้ความ
ช่วยเหลือ กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือ และกระบวนการหลังให้ความช่วยเหลือ โดย
กิจกรรมและวิธีการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสก าหนดขึน้ ตามท่ีแม่วยัใสวางแผนการ
ให้ความชว่ยเหลือร่วมกนักบัเจ้าหน้าท่ี 

แม่วัยใส หมายถึง วยัรุ่นเพศหญิงตัง้ครรภ์ท่ีมีอายุตัง้แต่ 10-20 ปี ในขณะท่ีตัง้ครรภ์ท่ี
เข้ารับบริการสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส  ในพื น้ ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือต่างๆตัง้แต่เร่ิมเข้าสู่หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสจนปัจจบุนัสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสงัคม สามารถเลีย้งดตูนเอง 
ครอบครัว และบตุรได้ตามความเหมาะสม 
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หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส หมายถึง องค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีบ้านพกัรอ
คลอดและจัดให้บริการสังคม(Social Service) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
ผู้หญิงและเด็กท่ีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาในสงัคม เป็นองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
ในระยะชั่วคราว โดยให้ความช่วยเหลือทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพ่ือให้แม่วัยใส 
ผู้หญิงและเดก็ได้รับสิทธิและสวสัดกิาร รวมทัง้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาครัง้นีผู้้ศึกษาได้ท าการศึกษา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือมาใช้ประกอบในการศกึษาและโดยให้ความหมายแบบกว้างส าหรับงานวิจยันี ้ผู้วิจยั
ไม่น ากรอบแนวคิด  ทฤษฎีมาเป็นเคร่ืองชีน้ าในการศึกษา จนละเลยข้อเท็จจริงและข้อค้นพบจาก
บริบทท่ีศึกษา ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทาง
ส าหรับการศกึษา โดยผู้วิจยัได้ประมวลแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัสวสัดกิารสงัคม 
สว่นท่ี 2 แนวคดิเก่ียวกบัการให้ความชว่ยเหลือและสงัคมสงเคราะห์ 

2.1 แนวคดิรูปแบบการบริการการสวสัดกิารสงัคม 
2.2 แนวคดิการชว่ยเหลือ 
2.3 แนวคดิเก่ียวกบัสงัคมสงเคราะห์ 

สว่นท่ี 3 แนวคดิการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
3.1 สถานกรณ์ปัจจบุนัการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
3.2 สาเหตกุารตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
3.3 ผลกระทบการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
3.4 การปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 

สว่นท่ี 4 แนวคดิ ทฤษฎีและมมุมองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 ทฤษฎีทางสงัคมวิทยา 

1) ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี (Structural-Functional Analysis) 
2) ทฤษฎีระบบ (System Approach) 

4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
1) ทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ (Maslow’s hierarchy of need) 
2) ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Leaning Theory) 
3) ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology 

สว่นท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
สว่นท่ี 6 การศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) 
สว่นท่ี 7 กรอบแนวคดิงานวิจยั 
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ส่วนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับสวัสดกิารสังคม 
1.1 ความหมายของสวัสดกิารสังคม 

สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการบริการทางสังคมซึ่งเก่ียวกับการป้องกัน การ
แก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานของประชนให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้
เป็นไปตามมาตราฐานทัง้ทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัยการท างานและการมี
รายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสงัคมทั่วไป โดยค านึงถึงศกัดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิประชาชนจะได้รับและการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
(พระราชบญัญตัสิง่เสริมการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. 2546) 

สวสัดิการสงัคม หมายถึง ระบบบริการทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายสงัคมของรัฐ
ในการจดับริการทางสังคมให้ครอบคลุมกับคนทุกคนในสังคมเพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงของคนใน
สงัคม และสร้างระบบความคุ้มครองในสงัคมกับกลุ่มคนท่ีเปราะบางทางสงัคม ภายใต้หลกัการ
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคสว่น(ระพีพรรณ ค าหอม, 2557) 

สวสัดิการสงัคม หมายถึงกิจกรรมทัง้หลายท่ีสง่เสริมสวสัดภิาพทัว่ๆไปให้ประชาชนมี
การกินดีอยูดี่ มีความสขุนัน้เอง (สเุทพ เชาวลิต, 2527) 

ทศันีย์ ลกัขณาภิชนชัช (2545) ให้ความหมายสวสัดิการสงัคม หมายถึง ระบบการ
บริการสงัคมเพ่ือการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาทางสงัคมและพฒันาสงัคม รวมทัง้การส่งเสริมความ
มัน่คงทางสงัคมเพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนินชีวิตในสงัคมได้ในระดบัมาตราฐานโดยบริการ
ดงักล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทัง้ทางด้านการศึกษา สุขอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การประกันรายได้ 
สวสัดกิารแรงงาน นนัทนาการ และบริการสงัคมทัว่ไป 

Goode (1967) สวสัดิการสังคม คือ ระบบการให้ความช่วยเหลือมีรูปแบบของการ
จดัสรรสิ่งของและบริการไปสูบ่คุคล  โดยผา่นสถาบนัทางสงัคม  

Rochefort (1986) สวสัดิการสังคม หมายถึง ระบบการจดัสรรให้คนในสงัคมท่ีต้อง
ปกปอ้งกลุม่คนท่ีเดือดร้อนและจ าเป็นในขณะเดียวกนัต้องปกปอ้งสงัด้วย 

จากข้อมูลเบือ้งต้นอาจะสรุปได้ว่า สวสัดิการสงัคม หมายถึง ระบบบริการสงัคมท่ีมี
รูปแบบและกิจกรรมมีวตัถปุระสงค์เพือปอ้งกนัปัญหา การแก้ไขปัญหาทางสงัคม การพฒันาสงัคม 
และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานท่ี ท่ีจ าเป็นของ
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ประชาชน โดยให้ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี พึงพาตนเองได้ ภายใต้หลักการศกัดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์  มีสิทธิและความเสมอภาคเทา่เทียมกนั 

1.2 การจัดสวัสดกิารสังคม 
การจดัสวัสดิการของสงัคมไทย เป็นสิ่งท่ีสะท้อนและเช่ือมโยงกัยบเสถียรภาพทาง

การเมืองการปกครองของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจเป็นส าคญั หากประเทศมีการเปล่ียนแปลง
ละมีความมัน่คงก็สามารถจดัสวสัดกิารสงัคมให้กบัประชนได้ดี 

การจดัสวสัดิการสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 3 ภาคส่วนได้แก่ 1)ส่วนองค์กรภาครัฐ 
(Public Sector or Government Organization - GO) เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีอยู่ในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน เช่น กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน เป็น
ต้น 2)ส่วนองค์กรภาคเอกชน (Private Sector or Non-Government Organization - NGOs) เช่น 
ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น องค์กรภาคเอกชนเหล่านีบ้างองค์กรได้เงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐบางส่วนแต่ส่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการจัดหาและระดมทรัพยากร 
(Mobilizing Resources) มาใช้ในการด าเนินการจัดการบริหารทัง้ภายในและต่างประเทศ 3)ส่ง
องค์กรภาคประชาชน (People Sector or Civil Society Organization – CSO) เป็นองค์กรท่ีเกิด
จากการรวมตัวกันของประชาชนท่ีพร้อมใจกันและท างานร่วมกันด้วยความเสียสละและมี
อดุมการณ์หรือความสนใจร่วมกนั(ทศันีย์ ลกัขณาภิชนชชั, 2548)    

1.3 หลักการจัดสวัสดกิารสังคม 
พระราชบญัญัติส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดแนวทางการ

จัดสวัสดิการสังคม มาตรา 5 ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้ รับบริการสวัสดิการสังคมให้ค านึงถึงเร่ือง ดงัต่อไปนี ้1)สาขาต่างๆ ท่ีจะด าเนินการตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสงั การศึกษา สุขภาพอนามยั ท่ีอยู่อาศยั การฝึกอาชีพ 
การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 2)ลักษณะหรือรูปแบบและ
วิธีการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การ
แก้ไข และการบ าบดัฟืน้ฟู เป็นต้น ในการจดัสวสัดิการสงัคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้บคุคบลครอบครัว ชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
และองค์กรอ่ืนๆได้มีส่วนร่วมด้วย มาตรา 6 ในการจดัสวสัดิการสงัคม ให้เป็นไปตามมาตราฐาน
การสวสัดกิารสงัคมท่ีคณะกรรมการก าหนด 

Donnison, 1961 Richard Hugman, 1998, and Titmuss, 1974 (อ้ า งใน  ทัศ นี ย์ 
ลักขณาภิชนชัช , 2548) หลักการของงานสวัสดิการสังคม สามารถสรุปและจ าแนกได้ ดังนี ้ 
1) สนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน การจัดสวสัดิการสงัคมต้องค านึงถึงปัญหา และความจ าเป็น
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และความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์เป็นส าคญั ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความ
ต้องการความมัน่คงปลอดภยั ความต้องการด้านความรัก ความต้องการการมีช่ือเสียง และความ
ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต 2) สิทธิและความรับผิดชอบ การจดัสวสัดิการสงัคมเป็นสิทธิ
ของประชาชนในฐานะประชาชนท่ีมีสิทธิจะได้รับการบริการสงัคมจากรัฐเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสขุ 
มีความมั่นคงทางสัคม ซึ่งรัฐสามารถก าหนดมาตราการการบริการสังคมภายใต้เง่ือนไขได้ 3) 
ความเสมอภาคและความยุติธรรม การจัดสวสัดิการสังคมต้องค านึงถึงความเท่าเทียมกันของ
ประชาชนทุกคนในฐานะพลเมืองของรัฐ โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือถุกตดัโอกาสในการท่ีจะได้รับ
สวสัดกิารขัน้พืน้ฐาน  

ส่วนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือและสังคมสงเคราะห์ 
2.1 แนวคิดบริการการสวัสดกิารสังคม/บริการสังคม 

บริการสังคม (Social Services) เป็นบริการท่ีหน่วยงานผู้ ให้บริการสามารถเลือก
ให้บริการได้ตามความต้องการของตน เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของรัฐและเอกชนใน
การจดัสรรสวสัดิการเพ่ือสร้างเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีจดุมุ่งหมายของปอ้งกนั การ
บ าบดัความเดือดร้อน การสร้างและพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปตามอตัภาพ
(ระพีพรรณ ค าหอม. 2557) ซึ่งการให้บริการสวสัดิการสงัคม ด้านเด็กต้องค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
เป็นส าคญั โดยเด็กทกุคนต้องได้รับการดแูลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างเสมอภาค ต้องส่งเสริมให้
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการจดับริการโดยผู้ ให้บริการต้องปฏิบตัิตามและสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดในขอบเขตของกฎหมายและอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเด็ก ต้องสง่เสริมความ
เป็นอยู่และพฒันาครอบครัวให้มีความเป็นอยู่อย่างสมศกัดิ์ศรี (ส านกัมาตรฐานพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์. 2547) โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคญัในการให้บริการสังคมเพ่ือท่ีจะสร้าง
หลักประกันความมั่นคงให้แก่มนุษย์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ในทางเศรษฐกิจและสังคม 
มาตราฐานความเป็นอยู่ สุขอนามัยโอกาสเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ(จีรพรรณ กาญจนะจิตรา , 
2538) เม่ือพิจารณาจากบริการสังคมท่ีหญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อมแล้วนัน้ บริการสังคม หมายถึง 
บริการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชนจัดขึน้โดยมีหลักการไม่
แสวงหาก าไร เพ่ือช่วยหญิงตัง้ครรภ์ไม่ปรารถนาเหล่านีใ้นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมและป้องกันปัญหาในระดับต่างๆ ทัง้ปัญหาส่วนตัว ปัญหาครอบครัว ปัญหาสังคม 
ตลอดจนการฟื้นฟูทางด้านบุคลิกภาพ ความสามารถหรือศักยภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบงานสวสัดกิารสงัคม(ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร, 2538) 
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2.2 รูปแบบการจัดบริการสังคม 
วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ (2536 อ้างใน ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร , 2538)  

ได้เสนอรูปแบบท่ีควรจดัให้มีขึน้ 3 รูปแบบ คือ  
1) รูปแบบแรก การจัดบริการครบวงจรในลักษณะเดียวกับ “บ้านพักสาย

สมัพนัธ์” ควรด าเนินงานในรูปองค์กรพฒันาเอกชน มีทุนด าเนินการส่วนหนึ่งมาจากการสนบันุน
จากองค์กรภาครัฐ มีนักสังคมสงเคราะห์วิชสาชีพปฏิบัติงานประจ า และมีการจัดกิจกรรมท่ี
ประกอบไปด้วยความรู้เก่ียวกบัการดแูลทารกและตนเอง การฝึกอาชีพ รวมทัง้กิจกรรมท่ีมีผลต่อ
การพฒันาทัง้มารดาและทารก 

2) รูปแบบท่ีสอง การให้บริการท่ีพกัชัว่คราว มีการด าเนินการในรูปแบบลกัษณะ
ท่ีคล้ายบ้านพกัฉกุเฉิน ควรมีการให้บริการ 24 ชัว่โมง มีการประสานงานกับสายตรวจกรมต ารวจ 
และเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานมีความรู้เก่ียวกับทรัพยากรสงัคม ไม่จ าเป็นต้องเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ 
แตต้่องมีความรู้เก่ียวกับงานสงัคมสงเคราะห์และสามารถประสานงานกับองค์กรต่างๆได้ บริการ
และรูปแบบนีเ้ป็นบริการเฉพาะหน้าท่ีสานตอ่จากการสนบัสนนุทางสงัคม 

3) รูปแบบท่ีสาม บริการท่ีเป็นหลักประกันได้ว่ามารดาท่ีไม่พึ่งปรารถนาและ/
หรือไม่ต้องการบตุร สามารถพึ่งพิงได้ในช่วงเวลาท่ีจะรับเลีย้งดบูตุรตอ่ไป เช่น การจดัให้มีสถานท่ี
รับเลีย้งเด็กอ่อนในราคาท่ีถูก การจดัสถานท่ีรับเลีย้งเด็กกลางวนั การจัดให้มีบริการยกบุตรบุญ
ธรรม การจกัหาครอบครัวอปุการะ และการจดัหางานท าส าหรับมารดาหลงัคลอด เป็นต้น 

หลักการปฏิบัตงิานบริการสวัสดกิารสังคม 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (ประมาณ ถาวรพรหม. 2552 

อ้างใน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์. 2547) กล่าวถึงหลกัการปฏิบตัิงาน
สวัสดิการสังคม 1) หลักการยอมรับ การท่ีผู้ ให้บริการยอมรับในสภาพ ความรู้สึกท่าทีของ
ผู้ รับบริการ ยอมรับว่าทกุคนมีคณุคา่ มีศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ เข้าใจความหมายและสาเหตขุอง
ความคิดและการกระท าของผู้ รับบริการโดยปราศจากอคติ จะท าให้ผู้ รับบริการรู้สึกเป็นมิตร เป็น
อิสระ ปลอดภัยและไว้ใจท่ีจะเผยเร่ืองราวท าให้ผู้ ให้บริการสามารถช่วยเหลือได้ตรงประเด็น  2) 
หลักการตดัสินใจด้วยตัวเอง ให้ความเคารพในการตดัสินใจของผู้ รับบริการเคารพในสิทธิส่วน
บุคคลสามารถก าหนดและรับผิดชอบวิถีชีวิตของตนเอง แนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคคลได้ 
และผู้ ให้บริการไม่ควรตัดสินใจแทนผู้ รับบริการ 3) หลักการไม่ต าหนิ ผู้ ให้บริการต้องไม่ต าหนิ
ผู้ รับบริการแต่ควรมีการประเมินทศันคติหรือการกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาด้วย
ตนเองโดยประเมินจากพฤติกรรมทางสังคมว่าสามารถกระท าได้หรือไม่ได้ มากกว่าตดัสินว่าถูก
หรือผิด 4) หลักปัจเจกบุคคล ผู้ ให้บริการต้องเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลท่ีมีลักษณะ 
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กลุ่ม ชุมชนท่ีแตกต่างกัน 5) หลักการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่างผู้ ให้บริการและ
ผู้ รับบริการในการพิจารณาปัญหาเข้าใจปัญหาร่วมกนั หาทางออกจนถึงลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกนั
ระหว่างผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ รับบริการในการแก้ปัญหาด้วย
ตัวเอง 6) หลักการรักษาความปลอดภัยผู้ ให้บริการต้องรักษาความลับไม่เผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนรู้ 
นอกจากได้รับอนุญาตจากผู้ รับบริการ 7) หลกัการตระหนกัต่อตนเองเป็นการท่ีผู้ ให้บริการต้องมี
ความเข้าใจตนเองรับรู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีท่ีตนเองท าอยู่ ต้องยึดมั่นในหลักการ สามารถน า
หลักการและทฤษฎีนัน้ๆมาใช้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายงานบริการสวัสดิการสังคม  2 
ประกาศ ได้แก่ 1) เพ่ือส่งเสริมชีวิตครอบครัว ให้มีสวสัดิภาพทัง้ทางร่างกาย และสขุภาพจิตท่ีดี จะ
น าไปสู่ความสุข ราบร่ืน มั่นคง และปลอดภัย และ2) เพ่ือจดับริการทดแทนท่ีมาสามารถอยู่กับ
ครอบครัวของตนเองได้ด้วยเหตผุลใดก็ตาม งานบริการสวสัดิการสังคมจึงเป็นการเตรียมเพ่ือให้
เด็กมีชีวิตท่ีดี อบอุ่น และมีความพร้อมท่ีจะท าคุณประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป(ศรีทับทิม พานิช
พนัธ์. 2538) 

กล่าวได้ว่าบริการสวสัดิการสังคมเป็นเป็นบริการสังคมท่ีหน่วยงานเลือกจดับริการ
สวสัดิการเฉพาะกลุ่มบุคคลหรือตามนโยบายแนวทางของหน่วยงานนัน้ ซึ่งหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสจะมีส่วนรับผิดชอบในการจดัสวสัดิการสังคมให้แก่แม่วัยใส ซึ่งการให้บริการ
สวสัดิการสงัคมส าหรับแม่วยัใสต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสดุของแม่วยัใสในฐานะผู้ รับบริการ แม่
วัยใสทุกคนควรได้รับการดูแลและคุ้ มครองอย่างเสมอภาค โดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานหรือผู้
ให้บริการควรค านึงถึงการแก้ปัญหาร่วมกนัระหว่างแม่วยัใสและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน
ต้องยอมรับสภาพความเดือดร้อนท่ีแตกต่างกันของแม่วัยใสเข้าขอรับบริการ โดยเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานต้องปราศจากอคติ ไม่ต าหนิ ให้เกียรติและท าให้แม่วยัใสรู้สึกเป็นมิตร ปลอดภัยและ
เผยเร่ืองราวท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานสามารถด าเนินการชว่ยเหลือได้อย่างถกูต้อง 

2.3 แนวคิดการช่วยเหลือ 
กนกวรรณ ธราวรรณ และคณะ (2548); รัก ชุณหกาญจน์ (2556) กล่าวถึง การให้

ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอยู่หลายประเภท แต่
สามารถจ าแนกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ตามสถานท่ีหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ตามสังกัดของหน่วยงานได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือโดยภาครัฐ  เป็น
หน่วยงานท่ีมีการด าเนินการภายใต้การท างานของกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ บ้านพักเด็กราชวิถี บ้านเกร็ดตระการ 
และบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร 2) การให้ความช่วยเหลือโดยภาคเอกชน ได้แก่ 
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บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระบรมราชชินูปถัมภ์ บ้านพักภคินีศรีชุมพา
บาล มูลนิธิผู้ หญิง มูลนิ ธิเพ่ือนหญิง สหทัยมูลนิ ธิ และมูลนิธิมิตรมวลเด็ก สอดคล้องกับ              
วไรพร วรสุข  (รัก ชุณหกาญจน์. 2556 อ้างใน วไรพร วรสุข.2553:สัมภาษณ์) ท่ีได้กล่าวถึง 
ลักษณะของการช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในเขตกรุงเทพมหานครทัง้ภาครัฐและ
เอกชนมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน โดยมีการให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าเก่ียวกับทางเลือกเม่ือ
ประสบปัญหา การด าเนินการเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล การให้ท่ีพกัอาศยั อาหาร การให้
ความรู้ในการดแูลตนเองและบุตรขณะตัง้ครรภ์ รวมไปถึงการรักษาพยาบาลทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจจนกระทัง้คลอดบุตร เม่ือคลอดบุตรแล้วในกรณีวยัรุ่นไม่ต้องการบุตร  มีดารด าเนินการยก
บตุรให้กบัผู้ อ่ืน ส่วนในกรณีต้องการเลีย้งบตุร ในบางองค์กรมีการรับฝากเลีย้งเด็กชัว่คราว ในบาง
องค์กรมีท่ีพกัให้ส าหรับแม่และบุตรและมีการสนบัสนุนการเลีย้งดบูุตร ทัง้ในเร่ืองสขุภาพ วิธีการ
เลีย้งด ูการรับวคัซีน การส่งเสริมพฒันาการ อาหาร และอุปโภคบริโภคต่างๆ และในส่วนของแม่
วยัรุ่น องค์กรมีบทบาทในการสนบัสนนุการศกึษานอกระบบ การฝึกวิชาชีพระยะสัน้ เพ่ือประกอบ
อาชีพในอนาคต การด าเนินการช่วยเหลือดงักล่าวจะด าเนินการจนวยัรุ่นมีความพร้อมท่ีจะกลับ
เข้าสู่ครอบครัวใช้ระยะเวลาประมาณ1-2 ปี นอกจากการให้ความช่วยเหลือด้านสุขอนามยัเจริญ
พนัธ์แล้ว ยงัมีการช่วยเหลือเร่ืองของสุขภาพจิตใจของวยัรุ่นโดยมรการด าเนินการในลกัษณะของ
การพูดคยุโดยนกัสงัคมสงเคราะห์ และในบางรายเกิดความเครียดจะมีบริการส่งไปพบจิตแพทย์
ตอ่ไป  

2.4 แนวคิดเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานท่ีเก่ียวข้องและสัมพันธ์กัน 

กล่าวคือ งานสวสัดิการสงัคมเป็นงานท่ีครอบคลุมถึงความเป็นอยู่ของชีวิตและความเป็นอย่ของ
คนในสังคม มีการจัดระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคม โดย
บริการสวสัดิการสงัคมดงักล่าวต้องตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของประชาชนในสงัคมทุก
ระดบัชัน้และพฒันาชีวิตของของในสงัคมให้มีคณุภาพ งานสงคมสงเคราะห์จึงเป็นบริการหนึ่งขอ
งงงานสวสัดกิารสงัคมท่ีมุง่จดัให้แก่ผู้ประสบปัญหาในสงัคม 

ความหมายสังคมสงเคราะห์ 
Herbert H.Strop (1960 อ้างใน สเุทพ เชาวลิต) หมายถึง ศิลปะการน าเอาทรัพยากร

ตา่งๆ  มาสนองความต้องการของมนษุย์ 
Elizabeth A.Ferguson (1960 อ้างใน สุเทพ เชาวลิต, 2527) หมายถึง กระบวนการ

ท่ีช่วยปรับบุคลิกภาพของบุคคลอย่างตัง้ใจ ให้เกิดผลโดยบุคคลต่อบุคคลและระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อม 
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Walter A.Frielander วอเตอร์ เอ ไฟรด์แลนเดอร์ (1980 อ้างใน ระพีพรรณ ค าหอม, 
2556)  ให้ความหมายวา่ เป็นบริการทางวิชาชีพท่ีอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทกัษะในด้าน
มนษุย์สมัพนัธ์เพ่ือชว่ยเหลือปัจเจกบคุคล กลุม่ หรือ ชมุชนให้มีความพอใจและมีอิสระในตนเอง  

สเุทพ เชาวลิต (2527) ได้ให้ความหมายว่า เป็นงานท่ีช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ในสงัคม
ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (Help them to help themselves)สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อยา่งปกตสิขุตามควรแก่อตัภาพของแตล่ะบคุคล 

ระพีพรรณ ค าหอม (2556) หมายถึง วิชาชีพหนึ่งของการน าเอาศาสตร์ประยุกต์                       
(Applied Science) ระหว่างหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์(Science) และศิลปะ(Arts) มาใช้ใน
การจัดสรรทรัพยากรต่างๆเพ่ือให้เกิดบริการท่ีตอบสนองความต้องการขอทุกคน สงัคมทุกระดบั
ภายใต้หลกัการสิทธิมนษุยชน และความเป็นธรรมทางสงัคม 

วัตถุประสงค์ของสังคมสงเคราะห์ 
ดูบัวร์ และไมเลย์ (Dodois and Miley, 1992 อ้างใน ระพีพรรณ ค าหอม , 2556)  

ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของสงัคมสงเคราะห์ ไว้ว่าเป็นการเสริมพลงัคน บคุคล กลุ่มสามารจดัการ
กับปัญหาโดยใช้ศกัยภาพท่ีมีอยู่, สนับสนุนให้เกิดนโยบายสังคม เศรษฐกิจ ท่ีจะป้องกันปัญหา
ของบคุคลและสงัคม, สนบัสนนุการบรูณาการทางวิชาชีพโดยใช้มมุมองการปฏิบตัิงาน, ท าให้เกิด
การเช่ือมโยงระหว่างคนและแหล่งทรัพยากรทางสงัคมเพ่ือให้มีการท าหน้าท่ีทางสงัคมอนัน าไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี, พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายภายในระบบทรัพยากรต่างๆ , อ านวย
ความสะดวกระบบทรัพยากรเพ่ือให้เกิดบริการสขุภาพและบริการมนษุย์, ส่งเสริมความเป็นธรรม
ทางสงัคมและความเท่าเทียมกันของคนในสงัคม, กระจายการพฒันาความรู้ทางวิชาชีพผ่านการ
วิจยัและประเมินผล, สนบัสนนุการแลกเปล่ียนข้อมลูในระบบสถาบนัทัง้ปัญหาและทรัพยากรและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการส่ือสารผ่านความหลากหลายจริยธรรมทางวิชาชีพ สอดคล้องกับสุเทพ 
เชาวลิต (2527) กล่าวว่า การปฏิบตัิงานด้านสงัคมมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบุคคล
หรือกลุ่มบุคลให้เข้าใจปัญหา รู้จกัการปัญหาระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมให้บรรเทาลง 2) เพ่ือ
ป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ โดยการชีบ้อกจุดบกพร่องท่ีเกิดขึน้แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคล 3) เพ่ือ
เป็นการสง่เสริมพฒันาความสามารถของบคุคล กลุม่คน และชมุชน 

กระบวนการปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะห์ (Social Work Process) 
สเุทพ เชาวลิต (2527) ได้กล่าวถึง การท างานสงัคมสงเคราะห์จะต้องมีขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิดงันี ้1) การหาข้อเท็จจริง (Fact Finding) เป็นกระบวนการหาข้อเท็จจริงถึงเร่ืองราวต่างๆ 
ของปัญหาเพ่ือให้ได้รายละเอียดให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยอาศยัวิธีการสังเกต การเย่ียม
บ้าน การสัมภาษณ์ รวมทัง้ศึกษาจากเอกสาร การข้อหาข้อเท็จจริงให้ได้รายละเอียดมากน้อย



  17 

เพียงใดนัน้ขึน้อยู่กับประสบการณ์ความช านาญของนกัสงัคมสงเคราะห์ด้วย 2) การวินิจฉัยและ
วิเคราะห์ปัญหา (Diagnosis and Analysis) เม่ือได้รายละเอียดข้อเท็จจริงมาแล้วก็น ามาแยก
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งอาจมีมากกว่า 1 ปัญหา พร้อมทัง้วิเคราะห์ถึงสาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้เกิด
ปัญหาได้ 3) การวางแผนด าเนินงาน (Plan for Treatment) การวางแผนในการด าเนินงาน
หลงัจากวิเคราะห์ปัญหาแล้วจะช่วยให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ แก้ปัญหา
ได้ตรงกับความต้องการและความสามารถของผู้ รับบริการ โดยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้
เสนอแนะแนวทาง 4) การด าเนินงานช่วยเหลือ (Treatment) การด าเนินงานช่วยเหลือหลงัจากได้
วางแผนแล้วนกัสงัคมสงเคราะห์ต้องพยายามจดัสรรทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพ่ือให้ผู้ รับบริการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้ นักสงคมสงเคราะห์ต้องท าหน้าท่ีให้
ก าลงัใจ ชีใ้ห้เห็นถึงความสามารถของผู้ รับบริการ 5) การประเมินผลและการติดตาม (Evaluation 
& Follow-up) เม่ือด าเนินการเสร็จสิน้แล้วควรมีการประเมินผลและติดตามเพ่ือตรวจสอบว่าตรง
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือวางแผนไว้หรือไม ่มีอปุสรรคปัญหาอะไรบ้าง  

ส่วนที่ 3 แนวคิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
3.1 ความหมาย/นิยามของการตัง้ครรภไม่พร้อม 

ในการอธิบายการตัง้ครรภ์ท่ีไมไ่ด้ตัง้ใจนัน้ มีศพัท์ภาษาองักฤษท่ีตรงความหมายและ
ใช้ในการส ารวจทางประชากรและภาวะเจริญพนัธุ์ ค าว่า unintended pregnancy มีความหมาย
คล้ายคลึงกับค าว่า unwanted pregnancy นักวิชาการไทยได้ให้ความหมายว่า “การตัง้ครรภ์ไม่
พึ่งประสงค์” หรือ “การตัง้ครรภ์ไม่พึ่งปรารถนา” หรือ อีกค าศัพท์ท่ีอธิบายความหมาย คือ 
unplanned pregnancy  ท่ีนกัวิชาการแปล ตรงไปตรงมาวา่ “การตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้วางแผน” ส าหรับ
ในประเทศไทย “ท้องไม่พร้อม” เป็นท่ีรู้จกั เม่ือ พ.ศ. 2544 ซึ่งความหมายในเชิงรูปธรรม ท้องไม่
พร้อม จงึเป็นการตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้ตัง้ใจหรือไมต้่องการรวมถึงกรณีท่ีตัง้ครรภ์มีการวางแผนหรือตัง้ใจ 
แต่หลังจากเกิดการตัง้ครรภ์แล้วเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดคิดมาก่อน ท าให้การตัง้ครรภ์นัน้เป็นการ
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม จนต้องยตุิการตัง้ครรภ์เป็นทางออกท่ีดีท่ีสดุกฤตยา อาชวนิจกลุ และกลุภา วจน
สาระ. (2557) การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พึ่งปรารถนา หรือ การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมมีการใช้ศพัท์อยู่บ่อยครัง้
สลับกันไปมา โดยไม่มีก าหนดนิยามความหมายท่ีชัดเจน ส าหรับในประเทศไทยนัน้นักวิจัยให้
ความส าคญักับการตดัสินใจของผู้หญิงตัง้ครรภ์ท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาเป็นคนให้ความหมายว่า
การตัง้ครรภ์ของเธอนัน้เป็นการตัง้ครรภ์ท่ีพร้อมหรือไม่พร้อม (ณัฐยา บญุภกัดี. 2552) ดงัท่ีพบใน
งานวิจยัของ วิชยั สุทธสิงห์ และคณะฯ (2553) และ บุบษา บวัสาย และคณะฯ (2558) มีการให้
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ความหมายการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร ท่ีสอดคล้องกนั หมายถึง ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์แรก อายตุ ่ากว่า 
20 ปีนบัถึงวนัคลอด  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การตัง้ครรภ์ไม่พร้อม หมายถึง  การตัง้ครรภ์มีบตุร
ของวยัรุ่นเพศหญิงท่ีมีอาย ุ10-20 ปี ในขณะตัง้ครรภ์นัน้ ซึ่งเป็นการตัง้ครรภ์ท่ีไม่ได้มีการวางแผน
ไว้ลว่งหน้าส าหรับการตัง้ครรภ์ครัง้นี ้ 

3.2 สถานการณ์การตัง้ครรภ์ในปัจจุบัน 
วัยรุ่นเป็นช่วงวัยส าคัญหนึ่งของมนุษย์ เป็นการก้าวผ่านจากวัยเด็กสู่วัยผู้ ใหญ่มี

เปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม สงัคมได้คาดหวงัให้วยัรุ่นได้พฒันา
ความรู้ ความสามารถอย่างเติมศกัยภาพและเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ท่ีมีคณุภาพ ในขณะเดียวกันการ
เปล่ียนแปลงทางแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สงัคม และครอบครัวรวมถึงเทคโนโลยีในปัจจบุนั ท าให้
สถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการตัง้ครรภ์นบัวนัจะทวีความรุนแรง นอกจากนีส้ถานการณ์ด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์  พบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึน้และอายุน้อยลงเร่ือยๆ เกิดปัญหารการ
ตัง้ครรภ์ตามมา ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าวยัรุ่นอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรเฉล่ียวนัละ 5252 คน โดย
วยัรุ่นต ่ากวา่ 15 ปี คลอดบตุรเฉล่ียวนัละ 8 คน จากสถานการณ์ดงักล่าวท าให้การปอ้งกนัและการ
แก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นถูกก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วม
ก าหนดนโยบายท่ีมุ่งเน้นการบรูณาการทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนกัถึงการดแูล
สุขภาพวัยรุ่นอย่างเป็นองค์รวม มีการบูรณาการแผนการ โครงการ ก าหนดมาตราการ แนว
ทางการด าเนินงานระหวา่งกรมวิชาการเพ่ือสง่เสริมภมูิคุ้มกนั ปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาด้านสขุภาพ
ของวยัรุ่นภายใต้แผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั
ท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทัง้นีใ้นปีงบประมาณ 2561 กรมอนามัยได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัเก่ียวกับวยัรุ่น คือ 
การส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัการเจริญพันธุ์ ท่ีเหมาะสมส าหรับวยัรุ่นท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2560-2564 ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในยุทธศาสตรท่ี 3 ว่าด้วยการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธ์ท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตร โดยการพัฒนา
รูปแบบและคณุภาพของบริการสขุภาพทางเพศและอนามยัเจริญพนัธุ์ ท่ีครอบคลมุบริการท่ีจ าเป็น
ทุกด้าน โดยมุ่งเน้นให้บริการท่ีเป็นมิตรและสอดคล้องกับความต้องการและสิทธิของวยัรุ่นตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 (ส านัก
อนามยัการเจริญพนัธ์ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ, 2561) ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ได้น า
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ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้มาจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าอัตราการคลอดในวยัรุ่น
อาย ุ15-19 ปี ตอ่ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี มีอตัราการคลอด 36.9 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-
19 ปี1,000 คน และอตัราการคลอดในวยัรุ่นอาย ุ10-14 ปี ตอ่ประชากรหญิงอาย ุ10-14 ปี มีอตัรา
การคลอด 1.3 ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี1,000 คน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน 
นกัศึกษา 38.0 % อันดบัสองไม่ได้ประกอบอาชีพ 22.5 % และอนัดบัสามประกอบอาชีพรับจ้าง
ทัว่ไป 15.3 % สถานภาพการศึกษาขณะตัง้ครรภ์ในกลุ่มท่ีก่อนตัง้ครรภ์มีสถานภาพเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษา พบว่า ในปี พ.ศ. 2561 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาเดิมร้อยละ 23.3  รองลงมาพบว่าพัก
การเรียนชัว่คราวร้อยละ 19.9 และมีความตัง้ใจในการตัง้ครรภ์ ร้อยละ 48.8  

นอกจากนี ้จากรายงานผลการส ารวจการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นและ การช่วยเหลือแม่
วยัรุ่น กระทรวงการพัฒนาสงัคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ท าการจดัเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนา 
แนวทางการป้องกันปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นและการช่วยเหลือแม่วัยรุ่น โดยบ้านพกัเด็กและ
ครอบครัว 76 แห่ง ทั่ว ประเทศ พบว่า แม่วัยรุ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพร้อยละ 0.42 อันดับ
รองลงมาไม่ได้ประกอบอาชีพและเลีย้งบตุร ร้อยละ 0.40 จบการศกึษาสงูสดุระดบัมธัยมศกึษาต้น
คิดเป็น 60.7 % และจบชัน้ประถมศึกษา 17.2 % โดยพบว่าแม่วยัรุ่นมีรายได้คิดเป็น 54.0 % และ 
ไม่มีรายได้ 46.0 % มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกนั 61.0% โดยอาศยัอยู่ร่วมกับบิดามารดาคิดเป็น 
67.3 % ซึ่งแม่วัยรุ่นยังไม่มีความพร้อมในการดูแลบุตร 69.4 %เน่ืองจากสาเหตุไม่มีอาชีพและ
รายได้ท่ีเพียงพอ 62.8 % รองลงมามีปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว 43.6 % (กรมอนามัย ส านัก
อนามยัเจริญพนัธ์ : ออนไลน์) 

3.3 สาเหตุการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม  
ประเทศไทยมีจ านวนวยัรุ่น 10 ล้านคน อตัราการมีเพศสมัพนัธุ์ ท่ีเพิ่มขึน้และเป็นการ

มีเพศสมัพนัธุ์ ท่ีไม่ปลอดภัย โดยวยัรุ่นเร่ิมมีเพศสมัพนัธุ์ ในอายท่ีุน้อยลง ส่งผลให้เกิดการตัง้ครรภ์
ในวยัรุ่นเพิ่มขึน้(นพวรรณ  ศรีวงค์พานิช. 2557) โดยสามาอธิบายได้ดงันี ้

1) การเข้าสู่วยัเร่ิมหนุ่มสาว (Puberty) เร็วขึน้ เม่ือเข้าสู่ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคม ในเพศชายจะพบการเปล่ียนแปลงของ
อวยัวะเพศชายและถงุอณัฑะท่ีมีขนาดขยายใหญ่ขึน้ เสียงแตกพาน รวมถึงการเจริญเติบโตตา่งๆท่ี
เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว (Growth spurt) และในเพศหญิงพบการขยายใหญ่ของเต้านมและอวยัวะเพศ
หญิงท่ีเดน่ชดั คือ การมีประจ าเดือนของเพศหญิง ในปัจจุบนัพบว่าหญิงไทยเข้าสู่วยัเจริญพนัธุ์ ท่ี
เร็วขึน้ โดยอายเุฉล่ียการมีประเดือนครัง้แรกลดลง ไมเ่พียงแตก่ารเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายแต่
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รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วย นอกจากนีส่ื้อตา่งๆท่ีเข้าถึงง่ายท า
ให้กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศ อาจชักน าวัยรุ่นให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์(สถาบันราชานุกูล. 
2557; บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. 2557) 

2) ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการคมุก าเนิด แม้จะพบวา่สถิติมีการใช้ถงุยาง
อนามยัเพิ่มมากขึน้ในกลุม่วยัรุ่น และยงัพบจ านวนอตัราการมีเพศสมัพนัธ์ในอายท่ีุน้อยลง แตย่งัมี
โอกาสสูงในการใช้ถุงยางอนามัยไม่ถูกวิธี โดยเกิดจากการขาดความรู้เก่ียวกับการป้องกันการ
ตัง้ครรภ์ มีการใช้สารเสพติดและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมด้วย เช่น การลืมกินยาคมุ การใส่และ
ถอดถุงยางอนามัยท่ีถูกวิธี เป็นต้น            (สุภิญญา อินนิว. 2555; สถาบันราชานุกูล กรม
สขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ. 2557) 

3) การขาดปฏิสมัพนัธ์ภายในครอบครัว วยัรุ่นท่ีอาศยัหรือเตบิโตกบัครอบครัวท่ีมี
ปัญหาความสมัพนัธ์ระหวา่งพ่อแม่ มีกฎระเบียบภายในครอบครัวท่ีเคร่งครัด เช่น บดิามารดาหย่า
ร้าง, คุณแม่เลีย้งเด่ียว และอาศยัอยู่กับตายาย เป็นต้น ปัจจัยเหล่านีส้่งผลต่อพฤติกรรมท าให้
วยัรุ่นเกิดความอยากท่ีจะแสวงหาความรัก ความสมัพันธ์กับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเพศตรง
ข้าม เกิดจากสาเหตท่ีุวยัรุ่นขาดความรัก (ก่ิงดาว มะโนวรรณ. 2553; พจนา หนัจางสิทธ์ิ และ ธีร
นงค์ สกุลศรี. 2557; ศรัณยู เรือนจันทร์. 2556; และ O.V.Panova, A.M.Kulikov,  A.Berchtold, 
J.C. Suris. 2016) 

4) การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรเป็นสาเหตุ
หลักท่ีก่อให้เกิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวยัรุ่น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติตะวนัตก 
(Western Culture) ท่ีแผ่เข้ามาในรูปแบบส่ือต่างๆ ทัง้จากอินเตอร์เน็ต ส่ือทางโทรทัศน์ วิทยุ ส่ือ
เหล่านีเ้สมือนแหล่งเรียนรู้ของวยัรุ่น ยัว่ยุให้วยัรุ่นเกิดความอยากรู้อยากลอง รวมถึงมีการใช้สาร
เสพติดและอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนท่ีมีผลท าให้วยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงในการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร (สจัจา ทาโต. 2550) 

3.4 ผลกระทบจากการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่ เป็นการตัง้ครรภ์โดยไม่ได้วางแผน(unplanned 

pregnancy) และเป็นการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ส่งผลกระทบตอ่ทัง้ร่างการ จิตใจ และสงัคมของวยัรุ่น
ท่ีตัง้ครรภ์ (สภิุญญา อินอิว. 2555) สามารถอธิบายได้ดงันี ้
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1) ผลกระทบกับแม่วัยใส 

การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นมักจะมีความเส่ียงต่อสุขภาพมากเป็นพิเศษ เน่ืองจาก
การเจริญเติบโตของร่างกายท่ียงัไม่สมบรูณ์เต็มท่ี และเป็นการตัง้ครรภ์ท่ีไม่มีการวางแผน ดงันัน้
ในชว่งตัง้ครรภ์อาจเกิดภาวะเส่ียงตา่งๆท่ีเกิดกบัแมว่ยัรุ่น ดงันี ้

ด้านร่างกาย เน่ืองจากแม่วัยรุ่นขาดค าแนะน า หรือขาดความรู้ในการ
ดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ์ส่งผลให้แม่วยัรุ่นอาจเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจาง  (anemia) และ ภาวะ
ความดัน โลหิตสูงขณ ะตัง้ครรภ์  (pregnancy induced hypertension) ท่ี เกิดจากการขาด
สารอาหารและแร่ธาตใุนปริมาณท่ีควรได้รับซึ่งพบมากในแม่วยัรุ่นเม่ือเปรียบเทียบกันกับหญิงท่ี
ตัง้ครรภ์อายมุากกว่า อีกทัง้เส่ียงสงูต่อการคลอดก่อนก าหนดท่ีเกิดจากการเจริญเติบโตท่ีไม่เต็มท่ี
ของร่างกาย บ้างครัง้อาจสง่ผลร้ายแรงถึงขัน้ทพุลภาพหรือเสียชีวิตรวมถึงพฤตกิรรมเส่ียงของวยัรุ่น
อาจท าให้ตดิโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธุ์  

ด้านจิตใจ ผลกระทบทางด้านจิตใจนีส้ามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี กรณี
วยัรุ่นท่ีเลือกตัง้ครรภ์ตอ่ มกัประสบปัญหาท่ีเกิดจากความเครียดและปัญหาภาวะซึมเศร้าท่ีเกิดขึน้
ตัง้แตต่ัง้ครรภ์แม่วยัใสท่ีมีการสนบัสนนุทางสงัคมต ่าและพบประวตัิมีโรคซึมเศร้าก่อนตัง้ครรภ์ จะ
มีความรู้สึกสบสนวิตกกังวล เน่ืองวัยรุ่นต้องเปล่ียนบทบาทจากเด็กหญิงมาเป็นมารดา ส่วนใน
กรณีท่ียตุกิารตัง้ครรภ์นัน้จะรู้สกึผิดกบัสิ่งท่ีตนท าลงไป 

2) ผลกระทบที่เกิดกับบุตร 
ผลกระทบท่ีสืบเน่ืองมาจากตวัแม่วยัรุ่นท่ีมีการเจริญเติบโตไม่เต็มท่ีและขาด

การดแูลตนเองขณะตัง้ครรภ์ ส่งผลอาจท าให้ทารกคลอดก่อนก าหนดและมีน า้หนกัตวัแรกเกิดน้อย
กว่า 2,500 กรัมซึ่งมีให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันต ่า พฒันาการของเด็กล่าช้า ผลกระทบเหล่านีเ้กิดจาก
แมว่ยัรุ่นยงัมีพฤติกรรมเส่ียง การใช้ยาหรือใช้สารเสพตดิขณะตัง้ครรภ์ บางรายไมไ่ด้ฝากครรภ์หรือ
ฝากครรภ์ล่าช้าท าให้ทารกในครรภ์ได้รับการดูแลตามความเหมาะสม รวมถึงการเสียชีวิ ตหลัง
คลอดหรือทารกมีความผิดปกติตัง้แต่ก าเนิดในกรณีท่ีแม่วยัรุ่นตัง้สินใจยุติการตัง้ครรภ์ (ท าแท้ง) 
แต่ไม่ส าเร็จ(สถาบนัราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.2557; Seeds of Success 
Seeking solutions for teen mothers and their children. (2011.); และบญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. 2557) 

3.5 แนวทางการป้องกันการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
ปัญหาสขุภาพอนามยัของผู้หญิงมีความสมัพนัธ์กบัการตัง้ครรภ์ ซึง่สามารถควบคมุ

ได้หากไม่ต้องการให้เกิดการตัง้ครรภ์หรือต้องการให้เกิดการตัง้ครรภ์ นโยบายของรัฐบาลนัน้ยงัไม่
ครอบคลมุบริการทางด้านสาธารณะสขุท่ียงัไม่เน้นตามความต้องการของผู้หญิงท่ีประสบปัญหา
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ตัง้ครรภ์ไม่พร้อม(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2538) มีการเรียกร้องถึงทางเลือกส าหรับผู้หญิงท่ีท้องไม่
พร้อมตา่งๆ กนกวรรณ ธราวรรณ (2548) ได้น าเสนอทางเลือกท่ีของผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม โดย
การจดัให้มีบริการการให้ค าปรึกษากับผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พร้อม โดยเคารพสิทธิของผู้ขอรับ เพ่ือให้
ผู้หญิงเกิดการตระหนักถึงปัญหาและเลือกทางออกท่ีเหมาะสมกับตนเอง  การจัดให้มีบ้านพัก
เพ่ือให้อยู่อาศยัระหวา่งรอคลอดทกุจงัหวดัทัว่ประเทศไทย เน่ืองจากผู้หญิงหลายคนประสบปัญหา
ท่ีต้องปิดบังครอบครัว เพ่ือน หรือสังคม การจัดให้มีท่ีพักอาศัยเพ่ือผู้ หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
โดยตรงสามารถตอบสนองและช่วยให้ผู้ หญิงท่ีไม่เลือกท ายุติการตัง้ครรภ์และยังไม่ต้องการให้
ครอบครัวรับทราบมีท่ีพกัอาศยัระหวา่งรอคลอด รวมถึงมีการขยายผลไปสูก่ารรับเลีย้งเดก็ชัว่คราว
และบริการยกมอบบตุรให้กับผู้ ท่ีมีความพร้อมมากว่า การให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาและการเลือก
วิธีการคมุก าเนิดท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัตนเอง อีกทัง้การสร้างเครือขา่ยให้ความช่วยเหลือแบบ
ครบวงจร เพ่ือด าเนินการจดัสรรสวสัดิการทัง้เชิงรุกและเชิงรับท่ีผ่านมาหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนหลายแห่งได้จดัโครงการเพ่ือชว่ยเหลือดแูลแม่วยัรุ่นหลายโครงการ เชน่ โครงการ Up to Me 

โดยโครงการนีมี้วตัถปุระสงค์ส าคญัเพ่ือให้เกิดการพฒันารูปแบบและทดลองใช้ชดุกิจกรรม Up To 
Me เพ่ือลดความเส่ียงในเร่ืองเพศ และการปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์และให้เยาวชนได้รับ
ข้อมลู เกิดความตระหนกัในการส ารวจความรู้สึกหากต้องเผชิญสถานการณ์ในเร่ืองเพศ เรียนรู้ถึง
บริบทอนันาไปสู่การตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ และรับรู้ถึงวิธีลดความเส่ียงท่ีจะมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่
พร้อมผ่านกระบวนการส่ือสารผ่านกลุ่มเยาวชนโดยการถกเถียง ตัง้ค าถาม อีกทัง้เพ่ือให้ผู้บริหาร
โรงเรียน และครูในสถานศกึษาต่ืนตวัเห็นความส าคญั และเกิดความสนใจท่ีจะจดัให้เกิดการเรียน
การสอนเพศศกึษาในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้งัมีโครงการเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ
ทางเพศวัยรุ่นท่ีมีการด าเนินกิจกรรมท่ีส าคญัตัง้แต่พัฒนาคนท างานช่วยเหลือผู้ หญิงท่ีท้องไม่
พร้อมเพ่ือค้นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้างและจดัการองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง รวมถึงการณรงค์ภาคส่ือ เพ่ือ
ขยายขอบเขตความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้อง จากการศึกษาโครงการดงักล่าวพบว่า
เป็นการเข้าถึงกลุ่มวยัรุ่นท่ีศกึษาอยู่ในระดบัการศกึษาตอนต้นและตอนปลายเทา่นัน้ ยงัไม่รวมกบั
กลุ่มวยัรุ่นท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน(ศิริพร จิรวฒัน์กุล; สมพร รุ่งเรืองกลกิจ; ดารุณี จงอดุมการณ์; 
และคณะ. 2554) ซึ่งผลกระทบการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นนัน้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อร่างกายเท่านัน้ เช่น 
การคลอดก่อนก าหนดและภาวะแทรกซ้อนของการท าแท้งท่ีไม่ปลอดภัย เป็นต้น แต่ยังส่งผล
กระทบทางด้านจิตสังคม เช่น การหยุดเรียน ความยากจน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 
เป็นต้น ในประเทศท่ีพฒันาแล้วและก าลงัพฒันาปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นเป็นปัญหาสขุภาพท่ี
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ส าคญัของประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศท่ีก าลังพัฒนาท่ีพบว่ายังขาดความรู้ท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
การคมุก าเนิด (WHO. 2004) 

องค์การอนามัย โลก  (World Health Organization – WHO. 2004)ได้ เสนอวิ ธี
ป้องกันการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นได้เสนอวิธีการป้องกันการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นไว้หลายวิธี ได้แก่ 1)การ
ออกกฎหมายหรือบญัญัติอายุของผู้แต่งงานโดยให้มีอายุท่ีเหมาะสม เน่ืองจากในหลายประเทศ
พบคู่แต่งงานมีอายุน้อย เช่น ในประเทศอินเดีย ผู้ หญิงสามารถแต่งงานได้เม่ืออายุ 18 ปี ตาม
กฎหมายของประเทศ 2)การลดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม เพราะความไม่เท่าเทียมกันเป็น
ปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นซึ่งมาจากรายได้และการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกัน 3)
ส่งเสริมความรู้เร่ืองเพศศึกษา และ4)สนับสนุนให้มีการคุมก าเนิด นอกจากนีไ้ด้เสนอให้มีการ
บริการทางสงัคมท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและบริบทของสงัคม มีการปรับเปล่ียนทศันคตขิองผู้
ให้บริการหรือช่วยเพ่ือให้ลดความอคติท่ีมีต่อวัยรุ่นท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับ
นกัวิชาการและนกัวิจยัหลายคนท่ีเสนอแนะวิธีการปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น ดงันี ้

1) เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศคติ เร่ืองเพศศึกษาท่ีถูกต้อง การสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่วยัรุ่นในด้านการพัฒนาของร่างกายและการเปล่ียนแปลงทางเพศ เพศศึกษา 
วิธีการปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ การคมุก าเนิดท่ีถกูต้องและเหมาะสมกบัตนเอง สร้างการเห็นคณุคา่ใน
ตนเองในวยัรุ่นหญิง และตระหนกัปัญหาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีเพศสมัพนัธ์ โดยวยัรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมลู
และอนามยัเจริญพนัธ์ได้อยา่งง่ายดาย 

2) การพฒันาระบบบริการทางสงัคมและความช่วยเหลือ จากข้อมลูทางสถิติจะ
เห็นได้ว่าแม่วยัใสมีจ านวนเพิ่มสูงขึน้ทุกปีแต่ทัง้นีรั้ฐบาทและหน่วยงานต่างๆได้จดัเตรียมบริการ
ทางสงัคมและโครงการในการช่วยเหลือแม่วยัใส เพ่ือช่วยบรรเทาความทุกข์ให้แก่แม่วยัรุ่น ท่ีผ่าน
มาพบว่าแม่วัยใสไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ (Not accessible) เน่ืองจากข้อจ ากัดบางประการ 
เช่น ข้อจ ากดัด้านกฎหมาย คา่ใช้จ่าย แหล่งในบริการอาจอยู่ไกลจึงเดนิทางล าบาก เป็นต้น อีกทัง้ 
การบริการยังไม่เป็นท่ียอมรับของวัยรุ่น เน่ืองจากต้องนั่งรอเป็นเวลานาน กลัวผู้ ให้บริการซัก
ค าถามเยอะ กลวัโดนต าหนิจากผู้ ให้บริการ เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องพฒันาระบบการให้บริการทาง
สงัคมและความชว่ยเหลือ 

3) การจดัท าระบบการประสานงานท่ีดี เพ่ือช่วยให้ผู้ ท่ีปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องกับ
การช่วยเหลือแม่วยัใสสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ตามแนวทางท่ีก าหนดและมีแนวทางใน
การด าเนินการร่วมกันโดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบบริการด้านสุขภาพส่งผลให้แม่วยัใส



  24 

และบตุรมีสขุภาพดีทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ (จรรยาวฒัน์ ทบัจนัทร์ และคณะฯ. 2555; สถาบนัรา
ชานกุลู กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ. 2557; บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. 2557)  

จากสถิตข้ิอมลูกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงมนษุย์ (2553) พบวา่ แม่วยัรุ่น
ต้องการสถานรับเลีย้งดบูตุร ร้อยละ8.10 เงินสงัเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 80.4 ด้านนม
ในการเลีย้งดบูุตร ร้อยละ 75.4 ด้านการฝึกทกัษะอาชีพ ร้อยละ 78.2 ด้านบริการจดัหางาน ร้อย
ละ 79.3 และด้านการปรึกษาแนะน าช่วยเหลือครอบครัว ร้อยละ 71.8 ท่ีผ่านมาหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้จัดโครงการเพ่ือช่วยเหลือดูแลแม่วัยรุ่นหลายโครงการ เช่น 
โครงการแม่วัยใส จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
รณรงค์ให้สงัคมตระหนกัและเห็นความส าคญัของการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในกลุ่ม
วยัรุ่นและได้จดัตัง้ยุทธศาสตร์และแผนระดบัชาติ รวมทัง้การจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศศกึษาให้แก่เยาวชน รวมถึงเสริมสร้างเจตคติท่ีดีให้แก่คนใน
สังคมต่อการตัง้ครรภ์ในวัยรุ่นและการจัดท่ีพักฉุกเฉินชั่วคราวให้แก่เยาวชนท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม 
โครงการ stop teen mom หยุดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น เป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจากพระ
เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ พระวรชายาในสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร 
ท่ีตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัว โครงการนีจ้ึงเป็นเป้าหมายเพ่ือลดหรือชะลอ
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่นของสงัคมไทยอย่างต่อเน่ือง โดยมี 6 กระทรวงเป็นผู้ด าเนินงาน ได้แก่ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จะมี
หน้าท่ีในการชว่ยกนัดแูลวยัรุ่นให้ปลอดภยัจากการมีเพศสมัพนัธ์และเพื่อรักษาเยาวชนให้อยูใ่นวยั
อย่างเหมาะสม(มาลินี คงร่ืน. 2557) จากการด าเนินโครงการตา่งๆยงัไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือแม่
วยัรุ่น สถาบนัราชานกุูล กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ (2557) และ บุญฤทธ์ิ สขุรัตน์ และ
คณะฯ (2558) ได้เสนอวิธีการดแูลช่วยเหลือแม่วยัใสโดยแบ่งเป็นระยะของการตัง้ครรภ์ ซึ่งท าให้
สามารถดแูลทัง้ด้านสขุภาพทางร่างกายและจิตใจได้ ดงันี ้

1) การบ ริการและการดูแลการฝากครรภ์  เป็นขัน้ตอนการดูแลเพ่ื อลด
ภาวะแทรกซ้อนระหวา่ง  ท่ีตัง้ครรภ์ 

2) การบริการและการดูแลระยะคลอด ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนการส่งเสริมให้
มารดามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแม่กับลูก แม่วัยใสต้องการก าลังใจและท่ีปรึกษาเม่ือเกิดปัญหา 
ควรได้รับการชว่ยเหลือท่ีครบวงจรและเหมาะสมจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ 
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3) การบริการและการดูแลหลังคลอด แม่วัยใสควรได้รับการสนับสนุนและ
สง่เสริมในการดแูลบตุรให้กินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ส่งเสริมการปรับตวัของแม่วยัใส ครอบครัว
ให้ดแูลแม่วยัใสให้มีก าลงัใจ เข้มแข็งทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้สามารถเลีย้งดบูตุรได้อย่าง
เหมาะสม 

จากข้อมูลในเบือ้งต้นท่ีกล่าวมา อาจสรุปได้ว่า การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่น
หญิงนัน้มีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านร่างกาย จิตใจครอบครัว สงัคม ได้แก่ การเข้าสู่วยัหนุ่มสาวเร็ว
ขึน้ เม่ือเข้าสู่วยัเจริญพนัธุ์ท่ีรวดเร็วการจะพบเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกายอย่างเห็นได้ชดั  อีกทัง้
การเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา และ
ปัจจยัการขาดปฏิสมัพันธ์ภายใสครอบครัวท่ีดี ส่งผลให้วยัรุ่นต้องการแสวงหาความรักจากผู้ อ่ืน
โดยเฉพาะเพศตงข้ามส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควรท่ีเป็นสาเหตุหลักของการ
ตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควร รวมไปถึงการได้รับอิทธิพลทางตะวนัตกท่ีเข้ามาผา่นส่ือในรูปแบบตา่งๆ ใน
ปัจจบุนัพบวา่วยัรุ่นนัน้ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการคมุก าเนิดท่ีถกูต้องและเหมาะสม แม้
พบว่ามีการใช้ถุงอย่างอนามันเพิ่มมากขึน้แต่ก็ยังพบข้อผิดพลาดเก่ียวกับวิธีการคุมก าเนิดท่ี
เหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้มกัสง่ผลกระทบอย่างกว้างขวางทัง้ใน
ระดบับคุคลและเศรษฐกิจ ผลกระทบท่ีเกิดกบัแมว่ยัใสเองท่ีอาจท าให้เกิดภาวะโลหิตจาง ความดนั
ในเลือกสูง และยงัพบการเกิดปัญหาด้านจิตใจท่ีพบว่าแม่วยัใสเกิดความเครียด วิตกกงัวล ท าให้
เกิดความไม่สบายใจนัน้เอง ส่วนผลกระทบท่ีเกิดกับทารกนัน้ อาจท าให้คลอดก่อนก าหนด 
พฒันาการล่าช้า น า้หนกัต ่ากว่าเกณฑ์ ผลกระทบเหล่านีเ้กิดจากขาดการดแูลตวัเองท่ีเหมาะสม
ของแมว่ยัใส จากผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้นัน้สามารถลดอตัราการตัง้ครรภ์ก่อนวยัอนัควรได้ โดยการ
เน้นการสร้างความรู้ คามเข้าใจ ทศันคตเิร่ืองเพศสมัพนัธ์ท่ีถกูต้อง เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้
ควรมีการพัฒนาระบบบริการสังคมให้กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการท่ีง่ายดายและเป็นมิตร 
เน่ืองจากท่ีผ่านมาวยัรุ่นรู้สกึผิดและกลวัโดนต าหนิจากสงัคม จงึส่งผลให้การบริการตา่งๆยงัไม่เป็น
ท่ียอมรับ 

ส่วนที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีและมุมมองอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
หน่วยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใส เป็นองค์กรสวสัดิการสงัคมหนึ่งท่ีมีการจดับริการ

ในรูปแบบบริการสงัคม (Social Service) โดยไม่แสวงหาผลก าไร และท าหน้าท่ีแทนรัฐในการจดั
สวสัดกิารสงัคมให้แก่แม่วยัใส มีการท างานในลกัษณะของสงัคมสงเคราะห์ท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการ
ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ การศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นศกึษารูปแบบและกลไกของการให้ความชว่ยเหลือแม่
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วัยใสในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดับบุคคลและองค์กร รวมถึงค้นหาแนว
ทางการพฒันารูปแบบการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส : 
กรณีศึกษาหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ในมิติมูลเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ใน
ระดบับุคคลและองค์กร รวมทัง้ค้นหาแนวทางการพฒันาส่งเสริมรูปแบบบริการสวสัดิการสงัคม
ผู้ วิจัยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยามองปรากฏการณ์ทางสังคมในระดบัโครงสร้างหรือ
ภาพรวมและในระดับปัจเจกบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามและน ามา
เปรียบเทียบกับข้อค้นพบท่ีได้จากการลงสนามวิจัย โดยมีตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกบัมลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร อีกทัง้การปฏิสงัสรรค์
ท่ีบุคคลกระท าและให้ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ นอกจากนีอ้าศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็น
แนวทางศกึษาพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยัได้ทบทวนพอสงัเขป
ดงันี ้ 

4.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ 
ทัลคอตต์ พาร์สันต์ (Tcloctt Parsons) ทัลคอตต์ พาร์สันสร้างทฤษฎีของเขาด้วย 

การบรูณาการทฤษฎีปัจเจกนิยมของ แมกซ์ เวเบอร์ พาร์สนัได้ท าให้คนในสงัคมและนกัทฤษฎีรู้สึก
วา่การอธิบายสงัคมด้วยการวิเคราะห์ว่าสงัคมมีระบบตา่งๆ ท่ีก าลงัท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนไปข้างหน้า
นัน้เป็นความคดิท่ีปลอดภยั(สภุางค์ จนัทวานิช, 2559)  

1) แนวคิดที่ส าคัญของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ตามแนวคิดของพาร์สัน มีดังนี ้
ระบบสังคมและหน้าที่  

พาร์สันส์ได้กล่าวถึงระบบสังคมและหน้าท่ีว่าหน้าท่ีคือกลุ่มของกิจกรรมท่ี
ด าเนินไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบสังคม ในระบบสังคมนีมี้หน้าท่ีคือ การกระท า
กิจกรรม แต่เป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นกลุ่มๆ และท ามาเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบ เช่น 
ระบบสงัคมต้องการคนดแูลเร่ืองสขุภาพก็จะมีกลุ่มกิจกรรมท่ีเรียกว่าโรงพยาบาล หรือ คลินิก เป็น
ต้น  

พาร์สนัส์ได้อธิบายถึงระบบสงัคมและหน้าท่ีในช่ือว่า AGIL ประกอบไปด้วย 
A คือ การปรับตัว (Adaptation) การท่ีสังคมจัดให้มีการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ 
สิ่งแวดล้อมและความต้องการของระบบ อีกนยัหนึ่งการปรับตวัเป็นหน้าท่ีพืน้ฐานท่ีจะท าให้ระบบ
สงัคมท่ีไม่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมสามารถด าเนินกิจกรรมตอ่ไปได้ G คือ การบรรลเุปา้หมาย 
(Goal Attainment) สังคมต้องมีการก าหนดเป้าหมายและระบต่างๆต้องท าหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายหลกั I คือ การบรูณาการ (Integration) เป็นสว่นท่ีท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีสอดคล้องกนั
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ของระบบตา่งๆ ซึง่จะต้องด าเนินร่วมกนั เน่ืองจากระบบประกอบด้วยระบบย่อยท่ีมีความแตกตา่ง
กนัและมีกล่มกิจกรรมเฉพาะตน จ าเป็นต้องมีการดแูลให้เกิดการบูรณาการเพ่ือให้สอดคล้องกัน 
และ L คือ การรักษาแบบแผน (Latency) การธ ารงและฟืน้ฟูแรงจงูใจของปัจเจกชนและแบบแผน
ของสงัคม ในการด าเนินการขบัเคล่ือนไปข้างหน้านัน้จ าเป็นต้องมีแรงจงูใจร่วมกนั หากมีคนกลุ่ม
ใดรู้สกึท้อแท้หรือเห็นตา่งระบบสงัคมจงึต้องฟืน้ฟใูห้กลบัมายดึถือเปา้หมายเดียวกนั 

ระบปฏิบัตกิารของสังคม 
จากหน้าท่ี พื น้ฐาน 4 ข้อ  คือ AGLI พาร์สัน ส์ยังเสนอว่าสังคมต้องมี

ระบบปฏิบัติการส่ีระบบท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งเป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีควบคู่กับหน้าท่ีพืน้ฐาน ดังนี ้
ระบบปฏิบตัิการแรก เรียกว่า ระบบร่างกายและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ(Physical) เป็นระบบ
ท่ีมีหน้าท่ีรองรับหน้าท่ีพืน้ฐานเร่ืองการปรับตัว รวมถึงการผลิตเชิงเศรษฐกิจด้วย เพราะเป็น
ปฏิบัติการในเร่ืองสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ระบบปฏิบัติการท่ีสอง เรียกว่า ระบบบุคลิกภาพ
(Personality system) เป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีควบคู่กับหน้าท่ีพืน้ฐานในการบรรลุเป้าหมาย คนใน
สังคม ต้องมองไป ท่ี เป้าหมายเดียวกัน มีแรงจูงใจเดียวกันจึ งท าให้บรรลุ เป้าหมายได้ 
ระบบปฏิบัติการท่ีสาม เรียกว่า ระบบสังคม เป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกับด้านการบูรณาการ 
(Integration) ท่ีสงัคมมีการหลอมรวมองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันพืน้ฐานในการบูรณาการจึง
เก่ียวข้องกับหน้าท่ี ระบบปฏิบัติการท่ีส่ี เรียกว่า ระบบวัฒนธรรม (Cultural system) เป็นการ
เช่ือมโยงระหว่างการฟื้นฟูจิตใจและแรงจูงใจของคนเพ่ือธ ารงแบบแผนของสังคมจะอยู่รวมกับ
บรรทดัฐานและคา่นิยมตา่งๆ วฒันธรรมจะเป็นสิ่งท่ียอมรับจนกลายเป็นสว่นหนึง่ของผู้กระท า 

ระบบย่อยของสังคม 
ระบบย่อยของสงัคมเป็นระบบท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากระบบปฏิบตัิการ

ปรากฎออกมาเป็นระบบท่ีท าหน้าท่ีชัดเจนในสังคม ระบบย่อยแบ่งเป็น 2 ระดบั ได้แก่ 1)ระบบ
ย่อยระดับบน ประกอบด้วย ระบบเศรษฐกิจ(Economic) แสดงให้เห็นพืน้ฐานการปรับตัวเป็น
ระบบปฏิบตัิการของกายภาพ และ ระบบการเมือง (Political) มีขึน้เพ่ือท าให้เกิดการท าหน้าท่ีเป็น
มูลเหตุแรงจูงใจไปสู่เป้าหมายหลักร่วมกันและไปถึงเป้าหมายหลักนัน้ด้วยกัน 2)ระบบย่อย
ด้านล่าง ประกอบด้วยระบบสงัคมหรือชุมชน (Societal/Community) ซึ่งจะเป็นสงัคมหรือชุมชน
ไม่ได้ถ้าไม่มีการผลิต แตถ้่ามีการผลิตแต่ขาดเป้าหมายร่วมกันก็ไม่ได้ จึงต้องมีการบริหารจดัการ
อยู่ในรูปแบบของระบบการเมือง และระบบความไว้วางใจ จะท าหน้าท่ีคุ้ มครองและธ า รง
วฒันธรรม กล่าวคือระบบท่ีจะช่วยให้เกิดหน้าท่ีพืน้ฐานโดยใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือในการสืบ
ทอดตอ่กนั 
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การน าทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่มาปรับใช้ 
โครงสร้างหน้าท่ีตามแนวคิดของพาร์สันได้วิเคราะห์โครงสร้างหน้าท่ีซึ่ง

ประกอบด้วย หน้าท่ีพืน้ฐาน ระบบปฏิบตัิ และระบบสงัคมยอ่ยท่ีมีความสมัพนัธ์กนัเพ่ืออธิบายการ
ท าหน้าท่ีและการกระท าต่างๆขององค์ประกอบ ได้แก่ บคุคลและสิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลตอ่สงัคมหรือ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส  พาร์สนัได้อธิบาย ระบบสงัคม และ หน้าท่ี คือ การด าเนิน
กิจกรรมโดยด าเนินการเป็นกลุ่มและจัดตัง้ขึน้เพ่ือการตอบสนองความต้องการของสังคม เม่ือ
น ามาวิเคราะห์หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส อาจกกกล่าวได้วา่ สภาพแวดล้อมในองค์กร 
กระบวนการ ผู้บริการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเป็นองค์ประกอบขององค์กรให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใส โดยแตล่ะองค์ประกอบมีหน้าท่ีพืน้ฐานของตนเอง 

2) ทฤษฎีระบบ  
ทฤษฎีระบบในงานสงัเคราะห์ เป็นทฤษฎีท่ีให้แนวคดิเพ่ือเป็นกรอบการวิเคราะห์

ได้อย่างกว้างขวาง  ทัง้งานจลุภาคและมหาภาค  ในระดบับคุคลและระดบัโครงสร้าง ลทูซ์ (Lutz) 
ในทษวรรษท่ี 1940และเฮิร์น (Hearn) ในทศวรรษท่ี1950 ได้อธิบายทฤษฎีระบบในงานสังคม
สงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 ระบบด้วยกัน คือ 1) ระบบผู้ ใช้บริการ (client system) คือ บุคคลท่ี
เป้าหมายต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา หรือ 
ฟืน้ฟูสภาพ อาจจะเป็นรายบคุคล กลุ่ม หรือ ชมุชน 2) ระบบผู้ ให้บริการ (change agent system) 
คือ นกัสงัคมสงเคราะห์และวิชาชีพอ่ืนๆ ในทีมงานท่ีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข 
พฒันา หรือ ฟืน้ฟูสภาพแก่ผู้ ใช้บริการ 3)ระบบแห่งปัญญา (target system) คือ ระบบท่ีนกัสงัคม
สงเคราะห์ต้องการการเปล่ียนแปลงเพราะถือว่าเป็นปัญหาของผู้ ใช้บริการ ท าให้ผู้ ใช้บริการได้รับ
ความเดือดร้อน หรือมีผลต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ระบบแห่งปัญญาไม่ได้หมายถึงแคบ่คุคล  
แต่อาจเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาวะทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง กฎระเบียบ
ต่างๆท่ีเป็นสาเหตุแห่งปัญหา 4) ระบบด าเนินการ (action system) คือ กระบวนการด าเนินงาน
ทุกสิ่งอย่างท่ีผู้ ใช้บริการ ผู้ ให้บริการ และระบบแห่งปัญหา กระท าร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
ร่วมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง และทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนทัง้หมด 5)ระบบ
สภาพแวดล้อม (supra system) คือ สิ่งท่ีอยู่เหนือจากระบบทัง้ส่ีในเบือ้งต้น ซึ่งอาจรวมถึงสถาบนั
ในสังคมต่างๆ กลุ่มคนในสังคม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ระบบสภาวะ
แวดล้อมอาจเป็นอปุสรรคหรือสนบัสนนุการด าเนินงานสงัคมสงเคราะห์ให้บรรลเุปา้หมายก็ได้ เป็น
ระบบท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของนกัสงัคมสงเคราะห์ หากต้องการเปล่ียนแปลงต้องใช้แรงจาก
ภายนอกระบบเข้ามาช่วยเสริมแรงการเปล่ียนแปลงจึงจะประสบผลส าเร็จ แตท่ัง้นี ก็้ขึน้อยู่กบัพลงั
ผลกัดนัและความซบัซ้อนของระบบสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง(ยพุา วงศ์ไชย. 2523) 
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การน าทฤษฎีระบบมาปรับใช้ 

ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีระบบมาเป็นแนวทางในการศกึษาและอธิบายกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือระหว่างผู้ ให้บริการ และ ผู้ รับบริการ 
รวมถึงวิธีการ กิจกรรม รูปแบบต่างๆท่ีสัมพันธ์กันจนท าให้แม่วัยใสและครอบครัวเกิดการ
เปล่ียนแปลง และมีความสมัพันธ์กับมูลเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ของบุคคลและองค์กร 
หลงัจากให้บริการช่วยเหลือแม่วยัใสและองค์กรได้น าผลนัน้มาปรับปรุงและพฒันาองค์กรต่อไป 
รวมทัง้น ามาเป็นแนวทางในการค้นหาแนวทางในการพฒันารูปแบบการหึความชว่ยเหลือแม่วยัใส
ท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม  

4.2 ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
1) ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขัน้ (Maslow’s hierarchy of need) 

ทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) 
เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนุษย์ ผู้ น าแนวคิดนีคื้อ  Abraham 
Maslow มาสโลว์ได้ตัง้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนษุย์ไว้ 3 ประกาศ คือ 1)มนษุย์ทกุคนมี
ความต้องการอย่างต่อเน่ืองท่ีไม่มีทางบรรลุได้หมด 2)พฤติกรรมจะเป็นผลมาจากความต้องการ 
โดยท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุความต้องการในขณะนัน้ และ3)ความต้องการของ
มนุษย์สามารถจัดอยู่ในล าดบัขัน้จากต ่าสุดไปสูงสุด อาจกล่าวได้ว่าเม่ือความต้องการในระดบั
หนึง่ได้รับการตอบสนองแล้วมนษุย์ก็ต้องการอยา่งอ่ืนตามล าดบั(Nyameh Jerome, 2013) ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 1 ความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of need) 
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1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้
พืน้ฐานเพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร น า้ ท่ีอยู่อาหาร และการพักผ่อน 2) ความต้องการความ
มั่นคงหรือความปลอดภัย (Security or safety needs) ความต้องการเหล่านี ล้้วนเป็นความ
ต้องการท่ีจะเป็นอิสระจากอนัตรายทางกาย และความกลวัต่อการสูญเสียงาน ทรัพย์สิน อาหาร 
หรือท่ีอยู่อาศัย 3) ความต้องการการยอมรับหรือความผูกพัน หรือความต้องการทางสังคม 
(Affiliation or acceptance needs) เน่ืองจากบคุคลอยู่ในสงัคมจึงต้องการการยอมรับจากบคุคล
อ่ืน การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน 4) ความต้องการการยกย่อง  (Esteem needs) เม่ือ
บคุคลได้รับการยอมรับจะต้องการการยกย่องตนเองจากบคุคลอ่ืน ซึ่งเป็นความพึงพอใจในอ านาจ 
(Power) ความภาคภูมิ ใจ  (Prestige) สถานะ (Status) และความ เช่ือมั่น ในตนเอง (Self-
confidence) และ5) ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Need for self-actualization) เป็นความ
ปรารถนาท่ีต้องการประสบความส าเร็จเพ่ือท่ีจะมีศกัยภาพและบรรลุความส าเร็จในสิ่งหนึ่งใน
ระดบัสงูสดุ 

จากข้อมูลเบือ้งต้นสรุปได้ว่า ความต้องการของมนุษย์นัน้มีขัน้ตอนตามล าดบั
โดยเร่ิมจากความต้องการด้านปัจจยั 4 เพ่ือความอยู่รอด ความปลอดภัยในชีวิต การยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน การได้รับการยกย่องและความต้องการความส าเร็จในชีวิตเรียงไปตามล าดบัจนสูงสุด 
ผู้วิจยัจึงเห็นว่าทฤษฎีความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาส์โลว์สามารถเป็นแนวทางในการศึกษา
ความต้องการบริการสวสัดิการทางสงัคมท่ีแม่วยัใสต้องการได้รับจากองค์กร ส่งผลตอ่รูปแบบการ
บริการสวัสดิการสังคมท่ีองค์กรจัดให้บริการท่ีเป็นด้านมูลเหตุระดบับุคคลและกระบวนการให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นท่ีมาของรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส โดยการศึกษา
จากพฤติกรรมความต้องการของแม่วัยใส ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ี และผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความต้องการบรรลเุปา้หมาย เม่ือมีการด าเนินงานส าเร็จในระดบัขัน้หนึ่ง
แล้วก็จะมีการด าเนินตอบสนองความต้องการขัน้ต่อไปเพ่ือน าไปสู้ ความส าเร็จและสามารถ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใสได้ 

2) ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Leaning Theory) 
อัลเบอร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura. 1986) เป็นทฤษฎีท่ีอยู่บนพืน้ฐานของ

ความคิดท่ีอธิบายการเรียนรู้เกิดจากการท่ีบุคคลมีปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างซบัซ้อน แบนดู
ร่าได้อธิบายสาเหตุหลักการเกิดพฤติกรรมของบุคคลเกิดได้จาก 2 สาเหตุหลัก ได้แก่ บุคคล 
(Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ท่ีมีอิทธิพลซึ่งกันและกันสองทิศทาง ประกอบกด้วย
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องค์ประกอบ 3 ด้าน เรียกว่า Triad Reciprocal Determinant การเช่ือมโยงปฏิสมัพนัธ์ท่ีส าคญัมี
อิทธิพลตอ่กนั (Bandura, 1986; Bower, 1975; Neisser, 1976). ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 2 Triad Reciprocal Determinant การเช่ือมโยงปฏิสมัพนัธ์ท่ีส าคญัมีอิทธิพลตอ่กนั 

ระหว่าง P          B เป็นปฎิสัมพันธ์ภายในระหว่างบุคคล ได้แก่ ความคิด และ
การกระท าของบคุคล ปัจจยัดงักลา่วเป็นตวัก าหนดทิศทางในการรับรู้ตนเองของตนเอง เปา้หมาย
และความตัง้ใจของบคุคล ซึง่มีผลตอ่พฤตกิรรมแสดงออก 

ระหว่าง E          P เป็นปฎิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและตวับุคคล เป็นส่ือท่ี
แสดงออกถึงความคาดหวงั ความเช่ือ อารมณ์และความสามารถทางปัญญา ท่ีมีการพฒันาและ
แก้ไขโดยผ่านตวัแบบของสงัคม อีกทัง้ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม เช่น อายุ เพศ สญัชาต ิ
ท าให้บคุคลมีการแสดงออกพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั 

ระหว่าง B          E เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจาก
ปัจจยัภายนอก สามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของ
บคุคลอยา่งเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อจ ากดับางสภาพแวดล้อม 

อาจสรุปได้ว่า การเรียนรู้ทางสงัคมเป็นการอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมท่ีแสดงออกของบคุคล ซึง่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในมิติมูลเหตุระดับบุคคลเพ่ืออธิบายพฤติกรรมท่ีบุคคลกระท า
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคล นอกจากนีป้ฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมยงัสง่ผลในมิตด้ิานมลูเหตท่ีุเกิดในระดบัองค์และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กร 
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3) ทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
มาร์ติน ซิสแมน (Martin Seligman) ได้อธิบายว่าจิตวิทยาเชิงบวก คือ การค้นพบ

ความอัจฉริยะและการท าให้ ชีวิตสมบูรณ์ยิ่งขึน้  แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกเป็นการศึกษา
แนวความคิดวิทยาศาสตร์ทางสงัคมท่ีมุ่งศกึษาการยึดเอาจดุแข็งของมนุษย์เป็นศนูย์กลางในการ
พัฒนาให้บุคคลสามารถน าพาสิ่งท่ีมีความหมาย มีความเกือ้กูล มีความสุขรอบด้าน  เช่น การ
พฒันาด้านคณุคา่ (Valum) และความสขุ ซิสแมน (1998) จึงเห็นว่าการมองโลกในแง่ดี ความยึด
หยุ่น สามารถท าให้บคุคลพาตวัเองออกจากเหตกุารณ์เลวร้ายกลบัมาเร่ิมต้นใหม่ได้อีกครัง้ ดงันัน้
จิตวิทยาเชิงบวกจงึเป็นศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นพฒันาบคุลิกภาพของบคุคลให้มีความสขุ การมอโลกในแง่
ดีโดยมีพืน้ฐานมาจากตนเอง ในการนีผู้้วิจยัของยกตวัอยา่งตวัแปรทางจิตวิทยาเชิงบวกเพ่ือน าเป็น
แนวทางในการศกึษา ดงันี ้

การมองโลกในแง่ดี(Optimism)  
มาร์ติน ซิสแมน (1992) ได้อธิบายการมองโลกในแง่ดีเป็นกระบวนการหนึ่งท่ี

บุคคลเกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นผลมาจากรูปแบบการคิดท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีดีว่าสามารถเกิดขึน้ได้
อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง สาเหตุมาจากภายในของตนเอง ส่วนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายนัน้เกิด
จากสาเหตุภายนอก ไม่คงทนถาวร เกิดจ าเพราะกรณี สอดคล้องงานวิจัยของ Segerstrom, 
taylor, Kememy, Fahey (1998) พบว่า ผู้ ท่ีมองโลกในแง่ดีสามารถเผชิญปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ 
ได้แก่ การแก้ปัญหาท่ีขึน้มาจากพฤติกรรมและความคิด สามารถหาท่ีพึ่งหรือแหล่งช่วยเหลือได้
จากสิ่งท่ีอยู่รอบตวั ซึ่งมกัจะสง่ผลดีตอ่สขุภาพกายและสขุภาพจิต โดยมีลกัษณะการมองโลกในแง่
ดีและรูปแบบการอธิบาย มาร์ติน ซิสแมน (1992) ได้อธิบายรูปแบบสาเหตท่ีุเกิดขึน้กับบุคคลทัง้
ทางบวกและทางลบ โดยสามารถเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกบุคคลว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดี 
(Optimism) หรือ มองโลกในแง่ร้าย (Pessimist) ผู้ ท่ีมองโลกในแง่ดี (Optimism) การมองโลกใน
แง่ดีในแง่บคุลิกภาพ คือการคาดหวงั(expectation) ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ท่ีเกิดจากความ
คาดหวงั ซึ่งความคาดหวงันีท้ าให้คนเกิดแรงจูงใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งลกัษณะการมองโลก
ในแง่ดีและรูปแบบการอธิบาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1)ลกัษณะศึกษาการมอง
โลกในแง่ดีจากในแง่บคุลิกภาพ   มีลกัษณะของความคาดหวงัในแง่ท่ีมีความคงทนตอ่สถานการณ์
และเวลา (Caver และ Scheier. 1985) และ 2) ลกัษณะศึกษาการมองโลกในแง่ดีมุมมองสาเหต ุ
Abramson, Seligman และTeasdale (1978) ได้อธิบายการมองโลกในแง่มุมมองสาเหตุนัน้มี 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งก าเนิดสาเหต ุ(Personalization) ท่ีเกิดจากเหตภุายในท่ีเกิดจากตนเองและ
เหตภุายนอกท่ีเกิดจากสิ่งแวดล้อม 2) การแผ่ขยาย (Parvasiveness) ท่ีมองว่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
นัน้ทัง้เหตกุารณ์ท่ีดีและไม่ดี มีความเฉพาะเจาะจงและ 3) ความสม ่าเสมอถาวร (permanence) 
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เป็นการอนุมานของบุคคลท่ีอนุมานเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราว ไม่เกิดขึน้อย่าสม ่ าเสมอ
(Goleman, Daniel.n,1998) 

การเหน็อกเหน็ใจผู้อ่ืน (Empathy) 
การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีมาจากการรับรู้อารมณ์

หรือสถานการณ์ของอีกคนหนึ่งท่ีบคุคลนัน้เคยมีประสบการณ์คล้ายหรือเหมือนกับตนเองมาก่อน
(วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี, 2543) การเห็นอกเห็นใจ อาจมีหลายค านิยามซึง่มีหลายส่วน อยา่งไรก็ตาม
ค านิยามท่ีถูกกล่าวถึง การเห็นอกเห็นใจ(empathy) การตอบสนองของบุคคลสามารถเข้าใจ
ความคิดของคนอ่ืนความคิดของบคุคลท่ีมีการตอบสนองด้วยการเข้าใจบุคคลอ่ืน ดงันัน้ การเห็น
อกเห็นใจ (empathy) หมายถึง การเข้าใจประสบการณ์ของบคุคลอ่ืนโดยจิตนาการวา่ตนเองอยูใ่น
สถานการณ์เดียวกัน หรือเป็นประสบการณ์ท่ีเจอด้วยตนเอง (Sara D. Hodges และMichael W. 
Myers. 2007) โกแมน (Golman. 1998:27) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการเห็นอกเห็นใจประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบ 5 อยา่ง ดงันี ้1) การเข้าใจผู้ อ่ืน (Understanding other) คือการเข้าใจความรู้สึก 
มุมมองและความวิตกกังวนของคนอ่ืน รวมทัง้เข้าใจความต้องการของผู้ อ่ืน2) มีจิตใฝ่บริการ
ชว่ยเหลือ(Service Orientation) เป็นการรับรู้และมีการตอบสนองความต้องการการช่วยเหลือจาก
บคุคลอ่ืน ยินดีให้ความช่วยเหลือและพยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา3)การส่งเสริม
ผู้ อ่ืน (Developing other) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนได้พัฒนาตนเอง 4) การช่วยเหลือท่ี
หลากหลาย (Leveraging diversity) การมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ ท่ีด้อยโอกาสกว่าเรา และมี
ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีเขาเป็นหรือกระท าโดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งท่ีทุกคนแตกต่างกนัรวมทัง้เป็น
การท่ีมีความรู้สกึวา่ต้องการให้โอกาสบคุคลท่ีด้อยโอกาสได้เป็นหรือกระท าในสิ่งท่ีทดัเทียมผู้ อ่ืนได้ 
5)การตระหนักความคิดเห็นของกลุ่ม (Political awareness) การรับรู้ความคิดเห็นของกลุ่มและ
ความสมัพนัธ์ของคนในกลุม่ 

การเหน็คุณค่าในตัวเอง (Self-Esteem) 
ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า กาเห็นคุณค่าใน

ตนเอง เป็นลกัษณะพืน้ฐานส าคญัท่ีมนษุย์ทกุคนพงึมีตอ่ตวัเองเน่ืองจากความต้องการพืน้ฐานของ
มนุษย์ท่ีต้องการพฒันาตนเองไปสู่สิ่งท่ีดี การประสบความส าเร็จในชีวิตและมีความสุขตามท่ีตน
ปรารถนาท่ีมนุษย์ได้ประเมินคุณค่าของตนในการมีชีวิตอยู่และกระท าสิ่งต่างๆ(อรทัย ชวนนิยม
ตระกูล. 2557) อีกทัง้การเห็นคุณค่าตนเองเป็นการตัดสินคุณค่าของบุคคล เป็นความรู้สึกถึง
ความสามารถของตน เห็นคณุค่าของตน อนัเป็นผลระหว่างความเช่ือมัน่ในตนเองและการนบัถือ
ตนเองเป็นการประเมินคา่ทางจริยธรรมและศีลธรรม (นิราศศิริ โรจนธรรมกลุ. 2535) ธิดาชนก วงศ์
พิทกัษ์ (2556) ได้ให้ความหมาย การเห็นคณุค่าในตนเอง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองจากการ
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ประเมินความสามารถ ความส าคญั ความมีคา่ และการประสบความส าเร็จโดยแสดงออกมาในรูป
ของเจตคติท่ีมีต่อตนเอง มีการยอมรับนบัถือ และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม กล้าคิดกล้าตดัสินใจโดยล าพัง เม่ือเกิดความผิดพลาดก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเป็น
เวลานาน และไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ โดยมีลักษณะส าคัญ คือ การเห็นคุณค่าในตนเองนัน้มี
ความส าคัญต่อบุคคลในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถกระท าสิ่งต่างๆให้ประสบ
ความส าเร็จได้ บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองจะเห็นว่าตนมีความส าคญัมีความสามารถมีความ
เช่ือมัน่ในตนเองมีการนบัถือตนเองและผู้ อ่ืน มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน ท าให้มีสขุภาพจิต
ท่ีดีและมีบคุลิกภาพท่ีดีสามารถปรับตวัได้ดี(ณฐาภพ ระวะใจ. 2553) คนท่ีมี self- esteem จะต้อง
มีความสมดุลของความต้องการผลส าเร็จ หรืออ านาจและความรู้จักคุณค่า ความมีเกียรติ และ
ความซ่ือสตัย์ ซึ่งอาจหมายถึงจิตใต้ส านึก และพฤติกรรมนัน้เอง จิตใต้ส านึกท่ีมี self- esteem จกั
ต้องรู้จักบาป บุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ความซ่ือสัตย์ ความมีเกียรติ  ส่วนพฤติกรรมของ 
self – esteem มีความสามารถท่ีจะคิด แก้ปัญหา เช่ือมั่นในความคิด และความสามารถของ
ตวัเอง สามารถเลือกวิธีการตดัสินใจท่ีถกูต้อง หากสญูเสียความสมดลุก็จะเกิดปัญหา(สภุาพรรณ 
สะอาดเอ่ียม. 2554) ในทางจิตวิทยาการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ เน่ืองจากท าให้บคุคล
เตรียมสภาวะทางจิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวังในความส าเร็จ การ
ได้รับการยอมรับและความเข้มแข็งท าให้บุคลสามารถปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึน้ (วไล
กรณ์ แก้วค า. 2554)  

ลักษณะและที่มาของการเห็นคุณค่าในตนเอง (The Nature and Source of 
Self-Esteem) 

Branden (1981) ได้กล่าวถึงความหมายและลกัษณะท่ีเก่ียวข้องการเห็นคณุค่า
ในตนเองดงันี ้

1) ความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง (The Meaning of self-
esteem) กล่าวถึง เป็นการประเมินตนเองท่ีอยู่ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความต้องการ คา่นิยม 
ความรู้สึก และเป้าหมายของตนเอง เพราะฉะนัน้บุคคลควรเข้าใจการเห็นคณุค่าของตนเองจาก
มาตรฐานทางสงัคม ความต้องการขัน้พืน้ฐาน 

1.1) ความเช่ือมั่นในตนเอง (Self-confidence: The sense of efficacy) 
เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกเช่ือมั่น มัน่ใจในสิ่งท่ีตนเองกระท า โดยพิจารณาในเบือ้งต้น
แล้วว่าเหมาะสม ถูกต้องและด าเนินการนัน้ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้จะท าให้บุคคลนัน้
ประสบความส าเร็จ ในทางตรงกนัข้ามหากบคุคลปราศจากความเช่ือมัน่ในตนเช่ือมัน่ในตน บคุคล
นัน้ก็จะประสบแตค่วามล้มเลว 
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1.2) การเคารพตนเอง (Self-respect: The sense of worthiness) เป็น
สิ่งท่ีบคุคลกระท าแล้วท าให้ตนเองเกิดความรู้สกึดี ภมูิใจในความสามารถของตนว่าตนเองมีคณุคา่
แก่การคูค่วร และสิ่งนัน้เป็นสิ่งท่ีถกูต้อง เหมาะสม 

2) ปัจจัยขัน้พืน้ฐานการเห็นคุณค่าในตนเอง (The basic conditions of 
self-esteem) ความสามารถของบุคคลท่ีจะตระหนกัรู้คิด แยกแยะได้ โดยเกิดจากการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่านมาจนพัฒนามาถึงปัจจุบัน หากมองโลกในแง่ดี ก็จะท าให้มี
ความสุข ประสบความส าเร็จในชีวิต และหากมองโลกในแง่ร้าย หรือ มองแต่ในด้านท่ีไม่ดีอาจ
สง่ผลให้เกิดความล้มเลวได้ 

3) ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองและปราศจากความรู้สึกผิด 
(Self-Esteem,Pride, and Unearned quilt) เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลเกิดความรู้สึกดีกับสิ่งท่ีตนเอง
กระท าเม่ือบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้มีความภาคภูมิใจกบัสิ่งท่ีตนเองปฏิบตัิ หากเกิดพบกับความล้ม
เลวบคุคลก็จะไมเ่กิดความรู้สกึท่ีแยห่รือมีความรู้สึกท่ีเลวร้ายกบัสิ่งนัน้ 

4) การเห็นคุณค่าของตนเองและความสมบรูณ์ของงาน (Self-esteem 
and Productive work) กล่าวคือ การเห็นคณุค่าตนเองเม่ือท างานนัน้ประสบความส าเร็จด้วยสติ
และปัญญา ท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า แต่เม่ือท่ีบุคคลไม่สามารถจัดการกับปัญหาท่ี
เกิดขึน้ได้นัน้อาจท าให้รู้สกึวา่ตนไมมี่คณุคา่ 

5) การเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกพึงพอใจ (Self-esteem and 
Pleasure) ความรู้สึกพึ่งพอใจเป็นความรู้สึกท่ีลึกซึง้ไม่สามารถอธิบายได้ หากไม่ประสบ
ความส าเร็จบคุคลจะเกิดความตงึเครียดและท าให้รู้สึกวา่ตนนัน้ด้อยคา่ 

อย่างไรก็ตามมีนกัวิชาการทัง้ของตา่งประเทศและของประเทศไทยหลายท่านได้
ให้ความหมายท่ีเก่ียวกับความรู้สึกการเห็นคุณค่าในตนเองไว้หลายท่าน แต่มีคุณลักษณะท่ี
คล้ายคลึงกันได้แก่ 1. เป็นความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง 2. ความรู้สึกนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่วยัเด็กจาก
การท่ีบุคคลใกล้ชิดสะท้อนความเป็นตวัตนของเด็ก เป็นเหมือนกระจกสะท้อน 3. หากตวัตนท่ีคน
อ่ืนสะท้อน ใกล้เคียงกับตัวตนท่ีคนอ่ืนรับรู้ก็จะเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตน เองและมีความ
เช่ือมั่น มั่นใจ ศรัทธาในการท่ีตนจะท าสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปได้ หากขาดความรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตนเองก็จะเป็นไปในทางตรงกนัข้าม (ธิดาชนก วงศ์พิทกัษ์. 2556) 

จากทฤษฎีจิตวิทยาเชิงบวกท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัได้ใช้เพ่ือน ามาเทียบเคียงข้อค้นพบ
จากการศึกษาในมิติต่างๆ ในมุมมองภายในจิตใจท่ีมีความเก่ียวข้องกับการแสดงพฤติกรรมของ
ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน และแม่วัยใสท่ีเข้ารับบริการหรือท างานในหน่วยงานให้ความ
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ช่วยเหลือแม่วยัใส เทียบเคียงกบัการให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับมิติด้านมูลเหตรุะดบับุคคล กระบวนการ 
และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคล 

อย่างไรก็ตามผู้วิจยัได้น าทฤษฎีทางสงัคมและทฤษฎีทางจิตวิทยามาช่วยในการ
อธิบายพฤติกรรมของบคุคลท่ีมีการกระท ากนัภายในและภายนอกหน่วยงาน การมีปฏิสมัพนัธ์กนั
ระหวา่งบคุคลในองค์กร และการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานหรือผู้ เก่ียวข้องท่ีท างาน
ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสและน ามาเทียบเคียงกับข้อค้นพบจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาภาคสนาม ซึ่งผู้ วิจยัไม่ได้น าแนวคิด ทฤษฎีมาจ ากัดความคิดของการศึกษาครัง้นีแ้ละ
แนวคิดทฤษฎีข้างต้นผู้ วิจัยเห็นว่ามีความเก่ียวข้องในการศึกษารูปแบบและกลไกการให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใสท่ีเป็นจดุประสงค์ในการศกึษาครัง้นี ้

ส่วนที่ 5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

รูปแบบการบริการสวัสดิการสังคมขององค์การพัฒนาเอกชน เพ่ือช่วยเหลือแม่วัยใส พบว่า
งานวิจยัในเร่ืองรูปแบบการบริการสวสัดิการสงัคมนัน้ ชนิดนารถ เจริญเนือง (2557) ได้ศกึษา การ
จดับริการสวสัดิการสงัคมและการสงัคมสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดพบว่า 
การจัดบริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด 
พบว่า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดมีการจดับริการตา่งๆ ดงันี ้1)บริการด้านการเลีย้งดไูด้แก่ 
บริการด้านปัจจยัส่ีการฝึกกิจวัตรประจ าวนั และการจดัพ่ีเลีย้ง ดูแลเด็กตามเรือนนอน  2)บริการ
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ การนวดสมัผสั กายภาพบ าบดั การส่งเสริม การศึกษาการจดั
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม การจัดศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย การจัดฝึกกิจกรรมส่งเสริม 
ประสบการณ์ชีวิตและกิจกรรมตามประเพณีและการกระตุ้นส่งเสริมพฒันาการด้านต่างๆ ได้แก่ 
กล้ามเนือ้มดัเล็ก กล้ามเนือ้มดัใหญ่ จิตใจ-อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา 3)บริการด้านจิตวิทยา 
ได้แก่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดก็การวดัพฒันาการเด็ก และการ จดัท ากลุม่กิจกรรมเพ่ือพฒันา
ทักษะทางอารมณ์  4)บริการด้านสังคมสงเคราะห์ได้แก่  การให้การคุ้ มครองเด็กตาม
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ พ.ศ. 2546 และพระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. 2550 การจัดท าทะเบียนประวัติเด็ก การด าเนินการด้านทะเบียนราษฎร์เด็ก 
การติดตามประวตัิเด็ก การประสานงานจดัหาครอบครัวบุญธรรม การส่งเด็กกลบัคืนสู่ครอบครัว
เดิม การติดตามผล การจัดหาอาสาสมัครเลีย้งดูเด็ก การให้ค าปรึกษาครอบครัว และการ
ด าเนินงานด้านครอบครัวอุปการะ และ 5) บริการด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ได้แก่ การ
จัดอาคารแยกเด็กป่วย การจัดแพทย์ ตรวจรักษาเด็กป่วยการให้ภูมิคุ้ มกันโรคท่ีจ าเป็นและ
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ภูมิคุ้มกนัโรคเฉพาะ การส่งเสริมภาวะโภชนาการ การส่งเด็กไปรับการตรวจรักษายงัโรงพยาบาล 
และการให้สุขศกึษาแก่พ่ีเลีย้ง รวมทัง้การจดัโครงการและ กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือส่ง เสริมและพฒันา
เด็ก เช่น โครงการพัฒนาการสมวยั โครงการครอบครัวอุปการะ โครงการนวตักรรม Toys Bank 
โครงการพลงัอาสาสมคัรสร้างสขุให้เด็กในสถานสงเคราะห์ โครงการ พฒันาสงัคมและสวสัดิการ
สงัคมในโครงการต าบลต้นแบบ เป็นต้น  ผู้ วิจัยจึงได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่ม เติมในงานวิจัย
เก่ียวกบัแนวทางความต้องการบริการสงัคมของแม่วยัใสนัน้ ตรึงเนตร พรรณดวงเนตร (2538) ได้
ศึกษาเร่ือง บริการสังคมท่ีหญิงตัง้ครรภ์ต้องไม่พึ่งปรารถนาต้องการ พบว่า หญิงตัง้ครรภ์ไม่พึ่ง
ปรารถนาท่ีเลือกตัง้ครรภ์ต่อและยุติการตัง้ครรภ์ เห็นว่าบริการสงัคมเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะเป็นการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ป้องกันการเกิดปัญหาสังคมรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การ
ทอดทิง้เด็ก กาท าแท้งผิดกฎหมาย ดงันัน้หญิงทัง้สองกลุ่มจงึมีความต้องการในระดบัสงูทัง้บริการ
ช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถตัง้ครรภ์ต่อไปและยุติการตัง้ครรภ์ โดยมีความต้องการทัง้หมด 7 ด้าน 
เรียงตามล าดบัความต้องการ หญิงเลือกตัง้ครรภ์ต่อไป ต้องการบริการด้านความช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น ท่ีพกัชัว่คราว การฝากครรภ์และดแูลบตุร อนัดบัรองลงคือ ความต้องการด้านอ่ืนๆ ได้แก่ การ
ท่ีจะได้รับการปฏิบัติจากสังคม และกาปฏิบัติธรรม นอกจากนีต้้องการด้านข้อมูลเก่ียวกับ
หน่วยงานด้านความรู้เก่ียวกับการตัง้ครรภ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ด้านการส่งต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ด้านการวางแผนด าเนินชีวิตต่อไป และด้านการปรึกษา หญิงท่ีเลือกยุติการตัง้ครรภ์ 
ต้องการบริการด้านข้อมลูเก่ียวกบัหน่วยงาน ล าดบัรองลงมาด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การท่ีได้รับ
การปฏิบัติจากสังคม และการปฏิบัติธรรม นอกจากนีมี้ความต้องการในด้านช่วยเหลือต่างๆ
เก่ียวกับการท าแท้ง ด้านการส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ด้านการวางแผนด าเนินชีวิตต่อไป ด้าน
ความรู้เก่ียวกบัการท าแท้ง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และด้านการปรึกษาสอดคล้องกบั วาสนา ถ่ิน
ขนอน และ วิลาวณัย์ ชมนิรัตน์ (2555) ศกึษาเร่ือง การพฒันาแนวทางการให้บริการหญิงตัง้ครรภ์
วยัรุ่น โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในคลินิกฝากครรภ์ เครือข่ายบริการสขุภาพ อ าเภอชยับรีุ จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานีปัญหาความต้องการ ดังนี ้1)ผู้ ให้บริการสุขภาพไม่มีความรู้เฉพาะในการดูแลหญิง
ตัง้ครรภ์วยัรุ่น 2)การป้องกันการตัง้ครรภ์ซ า้ไม่ได้ผล 3)ต้องการให้เจ้าหน้าท่ีมีเวลาให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษามากขึน้ 4) หญิงตัง้ครรภ์วัยรุ่นขาดความรู้ในการดูแลตนเอง การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการคลอด การเลีย้งดบูตุร 5) ครอบครัวขาดการมีสว่นร่วม 

จากการทบทวนและการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาทัง้หมดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็น
รูปแบบการบริการสวสัดิการสงัคมจากหนว่ยงานตา่งๆและความต้องการบริการสวสัดิการสงัคมใน
ผู้หญิงตัง้ครรภ์ไม่ปรารถนา โดยภาพรวมจากการศกึษาวิจยัท่ีผ่านมาจะเห็นว่าการศึกษารูปแบบ
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บริการสวัสดิการสังคมขององค์การจัดสวัสดิการสังคม ณ ช่วงเวลาท่ีผู้ วิจัยท าการศึกษายังไม่
ปรากฏงานวิจยันี ้ดงันัน้ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษารูปแบบการบริการสวสัดิการสงัคมขององค์การพฒันา
เอกชนไม่แสวงหาผลก าไร(NGOs) เพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใส ในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธี
วิทยาการวิจยัเชิงคุณภาพตามรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) เพ่ือท าความ
เข้าใจรูปแบบการบริการสวสัดกิารสงัคมการขององค์การสวสัดิการสงัคม เพ่ือชว่ยเหลือแมว่ยัใสทัง้
ภาครัฐและเอกชน, มูลเหตรุะดบับุคคลและองค์กรท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ และผลท่ีเกิดจากการ
บริการสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในระดับบุคคลและ
องค์กร  

ส่วนที่ 6 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความ

ช่วยเหลือแม่วยัใสในมิติมูลเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบุคคล รวมถึง
ค้นหาแนวทางการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม โดยอาศยักรอบแนวคิดงานวิจยัจากการทบทวนแนวคดิ ทฤษฎีจากมมุมองอ่ืนท่ีเก่ียวข้องมา
อธิบายเพ่ือตอบค าถามงานวิจยัในครัง้นี ้การศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ด้น าแนวคิดทางสงัคมวิทยา ได้แก่ 
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ี และ ทฤษฎีระบบ น ามาอธิบายเพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกการให้
ความชว่ยเหลือแม่วยัใส ตัง้แตห่นว่ยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสรับแม่วยัใสเข้ารับบริการจนถึง
แม่วยัใสสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสขุในสงัคม ท าความเข้าใจโครงสร้างองค์กร รูปแบบบริการ
สวสัดิการสงัคม วตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานชว่ยเหลือ การมีปฏิสมัพนัธ์ของรูปแบบและกลไก
นีมี้รูปแบบ กิจกรรม วิธีการ และผู้ รับผิดชอบทัง้ในมิติท่ีเป็นมูลเหตุระดับบุคคลและองค์กร 
กระบวนการช่วยเหลือท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่รับแม่วยัใสเข้ามาจนไปถึงกลบัไปใช้ชีวิตในสงัคม และผลท่ี
เกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร อธิบายปรากฏการณ์นีโ้ดยอาศยัพืน้ฐานของสงัคมสงเคราะห์  

ทัง้นีไ้ด้มีการทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ในการอธิบายปัจจัยภายในท่ีเก่ียวข้องส่งผลให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส โดยผู้ วิจัยมีความเช่ือว่าบุคคลท่ีท างานใน
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสงัคมต้องเกิดจากการมีพืน้ฐานทางจิตใจท่ีดี มีความเห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืนมองเห็นปัญหาของผู้ อ่ืนแล้วเกิดความรู้สึกอยากช่วยเหลือ การมองโลกในแง่ดีท่ี
มองเห็นปัญหาการตัง้ครรภ์ของแม่วยัใสสามารถแก้ไขได้ อีกทัง้แมว่ยัใสเองท่ีเกิดตระหนกัการเห็น
คณุคา่ในตนเอง ท่ีสามารถแก้ไขและผา่นวิกฤตครัง้นีไ้ปได้ 

 
 



  39 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส : กรณีศึกษา
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ  (Qualitative Research) ในรูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา (Case Study) โดย
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

สว่นท่ี 1 แบบแผนการวิจยั 
สว่นท่ี 2 พืน้ท่ีศกึษาและวิธีการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา 
สว่นท่ี 3 ผู้ให้ข้อมลูและการคดัเลือกผู้ให้ข้อมลู 
สว่นท่ี 4 วิธีการเก็บข้อมลู 
สว่นท่ี 5 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั 
สว่นท่ี 6 การวิเคราะห์ข้อมลู 
สว่นท่ี 7 การตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลู 
สว่นท่ี 8 การพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมลู 

ส่วนที่ 1 แบบแผนการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือท าความเข้าใจ

ปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส โดยอาศยัการศกึษา
เฉพาะกรณี (Case Study) หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเพ่ือสืบค้นความจริงอย่างลึกซึง้
เก่ียวกบัมิติตา่งๆหรือปรากฏการณ์บางอยา่งท่ีสนใจจากกรณีศกึษาเฉพาะดงักลา่ว ซึง่ในระบบท่ีมี
ขอบเขตเฉพาะเจาะจง (Bounded and integrated system) ท่ีมีจุดเน้นไปยังกรณีศึกษาเท่านัน้ 
ซึ่งเป็นระบบใดๆท่ีมีขอบเขตเฉพาะเจาะจง ณ เวลาและสถานท่ีหนึ่ง (Time and space) และ
น าไปใช้ เป็นหน่วยส าห รับการวิ เคราะ ห์  (Unit of analysis) มากกว่าวิ ธีการศึกษาวิจัย
(Stake.1988,Stake.1995) ในการศึ กษ าวิ จั ยค รั ง้ นี ้นั น้ ผู้ วิ จัย ไ ด้ เลื อกศึ กษ าใน รูปแบบ 
Instrumental Cases มีจดุเน้นท่ีกรณีศึกษาท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใส ขององค์กร A และองค์กร B อนัน าไปสูก่ารตอบค าถามงานวิจยัท่ีตัง้ไว้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ 
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ส่วนที่ 2 พืน้ท่ีศึกษาและวิธีการคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
พืน้ท่ีศึกษา 

การศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัสนใจศึกษาองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท างานให้บริการสวสัดิการ
สงัคมช่วยเหลือแม่วยัใสมาอย่างยาวนาน เพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใสรอบด้าน ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม ท างานกับทุกระดบัตัง้แต่ระดบับุคคล ครอบครัว และสังคม มุ่งเน้นบริการสวัสดิการ
สงัคมในพืน้ท่ีแบบเชิงลึกท่ีเป็นสถานสงเคราะห์แบบมีบ้านพกัรอคลอดและหลงัคลอด เจาะจงการ
ท างานท่ีมุ่งเน้นการชว่ยเหลือแมว่ยัใสให้สามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสงัคม เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งพืน้ท่ีศึกษาท่ีมีความครอบคลุมตามประเด็นการศึกษาทัง้หมดในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้คัดเลือก
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครเป็น “สนาม” ส าหรับ
การศึกษาครัง้นี ้เน่ืองจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนัน้มีความหลากหลายทัง้ทางด้านสังคม 
วฒันธรรม ชุมชน และจ านวน ผู้อยู่อาศยัในพืน้ท่ี อีกทัง้มีวิถีชีวิตของคนเมือง ซึ่งในปัจจุบนันัน้มี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและไม่หยุดนิ่ง ระบบเทคโนโลยีการส่ือสารและ
สารสนเทศ (ICT) มีบทบาทอย่างมากในการอ านวยความสะดวกและรองรับการใช้ชีวิต   จึงเป็น
พืน้ท่ีท่ีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสงัคมต่างๆ และปัญหาด้านสงัคมท่ีพบ คือ การตัง้ครรภ์ก่อน
วยัอนัควรของกลุ่มวยัรุ่น ในพืน้ท่ีของจงัหวดักรุงเทพมหานครพบสถิติในปี พ.ศ.2558 จ านวนการ
คลอดบุตรของแม่วัยใสท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ท่ี 43 คน ต่อการคลอด 
1,000 คน เป็นจ านวนอยู่ในระดบัสงู อีกทัง้มีจ านวนวยัรุ่นเกือบหนึ่งร้านคนและถือว่าเป็นต้นแบบ
ให้แก่วยัรุ่นทัง้ประเทศ(มตชิน. 2560: ออนไลน์) 

ส าหรับเหตุผลของการเลือกหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีเป็นองค์กร
พฒันาเอกชนมาศกึษานัน้ เน่ืองจากองค์กรพฒันาเอกชนมีการจดับริการสงัคม (Social Service) 
ให้ช่วยเหลือแม่วยัใสโดยไม่แสวงหาผลก าไร เป็นองค์กรท่ีมีลักษณะเฉพาะมีการจัดการบริหาร 
ด าเนินการอย่างอิสระ และมีความคลอ่งตวัในการจดัการ มีโครงสร้างท่ีเอือ้อ านวยตอ่ระบบบริการ
และสามารถตอบสนองได้ตรงกบักลุ่มเปา้หมาย เน่ืองจากองค์กรพฒันาเอกชนเน้นประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีด าเนินการไปแล้วอยู่ตลอดเวลา อีกทัง้ผู้ วิจยัค านึงถึงประเด็นท่ีแม่
วยัใสมีความต้องการเข้ารับบริการสวัสดิการสังคมเพ่ือพักอาศยัชั่วคราวท่ีมีนัยส าคญัแอบแฝง 
สอดคล้องกบัรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสในมิติมลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งต้องตีความจากสิ่งท่ีซ่อนอยู่ การศึกษาหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะท าให้
ได้รายละเอียดท่ีครบคลมุกบัวตัถปุระสงค์งานวิจยัในครัง้นี ้
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วิธีการคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
การคดัเลือกพืน้ท่ีหรือสนามท่ีท าการศึกษานัน้ ผู้ วิจยัเลือกเลือกด้วยวิธีเจาะจง ซึ่งมี

หลักในการคัดเลือก กล่าวคือ เป็นหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีมีการจัดบริการ
สวสัดกิารสงัคมในเขตพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ขัน้ตอนในการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารท่ีเป็นข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการสวัสดิการ
สงัคมเพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใสในเขตพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่ องค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใส สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ องค์กรสวสัดิการสงัคมท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
สงักดัภาครัฐ และองค์กรสวสัดกิารสงัคมท่ีให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสสงักดัภาคเอกชน โดยองค์กร
สวสัดิการสงัคมท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสงักดัภาครัฐ ด าเนินงานในลกัษณะเป็นโครงการด้าน
สขุภาพซึง่เป็นโครงการช่วยเหลือแมว่ยัใสสว่นหนึ่งของโรงพยาบาลและด าเนินการบ้านพกัเด็กและ
ครอบครัว 1 แห่ง โดยให้บริการชว่ยเหลือ 24 ชัว่โมง ภายใต้การด าเนินงานของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  ในส่วนขององค์กรสวสัดิการสงัคมท่ีให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสสงักดัภาคเอกชน มีลกัษณะการด าเนินงานให้บริการค าปรึกษาทางเลือก 
จดัหาครอบครัวทดแทน และบ้านพักรอคลอด ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจศึกษารูปแบบและ
กลไกการให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสขององค์กรพฒันาเอกชนสถานสงเคราะห์ท่ีมีบ้านพกัรอคลอด
ในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครให้แก่แม่วยัใสท่ีเข้ารับบริการให้ความช่วยเหลือทัง้ด้านร่างกาย 
จิตใจ และสงัคมจนแมว่ยัใสสามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้อยา่งปกกตใินสงัคม 

หลกัจากนัน้ในการท่ีจะคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือให้ได้มาซึ่งพืน้ท่ีศกึษาครอบคลมุ
ตามประเด็นทัง้หมด ผู้ วิจยัจึงก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกพืน้ที่ศึกษา (Inclusion 

Criteria) ดงันี ้
1.1 เป็นองค์กรพฒันาเอกชนเป็นสถานสงเคราะห์ท่ีมีบ้านพกัอาศยัชัว่คราว

ในระยะก่อนคลอด ขณะรอคลอด และหลงัคลอด ท่ีมีพืน้ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1.2 เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไมแ่สวงหาผลก าไร 
1.3 มีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือด้านท่ีพักอาศัย อาหาร สุขภาพ

อนามยั รวมทัง้การให้ค าแนะน าปรึกษา โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญรับผิดชอบดแูล 
1.4 มีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่อดีต 

จนถึง ปัจจบุนั 
1.5 มีการด าเนินงานท่ีประกอบด้วย ผู้ รับบริการ ผู้ ให้บริการ และรูปแบบ 

กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส และผลการด าเนินงานทกุปี 
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1.6 มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ เช่น รายงาน
การด านเนินงานประจ าปี สถิตผิู้ รับบริการของแมว่ยัใส รางวลัท่ีรับจากหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น 

2) หลังจากพิจารณาพืน้ท่ีเข้าสู่กระบวนการศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ในข้อท่ี 1.1-1.6 
แล้ว มีองค์กรท่ีผ่านเกณฑ์ดงักล่าว จ านวน 3 แห่ง แตเ่น่ืองจากผู้วิจยัต้องการศกึษาองค์กรท่ีมีการ
จดัสรรบ้านพกัรอคลอด หรือ จดัหาท่ีพกัพิงชัว่คราวให้แก่แมว่ยัใสขณะรอคลอดจนไปถึงหลงัคลอด 
ผู้วิจยัจึงด าเนินการศกึษาเอกสารเพิ่มเติมเพ่ือคดัเลือกองค์กรพฒันาเอกชนท่ีต้องการและมีเนือ้หา
ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์งานวิจัย โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ส าหรับคัดพืน้ที่ออกจาก

กระบวนการศึกษา (Exclusion Criteria) ท่ีมีรายละเอียดดงันี ้
2.1 เป็นองค์กรท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสแต่ไม่มีการจัดสรรพืน้ท่ีท่ีเป็น

บ้านพกัท่ีเป็นท่ีพกัพิงส าหรับแม่วยัใส หรือเป็นองค์กรประสานงานเพ่ือหาบ้านพักให้แก่แม่วยัใส 
และขาดความต่อเน่ืองในการด าเนินงานบริการสวัสดิการสังคมช่วยเหลือแม่วัยใส เน่ืองจาก
วตัถปุระสงค์ของการศึกษานีต้้องการท าความเข้าในรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสและค้นหาแนวทางในการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสงัคม ดงันัน้หากองค์กรไม่สามารถอธิบายรูปแบบและกลไกการบริการ
สวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้ก็จะไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของการศกึษา 

2.2 เป็นองค์กรท่ีไม่สะดวกท่ีจะให้ความร่วมมือให้ผู้ วิจยัเข้าไปท าการศึกษา
ในช่วงระยะเวลาขณะนัน้  แม้ว่าจะมีข้อมูลพบว่าองค์กรดังกล่าวมีการด าเนินงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใส แตห่ากองค์กรท่ีถกูคดัเลือกเข้าสู่กระบวนการศกึษาไม่พร้อมหรือไมต้่องการเป็น
ผู้ มีสว่นร่วมในการศกึษาก็สามารถกระท าได้ 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงพิจารณาคดัเลือกองค์กรหรือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสท่ีเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีด าเนินงานเป้นสถานสงเคราะห์ท่ีมีบ้านพักชัว่คราวในระยะก่อน
คลอด ขณะรอคลอด และหลังคลอด ท่ีมีพืน้ท่ีอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 2 แห่ง เป็น
พืน้ท่ีส าหรับการศึกษาครัง้นี ้เน่ืองจากมีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้นี ้
และให้ความยินดีให้ผู้ วิจัยเข้าศึกษา จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะได้รับการคดัเลือกให้เป็น
พืน้ท่ีส าหรับการศกึษา และผู้วิจยัได้คดัพืน้ท่ีออกจากกระบวนการศกึษาจ านวน 1 แห่งตามเกณฑ์
ข้อ 2.1 เพ่ือเป็นการปกปอ้งผู้ให้ข้อมลูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจงึขอปกปิดช่ือหนว่ยงานดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลและการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาองค์กรพัฒนาเอกชน 2 แห่งท่ีเป็นตัวแทนขององค์กร

พัฒนาเอกชนท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสตามหลักเกณฑ์ส าหรับการคัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา 
(Inclusion Criteria)เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสและค้นหาแนว
ทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ซึ่งผู้ วิจยัคดัเลือกจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informants) จึงแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 แหล่ง ได้แก่ 1)แหล่งปฐมภูมิ ประกอบด้วย ผู้
ให้บริการและผู้ รับบริการ และ 2) แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิ   

3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
3.1.1 แหล่งปฐมภูมิ เป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ มีความรู้หรือประสบการณ์โดยตรงกับ

เร่ืองท่ีจะศกึษา (Information-rich cases) ประกอบไปด้วย 1)กลุ่มผู้ ให้บริการ ประกอบด้วย กลุ่ม
ผู้ ให้ข้อมูลระดบับริหาร และ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน 2)กลุ่มผู้ รับบริการ ได้แก่ 
แมว่ยัใส 

3.1.1.1 กลุ่มผู้ให้บริการ 
1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับบริหาร คือ ผู้อ านวยการ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์

ท างานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส ผู้หญิงและเด็กไม่ต ่ากวา่ 5 ปี มีความรู้ ความเข้าใจระดบับริหาร
รูปแบบบริการสังคมเพ่ือช่วยเหลือแม่วัยใสในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้และมี
อ านาจในการตดัสินใจหรือมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการให้บริการสังคมท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของแม่วัยใสได้ สามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับภาพรวมขององค์กร 
วิสัยทัศน์ การก าหนดรูปแบบการให้บริการสังคม ขัน้ตอน กระบวนการ ตัง้แต่รับแม่วัยใสเข้า
บ้านพกัจนรับเข้าจนถึงแมว่ยัใสสามารถกลบัไปใช้ชีวิตตามปกตสิขุ และสามารถเข้าใจสถานการณ์
มีความสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสในอนาคตท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม รวมถึงให้ความยินดีและเตม็ใจให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยั 

2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน คือ นักสังคมสงเคราะห์ 
นกัจิตวิทยาคลินิก นกัโภชนาการ เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท างานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใส ผู้หญิง
และเด็กไม่ต ่ากว่า 1 ปี มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์การท างานช่วยเหลือ
แม่วัยใสได้ และมีความใกล้ชิดกับแม่วัยใสทัง้ยังสะท้อนในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ี
เกิดขึน้ รวมถึงยินดีและเตม็ใจให้ข้อมลูแก่ผู้วิจยั 

3.1.1.2 กลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ แม่วยัใสท่ีมีอายุ 10-20 ปีในขณะท่ีตัง้ครรภ์ท่ี
ผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสและกลบัมาอาศยัอยู่กบัครอบครัวสามารถเลีย้งดแูล
บตุรและตนเองได้อยา่งเหมาะสม อีกทัง้สามารถใช้ชีวิตในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ 
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3.1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่ เอกสารท่ีปรากฏมีความเก่ียวข้องกับการ
ให้บริการช่วยเหลือแม่วัยใสย้อนหลัง 1-5 ปี เช่น รายงานผลการด าเนินงาน ภาพถ่ายกิจกรรม 
คลิปวิดีโอท่ีด าเนินการจดักิจกรรม สถิตผิู้ รับบริการ 

ตาราง 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลระดับบริหาร 

ล าดับ
ที่ 

นาม
สมมต ิ

เพศ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์

ท างาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1 ใจดี หญิง ปริญญาตรี/
สาขาวิชาสขุ
ศกึษา  

ผู้อ านวยการ 20 ปี 1. ดแูลภาพรวมโครงการ
ทัง้หมดท่ีอยูใ่นหน่วยงาน
ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของ
หนว่ยงาน 

2. ก าหนดแนวทางและ
พฒันาแนวทางการ
ชว่ยเหลือ 

3. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับ
บริการสวสัดิการสงัคม 
ผู้ปครอง ผู้ เข้ามาตดิตอ่
ทัง้ทางโทรศพัท์และ
หนว่ยงาน 

4. ร่วมกนัวางแผนระหวา่ง
แมว่ยัใสและครอบครัว  

5. ดแูล ควบคมุ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

6. ตดิตอ่หนว่ยงานอ่ืน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดับ
ที่ 

นาม
สมมต ิ

เพศ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์

ท างาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

2 ใจรัก หญิง ปริญญาตรี/ 
สาขาวิชา
สงัคม
สงเคราะห์ 

ผู้อ านวยการ 27 ปี 1. ดแูลภาพรวมโครงการ
ทัง้หมดท่ีอยูใ่นหน่วยงาน
ให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของ
หนว่ยงาน 

2. ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับ
บริการสวสัดิการสงัคม 
ผู้ปครอง ผู้ เข้ามาตดิตอ่
ทัง้ทางโทรศพัท์และ
ภายในหนว่ยงาน 

3. ร่วมกนัวางแผนระหวา่ง
แมว่ยัใสและครอบครัว  

4. ก าหนดแนวทางและ
พฒันาแนวทางการ
ชว่ยเหลือ 

5. ดแูล ควบคมุ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

6. ตดิตอ่หนว่ยงานอ่ืน 
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ตาราง 2 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูระดบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 

ที่ 
นาม
สมมต ิ

เพศ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์

ท างาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

1 พอใจ 
 

หญิง ปริญญาตรี/
สาขาวิชา
สงัคม

สงเคราะห์ 

นกัสงัคม
สงเคราะห์ 

4 ปี 1. ดแูลผู้ขอมาขอรับบริการ
สวสัดกิารสงัคมตัง้แตแ่รก
เข้า  

2. วางแผนการให้ความ
ชว่ยเหลือ ติดตอ่หน่วยงาน
อ่ืน เชน่ โรงพยาบาล, 
สถานบริการสาธารณะสขุ 

2 ดีใจ หญิง มธัยมต้น นกั
โภชนาการ 

2 ปี 1. สนบัสนนุให้ความช่วยเหลือ
งานผู้อ านวยการและนกั
สงัคมสงเคราะห์ 

2. ประกอบอาหารให้แก่แมว่ยั
ใสและเจ้าหน้าท่ี 

3. ชว่ยดแูลลกูน้อยของแมว่ยั
ใสและคอ่ยอยูเ่ป็นเพ่ือน 
หรือ พ่ีเลีย้งให้กบัแมว่ยัใส’ 

4. งานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางท 2 (ตอ่) 

ล าดับ
ที่ 

นาม
สมมต ิ

เพศ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์

ท างาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

3 ภมูิใจ ชาย ปริญญาตรี นกัจิตวิทยา
คลินิก/ 

ผู้จดัการราย
กรณี (Case 
Manager: 

CM) 

10 ปี 1. ท าแบบประเมินและ
ประเมินผลทางจิตวิทยา
ของผู้ขอรับบริการ
สวสัดกิารสงัคม 

2. ดแูลผู้ขอรับบริการ
สวสัดกิารสงัคมตัง้แต่
แรกรับร่วมกนัวางแผน
ระหวา่งแมว่ยัใสและ
ครอบครัว และตดิตาม
ผล 

3. ให้ค าปรึกษาแก่แมว่ยัใส
และครอบครัว 

4. ตดิตอ่หนว่ยงานอ่ืน 
5. งานอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4 พิมใจ หญิง ปริญญาตรี นกัสงัคม
สงเคราะห์/
ผู้จดัการราย
กรณี (Case 
Manager: 

CM) 

24 ปี 1. ดแูลผู้ขอรับบริการ
สวสัดกิารสงัคมตัง้แตแ่รก
รับ  

2. เป็นผู้จดัการรายกรณี 
(Case Manager: CM) 
ให้กบัแมว่ยัใส 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ล าดับ
ที่ 

นาม
สมมต ิ

เพศ 
ระดับ

การศึกษา
สูงสุด 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์

ท างาน 
หน้าที่รับผิดชอบ 

      

3. ร่วมกนัวางแผนระหวา่ง
แมว่ยัใสและครอบครัว 
และตดิตามผล 

4. ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นและ
ประเมินปัญหาเชิงลกึแก่
แมว่ยัใสและครอบครัว
ตดิตอ่หนว่ยงานอ่ืน  
งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมาย 

5 น า้ใจ หญิง ปริญญาตรี นกัสงัคม
สงเคราะห์/
ผู้จดัการราย
กรณี (Case 
Manager: 

CM) 

1 ปี 4 เดือน 1. ดแูลผู้ขอรับบริการ
สวสัดกิารสงัคมตัง้แตแ่รก
รับ  

2. เป็นผู้จดัการรายกรณี 
(Case Manager: CM) 
ให้กบัแมว่ยัใส 

3. ร่วมกนัวางแผนระหวา่ง
แมว่ยัใสและครอบครัว 
และตดิตามผล 

4. ให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นและ
ประเมินปัญหาเชิงลกึแก่
แมว่ยัใสและครอบครัว
ตดิตอ่หนว่ยงานอ่ืน 

5. งานอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมาย 
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การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการเก็บข้อมูลกับผู้ รับบริการ คือ แม่วยัใส 1 คน ด้วยวิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) เป็นผู้ รับบริการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจากองค์การ A 
แม่วัยใสนามสมมุติ บุญปลูก อายุ 16 ปี ขณะนีก้ าลังศึกษาการศึกษานอกระบบ (กศน) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับบริการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน A ระยะเวลา 6 เดือน 
ปัจจุบันแต่งงานใหม่และมีรายได้จากสามีเป็นรายได้หลัก และก าลังตัง้ครรภ์ท่ี 2 กับสามีคน
ปัจจุบนั ได้รับความช่วยเหลืออย่างตอ่เน่ืองจากองค์กร A โดยการสนบัสนนุนมผลส าหรับบตุรคน
แรกจนอาย ุ2 ขวบ ตามก าหนด 

ส่วนที่ 4 วิธีการเก็บข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้เทคนิคการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยผู้ วิจัยท าการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 

(Document Analysis) ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใส หรือข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เอกสารท่ีปรากฏ ภาพกิจกรรม ผลงาน รางวลั เป็นต้น  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้วิธีเก็บข้อมลู 2 วิธีหลกั ได้แก่  
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง

ลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลกั เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสใน
มิติมูลเหตรุะดบับุคคลแลองค์กร กระบวนการให้ความช่วยเหลือ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคล
และองค์กร รวมถึงค้นหาแนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงของสงัคม ซึ่งผู้ วิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการเพ่ือให้ทราบ
แง่มมุของรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ผู้วิจยัจงึใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก
และการสงัเกตกบัผู้ ให้ข้อมลูส าคญัท่ีเป็นหลกั โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการตอบค าถามการวิจัยได้อย่างละเอียดลึกซึง้ โดยค าถามแบบสัมภาษณ์
เหล่านีเ้ป็นค าถามปลายเปิดเน้นท่ีผู้ ให้ข้อมูลมีอิสระในการให้ข้อมูลอย่างเต็มท่ี โดยผู้ วิจยัเตรียม
ประเด็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เพ่ือช่วยให้สามารถสมัภาษณ์ได้ครบทุกประเด็นท่ีต้องการ
ศึกษา และแนวค าถามอาจมีการเปล่ียนแปลงยืดหยุ่นตามบริบทขณะด าเนินการสมัภาษณ์ เม่ือ
ด าเนินการสมัภาษณ์ไปได้ระยะหนึ่งผู้ วิจัยจะท าการสรุปประเด็นสมัภาษณ์ เพ่ือผ่อนคลายผู้ถูก
สัมภาษณ์และเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยวิธีการสะท้อนกลับไปยังผู้ ถูก
สัมภาษณ์อีกด้วย และเม่ือท าการสัมภาษณ์เสร็จผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์สอบถาม
ประเดน็ข้อสงสยั  
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2.2 การสงัเกต (Observation) ผู้วิจยัใช้การสงัเกต โดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม
ในบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ให้ข้อมลู เช่น บรรยากาศในการท างาน สิ่งของ เคร่ืองใช้และพฤติกรรมท่ี
เกิดขึน้ และท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน และแม่วยัใส โดยผู้ ให้ข้อมูลจะต้องอนุญาตเท่านัน้ พร้อมกันนีผู้้ วิจยัได้ท าการสังเกต
กริยาท่าทางของผู้ถูกสมัภาษณ์ขณะด าเนินการสมัภาษณ์เพ่ือด ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึง่การสงัเกตท าให้ผู้วิจยัเข้าใจถึงรูปแบบของกระบวนการช่วยเหลือแมว่ยัใส ในท่ีน่ีผู้วิจยัจะใช้การ
บนัทึกการสงัเกตในสมดุบนัทึกภาคสนามของผู้วิจยั ซึง่ผู้วิจยัจะพกไว้เสมอขณะลงภาคสนามเพ่ือ
บนัทกึสิ่งท่ีพบเห็นอนัน าไปสู่ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องตามความเป็นจริง รวมถึงในการสงัเกตผู้วิจยัจะ
จดบนัทึกการสงัเกตตามกรอบการสงัเกตของ Lofland(1971) โดยจะมีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม
ในบริบทท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้ข้อมลูโดยผู้ ให้ข้อมลูอนญุาตเทา่นัน้ ข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกตจะบนัทึก
เก็บเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของผู้วิจยัและส ารองข้อมลูไว้ในฮาร์ดสิต์ 

การเข้าสู่สนามวิจัย 
การเตรียมเข้าสู่สนามวิจัย  

หลกัจากท่ีผู้วิจยัได้เลือกพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือเป็นสนามส าหรับการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
ผู้วิจยัจงึต้องมีการเตรียมการเพ่ือเข้าสูส่นามวิจยั โดยการเข้าถึงกลุม่ผู้ให้ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นแหล่งข้อมูล ท่ีผู้ วิจัยท าการเก็บข้อมูลการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) จงึได้ก าหนดการเตรียมเข้าสูส่นามวิจยั ดงันี ้

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุม่ผู้ให้บริการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1) คัดเลือกองค์การพัฒนาเอกชนท่ีท างานเก่ียวกับช่วยเหลือแม่วัยรุ่น

พืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา (Inclusion Criteria) 
2) ประสานงานไปยงัองค์การสวสัดิการสงัคมท่ีเป็นองค์กรพฒันาเอกชน

ตามหลกัเกณฑ์ส าหรับการคดัเลือกพืน้ท่ีศกึษา (Inclusion Criteria) เพ่ือขอเก็บข้อมลูงานวิจยั 
3) ส่งหนังสือชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัยให้กับองค์การพัฒนา

เอกชนท่ีผู้ให้ข้อมลูหลกัอาศยัอยู่ 
4) หากได้อนุญาตและยินยอมจากหน่วยงานของผู้ ให้ข้อมูลหลกั ผู้ วิจัย

จะท าการติดต่อไปยงัหน่วยงานท่ีผู้ ให้ข้อมูลหลกัสังกัดอยู่และท าการชีแ้จงผู้ ให้ข้อมูลหลกัแต่ละ
ราย โดยผู้ วิจยัจะท าการชีแ้จงจุดประสงค์ของการท าการศึกษาวิจยัครัง้นี ้และชีแ้จงวิธีกาด าเนิน
การศกึษาแก่ผู้ให้ข้อมลูหลกั 
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ รับบริการ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1) ติดต่อประสานงานขอข้อมูลและค าแนะน าจากหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสทัง้จากองค์กร A และ องค์กร B เพ่ือขอข้อมูลของแม่วัยใสท่ีผ่านรูปแบบและ
กลไกการให้ความชว่ยเหลือมว่ยัใสแล้วไมต่ ่ากว่า 1 เดือน 

2) ติดต่อประสานงานแม่วัยใสเพ่ือสอบถามความสมัครใจในการให้
ข้อมลู  

3) หากได้รับการอนุญาตและยินยอมให้ข้อมูลจึงส่งหนังสือชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ของการท าวิจยัให้กบัแมว่ยัใสและชีแ้จงวิธีการด าเนินการศกึษาแก่แมว่ยัใส 

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เอกสาร 
(Document Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบกับการให้สัมภาษณ์ โดยมีการด าเนินตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

 1) ติดตอ่ประสานงานกับองค์กรสวสัดิการสงัคม เพ่ือขอข้อมลูเอกสารท่ี
ปรากฏ เชน่ รายงานผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรม คลิปวีดีโอ โดยการแจ้งอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

 2) หากได้รับการอนุญาตและยินยอมจัดส่งหนังสือท่ีเป็นลายลักษณ์
อกัษรเพ่ือขออนญุาตเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว 

อุปกรณ์ภาคสนาม 
อปุกรณ์ภาคสนามมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากในการเก็บข้อมูลส าหรับ

งานวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือท าให้ผู้ วิจยัสามารถด าเนินการเก็บข้อมลูได้สะดวกมากขึน้ช่วยให้ผู้ วิจยั
สามารถน าข้อมลูมาวิเคราะห์ได้อยา่งละเอียดลึกซึง้ตามสภาพความเป็นจริงท่ีปรากฏ และช่วยให้
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้อุปกรณ์ภาคสนามในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ดงันี ้

1) สมดุจดบนัทึกภาคสนาม เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญักบัผู้วิจยัเป็นอย่าง
ยิ่ง เพ่ือใช้ในจดบันทึกภาคสนามเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล โดยการจดบันทึกเร่ืองราวหรือ
ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ 

2) เคร่ืองบนัทึกเสียง เป็นอุปกรณ์ท่ีผู้ วิจยัใช้บนัทึกรายละเอียดขณะท าการ
สมัภาษณ์ เพ่ือปอ้งกนัการขาดตกบกพร่องของข้อมลู ทัง้นีผู้้วิจยัท าการขออนญุาตบนัทึกเสียงจาก
ผู้ให้ข้อมลูก่อนทกุครัง้ 
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3) กล้องถ่ายรูป เป็นอุปกรณ์ท่ีผู้ วิจัยใช้เก็บรายละเอียดบริบทต่างๆและ
สถานการณ์ขณะเก็บข้อมูล ทัง้นีผู้้วิจยัท าการขออนุญาตบนัทึกภาพและเสียงจากผู้ ให้ข้อมลูก่อน
ทกุครัง้ 

ส่วนที่ 5 การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือการวิจัย 
5.1 เคร่ืองมือในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลส าคญัท่ีสุดในงานวิจยัเชิงคณุภาพ คือ นกัวิจยั ซึ่งต้องมี
ประสบการณ์และความสามารถในการเก็บข้อมูล การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) และการสังเกต (Observation) เพ่ือการเก็บ
ข้อมลูท่ีถกูต้องและครบถ้วน นกัวิจยัจงึจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือเพ่ือชว่ยในการเก็บข้องมลู ดงันี  ้

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิ ธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เป็นหลักในการเก็บข้อมูล แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure-Interview) โครงสร้างแนวค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนตรงประเด็นท่ีผู้วิจยัต้องการ
ศกึษา โดยผู้วิจยัจะสร้างแนวค าถามประเด็นกว้างๆแตค่รอบคลุมวตัถุประสงค์งานวิจยั ค าถามท่ี
ใช้เหล่านีจ้ะเป็นค าถามปลายเปิดแยกตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีเน้นให้ผู้ ให้ข้อมูลสามารถถ่ายทอด
เร่ืองราวได้อย่างเปิดกว้างและมีความยืดหยุน่ตามสถานการณ์ในขณะท่ีเก็บข้อมลู ทกุครัง้ผู้วิจยัจะ
ขออนญุาตในการบนัทึกเสียงและบนัทึกภาพในขณะสมัภาษณ์ในแตล่ะครัง้ ซึ่งก่อนท่ีผู้วิจยัจะน า
แนวค าถามการสมัภาษณ์เชิงลึกไปใช้จริง ผู้ วิจัยได้น าเอาไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
และผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัเชิงคณุภาพพิจารณาก่อน ทัง้นีแ้นวค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึก
สามารถปรับเปล่ียนค าถามเพ่ือความยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ แนวค าถามส าหรับ การ
สมัภาษณ์ ดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 3 

กรอบส าหรับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ผู้วิจัยท าการสงัเกตรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสทัง้ 2 กลุ่ม 

โดยการสังเกตแบบไม่ได้มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observer-as-Participant) ซึ่งเป็นการสังเกต
ร่วมกับการสัมภาษณ์เป็นหลัก โดยสังเกตว่าผู้ ให้ข้อมูลนัน้ ขนาดท่ีมีการสัมภาษณ์ มีลักษณะ
ท่าทางหรือปฏิบตัิอย่างไร นอกจากนีใ้นกรณีท่ีทราบว่าผู้ ให้ข้อมลูมีการท ากิจกรรมตา่งๆ ผู้วิจยัจะ
ขออนญุาตตดิตามผู้ให้ข้อมลูแตล่ะรายไปท ากิจกรรม 

ทัง้นีผู้้ วิจัยจะเปิดเผยตนเองและด าเนินการสังเกตใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก 
สงัเกตและเฝา้มองอยู่ห่างๆ ไม่ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะท าให้เห็นภาพในฉากต่างๆได้อย่าง
ชัดเจน เห็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ของบุคคล รูปแบบและกระบวน
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ความสมัพนัธ์ รวมถึงเหตกุารณ์ตา่งๆได้ชดัเจน ส่วนลกัษณะท่ีสอง ผู้วิจยัเข้าร่วมกิจกรรมบางอยา่ง
ท่ีกลุ่มจดัขึน้ตามท่ีได้รับอนญุาตจะหน่วยงาน โดยผู้วิจยัจะอาสาเข้าร่วมท าในสิ่งท่ีพอท าได้ ทัง้นี ้
การเข้าไปมีส่วนร่วมนัน้จะเป็นเฉพาะบางกิจกรรมเท่านัน้ โดยผู้วิจยัก าหนดองค์ประกอบหลกัของ
การสงัเกตเป็น 2 ส่วน คือ 1)สงัเกตสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น บรรยากาศการท างาน 
ความสมัพนัธ์การกระท าของฝ่ายตา่งๆ เป็นต้น 2)การสงัเกตท่ีเป็นค าพดูและไม่เป็นค าพดูของผู้ ให้
ข้อมลู เช่น การพดูคยุส่ือสารระหว่างบุคคล ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ท่าทีการให้บริการให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใส เป็นต้น 
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ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือท าความเข้าใจเนือ้หาบริบทความละเอียดลึกซึง้ของข้อมลู
และเพ่ือการจดัระเบียบโครงสร้างเนือ้หาและหาความหมายท่ีผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู ผู้วิจยัได้
วิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกันระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าข้อมูลมาพิจารณาว่าขาด
ประเด็นใดบ้างซึ่งถ้าขาดตกประเด็นใดผู้วิจยัจะขออนญุาตเก็บข้อมลูเพิ่มอีกครัง้กบัผู้ ให้ข้อมลู โดย
มีรายละเอียดของแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ประกอบด้วย 2 กระบวนการคือ 
การถอดค าให้สมัภาษณ์ และการให้รหสัข้อมลู ซึง่มีรายละเอียดในแตล่ะกระบวนการดงันี ้

การถอดค าให้สัมภาษณ์  เน่ืองจากข้อมูล ท่ีได้จากลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลหลัง
กระบวนการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกยังไม่สามารถน าไปวิเคราะห์ได้ ผู้ วิจยัจึงน า
ข้อมูลท่ีได้มาจัดท าข้อมูลให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปวิเคราะห์ได้สะดวก โดยผู้ วิจัยจะจัด
ระเบียบข้อมลูจากข้อมูลท่ีได้จากการจดบนัทึกภาคสนามด้วยลายมือและบนัทึกเสียงด้วยวิธีการ
ถอดค าสมัภาษณ์ออกและพิมพ์ไว้ในรูปแบบเอกสาร บนัทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือความปลอดภัย
และสะดวกตอ่การน ากลบัมาวิเคราะห์ในภายหลงั จากนัน้ผู้วิจยัท าการอ่านทบทวนบทสมัภาษณ์
นัน้หลายๆครัง้เพ่ือความลึกซึง้ของข้อมลูและซึมซบัข้อมลูท่ีได้ โดยการจดัระเบียบข้อมูล ผู้วิจยัจะ
ท าไปพร้อมๆกบัการเก็บข้อมลูในทกุครัง้ 

การให้รหสัข้อมลู หลงัจากผู้ วิจยัได้อ่านข้อมูลท่ีถกูจดัระเบียบอย่างละเอียด
แล้ว เม่ือพบข้อมูลท่ีตรงกับประเด็นค าถามงานวิจยัท่ีต้องการศึกษา ผู้ วิจยัจะท าการก าหนดรหัส
แทนความหมายของกลุ่มข้อความเหล่านัน้ ซึ่งการลงรหสัแบบอุปนัย(Inductive Coding) ท่ีไม่มี
การก าหนดรหสัไว้ล่วงหน้า เพ่ือการค้นพบข้อมลูใหม่ ก าหนดให้ข้อความท่ีมีลกัษณะเดียวกนัจะให้
รหสัท่ีเหมือนกนั 

2) การแสดงข้อมูล (Data Display) หลังจากท่ีผู้ วิจัยมีการจัดระเบียบข้อมูล
และลงรหสัเรียบร้อยแล้วน ามาเช่ือมโยงกับประเด็นท่ีต้องการศึกษา การแสดงข้อมูลจะจัดกลุ่ม
ข้อความท่ีมีความหมายในลกัษณะเดียวกนัท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในทางความหมายจดัแสดงข้อมลู
ในรูปแบบตารางวิเคราะห์ข้อมลู 

3) การอภิปรายและหาข้อสรุป (Description and Conclusion) เป็นข้อมูลท่ี
ผู้ วิจัยได้จากการจัดระเบียบข้อมูล ใส่รหัสแบบอุปนัย และมีการตีความหมายเรียบร้อยแล้วมา
วิเคราะห์ข้อมลูตามแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากการทบทวนเอกสารในบทท่ี 2 มาเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ข้อมลูและอภิปรายผลการวิจยั โดยการน าแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องมาเทียบเคียงกบั
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ข้อค้นพบท่ีได้จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 2 กลุ่ม เม่ือผู้วิจยัได้สรุปข้อมลูและอภิปรายผลแล้ว ผู้วิจยัจะ
ท าการตรวจสอบข้อมูลนัน้วิพากษ์ผลการศกึษาในเชิงวิชาการเพ่ือยืนยนัความถูกต้องของข้อสรุป
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนนีผู้้ วิจยัจะท าการสรุปข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการ
พฒันางานด้านวิจยัในอนาคตตอ่ไป 

ส่วนที่ 7 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้รับจากภาคสนามควรต้องได้รับการตรวจสอบท่ีแมนย า โดยผู้ วิจัยจะต้อง

ตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมกับการตรวจสอบการตีความของผู้ วิจยัเก่ียวกับการด าเนินงานตา่งๆกับ
ความสอดคล้องทางความคดิของผู้ให้ข้อมลูนัน้สอดคล้องต้องกนัหรือไม่ การศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
จะการตรวจสอบความถกูต้องและความนา่เช่ือถือของข้อมลูโดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ผู้ วิจัยจะท าการตรวจสอบความ
ถกูต้องและความนา่เช่ือถือของข้อมลูประเดน็ ดงันี ้ 

1.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี (Methodological Triangulation)
ผู้ วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากเอกสารและการ
สมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมูลหลกั(Key Informants)ท่ีเป็นผู้ ให้บริการให้ความช่วยเลือแม่วยัใส
และผู้ รับบริการจากหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

1.2 การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู้ ให้ข้อมูล (Member checking) เป็นวิธีการท่ี
ผู้ วิจัยสะท้อนข้อมูลท่ีได้จากผู้ ถูกสัมภาษณ์ เม่ือมีการสัมภาษณ์ไปได้ระยะหนึ่งโดยการสรุป
ประเด็นให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ฟังและให้ผู้ ถูกสัมภาษณ์ตรวจสอบค าตอบว่าผู้ วิจัยเข้าใจเนือ้หานัน้
ถูกต้องและสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลต้องการส่ือสารหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องจะได้ท าความ
เข้าใจให้ตรงกัน และน าตารางวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ข้อมลูท่ีได้ให้ผู้ถูกสมัภาษณ์
ตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 

2. มีการตรวจสอบการด าเนินการวิจัยจากผู้ เช่ียวชาญ (Peer Debriefing) โดยมี
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมเป็นผู้ ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทกุขัน้ตอน 

3. ความไว้วางใจได้ (Dependability) ผู้ วิจยัได้มีการอธิบายขัน้ตอนการด าเนินงาน
และใช้ระเบียบวิจยัในการอธิบายอย่างชดัเจน น าเสนอข้อมูลท่ีครบถ้วนและครบคลุมการท างาน
ในทกุกระบวนการ 

4. การยืนยันผลการวิจัย (Confirm Ability) ผู้ วิจัยมีการด าเนินการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้  
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- การบนัทกึข้อมลูภาคสนาม (Field note)) 
- การอ้างค าพดู (Quotation) 
- การสรุปข้อมลูในขัน้ตอนตา่งๆ 

ส่วนที่ 8 การพทัิกษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนีมุ้่งศึกษาในมุมมองของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นหลัก 

แต่อาจมีการเก็บข้อมูลกับแม่วยัใสเพ่ือเป็นข้อมูลสนบัสนุนข้อมูลท่ีได้จากผู้ ให้ข้อมูลหลัก ดงันัน้
จ าเป็นต้องมีการพิทักษ์สิทธ์ิผู้ ให้ข้อมูล โดยหัวข้อการวิจัยจะต้องผ่านอนุมัติหรือรับรองจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัส าหรับพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย์ โครงการวิจยัเลขท่ี 
SWUEC/E-180/60 จากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ ก่อนท่ีผู้ วิจยัจะเข้าสูก่ระบวนการเก็บข้อมลู เพ่ือเป็นการพิทกัษ์สิทธิผู้ วิจยัจงึมีการพิทกัษ์สิทธ์ิ
ของผู้ ให้ข้อมูลทุกๆราย โดยการเก็บข้อมูลวิจัยผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีก่อน
เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจระหว่างผู้ วิจยัและผู้ ให้ข้อมูลส าคญั และสอบถามความสมคัรใจในการ
เข้าร่วมเป็นผู้ ให้ข้อมูลทุกราย โดยผู้ วิจัยได้มีการชีแ้จงวัตถุประสงค์การวิจัย ขัน้ตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมลู การขออนญุาตจดรายละเอียดจากการสมัภาษณ์ บนัทกึเสียง และบนัทึกภาพขณะ
สมัภาษณ์ จ านวนครัง้ในการสัมภาษณ์ ระยะเวลา และสถานท่ีการสัมภาษณ์ และเพ่ือเป็นการ
พิทกัษ์ของผู้ ให้ข้อมลูผู้วิจยัได้ละเว้นการระบตุวัตน ช่ือ นามสกลุ ต าแหน่งหรืออ่ืนๆ ท่ีสามารถระบุ
ตวัตนผู้ ให้ข้อมูลได้ การขอให้ผู้ ให้ข้อมูลช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การมีสิทธิตอบ
หรือไม่ตอบค าถามของผู้ วิจยั รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ให้ข้อมูลซกัถามข้อข้องใจหรือเป็นสิ่งท่ีสงสยั
เพิ่มเติมจนเข้าใจและการให้เวลาคิดทบทวนก่อนตอบค าถาม และท่ีส าคญัผู้ วิจัยจะไม่เปิดเผย
ข้อมลูใดๆ ท่ีเป็นผลทางลบเก่ียวโยงถึงผู้ให้ข้อมลูจากการน าเสนอวิจยันัน้ กรณีผู้ให้ข้อมลูท่ีเป็นแม่
วยัใสผู้ วิจยัจะแสดงหนงัสือท่ีได้รับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ก่อนท าการ
เก็บข้อมูลและผู้ วิจยัจะท าหนังสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงต่อแม่วยัใสเพ่ือยินยอมอนุญาตให้
เก็บข้อมลู นอกจากนีผู้้วิจยัได้รักษาความลบัของข้อมลูโดยเก็บไว้ในท่ีปลอดภยัและข้อมลูท่ีได้จาก
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูจะถกูน าไปใช้ในทางวิชาการเทา่นัน้ 

 
 
 
 
 



  60 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ือง รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส : กรณีศกึษาหน่วยงานท่ี
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบเฉพาะกรณี (Case Study) โดยมีจุดมุ่งเน้นอยู่ท่ี
กรณีศึกษาเฉพาะในรูปแบบ Instrumental Cases มีจุดเน้นท่ีกรณีศึกษาท่ีเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เพ่ือตอบวตัถุประสงค์งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัสืบค้นข้อมลูได้
เลือกศกึษาความจริงเก่ียวกบัเนือ้หาสาระท่ีน่ารู้และมีความสมบรูณ์อยู่ในกรณีศกึษาเองเป็นหลกั 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือน าไปสู่จุดประสงค์ของงานวิจยัท่ีตัง้ไวอย่างสมบูรณ์ โดยการศึกษาครัง้นีพื้น้ท่ี
ศกึษาวิจยั คือ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีบ้านพกัรอ
คลอด ซึ่งด าเนินการจดัสวสัดกิารบริการสงัคมชว่ยเหลือแม่วยัใสท่ีประสบปัญญาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อม 
หรือ ตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควรให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและพร้อมดูแล
ครอบครัวและบุตรท่ีเกิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจในการน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู ในการบรรยายเนือ้หาเพ่ือความเข้าใจในเนือ้หาตอ่ไปนี ้ผู้วิจยัขอใช้ช่ือ “หน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส” เป็นช่ือเรียกแทนองค์กร A และ องค์กร B ท่ีเป็นองค์กรพฒันาเอกชน
ไม่แสวงหาผลก าไรท่ีเป็นหน่วยงานทางเลือกตัง้ครรภ์ต่อและมีบ้านพักรอคลอดในพืน้ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานครทัง้หมด ซึ่งเป็นช่ือสมมตุิ ซึ่งประเด็นปัญหาการวิจยัท่ีผู้วิจยัได้ก าหนดไว้ โดยแบ่ง
การน าเสนอผลการิเคราะห์ออกเป็น 5 สว่น 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
สว่นท่ี 2 บริบทสถานการณ์ทางสงัคมของหนว่ยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

2.1 ข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
2.2 โครงสร้างของหนว่ยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
2.3 สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

สว่นท่ี 3 มลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร 
3.1 มลูเหตกุารให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
3.2 กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
3.3 ผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กรการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

สว่นท่ี 4 รูปแบบและกลไกการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส  
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ส่วนท่ี 5 แนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
ในบทนีผู้้ วิจัยจะน าเสนอเร่ืองราวของผู้ ให้ข้อมูลหลักของงานวิจัยครัง้นีส้ าหรับการให้

ข้อมลูของผู้ ให้ข้อมลูเป็นการแสดงให้เห็นของข้อมลูในภาพรวมท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางชีวสงัคมของ
ผู้ให้ข้อมลูแตล่ะทา่น ดงันี ้ 

1.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดบับริหาร ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีต าแหน่งงานในระดบับริหาร 
ต าแหนง่ผู้อ านวยการหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

คุณใจดี 
ภูมิหลังชีวิต 

คุณใจดี เพศหญิง อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสุขศึกษา 
ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผู้ อ านวยการ องค์กร A ประสบการณ์ท างาน 20 ปี มีหน้าท่ีดูแลภาพรวม
ขององค์กรในสาขาจงัหวดักรุงเทพมหานครทัง้หมดให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร ทัง้ยงัมี
ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและพฒันาแนวทางการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในองค์กร ให้
ค าป รึกษาแก่แม่วัยใส  ครอบครัวและผู้ เดือน ร้อน ท่ี เข้ามาขอรับความช่วยเหลือ  ดูแล
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้สามารถปฎิบตังิานได้อยา่งราบร่ืน ทัง้ยงัเป็นผู้ติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงาน
ทัง้ภายในและภายนอก อีกทัง้ยงัมีส่วนร่วมในการให้การดูแลช่วยเหลือแม่วยัใสและบุตรอีกด้วย 
ทัง้นีค้ณุใจดียงับอกเล่าให้ฟังถึงสาเหตท่ีุมาท างานให้ความช่วยเหลือนัน้มาจากตนเองเป็นนกับวช
ปฏิบตัิตนตามหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนบัถือ อีกทัง้เห็นชอบกบัวิสยัทศัน์ขององค์กรท่ีให้
ความชว่ยเหลือผู้ ท่ีเดือดร้อนจงึท าให้มาท างานท่ีองค์กรนี ้

 
“...เป็นวิสยัทศัน์ค่ะ จริงแล้วเราเป็นคณะนกับวชนะค่ะ ในงานของเราก็คือท างานเพือ่สตรี

แลว้ก็เด็กอยู่แลว้ แลว้คราวนีง้านของเราก็แลว้แต่ว่าเราจะไดรั้บมอบหมายใหไ้ปอยู่ในด้านต่างๆ...” 
“...เป็นที่ปรึกษาให้กบัน้องๆทุกคนที่ท างานตรงนี้ ในเร่ืองของนโยบาย งานประสานงาน

พวกนีซิ้สเตอร์ตอ้งท าเองหมดเลย ก าหนดนโยบายดว้ยที่ตอ้งสอดคลอ้งกบัของคณะด้วย...” 
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คุณใจรัก 
ภูมิหลัง 

คณุใจรัก เป็นเพศหญิง อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ ปัจจบุนัด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ องค์กร B มีประสบการณ์ด้าน
การให้ความชว่ยเหลือ 27 ปี มีหน้าท่ีดแูลภาพรวมของโครงการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ทัง้หมด มีสว่น
ร่วมในการก าหนดแนวทางและพัฒนาการให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้ จัดการรายกรณี (Case 
Manager : CM) ให้ค าปรึกษา ร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือแก่แม่วยัใสและครอบครัว รวมทัง้
ดแูลควบคมุผู้ ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตัิงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ขององค์กร ติดต่อประสานงาน
ทัง้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือด าเนินงานร่วมกัน นอกจากนีคุ้ณใจ รักได้บอกเล่าถึง
สาเหตขุองการมาท างานให้ความชว่ยเหลือท่ีองค์กรแหง่นีว้่าตนเองต้องการท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ
บุคคลอ่ืนท่ีเดือดร้อนจึงเลือกศึกษาและท างานด้านสงัคมสงเคราะห์เพราะเป็นงานตามท่ีตนเอง
ต้องการ 

 
“...อยากช่วยเหลือมากกว่า เพราะว่าเรียนเนีย้เลือกเรียนในส่ิงทีจ่ะช่วยเหลือคนไดไ้ง...” 
“...ที่นี่เป็นองค์กร NGO จะแตกต่างจากภาครัฐ ถ้าภาครัฐเราเป็นผู้บริหารก็จะเป็น

ผูบ้ริหาร แต่ทีนี่ต่ าแหน่งผูบ้ริหารจริงแต่เราตอ้งปฏิบติัด้วย...” 
 
1.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลระดบัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน ได้แก่ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีมีต าแหน่งในระดบั

ปฏิบตัิงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส มีความใกล้ชิดสนิดสนมกับแม่วยัใส ผู้หญิงและเด็กท่ีพัก
อาศยัชัว่คราวท่ีหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

 
คุณพอใจ 
ภูมิหลัง 

คณุพอใจ เป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจ าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส
องค์กร A มีประสบการณ์ท างานให้ความชว่ยเหลือ  4 ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลแมว่ยัใสและบตุรท่ี
อาศยัท่ีบ้านพกัชัว่คราว ติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น โรงพยาบาล คลินิก ส านกังานเขต เป็น
ต้น ร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสระหว่างผู้อ านวยการบ้านพกั แม่วยัใส และครอบครัว 
ดูแลแม่วยัใสและบุตรท่ีพักอาศัยชั่วคราวในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสอย่างใกล้ชิด 
พดูคยุเป็นท่ีปรึกษา เป็นเพ่ือนคยุกบัแม่วยัใส นอกจากนีค้ณุพอใจยงักล่าวถึงสาเหตกุารมาท างาน
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ให้ความช่วยเหลือแห่งนีว้่าตนเองนัน้มีความเช่ือและศรัทธาในศาสนาจึงอยากปฏิบตัิตนให้เป็น
ประโยชน์และชว่ยงานนกับวช 

 
“...ก็คือในส่วนตัว เราเป็นคนนับถือศาสนาคริตส์ด้วยคะ แล้วก็มีนักบวชที่บวชแล้วก็

ท างานในจุดนี ้แลว้เราก็มีความสนใจอยากมาท างานแลว้ก็เชื่อในศาสนา...” 
 
คุณดีใจ 
ภูมิหลัง 

คุณดีใจ เป็นเพศหญิง มีอายุ 34 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมต้นชัน้ปีท่ี 3 
ปัจจุบันเป็นนักโภชนาการและพ่ีเลีย้งเด็กในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสองค์กร A มี
ประสบการณ์ท างานด้านให้ความช่วยเหลือ 2 ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัในการดแูลอาหารของแม่
วัยใสและบุตร ดูแลบุตรของแม่วัยใสในช่วงกลางวัน นอกจากนีคุ้ณดีใจยังมีหน้าท่ีช่วยงาน
สนบัสนุนการท างานของผู้อ านวยการบ้านพกัและช่วยนกัสงัคมสงเคราห์ประจ าองค์กรดแูลแม่วยั
ใส อยู่เป็นเพ่ือน พูดคยุให้ก าลงัใจ และพาแมว่ยัใสไปโรงพยาบาล หรือ คลินิกตามนดัแพทย์ คณุดี
ใจกล่าวว่าท่ีมาท างานท่ีหน่วยงานแห่งนีเ้น่ืองจากตนเองเข้าใจความรู้สึกของแม่วยัใสเป็นอย่างดี
และต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนเพ่ือส่งต่อความช่วยเหลือท่ีตนเคยได้รับมาจากหน่วยงานให้
ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส  

 
“...เคสที่เขาเข้ามาเขาจะซึมเศร้า เราก็เข้าใจความรู้สึกเขาตรงนี้ เราเลยอยากเข้ามา

ช่วยเหลือ เพราะเราเข้าใจความรู้สึกตรงนีดี้ค่ะ...” 
 
คุณภูมิใจ 
ภูมิหลัง 

คุณภูมิใจ เป็นเพศชาย อายุ 35 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท สาขา
จิตวิทยาคลินิก ปัจจบุนัเป็นนกัจิตวิทยาคลินิกประจ าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร 
B มีประสบการณ์ท างานด้านความช่วยเหลือ  10 ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลการท าประเมิน การท า
แบบทดสอบทางจิตวิทยากบัแมว่ยัใส ผู้หญิง และเดก็ท่ีเข้ามาตดิตอ่ขอรับความช่วยเหลือ ประเมิน
อาการทางจิตเวชเบือ้งต้นของผู้หญิงท่ีเข้ามาติดต่อขอความช่วยเหลือ อีกทัง้ท าหน้าท่ีนักสังคม
สงเคราะห์ท่ีมีหน้าท่ีดแูลแม่วยัใส ผู้หญิงและบตุรในบ้านพกั ทัง้การวางแผน การให้ค าปรึกษาเชิง
ลึก พูดคุยให้ก าลังใจแม่วยัใส ผู้หญิงท่ีตนเองรับผิดชอบดแูลอยู่ รวมทัง้ติดต่อหน่วยงานองค์กร
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เอกชนและองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง คณุภูมิใจได้เลา่ถึงสาเหตท่ีุมาท างานให้ความชว่ยเหลืออย่าง
ภูมิใจว่าสาเหตท่ีุตนเองมาท างานด้านนี ้เน่ืองจากตนเองชอบช่วยเหลือคน และชอบลกัษณะงาน
สงัคมสงเคราะห์ท่ีช่วยเหลือคนมีการประยุกต์ใช้และบูรณาการองค์ความรู้ท่ีตนเองมีทัง้ทางด้าน
จิตวิทยาและความชอบในงานสงัคมสงเคราะห์เข้าด้วยกนัจึงเลือกท่ีจะมาท างานในหน่วยงานให้
ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสองค์กร B แหง่นี ้

 
“...ต าแหน่งที่บรรจุคือต าแหน่งนกัจิตวิทยา แต่งานจริงๆคือมันเป็นงานที่เราท าทุกอย่าง             

ทัง้นกัจิตในการประเมิน ท าแบบทดสอบทดสอบ ทัง้นกัสงัคมการพูดคุยในการวางแผนทางด้าน
สงัคมสงเคราะห์ เป็นครูสอนหนงัสือ เป็นพ่อแม่ แล้วแต่คืออยากจะช่วยเหลือเขาเนี้ยเป็นได้ทุก
อย่าง...” 
 

คุณพมิใจ 
ภูมิหลัง 

คุณพิมใจ เพศหญิง อายุ 50 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว ปัจจบุนัเป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ประจ าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสองค์กร B มีประสบการณ์ท างานด้านการให้ความช่วยเหลือ 24 ปี มีหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลแม่
วยัใส ผู้หญิง และเด็กท่ีพกัอาศยัในองค์กรแห่งนี ้ท าหน้าท่ีพูดคยุ ให้ก าลงัใจ ให้ค าปรึกษาเชิงลึก
แก่แม่วยัใสและครอบครัว ร่วมกับแม่วยัใสและครอบครัววางแนวทางให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส 
ตดิตอ่หนว่ยงานเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง จดักิจกรรมสนัทนาการ นนัทนาการให้กบั
แม่วยัใสและผู้หญิงท่ีพกัอาศยั ติดตามและประเมินผลแม่วยัใสและครอบครัว และงานอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการบ้านพกั 

 
“...ณ ปัจจุบนันี้เป็นนกัสงัคมสงเคราะห์ เป็น CM ดูแลเคสซ่ึงตอนนี้ก็มีหลายคนอยู่ ใน

เร่ืองของการดูแลก็จะมีคนท้องแม่ลูกอ่อน แม่ลูกโตและเราก็ร่วมกันวางแผนในการตดัสินใจทุก
อย่าง ซ่ึงเรามีการพดูคยุกนัซ่ึงยึดตวัเคสเป็นหลกัและใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสดุ...” 

 
คุณน า้ใจ 
ภูมิหลัง 

คณุน า้ใจ เพศหญิง อาย ุ 24 ปี จบการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาสงัคม
สงเคราะห์ ต าแหน่งนักสงัคมสงเคราะห์ประจ าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร B มี
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หน้าท่ีรับผิดชอบดแูลแม่วยัใส ผู้หญิง และเด็กท่ีเข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ดแูลแม่วยัใส
ตัง้แตแ่รกรับ หรือมีหน้าท่ีเรียกว่า ผู้จดัการรายกรณี (Case manager : CM) มีหน้าคอ่ยให้ก าลงัใจ 
พดูคยุ เป็นเพ่ือนแม่วยัใส อีกทัง้ร่วมกบัแม่วยัใสและครอบครัววางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แม่วัยใส ให้ค าปรึกษาเชิงลึกเฉพาะราย ติดตามและประเมินผลแม่วยัใสและครอบครัว รวมถึง
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ คณุน า้ใจได้กล่าวถึงสาเหตท่ีุ
เข้ามาเป็นนักสงัคมสงเคราะห์หน่วยงานแห่งนี ้คณุพิมใจได้บอกเล่าถึงสาเหตุท่ีมาท างานด้านนี ้
ด้วยน า้เสียงท่ีภูมิใจว่าตนเองนัน้ชอบช่วยเหลือและต้องการให้ความช่วยเหลือกับผู้ อ่ืนอีกทัง้มี
ความรู้สึกผูกพันกับงานให้ความช่วยเหลือท่ีท ากิจกรรมตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยจึงเลือกมา
ท างานทางด้านนี ้

 
“...เรียนจบสงัคมสงเคราะห์มา แลว้พอมนัห่างไป เรารู้สึกว่าเราควรจะกลบัมาท างานดา้น

สงัคมสงเคราะห์เพือ่ใหไ้ม่ลืมอ่ะคะ แลว้ก็ส่วนตวัอยากท างานดา้นสงัคมสงเคราะห์อยู่แลว้ค่ะ...” 
 

จากการเก็บข้อมูลวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสมีเจ้าหน้าท่ีอยู่ในกลุ่มระดบับริหาร และ กลุ่มระดบัปฏิบตัิงาน โดยเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร 
เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการ มีประสบการณ์ท างานด้านการให้ความชว่ยเหลือไม่ต ่ากวา่ 20 ปี 
มีหน้าท่ีได้รับมอบหมายให้ดแูลภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ผู้หญิงและเด็กท่ีเข้า
มาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและ
วางแผนแนวทางการพฒันาการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ผู้หญิง และเด็กในขณะเดียวกันต้อง
ปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติงานพูดคุยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาเชิงลึก ดูแลแม่วัยใสและร่วมกัน
วางแผนระหว่างแม่วัยใสและครอบครัวเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ในระดับเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีหลายต าแหน่งทัง้ต าแหน่งนกัสงัคมสงเคราะห์ นกัโภชนาการ 
และเพศชาย ต าแหนง่นกัจิตวิทยาคลินิก เจ้าหน้าท่ีในระดบัปฏิบตัิงานนีมี้หน้าท่ีดแูลแม่วยัใสอยา่ง
ใกล้ชิด ให้ค าปรึกษา พูดคุย ติดต่อประสานงานทัง้หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ อีกทัง้ยัง
ท างานร่วมกับครอบครัวของแม่วยัใส และงานอ่ืนๆท่ีตนเองได้รับมอบหมาย โดยการด าเนินงาน
ตา่งๆของเจ้าหน้าในกลุ่มตา่งๆมีบริบทของหน่วยงานและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกนั โดยผู้ วิจยั
จะอธิบายในสว่นถดัไป 

 
 



  66 

ส่วนที่ 2 บริบทสถานการณ์ของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
การศึกษาครัง้นี ้เป็นการศึกษารูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสของ

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส โดยการด าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน (Non-
Governmental Organizations - NGOs) ในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีเป็นเมืองหลวงของ
ประเทศและมีประชากรแออดั ซึ่งบริบทของพืน้ท่ีตัง้ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสมี
ความส าคญัและเก่ียวข้องกับรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เพ่ือให้ง่ายต่อการ
น าเสนอข้อมลู ตอ่ไปนีผู้้วิจยัขอใช้ช่ือองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีบ้านพกัรอคลอดท่ีให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสว่า “หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส” ในฐานะท่ีเป็นช่ือสมมติ หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้ด าเนินงานให้บริการสังคมเพ่ือให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีประสบปัญหา
ตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมควรจนสามารถกลบัไปใช้ชีวิตปกตสิขุในสงัคมและพร้อมดแูลครอบครัวและบตุรท่ี
เกิดใหม่ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยงัปอ้งกนั แก้ไขให้ความรู้และเสริมสร้างทกัษะตา่งๆให้กบัแม่วยั
ใสทัง้เพิ่มขีดความสามารถให้แม่วัยใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงท าให้เป็น
ทางเลือกท่ีน าไปสู่พฤติกรรมอนัพึ่งประสงค์ ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มแม่วยัใสและ
ผู้หญิงท่ีประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจนเป็นท่ีรู้จกั ท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
เป็นสถานท่ี หรือ องค์กรท่ีมีหลายมหาวิทยาลยัและหน่วยงานต่างๆเข้ามาศกึษาดงูาน ให้ความรู้
แก่นิสิต นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานท่ีมีวตัถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน สถานท่ีแห่งนีจ้ึงถูก
เลือกเป็นสนามวิจยัในครัง้นี ้ซึ่งมีเป็น 2 แห่ง ได้แก่ 1) หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร 
A และ2) หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสองค์กร B ดงันัน้ การศกึษาบริบทหนว่ยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสมีจดุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจบริบทของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
และตีความกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีให้บริการสงัคมให้
ชัดเจนยิ่งขึน้ ผู้ วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์จากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกัและผู้ ให้ข้อมลูอ่ืนๆ รวมถึงการเดินส ารวจพืน้ท่ีของหน่วยงานให้
ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส จงึขอน าเสนอรายละเอียดดงันี ้

2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
การศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูลด้วยการ

สมัภาษณ์ การสงัเกตและท าการเก็บข้อมลูกบัองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไมแ่สวงหาผลก าไรท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีเป็นสนามวิจัย 2 แห่ง และผู้ วิจัยของใช้ช่ือ 
“หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส” เป็นช่ือเรียกแทนองค์กรพฒันาเอกชนไม่แสวงหาผลก าไร 
(NGOs) ท่ี เป็นหน่วยงานทางเลือกตัง้ครรภ์ต่อและมี บ้านพักรอคลอดในพื น้ ท่ีจังหวัด
กรุงเทพมหานครทัง้หมด ซึ่งเป็นช่ือสมมุติในงานวิจยันีแ้บ่งออกเป็น 2 พืน้ท่ี ได้แก่  หน่วยงานให้
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ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร A และ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร B เพ่ือให้ง่าย
ตอ่การท าความเข้าใจผู้วิจยัจะอธิบายข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรพฒันาเอกชนทัง้ 2 หนว่ยงาน ดงันี ้

2.1.1 หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสองค์กร A เป็นหนว่ยงานท่ีก่อตัง้จาก
คณะฆราวาสในประเทศไทยท่ีเล็งเห็นบทบาทของฆราวาสในพระศาสนจกัรโอกาสของฆราวาสท่ี
จะมีส่วนร่วมในงานของคณะโดยยึดจิตตารมณ์ของท่านนักบุญท่านหนึ่ง และตระหนกัถึงความ
กระตือรือร้นท่ีจะน าวิญญาณให้รอดของซิสเตอร์อีกท่านหนึ่ง ซึ่งคณะฆราวาสมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ตอบสนองกระแสเรียกความรักของพระในฐานะคริสตชน และเพ่ือเปิดโอกาสให้ฆราวาสมีบทบาท
ในการสนบัสนนุงาน อีกทัง้เพ่ือสมาชิกฆราวาสมีสว่นร่วมในงานแพร่ธรรมของพระศาสนจกัร จงึได้
ก่อตัง้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ หญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไม่มีความพร้อมหรือไม่พึ่งประสงค์ ซึ่ง
จัดตัง้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่แสวงหาผลก าไรขึน้ในประเทศไทย ในปัจจุบันมีการ
ด าเนินงานมีระยะเวลามากกว่า 45 ปี และมีหน่วยงานย่อยท่ีอยู่ภายใต้การด าเนินงานขององค์กร
หลายแห่งด้วยกนั จงัหวดักรุงเทพมหานครเป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีการจดัตัง้หน่วยงานย่อยขึน้เพ่ือให้
เป็นองค์กรท่ีให้บริการสงัคมชว่ยเหลือแม่วยัใสและผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์โดยไมมี่ความพร้อมหรือไม่พึ่ง
ประสงค์ในเขตพืน้ท่ีเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดตัง้ขึน้ 
เพ่ือให้ผู้หญิงตัง้ครรภ์เห็นว่าชีวิตยงัมีคณุค่าและเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดี ผู้หญิงตัง้ครรภ์ทุกคนควรเห็น
คุณค่าของตนเองและสามารถเลีย้งดูบุตรได้ โดยการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานตามความ
เหมาะสม  อีกทัง้หน่วยงานจะท าหน้าท่ีเป็นเพ่ือนและอยู่เคียงข้าง รวมถึงสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ระหวา่งผู้หญิงตัง้ครรภ์และครอบครัวจนกว่าจะสามารถด ารงชีวิตอย่างมีจดุหมายในสงัคมได้ และ
องค์กรยงัมีวิสยัทศัน์ท่ีวา่ “บคุคลเดียวมีคา่มากกวา่โลกทัง้โลก”  

 
“...เราเป็นคณะนกับวชเราก็จะเรียกว่าเป็นมอสโต้ หรือ เป็นค าของนกับญุเนอะ ดงันัน้เรา

จะมีวิสยัทศัน์การท างานคือ บคุคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทัง้โลกค่ะ เพราะฉะนัน้เราจึงช่วยทกุคน
ได.้..”  (ใจดี) 

 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแห่งนีใ้ห้การตอนรับและเป็นท่ียอมรับเป็นท่ีพกั

อาศยัชัว่คราวของผู้หญิงท่ีประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมและเป็นบ้านหลงัแรกของทารกท่ีเกิดมา 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสแห่งนีใ้ห้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ หญิงทัง้ท่ีพักชั่วคราว 
บ้านพักรอคลอด อาหาร ยา เคร่ืองนุ่งห่มและของใช้อ่ืนๆท่ีจ าเป็น อีกทัง้ให้การสนับสนุนด้าน
การศกึษาและจดักิจกรรมอ่ืนเพ่ือพฒันาทกัษะให้กบัผู้หญิงท่ีเข้ามาขอรับบริการท่ีหน่วยงานแห่งนี ้
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โดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้ก าหนดแนวคิดส าหรับปฏิบตัิงานนัน้คือ “การรักษา
ชีวิต” ตามวตัถปุระสงค์ของคณะฆราวาส 

  
“...หน่ึงชีวิตก็มีค่าเนอะ เพราะฉะนั้นการให้โอกาส การให้ที่พักพิง การให้ระยะเวลา

ส าหรับเขาเพื่อตัดสินใจก็เป็นการช่วยชีวิตได้เหมือนกันในการที่จะให้ชีวิตนัน้ได้มีโอกาสได้เกิด
ข้ึนมาค่ะ...” (ใจดี) 

 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสนีมี้โครงสร้างบริหารท่ีประกอบไปด้วย1)

ผู้อ านวยการบ้านพัก 1 ท่าน 2)นักสังคมสงเคราะห์ 1 ท่าน 3)นักโภชนาการ 1 ท่าน ซึ่งตรงตาม
เกณฑ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย หน่วยงานได้ให้บริการและกิจกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของแม่วัยใสและเพ่ือให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้
อย่างครบถ้วน หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแห่งนีไ้ด้จัดให้บริการสงัคม เช่น พาไปฝาก
ครรภ์ ติดตามการนัดพบแพทย์ ให้ค าปรึกษารายบุคคล เป็นต้น สนับสนุนปัจจัย 4 ขัน้พืน้ฐาน 
เสริมสร้างความรู้ความสามารถด้านอาชีพให้กบัแม่วยัใส สนบัสนนุการเรียนการสอนทัง้ในระบบ
และนอกระบบ (กศน.) ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่งแมว่ยัใสและครอบครัวกรณีท่ีแม่วยัใสปกปิด
ครอบครัว เม่ือแม่วยัใสกลับสู่ครอบครัวจะมีการติดตามและเย่ียมบ้านเพ่ือประเมินการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป อีกทัง้ยังมีเนอสเซอร่ีส าหรับฝากเลีย้งลูกน้อยกรณีท่ีแม่วยัใสออกไปเรียน หรือ
ท างาน รวมถึงอยูใ่นช่วงตดัสินใจจะเลีย้งดลูกูน้อยด้วยตนเองหรือไม่ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสองค์กร A มีท่ีตัง้อยู่ในเขตชุมชนพืน้ท่ีชุมชนเมืองบริเวณรอบหน่วยงานเป็นโรงเรียนและ
ชมุชนท่ีพักอาศยัของประชาชนภายในหน่วยงานมีพืน้ท่ีกว้างขวางจดัสรรพืน้ท่ีตามวตัถุประสงค์
ของการใช้งาน ประกอบไปด้วย 

1) พืน้ท่ีศูนย์ฝึกอาชีพท่ี เป็นอาคาร 2 ชัน้บริเวณชัน้ล่างของอาคารเป็นลานท า
กิจกรรมเอนกประสงค์ และบริเวณชัน้ 2 เป็นพืน้ท่ีฝึกอาชีพและปฏิบตัิงานตวัอาคารตัง้อยู่บริเวณ
ด้านหน้าตดิประตทูางเข้าตรงข้ามกบัอาคารส านกังาน  

2) อาคารส านกังาน เป็นอาคารขนาดเล็กภายในมีเคาน์เตอร์จะมีเจ้าหน้าท่ีดแูล
รับผิดชอบเม่ือมีผู้ เข้ามาตดิตอ่และมีห้องรับรองขนาดเล็กภายในอาคารแหง่นี ้  

3) อาคารท่ีพกัของผู้ ท่ีเข้ามาพกัอาศยั เป็นอาคารขนาดใหญ่ 3 ชัน้ ตวัอาคารอยู่
ทางด้านซ้ายมือของประตทูางเข้าถดัจากอาคารส านกังาน ภายในแบง่เป็นห้องท่ีมีของใช้และเตียง
นอน บริเวณด้านหน้าอาคารติดกบัสนามบาสเก็ตบอล  
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4) ศูนย์ช่วยเหลือต่างชาติ เป็นอาคาร 2 ชัน้ด้านล่างและด้านบนเป็นพื น้ท่ี
ส านกังานตามการใช้สอยเพ่ือให้ชาวตา่งชาตเิข้ามาตดิตอ่กบัหน่วยงานอยู่ตดิกบัอาคารท่ีพกัของผู้
ท่ีเข้ามาพกัอาศยั  

5) บ้านพักส าหรับแม่วัยใส เป็นบ้านขนาดเล็ก 2 ชัน้อยู่ด้านหลังอาคารติดต่อ
ส าหรับชาวตา่งชาติ ภายในด้านล่างของบ้านพกัมีการแบง่พืน้ท่ีเป็นห้องครัวและห้องส าหรับเลีย้ง
เด็ก ด้านบนเป็นห้องพักส าหรับแม่วัยใสมีเตียงและของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่และเด็ก บ้านพัก
ตัง้อยูพื่น้ท่ีด้านในสดุของพืน้ท่ีทัง้หมด  

6) สถานท่ีรับเลีย้งเดก็ เป็นอาคารชัน้เดียวจดัสรรพืน้ท่ีส าหรับเลีย้งเดก็เล็กมีพืน้ท่ี
กว้าง ภายในมีของเล่นท่ีเสริมพัฒนาการเด็กและอุปกรณ์อ่ืนๆ ด้านหน้าเป็นสนามเด็กเล่นมีของ
เลน่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกายอีกมากมาย  

 
2.1.2 หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสองค์กร B  เป็นองค์กรพฒันาเอกชน

ไมแ่สวงหาผลก าไรขนาดใหญ่ท่ีเป็นทางเลือกตัง้ครรภ์ตอ่มีเปา้หมายเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงและเดก็ท่ี
ประสบปัญหาเร่ืองครอบครัว ท้องเม่ือไม่พร้อม ถูกข่มขืน เป็นผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS สามีทิง้หรือท า
ร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ เป็นท่ีรู้จกัในสังคมสามารถหาข้อมูลได้สะดวกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เชน่ อินเตอร์เน็ต ส่ือทางโทรทศัน์ และวิทย ุท่ีมีการเผยแพร่ภาพออกไป มีการก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2523 
ในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีมีการอยูอ่าศยัของประชากรหนาแนน่และเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้จัดท่ีพักอาศัยชั่วคราว ให้ความช่วยเหลือทัง้ทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ ดแูลสขุภาพอนามยั อาหารและของใช้จ าเป็น รวมทัง้ให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ก าลังใจโดยใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการกลุ่มบ าบัด (Group Support) เพ่ือ
เยียวยาด้านจิตใจ, ให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะต่างๆ แก่ผู้ ท่ีเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ
สามารถกลบัไปด าเนินชีวิตกบัครอบครัวและในสงัคมได้อยา่งปกตสิขุ  

จากประวัติการก่อตัง้หน่วยงานแห่งนีเ้ปิดให้บริการให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้แบบพกัอาศยัและไม่พกัอาศยั รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าผ่าน
ทางโทรศพัท์ นอกจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแห่งนีจ้ะเป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไม่
แสวงหาผลก าไรท่ีมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้หญิง และเด็ก ท่ีประสบปัญหาวิกฤตชีวิตแล้วนัน้ยงัมี
วตัถุประสงค์การด าเนินงานเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องโดยศึกษาปัญหาเก่ียวกับผู้หญิงและการเลือก
ปฏิบตัิตอ่ผู้หญิงในด้านตา่งๆ ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ รวมถึงการได้รับ
สิทธิเสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม สนบัสนนุให้สตรีและเด็กท่ีด้อยโอกาสได้รับการพฒันา
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คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ อีกทัง้ประสานงานเพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กทัง้ในส่วน
งานภาครัฐและภาคเอกชนมีวตัถปุระสงค์การด าเนินงานคล้ายกนัทัง้ใน และตา่งประเทศ 

หน่วยงานได้มอบหมายให้ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์เป็นผู้ดแูลและด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาต่างๆ การตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเด็กวยัรุ่นหญิงเป็นปัญหาหนึ่ง
ต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข ซึ่งหน่วยงานมีวิสยัทศัน์ท่ีว่า “ไม่มีผู้หญิงใดในโลก ตัง้ใจจะท้อง
ทัง้ท่ียงัไม่พร้อมไม่มีผู้หญิงคนใดในโลก ตัง้ท้องเพ่ือจะไปท าแท้ง” หน่วยงานแห่งนีไ้ด้จึงก าหนด
กระบวนการให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นไปอย่างคอ่นข้างครบวงจร มีกระบวนการช่วยเหลือตัง้แตก่าร
ให้ค าปรึกษา ดูแลด้านสุขภาพ ด้านกฎหมาย รวมทัง้ฝึกอาชีพให้ อีกทัง้เป็นสะพานเช่ือ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวและแม่วัยใสโดยการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยยึด
ผลประโยชน์สงูสดุท่ีจะเกิดกบัแมว่ยัใสและเพ่ือให้การคืนสูค่รอบครัวให้เป็นไปด้วยดี  

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแห่งนีมี้บริการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เช่น 
เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะ ให้ค าแนะน าปรึกษาส่วนบุคคล เป็นส่ือกลางในการเช่ือม
ความสมัพนัธ์ระหว่างแม่วยัใสกับครอบครัว ช่วยติดต่อด าเนินการทางด้านกฏหมาย ติดตามนัด
แพทย์ของแม่วยัใสและลกูน้อย เย่ียมบ้านแม่วยัใสเม่ือแม่วยัใสกลบัคืนสู่ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งถือ
เป็นการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจร เพ่ือให้การด าเนินงานของบ้านพกัมีประสิทธิภาพและมี
การบริหารงานท่ีง่ายต่อการด าเนินงาน หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่ วัยใสแห่งนีเ้ป็นองค์กร
ขนาดใหญ่มีโครงสร้างบริหารองค์กรแบ่งแยกหลายฝ่ายจึงได้ก าหนดให้ฝ่ายสงัคมสงเคราะห์เป็น
ผู้ดแูลและด าเนินการจดัสวสัดิการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ซึ่งประกอบไปด้วย 1)ผู้อ านวยการ
ฝ่ายสังคมสงเคระห์ 2)นักจิตวิทยาคลินิก 3)นักสังคมสงเคราะห์ 4)ผู้ ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 5)
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป 6)เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานเคหะกิจ 7)เจ้าท่ีปฏิบัติงานดูแลบ้านเด็ก 8)
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานศูนย์เลีย้งเด็กอ่อน และ 9)พยาบาลอาสาสมัคร ซึ่งแต่ละต าแหน่งจะมี
ความสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกัน แต่เน่ืองจากงานวิจยันีมี้การก าหนดเกณฑ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัเพ่ือ
ตอบวตัถปุระสงค์งานวิจยัจึงมีเพียง ผู้อ านวยการบ้านพกั 1 ท่าน และนกัสงัคมสงเคราะห์ 2 ท่าน
และนกัจิตวิทยา 1 ทา่นท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้

 
“...ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน เป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกซ่ึงเป็นบุตรผู้เดือดร้อนที่ประสบปัญหา

ทอ้งไม่พร้อมทีต่้องการยกบตุร เพือ่หาพ่อแม่อปุถมัภ์หรือมารดาของเด็ก ฝากเลี้ยงชัว่คราว เพือ่ไป
ท างานหรือศึกษาต่อ ทัง้นี้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กทารก ท าหน้าที่ดูแลพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ
...” (รายงานประจ าปี 2560) 
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หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสมีการจัดสรรพืน้ท่ีตามการใช้งานและกลุ่ม

ผู้ใช้งานซึง่ประกอบไปด้วย  
1) พืน้ท่ีธุรกิจสร้างรายได้ของหน่วยงาน เป็นธุรกิจโรงแรมท่ีพักท่ีสร้างรายได้

ให้แก่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสนอกเหนือจากเงินบริจาคมีในสว่นของท่ีพกัและสระวา่ย
น า้ให้บริการบคุคลทัว่ไป ตัง้อยูด้่านหน้าสดุของพืน้ท่ีตดิประตทูางเข้าของหนว่ยงาน  

2) ศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นอาคาร 2 ชัน้ อยู่ติดประตูทางเข้าของหน่วยงาน ถัดจาก
โรงแรมท่ีพัก พืน้ท่ีด้านล่างเป็นท่ีจอดรถส าหรับบุคคลท่ีมาติดต่อศนูย์ฝึกอาชีพด้านบนเป็นพืน้ท่ี
ฝึกอบรมและปฏิบตังิาน  

3) สวนธรรมชาติบ าบดั เป็นพืน้ท่ี ท่ีปลกูต้นไม้และมีการจดัตกแตง่สวนให้ดรู่มร่ืน
เหมาะแก่การนัง่พกัผอ่นและพบปะพดุคยุตัง้อยูร่ะหว่างศนูย์ฝึกอาชพและอาคารส านกังาน  

4) อาคารส านักงาน เป็นอาคาร 5 ชัน้โดยแบ่งเป็น ชัน้ 1 เป็นพืน้ท่ีส านักงาน
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี บคุคลากรปฏิบตังิาน และยงัมีแบง่พืน้ท่ีออกเป็นห้องสืบพยาน ห้องประชมุขนาด
เล็ก และห้องสุขาชาย-หญิง ชัน้ 2-5 เป็นท่ีพักส าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้ หญิงท่ีเข้ามาขอรับความ
ชว่ยเหลือจากหนว่ยงาน อาคารนีต้ัง้อยูด้่านหลงัศนูย์ฝึกอาชีพถดัมาจากสวนธรรมชาต ิ 

5) ศนูย์เลีย้งเด็กเล็ก เป็นอาคารชัน้เดียวแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนท่ี
ใช้เลีย้งเด็กอ่อนท่ีเพิ่งคลอด เร่ิมหดัคลาน หดัเดนิ ลกัษณะเป็นพืน้ท่ีโล่งกว้างรอบพืน้ท่ีเป็นของเล่น
ส าหรับฝึกทกัษะทางด้านร่างกายต่างๆ ส่วนท่ีสองเป็นพืน้ท่ีท่ีมีอปุกรณ์ของเล่นท่ีเหมาะกับเด็กโต
ขึน้มาอีกระดบัมีเตียงนอน ของเล่นปีนป่ายและอุปกรณ์อ่ืนๆ อาคารนีต้ิดกับอาคารส านกังานอยู่
ถดัมาทางด้านซ้ายมือ  

6) บ้านพกัส าหรับผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS เป็นบ้านพกัท่ีอยู่ติดกบัอาคารบ้านพกัหลงั
ใหญ่ท่ีพกัของแม่วยัใส เป็นพืน้ท่ีท่ีแยกส่วนออกมาจากห้องพกัของแม่วยัใส เน่ืองจากผู้หญิงท่ีพกั
อาศยัในบ้านพกันีส้ว่นใหญ่เป็นผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS อยูร่่วมกนั  

7) อาคารท่ีพักหลังใหญ่ เป็นอาคารพักขนาดใหญ่มี 2 ชัน้ ชัน้ล่างเป็นลาน
เอนกประสงค์มีท่ีนัง่แนวยาว ใช้ประกอบกิจกรรมสนัทนาการและนันทนาการต่างๆ อีกทัง้เป็นท่ี
พกัผ่อน พบปะพูดคยุของผู้หญิงท่ีพกัอาศยัในบ้านพกั พืน้ท่ีชัน้ 2 เป็นท่ีพกัของแม่วนัใสซึ่งห้องพกั
แบง่ย่อยขนาดใหญ่ท่ีเหมาะส าหรับพกัหลายคน ซึ่งภายในแบง่ออกเป็น 6 เตียงและตู้ เก็บของ 6 ตู้  
ส าหรับแมว่ยัใสเก็บของใช้สว่นตวั อีกทัง้โต๊ะส าหรับเขียนหนงัสือคนละ 1 ชดุ  
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8) บ้านเด็ก เป็นพืน้ท่ีส าหรับการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีอายุ 1.5-9 ขวบ 
ด้านข้างของบ้านเดก็เป็นสนามเดก็เลน่  

9) ท่ีพกัแม่ชี เป็นท่ีพกัรับรองแม่ชีท่ีเดินทางมาจากตา่งจงัหวดั หรือ แม่ชีท่ีขอเข้า
มาพกัชัว่คราว 

 จากข้อมลูพืน้ฐานเบือ้งต้นเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสทัง้องค์กร 
A และองค์กร B มีการด าเนินงานและจดัสรรพืน้ท่ีให้บริการท่ีคล้ายคลึงกนัและแตกต่างกนัในบาง
ประเดน็สามารถอธิบายได้จากตารางท่ี 4  

ตาราง 4 ข้อมลูพืน้ฐานของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

ประเดน็ องค์กร A องค์กร B 
พืน้ท่ีตัง้ ในเขตพืน้ท่ีเมือง ในเขตพืน้ท่ีชานเมือง 
วตัถปุระสงค์การจดัตัง้ 1. เพ่ือให้ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์เห็นวา่ชีวิต

ยงัไมไ่ด้เกิดนัน้มีคณุคา่และควรแก่
การเคารพด้วยการฉลองยินดี 
2. เพ่ือให้ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์เห็นคณุคา่
ของตนเอง 
3. ผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ต้องการและ
สามารถเลีย้งดทูารกของตนเองได้ 
โดยได้รับการสนบัสนนุให้ความ
ชว่ยเหลือจากองค์กรตา่งๆท่ีจ าเป็น 
4. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เข้าใจและ
การกลบัคืนสู่ครอบครัวและสงัคม 
5. หนว่ยงานจะท าหน้าท่ีเพ่ือนและอยู่
เคียงข้างผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์จนกวา่จะ
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีจดุหมายใน
สงัคมได้ 

1. ศกึษาปัญหาเก่ียวกบัสตรีและการเลือก
ปฏิบตัิตอ่สตรีในด้านตา่งๆ 
2. สง่เสริม ชว่ยเหลือให้สตรีได้รับความ
เสมอภาคและความเป็นธรรมในสงัคม 
3. สง่เสริมความรู้ความสามารถของสตรี
ในการประกอบอาชีพและมีสว่นร่วมใน
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
4. สนบัสนนุสตรีทัว่ไป สงเคราะห์สตรี 
เดก็ และเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้ได้รับการ
พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
5. ให้ความร่วมมือประสานกบัหนว่ยงาน
รัฐบาลและองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์
การด าเนินงานคล้ายกนัทัง้ใน และ
ตา่งประเทศ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ประเดน็ องค์กร A องค์กร B 
พืน้ท่ีตัง้ ในเขตพืน้ท่ีเมือง ในเขตพืน้ท่ีชานเมือง 
วิสยัทศัน์ขององค์กร บคุคลเดียวมีคา่มากกวา่โลกทัง้โลก ไมมี่ผู้หญิงใดในโลก ตัง้ใจจะท้องทัง้ท่ียงั

ไมพ่ร้อม ไมมี่ผู้หญิงคนใดในโลก ตัง้ท้อง
เพ่ือจะไปท าแท้ง 

โครงสร้างบริหารงาน
องค์กร 

1) ผู้อ านวยการบ้านพกั* 
2) นกัสงัคมสงเคราะห์* 
3) นกัโภชนาการ* 

1) ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคระห์* 
2) นกัจิตวิทยาคลินิก* 
3) นกัสงัคมสงเคราะห์* 
4) ผู้ชว่ยนกัสงัคมสงเคราะห์ 
5) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
6) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานเคหะกิจ 
7) เจ้าท่ีปฏิบตังิานดแูลบ้านเดก็ 
8) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานศนูย์เลีย้งเดก็อ่อน 
9) พยาบาลอาสาสมคัร 

พืน้ท่ีจดัสรร 1) พืน้ท่ีศนูย์ฝึกอาชีพท่ีเป็นอาคาร 
2) อาคารส านกังาน 
3) อาคารท่ีพกัของผู้ ท่ีเข้ามาพกัอาศยั 
4) ศนูย์ชว่ยเหลือตา่งชาติ 
5) บ้านพกัส าหรับแมว่ยัใส 
6) สถานท่ีรับเลีย้งเดก็ 

1) พืน้ท่ีธุรกิจสร้างรายได้ของ
หนว่ยงาน 
2) ศนูย์ฝึกอาชีพ 
3) สวนธรรมชาติบ าบดั 
4) อาคารส านกังาน 
5) ศนูย์เลีย้งเดก็เล็ก 
6) บ้านพกัส าหรับผู้ตดิเชือ้ HIV/AIDS 
7) อาคารท่ีพกัหลงัใหญ่ 
8) บ้านเด็ก 
9) ท่ีพกัแมชี่ 

แหลง่งบประมาณ 1) เงินบริจาค 
2) เงินสนบัสนนุจากองค์กรหลกั 

1) เงินบริจาด 
2) เงินทนุสนบัสนนุจากตา่งประเทศ 

หมายเหตุ เคร่ืองหมาย * คือ ผู้ให้ข้อมลูส าคญั (key informant) 
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จากข้อมูลเบือ้งต้นท่ีผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการ
สงัเกตจากการลงสนามวิจยั พดูคยุสอบถามกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้ 2 หน่วยงานทัง้องค์กร A และ องค์กร B มีการด าเนินงานท่ีคล้ายคลึงกัน
หลายอย่าง เช่น การจดัสรรพืน้ท่ีเพ่ือใช้งานตามวตัถปุระสงค์การให้บริการให้ความชว่ยเหลือ และ
โครงสร้างบริหารองค์กร เป็นต้น นอกจากนีจ้ากการสังเกตผู้ วิจัยังพบวิธีการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานและแมว่ยัใสท่ีมีควสามสมัพนัธ์ท่ีดี
ตอ่กนั ผู้วิจยัสามารถสรุปได้ดงันี ้  

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีไม่แสวงหาผลก าไร
สามารถอธิบายตามประเดน็ได้ดงันี ้หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสมีวตัถปุระสงค์การจดัตัง้
เพ่ือ 1) เสริมสร้างความรู้ให้กับแม่วัยใส 2) ปรับเปล่ียนทัศนคติของแม่วัยใสให้เห็นคุณค่าของ
ตนเองมากขึน้ 3)สร้างเสริมและพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นให้กบัแมว่ยัใส เชน่ การดแูลครรภ์ การเลีย้งดู
บุตร เป็นต้น อีกทัง้ยงัมีการด าเนินงานสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีให้แม่วัยใสกลบัคืนสู่ครอบครัวและสงัคม 
รวมถึงการท างานติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์ด าเนินงานท่ี
คล้ายกัน หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสยังมีวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีต้องการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสและเห็นคณุค่าของชีวิตซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั ในส่วนของโครงสร้างการ
บริหาร จะเห็นได้ว่าองค์กร A เป็นองค์กรท่ีมีเจ้าหน้าท่เพียง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อ านวยการ นกัสงัคม
สงเคราะห์ และนักโภชนาการเพียงเท่านัน้ ส่วนองค์กร B มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีอยู่ในการ
ดแูลของฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 
9 ท่าน ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่ายสงคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยาคลินิก นกัสงัคมสงเคราะห์ ผู้ช่วยนกั
สงัคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเคหะกิจ เจ้าหน้าท่ีปฎิบตัิงาน
ดแูลบ้านเด็ก เจ้าหน้าท่ีปฎิบตัิงานศนูย์เลีย้งเด็กอ่อน และพยาบาลอาสาสมัคร ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
เพียงต าแหนง่ผู้อ านวยการ นกัสงัคมสงเคราะห์ ท่ีทัง้ 2 องค์กรมีคล้ายคลงึกนัและมีความเก่ียวข้อง
กบัการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส นอกนัน้องค์กร B จะมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีมีจ านวนมากกว่า 
และมีต าแหน่งนกัจิตวิทยคลินิก 1 ท่านท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส จากข้อมลูใน
ตารางท่ี 4 จะเห็นได้ว่าองค์กร A และ องค์กร B มีการจดัสรรพืน้ท่ีท่ีคล้ายคลึงกัน แต่แตกต่างไป
ตามช่ือเรียกของแต่ละองค์กร นอกจากนีอ้งค์กร A ยังมีการจัดสรรพืน้ท่ีเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
ชาวต่างชาติ และองค์กร B มีการจัดสรรพืน้ท่ีบ้านพักแยกออกเป็นสัดส่วนตามกลุ่มผู้ รับบริการ 
เช่น บ้านพกัส าหรับผู้ติดเชือ้ HIV/AIDS บ้านเด็ก ท่ีพกัแม่ชี เป็นต้น นอกจากนีห้น่วยงานให้ความ
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ช่วยเหลือแม่วัยใสยังมีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากการบริจาคและเงินทุนสนับสนุนจาก
หนว่ยงานนอกเชน่เดียวกนั 

ทัง้นีเ้พ่ือความเข้าใจและอธิบายการจดัสรรพืน้ท่ีในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสทัง้จากองค์กร A และ องค์กร B ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการสงัเกตการจดัสรร
พืน้ท่ีของหนว่นยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 3 พืน้ท่ีหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสมีการจัดสรรพืน้ท่ีให้เหมาะแก่การใช้งาน 
ประกอบด้วย ส่วนหน้าของหน่วยงานเป็นสถานท่ีเรียนรู้ฝึกวิชาชีพ เป็นตึกอาคารตัง้อยู่ทางเข้า
ด้านหน้าของหน่วยงาน เม่ือถัดมาส่วนท่ีสองเป็นพืน้ท่ีท าการติดต่อของหน่วยงาน หรือเป็น
ส านกังานท่ีท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีลกัษณะท่ีเป็นตกึ หรือ อาคาร ข้างในจดัสรรห้อง
พืน้ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งได้นั่งปฏิบัติงานอย่างสะดวก ในส่วนนีห้น่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสจะเปิดให้เป็นพืน้ท่ีท่ีส าหรับบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือขอรับบริการตา่งๆ 
ถดัมาในส่วนท่ีสามเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสท่ีเป็นทางเลือกตัง้ครรภ์
ตอ่จะมีการจดัสรรพืน้ท่ีส าหรับลกูน้อย เพ่ือเป็นพืน้ท่ีส าหรับรับเลีย้งและดแูลลกูน้อยท่ีเป็นพืน้ท่ีอยู่
ด้านในสุดของหน่วยงานเพ่ือความปลอดภัยของเด็กและแม่วยัใสถัดมาในส่วนท่ีส่ีเป็นส่วนท่ีเป็น
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บ้านพักอาศัยของผู้ ท่ีเข้ามาขอรับบริการสวัสดิการสังคมแบบพักอาศัยชั่วคราวมีลักษณะเป็น
อาคารสองชัน้แบ่งพืน้ท่ีตามการใช้งาน และในส่วนสุดท้ายเป็นลานกิจกรรมหรือพืน้ท่ีพกัผ่อนจะ
สงัเกตได้ว่ามีต้นไม้ใหญ่ปลูกปกคลุมทัว่พืน้ท่ีเพ่ือให้ความร่มเย็นเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ เข้ามาขอรับบริการ
สามารถพกัผ่อนตามอธัยาศยั ในท่ีนีผู้้ วิจยัขอใช้ช่ือเรียกพืน้ท่ีทัง้ 5 พืน้ท่ีตามลกัษณะและจุดเด่น
ของพืน้ท่ีนัน้ๆเพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจ โดยผู้ วิจยัได้เข้าไปสงัเกตและสมัผสัแต่ละพืน้ท่ีในฐานะ
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการสงัเกตการณ์และจากการบอกเล่าของผ่านมุมมองของเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง
กับกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีผู้ วิจยัได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) พืน้ท่ีฝึกอบรม
อาชีพ 2) พืน้ท่ีเอนกประสงค์และส านกังาน 3) พืน้ท่ีบ้านพกั 4) พืน้ท่ีบ้านเด็ก 5) พืน้ท่ีพกัผ่อน ซึ่ง
แตล่ะจดุพืน้ท่ีมีวตัถปุระสงค์ใช้งานท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นีผู้้วิจยัท ารายละเอียดภาพรวมของหน่วยงาน
ให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส ดงันี ้ 

1) พืน้ท่ีฝึกอบรมอาชีพ 
เป็นพืน้ท่ีส าหรับให้แม่วัยใสและผู้ หญิงท่ีมาขอรับบริการความช่วยเหลือได้

เสริมสร้างทกัษะฝึกอาชีพ เม่ือเข้าไปยงัท่ีหน่วยงานพืน้ท่ีส่วนนีจ้ะอยู่ด้านหน้าสดุติดประตทูางเข้า 
มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชัน้ ด้านล่างจะเป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์ เป็นพืน้ท่ีส าหรับให้ความรู้ 
ฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆให้แก่แม่วัยใสระหว่างท่ีรอคลอด หรือ ระหว่างท่ีแม่วัยใสรับการฟื้นฟู
ร่างกาย/จิตใจ เช่น หลกัสูตรเย็บปักถักร้อยต่างๆ  ท าขนมเบเกอร่ี ท าผม เป็นต้น ซึ่งหลกัสูตรฝึก
อาชีพเหลา่นีข้ึน้อยู่กบัความสนใจของแม่วยัใสและตามความเห็นชอบของผู้จดัการรายกรณี (CM) 
เช่นกัน นอกจากนีย้งัสามารถสร้างรายได้ให้กบัแม่วยัใสอีกด้วย พืน้ท่ีฝึกอบรมอาชีพมกัจะตัง้อยู่
ด้านหน้าของหน่วยงานติดกบัประตทูางเข้า-ออกของหน่วยงาน และจะตัง้อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณ
ของบ้านพกัอาศยั เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัแม่วยัใสให้สามารถเดินทางง่าย 

 
“...ตึกนีเ้ป็นตึกส าหรับฝึกอบรมอาชีพ จะมีหลายหลกัสูตรให้เข้าร่วมตามทีเ่ขาสนใจ แต่ละ

หลกัสูตรจะมีระยะเวลาไม่เท่ากนั ตรงนี้เราท าเพื่อให้เขามีรายได้เสริมระหว่างที่รอคลอดหรือพกั
ฟ้ืนอยู่ทีนี่.่..” (ภูมิใจ) 

“...ที่นี่เราจะใช้ส าหรับสอนงานฝีมือ ท างานฝีมือเย็บลูกตุ้ม ปักตุ๊กตาจะมีชาวบ้านที่อยู่
แถวนี้หรือคนนอกเข้าหรือแม่วยัใสเองก็จะมารับงานท าจากที่นี้ไปท าเพือ่สร้างรายได้ให้กบัเขา... ” 
(ใจดี) 
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2) พืน้ท่ีเอนกประสงค์และส านักงาน 
เป็น พื น้ ท่ี ท่ี มี ความหลากหลายของกิจกรรม เป็ นสถาน ท่ี เปิ ดก ว้างให้

บุคคลภายนอก หรือ ผู้ เดือดร้อนเข้ามาติดต่อเพ่ือขอรับความช่วยเหลือ ตัง้อยู่ถัดมาด้านในจาก
พืน้ท่ีฝึกอาชีพ อาจมีลักษณะเป็นอาคารชัน้เดียว หรือ หลายชัน้ แต่มีการจัดสรรให้ชัน้ 1 ให้เป็น
พืน้ท่ีส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน ห้องประชมุ ห้องโถ่งรับรองผู้มาติดตอ่ บางหน่วยงานมีจดัสรร
เป็นห้องส าหรับใช้สอบปากค ากรณีท่ีแม่วยัใส หรือ ผู้หญิงท่ีมาขอรับบริการความช่วยเหลือท่ีมีการ
ด าเนินการกระบวนการยตุธิรรมเพ่ือให้สะดวกตอ่การรับบริการด้านกฎหมาย 

 
“ตรงนี้เป็นที่ส าหรับให้คนที่มาติดต่อเข้ามาติดต่อค่ะ เราก็จะให้เขามาพูดคุยกันก่อน

เบื้องต้นที่ตรงนี้ เวลาที่เคสเข้ามาก็จะมาติดต่อตรงนี้ หรือ นดัพ่อแม่ ผู้ปกครองมาคุยก็จะอยู่ใน
ส่วนของหอ้งนี”้ (ใจดี) 

“ที่นี่เป็นอาคารที่ด้านบนจะเป็นที่พกัของเคสและก็มีห้องพกัเจ้าหน้าที่แล้วข้างล่างตรงนี้
เป็นที่ท างานของพี ่ข้างๆนี้เป็นห้องประชุม แล้วถดัไปก็เป็นห้องที่เราใช้สอบปากค าในห้องจะเป็น
กระจกเงาแต่เราอีกดา้นเราจะเห็นเขานะเหมือนในหนงัอ่ะ” (ใจรัก) 

 
3) พืน้ท่ีบ้านพัก  

เป็นสถานท่ีพกัอาศยัของแม่วยัใส และ ผู้หญิงท่ีเข้ามาขอรับความช่วยเหลืออยู่
ภายในสุดของพืน้ท่ีหน่วยงาน เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ ท่ีเข้ามาพกัอาศยัมีลักษณะเป็น
อาคารบ้านพกัแบบ 2 ชัน้ ชัน้ล่างจะเป็นพืน้ท่ีเอนกประสงค์และใช้ส าหรับท ากิจกรรมให้แม่วยัใส
และผู้ หญิงท่ีเข้ามาขอรับความช่วยเหลือ เช่น เลีย้งลูก พบปะพูดคุยกับเพ่ือน ท ากิจกรรม
นนัทนาการ เป็นต้น ภายในอาคารบ้านพกัจะแบ่งห้องพกัออกเป็นส่วนๆ มีห้องน า้รวม  1 ห้อง และ
ภายในห้องพกัสามารถพกัอาศยัได้ 6 คน ซึ่งลกูน้อยก็จะอยู่ร่วมกับแม่วยัใส แม่วยัใสแตล่ะคนจะ
ได้รับเตียงนอนและตู้เก็บของ ซึง่แมว่ยัใสและผู้พกัอาศยัต้องชว่ยกนัดแูลรักษาความสะอาดภายใน
ห้องของตนเอง  

 
“ที่นี่เราให้นอนรวมกันห้องหน่ึงก็ประมาณ 4 – 6 คน แม่ลูกอ่อนก็อยู่ด้วยกนั แม่ลูกโตก็

อยู่ดว้ยกนัจะไดไ้ม่มีปัญหาเร่ืองลูกทีนี่เ้รามีเตียง ตูใ้หแ้ต่ตอ้งดูแลความสะอาดดว้ย” (ใจรัก) 
“บ้านนี้จะนอนรวมกนัค่ะ ลูกก็จะนอนกบัแม่นอนด้วยกนันัน้แหละ เขาจะได้ดูแลกนัสร้าง

สมัพนัธ์แม่ลูกกนั” (พิมใจ) 
 



  78 

4) พืน้ท่ีบ้านเดก็  
เป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ใกล้กบัท่ีพกัอาศยัเป็นสถานท่ีดแูลเด็กท่ีเป็นลกูของผู้หญิงท่ีเข้ามา

ขอรับบริการความช่วยเหลือในระหว่างท่ีแม่รับการฟืน้ฟูร่างกาย/จิตใจ หรือพกัหลงัคลอด โดยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนแรกเป็นส่วนท่ีดแูลเด็กเล็ก เรียกว่า เนอสเซอร่ี (Nursery) ซึ่งดแูล
เดก็ทารกและเดก็เล็ก ภายในจะมีของใช้ส าหรับเดก็วยัทารกและเดก็เล็ก เตียงนอนเดก็ท่ีมีลกัษณะ
มีท่ีกัน้สงูเพ่ือกนัเด็กนอนดิน้และของเล่นตา่งๆ เป็นสถานท่ีท่ีแม่วยัใสสามารถน าลกูน้อยมาฝากก
เลีย้งได้ตามเง่ือนไขและข้อตกลงของหน่วยงาน ส่วนท่ีสองเป็นพืน้ท่ีส าหรับเด็กโตใช้จดักิจกรรม
และพฒันาทกัษะการเรียนรู้ตามวยัของเด็ก ซึง่มีอายตุัง้แต ่1.5-9 ขวบ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นบตุรของแม่
วัยใส หรือ ผู้ หญิงท่ีมาขอรับความช่วยเหลือในระหว่างท่ีแม่วัยใสไปโรงเรียน  ท ากิจกรรมฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ พกัฟืน้หลงัคลอด มีลกัษณะการดแูลท่ีมีขอบเขตระยะเวลาก าหนดตามท่ี
ตกลงกบัเจ้าหน้าท่ีไว้  

 
“ที่นี่เรามีเนอสเซอร่ี (Nursery) ช่วยดูแลเด็กน้อยระหว่างที่แม่เขาไปเรียน ไปท างาน เรา

ดูแลใหต้อนกลางวนั เย็นมาแม่เขาก็มารับกลบัไปนอนดว้ย” (พิมใจ) 
 

5) พืน้ท่ีพักผ่อน  
เป็นสถานท่ีทีมีลักษณะเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง เป็นพืน้ท่ีโล่งกว้างมีต้นไม้

ปลกูล้อมรอบเพ่ือสร้างร่มเงา ให้บรรยากาศสงบ ร่มเย็น เป็นพืน้ท่ีท่ีแม่วยัใสหรือผู้หญิงท่ีพกัอาศยั
ภายในบ้านพกั และเจ้าหน้าท่ีสามารถนัง่พกัผอ่นได้ตามอธัยาศยั 

 
2.2 โครงสร้างของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 

การศึกษาโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสใน
พืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครนัน้ การวิจยัครัง้นีไ้ด้ศึกษาจากหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสท่ีเป็นลกัษณะองค์กรพฒันาเอกชนให้บริการสวสัดิการสงัคมท่ีไม่หวงัผลก าไร หรือ NGOs ซึ่ง
องค์กรเหล่านีไ้ด้ท าหน้าท่ีผลักดนั สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของภาครัฐต่างๆ ดงันัน้การท า
ความเข้าใจโครงสร้างการบริหารงานของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสจงึมีสว่นส าคญัท่ีท า
ให้เข้าใจถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสจดุส าคญัของการ
ท าความเข้าใจโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสนัน้ จากการศึกษา
วิเคราะห์จากเอกสาร การสงัเกต และการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญัหลกัในท่ีน่ีผู้วิจยัขอ
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น าเสนอรายละเอียดเพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ของต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคัญของ
เจ้าหน้าท่ีปฎิบตังิาน 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสองค์กร A เป็นหน่วยงานย่อยท่ีอยู่ภายใต้
การก ากับดแูลขององค์กรพฒันาเอกชนขนาดใหญ่มีหลายสาขาโดยมีการประสานงานทัง้ภายใน
เครือข่ายขององค์กร องค์กรเอกชนท่ี เก่ียวข้องและองค์กรภาครัฐ แต่ในสาขาจังหวัด
กรุงเทพมหานครนัน้มีพืน้ท่ีให้บริการและจ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานอย่างจ ากดัจึงท าให้ภายใน
หน่วยงานมีเพียง ผู้อ านวยการบ้านพกั 1 ท่าน   นกัสงัคมสงเคราะห์ 1 ท่าน และนกัโภชนาการ 1 
ท่าน ซึ่งแต่ละต าแหน่งมีความสัมพันธ์กันในการท างานและตามล าดับของต าแหน่งให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสโดย ประกอบไปด้วย 1)ผู้ อ านวยการบ้านพัก  2)นักสังคมสงเคราะห์  
3)นกัโภชนาการ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) ผู้อ านวยการบ้านพัก มีหน้าท่ีดูแลภาพรวมของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และพันธกิจขององค์กรท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชน เป็นส่ือกลางส าหรับการสานความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ปกครองและแม่วยัใส วาง
แผนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส รวมถึงเป็นท่ีปรึกษาของเจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของตนเองอีกทัง้ยังท าหน้าท่ีพ่ี เลีย้งดูแลแม่วัยใสในบางคราว และงานอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมายจากองค์ใหญ่ 

2) นักสังคมสงเคราะห์  มีหน้าท่ี  ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของ
โรงพยาบาล ดแูลเร่ืองการย้ายสิทธิรักษาพยาบาลของแม่วยัใส ตดิตามนดัแพทย์ของแมว่ยัใส ชว่ย
ผู้อ านวยการบ้านพกัสงัเกตพฤติกรรมแม่วยัใสในขณะท่ีพกัอาศยัในหน่วยงานและดแูลเด็กท่ีฝาก
เลีย้งงานอ่ืนๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
“...ท ากบัข้าว แล้วก็พาไปหาหมอบา้งเวลาบ้างคร้ัง ส่วนมากก็มีแค่นี้ อย่างอื่นก็ช่วยดูน้อง

เลีย้ง แลว้ก็มีแค่นีอ่้ะคะ...” (ดีใจ) 
 

3) นักโภชนาการ มีหน้าท่ีเตรียมอาหารให้กับแม่วัยใส เด็กๆและเจ้าหน้าท่ีท่ี
ท างานในบ้านพกั ดแูลแม่วยัใสให้ท ากิจวตัรประจ าวนัตามความเหมาะสม ท าหน้าท่ีเสมือนพ่ีเลีย้ง
ช่วยแม่วัยใสดูแลลูกน้อย ช่วยงานผู้ อ านวยการบ้านพักและนักสังคมสงเคราะห์ตามความ
เหมาะสม 
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หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร B เป็นองค์กรพฒันาเอกชนขนาดใหญ่
และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ลกัษณะการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิง 
เด็กและแม่วยัใส มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1)คณะกรรมการบริหาร
องค์กร 2)คณะกรรมการท่ีปรึกษาองค์กร และ 3)ฝ่ายบริหารองค์กร โดยทัง้ 3 ส่วนมีการท างาน
ร่วมกนัและมีหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยในงานวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา
รูปแบบและกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ซึ่งฝ่ายสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงาน ประกอบไปด้วย 1) ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคระห์ 2) นกัจิตวิทยา
คลินิก 3) นักสังคมสงเคราะห์ 4) ผู้ ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 5) เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป  
6) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเคหะกิจ 7) เจ้าท่ีปฏิบตัิงานดแูลบ้านเด็ก 8) เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานศนูย์เลีย้ง
เด็กอ่อน และ 9) พยาบาลอาสาสมคัร ซึ่งแต่ละต าแหน่งจะมีความสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกัน แต่
เน่ืองจากงานวิจยันีมี้การก าหนดเกณฑ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคญัเพ่ือตอบวตัถุประสงค์งานวิจยัจึงมีเพียง 
ผู้อ านวยการฝ่ายสงัคมสงเคราะห์ 1 ท่าน และนกัสงัคมสงเคราะห์ 2 ท่านและนกัจิตวิทยาคลินิก  
1 ทา่นท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูการวิจยัและสามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) ผู้อ านวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มีหน้าท่ีดแูลภาพรวมของการด าเนินการ
ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะแนวทางและก าหนดแนวทางในการปฏิบตังิาน ดแูลผู้ ท่ีอยูภ่ายใต้การ
บงัคบับญัชาทัง้หมด ร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ของแมว่ยัใส ในขณะเดียวกนั
ท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการรายกรณี (Case Manager : CM) 

2) นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการรายกรณี (Case Manager : CM) 
ดแูลแม่วยัใส พูดคยุในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสร่วมกับแม่วยัใสและครอบครัว 
ดแูลแม่วยัใสประเมินและแก้ไขปัญหาเชิงลึก ติดตอ่กบัหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ติดต่อโรงพยาบาล สถานีต ารวจ ส านักงานเขต หน่วยงานเช่ียวชาญด้านกฎหมาย เป็นต้น 
และงานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา  

3) นักจิตวิทยาคลินิก มีหน้าท่ีท าแบบประเมินทางจิตวิทยากบัแม่วยัใสท่ีเข้ามา
รับการช่วยเหลือ สังเกตการณ์พฤติกรรมแม่วัยใส ดูแลและประเมินพฤติกรรมเส่ียงต่ างๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ท าหน้าท่ีพ่ีเลีย้งดแูลแม่วยัใส เป็นผู้ จดัการรายกรณี (Case Manager : CM) และ
งานอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา 
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2.3 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
สถานการณ์และสงัคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปส่งผลตอ่พฤติกรรมของวยัรุ่นไทย

เปล่ียนไปจากอดีตเป็นอย่างมาก จากหลายปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีเข้ามา เช่น การรับ
วฒันธรรมตะวนัตกการเท่ียวในท่ีย ่าค ่าคืน ค่านิยมการล่าแต้ม ค่านิยมการมีแฟน ค่านิยมการมี
เพศสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้ามเพียงแคคื่นเดียว เป็นต้น ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลตอ่พฤติกรรม คา่นิยม 
ทศันคติของวยัรุ่นไทยในปัจจบุนั ผู้ วิจยัจะบรรยายถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์และสงัคม
วัฒนธรรมของแม่วัยใสภายใต้การเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงจากอดีตและง่ายต่อการท าความเข้าใจก่อนท่ีจะมีการด าเนินงานรูปแบบและกลไก
การให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ได้แก่ 1)สถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับแม่วัยใส 2)สถานการณ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัครอบครัว และ3)สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสงัคม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.3.1 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับแม่วัยใส 
จากสถานการณ์ด้านสังคมและสถานการณ์ด้านครอบครัวท่ี เปล่ียนไปตาม

กาลเวลา ส่งผลตอ่พฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีแสดงออกจากสาเหตปัุจจยัทัง้ภายในและภายนอก ท าให้
เกิดปัญหาท่ีน าไปสู่พฤติกรรมการมีเพศสมัพันธ์และขาดการยบัยัง่ช่างใจ เช่น ปัญหาครอบครัว
แตกแยก ปัญหาการขาดความอบอุ่นอของเดก็วยัรุ่น และการอยากรู้อยากลองของเดก็วยัรุ่นเองนัน้ 
เป็นต้น ซึ่งสาเหตเุหลา่นีท้ าให้วยัรุ่นมีการหาทางออกให้กบัตวัเองในหลากหลายรูปแบบ อีกทัง้เป็น
วยัท่ีให้ความส าคญักับเพ่ือนมากกว่าครอบครัว หากไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ท่ีดีจากครอบครัว
อาจส่งผลให้วัยรุ่นมีทัศคติและมีพฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียง เช่น การเท่ียวกลางคืน การด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ การสบูบหุร่ี หรือแม้แตก่ารมีเพศเพศสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ จากข้อมลูท่ีผู้วิจยัได้เก็บ
รวบรวบข้อมลู พบวา่ ปัจจบุนัปัญหาพฤตกิรรมเส่ียงของวยัรุ่นมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1) พฤตกิรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรโดยขาดการยับยังช่ังใจ 
ซึง่สาเหตสุ่วนหนึง่ได้รับอิทธิพลมาจากตา่งประเทศและอยู่ในช่วงวยัของการอยากรู้ อยากลอง อีก
ทัง้คา่นิยมทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้เกิดพฤติกรรมนีเ้ป็นการมีเพศสมัพนัธ์กนัระหวา่งวยัรุ่น
หญิงและวัยรุ่นชายทัง้แบบยินยอมหรือไม่ยินยอมจากเพศหญิง ซึ่งอาจมีการคบหาดูใจ โดยมี
สถานะเรียกว่า “แฟน” ท าให้เม่ือมีการคบหาดใูจกันแล้วฝ่ายชายมกัจะขอมีเพศสมัพนัธ์ด้วยโดย
ขาดการปอ้งกนัท าให้เกิดปัญหาตัง้ครรภ์ตอ่มา อีกทัง้คา่นิยมท่ีเรียกวา่ “ล่าแต้ม” ซึง่เป็นพฤติกรรม
การมีเพศสมัพนัธ์แบบนบัจ านวนคนท่ีตนเองนัน้ได้มีเพศสมัพนัธ์ด้วย ซึง่ท าให้รู้สึกสนกุและท้าทาย 
จงึท าให้ขาดการค านงึถึงผลท่ีจะตามมา 
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“...ส่วนหน่ึงค่านิยมของวยัรุ่นก็เป็นส่วน หน่ึง ซ่ึงหมายความว่าเป็นเร่ืองของการที่
เด็กเรียก แฟน ปุ๊ บ มนัจะต้องมีอะไรกนัอ่ะ แต่จริงๆค าว่า แฟน มนัมีมากกว่านัน้ อาจจะ
ไม่ตอ้งมีเพศสมัพนัธ์ หรือมีอะไรกนัก็ได ้แต่ค่านิยมของเขาเหมือนกบัว่าเอ่ิมเป็นแฟนกนัก็
ตอ้งมีอะไรกนัสิ...” (ใจรัก) 

“...ค่านิยมในเร่ืองของวยัรุ่นที่เก็บแต้มก็ยงัมีนะ เหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมีแฟน
แลว้ก็ตอ้งแบบมนัตอ้งไดอ่้ะ...” (พิมใจ) 

“...การสร้างครอบครัวยงัพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าแค่ just for fun ซิสเตอร์ว่ามนัไม่ใช่
แล้ว เพราะการมีเพศสมัพนัธ์ คุณไม่ได้มองถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์เลย มันเกิดอะไร
ข้ึนกบัจิตใจของเด็กที่ไม่เคารพคุณค่าความเป็นคนของกันและกนัมนัไม่ใช่แค่เร่ืองการมี
เพศสมัพนัธ์อย่างเดียวแต่เป็นการล่วงล ้าสิทธิของกนัและกนัดว้ย...” (เป็นใจ) 
 

2) พฤติกรรมการใช้ส่ือในด้านท่ีไม่เหมาะสมและขาดการรู้เท่าทันส่ือ 
ซึ่งส่ือต่างๆท่ีปรากฎทัง้ในโลกออนไลน์และส่ือท่ีเป็นวิทยุ โทรทศัน์ในรูปแบบ โฆษณา ละคร หรือ
ข่าวท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง สิ่งยัวยุ ส่ือเหล่านีปั้จจุบนัแล้วมีอิทธิพลกับวัยรุ่นเป็นอย่างมาก 
เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสามารถค้นคว้าและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จากพฤติกรรมการใช้ส่ือของ
วยัรุ่นไทยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้แอพพลิเคชัน่ท่ีมีการติดตอ่ส่ือสารกนัผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น 
Facebook Line Twitter YouTube เป็นต้น หากมีการใช้ส่ือเหล่านีใ้นทางท่ีไม่เหมาะสมก็สามารถ
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมของวยัรุ่นได้ 

 
“...หลายคนที่พลาดแล้วก็ท้องมาจากโซเซียลนี้แหละอย่าง เฟสบุ๊ค นี้ก็มีนะ

เหมือนแชทกันในเฟสบุ๊ค คุยกันแค่ไม่ก่ีคร้ังแล้วอีกฝ่ายหน่ึงเราไม่รู้จักตวัตนจริงๆหรอก 
แล้วก็ไปนดัเจอกนั ฝ่ายของเราเป็นผู้หญิง อีกฝ่ายเป็นผู้ชาย เขานดัเจอข้างนอกพออีก
ฝ่ายหน่ึงไปพอไปแล้วเกือบ 100% ถูกลวงไปมีเพศสมัพนัธ์แค่คร้ังเดียวเท่านัน้แหละท้อง
เลยทีนี่เ่ราก็เจอเยอะพอสมควร...” (ใจรัก) 

“...แต่ถา้มองภายนอกก็จะมองในเร่ืองของการเข้าถึงสือ่ต่างๆโดยทีเ่ด็กเองก็ไม่ได้
มีความรู้ในเร่ืองนี้ไม่ได้มีความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพ 
เพราะดว้ยความเป็นวยัรุ่นก็จะมีตวักระตุน้ใหอ้ยากรู้อยากลอง...” (ใจดี) 

“....สื่อที่เป็นส่วนหน่ึงที่เข้ามาเก่ียวข้อง เหมือนกับ สื่อ เร่ืองพวกนี้ กับความ
รุนแรงจะออกมาในรูปแบบเดียวกนั เช่น ละคร ข่าว เป็นต้น ซ่ึงมันเป็นตวัอย่างไง แล้ว
การเข้าถึงสือ่อีกมนัง่ายมากข้ึน...” (พิมใจ) 
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3) การมีพฤติกรรมที่ ใช้ชีวิตที่ สุ่มเส่ียงต่อตนเอง แม่วัยใสหลายคนท่ี

ตัง้ครรภ์จากการท่ีตนเองมีพฤตกิรรมท่ีสุ่มเส่ียงโดยการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ สบูบหุร่ี และอยูใ่น
สถานท่ีท่ีเป็นแหลง่อบายมขุ พฤติกรรมตา่งๆนีก็้สามารถท าให้พลาดเกิดการตัง้ครรภ์ได้ 

 
“...น่าจะเป็นแหล่งอบายมุขต่างๆแหละ เคสนี้ค่อนข้างเจอน้อยแต่ก็เจอบางคน

เหมือนกบัไปใช้ชีวิตทีสุ่่มเสีย่งล่อแหลมในสถานทีบ่นัเทิง ผบั บาร์ พวกนีอ่้ะ...” (ใจรัก) 
  

2.3.2 สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับครอบครัว 
1) ขนาดของครอบครัวที่เปล่ียนไป ในส่วนของสถานการณ์ด้านครอบครัวใน

ปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก หรือ 
ครอบครัวแตกแยกท่ีมีเพียงแค่พ่อ หรือ แม่ เพียงคนเดียวเป็นผู้ เลีย้งด ูซึ่งต่างจากอดีตท่ีผ่านมาท่ี
สงัคมไทยอาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ประกอบด้วย พ่อแม ่พ่ี ปา้ น้าอา ปู่ ย่า ตายาย ซึ่งจะ
มีความหลายหลากของอายุและจะช่วยกันดูแลบุตรหลาน อีกทัง้เทคโนโลยีท่ีเข้ามามีส่วนท าให้
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวขาดการตดิตอ่ส่ือสารท่ีดี เช่น บางครอบครัวไม่มีการพดูจาส่ือสารท่ีดีกบั
ลูก พ่อแม่บางคนใช้โทรศัพท์เลีย้งดูลูกและเร่ิมเป็นสังคมก้มหน้าในครอบครัว ท าให้วัยรุ่นท่ีอยู่
ในชว่งของลองผิดลองถกูเกิดความรู้สกึเหงา ว้าเหว ่เป็นต้น  

 
“...สังคมเป็นตัวก าหนดอะไรหลายๆอย่าง หลักเลยเป็นตัวก าหนด

สถาบนัครอบครัว มันท าให้สถาบนันี้ นับวนัย่ิงอ่อนแอลง จากครอบครัวเลี้ยง
เดีย่วมี พ่อแม่ลูก กลายเป็น พ่อเลีย้งเดีย่ว แม่เลีย้งเดีย่วก็แลว้แต่...” (ภูมิใจ) 

“...เดี้ยวนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวเล็ก แล้วครอบครัวแตกแยกมนัมีมาก
ข้ึนเด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดค่อนข้างนอก ขาดการดูแลใกล้ชิดจาก
ครอบครัว...” (ใจรัก) 

 
2) วัยรุ่นขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครอบครัว ด้วยเหตุผลเหล่านีท้ าให้

วยัรุ่นหนัไปพึง่พาเพ่ือนเพศเดียวกนัและเพ่ือนเพศตรงข้ามท่ีอยู่ใกล้ชิดเพ่ือเตมิเต็มความรู้สกึท่ีขาด
หายไป จึงท าให้ขาดการดแูลอย่างใกล้ชิดจากคนภายในครอบครัว การแนะน าสิ่งท่ีถกูต้องจากผู้ รู้
หรือผู้ มีประสบการณ์ จึงท าให้ตกเป็นเหย่ือของสงัคมและกลายเป็นแม่วยัใส เม่ือขาดการดแูลท่ีดี
จากครอบครัวท่ีเป็นหน่วยปฐมภูมิจึงท าให้วยัรุ่นหญิงหลายคนพลาดตัง้ครรภ์ก่อนวยัอันควร ซึ่ง
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ภายหลงัจากท่ีได้มีการด าเนินการจดัสวสสัดิการตามพระราชบญัญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 และสงัคมให้ความส าคญักบัปัญหาในเร่ืองนีเ้พิ่มมากขึน้ ปัจจบุนั
พบว่าวยัรุ่นเพศหญิงท่ีประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมจนท าให้ตนเองเป็นแม่วยัใสได้มีทางเลือก
เพิ่มมากขึน้จากการให้ความช่วยเหลือทัง้ภาครัฐและเอกชน เชน่ บ้านพกัรอคลอดกรณีตัง้ครรภ์ตอ่ 
การสนับสนุนปัจจัยพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลมารดาและบุตร การยกบุตร และการยุติการ
ตัง้ครรภ์ การสนบัสนนุคมุก าเนิดด้วยวิธีการฝ่ังยาคมุ  

 
“...เด็กเวลาเกิดเร่ืองข้ึนเขาก็ไม่รู้จะหนัไปหาใครจะบอกพ่อแม่ก็กลวัจะโดนด่า 

โดนตีก็ไปปรึกษาเพือ่นซ่ึงเพือ่นก็ไม่ไดรู้้อะไรมากเขาจึงแก้ปัญหากนัผิดๆ...” (ใจรัก) 
“...ซิสเตอร์คิดว่าเดี้ยวนี้หลายครอบครัวเลี้ยงลูกด้วยโทรศัพท์ปล่อยเขาเล่น

โทรศพัท์ ดูอะไรไปแล้วพ่อแม่ก็ท างาน หรือ ท ากิจกรรมไม่ไดส้นใจลูก พอเด็กดูโทรศพัท์ก็
ท าตามมัง้ ขาดการแนะน าจากครอบครัว...” (ใจดี) 
 

3) ครอบครัวให้การยอมรับกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้มากขึน้  ในขณะเดียว
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้มีการท างานร่วมกับครอบครัวของแม่วัยใสและพบว่า
ครอบครัวได้มีการปรับตวัเพ่ือรับกบัสถานการณ์ตัง้ครรภ์ของบุตรสาว มีการยอมรับจากครอบครัว
เพิ่มมากขึน้จากอดีตท่ีปฏิเสธและไมย่อมรับกบัสถานการณ์การตัง้ครรภ์ของแมว่ยัใส ท าให้เกิดการ
ยกบตุรส าหรับลกูน้อยท่ีเพิ่งคลอดมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ นอกจากนีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสได้มีการด าเนินงานจดัโครงการต่างๆเพ่ือสนับสนุนให้แม่วยัใสได้ดูแลลูกน้อยและสามารถ
กลบัไปใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างปกติสขุ เช่น การจดัโครงการเพิ่มต้นทนุให้แม่วยัใส เป็นโครงการท่ี
เอือ้ให้วยัรุ่นท่ีเป็นแมว่ยัใส ได้มีโอกาสท่ีจะเรียนหนงัสือตอ่ และเอือ้ให้สามารถท่ีจะเลีย้งลกูเอง ไป
พร้อมกนั โดยให้การสนบัสนนุรอบด้านอย่างเตม็ท่ี 

 
“...ในแง่ของครอบครัว ครอบครัวให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยอมรับมากข้ึนว่าการ

ตัง้ครรภ์มนัสามารถที่จะเกิดข้ึนได้แล้วก็มีผู้ปกครองหลายคนที่คุยด้วยแล้วก็ไม่ยากที่จะ
ยอมรับกบัเร่ืองเหล่านีแ้ลว้ก็ใหค้วามช่วยเหลือช่วงแรกๆอาจจะตกใจบา้ง...” (ใจดี) 

“...บางคนมาพร้อมกบัครอบครัวเลย พอคุยกบัเขาเขาก็ยอมรับกบัเร่ืองลูกเขาได ้
แต่เขาเองก็ขาดแคลนคิดว่าเลีย้ง ดูแลลูกกบัหลานไม่ไดก็้ตอ้งหาทีพึ่ง...” (ใจรัก) 
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2.4 สถานการณ์ด้านพฤตกิรรมเส่ียงของแม่วัยใส 
2.3.3 สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม 

1) สถานการณ์การเข้าถึงข้อมูลบริการสังคมของแม่วัยใส การเข้าถึงข้อมูล
บริการสังคมต่างๆของแม่วัยรุ่น ในปัจจุบันนัน้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ หน่วยงานต่างๆ มีการปรับ
รูปแบบในการด าเนินการให้บริการท่ีเป็นมิตรกบัแม่วยัใสและการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เพ่ือให้แมว่ยัใสและครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมลูและรับบริการสงัคม
ด้านตา่งๆได้อยา่งครบถ้วน หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสท่ีมีการจดับริการด้านสงัคมแตอ่ย่างไรก็ยงัไม่สามารถเข้าถึงบริการสงัคมได้อย่างทัว่ถึงให้กบั
แม่วยัใสท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศพัท์ การมีสายด่วน 1300 ท่ีท า
หน้าท่ีรับเร่ืองและส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การให้ท่ีพักพิงกรณีท่ีแม่วยัใสต้องการตัง้ครรภ์ต่อ 
และการให้ความรู้เก่ียวกบัการคมุก าเนิดและการปอ้งกนัการตัง้ครรภ์ เป็นต้น  

 
“...วิธีการแก้ปัญหาเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนนี้เด็กจะเข้าถึงบริการสวสัดิการสงัคม

ยากมากแต่เหมือนทุกวันนี้จะง่ายข้ึนและอีกอย่างหน่ึงเห็นมีบริการการป้องกันการ
ตัง้ครรภ์ที่ภาครัฐจดัสวสัดิการให้ที่เด็กบอกกบัซิสเตอร์คือจะฝังยาคุมให้ตัง้แต่อายุ 14 ปี
ข้ึนไป...” (ใจดี)  

“...ปัจจุบนั สื่อมนัเปลี่ยน มนัเป็นอินเตอร์เน็ต วยัรุ่นเวลามีปัญหาเข้าก็จะพิมพ์
ทอ้งไม่พร้อม ถูกท าร้าย ที่พกั ต่างๆ มนัก็จะข้ึนลิสต์ ข้ึนมาเลยบ้านพกัฉกุเฉิน ศูนย์พิทกัษ์
สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิปวีณาก็จะข้ึนมานี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่เขาจะมาขอ
ความช่วยเหลือ...” (ภูมิใจ) 
 

2) ด าเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ในประเทศไทยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ใน
วยัรุ่นได้ถกูหยิบยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ภาครัฐได้มีการออกพระราชบญัญัติการปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมีการมอบหมายให้ 5 กระทรวงหลกั ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสขุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ กระทรวงการศึกษา กระทรวง
แรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ท่ีมีหน้าท่ีออกกฎกระทรวงและระเบียบให้หน่วยงานน าไปปฏิบตั ิ
โดยการก าหนดมาตราการส าคญัทางกฎหมายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น
อย่างบูรณาการครอบคลุมไปถึงสถานศึกษา สถานประกอบกิจการ สถานบริการสาธารณสุข 
หน่วยงานสวสัดิการสงัคม และราชการส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้การเข้าถึงข้อมลูและบริการด้านสงัคม
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ตา่งๆ ครอบคลมุทกุพืน้ท่ี แตใ่นขณะเดียวกนัก็ยงัมีแม่วยัใสจ านวนไมน้่อยท่ียงัเข้าไม่ถึงข้อมลูและ
บริการสวสัดิการสงัคม เน่ืองจากการถกูตีตราจากสงัคม และรู้สกึผิดท่ีท าให้ครอบครัวอบัอายจึงไม่
กล้าเข้ารับบริการด้านสงัคมท่ีส าคญัขาดการประชาสมัพนัธ์การให้ความช่วยเหลือจากหนว่ยงานท่ี
ให้บริการอยา่งตอ่เน่ืองจงึท าให้แมว่ยัใสบางรายได้รับสวสัดกิารสงัคมให้ความชว่ยเหลือนี  ้

 
“...เราท างานร่วมกับหลายหน่วยงาน ย่ิงกรณีที่ซับซ่อนอาจจะมีเจ้าหน้าที่คุม

ครองเด็ก ถ้าครอบครัวไหนมีความรุนแรงก็มีเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ความรุนแรงอีกเผลอๆ
อาจมีพนกังานสอบสวน คือเราก็ท างานกบัหน่วยงานมนัก็สอดคล้องกบั พ.ร.บ อยู่แล้ว...”  
(ใจรัก) 

“...เมื่อก่อนเราท างานเราไม่ได้แจ้งผูป้กครองไง เพราะว่าเด็กหลบหนีมาคลอดมา
อาศยัอยู่ที่นี่ เมื่อช่วงหลงั พอมี พ.ร.บ. เด็กข้ึนมา เร่ืองของการยกลูก เด็กมนัยกไม่ได้นะ
มนัตอ้งมีผูป้กครองเข้ามา มนัก็มีกฎหมายเข้ามาช่วยดว้ยเหมือนกนั...” (พิมใจ) 

ส่วนที่ 3 มูลเหตุ กระบวนการ และผลที่เกิดขึน้ของการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
การศกึษางานวิจยันีผู้้วิจยัได้ศกึษาองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเป็นทางเลือกตัง้ครรภ์ตอ่และมี

บ้านพักรอคลอดให้บริการเพ่ือความเข้าใจในเนือ้หามิติมูลเหตุในระดับบุคคลและองค์กรท่ี
เก่ียวข้องผู้ วิจยัขอเรียกว่า “หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส” เพ่ือแทนองค์กรพฒันาเอกชน
ดงักล่าว มีวตัถปุระสงค์เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสใน
มิติมูลเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคลและองค์กรนัน้ เพ่ือให้เข้าใจรูปแบบและ
กลไกของการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก(In-
Depth-Interview) และวิเคราะห์ร่วมกบัการศกึษาจากเอกสาร (Documentary Study) ได้ดงันี ้

3.1 มูลเหตุของการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth-Interview) และ

วิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) พบว่ามีมูลเหตุท่ีเก่ียวข้องกับ
รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ดังนี ้1)มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของ
ผู้ รับบริการ และ 2)ความต้องการของผู้ให้บริการ สามารถอธิบายได้ดงันี ้
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3.1.1 มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของผู้รับบริการ 
3.1.1.1 มูลเหตุท่ีเกิดความต้องการของแม่วัยใส 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้จัดบริการสังคมโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของแม่วยัใสสูงสุด จากการเก็บข้อมูลพบว่าแม่วยัใสต้องการความช่วยเหลือ ดงันี ้1)
ความต้องการช่วยเหลือด้านร่างกาย 2)ต้องการของใช้ท่ีจ าเป็น 3)ต้องการเรียนต่อ 4) ต้องการ
แก้ปัญหา สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) ต้องการให้ช่วยเฉพาะทางกาย แม่วัยใสเป็นวัยท่ีอยู่ในวัยเจริญ
พนัธุ์เม่ือเกิดการตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมขึน้ อีกทัง้การพฒันาระบบตา่งๆของร่างกายยงัพฒันาไมเ่ตม็ทีท า
ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่วัยใสและบุตรในครรภ์ โดยตรง ซึ่ งมีความเส่ียงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีคกุคามตอ่ชีวิต การตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมในแม่วยัใสท่ีขาดการดแูลครรภ์ท่ีดีตัง้แตเ่ร่ิม
ตัง้ครรภ์ ระหว่างตัง้ครรภ์ และหลังคลอด ด้วยมูลเหตุนีเ้ม่ือแม่วัยใสติดต่อขอรับการให้ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส หน่วยงานให้ความช่วยเหลือจึงดูแลความ
ต้องการทางด้านร่างการก่อน คือ การฝากครรภ์ ท่ีโรงพยาบาล 
 

“สาเหตแุรกท้องไม่พร้อมจากแฟน เคสนีต้อ้งการความช่วยเหลือ
เฉพาะทางกายอย่างเดียวนะครับ มนัก็จะมีผ่านระบบแล้วก็ท าการย้าย
สิทธิรักษาให้เป็นหน่วยปฐมภูมิก็จะเป็นหน่วยสาธารณสุข 60 แล้วก็ส่ง
ต่อไปโรงพยาบาลวชิระ ในการฝากครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงคลอด... ” 
(ภูมิใจ) 

"ตอนแรกเราก็จะดูแลเก่ียวกับความต้องการทางด้านร่างกาย
ก่อน ก็คือฝากครรภ์ แล้วก็จะดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรไหม เขาเข้าใจ
เก่ียวกบัความเสีย่งในการตัง้ครรภ์ยงัไง (ใจดี) 

 
2) ต้องการของใช้จ าเป็น  แม่วัยใสและครอบครัวแม่วัยใสหลาย

ครอบครัวมีความพร้อมและยอมรับกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ แต่มีฐานะยากจนท าให้ไม่มีความ
พร้อมในการดแูลแมว่ยัใสและบตุร หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสจงึมีการสนบัสนนุของใช้ท่ี
จ าเป็นส าหรับแม่และบุตร เช่น แพมเพิล้ นมผง ขวดนม ผ้าอ้อม เป็นต้น ท าให้แม่วัยใสและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้ทัง้ในขณะกรณีท่ีพักอาศัยท่ีบ้านพักและกลับไปพักอาศัยกับ
ครอบครัว 
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“...อย่างมีน้องคนหน่ึงเราคยุกบัครอบครัวได้ พ่อแม่ยอมรับเราก็
ให้เขาไปอยู่กบัครอบครัวแต่เราก็ช่วยเหลือเขาพวกนม แพมเพิล อย่าง
น้อยเขากลับไปอยู่กับครับครัวเขาก็ยังมีความรักความผูกพันธ์อยู่...” 
(พิมใจ) 

“...ส าหรับเด็กเองเราก็ดูแลเด็กและดูแลลูก เด็กดูแลลูกไม่เป็น
เลย เราก็จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยดูแลเด็กก็จะมีพี่เลี้ยง...”  
(ใจดี) 

 
3) ต้องการเรียนต่อ เน่ืองจากแม่วยัรุ่นเป็นวยัท่ีอยู่ในวยัเรียน เม่ือเกิด

เหตุการณ์ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้จึงท าให้แม่วัยใสหลายคนหยุดการเรียนกลางคัน เม่ือแม่วัยใส
สามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครัง้นีจ้ึงอยากท่ีจะกลับไปศึกษาต่อในระดับชัน้ท่ีตนก าลังศึกษาอยู ่
หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสได้มีการสนบัสนนุให้แมว่ยัใสได้ศกึษาตอ่ทัง้ในระบบและนอก
ระบบ 
 

“...ในด้านการศึกษาเพราะเด็กกลุ่มนี้เนี้ย เรียกว่า 100% เลยที่
ยงัไม่จบในภาคบงัคบั เราก็ใหค้วามช่วยเหลือในเร่ืองนีด้ว้ย...” (ใจรัก) 

“...หลังจากที่คลอดแล้ว หรือ น้องมีความต้องการด าเนินชีวิต
ต่อไปเนอะ อย่างเร่ืองการศึกษา ถ้าคนไหนที่เรียนได้แล้วก็สามารถ
ต่อเนื่องได้เลยทัง้ที่ยงัตัง้ครรภ์อยู่ซิสเตอร์ก็ให้ลงทะเบียนเรียนนะ...” (ใจ
ดี) 

 
4) ต้องการแก้ปัญหา แม่วยัใสหลายคนต้องการค าแนะน าแนวทางการ

แก้ไขปัญหาเพ่ือหาทางออกส าหรับปัญหานี ้การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสจึงมีบทบาทส าคญัในการท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแนะน าการแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีท่ียัง่ยืนและชว่ยสานความสมัพนัธ์ของแมว่ยัใสและครอบครัว 
 

“...แม่วัยใสเหล่านี้ต้องการคนคอยแนะน าช่วยคิดแก้ปัญหา
ร่วมกบัเขา การช่วยเหลือของบ้านพกันัน้ส่งผลต่อทุกคนที่แวดล้อมที่มี
ความสมัพนัธ์กบัเคสค่ะ...” (น ้าใจ) 
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“...เราก็จะจัดหาอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยดูแลเด็กก็จะมีพี่เลี้ยง 
ก็คือ 2 คนนี้ดว้ย แลว้ก็คนที่เข้ามาอยู่ก่อนเข้ามาดูแลเพือ่จะไดเ้ป็นคู่เมท
อะไรอย่างงี ้แลว้ก็เป็นพีเ่ลีย้งในการทีจ่ะดูแลใหค้ าแนะน าเขา...” 

 
3.1.1.2 มูลเหตุท่ีความต้องการของครอบครัวแม่วัยใส 

1) แจ้งสิทธิผู้เสียหาย ในกรณีท่ีแม่วยัใสและครอบครัวหลายครอบครัวเป็น
ผู้ เสียหาย และขาดความรู้ทางกระบวนการยตุิธรรม ท าให้หลายครอบครัวรู้สึกกังวลและเกรงกลวั
ตอ่ผู้ มีอ านาจ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจึงมีการประสานงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสและครอบครัวเบือ้งต้น โดยการให้ความรู้และท าความเข้าใจกับครอบครัวเพ่ือด าเนินการ
เรียกร้องสิทธิท่ีควรได้รับ เม่ือได้รับชว่ยเหลือท าให้หลายครอบครัวคลายความกงัวลใจ 

 
“...กระบวนการยุติธรรมเป็นเร่ืองของก่อนแจ้งสิทธิก่อน แจ้งให้

เขารู้ว่าในฐานะผู้เสียหายเขาได้สิทธิอะไรบ้าง เพราะ เด็กกลุ่มนี้จะมีพ่อ
แม่ผู้ปกครองมาเกือบ 100 % นะค่ะ แล้วก็มาพ่อแม่หลายรายที่ไม่รู้สิทธิ
ว่าเขามีสิทธิอะไรบา้ง ก็รู้สึกกงัวล...” (ใจรัก) 

 
2) สนับสนุนการเลีย้งดู ครอบครัวแม่วัยใสส่วนใหญ่มักอยู่ในฐานะปาน

กลางจนถึงมีฐานะยากจนท าให้ครอบครัวไม่สามารถดแูลแม่วยัใสได้ ขาดแคนของใช้และเงินทนุท่ี
ต้องการจงึมีความต้องการท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
 

“...ในบางรายที่ไม่สามารถพ่ึงพาด้วยเองได้ ครอบครัวไม่
สามารถ support ช่วยเหลือได.้..” (ภูมิใจ) 

“...กับพ่อแม่เราก็จะสอบถามความต้องการที่ต้องการให้ช่วย 
ท าไมถึงเข้ามาที่นี่ หลงัจากนัน้เราก็จะมาวางแผนการท างานร่วมกนักบั
ผูป้กครองเพือ่ทีจ่ะช่วยกนัดูแลเคสครับ...” (พิมใจ) 

 
3.1.2 มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของผู้ให้บริการ 

3.1.2.1 ตอบสนองความต้องการของตนเอง 
1) อยากช่วยเหลือคือปณิธานที่ มุ่งม่ัน การมีจิตใจท่ีอยากชว่ยเหลือผู้ อ่ืนท่ี

ประสบปัญหาเป็นมูลเหตภุายในตวับุคคลท่ีส าคญัผลกัดนัให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน เช่น นกัสงัคม
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สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา หรือแม้แตผู่้อ านวยการปฏิบตัิหน้าท่ีและให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสอย่าง
เต็มท่ี เน่ืองจากมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน พร้อมท่ีจะให้ช่วยเหลือผู้ ท่ีเดือดร้อน เม่ือเข้ามา
ท างานในหน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสแล้วท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเหล่านีเ้กิดความรู้สึก
ดีกับตนเองท่ีได้ช่วยเหลือแม่วัยใส หรือ บุคคลอ่ืนท่ีเข้ามาขอรับบริการกับหน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
 

“...อยากท างานด้านนี้มากกว่าค่ะ อีกอย่างอยากช่วยเหลือ
มากกว่าคือตอนแรกที่เลือกเรียนคณะนี้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละค่ะ... ” 
(น ้าใจ) 

“...อยากช่วยเหลือมากกว่า เพราะว่าเรียนเนี้ยเลือกเรียนในส่ิงที่
จะช่วยเหลือคนไดไ้ง"...” (ใจรัก) 

“...ท่านมีปณิธานที่มุ่งมัน่ ที่อยากจะช่วยปัญหาสงัคม ซ่ึงเหยื่อ
สังคม เหยื่อของปัญหาเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็คือ สตรีและเด็กที่ตกเป็น
เหยือ่...” (ภูมิใจ) 

 
2) การช่วยเหลือเท่ากับท าตามพันธกิจของพระเจ้า ความเช่ือทาง

ศาสนา เป็นมลูเหตหุนึง่ท่ีเกิดจากความศรัทธาในหลกัค าสอนของศาสนาท่ีตนเองนบัถืออยู ่ซึง่หลกั
ค าสอนของศาสนานัน้ส่วนใหญ่มีหลักค าสอนท่ีเป็นแนวททางในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เพ่ือนมนษุย์ จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีท างานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส หรือ 
บคุคลท่ีเดือดร้อนมีพฤตกิรรมให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสด้วยความรู้สกึดีตอ่งานท่ีตนเองท าอยู่ 
 

“...ก็คือในส่วนตวั เราเป็นคนนบัถือศาสนาคริตส์ดว้ยคะ แล้วก็มี
นกับวชทีบ่วชแลว้ก็ท างานในจุดนี้ แลว้เราก็มีความสนใจอยากมาท างาน
แลว้ก็เชื่อในศาสนา...” (พอใจ) 

“...เวลาที่เราเชื่อ เราก็ให้ว่าเป็นความหมายของชีวิต เราเชื่อว่า
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คือ กลุ่มผู้หญิงและเด็กเนี้ยเป็นการที่ท าตาม
แผนงานพนัธกิจขององค์พระเยซูเจ้า เพราะฉะนัน้มนัเลยเก่ียวกบัความ
เชื่อ และเป็นความหมายของชีวิตมากกว่าที่จะเรียกเพียงวิสยัทศัน์เพียง
อย่างเดียว...” (ใจดี) 
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3.1.2.2 ท าตามนโยบายขององค์กร 
1) ท าตามวัตถุประสงค์ จากการเก็บข้อมลูและรวบรวมเอกสารผู้วิจยัพบว่า 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้ 2 แห่ง เกิดจากผู้ ก่อตัง้ทัง้ 2 มีปณิธานท่ีมุ่งมั่นท่ีจะ
ชว่ยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาในสงัคมให้หลดุพ้นจากปัญหานัน้ เป็นหน่วยงานพ่ีพร้อม
ให้ความชว่ยเหลือเป็นท่ีพกัพิงแก่ผู้หญิงและเดก็ท่ีประสบปัญหาจึงเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัของ
คนในสงัคมมีหลายหน่วยงานท่ีเข้ามาศกึษาดงูานกระบวนการขัน้ตอนการให้ความช่วยเหลือตา่งๆ 
และอีกทัง้เป็นแหลง่ศกึษาให้แก่นิสิต นกัศกึษาท่ีสนใจ 
 

“...เราท าตามวตัถปุระสงค์ของท่านประธานโครงการอยู่แล้ว ว่า
เราช่วยเหลือผู้หญิงทุกรูปแบบอยู่แล้วข้ึนอยู่กับว่า ถ้าเราสโคปไป 3-4 
ปัญหาอย่างที่บอก พอมีปัญหาอื่นที่มันแฝงเข้ามาเนี้ย เราก็ต้อง
พยายามรีบท างานกบัปัญหาอืน่...” (ใจรัก) 

 “...ท่านมีปณิธานที่มุ่งมัน่ ที่อยากจะช่วยปัญหาสงัคม ซ่ึงเหยื่อ
สังคม เหยื่อของปัญหาเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็คือ สตรีและเด็กที่ตกเป็น
เหยือ่...” (ภูมิใจ) 

 
2) ยึดวิสัยทัศน์การท างาน  จากศึกษาเอกสารและเก็บข้อมูล พบว่า 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้ 2 แห่งมีวิสัยทัศน์ให้ความช่วยเหลือผู้ หญิงและเด็กท่ี
เดือดร้อนทุกคน ท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงและเดก็ท่ีเดือดร้อนในสงัคมทกุคน 
 

“...เราเป็นคณะนกับวชเราก็จะเรียกว่าเป็นมอสโต้ หรือ เป็นค า
ของนกับุญเนอะ ดงันัน้เราจะมีวิสยัทศัน์การท างานคือ บคุคลเดียวมีค่า
มากกว่าโลกทัง้โลกค่ะ เพราะฉะนัน้เราจึงช่วยทกุคนได.้..” (ใจดี) 

“...เราท างานเนี้ยเราให้ความช่วยเหลือเด้กทุกคน ทุกกรณีอยู่
แล้ว เด็กเดือดร้อนมาเราก็รับเขาไว้ก่อนแล้วค่อยมาว่ากนัทีหลงัว่าจะท า
ยงัไงต่อ...” (ใจรัก) 
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3.2 กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เป็นขัน้ตอนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส

ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส จากการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) ผู้ ให้บริการ จากองค์กร A และ องค์กร B 
ท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสในพืน้ท่ีจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า
กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสประกอบด้วย กระบวนก่อนให้ความช่วยเหลือ กระบวนการ
ขณะให้ความช่วยเหลือ และกระบวนการหลงัให้ความช่วยเหลือ ซึง่กระบวนการให้ความชว่ยเหลือ
แม่วยัใสมีความตอ่เน่ืองกนัตัง้แต่รับแม่วยัใสเข้าสู่หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจนสิน้สุด
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสและสามารถกลบัไปใช้ชีวิตได้ย่างปกติสขุ สามารถอธิบาย
ได้ดงันี ้  

3.2.1 กระบวนการก่อนให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
กระบวนการก่อนให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เป็นกระบวนการแรกเม่ือแม่วยัใส

เข้ามาติดต่อขอรับความช่วยเหลือซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสให้ความส าคญักับการ
เก็บข้อมลูส่วนบคุคลและการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นของกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใส ได้แก่ 1)การซกัประวตัิ 2)ประเมินสภาพจิต 3)ตรวจสอบสิทธิการรักษา 4)ท าความเข้าใจปัญหา
และความต้องการ และ 5)วางแผนช่วยเหลือ เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ส าหรับประกอบการพิจารณาใน
ขัน้ตอนตอ่ไป ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) การซักประวัต ิ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้ประวัติส่วนบุคคล ประวัติสุขภาพ และ

ประวตัิปัญหาตา่งๆท่ีแม่วยัใสประสบ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้นเพ่ือให้ได้ของข้อมลูใช้
ประกอบเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสต่อไปข้อมูลของแม่วัยใสจะถูกเก็บเป็น
ความลบัเม่ือท าการเก็บข้อมลูและประเมินปัญหาเบือ้งต้นแล้วเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน หรือ เจ้าหน้าท่ี
เวรท่ีปฏิบตังิานจะด าเนินการขัน้ตอ่ไป  
 

 “...กระบวนการแรกรับก็จะมีการซักประวติั แบบฟรอม์ก็จะอยู่ในคอมพิวเตอน์
ระบบ เซลฟรอน์ แลว้ก็มีการจดัพิมพ์ข้อมูลลงในระบบ ไม่ว่าจะเป็นประวติัส่วนตวั ประวติั
สขุภาพ ประวติัปัญหาต่างๆ ทีเ่ขาประสบ...” (ภูมิใจ) 

“...กรณี walk in เราก็จะถามเลยว่ามาที่นี้ต้องการให้ช่วยเหลืออะไร แล้วรู้จัก
หน่วยงานได้ยงัไง ซกัประวติัเบือ้งต้นก่อน กรณี walk in เราก็จะถามเลยว่ามาทีนี่้ตอ้งการ
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ให้ช่วยเหลืออะไร แล้วรู้จกัหน่วยงานได้ยงัไง ซกัประวติัเบื้องต้นก่อน เพือ่ดูความต้องการ
...” (น ้าใจ) 
 

2) ประเมินสภาพจิต 
เป็นการประเมินสภาพจิตใจและอารมณ์ของแม่วัยใสผลจากการประเมิน

สภาพจิตใจและอารมณ์นีส้ามารถน ามาใช้เพ่ือจดักิจกรรมช่วยเหลือฟืน้ฟู เยียวยาสภาพจิตใจของ
แม่วยัใสท่ีอาจมีความเครียด หรือมีอาการทางจิตเวชร่วมอยู่ได้โดยมีนกัจิตวิทยาของหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นผู้ประเมิน หากพบแม่วยัใสท่ีมีความผิดปกติหรือมีอาการทางจิตเวช
หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสจะตดิตอ่ประสานงานเพ่ือสง่ตวัรักษาไปยงัโรงพยาบาล  
 

“...ที่นี่ เร่ิมตั้งแต่ดูแลให้ค าปรึกษาเบื้องต้น แล้วก็เอ่ิม ประเมินความเครียด 
ประเมินบคุลิกภาพ โดยมีนกัจิตวิทยาคลินิกท าในเร่ืองของการประเมิน...” (ใจรัก) 

“...ขัน้ตอนต่อมาเป็นขัน้ตอนการประเมิน การเมินเราจะท าร่วมกบันกัจิตด้วย นกั
จิตจะประเมิน ไอคิว อีคิว achievement สภาพจิต ถ้าเด็กและเยาวชนก็จะประเมิน
ทัง้หมด...” (ภูมิใจ) 

“...เราต้องประเมินก่อนว่าเขาโอเคไหม ถ้าไม่โอเคก็ส่งไปหานักจิตวิทยา ที่
สามารถท า test ก็จะมี EQ, ประเมินบุคลิกภาพว่ามีปัญหาอะไรไหม แล้วก็จะมาพูดมา
คยุกนัทีหลงัว่าเป็นแบบนีเ้ราจะดูแลยงัไง...” (น ้าใจ) 

 
3) ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

แม่วยัใสท่ีเข้ารับบริการสงัคมจากหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสหลาย
รายมีสิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานอยู่ต่างจงัหวดั หรือ โรงพยาบาลตามสิทธิการ
รักษาอยู่ห่างไกลจากหนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องย้ายสิทธิการ
รักษาเพ่ือให้สะดวกแก่การเดินทางและรับบริการทางการแพทย์ต่างๆ โดยนกัสงัคมสงเคราะห์จะ
ติดต่อประสานงานกับส านักงานเขตเพ่ือขอแจ้งย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลโดยมีระยะเวลา
ด าเนินการ 15 วนัท าการ หลงัจากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการพาแมว่ยัใสไปตดิตอ่ฝากครรภ์ตอ่ไป 

 
“...ก่อนฝากครรภ์เราก็จะพาเขาไปย้ายสิทธิก่อน ตรวจสอบสิทธิก่อนที่ส านกังาน

เขตห้วยขวางพอหลงัจากนัน้เราย้ายสิทธิเสร็จจาก 15 วนัได้สิทธิก็จะข้ึนมา แล้วเราก็จะ
พาเขาไปฝากครรภ์กบัคลินิกทีเ่ป็นเครือข่าย...” (พอใจ) 
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“...การตรวจสอบสิทธิ ก็คือถ้าสิทธิของเขาไม่ไดอ้ยู่ในกรุงเทพเป็นสิทธิต่างจงัหวดั 
เราก็จะพาเขาไปย้ายสิทธิตรวจสอบสิทธิเพื่อให้ เขาได้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิ
ประกนัสงัคม...” (ดีใจ) 

“...ถา้เป็นเคสทีม่าจากต่างจงัหวดัเราก็จะย้ายสิทธิการรักษาให้นอ้ง ซ่ึงสิทธิจะข้ึน
ประมาณ 15 วนั ถึง 1 เดือน เราก็จะท าหนงัสือของความอนุเคราะห์ไปยงัโรงพยาบาล
วชิระเพือ่รักษาฟรีก่อน...” (น ้าใจ) 

 
4) ท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ 

เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสอบถามถึงปัญหา
และความต้องการของแมว่ยัใสและครอบครัวแม่วยัใส เพ่ือวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว หรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้แม่วยัใสและครอบครัวสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 
 

“...กรณีทีม่ากบัผูป้กครองก็จะคยุกบัทัง้ตวัเคสและผูป้กครองว่ามนัเกิดอะไรข้ึนให้
เขาท าความเข้าใจก่อน ว่าเขาพร้อมรับหรือว่าดูสถานการณ์ก่อนดีกว่าเป็นยงัไง...” (ใจดี) 

“...กบัพ่อแม่เราก็จะสอบถามความต้องการที่ต้องการให้ช่วย ท าไมถึงเข้ามาที่นี ่
หลงัจากนัน้เราก็จะมาวางแผนการท างานร่วมกนักบัผู้ปกครองเพื่อที่จะช่วยกันดูแลเคส
ครับ...” (ภูมิใจ) 

“...ก็จะให้ค าปรึกษาเป็นการพูดคุยก่อน ถามถึงปัญหาและความช่วยเหลือที่
ตอ้งการจะท าเหมือนกนัหมด ส่วนครอบครัวเราจะมีพดูคยุกบัครอบครัวดว้ย..." (ดีใจ) 

 
5) วางแผนช่วยเหลือ 

เป็นวิธีการท่ีหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสด าเนินงานหลงัจากท่ีแมว่ยั
ใสผ่านการซกัประวตัิ เก็บข้อมูล ประเมินสภาพจิตใจ และมีการท าความเข้าใจกับปัญหาแล้วนัน้ 
นกัสงัคมสงเคราะห์จะรวบรวมข้อมลูของแม่วยัใสและร่วมกันพูดคยุวางแผนแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสเพ่ือจดัสรรกิจกรรมท่ีเหมาะสมและให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสด้านอ่ืนๆอย่าง
รอบด้าน ใหกับแม่วยัใสเป็นรายกรณี ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความร่วมมือจากทัง้แม่วยัใสและครอบครัว 
จงึต้องมีการพดูคยุ วางแผนร่วมกนั  
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“...ผ่านกระบวนทดสอบแล้ว ขัน้ตอนต่อไปเข้าสู่กระบวนการวางแผน หรือ การ 
planning คือ การวางแผนว่าเคสนี้ควรได้รับ treat อะไรบ้าง แผนระยะสั้นระยะยาว
ส าหรับบคุคลบคุคลหน่ึง...” (ภูมิใจ) 

“...เคสทกุเคสที่เข้ามาแล้วเราดูแลเนี้ยต้องมีการพดุคุย วางแผน ประเมินตวัเคส
ตลอดอยู่แล้วเพื่อจดัสรรกิจกรรม หรือ วางแผนการให้ความช่วยเหลือ เรามีการพูดคยุกนั
ซ่ึงยึดตวัเคสเป็นหลกัและให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เราพูดคุยถึงความต้องการของเขา 
และมาประเมินว่าความคิดคณุเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน...” (พิมใจ) 

“...เราก็จะมีการพูดคุยเพื่อวางแผนดูแล เยียวยาให้ความช่วยเหลือ อย่างถ้าเขา
ไม่ต้องการบอกใคร เราก็จะแนะน าวิธีรับมือกับข้อค าถามต่างๆ ถ้าคนอื่นถาม  แต่
หลงัจากการคลอดบุตร CM จะด าเนินการตามแผนที่ได้วางกนัไว้ในระยะก่อนคลอดว่า 
เคสตอ้งการจะเลีย้งบตุรเองหรือท าการยกบตุรเพือ่หาครอบครัวอปุถมัภ์...” (น ้าใจ) 

 
3.2.2 กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือ 

กระบวนขณะให้ความช่วยเหลือ เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสด าเนินงานดแูลแม่วยัใสในขณะท่ีอยู่ในบ้านพกัรอคลอด ซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านวิธีการท่ีหลากหลายในระหวา่งท่ีพกัอาศยัในบ้านพกั
รอคลอดตามท่ีได้วางแผนร่วมกนัไว้ โดยวิธีการตา่งๆมีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใสทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสงัคม อีกทัง้สร้างเสริมความรู้และเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นตา่งๆให้กบัแมว่ยัใส 
ประกอบด้วยวิธีการ 1)ฝากครรภ์ 2)ติดตามนดัแพทย์ 3)รับฟังปัญหาอย่างตอ่เน่ือง 4)ศิลปะบ าบดั 
5)แลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน 6)ให้ความรู้ดูแลครรภ์ 7)สนบัสนุนการเรียนต่อ 8)
ดแูลตนเอง 9)เตรียมความพร้อมเลีย้งบตุร 10)ฝึกอาชีพ 11)เพิ่มรายได้ 12)ให้ทนุอดุหนนุ 13)สอน
ให้รู้การคมุก าเนิด และ 14)สอนหารยบัยัง่ชา่งใจ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) ฝากครรภ์ 
การให้ความช่วยเหลือดูแลด้านร่างกายส าหรับวัยใสหน่วยงานให้ความ

ชว่ยเหลือแมว่ยัใสจะสอบถามประวตักิารฝากครรภ์ หากแม่วยัใสคนใดยงัไมไ่ด้ฝากครรภ์เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานท่ีเป็นผู้ จัดการรายกรณี (CM) ท่ีดูแลแม่วัยใสรายนัน้จะเป็นผู้ ด าเนินการเอกสาร 
ประสานงานเพ่ือพาแม่วยัใสไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล หลงัจากฝากครรภ์แล้วจะมีการประเมิน
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กบัแม่วยัใสและส่งกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ และแนะน าแนวทางปฏิบตัิ
ดแูลตนเองและลกูน้อยอยา่งเหมาะสม 
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“...ตอนแรกเราก็จะดูแลเก่ียวกับความต้องการทางด้านร่างกายก่อน ก็คือฝาก
ครรภ์ แล้วก็จะดูว่าเขามีความเสี่ยงอะไรไหม เขาเข้าใจเก่ียวกบัความเสี่ยงในการตัง้ครรภ์
ยงัไง...” (ใจดี) 

“...ทางกายก็เร่ิมตัง้แต่การฝากครรภ์ เราใช้สิทธิต่างๆ ส่วนใหญ่เราใช้สิทธิ 30 
บาท สิทธิข้าราชการของพ่อแม่ก็มีบ้างแต่มีน้อย แต่เร่ืองของการเช็คสุขภาพกาย ฝาก
ครรภ์ เร่ืองการวางแผนครอบครัวพวกนีเ้ลยในเร่ืองการทัง้หมด...” (ใจรัก) 

“...แบบบางเคสท้องมา 8 เดือนแต่ไม่ได้ฝากครรภ์เราก็จะช่วยดูแล แต่ว่าเคสที่
ไม่ไดฝ้ากครรภ์มาเลยก็จะเสีย่งในระดบัหน่ึง...” (พอใจ) 

“...ส่วนใหญ่เคสที่มาที่นี่จะท้องต่อค่ะ ถ้าท้องต่อเราก็จะพาไปฝากครรภ์ ถ้าเคส 
อยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพก็พาไปฝากครรภ์ตามสิทธิทีข่องเขา...” (น ้าใจ) 

 
2) ตดิตามนัดแพทย์ 

เม่ือด าเนินการฝากครรภ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ระหว่างท่ีพักอาศัยรอคลอด
จนถึงหลังคลอดท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีเป็นผู้ จัดการราย
กรณี (CM) จะติดตามนัดพบแพทย์ของแม่วัยใสเพ่ือให้แม่วัยใสได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน 
ภายหลงัจากคลอดลกูน้อยเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานท่ีเป็นผู้จดัการรายกรณี (CM) ตดิตามนดัพบแพทย์
ของทารกแรกเกิดและรับวคัซีนตามวยัเชน่กนั 
 

“...ระหว่างรอคลอดนี้ก็มีพาไปหาหมอ ติดตามอาการ ตรวจก่อนคลอดหลงัคลอด
...” (ดีใจ) 

“...เราก็จะไปดูแลเขา แล้วก็เราก็จะพาไปคลอดใช่ไหมค่ะ เราก็จะไปรับกลบัมา
พกัฟ้ืนทีนี่ ่แลว้ก็ติดตามผลของเขาว่ามีหมอนดัไหมในแต่ละสปัดาห์...” (พอใจ) 

 
3) รับฟังปัญหาอย่างต่อเน่ือง 

แม่วยัใสหลายคนท่ีเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้รู้สึกผิด เสียใจกับ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ถกูตีตราจากสงัคม ท าให้เกิดความเครียด ความกงัวลใจอยู่ไม่น้อย เม่ือเข้ามา
ขอรับบริการสงัคมช่วยเหลือแม่วยัใสจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแล้วผู้จดัการราย
กรณี (CM) จะมีการพูดคุย ปลอบใจ ให้ก าลังใจ และสร้างความคุ้นเคยเพ่ือให้แม่วัยใสคลาย
ความเครียดและคลายความกังวล โดยทัง้นีมี้การพูดคยุ สอบถาม รับฟังปัญหาตลอดระยะเวลา
การให้ความช่วยเหลือและจะชีแ้นะให้เห็นถึงแนวทางท่ีแก้ไขปัญหาท่ียัง่ยืนไปพร้อมกนั และถ้าใน
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บางครัง้พบว่าแม่วยัใสอาจมีปัญหาทางสขุภาพจิต CM จะมีการเชิญนกัจิตวิทยาคลินิกเข้ามาร่วม
พดูคยุด้วยเพ่ือร่วมตรวจสอบ 

 
“...ทางจิตใจ คือ การพูดคยุ การให้ข้อมูล การรับฟังอย่างต่อเนื่องอาทิตย์ละครั้ง 

2 ครั้งก็แลว้แต่...” (ภูมิใจ) 
“...ด้านจิตใจถ้ามาแรกๆเลยก็จะมีการพูดคยุกนัเกือบทกุวนัเพือ่ให้ก าลงัใจ สร้าง

ความคุ้นเคยให้เรากบัเคส เช่น เขารู้สึกยงัไงบ้างอยู่ที่นี้โอเคหรือเปล่า นอนหลบัสบายดี
ไหม แบบนีค่้ะ เราก็เหมือนเพือ่นเขาอีกคน ช่วยท าใหเ้ขาไม่เหงา...” (น ้าใจ) 

“...เรามีการพูดคุยให้ค าปรึกษาเคสตลอดคะ เพื่อดูว่าเขาเป็นยงัไงบ้าง ประเมิน
ความเครียดดว้ย...” (ดีใจ) 

“...การ counseling การฟังเขาอย่างไม่มีเงือ่นไข การฟังเคา้อย่างทีเ่ป็นมนษุย์ ไม่
ปิดกัน้ ท าใหรู้้สึกว่าเขามีคนรับฟัง เขาเป็นทีต่อ้งการ เขามีคนรัก...” (ภูมิใจ) 

 
4) ศิลปะบ าบัด 

จากเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้จดักิจกรรมเพ่ือบ าบดั ฟื้นฟูเยียวยา และพัฒนาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่
ความสมดลุในชีวิตอย่างปกติสุขของแม่วยัใสโดยผ่านกิจกรรมศิลปะบ าบดัทัง้แบบเด่ียวและราย
กลุ่ม ซึ่งหน่วยงานให้แมว่ยัใสได้เชิญผู้ เช่ียวชาญและนกัศลิปะบ าบดัเป็นวิทยากรหรือผู้น ากิจกรรม
นี ้
 

“...กิจกรรมกลุ่ม ศิลปะบ าบดั กิจกรรมทีนี่้ค่อนข้างเยอะคะ ศิลปะบ าบดัรายเดีย่ว 
ศิลปะบ าบดักลุ่มทีท่ า...” (ใจรัก) 

“...การท า empowerment ทางด้านจิตใจเราจะมีนกัศิลปะบ าบดัดูแล มีนกัจิต มี
อาจารย์ทีมี่ความเชี่ยวชาญทางดา้นจิตใจมาช่วยกนัดูแล...” (พิมใจ) 

“...แล้วจะมีในเร่ืองของ art therapy ศิลปะบ าบัด สอดแทรกทั้งความรู้ในการ
ฟ้ืนฟเูยียวยาทางดา้นจิตใจดว้ย เราจะมีเจ้าหนา้ทีที่อ่บรมมาโดยเฉพาะ...” (ภูมิใจ) 

 
5) แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน  

กิจกรรมกลุ่มบ าบดั เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจัด
ขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือฟืน้ฟูเยีวยาจิตใจของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง โดยการท ากิจกรรมกลุ่มบ าบดั 
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โดยการเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ และเชิญกลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองท่ีผ่านกระบวนการ
ตา่งๆแล้วมาบอกเล่าถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ตา่งๆ 
สร้างก าลังใจและสร้างความเข้าใจให้กับพ่อ แม่ ผู้ ปกครองของแม่วัยใส เน่ืองจากเม่ือเกิด
เหตุการณ์ขึน้พ่อแม่ ผู้ปกครองบางคนคิดว่าลูกตนเองผิด หรือ โทษตนเองท่ีเลีย้งลูกไม่ดี และไม่
ยอมรับบตุรท่ีเกิดมาจากแม่วยัใส ซึ่งการท ากิจกรรมกลุ่มบ าบดันีท้ าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองของแม่วยั
ใสยอมรับ เข้าใจในตัวแม่วัยใสมากยิ่งขึน้และสามารถรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 

“...เราท า group support กบัพ่อแม่ผู้ปกครอง เราได้เชิญวิทยากรจากข้างนอก
มา เดือนละคร้ังที่เราจะมาคุยกันโดยมีผู้ปกครองที่เขาผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้วมาร่วม
แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัค่ะ ไม่ว่าจะผ่านพน้เร่ืองของลูกคลอดแลว้ รับลูกไปอยู่ทีบ่้านได ้ผ่าน
กระบวนทางกฎหมายมาไดย้งัไงพวกนีค่้ะมาเร่ิมถ่ายทอดกนั...” (ใจรัก) 

“...เราก็ท ากิจกรรมกับผู้ปกครอง เราจะจัดประชุมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อมา
แลกเปลีย่นประสบการณ์กนัระหว่างผูป้กครองแต่ละคน...” (พิมใจ) 

“...มีกิจกรรมที่เป็นการรวมตวักนัของผู้ปกครองที่มีปัญหาก็จะมาแชร์กนัและจะมี
อาจารย์ นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยเกษตรฯมาเพื่อแนะน าเร่ืองพัฒนาการเด็ก หรือ 
วิธีการเข้าหาลูก หรือบางกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจกนัระหว่าง
แม่กบัลูก...” (น ้าใจ) 

 
6) ให้ความรู้ดูแลครรภ์ 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้มีการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร
ตา่งๆท่ีแม่วยัใสสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่แม่วยัใสทัง้ระยะก่อน
คลอด ระหว่างรอคลอด และหลงัคลอด ซึ่งกิจกรรมต่างๆอาจมีการเชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญจาก
หน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ หรือ ผู้ น ากิจกรรมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล
อาสาของหน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสเอง เชน่ การดแูลสขุภาพของแม่และลกู การบริบาท
ทารก การดูแลอาหารส าหรับแม่ละลูกท่ีอยู่ในครรภ์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดขึน้นัน้สามารถ
ปรับเปล่ียนและเปล่ียนแปลงได้ตามกลุม่แม่วยัใสท่ีพกัอาศยัอยู ่ณ ขณะนัน้ 
 

“...ส่วนใหญ่ตรงเนี้ยก็จะมีการสอนจากวิทยากรข้างนอกมาจากสภากาชาดไทย
อบรมมารดาและทารกเป็นเวลา 5 วนัเด็กก็เข้าสู่กระบวนการในการอบรม 5 วนั ตัง้แต่
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เร่ิมแรกของการตัง้ครรภ์ การดูแลเอาใจใส่ อาการเจ็บท้องคลอด อาหารการกิน เร่ืองลูก 
เป็นเวลา 5 วนัเด็กก็จะรู้ตรงนี้ แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงจดัอบรมเจ้าหน้าที่เองนี้แหละเป็นคนสอน
และช่วยดูแล...”  (พิมใจ) 

“...กิจกรรมเรามีหลายอย่างก็จะมีการอบรมเชิงความรู้ เช่น กิจกรรมอบรมมารดา
ทารก ตัง้แต่ตัง้ครรภ์ อาหารการกิน การออกก าลงักาย การดูแลตวัเองก่อนคลอดและหลงั
คลอดท่าทางในการให้นมลูก การพบัผ้าอ้อมต่างๆและดูแลทารกก็จะเป็นในเชิงความรู้...” 
(ภูมิใจ) 

“...เรามีอีกหลกัสูตรหน่ึงคือการบริบาลทารก เป็นการดูแลแม่และเด็กเราจะมีการ
เชิญวิทยากรมาจากข้างนอกมาเพื่อที่จะท าให้เราได้รู้พฒันาการของเด็กหลงัจากคลอด
มาแล้วตัง้แต่วิธีการอาบน ้า การให้อาหาร อาหารเด็กอ่อนท ายงัไงเพือ่เตรียมพร้อมเขาใน
เร่ืองของการเลีย้งดูลูก...” (ใจรัก) 

 
7) สนับสนุนการเรียนต่อ 

จากการเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัพยว่าแม่วยัใสท่ีเข้ารับบริการสวสัดิการสังคมส่วน
ใหญ่ ยงัอยูใ่นช่วงวยัท่ีก าลงัศกึษาภาคบงัคบัเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตัง้ครรภ์ขึน้ท าให้แม่วยัใสหลายคน
ต้องลาออกจากโรงเรียนท่ีตนเองก าลังศึกษาอยู่ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจึงมีการ
สนบัสนุนให้แม่วยัใสได้เข้าศกึษาต่อเพ่ือให้ได้วฒุิการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบตามความ
สมคัรใจ โดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีเป็นผู้จดัการรายกรณี (CM) จะเป็นผู้ด าเนินการติดตอ่โรงเรียน 
หรือ สถานศึกษาเพ่ือท าเร่ืองให้แม่วยัใสเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนพืน้ท่ีใกล้เคียง และ ในบางราย
สนใจศึกษาต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ท่ีจะจดัการเรียนการสอนท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสและมีการเรียน 1ครัง้/สปัดาห์ แต่บางรายเม่ือแม่วยัใสคลอดลกูน้อยแล้ว
เลือกท่ีจะกลบัไปเรียนในโรงเรียนตามปกติ 
 

“...หลงัจากที่คลอดแล้ว หรือ น้องมีความต้องการด าเนินชีวิตต่อไปเนอะ อย่าง
เร่ืองการศึกษา ถ้าคนไหนที่เรียนได้แล้วก็สามารถต่อเนื่องได้เลยทั้งที่ยังตั้งครรภ์อยู่ซิ
สเตอร์ก็ใหล้งทะเบียนเรียนนะ...” (ใจดี) 

“...อายุเขายงัน้อย ส่วนใหญ่ไปในเร่ืองของการเรียนมากกว่า เป็นการเรียนทาง
สายสามัญมากกว่าเพราะเขาเรียนยังไม่จบ เพราะในช่วงที่เขาท้อง และอุ้มท้องหลาย
เดือนทีอ่ยู่กบัเรา...” (ใจรัก) 

 



  100 

8) ดูแลตนเอง 
กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมท่ีออกแบบให้เป็นกิจกรรม

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจัดกิจกรรมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงท าให้แม่วยัใสเข้าใจบริบท และเกิดการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น การดูแลตนเองเม่ือเป็นแม่เลีย้ง
เด่ียว (Single Mom) ทกัษะการต่อรองหรือปฏิเสธเพ่ือมีเพศสมัพนัธ์อย่างปลอดภัย การคิดอย่าง
วิพากษ์ การเลีย้งดลูกูน้อย เป็นต้น  
 

“...ทกัษะชีวิตเป็นเร่ืองของการป้องกนัตวัเองอนามยัเจริญพนัธ์นะครับ การดูแล
เนื้อตวัร่างกาย การรู้จักปฏิเสธ แม้กระทัง้การคุมก าเนิด เขาจะได้รู้จักป้องกันตวัเอง...” 
(ภูมิใจ) 

“...สอนทกัษะชีวิต เช่น การตอบค าถามจากสงัคม การฝึกอาชีพตามความถนดั
ในเคสทีไ่ม่ต้องการเรียนต่อและต้องการประกอบอาชีพ และสอนทกัษะชีวิต เช่น การตอบ
ค าถามจากสังคม สอนให้เปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติเป็นไปในเชิงบวกเพื่อให้ไม่เกิด
ความรู้สึกหรือกล่าวตนเองในความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึนในอดีต...” (น ้าใจ) 

“...ทกัษะต่างๆเราจะดูแลเราจะมีให้เขา ตัง้แต่ทกัษะปฏิเสธ ดูแลตัง้แต่การดูแล
ครรภ์เอาตัง้แต่เร่ิมในทอ้งก่อน...” (ใจรัก) 

 
9) เตรียมพร้อมเลีย้งบุตร 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีนโยบายสนับสนุนให้แม่วยัใสเลีย้ง
ดแูลลกูน้อยด้วยตวัเอง โดยระหวา่งท่ีพกัอาศยัในบ้านพกัเพ่ือรอคลอดนี ้หนว่ยงานให้ความช่วยแม่
วยัใสจะให้แม่วยัใสได้เข้าไปชว่ยดแูลเดก็ท่ีอยู่ในเนอสเซอร่ีซึง่มีหลายช่วงวยัตัง้แตแ่รกคลอดจนไป
ถึงเด็กโตเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาทกัษะการเลีย้งดบูุตรให้กับแม่วยัใสในช่วงเวลาท่ีว่าง
จากกิจกรรม อีกทัง้เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการเลีย้งดูแลบุตรเม่ือบุตรคลอดออกมา ระหว่างนี ้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานจะพดูคยุสอนวิธีการดแูลบตุร เชน่ การให้นม การอาบน า้ลกู เป็นต้น 
 

“...บางคนก็มีต้องสอนอาบน ้า บ้างคนก็ต้องสอนอุ้มลูก สอนให้สงัเกตท าความ
สะอาดบริเวรสะดือของลูกเขา...” (พอใจ) 
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“...เราจะให้ลูกกบัแม่อยู่ใกล้ชิดกนัเพื่อสร้างความใกล้ชิด ความอบอุ่น การป้อน
นมลูก การอุ้ม การเปลี่ยนแพมเพิส ซ่ึงตรงนี้เราจะให้เรียนรู้ทกัษะด้วยการอบรมมารดา
ทารกกบัคณุแม่ทกุคนใหเ้ขาไดใ้กลชิ้ดกบัลูกอยู่ประมาน 2-3 เดือน...” (ภูมิใจ) 

“...เราก็สอนการดูแลลูกเบื้องต้นทัง้หมด การดูแลเนื้อตวัลูก ขวดน ้า ขวดนม ของ
ใช้ต่างๆก็ไปเบิกได.้..” (พิมใจ) 
“...เราฝึกให้เขาเลีย้งน้องเลี้ยงเพือ่ให้เขาคุน้เคยกบัเด็กน้อย ถ้าเขาคลอดมาจะได้

ดูแลลูกตวัเองได.้..” (ดีใจ) 
 

10) ฝึกอาชีพ 
ในระหว่างท่ีแม่วัยใสพักอาศัยอยู่ท่ีบ้านพักรอคลอด หน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลือแม่วัยใสจะมีการให้แม่วัยใสฝึกอาชีพตามท่ีตนสนใจและต้องการเข้ารับการฝึกอบรม 
โดยการฝึกอบรมนัน้มีระยะเวลาในการฝึกอบรบมของแต่ละหลักสูตรไม่เท่ากัน ซึ่งการฝึกอาชีพ
ตา่งๆนัน้แม่วยัใสต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้จดัการรายกรณี (CM) ด้วย เน่ืองจากบางหลกัสตูร
แม่วยัใสต้องมีความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น หลกัสตูรเสริมสวย เป็นต้น การให้แม่วยัใสฝึกอาชีพ
นัน้เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และให้แม่วยัใสเล็งเห็นคณุคา่ของตนเองเพิ่มมากขึน้ตลอดสามารถน า
ความรู้นีไ้ปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลีย้งตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต เช่น ตดัผมและอาชีพ
เสริมสวย เย็บปักถกัร้อย ตดัเย็บเสือ้ผ้า ท าขนม เป็นต้น นอกจากนีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสยงัเปิดรับกลุม่บคุคลอาสาสมคัรเข้ามาช่วยสอนอีกด้วย 
 

“...บ้างคนต้องการฝึกอาชีพเราก็จะมีในส่วนของเราที่เตรียมให้เด็กอยู่แล้วเขาก็
สามารถฝึกได ้ใหเ้รียนเสริมสวย มีตดัเย็บ มีท าอาหารอะไรพวกนี.้..”  (ใจดี) 

“...บางรายไม่สนใจที่จะเรียน เราก็มีศูนย์ฝึกอาชีพ ท าดอกไม้ประดิษฐ์ นวดตวั 
นวดฝ่าเท้า เสริมสวย ท าตุ๊กตาการบูร เย็บปักถกัร้อยต่างๆ เราจะเสริมทกัษะใหก้บัเขาให้
ไดม้ากทีส่ดุ...” (ภูมิใจ) 

“...การฝึกอาชีพตามความถนดัในเคสที่ไม่ต้องการเรียนต่อและต้องการประกอบ
อาชีพ...”  (น ้าใจ) 

 
11) เพิ่มรายได้ 

ระหว่งท่ีแม่วยัใสพกัอาศยัชัว่คราวและรอคลอดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วัยใสได้สนับสนุนให้แม่วยัใสได้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองจากการช่วยงานภายในบ้านพัก ท า
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ขนมขาย เพ่ือเป็นเงินเก็บตอ่ยอดส าหรับดแูลตนเองและบตุรในอนาคต หรือ เพ่ือเป็นเงินเก็บสะสม
เม่ือต้องกลบัไปอยูก่บัครอบครัว 
 

“...ระหว่างนี้เราก็จะฝึกอาชีพมีเม็ดเงินให้ เวลาเขาท าดอกไม้ ท างานปักผ้า ปัก
เสือ้ ก็จะเก็บเงินไว้ส่วนหน่ึง บา้งครั้งเรามีการมอบหมายใหช่้วยท าความสะอาด ช่วยเลีย้ง
นอ้งใน เนอสเซอร่ีเราจะมีเงินให.้..” (ภูมิใจ)  

“...บางครั้งก็ให้เขาท าเป็นพวกของหวานแล้วก็มาจดัใส่แพ็คเพือ่เอามาขายที่เซ็น
เตอรแลว้ก็เป็นรายได.้..” (พอใจ) 

 
12) อุดหนุนทุนไว้ต่อยอด 

จากการเก็บข้อมลูพบวา่หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสได้มีการให้การ
สนับสนุนเงินทุนให้กับแม่วัยใสเพ่ือเป็นเงินทุนในการเร่ิมต้นชีวิตใหม่และต่อยอดจากเดิม โดย
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะมีการประเมินความพร้อมของแม่วัยใสและครอบครั ว 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้มีการจดัโครงการเพ่ือสนบัสนุนเงินทนุส าหรับให้แม่วยัใส
ได้มีเงินทนุส าหรับเร่ิมต้นชีวิตใหม ่โดยต้องปฏิบตัติามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ 
 

“...อยู่ทีนี่่เรามีเงินสะสมใหเ้ดือนละ 1500 บาทเด็กจะไดร้ับต่อเมื่อเขาเรียนจบ แต่
เด็กกลุ่มนี้จะต้องอยู่ในขอบเขตของบ้านพกัที่ตัง้เอาไว้ 1 เป็นจิตอาสาที่ช่วยงานบ้านพกั
ไดด้ว้ย 2 จะตอ้งประพฤติดี ไม่หนีเทีย่ว จะอยู่ในกฎเกณฑ์ของเรา...” (ใจรัก) 

“...ทางบ้านพักจะช่วยอนุเคราะห์ค่าเล่าเรียน ค่าขนมและค่าเดินทาง เคส
สามารถฝากบตุรใหพี้เ่ลีย้งในบา้นพกัช่วยดูแลช่วงทีต่นไปเรียนและรับบตุรกลบัมาดูแลเอง
หลงักลบัจากโรงเรียนช่วงเย็น...” (พิมใจ) 

“...เราก็จะมีโครงการคุณแม่วยัใสที่เรียนหนงัสือต่อจะอยู่ในภาคปกติก็ได้ หรือ 
อยู่ในภาคของ กศน. ก็ได้แล้วแต่เขาตดัสินใจ ตรงนี้เราจะมีทุนส าหรับต่อยอดในอนาคต 
คือเดือนละ 1,500 บาท คณุจบการศึกษาไป คณุได้เงินเท่าไรคณุก็สามารถเอาไปต่อยอด
ได.้..” (น ้าใจ) 

 
13) สอนให้รู้การคุมก าเนิด 

ปัจจุบนัภาครัฐได้จดัสวสัดิการวางแผนครอบครัวให้กับแม่วยัใสด้วยวิธีการ
ฝ่ังยาคมุก าเนิดเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัจากคลอดลกูซึง่มีหลายหนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนเป็น
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ผู้ด าเนินการ จากการเก็บข้อมลูพบว่า หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสในพืน้ท่ีเขตชาญเมืองมี
การสนบัสนุนและด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือวางแผนครอบครัวให้กบัแม่วยัใส เน่ืองจาก
แม่วัยใสส่วนใหญ่มีอายุน้อยและยังไม่สามารถดูแลตนเองและบุตรได้อย่างเหมาะสม ยังขาด
รายได้ต้องพึง่พารายได้จากพอ่แม่ ผู้ปกครอง ดงันัน้ ภายหลงัจากคลอดลกูน้อยหนว่ยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใสจะเสนอทางเลือกให้กบัแมว่ยัด้วยการคมุก าเนิดเป็นระยะเวลา 5 ปี หากต้องการ
ตัง้ครรภ์อีกครัง้ก็สามารถท าได้และสามารถดแูลตนเองได้ดีกวา่ในอดีต 

 
“...ยงัคงต้องท างานกบัเคสต่อเร่ืองการวางแผนคุมก าเนิด เช่น ส่งฝังยาคลุมค่ะ 

การให้ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ ฝึกทักษะการปฏิเสธจากการขอมีเพศสัมพันธ์ในวนัที่ไม่
พร้อม...” (น ้าใจ) 

“...กรณีเลี้ยงลูกเองทางกายเนี้ยนะ เอ่ิมถ้าอายุต ่ากว่า 18 ปีเราจะมีนโยบายให้
ฝั่งแคปซูล 5 ปี คือ 5 ปีเนีย้ไม่มีการตัง้ครรภ์แน่นอน...” (พิมใจ) 

 
14) สอนให้ยับยัง้ช่างใจ 

นอกจากการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีการคุมก าเนินดแล้ว หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือยงัเล็งเห็นการแก้ปัญหาตัง้แตต้่นเหตนุัน้คือ การยบัยัง้ชัง่ใจของแม่วยัใส เน่ืองจาก
หากเกิดการควบคมุตนเองและยบัยัง้ชัง่ใจได้จะท าให้ไม่เกิดปัญหาเหล่านีต้ามมา อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้สองแหล่งสนับสนุนให้แม่วัยใสควรมีการวางแผน
ครอบครัว กล่าวคือ หากเป็นการตัง้ครรภ์เน่ืองจากเจตนาของแม่วยัใสและมีความเห็นชอบยินดี
จากพ่อแม่ ผู้ ปกครอง แม่วัยใสก็สามารถตัง้ครรภ์ได้อย่างไรปัญหา แต่หากเป็นการตัง้ครรภ์ท่ี
เกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ หรือวางแผนไว้ แม่วัยใสเหล่านีค้วรได้รับความรู้ ความเข้าใจและค าน า
แนะน าจากผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการวางแผนครอบครัวท่ีดีเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบและปัญหาตา่งๆ 
 

“...ซิสเตอร์มองว่ามนัเราควรสอนเร่ืองการยบัยัง้ช่างใจใหเ้ขาซ่ึงเป็นการแก้ปัญหา
ทีต่น้ทางมากกว่าการแก้ปัญหาดว้ยวิธีฝังยาคมุซ่ึงเป็นปัญหาปลายทาง...” (ใจดี) 

 
3.2.3 กระบวนการหลังให้ความช่วยเหลือ 

กระบวนการหลังให้ความช่วยเหลือ เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสด าเนินการก่อนท่ีแม่วัยใสกลับกลับไปอาศยัอยู่กับครอบครัวพร้อมบุตร เพ่ือ
ประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัวท่ีจะคอยช่วยเหลือสนบัสนุนแม่วยัใสให้สามารถ



  104 

เลีย้งดูแลบุตรได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 1)เย่ียมบ้าน 2)โทรติดตาม 3)ฝากเลีย้งบุตร 4)
สนบัสนนุของใช้แมแ่ละบตุร และ 5)ยกบตุร สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1) เยี่ยมบ้าน 
ก่อนท่ีแม่วยัใสจะกลบัไปอาศยัอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและกลบัเข้าสู่สงัคม 

หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีการเย่ียมบ้านท่ีพกัอาศยัของแม่วยัใสโดยมีการประเมิน
ความพร้อมของแม่วัยใสและครอบครัวอย่างรอบด้านควบคู่กัน เพ่ือประเมินความพร้อมของ
ครอบครัวท่ีจะดแูลแมว่ยัใสและบตุร ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั สงัคม ชมุชน โดยนกัสงัคม
สงเคราะห์และเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ประเมิน มีการไปพบปะพูดคยุกับ
นายจ้าง เพ่ือนร่วมงานเพ่ือสอบถามพฤติกรรมในขณะอยู่ท่ีท างาน ตรวจสอบสถานะทางการเงิน
ของแม่วยัใสว่าเพียงพอต่อการดแูละตนเองและลกูน้อยหรือไม่เพ่ือประเมินการให้ความช่วยเหลือ
แมว่ยัใสตอ่ไปและสนบัสนนุสวสัดกิารท่ีเหมาะสมแก่แมว่ยัใสและบตุร 

“...ก็จะมีการ follow up ไปเยี่ยมบ้าน ไปที่พกั ลงพื้นที่พูดคุยกบันายจ้าง พูดคุย
กบัเพือ่น ขอดูสมดุบญัชีระเบียบวินยัทางการเงิน เมื่อทกุอย่างพร้อมก็มาเซ็นสญัญารับลูก
ไปออกไป...” (ภูมิใจ) 

“...จะมีการลงเยี่ยมบ้าน ในกรณีที่ต้องส่งเคสกลบัสู่ครอบครัวเพื่อประเมินสภาพ
ครอบครัวและสงัคมที่อยู่อาศยั การเลี้ยงดู การประกอบอาชีพว่าเหมาะสมและมีความ
พร้อมทีจ่ะรับบตุรหลานไปดูแลไหม...” (น ้าใจ) 

“...อนันี้เราท างานควบคู่กบัผู้ปกครองอย่างที่บอก ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ปกครองมา
รับ แล้วเราก็ท าในเร่ืองของกระบวนการเยี่ยมบ้าน เราเยี่ยมบ้านก่อนว่าเขาจะอยู่กนัยงัไง
...” (ใจรัก) 

“...เราก็จะมีการไปเยี่ยมบ้านอย่างถ้าเขาบอกจะเช่าห้องตรงไหนเราก็จะไปดูให้
ด้วยว่าเหมาะสมไหม เราก็จะมีการไปเยี่ยมบ้านอย่างถ้าเขาบอกจะเช่าห้องตรงไหนเราก็
จะไปดูให้ด้วยว่าเหมาะสมไหม ว่าส่ิงที่เขาคิดกบัความเป็นจริงมันสอดคล้องกนัไหม...” 
(ใจดี) 

 
2) โทรตดิตาม 

นอกจากการเย่ียมบ้านเพ่ือประเมินความพร้อมของแม่วัยใสและครอบครัว
ก่อนกลบัมาอาศยัอยู่ท่ีบ้านเช่นเดิมแล้วหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสยงัมีการติดตาม โทร
สอบถาม พูดคุยกับแม่วัยใสและครอบครัวหลังแม่วัยใสและบุตรหลังออกจากบ้านพักของ
หน่วยงานแม่วัยใสได้ระยหนึ่ง ในบางรายอาจมีการเย่ียมบ้านเพ่ือประเมินความพร้อมของ
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ครอบครัวในการเลีย้งดแูม่วยัใสและบตุรอีกครัง้หากพบว่ามีการเลีย้งดบูตุรไม่เหมาะสมหรือแม่วยั
ใสและครอบครัวไมส่ามารถดแูลตนเองได้ 
 

“...ช่วงแรกเราก็จะโทรศพัท์ติดตามผล หรือ มีการลงไปเยี่ยมที่บ้านอีกครั้งหน่ึง 
ช่วงแรกๆอาจจะถีห่น่อยพอนานๆเราก็ห่างๆหน่อย...” (ภูมิใจ) 

“....ส่วนใหญ่เราจะติดต่อทางโทรศพัท์ นดัให้เอาลูกมา บางคร้ังเราลงเยี่ยมบ้าน
ต่อว่าเขามีพัฒนาการดียังไง มากน้อยแค่ไหน นี้ก็เป็นการ follow up แล้ว เพราะถ้ามี
อะไรทีด่อ้ยลง เราก็อาจจะแนะน าเขา...” (ใจรัก) 

 
3) ฝากเลีย้ง 

การฝากเลีย้งบุตรเป็นบริการสงัคมหนึ่งท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสได้จัดให้แม่วยัใสและบุตร ซึ่งการฝากเลีย้งบุตรนีท้ าให้แม่วยัใสสามารถกลับไปด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติและเลีย้งบุตรได้ด้วยตนเอง ในบางรายยงัอยู่ในกระบวนการตดัสินใจท่ีจะรับเลีย้งดแูล
บุตรด้วยตนเอง หรือ ท าการยกบุตรเพ่ือหาครอบครัวอุปถัมป์ต่อไป โดยหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสมีการฝากเลีย้งดบูุตร 2 ลกัษณะ ได้แก่ การฝากเลีย้งดบูุตรแบบระยะสัน้ และ 
ฝากเลีย้งดบูตุรแบบระยะยาว โดยการฝากเลีย้งดบูตุรแบบระยะสัน้เป็นลกัษณะฝากเลีย้งลกูน้อย
แบบเช้าไป-เย็นกลบั (half-way) ลกัษณะนีแ้ม่วยัใสจะน าลูกน้อยของตนเองมาฝากไว้เนอสเซอร่ี
ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเพ่ือให้แม่วยัใสได้ไปท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ไปเรียน ไป
ท างาน เป็นต้น ในช่วงเช้าแมว่ยัใสจะน าลกูน้อยมาฝากไว้ยงัหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส 
และในชว่งเย็นจะมารับลกูกลบัไปพกัอาศยัอยู่บ้านร่วมกนัตามเดิม 
 

“...ถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาก็เลี้ยงเอง ที่นี่กรณีที่เขาไปโรงเรียน เราจะมีเนอสเซอร่ีเด็กก็
อยู่ตรงนัน้ในช่วงกลางวนัทีแ่ม่ไปโรงเรียน พอเลิกเรียนมาก็จะไปรับลูกกลบั...” (ใจรัก) 

“...บางคนก็มีเอาลูกมาฝากเลี้ยง อย่างตอนนี้ก็มีอยู่ค่ะ แม่เขาไปท างานช่วง
กลางวนั ตอนเย็นก็มารับกลบับา้น...” (ดีใจ) 

“...กลุ่มที่ฝากเลี้ยงเช้าไป-เย็นกลับ เป็นกลุ่มที่อยู่ในระหว่างกระบวนการการ
ตดัสินใจดว้ยเหมือนกนัว่าจะเลี้ยง หรือ ไม่เลีย้ง เขาก็จะดูตวัเองด้วย แลว้ก็เป็นกลุ่มยงัไม่
มีความพร้อมรายไดอ้ะไรต่างๆทีจ่ะรับเด็กกลบัไป...” (ใจดี) 
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ส่วนการฝากเลีย้งดบูุตรแบบระยะยาวมีลกัษณะการฝากเลีย้งแบบกึ่งถาวร
แบบไม่มีระยะเวลาก าหนดแน่นอนตายตวั แต่เม่ือแม่วยัใสพร้อมท่ีจะดแูลลูกน้อยเม่ือไรสามารถ
ตดิตอ่หนว่ยงานได้และหน่วยงานจะท าการประเมินความพร้อมทัง้ของแม่วยัใสและครอบครัวก่อน
น าบุตรหลานกลบัไปเลีย้งด ูโดยการฝากเลีย้งในลกัษณะนีมี้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วัยใสก าหนดขึน้ เน่ืองจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใส ดแูลให้ความช่วยเหลือพกัอาศยัแบบชัว่คราวจงึท าให้ไม่สามารถดแูลลกูน้อยให้
แม่วยัใสได้ในระยะยาวได้ โดยมีระยะเวลาในกรฝากเลีย้งดบูุตรไว้กับเนอสเซอร่ี เช่น ฝากเลีย้ง 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน เป็นต้น แต่หากเกินก าหนด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะ
ด าเนินการติดตอ่ประสานงานบ้านพกัของภาครัฐ หรือ หน่วยงานท่ีดแูลรับผิดชอบของภาครัฐเพ่ือ
ดแูลบตุรของแมว่ยัใสตอ่ไปในระยะยาว หรือ จนกวา่แมว่ยัใสจะพร้อมเลีย้งดบูตุร 

 
“...มนัมี 2 อย่างนะคะ ฝากเลี้ยงระยะสัน้ กบั ฝากเลี้ยงระยะยาว คือว่า เราลิงค์

กบัอีกมูลนิธิหน่ึง แบบฝากเลีย้งเป็นระยะเวลา 1 ปี 2 ปีอะไรอย่างนีไ้ปเลย...” (ใจดี) 
 

จากการเก็บข้อมลูผู้วิจยัยงัพบวา่ ในระหว่างท่ีฝากเลีย้งในลกัษณะนีแ้มว่ยัใส
ต้องจ่ายเงินสนบัสนุนคา่เลีย้งดเูป็นรายเดือน แต่เม่ือมีเหตตุา่งๆ เช่น ลกูป่วย  ต้องพาไปพบแพทย์
ตามนัด เป็นต้น แม่วัยใสต้องมารับลูกไปพบแพทย์เพ่ือรักษาอาการ อีกทัง้ต้องด าเนินตามเง่ือน
ของของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีต้องมาเย่ียมลูกน้อยและเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัอย่างน้อยเดือนละ  1 ครัง้ทุกเดือน หากขาดการติดต่อหรือไม่
สามารถติดต่อญาติ พ่ีน้องได้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานจะด าเนินการท าเร่ืองส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ
ดแูลรับผิดชอบตอ่ไปเชน่กนั 

 
“...กรณีฝากเลี้ยง อันนี้ก็ต้องท าข้อตกลงอีกเหมือนกันว่าแม่จะต้องมาเข้าร่วม

กิจกรรมก็ต้องเอาเงินมาจ่ายเรา เดือนละ 600 บาท ถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ต้องรับภาระ
พาไปหาหมอ ถ้าลูกแอดมิดแม่ก็ต้องลางานมาเฝ้าไข้ลูก ระยะเวลาเบื้องต้นเราจะให้ 3 
เดือน แลว้ก็ 6 เดือน แลว้ก็ 9 เดือน แลว้ก็ 1 ปี ก็คือ ฝากไดไ้ม่เกิน 1 ปีอ่ะค่ะ...” (ใจรัก) 

“...ถ้ากรณีที่ฝากเลี้ยงแล้วถึงก าหนดที่ต้องเอาลูกกลบัแต่ “ป้าหนูยงัเอาไปไม่ได ้
ต้องฝากอีก” ของเราก็ลิมิตเต็มก็ต้องเลิกแหละ มนันานแล้วแต่เรายินดีที่จะช่วยเหลือใน
การติดต่อหน่วยงานทีจ่ะรับลูกเขาต่อ ส่งต่ออีกทีหน่ึงค่ะ...” (พิมใจ) 
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4) สนับสนุนของใช้ส าหรับแม่และบุตร 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีการประเมินความพร้อมของแม่วยัใส

และครอบครัวอย่างรอบด้านเพ่ือให้การช่วยเหลือและจดัสวสัดิการของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใส
และลูกน้อยต่อไป เช่น นมผง แพมเพิส เสือ้ผ้า ขวดนม เป็นต้น ตามหลกังานสังคมสงเคราะห์ท่ี
ต้องสนสันุนปัจจยัท่ีจ าเป็นนอกจากท่ีพกัอาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรคแล้ว ของใช้
จ าเป็นตา่งๆเม่ือแม่วยัใสต้องเลีย้งบตุรด้วยตนเอง สิ่งของของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใสและบตุร
จงึมีสว่นส าคญัในการสนนัสนนุให้แมว่ยัใสสามารถเลีย้งดแูลบตุรได้อย่างเหมาะสม ซึง่สิ่งของและ
ของใช้เหล่านีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้รับมาจากการบริจาคจาอกหน่วยงานและ
บคุคลตา่งๆ เพ่ือน ามาจดัสรรให้แมว่ยัใสและบตุรตอ่ไป 
 

“...เราไม่มีเงินสนับสนุนส าหรับครอบครัวภายนอกแต่เรามีการจัดสวัสดิการให้
อย่างเช่น นม แพมเพิส เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้จ าเป็น เป็นรายๆไปๆ ตามท่ีเราพิจารณาหลงัจาก
ท่ีเด็กออกไปอยู่กับครอบครัว แล้วก็เลีย้งดู เราก็จัดสวสัดิการพวกนีจ้นกว่าเด็กเล็กอายุ
ครบ 2 ขวบพวกนีเ้ราจะจดัให้เขา...” (ภมูิใจ) 

“...มีน้องคนหนึ่งเราคุยกับครอบครัวได้ พ่อแม่ยอมรับเราก็ให้ เขาไปอยู่กับ
ครอบครัวแตเ่ราก็ช่วยเหลือเขาพวกนม แพมเพิล อย่างน้อยเขากลบัไปอยู่กับครับครัวเขา
...” (พิมใจ) 

 
5) สรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ 

เม่ือแม่วยัใสคลอดบตุรออกมาแล้ว หน่วยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสจะ
มีการพูดคุยสอบถามแม่วัยใสและครอบครัวถึงแนวทางในการดูแลเลีย้ งดูบุตรหลานต่อไปใน
อนาคต ในเบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้มีการสอบถามพูดคุยตัง้แต่ครัง้เม่ือวางแผนการ
ชว่ยเหลือ แตเ่ม่ือผา่นกระบวนการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสทกุขัน้ตอนแล้วบางครอบครัวเกิดการ
เปล่ียนใจรับบุตรหลานดูแลด้วยตนเอง แต่บางครอบครัวเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้ประเมินความพร้อมรอบด้านแล้ว แตพ่บว่าครอบครัวมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
อนัตรายแก่เด็ก หรือ ไม่เหมาะสมเลีย้งด ูเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการพูดคยุแนะน าทางเลือกท่ีเป็นการ
ยกบุตรเพ่ือให้บุตรของแม่วัยใสท่ีเกิดมานัน้ได้รับการดแูลท่ีเหมาะสม แต่ขัน้ตอนการยกบุตรนัน้
ต้องผ่านการประเมินอย่างรอบด้านแล้ว หากต้องการยกบุตรหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสจะด าเนินงานติดต่อประสานงานกับองค์กรท่ีเก่ียวข้องและพูดคุยกับครอบครัวของแม่วัยใส 
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ผู้ปกครอง หรือผู้ สืบสันดารในการด าเนินกระบวนการยกบุตรต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม ท่ีกฎหมาย
ก าหนดเร่ืองการยกบตุร 
 

“...กรณียกบุตร CMจะเป็นผู้ประสานมูลนิธิมิตรมวลเด็ก เพื่อท าเร่ืองยกบุตร
ใหก้บัทางมูลนิธิหาครอบครัวอปุถมัภ์ใหแ้ก่เด็กในภายหลงั...” (น ้าใจ) 

 “...กรณีที่ยกบุตรแล้วแม่เองต้องเซ็นเราก็ต้องท าความเข้าใจนะค่ะเพราะว่าเด็ก
หลายๆคนไม่เข้าใจว่าหนูท าเร่ืองเองไม่ได้เหรอ เราก็ต้องอธิบายเขาว่าเป็นเร่ืองของ
กฎหมาย ยงัไงถา้พ่อแม่ตายหมด ก็ตอ้งใหบ้คุคลทีสื่บสนัดาน อาจจะเป็นยาย เราก็ติดต่อ
ยาย ไม่งั้นมันเซ็นไม่ได้ เสร็จแล้วก็จะประสานงานกับมูลนิธิมิตรมวลเด็ก เมื่อข้อมูล
เรียบร้อยเสร็จเราก็จะส่งเด็กโดนที่แม่อุ้มไปกับเรา แล้วก็ไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แล้ว
เจ้าหนา้ทีก็่จะใหร้ะยะเวลาในการติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะว่าแม่จะไดส้อบถาม
ไดว่้าเด็กเป็นยงัไง อยู่ประเทศไหนประมาณนีค่้ะ...” (พิมใจ) 

 
จากกระบวนการให้ความช่วยเหลือในเบือ้งต้น อาจสรุปได้วา่ กระบวนการให้

ความช่วยเหลือแม่วยัใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส แบง่ออกเป็น 3 กระบวน ได้แก่ 
1)กระบวนการก่อนให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ท่ีประกอบด้วยกิจกรรมซกัประวตัิ ประเมินสภาพ
จิต ตรวจสอบสิทธิการรักษา ท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ และ วางแผนช่วยเหลือ 2)
กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ประกอบด้วยกิจกรรม ฝากครรภ์ ติดตามนดัแพทย์ 
รับฟังปัญหาอย่างต่อเน่ือง ศิลปะบ าบดั แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน ให้ความรู้ดูแล
ครรภ์ สนับสนุนการเรียนต่อ ดุแลตนเอง เตรียมความพร้อมเลีย้งบุตร ฝึกอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้
ทุนอุดหนุน สอนให้รู้การคุมก าเนิด และสอนการยับยัง้ช่างใจ และ 3)กระบวนการหลังให้ความ
ช่วยเหลือ ประกอบด้วยกิจกรรม เย่ียมบ้าน โทรติดตาม ฝากเลีย้ง สนบัสนนุของใช้ส าหรับแม่และ
ลกู และสรรหาครอบครัวอปุถมัภ์ ตามแผนภาพท่ี 4  
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ภาพประกอบ 4 กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 

 
3.3 ผลลัพธ์การให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสในระดับองค์กรและบุคคล 

จากการศึกษามูลเหตแุละกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของหน่วยงานให้
ความช่วยเหลอแม่วยัใสนัน้ ผู้ วิจบัพบว่า ผลของมูลเหตแุละกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสนัน้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1)ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ รับบริการ และ 2)ผลรับท่ีเกิดขึน้กับผู้
ให้บริการ โดยอธิบายได้ดงันี ้
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3.3.1 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้รับบริการ 
จากการศกึษาผู้วิจยัพบว่า กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส สามารถแบง่

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การเปล่ียนแปลงของแม่วัยใส 2) ครอบครัวเข้าใจ สามารถอธิบายได้
ดงันี ้

3.3.1.1) การเปล่ียนแปลงของแม่วัยใส   
1) เจตคตทิี่เปล่ียนไป 

จากการศึกษาผู้ วิจยัพบว่า กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของ
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท าให้แม่วัยใสได้รับโอกาสเร่ิมตนชีวิตใหม่อีกครัง้และเกิด
ความคิด ความรู้สึกหลุดพ้นจากปัญหา เล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองมากขึน้โดยผ่านกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความรู้ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ และเยียวยา สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ี
บ้านพกัจดัขึน้อย่างตอ่เน่ือง เม่ือแม่วยัใสผ่านกระบวนการและกิจกรรมเหล่านีแ้ล้ว ท าให้แม่วยัใส
เห็นคุณค่าของตัวเองมากขึน้ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพจน
สามารถเลีย้งดูตนเองและบุตรได้ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองจน
สามารถตอ่ยอดไปประกอบอาชีพได้ และ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัมารดาและทารกท่ีเป็น
การให้ความรู้เก่ียวกับการดูแลตนเองและบุตรในครรภ์ได้ เป็นต้น ในบางรายสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับผู้ อ่ืนท่ีประสบปัญหาได้อีกด้วย ซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้
เล็งเห็นถึงความส าคญัด้านจิตใจและให้การสนบัสนนุส่งเสริมให้แม่วยัใสเห็นศกัยภาพของตนเองท่ี
สามาถเผชิญปัญหา และหาทางออกด้วยวิธีท่ียั่งยืนและมีจิตใจท่ีเข้มแข็ง จนท าให้แม่วัยใส
สามารถกลบัไปใช้ชีวิตอย่างปกติสขุเช่นเดิมอีกทัง้พร้อมท่ีจะดแูลตนเองและลกูน้อยท่ีให้ก าเนิดมา
ได้อยา่งเหมาะสม 

 
“...เขาสามารถที่จะอยู่กับตวัเองได้ และมีรายได้เล็กน้อยให้เขาเห็นคุณค่า

ของตวัเองข้ึนมามนัไม่เยอะ แต่ว่ามนัเห็นผลว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆ เขาท าอะไรไดอ้ยู่นะ
...” (ใจดี) 

“...เราประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึงที่ท าให้อีกชีวิตหน่ึงได้เกิดมาให้เขา
รู้จกัคณุค่าของชีวิต ทกุชีวิตมีคณุค่าค่ะ...” (พอใจ) 

“...เราจะรับรู้ถึงพฒันาการเขา เราจะเห็นว่าเขาเข้มแข็งข้ึนอยากลกุข้ึนมาท า
อะไรเพ่ิมเติมหรือเห็นศกัยภาพตวัเอง...” (น ้าใจ) 



  111 

“...แม่วัยใสได้หลุดพ้นจากปัญหา เหมือนกับเด็กที่ยังไม่สามารถก าหนด
เสน้ทางชีวิตของตวัเองไดแ้ต่ตอ้งมาสะดดุเพราะมีอปุสรรคนัน่คือการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม
...” (น ้าใจ) 

 
2) พฤตกิรรมที่เปล่ียนแปลง 

กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ท าให้แม่วัยใสหลายรายเกิด
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม ซึ่งแตกตา่งจากอดีตท่ีอาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความสุ่มเส่ียงแก่ตนเอง แตเ่ม่ือแม่วยัใสผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีมีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตัิงาน และ ผู้ จดัการรายกรณี (CM) เป็นผู้ดแูลและช่วยเหลือแล้ว แม่วยัใสหลายรายมีพฤติ
กรรท่ีเปล่ียนไปในทางท่ีเหมาะสม เชน่ ช่วยพ่อแมก่วาดบ้านถบู้าน, หากต้องการออกไปท าธุระข้าง
นอกจะมีการบอกกล่าวพ่อแม่ทกุครัง้ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านีเ้ป็นพฤตกิรรมท่ีพึ่งประสงค์และ
เหมาะสมกับวยัของแม่วยัใส ซึ่งท าให้เกิดความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวจึงท าให้
ครอบครัวแม่วัยใส และแม่วัยใสเกิดการปรับตวัและเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวเป็นไปในทางท่ีดีขึน้ 

 
 “...หลายกลุ่ม เวลาอยู่กับเราเขาอาจเฮฮา แต่พอเขากลับไปเนี้ยเด็ก

เปลี่ยนไปซ่ึงเราได้รับผลตอบรับกลบัมาจากพ่อแม่ว่าเด็กเปลี่ยนไป มีการท างานงาน
บา้น เช่น รู้จกัหุง้ข้าว รู้จกักวาดบา้น ไปไหนก็บอกพ่อแม่อะไรอย่างเนีย้...” (ใจรัก) 

“...เขาสามารถดูแลตวัเองได้ดีในระดบัที่ดีข้ึนเร่ือยๆ มีการมีงานท า คือดูแล
ลูก ดูแลครอบครัวไดดี้ (ดีใจ)...” 

 
3) เลีย้งลูกไปด้วย เรียนไปด้วย 

เน่ือจากแม่วยัใสส่วนใหญ่มีอายตุ ่ากว่า 20 ปีบริบรูณ์ ซึ่งอยู่ในวยัท่ีก าลงั
ศึกษาเล่าเรียน แต่เม่ือประสบปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท าให้แม่วัยใสหลายรายต้องลาออกจาก
โรงเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ จากการเก็บข้อมูลผู้ วิจัย พบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส
สนบัสนนุให้แม่วยัใสเข้าศกึษาตอ่ทัง้ในระบบและนอกระบบ (กศน.) ตามท่ีแม่วยัใสต้องการพร้อม
ทัง้ส่งเสริมให้เลีย้งลูกน้อยด้วยตนเองในขณะเดียวกันท าให้แม่วัยใสเกิดความรับผิดชอบต่อทัง้
ตนเองและลูกน้อย ซึ่งผู้ จดัการรายกรณี (CM) จะเป็นผู้ติดต่อสถานศึกษาให้และจดัสรรสถานท่ี
เลีย้งดูลูกน้อยของแม่วัยใสในขณะท่ีแม่วัยใสไปเรียนหนังสือ โดยท่ีหากวันใดท่ีแม่วัยใสมีเรียน
หนงัสือ หนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสจะอนญุาตให้แมว่ยัใสน าลกูน้อยไปฝากไว้ท่ีเนอสเซอ
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ร่ีของหน่วยงาน เม่ือเลิกเรียนแล้วต้องรีบไปรับลูกกลับมาเลีย้งดูตามปกติ ท าให้แม่วยัใสหลาย
รายได้รับการศกึษาอย่างตอ่เน่ืองและจบการศกึษาเบือ้งต้นในขณะเดียวกนัก็สามารถดแูลลกูน้อย
ของตนเองได้ 

 
 “...น้องสามารถเรียนจบการศึกษาชั้นเบื้องต้นในขณะที่อยู่กับเราอาจจะ

เรียนจบ ม.ตน้ แลว้ก็สามาถเลีย้งลูกไปดว้ยความสมัพนัธ์ก็ใกลชิ้ด...” (ภูมิใจ) 
 “...ที่นี่กรณี ที่ เขาไปโรงเรียน เราจะมีเนอสเซอร่ีเด็กก็อยู่ตรงนั้นในช่วง

กลางวนัทีแ่ม่ไปโรงเรียน พอเลิกเรียนมาก็จะไปรับลูกกลบั...” (ใจรัก) 
 
4) รู้สึกรักลูก 

จากการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยพบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส
สนบัสนนุให้แม่วยัใสทกุคนเลีย้งลกูด้วยตนเอง จึงมีการสอดแทรกกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์
ระหว่างแม่วยัใสและลูกน้อยตัง้แต่อยู่ในครรภ์ โดยผ่านกิจกรรมและการให้ความรู้ต่างๆ จากการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ พบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลืแม่วยัใสสนับสนุนให้แม่วยัใสได้
ฝึกหดัเลีย้งทารกท่ีพกัอาศยัอยู่ในเนอสเซอร่ีของหน่วยงานเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและปรับทศันคต ิ
ความคิด ความรู้สึกของแม่วัยใสก่อนคลอดลูกของตนเอง มีการพูดคุยให้เห็นถึงความส าคัญ
ระหว่างสายใยแม่ ลูกท่ีผูกพันกัน จนท าให้แม่วยัใสเกิดความรู้สึกรัก และผูกพันกับลูกของตนท่ี
ก าลงัจะเกิดขึน้ 

 
“...แต่พอเราท างาน ท าความเข้าใจกบัเขา แม้แต่ตวัเด็กเองเราท าความเข้าใจ

กบัเขาว่าลูกที่อยู่ในท้อง ไม่ว่าเขาเกิดมาจากสาเหตุใดก็ตาม แต่เลือดคร่ึงหน่ึงเป็น
ของแม่ เลือดคร่ึงหน่ึงเป็นของเรา ฉะนัน้เด็กที่เกิดมาส่วนใหญ่แม่วยัรุ่นเนี้ยจะรักลูก
...” (ใจรัก) 

“...เราท างานกบัเขามีกิจกรรมให้เขา ตัง้แต่เขาเร่ิมท้องเลย เร่ิมสร้างสายใย
ตัง้แต่ท้องให้เขาสมัผสั ให้เขาอยู่กบัลูก เปิดเพลงที่ท าให้มีสมาธิให้เอยู่กบัตวัเอง พอ
วนัหน่ึงคลอดลูกมาเขาก็รักลูกของเขานะครับ...” 

 
5) ตัง้ครรภ์ซ า้ 

จากการเก็บข้อมลูผู้วิจบัพบว่า แม้แม่วยัใสหลายคนจะผ่านกระบวนการ
ให้ควมช่วยเหลือแม่วยัใสทุกขัน้ตอนแล้ว แตย่งัมีบางรายเกิดการตัค้รรภ์ซ า้เน่ืองจากกลบัไปอยู่กบั
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สภาพแวดล้อมเดิม ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตขุองความรุนแรงในครอบครัว เช่น สามีท าร้ายร่างกาย 
กลบัปอาศยัอยูใ่นสภาพแวดล้อมเส่ียงอนัตรายเชน่เดมิ เป็นต้น  

 
“...มันก็จะมีกรณีเด็กที่ท้องซ ้ า ที่สาเหตุเป็นที่ตัวเขาเอง สภาพแวดล้อม

รอบตวัเขา..” (ดีใจ) 
“...ส่วนน้อยที่ไม่ประสบความส าเร็จเลยที่เราปวดหวัทีรู้่สึกว่าท าไหมยงัติดอยู่

ในกับดดัตรงนั้นอยู่ ส่วนใหญ่เป็นเคสความรุนแรงซะมากกว่า อย่างวนันี้เลยที่เพ่ิง
ส่งไป ร.พ.ต ารวจเป็นเคสที่กลบัมาครั้งที่ 2 แหละสามีท าร้ายร่างกายทสามีติดสาร
เสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว คร้ังแรกมาก็หลบหนีมาอยู่กบัเรา คร้ังแรกมาก็พาไปลง
บันทึกประจ าวัน พาไปต่างๆนานาตามกระบวนการเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีการ
ประนีประนอมยอมความ พ่อสามีก็มาบันทึกว่าถ้าเขาโดนท าร้ายอีกจะมีการ
ด าเนินคดี แต่พอผ่านไปแค่ 2 เดือนวนันีก้ลบัมา...” (ภูมิใจ) 

 
3.3.1.2 ครอบครัวเข้าใจ 

1) ครอบครัวสมานฉันท์ 
จากการศกึษาผู้วิจยั พบว่า จากการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั

ใสได้มีการปรับวิธีการด าเนินงานให้เป็นในลกัษณะการส่ือสารแบบสองทิศทาง โดยการท ากิจกรรม
กลุ่มบ าบดั (Group Support) ปรับทศันคติ ให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้น าไปปรับ
ใช้ในครอบครัว ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหลายท่านเกิดการยอมรับกบัความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และ
ร่วมกนัรับผิดชอบ ให้ก าลงัใจกนั ท าให้ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเดิมของแม่วยัใสเป็นไปในทางท่ี
ดีขึน้ พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจแม่วัยใสและเกิดการยอมรับและคอยให้ก าลังใจแม่วัยใสเม่ือต้อง
เผชิญกัยปัญหาภายนอก ซึ่งแต่ตา่งจากในอดีตท่ีเกิดความไม่เข้าใจกนั ขาดการติดต่อส่ือสารท่ีดี
จนท าให้ประสบปัญหาตัง้ครภ์ไมพ่ร้อม 

 
“...แล้วเราก็สร้างความสมัพนัธ์กบัตวัผู้ปกครองเด็กให้ยอมรับเด็ก ให้เปิดใจ

ยอมรับความผิดพลาดทีเ่กิดข้ึน ใหค้รอบครัวสมานฉนัท์กลบัมาเข้าใจกนั...(ภูมิใจ)” 
“...ในส่วนของครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนทศันคติ ท าใจยอมรับส่ิงที่เกิดข้ึน 

และร่วมกนัรับผิดชอบ และคอยให้ก าลงัใจกัน คอบรับมือ ในยามที่สงัคมภายนอก
อาจตัง้ค าถามถึงปัญหาดงักล่าว...” (น ้าใจ) 
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2) ครอบครัวยอมรับ 
ในอดีตหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้มีการด าเนินงานให้ความ

ชว่ยเหลือแม่วยัใสเพียงด้านเดียว จงึท าให้ครอบครัวไม่สามารถยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และ
ท าเร่ืองยกบุตรเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบหัน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้มี การปรับ
วิธีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสเป็นการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือและ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทิศทาง โดยหน่วยงานเป็นตวัเช่ือมประสานความสมัพนัธ์ของแม่วยัใสและ
พ่อแม่ ผู้ ปกครอง ท าให้แม่วัยใสและลูกน้อยท่ีเกิดมาได้กลับคืนสู่ครอบครัวเป็นจ านวนมาก 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้จัดกิจกรรม group support หรือ กิจกรรมต่างๆท่ีจัดขึน้
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้แม่วยัใสและครอบครัวได้ปรับความสมัพนัธ์กัน โดยหน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสจะมีการตดิตอ่ไปยงัพ่อแม ่ผู้ปครองของแมว่ยัใส เพ่ือเชิญให้มาเข้าร่วมกิจกรรม
ท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้ เป็นการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียน
ความคิด เล่าถึงกระบวนการและปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครอบครัว ท าให้พ่อแม่ผู้ปกครอง
ตระหนักถึงเหตุกาณ์ ท่ีเกิดขึน้  และมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ มีการเชิญวิทยากร 
ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ ปรับทศันคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้สามารถเข้าใจ
ถึงเหตุการณ์ อีกทัง้ชีใ้ห้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาท่ียั่งยืนอีกด้วย กิจกรรมเหล่านีท้ าให้พ่อแม ่
ผู้ปกครองเกิดทศันคติท่ีดี เกิดการยอมรับกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และพร้อมท่ีจะรับแม่วยัใสพร้อม
ลกูน้อยกลบัไปเลีย้งดตูอ่ไป 

 
“...พอเราท ากลุ่มแบบนี้ข้ึนเราพบว่าเราสามารถน าเด็กคืนสู่ครอบครัวเกือบ 

100% เรียกว่า 99.99 ก็ได้แล้วก็พร้อมกบัเด็กน้อยด้วย คือหลานของเขาที่เกิดออกมา 
จากการที่เร่ิมต้นที่เขาไม่ยอมรับเด็กที่เกิดออกมาจนกระทัง้เขายอมรับเราสามารถคืน
ครอบครัวได.้..”(ใจรัก) 

“...แต่พอมาอยู่แบบนี้ปุ๊ บท าให้รู้ว่ามันไม่ได้เกิดกับครอบครัวเราครอบครัว
เดียวยงัมีคนอื่น บางรายเกิดร้ายแรงกว่าอีกท าไมเขายงัผ่านมาได้ ผลคือท าให้เขา
ยอมรับเด็กที่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นการท าเร่ืองยกบุตรน้อยลงเพราะครอบครัวรับ
กลบัไปเกือบทัง้หมด...” (พิมใจ) 

“...พอเราไปท างานกบัครอบครัว ครอบครัวก็เกิดการยอมรับไงค่ะนี้แหละท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการยอมรับมากข้ึน เด็กก็ได้กลบัไปสู่ครอบครัวแทนที่ว่า
จะไปอยู่สถานสงเคราะห์ หรือว่าอยู่ทีอื่น่...” (ภูมิใจ) 
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3) ขาดความร่วมมือของผู้ปกครองอย่างต่อเน่ือง 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีการจดั

กิจกรรมท่ีเชิญพ่อแม่ ผู้ ปกครองของแม่วัยใสเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และปรับทัศนคต ิ
ความคิดของผู้ปกครอง แต่เม่ือด าเนินกิจกรรมไปได้สักระยะหนึ่งก็พบว่าบางครอบครัวเร่ิมไม่ให้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส และเข้าร่วมกิจกรรมไม่จบกระบวนการ แต่
ยงัมีสว่นหนึง่ท่ีให้ความร่วมมือจนจบกระบวนการ 

“...การให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง บางรายเขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
ติดต่อยาก บางคร้ังเราท างานกบัผู้ปกครองสกั 10 ราย ท าไปท ามาอาจจะเหลือสกั 3-
4 รายก็จะมีขาดๆหายๆไป แต่ว่าข้อดี คือ ครอบครัวบางครอบครัวเขาให้ความร่วมมือ
เราตลอดจนจบงานเนีย้ รวมถึงเด็กดว้ยบางคนก็ดี บางคนเกเรก็มี...” 

“...แรกๆผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือกบัเราเลย เพราะเขายอมรับไม่ได้ที่ลูก
ท้อง เราพยายามจัดกิจกรรมและเชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรม บางรายมาแค่
ครั้ง สองครั้งก็หายไปเลย เพราะเขายอมรับไม่ได.้..” 

 
3.3.2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ให้บริการ 

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ ให้บริการ ได้แก่ ผู้ อ านวยการบ้านพัก นักจิตวิทยาคลินิก
และนกัสงัคมสงเคราะห์นัน้ จากการศกึษาผู้วิจยัพบวา่สามารถแบง่ออกได้ 2 สว่น ได้แก่ เจตคตท่ีิดี
ตอ่การท างาน และ องค์กรทางเลือกของการชว่ยเหลือ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

3.3.2.1 เจตคตทิี่ดีต่อการท างาน 
1) ช่วยเขาเท่ากับพัฒนาตนเอง 

จากการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยพบว่า เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องใน
กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแม่วยัทกุท่านมีความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลือแม่วยัใสและผู้หญิง เด็กท่ี
ประสบปัญหาในสงัคมเม่ือตนเองได้ปฏิบตัิงานและให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส หรือ ผู้ ท่ีเดือดร้อน
จนสามารถผ่านพ้นวิกฤตปัญหานัน้ได้ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานทกุคนเกิดความรู้สึกท่ีดีกบัตวัเอง
ท่ีสามารถช่วยเหลือบุคคลอ่ืนให้พ้นจากปัญหาท่ีประสบได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานมีความ
เข้าอกเข้าใจความรู้สกึของแม่วยัใสและสิ่งท่ีตนเองกระท านัน้เป็นพฤตกิรรมทีพึ่งประสงค์และมีการ
พฒันาตนเองเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือบคุคลอ่ืนตอ่ไป จงึท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสประสบความส าเร็จกับกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจนสามารถท าให้แม่วยัใสกลับ
เข้าสูส่งัคมได้อยา่งปกติ 
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 “...ส่วนของบคุลากรก็จะเป็นในส่วนของการพฒันาทัง้ตวัเขาเองและตวัเขาก็
ไดพ้ฒันาช่วยเหลือคนอืน่ดว้ย...” (ใจดี) 

 
2) จากร้อนสู่เยน็ 

จากการเก็บข้อมลูกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสามารถท าให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงตนเองมากขึน้นอกจากการพฒันาตนเองแล้วยัง
เกิดการควบคุมอารณ์ของตนเองท่ีดีขึน้ เน่ืองจากการท างานกับเด็กและแม่วัยใสท่ีเป็นผู้ ท่ี
เดือดร้อนท่ีต้องการความช่วยเหลือท าให้เจ้าหน้าท่ีต้องท าหน้าท่ีเป็นเสมือนพ่ีเลีย้ง เพ่ือน และ
ผู้ปกครองท าให้การท างานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีอยู่ใกล้ชิดแม่วยัใสและบุตรเกิดความรู้สึก
เข้าใจถึงปัญหาและต้องการชว่ยเหลือแมว่ยัใสให้ผา่นเหตกุารณ์นีไ้ปได้ 

 
“...จากเมื่อก่อนเราเป็นคนใจร้อนอยู่คะ แต่พอมาท างานอยู่ที่นี่ อย่างว่ามา

อยู่กบัเด็กๆ หรือ ว่าคนทอ้งท าใหเ้ราอารมณ์ดีข้ึนเยอะ...”  (ดีใจ) 
 

3) รู้สึกดีช่วยเหลือสังคม 
การท างานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสและบตุรของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงาน

ในหน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสนีเ้ป็นการให้ความชว่ยเหลือผู้ เดือดร้อนในสงัคมกลุม่หนึง่ท่ี
เป็นผู้ หญิง และเด็ก แม่วัยใสถือเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีไต้องการดูแลให้ความช่วยเหลือ เน่ืองจากการ
ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมท าให้เกิดภาวะเส่ียงต่างๆทัง้แม่วยัใสและบุตรนครรภ์ ปัญหาการไม่ยอมรับของ
ครอบครัว และปัญหาการถูกตีตราจากสงัคมท่ีตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร จากการเก็บข้อมูลพบว่า 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัมีความรู้สกึท่ีดีกบัการท างานให้ความช่วยเหลือสงัคม 
เน่ืองจากมีมูลเหตุการท างานท่ีอยากให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนเป็นและยังรู้สึกอีกว่าการท างานให้
ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสนัน้เป็นการชว่ยเหลือสงัคมอีกด้วย 

“...ถ้าเป็นความรู้สึกของเรา เรารู้สึกดีค่ะ เพราะเป็นงานช่วยเหลือสงัคม เรา
ไดช่้วยเขาอย่างทีเ่ราตัง้ใจเอาไว.้..” (ดีใจ) 

“...ส่วนตัวผลที่ได้ช่วยเหลือที่ได้กับตัวเอง ตัวเองก็จะรู้สึกดี เพราะไม่มี
ผลกระทบร้ายแรงอะไร เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นภาระของสงัคม และเขาก็สามารถ
ใช้ชีวิตประจ าวนัไดใ้นสงัคมข้างนอกค่ะ...” (น ้าใจ) 
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3.3.2.2 องค์กรทางเลือกของการช่วยเหลือ 
1) ให้พลังชีวิต 

จากการศกึษาข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ และการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้
ข้อมูลส าคญั ได้แก่ ผู้ อ านวยการหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั และ เจ้าห น้าท่ีปฏิบตัิการท่ี
เก่ียวข้อง พบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เป็นหน่วยงานท่ีเป็นทางเลือกส าหรับแม่วยั
ใส และผู้หญิงท่ีตัง้ครรภ์ไม่พร้อม แต่ต้องการตัง้ครรภ์ตอ่เน่ือง หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสจะด าเนินการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสอย่างรอบด้าน เพ่ือให้แม่วยัใสและบตุรกลบัคืนสูค่รอบ
ครอบครัวและสามารถด าเนินชีวิตได้อยา่งปกตสิขุ 

 “...ท าให้เกิดปรากฏการณ์หรือว่าท าให้คนที่เจอปัญหาตรงนี้มีทางออกอื่น
นอกจากการท าลายชีวิต นีก็้คือทางช่วยเหลืออีกทางหน่ึง เป็นทางเลือกให้เขาได ้เป็น
ทางเลือกที่ยัง่ยืน ไม่ใช่แก้ปัญหาชั่วครั้งชัว่คราว เป็นทางเลือกที่มนัจะท าให้ชีวิตเขามี
พลงัต่อไปทีจ่ะด าเนินต่อได.้..” (ใจดี) 

“...ระดบัองค์กรคิดว่าประสบความส าเร็จค่ะที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วม
โลก แลว้ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึงทีส่ามารถช่วยเขาได้...” (พอใจ) 

 
2) มุ่งช่วยเหลือมากกว่าแสวงหาก าไร 

จากการศีกษาข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ และการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้
ข้อมูลส าคัญ พบว่า หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้สองหน่วยงานเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs) ท่ีได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือ
ช่วยเหลือเหย่ือของสงัคม ซึ่งได้แก่ผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาท่ีหลากหลาย เช่น ปัญหาความ
รุนแรง, ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ, และปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี ้
เกิดขึน้ในสงัคมไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัมีหลายหน่วยงานและหลายบุคคลเล็งเห็นถึงปัญหา
และความส าคัญของผู้ หญิงและเด็กจึงรวมตัวกันจัดตัง้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีลักษณะ
หน่วยงานทางเลือกส าหรับแม่วยัใสเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาการตัง้ครรภ์ก่อน
วยัอนัควร หรือ ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมของแม่วยัใสเป็นปัญหาหนึ่งท่ีควรได้รับการดแูลและแก้ไขปัญหา
อย่างยัง่ยืน เน่ืองจากแม่วยัใสส่วนใหญ่มีอายนุ้อยเป็นบุคคลท่ีจะเติมโตไปเป็นทรัพยากรของชาต ิ
แต่เม่ือเกิดปัญหาการตัง้ครรภ์ขึน้อนัเน่ืองจากสาเหตใุดก็ตาม หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสพร้อมให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้แม่วัยใสมีท่ีพึ่งพิง และท่ีพักอาศัย
ชัว่คราว จึงมีการด าเนินงานให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้หญิงและเด็กทกุกรณีโดยผ่านกิจกรรมตา่งๆให้
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ อีกทัง้สนับสนุนนโยบายของรัฐและเสนอแนวทางในการ
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ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเหล่านี ้จนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัในสงัคม เกิดเป็นองค์กรท่ีมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ ด้านการให้ความชว่ยเหลือ และเป็นแหลง่เรียนรู้ของนิสิต นกัศกึษา อีกด้วย 

 
“...ด้วยหน่วยงานเป็นองค์ NGO  ที่อยากจะช่วยเหลือคนอยู่แล้วไม่ได้หาผล

ก าไรหน่วยงานก็บรรลวุตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ค่ะ...” (น ้าใจ) 
“...ถ้าในระดับองค์กรเนี้ยก็ตามความคาดหวังขององค์กรนะ เพราะเรา

คาดหวงัว่าจะช่วยเหลือเขาได้จนสามารถผ่านพน้วิกฤติ หรือ ปัญหาทีเ่ขาเจอมาได้ มี
หลายเคสออกไปประสบความเร็จแลว้กลบัมาช่วยเหลือก็มีเยอะมาก...” (พิมใจ) 

 “...องค์กรถือว่าเป็นทีรู้่จกัและได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะตรงนี้ไม่ใช่แค่ดูแล
ผู้หญิงและเด็ก ตรงนี้เป็นทัง้ที่ฝึกงาน เป็นทัง้ที่เรียนรู้ศึกษาดูงานทัง้ของแพทย์ ของ
พยาบาล นกัศึกษาสงัคมสงัเคราะห์ ส่ิงเหล่านี้ก็จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของน้องๆเร่ือง
ของการใหค้วามช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็ก...”  (ใจดี) 

 
3) การร่ัวไหลของเจ้าหน้าที่ 

แม้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานหลาย
ต าแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส แต่เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานอยู่กับ
ปัญหาของคนท่ีมีความซบัซ้อน ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานหลายคนเกิดความเครียดและเกิดสภาพ 
ภาวะ เบิร์นเอาท์ซินโดรม (Burn-out Syndrome) ท่ีส่งผลต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ให้เกิดความเบื่อ เหน่ือยล้า จึงต้องการหาอะไรท่ีแปลกใหม่ อีกทัง้สวสัดิการท่ีหน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสได้มอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานทกุทา่นอาจยงัไม่เพียงพอตอ่ความต้องการจึง
เกิดการโยกย้ายหน่วยงาน หรือ ลาออกเพ่ือย้ายท่ีท างานใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเองมีผลท าให้องค์กรขาดการท างานท่ีต่อเน่ืองกับแม่วัยใสของเจ้าหน้าท่ี และต้องเร่ิมสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัแมว่ยัใสใหมท่ัง้หมด 

 
“...การรั่วไหลของบคุลากรด้วยปัญหาต่างๆ มนัก็เลยเป็นอปุสรรคใหญ่เพราะ 

ว่าองค์กร หรืองานมนัเป็นเพียงแค่รูปธรรม แต่ข้างในคือตวับคุคลที่เป็นทรัพยากรที่มี
คณุค่ามากที่สดุ ถ้าไม่มัน่คง มีการรั่วไหล ของบุคคลต่อให้องค์กรดียงัไง มีชื่อเสียง
ยงัไงก็อยู่ล าบากผมเองก็อยากให้องค์กรแบบนี้ องค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก
แบบนีอ้ยู่ต่อไป...” 
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“...การท างานในทีมเนี้ยก็จะเป็นในเร่ืองของนกัสงัคมที่มีการเข้า-ออกของ
บคุคลที่มีการรับเข้า และลาออกของเจ้าหน้าที่ อย่างเราท างานกนัมานาน 10-20 ปี
เนีย้ก็จะอยู่กนัยาว แต่นกัสงัคมรุ่นใหม่ เมื่อเขามีโอกาสถา้สอบติดหน่วยงานอืน่เขาก็
ขอลาออกไปค่ะ ตรงนี้เราเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้ มันยากจริง เพราะอนาคตเขา
อย่างอนันีม้นัเอกชน อนย่างเขาไปไดร้าชการเขาก็ตอ้งเลือกราชการสิ...” 

ส่วนที่ 4 รูปแบบและกลไกการความช่วยเหลือแม่วัยใส 
จากการศึกษาเก็บข้อมูลครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ข้อมูลในส่วนท่ี 3 มูลเหต ุ

กระบวนการ และปลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือท าความ
เข้าใจรูปแบบและกลไกของการบริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในมิติมูลเหต ุ
กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับุคคลและองค์กร โดยการเก็บข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิง
ลึก(In-Depth Interview)และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องจากองค์กร A และองค์กร B พบว่า 
รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ 1)รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น 2)รูปแบบฟืน้ฟูเยียวยา
ทางจิตใจ 3)รูปแบบติดอาวุธทางปัญญา และ 4)รูปแบบคืนสู่ครอบครัว  ในแต่ละรูปแบบ
ประกอบด้วยกิจกรรม วิธีการ และผู้ รับผิดชอบ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาคลินิก 
ผู้ จัดการรายกรณี (Case Manager :CM) วิทยากรผู้ เช่ียวชาญ โรงพยาบาล และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง สามารถอธิบายได้ตามแผนภาพดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 รูปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใส 
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หมายเหตุ 

  นกัสงัคมสงเคราะห์    นกัศลิปะ 

   

ผู้จดัการรายการณี (CM)    วิทยากร/ผู้ เช่ียวชาญ 

   

  นกัจิควิทยาคลินิก    โรงพยาบาล  
    

สถานบนัศกึษา     หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
4.1 รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น 

รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น เป็นรูปแบบความต้องการท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดักิจกรรมท่ีขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและความ
ต้องการท่ีสามาถน าไปเป็นการตอ่ยอดต้นทนุชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1)กิจกรรมดแูลทางกาย และ 2)
กิจกรรมตอ่ยอดต้นทนุชีวิต สามารอธิบายได้ดงันี ้

4.1.1 กิจกรรมดูแลทางกาย 
เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสด าเนินการร่วมกับ

สถานพยาบาลเพ่ือให้การดแูลช่วยเหลือแม่วยัใสด้านสขุภาพร่างกาย เน่ืองจากแม่วยัใสหลายราย
เม่ือเกิดเหตกุารณ์ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขาดความรู้และความเข้าใจในกาดแูลทางด้านร่างกาย แตเ่ม่ือ
เข้าสู่รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น ด้วยกิจกรรมดแูลทางกายเป็นวิธีการท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสด าเนินการร่วมกับสถานพยาบาลเพ่ือให้การดแูลช่วยเหลือแม่วยัใสด้าน
สุขภาพร่างกาย เน่ืองจากแม่วยัใสหลายรายเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขาดความรู้และ
ความเข้าใจในกาดูแลทางด้านร่างกาย แต่เม่ือเข้าสู่ รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น
ของณึปแบบและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแล้วหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
จะมอบหมายให้ นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือ CM ติดต่อประสานงานสถานพยาบาลเพ่ือท าการฝาก
ครรภ์ให้กับแม่วยัใส หากแม่วยัใสยงัไม่ได้รับการฝากครรภ์กับสถานพยาบาล CM ต้องท าหน้าท่ี
เสมือนเพ่ือนและพี่เลีย้งท่ีต้องพาแมว่ยัใสไปฝากครรภ์ ในระหวา่งท่ีพกัอาศยัอยูใ่นบ้านพกัรอคลอด
ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส CM จะท าหน้าท่ีดแูลพาแม่วยัใสไปพบแพทย์เม่ือแม่วยั
ใสมีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ในกรณี แม่วัยใสคลอดบุตรแล้วน าไปฝากเลีย้งท่ีเนอสเซอร่ีนัน้
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หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะดแูลสขุภาพบตุรให้เบือ้งต้นเช่นกนั อาทิเช่น การฉีดวคัซีน 
การเจ็บป่วยพืน้ฐาน เป็นต้น ภายหลังจากการพาไปฝากครรภ์และพาไปพบแพทย์เม่ือมีอาการ
เจ็บป่วยแล้วนัน้ เม่ือถึงก าหนดคลอดบุตรหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสยังคงต้อง
ด าเนินการตดิตามการนดัพบแพทย์เพ่ือให้แม่วยัใสได้รับการดแูลอยา่งครบถ้วน  

4.1.2 กิจกรรมอุดหนุนทุนต่อยอด 
กิจกรรมอดุหนุนทุนต่อยอด เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส

จดัขึน้เพ่ือสร้างความมัน่คงทางด้านการเงินให้กบัแมว่ยัใสเป็นส่วนหนึง่ท่ีท าให้แม่วยัใสมีทนุในการ
ตอ่ยอดและเร่ิมต้นชีวิตใหม่เม่ือผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแล้ว โดยหน่วยงานท่ี
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้สนบัสนนุให้แม่วยัใสฝึกอาชีพ หรือ ช่วยเหลืองานของหน่วยงานและ
ให้คา่ตอบแทนเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กบัแม่วยัใสในระหว่างท่ีอยู่ในบ้านพกัรอคลอดนี ้อีกทัง้หน่วยงาน
ท่ีให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสได้มีการจดัโครงการเพ่ือสนบัสนนุเงินทนุส าหรับให้แมว่ยัใสได้มีเงินทนุ
ส าหรับเร่ิมต้นชีวิตใหม่ โดยต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ โดยกิจกรรมสร้าง
ความมัน่คงนีป้ระกอบวิธีการ นอกจากนีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสให้การสนบัสนนุของ
ใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใสและบุตรเพ่ือให้แม่วยัใสสามารถเลีย้งดแูลบุตรได้อย่างเหมาะสมโดย 
นกัสงัคมสงเคราะห์ หรือ CM จะเป็นผู้จดัสรรดแูลให้ตามความความต้องการของแม่วยัใสและตาม 
CM ของแมว่ยัใสรายนัน้เห็นสมควร 

4.2 รูปแบบฟ้ืนฟูเยียวยาทางจิตใจ 
เป็นกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจัดขึน้โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือฟื้นฟู เยียวยาจิตใจของแม่วัยใสและครอบครัวของแม่วัยใสให้มีสุขภาพจิต
เข้มแข็ง ปรับทศันคติ และยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ โดยหน่วนงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
จะมี การพดูคยุกับแม่วยัใสในระหว่างท่ีพกัอาศยัชัว่คราวท่ีบ้านพกัรอคลอด เป็นการพุดคยุรับฟัง
ปัญหา สอบถามถึงสภาพจิตใจ ความรู้สึกในขณะนัน้ พร้อมทัง้สังเกตพฤติกรรมของแม่วัยใส
เพ่ือให้แมว่ยัใสเกิดความผ่อนคลายและให้ก าลงัใจในการเผชิญปัญหาเป็นการพดูคยุอยา่งตอ่เน่ือง
โดย CM ท่ีเป็นผู้ดแูลแม่วยัใสจะเป็นผู้ รับผิดชอบ หรืออาจมีนกัสงัคมสงเคาะห์ท่านอ่ืนร่วมด้วยใน
กรณีท่ีแม่วยัใสรายนัน้มีปัญหาท่ีซบัซ้อน นอกจากนีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสยงัได้จดั
กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือฟืน้ฟูเยียวยาจิตใจด้วยศิลปะบ าบดั เน่ืองจากแม่วยัใสหลายรายรู้สึกผิดท่ีท า
ให้ครอบครัวต้องอบัอาย ท าให้เกิดปมภายในใจของแม่วยัใส การเยียวยาด้วยศิลปะท าให้ โดยนกั
ศิลปะบ าบัดท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญได้เห็นถึงปมภายในใจของแม่วัยใสท าให้หน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสสามารถช่วยเหลือ ฟืน้ฟูจิตใจแม่วยัใสได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจาก
การฟื้นฟูสภาพจิตใจของแม่วัยใสแล้วหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสยังด าเนินการฟื้นฟู
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สภาพจิตใจของพอ่แม ่ผู้ปกครองของแม่วยัใส เน่ืองจากเม่ือเกิดเหตกุารตัง้ครรภ์ไมพ่ร้อมของแมว่ยั
ใสแล้วหลายครอบครัวเกิดความเครียด ไม่ยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และหาทางออกไมเ่จอ แต่
เม่ือหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้จดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน
แล้ว ซึง่นกัสงัคมสงเคราะห์ของหนว่ยงานจะเชิญกลุ่มพอ่แม ่ผู้ปกครองท่ีผา่นพ้นประสบการณ์และ
เหตกุารณ์แล้วมาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ทศันคตร่ิวมกนัและมีเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญเสริมความรู้ 
ความเข้าใจท าให้หลายครอบครัวเกิดการยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และส่งผลตามมาคือแม่วยั
ใสและบตุรท่ีเพิ่งเกิดสามารถกลบัไปอาศยัอยูก่บัครอบครัวได้เชน่เดมิ 

4.3 รูปแบบตดิอาวุธทางปัญญา 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ สร้างทกัษะชีวิต และพฒันาศกัยภาพตา่งๆ แมว่ยัใสท่ีอยูใ่น

ความดแูลของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส หรือเรียกว่า “ติดอาวุธทางปัญญา” ซึ่งแตล่ะ
บุคคลจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต พัฒนาศักยภาพท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมและความเห็นของ CM ของแม่วัยใสแต่ละราย ประกอบด้วย 1)เสริมสร้างความรู้ 2)
เสริมสร้างทกัษะ และ 3)วางแผนครอบครัว สามารถอธิบายได้ดงันี ้

4.3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ือสร้างเสริมความรู้

ให้กับแม่วยัใสโดยการสนบัสนุนให้แม่วยัใสได้เข้ารับการศึกษาต่อทัง้ในระบบและนอกระบบโดย 
CM และนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้ ติดต่อประสานงานกับสถานศึกษา เช่น โรงเรียนท่ีเป็น
เครือข่าย ศนูยการศกึษานอกระบบประจ าเขตพืน้ท่ีนัน้ เป็นต้น เพ่ือให้แม่วยัใสได้เข้ารับการศกึษา
ต่อในระดบัท่ีตนเองก าลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาภาคบงัคบั และเสริมสร้างความรู้การดูแล
ครรภ์ อาหารการกิน การดแูลครรภ์ทัง้ก่อนและหลังคลอดเพ่ือให้แม่วยัใสได้มีความรู้ในการดแุล
ตนเองและบุตรท่ีอยู่ในครรภ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วัยได้เชิญ
วิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่แมว่ยัใส  

4.3.2 เสริมสร้างทักษะ 
เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ควมช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะท่ี

จ าเป็นให้แก่แมว่ยัใส เชน่ ทกัษะการดแูลตนเอง ทกัษะอนามยัเจริญพนัธ์ และสอนทกัษะชีวิต เป็น
ต้น ในส่วนนีน้ักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสอาจจะเป็นผู้ ด าเนิน
กิจกรรมเอง หรือ เชิญวิทยากรผู้ เช่ียวเป็นผู้ให้ความรู้และเสริมสร้างทกัษะนัน้ โดยการลงมือปฏิบตัิ
เพ่ือสร้างความคุ้นชินหรือ สร้างความเข้าใจท่ีถกูต้อง  
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4.3.3. วางแผนครอบครัว 
กิจกรรมวางแผนครอบครัว เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส

จดัขึน้เพ่ือวางแผนครอบครัวให้กับแม่วยัใสป้องกันการตัง้ครรภ์ซ า้ในอนาคต โดยหน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะสอนการคมุก าเนิดให้กบัแม่วยัรุ่น และในบางรายมีการรับสวสัดิการฝ่ัง
ยาคุมก าเนิดเป็นระยะเวลา 5 ปี นับหลังจากคลออดบุตรจากภาครัฐ นอกจากนีห้น่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสยงัสอนให้แม่วยัใสรู้จกัการยบัยัง้ช่างใจท่ีเป็นต้นเหตขุองปัญหาทัง้หมด 
โดยเป็นการด าเนินงานของ CM นกัสงัคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลกรณีท่ีแม่วยัใส
รับสวสดักิารฝ่ังยาคมุก าเนิด 

4.4 รูปแบบคืนสู่ครอบครัว 
รูปแบบคืนสู่ครอบครัวเป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีแม่วยัใสผ่านกระบวนการ

ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสและรูปแบบอ่ืนๆมาแล้ว ดังนัน้รูปแบบคืนสู่ครอบครัวเป็นรูปแบบท่ี
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสด าเนินงานภายหลังจากแม่วัยใสได้รับบริการให้ความ
ช่วยเหลืออาจจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ ได้รับบริการจากทุกรูปแบบ เน่ืองจากรูปแบบคืนสู่
ครอบครัวเป็นการด าเนินงานประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัวในการเลีย้งดแูลบตุรท่ี
เกิดใม่และแม่วยัใสท่ีต้องดูแลบตุรของตนเอง ประกอบด้วย 1)กิจกรรมประเมินความพร้อมก่อนสู่
ครอบครัว และ 2)กิจกรรมทางเลือกดแูลบตุร สามารถอธิบายได้ดงันี ้

4.4.1 กิจกรรมประเมินความพร้อมก่อนสู่ครอบครัว 
จากการเก็บข้อมูลพบว่าหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสทัง้สององค์กรจะ

ประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัว เพ่ือให้วางแผนให้การสนบัสนนุตอ่ไปเป็นรายกรณี 
โดยนักสังคมสงเคราะห์ และ CM จะเดินทางไปดูบ้านพักของครอบครัวแม่วัยใส เงินเก็บสะสม 
สถานท่ีท างาน พูดคยุกับเพ่ือนร่วมงาน และครอบครัว เพ่ือประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและ
ครอบครัวก่อนออกจากบ้านพักรอคลอดแล้วกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัว และเม่ือแม่วัยใส
กลบัไปอาศยัอยู่กับครัวได้สกัระยะหนึ่ง CM หรือนกัสงัคมสงเคราะห์จะมีการโทรติดตอ่สอบถาม
พดูคยุกบัแม่วยัใสและครอบครัว สอบถามสภาพความเป็นอยู ่ณ ปัจจบุนั และหากมีการเลีย้งบตุร
ท่ีไม่เหมาะสม อาจมีการเย่ียมบ้านอีกครัง้เพ่ือประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัวใน
การเลีย้งดแูลบตุรอยา่งเหมาะสม 

4.4.2 กิจกรรมทางเลือกดูแลบุตร 
เป็นกิจกรรมท่ีเป็นทางเลือกให้กบัแม่วยัใสและครอบครัว ภายหลงัแม่วยัใสคลอด

บุตร แม่วยัใสจะอยู่ในช่วงพักฟื้นช่วงนีเ้องหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะการให้ความ
ชว่ยเหลือตดัสินใจทางเลือกเป็นรูปแบบการให้ค าปรึกษา พดูคยุ สอบถาม ภายหลงัแมว่ยัใสคลอด
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บุตร เพ่ือสอบถามการตัดสินใจของแม่วัยใสอีกครัง้หนึ่งภายหลังผ่านกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใส ซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะให้ค าปรึกษาแม่วัยใสร่วมกับ
ครอบครัวเพ่ือตดัสินใจทางเลือก ได้แก่ 1)ฝากเลีย้งบุตร และ 2)สรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งเป็น
บริการสังคมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจัดสรรขึน้เพ่ือให้แม่วัยใสได้ประเมินความ
พร้อมของตนเองในการเลีย้งดแุลบุตรและท ากิจกรรมอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น ไปเรียน
หนงัสือ ไปท างาน เป็นต้น แตห่ากแม่วยัใสและครอบครัวรายใดไมป่ระสงค์เลีย้งดแูลบตุร CM หรือ 
นกัสงัคมสงเคราะห์จะประเมินความพร้อมรอบด้านอีกครัง้และสอบถามความต้องการเพ่ือยืนยนั 
หากยืนยนัไม่ประสงค์รับเลีย้งดแุลบตุรหน่วยงานแม่วยัใสจะติดตอ่ประสานงานไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการจดัหาครอบครัวอปุถปัภ์เพ่ือดแูลเดก็ตอ่ไปในระยะยาว 

ส่วนที่ 5 แนวทางทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของสังคม 

ในส่วนนีมี้วตัถุประสงค์ค้นหาแนวทางทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงัคมโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือเสนอแนวทางทางการพัฒนา
รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสงัคม จากการศึกษา 
พบว่า แนวทางทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมมีความสอดคล้องกนักับสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือ
แมว่ยัใส ในสว่นท่ี 2.3 บทท่ี 4 ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 

5.1 แนวทางการพัฒนาในระดับปฏิบัตงิาน 
5.1.1 การเข้าถงึกลุ่มแม่วัยใส 

ปัจจุบนัแม้ว่าเป็นยุคโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเจริญเติบโตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แต่ยงัคงมีแม่วยัใสจ านวนไม่น้อยท่ียงัเข้าไม่ถึงบริการสวสัดิการสงัคมท่ีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ
เอกชนจดัสรร เน่ืองจากขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ืองท าให้มีเพียงแม่วยัใสจ าหนึง่เท่านัน้ท่ี
เข้าถึงโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม ดังนัน้การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนชุมชน 
อาสาสมคัรเพ่ือให้แมว่ยัใสเข้าถึงโอกาสและได้รับสวสัดิการสงัคมจงึมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
 

“...เพราะบางครั้งเนี้ยประชาสมัพนัธ์ไปสกัพกัแล้วก็หยุดการเข้าถึงมนัยาก แล้ว
บางครอบครัวที่อยู่ในชุมชนถ้าบ้านหน่ึงเกิดมีลูกสาวท้องข้ึนมาไม่มีมีพ่อ หรือ เหตผุล
อะไรก็แล้วแต่เนี้ย คนที่เข้าถึงพวกเราถือว่าเขามีโอกาสดีมากๆที่เข้าถึงพวกเรา พวก
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เราก็ได้ช่วยเขา แต่ก็คิดว่ามีอีกเยอะที่เข้าไมถึงตรงนี้ แล้วเขาก็ล าบากยากแค้นกนัเอง
ภายในครอบครัว ในชุมชน มนัต้องท าประชาสมัพนัธ์ในชมุชนดว้ย ตอ้งผ่านผูน้ าชมุชน 
อสม. พวกนี.้..” (ใจรัก) 

 
5.1.2 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

การท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายและการได้รับความร่วมมือท่ี ดีจาก
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเป็นหวัใจหลกัของการท างานท่ีท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้อย่างคอบคลุมทุกด้าน ตัง้แต่การจดัการเร่ืองการศึกษาต่อเน่ือง 
การฝึกอาชีพ การฟืน้ฟูเยียวยา เสริมสร้างความรู้และพฒันาศกัยภาพ ดงันัน้การท างานร่วมกับ
ภาคีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็งของหนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจงึท าให้
เกิดการพฒันาบริการสวสัดกิารสงัคมให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสอยา่งตอ่เน่ือง 
 

“...แม่หน่วยงานจะท างานด้านนีม้าเนินนาน แต่ความสามารถในการใหบ้ริการได้
อย่างครบวงจรนั้นเกิดข้ึนได้เพราะความสัมพนัธ์อันดีกับภาคีการท างานที่มีความ
ช านาญในเร่ืองเฉพาะด้าน และการรู้แหล่งทรัพยากรและมีความสามารถในการ
ประสานกบัแหล่งทรัพยากรนัน้ๆ และนกัวิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ เพือ่ให้เกิดการ
วางแผนช่วยเหลือย่างเป็นระบบ...” (สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ) 

 
5.2 แนวทางพัฒนาระดับองค์กร 

5.2.1 เสริมสร้างพลังในคนท างาน 
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรหลกัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนด าเนินงานของ

องค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณื และการ
เข้าร่วมอบรมพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงและพฒันาตนเองใน
การท างานให้บริการการให้ความช่วยเหลือ อีกทัง้ยังมีเครือข่ายในการสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีอีกด้วย 

 
“...นอกจากการประชุมทีมภายในทกุๆวนัแล้ว อีกหน่ึงระบบทีส่นบัสนนุคนท างาน

เพื่อความเป็นธรรมทางเพศ ได้แก่ การออกจากพื้นที่เดิมๆ อย่างสถานที่ท างานไปยงั
พื้นที่ใหม่ที่มีความปลอดภัย เต็มไปด้วยมิตรภาพและความไว้วางใจกัน เพื่อพฒันา
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ตนเองและเพื่อให้ตนเองได้มีการทบทวนกบัชีวิตการท างานที่ผ่านมา กิจกรรมหน่ึงคือ
การได้รับการเสริมพลงัและได้รับการฟ้ืนฟูอ านาจภายในของตนเอง ผ่านการพบปะ
แลกเปลี่ยนกับคนที่ท างานด้านเดียวกันจากหน่วยงานอื่น... ” (สมาคมส่งเสริม
สถานภาพสตรี ในพระอุปถมัป์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ธินดัดามาต)ุ 

 
5.2.2 สรรหาแหล่งเงนิทุนสนับสนุน 

แม้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือม่วยัใสจะมีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสและครอบครัวอย่างครอบคลุมแต่อย่างไร หน่วยงานให้ความช่วยเหลือยังมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณสนับสนุนในการบริหารด าเนินงานจากการได้รับบริจาคเงินทุนและสิ่งของ ดังนัน้ 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจึงต้องมีการสรรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงาน
เพ่ือให้หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสเกิดความยัง่ยืน 

 
“...บา้นนีอ้ยู่ดว้ยเงินบริจาค ช่วงหลงัเงินบริจาคจะไดใ้นส่วนของคนไทยในจ านวน

ที่ไม่เยอะ ท าให้เราต้องคิดเหมือนกนัว่าจะหาความยัง่ยืนให้บ้านนี้อยู่ได้ หรือ อาจจะ
ต้องมีกิจกรรมอะไรสกัอย่างที่เป็นรายได้ท าให้บ้านนี้อยู่ได้อย่างยัง่ยืน ในเร่ืองของ
ค่าใช้จ่ายเร่ืองของการบริหาร...” (ใจดี) 

 
5.3 แนวทางการพัฒนาระดับนโยบาย 

การผลักดันให้เป็นสวัสดกิารสุขภาพถ้วนหน้า 
การให้บริการจดัสวัสดิการสงัคมของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสเป็น

เพียงหน่วยงานทางเลือกหนึ่งและยังมีเง่ือนไขในการให้บริการสวัสดิการสังคมท่ีเป็นระยะยาว 
รวมถึงข้อจ ากัดทางกฎหมาย เพ่ือให้แม่วัยใสได้รับการจัดสวัสดิการสังคมตามสิทธิตาม
พระราชบญัญตักิารปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 อยา่งตอ่เน่ือง 
 

“...จริงๆแล้วองค์กร NGOs ก็พยายามผลกัดันเร่ืองของการจัดสวสัดิการให้แม่
วยัรุ่นผลกัดนัเพือ่เสนอเชิงนโยบายของภาครัฐ จริงอยากให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานหลกั
เป็นคนจดัสวสัดิการใหม้นัถว้นหนา้เหมือน 30 บาทอ่ะ...” (ใจรัก) 
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 จากการศึกษาแนวทางทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่
วัยใสที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมแสดงให้เหน็แนวทางในการ

พัฒนาทัง้ในระดับปฏบิัตงิาน ระดับองค์กร และระดับนโยบาย ที่สามารถพัฒนา
ทัง้ในด้านผู้ให้บริการและองค์กรเพื่อให้ตอบสนองตามความต้องการของ

ผู้รับบริการที่เปล่ียนแปลงในอนาคต 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครัง้นีใ้ช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการศึกษา
แนวทางการศึกษาเฉพาะรายกรณี  (Case Study) แบบ Instrument Cases โดยผู้ วิจัยได้
ท าการศกึษาองค์กรพฒันาเอกชนท่ีให้บริการสงัคมบ้านพกัรอคลอดให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ใน
พืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีเนือ้หาสาระเก่ียวกบัการศกึษามลูเหต ุกระบวนการ และผลการให้
ความช่วยเหลือแม่วัยใสในระดับบุคคลและองค์กรซึ่งข้อมูลท่ีปรากฎนีไ้ด้มาจากการรวบรวม
เอกสารต่างๆและการเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิานในต าแหนง่ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัการให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใส และในบทสดุท้ายบทท่ี 5 
นีผู้้ วิจยัจะน าเสนอผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา เพ่ือ
น าไปตอ่ยอดการศกึษาวิจยัในอนาคตโดยมีรายละเอียดดงันี ้

สรุปและอภปิรายผล 
การศึกษารูปและกลไกการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส : กรณีศกึษาหน่วยงานท่ีให้ความ

ชว่ยเหลือแม่วยัใส ในพืน้ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร ครัง้นีผู้้วิจยัสนใจศกึษาองค์กรพฒันาเอกชนท่ี
มีบ้านพักรอคลอด เน่ืองจากองค์กรพัฒนาเอกชนนับได้ว่าแบ่งเบาหน้าท่ีของภาครัฐและมีการ
ด าเนินงานท่ีสะดวก คล่องตวั มีการด าเนินงานขึน้อยู่กับนโยบายการตดัสินใจขององค์กรพมันา
เอกชน ซึ่งไม่มีขัน้ตอนท่ีย่งยากจึงท าให้ รวดเร็วกว่าภาครัฐ ผู้ วิจยัขอน าเสนอข้อค้นพบท่ีเป้นบท
สรุปและอภิปรายผลควบคู่กันไปตามประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้น าเสนอในบทท่ี 4 ซึ่ง
ครอบคลมุความมุ่งหมายของการศึกษาทัง้ 2 ประเด็น ได้แก่ ท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของ
การให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสในมิติมูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดับบุคคลและ
องค์กร และแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคม โดยน าเสนอประเดน็ตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1. มลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบับคุคลและองค์กร 
1.1 มลูเหตกุารให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
1.2 กระบวนการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 
1.3 ผลลพัธ์การให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสในระดบัองค์กรและบคุคล 

สว่นท่ี 2. รูปแบบและกลไกการให้บริการสวสัดิการสงัคมให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส  
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ส่วนท่ี 3 แนวทางการส่งเสริมพฒันารูปแบบบริการสวสัดิการสงัคมท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของสงัคมวฒันธรรมไทย  

 
1.มูลเหตุ กระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดับบุคคลและองค์กร 

1.1 มูลเหตุการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
1.1.1 มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของผู้รับบริการ 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการขอผู้ รับบริการ  
พิจารณาได้ 2 มลูเหต ุได้แก่  

1) มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของแม่วัยใส เม่ือศึกษถึงมูลเหตุ
ความต้องการของแม่วัยใสท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือ พบว่าสามารถสามารถพิจารณาได้ 4 
มลูเหตไุด้แก่ 1.1)ต้องการให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางกาย แม่วยัใสท่ีเดินทางมาติดตอ่ขอรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสต้องการท่ีจะตัง้ครรภ์ต่อ และต้องการ
ได้รับการดแูลด้านร่างกายด้วยการพาไปฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาล 1.2)ต้องการของใช้จ าเป็น แม่
วยัใสและครอบครัวหลายรายมีความพร้อมและยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แตเ่น่ืองด้วยมีฐานะ
ยากจนจงึท าให้ขาดแคลนของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแมว่ยัใสและบตุร หนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสจึงมีการสนบัสนนุของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใสและบตุร 1.3)ต้องการเรียนต่อ เน่ืองจาก
แม่วยัใสอยู่ในช่วงวยัเรียน เม่ือเกิดเหจุการณ์ตัง้ครรภ์ไม่พร้อมขึน้จึงต้องหยุดการเรียนกลาง เม่ือ
สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วจึงต้องการกลบัไปศกึษาตอ่ในระดบัชัน้ท่ีตนเองศกึษาอยู่ 1.4)ต้องการ

แก้ไขปัญหา เม่ือเกิดการตัง้ครรภืไม่พร้อมแม่วยัใสหลายรายขาดความรู้ในการดแุลตนเองและ
บตุรในครรภ์จงึต้องการคนคอยชีแ้นะชว่ยคดิแก้ไขปัญหา 

2) มูลเหตุท่ีความต้องการของครอบครัวแม่วัยใส เม่ือศึกษามูลเหตุ
ภาวะเรียกร้องของครอบครัวแม่วยัใส พบว่าพิจารณาได้ 2 มูลเหต ุได้แก่ 2.1)แจ้งสิทธิผู้เสียหาย 
ในกรณีท่ีแม่วัยใสละครอบครัวเป็นผู้ เสียหาย และขาดความรู้ทางด้านกฎหมายและขัน้ตอน
กระบวนการยตุิธรรมท าให้แม่วยัใสและครอบครัวเกิดความกงัวล หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสจึงมีการให้ความรู้และท าความเข้าใจกบัครอบครัวเพ่ือท าการเรียกร้องสิทธิต่างๆท่ีควรได้รับ 
2.2)สนับสนุนเลีย้งดู ครอบครัวแม่วัยใสส่วนใหญ่อยู่ในฐานะปานกลางจนถึงยากจนท าให้
ครอบครัวไม่สามารถดแูลแม่วยัใสได้ จึงต้องการท่ีจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแมว่ยัใส  

เม่ือพิจารณาแล้วสามารถเทียบเคียงได้กับทฤษฎีจิตวิทยาตามแนวคิด
ความต้องการตามล าดบัขัน้ของมาสโลว์ (Maslow) ท่ีอธิบายเก่ียวกับความต้องการของมนษุย์จดั



  131 

อยู่ในล าดบัขัน้ต ่าสุดไปสูงสุดท่ีต้องการซึ่งมีอยู่ 5 ขัน้ด้วยกัน ในมูลเหตุของความต้องการของ
ผู้ รับบริการท่ีกล่าวมานี ้อยู่ในล าดับขัน้ท่ี 1-4 ท่ีแม่วัยใสต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และสงัคม ท่ีสามารถท าให้แม่วยัใสและครอบครัวสามารถตัง้ครรภ์ต่อเน่ืองและมี
การดแูลตนเองได้อย่างเหมาะสม ทัง้ยงัสอดคล้องกับ ยศวดี อยู่สขุ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัญหา
เชิงจิตสงัคมและสิ่งแวดล้อม และการประเมินความจ าเป็นด้านร่างกายและจิตสงัคม ในหญิงวยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์อย่างตอ่เน่ืองในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ : การศกึษาเฉพาะกรณี ในคลินิก
ฝากครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า หญิงวยัรุ่นตัง้ครรภ์ทัง้ 3 ไตรมาส มีความต้องการใน
เร่ืองของค าแนะน าเร่ืองการดูแลตนเองขณะตัง้ครรภ์และหลังคลอดบุตรจากบุคคลใกล้ชิด และ
บคุลากรทางการแพทย์ รวมทัง้ต้องการมีผู้ดแูล/ผู้ช่วยเหลือในการดแูลบตุรโยเฉพาะอยา่งยิ่งความ
ต้องการด้านอารมณ์จิตใจ เน่ืองจากหญิงวยัรุ่นตัง้ครรภ์ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงด้านร่างกาย 
และอารมจิตใจ ซึ่งมีผลต่อกันอย่างหลีกเล่ียงได้ยาก หญิงวัยรุ่นตัง้ครรภ์ผู้ ให้ข้อมูลจึงมีความ
ต้องการในด้านอารมณ์จิตใจ การให้ก าลงัใจ การให้คณุคา่ และการไมต่ าหนิตเิตียน 

1.1.2 มูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการจากผู้ให้บริการ  
จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามูลเหตุท่ีเกิดจากความต้องการของผู้ ให้บริการ 

พิจารณาได้ 2 มลูเหต ุได้แก่ 
1) ตอบสนองความต้องการของตนเอง เม่ือศกึษามลูเหตท่ีุเกิดดจาก

ความต้องการของผู้ ให้บริการท่ีตอบสนองตอ่แรงปรารถนา พบว่าพิจารณาได้ 2 มลูเหต ุได้แก่ 1.1)

อยากช่วยเหลือคือปณิธานที่มุ่งม่ัน เจ้าหน้าท่ีของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสมีจิตใจท่ี
อยากช่วยเหลือผู้ ท่ีเดือดร้อนและมีปณิธานท่ีมุ่งท่ีอยากจะช่วยเหลือผู้ หญิงและเด็กจึงเป็น
แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสอย่างเต็มท่ี เม่ือได้ท างานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสจึงเกิดความรู้สกึดีท่ีตนได้ช่วยเหลือผู้ อ่ืนตามท่ีตัง้ใจไว้ 1.2)การช่วยเหลือเท่าก

กับท าตามพันธกิจของพระเจ้า ความเช่ือทางศาสนาเป็นมูลเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมให้
ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส เน่ืองจากยึดตามหลกัค าสอน
ทางศาสนาเป็นแนวปฏิบตัแิละเกิดจิตใจท่ีมีความเอือ้เฟือ้เผือ้แผแ่ก่ผู้ อ่ืน 

2) ท าตามนโยบายขององค์กร เม่ือพิจารณามูลเหตุท่ีเกิดจากความ
ต้องการของผู้ ให้บริการท่ีท าตามนโยบายขององค์กรแล้ว พบว่าพิจารณาได้ 2 มูลเหต ุได้แก่ 2.1)

ท าตามวัตถุประสงค์ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีวตัถปุระสงค์องค์กรท่ีมุง่มัน่ให้ความ
ช่วยเหลือผู้หญิงและเด้กในสังคมให้สามารถหลดพ้นจากปัญหา 2.2)ยึดวิสัยทัศน์การท างาน 
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นอกจากการก าหนดวตัถปุระสงค์ขององค์กรท่ีชดัเจนแล้ว หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสยงั
มีวิสยัทศัน์ให้ความชว่ยเหลือผู้ญิงและเดก็ท่ีเดือดร้อนในสงัคมทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ  

เม่ือพิจารณาแล้วสามารถเทียบเคียงได้กับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Albert Bandura. 1986) ท่ีอธิบายการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ท่ี
ประกอบด้วย 3 ด้าน ซึ่งมูลเหตุความต้องการของผู้ ให้บริการนัน้เกิดจากเจ้าหน้าท่ีมีปฏิสัมพันธ์
ภายในระหว่างบคุคล ท่ีส่งผลให้ความตัง้ใจท่ีอยากให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสและด าเนินงานตาม
วตัถปุระสงค์และวิสยัทศัน์ขององค์กร อีกทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและตวับุคคลท่ี
สง่ผลให้เกิดความเช่ือทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือ  

1.2 กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นขัน้ตอนการให้ความช่วยเหลือแม่วยั

ใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีการเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิง
ลึก(In-Depth Interview) ผู้ ให้บริการ พบว่ากระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสประกอบด้วย 
กระบวนก่อนให้ความช่วยเหลือ กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือ และกระบวนการหลังให้
ความช่วยเหลือ ซึ่งกระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีความต่อเน่ืองกนัสามารถอธิบายได้
ดงันี ้

1.2.1 กระบวนการก่อนให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 
กระบวนการก่อนให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสเป็นกระบวนการแรกท่ีหนว่ยงาน

ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเร่ิมต้นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยให้ความส าคญักับการเก็บ
ข้อมลูเบือ้งต้นท่ีเป็นข้อมูลส่วนบคุคลและให้การช่วยเหลือแม่วยัใสเบือ้งต้น โดยกระบวนการก่อน
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสประกอบด้วย 4 วิธีการ ได้แก่ 1)การซักประวัติ เป็นการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ได้ประวตัิส่วนบุคคล ประวตัิสขุภาพ และประวตัิปัญหาตา่งๆท่ีแม่วยัใสประสบ ซึ่งเป็นการ
ให้ความชว่ยเหลือเบือ้งต้นเพ่ือให้ได้ของข้อมลูใช้ประกอบเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสต่อไป 2)ประเมินสภาพจิต เป็นการประเมินสภาพจิตใจและอารณณ์ของแม่วยัใสผลจาก
การประเมินสภาพจิตใจและอารมณ์นีส้ามารถน ามาใช้เพ่ือจัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา
สภาพจิตใจของแมว่ยัใส โดยมีนกัจิตวิทยาของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสเป็นผู้ประเมิน 
หากพบแม่วยัใสท่ีมีความผิดปกติหรือมีอาการทางจิตเวชหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะ
ติดต่อประสานงานเพ่ือส่งตวัรักษาไปยงัโรงพยาบาล 3)ตรวจสอบสิทธิการรักษา เป็นวิธีการท่ี
หน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่แม่วยัใสในการรับบริการ
ทางการแพทย์ ในกรณีท่ีสิทธิการรักษาพยาบาลของแม่วัยใสอยู่ต่างจังหวัด หรือ ห่างไกลจาก
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส 4)ท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการ  เป็น
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กระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของแม่
วยัใสและครอบครัวแม่วัยใส เพ่ือวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว และ 5)วางแผนช่วยเหลือ เป็นวิธีการท่ีนกัสงัคมสงเคราะห์ จะรวบรวมข้อมูลของ
แม่วยัใสและร่วมกันพูดคยุวางแผนแนวทางการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเพ่ือจดัสรรกิจกรรมท่ี
เหมาะสมและให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสด้านอ่ืนๆอยา่งรอบด้านเป็นรายกรณี 

1.2.2. กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือ 
กระบวนขณะให้ความช่วยเหลือ เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความ

ช่วยเหลือแม่วยัใสด าเนินงานดแูลแม่วยัใสในขณะท่ีอยู่ในบ้านพกัรอคลอด ซึ่งหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือผ่านวิธีการท่ีหลากหลายในระหว่างท่ีพกัอาศยั
ในบ้านพกัรอคลอด โดยวิธีการตา่งๆมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือแม่วยัใสทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และสงัคม อีกทัง้สร้างเสริมความรู้และเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นตา่งๆให้กบัแมว่ยัใส ได้แก่ 1) ฝาก

ครรภ์  ภายหลังจากการซักประวัติและเก็บข้อมูลหากพบว่าแม่วัยใสยังไม่ได้ฝากครรภ์กับ
โรงพยาบาล หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะพาแม่วยัใสไปฝากครรภ์กบัโรงพยาบาลตาม
สิทธิการรักษาปฐมภูมิ เพ่ือตรวจสุขภาพและรับบริการทางการแพทย์ 2) ติดตามนัดแพทย์ เม่ือ
ด าเนินการฝากครรภ์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ระหว่างท่ีพกัอาศยัรอคลอดจนถึงหลงัคลอดท่ีหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีเป็นผู้ จดัการรายกรณี (CM) จะติดตามนัดพบ
แพทย์ของแม่วัยใสเพ่ือให้แม่วยัใสได้รับการดูแลอย่างครบถ้วนทัง้ก่อนคลอด ระหว่างรอคลอด 
และหลงัคลอด 3) รับฟังปัญหาอย่างต่อเน่ือง แม่วยัใสหลายรายท่ีเม่ือเกิดเหตกุารณ์ตัง้ครรภ์ไม่
พร้อมขึน้รู้สึกผิด เสียใจท่ีท าให้ครอบครัวผิดหวงั จึงท าให้เกิดความเครียด เพ่ือสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างแม่วยัใสและเจ้าหน้าท่ีรวมทัง้เพ่ือให้แม่วยัใสคลายความเครียดและผ่อนคลาย เจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะเข้าไปพูดคุย ปลอบใจ ให้ก าลังใจแม่วัยใสอย่าง
ตอ่เน่ือง สอบถามรับฟังถึงปัญหาและความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ และชีแ้นะแนวทางแก้ไขในขณะเดียวกนั 
4) ศิลปะบ าบัด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้จดักิจกรรมเพ่ือบ าบดั ฟืน้ฟูเยียวยา และ
พฒันาร่างกายจิตใจให้กลับมาสู่ความสมดลุในชีวิตอย่างปกติสุขของแม่วยัใสโดยผ่านกิจกรรม
ศิลปะบ าบดัทัง้แบบเด่ียวและรายกลุ่ม ซึ่งหน่วยงานให้แม่วยัใสได้เชิญผู้ เช่ียวชาญและนักศิลปะ
บ าบดัเป็นวิทยากรหรือผู้น ากิจกรรมนี ้5) แลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน   เป็นวิธีการ
ท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ือฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
สร้างความเข้าใจและสานความสัมพันธ์ในครอบครัว เน่ืองจากเม่ือเกิดเหตุการณ์ขึน้พ่อแม ่
ผู้ปกครองหลายคนคิดว่าลูกตนเองผิด หรือโทษท่ีตนเองเลียงลูกไม่ดี แต่เม่ือมีการแลกเปล่ียน
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ประสบการณเรียนรู้ท าให้หลายครอบครัวยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ เข้าใจแมว่ยัใสและยอมรับ
บตุรหลานของตนเองมากยิ่งขึน้ 6) ให้ความรู้ดูแลครรภ์ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสได้
มีการจดักิจกรรมอบรมหลกัสตูรตา่งๆท่ีแม่วยัใสสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ี
จ าเป็นแก่แม่วยัใสทัง้ระยะก่อนคลอด ระหว่างรอคลอด และหลงัคลอด ซึ่งกิจกรรมตา่งๆอาจมีการ
เชิญวิทยากร ผู้ เช่ียวชาญจากหน่วยงานต่างๆมาให้ความรู้ หรือ ผู้ น ากิจกรรมเป็นนักสังคม
สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา พยาบาลของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเอง 7) สนับสนุนการ

เรียนต่อ  แม่วัยใสท่ีเข้ารับบริการสวัสดิการสังคมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในช่วงวัยท่ีก าลังศึกษา 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจึงมีการสนับสนุนให้แม่วัยใสได้เข้าศึกษาต่อเพ่ือให้ได้วุฒิ
การศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบตามความสมัครใจ โดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีเป็นผู้จัดการ
รายกรณี (CM) จะเป็นผู้ ด าเนินการติดต่อโรงเรียน หรือ สถานศึกษาเพ่ือท าเร่ืองให้แม่วัยใสเข้า
ศกึษาตอ่ในโรงเรียนพืน้ท่ีใกล้เคียง 8) ดูแลตนเอง กิจกรรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตเป็นกิจกรรม
ท่ีออกแบบให้เป็นกิจกรรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมท่ีลงมือปฏิบตัิ ซึ่งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสจดักิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง จึงท าให้แม่วยัใสเข้าใจบริบท และเกิด
การเปล่ียนแปลงทศันคติจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 9) เตรียมพร้อมเลีย้ง

บุตร หน่วยงานให้ความช่วยแม่วัยใสจะให้แม่วยัใสได้เข้าไปช่วยดแูลเด็กท่ีอยู่ในเนอสเซอร่ีซึ่งมี
หลายช่วงวยัตัง้แต่แรกคลอดจนไปถึงเด็กโตเพ่ือสร้างความคุ้นเคยและพัฒนาทักษะการเลีย้งดู
ทารกให้กบัแม่วยัใสในชว่งเวลาท่ีวา่งจากกิจกรรม อีกทัง้เพ่ือเป็นการฝึกทกัษะการเลีย้งดแูลลกูเม่ือ
ลกูน้อยคลอดออกมา 10) ฝึกอาชีพ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีการให้แม่วยัใสฝึก
อาชีพตามท่ีตนสนใจและต้องการเข้ารับการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมนัน้มีระยะเวลาในการฝึก
อบรบมของแตล่ะหลกัสตูรไม่เทา่กนั ซึ่งการฝึกอาชีพตา่งๆนัน้แมว่ยัใสต้องได้รับความเห็นชอบจาก
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานท่ีเป็นผู้จดัการรายกรณี (CM) ด้วย เน่ืองจากบางหลกัสตูรแมว่ยัใสต้องมีความ
พร้อมทางด้านจิตใจ 11) เพิ่มรายได้ ระหว่งท่ีแมว่ยัใสพกัอาศยัชัว่คราวและรอคลอดหนว่ยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้สนบัสนนุให้แมว่ยัใสได้สร้างรายได้ให้แก่ตนเองจากการชว่ยงานภายใน
บ้านพกั ท าขนมขาย เพ่ือเป็นเงินเก็บต่อยอดส าหรับดแูลตนเองและบตุรในอนาคต หรือ เพ่ือเป็น
เงินเก็บสะสมเม่ือต้องกลับไปอยู่กับครอบครัว 12) อุดหนุนทุนไว้ต่อยอด หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้มีการให้การสนบัสนนุเงินทนุให้กบัแม่วยัใสเพ่ือเป็นเงินทนุในการเร่ิมต้นชีวิต
ใหม่และตอ่ยอดจากเดิม โดยต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้ 13) สอนให้รู้การ

คุมก าเนิด หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในพืน้ท่ีเขตชาญเมืองมีการสนบัสนุนและด าเนิน
ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือวางแผนครอบครัวให้กับแม่วยัใส เน่ืองจากแม่วยัใสส่วนใหญ่มีอายุ
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น้อยและยังไม่สามารถดูแลตนเองและลูกน้อยได้ ยังขาดรายได้ต้องพึ่งพารายได้จากพ่อแม ่
ผู้ ปกครอง ดังนัน้ ภายหลังจากคลอดลูกน้อยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะเสนอ
ทางเลือกให้กบัแม่วยัด้วยการคมุก าเนิดเป็นระยะเวลา 5 ปี หากต้องการตัง้ครรภ์อีกครัง้ก็สามารถ
ท าได้และสามารถดูแลตนเองได้ดีกว่าในอดีต 14) สอนให้ยับยัง้ช่างใจ หน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือยงัเล็งเห็นการแก้ปัญหาตัง้แตต้่นเหตนุัน้คือ การยบัยัง้ชัง่ใจของแม่วยัใส เน่ืองจากหาก
เกิดการควบคมุตนเองและยบัยัง้ชัง่ใจได้จะท าให้ไมเ่กิดปัญหาเหลา่นีต้ามมา  

1.2.3 กระบวนการหลังให้ความช่วยเหลือ 
กระบวนการหลังให้ความช่วยเหลือเป็น เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้

ความช่วยเหลือแม่วยัใสด าเนินการก่อนท่ีแม่วยัใสกลับกลับไปอาศยัอยู่กับครอบครัวพร้อมบุตร 
เพ่ือประเมินความพร้อมของแม่วัยใสและครอบครัวท่ีจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนแม่วัยใสให้
สามารถเลีย้งดแูลบตุรได้อย่างเหมาะสม ซึง่เป็นกระบวนการท่ีหน่วยงานให้ความขชว่ยเหลือแมว่ยั
ใสต้องด าเนินกบัแม่วยัทกุรายท่ีจะกลบัไปอาศยัอยู่กบัครอบครัว ได้แก่ 1)เยี่ยมบ้าน หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีการเย่ียมบ้านท่ีพกัอาศยัของแม่วยัใสโดยมีการประเมินความพร้อม
ของแม่วยัใสและครอบครัวอยา่งรอบด้านควบคูก่นั เพ่ือประเมินความพร้อมของครอบครัวท่ีจะดแูล
แม่วยัใสและบุตร ประเมินสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศยั สังคม ชุมชน โดยนักสงัคมสงเคราะห์และ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นผู้ประเมิน มีการไปพบปะพูดคยุกับนายจ้าง เพ่ือน
ร่วมงานเพ่ือสอบถามพฤติกรรมในขณะอยู่ท่ีท างาน ตรวจสอบสถานะทางการเงินของแม่วยัใสว่า
เพียงพอต่อการดแูละตนเองและลูกน้อยหรือไม่เพ่ือประเมินการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสต่อไป
และสนับสนุนสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่แม่วัยใสและบุตร 2)โทรติดตาม  หน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสยงัมีการตดิตาม โทรสอบถาม พดูคยุกบัแมว่ยัใสและครอบครัวหลงัแม่วยัใสและ
บุตรหลังออกจากบ้านพักของหน่วยงานแม่วยัใสได้ระยหนึ่ง ในบางรายอาจมีการเย่ียมบ้านเพ่ือ
ประเมินความพร้อมของครอบครัวในการเลีย้งดูแม่วยัใสและบุตรอีกครัง้หากพบว่ามีการเลีย้งดู
บุตรไม่เหมาะสม 3)ฝากเลีย้ง เป็นบริการสังคมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจัดขึ น้
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีต้องการเลีย้งดบูตุรด้วยตนเองและสามารถกลบัไปด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติ ในบางรายยงัอยู่ในกระบวนการตดัสินใจท่ีจะรับเลีย้งดแูลบุตรด้วยตนเอง หรือ ท าการ
ยกบตุรเพ่ือหาครอบครัวอปุถมัป์ตอ่ไป โดยหนว่ยงานท่ีให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใสมีการฝากเลีย้งดู
บุตร 2 ลกัษณะ ได้แก่ การฝากเลีย้งดบูุตรแบบระยะสัน้ และ ฝากเลีย้งดบูุตรแบบระยะยาว โดย
การฝากเลีย้งดูบุตรแบบระยะสัน้เป็นลักษณะฝากเลีย้งลูกน้อยแบบเช้าไป -เย็นกลับ (half-way) 
ส่วนการฝากเลีย้งดูบุตรแบบระยะยาวมีลักษณะการฝากเลีย้งแบบกึ่งถาวรแบบไม่มีระยะเวลา
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ก าหนดแน่นอนตายตวั แต่เม่ือแม่วยัใสพร้อมท่ีจะดแูลลูกน้อยเม่ือไรสามารถติดต่อหน่วยงานได้
และหน่วยงานจะท าการประเมินความพร้อมทัง้ของแม่วัยใสและครอบครัวก่อนน าบุตรหลาน
กลบัไปเลีย้งด ูโดยการฝากเลีย้งในลกัษณะนีมี้ข้อตกลงและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสก าหนดขึน้ 4) สนับสนุนของใช้ส าหรับแม่และบุตร หนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสมีการประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัวอย่างรอบด้านเพ่ือให้การช่วยเหลือและจดั
สวสัดิการของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใสและลูกน้อยต่อไป เช่น นมผง แพมเพิส เสือ้ผ้า ขวดนม 
เป็นต้น ตามหลักงานสังคมสงเคราะห์ ท่ี ต้องสนัสนุนปัจจัยท่ีจ าเป็นนอกจากท่ีพักอาศัย 
เคร่ืองนุง่หม่ อาหาร และยารักษาโรคแล้ว ของใช้จ าเป็นตา่งๆเม่ือแมว่ยัใสต้องเลีย้งบตุรด้วยตนเอง 
สิ่งของของใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วยัใสและบตุรจงึมีส่วนส าคญัในการสนนัสนนุให้แม่วยัใสสามารถ
เลีย้งดแูลบุตรได้อย่างเหมาะสม 5) สรรหาครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นบริการสงัคมท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจึดขึน้เม่ือแม่วยัใสคลอดบุตรออกมาแล้ว หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสจะมีการพูดคยุสอบถามแม่วยัใสและครอบครัวถึงแนวทางในการดแูลเลีย้งดบูุตรหลาน
ตอ่ไปในอนาคต ในเบือ้งต้นเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานได้มีการสอบถามพดูคยุตัง้แตค่รัง้เม่ือวางแผนการ
ชว่ยเหลือ แตเ่ม่ือผา่นกระบวนการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสทกุขัน้ตอนแล้วบางครอบครัวเกิดการ
เปล่ียนใจรับบุตรหลานดูแลด้วยตนเอง แต่บางครอบครัวเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสได้ประเมินความพร้อมรอบด้านแล้ว แตพ่บว่าครอบครัวมีสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
อนัตรายแก่เด็ก หรือ ไม่เหมาะสมเลีย้งด ูเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการพูดคยุแนะน าทางเลือกท่ีเป็นการ
ยกบุตรเพ่ือให้บุตรของแม่วัยใสท่ีเกิดมานัน้ได้รับการดแูลท่ีเหมาะสม แต่ขัน้ตอนการยกบุตรนัน้
ต้องผา่นการประเมินอยา่งรอบด้านแล้ว  

จากการศึกษากระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองหน่วยงานให้ควา
ช่วยเหลือแม่วัยใส เทียบเคียงได้กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีของ ทัลคอตต์ พาร์สันต์ (Tcloctt 
Parsons) อธิบายมิตมุลูเหตใุนระดบับคุคลของผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการโดยผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีตนเองก าลงัเผชิญอยู่และผ่านตวัแทนการถ่ายทอดในสงัคมผ่านสถาบนัการศกึษา
ท่ีท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของผู้ ให้บริการ และในมิติมูลเหตุ
ของผู้ ให้บริการท่ีท าตามนโยบายขององค์กร โดยมีวตัถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของหน่ วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีชดัเจนท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานยึดเป็นแนวทางปฏิบตัิงานในทิศทาง
เดียวกัน ในมิติกระบวนการท่ีมีการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสผ่านการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใส 3 กระบวนการ ได้แก่  1)กระบวนการก่อนให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส  
2)กระบวนการขณะให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส 3)กระบวนการหลงัหึความช่วยเหลือแม่วยัใสและ
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ในมิติผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ด้านผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเม่ือ
ระบบหน้าท่ี ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจัดขึน้เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ รับบริการและผู้ ให้บริการ และเทียบเยงได้กับกระบวนการปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ (สุเทพ เชาวลิต, 2547) ท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้จดักระบวนการก่อน
ให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใส ขณะหคึวามชว่ยเหลือแมว่ยัใส และกระบวนการหลงัให้ความชว่ยเหลือ
แม่วัยใสผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเย่ียมบ้าน การวินิฉัยปัญหาด้วยการรับฟังความต้องการ
เบือ้งต้นและการรับฟังปัญหาของแม่วัยใสและครอบครัว การให้การช่วยเหลือ และติดตามผลท่ี
เป็นกระบวนการหลงัให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับสิรินุช เสง่ียมศกัดิ์ (2548) ได้อธิบายการเผชิญ
ปัญหา ภาวะวิกฤต ของหยิงตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1)ระยะเผชิญ
ปัญหา  เป็นระยะเร่ิมต้นเมือผู้หญิงรับรู้วา่ตนตัง้ครรภ์ ผู้หญิงจะเร่ิมเรียนรู้ ปรับตวัและหาทางแก้ไข
ปัญหาให้กบัตนเอง 2)ระยะคล่ีคลายความทกุข์ เป็นระยะท่ีผู้หญิงไม่ต้องเผชิญปัญหาเพียงล าพงั 
ได้รักายอมรัจากคนใกล้ชินและคนเหล่านัน้ให้อภัยในความผิดพลาด ตลอดจนผู้หญิงมองเห็น
ทางเลือกอ่ืนๆ เช่น การรับรู้ว่ามีสถานท่ีต่างๆ ทีสามารถให้ความช่ยเหลือในขณะอุ้ มท้อง หรือ 
ต้องการท่ีพกัระหว่างรอคลอดได้ ท าให้ผุ้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ รู้สึกคล่ีคลายความทกุข์ และ
3)ระยะการใช้ชีวิตภายใต้บริบทสงัคม เป็นระยะท่ีผู้หญิงตัง้ครรภืไม่พึงประสงค์ได้คาดการณืและ
วางแผนการด าเนินชีวิตและการดแูลบตุรของตนเม่ือกลบัมาใช้ชีวิตภายใต้บริบทของสงัคม  

สดุาภรณ์ อรุณดี วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์ พรรณทิพย์ กาหยี และวรวฒุิ  พึ่งพกั 
(2559) ได้ศึกษาเร่ืองความต้องการของแม่วยัเยาว์เพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่
พร้อมในวยัรุ่น พบว่า แนวทางในการตอบสนองความต้องการเพ่ือเยียวยาแม่วยัเยาว์ ได้แก่ การ
เยียวยา ด้านจิตใจ การศึกษา การเลีย้งดบูุตร และการส่งเสริมความเข้าใจในครอบครัว และเพ่ือ
ป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวยัรุ่น ภาครัฐควรแสดงบทบาทในการส่งเสริมบทบาทของ
สถาบนัครอบครัวตอ่เยาวชน พฒันาหลกัสตูรการสอนเร่ืองเพศศกึษามีกระบวนการควบคมุส่ือท่ีไม่
เหมาะสมท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เยาวชน  จะเห็นได้ว่า
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีความต่อเน่ือง
และสอดคล้องกนั 
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1.3 ผลลัพธ์การให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสในระดับองค์กรและบุคคล 
1.3.1 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้รับบริการ 

จากการศกึษา พบว่าผลลพัธ์การให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของท่ีเกิดขึน้กับ
ผู้ รับบริการพิจารณาได้ 2 ประการ ได้แก่ 

1) การเปล่ียนแปลงของแม่วัยใส แม่วยัใสท่ีผา่นกระบวนการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท าให้แม่วัยใสเกิดเจตตตคิและ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ซึ่งประกอบด้วย 1.1)เจตคติที่เปล่ียนไป เม่ือแม่วยัใสผ่านกระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสจะเห็นได้ว่าแม่วัยใสเล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองมากขึน้ สามารถ
พฒันาศกัยภาพของตนเองได้จนสามารถเลีย้งบตุรได้อย่างเหมาะสม ในบางรายสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กบัผู้ อ่ืนท่ีประสบปัญหาได้อีกด้วย 1.2) พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง กระบวนการ
ให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท าให้แม่วัยใสหลายรายเกิดพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
เหมาะสมซึ่งแตกตา่งจากอดีตท่ีมีพฤตกิรรมก้าวร้าว หรือ มีพฤตกิรรมสุม่เส่ียงแก่ตนเอง 1.3) เลีย้ง

ลูกไปด้วย เรียนไปด้วย หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสนบัสนนุให้แม่วยัใสเข้าศกึษาต่อ
ทัง้ในระบบและนอกระบบ ท าให้แมว่ยัใสหลายรายจบการศกึษาภาคบงัคบัและในขณะท่ีศกึษาตอ่
ก็สามารถเลีย้งดูแลบุตรในขณะเดียวกัน 1.4)รู้สึกรักลูก หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
สนบัสนุนให้แม่วยัใสเลีย้งบุตรด้วยตนเอง โดยระหว่างท่ีอาศยัอยู่ท่ีบ้านพกัรอคลอดหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้ให้แม่วัยใสฝึกเลีย้งเด็กท่ีอาศยัในเนอสเซอร่ีของหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสเม่ือแม่วัยใสมีความคุ้ นเคยและมีความคิดท่ีเปล่ียนไปท าให้แม่วัยใสเกิด
ความรู้สึกรักบุตรของตนเอง 1.5) ตัง้ครภภ์ซ า้ แม้ว่าแม่วัยใสหลายรายจะผ่านกระบวนการให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสแล้ว แตย่งัพบวา่ยงัมีการตัง้ครรภ์ซ า้เกิดขึน้กบัแมว่ยัใส เน่ืองจากการท่ีแม่
วยัใสกลบัไปอยูก่บัสภาพแวดล้อมเดมิ สว่นใหญ่เกิดจากสาเหตขุองความรุนแรงในครอบครัว 

2) ครอบครัวเข้าใจ หน่วยงานมห้ความช่วยเหลือแม่วัยใสได้มีการ
ท างานกับครอบครัวจนครอบครัวเกิดการบอมรับและเข้าใจ ประกอบด้วย 2.1)ครอบครัว

สมานฉันท์ ครอบครัวของแม่วยัใสมีการท างานแบบสองทิศทางโดยให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ปรับ
ทศันคติ เม่ือครอบครัวแม่วยัใสน าไปปรับใช้กับคนในครอบครัวของตนท าให้เกิดการยอมรับกับ
ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้และร่วมกันรับผิดชอบดูแล ให้ก าลังใจกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีใน
ครอบครัว 2.2)ครอบครัวยอมรับ  หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสมีการจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ของครอบครัวแม่วยัใสท่ีผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือจน
สามารถกลับไปเลีย้งดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ครอบครัวของแม่วัยใสท่ีก าลัง
ประสบเหตุการณ์มองเห็นทางออกของปัญหา 2.3)ขาดความร่วมมือของผู้ปกครองอย่าง
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ต่อเน่ือง หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้เชิญครอบครัวของแม่วยัใสเข้าร่วมกิจกรรมท่ี
หน่วยงานจัดขึน้ แต่เม่ือด าเนินกิจกรรมไปได้สักระยะหนึ่งก็พบว่าบางครอบครัวเร่ิมไม่ให้ความ
ร่วมมือและขาดความตอ่เน่ืองกบัหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส และเข้าร่วมกิจกรรมไม่จบ
กระบวนการ 

เม่ือพิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ รับบริการสามารถเทียบเคียงได้กับ
แนวคดิของอลัเบอร์ต แบนดรู่า (Albert Bandura. 1986) ท่ีได้อธิบายการเกิดพฤตกิรรมของมนษุย์
เกิดจาก 2 สาเหตหุลกั ได้แก่ บคุคล (Person) และ สิ่งแวดล้อม (Environment)ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ 
2 ทิศทาง ซึ่งผลลพัธ์ท่ีเกิดกบัผู้ รับบริการการเปล่ียนแปลงของแม่วยัใสและครอบครัวยอมรับ เป็น
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและบุคคลท่ีแม่วัยใสเกิดเจตคติท่ีเปล่ียนแปลงไปรวมถึง
พฤติรกรรมท่ีเปล่ียนแปลงท าให้แม่วยัใสเห็นคณุค่าของตนเองมากยิ่งขึน้  อีกทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมกบัสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ของแม่วยัใสนัน้เกิดจากการ
ท่ีแม่วยัใสได้ผ่านกระบวนการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท าให้มี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปมีพฤติกรรมท่ีดีขึน้ สอดคล้องกบัหทยัทิพย์            ไชยวาที (2551) ได้
ศกึษาประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงตัง้ครรภ์ไมพ่งึประสงค์ พบวา่ หญิงตัง้ครรภ์ไมพ่ึ่งประสงค์ท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับความเข้าใจ ก าลงัใจท าให้หญิงตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์เร่ิมเห็นหนทางใน
การก้าวเดินต่อไปจากการชีห้นทางแก้ปัญหา ท าให้เกิดความรู้สึกต่อบุตรในครรภ์เปล่ียนไปจาก
เดิมท่ีไมรั่ก ไมต้่องการ กลายเป็นมีความรัก ความห่วงใย ผกูพนักบับตุรท่ีเป็นสายเลือดของตนเอง 
จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ รับบริการและการให้ความช่วยเหลือของผู้ ให้บริการมีความ
สอดคล้องและตอบสนองความมลูเหตขุงผู้ รับบริการการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส 

1.3.2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับผู้ให้บริการ 
จากการศกึษา พบว่าผลลพัธ์การให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสของท่ีเกิดขึน้กับ

ผู้ให้บริการพิจารณาได้ 2 ประการ ได้แก่ 
1) เจตคติที่ดีต่อการท างาน เป็นเจตคติของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานท่ีเม่ือ

ท างานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสแล้วเกิดความรู้สึกตอ่ตนเอง ประกอบด้วย 1.1)ช่วยเขาเท่ากับ

พัฒนาตนเอง  เจ้าหน้าท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสทุกท่านมีความตัง้ใจท่ีจะช่วยเหลือแม่วยัใส 
เม่ือแม่วยัใสและผู้ รับบริการสามารถผ่านพ้นวิกฤตปัญหาได้แล้วนัน้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทกคุนเกิด
ความรู้สกึดีกบัตนเองท่ีได้ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 1.2)จากร้อนสู่เยน็ เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานให้ความชว่ยเหลือ
แม่วยัใสเกิดความรู้สึกเปล่ียนแปลงตนเองมากขึน้นอกจากพัฒนาตนเองแล้วยังเกิดการควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ 1.3)รู้สึกดีท่ีช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานมีความรู้สึกท่ีดีกับการ
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ท างานให้ความช่วยเหลือสงัคม เน่ืองจากตอบสนองมูลเหตกุารท างานท่ีอยากให้ความช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนและยงัรู้สกึวา่การท างานนัน้ได้ชว่ยเหลือสงัคมอีกด้วย 

2) องค์กรทางเลือกของการให้ความช่วยเหลือ  การด าเนินงานของ
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท าให้เป็นองค์กรท่ีเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีขอรับความช่วยเหลือ
ได้เม่ือประสบปัญหา ประกอบด้วย 2.1)ให้พลังชีวิต เป็นหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือท่ีเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถช่วยเหลือแม่วยัใสแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืน 2.2)มุ่งช่วยเหลือมากกว่า

แสวงหาผลก าไร หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสเป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีวิสยัทศัน์และ
วตัถปุระสงคท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กท่ีประสบปัญหาเดือดร้อนในสงัคมจึงเป็น
หน่วยงานทางเลือกท่ีมีการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสตลอด 24 ชัว่โมงเพ่ือให้แม่วยัใส
ได้มีท่ีพักพึ่งพิงและท่ีพักอาศยัชัว่คราว มีการด าเนินงานให้บริการสงัคมท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้หญิงและเด็กในสงัคมจนเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ี
รู้จักของคนในสังคม 2.3)การร่ัวไหลของเจ้าน้าที่  หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสทัง้ 2 
องค์กรพบปัญหาการลาออกของเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานเกิดสภาพ ภาวะ เบิร์นเอาท์ซินโดรม (Burn-
out Syndrome) ท่ีส่งผลต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้เกิดความเบื่อ เหน่ือยล้า จึง
ต้องการหาอะไรท่ีแปลกใหม่ อีกทัง้สวสัดิการท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้มอบให้แก่
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานทกุทา่นอาจยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการ 

เม่ือพิจารณาถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัผู้ รับบริการสามารถเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกท่ีได้อธิบายการเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน (Empathy) โดยโกแมน (Golman. 
1998:27) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการเห็นอกเห็นใจประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 อย่าง ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานมีความเข้าใจแม่วยัใสท่ีก าลงัเผชิญปัญหาตัง้ครรภ์ไม่พร้อม อีกทัง้ยงัมีจิตใจ
ท่ีอยากให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส จึงท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานมีความรู้สึกท่ีดีเม่ือได้ท างานให้
ความชว่ยเหลือ 

ส่วนที่ 4 รูปแบบและกลไกการให้บริการสวัสดิการสังคมให้ความช่วยเหลือแม่วัย
ใส 

จากการศกึษาและเก็บข้อมลูกบัหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสองค์กร A และ
องค์กร B  พบว่ารูปแบบและกลไกการให้คามช่วยเหลือแม่วัยใสประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น รูปแบบฟืน้ฟเูยียวยาทางจิตใจ ติดอาวธุทางปัญญา คืนสู่
ครอบครัว ซึง่ทัง้ 4 รูปแบบมีความตอ่เน่ืองและสมัพนัธ์กนั สามารถอธิบายได้ดงันี ้
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1. รูปแบบตอบสนองความต้องการท่ีจ าเป็น เป็นรูปแบบท่ีหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือแม่วัยใสจัดขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานทางด้านร่างกายและความ
ต้องการต้นทุนชีวิตท่ีเป็นการอุดหนุนทุนไว้ต่อยอดในการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1.1 

กิจกรรมดูแลทางกายท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสด าเนินการร่วมกบัสถานพยาบาล
เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือแม่วยัใสด้านสุขภาพร่างกาย โดย CM จะท าหน้าท่ีติดต่อประสานงาน
และท าหน้าท่ีเสมือนพ่ีเลีย้งของแม่วัยใสเพ่ือพาแม่วัยใสฝากครรภ์กับสถานพยาบาลใกล้เคียง
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ทัง้นัย้งัติดตามนดัแพทย์ทัง้ในระหว่างตัง้ครรภ์ หลงัตัง้ครรภ์ 
รวมถึงดูแลนัดบุตรของแม่วัยใสด้วยเช่นกัน 1.2 กิจกรรมอุดหนุนทุนต่อยอด เป็นกิจกรรมท่ี
หนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแม่วยัใส จดัขึน้เพ่ือสร้างความมัน่คงทางการเงินให้กบัแมว่ยัใสส าหรับ
เป็นทนุในการตอ่ยอดและเร่ิมต้นชีวิตใหม่โดยหน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสสนับสนนุให้แม่
วยัใสฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ในระหวา่งท่ีพกัอยูท่ี่บ้านพกัรอคลอด และมีโครงการให้ทนุสนบัสนนุ
เงินทนุโดยแมว่ยัใสต้องยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงของโครงการ นอกจากนีย้งัมีการสนบัสนนุของ
ใช้ท่ีจ าเป็นส าหรับแม่วัยใสและบุตรเพ่ือให้แม่วัยใสสามารถเลีย้งดูตนเองและบุตรได้อย่าง
เหมาะสม โดยนกัสงัคมสงัเคราะห์ และ CM จะประเมินการชว่ยเหลือยา่งรอบด้านในแตล่ะรากรณี 

2. รูปแบบฟ้ืนฟูเยียวยาทางจิตใจ เป็นรูปแบบท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา จิตใจ แม่วยัใสและครอบครัวให้มีสุขภาพจิตท่ีดี  ปรับ
ทศันคติและยอมรับกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีกิจกรรมท่ี
ดูแลสุขภาพจิต ประกอบด้วย  2.1 การรับฟังอย่างต่อเน่ือง โดย CM จะมีการพูดคุยรับฟัง
ปัญหาและเร่ืองราวต่างๆอย่างต่อเน่ืองร่วมกับนักจิตวิทยาคลินิกในบางครัง้ สอบถามถึงสภาพ
จิตใจ ความรู้สึกในขณะนัน้ พร้อมทัง้สงัเกตพฤติกรรมของแม่วยัใสเพ่ือให้แม่วยัใสเกิดความผ่อน
คลายและให้ก าลงัใจในการเผชิญปัญหา นอกจากนีห้น่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสยงัได้จดั
กิจกรรมท่ีจดัขึน้เพ่ือฟืน้ฟเูยียวยาจิตใจด้วยศลิปะบ าบดั 2.2 กิจกรรมศิลปะบ าบัด เป็นกิจกรรมท่ี
จดัขึน้เน่ืองจากแม่วยัใสหลายรายรู้สึกผิดท่ีท าให้ครอบครัวต้องอบัอาย ท าให้เกิดปมภายในใจของ
แม่วยัใส การเยียวยาด้วยศิลปะท าให้ โดยนกัศิลปะบ าบดัท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญได้เห็นถึงปมภายในใจ
ของแม่วยัใสท าให้หน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสามารถช่วยเหลือ ฟืน้ฟูจิตใจแม่วยัใสได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม และ 2.3 กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้หน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสยงัจดักิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ทศันคติร่วมกันและมีเชิญวิทยากรผู้ เช่ียวชาญเสริมความรู้ ความเข้าใจท าให้
หลายครอบครัวเกิดการยอมรับกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้และส่งผลตามมาคือแม่วยัใสและบุตรท่ีเพิ่ง
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เกิดสามารถกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวได้เช่นเดิมโดยได้เชิญพ่อแม่ ผู้ ปกครองท่ีผ่านพ้น
ประสบการณ์และเหตกุารณ์แล้วมาร่วมแลกเปล่ียนความรู้ทศันคตร่ิวมกนั 

3. รูปแบบติดอาวุธทางปัญญา เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้ สร้างทกัษะชีวิต 
และพฒันาศกัยภาพตา่งๆ แม่วยัใสท่ีอยูใ่นความดแูลของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส ซึ่ง
แต่ละบุคคลจะได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะชีวิต พัฒนาศกัยภาพท่ีแตกต่างกันขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ือสร้างเสริมความรู้ให้กบัแม่วยัใสโดยการสนบัสนนุให้แม่วยัใสได้
เข้ารับการศึกษาต่อทัง้ในระบบและนอกระบบโดย CM และนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานกบัสถานศกึษา เพ่ือให้แม่วยัใสได้เข้ารับการศกึษาตอ่ในระดบัท่ีตนเองก าลงัศกึษาอยู่
และจบการศกึษาภาคบงัคบั และเสริมสร้างความรู้การดแูลครรภ์ อาหารการกิน การดแูลครรภ์ทัง้
ก่อนและหลังคลอดเพ่ือให้แม่วัยใสได้มีความรู้ในการดุแลตนเองและบุตรท่ีอยู่ในครรภ์ได้อย่าง
เหมาะสม 3.2 เสริมสร้างทักษะ จัดขึน้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะท่ีจ าเป็นให้แก่แม่วยัใส เช่น ทกัษะ
การให้นมบตุร ทกัษะการดแูลตนเอง ทกัษะอนามยัเจริญพนัธ์ และสอนทกัษะชีวิต เป็นต้น ในส่วน
นีน้ักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสอาจจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมเอง 
หรือ เชิญวิทยากรผู้ เช่ียวเป็นผู้ ให้ความรู้และเสริมสร้างทกัษะนัน้ นอกจากนีย้งัส่งเสริมทกัษะการ
ฝึกอาชีพให้กบัแม่วยัใสเพ่ือให้แม่วยัใสได้น าไปประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่แม่วยั
ใสและครอบครัวได้ 3.3 วางแผนครอบครัว เป็นกิจกรรมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส
จดัขึน้เพ่ือวางแผนครอบครัวให้กับแม่วยัใสป้องกันการตัง้ครรภ์ซ า้ในอนาคต โดยหน่วยงานท่ีให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะสอนการคมุก าเนิดให้กบัแม่วยัรุ่น และในบางรายมีการรับสวสัดิการฝ่ัง
ยาคุมก าเนิดเป็นระยะเวลา 5 ปี และยังสอนให้แม่วัยใสรู้จักการยับยัง้ช่างใจท่ีเป็นต้นเหตุของ
ปัญหาทัง้หมด โดยเป็นการด าเนินงานของ CM นกัสงัคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาล
กรณีท่ีแมว่ยัใสรับสวสดักิารฝ่ังยาคมุก าเนิด 

4. รูปแบบคืนสู่ครอบครัว เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้ภายหลังจากท่ีแม่วัยใสผ่าน
กระบวนการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสและรูปแบบอ่ืนๆมาแล้ว ดงันัน้รูปแบบคืนสู่ครอบครัวเป็น
รูปแบบท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสด าเนินงานภายหลังจากแม่วัยใสได้รับบริการให้
ความช่วยเหลืออาจจะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ ได้รับบริการจากทุกรูปแบบ เน่ืองจากรูปแบบ
คืนสู่ครอบครัวเป็นการด าเนินงานประเมินความพร้อมของแม่วยัใสและครอบครัวในการเลีย้งดแูล
บตุรท่ีเกิดใม่และแม่วยัใสท่ีต้องดแูลบุตรของตนเอง ประกอบด้วย 4.1 กิจกรรมประเมินความ

พร้อมก่อนสู่ครอบครัว เป็นกิจกรรมท่ีหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสต้องด าเนินการกบัแม่
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วยัใสทกุราย เพ่ือปะเมินความพร้อมของครอบครัวและแม่วยัใสก่อนกลบัไปพกัอาศยักบัครอบครัว
เช่นเดิม โดยหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจะมีการเดินทางไปดบู้านพักอาศยั ตรวจสอบ
เศรษฐกิจการเงินของแม่วยัใสและครอบครัว สถานท่ีท างานของแม่วยัใส เพ่ือประเมินความพร้อม
และให้การสนบัสนนุให้การชว่ยเหลือแม่วยัใสตอ่ไป และเมื่อแม่วยัใสกลบัไปอาศยัอยูก่บัครอบครัว
ตามเดิมแล้ว หน่วยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสจะมีการโทรตดิตามสอบถมความเป็นอยูข่องแม่
วยัใสและบุตร รวมถึงครอบครัวเพ่ือสอบถามความเป็นอยู่ปัจจุบนั 4.2 กิจกรรมทางเลือกดูแล

บุตร เป็นบริการสงัคมท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสจดัขึน้เพ่ือเป็นทางเลือกให้กบัแม่วยั
ใสท่ียงัไม่พร้อมดูแลบุตร หรือ ไม่ประสงค์รับบุตรไปดูแล หากแม่วยัท่ีต้องการฝากเลีย้งบุตรต้อง
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสก าหนด ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกัน
ออกไป แต่หากแม่วัยใสและครอบครัวรายใดไม่ประสงค์เลีย้งดูแลบุตร CM หรือ นักสังคม
สงเคราะห์จะประเมินความพร้อมรอบด้านอีกครัง้และสอบถามความต้องการเพ่ือยืนยัน หาก
ยืนยันไม่ประสงค์รับเลีย้งดูแลบุตรหน่วยงานแม่วัยใสจะติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการจดัหาครอบครัวอปุถปัภ์เพ่ือดแูลเดก็ตอ่ไปในระยะยาว 

เม่ือพิจารณารูปแบบและกลไกการให้บริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือ
แม่วยัใสแล้ว เทียบเคียงได้กบัทฤษฎีระบบท่ีลทูซ์ (Lutz) ในทษวรรษท่ี 1940และเฮิร์น (Hearn) ใน
ทศวรรษท่ี1950 ได้อธิบายทฤษฎีระบบในงานสงัคมสงเคราะห์ แบ่งออกเป็น 5 ระบบด้วยกัน คือ 
1) ระบบผู้ ใช้บริการ (client system) คือ บุคคลท่ีเป้าหมายต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือ 
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนา หรือ ฟื้นฟูสภาพ อาจจะเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือ 
ชมุชน 2) ระบบผู้ ให้บริการ (change agent system) คือ นกัสงัคมสงเคราะห์และวิชาชีพอ่ืนๆ ใน
ทีมงานท่ีด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไข พัฒนา หรือ ฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ ใช้บริการ 3)
ระบบแห่งปัญญา (target system) คือ ระบบท่ีนกัสงัคมสงเคราะห์ต้องการการเปล่ียนแปลงเพราะ
ถือว่าเป็นปัญหาของผู้ ใช้บริการ ท าให้ผู้ ใช้บริการได้รับความเดือดร้อน หรือมีผลต่อสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี ระบบแห่งปัญญาไม่ได้หมายถึงแค่บุคคล  แต่อาจเป็นสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาวะทางเศรษฐกิจ  สงัคม และการเมือง กฎระเบียบต่างๆท่ีเป็นสาเหตแุห่งปัญหา 4) 
ระบบด าเนินการ (action system) คือ กระบวนการด าเนินงานทกุสิ่งอยา่งท่ีผู้ใช้บริการ ผู้ ให้บริการ 
และระบบแห่งปัญหา กระท าร่วมกนัเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมทัง้ผู้ เก่ียวข้อง และทุกสิ่งท่ีเกิดขึน้
จากการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนทัง้หมด 5)ระบบสภาพแวดล้อม (supra system) คือ สิ่งท่ี
อยู่ เหนือจากระบบทัง้ส่ีในเบือ้งต้น ซึ่งอาจรวมถึงสถาบันในสังคมต่างๆ กลุ่มคนในสังคม 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ระบบสภาวะแวดล้อมอาจเป็นอุปสรรคหรือ
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สนับสนุนการด าเนินงานสังคมสงเคราะห์ให้บรรลุเป้าหมายก็ได้ เป็นระบบท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเห็นได้ว่ารูปแบบและกลไกการให้บริการสวัสดิการสังคมให้
ความช่วยเหลือแม่วยัใสมีการด าเนินงานท่ีประกอบผู้ รับบริการ คือ แม่วัยใสและครอบครัว และผุ้
ให้บริการคือ เจ้าหน้าท่ีผฏิบัติงานในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส ผ่านการให้ความ
ชว่ยเหลือในรูปแบบตา่งๆท่ีประกอบด้วยกิจกรรม วิธีการ และผู้ รับผิชอบ จนท าให้แมว่ยัใสสามารถ
กลบัไปอาสยัอยู่กับครอบครัวได้เช่นเดิม สอดคล้องกับ องัคณา  ณรงค์ฤทธ์ิ และ มาลี  สบายย่ิง 
(2561) ได้อธิบายการปรับตัวจากการตัง้ครรภ์ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา มี 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านอตัมโนทศัน์ นกัศกึษามีความรู้สกึเห้นคณุคา่ในตนเองมากขึน้ มีความเช่ือมัน่วา่สามารถเรียน
หนังสือและเลีย้งลูกไปพร้อมกันได้ มีทัศนคติท่ีดี ตลอดจนใช้ชี วิตได้อย่างเหมาะสมเพ่ือลด
ความรู้สึกผิด 2)ด้านบทบาทหน้าท่ี คือ บทบาทการเปน้แม่ท่ีดแุลตนเองและลกูท่ีอยู่ในครรภ์ ควบคู่
กบัการเป็นนกัศึกษาท่ีต้องทุ่มเทกบัการเรียนมากขึน้ และ3)ด้านการพึ่งพาอาศยัผู้ อ่ืน เป็นการขอ
ความช่วยเหลือจากครอบครัว แฟน เพ่ือน อาจารย์ และครอครัวแฟน ในเร่ืองคาใช้จ่าย ค่าเล่า
เรียน การให้ค าปรึกษาและก าลงัใจ และนนัทพร ปันต๊ะ (2560) ได้กลา่วถึงความต้องการของวยัรุ่น
ตัง้ครรภ์ มีความต้องการความช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการเงิน แม่วยัรุ่นต้องการทนุทรัพย์ท่ี
จะข้ามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และเป้นค่าดูแลบุตรหลังคลอดเป็นรายเดือน 2) 
ต้องการค าแนะน าและการบริการเพิ่มเติม ได้แก่ การให้ค าแนะน าดแูลครรภ์ ตลอดจนการเลีย้งดุ
แลเด้กแรกเกิดอยา่งเหมาะสม และ3) ต้อการให้ประกนัสงัคมมีผลใช้งานทนัที โดยไมต้่องส ารอเงิน
ตนเองก่อน 

ส่วนที่ 5 แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสท่ีสอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของสังคม 

จากการศึกษา พบว่า แนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ี
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม ท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใส ซึง่สามารถ
อธิบายได้ดงันี ้

5.1 แนวทางการพัฒนาในระดับปฏิบัตงิาน 
5.1.1 การเข้าถงึกลุ่มแม่วัยใส 

ยังคงมีแม่วัยใสจ านวนไม่น้อยท่ียังเข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการสังคมท่ี
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนจดัสรร เน่ืองจากขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างตอ่เน่ืองท าให้มีเพียง
แม่วยัใสจ าหนึ่งเท่านัน้ท่ีเข้าถึงโอกาสได้รับสวสัดิการสงัคม ดงันัน้การพฒันาการประชาสมัพนัธ์
ผ่านตัวแทนชุมชน อาสาสมัครเพ่ือให้แม่วัยใสเข้าถึงโอกาสและได้รับสวัสดิการสังคมจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งเพ่ือให้แมว่ยัใส 
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5.1.2 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
การท างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายและการได้รับความร่วมมือท่ีดีจาก

หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องเป็นหวัใจหลกัของการท างานท่ีท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสได้อย่างคอบคลุมทุกด้าน ดงันัน้การท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ี
เข้มแข็งของหนว่ยงานให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องจงึท าให้เกิดการพฒันา
บริการสวสัดกิารสงัคมให้ความชว่ยเหลือแมว่ยัใสอยา่งตอ่เน่ือง 

5.2 แนวทางพัฒนาระดับองค์กร 
5.2.1 เสริมสร้างพลังในคนท างาน 

การพฒันาบุคลากรจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการเรียนรู้
และพฒันาตนเอง การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณื 
และการเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ท่ีเก่ียวข้องท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ตนเองในการท างานให้บริการการให้ความชว่ยเหลือ 

5.2.2 สรรหาแหล่งเงนิทุนสนับสนุน 
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือยงัมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนบัสนุนในการ

บริหารด าเนินงานจากการได้รับบริจาคเงินทุนและสิ่งของ ดงันัน้ หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่
วยัใสจึงต้องมีการสรรหาแหล่งเงินทนุสนบัสนนุการด าเนินงานเพ่ือให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
แมว่ยัใสเกิดความยัง่ยืนตอ่ไปในอนาคต 

5.3 แนวทางการพัฒนาระดับนโยบาย 
การผลักดันให้เป็นสวัสดกิารสุขภาพถ้วนหน้า 

การให้บริการจัดสวสัดิการสังคมของหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วัยใส
เป็นเพียงหน่วยงานทางเลือกหนึ่งและยงัมีเง่ือนไขในการให้บริการสวสัดิการสงัคมท่ีเป็นระยะยาว 
รวมถึงข้อจ ากัดทางกฎหมาย เพ่ือให้แม่วัยใสได้รับการจัดสวัสดิการสังคมตามสิทธิตาม
พระราชบญัญตักิารปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 อยา่งตอ่เน่ือง 

จากข้อมลูในเบือ้งต้นอาจสรุปได้ว่า แนวทางการพฒันารูปแบบการให้ความ
ช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีสอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม แบง่ออกเป็น 3 ระดบั ประกอบด้วย 
1)ระดบัปฏิบตัิงาน ได้แก่ การเข้าถึงกลุ่มแมว่ยัใสและการท างานร่วมกบัภาคีเครือขา่ยท่ีเข้มแข็ง 2)
ระดบัองค์กร ได้แก่ เสริมสร้างพลังในคนท างานและสรรหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน และ 3)ระดบั
นโยบายได้แก่ การผลักดนัให้เป็นสวัสดิการสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบนัได้มีคลินิก
วยัรุ่น เป็นคลินิกท่ีโรงพยาบาลจดับริการสขุภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน (youth friend 
health sevice : YFHS) เพ่ือให้วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงและใช้บรการได้ตาความเหมาะสม 
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สอดคล้องกบัความรับผิดชอบของโณงพยาบาลในการปอ้งกนั แก้ไข ดแูล และฟืน้ฟุปัญหาสขุภาพ
และอนามยัเจริญพนัธ์ของวยัรุ่นและเยาวชน (ยุพา พูนข า, สมศกัดิ์ สุทศัน์วรวุฒิ,รุจิรา วฒันายิ่ง
เจริญชัย : 2554)ซึ่งในระดบัปฏิบตัิงานสอดคล้องกับระพีพรรณ ค าหอม(2546) ทีได้กล่าวถึงกล
ยทุธ์ในการท างานท่ีสอดคล้องว่าผู้ปฏิบตัิงานด้านสวสัดิการสงัคม และสงัคมสงเคราะห์ ควรมีการ
พฒันาตนเอง ในด้านต่าง เช่น พฒันาด้านองค์ความรู้ พัฒนาทกัษะวิธีปฏิบตัิงานใหม่  ซึ่งอาจมี
การน าทกัษะวิชาการมาใช้ร่วมกบัการบริหารจดัการใหม่ได้  เช่นเดียวกบัการท างานร่วมกนักบัสห
วิชาชีพ ท่ีเช่ือว่าสามารถท างานได้แก้ไขปัญได้ดีกว่าท างานในวิชาชีพเดียว ซึ่งทีมงานท่ีเก่ียวข้อง
ต้องมีการติดต้องประสานงานกยั เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและสาเหต ุรวมถึงการประชมุปรึกษาหารือ
ร่วมกนั(Case Conferrence) โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีสหวิชาชีพชดัเจน 

ข้อจ ากัดงานวิจัย 
1.กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัมีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัก าหนดมีจ านวน

น้อยจงึท าให้มีการข้อมลูท่ีจ ากดั 
2.ผู้ให้ข้อมลูส าคญัในส่วนของผู้ รับบริการท่ียินดีให้ข้อมลูกบัผู้ มีจยัมีจ านวนน้อยจึงท าให้

ได้รับความเห็นจากผู้ รับบริการไมเ่พียงพอ 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้และพัฒนางานวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ

1.1 จากสถานการณ์การเข้าถึงข้อมลูบริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือแม่วยั
ใสในปัจจบุนัการเข้าถึงข้อมลูบริการสงัคมตา่งๆของแม่วยัใสจะเป็นไปในทางท่ี ดีขึน้หน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนมีการปรับรูปแบบการให้บริการท่ีเป็นมิตรกับแม่วัยใสและการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้แม่วยัใสและครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการสังคมต่างๆได้
อย่างครบถ้วน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีแม่วัยใสจ านวนไม่น้อยท่ียังเข้าไม่ถึงข้อมูลและบริการ
สวสัดิการสงัคม เน่ืองจากการถูกตีตราจากสงัคม และรู้สึกผิดท่ีท าให้ครอบครัวอบัอายจึงไม่กล้า
เข้ารับบริการด้านสงัคมท่ีส าคญัขาดการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ หน่วยงานให้ความ
ชว่ยเหลือแม่วยัใสท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชนควรมีการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูบริการสวสัดกิาร
สงัคมต่างๆอย่างต่อเน่ือง หรืออาจผ่านตวัแทนหมู่บ้าน อสม หรือแกนน าชุมชน เพ่ือให้แม่วยัใส
และครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมลูและบริการตา่งๆท่ีควรได้รับ 

1.2 จากการศกึษาพบว่าวยัรุ่นไทยยงัมีพฤติกรรมการใช้ส่ือในด้านท่ีไม่เหมาะสมและ
ขาดการรู้เท่าทันส่ือ ซึ่งส่ือต่างๆท่ีปรากฎทัง้ในโลกออนไลน์และส่ือท่ีเป็นวิทยุ โทรทศัน์ในรูปแบบ 
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โฆษณา ละคร หรือข่าวท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง สิ่งยัวยุ ส่ือเหล่านีปั้จจุบนัแล้วมีอิทธิพลกับ
วยัรุ่นเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีสามารถค้นคว้าและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย หน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความช่วยเหลือแม่วัยใสควรมีการให้ความรู้ ค้นหา
วิธีการน าเสนอและควบคมุส่ือตา่งให้มีการน าเสนอในเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย 

1.3 จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของวยัรุ่นไทยในปัจจบุนัท่ีอาจท าให้เกิดปัญหา
ซบัซ้อนท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสต้องกระบวนการ และการด าเนินงาน ท าให้
ส่งผลต่อเจ้าหน้าท่ีปฏบตัิงานท่ีต้องมีการปรับตวัละบูรณการความรู้ให้สอดคล้องกับผู้ รับบริการ 
ดงันัน้ หนว่ยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสควรสนบัสนนุให้เจ้าหน้าท่ี บคุลากร ได้รับการฝึกอบรม
พฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องและน ามาใช้ประโยชน์ด้อย่างเหมาะสม 

1.4 เน่ืองจากการท างานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสท่ีมีปัญหาซบัซ้อน และแตกตา่ง
กนัตามรายกรณี ซึ่งบางรายอาจเก่ียวข้องกบักระบวนการยตุิธรรม หรือ การท างานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดงันัน้ การสร้างภาคีเครือข่ายท่ีเข็มแข็งจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
หน่วยงานสามารถให้บริการช่วยเหลือแม่วยัใสได้อย่างครบวงจรและง่ายดายต่อการด าเนินงาน
หากต้องการส่งต่อไปยังหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้ความช่สยเหลือแม่วัยใสอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้การ
ท างานกับสหวิชาชีพท าให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสสามารถหาทางออกให้กบัปัญหา 
หรือ มีท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
2.1 ควรมีการท าการวิจยัเปรียบเทียบการท างานให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานให้

ความช่วยเหลือแม่วัยใสของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือน ามาสังเคราะห์เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกนั เน่ืองการท างานขององค์กรภาครัฐมีงบประมาณสนบัสนนุอีกทัง้ภาครัฐมีสิทธิในการดแูล
และจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างเต็มท่ี แต่ในองค์กรพัฒนาเอกชนต้องสรรหาแหล่งเงินทุนด้วย
ตนเอง จงึท าให้การด าเนินงานมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกัน 

2.2 ผลจากการวิจยัครัง้นีส้ามารถน ามาพฒันาเป็นคูมื่อเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิแก่
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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ชมุชน (เอกสารประกอบการประชมุ) 
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ทศันีย์ ลกัขณาภิชนชชั. (2545). การสงัคมสงเคราะห์ชมุชน. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ:  
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พจนา หนัจางสิทธ์ิ และ ธีรนงค์ สกลุศรี. (2557) ปัจจยัเสี่ยงทีมี่ผลต่อการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น : 

การศึกษาเชิงคณุภาพ. ใน การเกิดกบัความมัน่คงในประชากรและสงัคม. หน้า 163-180 
นครปฐม : สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ราชกิจจานเุบกษา. เลม่ 120 ตอนท่ี 94 ก หน้า 6-20 
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วาสนา ถ่ินขนอน และ วิลาวณัย์ ชมนิรัตน์ (2555, เมษายน-มิถนุายน) การพฒันาแนวทางการ
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หน้า 101-110 
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ปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น(แม่วยัใส). ขอนแก่น:ศนูย์ประสานงานองค์การอนามยั
โลกด้านการวิจยัและฝึกอบรมด้านเพศภาวะและสขุภาพสตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

สถาบนัราชานกุลู. (2557) คู่มือการดูแลแม่วยัรุ่น. กรุงเทพฯ: กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ. 
สญัญา ภทัราชยั. (2547, ตลุาคม) การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น. จลุสารสายใยเพ่ือวยัรุ่น. 1:10-13 
ส านกัมาตรฐานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์. (2547) มาตรฐานการให้บริการสวสัดิการ

สงัคมดา้นเด็ก. กรุงเทพฯ :เอกสารวิชาการ ส านกังานปลดั กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
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ส านกัอนามยัการเจริญพนัธ์ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ. (2561). รายงานประจ าปี 2561 
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ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั (2562) แนวทางการปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนด
ประเภทของสถานบริการและการด าเนินการของสถานบริการในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2562. กระทรวงสาธารณสขุ 
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ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั (2562) รายงานประจ าปี 2561 ส านกังานอนามยั 
เจริญพนัธ์. กระทรวงสาธารณสขุ 

ส านกัอนามยัการเจริญพนัธุ์ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ (2560) ยทุธศาสตร์การปอ้งกนัและ
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

ใบรับรองโครงการวิจัย 
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ภาคผนวก ค. 

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการบริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือ
แมว่ยัใสในมิติมลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบคุคล 

 
แนวค าถาม 

1. ช่วยแนะน าตวัท่านหน่อยคะ และท่านท างานด้านนีไ้ด้อยา่งไร 
2. การให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสตามความเข้าใจของท่านคืออะไร 
3. กิจกรรมการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง แตล่ะกิจกรรมมีเป้าหมายอะไร 
4. ในหน่วยงานของท่านมีระบบการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสอย่างไร 
5. การให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสของหน่วยงานท่านแตกตา่งจากท่ีอื่นอย่างไร 
6. ตัง้แตอ่ดีต ถงึ ปัจจบุนัหน่วยงานท่านมีการเปลี่ยนแปลงการให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใส

อย่างไรบ้าง 
7. ท่านมีสว่นร่วม/เก่ียวข้องในแตล่ะขัน้อย่างไร 
8. ปัญหาและอปุสรรคการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใสในหน่วยงานของท่านมีอะไรบ้าง 
9. ท่านคิดวา่กิจกรรมท่ีจดัขึน้มสีว่นช่วยเหลือแมว่ยัใสอย่างไรบ้าง 
10. ท่านคิดวา่การให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสของหน่วยงานสง่ผลอะไรและมีผลตอ่ใครบ้าง 
11. ท่านคิดวา่ความส าเร็จของการท างานช่วยเหลือแมว่ยัใสของหน่วยงานคืออะไร 
12. ท่านคิดวา่การบริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือแมว่ยัใสของหน่วยงานท่าน

ประสบความส าเร็จหรือไม ่อย่างไรทัง้ในระดบับคุคลและองค์กร 
13. ถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือท าใหม ่ท่านจะปรับปรุงอะไร อย่างไร 

 
หมายเหตุ  

1. ค าถามข้อท่ี 2-9 เป็นประเดน็กระบวนการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงาน 
2. ค าถามข้อท่ี 10-13 เป็นประเดน็ผลการด าเนินงานการให้ความช่วยเหลือแม่วยัใส 
3. เน้นค าตอบท่ีเกิดขึน้จริง มากกวา่สิ่งท่ีควรจะเป็น 
4. แนวค าถามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และค าตอบของผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิาน (ประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง) 
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จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

เพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบและกลไกของการบริการสวสัดิการสงัคมให้ความช่วยเหลือ
แมว่ยัใสในมิติมลูเหต ุกระบวนการ และผลท่ีเกิดขึน้ในระดบัองค์กรและบคุคล 

แนวค าถาม 
1. ช่วยแนะน าตวัท่านหน่อยคะ วา่ช่ืออะไร อายเุท่าไร ครอบครัวตอนนีเ้ป็นอย่างไร 
2. ท่านช่วยเลา่การมารับบริการจากหน่วยงานนีใ้ห้ฟังหน่อยวา่วา่มารับบริการตัง้แตเ่ม่ือไร 

และรู้จกัหน่วยงานนีไ้ด้อย่างไร 
3. เพราะเหตใุดท่านจงึมารับบริการที่หน่วยงานนี ้  
4. ท่านได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างและอย่างไร  
5. ขณะท่ีเข้ารับบริการท่านได้ร่วมท ากิจกรรมใดบ้าง ลกัษณะกิจกรรมเป็นอย่างไร 
6. ภายหลงักลบัมาพกัอาศยักบัครอบครัวหน่วยงานได้ช่วยเหลือท่านอย่างไร 
7. หน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือลกูของท่านหรือไม ่อย่างไร 
8. ภายหลงัได้รับการช่วยเหลือท่านได้รับผลอะไร อย่างไรบ้าง  
9. ท่านคิดวา่คณุคา่ท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมท่ีท่านได้เข้าร่วมภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง 
10. ท่านรู้สกึอย่างไรกบัการให้บริการช่วยเหลือจากหน่วยงานนี ้
11. อยากให้หน่วยงานนีช้่วยเหลือ หรือ ปรับปรุงอะไรเพ่ิม 
12. ท่านคิดวา่จะแนะน าหน่วยงานนีก้บับคุคลอื่นหรือไม ่เพราะอะไร 

 
หมายเหตุ  

1. ค าถามข้อท่ี 4-12 เป็นข้อความถามเพ่ือเป็นเสมือนการตรวจเช็คของมลูในฐานะ
ผู้ รับบริการ 

2. เน้นค าตอบท่ีเกิดขึน้จริง มากกวา่สิ่งท่ีควรจะเป็น 
3. แนวค าถามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และค าตอบของผู้ถกูสมัภาษณ์ 

 

 

แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส าหรับแม่วัยใส 

(ประมาณ 1 - 2 ช่ัวโมง) 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กลุธิดา อนตุรกลุศรี 
วัน เดือน ปี เกิด 19 ธนัวาคม 2532 
สถานที่เกิด พะเยา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556  ศลิปศาสตร์บณัฑิต สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์กร 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2562 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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