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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหา 

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น และ 3) ก าหนด
รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น  การวิจัยนี้      
เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์แบบ             
กึ่งโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 16 คน ประกอบด้วย หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มา
รับบริการคลอดในโรงพยาบาลของรัฐในเขตพ้ืนที่วิจัย และที่มารับบริการก่อนคลอดและพักฟ้ืนอยู่ที่
บ้านพักเด็กในจังหวัดในเขตพ้ืนที่วิจัย เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ตั้ งครรภ์ ไม่ พึ งประสงค์  ผู้ บริหารและเจ้าหน้ าที่ บ้ านพักเด็ก ในเขตพ้ืนที่ วิจั ยใน จั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามที่มีระดับความเชื่อมั่น 0.96 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร  ยามาเน่  กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 267 คน เลือกจาก       
กลุ่มผู้ปกครอง ญาติ และผู้ที่ใกล้ชิดกับหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่มีอายุต่ ากว่า 20 ปี โดยการเลือก
แบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ของวัยรุ่น 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.64) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการเตรียมความพร้อม ( X = 4.41, S.D. = 0.67) ด้าน
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การวางกรอบ ( X = 4.35, S.D. = 0.66) ด้านการสังเคราะห์ ( X = 4.29, S.D. = 0.73) และด้าน
การระดมก าลัง ( X = 4.12, S.D. = 0.81) ตามล าดับ 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของวัยรุ่น ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ (1) ด้านค่านิยม
ทางสังคม (β = 0.37) (2) ด้านการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ (β = 0.32) (3) ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ  
(β = 0.16) และ (4) การเตรียมความพร้อม (β = 0.12) โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายความผันแปร
ของการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้ร้อยละ 74.00 (R2 = 0.74)    
และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3) รูปแบบการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการ คือ (1) สร้างสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น 
โดยพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับวัยรุ่นมากที่สุด ต้องมีบทบาทหน้าที่ ช่วยคัดกรอง เลือกสรร 
ควบคุม การบริโภคสื่อต่างๆ ของวัยรุ่น ไม่ปล่อยให้บริโภคสื่ออย่างไร้ขอบเขต (2) สร้างสถาบัน 
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดย ครู อาจารย์ ต้องรับผิดชอบในการให้ความรูแ้ก่วัยรุ่นโดยตรง และสอน
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศอย่างถูกต้อง (3) สร้างสังคมที่ปลอดภัย โดยชุมชน องค์กร สื่อ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรได้ร่วมมือ สร้างสรรค์ และเสนอแนวทางที่ดีและถูกต้องในเรื่องเพศแก่วัยรุ่น 
ด้วยการให้ความรู้ จัดกิจกรรมการอบรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น (4) สร้างความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือ
ขับเคลื่อนนโยบาย ให้การสอดส่องดูแลความปลอดภัยแก่วัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมสถาน
บันเทิงเริงรมย์ที่อาจเป็นอันตรายต่อวัยรุ่น และ (5) ปฏิรูปกฎหมายให้สามารถควบคุมถึงสิ่งผิดกฎหมาย
และกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to 1) study the state of policy management 

for the prevention of undesirable adolescent pregnancies in the central northeastern 
provinces, 2) study the factors affecting the policy management for the prevention of 
undesirable adolescent pregnancies, and 3) propose policy management guidelines for 
the prevention of undesirable adolescent pregnancies. This study was conducted using 
qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was conducted 
using semi-structured interviews with 16 key informants composed of pregnant 
women who were under twenty years of age and who used the medical services of 
government hospitals in the research areas. This included young women who 
attended prenatal services and who were recuperating in nursing homes in the 
research areas, The group also included staff of government agencies providing 
relevant services related to undesirable pregnancies and the executives and officials 
of nursing homes in the research areas. The data were analyzed using content 
analysis. Meanwhile, the quantitative research was conducted using questionnaires, 
with a reliability level of 0.96, as the tool. The sample size was obtained using Taro 
Yamane’s formula. The sample consisted of 267 respondents including parents, 
relatives and intimates of adolescents who had undesirable pregnancies and were 
under twenty years of age. They were selected purposively. The statistics used for 
the data analysis were percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis. 
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The research results were as follows: 
1) The states of policy management for the prevention of undesirable 

adolescent pregnancies in the central northeastern provinces was, overall, at a high 
level ( X = 4.30, S.D. = 0.64). While considering each aspect individually, it was found 
that they were all at a high level, and in descending order as follows: readiness 
preparation (X = 4.41, S.D. = 0.67), framework formulation (X = 4.35, S.D. = 0.66), 
synthesis ( X = 4.29, S.D. = 0.73), and mobilization ( X = 4.12, S.D. = 0.81), 
respectively. 

2) There were four major factors affecting the policy management for the  
prevention of undesirable adolescent pregnancies in the central northeastern provinces. 
They were: (1) social values (β  = 0.37), (2) politics of benefit groups (β  = 0.32),         
(3) economic conditions (β  = 0.16), and (4) readiness preparation (β  = 0.12). These 
four factors could explain 74.00 percent (R2= 0.74) of the variation of the policy 
management for prevention of undesirable adolescent pregnancies in the central 
northeastern provinces at the statistical significance level of 0.05. 

3) The proposed guidelines of the policy management for prevention of 
undesirable adolescent pregnancies were composed of five components: (1) create 
warm relationships  within the families, parents and guardians who are closest  to the  
adolescences should screen, select, control and limit the adolescents’ media 
consumption, (2) enhance the efficiency of educational institutes through teachers 
who are specifically educated in the field and who are able to give adolescents  
positive attitudes about sex, (3) create a safe society through relevant communities, 
and media organizations. The private sector should cooperated and provide good 
approaches to the sexual recognition for adolescents, (4) government official 
cooperatives in relevant sectors should cooperate to support the policy 
management, overseeing the safety of adolescents efficiently and controlling pubs 
which are dangerous to adolescents, and (5) legal reforms are needed to cope 
efficiently with the illegal activities which are dangerous to the undesirable 
pregnancies of adolescents. 
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