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บทคัดย่อ
	 พฤตกิรรมการป้องกนัการใช้ยาเสพติด	มคีวามส�าคญัเพราะช่วยปกป้องบุคคลไม่ให้เข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพติด	การศกึษา

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต	

อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี	จ�านวน	108	คน	เก็บข้อมูลระหว่างเดือน	พฤษภาคม	ถึงเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถาม	จ�านวน	8	ชุด	คือ	แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล	แบบสอบถามทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด	อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน	

ความผกูพนัในครอบครวั	พฤตกิรรมการเปิดรับสือ่ด้วยปัญญา	การมองโลกในแง่ด	ีความแขง็แกร่งในชวีติ	และพฤตกิรรมการป้องกนั

การใช้ยาเสพติด	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสัมประสิทธิ์แบบสหสัมพันธ์เพียร์สัน	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

	 ผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 	 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	 3.90												

(SD	=	8.5)	ซึ่งตัวแปรที่สามารถท�านายพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด	ได้แก่	ความแข็งแกร่งในชีวิต	พฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อด้วยปัญญา	และ	ทัศนคติต่อการใช้ยาเสพติด	(ß	=	.81,	p	<	.001;	ß	=	.23,	p	<	.05;	ß	=	-.29,	p	<	.05	ตามล�าดับ)	ซึ่งตัวแปร

ทั้งสาม	สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด	ได้ร้อยละ	61.5		(R2	=	.615,	Adjust	R2		=	.604,	F	=	4.840,		

p	<	.001)		

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด	/	นักเรียน

Abstract
	 Drug	 preventive	 behavior	 is	 claimed	 as	 significant	 factor	 to	 protect	 people	 from	 involving	 drugs.												

The	purpose	of	this	study	was	to	determine	factors	influencing	drug	preventive	behavior	among	high	school	

students.	There	were	108	high	school	students	in	Tha	Mai	area,	Chantaburi	province	to	join	this	study.	Data	

were	obtained	from	May	to	July	2017.	Eight	research	instruments	used	for	data	collection	including	Personal	

information	record,	Attitude	toward	drug	abuse	preventive	questionnaire,	Peer	group	influencing	questionnaire,	

Family	engagement	questionnaire,	media	exposure	behavior	with	critical	 thinking	questionnaire,	Revise	Life	

Orientation	Scale,	Resilience	questionnaire,	and	Drug	preventive	behavior	questionnaire.	Data	were	analyzed	

by	descriptive	statistic,	Peason’s	product	moment	correlation	coefficient,	and	Stepwise	multiple	regression.
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Result	 revealed	 that	drug	preventive	behavior	was	 in	high	 level	 (X	=	3.90,	SD	=	8.5).	The	most	 significant											

predicting	 factor	were	 resilience,	media	 exposure	behavior	with	 critical	 thinking,	 and	 attitude	 toward	drug									

abuse	preventive	(ß	=	.81,	p	<	.001;	ß	=	.23,	p	<	.05;	ß	=	-.29,		p	<	.05	respectively).	The	percentage	of	total	

variance	explained	by	these	factors	among	students	was	61.5	(R2	=	.615,	Adjust	R2	=	.604,	F	=	4.840,	p	<	.001)

Keywords:  drug	preventive	behaviors,	students	

บทน�ำ
	 การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นส่งผลกระทบหลาย	ๆ 		ด้าน	

ด้านร่างกาย	 พบว่ายาเสพติดท�าให้	 สมองส่วนหน้าของวัยรุ่น	

(Prefrontal	cortex)	ซึง่ก�าลงัเจรญิเตบิโตถกูท�าลาย	สมองส่วน

ฮิบโปแคมปัส	 (Hippocampus)	 ซึ่งท�าหน้าท่ีด้านความจ�ามี

ขนาดเลก็ลง	ส่งผลให้การท�างานเกีย่วกบัประสทิธภิาพของความ

ทรงจ�าสูญเสียไป	ท�าให้ความตั้งใจ	และสมาธิในการเรียนลดลง	

ขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน	นอกจากนี้	 การใช้ยาเสพติด

อย่างต่อเน่ือง	 ท�าให้สมองส่วนลิมบิก	 (Limbic)	 ถูกท�าลาย													

ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์	ท�าให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก1  

มีการศึกษา	 พบว่าการใช้สารเสพติดส่งผลให้เด็กขาดเรียน2          

ไม่ส�าเร็จการศึกษา3	 วัยรุ ่นที่ติดยาเสพติดจะเป็นภาระของ

ครอบครัว	 และขาดความรับผิดชอบต่อการท�าหน้าที่ของ

ครอบครัว	 ผู้ติดยาเสพติดอาจกลายเป็นโจร	 หรืออาชญากร										

ซึ่งเป็นภัยอันตรายต่อผู ้อื่นและชุมชน	 รัฐบาลต้องเพิ่มงบ

ประมาณของประเทศในการบ�าบัดรักษา	 ส่งผลต่อ	 บุคคล	

ครอบครัว	ชุมชน	เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ3

	 พฤติกรรมการป้องกนัการใช้ยาเสพตดิ	คอื	การปฏบิตัิ

ตัวของบุคคลในการมีพฤติกรรมเพ่ือป้องกันตนเองให้พ้น										

จากสถานการณ์เสี่ยงต่อการเก่ียวข้องกับยาเสพติด	 เช่น													

การหลกีเล่ียงจากยาเสพตดิ	การปฏเิสธเมือ่ถกูชกัชวนจากผูอ้ืน่

ให้เสพยาเสพติด	 และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แทนท่ี							

จะหมกมุน่กับยาเสพติด	ตามแนวคิดทฤษฏรีะบบนเิวศวทิยาเชิง

สงัคม	(Ecological	system	theory)4	พฤติกรรมของมนษุย์เกิด

จากปัจจัยหลายๆอย่าง	 ปัจจัยเหล่าน้ันจะมีความสัมพันธ์กัน					

แบบซับซ้อน	 ระหว่างปัจจัยภายในตัวบุคคล	 และปัจจัยด้าน							

สิง่แวดล้อม	โดยทีว่ยัรุน่จะมคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมรอบตวั

มากที่สุด	ตั้งแต่ระดับจุลภาค	(Microsystem)	ที่ประกอบด้วย

ปัจจัยด้านชีวภาพ	 การเรียนรู้	 ความเชื่อ	 และทัศนคติ	 ระดับ

ภายนอก	(Exosystem)	เช่น	ชุมชน	หรือสื่อสังคมออนไลน์	ก็

นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเกิดพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น	

การศึกษาถึงพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้ศึกษาถึงปัจจัยท้ังภายในตัวบุคคล		

และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งปัจจัยคัดสรรภายในตัวบุคคล	

ได้แก่	 ทัศนคติต ่อการใช้ยาเสพติด	 การมองโลกในแง่ด	ี 

ความแขง็แกร่งในชวีติ	และพฤตกิรรมการเปิดรบัส่ือด้วยปัญญา	

และปัจจัยคัดสรรด้านสิ่งแวดล้อม	 	 ได้แก่	 อิทธิพลของกลุ่ม							

เพื่อน	และความผูกพันในครอบครัว

	 จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาถึงพฤติกรรม

ป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนที่ผ่านมา	 จะเห็นได้ว่า

ป ัจจัยที่ เกี่ยวข ้องกับพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดใน 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีทั้งในระดับบุคคล	ครอบครัว	

เพื่อน	 โรงเรียน	 และสังคมภายนอก	 เช่น	 สื่อสังคมออนไลน์											

ซึ่ ง สอดคล ้ อ งกั บทฤษฎี ร ะบบนิ เ ว ศ วิ ทย า เ ชิ ง สั ง คม 

(Bronfenbrenner’	ecological	 theory)	ผู้วิจัยจึงได้น�าแนว

คิดทฤษฏีระบบนิเวศวิทยาเชิงสังคม	 มาเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้

ในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการ

ใช้ยาเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	จากการศึกษาที่

ผ่านมา	พบการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้น

	 การหาปัจจยัเสีย่งต่อการใช้ยาเสพตดิ	(Risk	factors)	

แต่มกีารศกึษาปัจจยัในเชงิบวกหรอืปัจจยัปกป้อง	(Protective	

factors)	 น้อย	 เพื่อการพัฒนาวัยรุ่นให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง									

ในการไม่ยุ ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 เพื่อเติบโตเป็นเยาวชนและ

พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
	 ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการใช้ยาเสพติด	 และ

ปัจจัยท�านายพฤติกรรมป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย	อ�าเภอท่าใหม่	จังหวัดจันทบุรี

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้ 	 ผู ้วิ จัยใช ้แนวคิดทฤษฎีระบบ

นเิวศวทิยาเชงิสงัคม	(Bronfenbrenner’	ecological	system	

theory)	เป็นกรอบแนวคดิในการศึกษาถึงพฤตกิรรมการป้องกนั


