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บทคัดย่อ
 ยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นภัยคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชน ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังต่อผู้เสพ 

ครอบครวั สงัคม เศรษฐกจิ และประเทศชาต ิการวิจยัแบบบรรยายเชงิท�านายครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีมอีทิธพิล

ต่อพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 

จ�านวน 130 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เจตคติต่อการใช้สารเสพติด สัมพันธภาพใน

ครอบครัว สัมพันธภาพกับเพื่อน สัมพันธภาพกับครู การมองโลกในแง่ดี อัตมโนทัศน์ และพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติด 

มีค่าความเชือ่มัน่สมัประสทิธิอ์ลัฟาครอนบาค อยูร่ะหว่าง .76 - .95 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติพิรรณนา สมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์

ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนของพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดเท่ากับ 3.77 (SD= .85) ซึ่ง

จัดอยู่ในระดับมาก ตัวแปรที่สามารถท�านายพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติด ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว  

อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพกับเพื่อน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (β= .249, .240, .196, .185, p< .01 ตามล�าดับ) ตัวแปร

ท�านายทั้งสี่สามารถร่วมท�านายพฤติกรรมป้องกันการใช้สารเสพติดได้ร้อยละ 40.9 (R2= .409, Adjust R2= .390, F= 4.942, 

p< .05) ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า สัมพันธภาพในครอบครัว อัตมโนทัศน์ สัมพันธภาพกับเพื่อน และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีน มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมป้องกนัการใช้สารเสพตดิในนักเรยีนโรงเรยีนขยายโอกาส พยาบาลโดยเฉพาะพยาบาล

ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริม ปัจจัยดังกล่าว เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นต่อไป
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Abstract
 Drug addiction is a national problem and threat to quality of life of youths. It causes negative impacts to the  

drug  users themselves, their families, society, economic, and nation. The purpose of this descriptive predictive 

study was to determine factors influencing drug preventive behaviors among students in opportunity expansion 

schools. The samples included 130 students of opportunity expansion schools. Data were collected from March 

to April 2017. Research instruments consisted of a demographic questionnaire, personal information record,  

attitude questionnaire, family relationship questionnaire, friend relationship questionnaire, teacher relationship 

questionnaire, optimism scale, self-concept questionnaire, drug preventive behaviors questionnaire. Cronbach, s 

alpha reliabilities ranged from  .76 - .95 . Data were analyzed  by using descriptive statistics, Pearson ,s correlation 

coefficients, and Stepwise regression analysis.

 The findings showed that the sample ,s mean score of drug preventive behaviors was in high level (M= 3.77, 

SD = .85). The predictable variables included family relationships, self-concept, friend relationships, and GPA  

(β= .249, .240, .196 and .185, p< .01 respectively). These four significant factors accounted for 40.9% (of the 

variance in explanation of drug prevention behaviors (R2= .409, Adjust R2= .390, F= 4.94, p< .05).

 These findings clearly indicated that self-concept, family relationships, friend relationships, and GPA have 

influenced on drug preventive behaviors. Nurses, especially mental health and psychiatric nurse, should concern 

about promoting these factors in order to prevent substance abuse in adolescents.
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