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บทคัดย่อ 

 ยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามกับประชากร โดยเฉพาะประชากรท่ีเป็นเยาวชน ก่อให้เกิดผลเสียหายท้ัง      

ต่อผู้เสพ ครอบครัว สังคม เศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ การส่งเสริมพฤติกรรม เพ่ือป้องกันการติดสารเสพติดจึงมี      

ความจำาเป็น การวิจัยคร้ังน้ีเป็นวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพ

ติดและปัจจัยทำานาย ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติ ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันตนเองจากการติดสาร        

เสพติด และการสนับสนุนทางสังคม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตอำาเภอ         

เขาสมิง จังหวัดตราด จำานวน 169 คน แบบวัดท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป แบบวัดความรู้         

เก่ียวกับสารเสพติด แบบวัดทัศนคติต่อยาเสพติด แบบวัดความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกันตนเอง        

จากการติดสารเสพติด แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม แบบวัดพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติด วิเคราะห์ข้อมูล        

โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการป้องกันตนเองเท่ากับ 26.09 (S.D.=6.08) โดยมี                     

คะแนนระดับปานกลางมากท่ีสุด ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือระดับสูง ร้อยละ 46.7 จากปัจจัยทำานายท่ีทำาการทดสอบพบว่า        

ความคาดหวังความในสามารถของตนเองในการป้องกันตนเองจากการติดสารเสพติด (ß = .267, p < .01) และการสนับสนุน

ทางสังคม (ß = .246, p < .01) สามารถทำานายพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดของนักเรียนชายในโรงเรียนขยาย

โอกาส ได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยร่วมกันทำานายพฤติกรรมการป้องกันการติดสารเสพติดได้ ร้อยละ 17.9 (R2 = .179, 

p < .05)

 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ในการป้องกันนักเรียนจากการติดสารเสพติด ผู้ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลนักเรียนชายใน

โรงเรียนขยายโอกาส ควรพัฒนากิจกรรมหรือโปรแกรมท่ีส่งเสริมความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการป้องกัน

ตนเองจากสารเสพติดและการสนับสนุนทางสังคม

คำาสำาคัญ: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล; พฤติกรรมการป้องกัน; การติดสารเสพติด; นักเรียนชาย; โรงเรียนขยายโอกาส
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Abstract 

 Drug addiction is a significant problem and a threat to the population, especially young population. 

It causes negative impacts to drug users themselves, their families, society, economy, and national   

security. Promoting preventive behaviors for drug addiction is crucial. The purposes of this predictive 

correlational study were to describe preventive behaviors of drug addiction and its influencing factors 

including knowledge, attitude, self-efficacy for preventing drug addiction, and social support among 

adolescents of extended opportunity schools. The sample consisted of 169 students attended                          

the extended opportunity schools in Khaosaming district, Trat province. The research instruments           

included self-reported questionnaires to collect data regarding students’ demographic characteristics, 

knowledge, attitude, self-efficacy for preventing drug addiction, social support, and addiction preventive 

behaviors. Descriptive statistics and multiple regression were employed to analyze data.

 The results showed that mean sore of preventive behaviors for drug addiction in this sample was 

26.09 (S.D.=6.08). The preventive behaviors were in moderate and high levels (51.50% and 46.70%, 

respectively). Results of multiple regression analyses revealed that self-efficacy for preventing drug       

addiction, and social support together explained 17.9% (R2 = .179, p < .05) of the variance for preventive 

behaviors towards drug addiction. Self-efficacy for preventing drug addiction (ß = .267, p < .01), and 

social support (ß = .246, p < .01) were statistically significant predictors of preventive behaviors for        

drug addiction.This study provided a backdrop for the implementation of nursing interventions that         

will be designed to reshape students’ self-efficacy towards preventing drug addiction and strengthening 

their social support. 
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