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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของปัจจยัครอบครวัต่อการใช้ยาเสพตดิของวยั
รุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย วัย
รุ่นชาย อายุระหว่าง 15 - 19 ปี ที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
จ�านวน 124 คน กลุ่มตัวอย่างได้รบัการสุ่มอย่างง่าย เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจัิย ประกอบด้วย แบบบนัทกึ
ข้อมูลทั่วไป แบบแบบสอบถามเก่ียวกับการท�าหน้าท่ีของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูป
แบบการอบรมการเลี้ยงดูของครอบครัว ความขัดแย้งในครอบครัว และการใช้ยาเสพติด เก็บข้อมูล 
โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ
  ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเริ่มใช้ยาเสพติดอายุ 15 ปี มากที่สุด ร้อยละ 41.90รองลงมา 
อายุ 14 ปี ร้อยละ 25.00 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า ร้อยละ 86.30 รองลงมา คือ  ยาไอซ์ ร้อยละ 
63.7 ส่วนใหญ่ใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิด ร้อยละ 73.39 สาเหตุของการใช้   ยาเสพติด คือ อยาก
ลอง ร้อยละ 77.40 เพือ่นชกัชวน ร้อยละ 54.80 ปัจจยัความขดัแย้งในครอบครวั มอิีทธพิลและสามารถ
ร่วมกันท�านายการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ได้ร้อยละ 13.30 
(p < .05) ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นชายควรตระหนักถึง
การประเมินประเด็นความขัดแย้งในครอบครัว และพัฒนารูปแบบ/ กิจกรรม วิธีการลดความขัดแย้ง
ในครอบครัว เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยครอบครัว การใช้ยาเสพติด วัยรุ่น

นิพนธ์ต้นฉบับ



บทน�า
 ปัญหาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นเป็นปัญหา
ที่ส�าคัญของประเทศ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นกลุ่มท่ีมี 
ความส�าคัญและเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาประเทศ
ต่อไป จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและแนวโน้ม 
ช่วงต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 - 2553 พบว่า ผู้ต้องหา
คดีค้ายาเสพติดที่จับกุมได้ ร้อยละ 80 เป็นเพศชาย  
โดยกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
13.50 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นร้อยละ 16.30 ในปี  
พ.ศ. 25531 อายุที่เด็กและเยาวชนกระท�าผิด พบว่า 

ร้อยละ 82.18 อยูใ่นช่วงอายุ 15 - 18 ป ีเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 93.24 เพศหญิง ร้อยละ 6.76 คดีที่เด็กและ
เยาวชนกระท�าผดิมากทีส่ดุ คอื คดเีกีย่วกบัยาเสพตดิ
ให้โทษ คิดเป็นร้อยละ 43.102 จากรายงานการแพร่
ระบาดของยาเสพติด พบว่ายาบ้าเป็นยาเสพติดที่มี
การใช้มากที่สุด (ร้อยละ 77 - 86) ยาเสพติดที่นิยม
เพิ่มขึ้น คือ ยาไอซ์ กระท่อม และสี่คูณร้อย1 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีปัจจัย
หลายอย่างเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น  
เช่น ปัจจยัด้านตวัวยัรุน่เอง ปัจจัยด้านครอบครวั และ

Abstract
  This study aims to examine family factors influencing male adolescents,
substance abuse at a Juvenile Vocational Training Centre in Chon Buri Province. The 
sample consisted of 124 male adolescents aged 15 - 19 years old. They were selected 
by a simple random sampling technique. The instruments used in this study were 
demographic data forms and self - report questionnaires related to family functioning, 
family relationships, parenting styles, family conflicts and substance abuse. Descriptive 
statistics and multiple regressions were performed for data analyses.
  The results revealed that 41.90 % of the participants started using substances 
at the age of 15 and 25.00 % at the age of 14 years. Among the sample, 86.30 % used 
metamphetamines, 63.70 % used the metamphetamine hydrochloride and 73.39 % 
used more than one kind of substance. The reason for substance abuse included 
curiosity (77.40 %) and peer influence (54.80 %). Family conflict significantly  
predicted male adolescents, substance abuse. All factors combined and explained 
13.30 % of variance of male adolescents, substance abuse (R2 = .133, p < .05). The 
findings suggest that health care personnel working with male adolescents should 
be concerned about assessing conflicts within the family and develop programs or 
strategies to reduce conflicts in order to prevent and solve the problem related to 
substance abuse among male adolescents.
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ปัจจยัด้านสงัคม/ สิง่แวดล้อม3, 4 ความเป็นหญงิ/ ชาย
เป็นคณุลกัษณะทีพ่ฒันามาจากการกล่อมเกลาทางสงัคม 
โดยผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอนจากบ้าน โรงเรยีน 
ผู้เลี้ยงดู การเห็นแบบอย่าง ประสบการณ์ ท�าให้ 
มีพฤติกรรม บทบาท แตกต่างกัน ด้วยความแตก
ต่างของเพศนี้เองส่งผลต่อภาวะสุขภาพทางกายและ
ใจของเพศหญิงและชายรวมถึงการใช้สารเสพติด5 

จากการศกึษาพบวา่ เพศและอายเุป็นปัจจยัทีม่คีวาม
สมัพันธก์ับการใชย้าเสพตดิ6 วยัรุ่นชายเปน็วยัทีเ่สีย่ง
ต่อการใช้ยาเสพติดมากกว่าวัยรุ่นหญิง นอกจากนี้
ปัจจัยด้านตัววัยรุ่นเองที่เป็นวัยชอบทดลอง การมี
บุคลิกภาพขาดความมัน่ใจในตนเอง ชอบพึ่งพาผู้อื่น 
การขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสม6 ปัจจัย 
ด้านครอบครัว พบว่า รูปแบบครอบครัวท่ีมีบิดา 
หรอืมารดาเลีย้ง7 การท�าหน้าทีข่องครอบครวับกพร่อง7 

การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย8 สัมพันธภาพใน
ครอบครัวไม่ดี มีความขัดแย้งในครอบครัว9 มีความ
สัมพันธ์ต่อการใช้ยาเสพติด ปัจจัยด้านสังคม พบว่า  
อทิธพิลของเพือ่นมผีลต่อการตัดสนิใจใช้ยาเสพติด4, 9 

กระแสสื่อ/ เทคโนโลยีต่าง ๆ การมีสภาพแวดล้อม
เป็นแหล่งจ�าหน่ายยาเสพติดในชุมชน การหายาเสพ
ติดมาเสพได้ง่าย10 จึงส่งผลให้มีการใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มวัยรุ่นชายเพ่ิมขึ้น ท�าให้เกิดผลกระทบต่อตัว 
วัยรุ่นเอง ครอบครัว สังคม และประเทศ 
 ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐาน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีการอบรมเลี้ยงดู  
ปลูกฝัง ขัดเกลาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เป็น 
สมาชิกของสังคมที่มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ11 

ครอบครัวจึงมีความส�าคัญยิ่ง โดยพ่อแม่เป็นผู้ที่มี
บทบาทในการป้องกนัไม่ให้เยาวชนตดิยาเสพตดิ12 การ
อบรมเลีย้งด ูการได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากครอบครวั
ช่วยป้องกันการใช้ยาเสพตดิ13 และช่วยป้องกนัการดืม่
แอลกอฮอล์ในระยะแรก14 หากครอบครัวสามารถดูแล 
ป้องกันไม่ให้วัยรุ่นหันไปใช้ยาเสพติดย่อมดีกว่า 

การแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติด และสามารถลด
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดได้ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชนหรือสังคม และประเทศชาติ 
 จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีวัยรุ่นกระท�าผิด
มากเป็นอันดับสอง รองจากกรุงเทพฯ โดยมีจ�านวน 
1,137 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 
40.462 และข้อมูลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556 พบว่า 
มีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
41.28 เป็นร้อยละ 61.33 ส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรพัย์สนิลดลงจากร้อยละ 38.85 เหลอืร้อยละ 25.70 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาการใช้ยาเสพติด 
ของวัยรุ่นชายมีความรุนแรงมากกว่าวัยรุ่นหญิง ถึง
แม้ว่าจะมีการท�าวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของ
วัยรุ่นจ�านวนมาก และพบว่ามีตัวแปรหลายตัวที่มีผล
ต่อการใช้ยาเสพติด แต่ตัวแปรมีความหลากหลายที่ 
จะใช้ในการท�านายการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย 
และส่วนใหญ่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเสพหรือไม่
เสพ วดัทศันคตแิละความรูใ้นวยัรุ่นทีอ่ยูใ่นระบบการ
ศกึษา แต่วยัรุ่นทีใ่ช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่เป็นวยัรุน่ทีไ่ม่
ได้อยูใ่นสถานศกึษาแล้ว นอกจากนีก้ารวจัิยทีผ่่านมา
ไม่ได้มุง่เน้นศกึษาปัจจัยครอบครวัทีม่ผีลต่อการใช้ยา
เสพตดิของวยัรุน่ชาย ประกอบกบัผูว้จิยัปฏบิตัหิน้าที่
ในการดูแลวัยรุ่นชายที่กระท�าความผิด พบว่า วัยรุ่น
ชายมีการใช้ยาเสพติดจ�านวนมาก และส่วนใหญ่มี
ปัญหาครอบครัว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพนัธ์เชงิท�านายต่อการใช้ยาเสพตดิของวยัรุน่
ชายในศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชนแห่งหนึง่ใน
จังหวัดชลบรุโีดยใช้ทฤษฎรีะบบครอบครวั15 และการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องมาเป็นกรอบแนวคดิใน
การศึกษา เนื่องจากทฤษฎีระบบครอบครัวอธิบายว่า 
ครอบครวัเป็นส่วนของระบบใหญ่ทีป่ระกอบด้วยระบบ
ย่อยหลายระบบ เช่น ระบบย่อยบดิามารดา ระบบย่อย
พ่ีน้อง เป็นต้น ระบบย่อยเหล่าน้ียงัประกอบด้วยหน่วย
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ย่อยบุคคลที่มีความซับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์กันทั้ง
ในระบบย่อยและระบบใหญ่ ระบบยอ่ยจะมกีารสร้าง
สมัพนัธภาพต่อกนัในครอบครัว มกีารท�าหน้าที ่มกีาร
สือ่สารกนัเพือ่ให้ครอบครวัเกดิความสมดลุ หากมกีาร
เปลี่ยนแปลงในระบบย่อยของครอบครัว จะส่งผล 
กระทบต่อระบบครอบครวั ท�าให้ครอบครวัขาดความ
สมดลุ16 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัรปูแบบ
ครอบครวั การท�าหน้าท่ีของครอบครวั ความสมัพนัธ์
ในครอบครวั รปูแบบการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั 
และความขัดแย้งในครอบครัว ที่มีผลต่อการใช้ยา
เสพติดของวัยรุ่นชาย ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์
ส�าหรับพยาบาล ในการวางแผนการพยาบาลเพือ่ดูแล 
ช่วยเหลือวัยรุ่นชายที่ใช้ยาเสพติดร่วมกับครอบครัว 
สร้างโปรแกรมการพยาบาลทีเ่หมาะสมในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดของวยัรุน่ชายในศนูย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนต่อไป
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย 
ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดชลบุรี                                                                                 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยครอบครัว 
ได้แก่ รูปแบบครอบครัว การท�าหน้าที่ของครอบครวั 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยง
ดูของครอบครัว และความขัดแย้งในครอบครัวต่อ 
การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

วิธีการศึกษา
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ 
(Correlational research)
 ประชากรที่ศึกษา คือ วัยรุ่นชายในศูนย์ฝึก 
และอบรมเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี 
จ�านวน 180 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นชายที่เข้ารับ
การฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
แห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรีไม่เกิน 1 ปี มีอายุระหว่าง 

15 - 19 ปี มปีระวัตกิารใช้ยาเสพตดิ ยกเว้นบหุรีแ่ละ
สุรา อาศัยอยู่กับครอบครัว จ�านวน 124 คน ซึ่งได้มา
จากการค�านวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane17 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดย 
การจับฉลากแบบไม่ใส่คืน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม จ�านวน 6 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของวัยรุ่นและครอบครัว เป็นค�าถาม 
ปลายเปิดและปลายปิดที่ให้วัยรุ่นเป็นผู้ตอบเอง 
ประกอบด้วย ข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
และการใช้ยาเสพติดได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพ 
รายได้ ชนิดของยาเสพติดที่ใช้ วิธีการใช้ยาเสพติด 
สาเหตุการใช้ยาเสพติด อายทุีเ่ริม่ใช้ยาเสพติด ข้อมลู 
เกี่ยวกับครอบครัว ได้แก่ สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา รายได้ของครอบครวั ความพอเพยีงของรายได้  
จ�านวนสมาชิกในครอบครัว รูปแบบครอบครัว 
         ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการท�าหน้าที่ของ
ครอบครัว โดยใช้แบบประเมินการท�าหน้าที่ของ
ครอบครัว18 ดัดแปลงจากแบบประเมินการท�าหน้าที่
ครอบครัว ตามแนวคิดแมคมาสเตอร์ ประกอบด้วย 
ข้อค�าถาม 36 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั 
(1 - 4 คะแนน) ตั้งแต่ไม่ตรงเลย ถึงตรงมากที่สุด  
ค่าคะแนนรวมทีม่าก แสดงว่า วยัรุน่รบัรูว่้าครอบครวั
มีการท�าหน้าท่ีที่ดีมากกว่าค่าคะแนนรวมที่น้อย                                                                        
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความสัมพันธ์ใน 
ครอบครวั โดยใช้แบบวดัความสมัพนัธ์ในครอบครวั19 

ประกอบด้วย ข้อค�าถาม 18 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดับ (0 - 3 คะแนน) ตั้งแต่ไม่เคย
ปฏิบัติ ถึงปฏิบัติเป็นประจ�า ค่าคะแนนรวมที่มาก  
แสดงว่า วยัรุน่รบัรูว่้าความสมัพนัธ์ในครอบครวัดมีากกว่า 
ค่าคะแนนรวมที่น้อย 
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามรปูแบบการอบรมเล้ียง
ดูของครอบครัว โดยใช้แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูใน
ครอบครัว19 ประกอบด้วย ข้อค�าถาม 30 ข้อ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ไม่เคยปฏิบัติ
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ถึงปฏิบัติเป็นประจ�า ค่าคะแนนรวมท่ีมาก แสดงว่า 
วัยรุ่นรับรู้ว่าได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวดี
มีความเหมาะสมมากกว่าค่าคะแนนรวมที่น้อย 
 ส่วนที ่5 แบบสอบถามความขดัแย้งในครอบครัว 
โดยใช้แบบวัดความขัดแย้งในครอบครัว9 ประกอบ
ด้วย ข้อค�าถาม 17 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ (0 - 4 คะแนน) ตั้งแต่ไม่จริงเลยถึงจริง 
มากที่สุด ค่าคะแนนรวมที่มาก แสดงว่า วัยรุ่นรับรู้ว่า 
ในครอบครัวมีความขัดแย้งมากกว่าค่าคะแนนรวม 
ที่น้อย
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามการใช้ยาเสพติด ซ่ึง 
ผูว้จิยัดดัแปลงมาจากแบบคดักรองการใช้ยาเสพตดิ20 

ประกอบด้วย ข้อค�าถาม 13 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (0 - 4 คะแนน) คือ ไม่เคย 
ใช้ = 0, ใช้ 1 - 2 ครั้งต่อ 3 เดือน = 1, ใช้เดือน 
ละครั้ง = 2, ใช้สัปดาห์ละครั้ง = 3, ใช้เกือบทุกวัน = 
4 ค่าคะแนนรวมทีม่าก แสดงว่า วยัรุน่มกีารใช้ยาเสพ
ตดิมาก มคีวามรนุแรงของการใช้ยาเสพตดิ และมผีล 
กระทบของการใช้ยาเสพติดมากกว่าค่าคะแนนรวม 
ที่น้อย 
 เคร่ืองมือดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความ
ตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และน�า
ข้อมูลท่ีได้มาหาดชันคีวามตรงตามเนือ้หา (Content 
validity index (CVI)) มีค่า CVI ระหว่าง 0.85 
- 1.00 จากนัน้น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัวัยรุน่
ชายทีม่คีณุสมบตัคิล้ายกบักลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาจ�านวน 
30 ราย มีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 
0.88, 0.80, 0.85, 0.92, และ 0.87 ตามล�าดับ
 การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาคร้ัง
นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (รหัส 03 - 10 - 2557 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557) และได้รับการอนุญาต
ให้เก็บข้อมูลจากอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน และผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 

และเยาวชน โดยกลุ ่มตัวอย่างได้รับค�าอธิบาย 
วตัถปุระสงค์ของการศกึษา และการพทัิกษ์สทิธพิร้อม
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัย 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลู และการวเิคราะห์ข้อมลู 
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากแบบสอบถาม 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2557 ผู้วิจัย
นัดพบกลุ่มตัวอย่างเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 8 -10 คน 
เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ผู้วิจัย
ชีแ้จงรายละเอยีดของการวจิยั เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่าง
เป็นกลุม่เปราะบาง จงึมคีวามวติกกงัวลในเรือ่งผลเสยี
ที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว ผู้วิจัยชี้แจงให้
กลุม่ตวัอย่างมัน่ใจว่าในแบบสอบถามไม่มกีารระบชุือ่
และนามสกุล ข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับ และ
จะท�าลายข้อมลูเมือ่มกีารตพีมิพ์เผยแพร่งานวจิยัแล้ว 
กลุม่ตวัอย่างยนิดตีอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัสงัเกตสหีน้า
ท่าทาง เปิดโอกาสให้ซักถาม ไม่มีกลุ่มตัวอย่างแสดง
ความวิตกกังวล เครียดหรือร้องไห้ ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของค�าตอบ และน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวจิยัด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู โดยใช้สถติพิรรณนา 
แจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน วเิคราะห์ปัจจยัการท�านายการใช้ยาเสพติด
ของวยัรุ่นชาย โดยใช้การวเิคราะห์สถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression)

ผลการศึกษา
 1. กลุม่ตวัอย่างเป็นวัยรุ่นชาย จ�านวน 124 คน 
มีอายุ 18 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 34.70) มีอายุเฉลี่ย 
17.64 ปี (SD = 0.94) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศกึษา (ร้อยละ 64.50) ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ (79.80) และไม่มีรายได้ (ร้อยละ 80.64) 
ลกัษณะครอบครัวของกลุม่ตัวอย่าง พบว่า สถานภาพ
การสมรสของบิดามารดาหย่าร้าง/เลิกกัน (ร้อยละ 
44.30) ครอบครวัส่วนใหญ่มรีายได้เพยีงพอ (ร้อยละ 
75.80) ส่วนใหญ่มจี�านวนสมาชกิในครอบครวั 2 - 5 คน  
(ร้อยละ 84.70) โดยกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่กับบิดา

 57ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙                                                                                                          วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : 



มารดาและอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาคนเดียว  
เท่า ๆ  กนั (ร้อยละ 33.10) ลกัษณะการใช้ยาเสพติดของ 
วัยรุ่นชาย พบว่า ช่วงอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดมากที่สุด 
คอื อายุ  13 - 15 ปี (ร้อยละ 75.00) ส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า 
(ร้อยละ 86.30) ยาไอซ์ (ร้อยละ 63.70) กญัชา (ร้อย
ละ 62.10) สารระเหยและกระท่อม (ร้อยละ 11.30) 
มีกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 33 ราย (ร้อยละ 26.61) ที่ใช้
ยาเสพติดชนิดเดียว คือ ใช้ยาบ้า จ�านวน 22 ราย ใช้
กัญชา จ�านวน 11 ราย มีกลุ่มตัวอย่างใช้ยาเสพติด  
2 ชนิด จ�านวน 33 รายซึ่งเท่ากันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ยาเสพติดชนิดเดียว (ร้อยละ 26.61) มีกลุ่มตัวอย่าง
ใช้ยาเสพติด 3 ชนิด จ�านวน 43 ราย (ร้อยละ 34.68) 

มีกลุ่มตัวอย่างใช้ยาเสพติดมากกว่า 3 ชนิด จ�านวน  
15 ราย (ร้อยละ 12.10) สาเหตุของการใช้ยาเสพติด 
ส่วนใหญ่อยากลอง (ร้อยละ 77.40) เพื่อนชักชวน  
(ร้อยละ 54.80) ไม่สบายใจ/ เครยีด (ร้อยละ 33.10) 
ช่วยในการท�างาน (ร้อยละ 17.70) และมีความขัดแย้ง
ในครอบครัว (ร้อยละ 15.30) วิธีการใช้ยาเสพติด 
ส่วนใหญ่ใช้วธิกีารสบูโดยการสดูควนั (ร้อยละ 99.20) 
 2. ข้อมูลคะแนนปัจจัยครอบครัวและการใช้
ยาเสพติดโดยรวม แสดงอยู่ในรูปของคะแนนเฉลี่ย
โดยรวม (Mean) ของแต่ละด้าน และค่าส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (SD) (ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนปัจจัยครอบครัวและการใช้ยาเสพติดโดยรวม  
   (n = 124)

 ปัจจัยครอบครัว ค่าคะแนนที่เป็นไปได้    ค่าคะแนนจริง  X SD

การท�าหน้าที่ของครอบครัว  36 - 144 65 - 131 97.19 12.13

ความสัมพันธ์ในครอบครัว 0 - 54 10 - 49     34.14 8.32

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 0 - 90 32 - 71 51.83 7.95

ความขัดแย้งในครอบครัว 0 - 68 5 - 59    29.40 12.50

การใชย้าเสพติด 0 - 52 7 - 48     25.21 9.40 

 3. ปัจจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับการ
ใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย พบว่า ความขัดแย้งใน
ครอบครวั (X

8
) มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกต่อการใช้ยา

เสพติดของวัยรุ่นชาย (Y) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(r = .287, p < .01) รูปแบบครอบครัวที่อยู่กับบิดา
มารดา (X

1
) มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบัการใช้ยาเสพตดิ 

ของวัยรุ่นชาย (Y) อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ (r = -.148, 

p < .05) ส่วนรปูแบบครอบครวัทีอ่ยูก่บับดิาหรอืมารดา
คนเดียว (X

2
) ครอบครัวทีอ่ยูกั่บบิดาหรือมารดาเล้ียง 

(X
3
) ครอบครัวที่อยู่กับญาติ (X

4
) การท�าหน้าที่ของ

ครอบครวั (X
5
) ความสัมพนัธ์ในครอบครวั (X

6
) และ

รูปแบบการอบรมเล้ียงดูของครอบครัว (X
7
) ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย (Y) 
อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิการท�าหน้าทีข่องครอบครวั 
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ตารางท่ี 2  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบครอบครัว การท�าหน้าที่ของครอบครัว ความสัมพันธ ์
   ในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว และความขัดแย้งในครอบครัวต่อการใช้ 
   ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย

ปัจจัยครอบครัว  (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8)    (Y)

รูปแบบครอบครัว

- อยู่กับบิดามารดา (X1)   1.000

- อยู่กับบิดา/ มารดาคนเดียว (X2) -.494**  1.000 

- อยู่กับบิดา/ มารดาเลี้ยง (X3)   -.362** -.362 1.000

- อยู่กับญาติ (X4)   -.271** -.271** -.198* 1.000

การท�าหน้าที่ของครอบครัว (X5)  .048 .124 -.130 -.084 1.000

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (X6)   .040 .055 -.123 .017 .222 1.000

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (X7)   .091    -.024    -.102    .030    .186**   .619**  1.000

ความขัดแย้งในครอบครัว (X8)   -.053    -.048     .061    .067    -.340*   -.070    .051     1.000

การใช้ยาเสพติด (Y) -.148* -.031 .085 .148 -.033 .073 .127 .287** 1.000 

**p < .01, *< .05

 4. การวเิคราะห์ปัจจยัท�านายการใช้ยาเสพตดิ
ของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
แห่งหนึ่ง โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
พบว่า ความขัดแย้งในครอบครัว การท�าหน้าที่ของ

ครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว รูปแบบการ
อบรมเลีย้งดขูองครอบครวั รปูแบบครอบครวัสามารถ
ร่วมท�านายการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายได้ร้อยละ 
13.30 (ตารางที่ 3)

(X
5
) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการอบรม

เล้ียงดขูองครอบครัว (X
7
) และมคีวามสมัพนัธ์ทางลบ

กับความขัดแย้งในครอบครัว (X
8
) อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (r = .186, p < .01, r = -.340, p < .05)  

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (X
6
) มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  
(X

7
) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .619, p < .01) 

(ตารางที่ 2)
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อภิปรายผล
 ผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
 1. รูปแบบครอบครัว ครอบครัวที่อยู่กับบิดา
มารดามีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น  
ส่วนครอบครัวท่ีอยูก่บับดิาหรอืมารดาคนเดยีว ครอบครวั
ทีอ่ยู่กับบดิาเลีย้งหรอืมารดาเลีย้ง และครอบครวัทีอ่ยู่
กับญาติ ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของ 
วัยรุ่นชาย อาจอธิบายได้ว่า ครอบครัวท่ีอยู่กับบิดา
มารดา จะมกีารตอบสนองความผูกพนัทางด้านอารมณ์
และการควบคมุพฤตกิรรมดกีว่าครอบครวัทีม่บีดิาหรอื
มารดาคนเดียว21 บิดามารดาจะมีความส�าคัญในการ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ การสนับสนุน การเลี้ยงดูบุตร 
ให้ความรักและความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัว 
มีการตอบสนองด้านอารมณ์ความรู้สึก ท�าให้สมาชิก
ในครอบครัวรู้สึกว่าเป็นครอบครัวท่ีสมบูรณ์ ไม่มี
ความรู้สึกขาดความรักจากบิดาหรือมารดา จึงท�าให้
มีการพัฒนาบุคลิกภาพเหมาะสม สามารถปรับตัวได้
ดี มีความสมดุลในครอบครัว ส�าหรับครอบครัวที่อยู่

กับบิดาหรือมารดาคนเดียว ครอบครัวที่อยู่กับบิดา
เลี้ยงหรือมารดาเลี้ยง และครอบครัวที่อยู่กับญาติ 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย 
อาจเนื่องมาจากครอบครัวทั้ง 3 รูปแบบ ประกอบ
ด้วย บุคคลที่มาจากครอบครัวเดิมของวัยรุ่น มีความ
รักและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว มีสมัพันธภาพทีดี่ต่อกนั ไม่เกดิปัญหาความ
ขดัแย้ง จงึไม่เป็นแรงผลกัดนัให้ใช้ยาเสพติดหรอือาจ
มลีกัษณะครอบครัวด้านอืน่ ๆ  เช่น การเลีย้งดไูม่แตก
ต่างกนัมากนกั จงึท�าให้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัและอาจ
มีปัจจัยหรือองค์ประกอบอื่น ๆ อาทิเช่น กลุ่มเพื่อน
 2. การท�าหน้าทีข่องครอบครวั ความสมัพนัธ์ใน
ครอบครวั และรปูแบบการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวั 
ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย 
อธิบายได้ว่า การเกบ็ข้อมูลครัง้นี ้เกบ็แบบภาคตัดขวาง 
และศึกษาในวยัรุน่ชายทีเ่คยใช้ยาเสพตดิมาแล้ว ไม่ได้
มกีารเปรยีบเทยีบวยัรุน่ชายทีไ่ม่เคยใช้ยาเสพตดิ ท�าให้
ลักษณะครอบครัวของวัยรุ่นชายในด้านการท�าหน้าที่

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรท�านายการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย     
 

ตัวแปรท�านาย             B Beta t p  

ความขัดแย้งในครอบครัว .218 .290 3.112** .002

การท�าหน้าที่ของครอบครัว .052 .067 .699 .486

ความสัมพันธ์ในครอบครัว .038 .034 .302 .763

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว     .108 .091 .812 .418

รูปแบบครอบครัว

- ครอบครัวที่อยู่กับบิดามารดา 1.627 .149 1.392 .167

- ครอบครัวที่อยู่กับบิดาหรือมารดาคนเดียว  1.606 .081 .801 .425

- ครอบครัวที่อยู่กับบิดาหรือมารดาเลี้ยง 3.571 .155 1.558 .122

- ครอบครัวที่อยู่กับญาติ 5.121 .183 1.915 .058

Constant  4.924, F (7, 116) 2.539,* R2 = .133,  Adjusted R2 = .081

**p < .01 , *< .05 
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ของครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั และรปูแบบ
การอบรมเลีย้งดูของครอบครวั มลีกัษณะไม่แตกต่าง
กนัมากนกั จึงท�าให้ไม่สามารถเหน็อทิธพิลของการท�า
หน้าทีข่องครอบครวั ความสมัพนัธ์ในครอบครวั และ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวชัดเจน ท�าให้
ผลการศึกษานี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของลลิต
า เดชาวุธ7 หรือการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายอาจ 
มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลมากกว่า
 3. ความขัดแย้งในครอบครัว มีอิทธิพลต่อ
การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชาย สามารถร่วมท�านาย
การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายได้อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ อธิบายได้ว่า ครอบครัวที่มีความขัดแย้งใน
ครอบครวัสงู จะส่งผลให้วัยรุ่นชายมกีารใช้ยาเสพตดิ
สูงขึ้น อันเนื่องมาจากธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
ค่อนข้างมาก ต้องการความเป็นอิสระ วัยรุ่นใช้เวลา
ส่วนใหญ่อยู่กบัเพือ่น ท�ากจิกรรมกบักลุม่เพือ่น ท�าให้
มีกิจกรรมกับครอบครัวลดลง จากความคิดเห็นของ
วัยที่แตกต่างกัน การใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล การ
ออกค�าสั่ง ไม่ท�าความเข้าใจในความต้องการของ 
วัยรุ่น จึงเป็นช่องว่างระหว่างวัย ท�าให้มีความขัดแย้ง
ในครอบครวัมากขึน้ เกดิความไม่เข้าใจกนั เกดิความ
ตงึเครยีด วยัรุน่จะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นท่ีต้องการของ
ครอบครัว เกิดความรู้สึกคับข้องใจ ทุกข์ใจ รู้สึกไม่
ได้รับความเป็นธรรม บรรยากาศในครอบครัวไม่ม ี
ความสุข เกิดความเบื่อหน่าย วัยรุ่นไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ จงึส่งผลให้วยัรุ่นออกไปหาความสขุนอกบ้าน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและหันไป
ใช้ยาเสพติด22 สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา9,23,24  
ที่พบว่า ความขัดแย้งในครอบครัวมีผลต่อการใช้
ยาเสพติดและสามารถท�านายการเสพยาบ้าของเด็ก
และเยาวชนได้

ข้อเสนอแนะ
 1. พยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ควร
ท�าความเข้าใจบริบทปัจจัยด้านครอบครัวของวัยรุ่น

ชาย ใช้ผลการศกึษานีเ้ป็นข้อมลูพ้ืนฐานในการพัฒนา
โปรแกรมการลดความขัดแย้งในครอบครัว พัฒนา
โปรแกรมการดแูลบตุรวยัรุน่ชาย อนัน�าไปสูก่ารป้องกนั
และแก้ไขการใช้ยาเสพติด
 2. ในการจัดการศึกษาทางการพยาบาลควร
มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทครอบครัว
ในการดูแลบุตรชายวัยรุ่น วิธีการลดความขัดแย้งใน
ครอบครัว วิธีการเลือกคบเพื่อนที่ดี      
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
การใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายและสาเหตุของความ
ขัดแย้งในครอบครัว และศึกษาเปรียบเทียบการใช้
ยาเสพติดของวัยรุ่นชายและหญิงว่ามีปัจจัยที่เหมือน
หรอืแตกต่างกนัเพือ่น�ามาปรบัใช้ให้เหมาะสมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
1. ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ กระทรวงยตุธิรรม. สถานการณ์ยาเสพ
ตดิปี 2555 และแนวโน้ม. [ออนไลน์]. 2555. เข้า
ถงึได้จาก : http://www.nccd.go.th/upload/
content/suj.pdf(26).pdf. (วันที่ค้นข้อมูล : 
19 สิงหาคม 2556 ) 

2. กรมพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กระทรวง
ยุติธรรม. รายงานสถิติคดีประจ�าปี พ.ศ. 2555. 
[ออนไลน์]. 2556. เข้าถึงได้จาก http://www 
2.djop.moj.go.th/stat. (วันที่ค้นข้อมูล 31 
มกราคม 2556) 

3. จริาพนัธ์ รจุริะพงค์. สภาพและปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการเสพสารเสพตดิของเยาวชนใน
พื้นที่อ�าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (วิทยานิพนธ์รัฐ

 61ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙                                                                                                          วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : 



ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
และพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท). บัณฑิต
วิทยาลัย : อุตรดิตถ์ :มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์; 2550.

4. ณรงค์ หมืน่อภยั. ปัจจยัทางสงัคมทีม่อีทิธพิลต่อ
การใช้สารเสพติดของเยาวชนในอ�าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวดัล�าพนู (วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมอืง).  คณะศกึษาศาสตร์ 
: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.

5. ศริพิร จริวฒัน์, อมรรตัน์ ศรคี�าสุข ไซโตะ, ปราณพีร  
บุญเรือง, จีระภา สีระหัด และฐิติวัฒน์ กองเกิด. 
ยาและผู้หญิงติดยา: ความหมายของการใช้สาร 
เสพตดิ. วารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย, 
2556; 58 (4): 407 - 20.

6. โสฬวรรณ อินทสิทธิ์, บุญสม วราเอกศิริ. การ
พฒันารูปแบบการป้องปรามพฤตกิรรมการเสพ
สิ่งเสพติดของวัยรุ่น. [ออนไลน์]. 2554. เข้าถึง
ได้จาก : http://gsbooks.gs.kku.ac.th/54/
grc12/files/hdo3.pdf.  (วันที่ค้นข้อมูล 19 
สิงหาคม 2556) 

7. ลลิตา เดชาวุธ. ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อ
การเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออก  
วทิยานพินธ์พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการ
พยาบาลครอบครัว).  บัณฑิตวิทยาลัย :  ชลบุรี 
: มหาวิทยาลัยบูรพา; 2548.

8. พทิกัษ์ สุรยิะใจ, บงัอร สปุรดีา และ อรญัญา แพ
จุย้. เส้นทางสูก่ารติดยาบ้า กรณศีกึษาในกลุม่วัย
รุ่นที่เข้ารับการบ�าบัดรักษา ณ ศูนย์บ�าบัดรักษา
ยาเสพตดิ เชยีงใหม่. เชยีงใหม่ : นนัทพนัธ์ พริน้
ติ้ง; 2553.

9. กนกรัตน์ แจ่มวัฏกูล. การศึกษาปัจจัยด้าน
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่มีต่อการเสพยาบ้า
ของเด็กและเยาวชน (วิทยานิพนธ์การศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว).  
บัณฑิตวิทยาลัย : กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ; 2545.

10. สมติ วฒันธญัญกรรม. ปัจจยัทางเศรษฐกจิสงัคม
ต่อการติดยาและสารเสพติด. ใน: วิโรจน์ วีรชัย, 
อังกูร ภัทรากร, ล�่าซ�า ลักขณาพิชนชัช, ฉวีวรรณ 
ปัญจบศุย์, นภิา นสีกลุ,  บรรณาธกิาร. ต�าราการ
บ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด. กรุงเทพฯ: วัชระ 
อินเตอร์พริ้นติ้ง; 2544. หน้า 129 - 134.

11. ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. 
หลักสูตรคู่มือค่ายครอบครัว. กรุงเทพฯ : กอง
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย; 2554.                                                                                                         

12. วิรุธ สอนกอง. สภาพปัญหาการติดยาเสพติด
และสารเสพตดิของเดก็และเยาวชนในสถานพนิจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา). บัณฑิตวิทยาลัย : 
ขอนแก่น :มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2546.

13. ธงชัย กูลวิริยะ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 
3-4 อ�าเภอสีคิว้ จงัหวดันครราชสมีา (วทิยานพินธ์
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
สุขภาพชุมชน). บัณฑิตวิทยาลัย : นครราชสีมา 
: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา; 2551.

14. มัณฑนา ขอนดอก, พรนภา หอมสินธุ์, รุ่งรัตน์ 
ศรีสุริยเวศน์. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่ม
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในระยะแรกของนกัเรยีนชาย
มธัยมศกึษาตอนต้น อ�าเภอบางน�า้เปรีย้ว จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัย
บูรพา, 2555; 7(1): 19 - 32.

15. Friedman MM, Bowen VR,  Jones EG. 
Family nursing: research, theory, and 
practice. 5th ed. New Jersey: Upper 
saddle River; 2003.

16. Wright LM, Leahey M. Nurses and 
families: A guide to family assessment 
and intervention. 6th ed. Philadelphia: 
F. A. Davis; 2013.

17. Yamane T. Statistics: An introductory 

The Public Health Journal of Burapha University :                                                                                                              Vol.11 No.2 July - December 2016 62



Analysis. 2nded. New York: Harper and 
Row; 1973.

18. อุมาพร ตรังคสมบตั.ิ จติบ�าบดัและการให้ค�าปรึกษา 
ครอบครัว. พมิพ์คร้ังที ่5. กรุงเทพ: ซนัต้าการพมิพ์;  
2544.

19. รุง่ฤดี จณิณวาโส. ปัจจยัทางครอบครวัทีม่ผีลต่อ
สขุภาพจติวยัรุน่ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น 
เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี (วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา). บัณฑิต
วทิยาลยั : กรงุเทพฯ:  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์; 
2551.

20. กระทรวงสาธารณสขุ. แบบคดักรองประสบการณ์
การดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้ยาเสพติด: คู่มือเพื่อ
ใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูม.ิ นนทบรุ:ี คณุาไทย; 
2554.

21. วินิรณี ทัศนะเทพ. ความสัมพันธ์ระหว่างการท�า
หน้าที่ของครอบครัวกับการกระท�าผิดของเด็ก
และเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว) : บัณฑิตวิทยาลัย : เชียงใหม่ 
: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2542.

22. Alcohol and Drug Service. The biopsycho-
social theory: a comprehensive descriptive 
perspective on addiction. Victoria BC: 
Ministry for Children and Family; 1996.

23.  Tafa M, Baiocco R. Addictive behavior and 
family functioning during adolescence.         
The American Journal of Family Therapy 
2009; 37: 388 - 95.                            

24. Herrenkohl TI, Lee JO, Kosterman R, 
Hawkins JD. Family influences related to 
adult substance use and   mental health 
problems: a developmental analysis of 
child and adolescent predictors. .Journal 
of Adolescent Health 2012; 51: 129 - 135.

 63ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙                                                                                                          วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา : 


