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บทคัดย่อ

	 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงทำานาย	เพ่ือศึกษาพหุพฤติกรรมเส่ียง	และปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อพหุพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่นชาย	 จังหวัดลพบุรี	 ใช้ทฤษฎีอิทธิพลสามทางเป็นกรอบแนวคิด	

กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชายท่ีกำาลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	จำานวน	318	คน	เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	ข้อมูลส่วนบุคคล	ความเครียด	ทัศนคติต่อพฤติกรรมเส่ียง	การรับรู้ความสามารถ

ของตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง	 อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน	 การเข้าถึงส่ือหรือส่ิงกระตุ้น	 พฤติกรรม

เส่ียงของคนในครอบครัว	และความสัมพันธ์ในครอบครัว	โดยมีค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง	

0.69-0.95	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา	และสถิติถดถอยโลจิสติกส์	

	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีพหุพฤติกรรมเส่ียงร้อยละ	 50.0	 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ														

พหุพฤติกรรมเส่ียง	ได้แก่	ทัศนคติเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมเส่ียง	(AOR	=	12.63,	95%	CI	=	6.47-24.68)	

การรับรู้ความสามารถของตนในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียงต่ำา	 (AOR	=	4.10,	 95%	 CI	=	2.10-8.00)	
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Abstract

	 This	predictive	correlation	design	aimed	to	identify	multiple	risk	behaviors	and	to	
examine	the	factors	related	to	multiple	risk	behaviors	among	male	adolescents	in	Lopburi	
province.	The	Theory	of	Triadic	Influence	(TTI)	was	used	as	a	conceptual	 framework.													
The	 total	 sample	 inlcuded	 318	 males	 who	 were	 higher	 secondary	 school	 students.																		
The	data	were	collected	using	self-administered	questionnaires	 including	consisting	of	
demographic	 data,	 stress,	 attitude	 towards	 risk	 behaviors,	 risk	 behavior,	 refusal	 self-														
efficacy,	 peer	 influence,	 access	 to	 media/	 stimulus,	 family	 risk	 behaviors	 and	 family																					
attachment	questionnaires.	The	reliability	ranged	between	0.69-0.95.	Data	were	analyzed	
using	descriptive	statistics	and	binary	logistic	regression.

	 The	results	of	the	study	revealed	that	the	prevalence	of	multiple	risk	behaviors	
was	 50%.	 The	 significant	 factors	 influencing	 multiple	 risk	 behaviors	 among	 male																							
adolescents	were	attitude	towards	risk	behaviors	(AOR	=	12.63,	95%	CI	=	6.47-24.68),	risk	
behavior	refusal	low	self-efficacy	(AOR	=	4.10,	95%	CI	=	2.10-8.00),	peer	influence	(AOR	=	3.04,	
95%	 CI	=	1.51-6.12),	 and	 low	 academic	 achievement	 (AOR	=	1.95,	 95%	 CI	=	1.00-3.78).																
For	the	other	variables,	stress,	 family	 income,	father’s	education,	mother’	s	education,																			
parental	attachment,	family	risk	behaviors	and	media	access,	there	were	no	significant	
effects	on	multiple	risk	behaviors.	The	study	outcome	will	enable	authorities	to	understand	
risk	behaviors	and	could	be	used	to	develop	an	efficient	program,	so	as	to	prevent	male	
adolescents	from	multiple	risk	behaviors.

Keywords:	male	adolescents,	risk-taking	behavior,	multiple	risk	behaviors

อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนมาก	 (AOR	=	3.04,	 95%	 CI	=	1.51-6.12)	 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำา	

(AOR	=	1.95,	95%	CI	=	1.00-3.78)	สำาหรับปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพหุพฤติกรรมเส่ียง	ได้แก่	ความเครียด	

รายได้ของครอบครัว	 การศึกษาของบิดามารดา	 ความสัมพันธ์ในครอบครัว	 พฤติกรรมเส่ียงของคนใน

ครอบครัว	 และการเข้าถึงส่ือหรือส่ิงกระตุ้น	 ผลการศึกษานำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเส่ียง														

ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมท่ีเน้นสร้างความตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการมี										

พหุพฤติกรรมเส่ียง	รวมถึงเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความม่ันใจในการหลีกเล่ียงการมีพฤติกรรมเส่ียง	เพ่ือการ

ป้องกันการมีพหุพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพในวัยรุ่นชายต่อไป

คำ�สำ�คัญ:	วัยรุ่นชาย	พฤติกรรมเส่ียง	พหุพฤติกรรมเส่ียง	
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
	 พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	 เป็นการก้าวเข้า

สูพ่ฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนของเดก็และเยาวชนทีข่าด

ประสบการณ์	 และอาจมีความไม่เข้าใจถึงผล		

กระทบท่ีตามมา1	โดยพฤติกรรมเส่ียงท่ีสำาคัญได้แก่	

พฤตกิรรมการใชค้วามรนุแรง	พฤติกรรมการมเีพศ

สัมพันธ์	 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ						

ใช้สารเสพติด	 การสูบบุหรี่	 พฤติกรรมการ							

รบัประทานอาหารและการขาดการออกกำาลังกาย2	

สำาหรับเยาวชนไทยพบว่า	 ตัวบ่งช้ีพฤติกรรมเส่ียง

ทางสุขภาพท่ีสำาคัญได้แก่	 พฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	การสูบบุหร่ี	การใช้ความรุนแรง

และการมีเพศสัมพันธ์3	 สำาหรับจังหวัดลพบุรี	

พบว่า	 ปัญหาเด็กและเยาวชนสูงเป็นอันดับหน่ึง

ของจังหวัด	 และถูกดำาเนินคดีเกี่ยวกับชีวิตและ

ร่างกายสูงเป็นอันดับ	2	ของเขต	11	อีกทั้งยังมี

แนวโน้มมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น	 สำาหรับ

พฤตกิรรมทีเ่ปน็ปัญหาของวยัรุน่	ไดแ้ก	่พฤตกิรรม

ทางเพศที่ไม่เหมาะสม	 การมีบุตรก่อนวัยอันควร	

ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต	พฤติกรรมมั่วสุม

และทำาความรำาคาญให้ชาวบ้าน	ติดสุรา	ติดบุหรี่

และการติดสารเสพติดร้ายแรง4

	 พฤติกรรมเสี่ยงทำาให้เกิดผลกระทบทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวต่อสุขภาพอนามัยทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม	ทำาให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิด

โรคหรอือนัตรายตอ่สขุภาพ	และนำาไปสูพ่ฤตกิรรม

ในวัยผู้ใหญ่1,5	 และเมื่อวัยรุ่นก้าวเข้าสู่พฤติกรรม

เส่ียงใดพฤติกรรมหนึ่งก็มีแนวโน้มนำาไปสู่การมี

พฤติกรรมเส่ียงอืน่ ๆ  ตามมา	เชน่	วยัรุน่ทีส่บูบหุรี่

มีความเสี่ยงที่จะใช้ยาเสพติด	 ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 และ

ใชค้วามรนุแรง	เปน็ตน้1,5	ดงัการศกึษาของ	Hale	

and	 Viner6	 ในวัยรุ่นสหราชอาณาจักร	 พบว่า	

พฤติกรรมเส่ียงหน่ึง	ๆ 	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

เสีย่งอืน่	ๆ 	ดว้ย	ดงันัน้	ปจัจยัทีเ่ปน็สาเหตขุองการ

เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	จึงอาจมีปัจจัยร่วม

บางอย่าง	(common	factors)	ทั้งปัจจัยภายใน

ตัวบุคคลและปัจจั ยสิ่ งแวดล้อมร่ วม กัน5,6 

อย่างไรก็ตามการศกึษาเก่ียวกับพหพุฤตกิรรมเสีย่ง

ในวัยรุ่นที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาใน

ต่างประเทศ	

	 สำาหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ

ศกึษาพฤตกิรรมเสีย่งเดีย่ว	ๆ 	แตล่ะพฤตกิรรม	เชน่	

พฤตกิรรมการสบูบหุรี	่พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์	 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ	 เป็นต้น	

มีการศึกษาเก่ียวกับพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

จำานวนน้อยมาก	 และส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีในระดับ

บุคคลและระหว่างบุคคล7	 ส่วนการศึกษาอ่ืน

พบวา่เปน็การศกึษาเชงิสำารวจเทา่นัน้	ไมไ่ดศ้กึษา

เชิงหาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับพหุพฤติกรรม

เสี่ยง8	 การศึกษาครั้งน้ีจึงจะทำาการศึกษาปัจจัย

ทำานายการเกิดพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย	

จังหวัดลพบุรี	 ได้แก่	พฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 การสูบบุหรี่	 การใช้ความ

รุนแรง	และการมีเพศสัมพันธ์	โดยใช้ทฤษฎีอิทธิพล

สามทาง	 (the	 theory	 of	 triadic	 influence	

[TTI])9	เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	เนื่องจาก

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากพหุปัจจัย

ทั้งปัจจัยภายในตัวบุคคล	 (intrapersonal	

influences)	ปจัจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม

หรอืทศันคต	ิ(cultural	environment/	attitudinal	

influences)	 และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทางสังคม	

(interpersonal/	social	influences)	ซึง่สามารถ

ส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งในระยะไกล	 (ultimate	
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influences)	ระยะปานกลาง	(distal	influences)	

และระยะใกล้	(proximal	influences)	

	 ผลการศึกษานำาไปสู่ความรู้ความเข้าใจ

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นและสามารถพัฒนา

โปรแกรมที่มิได้ป้องกันการเกิดพฤติกรมเสี่ยงใด

พฤติกรรมหนึ่งเพียงพฤติกรรมเดียวเท่านั้น	

แต่สามารถป้องกันการเกิดพฤติกรรมเส่ียงได้หลาย	ๆ 	

ด้านในคราวเดียวกัน	(multiple	risk	behaviors)	

อันจะทำาให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรม

เสี่ยงในวัยรุ่นไทยเพิ่มมากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีอิทธิพล

สามทาง	 (the	 theory	 of	 triadic	 influence	

[TTI])9	 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา	 ซึ่งเชื่อ

ว่าการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นเกิดจาก

พหุปัจจัย	 ท้ังปัจจัยภายในตัวบุคคล	 (intrapersonal	

influences)	 ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและ

พันธุกรรมนำาไปสู่การตัดสินใจและมีพฤติกรรมที่

เก่ียวข้องกับสุขภาพ	ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางวัฒนธรรม

หรือทศันคติ	(cultural	environment/	attitudinal	

influences)	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งที่ให้ข้อมูล

เก่ียวกับสุขภาพ	หรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ	

การได้รับข้อมูล	 ความคาดหวังทางสังคมและ

จิตวิทยาต่อพฤติกรรม	 การให้คุณค่าหรือค่านิยม	

ความเชื่อทางศาสนา	 สุขภาพ	 และการยอมรับ

ทางสังคม	 ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ

พฤตกิรรมนัน้	ๆ 	และปจัจยัระหวา่งบคุคลหรอืทาง

สังคม	(interpersonal/	social	influences)	ซึ่ง

เป็นสถานการณ์ทางสังคมหรือบริบททางสังคมที่

อยู่รอบ	ๆ 	บุคคล	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ปจัจยัตา่ง	ๆ 	ซึง่ครอบคลมุทัง้	3	กลุม่ปจัจยัดงักลา่ว	

เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งน้ี	 ได้แก่	 ปัจจัย

ภายในตัวบุคคล	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	

ความเครยีด	การรบัรูค้วามสามารถของตนในการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง	 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมหรือทัศนคติ	 ได้แก่	 ทัศนคติต่อการมี

พฤตกิรรมเสีย่ง	และปจัจยัระหวา่งบคุคลหรอืทาง

สังคม	ได้แก่	รายได้ของครอบครัว	การศึกษาของ

บดิามารดา	ความสมัพนัธ์ในครอบครวั	พฤตกิรรม

เสี่ยงของคนในครอบครัว	 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	

และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น	 มีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรตามคือ	พหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาพหุพฤติกรรมเสี่ยง	 ได้แก่	

พฤตกิรรมการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล	์พฤตกิรรม

การสูบบุหรี่	 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์	 และ

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของวัยรุ่นชาย

จังหวัดลพบุรี

	 2.	 เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	

1)	 ปัจจัยภายในตัวบุคคล	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรยีน	ความเครยีด	การรบัรูค้วามสามารถของตน

ในการหลีกเล่ียงพฤติกรรมเส่ียง	2)	ปัจจัยส่ิงแวดล้อม

ทางวฒันธรรมหรอืทศันคต	ิไดแ้ก	่ทศันคตติอ่การ

มพีฤตกิรรมเสีย่ง	3)	ปจัจยัระหวา่งบคุคลหรอืทาง

สังคม	ได้แก่	รายได้ของครอบครัว	การศึกษาของ

บดิามารดา	ความสมัพนัธ์ในครอบครวั	พฤตกิรรม

เสี่ยงของคนในครอบครัว	 การเข้าถึงสื่อหรือ												

ส่ิงกระตุ้น	และอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนท่ีมีอิทธิพลต่อ

พหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย	จังหวัดลพบุรี
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วิธีดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยในครั้งนี้	 เป็นการศึกษาหาความ

สัมพันธ์เชิงทำานาย	 (predictive	 correlation	

des ign )	 เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่ อ

พหุพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นชาย	จังหวัดลพบุรี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	 ประชากร	 คือ	 วัยรุ่นชายอายุระหว่าง	

15-21	ปี	ที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย	 ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล	

สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ีมธัยมศึกษาจังหวดัลพบรุ	ี

จำานวน	23	แห่ง	รวมทั้งสิ้น	3,654	คน10

	 กลุ่มตัวอย่างได้จากการคำานวณขนาดตัวอย่าง

โดยใชส้ตูรการคำานวณสดัสว่นของ	Parel	et	al.11 

ที่กำาหนดค่าสัดส่วนจากการศึกษาของ	 วริศรา

ถิรภัทรพันธ์	 อาภาพร	 เผ่าวัฒนา	 และนฤมล	

เอ้ือมณีกูล12	ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำานวน	307	คน	

แต่เพื่อป้องกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์

ของข้อมูล	จึงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	10	เป็นจำานวน

เทา่กบั	335	คน	คดัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งโดยจดักลุม่

โรงเรียนออกเปน็	4	กลุ่ม	คือ	โรงเรียนขนาดใหญ่

พิเศษ	ขนาดใหญ่	ขนาดกลางและขนาดเล็ก	แล้ว

คำานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม

โรงเรียนเลือกโรงเรียนตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่าย	

(simple	random	sampling)	กลุ่มละ	1	โรงเรยีน	

แต่ละโรงเรยีนมกีารจัดการเรยีนการสอนในระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4-6	ในแตล่ะระดบัชัน้เรยีนได้

ทำาการสุ่มเลือกห้องเรียนทีละ	1	ห้อง	นักเรียนชาย

ทั้ งหมดในห้ อง เ รี ยนถื อ เ ป็นก ลุ่มตั วอย่ า ง	

หากจำานวนนักเรียนไม่เพียงพอจะทำาการสุ่ม

ห้องเรียนเพิ่มทีละห้องจนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่าง

ครบตามสัดส่วนที่ต้องการ	อย่างไรก็ตาม	พบว่า	

แบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ	์จำานวน	318	ฉบบั	

คิดเป็นร้อยละ	 94.9	 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการ

ศึกษาครั้งนี้จึงมีจำานวนทั้งสิ้น	318	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และก�รเข้�ถึงสื่อ

หรือสิ่งกระตุ้น

 1.1 แบบสอบถ�มข้อมูลท่ัวไป	 เป็นข้อ

คำาถามเกี่ยวกับ	อายุ	ระดับการศึกษา	ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	 การศึกษาของบิดามารดาและ

รายได้ของครอบครัว	เป็นต้น	

 1.2 แบบสอบถ�มก�รเข้�ถึงสื่อหรือ       

สิง่กระตุน้	เปน็ข้อคำาถามเก่ียวกับความถ่ีในการได้

รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	

จากสื่อต่าง	ๆ 	ได้แก่	 โทรทัศน์	 วิทยุ	 สื่อสังคม

ออนไลน	์แผน่ปา้ยโฆษณา/ใบปลวิ	นติยสาร	และ

หนังสือพิมพ์	ภายใน	1	สัปดาห์ที่ผ่านมา	วัดโดย

แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เอง	แบบสอบถาม

ประกอบด้วยคำาถามจำานวน	6	ข้อ	มีลักษณะมาตรวัด

แบบประเมินค่า	 (rating	 scale)	 ตั้งแต่	 0																	

คะแนน	 (ไม่เคยเลย)	 ถึง	 3	 คะแนน	 (ทุกวัน)	

ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ระหว่าง	 0-18	 คะแนน	

คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของกลุ่ม	 หมายถึง		

มีการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้นมาก

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถ�มเกี่ยวกับครอบครัว

และเพื่อน

 2.1 แบบสอบถ�มคว�มสัมพันธ์ในครอบครัว 

เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับความผูกพันภายในครอบครัว

ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับวัยรุ่นชาย	 วัดโดย			

ใช้แบบสอบถามความผูกพันกับบิดามารดาที่

พัฒนาโดย	 Homsin	 et	 al.13	 แบบสอบถาม
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ประกอบด้วยคำาถามจำานวน	12	ข้อ	มีข้อคำาถาม
เชิงบวก	 8	 ข้อ	 และข้อคำาถามเชิงลบ	 4	 ข้อ			
มลีกัษณะมาตรวดัแบบประเมนิคา่	(rating	scale)	
ตั้งแต่	 1	คะแนน	 (ไม่จริงเลย)	ถึง	 4	คะแนน	
(จริงทีเดียว)	และมีการกลับคะแนนในข้อคำาถาม
เชิงลบ	 ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ระหว่าง	 12-48	
คะแนน	 คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของกลุ่ม	
หมายถึง	มีความสัมพันธ์ในครอบครัวมาก	
 2.2 แบบสอบถ�มพฤตกิรรมเสีย่งของคนใน
ครอบครัว	 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการรับรู้การมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	ของสมาชิกในครอบครัว	
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง	แบบสอบถามประกอบด้วย
คำาถามจำานวน	 4	 ข้อ	 มีลักษณะมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า	 (rating	 scale)	 ตั้งแต่	 0	 คะแนน	
(ไม่เคยเลย)	ถึง	3	คะแนน	(ทุกวัน)	ช่วงคะแนนท่ี
เป็นไปได้ระหว่าง	 0-12	 คะแนน	 คะแนนรวม
มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม	 หมายถึง	 พฤติกรรม
เสี่ยงของคนในครอบครัวมาก	
 2.3 แบบสอบถ�มอิทธิพลจ�กกลุ่มเพื่อน 
เปน็ขอ้คำาถามเกี่ยวกบัการรบัรูถ้งึการมีพฤตกิรรม
เสีย่งตา่ง	ๆ 	ของเพือ่น	วดัโดยแบบสอบถามท่ีผู้วจิยั
พัฒนาขึ้นเอง	 แบบสอบถามประกอบด้วย
คำาถามจำานวน	 4	 ข้อ	 มีลักษณะมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า	 (rating	 scale)	 ตั้งแต่	 0	 คะแนน
(ไม่เคยเลย)	ถึง	3	คะแนน	(ทุกวัน)	ช่วงคะแนนท่ี
เป็นไปได้ระหว่าง	 0-12	 คะแนน	 คะแนนรวม
มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม	หมายถึง	 อิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนมาก
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถ�มเกี่ยวกับก�รรับรู้ 
และคว�มคิดคว�มเชื่อ
 3.1 แบบสอบถ�มคว�มเครียด	 เป็นข้อ
คำาถามเกี่ยวกับการประเมินประสบการณ์	อาการ

และความรู้สึกที่สะท้อนถึงความทุกข์	ไม่สบายใจ	

ในระยะ	 1	 เดือนที่ผ่านมา	 โดยใช้แบบประเมิน

ความเครียด	(stress	test-5	[ST-5])14	แบบสอบถาม

ประกอบด้วยคำาถามจำานวน	 5	 ข้อ	 มีลักษณะ

มาตรวัดแบบประเมินค่า	(rating	scale)	ตั้งแต่	

0	(แทบไม่มี)	ถึง	3	(เป็นประจำา)	ช่วงคะแนนที่

เป็นไปได้ระหว่าง	 0-15	 คะแนน	 โดยแบ่งกลุ่ม

ออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คะแนนรวม	 0-4	 หมายถึง	

เครียดน้อย	คะแนนรวม	4-15	คะแนน	หมายถึง	

เครียดมาก	

 3.2 แบบสอบถ�มก�รรับรู้คว�มส�ม�รถ

ของตนในก�รหลีกเล่ียงพฤติกรรมเสี่ยง	 เป็นข้อ

คำาถามเพื่อประเมินความมั่นใจในการหลีกเลี่ยง

พฤตกิรรมเสีย่งตา่ง	ๆ 	วดัโดยแบบสอบถามทีผู่ว้จิยั

พัฒนาขึ้นเอง	แบบสอบถามประกอบด้วยคำาถาม

จำานวน	16	ข้อ	มีลักษณะมาตรวัดแบบประเมิน

ค่า	(rating	scale)	ตั้งแต่	1	(ไม่มั่นใจเลย)	ถึง	

4	(มัน่ใจอยา่งยิง่)	ชว่งคะแนนทีเ่ปน็ไปไดร้ะหวา่ง	

16-64	คะแนน	คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของ

กลุ่ม	หมายถึง	มีการรับรู้ความสามารถของตนใน

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงมาก

 3.3 แบบสอบถ�มทัศนคติต่อก�รมี

พฤติกรรมเสี่ยง	 เป็นข้อคำาถามเก่ียวกับความคิด

หรือความรู้สึกว่าชอบ	 ไม่ชอบ	 หรือเห็นด้วย	

ไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	วัดโดยแบบ	

สอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเอง	 ตามแนวคิดของ	

Webber13	 แบบสอบถามประกอบด้วยคำาถาม

จำานวน	24	ข้อ	ประกอบด้วยข้อคำาถามเชิงบวก	

9	ข้อ	และข้อคำาถามเชิงลบ	15	ข้อ	มีลักษณะ

มาตรวัดแบบลิเคิร์ท	 (likert	 scale)	 ตั้งแต่	 1	

(เห็นด้วยอย่างย่ิง)	ถึง	4	(ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง)	และมี

การกลบัคะแนนในขอ้คำาถามเชงิบวก	ชว่งคะแนน

ที่เป็นไปได้ระหว่าง	24-96	คะแนน	คะแนนรวม
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มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม	 หมายถึง	 เห็นด้วย

ต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง	

 ส่วนที ่4 แบบสอบถ�มก�รมพีหพุฤติกรรม

เสี่ยง	เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการเคยหรือไม่เคยมี

พฤติกรรมที่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อทั้งร่างกาย	

โอกาสการพัฒนา	และการดำาเนินชีวิตของวัยรุ่น

ตั้ งแต่สองพฤติกรรมขึ้นไป	 โดยครอบคลุม

พฤติกรรมเสี่ยงที่สำาคัญ	ได้แก่	พฤติกรรมการดื่ม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 พฤติกรรมการสูบบุหรี่	

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์	 และพฤติกรรมการ

ใช้ความรุนแรง	 วัดโดยแบบสอบถามการมี

พหุพฤติกรรมเส่ียงท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนเอง	จำานวน	4	

ข้อ	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	ได้แก่	1)	ไม่มีพหุพฤติกรรม

เสี่ยง	 หมายถึง	 การไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมี

พฤติกรรมเสี่ยงเพียงหนึ่งพฤติกรรม	 2)	 มี

พหพุฤตกิรรมเสีย่ง	หมายถงึ	การมพีฤตกิรรมเสีย่ง

ตั้งแต่สองพฤติกรรมขึ้นไป

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
	 แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรง

ตามเนื้อหา	จากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	5	ท่าน	ได้

ค่า	(content	validity	index	[CVI])	อยู่ในช่วง	

0.80-1.00	หลังจากนัน้นำาแบบสอบถามไปทดลอง

ใช้	 (try	 out)	 กับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	

30	คน	ได้หาค่าความเช่ือม่ันโดยใช้วิธี	Cronbach’s	

alpha	coefficient	สำาหรับแบบสอบถามการรับรู้

ความสามารถของตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม

เสี่ ย ง 	 ทั ศนคติ ต่ อ ก า รมี พฤติ ก ร รม เสี่ ย ง	

ความสัมพันธ์ในครอบครัว	 และใช้วิธี	 2-week	

test-retest	 reliability	 สำาหรับแบบสอบถาม

ความเครียด	การเข้าถึงส่ือหรือส่ิงกระตุ้น	พฤติกรรม

เสี่ยงของคนในครอบครัว	 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	

และการมีพหุพฤติกรรมเส่ียง	โดยได้ค่าความเช่ือม่ัน	

เท่ากับ	0.90,	0.95,	0.77,	0.69,	0.80,	0.88,	0.80	

และ	0.86	ตามลำาดับ

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
	 ในการวิจัยครั้งน้ีได้รับการพิจารณาและ

รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษา	 คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวทิยาลยับรูพา	รหสั	01-08-2562	ผูป้กครอง

ของกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มตัวอย่าง	 ได้รับ

คำาอธิบาย	วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพิทักษ์

สิทธิ์จากเอกสารชี้แจงเข้าร่วมการวิจัย	 พร้อม

ลงนามในใบยินยอมเข้ารว่มการวจิยั	ผูเ้ข้ารว่มวจิยั

เขา้รว่มการวจิยัดว้ยความสมคัรใจสามารถถอนตวั

จากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด	ๆ 	

ทั้งสิ้น	 แบบสอบถามไม่มีการระบุชื่อนามสกุล	

แตจ่ะใชร้หสัตวัเลขของแบบสอบถาม	ข้อมลูทีเ่ปน็

เอกสารจะใส่ซองเกบ็ในกล่องที่ล็อกกุญแจ	ขอ้มูล

ที่ เ ก็ บ ใ นคอมพิ ว เ ต อ ร์ จ ะ ถู ก ใ ส่ ร หั ส ผ่ า น	

การวิเคราะห์และรายงานผลการวิจัยนำาเสนอในภาพรวม	

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำาลายเมื่อผลการวิจัยได้

รับการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 -	ภายหลังได้รับการอนุญาตจากผู้อำานวยการ

โรงเรียน	 ผู้วิจัยนัดหมายกับอาจารย์ประจำาชั้น

เพือ่ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารทำาวจิยั	พรอ้มทัง้ขอนดั

พบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์	และแจก

ใบชี้แจงและใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยให้กับกลุ่ม

ตัวอย่างและฝากให้ผู้ปกครอง	 1	 ฉบับ	 เพื่อขอ
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อนญุาตใหก้ลุม่ตวัอยา่งเขา้รว่มวจิยัล่วงหนา้อยา่ง

น้อย	 2	 สัปดาห์	 โดยอาจารย์ประจำาชั้นเป็นผู้

รวบรวมใบยินยอม	และนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูล	

	 -	ในวันเก็บข้อมูลผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง

อีกครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยให้กลุ่ม

ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองในหอ้งเรยีน

ที่ มี ก า ร จั ด ที่ นั่ ง ใ ห้ มี ร ะ ย ะห่ า ง ค ว าม เ ป็ น

ส่วนตัว	โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ในห้อง	

ใช้เวลาในการทำาแบบสอบถามโดยประมาณ	 30	

นาที	

	 -	ภายหลังทำาแบบสอบถามเสร็จให้ใส่แบบ	

สอบถามไว้ในซองกระดาษปิดผนึกและวางไว้บนโต๊ะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป	 โดยใช้สถิติพรรณนา	

และวิเคราะหป์จัจัยการทำานายพหพุฤตกิรรมเสีย่ง

วัยรุ่น	โดยใช้สถิติ	Binary	logistic	regression	

ที่	95%	Confidence	Interval	

ผลการวิจัย
 ข้อมูลทั่วไปและพหุพฤติกรรมเสี่ยง 

	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นตอนกลาง	

ร้อยละ	77.7	อายุน้อยที่สุดเท่ากับ	 15	ปี	 อายุ

มากทีส่ดุเทา่กับ	21	ป	ีและอายุเฉลีย่เทา่กับ	16.56	

(SD	=	1.06)	 เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	

4	มากทีส่ดุ	รอ้ยละ	41.2	รองลงมานกัเรยีนระดบั

ชัน้มธัยมศกึษาปทีี่	5	และ	6	คดิเปน็รอ้ยละ	30.2	

และ	28.6	ตามลำาดบั	กลุม่ตวัอยา่งมพีหพุฤตกิรรม

เสี่ยง	และไม่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงเท่ากัน	คิดเป็น

ร้อยละ	50.0	โดยมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน	2	

พฤติกรรม	ร่วมกัน	3	พฤติกรรม	และร่วมกันทั้ง	

4	พฤติกรรม	คิดเป็นร้อยละ	40.3,	40.3	และ	19.4	

ตามลำาดบั	โดยพบวา่การดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สำาคัญที่สุดที่มักเกิดร่วมกับ

พฤติกรรมเสี่ยงอื่น	ๆ 	ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางท่ี	1	และ	2	

ต�ร�งที่ 1 จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยง	(n	=	318)

  ก�รมีพฤติกรรมเสี่ยง จำ�นวน ร้อยละ

ไม่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง	 	 159	 50.0

	 ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง	 	 82	 51.6

	 มีพฤติกรรมเสี่ยง	1	พฤติกรรม	 	 77	 48.4

มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง	 	 159	 50.0

	 พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน	2	พฤติกรรม	 	 64	 40.3

	 พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน	3	พฤติกรรม	 	 64	 40.3

	 พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน	4	พฤติกรรม	 	 31	 19.4
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ต�ร�งที่ 2	จำานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามประเภทการมีพฤติกรรมเสี่ยง	

  ก�รมีพฤติกรรมเสี่ยง จำ�นวน ร้อยละ

พฤติกรรมเสี่ยง 1 พฤติกรรม (n = 77)  

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 	 59	 76.6

	 สูบบุหรี่	 	 6	 7.8

	 เพศสัมพันธ์	 	 6	 7.8

	 การใช้ความรุนแรง	 	 6	 7.8

พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 2 พฤติกรรม (n = 64)  

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับสูบบุหรี่	 23	 35.9

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับการใช้ความรุนแรง	 20	 31.2

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับเพศสัมพันธ์	 14	 21.9

	 สูบบุหรี่	ร่วมกับเพศสัมพันธ์	 	 3	 4.7

	 เพศสัมพันธ์	ร่วมกับการใช้ความรุนแรง	 3	 4.7

	 สูบบุหรี่	ร่วมกับการใช้ความรุนแรง	 	 1	 1.6

พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 3 พฤติกรรม (n =64 )  

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับการสูบบุหรี่และการใช้ความรุนแรง	 30	 46.9

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับการสูบบุหรี่และเพศสัมพันธ์	 24	 37.5

	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร่วมกับเพศสัมพันธ์และการใช้ความรุนแรง	 7	 10.9

	 สูบบุหรี่	ร่วมกับเพศสัมพันธ์และการใช้ความรุนแรง	 3	 4.7
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 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสี่ยง

	 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่พหพุฤตกิรรมเสีย่งอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	 เรียงตามลำาดับของขนาด

อทิธพิล	ดงันี	้กลุ่มตวัอยา่งทีม่ทีศันคตเิหน็ดว้ยตอ่

การมีพฤติกรรมเสี่ยง	 มีโอกาสเสี่ยงต่อการมี													

พหุพฤติกรรมเส่ียงมากประมาณ	 13	 เท่า	 (AOR =		
12.63,	95%	CI	=	6.47-24.68)	ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่มีทัศนคติไม่เห็นด้วยต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง	

กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของตนใน

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงน้อย	 มีโอกาสเสี่ยง

ต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมากประมาณ	4	เท่า	

(AOR	=	4.10,	 95%	 CI	=	2.10-8.00)	 ของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงมาก	 ในขณะที่กลุ่ม

ตัวอย่างที่ ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก																				

มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมาก

ประมาณ	 3	 เท่า	 (AOR	=	3.04 ,	 95%	

CI	=	1.51-6.12)	ของกลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับอิทธิพลจาก

กลุ่มเพ่ือนน้อย	และกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ	2.50	มีโอกาสเสี่ยงต่อ

การมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมากประมาณ	 2	 เท่า	

(AOR	=	1.95,	 95%	 CI	=	1.01-3.78)	 ของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากกวา่	2.50	

สำาหรับความเครียด	 รายได้ของครอบครัว	

การศึกษาของบิดา	 การศึกษาของมารดา	 ความ

สัมพันธ์ในครอบครัว	 พฤติกรรมเสี่ยงของคนใน

ครอบครัว	 และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น	

พบว่า	ไม่มีอิทธิพลต่อพหุพฤติกรรมเส่ียงของวัยรุ่นชาย	

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่	3

ต�ร�งที่ 3		ค่า	Crude	และ	Adjust	Odds	Ratio	ของปัจจัยต่าง	ๆ	ต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงใน		

กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	318)

  ปัจจัยที่ศึกษ� พหุพฤติกรรมเสี่ยง Adjusted OR 95% CI

   ไม่มี (ร้อยละ) มี (ร้อยละ)  
		ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 	 	 	
 		สูง	(>2.50)	(R)	 		 		 87	(61.7)	 54	(38.3)	 	
	 		ต่ำา	(≤	2.50)	 		 		 72	(40.7)	 105	(59.3)	 1.95*	 1.01-3.78
		ความเครียด	 	 		
	 		เครียดน้อย(R)		 		 	(0-4	คะแนน)	 75	(52.4)	 68	(47.6)	 	
	 		เครียดปานกลางถึงมาก	(5-15	คะแนน)	 84	(48.0)	 91	(52.0)	 0.79	 0.40-1.55
		การรับรู้ความสามารถของตนฯ	 		 	
	 		มาก(R)	(52-64	คะแนน)	 120	(77.4)	 35	(22.6)	 	
	 		น้อย			(17-51	คะแนน)	 39	(23.9)	 124	(76.1)	 4.10**	 2.10-8.00
		ทัศนคติต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง	 		 		
	 		ไม่เห็นด้วย(R)	(24-47	คะแนน)	 132	(82.5)	 28	(17.5)	 	
	 		เห็นด้วย		 	(48-92	คะแนน)	 27	(17.1)	 131	(82.9)	 12.63**	 6.47-24.68
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ต�ร�งที่ 3		ค่า	Crude	และ	Adjust	Odds	Ratio	ของปัจจัยต่าง	ๆ	ต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงใน		

กลุ่มตัวอย่าง	(n	=	318)	(ต่อ)

  ปัจจัยที่ศึกษ� พหุพฤติกรรมเสี่ยง Adjusted OR 95% CI

   ไม่มี (ร้อยละ) มี (ร้อยละ)  

 	รายได้ของครอบครัว		 	 	

	 		เพียงพอ(R)	 	 		 	 102	(51.8)	 95	(48.2)	 	

	 		ไม่เพียงพอ	 	 		 	 57	(47.1)	 64	(52.9)	 0.80	 0.39-1.62

		การศึกษาของบิดา	 		 	

	 		มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป(R)	 86	(51.2)	 82	(48.8)	 	

   ≤	มัธยมศึกษาตอนต้น		 73	(48.7)	 77	(51.3)	 0.83	 0.39-1.80

		การศึกษาของมารดา			 	

	 		มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป(R)	 78	(52.0)	 72	(48.0)	 	

   ≤	มัธยมศึกษาตอนต้น		 81	(48.2)	 87	(51.8)	 0.81	 0.37-1.74

		ความสัมพันธ์ในครอบครัว		 	 	

	 		มาก(R)	(38-48	คะแนน)	 89	(60.5)	 58	(39.5)	 	

	 		น้อย		(23-37	คะแนน)	 70	(40.9)	 101	(59.1)	 0.82	 0.41-1.64

		พฤติกรรมเสี่ยงของคนในครอบครัว	 	 	 	

	 		น้อย(R)		 (0-2	คะแนน)		 129	(61.1)	 82	(38.9)	 	

	 		มาก			 (3-12	คะแนน)	 30	(28.0)	 77	(72.0)	 1.43	 0.68-3.01

		อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	 	 	 	

	 		น้อย(R)		(0-3	คะแนน)		 130	(66.3)	 66	(33.7)	 	

	 		มาก				 (4-12	คะแนน)	 29	(23.8)	 93	(76.2)	 3.04*	 1.51-6.12

		การเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น	 	 	 	

	 		น้อย(R)		(0-6	คะแนน)		 100	(54.9)	 82	(45.1)	 	

	 		มาก				 (7-18	คะแนน)	 59	(43.4)	 77	(56.6)	 0.97	 0.51-1.87

*p-value	<	.05,	**p-value	<	.001,	(R	)	กลุ่มอ้างอิง
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การอภิปรายผล
	 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า	วัยรุ่นชายจังหวัด

ลพบุรี	 มีอัตราการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมากถึง	

รอ้ยละ	50.0	และพฤตกิรรมเสีย่งสำาคญัทีพ่บมาก

ทีสุ่ดและมกัเกดิรว่มกบัการมพีฤตกิรรมเสีย่งอืน่	ๆ 	

คือ	พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ทั้งนี้

เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีอารมณ์

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็	มคีวามสนใจและอยาก

เรียนรู้ส่ิงต่าง	ๆ 	สูง	ทำาให้อยากรู้อยากทดลองส่ิงใหม่

อยูเ่สมอ	ผลการศึกษานีม้อีตัราการมพีหพุฤตกิรรม

เส่ียงสูงกว่าการศึกษาท่ีผ่านมาของ	วริศรา	ถิรพันธ์

อาภาพร	เผ่าวัฒนา	และนฤมล	เอื้อมณีกูล12	ที่

ศึกษาพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	จังหวัดราชบุรี	พบอัตรา

การมีพหุพฤติกรรมเสี่ยง	 ร้อยละ	 32.2	 ซึ่งเป็น	

กลุม่ตวัอยา่งทีม่กีารศกึษาระดบัใกลเ้คยีงกนั	ทัง้นี้

อาจเน่ืองมาจากการศึกษาดังกล่าว	 ศึกษาทั้งใน

เพศหญิงและเพศชาย	 ขณะที่การศึกษานี้ศึกษา

เฉพาะในเพศชาย	 ซ่ึงมีโอกาสเส่ียงมากกว่าเพราะ

วัยรุ่นชายเป็นวัยท่ีชอบความท้าทายสูง	มีพฤติกรรม

ชอบเส่ียงชอบลองสิ่งแปลกใหม่หรือสถานการณ์

เสีย่งตา่ง	ๆ 	โดยเฉพาะการอยูร่วมกนักบักลุ่มเพือ่น

จึงทำาให้มีพฤติกรรมคล้ายกับเพื่อนเพื่อให้เกิดการ

ยอมรับจากเพื่อน15	 อีกทั้งทัศนคติและการอบรม

เลีย้งดขูองบดิามารดามกัจะเหน็วา่เพศชายมคีวาม

แขง็แรงและวอ่งไวมากกวา่เพศหญงิจึงสง่เสรมิให้

ความเป็นอิสระในการเรียนรู้รวมถึงกิจกรรม										

นอกบ้านให้เพศชายทำาด้วยตนเอง	 ทำาให้เพศชาย	

กล้าคิดกล้าตัดสินใจการกระทำาพฤติกรรมต่าง	ๆ 	

รวมถึงค่านิยมของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่

ยอมรับให้เพศชายแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง

ต่าง	ๆ 	มากกว่าเพศหญิง	 เช่น	 ค่านิยมในการด่ืม 

เป็นการเสริมให้ทัศนคติแบบชายเป็นใหญ่	

เพศชายจึงอยู่กับสังคมเพื่อน	 ความกล้าหาญ	

กล้าแสดงออกถึงความย่ิงใหญ่เม่ือด่ืม	 เพ่ือให้ได้รับ

การยอมรับจากเพื่อน	ถ้าใครไม่ดื่มก็จะถูกมองว่า

เป็นคนอ่อนแอเหมือนเพศหญิง	 ไม่มีศักดิ์ศรี	

เป็นต้น16	 และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมที่พบได้มากที่สุด	 ทั้งนี้

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการวางจำาหน่าย

อย่างแพร่หลายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายใน

ทอ้งตลาดทัว่ไปและเครือ่งดืม่แอลกอฮอลย์งัถกูใช้

ในโอกาสต่าง	ๆ 	เช่น	งานเล้ียงสังสรรค์	งานเทศกาล

ประเพณีต่าง	ๆ 	การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง														

ดูเสมือนเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม	 ประกอบ

กับผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองที่

ออกฤทธ์ิไปกระทบต่อการทำางานของสารส่ือประสาท

สมอง	คือ	โดปามีน	(dopamine)	และเอนโดฟีน	

(endophins)	 ทำาให้ไปรบกวนระบบการสร้าง

ความรูส้กึพอใจ	วงจรการใหร้างวลัของสมอง	และ

การเสพติด	 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีการ

เปล่ียนแปลงทางอารมณ์	รู้สึกผ่อนคลายและเพ้อฝัน	

พูดคุยมากขึ้น	 มีสมาธิสั้นลง	 มีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองสูง15	จึงกล้าท่ีจะกระทำาพฤติกรรมเส่ียงอ่ืน	ๆ 	

ตามมาไดง้า่ย	และจากการวเิคราะหร์ายขอ้พบวา่	

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ	50	ไม่มีความมั่นใจ

ที่จะปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เมื่ออยู่

ในงานเลี้ยงสังสรรค์	 และเมื่อถูกชักชวนให้ดื่ม	

สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอย่างมาก

	 สำ าหรั บปั จจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่ อการ เกิ ด

พหุพฤติกรรมเสี่ยงครอบคลุมทั้ง	 3	 กลุ่มปัจจัย	
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ตามทฤษฎีอิทธิพลสามทาง	 (the	 theory	 of	

triadic	 influence	 [TTI])	 คือ	 ปัจจัยภายในตัว

บุคคล	 ได้แก่	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	และการ

รับรู้ความสามารถของตนในการหลีกเ ล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยง	ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม

หรือทัศนคติ	 ได้แก่	 ทัศนคติต่อการมีพฤติกรรม

เสี่ยง	 และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทางสังคม	

ได้แก่	อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยใน

ระยะใกล้	 (proximal	 influence)	 ท่ีสามารถ

ส่งผลต่อพฤติกรรมได้มาก	 ปัจจัยในระยะกลาง	

(distal	 influence)	 และระยะไกล	 (ultimate	

influence)	ทีส่่งผลทางออ้มต่อพฤติกรรม	สามารถ

อธิบายได้ดังนี้

	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 เป็นคุณลักษณะ

ภายในตนทีส่่งผลตอ่ความรูส้กึนกึคดิทีม่ตีอ่ตนเอง

และสมรรถนะทางสังคม	 ก่อให้เกิดความมั่นใจ

อันนำาไปสู่การตัดสินใจท่ีจะมีพฤติกรรมน้ัน	ๆ 17	ระดับ

สตปิญัญาจงึจะสะท้อนถงึความสามารถของบุคคล

ในการเรียนรู้	การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสม

และความสามารถในการท่ีจะทำากจิกรรมตา่ง	ๆ 	ได้

อยา่งมจีดุหมายและมคีณุคา่ตอ่สงัคม	คดิไดอ้ยา่ง

มเีหตผุลและปรบัตวัเขา้กบัสงัคมและสิง่แวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	

กอปรขนบ	 ดวงแก้ว	 และคณะ7	 ที่ศึกษาใน

นักเรียนอาชีวศึกษา	กรุงเทพมหานคร	การศึกษา

ของ	Hale	and	Viner6	ที่ศึกษาในวัยรุ่นสหราช

อาณาจักร	 และการศึกษาของ	 Seedhom18	 ที่

ศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษา	ประเทศอิยิปต์	

	 การรับรู้ความสามารถของตนในการหลีกเล่ียง

พฤติกรรมเสี่ยง	 ความเชื่อในความสามารถของ

บุคคลส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตของตนเอง	โดยจะ

เป็นตัวกำาหนดให้บุคคลมีความคิดความรู้สึกและ

การปฏิบัติตน	ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถ

ตนเองสูงส่งผลต่อความสำาเร็จของบุคคลนั้น	

แม้จะเผชิญต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่าง	ๆ 	ก็จะ

หลีกเล่ียงหรือปฏิบัติพฤติกรรมน้ัน	หากบุคคลมีการ

รับรู้ความสามารถของตนน้อย	สิ่งที่เผชิญอยู่เป็น

ปัญหาหรือยากเกินความสามารถของตนที่จะ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้น	ๆ 	ก็จะส่งผลให้บุคคลมี

พฤติกรรมเสี่ยงได้19	 จากการวิเคราะห์รายข้อ	

พบว่า	วัยรุ่นชายฯ	ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ	70	

มั่นใจว่าจะไม่สูบบุหรี่แม้เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่

กำาลังสูบบุหรี่	เมื่อถูกเพื่อนชักชวนหรือยื่นบุหรี่ให้	

เมือ่มคีวามเครยีด	เมือ่เหน็บคุคลทีช่ืน่ชอบสบูบหุรี	่

และหากมีเพศสัมพันธ์จะสวมถุงยางอนามัย	

แต่อย่างไรก็ตามพบว่า	วัยรุ่นชายมีความม่ันใจน้อย

ที่จะไม่ดื่ม	 เมื่ออยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์และถูก

ชักชวนให้ดื่ม	 และมีความมั่นใจน้อยที่จะไม่ใช้

ความรนุแรง	ถา้ถกูคนอืน่หาเรือ่งกอ่นหรอืถา้กำาลงั

โกรธ/	 โมโหอยู่	 สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ

สิ่งแวดล้อม	สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา7

	 ทัศนคติเป็นความคิดความเช่ือท่ีมีต่อพฤติกรรม

นั้น	ๆ 	เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในทั้งด้าน

ร่างกาย	จิตใจและสังคม	ซึ่งความคิดความเชื่อนี้

จะส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม20	 โดยหาก

บคุคลมคีวามคดิความเชือ่ตอ่สิง่ใดกจ็ะมพีฤตกิรรม

ที่จะเผชิญต่อสิ่งนั้น	และหากไม่เห็นด้วยหรือไม่มี

ความคิดความเช่ือต่อส่ิงใดก็จะหลีกเล่ียงพฤติกรรม

นั้น	ๆ 	และจากการวิเคราะห์รายข้อ	พบว่า	วัยรุ่น

ชาย	 ประมาณร้อยละ	 50	 ยังมีความคิด

ความเช่ือเก่ียวกับพฤติกรรมเส่ียงต่าง	ๆ 	ว่า	 การด่ืม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ช่วยทำาให้ลืมเร่ืองไม่สบายใจ	

ทำาให้มีความสุขสนุกสนาน	และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เป็นบางโอกาสเป็นสิ่งจำาเป็นโดย
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เฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่กำาลังดื่ม	

การมเีพศสมัพนัธโ์ดยสวมถงุยางอนามยัทำาใหรู้ส้กึ

ไม่เป็นธรรมชาติ	 การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่อง

ปกติของวัยรุ่น	 การทำาร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่

หลกีเลีย่งไดย้าก	โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่อยูใ่นกลุม่

เพือ่นทีก่ำาลงัทะเลาะววิาทกนัอยู	่และการทะเลาะ

วิวาทเป็นเรื่องปกติทั่วไปของวัยรุ่น	สอดคล้องกับ

การศึกษาที่ผ่านมา7 

	 อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน	 การอยู่ใกล้ชิดกับ

เพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นเป็นประจำาจะทำาให้

บคุคลนัน้รูส้กึคุน้เคย	รบัรูว้า่เป็นเรือ่งปกตแิละเกิด

การลอกเลียนแบบหรือทำาตามเพื่อนได้สูง13	และ

แรงกดดนัจากเพือ่นเปน็การสง่เสรมิทำาใหเ้กดิการ

มีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้1	สอดคล้องกับการ

ศึกษาที่ผ่านมาหลายการศึกษา	 เช่น	 การศึกษา

ของ	Seedhom18	ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น	

ประเทศอิยิปต์	 และการศึกษาของ	 Hale	 and	

Viner6	ในวัยรุ่นในสหราชอาณาจักร

	 สำาหรับปจัจัยทีไ่มม่อีทิธพิลตอ่พหพุฤตกิรรม

เสี่ยงของวัยรุ่นชาย	 จังหวัดลพบุรี	 ได้แก่	 ความ	

เครียด	รายได้ของครอบครัว	การศึกษาของบิดา

มารดา	ความสมัพนัธใ์นครอบครวั	พฤติกรรมเสีย่ง

ของคนในครอบครัว	 และการเข้าถึงสื่อหรือ														

สิง่กระตุน้	เน่ืองจากเมือ่เกดิความเครยีดบคุคลจะ

ตอบสนองต่อความเครียด	 และทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง	ๆ 	รวมถึงด้านพฤติกรรม	

แต่เมื่อเวลาผ่านไปหรือปรับตัวได้ความเครียด

เหล่านั้น	 ก็จะค่อย	ๆ 	หายไปเอง	 บุคคลก็จะกลับ

เข้าสู่ภาวะปกติ	การกระทำาพฤติกรรมเสี่ยงต่าง	ๆ 	

ส่วนใหญ่ไม่จำาเป็นต้องใช้เงินมาก	 เนื่องจาก

สามารถขอบุหรี่จากเพื่อนมาสูบ	หรืออาจมีคนซื้อ

สรุาใหด้ืม่	เป็นตน้	รายไดข้องครอบครวัจงึไมม่ผีล

ต่อการเกิดพหุพฤติกรรมเสี่ยง	 สำาหรับการได้รับ

ข้อมูลหรือคำาแนะนำาเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงน้ัน	

วัยรุ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ 	ได้จากแหล่งต่าง	ๆ 	

ด้วยตนเอง	 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงไม่มี

ผลต่อพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	และถึงแม้ว่า

การมสีมัพนัธภาพทีใ่กลช้ดิกนัของคนในครอบครวั

จะทำาให้วัยรุ่นรู้สึกตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่

อย่างใกล้ชิด	แต่การมีทักษะการส่ือสารในครอบครัว

ที่ขาดประสิทธิภาพ	 อาจทำาให้วัยรุ่นมีโอกาสก้าว

เข้าสู่การกระทำาพฤติกรรมเสี่ยงได้	 อีกทั้งวัยรุ่น

สามารถเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงได้จากบุคคลที่

พบเห็นทั่วไปในสังคม	 การมีพฤติกรรมเสี่ยงของ

คนในครอบครวัจงึไมม่ผีลตอ่การมพีฤตกิรรมเสีย่ง

ของวัยรุ่น	 และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้นไม่มี

อทิธพิลตอ่พหพุฤตกิรรมเสีย่ง	เนือ่งจากการศกึษา

ครั้งนี้วัดการเข้าถึงสื่อเป็นการประเมินเฉพาะ

ความถี่ในการเข้าถึง	 วัยรุ่นที่เข้าถึงสื่อเพียง									

สือ่ประเภทเดยีวอาจใชเ้วลาในการเสพสือ่ดงักลา่ว

มากกว่าวัยรุ่นที่เข้าถึงสื่อหลายประเภท	 และสื่อ

ต่าง	ๆ 	ที่วัยรุ่นเข้าถึงอาจมีสาระทั้งเชิงบวกและ	

เชิงลบต่อพฤติกรรมเสี่ยง	

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ 
	 ควรมีการเฝ้าระวังในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีนต่ำาอยา่งใกลช้ดิ	สรา้งความตระหนกั

ถึงผลเสียและผลกระทบจากการมีพหุพฤติกรรม

เสี่ยง	 รวมถึงเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความมั่นใจใน

การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการมีพฤติกรรมเสี่ยง	

โดยการพฒันาใหว้ยัรุน่มทีกัษะการปฏเิสธ	ไดเ้รยีน

รูจ้ากตน้แบบวยัรุน่ทีด่	ีไดร้บัการเสรมิแรงทางบวก

เพือ่ใหเ้กดิการตระหนกัรูส้มรรถนะแหง่ตนในการ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อถูกชักชวน
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