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Abstract
Risk behavior among Adolescents is a national priority issue. This predictive correlational
research study aimed to assess risk behavior in adolescents and the predictive power of
adolescent-parent attachment and family cohesion on risk behavior in adolescents. Participants
were 324 male and female adolescents aged 10-19 years. Research instruments included the
Adolescent Health Risk Behaviors Questionnaire, The Inventory of Parent and Peer Attachment,
and The Family Cohesion Assessment. Descriptive statistics and multiple regression analysis were
used to analyze the data.
The results of this study revealed that:
1 . Most participants had a lower level of risk behavior. The mean score was 2 7 . 3 8
(SD = 6.36).
2. Adolescent-parent attachment and family cohesion had a negative correlation with
risk behavior (r = -.163, p < .01; r = -.444, p < .01; respectively).
3 . Adolescent- parent attachment and family cohesion was a significant predictor that
accounted for 21.6% of the variance in risky behavior (R2 = .216, p < .001).
This study showed the correlations between adolescent- parent attachment, family
cohesion and risk behaviors among adolescents. It can be utilized as basic information for risk
behavior among adolescents and its related factors in order to implement strategies on risk
behavior prevention among adolescents by providing adolescent- parent attachment and
family cohesion.
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บทคัดย่อ
พฤติกรรมเสี่ย งในวั ย รุ่น เป็น ปัญหาสำคัญในระดับชาติ การวิจัย หาความสัมพันธ์ เชิง ทำนายครั ้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และปัจจัยทำนาย ได้แก่ ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อ
แม่ และความผูกพันต่อครอบครัว ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างคือ วัยรุ่น เพศชายและเพศหญิง
อายุระหว่าง 10-19 ปี จำนวน 324 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยง แบบวัด
ความรักใคร่ผูกพันระหว่า งวัยรุ่นกับพ่อแม่ และแบบวัดความผูกพันต่อครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา และ สถิติ multiple regression analysis
ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับต่ำ ค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 27.38 (SD = 6.36)
2. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.163, p < .01; r = -.444, p < .01; ตามลำดับ)
3. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว สามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ร้อยละ 21.6 (R2 = .216, p < .001)
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความ
ผูกพันต่อครอบครัวต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และสามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางป้องกันการเกิดพฤติกรรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้ต่อไปโดยส่งเสริมความ
รักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว
คำสำคัญ: วัยรุ่น พฤติกรรมเสี่ยง ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ ความผูกพันต่อครอบครัว
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นปัญหาสำคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา (Champion et al.,
2018) โดยพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ตามแนวคิดของอาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ (2561) ร่วมกับคำจัดกัดความ
ขององค์กรควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, 2018) หมายถึง พฤติกรรม
ที่จะนำไปสู่การมีกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบทางสุขภาพของตนเองได้ ประกอบด้วย พฤติกรรมสูบ
บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมใช้ความรุนแรง พฤติกรรมการรับประทาน
อาหารไม่เหมาะสม และพฤติกรรมการไม่ออกกำลังกาย ทั้งนี้วัยรุ่นที่มีการกระทำพฤติกรรมเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง
จะมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆร่วมกันได้ และอาจกระทำพฤติกรรมนั้นต่อเนื่องได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ (Brooks
et al., 2012; Thammaraksa et al., 2019) นอกจากนี้วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด
และความเป็นตนเอง และยังเป็นช่วงวัยที่มีความเป็นอิสระลดการพึ่งพาจากพ่อแม่ (Schindler & Bröning, 2015)
ดังนั้นวัยรุ่นจึงกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพื่อเพิ่มความพึงพอใจทางร่างกาย เสริมสร้างความเป็นตนเอง ให้ได้รับ
การยกย่องและมีสถานะทางสังคม มีความโดดเด่นในกลุ่ม และรู้สึกเป็นอิสระ (Lemelin et al., 2014)
ในประเทศไทย จากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อน
แต่งงานกับคู่รักถึงร้อยละ 77 ในจำนวนนี้มีการใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 44.8 (Srithong,
2015) ส่วนพฤติกรรมการใช้สารเสพติด พบว่าวัยรุ่นมีการดื่มแอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 83.1-87.9 และมีแนวโน้ม
ของการสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ มากถึงร้อยละ 70.0-73.9 (Duangkaew et al., 2017; Thammaraksa et al., 2019) นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นชายร้อยละ 10.03 และวัยรุ่นหญิงร้อยละ 2.78 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
และสู บ ต่ อ เนื ่ อ งเป็ น ประจำ (Chidnayee & Yottavee, 2018) สอดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมเสี ่ ย งของวั ย รุ ่ น ใน
ต่างประเทศ ซึ่งพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกก่อนอายุ 16 ปี ร้อยละ 17.3 มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันร้อยละ
11.6-40.3 สูบบุหรี่ร้อยละ 13.6-22.0 ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 17.8-21.4 ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ สูบบุหรี่ ร้อยละ
7.3-8.6 สูบบุหรี่ร่วมกับใช้สารเสพติดอื่น เช่น กัญชา ร้อยละ 11.4-13.6 และดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ 3-4 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 16.7-24.6 (Hale & Viner, 2016; Kipping et al., 2015; Reyes et al., 2021)
พฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญในวัยรุ่นทั้งการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และ
การคลอดบุตรก่อนวัยอันควร สามารถส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นในด้านต่างๆจนกลายเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ
ดังนี้ ด้านร่างกาย เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ การเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร (Arts et al., 2014) ด้าน
จิตใจ เช่น เพิ่มความเสี่ย งต่อปัญหาสุขภาพจิต มีภาวะซึมเศร้า มีความวิตกกังวล รู้สึกหมดคุณค่าในตัว เอง
(Bannink et al., 2015) รวมทั้งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคม เช่น มีความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงกับคู่รัก กังวล
กับการถูกทอดทิ้ง ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลำพัง เกิดความขัดแย้งในครอบครัว เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัว
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อย ถูกไล่ออกจากโรงเรียน ไม่มีการจ้างงาน หรือมีการทำงานที่ไม่มั่นคง เป็นต้น
(Kipping et al., 2015; Lemelin et al., 2014; Perera & Abeysena, 2018; Thammaraksa et al., 2019)
สาเหตุของการมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยทั้งปัจจัยทางชีวภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางระบบประสาท (Lemelin et al., 2014) รวมทั้งปัจจัยทางด้านสังคม เช่น รูปแบบความรักใคร่ผูกผันระหว่าง
วัยรุ่นกับพ่อแม่ (Kassel et al., 2007; Pooravari et al., 2015) ความผูกผันต่อครอบครัว (Fosco et al., 2016)
ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ของคนใกล้ชิดและการชักชวนของเพื่อน (Wiangkamon
et al., 2017) การดื่มแอลกอฮอล์ของคนใกล้ชิดและการชักชวนของเพื่อน (Saelim et al., 2017) การเลี้ยงดูไม่
เหมาะสม สัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี มีความรุนแรงในครอบครัว ใช้สารเสพติด การหย่าร้างของพ่อแม่ หรือการ
ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง (Lemelin et al., 2014)
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยต่างๆของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
รูปแบบความรักใคร่ผูกผันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ สอดคล้องกับทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน (attachment theory)
โดยทีค่ วามรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ (attachment) เป็นสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วง
วัยเด็กกับผู้ดูแล และพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นความรักใคร่ในวัยผู้ใหญ่ ความรักใคร่ผูกพันไม่เพียงเป็นพื้นฐาน
สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจ และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆเมื่อเข้าสู่วัยผู้ ใหญ่ แต่ยัง
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรรมเสี่ยงได้เช่นกัน (Bowlby, 1969; Hazan & Zeifman, 1999; Kassel et al., 2007)
โดยพบว่าความรักใคร่ผูกพันแบบไม่มั่นคง (insecure attachment) สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลบหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงได้ เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ใช้สารเสพติด มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม มีปัญหาทาง
สุขภาพจิต หรือมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง (Bozzini et al., 2021; Fairbairn et al., 2018) เนื่องจากเมื่อวัยรุ่นเผชิญ
กับปัญหา หรือสถานการณ์ที่คุกคามตนเองจะต้องการความรู้สึกที่พึ่งพิง และความไว้ใจจากผู้ดูแลหรือตัวแท น
ความผูกพันของตนเอง (attachment figure) (Hazan & Zeifman, 1999) ซึ่งก็คือ พ่อแม่ เพื่อให้ตนเองรู้สึก
มั่นคง ปลอดภัย และสามารถเผชิญกับปัญหานั้นได้ แต่หากบุคคลนั้นไม่ได้รับการตอบสนองจากผู้ดูแล จะทำให้
บุคคลรู้สึกถูกแยกออกจากสิ่งที่พึ่งพิง จนรู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่มั่นคง จึงมีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
เช่ น สู บ บุ ห รี ่ ดื ่ ม แอลกอฮอล์ ใช้ ส ารเสพติ ด หรื อ มี เ พศสั ม พั น ธ์ เพื ่ อ หลี ก เลี ่ ย งหรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาเหล่านั้น
(Abolghasemi et al., 2009; Kassel et al., 2007)
จากการทบทวนวรรณกรรม ยั ง พบอี ก ว่ า ปั จจั ยด้ านความผู กพั นต่ อครอบครั ว (family cohesion)
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่ นได้เช่นกัน กล่าวคือ ความผูกพันต่อครอบครัว เป็นความรู้สึกผูกพันทาง
อารมณ์ที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อกัน (Olson et al., 1983) ครอบครัวที่มีความผูกพันต่อกันจะส่งผลให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรักใคร่ต่อกัน มีการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการติดตามกันและกัน ทำให้รู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว จึงช่วยส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ลงได้ เช่น มีความรู้ด้านเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม มีเพศสัมพันธ์ช้าลงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศลดลง มีการ
แสดงอารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมาได้ในระดับต่ำ (Morgan & Haglund, 2009; Nyaguti et al.,
2021) ในทางตรงข้ามหากบุคคลมีความผูกพันต่อครอบครัวน้อย สมาชิกในครอบครัวจะมีความผูกพันต่อกันน้อย
ขาดความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนซึ่งกันและกัน สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนจึงต่างคนต่างอยู่ ไม่มีความ
ผูกพันใกล้ชิดต่อกัน จึงส่งผลให้สมาชิกแต่ละคนต้องแสวงหาความใกล้ชิด ความเข้าใจ และความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกครอบครัวแทน (Graaf et al., 2011) จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มี
ความผูกพันต่อกันน้อย มักแสวงหาความช่วยเหลือ ความเข้าใจ ความใกล้ชิด หรือความเห็นใจซึ่งกันและกันจาก
บุคคลภายนอกครอบครัวแทน เพื่อทดแทนความรู้สึกต่างๆที่ไม่ได้รับจากครอบครัวของตนเอง (Davila et al.,
2009) ส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะกระทำพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเพิ่มขึ้นได้ เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เป็นต้น (Brooks et al., 2012; Nyaguti et al., 2021)
ปัจจุบันงานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีข้อจำกัดในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านสัมพันธภาพ
ในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยเฉพาะปัจจัยความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อ
แม่ และความผูกพันต่อครอบครัว ที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยมัก
ศึกษาเฉพาะปัจจัยภายในบุคคล เช่น อายุ ผลการเรียน ทัศนคติ การควบคุม หรือความตั้งใจทำพฤติกรรมเสี่ยงที่มี
ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเท่านั้น (Kawsiso etal., 2564) ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความรักใคร่
ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัวซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นพบได้ค่อนข้างน้อย
ทั้งที่ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ในวัยรุ่นที่สามารถส่งผลต่อการ
กระทำพฤติกรรมทั้งเชิงบวกและเชิงลบในอนาคตได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงความ
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รักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่น กับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เพื่อช่วย
ป้องกันหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้ ผู้วิจัยคาดหวังว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความ
รักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่และความผูกพันต่อครอบครัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และสามารถ
นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาแนวทางลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นให้เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ร ะหว่างความรักใคร่ผูกพัน ระหว่างวัยรุ่น กับ พ่อแม่ และความผูกพันต่อ
ครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายของความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัวต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
คำถามการวิจัย
1. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นอย่างไร
2. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นหรือไม่ อย่างไร
3. ปัจจัยความรักใคร่ผ ูกพัน ระหว่างวัยรุ่น กับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว สามารถทำนาย
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้หรือไม่ อย่างไร
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรักใคร่
ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว แนวคิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นจากการทบทวน
วรรณกรรม คือพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การมีกิจกรรมที่ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบทางสุขภาพของตนเองได้
ประกอบด้วย พฤติกรรมสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์และใช้สารเสพติด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมใช้ควา ม
รุนแรง พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม และพฤติกรรมการไม่ออกกำลังกาย ทั้งนี้วัยรุ่นที่มีการ
กระทำพฤติกรรมเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ร่วมกันได้ และอาจกระทำ
พฤติกรรมนั้นต่อเนื่องได้จนถึงวัยผู้ใหญ่ ส่วนแนวคิดความรักใคร่ผู กพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ ประยุกต์มาจาก
ทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน ตามแนวคิดของของโบลว์บี ฮาร์ซาน และชาร์เวอร์ (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver,
1987) สามารถนำมาอธิบายความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ได้ ซึ่งความรักใคร่ผูกพันดังกล่าวเป็นสายใย
ความใกล้ชิด และความผูกพันทางอารมณ์ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ของตน ที่จะคงอยู่ตลอดชีวิตและพัฒนาต่อเนื่อง
จนกลายกลายเป็นความรักใคร่ผูกพันในวัยผู้ใหญ่ต่อไป เมื่อวัยรุ่นรับรู้ว่าตนเองเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติจากการ
ถูกคุกคามต่าง ๆ จะแสวงหาความมั่นคง ปลอดภัย การปกป้อง และความสุขสบายจากตัวแทนความผูกพันของ
ตนเอง เพื่อทำให้ตนเองรู้สึกปลอดภัยและสามารถเผชิญกับสถานการณ์นั้นได้ (Hazan & Shaver, 1987) ในทาง
ตรงกันข้าม หากวัยรุ่นไม่ได้รับความรู้สึกมั่นคงหรือปลอดภัยจากตัวแทนความผูกพันของตนเองจะมีแนวโน้ม
กระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ย งสถานการณ์ที่คุกคามเหล่านั้น (Abolghasemi et al., 2009; Kassel
et al., 2007; Pooravari et al., 2015)
สำหรับแนวคิดความผูกพันต่อวครอบครัว ประยุกต์มาจากทฤษฎีที่เกี่ยวกับครอบครัว ตามแนวคิดของ
ออลสัน และคณะ (Olson et al., 1983) ทีส่ ามารถอธิบายความผูกพันต่อครอบครัวได้ ซึ่งความผูกพันต่อครอบครัว
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จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความใกล้ชิด ได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน การติดตามดูแล
ภายในครอบครัว จึงช่วยให้วัยรุ่นกระทำพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ (Nyaguti et al., 2021) อย่างไรก็ตาม
หากวัยรุ่นอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีความผูกพันต่อกันน้อย จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว มีความ
เกี่ยวข้องต่อกันน้อย ขาดการดูแลใกล้ชิด ขาดความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงต้องแสวงหาความรู้สึก
ใกล้ชิด หรือความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกครอบครัว เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปจากครอบครัวของตนเอง จึง
ส่งผลให้วัยรุ่นมีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้ เช่น มีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาที่เหมาะสม (Brooks et al.,
2012; Graaf et al., 2011; Nyaguti et al., 2021)
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย (predictive correlational research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น และปัจจัยทำนาย ได้แก่ ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความ
ผูกพันต่อครอบครัว ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ วัยรุ่นเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 10-19 ปี ในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง คือ วัยรุ่นเพศชายและหญิงที่อาศัยในจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี เพชรบุรี อยุธยา ระยอง
และนครศรีธรรมราช ตามคุณสมบัติของเกณฑ์คัดเข้าคือ เป็นนักเรียนเพศชายและหญิง อายุระหว่าง 10-19 ปี
มีสุขภาพแข็งแรง และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มเลือกจังหวัด จากทั่วทัง้ 6 ภูมิภาคในประเทศไทย ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจับ
ฉลากภูมิภาคละ 1 จังหวัด ได้ จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี อยุธยา ระยอง เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มเลือกอำเภอ โดยสุ่มจับฉลากจังหวัดละ 1 อำเภอ จากจังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี อยุธยา
ระยอง เพชรบุรี และนครศรีธรรมราช
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกโรงเรียน โดยสุ่มจับฉลากจากอำเภอละ 1 โรงเรียน และจับฉลากโรงเรียนละ 1 ห้องเรียน
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการอ้างอิงจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำสำหรับการวิเคราะห์ คือ 200 ราย
(Schumacker & Lomax, 2010) จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการศึกษานี้ คือ จำนวนอย่างน้อย 200
ราย และผู้วิจัยได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก 30% ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 260 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 ส่วน ดังต่อไปนี้
1 . แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อคำถามที่ให้เลือกตอบและเติมข้อความ ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา
ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย รายได้ครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
2. แบบวั ด พฤติ ก รรมเสี ่ ย งในวั ย รุ ่ น (Adolescent Health Risk Behaviors Questionnaire) ผู้ ว ิ จั ย
ประยุกต์ขึ้นจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นของไลนิงเจอร์ (Reininger et al., 2003) ที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมเสี่ยงได้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ร่วมกับการทบทวนวรรณกรรม เพื่อใช้ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆของวัยรุ่นในการศึกษานี้ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ข้อคำถามมี
ทั้งหมด 10 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เห็นด้วยมากที่สุด) ถึง 5 (เห็นด้วยมาก
ที่สุด) มีคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 10 ถึง 50 คะแนน
การแปลผลคือ คะแนนยิ่งสูงยิ่งมีความเสี่ยงของพฤติกรรมมาก โดยเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ได้จากการ
คำนวณคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงทั้งหมดจากกลุ่มตัวอย่าง หากมีคะแนนพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง
Nursing Journal CMU Volume 49 No.2 April - June 2022
พยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

187

Risk Behaviors and Factors Influencing Risk Behaviors Among Adolescents
พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น

มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับสูง และหากมีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในระดับต่ำ แบบวัด
พฤติกรรมเสี่ยงที่ผู้วิจัยประยุกต์ขึ้นนี้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีแปล
ย้อนกลับ และในการศึกษานี้แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78
3. แบบวั ด ความรั ก ใคร่ ผ ู ก พั น ระหว่ า งวั ย รุ ่ น กั บ พ่ อ แม่ (The Inventory of Parent and Peer
Attachment: IPPA) ในการศึกษานี้ใช้แบบวัดความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ ซึง่ พัฒนาโดยอาร์มสเดน
และกรีนเบิร์ก (Armsden & Greenberg, 1987) ตามแนวคิดของทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน (Bowlby, 1969)
สำหรับใช้ประเมินสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และเพื่อนสนิท มีคำถามทั้งหมด 25 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ
ความไว้วางใจ 10 ข้อ การสื่อสาร 9 ข้อ และความเหินห่าง 6 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 (เป็นความจริงเสมอ) ถึง 5 (ไม่เป็นความจริง) คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 25 ถึง 125 คะแนน
การแปลผลคะแนนคือ คะแนนยิ่งสูงยิ่งมีความรักใคร่ผูกพันมาก แบบวัดนี้ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีแปลย้อนกลับ ในการศึกษานี้ใช้แบบวัดความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับ
พ่อแม่เท่านั้น และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90
4. แบบวัดความผูกพันต่อครอบครัว (Family Cohesion Assessment) ในการศึกษานี้ใช้แบบวัดความ
ผูกพันต่อครอบครัวของ โฟสโก้ และ ลินดอนสแตนลีย์ (Fosco & Lydon-Staley, 2020) ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความ
ผูกพันของสมาชิกในครอบครัว มีข้อคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) สมาชิกในครอบครัวจริงใจที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน 2) มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของพวกเรา และ 3) สมาชิกในครอบครัวเต็มใจเป็นที่
พึ่งพิงให้แก่กัน แบบวัดนี้เป็นแบบประมาณค่า (Likert Scale) 10 ระดับ ตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0
ถึง 30 คะแนน การแปลผลคือ คะแนนยิ่งสูงยิ่งมี ความผูกพันต่อครอบครัวมาก แบบวัดนี้ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีแปลย้อนกลับ ในการศึกษานี้แบบวัดความผูกพันต่อครอบครัวมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .76
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบประเมินทั้ง 3 ชนิด คือ แบบวัดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แบบวัดความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับ
พ่อแม่ และแบบวัดความผูกพันต่อครอบครัว มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
ด้วยวิธีแปลย้อนกลับ (Brislin et al., 1973) โดยผ่านการขออนุญาตจากเจ้าของเครื่องมือ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นำ
แบบวัดนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เป็นผู้แปลย้อนกลับจากฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษ แล้วจึงนำแบบวัดที่เป็นต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกับแบบวัดภาษาอังกฤษที่แปลกลับจากภาษาไทยแล้ว หลังจากเปรียบเทียบต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษทั้งสองส่วนแล้ว มีเนื้อหาตรงกัน แบบสอบถามทั้งหมดที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว จะถูกนำไปให้
ผู้เชี่ย วชาญทางการพยาบาลเด็ก มารดาทารกและการผดุงครรภ์ และสุขภาพจิต รวมทั้งสิ้ นจำนวน 5 ราย
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ องกับ บริบ ทสัง คมไทย ผู้ว ิจัยนำแบบสอบถามมาปรับปรุ ง ตาม
ข้ อ เสนอแนะของผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ แล้ ว จึ ง นำไปตรวจสอบความเชื ่ อ มั ่ น แบบความสอดคล้ อ งภายใน ( internal
consistency reliability) โดยการคำนวณหาค่า Cronbach’s alpha coefficient กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับตัวอย่าง จำนวน 30 คน
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใบรับรองเลขที่ SWUEC-172/2563E และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโรโรนา-19 การรวบรวม
ข้อมูลจึงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยนำแบบสอบถามเหล่านั้นไปลงใน Google forms แล้วนำไปสร้าง QR
code เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยและใช้รวบรวมข้อมูลวิจัย หลังจากได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลแล้ว
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ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และให้กลุ่มตัวอย่างสแกน QR code ของ
เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย จุดประสงค์ ประโยชน์ การปกปิดชื่อและการรักษาความลับ ซึ่งจัดทำอยู่ในรูปแบบ
เอกสารออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ได้รับทราบข้อมูลโครงการวิจัยอย่างครบถ้วนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อยินยอมให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้า
ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยให้สิทธิกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยด้ วยตัวเอง โดยไม่มีการ
บังคับขืนใจ หรือชักจูงหว่านล้อมให้เข้าร่วมวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธหรือยุติการเข้าร่วมวิจัยโดยไม่ต้องชี้แจง
เหตุผลใดๆ ให้ผู้วิจัยทราบ และการปฏิเสธจะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้รับบริการการศึกษา การประเมินผล หรือ
ผลประโยชน์ใดๆที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับจากสถานศึกษาทั้งสิ้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างสมัครใจเข้าร่วมในการวิจัยนี้ จะกด
ปุ่ม “ยอมรับเข้าร่วมวิจัย” ก่อนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัยจะนำเสนอในภาพรวมเพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น โดยไม่เปิดเผยรายชื่อ-สกุลของกลุ่มตัวอย่าง และข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจะถูกเก็บไว้
ในคอมพิวเตอร์มีเพียงผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยเท่านั้นที่มีรหัสเปิดเข้าคอมพิวเตอร์และแฟ้มข้อมูล หลังผลการวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเรียบร้อยแล้วไฟล์ข้อมูลทั้งหมดจะถูกทำลายภายใน 1 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 6 คน ที่ผ่าน
การชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการวิจัย การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการตอบแบบสอบถาม
แล้ว ดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่กำหนด จากการติดประกาศใบเชิญชวน
เข้าร่วมโครงการวิจัย เมื่อกลุ่มตัวอย่างสนใจเข้าร่วมการวิจัย ทีมผูว้ ิจัยจะแนะนาตัวเองและให้กลุ่มตัวอย่าง
สแกน QR code ของเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดของโครงการวิจัย และวิธีการตอบแบบสอบถามและ
การยินยอมเข้าร่วมวิจั ยจนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจแล้ว จึงให้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาหลังเลิกเรียนตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ ่านทาง Google form ด้ว ยการสแกน QR code ของแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที
หลังจากที่ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างส่งเข้ามาในระบบ Google forms โดยไม่มีการระบุชื่อ-สกุลของกลุ่มตัวอย่างแล้ว
จะถูกตรวจสอบความครบถ้วนและนำไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมเสี่ยงด้วยสถิติพรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว
กับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นด้วยสถิติ Pearson’s product moment correlation ภายหลังการทดสอบข้อตกลง
เบื้องต้นของการกระจายข้อมูลแล้วพบว่ามีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติ
3. วิเคราะห์ปัจจัยทำนายของความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัวต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นด้วยสถิติ Multiple linear regression analysis ภายหลังการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้น
ของการกระจายข้อมูลด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov Test (KS) แล้วพบว่าข้อมูลมีการกระจายตัวเป็นโค้งปกติ
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 324 ราย แยกเป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 เพศชาย ร้อยละ 40.7 อายุระหว่าง
13-18 ปี (อายุเฉลี่ย 15.26 ปี, SD = 1.30) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.5 ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ
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57.7 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 58.3 และพักอาศัย
อยู่กับพ่อแม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 42.0 รายได้ครอบครัวเฉลี่ย 24,000 บาทต่อเดือน บุคคลใกล้ชิดมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร้อยละ 26.2 สูบบุหรี่ ร้อยละ 17.5 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 22.6
ส่วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.4, 11.2 และ 13.4 ตามลำดับ
รวมทั้งมี 2 พฤติกรรมเสี่ยงขึ้นไป คือ ใช้สารเสพติดร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15.73 คะแนนพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุ่นมีค่าระหว่าง 10-41 คะแนน (x̄ = 27.38, SD = 6.36) และมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงในระดับสูง
ร้อยละ 46.92 และอยู่ในระดับต่ำ ร้อยละ 53.08
ส่วนที่ 3 ความสัมพัน ธ์ร ะหว่า งความรักใคร่ผูกพัน ระหว่า งวัยรุ่น กั บพ่อแม่ และความผูกพันต่อ
ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่น กับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.163, p < .01; r = -.444, p < .01; ตามลำดับ) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่น (n = 324)
ตัวแปร
SD
1
2
3
X̅
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น .1
27.38
6.36
1
-.163** -.444**
.2ความรักใคร่ผูกพันระหว่าง
87.57
16.19
1
.611**
วัยรุ่นกับพ่อแม่
.3ความผูกพันต่อครอบครัว
19.68
5.79
1
** p < .01
ส่วนที่ 4 ปัจจัยทำนายของความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยวิธีนำตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสมการถดถอยพร้อมกัน พบว่า ความรัก
ใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่มีความสัมพันธ์ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ ( = .173, p = .006) ความผูกพันต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( = -.550, p = .000) โดยตัวแปรทั้งสองตัวสามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุ่นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติร้อยละ 21.6 (R2 = .216, F = 44.24, p < .001) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น (n= 324)
ตัวแปร
B
SE
Constant
31.33 728.1
1. ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่
.068 .024
2. ความผูกพันต่อครอบครัว
-.604 .068
2
**
R = .465, R = .216, Adjusted R2 = .211, p < .01, ***p < .001
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.173
-.550

t
28.19
77.2**
-81.8***

p-value
.000
.006
.000
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การอภิปรายผล
1. พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น คือ สูบบุหรี่ร้อยละ 11.2 ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อย
ละ 13.4 วัยรุ่นเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46 และร้อยละ 37.6 ตามลำดับ) ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์
ในวัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ ในจำนวนนี้ พบว่าร้อยละ 16.1 ตั้งใจมีเพศสัมพันธ์ ในช่วงวัยรุ่น นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยง 2 พฤติกรรมขึ้นไป คือ ใช้สารเสพติดร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 15.73 ใช้สารเสพ
ติดและดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 7.4 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยด้านพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุ่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่พบว่า วัยรุ่นดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 34.5-52.4 สูบบุหรี่ ร้อยละ 10.0-28.8
ใช้สารเสพติด ร้อยละ 13.8 และมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 16 ปี ร้อยละ 13.4 (Champion et al., 2018; Kipping
et al., 2015) และการศึกษาในประเทศไทยของ กอปรขนบ ดวงแก้ว และคณะ (Duangkaew et al., 2017) ที่
พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 87.9 และสูบบุหรี่ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 73.9 รวมทั้ง
ผลการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า วัยรุ่นสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันร้อยละ 7.3-8.6 สูบบุหรี่และใช้สาร
เสพติดร่วมกันร้อยละ 11.4-13.6 มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 2.8-5.2 ดื่มแอลกอฮอล์
และใช้สารเสพติดร้อยละ 4.0-7.5 (Hale & Viner, 2016) ดังนั้นผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่พบ
ในวัยรุ่นมักเป็นพฤติกรรมที่วัยรุ่นมีตั้งแต่ 2 พฤติกรรมขึ้นไป และเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่าง ๆ ต่อวัยรุ่นได้
เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีเพศสัมพันธ์ (Brook et al., 2012; Thammaraksa et al., 2019)
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 53.08) มีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ใน
ระดับต่ำ (27.38 คะแนน) เนื่องจากวัยรุ่นร้อยละ 42.0 พักอาศัยอยู่ ร่วมกับพ่อแม่และสมาชิกคนอื่นในครอบครัว
จึงทำให้วัยรุ่นมีโอกาสได้รับความรักความอบอุ่น ได้รับการเอาใจใส่ มีการดูแลใกล้ชิด ได้รับการอบรมสั่งสอน ได้รับ
การติดตามกำกับพฤติกรรมจากพ่อแม่ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของครอบครัว และมีภูมิคุ้มกันในครอบครัว
ส่งผลให้วัยรุ่นมีโอกาสกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้น้อยลง (Duangkaew et al., 2017; Thammaraksa et
al., 2019) ยิ่งไปกว่านั้น ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างประมาณ 1 ใน 5 เท่านั้นที่มีบุคคลใกล้ชิด เช่น พี่
น้อง หรือเพื่อนมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ (ร้อยละ 17.5) และดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 22.6) ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ตามทฤษฎีการถ่ายทอดทางสังคมได้ว่า การกระทำพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมจากคน
ใกล้ชิด หรือคนที่มีอิทธิพลต่อตนเอง การที่วัยรุ่นเห็นพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้น กับคนใกล้ชิด ทำให้วัยรุ่นคิดว่า
พฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งปกติและได้รับการยอมรับในสังคม ก่อให้เกิดการเลียนแบบหรือกระทำพฤติกรรมนั้น ๆ ตาม
จึงทำให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นได้เช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หากวัยรุ่นมีบุคคลใกล้ชิดมีพฤติกรรมเสี่ยงน้อย
อาจส่งผลให้ว ัย รุ ่น มี พ ฤติก รรมเสี่ ย งต่า ง ๆ ได้น้อยลงตามไปด้ว ย (Kamphaengphan et al., 2011) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เพียงร้อยละ 11.2 และดื่ม แอลกอฮอล์เพียงร้อยละ 13.4
เท่านั้น
2.ปั จ จั ย ทำนายของความรั ก ใคร่ ผ ู ก พั น ระหว่ า งวั ย รุ ่ น กั บ พ่ อ แม่ แ ละความผู กพั นต่ อครอบครั ว
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่น กับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว
ถือเป็นปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทางสังคม (Flay & Petraitis, 1994) และมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ สามารถอธิบายได้ตาม
แนวคิดของทฤษฎีความรักใคร่ผูกพัน (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987) ได้ว่าความรักใคร่ผูกพันเป็น
สายใย ความใกล้ชิดและความผูกพันทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุตรและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูของตนเองที่จะคงอยู่
ตลอดชีวิตและพัฒนาเป็นความรักใคร่ผูกพันในผู้ใหญ่ต่อไปความรักใคร่ผูกพันสามารถพบได้ ทั้งความรักใคร่ผูกพัน
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ทางบวกหรือความรู้สึกผูกพันแบบมั่นคง (secured attachment) และความรักใคร่ผูกพันทางลบหรือความรู้สึก
ผูกพันแบบไม่มั่นคง (insecured attachment) บุคคลที่มีความรู้สึกรักใคร่ผูกพันแบบมั่นคงจะมีความมั่นคงทาง
อารมณ์และมีความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างตนเอง
และบุคคลอื่นได้ ขณะที่บุคคลที่มีความรักใคร่ผูกพันแบบไม่มั่นคงจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์ รู้สึกไม่
ปลอดภัยและไม่พึงพอใจต่อความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล (Mikulincer & Shaver, 2007)
ความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในวัยรุ่นได้ เนื่องจาก
เมื่อวัยรุ่นกำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาหรือคุกคามแก่ตนเอง วัยรุ่นจะแสวงหาความรู้สึกปลอดภัย
และที่พึ่งพิงจากพ่อแม่ หรือตัวแทนความผูกพันของตนเอง เพื่อให้ตนเองสามารถจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นได้
(Hazan & Shaver, 1987) อย่างไรก็ตามหากวัยรุ่นไม่ได้รับการตอบสนอง หรือไม่ได้รับความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
จากพ่อแม่ของตนเองมักทำให้วัยรุ่นกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพื่อหลีกเลี่ ยงหรือจัดการกับสถานการณ์ที่ เป็น
ปัญหาของตนเอง (Abolghasemi et al., 2009; Kassel et al., 2007; Pooravari et al., 2015) ผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่า วัยรุ่นที่มีความรักใคร่ผูกพันแบบไม่มั่ นคง หรือไม่ได้รับการตอบสนองจากพ่อแม่
ของตนเองมีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงหรือพฤติกรรมด้านลบเพิ่มขึ้น เช่น มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย หรือ
ใช้สารเสพติด (Fairbairn et al., 2018) เช่นเดียวกับการศึกษาของ คุ๊ก และคณะ (Cook et al., 2016) ที่พบว่า
วัยรุ่นที่มีความรู้สึกรักใคร่ผูกพันแบบไม่มั่นคง จะทำให้ไม่มีความใกล้ชิดและไม่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่
มีความรู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่เชื่อใจพ่อแม่ของตนเอง จึง ต้องแสวงหาความผูกพันใกล้ชิดและความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่นภายนอกครอบครัว แทน จนนำไปสู่การถูกชักจูงและมีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมเสี่ยงได้หลายรูปแบบ
เช่น มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย มีคู่นอนหลายคน ไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ใช้สาร
เสพติดและแอลกอฮอล์สูงขณะที่มีเพศสัมพันธ์
ส่วนปัจจัยความผูกพันต่อครอบครัว สามารถอธิบายตามแนวคิดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวได้ ว่า
ความผูกพันกับครอบครัว เป็นการแสดงออกถึงความผูกพันทางอารมณ์อย่างเข้มแข็งภายในครอบครัว มีความรู้สึก
ใกล้ชิดต่อกันภายในครอบครัว มีความรักใคร่ มีการสนับสนุน ห่วงใยดูแลซึง่ กันและกัน (Fosco & Lydon-staley,
2020; Olson et al., 1983) วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีความผูกพันในครอบครัวมากจึ งมีโอกาสเกิดปัญหา
หรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้น้อย ในทางตรงข้าม หากครอบครัวมีความผูกพันต่อกันน้อยหรือมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
จึงมีส่วนทำให้วัยรุ่นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆได้ มาก เช่น มีภาวะซึมเศร้า ใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมต่อต้าน
สังคมได้ (Fosco et al., 2016) ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของฟอสโค และคณะ (Fosco et al., 2012)
ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความผูกพันกับครอบครัวในระดับสูง จะรับรู้ว่าตนเองได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิก
ครอบครัว เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว และครอบครัวให้ความสำคัญแก่ตนเอง จึงมีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้สูง และยังเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้น้อยลง เช่นเดียวกับผลการวิจัยที่พบว่า วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่มีความผูกพันต่อกันมาก จะมีแนวโน้มที่จะกระทำพฤติกรรมเสี่ยงได้น้อยลงเช่นกัน (Graaf et al., 2011)
จากสถิติของพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าปัจจัยด้านความรักใคร่ผูกพัน
ระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถอธิบายและมีความสัมพันธ์
ทางลบกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวัยรุ่นที่มีความรักใคร่ผูกพันกับพ่อแม่ และมีความ
ผูกพันต่อครอบครัวสูงมักมีแนวโน้มกระทำพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้น้อยกว่าวัยรุ่นที่มีความรักใคร่ผูกพันกับพ่อ
แม่ และมีความผูกพันต่อครอบครัวต่ำ ดังนั้น หากมีแนวทางส่งเสริมให้วัยรุ่นมีความรักใคร่ผูกพันกับพ่อแม่ และ
มีความผูกพันต่อครอบครัวมากขึ้น จึงช่วยป้องกันให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงการกระทำพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆลงได้
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ด้านการปฏิบัติการทางการพยาบาล
1. สามารถนำผลวิจัยไปบริหารจัดการและวางแผนให้การพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่น โดยเพิ่มการคัดกรองสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว ติดตามและเฝ้าระวังการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงใน
วัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีความรักใคร่ผูกพันกับพ่อแม่น้อย หรือมีความผูกพันต่อครอบครัวน้อย
2. สามารถนำผลการวิจ ัย ไปเป็น ข้ อ มูล พื้ นฐานในการกำหนดทิ ศ ทางและนโยบายป้ องกัน การเกิ ด
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น โดยนำมากำหนดแนวทางการคัดกรอง ติดตาม และเฝ้าระวังกลุ่มวั ยรุ่นที่มีปัญหาด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมความรักใคร่ผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับพ่อแม่ และความผูกพันต่อครอบครัว
โดยจัดกิจกรรม เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ครอบครัวและชุมชนเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของสัมพันธภาพที่ดี
ภายในครอบครัวและเรียนรู้วิธีส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อช่วยป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
ด้านการศึกษาพยาบาล
สามารถนำผลการวิจัยที่ได้เกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่น ได้แก่ ความรัก
ใคร่ผูกพันระหว่า งวัยรุ่น กับพ่อแม่ และความผูกพัน ต่อครอบครัว ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นิสิตพยาบาลศาสตร์ เห็นความสำคัญและเรียนรู้วิธีการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆในวัยรุ่นได้
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษา
ครั้งนี้ เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่มีคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมเสี่ยง หรืออาศัยในครอบครัวเดี่ยว เป็นต้น เพื่อให้ผลการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ได้ครอบคลุมทุกกลุ่มตัวอย่าง
2. ควรศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลดลองเพื่อพัฒ นาโปรแกรมส่งเสริมความผูกพันระหว่างวัยรุ่นกับ
พ่อแม่และความผูกพันต่อครอบครัวเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น
3. ควรมีการศึกษาปัจ จัย ทำนายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น เช่น การยอมรับจาก
กลุม่ เพื่อน สัมพันธภาพการกลุ่มเพื่อน หรือรูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง เป็นต้น
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