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บทคัดย่อ
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงทำ�นาย เพือ่ ศึกษาพหุพฤติกรรมเสีย่ ง และปัจจัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ชาย จังหวัดลพบุรี ใช้ทฤษฎีอทิ ธิพลสามทางเป็นกรอบแนวคิด
กลุม่ ตัวอย่างเป็นวัยรุน่ ชายทีก่ �ำ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 318 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล ความเครียด ทัศนคติตอ่ พฤติกรรมเสีย่ ง การรับรูค้ วามสามารถ
ของตนในการหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ ง อิทธิพลจากกลุม่ เพือ่ น การเข้าถึงสือ่ หรือสิง่ กระตุน้ พฤติกรรม
เสีย่ งของคนในครอบครัว และความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยมีคา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามอยูร่ ะหว่าง
0.69-0.95 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา และสถิตถิ ดถอยโลจิสติกส์
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงร้อยละ 50.0 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ              
พหุพฤติกรรมเสีย่ ง ได้แก่ ทัศนคติเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมเสีย่ ง (AOR = 12.63, 95% CI = 6.47-24.68)
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่� 
ำ (AOR = 4.10, 95% CI = 2.10-8.00)
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อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนมาก (AOR = 3.04, 95% CI = 1.51-6.12) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ� 
(AOR = 1.95, 95% CI = 1.00-3.78) สำ�หรับปัจจัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสีย่ ง ได้แก่ ความเครียด
รายได้ของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงของคนใน
ครอบครัว และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น ผลการศึกษานำ�ไปสู่ความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมเสี่ยง              
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมที่เน้นสร้างความตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบจากการมี          
พหุพฤติกรรมเสีย่ ง รวมถึงเสริมสร้างให้วยั รุน่ มีความมัน่ ใจในการหลีกเลีย่ งการมีพฤติกรรมเสีย่ ง เพือ่ การ
ป้องกันการมีพหุพฤติกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพในวัยรุน่ ชายต่อไป
คำ�สำ�คัญ: วัยรุน่ ชาย พฤติกรรมเสีย่ ง พหุพฤติกรรมเสีย่ ง

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
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เป็นการก้าวเข้า
สูพ่ ฤติกรรมทีเ่ บีย่ งเบนของเด็กและเยาวชนทีข่ าด
ประสบการณ์ และอาจมีความไม่เข้าใจถึงผล  
กระทบทีต่ ามมา1 โดยพฤติกรรมเสีย่ งทีส่ �ำ คัญได้แก่
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง พฤติกรรมการมีเพศ
สัมพันธ์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ      
ใช้ ส ารเสพติ ด การสู บ บุ ห รี่ พฤติ ก รรมการ       
รับประทานอาหารและการขาดการออกกำ�ลังกาย2
สำ�หรับเยาวชนไทยพบว่า ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมเสีย่ ง
ทางสุ ข ภาพที่ สำ � คั ญได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการดื่ ม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การใช้ความรุนแรง
และการมี เ พศสั ม พั น ธ์3 สำ � หรั บ จั ง หวั ด ลพบุ รี
พบว่า ปัญหาเด็กและเยาวชนสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ของจังหวัด และถูกดำ�เนินคดีเกี่ยวกับชีวิตและ
ร่างกายสูงเป็นอันดับ 2 ของเขต 11 อีกทั้งยังมี
แนวโน้ ม มี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมากขึ้ น สำ � หรั บ
พฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาของวัยรุน่ ได้แก่ พฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม การมีบุตรก่อนวัยอันควร
ปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต พฤติกรรมมั่วสุม
และทำ�ความรำ�คาญให้ชาวบ้าน ติดสุรา ติดบุหรี่
และการติดสารเสพติดร้ายแรง4
พฤติกรรมเสี่ยงทำ�ให้เกิดผลกระทบทั้งใน
ระยะสั้ น และระยะยาวต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย ทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ทำ�ให้เกิดความเสีย่ งต่อการเกิด
โรคหรืออันตรายต่อสุขภาพ และนำ�ไปสูพ่ ฤติกรรม
ในวัยผู้ใหญ่1,5 และเมื่อวัยรุ่นก้าวเข้าสู่พฤติกรรม
เสี่ยงใดพฤติกรรมหนึ่งก็มีแนวโน้มนำ�ไปสู่การมี
พฤติกรรมเสีย่ งอืน่ ๆ ตามมา เช่น วัยรุน่ ทีส่ บู บุหรี่
มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะใช้ ย าเสพติ ด ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ มีพฤติก รรมเสี่ย งทางเพศ และ
ใช้ความรุนแรง เป็นต้น1,5 ดังการศึกษาของ Hale
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and Viner6 ในวัยรุ่นสหราชอาณาจักร พบว่า
พฤติกรรมเสีย่ งหนึง่ ๆ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
เสีย่ งอืน่ ๆ ด้วย ดังนัน้ ปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุของการ
เกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่ า ง ๆ จึ ง อาจมี ปั จ จั ย ร่ ว ม
บางอย่าง (common factors) ทั้งปัจจัยภายใน
ตั ว บุ ค คลและปั จ จั ย สิ่ ง แวดล้ อ มร่ ว มกั น 5,6
อย่างไรก็ตามการศึกษาเกีย่ วกับพหุพฤติกรรมเสีย่ ง
ในวัยรุ่นที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดเป็นการศึกษาใน
ต่างประเทศ
สำ � หรั บในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การ
ศึกษาพฤติกรรมเสีย่ งเดีย่ ว ๆ แต่ละพฤติกรรม เช่น
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นต้น
มีการศึกษาเกี่ยวกับพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น
จำ�นวนน้อยมาก และส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีในระดับ
บุ ค คลและระหว่ า งบุ ค คล7 ส่ ว นการศึ ก ษาอื่ น
พบว่าเป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจเท่านัน้ ไม่ได้ศกึ ษา
เชิงหาความสัมพันธ์ของตัวแปรกับพหุพฤติกรรม
เสี่ยง8 การศึกษาครั้งนี้จึงจะทำ�การศึกษาปัจจัย
ทำ�นายการเกิดพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย
จังหวัดลพบุรี ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การใช้ความ
รุนแรง และการมีเพศสัมพันธ์ โดยใช้ทฤษฎีอทิ ธิพล
สามทาง (the theory of triadic influence
[TTI])9 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เนื่องจาก
ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพฤติกรรมเป็นผลมาจากพหุปัจจัย
ทั้ ง ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล (intrapersonal
influences) ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม
หรือทัศนคติ (cultural environment/ attitudinal
influences) และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทางสังคม
(interpersonal/ social influences) ซึง่ สามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งในระยะไกล (ultimate
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influences) ระยะปานกลาง (distal influences)
และระยะใกล้ (proximal influences)
ผลการศึ ก ษานำ �ไปสู่ ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งของวั ย รุ่ น และสามารถพั ฒ นา
โปรแกรมที่มิได้ป้องกันการเกิดพฤติกรมเสี่ยงใด
พฤติ ก รรมหนึ่ ง เพี ย งพฤติ ก รรมเดี ย วเท่ า นั้ น
แต่สามารถป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสีย่ งได้หลาย ๆ
ด้านในคราวเดียวกัน (multiple risk behaviors)
อันจะทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ่นไทยเพิ่มมากขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีอิทธิพล
สามทาง (the theory of triadic influence
[TTI])9 เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งเชื่อ
ว่ า การเกิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งของวั ย รุ่ น เกิ ด จาก
พหุปจั จัย ทัง้ ปัจจัยภายในตัวบุคคล (intrapersonal
influences) ซึ่งเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พันธุกรรมนำ�ไปสู่การตัดสินใจและมีพฤติกรรมที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพ ปัจจัยสิง่ แวดล้อมทางวัฒนธรรม
หรือทัศนคติ (cultural environment/ attitudinal
influences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งที่ให้ข้อมูล
เกีย่ วกับสุขภาพ หรือพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพ
การได้รับข้อมูล ความคาดหวังทางสังคมและ
จิตวิทยาต่อพฤติกรรม การให้คุณค่าหรือค่านิยม
ความเชื่อทางศาสนา สุขภาพ และการยอมรับ
ทางสังคม ที่ส่งผลต่อทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ
พฤติกรรมนัน้ ๆ และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทาง
สังคม (interpersonal/ social influences) ซึ่ง
เป็นสถานการณ์ทางสังคมหรือบริบททางสังคมที่
อยู่รอบ ๆ บุคคล จากการทบทวนวรรณกรรมพบ

ปัจจัยต่าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ 3 กลุม่ ปัจจัยดังกล่าว
เป็นตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัย
ภายในตัวบุคคล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความเครียด การรับรูค้ วามสามารถของตนในการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมหรือทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติต่อการมี
พฤติกรรมเสีย่ ง และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทาง
สังคม ได้แก่ รายได้ของครอบครัว การศึกษาของ
บิดามารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรม
เสี่ยงของคนในครอบครัว อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น มีอิทธิพลต่อ
ตัวแปรตามคือ พหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพหุพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
พฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และ
พฤติ ก รรมการใช้ ค วามรุ น แรงของวั ย รุ่ น ชาย
จังหวัดลพบุรี
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ประกอบด้ ว ย
1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน ความเครียด การรับรูค้ วามสามารถของตน
ในการหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ ง 2) ปัจจัยสิง่ แวดล้อม
ทางวัฒนธรรมหรือทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติตอ่ การ
มีพฤติกรรมเสีย่ ง 3) ปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทาง
สังคม ได้แก่ รายได้ของครอบครัว การศึกษาของ
บิดามารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรม
เสี่ ย งของคนในครอบครั ว การเข้ า ถึ ง สื่ อ หรื อ            
สิง่ กระตุน้ และอิทธิพลจากกลุม่ เพือ่ นทีม่ อี ทิ ธิพลต่อ
พหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาหาความ
สัมพันธ์เชิงทำ�นาย (predictive correlation
design) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พหุพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ วั ย รุ่ น ชายอายุ ร ะหว่ า ง
15-21 ปี ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐบาล
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
จำ�นวน 23 แห่ง รวมทั้งสิ้น 3,654 คน10
กลุม่ ตัวอย่างได้จากการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง
โดยใช้สตู รการคำ�นวณสัดส่วนของ Parel et al.11
ที่กำ�หนดค่าสัดส่วนจากการศึกษาของ วริศรา
ถิรภัทรพันธ์ อาภาพร เผ่าวัฒนา และนฤมล
เอือ้ มณีกลู 12 ได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 307 คน
แต่เพื่อป้องกันการสูญหายและความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูล จึงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 เป็นจำ�นวน
เท่ากับ 335 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยจัดกลุม่
โรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก แล้ว
คำ�นวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่ม
โรงเรียนเลือกโรงเรียนตัวอย่างด้วยการสุม่ อย่างง่าย
(simple random sampling) กลุม่ ละ 1 โรงเรียน
แต่ละโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในแต่ละระดับชัน้ เรียนได้
ทำ�การสุม่ เลือกห้องเรียนทีละ 1 ห้อง นักเรียนชาย
ทั้ ง หมดในห้ อ งเรี ย นถื อ เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
หากจำ � นวนนั ก เรี ย นไม่ เ พี ย งพอจะทำ � การสุ่ ม
ห้องเรียนเพิ่มทีละห้องจนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่าง
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ครบตามสัดส่วนที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม พบว่า
แบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ์ จำ�นวน 318 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 94.9 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการ
ศึกษาครั้งนี้จึงมีจำ�นวนทั้งสิ้น 318 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และการเข้าถึงสื่อ
หรือสิ่งกระตุ้น
1.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นข้อ
คำ�ถามเกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น การศึ ก ษาของบิ ด ามารดาและ
รายได้ของครอบครัว เป็นต้น
1.2 แบบสอบถามการเข้ า ถึ ง สื่ อ หรื อ
สิง่ กระตุน้ เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับความถีใ่ นการได้
รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
จากสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสังคม
ออนไลน์ แผ่นป้ายโฆษณา/ใบปลิว นิตยสาร และ
หนังสือพิมพ์ ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา วัดโดย
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เอง แบบสอบถาม
ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 6 ข้อ มีลกั ษณะมาตรวัด
แบบประเมิ น ค่ า (rating scale) ตั้ ง แต่ 0                 
คะแนน (ไม่เคยเลย) ถึง 3 คะแนน (ทุกวัน)
ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ระหว่าง 0-18 คะแนน
คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของกลุ่ม หมายถึง  
มีการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้นมาก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับครอบครัว
และเพื่อน
2.1 แบบสอบถามความสัมพันธ์ในครอบครัว
เป็นข้อคำ�ถามเกีย่ วกับความผูกพันภายในครอบครัว
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับวัยรุ่นชาย วัดโดย   
ใช้ แ บบสอบถามความผู ก พั น กั บ บิ ด ามารดาที่
พัฒนาโดย Homsin et al.13 แบบสอบถาม

ปัจจัยทำ�นายพหุพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ชาย จังหวัดลพบุรี / Predicting Factors of Multiple Risk Behaviors Among Male Adolescents in Lopburi Province

ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 12 ข้อ มีข้อคำ�ถาม
เชิงบวก 8 ข้อ และข้อคำ�ถามเชิงลบ 4 ข้อ   
มีลกั ษณะมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale)
ตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่จริงเลย) ถึง 4 คะแนน
(จริงทีเดียว) และมีการกลับคะแนนในข้อคำ�ถาม
เชิงลบ ช่วงคะแนนที่เป็นไปได้ระหว่าง 12-48
คะแนน คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของกลุ่ม
หมายถึง มีความสัมพันธ์ในครอบครัวมาก
2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมเสีย่ งของคนใน
ครอบครัว เป็นข้อคำ�ถามเกี่ยวกับการรับรู้การมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ของสมาชิกในครอบครัว
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง แบบสอบถามประกอบด้วย
คำ�ถามจำ�นวน 4 ข้อ มีลักษณะมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (rating scale) ตั้งแต่ 0 คะแนน
(ไม่เคยเลย) ถึง 3 คะแนน (ทุกวัน) ช่วงคะแนนที่
เป็นไปได้ระหว่าง 0-12 คะแนน คะแนนรวม
มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม หมายถึง พฤติกรรม
เสี่ยงของคนในครอบครัวมาก
2.3 แบบสอบถามอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
เป็นข้อคำ�ถามเกี่ยวกับการรับรูถ้ งึ การมีพฤติกรรม
เสีย่ งต่าง ๆ ของเพือ่ น วัดโดยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
พั ฒ นาขึ้ น เอง แบบสอบถามประกอบด้ ว ย
คำ�ถามจำ�นวน 4 ข้อ มีลักษณะมาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (rating scale) ตั้งแต่ 0 คะแนน
(ไม่เคยเลย) ถึง 3 คะแนน (ทุกวัน) ช่วงคะแนนที่
เป็นไปได้ระหว่าง 0-12 คะแนน คะแนนรวม
มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม หมายถึง อิทธิพลจาก
กลุ่มเพื่อนมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
และความคิดความเชื่อ
3.1 แบบสอบถามความเครียด เป็นข้อ
คำ�ถามเกี่ยวกับการประเมินประสบการณ์ อาการ
และความรู้สึกที่สะท้อนถึงความทุกข์ ไม่สบายใจ

ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้แบบประเมิน
ความเครียด (stress test-5 [ST-5])14 แบบสอบถาม
ประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 5 ข้อ มีลักษณะ
มาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) ตั้งแต่
0 (แทบไม่มี) ถึง 3 (เป็นประจำ�) ช่วงคะแนนที่
เป็นไปได้ระหว่าง 0-15 คะแนน โดยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 2 กลุ่ม คะแนนรวม 0-4 หมายถึง
เครียดน้อย คะแนนรวม 4-15 คะแนน หมายถึง
เครียดมาก
3.2 แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เป็นข้อ
คำ�ถามเพื่อประเมินความมั่นใจในการหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ วัดโดยแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึ้นเอง แบบสอบถามประกอบด้วยคำ�ถาม
จำ�นวน 16 ข้อ มีลักษณะมาตรวัดแบบประเมิน
ค่า (rating scale) ตั้งแต่ 1 (ไม่มั่นใจเลย) ถึง
4 (มัน่ ใจอย่างยิง่ ) ช่วงคะแนนทีเ่ ป็นไปได้ระหว่าง
16-64 คะแนน คะแนนรวมมากกว่าค่ากลางของ
กลุ่ม หมายถึง มีการรับรู้ความสามารถของตนใน
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงมาก
3.3 แบบสอบถามทั ศ นคติ ต่ อ การมี
พฤติกรรมเสี่ยง เป็นข้อคำ�ถามเกี่ยวกับความคิด
หรือความรู้สึกว่าชอบ ไม่ชอบ หรือเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ วัดโดยแบบ
สอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง ตามแนวคิดของ
Webber13 แบบสอบถามประกอบด้วยคำ�ถาม
จำ�นวน 24 ข้อ ประกอบด้วยข้อคำ�ถามเชิงบวก
9 ข้อ และข้อคำ�ถามเชิงลบ 15 ข้อ มีลักษณะ
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (likert scale) ตั้งแต่ 1
(เห็นด้วยอย่างยิง่ ) ถึง 4 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ) และมี
การกลับคะแนนในข้อคำ�ถามเชิงบวก ช่วงคะแนน
ที่เป็นไปได้ระหว่าง 24-96 คะแนน คะแนนรวม
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มากกว่าค่ากลางของกลุ่ม หมายถึง เห็นด้วย
ต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีพหุพฤติกรรม
เสี่ยง เป็นข้อคำ�ถามเกี่ยวกับการเคยหรือไม่เคยมี
พฤติกรรมที่ทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อทั้งร่างกาย
โอกาสการพัฒนา และการดำ�เนินชีวิตของวัยรุ่น
ตั้ ง แต่ ส องพฤติ ก รรมขึ้ น ไป โดยครอบคลุ ม
พฤติกรรมเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ พฤติกรรมการดื่ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ และพฤติกรรมการ
ใช้ ค วามรุ น แรง วั ดโดยแบบสอบถามการมี
พหุพฤติกรรมเสีย่ งทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เอง จำ�นวน 4
ข้อ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ไม่มีพหุพฤติกรรม
เสี่ยง หมายถึง การไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมี
พฤติ ก รรมเสี่ ย งเพี ย งหนึ่ ง พฤติ ก รรม 2) มี
พหุพฤติกรรมเสีย่ ง หมายถึง การมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ตั้งแต่สองพฤติกรรมขึ้นไป

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 5 ท่าน ได้
ค่า (content validity index [CVI]) อยู่ในช่วง
0.80-1.00 หลังจากนัน้ นำ�แบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (try out) กับนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน
30 คน ได้หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้วธิ ี Cronbach’s
alpha coefficient สำ�หรับแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถของตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
เสี่ ยง ทัศนคติต่อการมีพฤติกรรมเสี่ ยง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และใช้วิธี 2-week
test-retest reliability สำ�หรับแบบสอบถาม
ความเครียด การเข้าถึงสือ่ หรือสิง่ กระตุน้ พฤติกรรม
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เสี่ยงของคนในครอบครัว อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
และการมีพหุพฤติกรรมเสีย่ ง โดยได้คา่ ความเชือ่ มัน่
เท่ากับ 0.90, 0.95, 0.77, 0.69, 0.80, 0.88, 0.80
และ 0.86 ตามลำ�ดับ

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาและ
รับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รหัส 01-08-2562 ผูป้ กครอง
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ รั บ
คำ�อธิบาย วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการพิทกั ษ์
สิทธิ์จากเอกสารชี้แจงเข้าร่วมการวิจัย พร้อม
ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั
เข้าร่วมการวิจยั ด้วยความสมัครใจสามารถถอนตัว
จากการวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
ทั้งสิ้น แบบสอบถามไม่มีการระบุชื่อนามสกุล
แต่จะใช้รหัสตัวเลขของแบบสอบถาม ข้อมูลทีเ่ ป็น
เอกสารจะใส่ซองเก็บในกล่องที่ล็อกกุญแจ ข้อมูล
ที่ เ ก็ บใ น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ จ ะ ถู กใ ส่ ร หั ส ผ่ า น
การวิเคราะห์และรายงานผลการวิจยั นำ�เสนอในภาพรวม
ข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจะถู ก ทำ � ลายเมื่ อ ผลการวิ จั ย ได้
รับการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ภายหลังได้รบั การอนุญาตจากผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียน ผู้วิจัยนัดหมายกับอาจารย์ประจำ�ชั้น
เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การทำ�วิจยั พร้อมทัง้ ขอนัด
พบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ และแจก
ใบชี้ แ จงและใบยิ น ยอมเข้ า ร่ ว มวิ จั ยให้ กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างและฝากให้ผู้ปกครอง 1 ฉบับ เพื่อขอ
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อนุญาตให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วมวิจยั ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ โดยอาจารย์ประจำ�ชั้นเป็นผู้
รวบรวมใบยินยอม และนัดหมายวันเก็บรวบรวมข้อมูล
- ในวันเก็บข้อมูลผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้งเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการวิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองในห้องเรียน
ที่ มี ก า ร จั ด ที่ นั่ งใ ห้ มี ร ะ ย ะ ห่ า ง ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัว โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่ในห้อง
ใช้เวลาในการทำ�แบบสอบถามโดยประมาณ 30
นาที
- ภายหลังทำ�แบบสอบถามเสร็จให้ใส่แบบ
สอบถามไว้ในซองกระดาษปิดผนึกและวางไว้บนโต๊ะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติพรรณนา
และวิเคราะห์ปจั จัยการทำ�นายพหุพฤติกรรมเสีย่ ง
วัยรุ่น โดยใช้สถิติ Binary logistic regression
ที่ 95% Confidence Interval

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปและพหุพฤติกรรมเสี่ยง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นตอนกลาง
ร้อยละ 77.7 อายุน้อยที่สุดเท่ากับ 15 ปี อายุ
มากทีส่ ดุ เท่ากับ 21 ปี และอายุเฉลีย่ เท่ากับ 16.56
(SD = 1.06) เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
4 มากทีส่ ดุ ร้อยละ 41.2 รองลงมานักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คิดเป็นร้อยละ 30.2
และ 28.6 ตามลำ�ดับ กลุม่ ตัวอย่างมีพหุพฤติกรรม
เสี่ยง และไม่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยงเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 50.0 โดยมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 2
พฤติกรรม ร่วมกัน 3 พฤติกรรม และร่วมกันทั้ง
4 พฤติกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.3, 40.3 และ 19.4
ตามลำ�ดับ โดยพบว่าการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สำ�คัญที่สุดที่มักเกิดร่วมกับ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งอื่ น ๆ ดั ง แสดงรายละเอี ย ดใน
ตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยง (n = 318)
		
การมีพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง
ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
มีพฤติกรรมเสี่ยง 1 พฤติกรรม
มีพหุพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 2 พฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 3 พฤติกรรม
พฤติกรรมเสี่ยงร่วมกัน 4 พฤติกรรม

จำ�นวน
159
82
77
159
64
64
31

ร้อยละ
50.0
51.6
48.4
50.0
40.3
40.3
19.4
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามประเภทการมีพฤติกรรมเสี่ยง
		
การมีพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง 1 พฤติกรรม (n = 77)		
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สูบบุหรี่
เพศสัมพันธ์
การใช้ความรุนแรง

จำ�นวน

ร้อยละ

59
6
6
6

76.6
7.8
7.8
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
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสีย่ งอย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ เรียงตามลำ�ดับของขนาด
อิทธิพล ดังนี้ กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ที ศั นคติเห็นด้วยต่อ
การมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย ง มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การมี              
พหุพฤติกรรมเสีย่ งมากประมาณ 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
หลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมเสี่ ย งมาก ในขณะที่ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากกลุ่ ม เพื่ อ นมาก                    

มี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การมี พ หุ พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งมาก
ประมาณ 3 เท่ า (AOR = 3.04, 95%
CI = 1.51-6.12) ของกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
กลุม่ เพือ่ นน้อย และกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2.50 มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงมากประมาณ 2 เท่า
(AOR = 1.95, 95% CI = 1.01-3.78) ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนมากกว่า 2.50
สำ � หรั บ ความเครี ย ด รายได้ ข องครอบครั ว
การศึกษาของบิดา การศึกษาของมารดา ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยงของคนใน
ครอบครั ว และการเข้ า ถึ ง สื่ อ หรื อ สิ่ ง กระตุ้ น
พบว่า ไม่มอี ทิ ธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสีย่ งของวัยรุน่ ชาย
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่า Crude และ Adjust Odds Ratio ของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงใน  
กลุ่มตัวอย่าง (n = 318)
		

ปัจจัยที่ศึกษา	
พหุพฤติกรรมเสี่ยง
Adjusted OR 95% CI
			
ไม่มี (ร้อยละ) มี (ร้อยละ)		
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  สูง (>2.50) (R)
87 (61.7)
54 (38.3)
  ต่ำ� (≤ 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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ตารางที่ 3 ค่า Crude และ Adjust Odds Ratio ของปัจจัยต่าง ๆ ต่อการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงใน  
กลุ่มตัวอย่าง (n = 318) (ต่อ)
		

ปัจจัยที่ศึกษา	
			
รายได้ของครอบครัว
  เพียงพอ(R)
  ไม่เพียงพอ
  การศึกษาของบิดา
  มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป(R)
≤ มัธยมศึกษาตอนต้น
  การศึกษาของมารดา
  มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป(R)
≤ มัธยมศึกษาตอนต้น
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว
  มาก(R) (38-48 คะแนน)
  น้อย  (23-37 คะแนน)
  พฤติกรรมเสี่ยงของคนในครอบครัว
  น้อย(R) (0-2 คะแนน)
  มาก   (3-12 คะแนน)
  อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน
  น้อย(R) (0-3 คะแนน)
  มาก (4-12 คะแนน)
  การเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้น
  น้อย(R) (0-6 คะแนน)
  มาก (7-18 คะแนน)

พหุพฤติกรรมเสี่ยง
Adjusted OR 95% CI
ไม่มี (ร้อยละ) มี (ร้อยละ)		
102 (51.8)
57 (47.1)

95 (48.2)
64 (52.9)

0.80

0.39-1.62

86 (51.2)
73 (48.7)

82 (48.8)
77 (51.3)

0.83

0.39-1.80

78 (52.0)
81 (48.2)

72 (48.0)
87 (51.8)

0.81

0.37-1.74

89 (60.5)
70 (40.9)

58 (39.5)
101 (59.1)

0.82

0.41-1.64

129 (61.1)
30 (28.0)

82 (38.9)
77 (72.0)

1.43

0.68-3.01

130 (66.3)
29 (23.8)

66 (33.7)
93 (76.2)

3.04*

1.51-6.12

100 (54.9)
59 (43.4)

82 (45.1)
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
ร้อยละ 50.0 และพฤติกรรมเสีย่ งสำ�คัญทีพ่ บมาก
ทีส่ ดุ และมักเกิดร่วมกับการมีพฤติกรรมเสีย่ งอืน่ ๆ
คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้
เนื่องจากธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสนใจและอยาก
เรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ สูง ทำ�ให้อยากรูอ้ ยากทดลองสิง่ ใหม่
อยูเ่ สมอ ผลการศึกษานีม้ อี ตั ราการมีพหุพฤติกรรม
เสีย่ งสูงกว่าการศึกษาทีผ่ า่ นมาของ วริศรา ถิรพันธ์
อาภาพร เผ่าวัฒนา และนฤมล เอื้อมณีกูล12 ที่
ศึกษาพหุพฤติกรรมเสี่ยงกับทุนชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดราชบุรี พบอัตรา
การมีพหุพฤติกรรมเสี่ยง ร้อยละ 32.2 ซึ่งเป็น
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารศึกษาระดับใกล้เคียงกัน ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากการศึกษาดังกล่าว ศึกษาทั้งใน
เพศหญิงและเพศชาย ขณะที่การศึกษานี้ศึกษา
เฉพาะในเพศชาย ซึง่ มีโอกาสเสีย่ งมากกว่าเพราะ
วัยรุน่ ชายเป็นวัยทีช่ อบความท้าทายสูง มีพฤติกรรม
ชอบเสี่ยงชอบลองสิ่งแปลกใหม่หรือสถานการณ์
เสีย่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะการอยูร่ วมกันกับกลุม่ เพือ่ น
จึงทำ�ให้มีพฤติกรรมคล้ายกับเพื่อนเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับจากเพื่อน15 อีกทั้งทัศนคติและการอบรม
เลีย้ งดูของบิดามารดามักจะเห็นว่าเพศชายมีความ
แข็งแรงและว่องไวมากกว่าเพศหญิงจึงส่งเสริมให้
ความเป็ น อิ ส ระในการเรี ย นรู้ ร วมถึ ง กิ จ กรรม          
นอกบ้านให้เพศชายทำ�ด้วยตนเอง ทำ�ให้เพศชาย
กล้าคิดกล้าตัดสินใจการกระทำ�พฤติกรรมต่าง ๆ
รวมถึ ง ค่ า นิ ย มของสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยที่
ยอมรับให้เพศชายแสดงออกถึงพฤติกรรมเสี่ยง

ต่าง ๆ มากกว่าเพศหญิง เช่น ค่านิยมในการดื่ม
เป็ น การเสริ ม ให้ ทั ศ นคติ แ บบชายเป็ น ใหญ่
เพศชายจึงอยู่กับสังคมเพื่อน ความกล้าหาญ
กล้าแสดงออกถึงความยิง่ ใหญ่เมือ่ ดืม่ เพือ่ ให้ได้รบั
การยอมรับจากเพื่อน ถ้าใครไม่ดื่มก็จะถูกมองว่า
เป็ น คนอ่ อ นแอเหมื อ นเพศหญิ ง ไม่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
เป็ น ต้ น 16 และพฤติ ก รรมการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นพฤติกรรมที่พบได้มากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการวางจำ�หน่าย
อย่ า งแพร่ ห ลายและสามารถเข้ า ถึ งได้ ง่ า ยใน
ท้องตลาดทัว่ ไปและเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ยงั ถูกใช้
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานเลีย้ งสังสรรค์ งานเทศกาล
ประเพณีต่าง ๆ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง              
ดูเสมือนเป็นเรื่องปกติของคนในสังคม ประกอบ
กั บ ผลของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ องที่
ออกฤทธิไ์ ปกระทบต่อการทำ�งานของสารสือ่ ประสาท
สมอง คือ โดปามีน (dopamine) และเอนโดฟีน
(endophins) ทำ�ให้ไปรบกวนระบบการสร้าง
ความรูส้ กึ พอใจ วงจรการให้รางวัลของสมอง และ
การเสพติด ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีการ
เปลีย่ นแปลงทางอารมณ์ รูส้ กึ ผ่อนคลายและเพ้อฝัน
พูดคุยมากขึ้น มีสมาธิสั้นลง มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง15 จึงกล้าทีจ่ ะกระทำ�พฤติกรรมเสีย่ งอืน่ ๆ
ตามมาได้งา่ ย และจากการวิเคราะห์รายข้อพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าร้อยละ 50 ไม่มีความมั่นใจ
ที่จะปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ และเมื่อถูกชักชวนให้ดื่ม
สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นอย่างมาก
สำ � หรั บ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเกิ ด
พหุพฤติกรรมเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มปัจจัย
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ตามทฤษฎีอิทธิพลสามทาง (the theory of
triadic influence [TTI]) คือ ปัจจัยภายในตัว
บุคคล ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
รั บ รู้ ค วามสามารถของตนในการหลี ก เลี่ ย ง
พฤติกรรมเสี่ยง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
หรือทัศนคติ ได้แก่ ทัศนคติต่อการมีพฤติกรรม
เสี่ยง และปัจจัยระหว่างบุคคลหรือทางสังคม
ได้แก่ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยใน
ระยะใกล้ (proximal influence) ที่สามารถ
ส่งผลต่อพฤติกรรมได้มาก ปัจจัยในระยะกลาง
(distal influence) และระยะไกล (ultimate
influence) ทีส่ ง่ ผลทางอ้อมต่อพฤติกรรม สามารถ
อธิบายได้ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นคุณลักษณะ
ภายในตนทีส่ ง่ ผลต่อความรูส้ กึ นึกคิดทีม่ ตี อ่ ตนเอง
และสมรรถนะทางสังคม ก่อให้เกิดความมั่นใจ
อันนำ�ไปสูก่ ารตัดสินใจทีจ่ ะมีพฤติกรรมนัน้ ๆ17 ระดับ
สติปญ
ั ญาจึงจะสะท้อนถึงความสามารถของบุคคล
ในการเรียนรู้ การปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสม
และความสามารถในการทีจ่ ะทำ�กิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างมีจดุ หมายและมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม คิดได้อย่าง
มีเหตุผลและปรับตัวเข้ากับสังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ
กอปรขนบ ดวงแก้ ว และคณะ 7 ที่ ศึ ก ษาใน
นักเรียนอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร การศึกษา
ของ Hale and Viner6 ที่ศึกษาในวัยรุ่นสหราช
อาณาจักร และการศึกษาของ Seedhom18 ที่
ศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษา ประเทศอิยิปต์
การรับรูค้ วามสามารถของตนในการหลีกเลีย่ ง
พฤติกรรมเสี่ยง ความเชื่อในความสามารถของ
บุคคลส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตของตนเอง โดยจะ
เป็นตัวกำ�หนดให้บุคคลมีความคิดความรู้สึกและ
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การปฏิบัติตน ซึ่งบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถ
ตนเองสู ง ส่ ง ผลต่ อ ความสำ � เร็ จ ของบุ ค คลนั้ น
แม้จะเผชิญต่อปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ก็จะ
หลีกเลีย่ งหรือปฏิบตั พิ ฤติกรรมนัน้ หากบุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถของตนน้อย สิ่งที่เผชิญอยู่เป็น
ปั ญ หาหรื อ ยากเกิ น ความสามารถของตนที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนั้น ๆ ก็จะส่งผลให้บุคคลมี
พฤติกรรมเสี่ยงได้19 จากการวิเคราะห์รายข้อ
พบว่า วัยรุ่นชายฯ ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70
มั่นใจว่าจะไม่สูบบุหรี่แม้เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนที่
กำ�ลังสูบบุหรี่ เมื่อถูกเพื่อนชักชวนหรือยื่นบุหรี่ให้
เมือ่ มีความเครียด เมือ่ เห็นบุคคลทีช่ นื่ ชอบสูบบุหรี่
และหากมี เ พศสั ม พั น ธ์ จ ะสวมถุ ง ยางอนามั ย
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า วัยรุน่ ชายมีความมัน่ ใจน้อย
ที่จะไม่ดื่ม เมื่ออยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์และถูก
ชักชวนให้ดื่ม และมีความมั่นใจน้อยที่จะไม่ใช้
ความรุนแรง ถ้าถูกคนอืน่ หาเรือ่ งก่อนหรือถ้ากำ�ลัง
โกรธ/ โมโหอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา7
ทัศนคติเป็นความคิดความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
นั้น ๆ เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและสังคม ซึ่งความคิดความเชื่อนี้
จะส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรม20 โดยหาก
บุคคลมีความคิดความเชือ่ ต่อสิง่ ใดก็จะมีพฤติกรรม
ที่จะเผชิญต่อสิ่งนั้น และหากไม่เห็นด้วยหรือไม่มี
ความคิดความเชือ่ ต่อสิง่ ใดก็จะหลีกเลีย่ งพฤติกรรม
นั้น ๆ และจากการวิเคราะห์รายข้อ พบว่า วัยรุ่น
ชาย ประมาณร้ อ ยละ 50 ยั ง มี ค วามคิ ด
ความเชือ่ เกี่ยวกับพฤติกรรมเสีย่ งต่าง ๆ ว่า การดื่ม
เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ช่วยทำ�ให้ลืมเรื่องไม่สบายใจ
ทำ�ให้มีความสุขสนุกสนาน และการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เ ป็ น บางโอกาสเป็ น สิ่ ง จำ � เป็ นโดย
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เฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ อยู่ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ นที่ กำ � ลั ง ดื่ ม
การมีเพศสัมพันธ์โดยสวมถุงยางอนามัยทำ�ให้รสู้ กึ
ไม่เป็นธรรมชาติ การมีเพศสัมพันธ์ถือเป็นเรื่อง
ปกติของวัยรุ่น การทำ�ร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่
หลีกเลีย่ งได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ อยูใ่ นกลุม่
เพือ่ นทีก่ �ำ ลังทะเลาะวิวาทกันอยู่ และการทะเลาะ
วิวาทเป็นเรื่องปกติทั่วไปของวัยรุ่น สอดคล้องกับ
การศึกษาที่ผ่านมา7
อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน การอยู่ใกล้ชิดกับ
เพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงนั้นเป็นประจำ�จะทำ�ให้
บุคคลนัน้ รูส้ กึ คุน้ เคย รับรูว้ า่ เป็นเรือ่ งปกติและเกิด
การลอกเลียนแบบหรือทำ�ตามเพื่อนได้สูง13 และ
แรงกดดันจากเพือ่ นเป็นการส่งเสริมทำ�ให้เกิดการ
มีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นได้1 สอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาหลายการศึกษา เช่น การศึกษา
ของ Seedhom18 ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเทศอิยิปต์ และการศึกษาของ Hale and
Viner6 ในวัยรุ่นในสหราชอาณาจักร
สำ�หรับปัจจัยทีไ่ ม่มอี ทิ ธิพลต่อพหุพฤติกรรม
เสี่ยงของวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ความ
เครียด รายได้ของครอบครัว การศึกษาของบิดา
มารดา ความสัมพันธ์ในครอบครัว พฤติกรรมเสีย่ ง
ของคนในครอบครั ว และการเข้ า ถึ ง สื่ อ หรื อ              
สิง่ กระตุน้ เนือ่ งจากเมือ่ เกิดความเครียดบุคคลจะ
ตอบสนองต่อความเครียด และทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านพฤติกรรม
แต่เมื่อเวลาผ่านไปหรือปรับตัวได้ความเครียด
เหล่านั้น ก็จะค่อย ๆ หายไปเอง บุคคลก็จะกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ การกระทำ�พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ จำ � เป็ น ต้ อ งใช้ เ งิ น มาก เนื่ อ งจาก
สามารถขอบุหรี่จากเพื่อนมาสูบ หรืออาจมีคนซื้อ
สุราให้ดมื่ เป็นต้น รายได้ของครอบครัวจึงไม่มผี ล

ต่อการเกิดพหุพฤติกรรมเสี่ยง สำ�หรับการได้รับ
ข้อมูลหรือคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงนั้น
วัยรุน่ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้จากแหล่งต่าง ๆ
ด้วยตนเอง ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงไม่มี
ผลต่อพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และถึงแม้ว่า
การมีสมั พันธภาพทีใ่ กล้ชดิ กันของคนในครอบครัว
จะทำ�ให้วัยรุ่นรู้สึกตนเองได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างใกล้ชดิ แต่การมีทกั ษะการสือ่ สารในครอบครัว
ที่ขาดประสิทธิภาพ อาจทำ�ให้วัยรุ่นมีโอกาสก้าว
เข้าสู่การกระทำ�พฤติกรรมเสี่ยงได้ อีกทั้งวัยรุ่น
สามารถเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงได้จากบุคคลที่
พบเห็นทั่วไปในสังคม การมีพฤติกรรมเสี่ยงของ
คนในครอบครัวจึงไม่มผี ลต่อการมีพฤติกรรมเสีย่ ง
ของวัยรุ่น และการเข้าถึงสื่อหรือสิ่งกระตุ้นไม่มี
อิทธิพลต่อพหุพฤติกรรมเสีย่ ง เนือ่ งจากการศึกษา
ครั้ ง นี้ วั ด การเข้ า ถึ ง สื่ อ เป็ น การประเมิ น เฉพาะ
ความถี่ ใ นการเข้ า ถึ ง วั ย รุ่ น ที่ เ ข้ า ถึ ง สื่ อ เพี ย ง         
สือ่ ประเภทเดียวอาจใช้เวลาในการเสพสือ่ ดังกล่าว
มากกว่าวัยรุ่นที่เข้าถึงสื่อหลายประเภท และสื่อ
ต่าง ๆ ที่วัยรุ่นเข้าถึงอาจมีสาระทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบต่อพฤติกรรมเสี่ยง

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ควรมีการเฝ้าระวังในกลุม่ วัยรุน่ ทีม่ ผี ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่�ำ อย่างใกล้ชดิ สร้างความตระหนัก
ถึงผลเสียและผลกระทบจากการมีพหุพฤติกรรม
เสี่ยง รวมถึงเสริมสร้างให้วัยรุ่นมีความมั่นใจใน
การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธการมีพฤติกรรมเสี่ยง
โดยการพัฒนาให้วยั รุน่ มีทกั ษะการปฏิเสธ ได้เรียน
รูจ้ ากต้นแบบวัยรุน่ ทีด่ ี ได้รบั การเสริมแรงทางบวก
เพือ่ ให้เกิดการตระหนักรูส้ มรรถนะแห่งตนในการ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อถูกชักชวน
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ทำ�การศึกษาเฉพาะวัยรุ่นที่
อยู่ในระบบการศึกษาเท่านั้น ในการศึกษาครั้ง        
ต่อไปควรทำ�การศึกษาในวัยรุน่ ทีอ่ ยูน่ อกระบบการ
ศึกษาหรือการศึกษาพิเศษ รวมถึงศึกษาในวัยรุ่น
ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น วัยรุน่ พิการ เด็กเร่รอ่ น

เป็นต้น เนือ่ งจากมีบริบททางวัฒนธรรมความเชือ่
แตกต่างกัน ตลอดจนควรมีการพัฒนาโปรแกรม
ทีเ่ น้นการเสริมสร้างทัศนคติทเี่ หมาะสม และเสริม
สร้ า งสมรรถนะแห่ ง ตน เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด        
พหุพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นชาย
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