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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบภาคตัดขวาง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทำ�นาย
การเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด โดยใช้กรอบแนวคิดรูปแบบระบบของนิวแมน กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเยาวชนที่อาศัยในชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 193 คน
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ เลือกตัวอย่างแบบมีระบบ และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม
ชนิดตอบเอง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติไคสแควร์เพียร์สัน และสถิติวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติกเชิงพหุแบบมีขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่าเยาวชนมีการเสพแอมเฟตามีน ร้อยละ 15 ในการหาความสัมพันธ์ พบว่า
เพศ การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว ทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน การมีพฤติกรรม
เสีย่ ง การใช้ยาเสพติดในครอบครัว การเสพแอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น และพัฒนกิจวัยรุน่ มีความสัมพันธ์
กับการเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p-value <.05) และผลการวิเคราะห์ความถดถอย
โลจิสติกเชิงพหุ พบว่า เพศชาย ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีนเชิงบวกและเป็นกลาง การมีพฤติกรรม
เสี่ยง และการคบเพื่อนที่เสพแอมเฟตามีน สามารถร่วมทำ�นายการเสพแอมเฟตามีนได้ร้อยละ 89.6
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย คือ การป้องกันการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน ในชุมชนแออัด
ควรเน้นสร้างโปรแกรมที่ผสมผสานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การเห็น
คุณค่าในตนเอง ปรับทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน และเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันทั้งในเยาวชนโดย
เฉพาะเยาวชนเพศชาย กับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และชุมชน
คำ�สำ�คัญ: การเสพแอมเฟตามีน รูปแบบระบบของนิวแมน เยาวชนในชุมชนแออัด

Abstract
This cross-sectional survey study aimed to examine the predictive factors of
amphetamine use utilizing the Neuman systems model among youths living in the Hua Rot
Chak Tuek Daeng congested community, Bang Sue District, Bangkok. The subjects
comprised 193 youths selected by a systematic sampling technique. Data were collected
by a self-administered questionnaire and analyzed using descriptive statistics, Pearson’s
Chi square test, and stepwise multiple logistic regression.
The results showed that 15% of the youths used amphetamine. There were
significant relationships among sex, self-esteem, family relationship, positive attitudes towards
amphetamine, history of risky behavior, family history use of drug, friends’ history use of
drug, teenage developmental task, and amphetamine use (p-value <.05). The multiple
logistic regression analysis showed that boy, positive attitudes towards amphetamine,
history of risky behavior and friends history use of drug could predict amphetamine
use among youths, accounted for 89.6%.
To promote primary prevention of amphetamine use among youth program,
the health personnel should promote male teenage developmental tasks, self-esteem,
and attitude modification against drugs through activities that need involvement from
male youths, family members, friends, and community.
Keywords: amphetamine use, The Neuman Systems Model, youth in congested community
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นปัญหาที่
สำ�คัญของโลก เป็นภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ
ส่งผลร้ายต่อตัวผู้เสพและครอบครัว ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนต่อสังคม นำ�ไปสู่ปัญหาการก่อ
อาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม
อั น เป็ น อุ ป สรรคในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นา
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน ซึ่ง
ปัจจุบนั พบว่า เยาวชนเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
เป็นจำ�นวนมาก และทวีความรุนแรงมากขึน้ ทัง้
ยังเป็นกลุม่ เป้าหมายสำ�คัญของขบวนการค้ายาเสพ
ติด โดยเป็นเครื่องมือในการส่งต่อ และแพร่
กระจายยาเสพติด ดังนัน้ การเสพแอมเฟตามีนใน
เยาวชนจึงเป็นปัญหาระดับประเทศทีม่ คี วามรุนแรง
และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน(1,2)
การศึกษาถึงปัจจัยสาเหตุทเ่ี กีย่ วข้องกับการ
เสพยาเสพติดของเยาวชน จึงเป็นส่วนหนึ่งของ    
การวางแผนการป้องกัน และช่วยเหลือที่จำ�เป็น
อย่างครอบคลุม ซึง่ ในการศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการเสพยาเสพติดของเยาวชนทีผ่ า่ น
มา ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่ถูก
จับกุม ผ่านการเข้าสูก่ ระบวนการดูแลในสถานพินจิ
หรือได้รบั การบำ�บัด รวมถึงผูอ้ ยูใ่ นระยะติดยา และ
ผู้ท่ีก ลั บ มาเสพซ้ำ�  แต่ ก ารเข้ าไปศึ ก ษาในกลุ่ม
เยาวชนทีเ่ ริม่ เสพ หรือเสีย่ งต่อการทีจ่ ะเสพยาเสพ
ติด และเติบโตท่ามกลางสิง่ แวดล้อมทีม่ ปี ญ
ั หายา
เสพติดรุนแรง ยังมีการศึกษาน้อยมาก โดยเฉพาะ
การศึกษาในชุมชนพิเศษแตกต่างจากชุมชนแออัด
ทั่ ว ไป เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น ชุ ม ทางที่ มี ลั ก ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นจุดผ่านของสถานีรถไฟ
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บางซือ่ ชุมทางหลักของประเทศไทย ปลายทางรถ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานี
บางซือ่ และยังขนาบข้างด้วยคลองเปรมประชากร
และทางรถไฟ สะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ทำ�ให้
เป็นชุมชนเปิดทีค่ นแปลกหน้า และคนภายนอกย้าย
เข้าออกตลอดเวลา ประกอบกับสภาพความเป็นอยู่
ทีพ่ กั อาศัยทีห่ นาแน่น แออัด ไร้ระเบียบ เอือ้ ให้
เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ส่งผล
ให้ลักษณะคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เติบโตมา
ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมดังกล่าว มีความเสีย่ งที่
จะเสพแอมเฟตามีน และจากปัจจัยก่อความเครียด
ของเยาวชนเอง ได้ แ ก่ พั ฒ นาการและการ
เปลีย่ นแปลงของช่วงวัย ความด้อยโอกาสในด้าน
ต่างๆ ลักษณะครอบครัว ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
เลีย้ งเดีย่ ว มีความแตกแยก ครอบครัวขาดความ
เข้มแข็ง ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดู
เอาใจใส่บตุ รหลาน ฐานะเศรษฐกิจยากจน และ
จากสภาพชุมชนสังคมแวดล้อมที่ขาดความมั่นคง
ปลอดภัย มีแหล่งมัว่ สุมของอบายมุข ทัง้ บ่อนการ
พนัน ยาเสพติด ลักเล็กขโมยน้อย และอาชญากรรม
ในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลถึงภาวะจิตใจ
อารมณ์ การรับรู้ กระบวนการคิด นำ�ไปสูโ่ อกาส
ต่อการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชน
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
พฤติกรรมการเสพแอมเฟตามีน และปัจจัยทำ�นาย
การเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน ในชุมชนแออัด
หัวรถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โดยนำ � รู ป แบบระบบของนิ ว แมน (Neuman              
Systems Model [NSM]) มาประยุกต์ใช้ในการ
ประเมิ น ปั จ จั ย อย่ า งเป็ น องค์ ร วม เนื่อ งจากมี
แนวทางการรวบรวมข้อมูลที่มีความเป็นระบบใน
ทุกระดับ ทำ�ให้สามารถรวบรวมข้อมูลทีส่ �ำ คัญและ
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ซับซ้อนของเยาวชน ครอบคลุมองค์ประกอบของ
บุคคลทัง้ 5 ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคมวัฒนธรรม
พัฒนาการ และจิตวิญญาณ และทีม่ าจากสิง่ ก่อ
ความเครียด (stressors) จากสิง่ แวดล้อมทัง้ 3
มิติ (ภายใน-ระหว่าง-และภายนอก-บุคคล)(3) ทัง้ นี้
ในประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อยมากในระดับของ
การประเมินปัจจัยการเสพยาเสพติดในเยาวชน
อย่างเป็นองค์รวม งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสพ
ยาเสพติดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่
เป็นการประยุกต์ใช้รปู แบบระบบของนิวแมนในการ
วางแผนทางการพยาบาล เพือ่ การบำ�บัดฟืน้ ฟูใน             
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ ยาเสพติด และบางส่วนได้น�ำ มาประยุกต์
ใช้ในการบริหาร การจัดการองค์กร จัดการชุมชน
ซึง่ ก็ยงั พบได้นอ้ ย การนำ�รูปแบบระบบของนิวแมน
มาประยุกต์ใช้ในการทำ�นายปัจจัยการเสพแอมเฟตามีนในเยาวชนครั้งนี้จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นแนวคิดทฤษฎีทางการพยาบาลที่มี
รูปแบบการศึกษาบุคคลแบบเป็นองค์รวม และมีความ
ละเอียดรอบด้านในการรวบรวมข้อมูล โดยนอก
จากจะได้รบั ผลการศึกษาในแต่ละด้านทีค่ รอบคลุม
แล้ว ยังสามารถใช้เป็นการกำ�หนดแนวทางในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเยาวชนจากยาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาสัดส่วนของการเสพแอมเฟตามีน
ของเยาวชนในชุมชนแออัด
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ แ ละปั จ จั ย ที่
สามารถทำ�นายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชน
ในชุมชนแออัด

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด  
รูปแบบระบบของนิวแมน (NSM) ซึง่ ครอบคลุม
องค์ประกอบของบุคคลทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย
จิตใจ สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ และจิต
วิญญาณ และเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาค
ส่วนย่อยกับองค์รวมของบุคคล ทำ�ให้สามารถ
รวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญและซับซ้อนได้ ในการ
อธิบายความสัมพันธ์ของปัจจัยกับพฤติกรรมและ
การแสดงออกของมนุษย์ โดยทีป่ จั จัยด้านร่างกาย
ได้แก่ เพศ ปัจจัยด้านจิตใจ ได้แก่ การเห็นคุณค่า
ในตนเอง การมุง่ อนาคตและควบคุมตน สัมพันธภาพในครอบครัว ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่
ทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน พฤติกรรมเสีย่ ง
เศรษฐานะ การใช้ยาเสพติดในครอบครัว การเสพ
แอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น และความสะดวกในการ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ยาเสพติ ด ในชุ ม ชน ปั จ จั ย ด้ า น
พัฒนาการ ได้แก่ อายุ และพัฒนกิจวัยรุน่ และ
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ การรูส้ �ำ นึกผิดชอบ
ชั่วดี โดยปัจจัยทั้งหมดที่ถูกนำ�เข้าศึกษาในครั้งนี้
เนื่ อ งจากได้ มี ก ารทบทวนศึ ก ษางานวิ จั ย และ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ปัจจัยทัง้ ห้าด้านเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำ�คัญของบุคคล เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทั้งในตัวบุคคล ระหว่าง
บุคคล และภายนอกบุคคล ส่งผล ต่อพฤติกรรม
ของเยาวชนในบริบทของชุมชนแออัด เพือ่ ทีจ่ ะเป็น
แนวทางในการหาปัจจัยทำ�นายการเสพแอมเฟตามีน
ของเยาวชนได้อย่างครอบคลุม

วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 9 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 59

...91

อัญชลี โตเอีย่ ม, ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วฒ
ั นา, ณัฐกมล ชาญสาธิตพร, กนิษฐา จำ�รูญสวัสดิ์ /
Anchalee Toeam, Punyarat Lapvongwatana, Nutkamol Chansatitporn, Kanittha Chamroonsawasdi

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงสำ�รวจแบบ
ภาคตัดขวาง (cross-sectional survey study)
ในชุมชนแออัด ดำ�เนินการในระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เยาวชนที่อาศัยในชุมชนหัว
รถจักรตึกแดง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
จำ�นวนทั้งสิ้น 465 คน
กลุม่ ตัวอย่าง คือ เยาวชนทีม่ อี ายุ 15-24 ปี
ทัง้ ชายและหญิง พักอาศัยในชุมชนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี และเข้าร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ
จำ�นวน 184 คน จากวิธกี ารคำ�นวณขนาดตัวอย่าง
กรณีท่ที ราบขนาดประชากร โดยใช้สูตรคำ�นวณ
กลุม่ ตัวอย่างเพือ่ การประมาณค่าสัดส่วน(4) ดังนี้
n คือ จำ�นวนขนาดตัวอย่าง
N คือ จำ�นวนหน่วยเยาวชนที่อาศัยใน
ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงทัง้ หมด 465 คน
ZA/2 คือ ค่ามาตรฐานภายใต้โค้งปกติ ซึง่
มีคา่ สอดคล้องกับระดับนัยสำ�คัญ
   
ทีก่ �ำ หนด ณ 0.05 ซึง่ เท่ากับ 1.96
p คือ ค่าสัดส่วนประชากรกลุม่ ตัวอย่าง
ในการวิจยั นีใ้ ช้คา่ สัดส่วนของ
พฤติกรรมการใช้ยาบ้าของเยาวชน
ไทย ในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ
0.27
q คือ ค่า 1- p = 0.73
d คือ ค่า ความคลาดเคลื่อ นมากที่สุด
ทีย่ อมรับได้ ในการวิจยั ครัง้ นีก้ �ำ หนด
ให้เท่ากับร้อยละ 5.0 หรือ 0.05
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(NZa/22pq )
n=
   d2 (N-1) + Za/22pq
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ใช้ ก ารเลื อ กสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสองขัน้ ตอน (Two-Stage Sampling)
เริม่ จากการสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified random
sampling) ตามโซนทีพ่ กั อาศัย คือ เขต 1, 2 และ 3
ตามการคำ�นวณขนาดตัวอย่าง จากขนาดของ
ประชากรในแต่ละเขต (Sample size for proportion allocation)(4) และใช้วธิ กี ารเลือกตัวอย่างแบบ
มีระบบ (Systematic Sampling) โดยการหาค่า
ช่วงกว้างของกลุม่ ตัวอย่าง (Sampling interval)
และให้เลขที่แก่หน่วยทุกหน่วยของประชากรตาม
รายชื่อในแต่ละโซน โดยผลการหาช่วงกว้างของ
กลุม่ ตัวอย่าง (K) ในครัง้ นี้ มีคา่ เท่ากับ 2 แทนค่า
ได้ตามหน่วยทีม่ เี ลขตรงกับค่า r, r+(K), r+2(K),
r+3(K), … จะได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ลำ � ดั บ เลข
1,3,5,7,… หรือรายชือ่ ของประชากรทีม่ ลี �ำ ดับเลข
เป็นเลขคีน่ น่ั เอง โดยตัวอย่างทีก่ �ำ หนดเป็นตัวแทน
ประชากรทัง้ 3 โซน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถามปัจจัยด้านร่างกาย และ
ข้อมูลทัว่ ไป มีค�ำ ถาม 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ โรค
ประจำ�ตัวหรือปัญหาสุขภาพ สถานภาพสมรส
สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่
ผูม้ รี ายได้หลักในบ้าน และอาชีพ
2. แบบสอบถามปัจจัยด้านจิตใจ
2.1 แบบประเมินความเครียด โดยใช้แบบ
วัดความเครียดสวนปรุง(5)(SPST–20)* เป็นแบบวัด

ปัจจัยทำ�นายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด / Predictive Factors of Amphetamine Use Among Youths in a Congested Community

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ
ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา แบ่งความเครียดออก
เป็น 3 ระดับ คือ ต่�ำ และปานกลาง สูง รุนแรง
ส่วนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ต่�ำ /ปานกลาง และสูง/
รุนแรง โดยกลุม่ อ้างอิง คือ ความเครียดระดับต่�ำ /
ปานกลาง
2.2 แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง   
ผูว้ จิ ยั สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมตามคำ�นิยาม
ของการเห็นคุณค่าในตนเอง มี 4 องค์ประกอบ
คือ มีความสำ�คัญ มีความสามารถ มีคณ
ุ ความ
ดี และมีอ�ำ นาจ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำ�นวน 15 ข้อ ประเมินการเห็น
คุณค่าในตนเอง ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา แบ่ง
เป็น 3 ระดับ คือ ต่� 
ำ ปานกลาง และสูง ส่วนการ
วิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ แบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ ต่�ำ และปานกลาง โดยกลุม่ อ้างอิง คือ
การเห็นคุณค่าในตนเองทีร่ ะดับปานกลาง
2.3 แบบประเมินการมุง่ อนาคตและควบคุม
ตน ผู้วิจัย สร้า งแบบสอบถามจากการทบทวน
วรรณกรรม ตามคำ�นิยามของการมุง่ สูอ่ นาคตและ
ควบคุมตน รูปแบบคำ�ถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำ�นวน 10 ข้อ ประเมิน
การมุง่ อนาคตและควบคุมตน ในการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ต่� 
ำ ปานกลาง
และสูง ส่วนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกเชิง
พหุ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ต่�ำ และสูง โดย
กลุม่ อ้างอิง คือ การมุง่ อนาคตและควบคุมตนใน
ระดับสูง
2.4 แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว
ประยุกต์ใช้จากแบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว
ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
ร่วมกับสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล(6) โดยปรับปรุงเนือ้ หาให้มคี วาม
เหมาะสม เข้าใจง่าย เหมาะสมกับบริบทของ
เยาวชนในชุมชนแออัด จำ�นวน 12 ข้อ ประเมิน
ค่าคะแนนตามเกณฑ์ ของสถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ดี
ปานกลาง และไม่ดี ส่วนการวิเคราะห์ความถดถอย
โลจิสติกเชิงพหุ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ดี และ
ไม่ดี โดยกลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มที่สัมพันธภาพใน
ครอบครัวอยูร่ ะดับดี/ปานกลาง
3. แบบสอบถามปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม
3.1 แบบประเมินทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน ผูว้ จิ ยั สร้างจากการทบทวนวรรณกรรม ตาม
คำ�นิยามของทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน รูป
แบบคำ�ถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ จำ�นวน 10 ข้อ การประเมินทัศนคติตอ่ การ
เสพแอมเฟตามีน ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ทัศนคติเชิงบวก เชิงลบ
และเป็นกลาง ส่วนการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก
เชิงพหุ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ทัศนคติเชิง
บวก และเชิงลบ โดยกลุม่ อ้างอิง คือ ผูท้ ม่ี ที ศั นคติ
ต่อแอมเฟตามีนเชิงลบ
4. แบบสอบถามปัจจัยด้านพัฒนาการ
4.1 แบบวัดพัฒนกิจวัยรุน่ ประยุกต์ใช้จาก
แบบวัดการบรรลุขน้ั พัฒนาการของภาควิชาจิตวิทยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง(7) โดย
มีการปรับปรุงเนือ้ หาให้มคี วามเหมาะสม เข้าใจง่าย
เหมาะสมกับบริบทของเยาวชนในชุมชนแออัด    
รูปแบบคำ�ถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จำ�นวน 20 ข้อ การประเมินพัฒนกิจวัย
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รุน่ ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ ต่� 
ำ ปานกลาง และสูง ส่วนการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
ต่� 
ำ และสูง โดยกลุม่ อ้างอิง คือ กลุม่ ทีพ่ ฒ
ั นกิจวัย
รุน่ อยูร่ ะดับสูง
5. แบบสอบถามปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
5.1 แบบประเมินการรูส้ �ำ นึกผิดชอบชัว่ ดี
ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม
ตามคำ�นิยามของการรูส้ �ำ นึกผิดชอบชัว่ ดี รูปแบบ
คำ�ถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ
จำ�นวน 12 ข้อ การประเมินการรูส้ �ำ นึกผิดชอบชัว่
ดี ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา แบ่งเป็น 3 ระดับ
คือ ต่� 
ำ ปานกลาง และสูง ส่วนการวิเคราะห์ความ
ถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
ต่� 
ำ และสูง โดยกลุม่ อ้างอิง คือ กลุม่ ทีก่ ารรูส้ �ำ นึก
ผิดชอบชัว่ ดีอยูร่ ะดับสูง
6. แบบประเมินการเสพแอมเฟตามีน และ
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการเสพยาเสพติด ประยุกต์ใช้
จากแบบคัดกรองประสบการณ์ การดืม่ สุรา สูบ
บุหรี่ และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking
and Substance Involvement Screening Test
(ASSIST): Manual for use in primary care)
ของแผนงานพัฒนาระบบการดูแลผูม้ ปี ญ
ั หาการดืม่
(8)
สุรา (ผรส.) ประกอบด้วยคำ�ถามเกีย่ วกับการเสพ
แอมเฟตามีน และพฤติกรรมเสีย่ งต่อเสพยาเสพติด
ของเยาวชน การใช้ยาเสพติดในครอบครัว และ
การเสพแอมเฟตามีนในกลุ่มเพื่อน ในระยะ 6
เดือนทีผ่ า่ นมา โดยการประเมินผล แบ่งออกเป็น
2 ด้าน คือ การใช้ และไม่ใช้ เยาวชนทีเ่ สพแอมเฟตามีน คือ ผูท้ เ่ี ลือกคำ�ตอบ ‘ใช้’ เช่นเดียวกับคำ�ถาม
ด้านพฤติกรรมเสีย่ งอืน่
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. การตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาโดยผู้
เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิท่มี ีประสบการณ์ใน
การสร้างแบบสอบถามในการวิจัย ทั้ง 3 ท่าน
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอนามัย
ครอบครัว อาจารย์ผ้เู ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก
และวั ย รุ่ น และอาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
พยาบาลสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ของเนือ้ หา และแก้ไขความถูกต้องของการสือ่ ภาษา
ให้เหมาะสมกับเยาวชน พร้อมข้อแนะนำ�ในการ
ปรับปรุงแบบสอบถามให้ถกู ต้องเหมาะสม
2. ตรวจสอบความเชือ่ มัน่ โดยการวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)
มีดงั นี้ ด้านจิตใจ ได้แก่ แบบประเมินความเครียด
แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเอง แบบประเมิน  
การมุ่ ง อนาคตและควบคุ ม ตน แบบประเมิ น
สัมพันธภาพในครอบครัว ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.92, 0.76, 0.69 และ 0.86 ด้านสังคมวัฒนธรรม
ได้แก่ แบบประเมินทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน
ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.81 ด้านพัฒนาการ ได้แก่
แบบประเมินพัฒนกิจวัยรุน่ ค่าความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.83 และด้านจิตวิญญาณ ได้แก่ แบบประเมิน
การรู้สำ�นึกผิดชอบชั่วดี ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.80

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกรรมการชุมชนใน
พืน้ ทีแ่ ต่ละเขต ได้แก่ เขต 1, 2 และ 3 เพือ่ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ ในการเก็บข้อมูล แจ้งกำ�หนดการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และขอความร่วมมือในการ
อำ�นวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
พบเยาวชนตามรายชือ่ ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุม่
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ตัวอย่าง เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และขอความร่วม
มือในการศึกษา และยินยอมในการเข้าร่วมการวิจยั
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมวิจยั มี อายุ
น้อยกว่า 18 ปี ผูว้ จิ ยั จะเข้าพบผูป้ กครอง เพือ่
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และขอความยินยอมให้เยาวชน
ในความปกครองเข้าร่วมการศึกษาเป็นลายลักษณ์
อักษร
ให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ทำ�แบบสอบถามด้วยตนเอง
โดยไม่มผี อู้ น่ื รวมทัง้ ผูป้ กครอง ยกเว้นผูว้ จิ ยั เพือ่
ช่วยเหลือในกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยในข้อคำ�ถาม หรือมี
ปัญหาในการอ่านหนังสือ โดยให้ท�ำ แบบสอบถาม
ทีละคน แยกแบบสอบถามออกจากใบยินยอมตน
เพือ่ ป้องกันการเชือ่ มโยงถึงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เก็บ
แบบสอบถามในซองทีป่ ดิ มิดชิด นำ�แบบสอบถาม
ทีไ่ ด้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนำ�ไปวิเคราะห์
ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MUPH 2015-196
ผูว้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงรายละเอียดของโครงการวิจยั
ให้กลุม่ ตัวอย่างเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
โดยสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ หรือยุติ
การเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา ทัง้ นีข้ อ้ มูลทีไ่ ด้
จากการศึกษา จะนำ�มาวิเคราะห์ และเผยแพร่ใน
ภาพรวม โดยไม่เปิดเผยชือ่ และไม่มกี ารระบุเป็น
รายบุ ค คล ผลการวิ เ คราะห์ ใ ช้ เ พื่ อ ประโยชน์
ทางการศึกษาเท่านัน้

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำ�เร็จรูป (SPSS version 18) กำ�หนดค่านัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยใช้สถิตดิ งั นี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาของตัวแปร
ต่างๆ ใช้คา่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งแบน
มาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ ห าความสั ม พั น ธ์ ข องแต่ ล ะ
ตัวแปรในปัจจัยทัง้ ห้าด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ
สังคมวัฒนธรรม พัฒนาการ จิตวิญญาณ กับการ
เสพแอมเฟตามีนในเยาวชน โดยใช้สถิตไิ คสแควร์
เพียร์สนั (Pearson’s Chi-Square)
3. วิเคราะห์อิท ธิพลของแต่ละปัจจัยที่มี
โอกาสต่อการเสพแอมเฟตามีน โดยใช้การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ (Multiple Logistic
Regressions)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป และปัจจัยทัง้ ห้าองค์
ประกอบของเยาวชน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวิญญาณ
กลุม่ ตัวอย่างเป็นเยาวชนจำ�นวน 193 คน
เป็นเพศชายจำ�นวน 121 คน (ร้อยละ 62.7) และ
เพศหญิง จำ�นวน 72 คน (ร้อยละ 38.3) แบ่งช่วง
อายุตามพัฒนาการเป็น 2 ช่วง คือ อายุ 15-19 ปี
ร้อยละ 43.5 และ 20-24 ปี ร้อยละ 56.5 อายุ
เฉลีย่ 19.8 ปี (SD = 2.5) สุขภาพของเยาวชน
ในกลุม่ ตัวอย่าง จัดอยูใ่ นภาวะปกติ มีเพียงร้อยละ
3.6 ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ โดยพบว่ามีโรคประจำ�ตัว
คือ หอบหืด ภูมแิ พ้ ขาอ่อนแรง และความพิการ
จากอุบตั เิ หตุ
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ด้านสถานภาพสมรส เยาวชนส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ
สมรส หย่าร้าง/หม้าย คิดเป็นร้อยละ 7.8 และ
1.5 ตามลำ�ดับ สำ�หรับความเป็นอยูใ่ นครอบครัว
สมาชิกในครอบครัวมีความหลากหลาย โดยพัก
อาศัยอยูก่ บั มารดาและพีน่ อ้ ง ร้อยละ 39.3 รอง
มา คือ บิดา ร้อยละ 16.7 บิดาและมารดา ร้อย
ละ 13.5 นอกจากนี้ เยาวชนบางส่วนพักอาศัยร่วม
กับบุคคลผู้ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือด ได้แก่ พ่อ
เลีย้ งและพีน่ อ้ งเลีย้ ง แม่เลีย้ ง ผูป้ กครองของเพือ่ น
หรือผูท้ ใ่ี ห้ความนับถือในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 3.6,
3.1, 3.6 และอยูต่ ามลำ�พัง ร้อยละ 3.1
ด้านเศรษฐานะ พิจารณาในส่วนของอาชีพ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน อาชีพที่
พบมาก คือ นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 51.8 รอง
มาคือ ทำ�งานรับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 21.8 ค้าขาย
ร้อยละ 4.7 และมีผวู้ า่ งงาน ร้อยละ 18.7 ในส่วน
ของรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนพบว่า เยาวชน ร้อยละ
18.1 ไม่ระบุรายได้ เนือ่ งจากมีรายได้ทไ่ี ม่แน่นอน
และรายได้สว่ นมากอยูใ่ นช่วง 3,001 - 10,000 บาท
คือ ร้อยละ 51.3 รองมาคือ 10,000 - 20,000 บาท
ร้อยละ 20.8
ผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตใจ เริม่ จากความ
เครียด พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มคี วามเครียดระดับ
ต่�ำ และปานกลาง ร้อยละ 87.1 ระดับสูง ร้อยละ
11.9 และระดับรุนแรง ร้อยละ 1.0 เมือ่ ศึกษาถึง
สาเหตุของความเครียด พบว่าเรื่องที่ส่งผลต่อ
ความเครียดใน 3 อันดับแรก คือ ครอบครัว การ
เงิน และการเรียน เมือ่ พิจารณาในส่วนของตัวแปร
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า ครึง่ หนึง่ ของ
เยาวชนมีสมั พันธภาพในครอบครัวระดับปานกลาง
คือ ร้อยละ 52.3 สัมพันธภาพไม่ดี ร้อยละ 26.9
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และสัมพันธภาพดี ร้อยละ 21.8
ด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง พบว่า ครึง่ หนึง่
ของเยาวชนมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองทีร่ ะดับ
ต่� 
ำ คือ ร้อยละ 52.8 ระดับปานกลาง ร้อยละ 22.8
และระดับสูง ร้อยละ 24.4 ใกล้เคียงกับการมุง่
อนาคตและควบคุมตน พบว่ามีระดับการมุง่ อนาคต
และควบคุมตนอยูใ่ นระดับต่� 
ำ ร้อยละ 51.8 ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 23.8 และระดับสูง ร้อยละ
24.4
ในส่วนของปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ผล
การศึกษาทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีนของ
เยาวชน พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่มที ศั นคติในทาง
ลบถึงปานกลางต่อการเสพแอมเฟตามีน โดยครึง่
หนึง่ ของเยาวชนมีทศั นคติในทางลบ ร้อยละ 51.3
และเป็นกลาง ร้อยละ 46.1 และมีเพียงร้อยละ
2.6 ที่มีทัศนคติทางบวก ส่วนด้านความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งยาเสพติด พบว่าครึง่ หนึง่ ของ
เยาวชน คือ ร้อยละ 54.9 รูส้ กึ ว่าชุมชนมีความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งยาเสพติด และอีกส่วน
ร้อยละ 45.1 ไม่รสู้ กึ ว่าชุมชนสะดวกต่อการเข้าถึง
แหล่งยาเสพติด
ปัจจัยด้านพัฒนาการ ในส่วนของพัฒนกิจ
วัยรุน่ พบว่า ส่วนมากมีการบรรลุพฒ
ั นกิจวัยรุน่
อยู่ในระดับปานกลาง โดยคิดเป็นร้อยละ 71.5
รองมา คือ ระดับต่� 
ำ ร้อยละ 10.4 และระดับสูง
ร้อยละ 18.1 ตามลำ�ดับ
ปัจจัยด้านจิตวิญญาณ ผลการศึกษาการรู้
สำ�นึกผิดชอบชัว่ ดีในเยาวชน พบว่า ส่วนมากมีการ
รูส้ �ำ นึกผิดชอบชัว่ ดีทร่ี ะดับปานกลาง ร้อยละ 61.1
ระดับสูง ร้อยละ 29.1 และระดับต่� 
ำ ร้อยละ 9.8
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเสพแอมเฟตามีน และ
ด้านอืน่ ๆ คือ การเทีย่ วสถานบันเทิงในเวลากลาง
พฤติกรรมเสีย่ งของเยาวชน สมาชิกในครอบครัว
คืน การเล่นการพนัน และการมีเพศสัมพันธ์ทง้ั กับ
และกลุม่ เพือ่ น
เพศเดียวกันและเพศตรงข้ามพบได้รอ้ ยละ 45.1,
32.5 และ 42.5 ตามลำ�ดับ
ในการศึ ก ษาการเสพแอมเฟตามี น ของ
เยาวชนในกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า มีผเู้ สพแอมเฟตามีน
ด้านการใช้ยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว
ถึงร้อยละ 15 โดยพฤติกรรมการเสพส่วนมากเป็น
พบว่า สมาชิกในครอบครัวของเยาวชน มีพฤติกรรม
การทดลองเสพหรือเสพเพียง 1-2 ครัง้ ร้อยละ 8.3
การใช้ยาเสพติดในแต่ละประเภท และกระทำ�
และเสพเป็นประจำ�  คือ เกือบทุกวัน และทุกสัปดาห์               
พฤติกรรมเสี่ยงแต่ละกิจกรรมจำ�นวนที่สูง โดย
ร้อยละ 0.5 และ 3.6 สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ลำ�ดับกิจกรรมจากมากไปน้อย ดังนี้ การดืม่ เครือ่ ง
ใช้สารระเหย พบว่ามีจ�ำ นวนผูเ้ สพทีใ่ กล้เคียงกัน
ดืม่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.3 เทีย่ วสถานบันเทิง
คือ ร้อยละ 10.9 และส่วนมากเป็นเพียงการทดลอง
กลางคืน ร้อยละ 43.1 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 41.5
ใช้หรือเคยใช้ 1-2 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 5.3
การเล่นการพนัน ร้อยละ 33.7 การเสพแอมเฟตามีน
ด้านพฤติกรรมเสี่ยง ผลการศึกษาการดื่ม
ร้อยละ 13.5 และการใช้สารระเหย ร้อยละ 13.0
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มี
เช่นเดียวกับการศึกษาในกลุม่ เพือ่ น พบว่ามี
จำ�นวนผูด้ ม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์สงู ถึงร้อยละ 48.2
การเสพแอมเฟตามีน ถึงร้อยละ 16.1 และการใช้
โดยพฤติกรรมส่วนมากเป็นการดื่มในบางโอกาส
สารระเหย ร้อยละ 7.3 และด้านพฤติกรรมเสีย่ ง
เพียง 1-2 ครัง้ หรือเพียงเดือนละครัง้ คิดเป็น
มีจ�ำ นวนทีส่ งู เช่นกัน โดยเรียงลำ�ดับพฤติกรรมจาก
ร้อยละ 29.5 ส่วนการสูบบุหรี่ พบเยาวชน สูบบุหรี่
มากไปน้อย ดังนี้ ดืม่ เครือ่ งแอลกอฮอล์ ร้อยละ
เป็นจำ�นวนมาก คือ ร้อยละ 32.6 โดยพฤติกรรม
53.9 เทีย่ วสถานบันเทิงในเวลากลางคืน ร้อยละ
ของการสูบบุหรีใ่ นเยาวชนมีความถีก่ ว่าการดืม่ สุรา
49.7 สูบบุหรี่ ร้อยละ 49.2 และเล่นการพนัน
คือ สูบทุกวัน ร้อยละ 16.0 รองมา คือ การทดลอง
สูบ 1-2 ครัง้ ร้อยละ 7.8 สอดคล้องกับกิจกรรม
ร้อยละ 32.6 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละความถีใ่ นการกระทำ�และพฤติกรรมเสีย่ งของเยาวชน
				
ความถีข่ องพฤติกรรม
พฤติกรรมเสีย่ ง
กระทำ�
1-2 ครัง้
ทุกเดือน ทุกสัปดาห์
		
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
การเสพยาเสพติดแอมเฟตามีน
15.0
8.3
2.6
3.6
การสูบบุหรี่
32.6
7.8
6.2
2.6
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
48.2
29.5
8.3
4.7
การใช้สารระเหย
10.9
5.3
2.1
3.0
การเทีย่ วสถานบันเทิงเวลากลางคืน
45.1
7.8
6.6
12.6
การเล่นการพนัน
32.6
24.6
3.8
2.3
การมีเพศสัมพันธ์ทง้ั เพศตรงข้าม
42.5
26.1
2.2
11.1
หรือเพศเดียวกัน

เกือบทุกวัน
(ร้อยละ)
0.5
16.0
5.7
0.5
18.1
1.9
3.1
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรใน
ปัจจัยทัง้ ห้าด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวิญญาณ กับการ
เสพแอมเฟตามีนในเยาวชน
ปัจจัยด้านร่างกาย พบว่า เพศ (r = 4.03,
p-value = .045) มีความสัมพันธ์ต่อการเสพ       
แอมเฟตามีน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ปัจจัยด้านจิตใจ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
(r= 5.3, p-value = .022) และสัมพันธภาพใน
ครอบครัว (r = 7.1, p-value = .028) มีความ
สัมพันธ์กบั การเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนความเครียดและการมุง่
อนาคตและควบคุมตนไม่มีความสัมพันธ์กับการ
เสพแอมเฟตามีน
ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม พบว่า ทัศนคติ
ต่อการเสพแอมเฟตามีน (r = 10.1, p-value =
.002) การมีพฤติกรรมเสีย่ ง (r = 10.1, p-value =
.001) การใช้ยาเสพติดในครอบครัว (r = 10.7,
p-value = .001) การเสพแอมเฟตามีนในกลุม่
เพือ่ น (r = 32.1, p-value <.001) สัมพันธ์กบั การ
เสพแอมเฟตามีนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ส่วนเศรษฐานะและความสะดวกต่อการเข้าถึง
แหล่งยาเสพติด ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพ
แอมเฟตามีน
ปัจจัยด้านพัฒนาการและปัจจัยด้านจิตวิญญาณ
พบว่า พัฒนกิจวัยรุน่ (r = 5.5, p-value = .019)
มีความสัมพันธ์กบั การเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนอายุ และการรู้
สำ�นึกผิดชอบชั่วดี ไม่มีความสัมพันธ์กับการเสพ
แอมเฟตามีน
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สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า เพศ
การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว
ทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน พฤติกรรมเสีย่ ง
การใช้ยาเสพติดในครอบครัว การเสพแอมเฟตามีน
ในกลุม่ เพือ่ น และพัฒนกิจวัยรุน่ มีความสัมพันธ์
กับการเสพแอมเฟตามีน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 (ตารางที่ 2)
ส่วนที่ 4 อิทธิพลของทุกตัวแปรในแต่ละ
ปัจจัยทัง้ ห้าด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม
วัฒนธรรม พัฒนาการ และจิตวิญญาณ ต่อการ
เสพแอมเฟตามีนในเยาวชน
จากการศึกษาปัจจัยทำ�นายการเสพแอมเฟตามีน
ของเยาวชน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมวัฒนธรรม
ด้านพัฒนาการ และด้านจิตวิญญาณ ตัวแปรทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั การเสพแอมเฟตามีน 8 ตัวแปร
ได้แก่ เพศ การเห็นคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพ
ในครอบครัว ทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน การ
มีพฤติกรรมเสี่ยง การใช้ยาเสพติดในครอบครัว  
การเสพแอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น และพัฒนกิจวัยรุน่
จากนัน้ ได้ท�ำ การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก แบบ
ขัน้ ตอนโดยวิธี forward stepwise: likelihood
ratio เพือ่ หาตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อโอกาสของการ
เสพแอมเฟตามีน ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศชาย
จะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าหญิง 3.9 เท่า
(95% CI: 1.1 ถึง 14.1) ผูท้ ม่ี ที ศั นคติแบบเป็นกลาง
และทางบวกต่อการเสพแอมเฟตามีนจะมีโอกาส
เสพแอมเฟตามีนมากกว่าผูท้ ม่ี ที ศั นคติทางลบ 4.5
เท่า (95% CI: 1.6 ถึง 13.1) การมีพฤติกรรมเสีย่ ง
จะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีนมากกว่าไม่มพี ฤติกรรม
เสีย่ ง 10.9 (95% CI: 1.3 ถึง 92.9) และการคบ

ปัจจัยทำ�นายการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด / Predictive Factors of Amphetamine Use Among Youths in a Congested Community

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการเสพแอมเฟตามีน
ปัจจัย

		

เพศ
เพศชาย
เพศหญิง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
ระดับต่�ำ
ระดับปานกลาง
สัมพันธภาพในครอบครัว
ระดับไม่ดี
ระดับปานกลาง
ระดับดี
ทัศนคติตอ่ การเสพแอมเฟตามีน
   เชิงลบ/กลาง
เชิงบวก
พฤติกรรมเสีย่ ง
มี
ไม่มี
การใช้ยาเสพติดของสมาชิกใน
ครอบครัว
พบ
ไม่พบ
การเสพแอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น
เสพ
ไม่เสพ
พัฒนกิจวัยรุน่
ระดับต่�ำ
ระดับสูง

23
6
21
8
11
17
1
22
7
1
28

การเสพแอมเฟตามีน
x2 p-value
เสพ		
ไม่เสพ		
4.03
.045*
(19.0%)
98
(81.0%)
(8.3%)
66
(91.7%)
5.3
.022*
(20.6%)
81
(79.4%)
(8.8%)
83
(91.2%)
7.1
.028*
(21.2%)
41
(78.8%)
(17.2%)
82
(82.8%)
(2.4%)
41
(97.6%)
10.1
.002*
(23.4%)
72
(76.6%)
(7.1%)
92
(92.9%)
10.1
.001*
(21.2%)
53
(98.1%)
(20.1%)
111 (79.9%)
10.7
.001*

4
25

(5.0%)
(22.1%)

76
88

(95.0%)
(77.9%)

14
15

(8.6%)
(48.4%)

148
16

(91.6%)
(51.6%)

19
10

(21.6%)
(9.5%)

69
95

(78.4%)
(90.5%)

32.1

.000*

5.5

.019*

* p < .05
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เพือ่ นทีเ่ สพแอมเฟตามีนจะมีโอกาสเสพแอมเฟตามีน
มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มเี พือ่ นเสพแอมเฟตามีน 14.6 เท่า
(95% CI: 4.6 ถึง 46.2) (ตารางที่ 3)
โดยตัวแปรเหล่านี้สามารถร่วมทำ�นายการ
เสพแอมเฟตามีน ได้รอ้ ยละ 89.6 (H-L statistic
has a significance of .987) สามารถเขียน
สมการความถดถอยโลจิสติกเชิงพหุ ที่ใช้ในการ
ทำ�นายโอกาสของการเสพแอมเฟตามีนได้ ดังนี้
Logit (การเสพแอมเฟตามีน) = - 6.5 + 1.4
(เพศ) + 1.5 (ทัศนคติ) +2.4 (พฤติกรรมเสีย่ ง) +
2.7 (เพือ่ นเสพแอมเฟตามีน)

อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพือ่ ศึกษาสัดส่วนของการ
เสพแอมเฟตามีนของเยาวชนในชุมชนแออัด
ผลจากการศึกษาพบว่า เยาวชนในกลุ่ม
ตัวอย่างมีการเสพแอมเฟตามีน จำ�นวนทัง้ สิน้ 29
คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยแบ่งเป็นเยาวชนชาย
ร้อยละ 19.1 และเยาวชนหญิง ร้อยละ 8.3 และ
อายุต�ำ่ สุดของผูเ้ สพแอมเฟตามีนทีพ่ บ คือ 15 ปี
ด้านพฤติกรรมการเสพส่วนมากเป็นการทดลองเสพ

หรือเสพเพียง 1-2 ครัง้ นอกจากนี้ ยังพบการเสพ
ยาเสพติดตัวอืน่ ร่วมด้วย ได้แก่ การใช้สารระเหย
ร้อยละ 10.9 การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ร้อยละ
48.2 การสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.6 และพฤติกรรมอืน่
คือ การเทีย่ วสถานบันเทิงในเวลากลางคืน การเล่น
การพนัน และการมีเพศสัมพันธ์ทง้ั กับเพศเดียวกัน
และเพศตรงข้าม พบร้อยละ 45.1, 32.6 และ 42.5
ตามลำ�ดับ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการ
เสพแอมเฟตามีนของสำ�นักงานคณะกรรมการงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(9) พบว่า การเสพ
แอมเฟตามีนในเยาวชน มักพัฒนาจากการใช้ยา
เสพติดชนิดอืน่ ๆ หรือมีการใช้ยาเสพติดตัวอืน่ ร่วม
เช่น การดืม่ สุราของมึนเมา การสูบบุหรี่ การใช้
สารระเหย และการเสพยาไอซ์ เป็นต้น
วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
และปัจจัยที่สามารถทำ�นายการเสพแอมเฟตามีน
ของเยาวชนในชุมชนแออัด อภิปรายผลการศึกษา
ได้ ดังนี้
เพศ เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคล
อย่างมีเหตุผล เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงลักษณะ
ของทุตยิ ภูมทิ างเพศ ส่งผลต่อภาวะจิตใจ อารมณ์

ตารางที่ 3 แสดงอิทธิพลของแต่ละตัวแปร ต่อโอกาสของการเสพแอมเฟตามีน
ปัจจัยทำ�นาย
เพศชาย
ทัศนคติแบบเป็นกลางและเชิงบวกต่อ
การเสพแอมเฟตามีน
มีพฤติกรรมเสีย่ ง
มีการเสพแอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น
Constant
100...

Coefficient
1.4

S.E.
0.6

P-Value
.034

1.5
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OR
3.9

95% C.I.
1.1 - 14.1

4.5
10.9
14.6
0.0

1.6 - 13.1
1.3 - 92.9
4.6 - 46.2
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และพฤติกรรมต่างๆ ผลจากการศึกษาจึงพบสัดส่วน
ที่ แ ตกต่ า งของการเสพยาเสพติ ด และการมี
พฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ ระหว่างเยาวชนชายและหญิง
อย่างเห็นได้ชดั ได้แก่ การเสพแอมเฟตามีนพบใน
เยาวชนชาย ร้อยละ 19.1 และเยาวชนหญิง     
ร้อยละ 8.3 โดยเยาวชนชายมีการกระทำ�พฤติกรรม
เบี่ยงเบนต่างๆ มากกว่าเพศหญิงในทุกประเภท
สอดคล้องกับข้อมูลสถิติผ้ปู ่วยที่เสพแอมเฟตามีน
และยาเสพติดชนิดอืน่ ๆ ของสถาบันธัญญารักษ์ ใน
ปีพ.ศ. 2558(10) โดยพบเพศชายร้อยละ 78.7 และ
เพศหญิง 21.3
พฤติกรรมเสีย่ งต่อการเสพยาเสพติด ในการ
ศึกษาครั้งนี้พบว่า หากเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างน้อยหนึง่ ประเภทจะสามารถนำ�ไปสูก่ ารเสพ
แอมเฟตามีน สอดคล้องกับการศึกษาของนาวี  
สกุลวงศ์ธนา(11) พบว่าเยาวชนทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจาก
กระแสบริ โ ภคนิ ย มและวั ต ถุ นิย ม มุ่ง เน้ น การ
แสวงหาความสนุกสนานให้กับตนเอง ด้วยการ
เทีย่ วตามสถานบันเทิง เข้าบ่อนการพนัน การมี
เพศสัมพันธ์ท้ังในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน
พฤติกรรมเหล่านีส้ มั พันธ์ตอ่ การเสพแอมเฟตามีน
ยาไอซ์ และยาเสพติดชนิดอืน่ ๆ และการสูบบุหรี่  
กับการดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำ�นายพฤติกรรม
การใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในอนาคตได้
ถึง 5-7 เท่า สอดคล้องกับศูนย์วจิ ยั ยาเสพติดระดับ
นานาชาติ (Drug watch international)(12) ระบุ
ว่า กลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติดส่วนมากพัฒนามาจากการ
สูบบุหรี่ การดืม่ สุรา และกัญชา โดยสามสิง่ ดัง
กล่าวเป็นประตูสกู่ ารใช้ยาเสพติด
ทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน ผลการ
ศึกษา พบว่า เยาวชนทีม่ ที ศั นคติเป็นกลางและทาง
บวกต่อการเสพแอมเฟตามีนจะมีแนวโน้มทีจ่ ะเสพ

แอมเฟตามีน แม้การศึกษาด้านความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งยาเสพติดในชุมชน กว่าครึง่ หนึง่ ของ
เยาวชนในกลุม่ ตัวอย่าง (ร้อยละ 57) รูส้ กึ ว่าชุมชน
ทีต่ นพักอาศัยสะดวกต่อการเข้าถึงแหล่งยาเสพติด
และรับรูถ้ งึ อันตรายของแอมเฟตามีน แต่เยาวชน
ส่วนหนึ่งยังมองว่าการเสพแอมเฟตามีนเป็นเรื่อง
ปกติ และมีทศั นคติเป็นกลางและทางบวกต่อการ
เสพแอมเฟตามีน สอดคล้องกับการศึกษาของ
เฉลิมศรี ราชนาจันทร์(13) ซึง่ ศึกษาปรากฏการณ์ชวี ติ
ของเยาวชนผูเ้ สพยาบ้า พบว่า ร้อยละ 94.1 มีความ
เชือ่ ว่าการเสพแอมเฟตามีน เป็นเรือ่ งปกติธรรมดา
ของวัยรุ่นที่มีธรรมชาติของวัยอยากรู้อยากลอง
แสวงหาประสบการณ์ และการตั ด สิ นใจเสพ
แอมเฟตามีนจะเป็นไปตามสภาวะการณ์ ได้แก่
การอยูใ่ กล้ชดิ กับเพือ่ นทีเ่ สพแอมเฟตามีน ได้เห็น
การเสพยาแอมเฟตามีนบ่อยครั้ง การถูกชักชวน
ร่วมกับความอยากรู้อยากลอง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของนาวี สกุลวงศ์ธนา(11) พบว่า เยาวชนมอง
ว่าพฤติกรรมการเสพยาเสพติดเป็นสิง่ ปกติในสังคม
ทำ�ให้มีความเชื่อว่า ยาเสพติดไม่เป็นอันตราย  
ใครๆ ก็ใช้กนั และนำ�ไปสูก่ ารมีคา่ นิยมทีส่ นับสนุน
การใช้ยาเสพติด เนื่องจากเชื่อว่ายาเสพติดเป็น
บรรทัดฐานหนึง่ ของสังคม จึงไม่ปฏิเสธเมือ่ ถูกเสนอ
ให้ลองใช้ยาเสพติด จากการศึกษาดังกล่าว สรุป
ได้วา่ ทัศนคติ เป็นตัวแปรสำ�คัญต่อการตัดสินใจ
ที่จ ะหลี ก เลี่ย งหรื อ เข้ าไปเกี่ย วข้ อ งกั บ การเสพ
แอมเฟตามีน
การเสพแอมเฟตามีนในกลุม่ เพือ่ น กล่าวได้
ว่า เพือ่ น เป็นอีกตัวแปรทีส่ �ำ คัญ และมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมของเยาวชนอย่างมาก โดยความสัมพันธ์
ในสังคมหลักที่มีครอบครัวจะถูกแทนที่โดยเพื่อน
เยาวชนจึงให้ความสำ�คัญกับกลุม่ เพือ่ น เนือ่ งจาก
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ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และได้รับการ
ยอมรับ ซึง่ การศึกษาเกีย่ วกับพฤติกรรมการเสพยา
เสพติดของเยาวชน ปัจจัยทีพ่ บมากจึงเกีย่ วข้องกับ
การคบเพือ่ นทีม่ กี ารเสพยาเสพติดสอดคล้องกับการ
ศึกษาของคณิตา วงศ์ชาลี(14) และพัชชา วงค์สวรรค์(15)
พบว่า การเริม่ เสพแอมเฟตามีนและใช้ยาเสพติด
เกิดจากสาเหตุ 2 ด้าน คือ สาเหตุจากตนเอง คือ
สภาพอารมณ์ ความอยากรูอ้ ยากลอง และสาเหตุ
จากสิง่ แวดล้อม คือ อิทธิพลของเพือ่ น หรือคนรอบ
ข้างชักชวนหรือมีการใช้สารเสพติด กล่าวได้ว่า
เพื่อนเป็นสิ่งแวดล้อมสำ�คัญที่มีผลต่อการเสพยา
เสพติดของเยาวชน เช่นเดียวกับการศึกษาในครัง้ นี้

ข้อเสนอแนะ
ปัญหาการเสพแอมเฟตามีนของเยาวชนเป็น
เรือ่ งทีซ่ บั ซ้อน และไม่ได้เกิดจากเพียงสาเหตุเดียว
การสร้างโปรแกรมป้องกันการเสพแอมเฟตามีนใน
เยาวชน โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จึงควรมีการ
ผสมผสานการจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
ในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการเห็นคุณค่า   
ในตนเอง ปรับทัศนคติต่อการเสพแอมเฟตามีน
เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันในการป้องกัน หลีกเลีย่ งการ
เข้าไปเกี่ยวข้องในผู้เสพ หรือรู้จักปฏิเสธ ทั้งนี้    
การจัดกิจกรรมควรเน้นการมีส่วนร่วมในทุกภาค
ส่วน ทัง้ ตัวเยาวชนเอง โดยเฉพาะในเยาวชนเพศ
ชาย เพือ่ น และชุมชน เพือ่ ลดโอกาสต่อการเสพ
ยาเสพติด
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