
ปัจจัยบ่งช้ีสาเหตุการใช้และการติดสารระเหยของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง    
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้สารระเหยของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน 

และเพ่ือระบปุัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช้ และการติดสารระเหย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็กและเยาวชน ที่มารับ
การบ าบัดที่คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยค านวณหากลุ่มตัวอย่าง ใช้สูตร
ค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1997: 886-887) ที่ระดับความเชื่อถือ (Reliability) เท่ากับร้อยละ 
95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ตัวแปรอิสระ 
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย รายได้ สถานศึกษา สถานภาพครอบครัว  ตัวแปรตาม  คือ 
พฤติกรรมการใช้สารระเหย 
  ผลวิจัยพบว่า ตัวแปรที่บ่งชี้สาเหตุการใช้และการติดสารระเหย คือ จ านวนเพ่ือนที่ติดสารระเหย 
ความผูกพันกับกลุ่มเพื่อนที่ติดสารระเหยและครอบครัวมีผู้ติดสารระเหย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด เป็นปัญหาส าคัญของประเทศท่ีต้องเร่งรัดแก้ไขและเฝ้าระวังป้องกัน 
เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบที่รุนแรงในหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  และด้านความ
มั่นคงของประเทศ  ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นวาระแห่งชาติ   ถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจังในทุกภาคส่วน โดยเน้นแนวคิด “แก้ไขปัญหาที่คงเหลือ สถาปนาความมั่นคง และสร้างความยั่งยืน” 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดจะเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมไทย และต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการสนับสนุนการด าเนินงาน รัฐบาลจึงประกาศ
นโยบายปฏิบัติการรวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินในการขับเคลื่อน
นโยบาย ซึ่งยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามีบทบาทส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาจัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาปัญหายาเสพติด พัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และพัฒนารูปแบบและกระบวนการด าเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยสังคมในยุคปัจจุบัน ที่พบปัญหาการใช้ยาเสพติดที่ระบาดและรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น และ
ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในสังคมไทยยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กและเยาวชน  

การใช้สารระเหยในกลุมเด็กและเยาวชน  เปนปญหาส าคัญท่ีตองหาทางแกไขและ ปองกัน ที่จะน าไปสู 
การแกไขและปองกันควรค านึงถึงปจจัยที่อาจเปนสาเหตุของการใชและการติดสารระเหย แนวการวิจัยทางพฤติกรรม
ศาสตร ซึ่งเปนการศึกษาเพ่ืออธิบายพฤติกรรม ดวยสหวิทยาการ มีแนวคิดที่เปนพ้ืนฐานคือแนวคิดปฏิสัมพันธ์ 
(Interactional Perspective) ซึ่งนิยามวา เปนการศึกษาบทบาทของตัวแปรสวนบุคคล และตัวแปรดานสถานการณ
ที่สงผลตอพฤติกรรม  ซ่ึงเมกนูสัน   และเอนเลอร  (Magnusson,D. and Endler,  N.S. 1977) กลาวไววา  ปจจัย
พ้ืนฐานของแนวคิดนี้มี 4 ประการคือ 1) พฤติกรรมเปนผลมาจากปฏิสัมพันธ๎ที่ซับซอนระหวางบุคคล    และสถาน
การณที่เขาเผชิญอยู 2) บุคคลจัดเปนผูกระท าที่ตั้งใจ  3) ตัวแปรสวนบุคคลที่ส าคัญ คือ ตัวแปรดานการรูคิดและ
ตัวแปรดานจูงใจ และ 4) ตัวแปรสถานการณที่ส าคัญ คือ ตัวแปรที่มีความหมายทางจิตใจตอบุคคลนั้น มีทฤษฎี
ทางจิตวิทยาหลายทฤษฎีที่สะทอนแนวคิดนี้ เชน Holland's Personality Types and Model Environments, 
Stern's Need Press Culture Theory, andPervin's Transactional Theory และทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา 
(Problem Behavior Theory) ทฤษฎีสุดทายที่กลาวถึงนี้เนนการศึกษาพฤติกรรมที่เปนปญหาซึ่งผานการตรวจสอบ
ทั้งในการวิจัยแบบชวงยาว และแบบภาคตัดขวางมาแลว จากการศึกษาวิจัยในตางประเทศพบวา   สามารถท านาย
พฤติกรรมที่เปนปญหาในเยาวชนได  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคุณอยูระหวาง .50 ถึง .80 (Jessor and 
Jessor. 1977 ; Jessor and others. 1991,1995) ผูวิจัยน ากรอบแนวคิดตามทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหามา
ประยุกตกับผลงานวิจัยในประเทศไทย เพ่ืออธิบายสาเหตุของการใชสารระเหยในกลุมเด็กและเยาวชน 

ในจังหวัดอ านาจเจริญ จากการส ารวจและรายงานการจับกุมของต ารวจ และการรายงานจากระบบบังคับ
บ าบัด ที่สรุปการใช้สารเสพติดของจังหวัดอ านาจเจริญ ยาเสพติดที่แพร่หลายและระบาดหนักในปัจจุบัน คือยาบ้า 
สารระเหย มีการระบาดแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยท างาน และมีผู้สูงอายุบ้างเป็นบางส่วน  

พ้ืนที่บ้านค าโพน หมู่ที่ 3 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ ก็เช่นกัน ได้มีการจัด
ประชุมภาคีเครือข่ายในระดับต าบล โดยการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ 



คณะกรรมการพัฒนาระดับต าบล ได้เสนอปัญหาและจัดล าดับปัญหา 10 อันดับเพ่ือจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา 
ดังนี้  

1) ปัญหาเรื่องขยะ 
2) ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุ  
3) ปัญหายาเสพติด 
4) ปัญหาไข้เลือดออก 
5) ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
6) ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 
7) ปัญหาผู้สูงอายุ 
8) ปัญหาโรคเรื้อรัง 
9) ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
10) ปัญหาการใช้สารเคมี   
ปัญหายาเสพติด จัดเป็นปัญหาล าดับต้นๆ ของบ้านค าโพน หมู่ที่ 3 ต าบลค าโพน อ าเภอปทุมราชวงศา  

จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ต้องการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือหาทางออกร่วมกัน  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาปัจจัยบ่งชี้สาเหตุการใช และการติดสารระเหยของเด็ก  และเยาวชน 
บ้านค าโพน หมู่ที่ 3  ต าบลค าโพน  อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ อันจะเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กและเยาวชนติดสารระเหย ต่อไป 
 
 2.วัตถุประสงค์การวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชสารระเหยของเด็กและเยาวชน 
2.3 เพ่ือคนหาตัวแปร ทีเ่กี่ยวข้องกับการติดสารระเหยของเด็กและเยาวชน 

 
3. ค าถามการวิจัย 

3.1 บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชน มีผลต่อการใช้สารระเหยหรือไม ่
3.2 สภาพในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้สารระเหยหรือไม ่

 
4. ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด 

4.1 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย   
4.1.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย  รายได้ สถานศึกษา สถานภาพ
ครอบครัว 
4.1.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่  พฤติกรรมการใช้สารระเหย 

 4.2 ประชากร  คือ เด็กและเยาวชนบ้านค าโพน  หมู่ที่ 3  ต าบลค าโพน  อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัด 
       อ านาจเจริญ  จ านวน 109 คน 



4.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 3  ต าบลค าโพน  อ าเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอ านาจเจริญ  
ที่มารับการบ าบัดที่คลินิก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าโพน  ต าบลค าโพน  อ าเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่ใช้สารระเหย และใช้เมทแอมเฟตามีน  จ านวน 30  คน  ซึ่งได้มาโดยค านวณหากลุ่มตัวอย่าง  
ใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1997: 886-887) ที่ระดับความเชื่อถือ (Reliability) เท่ากับ
ร้อยละ 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05  
 
5. สมมติฐานการวิจัย 

1. เด็กและเยาวชนที่เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยแตกต่างกัน 
2. เด็กและเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยแตกต่างกัน 
3. เด็กและเยาวชนที่มีการอยู่อาศัยที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยแตกต่างกัน 
4. เด็กและเยาวชนที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยที่แตกต่างกัน 
5. เด็กและเยาวชนมีสถานศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยแตกต่างกัน  
6. เด็กและเยาวชนที่สภานะภาพครอบครัวต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้สารระเหยแตกต่างกัน 

  
6. นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

พฤติกรรมการติดยาเสพติด หมายถึง การที่บุคคลเสพยาเสพติดไม่ว่าวิธีการใดๆๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
จนท าให้ผู้นั้นตกอยู่ในอ านาจของยาเสพติดแล้วต้องเสพประจ า ถ้าไม่เสพจะมีอาการผิดปกติทั้งทางร่างกายหรือ
จิตใจ  อีกทั้งยังต้องเพ่ิมปริมาณการเสพขึ้นเรื่อยๆจนท าให้สุขภาพผู้เสพเสื่อมโทรม 

ผู้ติดยาเสพยาติด  หมายถึง  เด็กและเยาวชนอายุ 10-24  ปี  ที่ติดยาเสพติดประเภทแมทแอมเฟตามีน 
หรือสารระเหย  ที่มารักษาในสถานบ าบัดผู้ติดยาเสพติดและท่ียังไม่ได้รับการบ าบัด  

เด็กและเยาวชน หมายถึง นักเรียนที่เรียนในสถานศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ รวมถึงเด็ก
เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือแต่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน  ที่มีอายุ 10-24 ปี 

 
7. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

7.1 ทราบถึงพฤติกรรมการใชสารระเหย ในกลุ่มเด็กและเยาวชน วาต้องการเลิกใชสารระเหย หรือ 
ต้องการรับการบ าบัด  

7.2 ทราบถึงตัวแปรที่มีผลต่อการติดสารระเหย เช่น เพศ ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย  รายได้ สถานศึกษา  
สถานภาพครอบครัว ที่เป็นสาเหตุของการใช้สารระเหย 
 
8. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ 
เทศบาล อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 



9. ระยะเวลาท าวิจัย 
1 พฤศจิกายน 2560 – 1 กุมภาพันธ์ 2561 

 
10. บรรณานุกรม 

ทวีสุภานันท การศึกษาคุณลักษณะบางประการของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ซึ่งถูกควบคุม
ตัวอยูในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง. รายงานการวิจัย นครปฐม : โรงเรียนนายรอยต ารวจ,2537. 
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