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Abstract 
 
 This correlational study aimed at investigating the direct and indirect effects of the 
psychological and situational factors on mindful risk-taking behavior. The sample of 1,520 
students of grade 11 consisted of 683 males (44.9%) and 837 females (55.1%), with the 
average age of 16.83 years. It was obtained by the technique of stratified quota random 
sampling from schools in Bangkok and Ayutthaya. There were 6 groups of variables in this 
study. First, the five psychological traits were future orientation and self-control, need for 
achievement, internal locus of control of reinforcement, moral identity, and mental health. 
Secondly, situational factors consisted of 5 variables, namely, love-reasoned child rearing 
practice, appropriate modeling of mindful risk-taking from parents, role models of mindful 
risk-taking behaviors from the media, social support from significant others, and socialization 
from school. Thirdly, psychological states consisted of 4 variables, namely, favorable attitude 
towards mindful risk-taking behaviors, behavioral tendency, peer-negative influence 
immunity, and psychological immunity. Fourthly, success in life consisted of 2 variables, 
happiness and academic achievement. Finally, mindful risk-taking behavior consisted of 4 
variables: peer-group mindful risk-taking behavior, commuting mindful risk-taking behavior, 
consuming mindful risk-taking behavior, and social support of peers’ mindful risk-taking 
behavior. Path analytic latent results revealed that the psychological trait and the situational 
factor indirectly affected mindful risk-taking behavior via the psychological state (R2 = 0.88) 
and success in life (R2 = 0.93). In other words, the psychological state and perceived success 
in life were the two mediating factors with direct effects on the mindful risk-taking behavior 
of these Thai adolescents. The R square of the mindful risk-taking latent behavior is 0.95. 
These results have important implications for further research and promoting interventions. 
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ปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา :  
การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล1 

 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยความสัมพันธ์เร่ืองนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของจิตลักษณะ
และสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปี
ที่ 5 จ านวน 1,520 คน ประกอบด้วย นักเรียนเพศชายจ านวน 683 คน (44.9%) และนักเรียนเพศหญิงจ านวน 837 
คน (55.1%) ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 16.83 ปี ใช้วิธีการสุ่มแบบการแบ่งขั้นก าหนดโควต้า จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอยุธยา ตัวแปรในงานวิจัยนี้มี 6 กลุ่มตัวแปร กลุ่มตัวแปรแรกจ านวน 5 ตัวแปรเป็นกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะ
เดิม ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ความเชื่ออ านาจในตน เอกลักษณ์ทางจริยธรรม และ
สุขภาพจิต กลุ่มตัวแปรที่สองคือ กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ จ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
และใช้เหตุผล  การมีแบบอย่างที่ดีด้านเสี่ยงอย่างมีสติจากผู้ปกครอง  การเห็นแบบอย่างจากสื่อด้านการเสี่ยงอย่างมี
สติ  การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง  และการอบรมปลูกฝ๎งด้านเสี่ยงอย่างมีสติจากสถานศึกษา กลุ่มตัวแปรที่
สาม คือ กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ มีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ 
ความพร้อมที่จะเสี่ยงอย่างมีสติ การมีภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพื่อน และการมีภูมิคุ้มกันตนทางจิต กลุ่มตัวแปรที่สี่ คือ 
กลุ่มตัวแปรความส าเร็จในชีวิต ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ความผาสุขในชีวิต และผลการเรียน กลุ่มตัวแปร
สุดท้าย คือ กลุ่มตัวแปรตามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีมีสติด้านการคบเพื่อน  พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการเดินทาง  พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการกิน  และ
พฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนเสี่ยงอย่างมีสติ ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ปรากฏว่า จิตลักษณะเดิมและ
สถานการณ์มีอิทธิพลทางอ้อมไปยังพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ โดยผ่านจิตลักษณะตามสถานการณ์ (R2 = 0.88) และ
ความส าเร็จในชีวิต (R2 = 0.93) จึงกล่าวได้ว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์ และความส าเร็จในชีวิตเป็นตัวแปรเชื่อม
แทรกที่มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติในนักเรียนวัยรุ่นไทย โดยสามารถอธิบายความแปรปรวน (R2) 
ของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติได้ 0.95  ผลจากงานวิจัยนี้ได้ชี้แนะแนวทางการวิจัยที่ส าคัญและแนวทางในการจัดการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติในเยาวชนไทยต่อไป 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้
ที่อยู่ในวัยที่ก าลังเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ ต้องเรียนรู้อีกมาก นักเรียนในวัยนี้ยังขาด
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิต เมื่ออยู่ในสถานการณ์
เสี่ยงต่างๆ อาจเป็นผู้ที่ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย และ
อาจก่อป๎ญหาที่ใหญ่หลวงต่อตนเอง ต่อครอบครัว 
และต่อสังคมได้มากมาย 

 อย่างไรก็ตาม ป๎ญหาดังที่กล่าวมา เป็น
ป๎ญหาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ของนักเรียนวัยรุ่น
จ านวนหนึ่ง แต่ก็ยังมีวัยรุ่นอีกจ านวนมากที่สามารถ
ประคองตนให้รอดพ้นจากสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ 
และประสบความส าเร็จในชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นที่
น่าสนใจศึกษาว่า จะมีสาเหตุประการใดที่ท าให้
วัยรุ่นสองกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีสติที่
แตกต่างกัน  
  ดังนั้น บทความวิจัยเรื่องนี้จึงเป็นการศึกษา
ป๎จจัยเชิงเหตุทั้งด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติของนักเรียนวัยรุ่น 
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดีคน
เก่งและมีความสุขของสังคมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 2 ประการ
คือ 1) เ พ่ือศึกษาอิทธิพลของจิตลักษณะและ
สถานการณ์ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ จิ ต ลั กษณะตาม
สถานการณ์และความส าเร็จในชีวิต และ 2) เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมของจิตลักษณะ
เดิม  สถานการณ์  จิตลักษณะตามสถานการณ์และ
ความส าเร็จในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติ 
 
 

การประมวลเอกสาร  
 งานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม 
(Interactionism model) (Magnusson & 

Endler, 1977; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2552) เป็น
กรอบแนวคิดหลักในการวิจัยในการก าหนดกลุ่มตัว
แปรต่างๆ และความสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 พฤติกรรม เสี่ ย งอย่ า ง มีสติ  :  ตั วแปร 
ความหมาย และวิธีวัด 
 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น
วัยที่ยังมีประสบการณ์กับโลกภายนอกไม่มากนัก 
ประกอบกับเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงเป็นเหยื่อ
ของภัยอันตรายในป๎จจุบันที่มีอยู่รอบด้าน ท าให้
นักเรียนวัยรุ่นเหล่านี้ต้องตกอยู่สถานการณ์เสี่ยงภัย
มากกว่าบุคคลในวัยอ่ืนๆ (Boyer, 2006)  
 พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนนั้นมีนักวิจัยได้
ท าการศึกษาไว้ต่างๆ กัน เช่น พฤติกรรมการเสพ
สารเสพติด (เกษม จันทศร, 2541) พฤติกรรมเสี่ยง
ด้านเพศสัมพันธ์ (สุพัตรา พรหมเรนทร์ , 2550; 

อนรรฆนงค์ เรียบร้อยเจริญ, 2549)  พฤติกรรม
หลบหนี เรียน (จิ รวัฒนา มั่นยืน และรุ่ งทิพย์     
สมานรักษ์, 2546)  เป็นต้น การมีสติสัมปชัญญะ ซึ่ง
หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ (พระราชวร
มุนี, 2529 หน้า 803-805 ) เช่น ระลึกได้ว่าตน
ก าลังมอง พูด หรือแสดงกริยาอะไร หรือในขณะนี้
ตนก าลังอยู่ในสถานการณ์ใด  มีอารมณ์เป็นเช่นไร  
รู้เท่าทันเหตุการณ์รอบด้าน ท าให้สามารถตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มิใช่ตัดสินใจด้วยความ
หลงผิด 

 นักวิจัยพฤติกรรมวัยรุ่นส่วนใหญ่มักศึกษา
พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านต่างๆ เช่น เสี่ยงทางด้าน
สุขภาพ และเสี่ยงทางด้านสังคมที่มีความรุนแรง 
หรือมีความเสียหายร้ายแรงในปริมาณที่ต่างกัน 
(Larsman, Eklof, & Torner, 2012; Leon 
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Carmona, & Garcia, 2010; Roche, Ahmed, & 

Blum, 2008)  พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพที่ส าคัญ
ที่ควรศึกษาในวัยรุ่นคือ พฤติกรรมการบริโภค  ส่วน
พฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมคือ พฤติกรรมการคบ
เพ่ือน และพฤติกรรมเสี่ ยงในการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวัน  เพ่ือเป็นการสร้างความปลอดภัย
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน จึงต้องมีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง
มีสติใน 3 ด้านนี้ ที่สมควรมีการสร้างเครื่องมือวัด
และศึกษาป๎จจัยเชิงเหตุต่างๆ ในงานวิจัยนี้  
 พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการคบเพ่ือนได้
มีการวัดที่เกี่ยวกับการคบเพ่ือนในประเทศไทย 3 
ด้านคือ (1) ลักษณะของเพ่ือนที่ผู้ตอบเลือกคบ (เช่น 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และบุญยิ่ง เจริญยิ่ง, 2517) 
(2) กิจกรรมที่มักจะท าร่วมกับเพ่ือน (เช่น ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ, 2536)  
และ (3) การยอมรับอิทธิพลของเพ่ือน (เช่น พิสมัย 
วิบูลย์สวัสดิ์ และคณะ, 2546) โดยมีการให้คะแนน
มากทางด้านที่เหมาะสม  มีประโยชน์มากและเกิด
โทษน้อย  
 พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวัน  นักเรียนมักต้องใช้รถเพื่อไปโรงเรียน
หรือเดินผ่านสถานที่ที่อาจมีอันตราย  มีการวัดและ
วิจัยพฤติกรรมสวมหมวกนิรภัย หรือคาดเข็มขัด
นิรภัยเมื่อใช้รถ (สกล เที่ยงแท้ และสุมิตตรา เจิม
พันธ์, 2546; Ruangkanchanasetr  et al., 2005)  
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการบริโภค เป็นการ
ดื่มและการกินอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านอาหารที่
กินและคุณภาพของสิ่งที่กินและดื่ม  โดยผู้ปฏิบัติมี
ความตระหนักรู้ตัวว่าก าลังจะบริโภคอะไร  และ
พยายามเลือกและหลีกเลี่ยงอาหารที่จะเป็นพิษเป็น
ภัยต่อสุขภาพอนามัย  มีงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง
ที่ศึกษาพฤติกรรมในแนวนี้  ( อุบล เลี้ยววาริณ , 

2534; รุจิเรศ พิชิตานนท์, 2546) 

 นอกจากนี้พฤติกรรมสนับสนุนเพ่ือนให้เสี่ยง
อย่างมีสติ เป็นการแสดงพฤติกรรมส่งเสริมให้เพ่ือน
มีความรอบคอบเตรียมปูองกันตนในบริบทต่างๆ ยัง
มีความส าคัญอีกด้วย  โดยสามารถให้การสนับสนุน
เพ่ือนใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านอารมณ์ เช่น การให้ค า
ชมเชย ยอมรับความคิดเห็น ให้ก าลังใจ เป็นต้น (2) 
ด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น การให้ค าปรึกษา ให้
ข้อแนะน า ให้ข้อมูล ตักเตือน เป็นต้น และ (3) ด้าน
การกระท า เช่น การไม่สนับสนุนให้เพ่ือนกระท า
พฤติกรรมอันตราย การห้ามปราม หรือในทางตรง
ข้าม มีการแสดงออกที่เป็นการสนับสนุนพฤติกรรม
เสี่ยงของเพ่ือน  เป็นต้น มีงานวิจัยที่วัดพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนปูองกันเพ่ือนด้วย (พิสมัย 
วิบูลย์สวัสดิ์  และคณะ , 2546) และพฤติกรรม
พัฒนาเ พ่ือน (ดวงเดือน พันธุมนาวิน , ก าลั ง
ด าเนินการ) 
 

 ปั จ จั ย เ ชิ ง เหตุ ด้ า นจิ ต ลั กษณะ เดิ มที่
เกี่ยวข้องกับจิตลักษณะตามสถานการณ์  และ
ความส าเร็จในชีวิต  
 งานวิจัยในอดีตมักปรากฏว่าจิตลักษณะเดิม 
ได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน  แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์  ความเชื่ออ านาจในตน  สุขภาพจิต  และ
หรือเอกลักษณ์ทางจริยธรรม (Aquino & Reeds, 

2002 )  ค ว าม เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ จิ ต ลั กษณะตาม
สถานการณ์คือ ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่ า
ปรารถนา เช่น มีทัศนคติที่ดีต่อการปูองกันอันตราย
ในการท างาน (จุรีพร ภิบาลจันทร์, 2551) มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและเห็นความส าคัญของการ
ระมัดระวังด้านการบริโภค (ดวงกมล พรหมลักขโณ, 

2549) เป็นต้น  ความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมที่
น่าปรารถนา เช่น ความพร้อมที่จะท างานอาสาใน
อนาคต (คมนา วัชรธานินทร์, 2546) ความพร้อมที่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (สุภาสิณี นุ่มเนียม, 2546)  
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เป็นต้น   การมีภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพ่ือน เช่น  
ความส าคัญของการเลือกคบเพ่ือนที่ เป็นคนดี      
(รุจิเรศ พิชิตานนท์, 2546; วรรณลดา กันต์โฉม, 

2553) และภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพ่ือน (นิศากร 
สนามเขต, 2550) เป็นต้น  

 ส่วนความส าเร็จในชีวิตที่เกี่ยวกับผลการ
เรียนและความสุขในชีวิตนั้นปรากฏว่า จิตลักษณะ
เดิมเหล่านี้มีมากในบุคคลที่มีความส าเร็จในชีวิตมาก
ด้วย โดยผลการวิจัยในอดีตปรากฏว่า จิตลักษณะ
เดิมโดยส่วนใหญ่ที่มาจากทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 
(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลการเรียน เช่น นักเรียนที่มีแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์สูง มีลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก มี
ความเชื่ออ านาจในตนมาก และหรือมีสุขภาพจิตดี
มาก  มักเป็นผู้ที่มีผลการเรียนที่ดีมากด้วย (ดุจเดือน 
พันธุมนาวิน, 2550; สุมิตตรา เจิมพันธ์, 2545) 
นอกจากนี้ยังปรากฎอีกว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมาก มี
ความสุขในชีวิตมากด้วย (ประชิต สุขอนันต์, 2545; 

หรรษา เลาหเสรีกุล, 2537)  
 จากการประมวลเอกสารในส่วนนี้แสดงให้ 
เห็นว่า ตัวแปรในกลุ่มจิตลักษณะเดิมมีความสัมพันธ์
ท า งบ วกกั บ ตั ว แป ร ในกลุ่ ม จิ ต ลั กษณะตาม
สถานการณ์ และตัวแปรในกลุ่มความส าเร็จในชีวิต  
ป๎จจัยเชิงเหตุด้านสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ และความส าเร็จในชีวิต  
 สภาพแวดล้อมรอบตัวบุคคลเป็นอีกป๎จจัย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อความคิดและการกระท าของ
บุคคล เป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการมานานแล้วว่า 
บิดามารดามีอิทธิพลต่อจิตใจและพฤติกรรมของ
บุตรหลาน ซึ่งอิทธิพลของบิดามารดาที่ส าคัญคือ 
การอบรมเลี้ยงดู และการเป็นแบบอย่าง (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนป๎จจนึก, 2520; 

กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว , 2557)  
ผลการวิจัยที่แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรม

เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผลมาก ก็รายงาน
ด้วยว่าตนเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มีความพร้อมที่จะ
กระท าพฤติกรรม ที่น่าปรารถนามากด้วย เช่น มี
ทัศนคติที่ดีและความพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(สุภาสิณี นุ่มเนียม, 2546) ทัศนคติที่ดีและความ
พร้อมที่จะลดปริมาณขยะ (ลินดา สุวรรณดี, 2543) 
เป็นต้น  
 การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างเป็น
อีกป๎ จจั ยหนึ่ ง สามารถส่ ง เสริม ให้ นั ก เ รี ยนมี
พฤติกรรมที่น่าปรารถนา นักวิจัยหลายคณะพบ
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกันว่า ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
ทางสังคมมาก มักเป็นผู้ที่มีทัศนคติและความพร้อม
ที่จะกระท าพฤติกรรมนั้นมากด้วย (เช่น คมนา วัชร
ธานินท์, 2546; ศุภรางค์ อินทุณห์, 2552)  รวมทั้ง
ยังพบอีกว่า บุคคลรอบข้างนักเรียนมีอิทธิพลที่จะ
ช่วยบรรเทาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนได้ (นิศากร 
สนามเขต, 2550; Reininger, Pérez, Flores, 

Chen, & Rahbar, 2012) 
 สื่อมวลชนเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่มีอิทธิพลสูง
ต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของนักเรียน 
เพราะนักเรียนในวัยนี้เป็นวัยที่ก าลังอยากรู้อยาก
ลอง และต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน เมื่อเห็น
แบบอย่างจากสื่อ ผู้เป็นแบบอย่างมักเป็นคนดังมี
ชื่อเสียง ท าให้เกิดเลียนแบบท าตามได้มาก (Wilde, 

1993) การวิจัยในประเทศไทยปรากฏผลการศึกษา
ที่สอดคล้องกับในต่างประเทศข้างต้นว่า การเห็น
แบบอย่างจากสื่อมีความเกี่ยวข้องกับทัศนคติและ
ความพร้อมต่อการกระท าพฤติกรรม (พระมหาไชยา 
กาละป๎กษ์, 2550)  และการมีภูมิคุ้มกันตน (นิศากร 
สนามเขต, 2550) อีกด้วย  
 โรงเรียนเป็นบ้านที่สองของนักเรียนที่ให้การ
อบรมปลูกฝ๎ งจิตลั กษณะและพฤติกรรมที่น่ า
ปรารถนาต่างๆ การปลูกฝ๎งอบรมที่โรงเรียนกระท า
ได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การสอนสอดแทรกในชั้น
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เรียน การฝึกปฏิบัติ การแสดงนิทรรศการ และท า
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ผลการวิจัยในอดีต
แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการอบรมปลูกฝ๎ง
จากโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมโครงการต่างๆ มักเป็น
ผู้ที่มีทัศนคติและความพร้อมมากด้วย เช่น งานวิจัย
ทางด้านศาสนา (พระมหาใจ สวนไผ่ , 2547) 
ส าหรับในต่างประเทศผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
การได้รับการสั่งสอนอบรมจากโรงเรียนสามารถลด
ความเสี่ยงต่างๆ ได้ เช่น ความเสี่ยงที่จะเครียด 
(Kragg, Zeegers, Kok, Hosman, & Abu-Saad, 

2006) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
ตามมาได้  
 จากการประมวลเอกสารในส่วนนี้แสดงให้
เห็นว่า ตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์มีความสัมพันธ์
ท า งบ วกกั บ ตั ว แป ร ในกลุ่ ม จิ ต ลั กษณะตาม
สถานการณ์ และตัวแปรในกลุ่มความส าเร็จในชีวิต  
 
 ปั จ จั ย เ ชิ ง เ ห ตุ ด้ า น จิ ต ลั ก ษณะต า ม
สถานการณ์ และความส าเร็จในชีวิต ที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมเสี่ยงอยา่งมีสติ  
 ผลการวิจัยในอดีตแสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่
มีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมที่น่าปรารถนามาก มัก
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย เช่น 
พฤติกรรมการเสพสารเสพติดน้อย (เกษม จันทศร , 

2541) พฤติกรรมฉลาดเลือกกิน(รุจิเรศ พิชิตานนท์, 
2546) เป็นต้น  
 ส าหรับองค์ประกอบที่สามของทัศนคติ คือ 
ค ว า ม โ น้ ม น้ า ว ที่ จ ะ ก ร ะ ท า  ( Behavioral 

tendency) หมายถึง ความพร้อมที่จะกระท า หรือ
การไม่หลี ก เลี่ ย งที่ จะกระท าพฤติ กรรมที่ น่ า
ปรารถนา ซึ่งในอดีตมีนักวิจัยพบว่า นักเรียนที่มี
ความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย 
เช่น พฤติกรรมรับผิดชอบ (สุภาสินี  นุ่มเนียม , 

2546) พฤติกรรมการออม (รสนันท์ ณ นคร, 2550) 
พฤติกรรมลดปริมาณขยะ (ลินดา สุวรรณดี, 2543) 
เป็นต้น 

 การคบเพ่ือนเป็นป๎จจัยเชิงเหตุที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียน  การมีภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพ่ือนจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่พบในงานวิจัยทั้งในประเทศ (นิศากร 
สนามเขต, 2550) และต่างประเทศ (Walsh, 

Harel-Fisch, & Fogel-Grinvald, 2010)   
 การมีภูมิคุ้มกันตนเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญใน
หลั กปรั ชญาของ เศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง  ( คณะ 

อนุกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง, 2547) โดยบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันตนมาก มัก
เป็นผู้ที่มีความคิดรอบคอบ  ไม่ประมาท มีการ
พิจารณาสิ่งต่างๆ ให้ทั่วถึงได้มาก ก่อนที่จะลงมือ
กระท าการใดๆ ซึ่ งจะน าไปสู่ความสมดุลและ
สามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น
มากกว่าบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันตนน้อย  ผลวิจัยแสดง
ให้เห็นว่า นักเรียนที่มีความชอบเสี่ยงน้อย และมี
สติสัมปชัญญะมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากด้วย (จิตติพร    
ไวโรจน์วิทยาการ, 2551)   
 งานวิจัยของงามตา วนินทานนท์ และอุษา 
ศรีจินดารัตน์ (2552) ที่ศึกษานักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จ านวน 673 คน พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
การเรียน (คบเพ่ือนอย่างเหมาะสม และรับผิดชอบ)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการเรียน ซึ่งผลวิจัย
ในท านองนี้สอดคล้องกับผลในอดีตด้วย (นิศากร 
สนามเขต, 2550)  นอกจากนี้ยังพบอีกว่าความสุข
ในชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (จิตติพร ไวโรจน์
วิทยาการ, 2551) และพฤติกรรมที่น่าปรารถนา
อ่ืนๆ (Brown, Kasser, Ryan, Linley, & Orzech, 
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2009; Howell, Digdon, Buro, & Sheptycki, 

2008; Schutte & Malouff, 2011) 
 ดังนั้นจากการประมวลเอกสารข้างต้นจึงสรุป
ได้ว่า นักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีมากต่อพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติ  ความพร้อมที่จะกระท าพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติ มีภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพ่ือนมาก มี

ภูมิคุ้มกันตนทางจิตมาก  มีผลการเรียนที่ดี และ
ความสุขในชีวิตมาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
สติมากด้วย 

 จากการประมวลเอกสารท าให้สามารถเสนอ
โมเดลตั้งต้นได้ดังภาพประกอบ 1 

 

 
 

วิธีการวิจัย 
 กลุ่ มตั วอย่ า งและ วิธี การสุ่ มตั วอย่ า ง 
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่  5  ใ น
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอยุธยา ท าการสุ่มโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งขั้นก าหนดโควต้า (Stratified 

quota random sampling) เก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 
1,602 คน เมื่อท าการคัดกรองแล้ว จึงมีแบบวัดที่
สมบูรณ์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับกลุ่มรวม 
เป็นจ านวน 1,520 คน 

 เครื่องมือวัด แบบวัดในงานวิจัยนี้โดยส่วน
ใหญ่ เป็ นแบบวั ดชนิ ดมาตรประ เมิน รวมค่ า 
ประกอบด้วยประโยคต่างๆ แต่ละข้อประกอบด้วย
มาตร 6 หน่วย ตั้งแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” 

ค่าทางสถิติที่ค านวณจากนักเรียนจ านวน 100 คนที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแสดงถึงคุณภาพของแบบ
วัด 19 ตัวแปร รวมทั้งท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอยู่ในตาราง 1  และมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No. 1 January 2015 ISSN 1686-1442 

 82  | วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 1   มกราคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (ค่า t), ค่า Item-total correlation (ค่า r), การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน และค่าความเชื่อมั่นของแต่ละแบบวัด 
 

ชื่อตัวแปร 
จ านวน 

ข้อที่ 
เริ่มต้น 

จ านวน 

ข้อที่ใช้ 
จริง 

พิสัยค่า t** พิสัยค่า r 
ค่าความ 

เชื่อม่ัน 

(D) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

ค่า F2 df P value RMSEA 
(d0.06) 

NFI 
(t0.90) 

CFI 
(t0.90) 

SRMR 
(d0.06) 

GFI 
(t0.90) 

AGFI 
(t0.90) 

1.พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ
ด้านการคบเพื่อน* 

30 12 4.35 ถึง 
10.42 

0.22 ถึง 
0.55 

0.77 61.25 46 0.06 0.04 0.91 0.97 0.05 0.95 0.91 

2.พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ
ด้านการเดนิทาง* 

30 12 4.32 ถึง 
9.32 

0.24 ถึง 
0.47 

0.70 54.70 42 0.09 0.04 0.90 0.98 0.06 0.95 0.91 

3.พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ
ด้านการบริโภค* 

30 12 3.27ถึง 
10.32 

0.04 ถึง 
0.49 

0.68 58.79 47 0.11 0.04 0.88 0.97 0.06 0.95 0.92 

4.พฤติกรรมสนับสนนุให้
เพื่อนเสี่ยงอย่างมีสติ* 

30 12 5.51 ถึง 
10.41 

0.37 ถึง 
0.54 

0.82 59.67 45 0.07 0.04 0.94 0.98 0.05 0.95 0.91 

5.ทัศนคตทิี่ดีตอ่พฤตกิรรม
เสี่ยงอย่างมีสติ* 

30 12 4.81 ถึง 
9.61 

0.25 ถึง 
0.55 

0.78 70.90 53 0.05 0.04 0.90 0.97 0.05 0.94 0.91 

6.ความพรอ้มที่จะเสี่ยง
อย่างมีสติ* 

30 12 4.63 ถึง 
10.52 

0.19 ถึง 
0.52 

0.73 59.27 44 0.06 0.04 0.89 0.96 0.06 0.95 0.91 

7.การมีภมูิคุ้มกันตนด้าน
การคบเพือ่น* 

30 10 4.34 ถึง 
12.27 

0.20 ถึง 
0.55 

0.73 45.35 32 0.06 0.05 0.91 0.97 0.05 0.95 0.92 

8.การมีภมูิคุ้มกันตนทางจิต 20 16 4.41 ถึง 
8.96 

0.24 ถึง 
0.51 

0.76 98.99 82 0.10 0.03 0.90 0.97 0.06 0.94 0.90 

9.การอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนและใชเ้หตุผล 

12 12 7.50 ถึง 
14.00 

0.36 ถึง 
0.70 

0.87 48.12 35 0.07 0.04 0.98 0.99 0.06 0.96 0.91 

10.การมแีบบอย่างที่ดีด้าน
เสี่ยงอย่างมีสติจาก
ผู้ปกครอง* 

30 15 3.34 ถึง 
10.17 

0.15 ถึง 
0.56 

0.79 92.54 77 0.11 0.03 0.92 0.99 0.06 0.94 0.90 

11.การได้รับการสนับสนุน
จากคนรอบข้าง* 

30 15 4.75 ถึง 
10.96 

0.28 ถึง 
0.66 

0.84 93.14 73 0.06 0.04 0.95 0.99 0.06 0.94 0.90 

12.การเห็นแบบอย่างจาก
สื่อด้านการเสี่ยงอย่างมีสติ* 

30 12 2.81 ถึง 
11.94 

0.03 ถึง 
0.68 

0.82 58.32 43 0.06 0.04 0.96 0.99 0.05 0.95 0.91 

13.การอบรมปลูกฝ๎งด้าน
เสี่ยงอย่างมีสติจาก
สถานศกึษา* 

30 15 7.19 ถึง 
11.36 

0.43 ถึง 
0.70 

0.89 92.27 73 0.06 0.04 0.96 0.99 0.04 0.94 0.90 

14.เอกลกัษณท์าง
จริยธรรม* 

30 16 2.27 ถึง 
9.84 

0.05 ถึง 
0.54 

0.69 115.28 92 0.05 0.04 0.87 0.97 0.06 0.93 0.90 

15.ความเชื่ออ านาจในตน 11 10 5.47 ถึง 
10.74 

0.32 ถึง 
0.51 

0.75 27.16 22 0.20 0.03 0.97 1.00 0.06 0.97 0.93 

16.ลักษณะมุ่งอนาคต
ควบคุมตน 

15 12 5.92 ถึง 
11.22 

0.28 ถึง 
0.59 

0.73 61.57 51 0.15 0.03 0.93 0.98 0.05 0.95 0.92 

17.สุขภาพจิต 12 12 4.77 ถึง 
14.42 

0.29 ถึง 
0.67 

0.86 60.61 47 0.09 0.04 0.96 0.99 0.05 0.95 0.92 

18.แรงจูงใจใฝุสมัฤทธิ ์ 10 10 5.24 ถึง 
11.92 

0.30 ถึง 
0.53 

0.73 43.22 31 0.07 0.05 0.91 0.97 0.05 0.96 0.92 

19.ความสุขในชวีิต 10 10 4.35 ถึง 
11.37 

0.18 ถึง 
0.58 

0.71 32.77 27 0.20 0.03 0.93 0.98 0.05 0.97 0.93 

หมายเหตุ * เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนในงานวิจัยนี้,  **  ในงานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับค่า t มากกว่า ค่า r โดยเกณฑ์การคัดเลือกข้อคือ ค่า t t 2.0 และ  
               ค่า r t 0.20; CFA ใช้เกณฑ์ผ่าน 5 ดัชนี จาก 7 ดัชนีขึ้นไป โดยเฉพาะเมื่อค่า F2  ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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   กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม ประกอบ 

ด้วยตัวแปรที่ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะ
มุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง จิตและทักษะที่
แสดงถึงความสามารถของบุคคลในการคาดการณ์
ไกล และการวางแผนย่อยๆ ที่จะน าไปสู่ผลโดยรวม  
(Mahoney & Thoresen, 1974) มีจ านวน 12 ข้อ 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ เป็นผู้ที่มี
ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตนมาก 2) แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์  หมายถึง ปริมาณความคิดที่จะเ พียร
พยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความล้มเหลว 
แต่เตรียมปูองกันเอาไว้ มีความคิดที่จะอดทนท างาน
ที่ยากล าบากได้เป็นเวลานาน  และมุ่งแสวงหา
ความรู้และสิ่งใหม่ๆ ในการแก้ป๎ญหาในการท างาน
อยู่เสมอ (McClelland, 1974) มีจ านวน 10 ข้อ 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจากแบบวัดนี้ เป็นผู้ที่มี
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง 3) ความเชื่ออ้านาจในตน 
หมายถึง ปริมาณความเชื่อว่าผลที่ตนก าลังได้รับอยู่
ในป๎จจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายนั้น เกิด
จากการกระท าของตน มากกว่าจะเกิดจากโชค
เคราะห์ ความบังเอิญ หรืออิทธิพลจากบุคคลอ่ืน  
รวมทั้งความเชื่อที่ว่ายิ่งพยายามท าดีมาก ก็ยิ่ง
ได้ผลดีตอบแทนมากด้วย (Rotter, 1966)  มี
จ านวน 10 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจาก
แบบวัดนี้ เป็นผู้ที่มีความเชื่ออ านาจในตนมาก 4) 
สุขภาพจิต หมายถึง การที่บุคคลแสดงปริมาณ
ความรู้สึกวิตกกังวลอย่างไม่เกินกว่าเหตุ ไม่โกรธง่าย  
ไม่ตื่นเต้นตกใจง่าย มีสมาธิและกล้าแสดงพฤติกรรม
ที่เหมาะสม  มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนน
รวมมากจากแบบวัดนี้ เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีมาก  
แบบวัดทั้ง 4 แบบวัดนี้ มาจากงานวิจัยของ ดวง
เดือน พันธุมนาวิน งามตา วนินทานนท์ และคณะ 
(2536) และ 5) เอกลักษณ์ทางจริยธรรม หมายถึง 
ปริมาณความแน่ ใจ มั่น ใจในตัว เอง เกี่ ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมกลุ่มหนึ่งที่ตนยึดถือ  ถึงแม้ว่าตน

อาจจะรับรู้ว่าคนอ่ืนหรือสังคมจะยึดถือจริยธรรม
แตกต่างไปก็ตาม โดยจะแสดงการยึดมั่นทาง
จริยธรรมนี้ในการก าหนดหรือตัดสินทางเดินชีวิต
ของตน วัดใน 2 มิติ  คือ มิติของการยอมรับ
จริยธรรมนั้นเข้ามาเป็นส่วนตน (Internalization) 

และมิติของการแสดงออกที่สะท้อนการมีจริยธรรม
นั้น (Symbolization) โดยมีพ้ืนฐานมาจาก 
Aquino & Reed (2002) แบบวัดนี้ผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่า 
มีจ านวน 16 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากจาก
แบบวัดนี้ เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์ทางจริยธรรมมาก 

 กลุ่มตัวแปรสถานการณ์ มี 5 ประการ ได้แก่ 
1) การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
หมายถึง การรายงานของนักเรียนว่าผู้ปกครองของ
ตน ได้ ปฏิ บั ติ ต่ อตน ในลั กษณะที่ ใ ห้ ค ว ามรั ก 
สนับสนุน เอาใจใส่ เอ้ืออาทร ทั้งทางกายและวาจา 
ตลอดจนรับรู้ว่าการที่ผู้ปกครองจะลงโทษหรือให้
รางวัล หรือกระท าสิ่งใดๆ นั้น ผู้ปกครองกระท าด้วย
เหตุผลอันเหมาะสมกับความประพฤติของนักเรียน
และสถานการณ์ มิใช่กระท าไปตามอารมณ์ของ
ผู้ปกครอง  เป็นแบบวัดของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน 
และเพ็ญแข ประจนป๎จนึก (2520) มีจ านวน 12 ข้อ 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เป็นผู้ที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้
เหตุผลมาก 2) การมีแบบอย่างที่ดีด้านเสี่ยงอย่างมี
สติจากผู้ปกครอง  เป็นการรายงานของนักเรียนว่า
ผู้ปกครองของตนได้แสดงให้ตนเห็นหรือรับรู้ได้ใน 3 
ด้าน คือ หนึ่ง  มีการแสดงออกถึงความตระหนักรู้
ถึงสถานการณ์เสี่ยงที่อาจจะเผชิญในอนาคตอันใกล้  
สอง มีการคิดและการเตรียมตัวให้พร้อมถ้าจะต้อง
เข้าไปสู่สถานการณ์เสี่ยงต่างๆ และ สาม การมี
สติสัมปชัญญะ การใช้ เวลาพิจารณา และการ
ควบคุมตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยงกับบุตร วัด
โดยแบบวัดชนิดมาตรประเมินรวมค่าที่นักวิจัยเป็น
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ผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 15 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนน
รวมจากแบบวัดนี้มาก  เป็นผู้ที่รับรู้ว่าผู้ปกครองของ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านเสี่ยงอย่างมีสติมาก 3) 
การได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง  หมายถึง 
การสนับสนุนจากเพ่ือน ครู และญาติสนิท โดย
สนับสนุนใน 3 ลักษณะ คือ การสนับสนุนด้าน
อารมณ์   การสนับสนุนด้านข่าวสารความรู้ และ
การสนับสนุนด้านสิ่งของและเงิน  วัดโดยแบบวัดที่
นักวิจัยเป็นผู้สร้างข้ึน มีจ านวน 15 ข้อ นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากคนรอบข้างมาก 4) การเห็นแบบอย่าง
จากสื่อด้านการเสี่ยงอย่างมีสติ หมายถึง การให้
ความสนใจในการรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์เสี่ยง
และวิธีการปฏิบัติอย่างมีสติรู้ตัวในการแก้ป๎ญหาใน
สถานการณ์หนึ่งๆ  จากสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์  
วิทยุ อินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น วัดโดย
แบบวัดที่นักวิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 12 ข้อ  
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก  เป็นผู้ที่
มีการเห็นแบบอย่างจากสื่อด้านเสี่ยงอย่างมีสติมาก 
และ 5) การอบรมปลูกฝังด้านเสี่ยงอย่างมีสติจาก
สถานศึกษา หมายถึง การปลูกฝ๎งอบรมที่โรงเรียน
กระท าได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่การสอนสอดแทรกใน
ชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติ  และท ากิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมหรือสั่งสอนให้
นักเรียนเสี่ยงอย่างมีสติ วัดโดยแบบวัดที่นักวิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 15 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนน
รวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่ ได้รับการอบรม
ปลูกฝ๎งด้านเสี่ยงอย่างมีสติจากสถานศึกษามาก 

 กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่  1) ทัศนคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมเสี่ ยงอย่างมีสติ  หมายถึง  การเห็น
ประโยชน์หรือโทษของการเสี่ยงอย่างมีสติ  และมี
ค ว ามรู้ สึ กพอ ใ จหรื อภู มิ ใ จที่ ถึ ง แม้ จ ะอยู่ ใ น
สถานการณ์เสี่ยงแต่ก็กระท าอย่างมีสติไม่ผลีผลาม  

แบบวัดนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 12 ข้อ 
นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติมาก 2) 
ความพร้อมที่จะเสี่ยงอย่างมีสติ  หมายถึง ความ
พร้อมหรือความไวในการตระหนักว่าสถานการณ์ที่
ตนจะเกี่ยวข้อง มีความเสี่ยงด้วยและเตรียมตัว
รับมือเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย  แบบวัดนี้ผู้วิจัย
เป็นผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ ได้
คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่มีความพร้อม
ที่จะเสี่ยงอย่างมีสติมาก  3) การมีภูมิคุ้มกันตนด้าน
การคบเพ่ือน   หมายถึง ความสามารถในการ
พิจารณาความน่าเชื่อถือไว้วางใจเพ่ือน ใน 3 
องค์ประกอบคือ คิดไว้วางใจเพ่ือนในแง่ดีเกินควร 
เชื่อค าชักจูงที่ไม่สมควรของเพ่ือน และ ท าตาม
เพ่ือนเพราะตนเองชอบกระท าอยู่แล้ว โดยไม่มี
ความคิดท่ีจะต้านทานการชักจูงเช่นนี้ แบบวัดนี้เป็น
แบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
แบบวัดของนิศากร สนามเขต (2550)  มีจ านวน 10 
ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก 
แสดงว่ามีภูมิคุ้มกันตนด้านการคบเพ่ือนมาก  4) 
การมีภูมิคุ้มกันตนทางจิต หมายถึง การรายงานของ
นักเรียนว่าตนมีลักษณะทางจิต 4 ประการ คือ สติ-
สัมปชัญญะ, ความไม่ชอบเสี่ยง, ความสามารถใน
การจัดการกับป๎ญหา และการมองโลกในแง่ดี มาก
น้อยเพียงใด ซึ่ งเป็นความเข้มแข็งทางจิตที่จะ
ต้านทานเภทภัยได้ แบบวัดนี้ เป็นของ ดุจเดือน    
พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2551) มี
จ านวน 16 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบวัด
นี้มาก เป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันตนทางจิตมาก 

 กลุ่มตัวแปรความส าเร็จในชีวิต ประกอบ 

ด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสุขในชีวิต หมายถึง 
การรายงานของนักเรียนว่า ตนมีความสมหวัง มีการ
บรรลุเปูาประสงค์บางอย่าง มีคนที่เข้าใจตน เป็นต้น 
แบบวัดนี้เป็นของ หรรษา เลาหเสรีกุล (2537)  มี
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จ านวน 10 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมมากในแบบ
วัดนี้ เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตมาก และ 2) ผลการ
เรียน หมายถึง ผลการเรียนโดยเฉลี่ยของนักเรียนใน
ปีการศึกษาท่ีผ่านมาคะแนนเต็มคือ 4.00  
 กลุ่มตัวแปรตามที่เรียกว่า พฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติ มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) พฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติด้านการคบเพ่ือน หมายถึง การรายงาน
การกระท าของนักเรียนเกี่ยวกับการกระท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนด้วยความรู้ตัว รอบคอบ มีการ
คิดพิจารณาไตร่ตรองก่อนกระท าสิ่งใดๆ ตลอดจนมี
การวางแผนเตรียมตัวเพ่ือรับสถานการณ์ที่เลวร้าย
ใน 3 ด้าน ได้แก่  หนึ่ง การถูกเพ่ือนชวนไปใน
สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย สอง การไปเที่ยว และสาม การ
ชวนไปทะเลาะวิวาทและขัดแย้ง แบบวัดนี้ผู้วิจัยเป็น
ผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนน
รวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติด้านการคบเพ่ือนมาก  2) พฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติด้านการเดินทาง หมายถึง การรายงาน
การปฏิบัติตนของนักเรียนในการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวัน ใน 2 องค์ประกอบคือ หนึ่ง การ
โดยสารรถสาธารณะ และสอง ขณะเกิดเหตุการณ์
อันตรายในการเดินทาง  ว่าตนได้กระท าอย่างมีสติ 
รู้ว่าตนก าลังกระท าสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได้  แบบวัดนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น 
มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจากแบบ
วัดนี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้าน
การเดินทางมาก 3) พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้าน
การบริโภค  หมายถึง การรายงานเกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งมี
การคิดพิจารณาก่อนการบริโภคเกี่ยวกับประโยชน์
หรือโทษของสิ่งที่จะบริโภค รวมทั้งปริมาณ ความถี่ 
ความสะอาด และสถานที่ที่ควรจะบริโภค โดยแบ่ง
การกระท าเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การกระท าที่เป็นเรื่อง
ส่วนบุคคล  และการกระท าเม่ืออยู่ในกลุ่ม แบบวัดนี้

ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ได้
คะแนนรวมจากแบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
เสี่ ยงอย่ างมีสติด้ านการบริ โภคมาก และ 4) 
พฤติกรรมสนับสนุน เ พ่ือนให้ เสี่ ย งอย่ า งมีสติ  
หมายถึง การแสดงพฤติกรรมส่งเสริมเพ่ือนให้เสี่ยง
อย่ า งรอบคอบในบริบทต่ างๆ  โดยสามารถ
สนับสนุนได้ 3 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านข้อมูล 
และด้านการกระท า แบบวัดนี้ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น
เอง มีจ านวน 12 ข้อ นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจาก
แบบวัดนี้มาก เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนเพ่ือนให้
เสี่ยงอย่างมีสติมาก 

 วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล แบบวัดในงานวิจัย
นี้มีรวม 20 ชุด ได้จัดพิมพ์เป็น 2 ล าดับ (เล่ม ก กับ 
เล่ม ข) โดยมีการเรียงล าดับแบบวัดสลับในเล่ม ข  
โดยเอา 10 ชุดหลังในเล่ม ก ขึ้นก่อน  เพ่ือควบคุม
อิทธิพลแทรกซ้อนจากการตอบก่อนหรือตอบหลัง
ของแต่ละชุด โดยให้นักเรียนตอบเพียงเล่มเดียว
เท่านั้น  ผู้วิจัยได้ท าการติดต่อกับโรงเรียนทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยท าการติดต่อ
โดยการโทรศัพท์สอบถาม และหรือท าหนังสือขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
จึงด าเนินการเก็บข้อมูล โดยขอคาบเรียนที่นักเรียน
ว่าง เป็นเวลา 1 คาบ (ประมาณ 50 นาที) เมื่อถึง
เวลานัด จึงท าการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบวัดให้
นักเรียนตอบในห้องเรียน เป็นเวลา 50 นาที โดยมี
ผู้ช่วยนักวิจัยควบคุมห้องละ 2 คน เมื่อนักเรียนตอบ
เสร็จแล้ว จึงกล่าวขอบคุณและท าการมอบของ
สมนาคุณให้เป็นการตอบแทน  
 สถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิจัยนี้ มี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรก  
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัด ได้แก่ การ
หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ด้วย t-test และการหา
ค่าความสัมพันธ์รายข้อกับแบบวัด ด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ท า
การหาค่าความเชื่อมั่นแบบอัลฟุา ตลอดจนสถิติ
เบื้องต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ร้อยละ เป็นต้น ประเภทที่สอง สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงเส้น (Path 

analysis) แบบใช้ตัวแปรแฝง  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่ มตัวอย่ างในงานวิจัยนี้ คือ  นัก เรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ทั้งในกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอยุธยา ท าการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งขั้น
ก าหนดโควต้า (Stratified quota random 

sampling) เป็นจ านวน 1,520 คน โดยแบ่งตาม
ลักษณะชีวสังคมภูมิหลัง ได้ดังนี้ 1) เพศ แบ่งเป็น
นักเรียนชาย จ านวน 683 คน (44.9%) และ
นักเรียนหญิง 837 คน (55.1%) 2) สายการเรียน 
แบ่งเป็น 3 สายการเรียน ได้แก่ หนึ่ง นักเรียนที่
เรียนในสายวิทย์-คณิต จ านวน 715 คน (47.0%) 
สองนักเรียนในสายศิลป์-ค านวณ จ านวน 310 คน 
(20.4%) และสาม นักเรียนในสายศิลป์ -ภาษา 
จ านวน 495 คน (32.6%)  3) ภูมิล าเนา แบ่งเป็น
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 845 คน 
(55.6%) และ นักเรียนในต่างจังหวัด 675 คน 
(44.4%) ค่าสถิติ เบื้องต้นและค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัยของกลุ่มรวม 
ดังตาราง 2  
 ผลการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของปัจจัย
เชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ   
 ในส่วนนี้เป็นวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพลของ
โมเดลป๎จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ 
ผลการทดสอบโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปร
ทั้ งหมด พบว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูล เชิ ง
ประจักษ์ (F2 = 91.91, df = 72, p-value = 0.06,  

RMSEA = 0.01, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR = 0.01) 

 ส าหรับการแสดงค่าพารามิเตอร์ของอิทธิพล
ทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรแฝงใน
โมเดลนี้ เป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardized 

coefficient) เป็นดังภาพ 2 

 จากภาพประกอบ 2 ปรากฏว่า ตัวแปร
ภาย ในแฝ งด้ า นพฤติ ก ร รม เ สี่ ย ง อย่ า ง มี ส ติ
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่มี
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ พฤติกรรม
สนับสนุนทางสังคม (น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.80) รองลงมาคือ พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้าน
การเดินทาง (น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74)  
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติด้านการบริโภค (น้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.68) และพฤติกรรมเสี่ ยง
อย่างมีสติด้านการคบเพ่ือน (น้ าหนักองค์ประกอบ 

เท่ากับ 0.50) 
 ส าหรับตัวแปรภายในแฝงด้านจิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
(ภาพประกอบ 2) โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ การมีภูมิคุ้มกันตนทาง
จิต (น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.80) ส่ วน
องค์ประกอบอ่ืนๆ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.55 ถึง 0.78ส่วนตัวแปรภายนอกแฝง
ด้านจิตลักษณะเดิม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
(ภาพประกอบ 2) โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  
( น้ า หนั ก อ งค์ ป ร ะกอบ เท่ า กั บ  0 . 8 2 )  ส่ ว น
องค์ประกอบอ่ืนๆ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ระหว่าง 0.38 ถึง 0.78 ส าหรับตัวแปรภายนอกแฝง
ด้านสถานการณ์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
(ภาพประกอบ 2) โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด คือ การเห็นแบบอย่างที่ดี
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ภาพประกอบ 2  ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงเหตุด้านจติลักษณะเดิม สถานการณ์  
จิตลักษณะตามสถานการณ์ และความส าเร็จในชีวิต ท่ีมีต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมสีติ  
 ด้วยตัวแปรแฝง ในกลุ่มรวม (n =1,520 คน,  * p <.05, *** p<.001) 
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ด้านเสี่ ยงอย่างมีสติจากผู้ปกครอง  (น้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.84) ส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆ 
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 0.59 ถึง 0.74 

 เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effect=TE) 

อิทธิพลทางตรง (Direct effect = DE) และอิทธิพล
ทางอ้อม (Indirect effect = IE) ของตัวแปรภายใน
แฝงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลโดยรวมสูงที่สุดต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ 
คือ ตัวแปรภายในแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์ 
(TE = 1.49) รองลงมาได้แก่ ตัวแปรภายในแฝง
ความส าเร็จในชีวิต (TE = -0.61)  ตัวแปรภายนอก
แฝงจิตลักษณะเดิม (TE = 0.59) และตัวแปรภาย 

นอกแฝงสถานการณ์ (TE = 0.26)  

 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงที่สุดต่อตัวแปร
ภายในแฝงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ คือ ตัวแปร
ภายในแฝงจิตลักษณะตามสถานการณ์ (DE= 1.49) 

รองลงมาคือ ตัวแปรภายในแฝงด้านความส าเร็จใน
ชีวิต  (DE = -0.61) ส่วนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อม
สูงที่สุดต่อตัวแปรภายในแฝงพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
สติ คือ ตัวแปรภายนอกแฝงจิตลักษณะเดิม (IE = 

0.59) รองลงมาคือ ตัวแปรภายนอกแฝงสถานการณ์ 
(IE = 0.26) 

 จากภาพ 2 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรภายในแฝง
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติได้รับอิทธิพลทางตรงจาก
ตัวแปรแฝง 2 ตัว ได้แก่ ตัวแปรภายในแฝงจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเป็นบวก 
และเป็นค่าอิทธิพลสูงที่สุด (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 1.49) และตัวแปรภายในแฝงความส าเร็จใน
ชีวิต ซึ่งมีค่าอิทธิพลเป็นลบ (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ -0.61) โดยค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 

ของสมการโครงสร้างตัวแปรภายในแฝงพฤติกรรม
เสี่ยงอย่างมีสติ มีค่าเท่ากับ 0.95  

 ตัวแปรแฝงภายในความส าเร็จในชีวิต ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปรภายนอกแฝง 2 ตัว 

คือ 1) ตัวแปรภายนอกแฝงจิตลักษณะเดิม ซึ่งมีค่า
อิทธิพลเป็นบวกและเป็นค่าอิทธิพลสูงสุด (ค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.87) และ 2) ตัวแปร
ภายนอกแฝงสถานการณ์ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเป็นบวก 
(ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.12) โดยค่า
สัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการโครงสร้าง
ตัวแปรภายในแฝงความส าเร็จในชีวิตมีค่าเท่ากับ 
0.93 

 ตั ว แ ป ร ภ า ย ใ น แ ฝ ง จิ ต ลั ก ษณ ะ ต า ม
สถานการณ์ ได้รับอิทธิพลทางตรงจาก 2 ตัวแปร
ภายนอกแฝง 2 ตัว คือ 1) ตัวแปรภายนอกแฝงจิต
ลักษณะเดิม ซึ่งมีค่าอิทธิพลเป็นบวกและเป็นค่า
อิทธิพลสูงที่สุด (ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลเท่ากับ 
0.75) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด และ 2) ตัว
แปรภายนอกแฝงสถานการณ์ ซึ่งมีค่าอิทธิพลเป็น
บวก (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.22) แสดงว่า 
โดยค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของสมการ
โครงสร้างตัวแปรภายในแฝงจิตลักษณะตาม
สถานการณ์มีค่าเท่ากับ 0.88 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ปรากฏว่า 
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
พบผลประการแรกว่า จิตลักษณะตามสถานการณ์
และความส า เร็จ ในชีวิตมี อิทธิพลทางตรงที่มี
นัยส าคัญทางสถิติไปยังพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ 
โ ด ยพบใน รายละ เ อี ยด ว่ า  จิ ต ลั กษณะตาม
สถานการณ์มี อิทธิพลทางตรงที่ เป็นบวกไปยัง
พฤติ ก รรม เสี่ ย งอย่ า งมี สติ  เ มื่ อ พิจ ารณา ใน
รายละเอียดแล้ว ปรากฏว่า องค์ประกอบการมี
ภูมิคุ้มกันตนทางจิต และองค์ประกอบทัศนคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติ มีความส าคัญใกล้เคียง
กัน รองลงมาคือ ความพร้อมที่จะเสี่ยงอย่างมีสติ  
ผลการวิจัยในอดีตมักปรากฏว่า ทัศนคติที่ดีต่อ
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พฤติกรรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและเป็นตัวท านาย
ที่ส าคัญล าดับต้นๆ ของพฤติกรรมที่น่าปรารถนา 
(กุหลาบ  ไทรโพธิ์ภู่, 2546; วรรณลดา กันต์โฉม, 

2553; สุภาสินี นุ่มเนียม, 2546) อย่างไรก็ตาม 
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นความส าคัญของการมี
ภูมิคุ้มกันตนทางจิตที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง
อย่างมีสติของเด็กวัยรุ่นอีกด้วย   
 ส าหรับความส าเร็จในชีวิตนั้นปรากฏว่ามี
อิทธิพลทางตรงที่เป็นลบต่อพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมี
สติ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า องค์ประกอบ
ความสุขในชีวิตเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ
ตัวแปรภายในแฝงความส าเร็จในชีวิต รองลงมาคือ 
ผลการเรียน นั่นหมายความว่ า  นัก เรี ยนที่ มี
ความส าเร็จในชีวิตมาก  ซึ่งก็คือ มีความสุขในชีวิต
มาก  และมี ผลการ เ รี ยนดี  แต่กลั บ เป็ นผู้ ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติน้อย  
 ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยบางเรื่องที่พบผลว่า ผู้ที่
มีอารมณ์ดีมักเป็นผู้ที่มีการตัดสินใจรอบคอบกว่าผู้ที่
อารมณ์ไม่ดี (Hasse&Silbereisen,2011; Morgan, 

Jones, & Harris, 2013) แต่มีผลงานวิจัยหลาย
เรื่องที่แสดงให้เห็นว่า อารมณ์ดีมีความเกี่ยวข้องกับ
ความชอบเสี่ยงอันตรายมาก เช่น ผลการวิจัยของ 
Hu,Xie, & Li (2013) เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์และพฤติกรรมการขับข่ีแบบเสี่ยงอันตราย ที่
ศึกษาในชาวจีนอายุ 20-56 ปี จ านวน 285 คน 
พบว่า ผู้ขับขี่ที่มีอารมณ์ดีมักจะกังวลเกี่ยวกับการ
เกิดอุบัติ เหตุน้อยกว่าผู้ขับขี่ที่อารมณ์ไม่ดี จึงมี
แนวโน้มที่จะขับขี่ด้วยความประมาทมากกว่า 
รวมทั้ง ผลการวิจัยนักศึกษาปริญญาตรีชาวจีน 
(Yuen & Lee, 2003) ปรากฏผลในท านองเดียวกัน
ว่า นักศึกษาที่อารมณ์ดีกลับเป็นผู้ที่ต้องการเสี่ยง
มากกว่าผู้ที่มีอารมณ์ไม่ดี   นอกจากนี้งานวิจัยของ 
วรรณลดา กันต์โฉม (2553) ที่ศึกษาความฉลาดใน
การคบเพ่ือนของนักเรียนมัธยมศึกษา ปรากฏผลที่

น่าสนใจว่า นักเรียนที่มีผลการเรียนสูงกลับเป็นกลุ่ม
เสี่ ยงที่มีความฉลาดในการคบเพ่ือนน้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ า  
 

ข้อ เสนอแนะในการท า วิจั ยในอนาคตและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
 ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะมีข้อดีหลายประการ แต่
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังมีข้อจ ากัดบางประการ
กล่าวคือ งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
เปรียบเทียบ ผลวิจัยที่พบเป็นเพียงการพบปริมาณ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ แม้โมเดลตั้งต้น
จะมาจากรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยมและได้ท า
การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล เพ่ือศึกษาตัวท านาย
และอ านาจท านายทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัว
แปรเชิงเหตุ 3 กลุ่มต่อพฤติกรรม 4 ด้าน และต่อ
ผลลัพธ์ แต่ก็ยังไม่เป็นหลักฐานที่หนักแน่นในที่สุด
ในการแสดงความเป็นสาเหตุและผลระหว่างตัวแปร
เหล่านี้ได้ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเชิงที่ใกล้กับ
การระบุสาเหตุจากผลวิจัยเรื่องนี้ จึงยังเป็นเพียง
การคาดการณ์ที่ควรมีการท าวิจัยทดลองพัฒนาเพ่ือ
ยืนยันผลต่อไป 

 ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนานักเรียน
วัยรุ่นไทยนั้น  บิดามารดาผู้ปกครองและครูอาจารย์
โดยเฉพาะที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในระดั บ
มัธยมศึกษานั้น  ควรใช้ผลวิจัยนี้ร่วมกับองค์ความรู้
ทางด้านนี้ที่ประมวลให้แล้ว ว่าการพัฒนาวัยรุ่น
เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยทั้งทางด้านการ
เดินทางการบริโภคและการคบเพ่ือนนั้น  การ
พัฒนานักเรียนด้านความรู้และทัศนคติต่อพฤติกรรม
ที่น่าปรารถนาได้  จะต้องมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันตน
ทางจิต  แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ และการมุ่งอนาคตและ
ทักษะการควบคุมตนให้นักเรียนด้วย  โดยการมี
แบบอย่างที่ดีจากผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในสถานศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ  โดยต้องเน้น
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เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมีสติในนักเรียนที่เรียนดี
อีกด้วย  จึ งจะเป็นการพัฒนาวัยรุ่นไทยอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์
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