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Abstract
 Purpose: To test the mediating effect of mindfulness on the relationship between stress and 
substance use in secondary school students.
 Design: Descriptive study.
 Methods: Simple random sampling was employed to recruit 233 secondary school students. 
Students were asked to complete 4 questionnaires including general information questionnaire, 
Perceived Stress Scale, Mindful Attention Awareness Scale, and the Alcohol, Smoking and Substance 
Involvement Screening Test. The reliabilities of the questionnaires were .72, .87, .88, respectively.
 Main findings: The results revealed that stress had a negative direct effect on mindfulness  
(β = -.46; p < .001) and positive direct effect on substance use (β = .16; p < .05). Mindfulness had a 
negative direct effect on substance use (β = -.25; p < .001). Moreover, mindfulness mediated the 
relationship between stress and substance use in secondary school students.
 Conclusions and recommendations: Mindfulness mediated the relationship between stress 
and substance use in secondary school students. Findings from this study provided the information 
related to the mediating effect of mindfulness on the relationship between stress and substance use, 
which is important to develop appropriate plans of care and intervention aimed at reducing the 
effect of stress on substance. Therefore, mindfulness based intervention can be beneficial in terms 
of preventing secondary school students from substance use.
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บทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการมีสติต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียด และการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา*

สุดารัตน์ เพียรชอบ, ปร.ด.1  พวงเพชร เกษรสมุทร, ปร.ด.1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านการมีสติต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด	 และการใช้ 

สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา			

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนา		

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำานวน	233	คน	 ได้รับการสุ่มแบบง่าย	และได้ตอบแบบสอบถาม

จำานวน	4	ชุด	ได้แก่	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	แบบวัดการรับรู้ความเครียด	แบบวัดการมีสติ	และแบบวัดการใช้

สารเสพติด	โดยทดสอบความเท่ียงของแบบสอบถามได้ค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ	.72,	.87	และ	.88	ตามลำาดับ

 ผลการวิจัย:	 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด	 การมีสติ	 และการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา	พบว่า	ความเครียดมีอิทธิพลทางลบกับการมีสติ	(β	=	-.46;	p	<	.001)	และมีอิทธิพลทางบวกกับการใช้ 

สารเสพติด	(β	=	.16;	p	<	.05)		การมีสติมีอิทธิพลทางลบกับการใช้สารเสพติด	(β	=	-.25;	p	<	.001)	และการมีสติ 

เป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของความเครียดต่อการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	 การมีสติทำาหน้าท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของความเครียดท่ีมีต่อการใช้สารเสพติด 

ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 ซ่ึงการมีสติเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญในการบรรเทาอิทธิพลของความเครียดท่ีจะส่งผลต่อ 

การใช้สารเสพติด	ดังน้ัน	การพัฒนาโปรแกรมการมีสติจะสามารถป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ได้

คำาสำาคัญ:	ตัวแปรส่งผ่าน	การมีสติ	ความเครียด	นักเรียน	การใช้สารเสพติด
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ความสำาคัญของปัญหา 

	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นประชากรในกลุ่มวัยรุ่น

ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศ	 วัยรุ่นเป็นวัยหัวเล้ียวหัวต่อท่ีสำาคัญเน่ืองจากต้อง

ปรับตัวอย่างมากกับการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านร่างกาย	

จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคม	 ส่งผลให้วัยรุ่นมีความเส่ียง 

ต่อการเกิดปัญหาในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจ	

และความเครียดเป็นปัญหาทางด้านจิตใจท่ีพบได้บ่อยมาก

ในวัยรุ่นท่ีศึกษาในโรงเรียน1	 โดยพบว่านักเรียนวัยรุ่นหรือ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความเครียดในระดับสูงร้อยละ	

57	 และมีความเครียดในระดับรุนแรงมากถึงร้อยละ	 222 

ความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุ	เช่น	การขัดแย้งกับเพ่ือน	

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง	 ความคาดหวังเก่ียวกับผลการเรียน

ของนักเรียน	ปริมาณงานท่ีมากเกินไป	การสอบ	เป็นต้น2,3 

หากนักเรียนมีความเครียดต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน	และ

ไม่สามารถจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตหรือเกิดปัญหาทางด้าน

พฤติกรรมตามมา4

	 ปัญหาทางด้านพฤติกรรมในวัยรุ่นพบว่า	 ปัญหาการ

ใช้สารเสพติดเป็นปัญหาสำาคัญท่ีควรตระหนักเป็นอย่างย่ิง	

จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า	 วัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรม 

การใช้สารเสพติดสูงข้ึน5	และสาเหตุหลักท่ีทำาให้อัตราการ

ใช้สารเสพติดในนักเรียนวัยรุ่นเพ่ิมข้ึน	 คือ	 ความเครียด	 

โดยนักเรียนจะเร่ิมต้นการใช้สารเสพติดด้วยการด่ืม

แอลกอฮอล์	 ซ่ึงอาจนำาไปสู่การใช้สารเสพติดท่ีรุนแรงข้ึน	

และก่อให้เกิดการมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม	เช่น	มีพฤติกรรม

ทางเพศไม่เหมาะสม6	เกิดการต้ังครรภ์ในวัยเรียน	มีปัญหา

พฤติกรรมก้าวร้าว7	 หรืออาจรุนแรงถึงข้ันการกระทำาผิด

กฎหมายได้

	 ดังท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 ความเครียดเป็นส่ิง 

ท่ีนำาไปสู่การเกิดปัญหาการใช้สารเสพติดในนักเรียน	 

ซ่ึงปรากฎการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ

การใช้สารเสพติดมีความซับซ้อน	 ในต่างประเทศได้ทำา 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้ 

สารเสพติดอย่างกว้างขวาง	 โดยผลงานวิจัยพบว่า	

ความเครียดเป็นตัวแปรต้นท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้  

สารเสพติด8	และงานวิจัยท่ีผ่านมาได้อธิบายปรากฏการณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้สารเสพติดว่า	

การมีสติเป็นตัวแปรท่ีมีบทบาทต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเครียดและการใช้สารเสพติด	 โดยการมีสติมีความ

สัมพันธ์ในการยับย้ังการใช้สารเสพติด9,10	 และการมีสติ 

มีอิทธิพลในการเป็นตัวแปรส่งผ่าน	 (mediator)	 ระหว่าง

ความเครียดและการใช้สารเสพติด11  

	 ผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับทฤษฎี

ความเครียดและการเผชิญความเครียด	 (stress	 and	 

coping)	ของ	Lazarus	และ	Folkman12	ซ่ึงกล่าวว่า	เม่ือ

บุคคลเผชิญกับสถานการณ์	 บุคคลจะรับรู้และประเมินว่า

สถานการณ์น้ันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้ามาทำาลาย

ความผาสุกของชีวิตตน	หรือก่อให้เกิดความเครียดหรือไม่	

โดยการประเมินของบุคคลน้ีจะใช้กระบวนการทาง 

ความคิด	สติปัญญา	(cognitive	appraisal)	เพ่ือประเมิน

ข้ันปฐมภูมิ	(primary	appraisal)	ประเมินความสำาคัญและ

ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ว่ามีผลต่อสุขภาพหรือ

ความผาสุกของบุคคลอย่างไร	 ต่อมาจึงเป็นการประเมิน 

ข้ันทุติยภูมิ	 (secondary	appraisal)	 ซ่ึงเป็นการประเมิน

แหล่งประโยชน์ท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล	 เพ่ือ

จัดการกับเหตุการณ์น้ัน	 เม่ือใดท่ีบุคคลประเมินว่า

สถานการณ์น้ันก่อให้เกิดความเครียด	 บุคคลจะดึงแหล่ง

ประโยชน์ภายในหรือภายนอกตนเองมาใช้	และเร่ิมปรับตัว

เพ่ือเผชิญกับปัญหา	 และจะนำามาซ่ึงผลของการปรับตัว	

(adaptational	outcome)	อาจส่งผลในทางท่ีดีหรือไม่ดี

ก็ได้	ข้ึนอยู่กับกระบวนการปรับตัวเพ่ือเผชิญกับสถานการณ์

ของแต่ละบุคคล	 จากทฤษฎีความเครียดและการเผชิญ

ความเครียดอธิบายได้ว่า	หากนักเรียนประเมินสถานการณ์

ว่าอันตรายหรือคุกคามและนำามาซ่ึงการเกิดความเครียด	

นักเรียนจะนำาแหล่งประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนภายในตนเอง	 คือ	

การมีสติมาใช้ในการเผชิญกับปัญหา	โดยการมีสติจะทำาให้

นักเรียนเกิดความตระหนัก	 คิดก่อนทำาส่ิงใดโดยอัตโนมัติ

หรือทันทีทันใดและมีการเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ี 

เหมาะสม13,14	 ซ่ึงจะทำาให้นักเรียนสามารถเผชิญกับ

สถานการณ์น้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และนำามาซ่ึงภาวะ

สุขภาพทางด้านจิตใจ	 หรือการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี	 
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แต่หากนักเรียนไม่มีสติหรือขาดสติก็จะทำาให้นักเรียน 

ไม่สามารถเผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และนำามา

ซ่ึงการมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 เช่น	 การใช้สารเสพติด	

เป็นต้น

	 สำาหรับงานวิจัยท่ีผ่านมาในต่างประเทศมีการศึกษา

ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้

สารเสพติดกว้างขวางซ่ึงพบว่า	 การมีสติทำาหน้าท่ีเป็น

ตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและ 

การใช้สารเสพติด11	 แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษา

เก่ียวกับบทบาทของการมีสติในการทำาหน้าท่ีเป็นตัวแปร

ส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้ 

สารเสพติด	 ซ่ึงความเครียดท่ีเกิดข้ึนในนักเรียนจะรบกวน

การทำาหน้าท่ีหรือการรักษาดุลยภาพของนักเรียน	 

หากนักเรียนไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่าง

เหมาะสม	 อาจส่งผลให้นักเรียนหันไปใช้สารเสพติด 

เพ่ือบรรเทาความเครียดท่ีเกิดข้ึน	แต่หากนักเรียนมีสติ	ซ่ึง

คาดว่าการมีสติจะเป็นตัวแปรส่งผ่านจากความเครียดสู่การ

ใช้สารเสพติด	การมีสติน่าจะสามารถปกป้องนักเรียนจาก 

การมีความเครียดสู่การมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดได้	

ท้ัง น้ีเ พ่ือให้ความเข้าใจการเกิดปรากฎการณ์ของ

ความเครียดท่ีมีต่อการใช้สารเสพติดในนักเรียนมีความ

ชัดเจนย่ิงข้ึน	 งานวิจัยคร้ังน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

บทบาทการเป็นตัวส่งผ่านของการมีสติต่อความสัมพันธ์

ระหว่างความเครียดกับการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา	

การมีสติ

ความเครียด การใช้สารเสพติด

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านการมีสติต่อ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้สารเสพติด 

ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา		

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	(descriptive	

study)	

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในโครงการวิจัยหลักซ่ึงเป็นการพัฒนา 

รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ	และการป้องกันการ

ใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 เป็นนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	 4-6	 ท่ีกำาลังศึกษาในโรงเรียน

รัฐบาลจำานวน	2	แห่ง	และโรงเรียนเอกชนจำานวน	1	แห่ง	

ซ่ึงภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์	 

คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 รับผิดชอบให้

บริการวิชาการด้านสุขภาพจิต	การเลือกห้องเรียนใช้วิธีสุ่ม

ระดับช้ันละ	 2-3	 ห้อง	 ตามสัดส่วนจำานวนห้องเรียนของ

โรงเรียนแต่ละแห่ง	 นักเรียนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ 

คัดเข้า	ได้แก่	อายุ	15	ปีข้ึนไป	และไม่มีประวัติการเจ็บป่วย

ทางจิต	จะได้รับการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง		

 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

	 กลุ่มตัวอย่างในโครงการหลักท้ังส้ิน	620	คน	สำาหรับ

การศึกษาคร้ังน้ีนักวิจัยได้คำานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้	 

Statistical Power Analysis15	 ค่าของ	λ	 ท่ีใช้ในสูตร 
มาจากตาราง	λ	โดยใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี	1)	ระดับนัยสำาคัญ

ท่ี	.05	(a	=	.05)	2)	ตัวแปรต้น	2	ตัว	(u	=	2)	และ	3)	อำานาจ

การทดสอบ	=	.80	เม่ือเปิดตารางได้ค่า	λ	จากตาราง	คือ	
9.713	โดยใช้ค่าอิทธิพล	.20	จากงานวิจัยท่ีผ่านมา14	จะได้

กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยคร้ังน้ีอย่างน้อยจำานวน	233	คน	ผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจำานวน	233	คนจากจำานวน	620	คน	

ด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยโปรแกรม	SPSS	

 เคร่ืองมือการวิจัย

	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ี	ประกอบด้วย	

3	ส่วน	ได้แก่

	 1)	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล	เป็นแบบสอบถาม

ท่ีนักวิจัยสร้างข้ึน	ประกอบด้วยข้อคำาถาม	อายุ	เพศ	ศาสนา	

ระดับช้ันปีการศึกษา	และจำานวนค่าใช้จ่ายท่ีได้รับ

	 2)	แบบวัดการรับรู้ความเครียด	 (perceived	 stress	

scale)16	 จำานวน	 10	 ข้อ	 แบบสอบถามฉบับน้ีใช้วัด

ความเครียดโดยประเมินความรู้สึกและความคิดท่ีเกิดข้ึน
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ในช่วง	 1	 เดือนท่ีผ่านมา	 ข้อคำาถามถูกออกแบบมาเพ่ือ

ประเมินว่าบุคคลรับรู้ว่าส่ิงต่างๆ	ท่ีคาดการณ์ไม่ได้	ควบคุม

ไม่ได้น้ันมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไร	 แบบวัดน้ีเป็นแบบ

มาตรวัดท่ีมีตัวเลือกจำานวน	5	ระดับ	จาก	0	(ไม่เคย)	ถึง	4	 

(บ่อยมาก)	คะแนนรวมอยู่ระหว่าง	0	ถึง	40	โดยคะแนน

สูงสะท้อนถึงการมีความเครียดสูง	 การประเมินความตรง

ตามสภาพ	 (concurrent	 validity)	 พบว่าเช่ือถือได้15  

การประเมินความสอดคล้องภายใน	(internal	consistency)	

ด้วยค่าครอนบาคแอลฟา	(Cronbach’s	alphas)	ในกลุ่ม

นักศึกษาอเมริกันมีค่าระหว่าง	.84	ถึง	.86	เคร่ืองมือถูกนำา

มาใช้ในคนไทยและประเมินความเท่ียงมีค่าครอนบาค

แอลฟาเท่ากับ	 .8817	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	 แบบวัดการรับรู้

ความเครียดได้รับการทดสอบความเท่ียงกับนักเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษาจำานวน	29	คน	ได้ค่าครอนบาคแอลฟา

เท่ากับ	.72

	 3)	แบบวัดการมีสติ	(Mindful	Attention	Awareness	

Scale:	MAAS)18	มีจำานวน	15	ข้อ	ใช้วัดการมีสติ	แบบวัด

เป็นแบบตัวเลือกท่ีมีมาตรวัด	6	ระดับ	จาก	1	(เกือบตลอด

เวลา)	ถึง	6	(ไม่เคยเลย)	คะแนนรวมอยู่ระหว่าง	1	ถึง	90	

โดยค่าคะแนนสูงสะท้อนถึงการมีสติมาก	แบบวัดน้ีมีความ

เท่ียงสูงโดยมีค่าครอนบาคแอลฟาท่ีศึกษาในหลายกลุ่ม

ตัวอย่าง	 ระหว่าง	 .80	 ถึง	 .8718	 แบบวัดฉบับภาษาไทย 

เคยถูกนำาไปใช้ในวัยรุ่นและมีการทดสอบความเท่ียงได้ 

ค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ	.89	ถึง	.9319	นอกจากน้ี	มีการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน	 (confirmatory	 factor	

analysis)	 พบว่า	 แบบวัดน้ีมีความตรงเชิงโครงสร้างท่ี 

เช่ือถือได้20	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	 แบบวัดการมีสติได้รับ 

การทดสอบความเท่ียงกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

จำานวน	29	คน	ได้ค่าครอนบาคแอลฟาเท่ากับ	.87

	 4)	แบบวัดการใช้สารเสพติด	(The	Alcohol,	Smoking	

and Substance Involvement Screening Test;  

ASSIST)21	ประกอบด้วย	8	ข้อคำาถามท่ีวัดประสบการณ์ใน

การใช้แอลกอฮอล์	 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ	 และสารเสพติดชนิด

อ่ืนๆ	จำานวน	9	ชนิด	เป็นระยะเวลาตลอดชีวิตและภายใน

สามเดือนท่ีผ่านมา	โดยคำาถามในข้อท่ี	1	เป็นแบบตัวเลือก	

2	ตัวเลือก	คือ	เคย	และไม่เคย	คำาถามข้อท่ี	2-5	เป็นแบบ

ตัวเลือกท่ีมีมาตรวัด	5	ระดับ	จากไม่เคย	ถึง	เกือบทุกวัน	

และคำาถามข้อท่ี	6-8	เป็นแบบตัวเลือกท่ีมีมาตรวัด	3	ระดับ	

จากไม่เคย	 ถึง	 เคยก่อนสามเดือนน้ี	การคิดคะแนนจะคิด

รวมเฉพาะข้อท่ี	2-7	เท่าน้ัน	โดยจะแสดงผลเป็นค่าคะแนน 

และจุดตัดแสดงถึงระดับการใช้ยาเสพติดแต่ละชนิดว่า	 

น้อย	ปานกลาง	หรือสูง21	การทดสอบคุณภาพของแบบวัด	

ASSIST	ในผู้ป่วยจิตเภทไทย	663	ราย	พบว่า	คุณสมบัติ

ของเคร่ืองมือคัดกรอง	 ASSIST	 ในผู้ป่วยจิตเภทเม่ือเทียบ

กับเคร่ืองมือ	MINI	 International	 Neuropsychiatric	 

Interview	มีค่า	Kappa	agreement	index	เท่ากับ	.51	

โดยมีค่าความไว	 (sensitivity)	ของเคร่ืองมือ	ASSIST	ใน

การแยกผู้ป่วยกลุ่มการใช้สารเสพติดตำ่า	 ปานกลางถึงสูง	

เท่ากับร้อยละ	98.9	และมีค่าความจำาเพาะ	(specificity)	

ร้อยละ	 73.122	 ในการศึกษาคร้ังน้ี	 แบบวัดการใช้ 

สารเสพติดได้รับการทดสอบความเท่ียงกับนักเรียนใน 

ระดับมัธยมศึกษาจำานวน	29	คน	ได้ค่าครอนบาคแอลฟา

เท่ากับ	.88

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง

	 การทำาวิจัยคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ	 และ 

การป้องกันการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	

ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	

จากคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (COA	

No.IRB-NS2016/76.0212)	

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 หลังจากได้รับอนุมัติให้เก็บข้อมูลวิจัยจากผู้อำานวยการ

โรงเรียน	 ผู้วิจัยประสานงานกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวเพ่ือ

ช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการวิจัย	ผู้วิจัยดำาเนิน

การเลือกห้องเรียนด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียนและเข้าพบ

กลุ่มตัวอย่างในช่ัวโมงวิชาแนะแนวจำานวน	2	คร้ัง	โดยการ

พบกันคร้ังท่ี	 1	 ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์การวิจัย	 

โดยนักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยจะได้รับเอกสาร	 2	

ชุด	 คือ	 เอกสารช้ีแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย	และหนังสือ

แสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย	 และให้นักเรียนนำา

เอกสารดังกล่าวกลับบ้านเพ่ือไปให้บิดา	 มารดา	 หรือ 

ผู้ปกครองพิจารณารายละเอียดของโครงการวิจัย	 และ 
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เม่ือผู้ปกครองได้ทำาความเข้าใจแล้ว	หากมีข้อสงสัยสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโครงการวิจัยเพ่ิมเติมกับ 
ผู้วิจัยได้ตามท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ท่ีได้แจ้งไว้	 และหาก
บิดา	 มารดาหรือผู้ปกครองยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วม
โครงการวิจัยขอให้ลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับ	พร้อมกันน้ี
หากตัวนักเรียนเองยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยขอให้
นักเรียนลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับเช่นกัน	 จากน้ันให้
นักเรียนนำาเอกสารท้ังสองฉบับมาคืนในการพบกับผู้วิจัยใน
คร้ังท่ี	2	ตามวัน	เวลาท่ีนัดหมาย	สำาหรับการพบนักเรียน
คร้ังท่ี	2	ผู้วิจัยจะดำาเนินการเก็บข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ให้แก่นักเรียนท่ีบิดา/มารดา	หรือผู้ปกครองยินยอมเข้าร่วม
การวิจัยเท่าน้ัน	 นักเรียนจะตอบแบบสอบด้วยตนเองโดย
การตอบแบบสอบถามจะใช้เวลาประมาณ	 10-20	 นาที	
และหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถซักถามส่ิงท่ีไม่เข้าใจได้
โดยผู้วิจัยจะไม่ช้ีนำาคำาตอบ	ภายหลังทำาแบบสอบถามเสร็จ
ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำาตอบ	และนำา
ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามท้ังหมดไปวิเคราะห์
ตามวิธีการทางสถิติต่อไป		
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ดำาเนิน
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นปัจจัยส่วนบุคคลและตัวแปร
แต่ละตัวด้วยสถิติพรรณนา	 และวิเคราะห์อิทธิพลของ
ความเครียดต่อการใช้สารเสพติดโดยส่งผ่านการมีสติ	 
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเส้นตรงแบบง่าย	 (simple	 
regression	 analysis)	 และการวิเคราะห์การถดถอยเส้น
ตรงแบบพหุคูณ	 (multiple	 regression	analysis)	ตาม
ข้ันตอนการทดสอบตัวแปรส่งผ่านตามแนวคิดของ	Baron	
และ	Kenny23

	 นักวิจัยทดสอบข้อตกลงเบ้ืองต้นของการใช้สถิติ
วิเคราะห์ถดถอย	และทำาการตรวจสอบอิทธิพลของตัวแปร
ส่งผ่านการมีสติ	ประกอบด้วย	4	ข้ันตอน	(รูปท่ี	2)	ดังน้ี		

	 1)	การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระท่ีมีต่อ
ตัวแปรตาม	 (ค่า	 c)	 2)	 การวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร
อิสระท่ีมีต่อตัวแปรส่งผ่าน	(ค่า	a)	3)	การวิเคราะห์อิทธิพล
ของตัวแปรอิสระและตัวแปรส่งผ่านท่ีมีต่อตัวแปรตาม	 
ซ่ึงจะได้อิทธิพลทางตรงท่ีเหลืออยู่ของ	 x	 ท่ีมีต่อ	 y	 เม่ือ
ควบคุมตัวแปร	ส่งผ่านให้มีค่าคงท่ี	(ค่า	c	́)	และจะได้อิทธิพล
ของตัวแปรส่งผ่านท่ีมีต่อตัวแปรตาม	 เม่ือควบคุมตัวแปร
อิสระให้มีค่าคงท่ี	 (ค่า	 b)	 และ	 4)	 นำาค่าสัมประสิทธ์ิมา
พิจารณาลักษณะของอิทธิพลการส่งผ่าน	 โดยมีหลักการ
ดังน้ี	1)	ค่า	c	́	ไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	การส่งผ่านแบบ
สมบูรณ์	(complete	mediation)	2)	ค่า	c	́	พบนัยสำาคัญ
ทางสถิตให้เปรียบเทียบค่า	c	และ	c	́	โดย	c	́<	c	คือ	การส่งผ่าน
แบบบางส่วน	(partial	mediation)	และ	3)	ค่า	a	หรือ	b	 
ไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ	คือ	ไม่มีการส่งผ่านเกิดข้ึน14

ผลการวิจัย
	 ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี	 มีจำานวน	 233	 คนโดยมีอายุ
เฉล่ีย	15.74	 ปี	 (SD	=	 .77)	 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
คิดเป็นร้อยละ	 90.3	 เป็นเพศชายร้อยละ	 66.5	 อยู่ใน
ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	4	ร้อยละ	53.9		
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี	 5	 ร้อยละ	 39.1	 และมัธยมศึกษาช้ัน 
ปีท่ี	 6	 ร้อยละ	 7.0	 ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีเงินใช้จ่ายเฉล่ีย	
160.53	บาทต่อวัน	(SD	=	71.49)		
	 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด	 
การมีสติ	 และการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	พบว่า	ความเครียดมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
การมีสติ	(r	=	-.46;	p	<	.001)	และมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการใช้สารเสพติด	(r	=	.16;	p	<	.05)	นอกจากน้ีการ 
มีสติมีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้สารเสพติด	(r	=	-.25;	 
p	<	.001)	(ตารางท่ี	1)			

การมีสติ

ความเครียด การใช้สารเสพติด

รูปท่ี 2 การวิเคราะห์พหุคูณเพ่ือทดสอบอิทธิพลของความเครียดต่อการใช้สารเสพติดโดยส่งผ่านการมีสติ 

(*p < .05, ***p < .001, ns = not significant)

a	=	-.46***

c	=	.16*

b	=	-.25***

c	́=	-.05ns
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ตารางท่ี 1	 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด	การมีสติ	และการใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตารางท่ี 2	 การวิเคราะห์พหุคูณเพ่ือทดสอบอิทธิพลของความเครียดต่อการใช้สารเสพติดโดยส่งผ่านการมีสติ

 ตัวแปร 1 2 3
1.	ความเครียด	 1.00	 	
2.	การมีสติ	 			-.46**	 1.00	
3.	การใช้สารเสพติด	 			.16*	 			-.25**	 1.00
*p < .05; **p < .001

	 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลของความเครียดต่อ

การใช้สารเสพติด	 โดยส่งผ่านการมีสติตามกระบวนการ

วิเคราะห์ตัวแปรส่งผ่านของ	Baron	และ	Kenny23	พบว่า	

อิทธิพลของความเครียดท่ีมีต่อการมีสติอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ	(a	=	-.46;	p	<	.001)	2)	อิทธิพลของการมีสติต่อ

การใช้สารเสพติด	(b	=	-.25;	p	<	.001)	3)	อิทธิพลของ

ความเครียดและการมีสติท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด	ท้ังน้ี

มีการควบคุมอิทธิพลของการมีสติ	 (c	 =́	 .05;	 p	=	 .50)	 

ซ่ึงหากค่า	 c	 ไม่พบนัยสำาคัญทางสถิติ	 แสดงว่าการมีสติ 

ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์	 (complete	

mediator)	(ตารางท่ี	2	และ	รูปท่ี	2)

 ข้ันตอนการวิเคราะห์ R2adj F B β p-value 95% CI
ข้ันตอนท่ี 1 (ค่า c)      

	-	การวิเคราะห์อิทธิพลของความเครียดท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด	 .02	 		5.72	 	.33	 		.16	 .02	 .06,	.61

ข้ันตอนท่ี 2 (ค่า a)      

	-	การวิเคราะห์อิทธิพลของความเครียดท่ีมีผลต่อการมีสติ		 .21	 61.10	 -.98	 -	.46	 <.001	 -1.27,	-.73

ข้ันตอนท่ี 3        

	-	การวิเคราะห์การถดถอยของการมีสติท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด	(ค่า b)	 .06	 15.69	 -.25	 -	.25	 <.001	 -.38,	-.12

	-	การวิเคราะห์การถดถอยของความเครียดท่ีมีผลต่อการใช้สารเสพติด	 .06	 		8.05	 	.10	 		.05	 .50	 -.20,	.41

			โดยควบคุมอิทธิพลของการมีสติ	(ค่า c ́)

การอภิปรายผล
	 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรความเครียด	การมีสติ	และการใช้สารเสพติด	และ
ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านการมีสติต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความเครียดและการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	ผลการศึกษา	พบว่า	ความเครียดมีอิทธิพลต่อ
การใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 เน่ืองจาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น	 ซ่ึงเป็นวัยท่ีมี 
การเปล่ียนผ่านจากวัยเด็กเป็นวัยผู้ใหญ่	และต้องเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 และสังคม 
อย่างมาก	 ซ่ึงก่อให้เกิดความเครียด	 ร่วมกับการท่ีนักเรียน
อยู่ในช่วงท่ีกำาลังศึกษาเล่าเรียน	 อาจจะเกิดความเครียด 

จากหลายสาเหตุ	เช่น	การขัดแย้งกับเพ่ือนหรือผู้ปกครอง	
หรือความคาดหวังเก่ียวกับผลการเรียน2,3	โดยความเครียด 
จะเกิดข้ึนเม่ือนักเรียนประเมินการเปล่ียนแปลงหรือ
สถานการณ์ท่ีประสบน้ันเป็นส่ิงคุกคามและมากเกินกว่า 
ท่ีจะจัดการได้	 นักเรียนจึงพยายามปรับตัวโดยใช้วิธีการ
ต่างๆ	 ในการเผชิญความเครียด	 ท้ังแบบท่ีมุ่งจัดการกับ
ปัญหาโดยตรงและแบบท่ีมุ่งจัดการกับอารมณ์12	 ซ่ึงหาก
นักเรียนเลือกใช้วิธีการท่ีไม่มีประสิทธิภาพ	 เช่น	 การมุ่ง
จัดการกับอารมณ์โดยการหลีกหนีปัญหาจะส่งผลให้เกิด
การแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	เช่น	การใช้ยาเสพติด24	

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา	 ซ่ึงรายงานว่า
ความเครียดของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนปรับตัวไม่ 
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เหมาะสมและเกิดพฤติกรรมการใช้สารเสพติดข้ึน24 
นอกจากความเครียดจะส่งผลให้เกิดการใช้สารเสพติดแล้ว	
ความเครียดยังส่งผลทางลบต่อการมีสติของนักเรียน	 
หากนักเรียนมีความเครียดในระดับท่ีสูงจะส่งผลให้ระดับ
การมีสติลดลง	สอดคล้องกับผลงานวิจัยท่ีผ่านมา	ซ่ึงพบว่า
ความเครียดส่งผลให้ระดับการมีสติลดลง	 โดยเม่ือเกิด
ความเครียดจะส่งผลรบกวนกระบวนการทำางานของ
ร่างกายและจิตใจ	 โดยเฉพาะจะรบกวนกระบวนการคิด	
ความต้ังใจหรือสมาธิของบุคคล	 และทำาให้ระดับการมีสติ
ลดลง	 หรือการตระหนักรู้ต่อ ส่ิงรอบข้างลดลง25  
ผลการศึกษาในคร้ังน้ียังแสดงให้เห็นว่าการมีสติส่งผล 
ทางลบต่อการใช้สารเสพติด	เน่ืองจากการมีสติช่วยให้เกิด
การตระหนัก	 คิดไตร่ตรอง	 และเลือกวิธีการในการเผชิญ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม13,14	 ซ่ึงจะทำาให้นักเรียนสามารถ
เผชิญกับสถานการณ์น้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 แต่หาก
นักเรียนไม่มีสติจะทำาให้นักเรียนไม่สามารถเลือกวิธีการ
เผชิญปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และนำามาซ่ึงการมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	เช่น	การใช้สารเสพติด25	สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ	Bowen	และ	Enkema14	รายงานว่าการ
มีสติจะทำาให้เกิดความตระหนัก	คิด	และยับย้ังใจในการใช้ 
สารเสพติดได้
	 ผลการศึกษาบทบาทการเป็นตัวแปรส่งผ่านของการ
มีสติต่อความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการใช้ 
สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	พบว่า	 การมีสติ 
ทำาหน้าท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของความเครียดท่ีมีต่อ
การใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	เม่ือนักเรียน
มีความเครียดเกิดข้ึน	 ความเครียดน้ีจะนำาไปสู่การใช้ 
สารเสพติดหรือไม่น้ันข้ึนกับการท่ีนักเรียนมีระดับการมีสติ
มากน้อยเพียงใด	 หากนักเรียนมีระดับของการมีสติสูง 
จะสามารถปกป้องการใช้สารเสพติดได้	โดยตลอดช่วงเวลา 
การใช้ชีวิตและการเรียนหนังสือของนักเรียนต้องเผชิญ 
กับความเครียด	 โดยความเครียดเกิดข้ึนจากการประเมิน
สถานการณ์ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเข้ามาทำาลายความ
ผาสุกของชีวิต	การประเมินของนักเรียนน้ีจะใช้กระบวนการ

ทางความคิดสติปัญญาเพ่ือประเมินแหล่งประโยชน์ท้ัง
ภายในและภายนอกตัวบุคคลเพ่ือจัดการกับเหตุการณ์น้ัน	
หากนักเรียนประเมินสถานการณ์ว่าสถานการณ์น้ันก่อให้
เกิดความเครียดจะดึงแหล่งประโยชน์ตนเองมาใช้12	โดยใน
ท่ีน้ีนักเรียนได้ดึงแหล่งประโยชน์ท่ีมีอยู่ภายในตนเอง 
ซ่ึงในท่ีน้ีคือการมีสติ	 ซ่ึงการมีสติ	 คือ	 ความสามารถของ
บุคคลในการตระหนักรู้ในความคิด	ความรู้สึก	หรือมีสมาธิ 
ในกิจกรรมท่ีกำาลังทำาอยู่ในปัจจุบัน26	 การมีสติเป็นแหล่ง
ประโยชน์ท่ีมีอยู่ในตัวนักเรียน	เพ่ือนำามาช่วยในการจัดการ
กับความเครียดและนำามาซ่ึงผลลัพธ์ของการปรับตัว	 คือ	
พฤติกรรมการใช้หรือไม่ใช้สารเสพติด	 โดยเม่ือนักเรียนท่ีมี
ความเครียดเกิดข้ึนหากมีการมีสติอยู่ในระดับสูงจะส่งผล
ให้มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดท่ีน้อยลงหรือไม่มีเลย	 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีคล้ายคลึงกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา	 
ซ่ึงศึกษาบทบาทการส่งผ่านของการมีสติต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่และลูก	 ซ่ึงเป็น
ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวกับการใช้สารเสพติดใน
กลุ่มนักศึกษาหญิง	ผลการศึกษาพบว่า	การมีสติทำาหน้าท่ี
เป็นตัวแปรส่งผ่านความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ง
ระหว่างพ่อแม่และลูกกับการใช้สารเสพติด	 โดยหาก
นักศึกษาหญิงมีสติในระดับสูงจะสามารถบรรเทาการเกิด
ปัญหาการใช้สารเสพติดได้เช่นกัน11 

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 การมีสติทำาหน้าท่ีเป็นตัวแปรส่งผ่านอิทธิพลของ
ความเครียดท่ีมีต่อการใช้สารเสพติดในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	 โดยหากเม่ือนักเรียนมีความเครียดเกิดข้ึน	 
ความเครียดน้ีจะนำาไปสู่การใช้สารเสพติดหรือไม่น้ัน 
ข้ึนอยู่กับระดับการมีสติท่ีมีอยู่ในตัวนักเรียน	ดังน้ันพยาบาล
ควรให้ความสำาคัญในการประเมินภาวะเครียดของนักเรียน	
พร้อมกับการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการมีสติและ 
การจัดการกับความเครียดท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหาการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นในระดับ
มัธยมศึกษา	
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