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Abstract 
Alcohol is one of the factors that causes the undergraduate students to have the behavior 

that is prone to affect themselves, people close to them, and the society. This research aimed to           
1) compare the drinking behavior among Thai undergraduate students with different biosocial 
factors, and 2) develop and validate the causal relationship model between drinking behavior and 
consequences in undergraduate students. Stratified random sampling was used to select 6,000 
samples from the undergraduate students. A self-administered questionnaire was used to collect 
research data, having the reliability of 0.92. The response rate was 67.53 of percent. The research 
results revealed that there were 7 biosocial factors that affected drinking behavior:  age, sex, 
religion, year of education achievement, area of study, and university, and had 0.05 statistically 
significant interaction effects with the other biosocial factor: race, (R = 0.87). The development 
and validation of the causal relationship model between the drinking behavior and consequent 
behaviors in undergraduate students showed that the alcohol strongest expectancy factor had the 
most strongest effect (75 percent), while the factor of social tolerance to alcohol had 56 percent. 
The drinking behavior factor had positive effect on the change in drinking behavior at 53 percent, 
but had negative effect on consequent behaviors at 10 percent.  
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการด่ืมและผลกระทบ 
ในนิสิต/นักศึกษาไทย1 

 

วิชุดา กิจธรธรรม2
 
 

บทคัดย่อ 
แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหน่ึงที่เป็นสาเหตุให้นิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงส่งผลกระทบต่อตนเองบุคคล

ใกล้ชิด และสังคม การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา 
ที่มีปัจจัยชีวสังคมแตกต่างกัน และ 2) พัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
พฤติกรรมการดื่มและผลกระทบในนิสิต/นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษา    
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในปีการศึกษา 2553 มีจํานวน 6,000 คน 
ถูกคัดเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบรายงานตนเอง มีค่า 
ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ ที่ 0.92 มีอัตราการตอบกลับร้อยละ 70.03 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยชีวสังคมที่มีผล  
ต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา มี 7 ด้าน คือ เพศ อายุ ศาสนา ช้ันปีการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาขาวิชาที่ศึกษา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา และมีอิทธิพลร่วมกันกับปัจจัยชีวสังคมอีก 1 ด้าน     
คือ เช้ือชาติส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสถิติ (R) เท่ากับ 
0.87 ผลการพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการด่ืมและผลกระทบ      
ของการด่ืมในนิสิต/นักศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/
นักศึกษามากที่สุด คือ ตัวแปรความคาดหวังผลจากการด่ืมแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับร้อยละ 75 
ขณะที่ตัวแปรความทนเชิงสังคมในการด่ืมแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลร้อยละ 56 ตัวแปรพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา มีอิทธิพลทางบวกต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืมร้อยละ 53 
แต่มีอิทธิพลทางลบต่อพฤติกรรมผลกระทบของการด่ืมร้อยละ 10  

 
คําสําคญั: พฤติกรรมการด่ืม ผลกระทบของการด่ืม ความคาดหวังผลของแอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
    ในการด่ืมแอลกอฮอล์ นิสิต/นักศึกษาไทย  

    
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 งานวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส), ประเทศไทย 
2  อาจารย์ ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
ประเทศไทยมีสถิติการบริโภคแอลกอฮอล์

ต่อหัวต่อปีติดอันดับ 5 ของโลก ซึ่งขณะน้ีพบว่า
แนวโน้มของอายุเฉลี่ยของผู้ที่เริ่มด่ืมแอลกอฮอล์
ครั้งแรกอยู่ที่ 19.4 ปี (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2551) 
ผลการสํารวจสถิติการด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย 
ในปี  2546-2547 พบว่า  นิ สิ ต/ นั กศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษามี อัตราการด่ืมแอลกอฮอล์             
ร้อยละ 49.72 (ยุพดี ศิริวรรณ, 2551) และยังเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการขยายตัวของธุรกิจหรือ           
เป็นกลุ่มนักด่ืมหน้าใหม่ การด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นิสิต/นักศึกษาทําให้เกิดผลเสียทั้งในด้านพฤติกรรม 
สุขภาพและการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น ขาดเรียน 
ไม่ส่งการบ้าน ทะเลาะกับเพ่ือน และมีเพศสัมพันธ์
โดยไม่ป้องกัน ทําผิดกฎหมาย มีปัญหาสุขภาพ      
ในเพศหญิง ย่ิง ด่ืมมากก็ทําให้มี เสี่ ยงต่อการมี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ ต้ังใจและถูกกระทําทางเพศ 
(Ullman, Karabatsos, & Koss, 1996; Ham and 
Hope, 2003) นอกจากน้ีจากการศึกษาผลกระทบ
ของการด่ืมแอลกอฮอล์ด้านการเรียนของนิสิต/
นักศึกษาต่างประเทศจํานวน 37,000 คน ใน 66 
สถาบ ันพบว ่า  ม ีน ิส ิต/น ักศ ึกษา  ร ้อยละ  38        
ไม่ประสบความสําเร็จในด้านการเรียน คาดว่าใน  
แต่ละปีจะมีนิสิต/นักศึกษาที่ด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว 
เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถถึงร้อยละ 32 (Wechsler, 
Davenport, Dowdall, Moneykens, & Castill, 
1994; Hingston et al., 2001 อ้างถึงใน Ham and 
Hope, 2003)  

นิสิต/นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ใน
การด่ืมแอลกอฮอล์และมีปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งปัญหา 
ผลกระทบจากการด่ืมที่มีความแตกต่างจาก
ประชากรโดยทั่วไป (Bear, 2002 อ้างถึงใน Ham 
& Hope, 2003) ปัจจัยทางชีวสังคมเช่น อายุ เพศ 
เช้ือชาติ ศาสนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างก็มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมของนิสิต/นักศึกษา จากผล
การศึกษาของลันสตรอม ในปี พ.ศ. 2528 พบว่า 
นิสิต/นักศึกษาที่มีอายุ 21 ปี เป็นกลุ่มที่ก่อปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงมากสุด (Lonnstrom, 1985 อ้างถึงใน 
Alexander, Toomey, Erickson, 2005) จาก
การศึกษาผลของการควบคุมอายุที่มีต่อการด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างหนักโดยศึกษาในมหาวิทยาลัย 
32 แห่งในสหรัฐอเมริกาของ สไครบเนอร์ ในปี พ.ศ. 
2553 พบว่า นิสิต/นักศึกษาที่มีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์            
ที่ กําหนด จะมีการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ
ปริมาณการด่ืม “ปริมาณการด่ืมในระดับปกติ”  
ตามการรับรู้ของนิสิต/นักศึกษา หมายถึง การด่ืม
มากเท่าที่ร่างกายจะรับได้ ซึ่งจะมีปริมาณมากกว่า
การด่ืมในระดับปกติตามความหมายโดยทั่วไป 
ดั ง น้ัน  ถ้ า นิสิ ต / นักศึ กษาไ ด้รั บอ นุมั ติ ใ ห้ ด่ืม
แอลกอฮอล์ในขณะที่มีอายุตํ่ากว่าเกณฑ์ ที่กําหนด 
จะส่งผลให้มีนิสิต/นักศึกษาด่ืมแอลกอฮอล์อย่าง
หนักเพิ่มมากขึ้น (Scribner et al., 2010) จาก    
การวิจัยถึงความแตกต่างระหว่างเพศที่ผ่านมาใน
อดีตกว่า 50 ปี พบว่านิสิต/นักศึกษาเพศชายด่ืม
แอลกอฮอล์มากกว่าเพศหญิง เช่น การศึกษาของ 
สเตราส์ และบาคอน ในปี พ.ศ. 2496 (Straus & 
Bacon, 1953) ที่ศึกษากับนิสิต/นักศึกษา 17,000 
สถาบัน และผลการศึกษาในระยะต่อๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ แคนาดา 
ออสเตรเลีย อินเดีย และอังกฤษ มากกว่า 22 เรื่อง
ยืนยันว่า มีความแตกต่างมีทั้งในด้านของปริมาณ
ในการด่ืมแต่ละครั้งและความถี่ในการด่ืม เช่ือว่า 
ความแตกต่างดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากความ
คาดหวังเ ก่ียวกับบทบาททางสั งคมท่ีมีความ
แตก ต่ า ง กั น ร ะห ว่ า ง เพศช าย กั บ เพศหญิ ง           
แต่การศึกษาในระยะต่อมาของวิลสแนคและ    
วิลสแนคในปี พ.ศ. 2521 กลับพบว่า มีการเพ่ิม
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จํานวนของเพศหญิงที่ ด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้น      
เช่ือว่าเป็นผลจากการที่เพศหญิงมีบทบาทในสังคม
มากข้ึน (Wilsnack & Wilsnack, 1978) จาก
การศึกษาของอิงส์และแฮนสัน ในปี พ.ศ. 2533        
ยั งแสดงให้ เ ห็น ว่ า  ความแตกต่างในการ ด่ืม
แอลกอฮอล์ระหว่างเพศเร่ิมลดน้อยลงในระยะ    
ต่อๆ มา (Engs & Hanson, 1990) ความแตกต่าง
ทางด้านสรีรวิทยาระหว่างเพศชายกับเพศหญิง      
ทําให้เพศหญิงมีการสะสมแอลกอฮอล์ในร่างกาย     
ได้รวดเร็วกว่าแม้ว่าจะด่ืมน้อยกว่า และมักจะด่ืม 
ในปริมาณที่มากกว่าที่ได้ต้ังใจไว้แล้ว (Maggs, 1997 
อ้างถึงใน Borsari, Murphy, & Barnett, 2007) 
ในด้านของผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอล์ พบว่า
นิสิต/นักศึกษาเพศชายมีพฤติกรรมผลกระทบเชิงลบ
มากกว่านิสิต/นักศึกษาเพศหญิง เช่น หลังด่ืม
แอลกอฮอล์มากกว่า 3 แก้วแล้วนิสิต/นักศึกษาเพศ
ชายยังขับรถ และมีปัญหากับครอบครัว ญาติ เพ่ือน 
เพ่ือนบ้าน โรงเรียน และนายจ้าง ทําผิดกฎหมาย 
มีปัญหาสุขภาพ และได้รับบาดเจ็บมากกว่านิสิต/
นักศึกษาเพศหญิง (Johnson & Sedlacek, 1979; 
Kozicki, 1982) ในด้านของเช้ือชาติพบว่า นิสิต/
นักศึกษาผิวขาวจะด่ืมมากกว่านิสิต/นักศึกษาเอเชีย
และนิสิต/นักศึกษาผิวดํา (Li, 2008) การนับถือ
ศาสนามีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ นิสิต/นักศึกษา 
จากการศึกษาพบว่า นิสิต/นักศึกษาที่เช่ือมั่นในคํา
สอนของศาสนาจะด่ืมแอลกอฮอล์น้อยกว่านิสิต/
นักศึกษาที่ ไม่ นับถือศาสนาใดๆ  (Templin & 
Martin, 1999) จากการศึกษาของแฮนสันและอิงส์
ในปี พ.ศ. 2530 พบว่าการด่ืมของนิสิต/นักศึกษา 
จะลดน้อยลงในกลุ่มของนิสิต/นักศึกษาที่นับถือ
ศ าสนาที่ มี ข้ อ บัญญั ติ เ ก่ี ย ว กั บก า ร ห้ า ม ด่ื ม
แอลกอฮอล์ นิสิต/นักศึกษาที่คิดว่าศาสนายังมี
ความสําคัญต่อตนจะด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 66.3 
แต่นิสิต/นักศึกษาท่ีคิดว่าศาสนาไม่มีความสําคัญต่อ

การด่ืมแอลกอฮอล์ของตน จะด่ืมมากถึงร้อยละ 
89.5 (Hanson & Engs, 1987) ผลการศึกษาท่ี
คล้ายคลึงกันน้ียังพบได้ในการศึกษาของเบนสันและ
โดโนฮิว ในปี พ.ศ. 2532 ที่พบว่า นิสิต/นักศึกษาที่
ไม่นับถือศาสนาใดๆ เลยจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเป็นนักด่ืม (Benson &  Donohue, 1989) 
นิสิต/นักศึกษาที่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
จะด่ืมมากและด่ืมบ่อยกว่านิสิต/นักศึกษาที่เข้าร่วม 
กิจกรรมทางศาสนา (Templin, 2011) ช้ันปี
การศึกษา มีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/
นักศึกษา แต่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจน 
เช่น จากการศึกษา โดยเพรสลีย์ เมลแมน คาชิด 
และโลท์ลิเทอร์ในปี พ.ศ. 2539 พบว่า มีนิสิต/
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 13.9 ช้ันปี
อ่ืนๆ ร้อยละ 14.8 ด่ืมแอลกอฮอล์ อย่างหนักเพียง 
1 ครั้ง ในระยะ 2 สัปดาห์แรก และนิสิต/นักศึกษา
ทั้งสองกลุ่มร้อยละ 3.8 ด่ืมแอลกอฮอล์อย่างหนัก
ประมาณ 6–9 ครั้ง ในระยะ 2 สัปดาห์ (Presley, 
Meilman, Cashin, & Leichliter, 1997) จาก
การศึกษาของแพสแครีล่า ในปี 2550 (Pascarella 
et al., 2007) พบว่า มีนิสิต/นักศึกษาที่ด่ืมหนัก  
ในกลุ่ มของช้ันปีที่  1 น้อยกว่า ช้ันปีที่ สู งกว่า         
ผลการศึกษาของสปิทเลอร์ และทอมป์สันใน     
พ.ศ. 2549 พบว่า นิสิต/นักศึกษาจะมีปัญหาจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วทันทีที่เริ่มก้าว  
เข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในนิสิต/
นักศึกษาที่เลือกสภาพแวดล้อมที่โน้มเอียงเข้าหา 
การด่ืมแอลกอฮอล์ (Spitler & Thompson, 2006) 
จากการสํารวจการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/
นักศึกษาโดยสถาบันหลักในด้านอุดมศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. 2547 พบว่า นิสิต/
นักศึกษาช้ันปีที่หน่ึงที่ ด่ืมหนัก มีร้อยละ 45.3 
ในขณะที่ช้ันปีที่ 2 มีร้อยละ 49.1 ช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 
51.6 และช้ันปีที่  4 ร้อยละ 52.8 (American 
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Alcohol & Drug Information Foundation, 
2006) นอกจากน้ีจากการรายงานผลการศึกษาของ 
National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (2002) พบว่า ในระยะ 6 สัปดาห์แรก
ของการเป็นนิสิต/นักศึกษาถือได้ว่าเป็นระยะเวลา
วิกฤตที่จะทําให้ นิสิต/นักศึกษาด่ืมอย่างหนัก
จนกระทั่งไม่สามารถปรับตัวต่อการมีชีวิตในร้ัว
มหาวิทยาลัย และยังพบว่ามีนิสิต/นักศึกษาถึง 1 
ใน 3 ที่ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนสถานะ
จากการเป็นนักเรียนสู่การเป็นนิสิต/นักศึกษาและ
ทําให้ไม่สามารถผ่านเข้าเรียนต่อในช้ันปีที่สองได้ 
นิสิต/นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมตํ่าจะเป็นผู้ที่ด่ืม
แอลกอฮอล์อ ย่างหนักด้วยเ ช่น กัน  (Perkins, 
2002) นอกจากน้ีบุคคลรอบข้างยังมีอิทธิพลต่อ
การด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา แม้ว่าการ
เป็นนิสิต/นักศึกษาจะมีความเป็นอิสระในการดูแล
ตนเอง แต่อิทธิพลของครอบครัวที่ได้รับต้ังแต่ในวัย
เด็กมีผลต่อการด่ืมแอลกอฮอล์เมื่อเป็นนิสิต/
นักศึกษา รวมท้ังการเลือกคบเพ่ือน ผลการวิจัย
หลายเร่ืองพบว่า มีความสัมพันธ์กันระหว่างเจตคติ
ต่อการด่ืมแอลกอฮอล์ของบิดามารดากับพฤติกรรม
การด่ืมของนิสิต/นักศึกษา และจากการศึกษาของ
แอนเดอร์สันและเฮนร่ี ในปี พ.ศ. 2537 พบว่า มี
บ่อยคร้ังที่ประสบการณ์การด่ืมแอลกอฮอล์ครั้ง
แรกของนิสิต/ นักศึกษาเ กิดขึ้นในครอบครัว
(Anderson & Henry, 1994) การเอาใจใส่ติดตาม
ของ บิดามารดา ในการแ ก้ ไข ปัญหาการ ด่ืม
แอลกอฮอล์และผลกระทบของการด่ืมแอลกอฮอล์
จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นิสิต/นักศึกษา และอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนจะลดลง
ถ้าบิดามารดา มีความเข้มงวดต่อการด่ืมแอลกอฮอล์
ของนิสิต/นักศึกษา แต่ถ้าเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว
ความสัมพันธ์ลักษณะน้ีจะลดน้อยลง แต่จะได้รับ

อิทธิพลจากเพ่ือนเพ่ิมมากขึ้น (Borsari, Murphy, 
& Barnett, 2007)  

นอกจากปัจจัยชีวสังคมท่ีกล่าวมาข้างต้น
จะมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของนิสิต/
นักศึกษาแล้ว ยังมี ปัจจัยทางจิตวิทยาเข้ามา
เก่ียวข้องได้แก่ 1) ความทนเชิงสังคมในการด่ืม
แอลกอฮอล์ (Social tolerance to drinking)        
ซึ่งเป็นการรับรู้ความสามารถของตนเองในการด่ืม
แอลกอฮอล์ เมื่ อ เป รียบเ ทียบ กับกลุ่ ม เ พ่ือน        
จากการศึกษาโดย Australian Drug Foundation 
พบว่าเมื่อด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้นจะทําให้ร่างกาย    
มีความทนต่อฤทธ์ิของแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น และ      
ถ้าต้องการผลจากการด่ืมแอลกอฮอล์ เท่าเดิม          
ก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นด้วย
เช่นกัน (Australian Drug Foundation, 2006) 
มอลเลตและคณะมีแนวคิดว่า ถ้าบุคคลรับรู้ว่าตน
สามารถที่จะด่ืมแอลกอฮอล์ได้มากกว่าคนรอบข้าง
ก็จะทําให้คนผู้น้ันด่ืมในปริมาณที่มาก ซึ่งในที่สุดจะ
ทําให้เสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นติดตามมา (Mallett, 
Banchrach, & Turrisi, 2008) 2) ความคาดหวัง
ผลของแอลกอฮอล์ (Alcohol expectancy) หรือ
ความเ ช่ือในผลลัพ ธ์ที่ จะ เกิดขึ้นจากการ ด่ืม
แอลกอฮอล์ ความคาดหวังผลที่ได้จากการด่ืม
แอลกอฮอล์ มีความสัมพันธ์กับปริมาณการด่ืม     
ย่ิงมีความคาดหวังผลที่ได้ จากการด่ืมแอลกอฮอล์
มากเท่าใดก็จะทําให้การรักษามีผลลัพธ์เลวลงมาก
เท่าน้ัน และย่ิงมี  ความคาดหวังผลที่ได้จากการด่ืม
แอลกอฮอล์น้อยลงเท่าใดก็จะทําให้การรักษามี
ผลลัพธ์ดีมากขึ้นเท่าน้ัน (Jones et al., 2011)  

ข้อมูล ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้ เห็นถึ ง
อิทธิพลของปัจจัยชีวสังคมได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ 
ศาสนา ชั้นปีการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ศึกษา และปัจจัย  
ทางจิตวิทยาได้แก่ ความทนเชิงสังคมในการด่ืม
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แอลกอฮอล์ และความคาดหวังผลของแอลกอฮอล์
ที่มี ต่อการมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลกระทบของการด่ืมแอลกอฮอล์ ในนิสิต/นักศึกษา 
ซึ่งปัญหาผลกระทบนับวันจะเพ่ิมมากขึ้น แสดงให้
เห็นว่าสังคมไทยก็ยังคงต้องการ องค์ความรู้ในเชิง
วิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงเป็นเหตุผล
สําคัญในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ในนิสิต/นักศึกษาที่มีปัจจัยชีวสังคม
แตกต่างกัน 

2. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบความตรง
ของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการด่ืมและ
ผลกระทบของการด่ืมในนิสิต/นักศึกษา 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

1.  นิสิ ต/ นักศึ กษาที่ มี ปั จจั ย ชีวสั งคม
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ ด่ืมแอลกอฮอล์  
แตกต่างกัน 

2.  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ  
การด่ืมและผลกระทบของการด่ืมในนิสิต/นักศึกษา     
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้เทคนิคกระบวนการวิจัย
เชิงปริมาณเป็นสําคัญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ 
ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสั งกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ . ) 3 กลุ่ม คือ               
1) มหาวิทยาลัยของรัฐ 2) มหาวิทยาลัยในกํากับ 
และ 3) มหาวิทยาลัยเอกชน ในปีการศึกษา 2553 
ทุกสาขาวิชา ทุกช้ันปี คัดเลือกโดยการสุ่มแบบ     
แบ่งช้ัน (Stratified random sampling) กําหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางสําเร็จรูป   
ของยามาเน (Yamane, 1973) ด้วยความเช่ือมั่นที่
95% มีจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6,000 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้
พัฒนาจากเครื่องมือมาตรฐานจากต่างประเทศท่ี
เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ โดยนํามา
ปรับข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมไทย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 
5 ตอน คือ ตอนที่   1  ปัจจัยชีวสังคมและพฤติกรรม
การด่ืมของนิสิต/นักศึกษา ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม
ความทนเชิงสังคมในการด่ืมแอลกอฮอล์ ตอนที่ 3 
แบบสอบถามความคาดหวังผลของแอลกอฮอล์  
ตอนท่ี 4  แบบสอบถามพฤติกรรมผลกระทบของ
การด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา และตอนที่ 
5 แบบสอบถามความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
ชํานาญในด้านพฤติกรรมของวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น ด้านพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และด้านการ
วัดและประเมินผล มีการตรวจสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยนําเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นไปทดลอง
กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่ม ตัวอย่าง และนํามาวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของครอนบาค (Alpha Coefficient of 
Cronbach) ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามด้านความเช่ือมั่น พบว่า แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีความเช่ือมั่นในระดับสูง มีค่าสัมประสิทธ์ิ
เท่ากับ 0.9154 และแบบสอบถามแต่ละตอนมี
ความเช่ือมั่นในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิระหว่าง 0.7229 ถึง 0.9546 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลวิจัยกับนิสิตนักศึกษาจํานวน 
6,000 คน ในระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และ 2        
ปีการศึกษา 2533 ได้แบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์กลับคืนจํานวน 4,202 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
70.03  
 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้วยร้อยละ
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ในนิสิต/นักศึกษาที่มีปัจจัยชีวสังคม 
แตกต่างกันด้วยสถิติทดสอบ MANOVA   

3. พัฒนาและตรวจสอบความกลมกลืน
ของแบบจําลองสมการโครงส ร้าง กับข้อมูล       
เชิงประจักษ์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISREL   
 
ผลการวิจัย 
 การรายงานผลการวิจัยนําเสนอตาม
สมมุติฐานการวิจัยดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า นิสิต/นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจํานวน 2,302 คน (ร้อยละ 54.78) 
มีอายุระหว่าง 19-20 ปี จํานวน 1,948 คน (ร้อยละ 
46.36) นิสิต/นักศึกษาเกือบทั้งหมดมีเช้ือชาติไทย 
จํานวน 4,084 คน (ร้อยละ 97.19) และนับถือศาสนา
พุทธ มีจํานวน 3,839 คน (ร้อยละ 91.36) รองลงมา
นับถือศาสนาอิสลาม มีจํานวน 184 คน (ร้อยละ 
4.38) ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจํานวน 
2,681 คน (ร้อยละ 63.80) สาขาวิชาที่ศึกษา   
ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ มีจํานวน 
2,021 คน (ร้อยละ 48.10) สําหรับช้ันปีการศึกษา 
ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 3 มีจํานวน 1,208 คน 

(ร้อยละ 28.75) ในด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พบว่า ส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.51-3.00 
มีจํานวน 1,292 คน (ร้อยละ 30.75) มีบิดามารดา
หรือผู้ปกครองและญาติด่ืมแอลกอฮอล์เมื่อเข้า
สังคม/งานเลี้ยง มีจํานวน 2,334 และ 2,473 คน 
(ร้อยละ 55.54 และ 51.88 ตามลําดับ) พ่ีน้องท้อง 
เดียวกันส่วนใหญ่จะไม่ด่ืม มีจํานวน 2,180 คน  
(ร้อยละ 51.88) นอกจากน้ียังพบว่า นิสิต/นักศึกษา
ที่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ด่ืมเป็นประจํา ด่ืมแล้ว
มักก่อเรื ่องเสมอ หรือดื่ม จนเป็นโรคติดเหล้า       
มีจํานวน 318 คน (ร้อยละ 7.57) 

2. การทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 
พบว่า ปัจจัยชีวสังคมของนิสิต/นักศึกษา 8 ด้าน คือ 
1) อายุ 2) เพศ 3) เช้ือชาติ 4) ศาสนา 5) ช้ันปี
การศึกษา 6) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 7) สาขาวิชา
และ 8) มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์และพฤติกรรมผลกระทบของการด่ืม
แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มี 7 ด้าน คือ อายุ เพศ ศาสนา 
ช้ันปีการศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาขาวิชา 
และมหาวิทยาลัย มีค่าสถิติ (R) เท่ากับ 0.04 0.15 
0.02 0.07 0.04 0.05 และ 0.03 ตามลําดับ และ    
มีค่าสถิติ (F) เท่ากับ 4.22 17.28 2.06 7.77 4.51 
5.98 และ 3.01 ตามลําดับ นอกจากน้ีปัจจัยชีวสังคม
ทั้ง 8 ด้าน คือ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชั้นปี
การศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน สาขาวิชา และ
มหาวิทยาลัย ยังร่วมกันส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ ของนิสิต/นักศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสถิติ (R) เท่ากับ 0.87 และมี
ค่าสถิติ (F) เท่ากับ 1.57 รายละเอียดดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยชีวสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา 
 
ปัจจัยชีวสงัคม Roy's Largest Root F p 
อายุ 0.04 4.22 0.00 
เพศ 0.15 17.28 0.00 
เช้ือชาติ 0.01 1.48 0.15 
ศาสนา 0.02 2.06 0.03 
ช้ันปีการศึกษา 0.07 7.77 0.00 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 0.04 4.51 0.00 
สาขาวิชา 0.05 5.98 0.00 
มหาวิทยาลัย 0.03 3.01 0.00 
ปฏิสัมพันธ์ (เพศ*อายุ*เช้ือชาติ*ศาสนา*ช้ันปี
การศึกษา*ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน*สาขาวิชา*
มหาวิทยาลัย) 

0.87 1.57 0.00 

 
3. ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อ

ที่ 2 พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการ
ด่ืมและผลกระทบของการดื่มในนิสิต/นักศึกษาที่
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

(2/df= 1.54, GFI = 0.99. AGFI = 0.97, RMR 
=0.14)  เมื่อทําการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุ ในโมเดลพบว่าตัวแปรที่ มี อิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษา
มากท่ีสุดคือ ตัวแปรความทนเชิงสังคมในการด่ืม
แอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ ร้อยละ 56 
เป็นอิทธิพลทางบวก ตัวแปรความคาดหวังผลจาก
การด่ืมแอลกอฮอล์ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับร้อยละ 
75 เป็นอิทธิพลทางบวก ตัวแปรพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษามีอิทธิพลต่อความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืมร้อยละ 
53 เป็นอิทธิพลทางบวก แต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผลกระทบของการด่ืมเพียงร้อยละ 10 เป็นอิทธิพล
ทางลบ 

เมื่อพิจารณาจากตัวแปรแฝงแต่ละตัวแปร 
พบว่า ตัวแปรสังเกตที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรปัจจัย 

ชีวสังคมมากที่สุดคือ ช้ันปีการศึกษา มีอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับร้อยละ .69 ตัวแปรสังเกตที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรความทนเชิงสังคมในการด่ืมมาก
ที่สุดคือ การด่ืมได้มาก มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ
ร้อยละ 83 รองลงมาคือ การด่ืมไม่เมามีอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับร้อยละ 82 ตัวแปรสังเกตที่มี
อิทธิพลต่อตัวแปรความคาดหวังผล จากการด่ืม
แอลกอฮอล์มากที่สุดคือ การก้าวร้าวและการเป็นที่
พ่ึง มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับร้อยละ 59 รองลงมา
คือ  การเปลี่ ยนแปลงความ รู้สึกและอารมณ์         
มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับร้อยละ 57 ตัวแปรสังเกต
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผลกระทบจากการด่ืม คือ
พฤติกรรมการเรียน มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ        
ร้อยละ 32 รองลงมาคือ พฤติกรรมเสี่ยง มีอิทธิพล
ทางบวกเท่ากับร้อยละ 30 และตัวแปรสังเกตที่มี
อิท ธิพล ต่อความพร้อมในการ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ การ
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางบวก
เท่ากับร้อยละ 55 รองลงมาคือ คงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับร้อยละ 50  
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ผลก า ร พัฒนา โ ม เ ดลคว ามสั ม พั น ธ์          
เชิงสาเหตุของการด่ืมและผลกระทบของการด่ืมใน
นิสิต/นักศึกษาตามข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้ 
เห็นว่า การที่นิสิต/นักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์ได้น้ัน เกิดจากอิทธิพลของ
ปัจจัยหลัก 2 ด้านคือ ความคาดหวังผลจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีอิทธิพลมากท่ีสุด (ร้อยละ 75) 
และความทนเชิงสังคมในการด่ืมแอลกอฮอล์     

(ร้อยละ 56) และเมื่อเป็นนักด่ืมแล้วจะส่งผลให้เกิด
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด่ืม
มากที่สุด (ร้อยละ 53) แต่ทําให้เกิดพฤติกรรม
ผลกระทบทางลบน้อยมาก (ร้อยละ 10) และเป็น
ปฏิภาคผกผันกับพฤติกรรมผลกระทบของการด่ืม
แอลกอฮอล์  คือ  ถ้า ด่ืมแอลกอฮอล์มากจะมี
พฤติกรรมผลกระทบของการด่ืมแอลกอฮอล์น้อยลง 
ดังรายละเอียดแสดงในตาราง 2 และภาพประกอบ 1 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการด่ืมและผลกระทบของการด่ืม           
ในนิสิต/นักศึกษา 

 

ตัวแปรผล/ 
ตัวแปรเหตุ 

BIOSOC TOLER EXPECT 
TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

RELATE -0.01 
(-1.83) 

-0.01 
(-1.83) 

 -0.05 
(-2.75) 

-0.05 
(-2.75) 

 -0.07 
(-3.31) 

-0.07 
(-3.31) 

 

CHANGE 0.04 
(1.98) 

0.04 
(1.98) 

 0.30 
2.91 

0.30 
(2.91) 

 0.39 
(6.22) 

0.39 
(6.22) 

 

DRINK 0.08 
(2.00) 

  0.56 
(3.52) 

  0.75 
(4.26) 

  

ค่าสถิติ 2= 336.62, df = 218,  p = 0.00, GFI = 0.99. AGFI = 0.97, RMR = 0.14 
ตัวแปร        1re1  2re2  3re3  4re4 5re5  6re6 
ความเท่ียง         0.63  0.11  0.71  0.83 0.57  0.72 
ตัวแปร      7re7  8ch1  9ch2  10ch3 11ch4  12dk 
ความเท่ียง 0.53  0.37  0.54  0.39 0.47  0.07 
สมการ
โครงสร้าง         

RELATE  CHANGE DRINK 

R2   0.01    0.28 1.37 
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
 1RELATE 2CHANGE 3DRINK  
RELATE 1.00    
CHANGE -0.05 1.00   
DRINK -0.10 0.53 1.00  
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หมายเหตุ:  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการด่ืมและผลกระทบของการด่ืมในนิสิต/นักศึกษา 
  

0.56 

0.53 

-0.10 

0.83 

0.77 

0.82 

0.52 

0.57 

การกล้าแสดงออก 

การเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึก/อารมณ์ 

การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างเพศ 

การส่งเสริมสัมพันธภาพ
ทางสังคม 

การผ่อนคลาย 
 

การเพ่ิมพูน  
สติปัญญา 

การเป็นที่พ่ึง 
 

การลดความ       
วิตกกังวล 

การก้าวร้าว 
 

ดื่มได้มาก 

ดื่มได้ทน 
ความทนเชิง

สังคม       
ในการด่ืม ดื่มไม่เมา 

ความคาดหวัง
ในการดื่ม 

การสูญเสีย 

การควบคุมตน 

การรับรู้และดูแล
ตนเอง 

พฤติกรรมเส่ียง 

พฤติกรรมการเรียน 

ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

การไม่ได้สติ 

ตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรม
ผลกระทบจาก

การด่ืม 

ความพร้อมใน
การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลง 

คงการ
เปลี่ยนแปลง 

0.44 

0.43 

0.53 

0.59 

0.47 

0.59 

0.10 

0.24 

0.30 

0.27 

0.32 

0.22 

0.55 

0.48 

0.50 

1.63 

-0.03 

0.69 

อายุ 

เพศ 

ชั้นปีการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

อิทธิพลจากครอบครัว 

0.05 

0.05 

0.44 

0.08 

0.75 

พฤติกรรม
การด่ืม 

ปัจจัย 

ชีวสังคม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผลการ วิจั ยตามสมมุ ติ ฐาน       

การวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ปัจจัยชีวสังคมของนิสิต
นักศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลทําให้พฤติกรรม        
การด่ืมแอลกอฮอล์และพฤติกรรมผลกระทบของการ
ด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาแตกต่างกันตาม
ไปด้วย ซึ่งผลการศึกษาครั้งน้ีมีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยและรายงานการสํารวจที่ผ่านมาทั้งของ
ประเทศไทยและต่ างประ เทศไ ด้แ ก่  ข้ อมู ล         
จากสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ  (2551) ที่พบว่า             
เพศชาย มี อัตราการ ด่ืมสุราสู งกว่าเพศหญิง    
เฉลี่ยประมาณ 8 เท่า ผลการศึกษาของพรพันธ์ุ         
บุณยรัตพันธ์ุ (2547) พบว่าผู้ชายด่ืมแอลกอฮอล์
ร้อยละ 74 และผู้หญิงร้อยละ 35 ทั่วประเทศ ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลน้ันจะ
ส่งผลให้ได้รับอิทธิพลจากกระบวนการถ่ายทอด 
ทางสังคมท่ีแตกต่างกันออกไป ดังเช่น เพศชาย        
ก็จะถูกคาดหวังจากสังคมแตกต่างไปจากเพศหญิง
ทั้ ง ใน เรื่ อ งของความ เ ป็นผู้ นํ า  ความอดทน 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการแสดงออกทางสังคม        
ในการด่ืมแอลกอฮอล์ นิสิต/นักศึกษาท่ียึดมั่น        
ในศาสนาอิสลามก็มักจะให้ความสําคัญกับการละเว้น
การด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของอิงส์และแฮนสัน   
ในปี พ.ศ. 2530 ที่พบว่าการด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นิสิต/นักศึกษาจะลดน้อยลงในกลุ่มของนิสิต/
นักศึกษาท่ีนับถือศาสนาที่มีข้อบัญญัติเก่ียวกับการ
ห้ามด่ืมแอลกอฮอล์ นักศึกษาในช้ันปีที่สูงที่ผ่าน
การเรียนรู้ทางสังคมก็จะเห็นว่าการด่ืมแอลกอฮอล์
เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นเป็นปกติในสังคมมากกว่านิสิต/
นักศึกษาใหม่ เป็นต้น (Engs & Hanson, 1990) 
นอกจากน้ีบริบทของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่
นักศึกษา ได้ศึกษาอยู่ก็มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษาด้วยเช่นกัน สําหรับ

ประเทศไทยน้ันก็มักจะพบโดยส่วนใหญ่ว่า นิสิต/
นักศึกษาในบางสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์จะเช่ือ
ว่าการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการยอมรับ
จากรุ่นพ่ีและเพ่ือนในมหาวิทยาลัย แตกต่างจาก
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงผลกระทบของการด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีต่อภาวะ
สุขภาพทําให้หลีกเลี่ยงการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นต้น  

อภิปรายผลตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
พบว่า โมเดลที่ได้พัฒนาข้ึนมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเ ชิงประจักษ์  และปัจจัยสํ าคัญที่ ส่ งผล        
ต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์มากที่สุดก็คือ 
ความคาดหวังในการด่ืม แสดงให้เห็นว่าในการด่ืม
แอลกอฮอล์แต่ละครั้งน้ัน นิสิต/นักศึกษาล้วนแล้ว 
แต่มีจุดมุ่ งหมายแทบทั้ งสิ้น อาจจะเป็นความ
คาดหวัง ว่าการ ด่ืมแอลกอฮอล์จะทํ า ใ ห้ เ กิด
มิตรภาพระหว่างกันเกิดขึ้น เกิดการรวมกลุ่มเป็น
พวกเดียวกัน ซึ่งเป็นความคาดหวังทางสังคมหรือ
แรงจูงใจทางสังคมที่มี ต่อนิสิต/นักศึกษา และ
มองเห็นว่าการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นทางออกในการ
แก้ปัญหาที่ตนเอง มีอยู่จึงทําให้เกิดแรงจูงใจสําคัญ
ในการด่ืมแอลกอฮอล์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของคูเปอร์และคณะ (Cooper et al., 1992) พบว่า 
ผู้ที่ด่ืมแอลกอฮอล์จะมีเหตุผลหรือแรงจูงใจที่ทําให้
ด่ืม ที่แตกต่างกันอยู่ 3 ด้านคือ 1) แรงจูงใจใน    
การจัดการกับปัญหา (Coping motive) เพ่ือลด 
หรือหลีกเลี่ยงสภาพอารมณ์ทางลบ 2) แรงจูงใจ
ทางสังคม (Social motive) เพ่ือการมีสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืนๆ  และ 3) แรงจู งใจในการส่ งเสริม 
(Enhancement motive) เพ่ือส่งเสริมสภาพอารมณ์ 
ทางบวก รองลงมาก็คือความทนเชิงสังคมใน    
การ ด่ืม  ซึ่ งการ ด่ืมแอลกอฮอล์ ในกลุ่ ม เ พ่ือน 
นอกจากจะเป็นเวที ในการแสดงถึงความมีมิตรภาพ
ระหว่างกันแล้ว ยังให้การยอมรับว่าผู้ที่ด่ืมได้นาน
ที่สุดเป็นคนที่เก่ง สามารถทนทานได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ 
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คนที่ด่ืมไม่ทน แสดงว่าเป็นพวกด้อยประสบการณ์ 
สอดคล้ อง กับแนวคิ ดของบอสารี่ และแคร์ รี่   
(Borsari & Carey, 2003) ที่พบว่า การรับรู้ของ
บุคคลที่มีต่อการกระทําและความเช่ือของบุคคล
อ่ืนๆ รอบข้างเป็นปัจจัยสําคัญที่มีต่อพฤติกรรม  
การด่ืมของบุคคล และโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นนิสิต/
นักศึกษามักจะประเมินความชอบของเพ่ือนๆ        
ที่มี ต่อการด่ืมแอลกอฮอล์สูงเกินความเป็นจริง      
แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวแปรด้านปัจจัยชีวสังคมที่
พบว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการด่ืมน้อยที่สุด แสดง        
ให้เห็นว่าในการด่ืมแอลกอฮอล์น้ันจะต้องอาศัย
สภาพแวดล้อม และเหตุผลเป็นตัวผลักดันโดยเฉพาะ 
ปัจจัยทางจิตวิทยา 

เมื่อศึกษาถึงผลกระทบของพฤติกรรม       
การด่ืมของนิสิต/นักศึกษา พบว่า ส่งผลทางตรงต่อ
ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับสงู 
แสดงให้เห็นว่า หากนิสิต/นักศึกษามีพฤติกรรม  
การ ด่ืมมากขึ้ น ก็ จะส่ งผลใ ห้ นิสิ ต/ นักศึ กษา          
มุ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเป็นผู้ที่ เลิก      
ด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากการท่ีนิสิต
นักศึกษาของไทยส่วนใหญ่ ยังไม่มีรายได้จาก
นํ้าพักนํ้าแรงของตน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและ
ครองชีพต้องพ่ึงพาจากบิดามารดาและผู้ปกครอง 
เมื่อด่ืมแอลกอฮอล์มากจะทําให้เสียการเรียนได้
ดังน้ัน จึงส่งผลให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจากการด่ืมไปสู่การเลิกด่ืม แตกต่างจาก
ประชากรนักด่ืมโดยทั่วไป ผลการศึกษานี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของแบร์ (Bear, 2002) ที่พบว่า นิสิต/
นั กศึ กษา เ ป็นกลุ่ มที่ มี เ อก ลักษณ์ ในการ ด่ื ม
แอลกอฮอล์รวมท้ังผลกระทบต่อเน่ืองจากการด่ืม        
ที่มีความแตกต่างจากประชากรโดยทั่วไป  
 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยทาง 

จิตวิทยาได้แก่  ความคาดหวังผลจากการด่ืม
แอลกอฮอล์ และความทนเชิงสังคมในการด่ืม
แอลกอฮอล์  มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ด่ืม
แอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษามากกว่าปัจจัย    
ชีวสังคม ดังน้ัน ควรให้ความสําคัญกับการลด  
ความคาดหวังผลจากการด่ืมแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษา รวมทั้ งการลดความสําคัญของผู้ที่มี   
ความทนเชิงสังคมในการด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย การจัด
กิจกรรม การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม   
ในคณะวิชา และในมหาวิทยาลัย ที่ส่งเสริมให้นิสิต/
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
ผลเสียหรือโทษของการด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีต่อภาวะ
สุขภาพ และผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การส่งเสริมให้
เน้นความสําคัญของผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการให้ความสําคัญต่อผู้ที่มีความทน     
เชิงสังคมในการด่ืมแอลกอฮอล์เป็นต้น 

2. ผลการว ิจ ัยแสดงให ้เห ็นว ่า  ผู ้ที ่มี
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับสูงจะมีความ
พร้อมในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการ ด่ืม
แอลกอฮอล์เพ่ิมสูงขึ้นด้วย กล่าวคือ มีแนวโน้มที่จะ
มีการตัดสินใจที่จะเลิกด่ืมแอลกอฮอล์ หยุดย้ัง
พฤติกรรมการด่ืม และคงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างถาวร ดังน้ัน สถาบัน 
อุดมศึกษาควรให้ความสําคัญกับการให้ความ
ช่วยเหลือแก่นิสิต/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์อย่างหนักเพ่ือสนับสนุนให้มีโอกาสใน
การ เข้ าสู่ กระบวนการ ตัดสินใจที่ จะ เลิ ก ด่ืม
แอลกอฮอล์ ไปจนกระท่ังสามารถคงเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปสู่การเลิกด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่าง
แท้จริง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรม
การด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/นักศึกษาได้รับอิทธิพล
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จากปัจจัยทางจิตวิทยามากกว่าปัจจัยชีวสังคม      
ซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาไม่คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ดังน้ัน ควรมีการวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีการปรับเปลี่ยน
หรือลดพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนิสิต/
นักศึกษาด้วยการใช้องค์ความรู้และกระบวนการทาง
จิตวิทยาต่อไป 

2. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นิสิต/นักศึกษา 
ที่มีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับสูง มีความ
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่การเป็น    
ผู้ที่เลิกด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าผู้ที่มีพฤติกรรมการด่ืม
แอลกอฮอล์ในระดับตํ่า กล่าวได้ว่า เป็นผู้ที่ควรให้
ความช่วยเหลือมากที่ สุ ดเ พ่ือให้สามารถเลิก
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างถาวร ดังน้ัน 
ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสิต/นักศึกษาให้สามารถ
ยุติการด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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และมีศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ์ 
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