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แอลกอฮอลในรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 2) ศึกษาการใชบริการ และโอกาสท่ีจะใช
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson และ Point-biserial การวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบเดินหนา 
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ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยูใน

ระดับปานกลาง เคยใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ

ทดสอบหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 พบวา เพศ ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน รายรับตอเดือน ภูมิภาคที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัย (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติ 

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา และเพศ อายุ ผลการเรียนสะสม ภูมิภาคที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต) ความรับผิดชอบตอตนเอง 

สัมพันธภาพในครอบครัว และทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลามหาวิทยาลัยยังมีความสัมพันธกับสุขภาวะ นอกจากนี้ยังไดหาคาถดถอย

พหุคูณ เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา คือ เพศ ระดับชั้น

การศึกษา ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) และความรับผิดชอบตอ

ตนเองมีอิทธิพลตอทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และเพศ อายุ ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สัมพันธภาพในครอบครัว และความรับผิดชอบตอตนเองมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลามหาวิทยาลัยยังมีอิทธิพลกับสุขภาวะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยควรออกกฎระเบียบชัดเจน และนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

2) มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดอบรม หรือกิจกรรมตอตานการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งกิจกรรมสรางสรรค 

3) มหาวิทยาลัยตองเปนหนวยงานหลักในการตอสูกับธุรกิจรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยจนถึงที่สุด 

4) การสรางความรวมมือกับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยเปดเวทีสาธารณะ

เพื่อหาขอยุติในการแกไขปญหาธุรกิจรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยรวมกัน รวมถึงการเผยแพร

ความรูดานผลกระทบของการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

5) ภาครัฐควรควบคุมสื่อในการโฆษณาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางเครงครัด 

และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงในการจัดทําสื่อใหมีประสิทธิภาพ  
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 A study on students’ attitudes towards public bars around university campus, students’ 

drinking behaviour in public bars around university campus, and students’ health conditions has 

the following objectives: 1) To study students’ attitudes towards public bars around university 

campus and students’ drinking behaviour in public bars around university campus, 2) To study 

students’ use of services from public bars around university campus at present and possibilities of 

using in the future, 3) To study factors that are related to and have influence over students’ 

attitudes towards public bars around university campus and students’ drinking behaviour in public 

bars around university campus, and 4) To study health impacts from drinking on students who 

drink alcoholic drinks in public bars around university campus. 

  Sample group in this study is 400 students who are studying for bachelor degree in higher 

education institutes in four regions that have most public bars around university campus, that are 

Northern Region, North-Eastern Region, Central Region and Southern Region. Samples were 

selected by multi-stage random sampling, beginning by setting up quota both specific and by chance. 

A tool used to collect data is questionnaire. Data was analysed with descriptive statistics that are 

frequency, percentage and sample mean, and inferential analysis that are Pearson product-

moment and point-biserial correlation coefficient, and forward and enter multiple regression 

analysis. 
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It is found that most students have moderate attitude towards public bars around 

university campus, used to use service from public bars around university campus, and their 

drinking behaviour in public bars around university campus is moderate. Hypothesis test using 

multiple regression analysis to study factors that have influence over students’ attitudes towards 

public bars around university campus at the level of statistical significance 0.05 finds that factors 

that are related to students’ attitudes towards public bars around university campus are sex, level 

of education, region of the university location (Central Region and Bangkok) and self responsibility.  

Factors that are related to drinking behaviour, on the other hand, are sex, age, region of the university 

location (Northeastern Region), relationships in family and self responsibility.  In addition, drinking 

behaviours in public bars around university campus that have influence over health conditions 

were also studied; it finds that they have influence at the level of statistical significance 0.05. 

  Recommendations from this study are as follows: 

1) Universities should issue clear regulations and actively put them in practice to 

prevent students’ use of public bars around university campus by fixing penalties according to 

frequency and appropriateness of behaviours. 

2) Universities must support regular training or activities against alcoholic drinks, 

including creative activities to attract students. 

3) Universities must be main agencies to fight public bar business around university 

campus.  

4) Cooperation with communities around university campus should be built by 

creating public forum to look for common conclusion in solving the problem of public bar 

business around university campus, including dissemination of knowledge about impacts of 

existence of public bars around university campus. 

5) The government should seriously control the media in advertising to increase the 

sale of liquor and realize their social responsibility to come up with effective media. 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

  ในการพัฒนาประเทศนั้นมีส่ิงที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่งก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

ในชาติ เพราะคนเปนกําลังสําคัญที่จะนําประเทศไปสูความเจริญกาวหนาในการพัฒนา ดังนั้น 

การพัฒนาคนจึงควรเริ่มตั้งแตเยาวชน โดยเฉพาะเด็กวัยรุนซึ่งกําลังจะเติบโตเปนผูใหญ และเปน

กําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่จะไดรับการอบรมปลูกฝงเจตคติท่ีดีงาม เพื่อเสริมสราง

คุณสมบัติท่ีพึงปรารถนาตามความตองการของสังคม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยาง

เปนปกติสุข แตปจจุบันปญหาที่พบมากในหมูของวัยรุน คือ การประพฤติตนไมเหมาะสมกับวัย 

หรือบทบาทสถานภาพของตนเอง เชน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การทะเลาะวิวาท การหนีเรียน 

และการรวมกลุมมั่วสุมกัน เปนตน 

   การพัฒนาประเทศที่ผานมา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมอยาง

กวางขวาง มีการนําความรูทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาใชในการผลิต เกิดการจําหนาย  

การใหบริการอยางสลับซับซอน ทําใหวิถีการดําเนินชีวิต และการรับรูของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิม มีโอกาสในการเลือกรับขาวสารที่หลากหลายตามรสนิยมของแตละบุคคล สามารถที่จะ

เรียนรูรับขอมูลขาวสารรอบโลกผานเครือขายคอมพิวเตอร และสื่อสําเร็จรูปตาง ๆ ไดงาย อยางไรก็ตาม

ในทางตรงกันขาม กระแสวัฒนธรรมตะวันตก และขอมูลขาวสารที่ผานการกลั่นกรองผานสื่อ

ในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งธุรกิจบันเทิง การโฆษณา ฯลฯ กอใหเกิดวัตถุนิยม และการบริโภคนิยม 

ตลอดจนความฟุงเฟอในหมูของคนรุนใหม รวมทั้งการถูกครอบงําทางวัฒนธรรม (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540)  

  พฤติกรรมที่เปนปญหาของวัยรุนโดยเฉพาะนักศึกษา คือ การมั่วสุมกันตามสถานที่ตาง ๆ 

ท่ีไมเหมาะสมกับสภาพ และวัยของนักศึกษา นอกจากจะทําใหเสียการเรียนแลว ยังเสียเงินเสียทอง 

เสียเวลาโดยเปลาประโยชน และขัดตอวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในสังคมไทย กอใหเกิดผลเสีย 

ตอตัววัยรุนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติอีกดวย หากแตวาวัยรุนหันมาใช

เวลาใหเปนประโยชนเพื่อพัฒนาตนเอง เชน กิจกรรมทางการเรียน กิจกรรมทางการกีฬา ฯลฯ 
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ซึ่งสิ่งเหลานี้ก็จะทําใหประเทศชาติไดพลเมืองที่แข็งแรง สมบูรณ มีสติปญญา และมีคุณภาพ 

ท่ีจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศตอไป อีกทั้งยังเปนการลดปญหาทางดานสังคมอีกดวย 

(กฤษณ ทองเลิศ, 2539: 90) 

 เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสุราเปนสารเสพติดชนิดหนึ่งที่กฎหมาย และสังคมใหการยอมรับ 

จึงมีการจําหนายกันอยางแพรหลาย ในขณะเดียวกันเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดสรางความสูญเสีย

ใหกับสังคม และผูดื่มทั้งทางตรง และทางออมไมนอยกวายาเสพติดชนิดอื่น แตพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยังมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

คือ จากที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเงื่อนไขที่จํากัดเปนบางโอกาสเทานั้น เชน ดื่มในงาน

พิธีกรรมตาง ๆ งานสังสรรค ซ่ึงสังคมจะชวยควบคุมการดื่มไปในตัว แตในปจจุบันสังคมไดเปลี่ยนมา

เปนการดื่มอยางเสรีท่ีปราศจากขอกําหนดทางสังคม หรือขอบงชี้วาขอบเขตของการดื่มอยู ณ จุดใด 

นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทยเกิดจากอิทธิพลของการถายทอดวัฒนธรรม

ของประเทศทางตะวันตก สําหรับการเพิ่มขึ้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันเนื่องมาจาก

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และมีการโฆษณารูปแบบแปลกใหมเพื่อแขงขันกันแยงชิงลูกคา การ

ไดรับการสนับสนุน และสงเสริมการขายจากภาครัฐ รวมทั้งภาครัฐเองมีโรงงานผลิตหลายแหง เชน 

โรงงานสุรากรมสรรพสามิต 12 โรงงาน ทําใหความสะดวกในการดื่มของวัยรุนสูงขึ้น และนอกจาก

สาเหตุเหลานี้แลว คานิยมของสังคมก็มีบทบาทสําคัญที่สนับสนุนใหวัยรุนมีการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสูงขึ้น เชน คานิยมที่วาเด็กที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดแลวนั้นแสดงวาเปนผูใหญแลว 

(เทพินทร พัชชานุรักษ, 2541) 

เครือขายเยาวชนสรางสรรครูทันแอลกอฮอลและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (2552) 

ไดทําการสํารวจรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ระหวางเดือนกันยายน 2553 รวม 45 มหาวิทยาลัย 

พบวา ปจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนและพักอาศัยอยูทามกลางรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

คือ มหาวิทยาลัยที่ทําการศึกษามีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลลอมรอบในรัศมี 300 เมตร มากถึง 

1,522 ราน หรือ 1 มหาวิทยาลัยจะมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากถึง 34 ราน ซ่ึงพบตั้งแต

รานโชวหวย รานสะดวกซื้อ ผับ บาร ซ่ึงทําใหนักศึกษาเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา 

ท่ีมีจํานวนนักศึกษามาก และมีช่ือเสียง ดังตารางที่ 1.1   
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มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 31  

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 29  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  28 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจักรพงษภูวนาถ 28  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 26  

มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ)  25 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)  25  

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง  20 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ)  20  

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 18  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 16  

วิทยาลัยราชพฤกษ 15  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 11  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 4  
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ตารางที่ 1.1  (ตอ) 

 

รายชื่อสถานศึกษา จํานวนราน  

ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)  

 

72 

มหาวิทยาลัยแมโจ 58  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 31  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (นาน)  14  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

55 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 55  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  46 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)  46  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร 25  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (สุรินทร)  19  

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีเกษ 15  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล 11  

ภาคใต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) 

 

45 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหาดใหญ  34 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ 25  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 19  

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 15  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 11  

รวม 45 มหาวิทยาลัย 1,522  

 

แหลงที่มา:  เครือเยาวชนปองกันนักดื่มหนาใหม และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา, 2552. 

 

 ตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้ช้ีใหเห็นวารานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงเปนอีกปญหาหนึ่ง 

ท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนสถานที่ ๆ ไมสมควรตั้งอยูใกลกับสถานศึกษา เพราะความหนาแนนของ

รานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษามีผลตอการเพิ่มแรงจูงใจในการดื่มและสราง

ทัศนคติทางบวกตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มการเปนนักดื่ม
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หนาใหมของนักศึกษา  ซ่ึงลวนแลวแตกอใหเกิดผลเสียตามมาอีกมากมายทั้งตอตัวนักศึกษา ครอบครัว 

มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ดวยเหตุนี้ผูศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของ

นักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย และสุขภาวะของนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาเปนกลุมใหญในระบบการศึกษาซึ่งมี

ความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเปนศักยภาพแรงงานที่จะสรางความเจริญเติบโต

ใหกับประเทศในอนาคตตอไป เพื่อใหไดขอมูล และขอเสนอแนะเปนแนวทางในการวางแผน

ปองกัน และแกไขพฤติกรรมของวัยรุนใหมีความเหมาะสมตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

1.2.2 เพื่อศึกษาการใชบริการ และโอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษาตอไปในอนาคต 

1.2.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธ และมีอิทธิพลกับทัศนคติของนักศึกษาตอราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษา  

1.2.4 เพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาวะของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.3.1  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 

 ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษา ไดแก 

1.3.1.1 ลักษณะสวนบุคคล 

1.3.1.2 ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย 

1.3.1.3 ความรับผิดชอบตอตนเอง 

1.3.1.4 ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 
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1.3.1.5 สัมพันธภาพในครอบครัว 

1.3.1.6 พฤติกรรมการดื่มกับสุขภาวะ 

 1.3.2   ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา 

 ไดแก  มหาวิทยาลัยที่มีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลลอมรอบสถานศึกษาในรัศมี 

300 เมตร มากที่สุดในแตละภูมิภาค คือ 

 ภาคกลาง      ไดแก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 ภาคเหนือ      ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ภาคใต     ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(สงขลา) 

1.3.3  ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย  

 ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปท่ี 1-5 ในแตละมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน 

1.3.4  ขอบเขตระยะเวลา 

 เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2555 – เดือนมกราคม 2556 รวมระยะเวลา 12 เดือน 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1.4.1 ทําใหทราบถึงทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เพื่อเปน

ประโยชนตอการหาแนวทางปองกันแกไข 

1.4.2 ทําใหทราบถึงการใชบริการ และโอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาตอไปในอนาคต 

1.4.3 ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธ และมีอิทธิพลกับทัศนคติของนักศึกษาตอ

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัย เพื่อเปนประโยชนตอการหาแนวทางปองกันแกไข 

1.4.4 สามารถนําไปใชเปนขอเสนอแนะในการปองกันแกไขการเติบโตของธุรกิจราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อันเปนแนวทางการปองกันแกไขเยาวชนเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลได

โดยงาย 



บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกไดดังนี้ คือ  

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอตนเอง 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 

2.1.1 ความหมายของคําวาทัศนคติ 

Allport et al. (1935: 110) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาวะความ

พรอมทางดานจิตใจและความคิดในการแสดงออก ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดระบบโดยอาศัย

ประสบการณจากอดีต  ซ่ึงเปนความพยายามในการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมที่มีอิทธิพล

โดยตรงตอการตอบสนองของแตละบุคคล ในการตอบสนองตอวัตถุ และสถานการณตาง ๆ ท่ีมี

ความเกี่ยวของ เนื่องจากคําจํากัดความนี้ไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเรียนรู จึงมีการเนนถึง

ประสบการณในอดีต วามีสวนในการวางรูปแบบของทัศนคติอยางไร ดวยเหตุผลเดียวกันเราจึงมอง

ทัศนคติท่ีผานมาวาเปนการวางพื้นฐานของการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจง และยังเนนถึงสิ่งที่

เกี่ยวของกับการแสดงพฤติกรรมดวย 
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Thurstore (1967 อางถึงใน คริชศรี สุกากิจ, 2547: 7) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” 

หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของบุคคลเกี่ยวกับความรูสึกอคติ ความคิดเห็น ความกลัวตอบางสิ่ง

บางอยาง การแสดงออกดานคําพูดเปนความคิดเห็น และความคิดเห็นเปนสัญญลักษณของทัศนคติ 

ดังนั้น การวัดทัศนคติอาจจะทําไดโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลตอสิ่งนั้น ๆ 

Holoway (1971 อางถึงใน สมสกล ใจโกศลกิจปกรณ, 2546: 18) ไดใหความหมายของคําวา 

“ทัศนคติ” หมายถึง สภาวะความพรอมทางจิตใจ ซ่ึงจะบงชี้ใหทราบลวงหนาวาแตละคนจะมีปฏิกิริยา

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอสิ่งตาง ๆ และสภาวการณท่ีบุคคลนั้นเกี่ยวของ โดยทางดานการตลาด

นั้น ทัศนคติจะหมายรวมถึงการประเมินอยางกวาง ๆ ในความรูสึกชอบ หรือไมชอบที่มีตอสินคา ช่ือ

ของสินคา หรือลักษณะบางอยางที่เกี่ยวกับสินคา ดังนั้น พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาจํานวนมาก จึง

ไดรับอิทธิพลจากทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสินคา ช่ือของสินคา รานคา แมกระทั่งในเรื่องของการ

โฆษณา จึงเห็นไดวา ทัศนคติจะมีผลตอการตัดสินใจ และการรับรูลักษณะตาง ๆ ของสินคา จึง

ทําใหมีผลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ในขณะที่ทําการเลือกซื้อสินคาอยู 

Fishbein (1975 อางถึงใน คริชศรี สุกากิจ, 2547: 7) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” 

หมายถึง แนวโนมของการรับรูและการกระทําที่เกิดจากการเรียนรูท่ีตรงกับลักษณะของความชอบ

หรือความไมชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความคิด เชน ผลิตภัณฑ บริการ ตราสินคา บริษัท 

หางราน หรือตอตัวบุคคล เปนตน 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2529: 4) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง ความพรอม

ในการกระทําของบุคคลตอสิ่งใด บุคคลใด ความพรอมดังกลาวของบุคคลเห็นไดจากพฤติกรรมที่

บุคคลแสดงตอสิ่งนั้น บุคคลนั้นวาชอบ หรือไมชอบ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

เทพนม เมืองแมน (2529: 7) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาพความพรอม

ดานจิตใจของบุคคล ซ่ึงเปนผลรวมของความคิดเห็น ความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุนดวยอารมณ 

ความรูสึก และทําใหบุคคลพรอมที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเปนตัวกําหนดแนวโนมของบุคคล

ในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบ หรือไมชอบตอสิ่งนั้น ซ่ึงสิ่งนั้นในที่นี้อาจจะ

เปนบุคคล ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ ฯลฯ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 43) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง 

ความโนมเอียงที่เรียนรู เพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจ หรือไมพึงพอใจที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงการแสดงความรูสึกภายในที่สะทอนวาบุคคลมีความโนมเอียง

พอใจ หรือไมพอใจตอบางสิ่ง เชน ตราสินคา รานคา เปนตน เนื่องจากเปนผลของกระบวนการทาง

จิตวิทยา ทัศนคติไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตตองแสดงวาบุคคลกลาวถึงอะไร หรือทําอะไร  
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ราชบัณฑิตยสถาน (2539: 393) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” เปนคําสมาสระหวาง 

คําวา “ทัศน” ซ่ึงแปลวา ความเห็น กับคําวา “คติ” ซ่ึงแปลวา แบบอยางหรือลักษณะเมื่อรวมกันเขา 

“ทัศนคติ” จึงแปลวา ลักษณะของความเห็นซึ่งหมายถึงความรูสึกสวนตัวที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวย

ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

สิทธินันท เจริญรัตน (2543: 26) ไดใหความหมายของคําวา “ทัศนคติ” หมายถึง ความรูสึก 

ความคิดเห็น ความเชื่อ และความพรอมที่จะมีปฏิกิริยาดานบวก หรือลบตอสิ่งที่มีอิทธิพลตอบุคคล 

ส่ิงของ หรือสถานการณท่ีเกี่ยวของ ทัศนคตินี้เปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับการเรียนรู และ

ประสบการณใหมท่ีบุคคลไดรับ  

Forter and Rcharle (1952 อางถึงใน คริชศรี สุกากิจ, 2547:  6) กลาววา ทัศนคติเกิดจาก

มูลเหตุ 2 ประการ คือ 

1) ประสบการณท่ีบุคคลมีตอสภาพการณ ตอบุคคลอื่นหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย

การพบเห็นคุนเคย เรียกวาเปนประสบการณโดยตรง และโดยการณไดยิน ไดฟง ไดอานเกี่ยวกับสิ่ง

นั้น ๆ แตไมเคยประสบดวยตัวเอง เรียกวาเปนประการณทางออม เนื่องจากทัศนคติเปนเรื่องที่เกิด

จากการรับรู และเขาใจ ดังนั้นบุคคลจะไมมีทัศนคติตอสิ่งที่ไมเคยมีประสบการณท้ังโดยทางตรง

และทางออม 

2) คานิยมและการตัดสินคานิยม เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและการ

ตัดสินคานิยมที่แตกตางกัน ดังนั้น บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติที่ดีหรือไมดีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ยอมขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและคานิยมหรือมาตรฐานของกลุมที่กลุมนั้นดําเนินชีวิตอยู 

ทัศนคติเปนสภาวะทางอารมณและความรูสึก เชนเดียวกับคําวา ความคิดสรางสรรค ความ

วิตกกังวล ซ่ึงตางก็เปนสภาวะสันนิฐาน ท่ีไมสามารถสังเกต หรือวัดไดโดยตรงแตสามารถอนุมาน

ไดจากพฤติกรรมภายนอกที่บุคคลแสดงออกมา ผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหคําจํากัดความเกี่ยวกับ

ทัศนคติ (คริชศรี สุกากิจ, 2547: 7)  สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ทัศนคติเปนวิธีของความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีท้ังในแงบวก 

และลบ ทําใหเกิดแนวโนมที่จะแสดงหรือมีปฏิกิริยาในทางบวก หรือทางลบเพื่อตอบสนองตอ

ส่ิงเรานั้น ๆ 

2) แนวคิดรวบยอดของทัศนคติไดรับพื้นฐานจากประสบการณในอดีต เปนผล

พวงมาจากการเรียนรูอคติ ความคิด ความกลัวตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กอใหเกิดความรูสึก และจะแสดง

เปนรูปธรรมโดยแสดงออกดานคําพูด ความคิดเห็นหรือมติ และการกระทําเหลานี้ถือเปนสัญลักษณ

ของทัศนคติ 
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3) ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู ไมสามารถเกิดขึ้นไดเองและยังเปนลักษณะที่คอนขาง

มีเสถียรภาพ ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็วฉับพลัน แตในขณะเดียวกันก็ไมใชส่ิงที่ม่ันคง

ถาวรจนเปล่ียนแปลงไมได การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเมื่อไดรับประสบการณอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 

4) ทัศนคติเปนกลุมของความเขาใจ ความรูสึก และพฤติกรรมที่ประสานกัน 

ทัศนคติมีทิศทางชัดเจน คือ ทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงจะมีระดับความมากนอยแตกตางกันไป 

 

2.1.2  องคประกอบของทัศนคติ 

องคประกอบของทัศนคติสามารถแบงออกได (คริชศรี สุกากิจ, 2547: 8) ดังตอไปนี้ 

2.1.2.1 องคประกอบดานความรู (Cognitive Component or Believes) เปนการนํา

ขอเท็จจริงที่ไดจากประสบการณมาทําความเขาใจ นําไปใชวิเคราะหและประเมินผล ซึ่งจะเปน

บอเกิดแหงความคิดและความสนใจ ถาเราไมมีความรูกับสิ่งนั้นๆ เลยเราจะมีทัศนคติเกี่ยวกับสิ่งนั้น

ไมได เชน ผูท่ีไมเคยทราบมากอนวา บัตรเครดิตมีประโยชนอยางไร ก็จะไมสามารถมีทัศนคติ

อยางไรตอการใชบัตรเครดิต 

2.1.2.2 องคประกอบดานอารมณและความรูสึก (Affective  Comment) คือลักษณะ

ของการแสดงออกทางดานอารมณท่ีมีผลสอดคลองกับความคิด ความรูสึกจะมีท้ังทางบวกและทางลบ

โดยบางครั้งบุคคลที่แสดงออกนั้นอาจจะไมรูสึกตัว องคประกอบทางดานอารมณ และความรูสึกนี้

จะแตกตางกันไปตามคานิยม และบุคลิกภาพของแตละบุคคล 

2.1.2.3 องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavior Component) เปนองคประกอบ

สุดทายของทัศนคติ เปนความพรอมหรือแนวโนมที่จะแสดงออกตอสิ่งที่ตนมีทัศนคติ แตการ

แสดงออกของบุคคล มักจะมีปจจัยของทัศนคติท่ีเกิดจากบรรทัดฐานของสังคมและครอบครัวดวย 

ซ่ึงจะมีผลทําใหบางกรณีบุคคลไมสามารถแสดงออกตามทัศนคติของตนเองได สาเหตุหลักสําคัญ 

คือ ตองการแสดงออก หรือมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับทัศนคติสวนใหญรอบตัวบุคคล  

 

2.1.3 การเกิดทัศนคติ 

ทัศนคติไมไดเกิดขึ้นฉับพลัน แตจะคอย ๆ สะสมจากประสบการณ หรือสิ่งเราตาง ๆ 

ทัศนคติจะเกิดจากการเรียนรู และประการณของบุคคล ปจจัยที่กอใหเกิดทัศคติของบุคคลนั้นไดมี

นักวิชาการใหความเห็นไวดังนี้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526:  64) กลาวถึงแหลงสําคัญที่ทําใหเกิดทัศนคติ คือ ประสบการณ

เฉพาะอยาง การติดตอสื่อสารขาวสารความหมายกับบุคคลอื่น แบบอยาง (Models) และสถาบันตาง ๆ 

ในสังคม (Institution Factors) 
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1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific  Experiences) คือ วิธีการเรียนรูทัศคติจาก

ประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคตินั้น ท้ังในทางที่ดี และไมดี เชน ถามี

ประสบการณท่ีดีในการติดตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะมีความรูสึกของบุคคลนั้น ในทางตรงขาม ถามี

ประสบการณท่ีไมดีจากการพบปะหรือติดตอกับบุคคลนั้น ก็มักจะมีแนวโนมไมชอบ เปนตน 

2) การติดตอขาวสารกับบุคคลอื่น (Communication with Others) ทัศคติหลายอยาง

ของบุคลเกิดขึ้นจากการไดติดตอขาวสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการเรียนรูอยางไมเปน

ทางการที่เด็กไดรับในครอบครัว โรงเรียน ฯลฯ เชน เด็กไดรับการสั่งจากผูปกครองวาขโมยสิ่งของ

คนอื่นไมดี เปนตน 

3) ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Model) ทัศนคติบางอยางถูกสรางขึ้นจากการเลียนแบบ

คนอื่น ขบวนการเกิดทัศนคติโดยวิธีนี้เกิดขึ้นโดยขึ้นแรกจากเหตุการณบางอยาง บุคคลจะมองเห็น

วาบุคคลอื่นมีการปฏิบัติอยางไร ข้ันตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของ

ความเชื่อ ทัศนคติซ่ึงมาจากการปฏิบัติของเขา ถาบุคคลนั้นใหความเคารพนับถือยกยองบุคคลที่แสดง

ปฏิกิริยานั้นอยูแลว บุคคลนั้นจะยอมรับความรูสึก ความเชื่อ ท่ีเขาคิดวาบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้นมี 

4) องคประกอบที่เกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคล

หลายอยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา หนวยงานตาง ๆ 

เปนตน สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มา และแหลงสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางได 

 ฉลอง ภิรมยรัตน (2521: 56) สรุปไดวา ทัศนคติเกิดไดจากปจจัยตอไปนี้ คือ  

1) ประสบการณท่ีบุคคลไดพบเห็น และเกิดอาการประทับใจมาโดยตรง 

2) กระบวนการเรียนรู จากการอบรมสั่งสอนของพอแม ญาติพ่ีนอง คนสูงอายุ

เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อตาง ๆ ท้ังโดยทางตรง และทางออม 

3) การเลียนแบบ หรือทําตามอยางบุคคล ท่ีมีอิทธิพลโดยตรง และตนนิยม

ชมชอบ ฉะนั้นจึงอาจรับเอาทัศนคติของคนเหลานั้นมาเปนทัศนคติของตัวได 

4) อิทธิพลของกลุมสังคม อิทธิพลของกลุมที่มีบุคคลเขาไปเปนสมาชิก ความคิดเห็น

ของกลุมนั้น ๆ สามารถบีบบังคับใหสมาชิกในกลุมตองยอมจํานนปฏิบัติตาม 

5) การสรุปตีความจากคุณลักษณะที่ปรากฏ ซ่ึงจะสามารถสรางทัศนคติไดทันที 

6) ความผิดปกติในเรื่องการปรับตัว คนที่สุขภาพจิตไมสมบูรณ หรือมีความ

บกพรองในเรื่องบุคลิกภาพในการปรับตัว มักจะมองโลกในแงราย เกิดทัศนคติท่ีไมดีไดอีกแบบหนึ่ง 
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2.1.4 การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู ฉะนั้นทัศนคติจึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได McGuire (1969: 200 

อางถึงใน พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ, 2528:  81-116) ไดวิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

เปน 5 ข้ันตอน ตามลําดับ คือ  

2.1.4.1 การเอาใจใส (Attention) การที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ

บุคคลนั้นในขั้นตนจะตองสรางความสนใจ และเอาใจใสรับรูขอความในการชักจูง ถาผูรับการชักจูง

ขาดการเอาใจใสรับรูส่ิงที่ชักจูง การชักจูงจะถูกชะงักงันเสียตั้งแตเริ่มตน ตัวอยางเชน ในกรณี 

การโฆษณา สารที่สงไปยังผูบริโภคจะตองเปนสารที่นาสนใจ จะตองชักจูงใหมีการเปลี่ยนทัศนคติ

ดวยขอมูลที่เหมาะสมอยางยิ่งโครงสรางจะตองเปนสารที่นาสนใจ จะตองชักจูงใหมีการเปลี่ยน

ทัศนคติดวยขอมูลที่เหมาะสมอยางยิ่งโครงสรางของทัศนคติของเขา เสียงหรือภาพที่ดึงดูดความ

สนใจก็ลวนแลวแตสรางความเอาใจใสได 

2.1.4.2 ความเขาใจ (Comprehension) ความเขาใจจะเกิดขึ้นไดเมื่อ บุคคลเอาใจใส

รับฟงสาร ส่ือ นอกจากนั้นมีองคประกอบอื่น ๆ ท่ีจะเขาใจสารสื่อชักจูงที่สําคัญ เชน องคประกอบ

เกี่ยวกับสารที่ส่ือควรใชขอความชักจูงที่ทําใหผูรับสารเกิดความเขาใจไดงาย มีความนาเชื่อถือ และ

มีวิธีการชักจูงที่สอดคลองกับลักษณะของผูรับ 

2.1.4.3 การยอมรับ (Yielding) มีสามแบบดวยกัน คือ การยอมตาม (Compliance) 

เปนการยอมรับการชักจูงเพื่อหวังรางวัล และหลีกเลี่ยงการลงโทษ การเลียนแบบเทียบเคียง 

(Identification) เปนการชักจูงเพราะหวังที่จะทําใหตนคลายกับผูชักจูง การยอมรับไวภายในใจตน 

(Internalization) เปนการยอมรับเพื่อผลประโยชนท่ีจะไดรับ และทําใหเขาใจโลกดียิ่งขึ้น 

ตัวอยางเชน โฆษณาสวนใหญมักจะแสดงออกมาในรูปของผูท่ีใชผลิตภัณฑมักจะเปนคนที่ทันสมัย 

และเปนที่ยอมรับของสังคม และคนรอบขาง 

2.1.4.4 การจดจํา (Retention) เมื่อเกิดการยอมรับแลว การเปลี่ยนทัศนคติจะอยู

คงทนนานสักเทาไร ขึ้นอยูกับความจําในเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนคตินั้น ตัวอยางในการโฆษณา 

การสื่อความหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภคใหจดจําในตัวสินคา มักใชคําพูดที่กินใจ แปลก ๆ 

และเขาใจงายตอการจดจํา 

2.1.4.5 การกระทํา (Action) เปนกระบวนการสุดทายของการเปลี่ยนทัศนคติ คือ 

การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีทัศนคตินั้น ๆ  
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2.1.5 การวัดทัศนคติ  

การวัดองคประกอบทั้ง 3 ของทัศนคติ นักจิตวิทยาสังคมนิยมวัดใน 2 ลักษณะ คือ ทิศทาง 

และปริมาณขององคประกอบนั้น ๆ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2529: 8) 

ทิศทาง (Direction) หมายถึง การประเมินคาการรับรู การรูสึก และการพรอมกระทําไปใน

ดานที่เปนบวก หรือเปนลบ ซ่ึงหมายถึงดี หรือเลว เชน เกี่ยวกับองคประกอบทางความรู ก็สามารถ

วัดไดวาบุคคลมีความรูในประเด็นที่ตองการวัดในทางที่วาสิ่งนั้นดีหรือเลว สวนที่เกี่ยวกับ

องคประกอบทางการรูสึกก็สามารถวัดไดวา บุคคลมีความรูสึกตอสิ่งนั้นไปในทางบวก หรือลบ คือ 

ในทางชอบ และพอใจ หรือไมชอบ ไมพอใจ สวนที่เกี่ยวของกับองคประกอบทางความพรอม

กระทํา ก็สามารถที่จะใหการสนับสนุน หรือชวยเหลือ สวนทางลบก็หมายถึงความพรอมที่จะ

ทําลาย ทําราย หรือขัดขวางความเจริญของสิ่งนั้น 

ปริมาณ (Magnitude) หมายถึง ความเขมขนหรือปริมาณความรุนแรงของทัศนคติไปในทิศ

ทางบวก หรือลบ นั่นคือ บุคคลอาจมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งอยางรุนแรงมาก และตออีกสิ่งหนึ่งเพียงเบา

บาง ท้ังนี้ยอมขึ้นอยูกับความสําคัญของสิ่งนั้น หรือขึ้นอยูกับความพัวพันของบุคคลกับเรื่องนั้น เชน 

บิดามารดา มีความสําคัญตอบุคคลมาก บุคคลนั้นยอมมีทัศนคติอยางรุนแรงตอบิดามารดาของตน 

ในอีกกรณีหนึ่ง นิสิตที่ไปพูดโฆษณาชักจูงมิใหคนซื้อสินคาตางประเทศ เปนผูท่ีมีความพัวพันกับ

เรื่องนี้มาก จึงมีทัศนคติท่ีรุนแรงตอการซื้อสินคาตางประเทศดวย แตถาบุคคลไมมีความเกี่ยวพันกับ

ชาวเอสกิโมเลย ทัศนคติของบุคคลนั้นตอชาวเอสกิโม ไมวาจะเปนทางบวก หรือลบก็จะมีความ

เขมขนนอย 

 นอกจากนี้ กมลรัตน หลาสุวงศ (2527: 187) ไดกลาววา การวัดทัศนคติสามารถวัดไดหลาย

วิธี เชน การวัดโดยประมาณความรูสึกของตนเอง (Self-Report Measures) การสังเกตพฤติกรรม

ท่ีแสดงออก (Observation of Overt Behavior) การตีความ หรือแปลความหมาย จากปฏิกิริยา 

ที่บุคคลแสดงตอสิ่งเราบางชนิด (Reaction and Interpretations of  Partially Structured Stimuli) 

การทํางานบางอยางที่กําหนดให (Performance on Objective Tasks) และปฏิกิริยาตอบสนองทาง

รางกาย (Physiological Reactions)  

จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา “ทัศนคติ” หมายถึง สภาพความพรอมดาน

จิตใจของบุคคล ซ่ึงเปนผลรวมของความคิดเห็น ท่ีถูกกระตุนมาจากปจจัยหลายอยาง เชน 

ประสบการณ การเรียนรู ความคิดความเชื่อดั้งเดิม ฯลฯ จึงมีผลตอแนวโนมของการตัดสินใจใน

ลักษณะประเมินคา เชน ชอบ หรือไมชอบ พอใจ หรือไมพอใจ เห็นดวย หรือไมเห็นดวย เปนตน 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องทัศนคติจึงนับวาเปนเรื่องที่สําคัญอยางมาก เพราะทัศนคติมีผลโดยตรงตอการ

เกิดพฤติกรรมตาง ๆ หากทัศนคติเปนไปในทิศทางอยางไร พฤติกรรมก็ยอมมีความสอดคลองกับ
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ทิศทางของทัศนคตินั้น ๆ จึงถือไดวาทัศนคติเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม ไมวาจะมีความ

เหมาะสม หรือไมเหมาะสมก็ตาม ลวนแลวมีผลมาจากทัศนคติท้ังนั้น เชนเดียวกัน ทัศนคติของ

นักศึกษาที่มีผลตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย ก็ยอมมีความเชื่อมโยง หรือสอดคลองกับ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ในการศึกษาวิจัยนี้จะมุงศึกษาถึงทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยที่มี

ผลตอการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งสําคัญในการ

กอใหเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นจึงตองทําการศึกษาแนวคิดพฤติกรรม

ผูบริโภค และใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคดวย 

 

2.2.1 ความหมายของคําวาพฤติกรรม 

ในการศึกษาวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะกรณีกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษาเทานั้น ดังนั้นจึงมุงให

ความสําคัญกับพฤติกรรมของวัยรุน  เนื่องจากนักศึกษาเปนวัยที่อยูในชวงของวัยรุน ซ่ึงมีอายุ

ระหวาง 18-25 ป          

  Bloom  (1981  อางถึงใน สิทธินันท เจริญรัตน, 2543: 24) กลาววา พฤติกรรมเปนกิจกรรม

ทุกประเภทที่มนุษยกระทํา อาจเปนสิ่งที่สังเกตได หรือไมได และไดแบงพฤติกรมดังกลาวออกเปน 

3 ดาน คือ 

1) พฤติกรรมดานพุทธิศึกษา (Coognitive Domain) หมายถึง ความสามารถทางดาน

ความรูการใชความคิด และพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก ความรู ความจํา เปนพฤติกรรมขั้นตน

เกี่ยวกับความจําได หรือระลึกได ความเขาใจ เปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องมาจากความรู ความเขาใจนี้

จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน การนําไปใช เปนการนําเอาวิธีการ 

ทฤษฎี กฎเกณฑ และแนวคิดตาง ๆ ไปใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล 

2) พฤติกรรมดานทัศนคติ (Affective Domain) หมายถึง ทาที ความสนใจ ความรูสึก 

ความชอบในการใหคุณคา หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถือ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแตละบุคคล 

พฤติกรรมดานทัศนคตินี้เปนตัวควบคุมพฤติกรรมการปฏิบัติของบุคคลโดยการวางแนวทางปฏิบัติ 

และแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่บุคคลนั้นกําหนดขึ้น 

3) พฤติกรรมดานปฏิบัติ (Psychomotor  Domain) เปนการปฏิบัติท่ีแสดงออก

ในสถานการณหนึ่ง หรืออาจเปนพฤติกรรมที่คาดคะเนวาอาจปฏิบัติในโอกาสตอไป เปนพฤติกรรม



15 

 

 

ข้ันสุดทายที่จะเกิดขึ้นได ตองอาศัยพฤติกรรมดานความรู ทัศนคติเปนพื้นฐาน ซ่ึงสามารถประเมินผล

ไดงาย แตกระบวนการที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมตองอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลายขั้นตอน 

ชุดา จิตพิทักษ (2525 อางถึงใน วรนุช จันทรอุไร, 2544: 33) ไดใหความหมายของคําวา 

“พฤติกรรม” หรือ การกระทําของบุคคลนั้นไมรวมเฉพาะสิ่งที่แสดงปรากฏออกมาภายนอกเทานั้น 

แตยังรวมถึงสิ่งที่อยูภายในใจของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน 

คานิยมที่ยึดถือเปนหลักการประเมินสิ่งตางๆ ทัศนคติ หรือเจตคติที่เขามีตอสิ่งตางๆ ความคิดเห็น 

ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจิตใจที่ถือวาเปนบุคลิกภาพของบุคคล 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 อางถึงใน วรนุช จันทรอุไร, 2544: 33) ไดใหความหมายของคําวา 

“พฤติกรรม” หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่มนุษยกระทําไมวาสิ่งนั้นจะสังเกตไดหรือไมได แต

สามารถวัดไดโดยใชเครื่องมือพิเศษ และสามารถบอกไดวามีหรือไมมีก็ได เชน ความคิด ความเชื่อ 

ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ 

Skinner (1986 อางถึงใน สิทธินันท เจริญรัตน, 2543:  23) กลาวถึง ความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมกับสิ่งแวดลอม วาสิ่งแวดลอมเปนสิ่งเราที่กอใหเกิดพฤติกรรม และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

นั้น การที่จะเขาใจพฤติกรรมของใครก็ตาม จําเปนอยางยิ่งจะตองรูถึงผลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรม

ของบุคคลนั้นๆ เสียกอน จากนั้นถาตองการที่จะปรับพฤติกรรมของบุคคลเหลานั้นก็จะสามารถทํา

ไดโดยการนําผลนั้นมาเปนตัววางเงื่อนไขใหบุคคลเหลานั้นแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 

สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2529: 9-11) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง 

ปฏิกิริยาทุกชนิดที่มนุษยแสดงออกมาภายนอก พฤติกรรมภายใน อาจมีท้ังสิ่งที่เปนรูปธรรม 

นามธรรม เชน ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในรางกาย ความรูสึกนึกคิด เจตคติ มักจะเปนพฤติกรรมที่

ไมสามารถเห็นชัดได สวนพฤติกรรมภายนอก เปนปฏิกิริยาที่แสดงออกตลอดเวลาของการดํารงชีวิต 

เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนมองเห็นทั้งจากวาจา และการกระทํา 

เอื้อมพร  ทองกระจาย (2530: 3) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง 

กิจกรรมทุกอยางที่มนุษยกระทํา เปนลักษณะของการแสดงออกที่สังเกตเห็นได โดยพื้นฐานทาง

จิตวิทยามีความเชื่อวา พฤติกรรมทุกชนิดที่มนุษยกระทํายอมมีสาเหตุ และมีจุดมุงหมาย ใน

ขณะเดียวกันก็มีแรงกระตุน หรือแรงจูงใจใหกระทําดวยเหตุที่จุดมุงหมายนั้น เปนการตอบสนอง

ตอความตองการของมนุษย 
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  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และสวิง  สุวรรณ (2536: 23) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” 

หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกชนิดของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของคน หมายถึง ปฏิกิริยาตาง ๆ ท่ี

บุคคลแสดงออกทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล ท้ังที่สังเกตไดและสังเกตไมได และแตกตางกัน

ออกไปตามสภาพสังคมวัฒนธรรม โดยมักจะไดรับอิทธิพลจากความกดดันความคาดหวังของบุคคล

รอบตัว สถานการณในขณะนั้น และประสบการณในอดีต พฤติกรรมของมนุษย แบงเปน 2 ชนิด คือ  

1) พฤติกรรมภายใน หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาภายในตัวบุคคล ซ่ึงสมองมี

หนาที่รวบรวมสะสมและสั่งการที่เปนรูปธรรมและนามธรรม เชน การสูบเฉียดเลือดไปเลี้ยง

รางกาย ความคิด ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม พฤติกรรมภายในมักไมสามารถวัด หรือ

สังเกตไดโดยบุคคลอื่น แตสามารถใชเครื่องมือบางอยางวัดได 

2) พฤติกรรมภายนอก หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมที่บุคคลแสดงออกใหบุคคล

อ่ืนเห็น และสังเกตได เชน การยืน การนั่ง การเดิน การขับรถ พฤติกรรมของมนุษยจึงเปนการ

เรียนรูอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารถทําความเขาใจได ตองอาศัยปจจัยเชิงจิตวิทยาควบคูไปกับเงื่อนไขทาง

สังคม ขณะเกิดการเรียนรูนั้น ๆ 

ราชบัณฑิตสถาน (2539:  573) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทํา

หรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิด และความรูสึก เพื่อตอบสนองตอสิ่งเรา 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ (2543: 46) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทํา

หรือกิจกรรมที่แสดงออกของสิ่งมีชีวิตทั้งที่สังเกตงาย และสังเกตยาก ไดแก กายกรรม เชน 

การเคลื่อนไหวรางกาย วจีกรรม เชน การพูด และมโนกรรม เชน การคิด  

เรณู นาคสุทธิ์ (2549:  26) ไดใหความหมายของคําวา “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทํา

หรือกิจกรรมใด ๆ ของมนุษยท่ีตอบสนองตอสิ่งกระตุนตาง ๆ ท้ังที่สังเกตได และสังเกตไมได  

 

  2.2.2   องคประกอบของพฤติกรรม 

  พฤติกรรมของมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ (Cronbach, 1972 อางถึงใน สุชาดา สุธรรมรักษ, 

2531: 9-10) คือ  

1) ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการที่ทําใหเกิดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง

ความตองการที่เกิดขึ้น ความตองการบางอยางสามารถตอบสนองไดทันที แตบางอยางตองใชเวลานาน

จึงบรรลุความตองการได 

2) ความพรอม (Readiness) คือ ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามาระที่จําเปนในการ

ทํากิจกรรมเพ่ือสนองความตองการ 
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3) สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่เปดโอกาสใหเลือกทํากิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองความตองการ 

4) การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่จะกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

ลงไป มนุษยจะพิจารณาสถานการณกอน และจึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

เพื่อตอบสนองความตองการ 

5) การตอบสนอง (Response) เปนการกระทํากิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ 

โดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นแปลความหมาย 

6) ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอมไดรับผล

การกระทํานั้น ผลที่ไดรับอาจเปนไปตามท่ีคาดคิด หรืออาจตรงขามก็ได 

7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction  to  Thwarting) ในกรณีท่ีไมสามารถ

ตอบสนองความตองการได มนุษยก็อาจจะยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณ และเลือก

วิธีการใหม 

 

 2.2.3  สาเหตุของการเกิดพฤติกรรม 

นักจิตวิทยากลาวกันวา  พฤติกรรมของบุคคลทุกอยางยอมตองมีสาเหตุ (Every Behavior is 

Caused) กลาวคือ อยู ๆ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมออกไปโดยที่ไมมีสาเหตุหรือแสดงไปโดยที่ไมมี

เหตุผลไมได  ตนเหตุแหงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเรียกกันวา ส่ิงเรา (Stimulus) ส่ิงเราบางอยางก็เปน

ส่ิงเราที่มาจากภายนอกกาย  บางอยางก็เปนสิ่งเราที่มาจากภายในกาย ดังนั้น พฤติกรรมบางอยางของ

บุคคลจึงเปนพฤติกรรมที่คนหาสาเหตุไดยาก (กอ สวัสดิ์พาณิชย และนาฏเฉลียว สุมาวงศ, 2506: 24) 

ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เปนสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกโตตอบในลักษณะตาง ๆ 

กัน ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคคล มีผลตอการพัฒนาและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย อันไดแก  ธรรมชาติ 

สภาพดินฟาอากาศ พลังงาน วัตถุสิ่งของ สังคม มนุษย ครอบครัว วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศาสนา ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ทางดานจิตวิทยาสิ่งแวดลอมประกอบดวย 

ผลทั้งหมดของสิ่งเราที่แตละบุคคลไดรับตั้งแตเกิดจนตาย อิทธิพลของสิ่งเรามีผลตอพฤติกรรม

เปนอยางมาก (ประกอบ  ระกิติ, 2515: 51) ดังนั้น พฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลจะถูกกําหนด

โดยสิ่งแวดลอมอีกตอหนึ่ง 

มนุษยทุกผูทุกนามยอมอาศัยอยูในสิ่งแวดลอม นักจิตวิทยานั้นสนใจตอสิ่งแวดลอม 

ในฐานะที่มันมีหนาที่เราใหมนุษยกระทําพฤติกรรม ส่ิงแวดลอมที่เราใหมนุษยกระทําพฤติกรรม 

เราเรียกวา  ส่ิงเรา 
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ส่ิงแวดลอมในทางจิตวิทยาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (กันยา สุวรรณแสง, 2542: 102)  

1) ส่ิงแวดลอมภายนอก (Explicit Environment) ไดแก ส่ิงแวดลอมที่อยูภายนอก

กายมนุษย เชน วัตถุส่ิงของ คน สัตว กิจกรรมอันเกิดจากวัตถุสิ่งของ คน และสัตว รวมไปถึงสิ่งที่

เปนนามธรรมซึ่งไมมีตัวตน เชน หลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีดวย ถาสิ่งแวดลอม

เหลานี้เราใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเราเรียกวา ส่ิงเราภายนอก (Internal Stimulus) 

2) ส่ิงแวดลอมภายใน (Implicit Environment) ไดแก การกระทําของอวัยวะตาง 

 ๆภายในรางกายของมนุษยเอง เชน การเห็นคุณคาในตนเอง ความกลัว ความอยาก ความหิว ความ

กระหาย อารมณความรูสึกตาง ๆ ฯลฯ ถาสิ่งแวดลอมภายในนั้นเราใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเรา

เรียกวา  ส่ิงเราภายใน (Internal Stimulus) 

ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ไมวาจะเปนสิ่งแวดลอมภายนอกหรือสิ่งแวดลอมภายในยอมมีสวน

เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยในโอกาสตาง ๆ กัน ถามนุษยถูกเราดวยสิ่งแวดลอมใดสิ่งแวดลอม 

นั้นจะกลายเปนสิ่งเราขึ้นมา  ถามนุษยไมถูกเรามันก็จะเปนสิ่งแวดลอมเฉยๆ แตไมไดเปนสิ่งเรา  

พฤติกรรมเปนผลมาจากการที่คนเราเลือกปฏิบัติกิริยาตอบสนองตอสิ่งเรา แตสิ่งเราจะมี

ประสิทธิภาพก็ตอเมื่ออินทรียอยูในภาวะรับเราหรือที่เรียกวา ภาวะรับการจูงใจ พฤติกรรมบางอยาง

ก็เกิดจากแรงจูงใจที่เห็นไดงาย ๆ ชัดเจน แตพฤติกรรมบางอยางก็มีแรงจูงใจหลายดานมา

รวมกันหรือจากแรงจูงใจที่ลึกซึ้งซับซอนมากจนเราไมสามารถบอกได (อเนกกุล  กรีแสง, 2515: 

35) 

แรงจูงใจที่ทําใหคนเราแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมานั้น  สามารถแบงไดดังนี้  คือ 

1) แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motives) เปนแรงจูงใจอันเนื่องมาจาก

ความตองการทางรางกาย 

2) แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง คือเกิดจากการ

เรียนรูทางสังคม 

3) แรงจูงใจสวนบุคคล (Personal  Motives) หมายถึง แรงจูงใจที่พัฒนาขึ้นในตัว

ของคนเราซึ่งจะแตกตางไปไมเหมือนกัน ซึ่งมีรากฐานมาจากความตองการทางดานรางกายและ

ความตองการทางสังคมประกอบกัน แตระดับความรุนแรง (Strength) จะมากนอยตางกัน 

 

 2.2.4  พฤติกรรมของผูบริโภค 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของ

ผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใชสินคา หรือเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการซื้อ และการใช

สินคา และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของผูบริโภค ซ่ึงประกอบดวย
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ข้ันตอนในการตัดสินใจ ท้ังกอนการตัดสินใจ และภายหลังการตัดสินใจแลว หรือเปนพฤติกรรม

ของผูบริโภคในการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluating) 

และการจับจายใชสอย (Disposing) สินคา บริการ และความคิด (เสรี วงษมณฑา, 2546: 33) 

 พฤติกรรมของผูบริโภคมีลักษณะเปนกระบวนการประกอบดวยกิจกรรมที่เปนขั้นตอนใน

การซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคจํานวนมาก กอนตัดสินใจซื้อจะผานกระบวนการหลายขั้นตอน 

เริ่มดวยการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีจะซื้อนั้นอยางกวางขวางหลาย ๆ ตรา แลวนํามา

เปรียบเทียบ และประเมินขอดีขอเสียแตละตรากับกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากอนตัดสินใจซื้อในขั้นสุดทาย 

(พิบูล  ทีปะปาล, 2545: 61)  

  

2.2.5 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Influence Factors of Buying 

Decision Process) 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคอยูภายใตอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ 4 กลุม คือ 

ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัยดานขาวสาร ขอมูล และปจจัยดานสถานการณ 

(อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท และจิระเสกข  ตรีเมธสุนทร, 2549: 51-57) คือ 

2.2.5.1 ปจจัยดานสังคม (Social Forces) เปนปจจัยที่หลอหลอมใหผูบริโภคแตละ

คนมีความตองการ และรูสึกที่แตกตางกันไป ดังนั้นปจจัยนี้จึงมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อได

ทั้งในทางลึก และทางกวางประกอบดวยตัวแปรที่สําคัญ ไดแก 

     1)  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง สัญลักษณ หรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น

โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง ซึ่งเปนตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย

ในสังคมใดสังคมหนึ่ง (Etzel, Walker and Stanton, 2001: 12) หรือเปนสัญลักษณ หรือสิ่งที่มนุษย

ในสังคมหนึ่ง ๆ ไดสรางขึ้น และยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ในฐานะที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรม

ของมนุษยในสังคมนั้น ๆ เชน ภาษา ศิลปะ การแตงกาย อาหาร และธรรมเนียมปฏิบัติในสังคม 

เปนตน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) วัฒนธรรมมีสวนสําคัญตอแตละบุคคลในสังคมในดานความคิดเห็น 

ทัศนคติ และความรูสึกตอผลิตภัณฑ  

    2) วัฒนธรรมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมภายใน

สังคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน (Schiffman and Kanuk, 2000) หรือหมายถึง กลุมยอยของ

วัฒนธรรม ซึ่งมีรูปแบบทางพฤติกรรมที่มีความแตกตางจากกลุมอื่นภายในวัฒนธรรมเดียวกัน 

(Etzel, Walker and Stanton, 2001) หรือหมายถึงวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจจะมีความ

แตกตางไปตามเชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะภูมิประเทศ ท่ีมีลักษณะที่แตกตางจากวัฒนธรรมของ

คนสวนใหญในสังคมนั้น ๆ เชน วัฒนธรรมของชาวจีนในประเทศไทย คริสตศาสนิกชน และชาว
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มุสลิมในประเทศไทย เปนตน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) ซ่ึงสามารถแบงวัฒนธรรมยอยเปน 4 แบบ 

คือ ตามเชื้อชาติ (Nationality  Group) ตามศาสนา (Religion  Group) ตามผิวพรรณ (Racial  Group) 

และตามภูมิศาสตร (Geographical Group) 

    3) ช้ันทางสังคม (Social  Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคม

ออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกัน โดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และ

สมาชิกที่อยูในชั้นสังคมที่แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน (Schiffman and Kanuk, 2000) 

หรือหมายถึง การแบง หรือการจัดลําดับภายในสังคม ซ่ึงถือเกณฑการศึกษา อาชีพ และรูปแบบ 

ตลอดจนลักษณะที่อยูอาศัย (Etzel, Walker and Stanton, 2001) หรือหมายถึง ลักษณะการจัด

แบงกลุมผูบริโภค ตามการกําหนดของตัวแปรตาง ๆ เชน อาชีพ รายได การศึกษา ฐานะทางสังคม 

ความมั่งคั่ง และอื่น ๆ เปนตน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) 

    4) กลุมและกลุมอางอิง (Group and Reference Groups) หมายถึง บุคคล 

หรือกลุมบุคคลที่อิทธิพลตอทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรมของบุคคลอื่น (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) 

หรือเปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออมตอทัศนคติ 

ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคล กลุมอางอิงแบงออกเปน 2 กลุม คือ   

   (1) กลุมปฐมภูมิ (Primary  Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนบาน 

เพื่อนสนิท เปนกลุมที่ผูบริโภคมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมนี้ 

    (2) กลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก เพื่อนรวมสถาบัน เพื่อน

รวมอาชีพ สมาชิกชมรม เปนกลุมผูบริโภคที่ไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลุมนี้ 

 5) ครอบครัว (Family) หมายถึง กลุมของสมาชิกในสังคมที่มีความผูกพัน

กันทางสายเลือด หรือดวยการแตงงาน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) สมาชิกในครอบครัวจะมีอิทธิพล

อยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ครอบครัวจึงเปนสถาบันซื้อของผูบริโภคที่มีความสําคัญ

มากที่สุดในสังคม 

  2.2.5.2 ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Forces)  

 สําหรับปจจัยทางจิตวิทยา นับเปนอีกปจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อ ประกอบดวยปจจัยหลัก 5 กลุม คือ แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคติ 

โดยในแตละกลุมนั้นจะมีอิทธิพลตอกันและกัน ดังนี้ 

1) แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาพจิตใจภายในของบุคคล ซึ่ง

ผลักดันใหเกิดพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย แรงจูงใจของมนุษยแบงออกเปน 5 ระดับ ตามทฤษฎี

แรงจูงใจของ Abraham H. Maslow (Solomon, 2002: 530 อางถึงใน อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท 

และจิระเสกข ตรีเมธสุนทร, 2549: 54) ดังนี้ 
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     (1) ระดับที่ 1 ความตองการในทางสรีรศาสตร (Physiological  Needs) 

เปนความตองการพื้นฐานเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร อากาศ น้ําดื่ม ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 

ยารักษาโรค และความตองการทางเพศ เปนตน 

    (2) ระดับที่ 2 ความตองการดานความปลอดภัย และมั่นคง 

(Safety Needs) ไดแก ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินจากโจรผูรายหรือภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ  

    (3) ระดับที่ 3 ความตองการดานสังคม (Social  Needs) หรือความ

ตองการความรัก และการยอมรับ (Love and Belongingness Needs) ไดแก ตองการความรัก ความ

เปนมิตร และการยอมรับเปนสมาชิกในสังคมนั้น ๆ เปนตน 

     (4) ระดับที่ 4 ความตองการยกยองนับถือ (Esteem  Needs) ไดแก 

ความตองการใหไดเคารพนับถือ ความภาคภูมิใจในสถานภาพทางสังคม และมีช่ือเสียงในสังคม  

    (5) ระดับที่ 5 ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self – Actualization 

Needs) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ไดแก ความตองการที่เกิดจากความสามารถในการ

ทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ  

2) การรับรู (Perception) หมายถึง ข้ันตอนที่บุคคลมีการรับรู จัดระเบียบ 

หรือการกําหนดความหมายของสิ่งกระตุน โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Etzel, Walker and Stanton, 

2001) หรือเปนกระบวนการที่แตละบุคลเลือกสรร จัดระเบียบและตีความเกี่ยวกับสิ่งกระตุน เพื่อให

เกิดความหมายที่สอดคลองกัน (Schiffman and kanuk, 2000: 9) ผูบริโภคจะมีกระบวนการเลือกที่

จะรับรู ซ่ึงแบงไดเปน 3 ระดับ คือ  

     (1) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) คือ แนวโนมที่

ผูบริโภคจะเลือกที่จะรับรูในขาวสารขอมูลออกจากส่ิงที่ไดยิน หรือไดเห็น  

    (2) การเลือกตีความ (Selective Distortion) คือ แนวโนมที่ผูบริโภค

จะแปลความหมายของขาวสารขอมูลใหเปนไปในทิศทางเดียวกับความเชื่อเดิมที่มีอยูแลว  

(3) การเลือกจดจํา (Selective  Retention) คือ ผูบริโภคมีแนวโนมจะ

เลือกจดจําขาวสารที่สนับสนุนทัศนคติ และความเชื่อเดิมของตนเองที่เคยรับรูมาในอดีต ดังนั้น 

จึงเปนที่มาของตราของผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในตลาดมายาวนาน จะไดรับความนิยม หรือเชื่อถือ

มากกวาตราผลิตภัณฑใหม ๆ 

3) การเรียนรู (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค 

ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ (Etzel, Walker and Stanton, 2001: 6) หรือหมายถึง ขั้นตอน

ซ่ึงบุคคลไดนําความรู และประสบการณไปใชในการตัดสินใจซื้อสินคา และพฤติกรรมการบริโภค 

(Schiffman and Kanuk, 2000: 7) ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรู ไดมีทฤษฎีเกี่ยวกับ
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การเรียนรูท่ีช่ือวา ทฤษฎีการกระตุนและการตอบสนอง (Stimulus-Response Theory หรือ SR Theory) 

ท่ีเชื่อวาการเรียนรูของมนุษยเกิดขึ้นจากการที่มนุษยไดรับสิ่งกระตุน และการตอบสนองจากสิ่งกระตุน

นั้น และเมื่อมีการกระตุน และการตอบสนองอยางเปนระบบจะทําใหมนุษยเกิดกระบวนการเรียนรู 

โดยอาศัยสิ่งกระตุนนั้น ๆ โดยทฤษฎีดังกลาวยังไดอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูของ

มนุษยไดเปน 4 ปจจัย คือ  

 (1)  แรงกระตุน (Drive) คือ ตัวกระตุนภายในที่ทําใหมนุษยเกิด

พฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

 (2)  สัญญาณ (Cues) คือ ส่ิงที่สรางขึ้นมาเพื่อใชทดแทนแรงกระตุน 

     (3) การตอบสนอง (Responses) คือ ปฏิกิริยา หรือการกระทําของ

มนุษยท่ีเกิดขึ้นจากการไดรับแรงกระตุน 

    (4) การเสริมแรง (Reinforcement) คือ การใหรางวัล หรือการลงโทษ

ท่ีมนุษยจะไดรับจากการกระทํา หรือไมทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

4) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกัน

ของบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่มีแนวโนมคงที่ และสอดคลองกัน 

(Blackwell, Minicard and Engel, 2001: 547) หรือหมายถึง รูปแบบพฤติกรรม และลักษณะอุปนิสัย

ของมนุษยที่สะทอนความเปนบุคคลนั้น ๆ โดยจะสะทอนออกมาเปนบุคลิกลักษณะตาง ๆ เชน 

กาวราว สุภาพ ราเริง เศราซึม ทันสมัย ม่ันใจ โลเล เปนตน (วิทวัส รุงเรืองผล, 2545) ซึ่งบุคลิกภาพ

ลักษณะนี้ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund  Freud) ผูคิดคนทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจของฟรอยด 

(Freud’s Theory of Motivation) พบวา บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษยถูกควบคุมโดย

ความนึกคิดพื้นฐาน 3 ระดับ คือ  

 (1)  อิด (Id) เปนสวนประกอบของสิ่งที่จะทําใหบุคคลแสดง

พฤติกรรมออกมาเพื่อตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย  (Schiffman and Kanuk, 

2000) เปนแรงขับตามสัญชาติญาณดิบของมนุษยท่ีแฝงอยูในตัวตนของแตละคน ซ่ึงอาจจะดี 

หรือไมดีก็ได เชน พฤติกรรมการกาวราว ความตองการทางเพศ เปนตน 

(2) อีโก (Ego) เปนความตองการดานการยกยอง ความภาคภูมิใจ 

ความเคารพ และสถานะของบุคคล อีโกเปนตัวควบคุมภายในที่ทําใหเกิดความสมดุลระหวางความ

ตองการขั้นพื้นฐานที่เกิดจากอิด (Id) กับขอกําหนดทางดานสังคม และวัฒนธรรมของซุปเปอรอีโก 

(Superego) (Schiffman and Kanuk, 2000) ดังนั้น อีโกจึงเปนสวนที่แสดงพฤติกรรมออกมาใหเหมาะสม

กับกาลเทศะ เหตุผล หรือเหตุการณท่ีเปนจริงในสังคม เชน การไมใชโทรศัพทมือถือในเวลาขับรถ 

การไมสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เปนตน 
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   (3)  ซุปเปอรอีโก (Superego) เปนสวนที่สะทอนถึงศีลธรรม และ

จริยธรรมของสังคม (Schiffman and Kanuk, 2000) หรือเปนระบบซึ่งเกี่ยวของกับกฎเกณฑของ

สังคม ซ่ึงชวยปองกันการแสดงออกพฤติกรรมที่เกิดจากอิด (Id) ไมใหมีความเห็นแกตัวจนเกินไป 

(Solomon, 2002: 532 อางถึงใน อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท และจิระเสกข  ตรีเมธสุนทร, 2549: 56) 

หรือเปนมโนธรรมในตัวมนุษยที่จะเปนสิ่งคานอํานาจของอิด เชน การกระตุนใหเกิดความ

ตองการใชถุงผาแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปญหาโลกรอน เปนตน 

5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ

ของบุคคลความรูสึกดานอารมณและแนวโนมการปฏิบัติที่มีผลตอความคิด หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

(Kotler, 2003: 199) หรือหมายถึง แนวโนมของการเรียนรูท่ีจะตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความคิด

ท่ีมีลักษณะแสดงความพอใจ หรือไมพอใจ (Etzel, Walker and Stanton, 2001: 1) ทัศนคติ คือ ความรูสึก

ของผูบริโภคที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงการประเมินวา ชอบหรือไมชอบ ความรูสึกเชิงบวกหรือลบ 

ทัศนคติเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ หรือเกิดจากประสบการณที่เรียนรูในอดีตเกี่ยวกับ

สินคา หรือบริการนั้น ๆ  

2.2.5.3 ปจจัยดานขาวสาร ขอมูล (Information Factors) 

  ขาวสาร และขอมูลที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ สามารถจัดแบงไดเปน 

2 ประเภท (วิทวัส  รุงเรืองผล, 2545) คือ  

 1)  ขาวสารและขอมูลเพื่อการคา (Commercial Sources) หมายถึง ขาวสาร 

และขอมูลที่เสมือนเปนทางการขององคกรและตองการจะสื่อขาวสารและขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ

กับผลิตภัณฑนั้น ๆ ไปสูผูบริโภค  เพื่อกระตุนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  

 2)  ขาวสาร และขอมูลทั่วไป (Social Sources) หมายถึง ขอมูล และขาวสาร

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับภาพลักษณขององคการ ท่ีผูบริโภคจะไมไดรับรูจาก

ส่ือโฆษณา หรือตัวแทนจําหนายขององคการ  

2.2.5.4 ปจจัยดานสถานการณ (Situational Factors) 

  ปจจัยดานสถานการณจะเปนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ และการบริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยมีปจจัยดานสถานการณตาง ๆ  เชน 

เวลา สถานที่ และบรรยากาศ เปนตน โดยสถานการณท่ีสามารถสงผลกระทบตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภคที่จะตองวิเคราะหจะประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
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 1)  ซื้อเมื่อไร (When Consumers Buy) เปนการทําความเขาใจ

เงื่อนไขดานเวลาที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซ่ึงเกี่ยวกับโอกาสในการซื้อ เชน 

ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน โอกาสพิเศษ 

หรือเทศกาลวันสําคัญตาง ๆ เปนตน 

 2)   ซ้ือที่ไหน (Where Consumers Buy) เปนการไดรับอิทธิพลดานสถานที่

จัดจําหนายผลิตภัณฑนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญ ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ เชน 

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต รายขายของชํา บางลําพู พาหุรัด เปนตน 

 3)   ซ้ือทําไม (Why  Consumers  Buy) เพื่อทราบวัตถุประสงคของการซื้อ

ผลิตภัณฑนั้น ๆ ของผูบริโภค ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกาย และ

ดานจิตใจ 

4)  ซ้ืออยางไร (How Consumers Buy) จะมุงเนนการศึกษาเพื่อใหทราบถึง

วิธีการซื้อผลิตภัณฑนั้น ๆ ของผูบริโภค ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดาน

รางกาย และดานจิตใจ 

 

 2.2.6  ความหมายของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

อํานวย พิรุณสาร (2538:  20) ไดใหความหมายคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายถึง 

ของเหลวที่สามารถดื่มกินได มีสวนประกอบของแอลกอฮอล เมื่อดื่มแลวทําใหเกิดความมึนเมานี้ 

ข้ึนอยูกับปริมาณและความแรงของแอลกอฮอลท่ีเปนสวนประกอบของเหลา 

ราชบัณฑิตยสถาน (2538 อางถึงในวรนุช จันทรอุไร, 2544:  12-13) ไดใหความหมายของ

คําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายถึง สารอินทรียชนิดหนึ่ง ลักษณะเปนของเหลว มีกลิ่นฉุน 

ระเหยงาย มีจุดเดือดที่ 78.5 องศาเซสเซียส ช่ือเต็ม คือ เอทิลแอลกอฮอล โดยปกติเกิดจากการหมัก

สารประเภทแปงหรือน้ําตาลผสมยีสต ซ่ึงมักเรียกกันวาแปงหรือเชื้อหมักเปนองคประกอบสําคัญ

ของสุรา และเมรัยทุกชนิด 

บุญเสริม หุตะแพทย และกิตวิภา สุวรรณรัตน (2546: 41) ไดใหความหมายคําวา “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล” หมายถึง เครื่องดื่มที่สามารถดื่มกินได ในเครื่องดื่มนั้นมีวัตถุผสม หรือแอลกอฮอล

เปนสวนผสมอยู หลังการดื่มสงผลใหเกิดความมึนเมาได ซ่ึงระดับของความมึนเมานี้ข้ึนอยูกับ

ระดับ และปริมาณของแอลกอฮอลท่ีมีสวนผสมอยูในเครื่องดื่มนั้นๆ ประเภทของสุรา หรือ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก เหลา เบียร ยาดอง กระแช บรั่นดี ไวน วอสกา เหลาปน ฯลฯ 
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สมภพ เรืองตระกูล (2546: 112) ไดใหความหมายของคําวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายถึง 

ยาหรือสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท เมื่อมีการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาก ๆ จะเกิดอาการทางจิต 

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหมีความผิดปกติท่ีระบบประสาทสวนกลาง 

แอลกอฮอลตามความหมายขององคกรอนามัยโลก (อางถึงในเรณู นาคสุทธิ์, 2549: 

26) เปนชื่อทางเคมี หมายถึง กลุมสารประกอบออกานิคที่ประกอบดวยสารโฮโครคารบอน 

และกลุมไฮดรอกชิน แบงไดดังนี้ 

1) เอธทานอล (Ethanol หรือ Ethyl Alcohol) เปนแอลกอฮอลท่ีมีผลตอจิตประสาท 

และนิยมใชผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcohol  Beverages) จึงทําใหนิยมเรียกแอลกอฮอล 

หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล เอธทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนผลมาจากการน้ําหมักน้ําตาล

โดยยีสต ในสภาพทั่วไปจะทําใหเกิดแอลกอฮอลที่มีความเขมขนไมเกิน 14% แตถาเปนเครื่องดื่ม 

ท่ีไดจากการหมักแลวกลั่น จะทําใหมีปริมาณแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ นอกจากเอธทานอล

จะใชในการดื่มแลวยังใชเปนเชื้อเพลิง หรือตัวทําละลายในอุตสาหกรรมตางๆ 

2) เมธานอล (Methanol หรือ Methyl Alcohol Wood Alcohol) นิยมใชเปนตัวทํา

ละลายในอุตสาหกรรมตาง ๆ หรือผสมกับเอธทานอลสําหรับเปนเชื้อเพลิงได เมธานอลไมสามารถ

นํามาดื่มได เพราะทําใหเกิดอันตรายตอรางกายที่รุนแรง ข้ึนอยูกับปริมาณที่ดื่ม อาจทําใหเกิดตามัว 

ตาบอด โคมา จนถึงหมดความรูสึกตัวและเสียชีวิตได 

3) ไอโซโพรพานอล (Isopropanol หรือ Isopropyl Alcohol) เปนแอลกอฮอลท่ี

นิยมใชในอุตสาหกรรมยาง ไมสามารถนํามาใชในการดื่มได 

สวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น (Alcohol  Beverages) หมายถึง เครื่องดื่มที่มี

เอทิลแอลกอฮอลผสมอยูในปริมาณไมเกิน 60% ซึ่งถือวาอยูในเกณฑที่คนสามารถดื่มได เปน

เกณฑสากลทั่วไป ในที่นี้คือ เหลา เบียร วิสกี้ บรั่นดี เหลาเถื่อน เหลาปน น้ําตาลเมา หรือกระแช หรือ

สุราประเภทตาง ๆ  

จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา “พฤติกรรม” หมายถึง การกระทํา หรือ

การแสดงออกของบุคคลทั้งที่เปนนามธรรมสังเกตไมได และรูปธรรมสังเกตได ที่มีตอ

สถานการณใดสถานการณหนึ่งโดยเกิดจากสิ่งกระตุน หรือแรงจูงใจจึงทําใหพฤติกรรมนั้น

เปนไปอยางรูตัว หรือเปนไปอยางไมรูตัว แรงจูงใจหรือสิ่งเราอาจมาจากภายนอก หรือจากภายใน

ตัวมนุษยเองก็ได นอกจากนั้นพฤติกรรมการซื้อที่เปนผลตามมาจากกระบวนการตัดสินใจหลาย

ข้ันตอนทั้งการแสวงหาขอมูล เปรียบเทียบขอดีขอเสียกับตรา หรือกิจกรรมอื่น ๆ และการตัดสินใจ

ซ้ือยังขึ้นอยูกับอิทธิพลของปจจัยอีก 4 กลุม คือ ปจจัยดานสังคม ครอบครัวซึ่งเปนกลุมอางอิงปฐม

ภูมิ โดยเฉพาะในเรื่องของปจจัยดานจิตวิทยา คือ ทั้งในดานแรงจูงใจของมนุษย 5 ระดับ 
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โดยเฉพาะระดับที่ 3 คือ ความตองการดานสังคม คือ ตองการไดรับความรัก และการยอมรับ รวมทั้ง

ดานบุคลิกภาพที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน คือ อีโก (Ego) และกฎเกณฑของสังคม หรือ

ซุปเปอรอีโก (Superego) และปจจัยดานขาวสาร ปจจัยดานสถานการณโดบเฉพาะเรื่องสถานที่จัด

จําหนาย หรือแหลงที่ผูบริโภคจะไปซื้อหา 

 

2.2.7 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องที่คนเราไดใหคุณคา และใหความหมายกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท้ัง ๆ ท่ีทราบถึงผลเสียที่เกิดขึ้น โยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นมา

จากปฏิสังสรรคทางสังคม และการเรียนรู เลียนแบบถึงคานิยม หรือความเชื่อบางอยางที่สนับสนุน

ใหเกิดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลข้ึน ดังนั้น การศึกษาที่เขาใจถึงความหมายนั้น ๆ สงผลใหคนใน

สังคมมีความเขาใจ และตระหนักในการปลูกฝงความคิดตางๆ และชวยแกไขปญหาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมวัยรุนไดมากขึ้น เมื่อพิจารณาถึงกลุมผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเปน

วัยรุน (สิทธินันท เจริญรัตน, 2543: 27) 

การดื่มสุราของแตละคนมีความแตกตางกันโดยขั้นตนเปนการดื่มเพื่อสังคม (Social Drink) 

เมื่อดื่มบอยครั้งติดตอกันอยูเสมอก็จะทําใหดื่มจนเปนนิสัย (Habitual  Drink) ในที่สุดไมสามารถ

ควบคุมการดื่มไดจึงพอใจอยูแตสุรา  ความสัมพันธในครอบครัวและมิตรสหายเสื่อมลง มักดื่มตาม

ลําพังและเพิ่มความไมเอาใจใสส่ิงแวดลอม ขาดความรับผิดชอบในหนาที่การงาน หากถึงขั้นนี้ก็นับ

ไดวาเปนผูติดสุรา (Alcoholic)  และถาดื่มตอไปนาน ๆ ก็จะเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง  (Alcoholism)  

ซ่ึงถือวาเปนการปวยเรื้อรังทั้งรางกายและจิตใจ  (สุพัฒน  ธีรเวชเจริญชัย, 2544) 

 เทพินทร พัชรานุรักษ (2541 อางถึงใน วรนุช จันทรอุไร, 2544:  27) ไดกลาวถึงพฤติกรรม

การดื่มสุรา วาแนวคิดทางสังคมศาสตรเชื่อวา พฤติกรรมของบุคคลยอมถูกกําหนดโดยสังคม

วัฒนธรรม กลาวคือ บุคคลเรียนรูท่ีจะแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับแบบแผนที่สังคมสวนใหญ

ยอมรับ ดังนั้น ยิ่งพฤติกรรมใดท่ีสังคมมีการใหความหมาย ใหคุณคาสูง บุคคลก็จะแสดงพฤติกรรม

นั้น ๆ มากขึ้น พฤติกรรมการดื่มสุราก็เชนกัน คนไทยรูจักสุราพรอมๆ กับการปลูกขาว โดยสุรา

ชนิดแรกที่ไทยรูจัก คือ สุรากระแช ประเภทน้ําตาลเมา หรือน้ําขาว แตเปนที่นาสังเกตวา พฤติกรรม 

การดื่มสุราของไทยไมแพรหลายนัก หากแตมีความนิยมดื่มสุราเริ่มแพรหลายในชวงสมัย 

กรุงรัตนโกสินทรนี้เอง ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมดังกลาวจึงนาจะมีความสัมพันธสอดคลอง

กับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย (2541 อางถึงใน วรนุช จันทรอุไร, 2544: 17-18) ไดกลาวถึงสาเหตุ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน คือ คานิยมทางสังคม เยาวชนมักดื่มสุราเนื่องมาจากความ
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อยากรู อยากเห็นและอยากทดลอง ถูกชักชวนจากเพื่อน และเลียนแบบจากผูใหญ สําหรับผูใหญ 

ก็ลอกเลียนแบบจากสังคมชั้นสูง เพราะเขาใจวาสังคมชั้นสูงจะตองมีการสังสรรคกันดวยการดื่ม

สุรา นอกจากนั้นบางคนเขาใจวาการดื่มสุราทําใหสมองแจมใส มีความสามารถในงานศิลปะเพิ่มขึ้น 

ซ่ึงเปนการเขาใจผิดทั้งสิ้น 

 

2.2.8 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไมนั้น บุคคลไมไดมีอิสระอยางเต็มที่ในการ

ตัดสินใจเลือก ปจจัยที่เปนตัวที่มีอิทธิพลกําหนดการตัดสินใจของบุคคล มีดังนี้ 

2.2.8.1 ปจจัยทางสังคม 

1) ปจจัยทางกายภาพ และความสะดวกในการติดตอคมนาคม ในการ

ทบทวนประวัติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะพบวามีการแพรกระจายไปอยางรวดเร็วเมื่อมีทาง

รถไฟเชื่อมระหวางเมืองตาง ๆ เพราะความสามารถในการขนสงและความสะดวกในการขนสงได

ทําใหประชาชนรูจักเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดมากขึ้น เร็วขึ้น และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลายชนิด

ใหประชาชนสามารถทดลองได สวนปจจุบันความสะดวกในการขนสงทั้งบก และอากาศทําให

ผูบริโภคมีโอกาสดื่มไดงายขึ้น 

2) ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมทางการเมือง และเศรษฐกิจ ผลกระทบ

จากนโยบายทางการเมืองที่มองเครื่องดื่มแอลกอฮอลในฐานะที่เปนแหลงทํารายไดใหแกประเทศ

มากกวาผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีตอประชาชน ผูบริโภค และสังคมโดยรวม 

ปจจุบันประมาณวาแหลงรายไดท่ีใชในกิจการของประเทศมากกวารอยละ 35 มาจากภาษีของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล เมื่อรัฐมีแนวคิดที่ใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อเปนแหลงรายไดจึงเปนการเปด

โอกาสใหมีการผลิต การกระจาย ตลอดจนนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางประเทศมากยิ่งขึ้น มีผล

ทําใหมีความหลากหลายในการเลือก และเขาถึงเครื่องดื่มตาง ๆ มากขึ้น 

2.2.8.2 ปจจัยทางวัฒนธรรม 

 บทบาทของวัฒนธรรมที่มีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นนับวามีอยูไมนอย 

ดวยวัฒนธรรมเปนโครงสรางหลักในการกําหนดแบบแผนการดําเนินชีวิตของบุคคลวาบุคคลนั้นจะ

เลือกบริโภคอะไร ในเวลาใด บริโภคกับใคร และปริมาณเทาใดนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น 

 ๆดวย เชน ชาวเขามักนิยมตมเหลาดื่มเองเพราะมีความเชื่อเพื่อบรรเทาความเหน็บหนาว ฯลฯ 

2.2.8.3 ปจจัยเกี่ยวกับกลุมสังคม 

 กลุมสังคมพื้นฐานหลัก คือ ครอบครัว ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ แบบแผนการ

ดําเนินชีวิตของครอบครัวจะเปนกรอบการดําเนินชีวิตของสมาชิกรุนตอไป การศึกษาใน
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ตางประเทศพบวาครอบครัวที่บิดาเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื้อรังจะมีผลตอบทบาท และ

ความสัมพันธในครอบครัว บุตรจะสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนต่ํา มีแนวโนมที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน

และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตถาหากครอบครัวที่มารดาเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลเรื้อรัง 

ผลกระทบที่เกิดกับเด็กจะรุนแรงมากกวา เนื่องจากบทบาทของมารดาในการดูแลบุตรไมสามารถจะ

ยกเลิกหรือละเวนเชนบิดา เด็กจะมีแนวโนมที่จะถูกทารุณกรรม และถูกละเลยไดสูงกวา รวมทั้งเด็ก

ในครอบครัวเหลานี้จะมีการเลียนแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากบิดามารดาดวยปญหา

สถานะทางสมรส เชน มีการหยาราง ตกงาน ถูกพลัดพรากจากผูเปนที่รัก แตสําหรับหญิงมายเพราะ

สามีตาย สวนใหญกลับไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อระงับความเศราโศก (ทรงเกียรติ์ ปยะกะ 

และเวทิน ศันสนียเวทย, 2540) 

 นอกจากครอบครัวจะเปนตัวแบบโดยตรงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกกอฮอลใหแก

เด็กแลว ระบบการคิด และรูปแบบการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็จะเปนกรอบการตัดสินใจ

ดื่มแอลกอฮอลของเด็กดวย เชน มีระบบคิดที่วาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อสุขภาพ เพื่อสังคม 

หรือเพื่อคลายทุกข 

 กลุมสังคมกลุมที่สองที่สําคัญ คือ กลุมเพื่อน ซ่ึงการศึกษาสาเหตุของการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชน พบวา สวนใหญมาจากเพื่อนชวน ตามเพื่อน และอยากทดลอง 

อิทธิพลของเพื่อนจะมีมากในวัยรุน การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพื่อนกับพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ มีผูทําไปแลวอยางกวางขวาง หากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลนั้นยังไมมีการศึกษาอยาง

เฉพาะเจาะจงมากนัก 

 นอกจากกลุมเพื่อนแลว ตัวแบบตาง ๆ ท่ีวัยรุนยึดถือก็เปนการสงผลตอการตัดสินใจ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนกัน ไมวาจะเปนตัวแบบในกลุมวัยรุนหรือในกลุมผูใหญ ผูท่ีทํางานแลว 

กลุมดารา นักรอง (เทพินทร พัชรานุรักษ, 2541) 

2.2.8.4 ปจจัยทางพันธุกรรม และสิ่งแวดลอม 

 จากการศึกษาบางครอบครัว พบวา ถาคนในครอบครัวติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ลูกหลานจะพลอยติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไปดวย ถาพอแม หรือพี่นอง คนใดคนหนึ่งติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล คนอื่นในครอบครัวมีสิทธิ์ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถึงรอยละ 25 คือ สูงกวาอัตราการ

ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในพลเมืองทั่งไป 5 เทา ถาทั้งพอทั้งแมติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังคู อัตรา

การติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของลูกจะสูงขึ้นรอยละ 50-60 การศึกษาจากคูแฝดในประเทศสวีเดน 

ประเทศเดนมารก และที่รัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา ถาฝาแฝดคนหนึ่งติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล โอกาสที่คูฝาแฝดอีกคนจะติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีสูงมาก หากเปนแฝด

ที่เกิดจากไขคนละใบ อัตราการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคูแฝดจะมีรอยละ 25 ถาเปนแฝดที่
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เกิดจากไขใบเดียวกันคูแฝดจะติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 65-80 ก็แสดงวา พันธุกรรมเปน

ขอบงชี้ถึงอิทธิพลของการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล การศึกษาวิจัยโดยการแยกเด็กไปเลี้ยงเปนบุตร

บุญธรรม (Adoption  Study) ไดขอสรุปเปนที่แนชัดวาเมื่อแยกเด็กจากพอแมเดิมที่ติดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตั้งแตวัยแรกเกิด เอาไปเลี้ยงในครอบครัวใหมที่ไมติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เด็กก็ยัง

ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู (ทรงเกียรติ์  ปยะกะ และเวทิน  ศันสนียเวทย, 2540) 

 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลขางตนทั้งหมด เปนแนวคิดที่ช้ีชัด

ใหเห็นถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมวามาจากหลายปจจัยดวยกันที่สําคัฐ ไดแก ปจจัยทางสังคม

โดยเฉพาะกลุมสังคมพื้นฐานหลัก คือ ครอบครัวและกลุมที่สองที่สําคัญ คือ กลุมเพื่อน ซ่ึงสอดคลอง

กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลอีกดวย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 

หรือสิ่งเราตาง ๆ ท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรม และในการศึกษาเรื่องนี้ไดเนนใหความสําคัญถึงปจจัย

ท่ีมีผลตอการเขาใชบริการ และการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยจากแงมุมตาง ๆ ท้ังที่มาจากสิ่งเราภายใน หรือตัวบุคคลนั้นเอง และสิ่งเราจากภายนอก 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับวัยรุน 

 

วัยรุนเปนวัยที่มีความตองการ และมีปญหาพิเศษออกไปจากกลุมคนวัยอื่น ๆ เปนชวงที่มี

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสรางเอกลักษณของตนเอง มีความขัดแยง และความเครียดอัน

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร รวดเร็วทางสรีระ และเปนวัยที่มีคนกลาวถึงกันมาก เพราะ

เปนวัยที่ประกอบไปดวยหลายสิ่งหลายอยางที่ทาทาย บุคคลอื่น ๆ ใหความสนใจแกเขา รวมทั้งตัว

วัยรุนเองก็พยายามที่จะหาความเขาใจในตนเอง คนที่เคยผานวัยรุนมาแลวก็พยายามที่จะชวยให

วัยรุนในรุนนองรุนลูกไดผานชีวิตโดยราบรื่น แตตัววัยรุนเองอาจยังมองไมเห็นถึงสิ่งเหลานั้น 

เพราะยังไมเคยไดประสบมากอน จึงกอใหเกิดความขัดแยงระหวางบุคคลได 

ในปจจุบันนี้โลกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนบางครั้งคนที่อยูบนโลกนี้ปรับตัวไปดวย

ไมทัน สังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมสมัยกอนเปนอยางมาก การติดตอสื่อสารตาง ๆ 

สามารถทําไดอยางรวดเร็วเสมือนยอโลกที่กวางใหญไพศาลใหเหนือนิดเดียว โลกทัศนของเด็กวัยนี้

จึงกวางขวางมาก พฤติกรรมที่เด็กวัยรุนสมัยนี้แสดงออกยอมรวดเร็ว และทันสมัยตามไปดวย 

จนบางครั้งคนรุนกอนสมัยพอแม ปูยา ตายาย ตามไมทันอาจกอใหเกิดความขัดแยงได 

ชีวิตของวัยรุนเปนระยะของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งรางกายและจิตใจ วัยรุนตอง

เผชิญกับการรูจักตนเองเสียใหม ซึ่งในวัยเด็กไมมี เชน การมีประจําเดือน การมีเชื้ออสุจิ เปนตน 

รางกายเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทําใหจิตใจวาวุน ต่ืนตระหนกตกใจตามไปดวย อารมณของเด็ก
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ในวัยนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนกัน เดี๋ยวชอบเดี๋ยวไมชอบ ดังที่มีผูกลาววาเปนวัยแหง

พายุบุแคม (Strom  and  Stress) หรือวัยวิกฤตกาล (Critical  Period) วัยรุนตองปรับตัวใหเขากับ

การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ใหได ซ่ึงบางคนก็สามารถผานวัยรุนไดโดยไมมีปญหา แตอีกหลายคนมัก

ประสบปญหาในการดําเนินชีวิต  และไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข ระยะของ

วัยรุนนี้จึงเปนระยะที่ผูใหญตองใหความสนใจและชวยเหลือประคับประคองใหเขาดําเนินชีวิตผานไป

เปนผูใหญโดยสมบูรณแบบในอนาคต การแนะนําของผูใหญนั้นดีแน แตจะทําอยางไรจึงจะให

คําแนะนําเหลานั้นมีประโยชนตอเด็กวัยรุน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วิธีการเขาหาของผูใหญท่ีมี

ตอเด็กวัยรุนเหลานั้นจะทําอยางไร จึงจะทําใหวัยรุนยอมรับคําแนะนําเหลานั้น (จิรนันท อนันตไทย, 

2548: 15)   

 

2.3.1 ความหมายของคําวา “วัยรุน” 

คําวา “วัยรุน” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Adolescence” มาจากภาษาลาตินวา “Adolescere” 

หมายความวา “To Grow In To Maturity” แปลวา การเจริญเติบโตสูสภาวะหรือเปนวัยที่พัฒนามา

จากสภาวะความเปนเด็กไปสูความเปนผูใหญ (Herlock, 1973: 391) ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของโครว 

(Crow, 1961: 113) ไดใหความหมายของวัยรุนวา หมายถึง การเจริญเติบโตอันเปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอ

ระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ เด็กจะพัฒนามาจากการพึ่งพิงผูใหญไปสูความเปนอิสระอยางเห็นไดชัด

ในทุก ๆ ดาน และการที่เด็กจะบรรลุถึงขั้นวุฒิภาวะนั้นมิใชเจริญเติบโตแตเพียงทางรางกายอยางเดียว

เทานั้น ทางดานจิตใจก็เจริญเปนเงาตามตัวไปดวย นั่นคือ ตองมีการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 

ไปพรอมๆ กัน ไดแก ทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

Hall (1964: 55) ไดกลาวถึงวัยรุนวาเปน “วัยพายุบุแคม” เปนวัยของการกระทําที่เหมือน

เด็กแตก็เหมือนผูใหญดวย ระยะเวลาของวัยรุนเปนระยะที่เริ่มตั้งแตวัยเด็กตอนปลายจนยางเขาสูวัย

ผูใหญ ในชวงเวลาดังกลาวอาจจะมีการกระทําที่แสดงออกถึงความเปนเด็กอยูหลายอยาง แมวาจะเปน

เวลาที่เด็กเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม วัยรุนเปนชวงเวลาที่ไมควรไดรับการปฏิบัติเยี่ยงเด็กแตก็ยังไม

พรอมที่จะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงผูใหญ ชวงเวลาที่อยูระหวางเด็กและวัยผูใหญจึงเรียกวา “วัยรุน” 

ราศี ธรรมนิยม (2524 อางถึงใน นอยนภา สินธุบดี, 2530: 19) อธิบายวา “วัยรุน” เปนเวลา

ของการเจริญเติบโตทางกาย เปนชวงเวลาที่มีความสัมพันธกับกลุมเพื่อน เปนชวงเวลาที่เด็กจะแสวงหา

เอกลักษณของตน เปนชวงเวลาแหงสติปญญา พัฒนาการ และประสบการณทางวิทยาการตาง ๆ 

และเปนชวงเวลาแหงสติปญญา และประเมินคานิยมตาง ๆ จะเห็นไดวาวัยรุนนี้เปนวัยแหงการ

เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ 
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 สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทรเอม (2529 อางถึงใน อัญมณี สมตัว, 2544: 7) ไดให

ความหมายของคําวา “วัยรุน” หมายถึง วัยที่ส้ินสุดความเปนเด็ก เปนสะพานไปสูความเปนผูใหญ 

ศรีเรือน แกวกังวาน (2540 อางถึงใน อัญมณี สมตัว, 2544: 7) ไดใหความหมายของคําวา 

“วัยรุน” หมายถึง ชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกาย อารมณ จิตใจ คานิยม อุดมคติ ฯลฯ 

 อัมพร  เบ็ญจพิทักษ (2543 อางถึงใน อัญมณี สมตัว, 2544: 8-14) ไดใหความหมายของคําวา 

“วัยรุน” หมายถึง ชวงชีวิตระหวางวัยเด็กกับผูใหญมีการเปลี่ยนแปลงอันซับซอน และสับสนหลายดาน 

ท้ังในระบบตางๆ ของรางกาย รวมทั้งระบบเพศ จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และจริยธรรม 

สุพัตรา  สุภาพ (2546: 54)  ไดใหความหมายของคําวา “วัยรุน” หมายถึง วัยที่เปลี่ยนแปลง

จากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ เปนวัยที่อยูระหวางความเปนเด็กกับความเปนผูใหญ หรือเปนวัยที่ยางเขาสู

วัยหนุมสาว เปนวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตทางดานอื่น ๆ 

ดวย เชน อารมณหวั่นไหวงาย  เต็มไปดวยความเพอฝน มีอุดมคติสูงสง มักมองสิ่งตาง ๆ ในแงดี

ดังนั้น ถาหากมีความผิดหวังหรือไมไดดังปรารถนาก็จะเสียใจมาก วัยรุนมักไมเดินทางสายกลาง 

ถารักก็รักสุดหัวใจ ถาเกลียดก็เกลียดสุดใจเชนกัน นอกจากนี้ยังตองการใหเพื่อนยอมรับ รักเพื่อน

ตางเพศ รักความเปนอิสระ ตองการความอบอุนมาก เปนตน 

 

2.3.2 ลักษณะที่สําคัญของวัยรุน 

 นอยนภา  สินธุบดี (2530: 25) กลาววา ลักษณะทั่วไปของวัยรุน อาทิ การเปลี่ยนแปลง

ในดานรางกาย อารมณ ความคิด สังคม เปนผลใหวัยรุนมีความสนใจ ความตองการในหลายอยาง 

เชน ตองการความรัก ตองการอิสระ มีความสนใจในเรื่องเพศ และการคบเพื่อน ตองการเปนตัว

ของตัวเอง ไมชอบใหผูใหญกาวกายเรื่องสวนตัว เปนตน ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่บิดามารดา 

หรือผูเกี่ยวของกับวัยรุน ควรจะเขาใจและศึกษาอยางใกลชิด ท้ังนี้เพื่อใหวัยรุนไดรูจักปรับตัวไดอยาง

เหมาะสม และเปนไปตามพัฒนาการของวัยนี้ 

พรพิมล เจียมนาครินทร (2539:  13-14) กลาววา ลักษณะที่สําคัญของวัยรุนสามารถแบงออก

ไดเปน 5 ประการ ดังนี้ 

1) เปนวัยแหงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต ผลลัพธของพฤติกรรมในวัยนี้จะมีผลตอ

บุคคลในระยะยาวในชวงวัยอื่นตอมา ท้ังดานการเรียน การทํางาน การใชชีวิตคู เจตนคติท่ีมีตอสิ่ง

ตาง ๆ ในสังคม ความสับสนในบทบาทที่ไมชัดเจนของตนเอง เชน ไมแนใจวาตนเองเปนเด็กหรือ

เปนผูใหญ ความคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กและเปนผูใหญนี้ มีผลตอความรูสึกนึกคิดของเด็ก

มาก เด็กจะรูสึกวางตัวยากไมรูวาจะทําตัวอยางไรจึงจะถูกตองและเหมาะสม 
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2) เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเจตนคติใน

วัยรุนจะคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงความสนใจ ความไม

ม่ันใจเกี่ยวกับความสามารถและความถนัดของตนเอง 

3) เปนวัยแหงปญหา อาจกลาวไดวาวัยรุนเปนวัยเจาปญหามากที่สุด สวนใหญ

ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายนั่นเอง ภาวะความวาวุนใจ 

ไมสบายตัว ไมสบายใจ ทําตัวใหเกิดความหงุดหงิด วิตกกังวล อารมณเสียงาย ไมอยากพูดคุยกับใคร 

หรือพูดจายียวนจนทําใหเกิดความไมเขาใจในกลุมเพื่อน หรือพี่นอง  เกิดเปนปญหาทางอารมณ

และปญหาทางสังคมของเด็กวัยนี้ 

4) เปนวัยที่ตองการเรียนรูความเปนตัวของตัวเอง เด็กจะแสดงใหเห็นวาเขาตองการ

การยอมรับจากกลุม  และถือเปนสวนหนึ่งของกลุม แตกระนั้น เด็กเองก็ยังไมแนใจในบทบาท

ของตน เขาตองการรูวาเขาตองแสดงบทบาทในสังคม เขามีความสําคัญอยางไรในสังคม หรือเขา

ยังเปนเด็กอยูหรือวาเปนผูใหญแลว ส่ิงหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเขาตองการความเปนตัวของตัวเอง

คือ การพยายามหาเอกลักษณของตนเองจากการแตงกาย การใชคําพูดที่เขาใจกันเฉพาะในกลุม

วัยรุนเทานั้น 

5) เปนชวงวัยแหงจินตนาการ วัยรุนชอบฝนสรางวิมานในอากาศ จิตนาการตนเอง

เปนสิ่งตาง ๆ หรือบุคคลตาง ๆ ท่ีตัวเองชอบ เด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพันธเพลง 

เขียนบทกลอนประกอบเพลง หรือแมกระทั่งการแตงกายเลียนแบบบุคคลในสังคมที่ตนชื่นชอบ

และตองการเอาอยาง 

นอกจากนี้ พรพิมล  เจียมนาครินทร (2539:  15-17) ยังกลาววาธรรมชาติของวัยรุนที่แสดง

ออกมามีลักษณะ ดังนี้ 

1) เปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ นอกจากจะมีรูปรางลักษณะที่

เหมือนกับผูใหญมากขึ้นแลว  เด็กยังมีความคิดอยากใกลชิดสนิทสนมกับผูใหญโดยการเขาไปมี

สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตองการแสดงความคิดเห็นของตนเองบาง ทั้งนี้เพื่อตองการใหผูใหญ

ยอมรับวาตนไมใชเด็กอีกตอไป 

2) เปนวัยที่ตองการอิสรภาพบาง  การดิ้นรนเปนอิสระของเด็กคือการปลีกตัว

ออกจากการเกี่ยวพันทางบาน รวมทั้งจะไมชอบใหพอแมพ่ีนองมายุงเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของเขา 

อิสรภาพที่เด็กวัยรุนตองการ ไดแก อิสรภาพทางการแตงกาย อิสรภาพทางการคบเพื่อน อิสรภาพ

ดานการเที่ยวเตร 

3) เปนวัยที่รักความยุติธรรมอยางรุนแรง เด็กวัยรุนมักจะทนไมได และมี

ปฏิกิริยาทันที ถาไดพบเห็นบุคคลไมไดรับความเปนธรรม เด็กจะกระหายตองการจะเขาชวยเหลือ 
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4) เปนวัยที่รักและตองการเพื่อนมาก  เด็กวัยรุนอยากอยูกับเพื่อนมากกวาอยูบาน 

มักจะเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกันทางดานการแตงกาย การพูดจา 

การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  เนื่องจากตองการใหเพื่อนในกลุมยอมรับการเปนสมาชิกของกลุม 

5) เปนวัยที่เริ่มสนใจในเพศตรงขาม ธรรมชาติของวัยรุนทําใหมีพฤติกรรมเรียกรอง

ความสนใจเพศตรงขามรูปแบบตาง ๆ เชน การแตงกายใหสะดุดตา การแสดงความสนใจดวยการ

ใหดอกไม ใหรูปถาย ใหส่ิงของตาง ๆ เปนที่ระลึก หรือมีการเขียนจดหมาย การพูดคุยทางโทรศัพท 

ในทางตรงขาม หากเด็กวัยรุนคนใดไมมีความสนใจในเพศตรงขาม และมีพฤติกรรมดูถูกเหยียดหยาม 

หรือฝกใฝในเพศเดียวกันตลอดเวลานั่นแสดงความผิดปกติของวัยรุน ผูใหญตองหมั่นสังเกต

พฤติกรรมของเด็ก และหาทางปองกันแกไขกอนที่จะสายเกินไป 

6) เปนวัยที่ตองการใหผูใหญยอมรับ เด็กวัยรุนจะพยายามเลียนแบบพฤติกรรม

ของผูใหญเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูใหญแลว เชน เด็กชายจะเริ่มสวมกางเกงขายาว พิถีพิถันกับ

ทรงผมรูปรางหนาตามากขึ้น หัดสูบบุหรี่ ดื่มเหลา เที่ยวเตรยามวิกาล บางรายตองการไดงานทําเพื่อ

จะไดไมตองขอเงินจากพอแม สวนวัยรุนหญิงเริ่มใชเครื่องสําอาง สวมรองเทาสนสูง แตงกายแบบ

ผูใหญ เปนตน 

7) เปนวัยที่ตองการคนพบความถนัดความสนใจของตนเองอยางแทจริง ความ

เจริญเติบโตทางสมองอยางเต็มที่ของเด็กทําใหเด็กสามารถใชความคิดเปนของตนเอง แกปญหาตาง 

 ๆไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน การพิจารณาการตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ

อาชีพที่ตนสนใจในอนาคต เด็กจะมีความพยายามสืบหา ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

เพื่อการตัดสินใจที่แนนอน ความเปนตัวของตัวเองในระยะนี้ทําใหบางครั้งผูใหญอาจเห็นเปนความ

ดื้อรั้น ทาทาย ทําใหเกิดความไมเขาใจ 

8) เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญปฏิบัติตอเขาอยางเด็ก ๆ และเขาตองการใหผูใหญ

รับฟงความคิดเห็นของเขาดวย รวมทั้งไมชอบสภาพที่ผูใหญคิดวาตนถูกเสมอไป 

9) เด็กวัยรุนไมตองการเปดเผยเรื่องราวของตนเองใหพอแมรูท้ังหมด เขาตองการ

เก็บบางสิ่งบางอยางไวเปนความลับบางในขณะเดียวกันก็ไมตองการใหใคร ๆ ในบานมายุงเกี่ยวกับ

เรื่องสวนตัวของเขา เชน มารื้อของ เปดจดหมายสวนตัวอาน แอบฟงการพูดโทรศัพท เปนตน 

10) เด็กวัยรุนไมชอบใหพอแมทะเลาะกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการทะเลาะวิวาท

นั้นมีสาเหตุมาจากตน เด็กจะเกิดความไมสบายใจและหนีออกจากบานเพื่อหาความสุข และ

ระบายอารมณท่ีอ่ืน 
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11) เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญเปรียบเทียบตนกับคนอื่นไมวาจะเปนดานการเรียน 

รูปรางหนาตา หรือความประพฤติของตน การเปรียบเทียบไมชวยใหเด็กตองการปรับตัวดีข้ึน แตยิ่ง

ทําใหเด็กตอตาน และมีพฤติกรรมที่ไมดีมากขึ้น  

12) ชอบแสดงออก เด็กวัยรุนมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะที่แสดงให

เห็นวาเด็กอยากทําตัวเดน เพราะอยากเดน อยากดัง 

 ศรีเรือน แกวกังวาล (2540: 336) ไดกลาวถึง ลักษณะอารมณของวัยรุนไวอยางละเอียดวา 

ความเปลี่ยนแปลง และความเจริญเติบโตทางรางกายทั้งภายในและภายนอกกระทบกระเทือนแบบ

แผนอารมณของเด็กวัยรุน เด็กมีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย สับสน ออนไหว มีความเขมของอารมณ

สูง ไมม่ันคง ระดับความเขมของอารมณแตละอยางนั้นขึ้นอยูกับบุคลิกภาพดั้งเดิมของเด็ก ข้ึนอยูกับ

ตัวเราที่ทําใหเด็กเกิดอารมณ เด็กแตละคนเริ่มแสดงกระสวนบุคลิกประจําตัวออกมาใหผูอ่ืนทราบ

ไดอยางเดนชัดแลวในขณะนี้ เชน อารมณรอน อารมณข้ีวิตกกังวล อารมณออนไหวงาย เจาอารมณ 

ข้ีอิจฉา ฯลฯ มีความรูสึกดอยเดนในแงอะไร ฝายตัวเด็กก็สามารถรูและรับทราบได และจะยิ่งทวีข้ึน

ในระยะปลายวัยรุน อารมณท่ีเกิดกับเด็กวัยรุนนั้นมีทุกประเภท อาทิ รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา

ริษยา โออวด แขงดี ถือดี เจาทิฐิ ออนไหว หลงใหล วุนวายใจ เห็นอกเห็นใจ สับสน หงุดหงิด ฯลฯ 

ไมวาอารมณประเภทใดมักมีความรุนแรง ออนไหวงาย เปลี่ยนแปลงงาย ควบคุมอารมณยังไมสูดี 

ไมคอยเขาระดับพอดี บางครั้งพลุงพลาน บางครั้งเก็บกด บางครั้งมั่นใจสูง บางคราวไมแนใจ บาง

คราวเห็นแกตัว บางคราวเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปนพิเศษ บางครั้งยอมอะไรงาย ๆ บางครั้งดื้อรั้นดึงดัน

เอาแตใจตนเอง 

 นอกจากนี้ ศรีเรือน  แกวกังวาล (2540: 377) ยังกลาววา ระยะวัยรุน เด็กใหความสําคัญกับ

เพื่อนรวมวัยมากกวาในระยะเด็กตอนกลาง เด็กจับกลุมกันไดนานแนนแฟน และผูกพันกับเพื่อน 

ในกลุมมากขึ้น กลุมของเด็กไมมีเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันเทานั้น แตมีเพื่อนตางเพศเขามาดวย เด็กที่

สามารถเขากลุมได และมีกลุมในระยะวัยเด็กตอนกลาง จะเขากับกลุมและมีชีวิตทางสังคมที่สนุกสนาน

ไดดีกวาเด็กที่ไมสูมีพัฒนาการดังกลาวในชวงวัยที่ผานมา เด็กเริ่มลดความเอาใจใสกับบุคคลตางวัย 

ไมวาจะเปนผูใหญ หรือเด็กกวา ระยะนี้จึงเริ่มตนชีวิตกลุมที่แทจริง (Gang Age) เด็กจะชอบรวมกลุม 

เพราะสามารถรวมสุข รวมทุกขแกไข และเขาใจปญหาของกันและกันดีกวาคนตางวัย และเมื่อเด็ก

รวมกลุม เด็กจะสรางกฎระเบียบ ภาษา ประเพณีประจํากลุม เพื่อใชเฉพาะสมาชิกของกลุมเทานั้น 

และสมาชิกในกลุมทุกคนจะตองประพฤติปฏิบัติตาม มิฉะนั้นแลวอาจหมดสถานภาพเปนสมาชิก 

และตองหากลุมใหมตอไป 
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วัยรุนเปนกลุมบุคคลในสังคมที่อยูในชวงอายุของการพัฒนาการทั้งทางรางกายและจิตใจ 

มีการแสดงออกของอารมณตาง ๆ ซ่ึงเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไดงาย เริ่มแยกตัวออกจากครอบครัว

และมีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ตองการหาคําตอบมาอธิบายเกี่ยวกับเหตุและผล ในขณะเดียวกัน

ก็มักมีการลอกเลียนแบบ หรือซึมซับกับสิ่งตาง ๆ ซึ่งบางครั้งก็เปนไปโดยไมรูตัว เพราะวัยรุน

โดยทั่วไปมักตองการนําตัวเขาไปเกี่ยวพัน หรือมีสวนรวมกับสังคมนอกบานในลักษณะตาง ๆ เชน 

การจับจายใชสอย การเที่ยวเตร การสนใจเรื่องขาวสารดารา เปนตน การที่จะพิจารณาลักษณะของ

วัยรุนไทยวาเปนเชนใดนั้น จําเปนตองคํานึงถึงพื้นฐานของครอบครัว สังคมภายนอกที่พวกเขาเปน

อยางไร ใครเปนคนสราง ใชท้ังวัฒนธรรมไทยเอง และวัฒนธรรมตางประเทศ โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันตกหรือไม และยังมีเคาเงื่อนของความเปนวัฒนธรรมไทยอยูบางหรือไม ซ่ึงตางก็มีความสําคัญ

และมีอิทธิพลตอลักษณะและวิถีชีวิตของวัยรุนไทยไดท้ังสิ้น อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมของเด็ก

วัยรุนนั้นคงไมใชเพียงพวกเขาเองกับครอบครัว หรือสังคมเทานั้นที่สรางและหลอหลอมพวกเขา 

ส่ิงตาง ๆ ท่ีพวกเขาไดเห็นโดยผานสื่อตาง ๆ ก็มีสวนชวยหลอหลอมพวกเขาได เนื่องจากสังคมไทย

ในปจจุบัน ครอบครัวมีอิทธิพลตอลูกนอยกวาอิทธิพลของสื่อ เพราะฉะนั้น วัยรุนในสังคมจึง

เปลี่ยนแปลงไปดวยกันทั้งหมด ไมวาจะเปนวัยรุนในสังคมเมือง หรือสังคมชนบท มีการแบงเปน

กลุมยอยทางวัฒนธรรมอยางที่เห็นกันชัดเจน เชน การแตงกายตามแฟชั่น การเที่ยวตามศูนยการคา 

ใชจายเงินโดยไมคํานึงถึงการสะสม วัฒนธรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม นิยมรับประทาน

ประเภทฟาสตฟูด นิยมฟงเพลงที่มีเสียงอึกทึก มีจังหวะเนื้อหารุนแรง ม่ัวสุมตามลานสเกตซ ผับ 

หรือดิสโกเธค จับกลุมกันขับรถซิ่ง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีกลุมเพื่อนซึ่งจะขาดเสียไมได เนื่องจาก

วัยรุนเปนวัยที่ชอบเขาหมู พวก คบเพื่อนเปนกลุมๆ ชอบชวยเหลือและใหคําแนะนําแกเพื่อนฝูง 

มีความตองการที่จะใหตนเองเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน ดังนั้น การวางตัวทางสังคมของพวกเขา

จึงเปนไปเพื่อเอาชนะใจเพื่อนฝูง เชน รูปแบบการแตงตัว การพูดจา กิริยาทาทาง การแสดงพฤติกรรม

ตองเปนไปตามสมัยนิยม (ตรีสุคนธ มาลีแกว, 2546:  8-9) ซ่ึงลักษณะการมีพฤติกรรมเขากลุมของ

วัยรุนมีความสําคัญตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก มีผลใหเด็กเลือกที่จะมีพฤติกรรมไปใน

ทิศทางที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสม หากวัยรุนอยูในกลุมที่มีแนวโนมจะนิยมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลก็จะรวมมีพฤติกรรมนั้น แตหากพวกเขาปรับตัวไดดี ยอมเปนพื้นฐานในการมีพัฒนาการ

ท่ีดีสําหรับการเปนผูใหญตอไปได ซึ่งการที่เด็กวัยรุนจะสามารถผานชวงวัยของการปรับตัวเหลานี้

ใหไดดี พอแมหรือผูปกครองจะมีสวนสําคัญยิ่งในการใหความรู และอธิบายใหวัยรุนเขาใจถึงสิ่งที่

เกิดขึ้นกับตนเอง และชี้แนะแนวทางใหวัยรุนปฏิบัติตนอยางเหมาะสมได 
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2.3.3 พัฒนาการของวัยรุน  

วัยรุนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอที่อยูระหวางเด็กและผูใหญ วัยรุนเริ่มตนเมื่อเด็กมีการเปลี่ยนแปลง

ทางรางกายไปในทางที่แสดงใหเห็นชัดวาเปนชายหนุม หรือหญิงสาว (สุโท เจริญสุข, 2520:  3) 

ซึ่งในระยะนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ดังนั้น จึงไดทําการแบงพัฒนาการของวัยรุนออกเปน 

4 ประเภท ไดแก 

  2.3.3.1 พัฒนาการทางกาย 

 เมื่อเขาสูวัยรุนตอมพิทูอิทารี (Pituitary Gland)  ซ่ึงอยูใตสมองไฮโปโลทาลามัส 

ไดสรางฮอรโมนสองชนิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาทางดานรางกาย คือ ฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโต

และฮอรโมนสําหรับกระตุนการทํางานของตอมเพศ คือ โกนาโดโทรปคฮอรโมน (Gonadotropic 

Hormone)  โดยฮอรโมนทั้งสองชนิดจะทําใหมีการเจริญเติบโตของอวัยวะตาง ๆ ท้ังในแงของขนาด

และรูปรางและการทําหนาที่ตาง ๆ 

 ฮอรโมนสําหรับการเจริญเติบโตจะไปกระตุนการเจริญเติบโตของรางกาย

อยางรวดเร็ว ทําใหมีสัดสวนของรางกายเปลี่ยนไป ไหลกวาง แขนยาว รูปรางสมบูรณแข็งแรง 

กลามเนื้อแข็งแรงทํางานไดอยางมั่นคงขึ้น 

 ฮอรโมนสําหรับกระตุนการทํางานของตอมเพศ ทําใหผลิตฮอรโมน คือ แอนโดรเจน 

และเอสโตเจน พัฒนาลักษณะที่แสดงเพศทั้งขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีการผลิตเซลลสืบพันธุ เริ่มมี

ขนที่อวัยวะเพศและรักแร ในเด็กหญิงจะมีการขยายของเตานมและสะโพก เริ่มมีประจําเดือน เด็กชาย

จะมีอวัยวะเพศขนาดโตขึ้น มีเสียงแตกและหาว และเริ่มมีฝนเปยก ผลการเปลี่ยนแปลงสรีระของ

รางกายทําใหวัยแรกรุนนี้รูสึกอึดอัด และรูสึกออนไหวเกี่ยวกับสัดสวนของรางกาย เมื่อเขาสูชวง

วัยรุนตอนปลาย การเปลี่ยนแปลงของรางกายเต็มที่แลว และจะเปนชวงที่มีอารมณเพศสูงสุดและ

รุนแรง ในวัยรุนบางรายที่มีความคิดหมกมุนเกี่ยวกับเรื่องเพศมากเกินไปอาจทําใหมีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางเพศและเปนปญหาได (มณฑารพ ศรีเบ็ญรัตน, 2551: 33-34) 

  2.3.3.2 พัฒนาการทางอารมณ  

 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเจริญเติบโตทางรางกายอยางรวดเร็วทั้งลักษณะภายนอก

และอวัยวะภายใน จึงทําใหเห็นวาเด็กวัยนี้จะมีอารมณแปรปรวน สับสน ออนไหวงาย อารมณข้ึน ๆ 

ลง ๆ ไมม่ันคง ซ่ึงจะมีอารมณทุกแบบ คือ ท้ังโกรธ ดื้อดึง ตอตาน อิจฉา เปนตน ซ่ึงอารมณตาง ๆ 

เหลานี้ข้ึนอยูกับพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูมาตั้งแตเด็กเปนสวนสําคัญ รวมทั้งความสัมพันธระหวาง

เด็กกับครอบครัวและบุคคลในครอบครัว  และนอกจากนี้การเจริญเติบโตทางรางกายวาเร็วหรือชา

ในกลุมเพื่อนเพศเดียวกัน จะมีอิทธิพลตออารมณ ความรูสึกโดยการศึกษาทางจิตวิทยา พบวา 

ในกลุมเด็กชายที่เติบโตเปนหนุมเร็วกวาเพื่อนเพศเดียวกัน พบวาเด็กจะมีความมั่นใจในตนเอง 
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มีความสามารถทางกีฬาและปรับตัวไดดี  มีลักษณะเปนผูนํา และในขณะเดียวกันในกลุมเด็กผูชาย 

ท่ีเขาสูวัยรุนชาจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองระดับต่ํา  

และรูสึกวาตนมีปมดอย และพอแมมักมองวาเปนเด็ก ทั้งที่สติปญญาพัฒนากวาการเจริญเติบโต 

จึงมีเหตุใหมีความขัดแยงสูง และมีพฤติกรรมตอตานกฎเกณฑ และคําสั่งจากผูใหญไดงาย 

 สําหรับเด็กหญิงจะตรงขามกับเด็กชาย กลุมเด็กวัยรุนหญิงที่โตเร็วกวาเพื่อนในวัย

เดียวกันมักจะรูสึกอึดอัด เคอะเขิน ประหมาตอสายตาและคําพูดของเพศตรงขาม จึงทําใหมีลักษณะ

ข้ีอายระมัดระวัง ไมคอยเขาสังคม ในขณะที่เด็กหญิงที่โตชาจะมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจที่จะพัฒนา

กาวสูความเปนสาวนอยไดนานกวา ทําใหเด็กกลุมนี้มีพัฒนาการทางอารมณและจิตใจคอนขาง

ราบรื่นและปรับตัวไดดีกวากลุมแรก 

 เมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลาง เปนชวงที่จิตใจยอมรับในสภาพรางกายเปลี่ยนเปนหนุมสาว

ไดแลว และเปนชวงที่มีลักษณะอารมณเขมขนขึ้น นั่นคือ อารมณมักมีความรุนแรงออนไหวงาย  

เปลี่ยนแปลงงาย การควบคุมอารมณยังไมดีนัก และเด็กในวัยนี้จะเขากับบุคคลตางวัยยาก และเมื่อ

อายุประมาณ 16-17 ป อารมณก็จะลดความรุนแรงลง 

 สวนวัยรุนตอนปลาย สภาพอารมณม่ันคงขึ้น ทั้งนี้ข้ึนอยูกับบทบาทในสังคม 

จะเปนแบบใดและพรอมที่ยอมรับของการเปนผูใหญเต็มขั้นที่จะตองควบคุมตนเอง แกไขปญหา

เฉพาะหนาโดยใชความรูท่ีไดมา อารมณท่ีม่ันคงเกิดจากวันรุนคนหาเอกลักษณท่ีแทจริงของตนเอง

ได ยอมรับเอาสวนดีและสวนไมดีภายในตนเองและวกกลับมาสรางความสัมพันธกับพอแมอีก 

สงผลใหมีอารมณท่ีเบิกบาน มองโลกในแงดี และสามารถที่จะสรางความผูกพัน และความสัมพันธ

กับผูอ่ืนได (วินัดดา  ปยะศิลป, 2546.: 123-166) 

  2.3.3.3 พัฒนาการทางสังคม 

 การคบเพื่อนเปนเรื่องจําเปนและสิ่งสําคัญมากสําหรับชีวิตวัยรุน เพราะการมีเพื่อน

จะทําใหวัยรุนรูสึกวาตนเองมีพรรคพวกเปนที่ยอมรับ เปนสวนรวมของกลุม ทําใหเสริมความเขมแข็ง  

ม่ันใจ และมีพลังอํานาจมากขึ้น และทําใหลดความเห็นแกตัวลง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  และ

มีการชวยเหลือผูอ่ืนทําใหเพิ่มความภาคภูมิใจและมั่นใจกับตนเอง และเด็กวัยนี้พยายามทําหลายสิ่ง

หลายอยางใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน ทําตามแบบเพื่อน เชน ในเรื่องของแฟชั่นเสื้อผา  ทรงผม ดนตรี 

รองเทา ภาษาแสลง เปนตน (มณฑารพ ศรีเบ็ญรัตน, 2551: 33-34) ซ่ึงในการคบเพื่อนแบงได ดังนี้ 

1) การแบงกลุมเพื่อน ในชวงวัยแรกรุนก็จะคบกลุมเพื่อนที่มีลักษณะ

เหมือนกันกับตน  เชน กลุมวัยรุนหญิงที่โตเร็ว ซ่ึงในวัยแรกรุนนี้จะชอบคบอยูในเพื่อนเพศเดียวกัน 

จนเขาสูวัยรุนตอนกลาง เริ่มสรางกลุมเพื่อนทั้งชายหญิง มีการจัดกลุมตั้งชมรมในกลุมที่มีความคิด
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คลาย ๆ กัน และเมื่อยางเขาสูวัยรุนตอนปลายพวกเขาคนพบลักษณะที่เปนตัวของตัวเอง คือ ในชวง

อายุประมาณ 18 ปข้ึนไป จึงมีการพัฒนาตนเขาสูการมีความรักใครกับเพศตรงขาม 

2) การพัฒนาพื้นฐานทางอารมณ การมีเพื่อนสนิทในวัยแรกรุนเปนสิ่ง

สําคัญ และมีความจําเปนมาก  เพราะเปนสงที่บงบอกถึงการมีมนุษยสัมพันธในวัยผูใหญได ซ่ึงการ

ท่ีเด็กไดพัฒนาสภาพจิตใจนั้นมีความสัมพันธกับการที่เด็กมองตนเองและนับถือตนเอง 

3) หาภาพพจนของตนเอง การคบเพื่อนของวัยรุนจะบงบอกถึงความรูสึก

ท่ีเขามีตอตัวเขาเอง ยอมรับบทบาทของเขาในสังคมเพื่อน เชน เปนผูนํา ผูตาม ผูแกปญหา หรือ

ผูสรางปญหา ซ่ึงมีสวนสําคัญในการสรางความภาคภูมิใจ ม่ันใจและนับถือตนเอง  หากวัยรุนคนใด

ชอบอยูอยางโดดเดี่ยวก็จะขาดทักษะดานมนุษยสัมพันธหรือมีภาพพจนของตนเองในดานลบ มีปม

ดอยทักษะการเขาสังคม พัฒนาการทางอารมณ  และบุคลิกภาพเสียได 

4) ใชเปนที่พึ่ง การไดอยูรวมกับเพื่อนจะทําใหวัยรุนรูสึกเปนสุข 

ในขณะเดียวกันเด็กก็จะคอย ๆ แยกตัวจากพอแมท่ีละนอย มีความขัดแยงกับพอแมสูง คิดวาพอแม

ไมเขาใจตนเอง จึงยึดกลุมเพื่อนเปนสําคัญ และในชวงนี้อาจเกิดสภาวะที่เรียกวา  ชองวางระหวาง

วัย และวัยรุนมีความรูสึกที่ขัดแยงกับพอแมสูง ถาหากขาดความรักความผูกพันมาตั้งแตวัยเด็กจะ

กอใหเกิดความคับของใจ เก็บกดอารมณ และอาจทําใหเกิดปญหาทางพฤติกรรมออกมาได เชน การ

เรียนตกต่ําอาชญากร ยาเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน 

2.3.3.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา 

 Piaget  (1950)  อางถึงใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2530: 51-52) ไดแบงพัฒนาการ

ทางสติปญญาและความคิดออกเปนระดับใหญ ๆ 3 ระดับ คือ เริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ป 

เด็กจะพัฒนาการเรียนรูทางประสาทสัมผัสและการใชกลามเนื้อเพื่อการเรียนรู และการเคลื่อนไหว

ไปสูระดับพัฒนาการทางความคิดรวบยอด อยางใชเหตุผล เมื่ออายุ 12 ปข้ึนไป วัยรุนจะกาวเขาสู

การรับรูตัวเองไดมากขึ้น ซ่ึงเขาสามารถมองความสัมพันธ ระหวางความเปนจริงและสิ่งที่สมมติ

ไดอยางมีหลักเกณฑ และเขาใจคําที่จับตองไมได เชน ความดี ความชั่ว ความรักชาติ ความจงรักภักดี 

และเริ่มมีความคิดแบบแนววิทยาศาสตร ตั้งสมมติฐานและอาจคิดถึงสิ่งที่เปนไปได พัฒนาการ

ดานสติปญญาในวัยรุนตอนตน พัฒนาการจะเปนไปอยางรวดเร็วและเจริญถึงขีดสุด เมื่ออายุประมาณ 

19 ป แลวคอย ๆ ลดลงเมื่ออายุ 19-20 ป 
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 ลักษณะพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุน มีดังนี้ 

1) ความจําดีมาก แตมักไมคอยใชความจําของตนใหเปนประโยชน

เนื่องจากตองการใชความคิดในการแสดงความคิดเห็นทางดานตาง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับ

ประโยชนของสังคมมีสมาธิดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจมากเปนพิเศษ และพยายามคนหา

ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยไมยอมทอถอยงาย ๆ 

2) มีความคิดกาวหนา กวางขวาง พยายามแสวงหาความรูใหม ๆ เพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถของตัวเอง 

3) มีจินตนาการมาก มักชอบเพอฝนสรางวิมานในอากาศอยูคนเดียว 

เปนเวลานาน ๆ การฝนกลางวันของเด็กวัยรุนมักเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนตางเพศ ความรัก และเรื่องเกี่ยวกับ

การประสบความสําเร็จในชีวิต ในอนาคตของตน 

4) ความเชื่อมั่นตาง ๆ เปนไปอยางรุนแรง โดยปกใจเรื่องอะไรแลวมัก

เชื่ออยางจริงจังและถาไมเชื่ออะไรแลวก็ยากที่จะทําใหเชื่อไดงาย ๆ นอกจากจะมีหลักฐานมาอางอิง 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้ นับวามีท้ังประโยชนและโทษ เพราะถาเด็กวัยรุนเชื่อมั่นในสิ่งที่ดียอมเกิดประโยชน

อยางมาก แตถาไปหลงเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดแลว อาจกอใหเกิดความเสียหาย ดังจะเห็นไดวาวัยนี้เปน

วัยที่ใชสารเสพติดอยูในอัตราสูง 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา วัยรุนเปนวัยที่สําคัญของชีวิตสวนหนึ่ง ซ่ึงควรแกการใหความสนใจ 

เอาใจใสอยางใกลชิดจากผูใหญ ทั้งนี้เพราะเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อาทิ รางกาย 

สติปญญา อารมณ และสังคม อันจะมีผลสืบเนื่องไปสูพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน ทดลองเสพ

ส่ิงเสพติด เที่ยวเตร สนุกสนานในยามค่ําคืน กอการทะเลาะวิวาท แสดงอาการแปลก ๆ เปนตน ซ่ึง

อาจทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางวัยรุนและผูใหญ บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดในการดําเนิน

ชีวิตตลอดจนมีปญหาเกิดขึ้นได (นอยนภา สินธุบดี, 2530: 22) ฉะนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง

ศึกษาถึงการเกิดพฤติกรรมของวัยรุนในแงมุมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ซ่ึงอาจจะเปนพฤติกรรมทําเพื่อตองการใหเปนที่ยอมรับของเพื่อน และเปนสวนรวม

ของกลุม เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาวนี้มีวงจรใกลชิดกับสุขภาวะของวัยรุนมากที่สุด และมีโอกาส

พัฒนาไปสูการเปนวัยผูใหญท่ีเปนโรคพิษสุราเรื้อรังได ดวยเหตุผลที่เริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ต้ังแตอายุยังนอย อีกทั้งอาจเปนอุปสรรคที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเปนวัยทํางานที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนา

ประเทศสืบตอไป 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอตนเอง 

 

 2.4.1  ความหมายของความรับผิดชอบตอตนเอง 

Flippo (1966 อางถึงใน สาธร  พุทธชัยยงค, 2548:  32) ไดใหความหมายของคําวา 

“ความรับผิดชอบ” หมายถึง ความผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได และ

ความสําเร็จที่เกี่ยวของกับปจจัย 3 ประการ คือ พันธะผูกพัน หนาที่การงาน และวัตถุประสงค 

Lawshe (1966: 143 อางถึงใน สาธร พุทธชัยยงค, 2548:  31) ไดใหความหมายของคําวา 

“ความรับผิดชอบ” หมายถึง การคนหาอุปนิสัยอารมณของบุคคลวามีความรอบคอบ รับผิด รับชอบ 

และเปนที่ไวใจไดมากนอยเพียงใด 

Good (1973: 20) ไดใหความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” หมายถึง ภาระหนาที่ท่ี 

แตละคนครองอยู ซ่ึงบุคคลยอมรับ ไมวาจะเปนงานทั่วไปที่ไดมอบหมาย หรืองานในหนาที่ จะตอง

ทําใหบรรลุความสําเร็จ ถูกตอง มีประสิทธิภาพ และมีความซื่อสัตยตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

ทําอยางเต็มความสามารถ สอดคลองกับความมุงหมาย ตองยอมรับทั้งความผิดพลาด และความสําเร็จ 

สามารถเชื่อถือไดในเรื่องการปฏิบัติภาระหนาที่ 

กอ  สวัสดิพานิช (2519 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542:  4) ไดให

ความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” หมายถึง การควบคุมตนเองใหปฏิบัติหนาที่ไดผล

สมบูรณ ทั้งนี้รวมไปถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนใหถูกตองตามกฎเกณฑดวย คนที่

รับผิดชอบยอมเปนที่เชื่อถือของคน คุณสมบัติดานความรับผิดชอบจึงเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะ

ทําใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางมนุษย 

สมพงษ  เกษมสิน (2519 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542: 5) ไดให

ความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบ” หมายถึง พันธะผูกพันในการที่จะปฏิบัติหนาที่การงาน 

ใหสําเร็จลุลวง ความสําเร็จของงานยอม หมายถึง การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค ซ่ึงความสําเร็จนี้

ยอมเกี่ยวพันกับปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ พันธะผูกพัน (Obligation) หนาที่การงาน (Functions) 

และวัตถุประสงค (Objective) 

จรูญ  สุภาพ (2520 อางถึงใน สาธร  พุทธชัยยงค, 2548:  29) ไดใหความหมายของคํา

วา “ความรับผิดชอบ” หมายถึง การยอมรับ และสํานึกในการกระทําของตน ยอมรับผลแหงการ

กระทําของตนดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนผลดี หรือผลราย ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก ไมปด

ความผิดไปใหผูอ่ืน และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขเพื่อใหไดผลดียิ่งขึ้น ความรับผิดชอบนี้เปนสิ่งที่

เกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติตามหนาที่ของตน โดยไมมีการบังคับเขมงวดจากผูอ่ืน 
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 พระโสภณคณาภรณ (2522 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2542:  5) ไดให

ความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบตอตนเอง” หมายถึง หนาที่ในฐานะนั้น ๆ ของตน ตองคิด

กอนกระทํา และบุคคลตองยอมรับในผลของการกระทําของตนทั้งที่เปนผลดี และผลเสีย ไมปด

ความรับผิดชอบใหพนตัว 

พิจิตรา  พงษจินดากร (2525: 10-11) ไดใหความหมายของความรับผิดชอบตอตนเอง 

หมายถึงลักษณะดังตอไปนี้ 

1) รูจักระวังรักษาสุขภาพอนามัยใหสมบูรณอยูเสมอ 

2) ต้ังใจเลาเรียนหมั่นใฝหาความรู 

3) ประพฤติตนใหเหมาะสม ละเวนความชั่ว 

4) รูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 

5) รูจักประมาณคาใชจาย และมีความประหยัด 

6) สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 

7) ตรงตอเวลา 

8) สามารถควบคุมตนเองได 

9) พ่ึงตนเอง 

ไชยรัตน ปราณี (2531: 54) ไดใหความหมายของคําวา “ความรับผิดชอบตอตนเอง” หมายถึง 

การรับรูฐานะ และบทบาทของคนที่เปนสวนหนึ่งของสังคม จะตองดํารงตนใหอยูในฐานะที่ชวยเหลือ

ตัวเองได รูจักวาอะไรผิดอะไรถูก ยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งที่เปนผลดี และผลเสีย เพราะฉะนั้น

บุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองยอมจะไตรตรองดูใหรอบคอบกอนวา ส่ิงที่ตนทําลงไปนั้นจะมี

ผลดีผลเสียหรือไม และจะเลือกปฏิบัติแตส่ิงที่กอใหเกิดผลดีเทานั้น 

วิพัฒน  รักษาเคน (2531: 33) ไดใหความหมายของคําวา “ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ของตนเอง” หมายถึง การที่บุคคลรับรู มีความรู ความเขาใจ สนใจและตั้งใจที่จะปฏิบัติในการระวัง

รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ต้ังใจเลาเรียน ประพฤติตนให

เหมาะสม ละเวนชั่ว สามารถปรับตัวเขากับคนอื่นได รูจักประมาณคาใชจายและยอมรับการกระทํา

ของตนเองทั้งผลดี และผลเสีย 

 

2.4.2 ความสําคัญของการรับผิดชอบ 

กรมการศาสนา (2521) ประเทศชาติจะรุงเรืองไดทุก ๆ ดานอยูท่ีตัวบุคคล ถาบุคคลดีมี

ความรูความสามารถ และคุณธรรมสูงแลว ประเทศชาติจะตองเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว แต

ปจจุบันมักไดยินเสมอวา ศีลธรรม หรือคุณธรรมเสื่อม ความจริงคุณธรรมเปนนามธรรม มีสภาพ
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เปนปกติ ไมดีข้ึน หรือเลวลงแตท่ีเราเห็นวาเลวลงนั้นอยูท่ีคนสวนหนึ่งไมสนใจประพฤติตนใหมี

คุณธรรมตามหลักของศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามตองเรงปลูกฝงความดี และความดีประการ

หนึ่งก็คือ ใหรูจักมีความรับผิดชอบ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2521: 6 -9 อางถึงใน สาธร พุทธชัยยงค, 2548: 32) กลาววา ความ

รับผิดชอบเปนลักษณะของความเปนพลเมืองอยางหนึ่ง นอกจากความมีวินัยทางสังคม ความ

เอื้อเฟอ และความเกรงใจเนื่องจากความรับผิดชอบนั้นเปนลักษณะนิสัย และทัศนคติของบุคคล ซ่ึง

เปนเครื่องมือผลักดันใหบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบ เคารพสิทธิผูอ่ืน ทําตามหนาที่ของตน และมี

ความซื่อสัตยสุจริต การเปนคนที่มีความผิดชอบนี้ เปนคุณลักษณะที่จะชวยใหการอยูรวมกันใน

สังคมเปนไปดวยความราบรื่น สงบสุข นอกจากนี้ ความรับผิดชอบยังเปนคุณธรรมที่สําคัญในการ

พัฒนาประเทศอีกดวย และถาบุคคลในสังคมมีความรับผิดชอบจะสงผล คือ  

1) คนที่มีความรับผิดชอบยอมทํางานทุกอยางสําเร็จตามเปาหมายทันเวลา 

2) คนที่มีความรับผิดชอบยอมเปนที่นับถือไดรับการยกยองสรรเสริญ และเปน

คุณประโยชนตอตนเองและสังคม 

3) ความรับผิดชอบเปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎ

จริยธรรม และหลักเกณฑของสังคม โดยไมตองมีการบังคับจากผูอ่ืน 

4) ทําใหเกิดความกาวหนา สงบสุขเรียบรอยในสังคม 

5) ไมเปนตนเหตุแหงความเสื่อม และความเสียหายของสวนรวม 

 

2.4.3 องคประกอบของความรับผิดชอบ 

มีนักวิจัยทางการศึกษา และจิตวิทยาหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยในองคประกอบความ

รับผิดชอบ หรือลักษณะที่เปนตัวกําหนดความรับผิดชอบ ซ่ึง เพ็ชรินทร ปฐมวณิชกะ (2535 อางถึง

ใน ธารีรัตน ยิ่งยง 2542: 77) ไดรวบรวม และสรุปได 4 ลักษณะ คือ 

1) วิธีการจัดการศึกษาอบรม ท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการแสดงพฤติกรรมความ

รับผิดชอบ ซ่ึงลักษณะของการจัดการศึกษาอบรมที่มีผลตอความรับผิดชอบสูง ไดแก การให ความ

เอาใจใส การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมใหมีวินัย โดยการใหเหตุผล ฯลฯ ตรงกันขามการ

ฝกอบรมดวยการใหรางวัล และใชอํานาจมากเกินไป จะสงผลใหความรูสึกรับผิดชอบของเด็กต่ํา 

2) ผลที่ไดรับจากการศึกษาอบรม เปนอีกลักษณะหนึ่งขององคประกอบที่มี

อิทธิพลตอความรับผิดชอบของนักเรียน ลักษณะดังกลาวประกอบดวยลักษณะนิสัยการเรียน การ

ไดรับทุนการศึกษา เจตคติตออาชีพครู และความมีน้ําใจของครู 
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3) ลักษณะทางสังคม – เศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ สภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัว สมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่การทํางาน 

4) ลักษณะทางสังคม – จิตวิทยา เปนองคประกอบที่สําคัญมาก ลักษณะตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของทางดานนี้คือ ลําดับการเกิด ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย การ

ปรับตัว ความคิดสรางสรรค และความวิตกกังวล เปนตน 

จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา “ความรับผิดชอบของตนเอง” หมายถึง 

การรูจักควบคุมตนเองใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับอยางครบถวนสมบูรณ หรือถูกตองตาม

กฎเกณฑท่ีถูกกําหนดไวของสังคม สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดควรทํา และไม

ควรทํา ประพฤติตนไดอยางเหมาะสม ไมสรางความเดือดรอน หรือแมแตกอใหเกิดการเบียดเบียน

ท้ังตอผูอ่ืน และตนเอง รวมทั้งการยอมรับผลการกระทําของตนเองทั้งผลดี หรือผลเสียก็ตาม 

ดังนั้น การศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองของนักศึกษา จึงเปนเสมือนการสะทอน

พฤติกรรมที่มีความเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ตามวัยที่สมควรจะเปนไปภายใตการควบคุมตนเอง

จากภายใน และภายใตกฎเกณฑของสังคมที่กําหนดไว เชน การตั้งใจศึกษาเลาเรียน ประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนคนดี เคารพและเชื่อฟงคําสอนของพอแม ผูหลักผูใหญ สรางคุณงามความดีโดยไมกอใหเกิด

ความผิดหวังของพอแม และไมเกิดความเดือดรอนแกผูอ่ืน วัยรุนจะตองสามารถประคับประคอง 

และควบคุมดูแลพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปดวยดีตลอดรอดฝงภายใตความรับผิดชอบที่มีอยู

ภายในจิตสํานึกของตัวเอง และภายใตกฎเกณฑของสังคม 

  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 

2.5.1 ความหมายของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนรากฐานของภาวะสุขภาพจิตสังคม และบอกไดถึงคุณภาพ

ชีวิตเปนสิ่งที่สงเสริม และคงไวซ่ึงอัตมโนทัศนของแตละบุคคล  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

บางครั้งจะใชคําวาการปกปองตนเอง การยอมรับตนเอง หรือภาพลักษณของตนเอง (Muhlenkamp 

and Sayles, 1986: 334-338)  

Jame (1980 อางถึงใน Coopersmith, 1967: 29, 62) กลาวถึงความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

ในความหมายของการพิจารณาความเพียงพอของตนเองของบุคคลในลักษณะที่เปนบุคคลที่มีคุณคา 

ไมใชคิดวาตนเองเหนือผูอ่ืน ซ่ึงเขียนเปนสูตรไดวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเทากับความสําเร็จ

หารดวยการกระทํา 
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Coopersmith (1984 อางถึงใน ชยาพร  ล้ีประเสริฐ, 2535:  21) ไดใหความหมายของคําวา 

“ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” หมายถึง  การที่บุคคลพิจารณาประเมินตนเองแลว แสดงออกในแง

ของการยอมรับตนเอง  หรือไมยอมรับตนเอง  ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงขอบเขตความเชื่อบุคคลที่

มีตอตนเอง  ในดานความสามารถ  ความสําคัญ  และรูสึกมีคุณคาในตนเอง ซึ่งเปนเรื่องอัตวิสัย 

บุคคลอื่นสามารถรับรูไดจากคําพูด และพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 

Carpersmith (1984 อางถึงใน วัจนีย  ศรีธรรมยศ, 2539:  27) ไดใหความหมายของคําวา 

“ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” หมายถึง บุคลิกภาพอยางหนึ่งของบุคคลที่จะมีการตัดสินใจความมี

คุณคาในตนเองจากผลการประเมินตนเอง และความสามารถในตนเอง และการยอมรับของสังคม 

Stuart and Sundeen (1987: 399) ไดใหความหมายของคําวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” 

หมายถึง  เปนการตัดสินความมีคุณคาของตนเองของบุคคล โดยการวิเคราะหจากพฤติกรรมของเขา

วาตรงกับ ตนเองในอุดมคติหรือไม อยางไร ความถี่ของความสําเร็จตามเปาหมายของบุคคลจะมีผล

โดยตรงตอการพัฒนาระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ชยาพร  ล้ีประเสริฐ (2535:  22) ไดใหความหมายของคําวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” 

หมายถึง  การที่บุคคลนั้นสามารถวิเคราะหตนเองแลวพบวามีคุณคา  มีความสามารถในเรื่องที่จะ

กระทําสิ่งตางๆ แลวจึงแสดงพฤติกรรมตางๆ ออกมา และเกิดความพึงพอใจกับพฤติกรรมของตน 

รูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  โดยบุคคลและสังคมรอบขางยอมรับ 

วัจนีย  ศรีธรรมยศ (2539:  117) ไดใหความหมายของคําวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” 

หมายถึง สภาวะที่อยูในตัวบุคคลทําใหแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมา ซ่ึงกระบวนการนี้จะเกิดขึ้น

ตลอดเวลา ตราบใดที่บุคคลยังมีความตองการ และแรงขับภายใน พฤติกรรมของบุคคลที่มี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีดังนี้ 

1) มีใบหนา ทาทาง และวิธีการพูด และการเคลื่อนไหว แฝงไวดวยความแจมใส 

ราเริง มีชีวิตชีวา มีความปติยินดีอยูในตัว 

2) สามารถพูดถึงความสําเร็จ  หรือขอบกพรองของตนไดอยางตรงไปตรงมา 

และอยางจริงใจ 

3) สามารถเปนผูให ผูรับคําสรรเสริญ และการแสดงออกซึ่งความรัก ความ

ซาบซึ้งตาง ๆ  

4) สามารถเปดใจรับคําตําหนิ และไมทุกขรอนเมื่อมีผูกลาวถึงความผิดพลาดของตน 

5) คําพูดและการเคล่ือนไหว มีลักษณะไมเปนกังวลและเปนไปตามธรรมชาติ 

6) มีความกลมกลืนเปนอยางดีระหวางคําพูด การกระทํา การแสดงออก และการ

เคลื่อนไหว 
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นอกจากนี้ วัจนีย  ศรีธรรมยศ (2539: 119) ยังกลาววาความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปน

แรงจูงใจที่มาจากภายในรางกาย และแรงจูงใจจากภายในนั้นจะมีพลังความปรารถนาในการกระทํา

พฤติกรรมบุคคลมากกวาแรงจูงใจจากภายนอก เพราะแรงจูงใจจากภายในเปนความรูสึกนึกคิดของ

บุคคล โดยไมมีการกระตุนจากสิ่งเราภายนอก  

ประภากร  โกมลมิศร (2544:  5) ไดใหความหมายของคําวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” 

หมายถึง  ความเชื่อของบุคคลที่มีตอตนเอง และมีความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในตนเอง ประสบ

ความสําเร็จตามท่ีคาดหวังไว รูสึกวาตนเองมีความสําคัญและไดรับการยอมรับจากสังคม  

สาธร  พุทธชัยยงค (2548:  26) ไดใหความหมายของคําวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” 

หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติท่ีมีตอตนเองที่เกิดจากบุคคลไดประเมินตนเองเกี่ยวกับการรับรูวา

ตนเองมีคุณคา มีความภาคภูมิใจ และพึงพอใจในตนเอง มีการยอมรับนับถือเอง ความเชื่อมั่นใน

ตนเอง และรูวาตนเองมีความสามารถ ตลอดจนไดรับการยอมรับจากครอบครัว และสังคม ซ่ึงการ

เห็นคุณคาในตนเองนั้นเปนพื้นฐานของสุขภาพจิต และเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย 

จากแนวความคิดที่กลาวมาขางตนนั้นสรุปไดวา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง” หมายถึง 

แรงจูงใจเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคที่มาจากภายในรางกาย เพื่อพิจารณาประเมินตนเองถึง

ความสําคัญ และความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลไมใชคิดวาตนเองเหนือผูอ่ืนซึ่งบุคคลอื่นสามารถ

รับรูไดจากคําพูด และพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาและเกิดความพึงพอใจกับพฤติกรรมของ

ตน รูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  โดยบุคคลและสังคมรอบขางยอมรับแลว ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็น

ถึงขอบเขตความเชื่อบุคคลที่มีตอตนเอง   

บุคคลจะมีการรับความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองตามคานิยม และการยอมรับของสังคม  

ซ่ึงบางสังคมคนอวนจะกลายเปนคนมีปมดอย  แตบางสังคมนิยมผูท่ีมีรูปรางอวนทวม หรือบางสังคม

รังเกียจคนผิวดํา แตอีกสังคมกลับยกยองใหคนผิวดําเปนผูนํากลุม ดังนั้นบุคคลที่รับความรูสึกเห็น

คุณคาของตนเองในแงดี จะสงผลตอการปรับตัวในสังคมไดดีกวาคนที่ไมรับความรูสึกเห็นคุณคา

ของตนเอง  ซ่ึงบุคคลจะรับรูตนเองในทิศทางที่ไมดีและรูสึกวาตนเองมีปมดอย อาจทําใหเกิด

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมตอสังคมขึ้นมาได เนื่องจากไมสามารถปรับตัวใหสังคมยอมรับ และเขา

กับสังคมไมคอยได (วัจนีย  ศรีธรรมยศ, 2539: 46-47) 

การเห็นคุณคาในตนเองมีความสําคัญอยางยิ่งในการปรับตัวทางอารมณ สังคม และการ

เรียนรู ความสามารถทางดานสังคมและอารมณ เกิดจากการเห็นบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเอง รูวา

ตนเองมีคุณคามักจะมีการประเมินตนเองในดานดี แตถาบุคคลใดที่มีความรูสึกวาไมมีใครสนใจ 

ไมไดรับการยอมรับ หรือทําอะไรแลวไมประสบความสําเร็จ จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกวาตนเองไรคุณคา 

เมื่อเกิดความรูสึกชนนี้ข้ึนก็จะทําใหบุคคลนั้นขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น ความรูสึกเห็น
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คุณคาในตนเองที่แตกตางกันจึงมีผลตอความรูสึก หรือพฤติกรรมที่แตกตางกันของแตละบุคคล 

(Newman, 1986: 281-286 อางถึงใน ภาณุพงศ คงชัย และคณะ, 2554: 20) ซ่ึงการเห็นคุณคาใน

ตนเองนั้นมีความสําคัญตอทุกชวงชีวิตของเด็ก เด็กที่มีความนับถือตนเองต่ําหรือมีความรูสึกที่ไมดี

ตอตนเอง ก็เปรียบเสมือนกับเปนคนที่พิการทางบุคลิกภาพ เชนเดียวกับความพิการทางรางกาย 

ซ่ึงจะทําใหประสบความลมเหลวในชีวิตทุก ๆ ดานได การเห็นคุณคาในตนเองจึงมีความสําคัญ

ตอคนเราทุก ๆ ชวงชีวิต การอบรมเลี้ยงดูในชวงวัยเด็กจึงมีความสําคัญยิ่งเพราะทําใหเด็กเกิด

ความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาในตนเอง รูวาตนเองมีความสําคัญ ซ่ึงจะมีผลตอการวางรากฐาน

ทางบุคลิกภาพและเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับเด็กได การเห็นคุณคาใน

ตนเองเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับตนเอง ทําใหคนเรามีความเปนตัวของตัวเองสูง ทําใหเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเอง ทําใหเปนคนที่มีความมุงมั่น มีความมานะพยายามในการทํางานใหประสบ

ผลสําเร็จ ทําใหเปนคนที่มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืนในดานดี ไมเหยียบย่ําความรูสึกของผูอ่ืน

ใหตกต่ําลง เปนคนที่มีบุคลิกลักษณะดี มีสุขภาพจิตดี เปนคนที่มีเพื่อนมาก ในทางตรงกันขาม ถา

บุคคลใดที่ขาดการเห็นคุณคาในตนเองก็จะทําใหเปนคนที่ชอบโยนความผิดของตัวเองไปใหคนอื่น 

เปนคนที่ชอบหาความผิดพลาดของผูอ่ืน ตองการความเอาใจใสและตองการไดรับการยอมรับจาก

ผูอ่ืนสูง เปนคนที่ไมคอยมีเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนสนิท เปนคนที่ชอบเอาชนะและตนเองตองเปน

ฝายถูกตองเสมอ บุคคลประเภทนี้มักจะใชทุกวิถีทางและใชความรุนแรงเพื่อที่จะทําใหตนเอง

ชนะ เปนคนที่ติดสิ่งเสพติด เปนคนที่ซึมเศราสิ้นหวังในชีวิต ทําใหเปนคนเห็นแกตัวและมีความ

ตองการทางวัตถุสูง ขาดการตัดสินใจที่ดี ชอบผลัดวันประกันพรุง เปนคนที่ชอบพึ่งพิงผูอื่นอยู

เสมอ เปนคนที่ชอบคุยโออวดเกินจริงและที่ยิ่งรายไปกวานั้น คนที่ขาดการเห็นคุณคาในตนเองยัง

เปนคนที่พยายามฆาตัวตายเนื่องมาจากวาเห็นวาตนเองเปนคนไรคา เมื่อเกิดปญหาอะไรเกิดขึ้น

มักจะลงโทษตัวเอง และรูสึกเจ็บปวดกับปญหาที่เกิดขึ้นอยางมากมาย และพยายามแกปญหาตาง ๆ 

ดวยการหลีกหนีปญหา เชน ดื่มเหลาเพื่อลืมความทุกข หรืออาจไปไกลจนถึงการฆาตัวตายเพื่อ

หลีกเลี่ยงสังคมก็เปนได 

 

2.5.2 องคประกอบของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 Coopersmith  (1981  อางถึงใน สายพิณ  สาประเสริฐ, 2544:  30-32) ไดกลาวถึงองคประกอบ

ของความรูสึกมีคุณคาในตนเองไว 2 องคประกอบ คือ องคประกอบภายในตน และองคประกอบ

ภายนอกตน 

 2.5.2.1  องคประกอบภายในตนเอง หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคน 

ท่ีมีผลทําใหความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคลแตกตางกัน องคประกอบภายในตนประกอบดวย 
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1) ลักษณะทางกายภาพของบุคคล เชน ความเขมแข็ง ความรวดเร็ว เปนตน 

ลักษณะทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ข้ึนอยูกับคานิยมของสังคม

นั้น ๆ บุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดีจะมีความพึงพอใจมากกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพ 

ท่ีไมดี 

2) ความสามารถทั่วไปสมรรถภาพ และการกระทํา มีความสัมพันธกับ

การประสบความสําเร็จของบุคคล และชวยสงเสริมใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

โดยเฉพาะผูท่ีอยูในวัยเรียน การประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลวในเรื่องการเรียนนั้น มีผลตอ

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยมีสติปญญาเขามาเกี่ยวของดวย 

3) ภาวะทางอารมณ เปนการสะทอนใหเห็นถึงความพึงพอใจ ความรูสึก

เปนสุข หรือความวิตกกังวลของบุคคล ภาวะทางอารมณดังกลาวเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน

แลวสงผลตอการประเมินตนเอง บุคคลที่จะประเมินตนเองไปในทางที่ดีจะแสวงหาความรูสึก และ

ส่ือความพึงพอใจ ตลอดจนความรูสึกทางบวกออกมา 

4) คานิยมสวนบุคคล บุคคลจะประเมินตนเองกับสิ่งที่ตนเองใหคุณคา 

ใหความสําคัญ โดยสอดคลองกับสิ่งที่สังคมใหคุณคา คานิยมสวนตัวของตนมีความสอดคลองกับ

คานิยมของสังคม ความรูสึกมีคุณคาในตนเองยิ่งสูงขึ้น แตถาคานิยมของตนเองไมสอดคลองกับ

คานิยมของสังคม บุคคลนั้นจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ําลง และการที่บุคคลมีโอกาสแสดง

พฤติกรรมที่มีความสอดคลองกับคานิยมสวนตัวจะทําใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น 

5) ความทะเยอทะยาน การประเมินตนเอง มีพ้ืนฐานมาจากการ

เปรียบเทียบผลงาน และความสามารถของตนกับมาตรฐานสวนตนที่ต้ังเกณฑไวกับบุคคลที่มี

ผลงาน และคงความสามารถตามเกณฑท่ีกําหนดไว บุคคลจะมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง แตถาผล

งานและความสามารถของตนไมเปนไปตามเกณฑท่ีบุคคลตั้งไว จะมีความรูสึกวาตนเองลมเหลว 

ซ่ึงจะสงผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 2.5.2.2  องคประกอบภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคล

ปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงสงผลใหบุคคลเกิดการเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน สภาพแวดลอม

ภายนอกดังกลาวประกอบดวย 

1) ความสัมพันธกับบิดา มารดา จากการศึกษาของ Coopersmith พบวา 

ปจจัยที่สงผลอยางมีนัยสําคัญตอเด็ก ในการพัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง คือ ความสัมพันธ

ระหวางบิดา มารดา และเด็ก โดยอยูภายใตสภาพแวดลอม ดังนี้ คือ  
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(1)  บิดามารดายอมรับเด็กทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับ

ความรูสึก และคุณคาอยางที่เด็กเปนอยู 

(2)  บิดามารดากําหนดขอบเขตการกระทําอยางชัดเจน และดูแล 

ใหเด็กทําตาม จะทําใหเกิดความรูสึกมั่นคง และปลอดภัย 

(3)  บิดามารดาใหความนับถือ ใหความเปนอิสระแกเด็กในขอบเขต

ท่ีกําหนดให และเนนการใหรางวัลมากกวาการลงโทษ 

2) โรงเรียน และการศึกษา โรงเรียนสามารถจัดสภาพแวดลอมในการ

พัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของเด็กไดตอจากที่บาน โดยเฉพาะครู ความสนใจและความใส

ใจที่ครูมีตอเด็ก เปดโอกาสใหเด็กมีโอกาสทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางอิสระโดยไมขัดตอกฎระเบียบ

ท่ีวางไว และการชวยเหลือแกเด็กในการแกปญหาตาง ๆ เปนการสงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจใน

ตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได และเปนการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 

3) สภาพทางสังคม พิจารณาจากลักษณะ อาชีพ รายได และถิ่นที่อยู

อาศัย บุคคลที่มาจากสภาพทางสังคมระดับสูง จะมีความรูมีคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่มาจาก

สภาพทางสังคมปานกลางและต่ํา 

4) กลุมเพื่อน การมีสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในสังคมจะชวยใหบุคคล

พัฒนาความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยเฉพาะเพื่อนวัยเดียวกัน 

สรุปไดวาความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสภาะทางอารมณของบุคคล และเปนพฤติกรรม

ท่ีเกิดขึ้นภายใตความคิด ความเชื่อ และความรูสึกของมนุษย และมีผลเชื่อมตอกับพฤติกรรม

ภายนอกอยางมาก ดังนั้น ความรูสึกมีคุณคาในตนเองจึงเปนสิ่งสะทอนที่มีแนวโนมใหเกิด

พฤติกรรมตาง ๆ ท่ีตามมาได โดยเฉพาะดานทัศนคติ และการเกิดพฤติกรรมที่เปนการกระทํา ไมวา

จะมีความสอดคลองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับคานิยมทางสังคมหรือไมก็ตาม ลวนแลวเปนผล

มาจากความรูสึกมีคุณคาในตนเองแทบทั้งสิ้น 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 

 

2.6.1   ความหมายของคําวา “ครอบครัว” 

โสภา  ชปลมันท (2534: 2)  ไดใหความหมายครอบครัว คือ การที่คน 2 คน หรือมากกวานั้น

อยูรวมกันในบานเดียวกัน โดยเนนถึงความสัมพันธภายในครอบครัววาเปนความสัมพันธท่ีมีความ

ใกลชิด มีการใหความรัก มีความผูกพันเอาใจใส  มีความปรารถนาดีตอกัน สวนในเรื่องการมี

ปฏิสัมพันธในครอบครัวจะมีการติดตอสื่อสารระหวางกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
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ในฐานะที่เปนสามีภรรยา พอแมลูกชายลูกสาวพี่นอง ซ่ึงความสัมพันธระหวางสมาชิกของ

ครอบครัวจะอาศัยความรัก ความปรารถนาดีตอกัน มีการถายทอดวัฒนธรรมและจริยธรรมตาง ๆ 

แกสมาชิก 

ยิ่งยง  ยุทธศักดิ์ (2539:  8) ไดกลาววา ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมา

อยูรวมกัน  มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดโดยทางสายโลหิตหรือการสมรส ซ่ึงประกอบดวย พอ 

แม และลูกเปนหลัก   

นิศา  ชูโต, วิมลศิริ  ชํานาญเวช, ขัตติยา  กรรณสูต  และธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา (2545: 2) 

ไดกลาววา ครอบครัว คือ สถาบันสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุด มีคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตมีความสําคัญ

ท่ีสุด เพราะเปนสถาบันพื้นฐานในการผลิตคนหรือใหสมาชิกแกสังคม ทรัพยากรมนุษยในชาติจะมี

คุณภาพดีหรือไม ครอบครัวเปนสวนสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหเปนเชนนั้น 

สุพัตรา  สุภาพ (2546:  65) ไดใหความหมายของครอบครัววา เปนสถาบันสังคมที่สําคัญ

ท่ีสุด และเปนหนวยของสังคมที่มีความสัมพันธและความรวมมืออยางใกลชิดเปนสถาบันที่มีความ

คงทนที่สุด และยังไมเคยปรากฏวาสังคมมนุษยใดไมมีสถาบันครอบครัวปรากฏอยู เพราะมนุษยทุก

คนตองอยูในสถาบันนี้ เนื่องจากเปนสังคมกลุมแรกที่เราตองเผชิญตั้งแตแรกเกิดจนเติบโต 

ครอบครัวเปนจุดที่ชวยยึดโยงชีวิตคนใหมีเสถียรภาพใหมีคุณภาพมากที่สุด ภายใตความรัก 

ความอบอุน ความเขาใจ และความเอื้ออาทรดวยการอยูรวมกันเปนครอบครัว 

 

2.6.2  ความหมายของคําวา “สัมพันธภาพในครอบครัว” 

กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ (2526: 5-7) ไดใหความหมายของคําวา “สัมพันธภาพในครอบครัว”  

หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอลูก พฤติกรรมที่ลูกปฏิบัติตอพอแม  และพฤติกรรม

ท่ีพอแมปฏิบัติตอกัน ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1) การพักผอนรวมกันในครอบครัว หมายถึง การที่พอแมและลูกไดมีกิจกรรม

รวมกันในการพักผอนหยอนใจเมื่อมีเวลาวาง 

2) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และรับรูเรื่องราวตาง ๆ หมายถึง 

การที่ลูกไดมีสวนรวมกับพอแมในการแสดงความคิดเห็น และรับรูเกี่ยวกับทุกขสุข ความลับในเรื่อง

ตาง ๆ ของพอแม เชน ปญหาทางการเงิน ปญหาทางการงาน 

3) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การที่บุตรไดมีสวนรวมกับพอแมใน

การตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ ภายในบาน เชน การจัดระเบียบกฎเกณฑภายในบาน 
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4) การเห็นชอบของพอแม หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอลูกในลักษณะ

การเห็นดวยกับการกระทํา ความคิดเห็นของลูก เชน การไมปฏิเสธขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือ

การกระทําของบุตรตาง ๆ  

5) ความรักความหวงใยของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมท่ีลูกรับรูวา

เปนพฤติกรรมแสดงถึงความรัก  ความหวงใยที่มีตอบุตร เชน การชวยคลี่คลายปญหาตาง ๆ การให

ความเปนกันเองกับลูก 

6) ความไววางใจของพอแม หมายถึง พฤติกรรมของพอแมท่ีแสดงถึงความ

ไววางใจในตัวลูกวาสามารถปฏิบัติตนเองไดอยางเหมาะสม สามารถชวยเหลือตนเองได  มีความ

รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 

7) การที่พอแมเห็นดวยกับกิจกรรมของเพี่อนของลูก หมายถึง พฤติกรรมของพอ

แมท่ีแสดงถึงการเห็นดวยกับการที่ลูกไปมีกิจกรรมกับเพื่อน ๆ โดยที่ไมขัดขวางหรือเปนอุปสรรค  

หรือแสดงออกถึงความไมไววางใจในการไปรวมกิจกรรม 

8) การที่บุตรยอมรับเกณฑมาตรฐานของพอแม หมายถึง การที่ลูกแสดง

พฤติกรรมยอมรับมาตรฐานพฤติกรรตาง ๆ มาตรฐานการดํารงชีวิตของพอแม เชน เห็นดวยกับ

ความคิดของพอแมในดานการเรียน การทํางาน คานิยม ทัศนคติ และยินยอมกระทําตามเกณฑท่ีพอ

แมกําหนดดวยความยินดี 

9) ความรักและความเคารพของลูกที่มีตอพอแม หมายถึง พฤติกรรมของลูกที่

แสดงตอพอแมซ่ึงเปนการแสดงถึงความรัก ความเคารพพอแมโดยการเชื่อฟงพอแม ไมขัดใจ ไมทํา

ใหพอแมเสียใจ 

10) การที่ไมมีขอกําหนดมากเกินไป หมายถึง การที่พอแมไมแสดงพฤติกรรม 

ที่เปนการกําหนด  หรือจํากัดความประพฤติของลูกมากเกินไป 

11) การไมเขมงวดกวดขันเกี่ยวกับ ระเบียบวินัยมากจนเกินไป หมายถึง การที่พอ

แมไมแสดงการกระทําใด ๆ ที่สอแสดงถึงความเขมงวดในระเบียบวินัย เชน การลงโทษอยาง

รุนแรงการไมยืดหยุนกับระเบียบวินัย การบังคับใหลูกปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครัด โดยไม

คํานึงถึงความพรอม 

12) การไมปกปองคุมครองมากเกินไป หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมแสดงตอลูก

อยางไมปกปองคุมครองมากจนเกินไป หรือไมแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เสมือนวาลูกไมมี

ความสามารถในการดูแลตนเองได  หรือเหมือนลูกเปนเด็ก ๆ  
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13) การที่พอแมไมคอยย้ําเตือนถึงความสําเร็จมากเกินไป  หมายถึง  พอแมไมคอย

ย้ําเตือน หรือรบเราใหบุตรไดรับความสําเร็จในการทํางานมากจนเกินไป เชน ไมเคี่ยวเข็ญใหลูกทํา

ส่ิงตาง ๆ มากเกินไป 

14) การยินดีใหกําลังใจเพื่อความสําเร็จ หมายถึง การที่พอแมใหกําลังใจ สงเสริม 

หรือกระตุนใหลูกประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางาน ท้ังการกระทําและดวยคําพูด 

15) ความกลมเกลียวของพอแม หมายถึง พฤติกรรมที่พอแมกระทําตอกันใน

ลักษณะที่ไมมีความขัดแยงซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน มีความรักใครสามัคคีกัน ถอยที

ถอยอาศัยกัน 

ศรีทับทิม  พานิชพันธ (2527: 115) ใหความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัววา หมายถึง 

ความเกี่ยวของระหวางความผูกพันรักใคร ความสนิทสนมกลมเกลียวกัน ความคุนเคยใกลชิดกัน

ฉันทมิตร สัมพันธภาพเกิดจากการติดตอระหวางบุคคลสองคนซึ่งมีความในใจบางสิ่งบางอยาง

รวมกัน มีการสนทนาติดตอใกลชิดกัน สัมพันธภาพนี้อาจจะเปนไปในทางที่ดี คือเปนมิตร หรือ

อาจจะเปนไปในทางที่ไมดี คือ เปนศัตรูก็ได ถาเปนไปในทางที่เปนมิตร ก็จะกอใหเกิดสัมพันธภาพ

ท่ีดี แตในทางตรงขาม ถาการแสดงออกเปนไปในทางที่เปนศัตรูและผูตอบสนองมีความรูสึกเปน

ศัตรูยอมกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ไมดี 

 สุธีรา  นุยจันทร (2530:  20) ไดใหความหมายของคําวา “สัมพันธภาพในครอบครัว”   

หมายถึง การมีบทบาทหนาที่ของแตละบุคคลในครอบครัว มีการสื่อสารระหวางสมาชิกภายใน

หนวยครอบครัว มีอารมณของสมาชิก (รัก ผูกพัน ขัดแยง ฯลฯ) และมีความสามารถในการถายทอด

ความรูสึกของตนเองใหสมาชิกคนอื่นรับรู 

โสภา  พิชญะโสภณ (2542: 7) ไดกลาววา ชีวิตครอบครัวเปนสวนสําคัญที่สุดแหงความ

ผาสุกในครอบครัว จะตองอยูท่ีคูสามีภรรยาตองมีความสามัคคี กลมเกลียวกัน รักใครกัน ไมเบื่อ

หนายกัน ซ่ึงจะเปนเครื่องมือในการแกปญหาตาง ๆ ไดทุกอยาง รวมทั้งพฤติกรรมของบุตรดวย 

อมรรัตน  สัตบุษย (2546: 5) ไดใหความหมายของคําวา “สัมพันธภาพในครอบครัว”   

หมายถึง ความสัมพันธท่ีราบรื่นระหวางบุคคลในครอบครัว ไมวาจะเปนระหวางพอ แม ลูก หรือ

ผูปกครอง ซ่ึงอาจจะเปนพอแม ญาติผูใหญคนอื่น ๆ ไดแก ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา โดยความสัมพันธ

ระหวางสมาชิกในครอบครัวนั้น จะตองเปนความสัมพันธท่ีดี มีความเชื่อใจรักใครผูกพันกัน มีเวลา

ใหแกกันทํากิจกรรมรวมกัน 

 พรฤดี นิธิรัตน (2540: 39-40) ไดกลาววา ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมมนุษยกับ

สัมพันธภาพในครอบครัวไวดังนี้ 
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1) ผลจากการมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี 

 การมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี  ประกอบดวย สมาชิกภายในครอบครัว มีความรัก

ความผูกพัน การเอื้ออาทรตอกัน มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่มีตอคนอื่นในครอบครัว มีการ

ปรึกษาหารือรวมกันแกปญหาที่เกิดขึ้นใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  และมีการสื่อสารทางบวก

ภายในครอบครัว  ซึ่งสิ่งที่กลาวมาเหลานี้มีผลตอการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็กทั้งสิ้น  

เนื่องจากสัมพันธภาพในครอบครัวนับวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งตอการกําหนดพฤติกรรม

ของเด็ก  

2) ผลจากการมีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี 

 สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี  ยอมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นแกครอบครัวและ

สมาชิกในครอบครัวเปนอันมาก  ดังจะนํามากลาวเฉพาะสวนที่สําคัญเพียง 3 ประการ ดังนี้  

(1) การขาดความสุขในครอบครัว ความไมปรองดองของสมาชิกใน

ครอบครัวทําใหเกิดความเหินหาง ขาดคุณคาความสัมพันธทางใจ บรรยากาศในครอบครัวยอมขาด

ความเปนมิตร นับเปนการบั่นทอนความสุขสงบในครอบครัวที่พึงมี 

(2) ผลกระทบตอบุคลิกภาพและสุขภาพของคนในครอบครัว เปน

ผลกระทบดานจิตใจเกิดขึ้นกับสมาชิกที่อยูในครอบครัวทุกคน ทําใหสุขภาพจิตเสื่อมโทรมเกิด

ความไมสบายใจจนกลายเปนความกังวล โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวไมดีมักมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหลายอยาง เชน ขาดความรับผิดชอบ ไมเปนมิตรกับ

คนอื่น วิตกกังวลและมีความอิจฉา  เปนตน 

(3) พฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการที่บานไมมีความสุข ทําใหสมาชิกในบาน

บางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมเหมาะสม หรือไมดี  เชน การเที่ยวกลางคืน เลนการ

พนัน  ดื่มสุรา  ฯลฯ  ซ่ึงอาจจะนําไปสูปญหาอื่น ๆ ไดอีกดวย 

จากความหมายที่กลาวขางตน สรุปไดวา ครอบครัว คือ หนวยเล็กที่สุดของสังคม แตมี

ความสําคัญที่สุด โดยประกอบดวยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่อยูรวมกันภายใตหลังคาเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันอยางใกลชิดทางสายโลหิตหรือการสมรส มีปฏิสัมพันธบทบาทหนาที่ท่ีพึงปฏิบัติ

ตอกัน ครอบครัวจึงมีความสําคัญตอการหลอหลอมพฤติกรรมของมนุษยเปนอยางมาก  หาก

สัมพันธภาพภายในครอบครัวเปนไปในทิศทางที่ดี มีความรัก ความผูกพันเอาใจใส และมีความ

ปรารถนาดีตอกัน พฤติกรรมของเด็กที่ถูกหลอหลอมมาจากครอบครัวเชนนี้ก็จะกลายเปน

พฤติกรรมที่เหมาะสมได แตในทางตรงกันขามถาครอบครัวมีสัมพันธภาพระหวางกันไมดี เด็กที่ถูก

หลอหลอมมาจากครอบครัวเชนนี้ก็จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตาง ๆ ออกมา เชน การเที่ยว
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กลางคืน การหนีเรียน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน เนื่องจากขาดความรูความเขาใจที่

ถูกตองในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เพราะสัมพันธภาพภายในครอบครัวไมดี 

 

2.7 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ 

 

กระแสปรากฏการณและความเปลี่ยนในดานตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในโลกนี้ ไดไหลบาเขามา

ทวมทนสังคมไทยอยูตลอดเวลา และรวดเร็วขึ้นทุกที เชน เทคโนโลยีสมัยใหม ขายทางคมนาคม 

อิทธิพลทางวัฒนธรรม กลยุทธการตลาดที่เรงอัตราการบริโภค สินคาและบริการที่แปลกใหม การ

ขยายตัวของอุตสาหกรรม การเติบโตของชุมชนเมือง การเคลื่อนยายของแรงงาน การงอกงามของ

อุตสาหกรรมทองเท่ียว เปนตน ในดานหนึ่งการเติบโตของปรากฏการณตาง ๆ เหลานี้ กอใหเกิดสิ่ง

ท่ีเรียกวา “ความเจริญ” และ “การพัฒนา” ตามนิยามของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แตในขณะเดียวกันก็ไดสงผลกระทบและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความคิด พฤติกรรมของคน

ไทย ท้ังในดานบวก และลบไปดวยพรอมกัน 

ปญหาก็คือ กระแสโลกที่ไหลบาเขามาในสังคมไทย ปจจุบันนี้มีอัตราความเร็วเกินกวาที่จะ

สามารถตั้งตัวไดติด การแยกแยะเพื่อรับไวในสิ่งที่ดี และถายสิ่งที่ไมดีออกไปจําเปนตองใชเวลา 

ดังนั้น การหลอมรวมวิถีเดิมกับกระแสใหมจึงกอใหเกิดปญหาขึ้นอยางมากในสังคมไทย เมื่อคนใน

สังคมไมสามารถปรับตัวได อาจกลาวไดวาวิถีการดํารงชีวิตคนไทย โดยเฉพาะเยาวชนได

แปรเปลี่ยนเขาสูการมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอสุขภาพในลักษณะตางจากเดิมมากขึ้นเปนลําดับ เชน 

เยาวชนหันมานิยมบริโภคอาหารสมัยใหมท่ีมีไขมันสูง (ฟาสตฟูด) สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย การขับขี่รถมอเตอรไซคดวยความเร็วสูง ไมเคารพกฎ

จราจร เปนตน (สถาบันสงเสริมสุขภาพคนไทย, 2541: 6-7) 

ไทยเปนรัฐแรกที่กําหนดใหนิยามของคําวา “สุขภาพ” กินความถึง สุขภาวะรางกาย จิตใจ 

สังคม และปญญา (จิตวิญญาณ) (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 

กรกฎาคม พ.ศ. 2543 อางถึงใน วิพุธ พูลเจริญ, 2544:  1) อยางไรก็ตาม องคการสหประชาชาติ 

ไดยืนยันถึงความสําคัญของบริบทจิตวิญญาณของชาวโลก โดยจัดการประชุมสุดยอดสันติภาพโลก

แหงสหัสวรรษของผูนําทางศาสนาและผูนําทางจิตวิญญาณ (Millennium World Peace Summit of 

Religious and Spiritual Leaders) ข้ึนระหวางวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ท่ีองคการสหประชาชาติ 

นิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพื่อใหผูนําทางจิตวิญญาณรวมกับผูนําทางการเมืองใชยุทธศาสตรทางจิต

วิญญาณเปนเครื่องชวยจรรโลงความยุติธรรม ความเทาเทียมกัน การใหอภัย และสันติภาพ สะทอน
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ใหเห็นถึงความสําคัญของการขยายมิติทางสุขภาพใหครอบคลุมไปถึงสุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) 

อันเปนทั้งเปาหมายปลายทางและกลยุทธหลักของสังคมมวลมนุษย (วิพุธ พูลเจริญ, 2544: 1-2) 

สุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดปรับมุมมองตอสุขภาพจากเดิมที่ให

ความสนใจแตเรื่องของการเจ็บปวย และมุงใหความสําคัญตอการปองกันโรคดวยยา หรือวัคซีนมา

สูสุขภาพในมุมมองใหม ตามนิยามที่องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 

และนานาประเทศในโลกปจจุบันใหการยอมรับ นั่นคือ สุขภาพเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องของ

รางกาย จิตใจ สังคม และปญญา หรือเรียกสั้น ๆ ไดวา “สุขภาวะ” 

สุขภาวะหมายความถึงการดํารงชีพของบุคคลอยางมีสุขทั้งกาย และจิต อาจกลาวไดวามิใช

เพียงไมมีโรคภัยไขเจ็บ แตรวมถึงการมีชีวิตที่มีรางกายแข็งแรง จิตแข็งแรง มีความสุขอยูในสังคม 

โลกในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว บางอยางที่เกิดขึ้นกอใหเกิดภาวะ

คุกคามตอสุขภาวะคนไทยเกิดเปนปญหาดานสุขภาพ มลภาวะที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ

อาหาร วิถีชีวิต คานิยมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปลวนแลวแตกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมาทั้งสิ้น

กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บเชนเกิดโรคเอดส เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด เกิดอุบัติภัย

สูงขึ้น เปนตน มีโรคหลายโรคที่อาจปองกันหรือสามารถลดอัตราเสี่ยงลงได ซึ่งตองการความ

รวมมือรวมใจจากหลาย ๆ ฝายชวยการสรางเสริมสุขภาพใหกับสังคม (องคการอนามัยโลก, 2550) 

ธรรมนูญแหงองคการอนามัยโลก (World Health Organization (WHO), 2491) อางถึงใน 

สถาบันสงเสริมสุขภาพคนไทย, 2541: 2) นิยามไววา “สุขภาพ” หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณทั้ง

ทางกาย จิตใจ สังคม และปญญา (จิตวิญญาณ) มิใชเพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเทานั้น 

หรือสุขภาวะที่สมบูรณทุก ๆ ทางเชื่อมโยงกัน สะทอนถึงความเปนองครวมอยางแทจริงของสุขภาพ 

ท่ีเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้ง 4 มิติ ไดแก 

1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง 

มีส่ิงแวดลอมดี ไมมีอุบัติภัย เปนตน 

2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เปนสุข ผอนคลาย ไมเครียด คลองแคลว 

มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เปนตน 

3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ใน

ท่ีทํางาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีสันติภาพ เปนตน 

4) สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมี

จิตใจสูง เขาถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแกตัว มุงเขาถึงสิ่งสูงสุด ซ่ึงหมายถึงพระนิพพาน 

หรือพระผูเปนเจาหรือความดีสูงสุด สุดแลวแตความเชื่อมที่แตกตางกันของแตละคน 
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1) สุขภาวะทางกาย 

 สภาพทางรางกายและพฤติกรรมของมนุษยเปนเครื่องชี้วัดที่เห็นไดชัด และงายกวา

สุขภาพในมิติอ่ืน ๆ การประเมินสุขภาพของคนในสังคมจึงมักจะเริ่มตนจากการประเมินสุขภาพ

รางกายและพฤติกรรม หากยอนกลับมาดูภาวะแหงทุกขท่ีกรอนทําลายสุขภาพและชีวิตของคนไทย 

อันกอใหเกิดภาระการดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้น ปจจัยสําคัญของภาวะแหงทุกขเหลานี้มีตนกําเนิดจาก

วิถีชีวิตของคนรวมกับสิ่งแวดลอมเชิงสังคม และเศรษฐกิจ ปจจุบันความเจ็บปวยในรูปแบบเดิม ๆ 

อันมีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอมตามธรรมชาติ หรือความบกพรองของการจัดการทางดาน

สาธารณสุขเริ่มลดลงอยางเห็นไดชัด อาทิ อัตราการปวยดวยโรคมาลาเรียที่พบชุกชุมในพื้นที่ปาก็

ลดลงจากเมื่อ 20 ปกอนถึงเทาตัว โรคบางชนิดที่ปองกันไดดวยวัคซีนก็ลดนอยลง และบางก็

กําลังจะหมดไป เชน โปลิโอ คอตีบ เปนตน แตกลับพบวาโรคและความเจ็บปวยที่เกิดจาก

พฤติกรรมของคนรวมกับเงื่อนไขภาวะทางสังคมสิ่งแวดลอมที่คนเปนผูกําหนดขึ้นมีแนวโนม

แพรระบาดมากกวาเดิม (วิพุธ พูลเจริญ, 2544: 14) เชน อุบัติเหตุจราจร โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 

การดื่มเครื่องแอลกอฮอล การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย เปนตน  

 ในปจจุบันนี้วัยรุนไทยอายุระหวาง 15-24 ป มีพฤติกรรมการออกกําลังกาย

ลดนอยลง พรอมกับมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขามาแทนที่ท้ังในเพศหญิงและ

เพศชายเพิ่มมากขึ้น และทุก ๆ 1 ใน 5 ของประชากรไทยยังคงสูบบุหรี่อยู แมวาจะมีการรณรงค

ตอตานการสูบบุหรี่อยางตอเนื่องกันมานับ 10 ป อีกทั้งแนวโนมการใชยาเสพติดก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาพฤติกรรมที่เปนบอนทําลายสุขภาวะยังขยายตัวกวางขวางขึ้น 

(วิพุธ พูลเจริญ, 2544: 19) แมวาในปจจุบันจะมีแนวคิดในการสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ 

เชน เมืองนาอยู (Healthy  City) สถานประกอบการที่เอื้อตอสุขภาพ (Healthy  Workplace) มากขึ้น 

แตความเปนจริงสังคมไทยยังไมสามารถจัดการกับเรื่องนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเติบโต

ของธุรกิจเหลาปนเกิดขึ้นรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เปนตน 

 สุขภาวะทางกาย คือ การไมขาดแคลนวัตถุปจจัย ไมเปนโรค มีรางกายแข็งแรง 

ปลอดภัย ในชีวิตทรัพยสินมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสุขภาวะทางกาย (นิวัต กลิ่นงาม, 2552) 

อันประกอบดวย 

(1) รางกายมีความสมบูรณและแข็งแรง 

(2) ระบบตาง ๆ และอวัยวะทุกสวนทํางานเปนปกติและมีประสิทธิภาพ 

(3) ความเจริญเติบโตของรางกายเปนไปในอัตราปกติ และมีความสัมพันธ

กับการเจริญดานอื่น ๆ 
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(4) รางกายมีความแข็งแรงสามารถทํางานไดนาน ๆ ไมเหนื่อยเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ 

(5) การนอนหลับพักผอนเปนไปตามปกติ เมื่อตื่นขึ้นมาแลวรูสึกสดชื่น 

คืนสูสภาพปกติ 

(6) ฟนมีความคงทนแข็งแรง หู ตา มีสภาพดี สามารถมองเห็นและไดยินไดดี 

(7) ผิวหนังสะอาดเกลี้ยงเกลา สดชื่น เปลงปลั่ง 

(8) ทรวดทรงดี ไดสัดสวน 

(9) ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ 

2) สุขภาวะทางจิต 

 สุขภาพจิตที่ดีมีความหมายครอบคลุมถึงสมรรถนะที่จะมีสัมพันธภาพและรักษา

สัมพันธภาพกับผูอ่ืนไดราบรื่น สมรรถนะที่จะปรับตนใหเขากับภาวะสิ่งแวดลอมทั้งทางสังคม 

และการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสม ตลอดจนปราศจากอาการของโรคทางจิต การแสดงภาพทาง

จิตของคนในสังคมจึงจําตองครอบคลุมหลายดาน ประกอบดวย ดานปญญาความคิด ความ

เขาใจ ดานประสบการณและทางอารมณ คือ สามารถเผชิญกับความตึงเครียด และภาวะกดดัน

ได ดานความสัมพันธภาพทางสังคม คือ สามารถเขากับผูอื่นไดไมเก็บตัวอยูคนเดียว ดานการ

งานสามารถทํางานไดเต็มที่ตามความสามารถ เลือกอาชีพไดตรงกับความถนัด รวมไปถึงการรูจัก

ตนเอง ภาคภูมิใจในสิ่งดี ๆ ที่ตนมีอยู เห็นไดวาสุขภาพจิตเปนสวนสําคัญที่เชื่อมตอระหวาง

ภายใน คือ จิตวิญญาณของบุคคลกับสุขภาพกาย สังคม ส่ิงแวดลอมภายนอก และเปนกลไกหลักที่

ทําหนาที่ควบคุมดุลยภาพของสุขภาวะ (วิพุธ พูลเจริญ, 2544: 21) 

 ปญหาสุขภาพจิตของคนไทยในอดีตสะทอนใหเห็นจากขอมูลรายงานจากโรงพยาบาล

ดานจิตเวชทั่วประเทศใน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแมจะยังครอบคลุมไมครบถวน แตก็พบวามีอัตราความชุก

ถึง 821,388 คน ประกอบดวยผูปวยโรคซึมเศรา 240,866 คน ติดสุรา หรือพิษสุราเรื้อรัง 153,417 

คน ติดสารเสพติด 149,671 คน โรคจิตเภท 135,254 คน โรควิตกกังวล 98,101 คน โรคอารมณ

แปรปรวน 33,833 คน โรคจิตชนิดอื่นๆ 10,246 คน (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2542 อางถึงใน กรมสุขภาพจิต 2555) 

 จากจํานวนดังกลาว แมจะดูเสมือนปริมาณของปญหาไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวน

ประชากร แตเมื่อทําการสํารวจประชากรอายุ 15-60 ป ในระดับชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2542 กลับพบวามี

คนไทยถึงรอยละ 10.2 เสพแอลกอฮอลผิดปกติจนมีอาการเรื้อรังถึงรอยละ 5.6 และมีความผิดปกติ

ทางจิตใจอยางใดอยางหนึ่งถึงรอยละ 5.8 ซ่ึงเมื่อใหจิตแพทยทําการวินิจฉัยแยกโรคก็ปรากฏผลวา

เปนโรคประสาทวิตกกังวลรอยละ 4.4 มีความผิดปกติทางอารมณรอยละ 1.8 มีอาการของโรค
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จิตเภทรอยละ 0.2 และมีความคิดอยากฆาตัวตายถึงรอยละ 1.0  (อนุรักษ บัณฑิตยชาติ และคณะ, 

2542) เห็นไดชัดวาภาวะคุกคามสุขภาพจิตของคนไทยมีมากกวาปริมาณที่ปรากฏใหเห็นใน

สถานพยาบาลตาง ๆ ของรัฐเปนจํานวนมาก สะทอนความจริงวาบริการในดานสุขภาพจิตยัง

ครอบคลุมไมพอเพียงกับความตองการที่มีอยู  

 สุขภาวะทางจิต คือ มีสุขภาพจิตดี เขมแข็ง มีจิตพรอมในการดําเนินชีวิต มีสมาธิ

หลุดพนความครอบงําจากกิเลส (นิวัต  กลิ่นงาม, 2552) อันประกอบดวย 

(1) สามารถปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมไดดี 

(2) มีความกระตือรือรน ไมเหนื่อยหนายทอแท และหมดหวัง 

(3) มีอารมณม่ันคงและสามารถควบคุมอารมณไดดี มีอารมณขันบาง

พอสมควร  ไมเครียดเกินไป 

(4) มองโลกในแงดีเสมอ 

(5) มีความตั้งใจและมีสมาธิในงานที่กําลังทําอยู 

(6) รูจักตนเองและเขาใจบุคคลอื่นไดดี 

(7) มีความเชื่อมั่นในตนเองอยางมีเหตุผล 

(8) สามารถแสดงออกอยางเหมาะสมเมื่อประสบความลมเหลว 

(9) สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว ถูกตอง และไมผิดพลาด 

(10) มีความปรารถนาและยินดี เมื่อบุคคลอื่นมีความสุข ความสําเร็จ และมี

ความปรารถนาปองกันผูอ่ืนใหมีความปลอดภัย 

 นอกจากนี้สุขภาวะทางจิตยังแบงออกเปนในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่เปนความจริงแท

แนนอน คือ การไมมีตัวตนทุกอยางเปนพลวัต เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เชื่อมโยงถึงกันเปนสวนของ

กันและกัน มองไปถึงเรื่องของการเขาถึงสิ่งดีงาม ความถูกตอง การไมมีอวิชชา การที่มีวิชาคือรูเทา

ทันของความเปนมนุษยสรรพสิ่งในโลก ความเปนไป ความเปนเชนนั้นเองของสรรพสิ่ง และการ

ไดสัมผัสกับพระเจา โดยพระเจาในที่นี้คือความถูกตอง คือสิ่งที่ประเสริฐสุด 

(2) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่อยูใน

กระบวนการพัฒนาจิต คือ เปนสภาวะที่อยูในกระบวนการพัฒนาจิตใหสูงขึ้น เพื่อกลับคืนสู

ธรรมชาติ คนที่พัฒนาจิตวิญญาณสูงขึ้น จิตใจจะละเอียดบางยิ่งขึ้น มีความสามารถในการรับสัมผัส

ส่ิงตาง ๆ รอบตัวไวขึ้นละเอียดประณีตขึ้น 

(3) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่อยูในกระบวนการ

เรียนรู คือ สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปน สภาวะที่มีความพรอมที่จะเปดตัวเองใหเกิดการเรียนรู
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ตลอดเวลา พรอมที่จะเรียนรูและเปลี่ยนแปลงตนเอง เปนการเรียนรูท่ีจะเขาสูในสภาวะปกติ เปน

การเขาสู มณฑลแหงพลังจิตวิญญาณ 

(4) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่มีสัมมาทิฏฐิ คือ 

เปนสภาวะที่มีสมาทานสัมมาทิฏฐิ โดยจิตรูวา ส่ิงนี้ไมควรทํา ส่ิงนี้สังคมรับ ส่ิงนี้สังคมไมรับ ส่ิงนี้ดี 

ส่ิงนี้ช่ัว บางทานใหความเห็นวา ดี ช่ัว ถูก ผิด เปนเรื่องของจิต สวนจิตวิญญาณ ไมมีคําวา ดี ช่ัว มี

แต เมตตา ไมมีตนเอง เมื่อไมมีตนเองแลว ทุกสิ่งเปนสากล เปนหนึ่ง และมีความเปนองครวมทุก

อยาง โดยสรุปคือเมื่อมีทิฐิชอบ ความเห็นชอบจะนําไปสูประโยชนและเกื้อกูลอยางไมเลือกปฏิบัติ 

และมี “หิริ” มีความละอาย มี “โอตัปปะ” เกรงกลัวในสิ่งที่ทําผิด 

(5) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่จิตสงบ สะอาด คือ 

เปนสภาวะที่จิตสงบ เปนการสงบเพื่อตนเอง และสงบเพื่อคนอื่น เปนจิตที่ใสสะอาด จิตมั่นคงไม

หวั่นไหว มีความสม่ําเสมอ ความเบา ความโปรง ความสมถะ ความเรียบงาย 

(6) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่มีจิตวิญญาณของ

วิชาชีพ  คือ เปนการเขาถึงความงามของงานศิลปทุกสาขาไมวาจะเปนงานเขียนวรรณกรรม 

จิตรกรรม ประติมากรรม หรือแมกระทั่งดนตรี นอกจากนี้สุขภาวะทางจิตวิญญาณยังเปนเรื่องของ

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(7) สุขภาวะทางจิต/สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่อยูในกระบวนการ

จัดการชีวิต  คือ เปนภาวะที่เรามีความแข็งแรงตอการใชชีวิตมากขึ้น โดยพึ่งพาตัวเองได ความสุข

ของชีวิตที่มันควรแกอัตภาพ ปราศจากความหวาดกลัว การดํารงชีวิตของเรา ใหรอดอยูบนพื้นฐาน

ของการเคารพ การใชชีวิตที่ไมเบียดเบียนผูอ่ืน การเคารพในทุกชีวิตอยางเทาเทียม การจัดการกับ

ชีวิตที่มีอยูขางหนา เพื่อที่จะใชชีวิตรวมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน เจริญขึ้น 

(8) สุขภาวะทางจิต/ สุขภาวะทางจิตวิญญาณเปนสภาวะที่อยูใน

กระบวนการทางปญญา คือ เปนภาวะที่เรามีปญญาดับทุกขของเราได เขาถึงธรรมะ รูแจงในเรื่อง

นั้นนั้นโดยไมจําเปนตองรูแจงในทุกเรื่อง มีปญญาที่รูถูกตอง รูเทาทัน และนํามาจัดการทางใจและ

ทางกายได 

(9) ปรากฏการณการแสดงออกของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ คนที่มีสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ดังนี้ คือ ไมเบียดเบียนกัน ไมเลือก

ปฏิบัติ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความชวยเหลือเกื้อกูล มีความประพฤติปฏิบัติท่ีดี ความไมเห็นแกตัว 

โดยสรุปคือ ปฏิบัติตนเพื่อดับทุกข และเพื่อชวยเหลือสังคม 
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3) สุขภาวะทางสังคม 

 กลไกทางสังคมและเศรษฐกิจของมนุษยเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบอยาง

กวางขวางตั้งแตระดับอณู และเซลลของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ รวมทั้งคน กอใหเกิดการกลายพันธุ หรือ

พยาธิสภาพของอวัยวะตาง ๆ ไปจนถึงการกําหนดเงื่อนไขทางสังคม การเมือง ตลอดจนสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงสงผลตอวิถีชีวิตของผูคน กอใหเกิดความเสื่อมถอยของความสัมพันธระหวางคนในสังคม ชุมชน 

และครอบครัว จึงกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของมนุษยไดสงผลกระทบยอนกลับ

มาที่คุณภาพชีวิตของคนในสังคมอยางรุนแรง 

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงที่ผานมาไดสงผลกระทบและ

กอใหเกิดปญหาตอผูคนในสังคมมากมาย ปญหาความยากจน และการดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 

ผลักดันใหครอบครัวจํานวนมากในชนบทตองหลุดออกจากฐานการผลิต และวิถีชีวิตดั้งเดิม 

คุณภาพชีวิตในทางรางกาย จิตใจ ความสามารถเชิงภูมิปญญา ศักยภาพ และวัฒนธรรมออนแอลง 

สงผลใหคนจํานวนมากตองกลายเปนเพียงทรัพยากรแรงานในภาคพาณิชยและบริการ ความสัมพันธ

ในครอบครัวที่เคยเปนตนทุนดานความเกื้อกูล ความเอื้ออาทรที่มีตอกันในระดับครอบครัว และ

ชุมชนก็เสื่อมถอด และออนดอยลงในทุกระดับ แตละครอบครัว ชุมชน จึงจําเปนตองเผชิญผลกระทบ

จากปญหาสังคมตาง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นดวยปริมาณและความรุนแรงที่ซับซอนและหนักหนวงขึ้น 

 เมื่อสังคมไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหลัง พ.ศ. 2539 ผลกระทบจาก

โครงสรางการผลิตของประเทศที่สั่นคลอนไดสงผลสะเทือนตอเนื่องถึงชุมชน และครอบครัว

อยางรุนแรง คนตกงานในทุกภาคการผลิตรวม 2 ลานคนในระยะ 2 ปที่ผานมา สงผลให

ครอบครัวมีฐานะยากจนลง เกิดปญหาอาชญากรรมและความรุนแรงแพรกระจายกวางขวางขึ้น แต

จากการติดตามศึกษาขอมูลทางดานสังคมกลับสะทอนสมรรถนะของครัวเรือนไทยที่จัดการกับ

รายจายไดดีข้ึน ลดการใชจายของครอบครัวในสิ่งที่ฟุมเฟอย และสงผลเสียตอสุขภาพ เชน เหลา และ

บุหรี่ลงตัวอยางเห็นไดชัด (World Bank, 2000)  

 สุขภาวะทางสังคม หมายถึงสุขภาวะที่เกิดจากการอยูรวมกันดวยดีของกลุมคน ใน

ขนาดและลักษณะตาง ๆ เชน ในครอบครัว ในชุมชน ในสถานที่ทํางาน ในสังคมขนาดใหญหรือ

ประเทศ และการอยูรวมกันดวยดีท้ังโลก มนุษยแตกอนก็อยูรวมกันเปนธรรมชาติ ไมวาในสมัยที่ยัง

อยูในยุคลาสัตวเก็บของปากิน หรือในยุคเกษตรกรรมก็อยูดวยกันเปนกลุม หรืออยูดวยกันเปน

ชุมชนเกษตรกรรม เมื่อมีศาสนาเกิดขึ้น หัวใจของคําสอนของทุกศาสนาก็เหมือนกันคือความดี 

(นิวัต กลิ่นงาม, 2552) อันประกอบดวย  

(1)  ความมีเมตตากรุณาหรือมีความรักในผูอ่ืน และมีการใหเรียกวา ทาน 

(2)  มีการอยูรวมกันดวยดี ไมเบียดเบียนกันที่เรียกวา ศีล 
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(3)  ทําใจใหบริสุทธิ์ท่ีเรียกวา ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา เปนหลักปฏิบัติในทุก

ศาสนา เพื่อการอยูรวมกันดวยดี หรือสุขภาวะทางสังคม สังคมใดที่มีการอยูรวมกันดวยดี จะมี

ความสุขอยางยิ่ง เชน 1) ครอบครัว ท่ีมีการอยูรวมกันดวยดี มีความสุขทั้งครอบครัว  2) ชุมชน ท่ีมี

การอยูรวมกันดวยดี มีความสุขทั้งสังคม 3) สถานที่ทํางาน ทีมีการอยูรวมกันดวยดี มีความสุขและ

ความสรางสรรคอยางยิ่ง 4) เมือง ที่มีการอยูรวมกันดวยดี เปนเมืองที่นาอยู  5) สังคม หรือ

ประเทศ ที่มีการอยูรวมกันดวยดีเปนสังคมสันติ และ 6)โลก ท่ีมีการอยูรวมกันดวยดี ท้ังโลกยังไม

เกิดขึ้น แตบางสวนของโลกที่มีสันติเปนครั้งคราว ก็เกิดความสงบสุข 

4) สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) 

 สุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) เปนมิติสําคัญของสุขภาพที่จะบูรณาการความ

เปนองครวมของกาย จิตใจ และสังคม ของบุคคลและชุมชน ใหสอดประสานเขาเปนอันหนึ่งกัน

เดียวกัน เพราะจิตวิญญาณเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยยึดกุมสุขภาวะในมิติอ่ืน ๆ ใหปรับตัวประสานกัน

อยางครอบคลุม และครบถวนทั้งในระดับปจเจกชนปละในระดับสังคมสาธารณะ อยางไรก็ตาม แม

สุขภาวะทางจิตวิญญาณจะไดรับการยอมรับวาเปนสุดยอดของสุขภาวะทั้งมวล แตกระบวนการ

ควบคุมใหบุคคลและสังคมเกิดสภาพอันเปนสุขภาวะขึ้นไดก็จําตองเริ่มตนที่เงื่อนไขทางจิต

วิญญาณ (วิพุธ พูลเจริญ, 2544: 38) 

 มนุษยลวนมีความตองการทางจิตวิญญาณ มีความตระหนักในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ

ของตนเอง มีความตองการที่จะตอสูเพื่อมีชีวิตอยูตามมาตรฐานของแตละวัฒนธรรม และคุณคา 

ในสังคมที่ดํารงอยู เปาหมายที่แทจริงของชีวิตจึงขึ้นอยูกับความตองการทางจิตวิญญาณเปนสําคัญ 

(สมัย ศิริทองถาวร, 2544) การมุงปฏิรูปสุขภาวะของคนจึงจําเปนตองเริ่มที่การปรับกระบวนทัศน

ของคนและสังคมใหมีศรัทธา และความเชื่อมั่นในศักยภาพเชิงสุขภาพของตนเองและสังคมอยาง

จริงจัง แลวจึงรวมกันรังสรรคกรอบวิสัยทัศนที่วางอยูบนความเอื้ออาทรปรารถนาดีตอตนเอง 

และผูอ่ืน อันจะขยายแนวคิดใหกวางขวางไปเปนนโยบายสาธารณะที่มุงความสมานฉันทและสันติภาพ

ของคนในสังคม หากประชาชนไทยและสังคมไทยไรสุขภาวะทางจิตวิญญาณ การผลักดันใหระบบ

สุขภาพแบบองครวมบังเกิดขึ้นในทุกระดับของสังคมคงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก (วิพุธ พูลเจริญ, 

2544: 38) 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกําหนดไววา “สุขภาพทางปญญา หมายความ

วา ความรูท่ัวรูเทาทัน และความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดีความชั่ว ความมีประโยชน

และความมีโทษ ซ่ึงนําไปสูความมีจิตใจอันดีงาม และเอื้อเฟอเผื่อแผ สุขภาวะทางปญญาชวยให

ผูคนบรรลุถึงความสุขที่แท คือความสุข ท่ีเกิดจากการมีทัศนคติท่ีถูกตอง รูเทาทันความจริงของชีวิต

และโลก สามารถคิดถูก คิดชอบ และรูจักแกทุกขไดดวยปญญา รวมทั้งมีความสุขจากการดําเนินชีวิต 
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ถูกตอง ดีงาม จากการเปนผูให และการทําความดีเพื่อคนอื่นหรือสวนรวม การพัฒนาปญญาทั้ง 4 

รวมกัน จึงเกิดสุขภาวะที่สมบูรณ ในที่นี้จะขยายความเฉพาะเรื่องปญญา 4 ประการ (นิวัต กลิ่นงาม, 

2552) คือ 

1) ปญญารูรอบรูเทาทัน การรูอะไรแจมแจงแทงทะลุทําใหเกิดความสุข ความมืด 

ความไมรูอะไร ความไมแจมแจง ทําใหเกิดความบีบคั้น เสมือนคนที่อยูในเหวทั้งมืดทั้งไมรูวาอยูท่ี

ไหน จะมีความทุกขความบีบคั้นอยางยิ่ง ตอเมื่อขึ้นมาจากปากเหว มองเห็นไดท่ัวไป เกิดความสุข

จากการหลุดพนความบีบคั้นของความไมรู การมีปญญาเห็นโดยรอบ รูเทาทันสิ่งตาง ๆ ทําใหมี

ความสุข คนที่รูรอบที่เรียกวาเปน พหูสูต จึงมีความสงบและมีความสุขอยูในตัว รูวาอะไรเปนอะไร 

ตรงขามกับคนที่ไมรู รูนอย รูเปนสวน ๆ ไมรูเชื่อมโยงยอมอยูในความบีบคั้น เหะหะ โวยวาย 

แกปญหาไมตก หลุดไปเปนพาลไดงาย การรูเทาทันปญหาแมยังไมไดแกปญหา ก็ทําใหความเปน

ปญหาหมดไปได การมีปญญาเขาใจธรรมชาติตามที่เปนจริง เห็นความเปนกระแสของเหตุปจจัย 

(อิทัปปจจยตา) ของสรรพสิ่ง ทําใหไมถูกบีบคั้นจากความเห็นผิด วาสิ่งตาง ๆ ดํารงอยูอยางแยก

สวนตายตัว เมื่อเปนอิสระจากความบีบคั้นก็ไมทุกข เมื่อเห็นอะไรเปนกระแสของอิทัปปจจยตา ก็

จะอยูในกระแสแหงปญญา มีสุขภาวะเพราะปญญา 

2) ปญญาทําเปน หมายถึง ปญญาที่เกิดจากการลงมือทําและทําเปน ในการ

พัฒนากาย 4 ประการ และทางจิต 4 ประการดังกลาวขางตน การเรียนรูจากการทํา และเกิดปญญาที่

ทําใหทําไดดี ท้ังเรื่องทําใหรางกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย สรางสัมมาชีพ มีปจจัย 4 มี

จิตใจ 

ท่ีมีความดีความงาม ความสงบ และความมีสติ ปญญาในการทําเปนนี้ยอมกอใหเกิดความสุขอยาง

ยิ่ง 

3) ปญญาอยูรวมกันเปนไดแก ปญญาที่คํานึงถึงการอยูรวมกัน (Living  Together) 

ไมใชตัวใครตัวมันเปนเอกเทศ สามารถสรางความสัมพันธท่ีดีในทุกระดับ รวมตัวรวมคิดรวมทํา

เปนชุมชนเขมแข็ง และประชาสังคม มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ (Interactive  Learning 

Through Action) การที่มีความเสมอภาคและภราดรภาพจนสามารถรวมตัวรวมคิดรวมทําได จะทํา

ใหเกิดความสุขประดุจบรรลุนิพพานและทําใหทําอะไร ๆ สําเร็จไดงาย ตรงนี้เปนอปริหานิยธรรม

หรือธรรมะเพื่อความเจริญถายเดียว การอยูรวมกันเปนตองสามารถสรางสังคมยุติธรรม ความยุติธรรม

ในสังคมเปนบอเกิดของความสุขอยางยิ่ง การอยูรวมกันเปน ตองสามารถสรางสังคมสันติ สามารถ

แกความขัดแยงดวยสันติวิธี ขจัดความรุนแรงประเภทตาง ๆ มีสันติภาพ สังคมสันติเปนสุขภาวะ

ทางสังคมอยางยิ่ง บุคคลควรเรียนรูใหเกิดปญญาอยูรวมกันเปน 
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4) ปญญาบรรลุอิสรภาพ ความไมรูหรืออวิชชาเปนเครื่องกอทุกข วิชชา หรือ 

ปญญาเปนเครื่องออกจากทุกข เพราะความไมรูมนุษยยึดถือตัวตนของตนเองเปนศูนยกลาง จึงขัดแยง

กับความจริง ความขัดแยงคือทุกขตาหรือความทุกข อาการของการเอาตัวเองเปนใหญประกอบดวย 

ตัณหา อันไดแก  ความอยากเอาอยากเปน มานะ อันไดแกการใชอํานาจเหนือคนอื่น ทิฏฐิ การเอา

ความเห็นของตนเปนใหญ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บีบคั้นตนเอง และบีบคั้นผูอ่ืน ยิ่งมีมากยิ่งกอทุกขมาก 

ถึงอาจกอใหเกิดจลาจลและสงครามได ไมเปนไปเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ เพราะอวิชชาจึงมี

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ หรือความเห็นแกตัว หากลดความเห็นแกตัวลงไดมากเทาไร เรียกวามีปญญาเพิ่ม

มากขึ้นเทานั้น มีอิสรภาพจากความบีบคั้นมากขึ้น ปญญาและอิสรภาพจึงซอนทับอยูท่ีเดียวกัน ผูท่ี

หมดความเห็นแกตัวโดยสิ้นเชิง ก็มีอิสรภาพหลุดพนจากความบีบคั้นโดยสิ้นเชิง มีความสุขอยางยิ่ง 

เปนวิมุติสุข  มนุษยควรเรียนรูเพื่อลดความเห็นแกตัวหรือเพื่อบรรลุอิสรภาพ ในทางพุทธไดแก

ไตรสิกขา คือ ศีล  สมาธิ ปญญา ซ่ึงเปนมรรควิถีท่ีพิสูจนมาแลววามนุษยจํานวนมากที่ศึกษาบน

เสนทางนี้แลวบรรลุอิสรภาพไดจริง ตามปกติมนุษยไมสามารถสัมผัสความจริงไดเพราะติดอยูใน

ความคิด การมีสติรูกายรูใจ ทําใหจิตสงบจากความคิด สัมผัสความจริง และถอดถอนจากความยึด

ม่ันในตัวตนได การเจริญสติจึงเปนเครื่องมือพัฒนาจิตและปญญาอยางยิ่งยวด การเจริญสติทําให

เกิดสุขภาวะอันล้ําลึก  มีผูฝกเจริญสติกันมากขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะพบวาทําใหทุกอยางดีขึ้น

หมด เชน สุขภาพดี สมองดี  ความสัมพันธดีข้ึน และเกิดสุขภาวะอันลนเหลือ เปนความสุขที่ราคา

ถูก (Happiness at Low Cost) เปนความสุขที่ไมตองการบริโภคมากขึ้น เปนเครื่องลดบริโภคนิยมอยาง

หนึ่ง 

หัวใจของแนวคิดการสงเสริมสุขภาพที่แทจริงไดถูกบันทึกไวในกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 

Charter) อันเปนเสมือนคําประกาศปรัชญาและยุทธศาสตรใหมท่ีไดประกาศไว ณ การประชุม

นานาชาติ เรื่องการสงเสริมสุขภาพครั้งแรกที่กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา เมื่อป พ.ศ. 2529 และ

อีกหนึ่งทศวรรษใหหลัง ณ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซ่ึงได

ทบทวนประสบการณการสงเสริมสุขภาพของหลายประเทศไดย้ํายืนยันความตองการของหลักการ

ตามกฎบัตรนี้ โดยกฎบัตรออตตาวาไดใหคํานิยามของ “การสงเสริมสุขภาพ” หมายถึง 

กระบวนการของการเพิ่มสมรรถนะใหคนเราสามารถควบคุมปจจัยที่เปนตัวกําหนดสุขภาพ และ

เปนผลใหบุคคลมีสุขภาพดีข้ึน และการที่ประชาชนจะเพิ่มการควบคุมปจจัยเสี่ยง และทําใหสุขภาพ

ดีข้ึนได จําเปนตองดําเนินการกับสองสวน คือ สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเหมาะสม 

พรอมกันกับสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพดี (สถาบันสงเสริมสุขภาพคน

ไทย, 2541: 11) ดังนั้น สุขภาวะจึงเปนเสมือนโครงสรางหลักของการดํารงชีวิตอยูของมนุษย หาก

มนุษยตกอยูในสภาวะที่สุขภาวะถูกคุกคาม หรือเบียดเบียนจากอบายมุขตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอลซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาะโดยตรงทั้งทางรางกายและสภาพจิตใจ 

และสุขภาวะทางปญญาอันเปนมิติสําคคัญของสุขภาวะที่จะบูรณาการเขาเปนองครวมของรางกาย 

จิตใจ และสังคมที่จะชวยยึดกุมสุขภาวะในมิติอ่ืน ๆ ใหปรับตัวประสานกันอยางครอบคลุม หากสุข

ภาวะมิติใดมิติหนึ่งถูกคุกคาม ก็ยอมมีผลทําใหบุคคลไมสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

สมบูรณแบบ และมีศักยภาพของความเปนมนุษยไดอยางสมศักดิ์ศรีจากการยอมรับของคนใน

สังคม การศึกษาเรื่องสุขภาวะ จึงเปนภาพสะทอนใหเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหากบุคคลมี

พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซ่ึงขัดตอบทบาทหนาที่ของการเปนเยาวชน หรือนักศึกษาที่

เปนวัยแหงการศึกษาเลาเรียน เพิ่มพูนความรูเพื่อตอยอดเปนวัยทํางานที่มีศักยภาพ 

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

จิราพร  เชาวนประยูร (2530) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง วัยรุนกับดิสโกเธค เจตคติของกลุม

ผูปกครอง และกลุมวิชาชีพที่เกี่ยวของ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเจตคติของกลุมผูปกครองตอ

พฤติกรรมวัยรุนในปจจุบัน กลุมประชากรสวนใหญมีเจตคติตอสถานดิสโกเธควาเปนสถานที่ ๆ ไม

ดี สถานบริการดิสโกเธคดํารงอยูในสังคมไทยไดเปนเวลานาน เพราะเปนธุรกิจที่ใหผลประโยชน

แกผูประกอบการมาก ประกอบกับมาตรการของรัฐในการควบคุมไมเขมงวดพอ สําหรับเจตคติใน

การปองกัน และแกไขปญหานั้น กลุมประชากรเห็นวาบิดา มารดา/ผูปกครอง ควรจะใหการเอาใจ

ใสในความประพฤติของนักเรียน นอกจากใหเด็กทางดานวิชาการ สวนเจาหนาที่ตําบลควรจะ

ปฏิบัติตามหนาที่อยางเครงครัด ดานบทบาทของรัฐควรจะมีมาตรการทางกฎหมายที่เขมงวดตอ

สถานบริการดิสโกเธค และสื่อมวลชน นอกจากนี้แลวรัฐควรใหสวัสดิการแกประชาชนในรูปของ

สถานที่พักผอนหยอนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ ฯลฯ อยางเพียงพอ 

อารีย สัตยกุล (2531) ไดทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธค และ

ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของนักเรียนอาชีวศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การใชสถานดิสโกเธคของนักเรียนอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เคยไปดิสโกเธคสวน

ใหญมีจํานวนครั้งในการไปสถานดิสโกเธคเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง และสาเหตุท่ีทําใหไปเที่ยวครั้งแรก

เนื่องจากอยากหาประสบการณ รองลงมา คือ เพื่อนชักชวน นักเรียนไปสถานดิสโกเธคครั้งแรกกับ

เพื่อน และบุคคลที่ชักชวนใหไปก็คือเพื่อนเชนกัน นักเรียนสวนใหญไปโดยที่บิดามารดา หรือ

ผูปกครองทราบ และไมไดแสดงปฏิกิริยาแตอยางใด นักเรียนสวนใหญไมเคยเกิดกรณีทะเลาะวิวาท
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ขณะไปสถานดิสโกเธค นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนมีความรูสึกอยากไปเที่ยวพักผอน และความ

สบายใจมากกวาอารมณอ่ืนๆ ท้ังกอนไปสถานดิสโกเธค และหลังไปสถานดิสโกเธค สวนสาเหตุท่ี

ทําใหนักเรียนอาชีวศึกษามีพฤติกรรมใชสถานดิสโกเธคแตกตางกัน พบวา สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทํา

ใหนักเรียนยังคงไปสถานดิสโกเธคในปจจุบัน คือ ไปแลวเกิดความสนุกสนาน รองลงมา คือ อยาก

เตนรํากับเพื่อนฝูง และเพื่อน หรือผูใกลชิดยังไปเที่ยวกัน สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเลิกไป

สถานดิสโกเธค คือ มีความตั้งใจอยางแนวแนวาจะไมไปอีก รองลงมา คือ ทราบวาดิสโกเธคเปน

แหลงไมดีตอสุขภาพ และไดรับคําแนะนําที่ดีจากเพื่อน หรือผูใกลชิด สวนสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทํา

ใหนักเรียนไมเคยไปสถานดิสโกเธค คือ ส้ินเปลืองคาใชจาย รองลงมาก็คือ ผูปกครองหาม และ

นิสัยไมชอบเที่ยว 

มนตชัย  นินนาทนนท (2534) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องอิทธิพลของสถาน

เริงรมยท่ีมีผลตอเยาวชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชาย

สวนมากชอบไปเที่ยวดิสโกเธคมากกวานักเรียนหญิง นอกจากนี้ยังพบวา รายไดท่ีไดรับเปนตัวบงชี้

ทางเศรษฐกิจ และมีผลตอการดํารงชีวิตของนักศึกษา ถามีรายไดมากพอ ทําใหนักศึกษานํารายไดท่ี

ไดรับไปใชในทางฟุมเฟอย โดยเฉพาะการไปใชในทางที่ไปหาประโยชนใสตัวเหลานี้ ยอมสงผล

ตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษา เงินใชจายที่วัยรุนไดรับเปนตัวแปรที่นาจะมีผลตอ

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้ยังพบวา นักเรียนชายอาชีวศึกษาจะเก็บเงินไวเที่ยวเองโดย

ไมตองขอจากผูปกครอง ซ่ึงตางจากนักเรียนหญิงที่จะขอเงินจากผูปกครองไปเที่ยว สวนนักเรียน

หญิงชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะขอเงินผูใหญไปเที่ยวเปนสวนใหญ 

อํานวย  พิรุณสาร (2538) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดื่มและการใหคุณคาของเหลาของ

เยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง

จํานวน 20 คน พบวา การดื่มเหลาของเยาวชนที่ศึกษา เปนกิจกรรมที่สรางความเพลิดเพลินใน

ชีวิตประจําวัน สามารถเขาถึงไดงายโดยเยาวชนอาศัยเหลาเปนสิ่งที่ทําใหมีเพื่อน และใชการดื่ม

เหลา เพื่อสรางความสนุกสนานในการรวมกลุม บางครั้งอาศัยอาการอันเนื่องมาจากเหลาหนี

ปญหาชีวิตที่กําลังเผชิญอยู   เชน ความเหงา หรือปญหาสวนตัวอื่นๆ กลุมตัวอยางทั้งหมดไมไดมอง

วาเหลาเปนสิ่งไมดี หรือกอผลเสียที่ชัดเจนกลับมา แตเยาวชนสวนหนึ่งยอมรับวา การดื่มเหลาทําให

รางกายออนแอลง สูญเสียเงินทอง 

รุงวิทย  มาศงามเมือง และคณะ (2539) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการดื่มสุรา เบียร ไวน ของ

นักเรียนระดับมัธยมตอนปลายและอาชีวศึกษาที่มีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 1,480 คน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา เพศ อายุ ช้ันเรียน ประเภทของสถานศึกษา การหนีเรียน ความสัมพันธของ
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ผูปกครอง การชวยทํางานบาน การไปเที่ยวสถานเริงรมย การเคยเห็นผูปกครอง ญาติ ครู/อาจารย 

และเพื่อนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และทัศนคติมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของ

เยาวชนในวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จิราภรณ เทพหนู (2540) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพัทลุง จํานวน 1,251 คน ผลการศึกษาความสัมพันธ 

พบวา เพศชายมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 13.03 เทา ของเพศหญิง นักเรียน 

ท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป มีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 1.54 เทา ของนักเรียนที่มีอายุ

ตํ่ากวาอายุ 18 ป นักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเปน 55.32 เทาของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ 

ประกิจ โพธิอาศน (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ 

ผลการเรียน ประเภทของการศึกษา ลักษณะที่พักอาศัย ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การรับรูผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และปจจัยทางส่ิงแวดลอม คือ การดื่มของเพื่อน

สนิท อิทธิพลของโฆษณา ครอบครัว มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และคณะ (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ

กับการดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนไทย โดยวิธีการสํารวจจากกลุมตัวอยาง 1,411 คน พบวา เยาวชน

รอยละ 40.6 มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเพศชายดื่มรอยละ 53.5 และเพศหญิง 

ดื่มรอยละ 25.1 อายุที่เริ่มดื่มประมาณ 15-16 ป และพบปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ การมีเพื่อนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การไดรับ

ส่ือโฆษณาและมีความสนใจในสื่อนั้น เยาวชนที่เปนเพศชาย สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา การมี

ความสัมพันธกับครอบครัวที่ไมดี และการมีพ่ีนองที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

บุญเสริม  หุตะแพทย และกิตวิภา  สุวรรณรัตน (2546) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบ

ของสุราในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว พบวา ผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สวนใหญในทุกภูมิภาคเห็นดวยวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลทําใหสมรรถภาพทางรางกาย

และจิตใจลดลง เปนสาเหตุทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น ทําใหขาดสติในการควบคุมอารมณ รวมทั้งกอใหเกิด

การทะเลาะวิวาท ซ่ึงผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต

สวนใหญเห็นดวยวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิดความสบายใจ และครอบครัวที่มีพอแม

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทําใหบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการดื่มเหมือนพอแม ยกเวนผูดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในภาคกลางไมเห็นดังกลาว  
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ศรีรัช  ลาภใหญ (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาองคความรูมาตรการทางสังคม 

และปจจัยแวดลอมในสถานศึกษาเพื่อแกไขปญหาการดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุม

นักศึกษามหาวิทยาลัย พบวา การดื่มสุรา และแอลกอฮอลกลายเปนเสมือนกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษา 

เปนสวนหนึ่งที่สําคัญในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กําลังขยายวงไปสู

สถานศึกษาอื่น ๆ จนกลาวไดวาสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีมิติทางวัฒนธรรมซอนอยูในวัฒนธรรม

ของความเปนนักศึกษา นอกจากนี้ยังพบวามีปจจัย 4 ระดับในพฤติกรรมการดื่มของกลุมผูดื่มอายุนอย 

ไดแก 1) ปจจัยระดับบุคคล (ความอยากทดลอง ความสนุกจากการดื่ม การประเมินความเสี่ยง

ตํ่า) 2) ปจจัยที่สนับสนุนพฤติกรรมการดื่ม (ปจจัยแวดลอมบุคคล ไดแก เพื่อน การพึ่งพิงกลุม 

อิทธิพลของพอแม) 3) ปจจัยระดับชุมชน (สถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา) และ 4) ปจจัย

ทางสังคมและวัฒนธรรม (ความเชื่อ และทัศนคติในสังคม) 

กนิษฐา  ไทยกลา (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและ

พฤติกรรมการดื่มของนักเรียน นักศึกษากับความหนาแนนของสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรัศมี 500 เมตร รอบสถานศึกษา พบวา นักเรียน / นักศึกษา ในพื้นที่ท่ีมีจุดจําหนายไมหนาแนนมี

ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอยละ 42 ขณะที่นักเรียน / นักศึกษาในพื้นที่ท่ีมีจุดจําหนาย

หนาแนนมีประสบการณการดื่ม รอยละ 53 นั่นคือนักเรียน / นักศึกษาที่อยูในบริเวณที่มีรานขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลหนาแนนจะมีประสบการณการดื่มสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียน / 

นักศึกษาที่อยูในพื้นที่ท่ีมีจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหนาแนนมีทัศนคติทางบวกตอการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลถึงรอยละ 66 สวนนักเรียนที่อยูในพื้นที่ท่ีมีจุดจําหนายไมหนาแนนมีทัศนคติ

ทางบวกรอยละ 48.6 ทัศนคติทางบวกตอการดื่ม ไดแก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเกิด 

ความกลาแสดงออก, การกระตุนเกี่ยวกับเรื่องเพศ, การลดความตึงเครียด เปนตน 

 เครือขายเยาวชนสรางสรรครูทันแอลกอฮอลและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (2552) 

ไดทําการสํารวจ ทัศนคตินักศึกษาตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสถานที่จําหนายใกลสถานศึกษา พบวา 

รอยละ 76.0 ของนักศึกษา เห็นวารานเหลาที่อยูใกลสถานศึกษาเนนกลุมลูกคาที่เปนนักศึกษา และ

รอยละ 77.5 เห็นวา รานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีอยูใกลสถานศึกษาเพิ่มแรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล โดยที่รอยละ 75.9 เห็นดวยกับการมีมาตรการหามรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูใกล

สถานศึกษา 

ศรีรัช  ลาภใหญ (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา การรับรู และทัศนคติตอการมี

สวนรวมของเยาวชนตอการยับยั้งปญหาและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในครอบครัว 

พบวา แมปจจุบันประเทศไทยจะมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

เขมงวดมาก โดยเปดโอกาสเพียงแคการโฆษณาในรูปแบบ Corporate Social Responsibility (CSR) 



67 

 

 

เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมและคุณธรรมของธุรกิจเทานั้น จึงทําใหเกิด

การโฆษณาทดแทนขึ้น ไมวาภาครัฐจะปดกั้นโฆษณา ธุรกิจแอลกอฮอลก็จะหาชองทางอื่น เพื่อโฆษณา

สินคาของตัวเองทั้งจากการเปนสปอนเซอรจัดงานเทศกาลตาง ๆ การตลาดแบบขายตรง หรือโฆษณา

แฝงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการทําการตลาดเหลานี้ กฎหมายไมสามารถควบคุมได ดังนั้น การรูเทาทัน

สื่อจึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับคนในสังคมและเยาวชนของประเทศ  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดขางตน สรุปไดวา ปจจุบันนี้เยาวชนไทยสามารถ

เขาถึงแหลงสถานเริงรมย และแหลงจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดงายขึ้น เพราะสถานที่ดังกลาว

ลวนมีกลยุทธตาง ๆ มากมายโดยขาดจริยธรรมเพื่อสรางแรงจูงใจในการเขาใชบริการ ทําใหเกิด

ความรูสึกวาเปนสถานที่ผอนคลาย สรางความสุข และสนุกสนานมากกวาการเปนสถานที่อันตราย

ซ่ึงไมควรเขาไปยุงเกี่ยว จึงทําใหเกิดผลสงตอมายังพฤติกรรมการบันเทิง และการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล สาเหตุหลักมาจากความอยากรู อยากลอง อยากหาประสบการณใหม ๆ และการแสวงหา

การยอมรับจากเพื่อนตามลักษณะนิสัยโดยธรรมชาติของวัยรุน จนกลายเปนเสมือนกิจกรรมหนึ่ง 

ในชีวิต ขณะเดียวกันก็มีปจจัยอื่น ๆ เขามาหนุนเสริมใหเกิดการเขาใชบริการรานจําหนายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลดวยเชนกัน อาทิ เพศ อายุ ระดับชั้นเรียน ผลการเรียน รายได ลักษณะที่พักอาศัย ประเภท

สถาบันการศึกษา อิทธิพลของกลุมเพื่อน/ผูปกครอง ทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ความหนาแนนของรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลรอบสถานศึกษา ฯลฯ  

 อยางไรก็ตามแมวาเยาวชนจะทราบถึงปญหาที่ไดรับผลกระทบเปนอยางดี เชน การมี

ผลเสียตอรางกายโดยตรงทําใหรางกายและจิตใจเกิดความออนแอ การสูญเสียเงินทองโดยไม

เหมาะสม การขาดสติควบคุมตนเอง ฯลฯ แตก็ยังพบวาสวนใหญเยาวชนมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลท้ังชายและหญิง ซ่ึงชายจะมีแนวโนมมากกวา ขณะที่ประเทศไทยเองก็มีมาตรการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว แตกลับไมมีการนํามาปฏิบัติใชอยางจริงจัง จึงเปนชองโหว

ใหเยาวชนซึ่งเปนนักเรียน / นักศึกษากลายเปนนักดื่มหนาใหม หรือมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น อัตราเพิ่มของนักดื่มเยาวชนยังมีความสัมพันธกับอัตราการเปดชองทางการ

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีสะดวก และงายโดยไรการควบคุมจากภาครัฐอยางจริงจัง  



 

 

บทที่ 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา เปนการศึกษาวิจัย

เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และสุขภาวะของนักศึกษา

ท่ีมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในนักศึกษาที่เคยซื้อสินคา/ใชบริการ และไมเคย

ซ้ือสินคา/ใชบริการ แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 ตัวแปรและกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 

 ในการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา” มีตัวแปรดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ (Independent  Variables) คือ ลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา (เพศ อายุ 

ผลการเรียนสะสม ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน และรายรับตอเดือน) ภูมิภาคของที่ต้ัง

มหาวิทยาลัย สัมพันธภาพในครอบครัว ความรับผิดชอบตอตนเอง และความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

ตัวแปรตาม (Independent  Variables) คือ ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

 

3.2 นิยามศัพทท่ีใชในการศึกษาวิจัย 

 

วัยรุน/เยาวชน หมายถึง นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี 1 - 5 ระดับปริญญาตรี ไดแก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)  

 

 

พฤติกรรมการดื่ม 

สุขภาวะ (กาย จิต) 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ผลการเรียนสะสม 

4. ระดับชั้นการศึกษา 

5. ที่อยูอาศัยปจจุบัน 

6. รายรับตอเดือน 

ลักษณะสวนบุคคล 

ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ตัวแปรตาม 

ความรับผิดชอบตอตนเอง 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

สัมพันธภาพในครอบครัว 

ตัวแปรอิสระ 

ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย 
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รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย หมายถึง รานจําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลผสมอยู อาทิ 

เหลาปน เบียร เหลาขวด เปนตน ภายในระยะรัศมี 300 เมตร บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยการเปด

เปนรานบารเล็ก ๆ สําหรับนั่ง พรอมกับมีเสียงดนตรี และแสงไฟสลัว ลักษณะของรานไมคงทน

ถาวร  

รายรับตอเดือน  หมายถึง เงินที่ไดรับจากพอแม หรือผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน เพื่อใช

สําหรับเปนคาใชจายสวนตัว 

ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย หมายถึง ความรูสึก ความเชื่อ หรือความคิดเห็น

สวนตัวของนักศึกษาที่มีตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และผลกระทบของรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ไดแก ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานสันทนาการ ดานสุขภาพ และดาน

การดําเนินชีวิตของนักศึกษา ท้ังในแงบวก เชน เปนแหลงผอนคลายใหนักศึกษา เปนแหลงกระจาย

รายไดสูชุมชนรอบขาง ฯลฯ และในแงลบ เชน เปนแหลงมั่วสุมการพนัน การทะเลาะวิวาท การเสีย

การเรียน เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ การเกิดอุบัติเหตุ และอาชญกรรม ฯลฯ 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล หมายถึง การแสดงออกซึ่งการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอลผสมอยูไมวาจะมากหรือนอย เชน เหลา เบียร ไวน เหลาปน ฯลฯ ของนักศึกษาในการ

เขาใชบริการจากรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของตนเองในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

ความรับผิดชอบตอตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีลักษณะของพฤติกรรมเหมาะสมในการ

รักษาสุขภาพ การใฝหาความรู การทํางาน การประพฤติตน การปรับตัวเขาหาผูอ่ืน การใชจายการ

ควบคุมตนเอง และการพึ่งตนเอง อันเปนลักษณะที่ไมเบียดเบียนทั้งแกตนเอง ผูอ่ืน และสังคม 

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง การที่บุคคลมีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกถึง

ความภาคภูมิใจ และสามารถแสดงออกซึ่งความสําเร็จของตน รวมทั้งยอมรับฟงขอบกพรองของ

ตนเองได พรอมที่จะทําสิ่งดี ๆ ใหแกผูอ่ืน มีความกลมกลืนในการพูด การกระทํา การแสดงออก 

และการเคล่ือนไหว 

สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอลูก  

พฤติกรรมที่ลูกปฏิบัติตอพอแม  และพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอกัน โดยมีความรักความหวงใยซึ่ง

กันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการตัดสินใจรวมกัน ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 

และปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีถูกกําหนดขึ้นโดยครอบครัว 

สุขภาวะ หมายถึง ความสมบูรณท้ังดานทางกาย และทางจิตใจ โดยแตละดานตองมีความ

สมดุล ทําใหมีสุขภาพดี ปราศจากความเครียด และไมกอใหใหเกิดอันตรายตอตนเอง 
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3.3  สมมติฐานในการศึกษาวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 3 ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 5 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  

สมมติฐานที่ 6 รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 7 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 8 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 9  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัย  

สมมติฐานที่ 10 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 11 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 12 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 13 ผลการเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 14  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 15 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 
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สมมติฐานที่ 16  รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 17 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

สมมติฐานที่ 18 ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 19 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 20 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 21 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

สมมติฐานที่ 22 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับสุขภาวะของ

นักศึกษา  

 

3.4 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1-5 ระดับปริญญาตรี

ในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) มหาวิทยาลัยขอนแกน และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) เหตุท่ีเลือกเพราะเปนสถานศึกษาที่มีราน

จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลลอมรอบสถานศึกษาในรัศมี 300 เมตร มากที่สุดในแตละภูมิภาค  

  สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอน ดังนี้ 

  3.4.1  การเลือกขนาดตัวอยาง เปนการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) 

โดยกําหนดคุณลักษณะ และสัดสวนที่ตองการไวลวงหนาทั้งหมด จํานวน 400 คน แบงออกเปน

ภูมิภาค จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 100 คน 

  3.4.2  การเลือกในระดับพื้นที่ เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling) โดย

เลือกศึกษามหาวิทยาลัยที่มีจํานวนรานเหลารอบรั้วมากที่สุดในแตละภูมิภาค ไดแก 

   นักศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน  100   คน 

   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) จํานวน  100   คน 
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   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน  100   คน 

   นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -   จํานวน  100   คน 

   ราชมงคลศรีวิชัย  (สงขลา)   

  3.4.3  การเลือกระดับบุคคล เนื่องจากขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษามีจํานวนมาก 

จึงใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) นักศึกษาชั้นปท่ี 1-5 ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ท้ัง 4 แหงของแตละภูมิภาค จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยางแหงละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 

  เครื่องมือที่ใชวัดตัวแปรเปนเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

โดยแบงออกเปน 8 สวน ดังนี้  

สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกรายการ 

(Check List) จํานวน 1 ขอ 

สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาโดยถามถึง เพศ อายุ 

ผลการเรียนสะสม ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน รายรับตอเดือน การเขาใชบริการรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย และความตั้งใจที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในครั้งตอไปทั้ง

กรณีเคยไป และไมเคยไป ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกรายการ (Check List) ท้ังหมดรวม 9 ขอ 

สวนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย โดย

ถามถึงความรูสึกที่มีตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยตนเอง มีลักษณะเปนมาตรวัดแบบ Likert 

(Likert Scale) จํานวน 14 ขอ ซ่ึงแบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 4 ขอ ไดแก ขอ 3, 6, 8 และ 12 และ

คําถามเชิงลบ จํานวน 10 ขอ ไดแก ขอ 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 และ 14 

สวนที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา โดยถาม

ถึงการเขาใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของตนเองในรอบ 1 ปท่ีผานมา มีลักษณะเปนมาตร

ประเมินรวมคา (Summated Rating Scale) จํานวน 7 ขอ ซ่ึงแตละคําถามจะเปนเชิงบวกทั้งหมด 

สวนที่ 5  เปนคําถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอตนเองของนักศึกษา โดยถามถึงลักษณะ

การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคลในดานความผิดชอบตอตนเอง มีลักษณะเปนมาตรประเมิน

รวมคา (Summated Rating  Scale)  จํานวน 13 ขอ ซ่ึงแบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 11 ขอ ไดแก 

ขอ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 และ 13 และคําถามเชิงลบ จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 2 และ 12 
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สวนที่ 6  เปนคําถามเกี่ยวกับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง โดยถามถึงลักษณะการแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลในดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง มีลักษณะเปนมาตรประเมินรวมคา 

(Summated Rating  Scale)  จํานวน 12 ขอ ซ่ึงแบงเปนคําถามเชิงบวกจํานวน 7 ขอ ไดแก ขอ 1, 3, 

4, 5, 6, 8 และ 12 และคําถามเชิงลบ จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอ 2, 7, 9, 10 และ 11 

สวนที่ 7 เปนคําถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว โดยถามถึงลักษณะของพฤติกรรม

ท่ีพอแมปฏิบัติตอลูก พฤติกรรมที่ลูกปฏิบัติตอพอแม และพฤติกรรมที่พอแมปฏิบัติตอกันในดานตาง 

 ๆมีลักษณะเปนมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating  Scale)  จํานวน 12 ขอ ซึ่งแบงเปน

คําถามเชิงบวกจํานวน 8 ขอ ไดแก ขอ 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11และ 12 และคําถามเชิงลบ จํานวน 4 

ขอ ไดแก ขอ 2, 3, 7 และ 9 

สวนที่ 8  เปนคําถามเกี่ยวกับสุขภาวะของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยถามถึง 

สภาวะทางดานกาย และจิตใจ มีลักษณะเปนมาตรประเมินรวมคา (Summated Rating  Scale)  

จํานวน 8 ขอ ซ่ึงแตละคําถามจะเปนเชิงลบทั้งหมด 

สวนที่ 3 จะมีเกณฑการใหคะแนนโดยใชมาตรวัดลักษณะแบบ Likert Scale โดยขอความ

ตาง ๆ ท่ีใชวัดตัวแปรนั้น คือ ขอความ เชิงบวก หมายถึง ความหมายของขอความนั้น ๆ สนับสนุน

ความหมายของตัวแปรที่ตองการจะวัด และขอความเชิงลบ หมายถึง ความหมายของขอความนั้น ๆ 

ไมสนับสนุนความหมายของตัวแปรที่ตองการจะวัด การกําหนดคาคะแนนแตละขอความ 5 ระดับ 

มีดังตอไปนี้ 

ถาขอความใดมีลักษณะ เชิงบวก (Positive Questions) ใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง       5 คะแนน 

คอนขางเห็นดวย        4  คะแนน 

ไมแนใจ         3  คะแนน 

คอนขางไมเห็นดวย       2   คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง       1 คะแนน 

ถาขอความใดมีลักษณะ เชิงลบ (Negative Questions) ใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง        1 คะแนน 

คอนขางเห็นดวย        2  คะแนน 

ไมแนใจ         3  คะแนน 

คอนขางไมเห็นดวย       4   คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง       5 คะแนน 
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การแปลผลโดยนําคะแนนที่ไดมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยใหอยูในชวงระหวาง 1-5 คะแนน 

โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ซ่ึงกําหนดชวงคะแนนไว 3 ระดับ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.68 - 5.00 หมายความวา มีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวยมาก 

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 - 3.67 หมายความวา มีทัศนคติเห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 2.33 หมายความวา ทัศนคติเห็นดวยอยูในระดับนอย 

สวนที่ 4 จนถึงสวนที่ 8 จะมีเกณฑการใหคะแนนโดยใชมาตรวัดประเมินคา (Summated 

Rating Scale) โดยขอความตาง ๆ ที่ใชวัดตัวแปรนั้น คือ ขอความเชิงบวก หมายถึง ความหมายของ

ขอความนั้น ๆ สอดคลองกับความหมายของตัวแปรที่ตองการจะวัด และขอความเชิงลบ หมายถึง 

ความหมายของขอความนั้น ๆ ตรงกันขามกับความหมายของตัวแปรที่ตองการจะวัด การกําหนดคา

คะแนนแตละขอความ 5 ระดับ มีดังตอไปนี้ 

ถาขอความใดมีลักษณะ เชิงบวก  (Positive Questions) จะใหคะแนนดังนี้ 

ประจํา/สม่ําเสมอ      5 คะแนน 

คอนขางบอย         4  คะแนน 

บางครั้ง          3  คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง          2   คะแนน 

ไมเคย           1 คะแนน 

ถาขอความใดมีลักษณะ เชิงลบ  (Negative Questions) จะใหคะแนนดังนี้ 

ไมเคย          1 คะแนน 

นาน ๆ ครั้ง         2  คะแนน 

บางครั้ง          3  คะแนน 

คอนขางบอย        4   คะแนน 

ประจํา/สม่ําเสมอ       5 คะแนน 

การแปลผลโดยนําคะแนนที่ไดมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยใหอยูในชวงระหวาง 1-5 คะแนน 

โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ซ่ึงกําหนดชวงคะแนนไว 3 ระดับ ดังนี้ 

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.68 – 5.00 หมายความวา มีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับมาก 

มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับมาก มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับมาก มีพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับมาก หรือมีสุขภาวะอยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.67 หมายความวา มีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับปานกลาง 

มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 

มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง หรือมีสุขภาวะอยูในระดับปานกลาง 
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คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 2.33 หมายความวา มีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับนอย 

มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับนอย มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับนอย มีพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับนอย หรือมีสุขภาวะอยูในระดับไมดี 

 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 

3.6.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือวัด หมายถึง ลักษณะที่บงบอก

ใหทราบวาเครื่องมือวัดนั้นสามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดอยางตรงประเด็นมากนอยเพียงใด 

ถาเครื่องมือนั้นสามารถวัดในสิ่งที่ตองการวัดไดตรงประเด็นตามเนื้อหาสาระ เรียกวา เครื่องมือนั้น

มีความเที่ยงตรงสูงในการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดจากการทบทวนแนวความคิด และ

ทฤษฎีท่ีกลาวถึง หรือมโนทัศนท่ีใชในการศึกษามาสรางเปนกรอบแนวคิดเพื่อทําการศึกษาวิจัย 

จากนั้นไดนําตัวแปรเหลานี้มาสรางเปนมาตรวัด แลวจึงนําขอความคําถามทั้งหมดไปขอคําแนะนํา

จากผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถามในแตละขอวาตรงตาม

จุดมุงหมายของการศึกษาวิจัยครั้งนี้หรือไม รวมทั้งพิจารณาภาษาที่ใชวาสามารถเขาใจงาย และ

เหมาะสมกับกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาหรือไม หลังจากนั้นก็นํามาแกไขใหมตามคําแนะนําตอไป 

3.6.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูศึกษาวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการ

ทดลองเก็บขอมูล (Try-Out) จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจํานวน 30 ชุด 

เพื่อทดสอบคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บขอมูลจริง โดยนําผลของขอมูล

เฉพาะมาตรวัดแบบ Likert และมาตรประเมินรวมคามาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรของ 

Conbarch หรือเรียกวา “สหสัมประสิทธิ์แอลฟา” ( - Coefficient) ดวยเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อให

ไดคาความเชื่อมั่นใหใกลเคียงกับ 1 (วิเชียร เกตุสิงห, 2543: 93)   
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คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้ ดังตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 แสดงคาความเชื่อมั่น 

 

ตัวแปร คา  

ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย .8711  

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล .9003  

ความรับผิดชอบตอตนเอง .5792  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง .6012  

สัมพันธภาพในครอบครัว .8538  

สุขภาวะ .9003  

 

3.7 วิธีการเก็บรวมรวมขอมูล 

 

 3.7.1  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัย (Documentary Research) ในประเด็นที่

เกี่ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรูสึกมี

คุณคาในตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัว สุขภาวะ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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 3.7.2  ศึกษาขอมูลปฐมภูมิจากภาคสนาม (Field  Survey) โดยการใชแบบสอบถาม 

ซึ่งผูศึกษาวิจัยทําการติดตอขอความรวมมือ และประสานงานกับนักศึกษามหาวิทยาลัยกลุม

ตัวอยางขางตน นําแบบสอบถามไปทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษา โดยผูศึกษาวิจัยไดทําการชี้แจง

ความเขาใจถึงวัตถุประสงค และวิธีการในการดําเนินการเก็บขอมูลอยางละเอียดเพื่อความถูกตอง 

และสมบูรณกอนทําการเก็บแบบสอบถามจากนักศึกษาในกลุมตัวอยางนั้น ๆ ผูศึกษาวิจัยจะเปนผู

ควบคุมการตอบแบบสอบถามเอง และไดอาสาสมัครที่สนใจในงานวิจัยนี้ อาทิ นักศึกษาระดับชั้น

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมามีสวนรวมในการควบคุมและทําการเก็บ

แบบสอบถามดวย 

 

3.8 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.8.1 การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูศึกษาวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และทําการตรวจสอบ

แบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางแลว จะทําการลงหมายเลขประจําฉบับไว 

จากนั้นนําแบบสอบถามที่ใสหมายเลขแลวมาลงรหัสตามคูมือการลงรหัสที่ไดจัดทําขึ้น และ

ผานการเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําขอมูลที่ไดนั้นมาบันทึกผล  

ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis) โดยวิเคราะหแบบสอบถาม

ปลายปด (Close-ended) ใชสถิติในการวิเคราะหท่ีเปนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics) 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Analysis) ซ่ึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดดวยระบบ

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

 3.8.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

   3.8.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก  

1) คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2) คาเฉลี่ยตัวอยาง (Sample Mean)  

3.8.2.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ไดแก  

1) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (Pearson  Correlation 

coefficient: r) สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไว ในกรณีท่ีตัวแปรทั้งสองอยูในระดับ Scale 

เหมือนกัน 



79 
 

 

2) การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (Point-biserial 

Correlation Coefficient: rpb) สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไว ในกรณีท่ีตัวแปรหนึ่งอยูใน

ระดับ Scale และอีกตัวแปรหนึ่งอยูในระดับ Nominal ท่ีมีคาขอมูลเปน 0 และ 1 

3) การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) แบบ

เดินหนา (Forward Regression) สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไว ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระ

มีหลายตัวแปร และตัวแปรตามมี 1 ตัวแปร เพื่อหาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษา รวมทั้งสรางสมการทํานาย โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการคัดเลือก

ตัวแปรอิสระเขาสูสมการทํานาย  

4) การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) แบบปกติ 

(Enter Regression) สําหรับการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไว ในกรณีท่ีตัวแปรอิสระ และตัวแปร

ตามมี 1 ตัวแปรเทากัน เพื่อสรางสมการทํานายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยตอสุขภาวะของนักศึกษา  



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา” ไดทําการเก็บ

ขอมูลนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยที่มีรานเหลารอบรั้วมากที่สุดในแตละภูมิภาค 

คือ ภาคกลาง ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก มหาวิทยาลัยขอนแกน และภาคใต ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา) โดยทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด มหาวิทยาลัยละ 

100 ชุด และเก็บไดจริง 400 ชุด ซ่ึงกําหนดกรอบการเสนอผลการศึกษาวิจัยออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 

  4.1  ลักษณะสวนบุคคล 

  4.2  ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

  4.3  ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย  

  4.4  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

  4.5  การใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  4.6  ความรับผิดชอบตอตนเอง  

  4.7  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  

  4.8  สัมพันธภาพในครอบครัว  

  4.9  สุขภาวะของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  4.10    ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  4.11    ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ 
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4.1 ลักษณะสวนบุคคล 

 

ผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปนภูมิภาคละ 100 คน 

ประกอบดวย เพศ อายุ ผลการเรียนสะสม ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน และ รายรับตอ

เดือน (ตารางที่ 4.1)  

เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.0 

รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.0 เมื่อแยกตามรายภาค พบวา ภาคเหนือ

สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 39 คน 

คิดเปนรอยละ 39.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 

71.0 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ภาคกลางสวนใหญเปนเพศชาย

จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาเปนเพศหญิง 48 คน คิดเปนรอยละ 48.0 และ ภาคใต

สวนใหญเปนเพศชายจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาเปนเพศหญิงจํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 40.0 

  อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20 – 21 ป จํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 49.5 

รองลงมาอายุ 18 – 19 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 อายุ 22 – 23 ป จํานวน 59 คน คิดเปน

รอยละ 14.8 อายุต้ังแต 24 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.7 และอายุต่ํากวา 18 ป จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 0.2 (ตามลําดับ) อายุตํ่าสุด 17 ป สูงสุด 25 ป และเฉลี่ย 20 ป เมื่อแยกตามรายภาค พบวา 

ภาคเหนือสวนใหญมีอายุ 20 – 21 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาอายุ 18 – 19 ป 

จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 31.0 อายุ 22 – 23 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.0 และอายุต้ังแต 

24 ปข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 (ตามลําดับ) อายุตํ่าสุด 18 ป สูงสุด 24 ป และเฉลี่ย 20 ป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อายุ 20 – 21 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาอายุ 18 – 19 

ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.0 อายุ 22 – 23 ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.0 อายุต้ังแต 

24 ปข้ึนไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และอายุตํ่ากวา 18 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 

(ตามลําดับ) อายุต่ําสุด 17 ป สูงสุด 25 ป และเฉลี่ย 20 ป ภาคกลาง อายุ 20 – 21 ป จํานวน 50 คน 

คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาอายุ 18 – 19 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.0 และอายุ 22 – 23 ป 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 (ตามลําดับ) อายุตํ่าสุด 18 ป สูงสุด 22 ป และเฉลี่ย 20 ป ภาคใตอายุ 

20 – 21 ป จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาอายุ 18 – 19 ป จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 

25.0 อายุ 22 – 23 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และอายุตั้งแต 24 ปขึ้นไป จํานวน 4 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0 (ตามลําดับ) อายุตํ่าสุด 18 ป สูงสุด 25 ป และเฉลี่ย 20 ป 
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  ผลการเรียนสะสม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีผลการเรียนสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 

132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 และ 3.01 -3.50 จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาผลการเรียน

สะสมต่ํากวา 2.51 จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 ผลการเรียนสะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 71 

คิดเปนรอยละ 17.8 และผลการเรียนสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.4 (ตามลําดับ) 

ผลการเรียนต่ําสุด 1.00 สูงสุด 4.00 และเฉลี่ย 2.93 เมื่อแยกตามรายภาค พบวาภาคเหนือสวนใหญมี

ผลการเรียนสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมาผลการเรียนสะสม 2.01 

– 2.50 จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 26.0 ผลการเรียนสะสม 3.01 – 3.50 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 

24.0 ผลการเรียนสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.0 และผลการเรียนสะสม 1.51 – 2.00 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.0 (ตามลําดับ) ผลการเรียนต่ําสุด 1.84 สูงสุด 3.78 และเฉลี่ย 2.79 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญมีผลการเรียนสะสม 3.01  -3.50 จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 

49.0 รองลงมาผลการเรียนสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ผลการเรียน

สะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และผลการเรียนสะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 8.0 (ตามลําดับ) ผลการเรียนต่ําสุด 2.10 สูงสุด 4.00 และเฉลี่ย 3.13 ภาคกลางสวนใหญมี

ผลการเรียนสะสม 3.01 -3.50 จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาผลการเรียนสะสม 2.51 – 3.00 

จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 32.0 ผลการเรียนสะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 11 คิดเปนรอยละ 11.0 

ผลการเรียนสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และผลการเรียนสะสมต่ํากวา 1.51 

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0  (ตามลําดับ) ผลการเรียนต่ําสุด 1.00 สูงสุด 3.98 และเฉลี่ย 3.09 

ภาคใตสวนใหญมีผลการเรียนสะสม 2.51 – 3.00 จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมา

ผลการเรียนสะสม 2.01 – 2.50 จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 26.0 ผลการเรียนสะสม 3.01 -3.50 จํานวน 

20 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ผลการเรียนสะสม 1.51 – 2.00 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 

ผลการเรียนสะสม 3.51 – 4.00 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และผลการเรียนสะสมต่ํากวา 1.51 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 (ตามลําดับ) ผลการเรียนต่ําสุด 1.30 สูงสุด 3.95 และเฉลี่ย 2.69 

  ระดับชั้นการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูระดับชั้นการศึกษาปท่ี 2 จํานวน 145 คน 

คิดเปนรอยละ 36.3 รองลงมาระดับชั้นการศึกษาปท่ี 4 จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ระดับชั้น

การศึกษาปท่ี 1 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.3 และปที่ 3 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 19.3 

และระดับชั้นการศึกษาปท่ี 5 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 (ตามลําดับ) เมื่อแยกตามรายภาค พบวา 

ภาคเหนือสวนใหญอยูระดับชั้นการศึกษาปท่ี 2 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมาระดับชั้น

การศึกษาปท่ี 3 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 1 จํานวน 12 คน คิดเปน

รอยละ 12.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 4 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และระดับชั้นการศึกษาปท่ี 5 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 (ตามลําดับ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญอยูระดับชั้น
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การศึกษาปท่ี 4 จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 55.0 รองลงมาระดับชั้นการศึกษาปท่ี 1 จํานวน 25 คน 

คิดเปนรอยละ 25.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 2 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 และระดับชั้นการศึกษา

ปท่ี 4 จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.0 (ตามลําดับ) ภาคกลางสวนใหญอยูระดับชั้นการศึกษาปท่ี 1 

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาระดับชั้นการศึกษาปท่ี 3 จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 

29.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 2 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 4 จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และระดับชั้นการศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 (ตามลําดับ) 

ภาคใตสวนใหญอยูระดับชั้นการศึกษาปท่ี 2 จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.0 รองลงมาระดับชั้น

การศึกษาปท่ี 3 จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 4 จํานวน 16 คน คิดเปน

รอยละ 16.0 ระดับชั้นการศึกษาปท่ี 1 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และระดับชั้นการศึกษาปท่ี 5 

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 (ตามลําดับ) 

   ที่อยูอาศัย (ปจจุบัน) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 214 คน 

คิดเปนรอยละ 53.4 รองลงมาอยูบานพอแม จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 22.8 อยูหอพักในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.7 อยูบานญาติ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.3 และอื่นๆ (คอนโด, 

บานเชา ฯลฯ) จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 2.8 (ตามลําดับ) เมื่อแยกตามรายภาค พบวา ภาคเหนือ

สวนใหญอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 84.0รองลงมาอยูหอพัก

ในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.0 อยูบานพอแม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

และอื่นๆ (คอนโด, บานเชา ฯลฯ) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0  (ตามลําดับ) ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

รองลงมาอยูหอพักในมหาวิทยาลัย จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 38.0 อยูบานพอแม จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 9.0 อยูบานญาติ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และอื่นๆ (คอนโด, บานเชา 

ฯลฯ) จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0  (ตามลําดับ) ภาคกลางสวนใหญอยูบานพอแม จํานวน 63 คน 

คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.0 อยูหอพัก

ในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.0 อยูบานญาติ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.0 

และอื่นๆ (คอนโด, บานเชา ฯลฯ) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 (ตามลําดับ) ภาคใตสวนใหญอยู

หอพักนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 63.0 รองลงมาอยูบานพอแม จํานวน 15 คน 

คิดเปนรอยละ 15.0 อยูบานญาติ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.0 อยูหอพักในมหาวิทยาลัย 

จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.0 และอื่นๆ (คอนโด, บานเชา ฯลฯ) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

7.0 (ตามลําดับ) 
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  รายรับของตนเอง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายรับต่ํากวา 5,001 บาท จํานวน 155 คน 

คิดเปนรอยละ 38.8 รองลงมามีรายรับ 7,001 – 10,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 32.2 

มีรายรับ 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.2 มีรายรับตั้งแต 12,001 บาทขึ้นไป 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.5 และมีรายรับ 10,001 – 12,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

2.3 (ตามลําดับ) รายรับต่ําสุด 1,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท และเฉลี่ย 6,831 บาท เมื่อแยกตามราย

ภาค พบวา ภาคเหนือสวนใหญมีรายรับ 7,001  –  10,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.0 

รองลงมามีรายรับ 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 34.0 มีรายรับต่ํากวา 5,001 

บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีรายรับตั้งแต 12,001 บาทขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

6.0 และมีรายรับ 10,001 – 12,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 (ตามลําดับ) รายรับต่ําสุด 3,000 

บาท สูงสุด 15,000 บาท และเฉลี่ย 7,686 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญมีรายรับต่ํากวา 5,001 

บาท จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมามีรายรับ 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปน

รอยละ 23.0 มีรายรับ 7,001  –  10,000 บาท จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23.0 และมีรายรับตั้งแต 

12,001 บาทขึ้นไป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0  (ตามลําดับ) รายรับต่ําสุด 3,000 บาท สูงสุด 

20,000 บาท และเฉลี่ย 6,000 บาท ภาคกลางสวนใหญมีรายรับ 7,001 – 10,000 บาท จํานวน 44 คน คิด

เปนรอยละ 44.0 รองลงมามีรายรับต่ํากวา 5,001 บาท จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 26.0 มีรายรับ 5,001 

– 7,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 17.0 มีรายรับตั้งแต 12,001 บาทขึ้นไป จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 9.0 และมีรายรับ 10,001 – 12,000 บาท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0  (ตามลําดับ) 

รายรับต่ําสุด 2,000 บาท สูงสุด 20,000 บาท และเฉลี่ย 8,234 บาท ภาคใตสวนใหญมีรายรับต่ํากวา 

5,001 บาท จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.0 รองลงมามีรายรับ 7,001 – 10,000 บาท จํานวน 21 คน คิด

เปนรอยละ 21.0 มีรายรับ 5,001 – 7,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 มีรายรับ 10,001 – 

12,000 บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 และมีรายรับตั้งแต 12,001 บาทขึ้นไป จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0 (ตามลําดับ) รายรับต่ําสุด 1,000 บาท สูงสุด 15,000 บาท และเฉลี่ย 5,404 บาท  
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ตารางที่ 4.1  แสดงลักษณะสวนบุคคล 

  

 ลักษณะ 

สวนบุคคล 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n= 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

เพศ             

ชาย  180  45.0   39  39.0   29  29.0   52  52.0   60  60.0  

หญิง  220  55.0   61  61.0   71  71.0   48  48.0   40  40.0  

อายุ            

ตํ่ากวา 18 ป  1  0.2   0  0.0   1  1.0   0  0.0   0  0.0  

18 – 19 ป  135  33.8   31  31.0   32  32.0   47  47.0   25  25.0  

20 – 21 ป  198  49.5   50  50.0   37  37.0   50  50.0   61  61.0  

22 – 23 ป  59  14.8   18  18.0   28  28.0   3   3.0   10  10.0  

24 ปขึ้นไป  7  1.7   1  1.0   3  3.0   0  0.0   4  4.0  

ต่ําสุด 17  ป 18  ป 17  ป   18 ป 18  ป 

สูงสุด 25  ป 24  ป 25  ป 22  ป 25  ป 

คาเฉลี่ย 20  ป 20  ป 20  ป 20  ป 20  ป 

ผลการเรียน

สะสม 

           

ตํ่ากวา 2.50   90  22.5   31  31.0   8   8.0   12  12.0   39  39.0  

2.51  –  3.00   132  33.0   37  37.0   28  28.0   32  32.0   35  35.0  

3.01  –  3.50   132  33.0   24  24.0   49  49.0   39  39.0   20  20.0  

3.51  –  4.00   46  11.5   8  8.0   15  15.0   7  7.0   6  6.0  

ต่ําสุด  1.00  1.84   2.10   1.00  1.30 

สูงสุด 4.00  3.78  4.00  3.98  3.95  

คาเฉลี่ย 2.93  2.79  3.13  3.09  2.69  

ชั้นปการศึกษา          

1  77  19.3  12  12.0  25  25.0  34  34.0  6  6.0  

2   145  36.3  60  60.0  15  15.0   24  24.0  46  46.0  

3   77  19.3   14  14.0   5  5.0   29  29.0  29  29.0  

4 - 5  101  25.3 14  14.0  55  55.0  13  13.0  19  19.0 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 

ลักษณะ 

สวนบุคคล 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n= 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

ท่ีอยูอาศัย 

(ปจจุบัน) 

           

บานพอแม/

ญาติ 

108  27.1   4 4.0 11 11.0 70 70.0  23  23.0 

หอพักใน

มหาวิทยาลัย 

67  16.7   11 11.0 38 38.0 11 11.0  7  7.0 

หอพักนอก

มหาวิทยาลัย 

214  53.4   84 84.0 50 50.0 17 17.0  63  63.0 

อื่น ๆ 

(คอนโด, บาน

เชา ฯลฯ) 

11  2.8   1 1.0 1 1.0 2 2.0  7  7.0 

รายรับของ

ตนเอง (บาท/

เดือน) 

           

ตํ่ากวา 5,001   155  38.8  15 15.0 52 52.0 26 26.0  62  62.0 

5,001 –

7,000  

89  22.2   34 34.0 23 23.0 17 17.0  15  15.0 

7,001 – 

10,000 

129  32.2   41 41.0 23 23.0 44 44.0  21  21.0 

ต้ังแต 

10,001 บาท 

ข้ึนไป  

27  6.8   10 10.0 2 2.0 13 13.0  2  2.0 

ต่ําสุด 1,000  บาท   3,000 บาท 3,000  บาท 2,000  บาท 1,000  บาท 

สูงสุด 20,000  บาท 15,000  บาท 20,000  บาท 20,000  บาท 15,000  บาท 

คาเฉลี่ย 6,831  บาท 7,686  บาท 6,001  บาท 8,234  บาท 5,404  บาท 
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4.2 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

 

  ผลการศึกษาภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยแบงออกเปนรายภูมิภาค 4 ภาค (ตารางที่ 4.2) 

ไดแก ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

ภาคกลาง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และภาคใต (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย สงขลา) 

ซ่ึงทําการสุมตัวอยางภาคละจํานวน 100 คน รวม 400 คน โดยปรากฏผลดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.2  แสดงภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

 

ภูมิภาค 
จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

เหนือ 100  25.0  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 100  25.0  

กลาง 100  25.0  

ใต 100  25.0  

 

4.3  ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

ผลการศึกษาทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปน

ภูมิภาคละ 100 คน (ตารางที่ 4.3) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาเห็นดวยนอย 

จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 และเห็นดวยมาก จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.5 (ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 4.3  แสดงระดับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

ทัศนคติตอราน

เหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n= 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

เห็นดวยมาก 22  5.5   0  0.0 2 2.0 16 16.0  4  4.0 

เห็นดวยปาน

กลาง 

260  65.0   75 75.0 65 65.0 54 54.0  66  66.0 

เห็นดวยนอย 118  29.5   25  25.0 33 33.0 30 30.0  30  30.0 

 

  เมื่อวิเคราะหระดับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม (ตารางที่ 4.4) พบวา 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยูในระดับ

เห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย =  2.62) และเมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.83, 2.60, 2.57 และ 2.48 

ตามลําดับ)  

 

ตารางที่ 4.4  แสดงคาเฉลี่ยระดับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 
ทัศนคติตอราน

เหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 2.62  2.57 2.48 2.83  2.60 

S  .63  .43 .52 .76  .69 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

ผลการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปนภูมิภาคละ 100 คน (ตารางที่ 4.5) ประกอบดวย 1) ประสบการณ

การมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ 2) ระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

  ประสบการณการมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยดื่ม จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.2 รองลงมาไมเคยดื่ม จํานวน 

159 คน คิดเปนรอยละ 39.8 และระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับปานกลาง จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 

44.0 รองมาลงระดับนอย จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 31.1 และระดับมาก จํานวน 60 คน คิดเปน

รอยละ 24.9 (ตามลําดับ)  

 

ตารางที่ 4.5  แสดงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 
พฤติกรรมการ

ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประสบการณ n = 400  n = 100  n = 100  n = 100  n = 100  

เคย 241  60.2  65  65.0 65 65.0 51 51.0  60  60.0 

ไมเคย 159  39.8  35  35.0 35 35.0 49 49.0  40  40.0 

ระดับ

พฤติกรรม  

n = 241  n = 65 n = 65 n = 51 n = 60 

มาก 60  24.9   25 38.5 6 9.2 9 17.6  20  33.3 

ปานกลาง 106  44.0   24 36.9 30 46.2 24 41.1  28  46.7 

นอย 75  31.1   16 24.6 29 44.6 18 35.3  12  20.0 

 

 เมื่อวิเคราะหระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

โดยภาพรวม (ตารางที่ 4.6) พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =  2.96) และเมื่อพิจารณา

รายภาค พบวา ภาคใต ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉลี่ย = 3.25, 3.22, 2.84 และ 2.50 ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 4.6   แสดงคาเฉลี่ยระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว 

                    มหาวิทยาลัย 

 
พฤติกรรมการ

ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลฯ 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 2.96  3.22 2.50 2.84  3.25 

S  .92  .93 .79 .80  .91 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

4.5 การใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

ผลการศึกษาการใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา รวม 400 คน 

แบงออกเปนภูมิภาคละ 100 คน (ตารางที่ 4.7) ประกอบดวย 1) ประสบการณการใชบริการรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย 2) กรณีผูท่ีเคยใชบริการ : โอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

และ 3) กรณีผูท่ีไมเคยใชบริการ: โอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เคยใชบริการจํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 64.2 รองลงมาไมเคยใชบริการจํานวน 143 คน คิดเปน

รอยล 35.8 กรณีผูที่เคยใชบริการ: โอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตั้งใจไปอีก จํานวน 217 คน คิดเปนรอยละ 84.4 รองลงมาไมไป 

จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 15.6 และกรณีผูท่ีไมเคยใชบริการ : โอกาสที่จะใชบริการรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตั้งใจไมไป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 

86.7 รองลงมาไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.3  
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ตารางที่ 4.7  แสดงการใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

การใชบริการ

รานเหลารอบ

รั้ว

มหาวิทยาลัย 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ประสบการณ

การใชบริการ 

n = 400  n = 100 n = 100 n = 100 n = 100 

เคย 257  64.2  70  70.0 72 72.0 53 53.0  62  62.0 

ไมเคย 143  35.8  30  30.0 28 28.0 47 47.0  38  28.0 

กรณีผูท่ีเคยใช

บริการ : 

โอกาสที่จะใช

บริการ  

n = 257  n = 70  n = 72  n = 53  n = 62 

ไป 217  84.4   60 85.7 62 86.1 43 81.1  52  83.9 

ไมไป 40  15.6   10 14.3 10 13.9 10 18.9  10  16.1 

กรณีผูท่ีไมเคย

ใชบริการ : 

โอกาสที่จะใช

บริการ  

n = 143 n = 30  n = 28  n = 47  n = 38 

ไป 19  13.3   6 20.0 5 17.9 7 14.9  1  2.6 

ไมไป 124  86.7   24 80.0 23 82.1 40 85.1  37  97.4 

 

4.6 ความรับผิดชอบตอตนเอง 

 

ผลการศึกษาความรับผิดชอบตอตนเองของนักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปนภูมิภาคละ 

100 คน (ตารางที่ 4.8) พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดใหคําตอบอยูเพียง 2 ระดับเทานั้น คือ ระดับมาก 

และระดับปานกลาง ระดับอื่น ๆ ไมมีผูตอบ คือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเอง

ในระดับปานกลาง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมาระดับมาก จํานวน 164 คน คิดเปน

รอยละ 41.0 (ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 4.8  แสดงระดับความรับผิดชอบตอตนเอง 

 

ความ

รับผิดชอบ 

ตอตนเอง 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

มาก 164  41.0  70  70.0 50 50.0 40 40.0  44  44.0 

ปานกลาง 236  59.0  30  30.0 50 50.0 60 60.0  56  56.0 

 

  เมื่อวิเคราะหระดับความรับผิดชอบตอตนเองโดยภาพรวม (ตารางที่ 4.9) พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาสวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย =  3.59) และ

เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใตและภาคเหนืออยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.67, 3.59, 3.59 และ 3.51) 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงคาเฉลี่ยระดับความรับผิดชอบตอตนเอง 

 
ความ

รับผิดชอบตอ

ตนเอง 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 3.59  3.51 3.67 3.59  3.59 

S  .37  .32 .36 .42  .36 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

4.7  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 

ผลการศึกษาความรูสึกมีคุณคาในตนเองของนักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปนภูมิภาคละ 

100 คน (ตารางที่ 4.10) พบวา กลุมตัวอยางทั้งหมดใหคําตอบอยูเพียง 2 ระดับเทานั้น คือ ระดับมาก 

และระดับปานกลาง ระดับอื่น ๆ ไมมีผูตอบ คือ กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

ในระดับปานกลาง จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 81.2 รองลงมาระดับมาก จํานวน 75 คน คิดเปน

รอยละ 18.8 (ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 4.10   แสดงระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 

ความรูสึกมี

คุณคาใน

ตนเอง 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

มาก 75  18.8  12  12.0 28 28.0 24 24.0  11  11.0 

ปานกลาง 325  81.2  88  88.0 72 72.0 76 76.0  89  89.0 

 

  เมื่อวิเคราะหระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเองโดยภาพรวม (ตารางที่ 4.11) พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาสวนใหญมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.37) และ

เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคเหนืออยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.46, 3.43, 3.31 และ 3.28 ตามลําดับ)  

 

ตารางที่ 4.11  แสดงคาเฉลี่ยระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

 
ความรูสึกมี

คุณคาใน

ตนเอง 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 3.37  3.28 3.46 3.43  3.31 

S  .33  .31 .37 .34  .28 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

 

4.8  สัมพันธภาพในครอบครัว 

 

ผลการศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษา รวม 400 คน แบงออกเปนภูมิภาคละ 

100 คน (ตารางที่ 4.12) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสัมพันธภาพในครอบครัวในระดับมาก 

จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 61.0 รองลงมาระดับปานกลาง จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 

และระดับนอย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 (ตามลําดับ) 
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ตารางที่ 4.12  แสดงระดับสัมพันธภาพในครอบครัว 

 

สัมพันธภาพ

ในครอบครัว 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

มาก 244  61.0  49  49.0 75 75.0 67 67.0  53  53.0 

ปานกลาง 154  38.5  50  50.0 24 24.0 33 33.0  47  47.0 

นอย 2  0.5  1  1.0 1 1.0 0 0.0  0  0.0 

 

  เมื่อวิเคราะหระดับสัมพันธภาพในครอบครัวโดยภาพรวม (ตารางที่ 4.13) พบวา กลุมตัวอยาง

ท่ีใชในการศึกษาสวนใหญมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย =  3.85) และเมื่อ

พิจารณารายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใตอยูในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย = 4.05, 3.86, 3.77 และ 3.73 ตามลําดับ)  

 

ตารางที่ 4.13  แสดงคาเฉลี่ยระดับสัมพันธภาพในครอบครัว 

 
สัมพันธภาพ

ในครอบครัว 
รวม ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 3.85  3.77 4.05 3.86  3.73 

S  .57  .33 .56 .53  .62 

ระดับ มาก มาก มาก มาก มาก 

 

4.9 สุขภาวะของนักศึกษาที่ด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 

ผลการศึกษาสุขภาวะของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวม 241 คน โดยแบงออกเปน

รายภูมิภาค (ตารางที่ 4.14) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสุขภาวะอยูในระดับไมดี จํานวน 130 คน 

คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาระดับปานกลาง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 39.4 และระดับดี 

จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.6 (ตามลําดับ)  
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ตารางที่ 4.14  แสดงระดับสุขภาวะของนักศึกษาที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
สุขภาวะของ

นักศึกษาที่เคย

ด่ืม 

เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

จํานวน 

(n = 400) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน 

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

จํานวน  

(n = 100) 

รอยละ 

(100.0) 

ดี 16  6.6  7  10.8 4 6.2 5 9.8  0  0.0 

ปานกลาง 95  39.4  34  52.3 22 33.8 22 43.1  17  28.3 

ไมดี 130  54.0  24  36.9 39 60.0 24 47.1  43  71.7 

 

 เมื่อวิเคราะหระดับสุขภาวะของนักศึกษาที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยภาพรวม (ตารางที่ 

4.15) พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญมีสุขภาวะอยูในระดับไมดี (คาเฉลี่ย =  2.33) 

และเมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคเหนือ และภาคกลางอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.66 และ 

2.41 ตามลําดับ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตอยูในระดับไมดี (คาเฉลี่ย =  2.26 และ 2.00 

ตามลําดับ)  

 

ตารางที่ 4.15  แสดงคาเฉลี่ยระดับสุขภาวะของนักศึกษาที่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 
สุขภาวะของ

นักศึกษาที่เคย

ด่ืมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล 

รวม ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ภาคกลาง ภาคใต 

Mean 2.33  2.66 2.26 2.41  2.00 

S  .88  .88 .87 .88  .77 

ระดับ ไมดี ปานกลาง ไมดี ปานกลาง ไมดี 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

4.10  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

  4.10.1 การวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย  

  ปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

ของการศึกษาคร้ังนี้ไดแก 

4.10.1.1  ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ ผลการเรียนสะสม ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยู 

อาศัยปจจุบัน และรายรับตอเดือน) 

4.10.1.2  ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย  

4.10.1.3  สัมพันธภาพในครอบครัว  

4.10.1.4  ความรับผิดชอบตอตนเอง  

4.10.1.5  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังตอไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 1 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) โดยกําหนด

รหัสใหกลุมเพศชายเทากับ 0 และกลุมเพศหญิงเทากับ 1 พบวา เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติตอ

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  (rpb =  -.270) เปนการยอมรับสมมติฐาน 

ท่ี 1 โดยเพศชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนเพศ

หญิงมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยนอย (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 2 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา อายุ 

มีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  (r =  .077) 

เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 3 ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 3 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ผลการเรียน

สะสมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 (r = -.052) เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 (ตารางที่ 4.16) 
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  สมมติฐานที่ 4 ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 4 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ระดับชั้น

การศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(r = .143) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยนักศึกษาที่มีระดับชั้นการศึกษานอยมีแนวโนมที่จะมี

ทัศนคติเห็นดวยนอยตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่มีระดับชั้นการศึกษามาก 

มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยมาก (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 5 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) โดย

กําหนดรหัสใหกลุมนักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย เทากับ 0 และกลุมนักศึกษาที่อยูบานพอแม 

หอพักในมหาวิทยาลัย บานญาติ และที่อ่ืน ๆ เทากับ 1 พบวา ท่ีอยูอาศัยมีความสัมพันธกับทัศนคติ

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (rpb = -.115) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 5 

โดยนักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่อยูบานพอแม หอพักในมหาวิทยาลัย บานญาติ และที่อ่ืน ๆ มีแนวโนม

ท่ีจะมีทัศนคติเห็นดวยนอย (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 6 รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 6 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา รายรับ

ตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 

(r = .149) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยนักศึกษาที่มีรายรับตอเดือนนอยมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติ

เห็นดวยนอยตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่มีรายรับตอเดือนมากมีแนวโนมที่จะมี

ทัศนคติเห็นดวยมาก (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 7 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) รายภาค

ซ่ึงประกอบดวย 1) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ4) 

ภาคใต โดยกําหนดรหัสใหกลุมนักศึกษาที่ศึกษาอยูในแตละภาคเทากับ 1 และกลุมนักศึกษาที่อยู 

ภาคที่เหลือเทากับ 0 พบวา  
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ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (rpb = .191) โดยนักศึกษาในภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีแนวโนม

ท่ีจะมีทัศนคติเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาในภาคที่เหลือ มีแนวโนม

ท่ีจะมีทัศนคติท่ีไมเห็นดวย (ตารางที่ 4.16) 

ภาคเหนือมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 (rpb = -.048) (ตารางที่ 4.16) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ .01  (rpb =  -.129) โดยนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมที่จะมี

ทัศนคติเห็นดวยนอยตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาในภาคที่เหลือ มีแนวโนมที่จะมี

ทัศนคติท่ีเห็นดวยมาก (ตารางที่ 4.16) 

ภาคใตมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 (rpb = -.014) (ตารางที่ 4.16) 

โดยสรุป ยอมรับสมมติฐานที่ 7 เฉพาะภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

Point-biserial พบวา นักศึกษาในภาคกลางและกรุงเทพมหานครเทานั้นที่มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติ

เห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาในภาคที่เหลือ มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติ

ท่ีเห็นดวยนอย 

สมมติฐานที่ 8 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 8 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ความ

รับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .01 (r = -.190) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองนอย

มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่มีความ

รับผิดชอบตอตนเองมากมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยนอย (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 9 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 9 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ความรูสึก

มีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่

ระดับ .05 (r = -.101) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 9 โดยนักศึกษาที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
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นอยมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่มี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมากมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยนอย (ตารางที่ 4.16) 

สมมติฐานที่ 10 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 10 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา สัมพันธภาพ

ในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.01 (r = -.140) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 10 โดยนักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวนอย

มีแนวโนมที่จะมีทัศนคติท่ีเห็นดวยมากตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สวนนักศึกษาที่มีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวมากมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติเห็นดวยนอย (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางที่ 4.16  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยกับปจจัยตาง ๆ 
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ทัศ
นค
ติ
ตฯ 

เพ
ศ 

อา
ยุ 
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เห
นื
อ 

ตะ
วัน
ออ
ก 

เฉี
ยงเ
หนื
อ 

ใต
 

เพศ rpb -.270**             

อายุ r  .077 -.020            

ผลการเรียนสะสม r -.052 .161** -.061           

ระดับชั้นการศึกษา r .143** .009 .838** -.005          

ที่อยูอาศัยปจจุบัน rpb -.115*  .118* .138** -.096 .061         

รายรับตอเดือน r  .149** .049 .103* .142** .171** .003        

ภู

มิ

ภา

ค 

กลางและ กทม. rpb .191** -.081 -.258** .182** -160** -.559** .269**       

เหนือ rpb -.048 .070 .042 -.152** -.111* .299** .164** -.333**      

ตะวันออกเฉียงเหนือ rpb -.129** .186** .146** .232** .214** .208** -.159** -.333** -.333**     

ใต rpb -.014 -.174** .071 -.261** .057 .052 -.273** -.333** -.333** -.333**    

ความรับผิดชอบตอตนเอง r -.190** .115* -.024 .176** -.018 .016 -.080 -.005 -.130** .130** .005   

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง r -.101* .026 -.040 .080 -.073 .049 .152** -.007 .171** -.009 -.155** .166**  

สัมพันธภาพในครอบครัว r -.140** .234** -.089 .162** -.073 .108* -.012 .003 -.084 .203** -.122* .477** .203** 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .05   **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .01                          
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  4.10.2  การวิเคราะหปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  ปจจัยที่คาดวาจะมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัยของการศึกษาคร้ังนี้ไดแก 

4.10.2.1 ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ ผลการเรียนสะสม ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยู

อาศัยปจจุบัน และรายรับตอเดือน) 

4.10.2.2  ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย  

4.10.2.3  สัมพันธภาพในครอบครัว  

4.10.2.4  ความรับผิดชอบตอตนเอง  

4.10.2.5  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  

4.10.2.6  ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังตอไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 11 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 11 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) โดยกําหนด

รหัสใหกลุมเพศชายเทากับ 0 และกลุมเพศหญิงเทากับ 1 พบวา เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (rpb = -.300) 

เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 11 โดยเพศชายมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมาก สวนเพศหญิงมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 12 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 12 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา อายุมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 (r = .154) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 12 โดยนักศึกษาที่มีอายุนอยมีแนวโนม

ท่ีจะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย สวนนักศึกษาที่มี

อายุมากมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย มาก 

(ตารางที่ 4.17) 
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 สมมติฐานที่ 13 ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 13 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ผลการเรียน

สะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = -.214) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 13 โดยนักศึกษาที่มีผลการเรียน

สะสมนอยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมาก 

สวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมมากมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 14 ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 14 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ระดับชั้น

การศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (r = .019) เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 14 (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 15 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 15 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) โดยกําหนด

รหัสใหกลุมนักศึกษาที่อยูบานพอแม หอพักในมหาวิทยาลัย บานญาติ และที่อื่นๆ เทากับ 0 และ

กลุมนักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยเทากับ 1  พบวา ที่อยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.05 (r = .039) เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 15 (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 16 รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 16 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) รายรับตอเดือน

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 (r = .106) เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 16 (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 17 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 17 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial (rpb) รายภาค

ซ่ึงประกอบดวย 1) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ4) 
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ภาคใต โดยกําหนดรหัสใหกลุมนักศึกษาที่ศึกษาอยูในแตละภาคเทากับ 1 และกลุมนักศึกษาที่อยู 

ภาคที่เหลือเทากับ 0 พบวา  

ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 (rpb = -.064) (ตารางที่ 4.17) 

ภาคเหนือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  (rpb = .176) โดยนักศึกษาในภาคเหนือมีแนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากสวนนักศึกษาในภาคที่

เหลือ มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนอย (ตารางที่ 4.17) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (rpb = -.302) โดยนักศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยนอย สวนนักศึกษาในภาคที่เหลือ มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมมาก (ตารางที่ 4.17) 

ภาคใตมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (rpb = .189) โดยนักศึกษาในภาคใตมีแนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากสวนนักศึกษาในภาคที่

เหลือ มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนอย (ตารางที่ 4.17) 

โดยสรุป ยอมรับสมมติฐานที่ 17 เฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตแต

เมื่อพิจารณาทิศทางของความสัมพันธจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ Point-biserial พบวา นักศึกษา

ในภาคเหนือและภาคใต มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัยมาก สวนนักศึกษาในภาคกลางและกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนอย 

สมมติฐานที่ 18 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 18 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ความ

รับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = -.270) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 18 โดยนักศึกษาที่

มีความรับผิดชอบตอตนเองนอยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมาก สวนนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองมากมีแนวโนมที่จะมี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย (ตารางที่ 4.17) 
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สมมติฐานที่ 19 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 19 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) ความรูสึกมี

คุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  (r =  .050) เปนการปฏิเสธสมมติฐานที่ 19 (ตารางที่ 

4.17) 

สมมติฐานที่ 20 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 20 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา สัมพันธภาพ

ในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = -.304) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 20 โดยนักศึกษาที่มีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวนอยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยมาก สวนนักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวมากมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย (ตารางที่ 4.17) 

สมมติฐานที่ 21 ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลทดสอบสมมติฐานที่ 21 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา ทัศนคติ

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .205) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 21 

โดยนักศึกษาที่มีทัศนคติเห็นดวยตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอยมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนอย สวนนักศึกษาที่มีทัศนคติเห็นดวย

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมาก มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมาก (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางที่ 4.17  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยกับปจจัยตาง ๆ 

 

ตัวแปร 

สัม
ปร
ะสิ
ทธิ์
สห
สัม
พั
ธ 

พฤ
ติก
รร
มก
าร
ดื่ม
ฯ 

เพ
ศ 

อา
ยุ 

ผล
กา
รเ
รีย
นส
ะส
ม 

ระ
ดับ
ชั้น
กา
รศึ
กษ
า 

ที่อ
ยูอ
าศั
ยป
จจุ
บัน 

รา
ยรั
บต
อเ
ดือ
น ภูมิ
ภา
ค 

คว
าม
รับ
ผิด
ชอ
บต
อต
นเ
อง
 

คว
าม
รู
สึกมี
คุณค
าใ
น

ตน
เอ
ง 

สัม
พัน
ธภ
าพ
ใน
คร
อบ
ครั
ว 

กล
าง
แล
ะ 

กท
ม.
 

เห
นื
อ 

ตะ
วัน
ออ
ก 

เฉี
ยงเ
หนื
อ 

ใต
 

เพศ rpb -.300**               

อายุ r  .154*  -.020             

ผลการเรียนสะสม r -.214** .161** -.061            

ระดับชั้นการศึกษา r .019 .009 .838** -.005           

ที่อยูอาศัยปจจุบัน rpb .039  .118* .138** -.096 .061          

รายรับตอเดือน r  .106 .049 .103* .142** .171** .003         

ภู

มิ

ภา

ค 

กลางและ กทม. rpb -.064 -.081 -.258** .182** -.160** -.559** .269**        

เหนือ rpb .176** .070 .042 -.152** -.111* .299** .164** -.333**       

ตะวันออกเฉียงเหนือ rpb -.302** .186** .146** .232** .214** .208** -.159** -.333** -.333**      

ใต rpb .189** -.174** .071 -.261** .057 .052 -.273** -.333** -.333** .333**     

ความรับผิดชอบตอตนเอง r -.270** .115** -.024 .176** -.018 .016 -.080  -.005 -.130** .130** .005    

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง r .050 .026 -.040 .080 -.073 .049 .152**  -.007 .171** -.009 -.155** .166**   

สัมพันธภาพในครอบครัว r -.304** .234** -.089 .162** -.073 .108* -.012  .003 -.084 .203** -.122* .477** .203**  

ทัศนคติฯ r  .205** -.270** .077 -.052 .143** -.115* .149** .191** -.048 -.129** -.014 -.190** -101* -140** 

        หมายเหตุ:  *   หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .05   **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .01              
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  4.10.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับสุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 22 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมี

ความสัมพันธกับสุขภาวะของนักศึกษา 

  ผลทดสอบสมมติฐานที่ 22 ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ Pearson (r) พบวา พฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับสุขภาวะ อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01 (r = .235) เปนการยอมรับสมมติฐานที่ 22 โดยนักศึกษาที่ไมมีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะมีสุขภาวะดี สวนนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะมีสุขภาวะไมดี 

(ตารางที่ 4.18) 

 

ตารางที่ 4.18  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสุขภาวะกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ 
สุขภาวะ 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล r   .235**  
  

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .05  **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .01                          

 

4.11  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ 

 

  4.11.1  การวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

  ปจจัยที่สามารถพยากรณทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

การศึกษาคร้ังนี้ไดแก 

   4.11.1.1   ลักษณะสวนบุคคล (เพศ ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยูอาศัยปจจุบัน และ

รายรับตอเดือน) 
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    4.11.1.2   ภูมิภาคของที่ตั้งมหาวิทยาลัย (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

    4.11.1.3   ความรับผิดชอบตอตนเอง 

    4.11.1.4   ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

    4.11.1.5   สัมพันธภาพในครอบครัว 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่สามารถอธิบายความผันแปรในทัศนคติของนักศึกษาตอ
รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวแปร ไดแก ลักษณะสวนบุคคล (เพศ ระดับชั้น

การศึกษา)  ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) และความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ซ่ึงสามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ไดรอยละ 15.7 (R2 = .157) โดยปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ สามารถอธิบายความผันแปร

ไดสูงสุด รอยละ 7.3 (R2 = .073) รองลงมา ไดแก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร (R2เพิ่ม = .029) 

ระดับชั้นการศึกษา (R2เพิ่ม = .031) และความรับผิดชอบตอตนเอง (R2 = .025) ตามลําดับ โดยทั้ง 

4 ตัวแปร มีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 (r = .397) (ตารางที่ 4.19) 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของปจจัยที่สามารถพยากรณทัศนคติของนักศึกษา

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พบผลเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ เพศ ภูมิภาคที่ต้ังของ

มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นการศึกษา และความรับผิดชอบ

ตอตนเอง (beta = -.238, .951, .175 และ -.158 ตามลําดับ) (ตารางที่ 4.19) 
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว 

 มหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคกับปจจัยตาง ๆ 

 

ปจจัย b  beta  t  R2เพิ่ม 

ลําดับ

ใน

สมการ 

ลักษณะสวนบุคคล      

    เพศ -4.188  -.238  -5.091**  .073   1  

    ระดับชั้นการศึกษา 1.434   .175  3.730**  .031   3  

ภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย      

    ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 4.029   .951  4.237**  .029   2  

ความรับผิดชอบตอตนเอง -.289  -.158  -3.402**  .025   4  

Constant   47.932    11.659**     

R  .397**      

R2 .157      

F  18.424**      

 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .05  **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .01                          
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ภาพที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

ในทุกภูมิภาคกับปจจัยตาง ๆ 

 

  4.11.2   การวิเคราะหปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย  

  ปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของการศึกษาคร้ังนี้ไดแก 

     4.11.2.1   ลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ และผลการเรียนสะสม) 

     4.11.2.2   ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต) 

     4.11.2.3   ความรับผิดชอบตอตนเอง  

     4.11.2.4   สัมพันธภาพในครอบครัว  

     4.11.2.5   ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 ผลการวิเคราะหพบวา ปจจัยที่สามารถอธิบายความผันแปรในพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ไดแก ลักษณะสวนบุคคล 

(เพศ อายุ)  ภูมิภาคของที่ต้ังมหาวิทยาลัย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สัมพันธภาพในครอบครัวและ

ความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถรวมกันอธิบายความผันแปรในพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย ไดรอยละ 26.0 (R2 = .260) โดยปจจัยดาน สัมพันธภาพ

ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 

ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ตัวแปรตาม 

2. ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

: ภาคกลางและ กทม. 

3. ระดับชั้นการศึกษา 

4. ความรับผิดชอบตอตนเอง 
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ในครอบครัว สามารถอธิบายความผันแปรไดสูงสุด รอยละ 9.2  (R2 = .092) รองลงมา ไดแก 

เพศ (R2เพิ่ม = .058)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (R2เพิ่ม = .041) อายุ (R2เพิ่ม = .044) และ

ความรับผิดชอบตอตนเอง (R2 = .025)  ตามลําดับ โดยทั้ง 5 ตัวแปร มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 

(r = .510) (ตารางที่ 4.20) 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของปจจัยที่สามารถพยากรณพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พบผลเรียงลําดับจากมากไปนอยได ดังนี้ 

สัมพันธภาพในครอบครัว เพศ ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อายุ  และความรับผิดชอบตอตนเอง (beta = -.091, -.243, -.246, .238 และ -.180 ตามลําดับ) 

(ตารางที่ 4.20) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคกับปจจัยตาง ๆ 

 

ปจจัย b  beta  t  R2เพิ่ม 

ลําดับ

ใน

สมการ 

ลักษณะสวนบุคคล       

    เพศ -3.116  -.243  -4.206**  .058   2  

    อายุ 1.073   .238  4.078**  .044   4  

ภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย      

    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -3.543  -.246  -4.038**  .041   3  

สัมพันธภาพในครอบครัว -..084  -.091  -1.375**  .092   1  

ความรับผิดชอบตอตนเอง -.251  -.180  -2.818**  .025   5  

Constant   16.527   2.569*     

R   .510**      

R2  .260      

F   16.495**      

 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .05             **  หมายถึง  มีระดับนัยสําคัญ  .01 
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ภาพที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคกับปจจัยตาง ๆ 

 

 4.10.3   การพยากรณพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาตอกับสุขภาวะ  

 ผลการวิเคราะหพบวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย สามารถอธิบายความผันแปรในสุขภาวะของนักศึกษา ไดรอยละ 5.5  (R2 = .055) 

หมายความวา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีอิทธิพลตอ

สุขภาวะของนักศึกษา (ตารางที่ 4.21) 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

1. สัมพันธภาพในครอบครัว 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลาฯ 

ตัวแปรตาม 

2. เพศ 

3. ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 

: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4. อายุ 

5. ความรับผิดชอบตอตนเอง 
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ตารางที่ 4.21  แสดงผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคกับสุขภาวะของนักศึกษา 

 

ปจจัย b  beta  t  

พฤติกรรมการดื่ม .258  .235  3.732**  

Constant  13.361   8.926**  

R  .235**    

R2 .055    

F  13.924**    

 

หมายเหตุ:  *  หมายถึงมีระดับนัยสําคัญ  .05             **  หมายถึงมีระดับนัยสําคัญ  .01 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 4.3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในทุกภูมิภาคกับสุขภาวะของนักศึกษา  

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลาฯ สุขภาวะ 

ตัวแปรตาม 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา” มีวัตถุประสงค 
3 ประการ คือ เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกฮอลในรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา เพ่ือศึกษาการใชบริการ และโอกาส
ที่จะใชบริการรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา และเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธ และ
มีอิทธิพลกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา และ 4) เพื่อศึกษาผลกระทบดานสุขภาวะ
ของนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบร้ัวมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) ข้ันแรก การเลือกขนาดตัวอยางเปนการสุม
แบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) จํานวน 400 คน ภาคละ 100 คน ข้ันที่สอง การเลือกระดับ
พื้นท่ีเปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) โดยเลือกมหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนรานเหลารอบร้ัว
มหาวิทยาลัยมากท่ีสุดในแตละภูมิภาค และข้ันท่ีสาม การเลือกระดับบุคคลเปนการสุมแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) นักศึกษาช้ันปท่ี 1 – 5 ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยท้ัง 4 แหงของแตละ
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยละ 100 คน รวมท้ังส้ิน 400 คน และเก็บไดจริง 400 คน  
  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและงานวิจัย (Documentary Reserach) และขอมูลปฐมภูมิ
จากภาคสนาม โดยเครื่องมือท่ีใชวัดตัวแปร คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนแบบเลือกรายการ 
(Check List) ขอความมีท้ังเชิงบวกและลบ เกณฑการใหคะแนนจะใชมาตรวัดลักษณะแบบ Likert Scale 
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะหท่ีเปนสถิติเชิงพรรณนา (Decriptive) ไดแก คาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉล่ียตัวอยาง (Sample Mean) และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) ไดแก การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของ Pearson และ Point-biserial  
การวิเคราะหถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Forward และแบบ Enter  
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 

   
  5.1.1 ลักษณะสวนบุคคล 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 55.0) อายุระหวาง 20 – 21 ป 

(รอยละ 49.5) มีอายุตํ่าสุด 17 ป สูงสุด 25 ป เฉลี่ย 20 ป ผลการเรียนสะสมอยูระหวาง 2.51 – 3.00 

(รอยละ 33.0) และ 3.01 – 3.50 (รอยละ 33.0) ต่ําสุด 1.00 สูงสุด 4.00 เฉลี่ย 2.93 ระดับชั้นการศึกษา

ชั้นปที่ 2 (รอยละ 36.3) ปจจุบันอาศัยอยูหอพักนอกมหาวิทยาลัย (รอยละ 53.4) และมีรายรับ

ของตนเองต่ํากวา 5,001 บาท/เดือน (รอยละ 38.8) โดยมีรายรับต่ําสุด 1,000 บาท/เดือน สูงสุด 

20,000 บาท/เดือน เฉลี่ย 6,831 บาท/เดือน 

 

  5.1.2 ภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษามีจํานวนทั้งหมด 400 คน แบงออกเปนภาคเหนือ 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก) 100 คน (รอยละ 25.0) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน) 

100 คน (รอยละ 25.0) ภาคกลาง (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 100 คน (รอยละ 25.0) และภาคใต 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา) 100 คน (รอยละ 25.0) 

 

  5.1.3 ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยู

ในระดับเห็นดวยปานกลาง (รอยละ 65.0) รองลงมา คือ เห็นดวยนอย (รอยละ 29.5) และเห็นดวย

มาก (รอยละ 5.5) ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.62) 

 

  5.1.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญเคยมีประสบการณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย (รอยละ 60.2) รองลงมาไมเคย (รอยละ 39.8) และมีพฤติกรรมดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 44.0) รองลงมา คือ ระดับนอย (รอยละ 31.1) 

และระดับมาก (รอยละ 24.9) ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 2.96) 
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 5.1.5  การใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีประสบการณเคยใชบริการรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย (รอยละ 64.2) รองลงมา คือ ไมเคยใช (รอยละ 35.8) กรณีผูเคยใชบริการตั้งใจจะไปอีก 

(รอยละ 84.4) รองลงมา คือ ต้ังใจจะไมไปอีก (รอยละ 15.6) และกรณีผูไมเคยใชบริการตั้งใจจะไมไป 

(รอยละ 86.7) รองลงมา คือ ต้ังใจจะไป (รอยละ 13.3) ตามลําดับ  

 

  5.1.6 ความรับผิดชอบตอตนเอง 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับปานกลาง 

(รอยละ 59.0) รองลงมา คือ ระดับมาก (รอยละ 41.0) ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความรับผิดชอบตอตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.59) 

 

  5.1.7  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง 

(รอยละ 81.2) รองลงมา คือ ระดับมาก (รอยละ 18.8) ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ

มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.37) 

 

  5.1.8  สัมพันธภาพในครอบครัว 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับ

มาก (รอยละ 61.0) รองลงมา คือ ระดับปานกลาง (รอยละ 38.5) และระดับนอย (รอยละ 0.5) 

ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย = 3.85) 

  

  5.1.9 สุขภาวะของนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

  พบวา กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาสวนใหญมีสุขภาวะอยูในระดับไมดี (รอยละ 54.0) 

รองลงมา คือ ระดับปานกลาง (รอยละ 39.4) และระดับดี (รอยละ 6.6) ตามลําดับ ซ่ึงโดยภาพรวม

กลุมตัวอยางสวนใหญที่มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะมีสุขภาวะอยูในระดับไมดี 

(คาเฉลี่ย = 2.33) 
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  5.1.10 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 1 

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 

สมมติฐานที่ 3 ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 

สมมติฐานที่ 4 ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 4 

สมมติฐานที่ 5 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 5 

สมมติฐานที่ 6 รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 6 

สมมติฐานที่ 7 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 7 เฉพาะภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สมมติฐานที่ 8 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 8 

สมมติฐานที่ 9  ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัย  

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 9 

สมมติฐานที่ 10 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 10 
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สมมติฐานที่ 11 เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 11 

สมมติฐานที่ 12 อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 12 

สมมติฐานที่ 13  ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 13 

สมมติฐานที่ 14  ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 14 

สมมติฐานที่ 15 ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 15 

สมมติฐานที่ 16  รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 16 

สมมติฐานที่ 17 ภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล  

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 17 เฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต 

สมมติฐานที่ 18 ความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 18 

สมมติฐานที่ 19 ความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 19 
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สมมติฐานที่ 20 สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 20 

สมมติฐานที่ 21 ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 21 

สมมติฐานที่ 22 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับสุขภาวะของ

นักศึกษา  

ผลการศึกษาพบวา ยอมรับสมมติฐานที่ 22 

 สรุปไดวา สมมติฐานที่ยอมรับมีท้ังหมด 16 สมมติฐาน ไดแก สมมติฐานที่ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21 และ 22 

 สมมติฐานที่ปฎิเสธมีท้ังหมด 6 สมมติฐาน ไดแก สมมติฐานที่ 2, 3, 14, 15, 16 และ 19 

 

5.2 การอภิปรายผล 

 

  การอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาขอนําเสนอโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของ

การศึกษาที่ไดกําหนดไว ดังนี้ 

 

  5.2.1 ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

  จากการศึกษาคร้ังนี้ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยู

ในระดับปานกลาง (รอยละ 65.0) อภิปรายไดวา นักศึกษายังไมไดตระหนักถึงโทษภัยของการมีราน

เหลารอบมหาวิทยาลัยเทาที่ควร อาจมองวาเปนเรื่องปกติท่ีสามารถเกิดขึ้นไดโดยทั่วไปในสังคม

เพราะเปนปจจัยที่อยูภายใตระบบทุนนิยมเขมขน ขาดการมองอยางรอบดานถึงปญหาที่เกิดขึ้นอยาง

แทจริงทั้งโดยทางตรงและออมอันเปนผลพวงมาจากการมีรานเหลาตั้งอยูรอบ ๆ ร้ัวมหาวิทยาลัยซึ่ง

เปนสถาบันการศึกษา อีกทั้งชวงชีวิตวัยรุนเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลงที่คาบเกี่ยวระหวางวัยเด็ก

และวัยผูใหญ เปนวัยแหงความคิดสรางสรรค การมองทุกสิ่งทุกอยางในแงดี สอดคลองกับ สุพัตรา 

สุภาพ (2546: 45) กลาววา “วัยรุนเปนวัยที่ยางเขาสูวัยหนุมสาว เปนวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงมี

ผลกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตทางดานอื่น ๆ ดวย เชน อารมณหวั่นไหวงาย  เต็มไปดวย

ความเพอฝน มีอุดมคติสูงสง มักมองสิ่งตาง ๆ ในแงดี”  แตในขณะเดียวกันสิ่งที่เปนปญหาสําหรับ
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วัยรุนที่สุดก็คือ การขาดความคิดตระหนักรอบคอบอยางถี่ถวน โดยเฉพาะทัศนคติซ่ึงเปนเรื่องของ

ความคิด ความเชื่อ ความรูสึกที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยโดยตรง วัยรุนจะเปนวัยที่มี

ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะ คือ การมีคานิยมยอมรับสิ่งแปลกใหม ชอบความทาทาย และไมชอบ

ความลาหลัง ส่ิงเหลานี้จึงเปนเสมือนปจจัยที่ขัดขวางทัศนคติการมองเห็นปญหาที่อาจเกิดขึ้นจาก

การมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยได เพราะดวยธรรมชาติของวัยรุนแลว การกาวล้ําเหนืออดีตที่ถูก

ใหความหมายวาเปนความทันสมัย เชน การมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงอาจถูกมองวาเปน

เรื่องธรรมดา และเปนความแปลกใหมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไดโดยไมผิดศีลธรรมจริยธรรม เพราะบง

บอกถึงความทันสมัยที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงมากกวาในอดีต กลายเปนแหลงธุรกิจที่สามารถ

กอใหเกิดการสรางรายได และผลกําไรอยางมาก เปนตน 

  ถึงอยางไรก็ตามสิ่งที่นาสนใจตามมาก็คือ การเกิดพฤติกรรมที่สอดคลองกับทัศนคติ ซ่ึง

จากผลการศึกษาก็พบวา ทัศนคติมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 คือ หากยิ่งทัศนคติเห็นดวยตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากเทาใด 

แนวโนมที่จะเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ยอมมีมากขึ้นเทานั้น สอดคลองกับ คริช

ศรี สุกากิจ (2547: 8) กลาววา “ทัศนคติมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมสอดคลองตามทัศนคติ

ของตนเอง” และ McGuire  (1969:  200 อางถึงใน พรพิมล  วรวุฒิพุทธิพงศ, 2528: 81  -  116) กลาววา 

“กระบวนการสุดทายของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคือการแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมี

ทัศนคตินั้น ๆ” ดวยเหตุนี้ ทัศนคติจึงมีผลตอการเกิดพฤติกรรมโดยตรง หากทัศนคติเปนไปใน

ทิศทางที่ดี พฤติกรรมก็ยอมดี   หรือมีความเหมาะสม แตในทางกลับกันหากทัศนคติเปนไปใน

ทิศทางที่ไมดี พฤติกรรมก็ยอมไมดี หรือไมมีความเหมาะสม ดังนั้น สําหรับผูท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอ

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงปฏิเสธไดยากมากที่จะไมเขาไปใชบริการรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย และไมมีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลของนักศึกษานี้จึงถูกกําหนดโดยปจจัยสิ่งแวดลอมสวนหนึ่ง และอีกสวนหนึ่งตองเปน

ผลมาจากทัศนคติท่ีมีตอสิ่งนั้น ๆ ดวย หากพวกเขาสามารถปรับตัวไดดี ก็เปนเสมือนการสรางฐาน

เพื่อพัฒนาตนเองในทางท่ีดีสําหรับการเปนผูใหญท่ีมีศักยภาพตอไปได 

  นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญเกินครึ่งถึงรอยละ 60.2 เคยมี

พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย จึงทําใหเห็นไดชัดเจนวาขณะนี้

การยอมรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสังคมไทยไดแพรกระจายลงสูวัยรุนในอัตราที่นากังวลอยางมาก 

แมจะมีนโยบาย มาตรการ และการรณรงคเพื่อใหวัยรุนหางไกลจากอบายมุขเหลานี้แทบทุกเขต

พื้นที่แลวก็ตาม แตก็ยังไมสามารถจัดการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนี้ไดอยางแทจริง อภิปรายไดวา 

วัยรุนเปนวัยแหงความคึกคะนอง อยากรู อยากลอง รูสึกวาตัวเองมีคุณคาเมื่อไดรับการยอมรับจาก
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กลุมเพื่อน และยิ่งเมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดยางกาวเขาไปใกลตัวของวัยรุนมากขึ้น เดินเพียงไมกี่

กาวก็ถึงรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเชนในปจจุบันนี้ ดวยเหตุผลของความสะดวกสบาย 

งายดาย และไมยุงยากซับซอน เพราะรานเหลาจํานวนมากตั้งอยูเรียงรายลอมรอบมหาวิทยาลัยอยาง

โจงแจง ซ่ึงในปจจุบันนี้รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก และเปดเผยตัวตนชัดเจนขึ้นก็ยอม

มีผลทําใหนักศึกษาหันหนาเขาสูวงจรแหงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับ 

กนิษฐา ไทยกลา (2550) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรม

การดื่มของนักเรียน นักศึกษากับความหนาแนนของสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรัศมี 500 

เมตร รอบสถานศึกษา พบวา “นักเรียน/ นักศึกษาที่อยูในบริเวณที่มีรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

หนาแนนจะมีประสบการณการดื่มสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” อาจเปนเพราะความออนดอย

ของการบังคับใชกฎหมายในการเอาผิดผูประกอบการ และการละเลยหนาที่รับผิดชอบของ

สถาบันการศึกษาในการปองกันการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษา ซ่ึงผลในที่สุดจึงถูก

มองวาเปนเรื่องชินตา เกิดการยอมรับมากขึ้น และกลายเปนปกติวิสัยที่สามารถเกิดขึ้นไดในบริเวณ

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพราะกลุมเปาหมายหลักของการทําธุรกิจรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยก็คือ กลุมวัยรุน หรือกลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษานั้น ๆ นั่นเอง 

สอดคลองกับ เครือขายเยาวชนสรางสรรครูทันแอลกอฮอลและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา 

(2552) ที่ไดทําการสํารวจ ทัศนคตินักศึกษาตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสถานที่จําหนายใกล

สถานศึกษา พบวา “รอยละ 76.0 ของนักศึกษา เห็นวารานเหลาที่อยูใกลสถานศึกษาเนนกลุมลูกคา

ท่ีเปนนักศึกษา” ซ่ึงจากผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญมีความตั้งใจจะเขาไปใช

บริการอีกรอยละ 84.4 รวมทั้งผูท่ีไมเคยไปก็มีความตั้งใจจะเขาไปใชบริการรอยละ 13.3 

  อีกทั้งนักศึกษาเปนวัยที่อยูในชวงของวัยรุน เปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง และมีลักษณะพิเศษ

เฉพาะแตกตางออกไปจากกลุมคนวัยอื่น ๆ อยากรู อยากลอง ชอบความทาทาย ดังนั้น การมีส่ิงแปลกใหม

เกิดขึ้นดังเชนรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงไมใชเรื่องยากสําหรับการทดสอบ หรือการลองผิด

ลองถูกของวัยรุนเลย ประกอบกับวัยรุนมักใหคุณคา และความสําคัญกับสังคมนอกบานมากกวา

ครอบครัว โดยเฉพาะเพื่อน หรือกลุมเพื่อน ดังนั้น การสรางความยอมรับในตัวตนของตนเองใน

กลุมเพื่อนจึงเปนเรื่องที่สําคัญของวัยรุนมาก สอดคลองกับ ตรีสุคนธ มาลีแกว (2546:  8-9) กลาววา 

“วัยรุนโดยทั่วไปมักตองการนําตัวเขาไปเกี่ยวพัน หรือมีสวนรวมกับสังคมนอกบานในลักษณะตาง ๆ 

โดยเฉพาะกลุมเพื่อนซึ่งจะขาดเสียไมได เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่ชอบเขาหมู พวก คบเพื่อนเปนกลุม 

 ๆชอบชวยเหลือและใหคําแนะนําแกเพื่อนฝูง มีความตองการที่จะใหตนเองเปนที่ยอมรับของกลุม

เพื่อน” และยิ่งการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงเปนเสมือนแหลงนัดพบปะสังสรรคของวัยรุน 
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หรือนักศึกษาที่สามารถเขาถึงไดงาย และสะดวกที่สุด ส่ิงเหลานี้จึงเกิดผลพวงที่นําไปสูการดื่ม

เครื่องแอลกอฮอลตามกลุมเพื่อน หรือคําชักชวนยุยง เพื่อใหเกิดการยอมรับไดงาย 

  จึงสรุปไดวา ทัศนคติและพฤติกรรมของนักศึกษาขณะนี้ตกอยูในภาวะที่ควรเฝาระวัง และ

ตองใหความสําคัญอยางมาก เพราะทัศนคติถือวาเปนตัวกระตุนที่สําคัญที่ทําใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ 

ท่ีมีความสอดคลองกับทัศนคตินั้น ๆ ตามมา ซ่ึงอายุของนักศึกษาถือไดวาเปนชวงวัยแหงการเรียนรู

คนควาหาความรูเพิ่มเติม เพื่อใชเปนฐานในการประกอบอาชีพตอไปในอนาคต หากตองมาติดอยู

ในวนเวียนอบายมุข หรือสิ่งมอมเมาเหลานี้ อาจทําใหมีผลกระทบตอพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่

ถูกตองและเหมาะสมกับวัยได อีกทั้งกระทบตอการสรางฐานไปสูอนาคตที่ดีของการใชชีวิตแบบ

ผูใหญทําใหตองพบกับอุปสรรคปญหา เกิดความไมสมบูรณแบบในการวางรากฐานของชีวิต ซ่ึง

ยากที่จะยอนเวลากลับมาแกไข ดังนั้น การปรับทัศนคติใหมีความรู ความเขาใจ และความคิดเห็น 

เปนไปในทิศทางที่ถูกตอง และเหมาะสมจึงสําคัญอยางมาก เพื่อนําไปสูการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

ตอไป  

 

5.2.2 การใชบริการ และโอกาสที่จะใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

ตอไปในอนาคต 

จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

(รอยละ 64.2) และตั้งใจจะไปอีก (รอยละ 84.4) รวมทั้งผูท่ีไมเคยเขาไปใชบริการก็มีความตั้งใจจะไป 

(รอยละ 13.3) อภิปรายไดวา ปจจุบันนักศึกษาใหการยอมรับ และเขาใชบริการรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก อีกทั้งผูที่ไมเคยไปก็มีบางสวนที่มีความตั้งใจจะเขาไปใชบริการ 

ซึ่ง Bloom  (1981 อางถึงใน สิทธินันท  เจริญรัตน, 2543: 24) กลาววา “พฤติกรรมดานปฏิบัติ 

(Psychomotor Domain) เปนการปฏิบัติท่ีแสดงออกตอสถานการณหนึ่ง เปนพฤติกรรมขั้นสุดทาย

ท่ีจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยพฤติกรรมดานความรู ทัศนคติเปนพื้นฐาน” สอดคลองกับ กอ สวัสดิ์พาณิชย 

และนาฎเฉลียว สุมาวงศ (2506: 24) กลาววา “พฤติกรรมของบุคคลทุกอยางยอมตองมีสาเหตุ กลาวคือ 

อยู ๆ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมออกไปโดยที่ไมมีสาเหตุ หรือแสดงไปโดยที่ไมมีเหตุผลไมได 

ตนเหตุแหงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเรียกกันวา ส่ิงเรา (Stimulus) ส่ิงเราบางอยางก็เปนสิ่งเราที่มาจาก

ภายนอกกาย บางอยางก็เปนสิ่งที่มาจากภายในกาย” ดังนั้น การมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเปน

สถานที่ซ่ึงอยูใกลชิดกับวงจรชีวิตของนักศึกษามาก จึงเปนเรื่องไมยากนักที่จะดึงดูดนักศึกษาใหเกิด

ความรูสึกอยากรู อยากลองเขาไปใชบริการตามลักษณะนิสัยของชวงวัยรุนที่อยากรู อยากลองเปน

ทุนเดิมอยูแลว สอดคลองกับ ผลการศึกษาของ อารีย  สัตยกุล (2531) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธค และปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
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การใชสถานดิสโกเธคของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา “สาเหตุท่ีทําใหไป

เที่ยวครั้งแรกเนื่องจากอยากหาประสบการณ” นอกจากนี้การเขาถึงที่สะดวกสบาย ไมยุงยาก ซับซอน 

และงายก็ถือวาเปนสิ่งเราที่สําคัญอีกอยางหนึ่งในการกระตุนใหนักศึกษาเขาไปใชบริการรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ ประกอบ ระกิติ (2515: 51) กลาววา “สิ่งแวดลอมตาง ๆ เปน

ส่ิงเราที่กระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกโตตอบ ในลักษณะตาง ๆ กัน ซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคล 

มีผลตอการพัฒนาและการเกิดพฤติกรรมของมนุษย อิทธิพลของสิ่งเรามีผลตอพฤติกรรมเปนอยางมาก” 

เพราะรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ท่ีอยูใกลเคียงกับสถาบันการศึกษา ซ่ึงนับวาเปน

สถาบันหลักในการดําเนินชีวิตของชวงวัยรุนเพื่อศึกษาหาความรู และพัฒนาทักษะใหกับตนเอง 

ดังนั้น วงจรการใชชีวิตในสถาบันการศึกษา และรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจึงเปนเรื่องที่คาบ

เกี่ยวกัน บางครั้งอาจหลีกเลี่ยงไดยาก เพราะตองผาน หรือพบเห็นอยูทุกวันที่มาศึกษาเลาเรียนใน

มหาวิทยาลัยที่มีรานเหลาอยูรอบลอมเปนจํานวนมาก 

  หากมองในมุมของพฤติกรรมผูบริโภค อภิสิทธิ์  ฉัตรทนานนท และจิระเสกข ตรีเมธ

สุนทร(2549: 51 – 57) กลาววา กระบวนการตัดสินใจนาจะมาจากปจจัยดานสถานการณเปนสําคัญ 

เพราะจะเปนการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ และการ

บริโภคผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยมีปจจัยดานสถานการณตาง ๆ คือ วงจรชีวิตของนักศึกษาจะมีความ

เกี่ยวของกับการทํากิจกรรมดาน ๆ ในมหาวิทยาลัย และการจัดงานเลี้ยงสังสรรคกับกลุมเพื่อน รุนพี่ 

รุนนองอยางปฏิเสธไดยากมาก เชน กิจกรรมรับนอง กิจกรรมคืนสูเหยา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม

ประเพณี กิจกรรมเลี้ยงรุน กิจกรรมบายเนียร งานเลี้ยงวันเกิด งานเลี้ยงรับปริญญา เปนตน 

สถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเหลานี้เปนปจจัยที่หนุนเสริมอีกดานหนึ่งที่ทําใหคานิยมไมเหมาะสมข้ึน 

นั่นคือ การใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแหลงสังสรรค เพราะเปนสถานที่ท่ี

สามารถเดินทางสะดวก สวนใหญจะรูจักเปนอยางดี และเงื่อนไขการเขาไปใชบริการไมยุงยาก 

โดยเฉพาะไมตองตรวจบัตรประชาชนเหมือนเชนสถานบันเทิงอื่น ๆ  

  จึงสรุปไดวา การใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาถือวาเปนปญหาที่ไม

ไกลตัวของนักศึกษาในยุคปจจุบันเลย เพราะสถานศึกษาถือวาเปนแหลงพื้นที่ท่ีนักศึกษาใชชีวิตอยู

ในแตละวันอาจมากกวาการใชชีวิตอยูกับครอบครัวก็เปนได ดังนั้น การมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

จึงเปนเสมือนเครื่องมือที่สําคัญในการกระตุน หรือเปนสิ่งเราอยางหนึ่งใหเกิดพฤติกรรมการใชบริการ

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย อันดวยเหตุผลตามลักษณะนิสัยของชวงวัยรุนที่อยากรู อยากลอง 

และการถูกหลอหลอมดวยคานิยมของพวกพอง หรือกลุมเพื่อน รุนพี่ รุนนองเปนหลักในการใช

ชีวิต จึงเปนผลทําใหในกลุมผูท่ีเคยใชบริการแลวก็เกิดการใชบริการซ้ํา และผูท่ีไมเคยใชบริการก็มี

แนวโนมตั้งใจที่จะเขาใชบริการ ซึ่งผลที่อาจเกิดตามมาไดก็คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  
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ท่ีนับวาเปนพฤต ิกรรมอันไมเหมาะสมกับชวงวัยแหงการศึกษาเรียนรู เพราะสิ่งที่เหมาะสมกับชวง

วัยนี้ ก็คือ การเพียรเลาเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะการใชชีวิตใหกับตนเองมากกวาการมี

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมมาเบียดเบียนการดําเนินชีวิตของตนเอง 

 

  5.2.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธ และมีอิทธิพลกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของ

นักศึกษา  

  จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษากําหนดปจจัยเพื่อนํามาหาความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษา

ตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาทั้งหมด 5 ปจจัย รวม 10 ตัวแปร ประกอบดวย 1. ปจจัยดานลักษณะ

สวนบุคคล ไดแก 1.1) เพศ 1.2) อายุ 1.3) ผลการเรียนสะสม 1.4) ระดับชั้นการศึกษา 1.5) ที่อยูอาศัย

ปจจุบัน และ 1.6) รายรับตอเดือน 2. ปจจัยดานภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย 3. ปจจัยดานความ

รับผิดชอบตอตนเอง 4. ปจจัยดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และ 5. ปจจัยดานสัมพันธภาพใน

ครอบครัว แตพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีอีก 1 ปจจัย 

1 ตัวแปร ไดแก ปจจัยดานทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  ผลการศึกษา พบวา  มี 5 ปจจัย 8 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย คือ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับชั้นการศึกษา ท่ีอยู

อาศัยปจจุบัน และรายไดตอเดือน ปจจัยดานภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ปจจัยดานความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ปจจัยดานความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว มี

รายละเอียดโดยพิจารณาดังนี้ 

ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก  

1) เพศมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามเพศที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ

จากผลการศึกษาพบวา เพศชายมีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยในระดับสูงกวา

เพศหญิง จึงสามารถอภิปรายไดวา บริบทของสังคมไทยสวนใหญมีความเชื่อ/ คานิยมวาการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเพศชายเปนเรื่องปกติท่ีสามารถกระทําไดมากกวาเพศหญิง ดังนั้น การเรียนรู 

ประสบการณ ความคิดความเชื่อที่หลอหลอมมานี้จึงทําใหมีผลตอทัศนคติของนักศึกษาชายที่มองเห็น

ผลกระทบของรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งขายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนหลักไดนอยกวาเพศหญิง อีกทั้งโดยลักษณะสวนบุคคลของวัยรุนชายขาดระบบความคิดวิเคราะห

ถ่ีถวน และจะมีความเชื่อมั่นรุนแรงมากกวาวัยรุนหญิง จึงทําใหเมื่อปกใจเชื่ออะไรอยางจริงจังแลวก็
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ยากที่จะลมเลิกความเชื่อมั่นนั้นได เชนเดียวกับความเชื่อวารานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยสามารถ 

มีไดเพื่อเปนแหลงผอนคลายความเครียดจากการเรียน หรือเปนแหลงพบปะสังสรรคสําหรับการใช

ชีวิตของนักศึกษาในยุคปจจุบัน สรุปไดวา เพศชายจะมีแนวโนมมีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) ระดับชั้นการศึกษามีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับชั้นการศึกษา ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวก คือ ยิ่งนักศึกษามีระดับชั้น

การศึกษาที่สูงขึ้นมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

มากขึ้นเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา การที่นักศึกษาไดผานการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผาน

การเรียนรูจากประสบการณ พบเห็นพฤติกรรมตัวอยางที่อาจกลายเปนสิ่งเรากอใหเกิดทัศนคติ

ในทางที่ไมถูกตอง และเหมาะสม เพราะขาดความรอบคอบในการคิด หรือตัดสินใจวาสิ่งใดควร 

หรือไมควร เหมาะสม หรือไมเหมาะสม โดยมองวาเปนเรื่องปกติ เพราะไมเห็นแนวทางการจัดการ

แกไขสิ่งที่เปนปญหา หรือผลกระทบที่เดนชัด และมีผลตอตัวเองโดยตรง จึงไมตระหนักถึงโทษภัย

ท่ีแทจริง เนื่องจากปญหาของการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปนปญหาที่แทรกซึม

คอย ๆ เห็นผล และบางปญหาถูกมองวาเปนเรื่องที่ไกลตัวเกินไป เชน การทะเลาะวิวาท ยก

พวกตีกัน หากไมใชนักเลง หรือมีนิสัยชอบกอเหตุทะเลาะวิวาทก็จะคิดวาเหตุการณแบบนี้ไมมีทาง

เกิดขึ้น หรือการใชสารเสพติด หากไมเคยใชสารเสพติดก็คิดวาไมมีทางที่จะมีโอกาสติดสารเสพติด 

เปนตน สอดคลองกับ อํานวย พิรุณสาร (2538) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดื่มและการใหคุณคา

ของเหลาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีผูขับขี่

มอเตอรไซครับจางจํานวน 20 คน พบวา “กลุมตัวอยางทั้งหมดไมไดมองวาเหลาเปนสิ่งไมดี หรือ

กอผลเสียที่ชัดเจนกลับมา แตเยาวชนสวนหนึ่งยอมรับวา การดื่มเหลาทําใหรางกายออนแอลง 

สูญเสียเงินทอง” ดังนั้น การถูกหลอหลอมจากประสบการณ และความเคยชินที่พบเห็นรานเหลา

เปนจํานวนมากอยูรอบ ๆ มหาวิทยาลัย โดยไมถูกจัดระเบียบ หรือสามารถเอาผิดผูประกอบการได

อยางจริงจัง ก็อาจเปนผลทําใหเกิดความรูสึกวาเปนเรื่องธรรมดาของสังคมในสถาบันการศึกษา

ไปโดยปริยาย การควบคุมตนเองใหมีทัศนคติท่ีเหมาะสมจึงเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง สรุปไดวา 

ระดับชั้นการศึกษายิ่งสูงยิ่งมีอิทธิพลตอการมีทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ท่ีอยูอาศัยปจจุบันมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามที่อยูอาศัยปจจุบัน ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และจากการศึกษา พบวา นักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยมีทัศนคติ
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เชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาที่อยูที่อื่น ๆ จึงสามารถอภิปรายได

วา การอยูอาศัยเพียงลําพัง นอกกรอบการปกครองของพอแมอยางใกลชิด ยอมทําใหนักศึกษามี

อิสระทางความคิด และการตัดสินใจไดมากขึ้น เพราะไมตองอยูในความดูแล หรือคําแนะนําของ

ผูปกครอง ดังนั้น ความอิสระทางความคิดนี้จึงสามารถเกิดขึ้นไดอันเนื่องมาจากคานิยม หรือสังคม

ของกลุมที่ใชชีวิตอยูดวยเปนสวนใหญ  นั่นคือ กลุมเพื่อน ซ่ึงถือวาเปนวัยที่มีความใกลเคียงกัน การ

มองเห็นปญหา หรือสภาพที่แทจริงจึงยังไมรอบคอบเทากับพอแม หรือผูปกครอง และดวยการมี

อิสระทางความคิดเชนนี้โดยขาดการควบคุมดูแลใกลชิดจากพอแม หรือผูปกครอง จึงอาจเปนผลทํา

ใหนักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยมีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยได

มากกวานักศึกษาที่อยูที่อื่น ๆ สรุปไดวา นักศึกษาที่อยูหอพักนอกมหาวิทยาลัยจะมีแนวโนมมี

ทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาที่อยูท่ีอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 

4) รายรับตอเดือนมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามรายรับตอเดือน ท่ีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวก คือ ยิ่งนักศึกษามีรายรับตอเดือนที่

สูงขึ้นมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นเทานั้น 

จึงสามารถอภิปรายไดวา รายรับตอเดือนของนักศึกษาเปนผลพวงทําใหนักศึกษามีเงินใชจายคอนขาง

เหลือเฟอ และขาดความตระหนักรูในการประหยัด อดออมลงเรื่อย ๆ ยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งทําให 

ไมจําเปนตองคิดคํานวณคาใชจายอยางรอบคอบกอนตัดสินใจจายออกไป เพราะตัวเองไมมีปญหา

ทางดานการเงินดังเชนนักศึกษาที่มีรายรับตอเดือนนอย ซึ่งสงผลตอมายังทัศนคติท่ีสืบเนื่องมาจาก

การที่เปนคนขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะหเรื่องตาง  ๆ โดยเฉพาะในเรื่องคาใชจาย ดังนั้น จึง

ทําใหมีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเพราะมองไมเห็นถึงปญหาที่แทจริงอยาง

รอบดาน สอดคลองกับ มนตชัย นินนาทนนท (2543) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่อง

อิทธิพลของสถานเริงรมยท่ีมีผลตอเยาวชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม พบวา “รายไดท่ี

ไดรับเปนตัวบงชี้ทางเศรษฐกิจ และมีผลตอการดํารงชีวิตของนักศึกษา ถามีรายไดมากพอ ทําให

นักศึกษานํารายไดท่ีไดรับไปใชในทางฟุมเฟอย โดยเฉพาะการไปใชในทางที่ไปหาประโยชนใส

ตัว” สรุปไดวา รายรับตอเดือนยิ่งสูงยิ่งมีอิทธิพลตอการมีทัศนคติเชิงบวกของนักศึกษาตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ปจจัยดานภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามภูมิภาคที่ต้ัง

ของมหาวิทยาลัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และจากผลการศึกษาพบวา ภาคกลางและ
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กรุงเทพมหานครสวนใหญจะเห็นดวยตอการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวาภาคอื่น ๆ จึง

สามารถอภิปรายไดวา วัฒนธรรม หรือภูมิประเทศเปนตัวจัดแบงทัศนคติของกลุมตัวอยางได

คอนขางชัดเจน ดวยเหตุผลการใหคุณคาแกเมืองที่มีความเจริญ หากยิ่งเปนพื้นที่ ๆ ใกลเมืองหลวง

มากเทาใด ความแปลกใหม การเปลี่ยนแปลง หรือนวัตกรรมตาง ๆ ยอมมีมากกวาพื้นที่อ่ืน จึง

กลายเปนผลทําใหเกิดคานิยมของวัยรุน หรือการรับรูจนเปนเรื่องปกติชินสายตาไป โดยขาดการ

มองอยางรอบดานถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดงายกวาภาคอื่น ๆ สรุปไดวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูใน

ภาคกลางจะมีแนวโนมมีทัศนคติเชิงบวกตอการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวาภาคอื่น ๆ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยดานความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับความรับผิดชอบ

ตอตนเองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ คือ ยิ่งนักศึกษามี

ความรับผิดชอบตอตนเองนอยเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยมากขึ้นเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา ความรับผิดชอบตอตนเองมีความเชื่อมโยงกับ

ทัศนคติ เพราะเปนปจจัยภายในทางดานอารมณความรูสึก ความคิด ความเชื่อ สอดคลองกับ 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2521: 6 – 9 อางถึงใน สาธร พุทธชัยยงค, 2548: 32) กลาววา “ความรับผิดชอบ

เปนลักษณะนิสัย และทัศนคติของบุคคล ซ่ึงเปนเครื่องมือผลักดันใหบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และทําหนาที่ของตน” ความผิดชอบตอตนเองในชีวิตของการเปนนักศึกษาที่สําคัญ คือ การรับรู

ฐานะ และบทบาทอยางแทจริงของตนเอง เพื่อใหสามารถดํารงตนอยูในฐานะที่ชวยตนเองได รูจัก

วาอะไรผิด อะไรถูก อะไรเหมาะสม ไมเหมาะสม รูจักวิธีการคิดวิเคราะห และไตรตรองอยางรอบคอบ

กอนการตัดสินใจ ซ่ึงความรับผิดชอบจะมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีแตกตางกันไปตามระดับของ

ความรับผิดชอบในแตละบุคคลนั้น สรุปไดวา นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองระดับต่ําจะมี

แนวโนมมีทัศนคติเชิงบวกตอการมีเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยดานความรูสึกมีคุณคาในตนเองมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับความรูสึกมี

คุณคาในตนเองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ คือ ยิ่งนักศึกษา

มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองนอยเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยมากขึ้นเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนพฤติกรรม

ภายในเชนเดียวกับทัศนคติ ซ่ึงยอมมีความเชื่อมโยงถึงกันอยางเลี่ยงไมได สอดคลองกับ Driever 

(1984: 395) กลาววา “ความรูสึกมีคุณคาในตนเองเปนสวนประกอบของทุกความรูสึก และการ

ตอบสนองทางอารมณของบุคคล  บุคคลทุกคนตองการเห็นตนเองมีคุณคาในความคิดของตน” และ 
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คริชศรี สุกากิจ (2547 : 8) กลาววา “ลักษณะการแสดงออกทางดานอารมณท่ีมีผลสอดคลองกับ

ความคิด ความรูสึกจะมีท้ังทางบวกและทางลบโดยบางครั้งบุคคลที่แสดงออกนั้นอาจจะไมรูสึกตัว” 

เนื่องจากนักศึกษาที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงจะสามารถประเมินตนเองกับสิ่งที่ตนเองให

คุณคา หรือใหความสําคัญไดอยางถูกตองและเหมาะสม แตขณะเดียวกันการมีรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยนับวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และไมควรเกิดขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น การที่นักศึกษา

มองเห็นคุณคาในตนเองยิ่งนอยก็ยิ่งทําใหไมสามารถประเมินกับสิ่งที่ตนเองใหคุณคา หรือให

ความสําคัญไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยอาจละเลย หรือมองขามแงท่ีไมดีออกไป ไมสามารถ

มองเห็นถึงปญหา และขอเสียตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไดอยางแทจริงทั้งโดยทางตรงและทางออม เพราะการ

มีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยนับวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม และไมควรเกิดขึ้นในสังคมไทยอยาง

ยิ่ง อันเปนการขัดกับบริบทของสังคมตามจารีต สรุปไดวา นักศึกษาที่มีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง

ระดับต่ําจะมีแนวโนมมีทัศนคติเชิงบวกตอการมีเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัย คือ ทัศนคติของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับสัมพันธภาพ

ในครอบครัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ คือ ยิ่งนักศึกษามี

สัมพันธภาพในครอบครัวนอยเทาใด ก็ยิ่งทําใหนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยมากขึ้นเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา สัมพันธภาพในครอบครัวสูงมีผลทําใหเกิด

ความแตกตางดานทัศนคติ ซึ่งหากเปนไปในทิศทางลบ ก็ยอมกอใหเกิดกลายเปนปญหาขึ้นมาได 

เนื่องจากปฏิสัมพันธ ความผูกพัน หรือความสัมพันธใกลชิด จะเปนสิ่งชวยยึดโยงใหบุคคลมี

เสถียรภาพ/ คุณภาพมากที่สุดภายใตความรัก ความอบอุน ความเขาใจ และความเอื้ออาทรดวยการ

อยูรวมกันเปนครอบครัว ซ่ึงหากนักศึกษาเติบโตขึ้นมาภายในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไมดีก็จะทํา

ใหเปนผลกระทบตอจิตใจ เกิดพฤติกรรม หรือทัศนคติเบี่ยงเบนไปในทางที่ไมเหมาะสมไดมากกวา

นักศึกษามีสัมพันธภาพในครอบครัวดี เพราะสัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิด 

ความเชื่อ และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่สําคัญ สอดคลองกับ พรฤดี นิธิรัตน (2540:  39-40) 

กลาววา “สัมพันธภาพในครอบครัวนับวาเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งตอการกําหนดพฤติกรรม

ของเด็ก” และ “มีผลกระทบดานจิตใจเกิดขึ้นกับสมาชิกที่อยูในครอบครัวทุกคน เชน เด็กที่อยูใน

ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดีมักขาดความรับผิดชอบ ไมเปนมิตรกับคนอื่น วิตก

กังวล และมีความอิจฉา  เปนตน” ดังนั้น ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

ก็แตกตางกันออกไปตามระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของแตละบุคคลที่ถูกหลอหลอม หรือให

การขัดเกลาอบรม สรุปไดวา นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับต่ําจะมีแนวโนมมีทัศนคติ

เชิงบวกตอการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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และพบวา  มี 5 ปจจัย 7 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

และผลการเรียนสะสม ปจจัยดานภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัย ปจจัยดานความรับผิดชอบตอตนเอง 

ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว และปจจัยดานทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดโดยพิจารณาดังนี้ 

  ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก  

1) เพศมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามเพศที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

สอดคลองกับ รุงวิทย มาศงามเมือง และคณะ (2539) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ประกิจ โพธิอาศน (2541) ท่ีได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา “เพศมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชน

ในวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” และจากผลการศึกษา พบวา เพศชายมีพฤติกรรมการดื่มเครื่อง

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยระดับที่สูงกวาเพศหญิง สอดคลองกับ ประภาเพ็ญ 

สุวรรณ และคณะ (2541) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนไทย พบวา “เพศชายเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” และ จิราภรณ เทพหนู (2541) ที่ไดทําการศึกษาวิจัย

เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

พัทลุง พบวา “เพศชายมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 13.03 เทาของเพศหญิง” จึง

สามารถอภิปรายไดวา เนื่องจากนักศึกษาชายมีอิสระในการแสดงออกทางพฤติกรรมตาง ๆ ได

มากกวานักศึกษาหญิง เพราะบริบทของสังคมไทยที่มองวาเพศชายมีความแข็งแรง และสามารถ

กระทํา หรือมีพฤติกรรมบางสิ่งบางอยางในทางลบไดมากกวาเพศหญิง รวมทั้งเพศชายยังมีความ

กลาคิด กลาตัดสินใจ และกลาลองผิด ลองถูก ดังนั้น การมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จึงเปนเสมือนบทพิสูจนความเปนลูกผูชายที่เขมแข็งอยางสมชายชาตรี ดังเชนความเชื่อในอดีตที่

มองวา ผูชายดื่มเหลาเปนเรื่องธรรมดา จึงมีผลมาจนถึงปจจุบันนี้ ทําใหงานวิจัยหลายชิ้นยังพบวา

เพศชายมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวาเพศหญิง สรุปไดวา เพศชายจะมีแนวโนม

เกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวาเพศหญิงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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2) อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย

ของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามอายุท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเชิงบวก คือ ยิ่งนักศึกษามีอายุมากขึ้นเทาใด ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

มากขึ้นเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา อายุท่ีเพิ่มมากขึ้นจะเปนเสมือนการไดเรียนรู และสั่งสม

ประสบการณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากจุดเริ่มตน  และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อใหเกิด

การยอมรับในกลุมเพื่อนวาตนเองเกง คอแข็ง สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลไดในปริมาณมากเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ เพราะหากไมมีพัฒนาการดานการดื่มก็อาจถูกลอเลียนได สอดคลองกับรุงวิทย มาศงามเมือง 

และคณะ (2539) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร” และประกิจ โพธิอาศน (2541) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา “อายุมี

อิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวชนในวัยเรียน หรือวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ” และ สอดคลองกับ จิราภรณ เทพหนู (2540) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพัทลุง พบวา “นักเรียนที่มี

อายุ 18 ปข้ึนไป มีโอกาสเสี่ยงตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 1.54 เทาของนักเรียนที่มีอายุ 

ตํ่ากวา 18 ป” ดังนั้น ยิ่งเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ก็อาจทําใหเกิดแนวคิดที่อยากตัดสินใจทําสิ่งใด ๆ ได

อยางอิสระ เพราะมีความกาวยางสูความเปนผูใหญเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีพฤติกรรมหลายอยาง

ตามที่มีความตองการที่สามารถตอบสนองความสุขของตนเองได โดยไมคํานึงถึงผลกระทบใด ๆ 

ท้ังสิ้น ใหคุณคาแกเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาเปนสิ่งที่ทําใหเพื่อนยอมรับ และใชการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลสังสรรค สรางความสนุกสนานในการรวมกลุม สอดคลองกับ อํานวย พิรุณสาร (2538) 

ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดื่มและการใหคุณคาของเหลาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร พบวา 

“การดื่มเหลาของเยาวชนที่ศึกษา เปนกิจกรรมที่สรางความเพลิดเพลินในชีวิตประจําวัน สามารถ

เขาถึงไดงายโดยเยาวชนอาศัยเหลาเปนสิ่งที่ทําใหมีเพื่อน และใชการดื่มเหลา เพื่อสรางความ

สนุกสนานในการรวมกลุม” สรุปไดวา ยิ่งนักศึกษามีอายุมากขึ้นยิ่งมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3) ผลการเรียนสะสมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามผลการเรียนสะสมที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ คือ ยิ่งนักศึกษามีผลการเรียนต่ํา

เทาใด ก็ยิ่งมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น
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เทานั้น สอดคลองกับ ประกิจ โพธิอาศน (2541) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา “ผลการเรียน

มีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน” จึงสามารถอภิปรายไดวา นักศึกษาที่มีผลการ

เรียนต่ําจะไมใหความสําคัญกับเรื่องเรียนเทาที่ควร ดังนั้น จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรม เพื่อใหเกิด

การยอมรับในหมูพวกพอง/ กลุมเพื่อนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเขากลุมที่ใชเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เปนตัวประสานจึงเปนสิ่งกระตุนที่นักศึกษากลุมนี้สามารถเขาถึงไดงายมากกวานักศึกษาที่มีผลการ

เรียนดี และดวยเหตุผลการขาดแรงจูงใจในการศึกษาเลาเรียน มองเห็นคุณคาจากการเรียนนอยจึงใช

ชีวิตตามความตองการเพื่อตอบสนองความสุขของตนเองเปนหลักเทานั้น หมายความวา อยากทํา

อะไรก็ทําโดยไมคิดถึงผลกระทบที่จะไดรับตามมา เชน การไปดื่มเหลาอาจทําใหต่ืนสาย ขาดความ

กระตือรือรน เรียนหนังสือไมรูเรื่อง เปนตน ผลการเรียนสะสมเปนเสมือนตัวบงชี้ประเมินคาของ

ความเปนนักศึกษาโดยผานหลักเกณฑท่ีใหการยอมรับคิดเปนตัวเลขคาเฉลี่ย ดังนั้น หากนักศึกษา

ขาดแรงกระตุนตรงนี้ คือ มีผลการเรียนสะสมนอย ก็อาจเปนผลทําใหเกิดความทอใจ ไมต้ังใจเรียน 

ไมเขาเรียน ใชชีวิตไปกับการแสวงหาความสุขใหกับตัวเองมากกวา จึงมีผลสงตอมายังการ

แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดงายกวานักศึกษาที่มีผลการเรียนสะสมดี เพราะนักศึกษา

กลุมนี้จะรูจักวิธีการควบคุมตนเองใหอยูในลูทางที่เหมาะสมไดเปนอยางดีมากกวานักศึกษาที่มีผล

การเรียนต่ํา สรุปไดวา ยิ่งนักศึกษามีผลการเรียนสะสมตํ่าก็ยิ่งมีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ปจจัยดานภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมของนักศึกษาจะมีความ

แตกตางกันออกไปตามภูมิภาคที่ต้ังของมหาวิทยาลัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และจากผล

การศึกษาพบวา ภาคใตสวนใหญจะมีระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบ

ร้ัวมหาวิทยาลัยของนักศึกษามากกวาภาคอื่น ๆ จึงสามารถอภิปรายไดวา วัฒนธรรม ภูมิอากาศ หรือ

ภูมิประเทศเปนตัวจัดแบงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางไดคอนขางชัดเจน ซ่ึงภาคใตเปนพื้นที่ ๆ 

ติดตอกับชายแดน จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ

ประเทศ เพราะมีความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ทะเล เกาะ ภูเขา ฯลฯ จึงเปน

ผลทําใหเกิดการหลั่งไหลเขามาของนักทองเที่ยว ดังนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงสามารถหาซื้อได

งายเพราะมีไวเพื่อรองรับการพักผอนของนักทองเที่ยวจนกลายเรื่องปกติ คนในพื้นที่จึงเกิด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สงผลตอเปนคานิยมในกลุมนักศึกษาที่เกิดความเคยชินตอ

การมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สรุปไดวา นักศึกษาที่ศึกษาอยูในภาคใตจะมีแนวโนม
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มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมากกวาภาคอื่น ๆ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยดานความรับผิดชอบตอตนเองมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับปจจัยดานความรับผิดชอบ

ตอตนเองที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ คือ ยิ่งนักศึกษา 

มีความรับผิดชอบตอตนเองนอยเทาใด พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาก็ยิ่งเพิ่มมากเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา ความรับผิดชอบตอตนเอง

เปนฐานะการรับรูตนเองของบุคคลถึงบทบาทหนาที่ท่ีตองทําใหสมบูรณ และกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดทั้งตอตนเองและสังคม เปนเสมือนแนวทางในการควบคุมความประพฤติของตนใหเปนไป 

ในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม สอดคลองกับ กอ สวัสดิพานิช (2519 อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมวิชาการ, 2542:  4) กลาววา “ความรับผิดชอบตอตนเองคือการควบคุมตนเองใหปฏิบัติหนาที่

ไดผลสมบูรณ ท้ังนี้รวมไปถึงความรับผิดชอบเปนการควบคุมพฤติกรรมของตนใหถูกตองตาม

กฎเกณฑดวย” และ จรูญ สุภาพ (2520 อางถึงใน สาธร พุทธชัยยงค, 2548:  29) กลาววา 

“ความรับผิดชอบนี้เปนสิ่งที่เกื้อหนุนใหบุคคลปฏิบัติตามหนาที่ของตน โดยไมมีการบังคับเขมงวด

จากผูอ่ืน” ดังนั้น ความรับผิดชอบตอตนเองจึงเปนเสมือนตัวควบคุมพฤติกรรมใหมีความเหมาะสม

ไดเปนอยางดีอีกวิธีการหนึ่ง และเนื่องจากนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองต่ํา จะเปนบุคคลที่

ขาดการควบคุมตนเองอยางมาก ไมสนใจ หรือไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองเทาที่ควร และ

ยิ่งละเลยความรับผิดชอบ ไมสนใจ หรือไมสามารถควบคุมตนเองเชนนี้ก็ยิ่งทําใหเลือกปฏิบัติ หรือ

แสดงพฤติกรรมในสิ่งที่ตนเองพึงพอใจมากกวาการคํานึงถึงความรับผิดชอบในทุก ๆ เรื่องที่เปน

ประโยชนทั้งตอตนเอง หรือตอผูอื่นก็ตาม เชน  การไมรูจักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให

สมบูรณแข็งแรงจึงทําใหเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลเพื่อตอบสนองความสนุกสนานชั่วคราวกับ

กลุมเพื่อน เปนตน แตในทางตรงกันขามหากบุคคลใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอตนเองก็

จะเลือกปฏิบัติ หรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเทานั้น สอดคลองกับ ไชยรัตน ปราณี (2531:  54) 

กลาววา “บุคคลที่มีความรับผิดชอบในตนเองยอมจะไตรตรองดูใหรอบคอบกอนวา ส่ิงที่ตนทําลง

ไปนั้นจะมีผลดีผลเสียหรือไม และจะเลือกปฏิบัติแตส่ิงที่กอใหเกิดผลดีเทานั้น” ส่ิงเหลานี้ลวนเกิด

ข้ึนมาจากการคิด และวิเคราะหไตรตรองอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจทําอะไรลงไป ดังนั้น 

นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองสูง ตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเปนอยางดี คือ ต้ังใจ

ศึกษาเลาเรียนหาความรูเพิ่มเติม ก็ยอมเปนบุคคลที่รูจักคิดวิเคราะหถึงผลดีผลเสียจากการที่มี

พฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวานักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองต่ํา โดยอาจมอง
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วาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมไดกอใหเกิดประโยชนอันใด นอกจากมีแตผลเสีย จึง

เปนผลใหเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอลในทิศทางตรงกันขาม หรือสวนทางกันกับความ

รับผิดชอบในตนเอง กระบวนการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงเกิดขึ้นไดภายใตระดับความ

รับผิดชอบตอตนเอง สรุปไดวา นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบตอตนเองระดับต่ําจะมีแนวโนมเกิด

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลา

รอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับของสัมพันธภาพ 

ในครอบครัวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงลบ  คือ ยิ่งนักศึกษา

มีสัมพันธภาพในครอบครัวนอยเทาใด พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาก็ยิ่งเพิ่มมากเทานั้น จึงสามารถอภิปรายไดวา สัมพันธภาพในครอบครัว

เปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถกําหนดพฤติกรรมของมนุษยได หากวัยรุนเติบโตขั้นมาใน

ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีก็จะทําใหทราบวาสิ่งใดควรทํา ไมควรทํา แตในทางตรงขามหาก

เติบโตมาในครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ไมดีก็จะไมใหความสําคัญตอสิ่งที่ตนเองทําวาจะกระทบ 

หรือสงผลเสียหายอยางไรบาง ซ่ึงสัมพันธภาพในครอบครัวจะเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนทิศทาง

ของความรูสึก และความคิดที่มีตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สงผลตอมาใหเกิดพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยได สอดคลองกับ รุงวิทย มาศงามเมือง และ

คณะ (2539) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา “ความสัมพันธของผูปกครองมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ของเยาวชนในวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ” และประกิจ โพธิอาศน (2541) ท่ีไดทําการศึกษา

วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบวา ครอบครัวมีอิทธิพลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน รวมทั้ง 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ (2541) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การดื่มแอลกอฮอลในเยาวชนไทย พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวที่ไมดีเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจดื่ม

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจึงมีความแตกตางกันออกไปตามระดับสัมพันธภาพในครอบครัวที่

แตกตางกัน สรุปไดวา นักศึกษาที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวระดับต่ําจะมีแนวโนมเกิดพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 ปจจัยดานทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา คือ พฤติกรรมการดื่ม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาจะมีความแตกตางกันออกไป

ตามระดับปจจัยดานทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยที่ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติ 0.05 และมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงบวก คือ ยิ่งนักศึกษามีทัศนคติของนักศึกษาตอราน

เหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยสูงเทาใด พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยของนักศึกษาก็ยิ่งเพิ่มมากเทานั้น สอดคลองกับ รุงวิทย  มาศงามเมือง และคณะ 

(2539) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนในเขต

กรุงเทพมหานคร” และ ประกิจ โพธิอาศน (2541) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลเชิง

บวกตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 

“ทัศนคติมีความสัมพันธกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของเยาวนในวัยเรียนอยางมีนัยสําคัญ” จึง

สามารถอภิปรายไดวา ทัศนคติเปนสภาวะความพรอมทางดานจิตใจ และความคิดในการแสดง

ออกมาเปนพฤติกรรม ซ่ึงทัศนคติมีสวนในการกําหนดทิศทางของพฤติกรรมที่มีอิทธิพลโดยตรง 

ดังนั้นหากเกิดทัศนคติเชิงบวก โอกาสที่จะมีพฤติกรรมสอดคลองกับทัศนคติท่ีเกิดขึ้นนั้นก็ยอม

เปนไปไดมากกวาการเกิดทัศนคติเชิงลบ สอดคลองกับ จิราภรณ  เทพหนู (2540) ที่ไดทําการศึกษา

วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด

พัทลุง พบวา “นักเรียนที่มีทัศนคติเชิงบวกตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสี่ยงตอการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปน 55.32 เทาของนักเรียนที่มีทัศนคติเชิงลบ” เพราะนักศึกษาที่มีทัศนคติเชิง

บวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยจะมองไมเห็นถึงปญหา หรือผลกระทบใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ

มีรานเหลารอบสถานศึกษาไดอยางถี่ถวนรอบดาน จึงเปนผลทําใหเกิดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลซ่ึงเปนสินคาหลักของธุรกิจรานเหลาที่ตองการขายใหแกกลุมเปาหมายที่เปนนักศึกษา

ไดงาย ดวยเหตุนี้โอกาสในการเปนนักดื่มหนาใหม และพัฒนาตนจนกลายเปนเซียนนักดื่มจึงเปน

เรื่องที่ไมยากเลยสําหรับนักศึกษาที่มีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย เพราะ

นักศึกษากลุมนี้จะไมสามารถมองไกลเชื่อมโยงไปถึงปญหาที่แทจริงได แตจะมองไปในลักษณะที่

เปนทิศทางบวกกับการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยเสียมากกวา จึงกลายเปนภาวะการเกิด

พฤติกรรมตอบสนองความสุขภายใตทัศนคติของตนเองที่มีความสอดคลองกัน สรุปไดวา นักศึกษา

ท่ีมีทัศนคติเชิงบวกตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยระดับสูงจะมีแนวโนมเกิดพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  นอกจากนี้ ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยเพื่อนํามาหาความสัมพันธกับสุขภาวะของนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 1 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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  5.2.4  ผลกระทบดานสุขภาวะของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน

รานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

  ผลการศึกษา พบวา ปจจัยดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกับ 

สุขภาวะของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 

มีรายละเอียดดังนี้ 

สุขภาวะของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยจะมีความแตกตางกันออกไปตามระดับปจจัยดานพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงสามารถอภิปรายไดวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุหลักของ

การเกิดโรคทางกาย เมื่อสุขภาวะทางกายขาดความสมดุล สุขภาวะทางจิตใจก็ยอมเกิดความผิดปกติ

ข้ึนดวย เชน เปนทุกขเพราะรางกายเปนโรค เปนตน และโอกาสของการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมก็

มีนอยลงไป รวมทั้งสุขภาวะทางปญญา (จิตวิญญาณ) ก็มีปญหาอันเนื่องมาจากการทําลายของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีสวนในการทําลายระบบสมอง หรือประสาท สอดคลองกับ อํานวย พิรุณสาร 

(2538) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การดื่มและการใหคุณคาของเหลาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร 

พบวา “มีเยาวชนสวนหนึ่งยอมรับวาการดื่มเหลาทําใหรางกายออนแอลง” และ บุญเสริม หุตะแพทย 

และกิตติภา สุวรรณรัตน ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสุราในฐานปจจัยรวมการเกิด

ปญหาความรุนแรงในครอบครัว พบวา “ผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสวนใหญในทุกภูมิภาคเห็นดวย

วาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลทําใหสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจลดลง” ซึ่งการเกิด

พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยโดยเฉพาะการแสดงออกผานทางรางกายลวนแลวยอมมีความเชื่อมโยง

กับสุขภาวะแทบทั้งสิ้น และยิ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลซ่ึงมีผลตอรางกายโดยตรง เพราะตอง

อาศัยชองทางของรางกายเปนทอลําเลียงเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาสูรางกายนั้น หากมองอยางเปน

ระบบจะเห็นไดวาสุขภาวะสามารถขาดความสมดุลไดทันที เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอ

อาการเจ็บปวยของรางกาย จึงสงผลตอทางดานจิตใจโดยตรง เชน ความรูสึกซึม เศรา เปนตน ซ่ึงหัวใจ

สําคัญของการมีสุขภาวะที่ดี คือ ความสมดุลของสุขภาวะ ดังนั้น หากนักศึกษามีพฤติกรรมการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ยอมมีผลโดยตรงตอสุขภาวะอยางแนนอน สรุปไดวา นักศึกษาที่มีพฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีแตกตางกันจะเกิดสุขภาวะตางกันไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

  5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของนักศึกษาตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย พฤติกรรม

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยและสุขภาวะของนักศึกษา” ผูศึกษา 

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1.1 มหาวิทยาลัยควรออกกฎระเบียบชัดเจน และนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง 

เพื่อปองกันการเขาใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยกําหนดบทลงโทษตาม

ระดับความถี่และความเหมาะสมของการมีพฤติกรรม เริ่มตนจากการตัดคะแนนความประพฤติ 

ตักเตือน แจงผูปกครองใหทราบเพื่อปรับแตงพฤติกรรมของนักศึกษาใหเปนไปตามบทบาทอยาง

เหมาะสมตอไป โดยใชวิธีการแตงตั้งเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยนอกเครื่องแบบคอยสอดสอง เปน

หูเปนตาอยางใกลชิด เพื่อปองกันการเขาใชบริการของนักศึกษา และประสานงานกับตํารวจ

โดยตรง กรณีพบนักศึกษาที่มีอายุตํ่ากวา 20 ปเขาใชบริการ อันเปนแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการ

ใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

5.3.1.2 มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนการจัดอบรม หรือกิจกรรมตอตานการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนชองทางใหนักศึกษาไดตระหนักถึงการใชชีวิตตาม

บทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม ทราบถึงผลกระทบของวงจรเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาทิ 

อันตรายจากการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย สุขภาวะที่ไดรับหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เปนตน โดยสะทอนออกมาในรูปแบบที่วัยรุนเขาใจไดงาย เชน หนังสั้น ละคร เพลง การตูน ฯลฯ 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมสรางสรรคใหแกนักศึกษา โดยเนนบรรยากาศที่สนุกสนาน ต่ืนเตน ไมเครียด 

และรูสึกผอนคลาย เพื่อดึงดูดใหนักศึกษาใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยไดอยางถูกตอง และมีความ

เหมาะสม 

5.3.1.3 มหาวิทยาลัยตองเปนหนวยงานหลักในการตอสูกับธุรกิจรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัยจนถึงที่สุด โดยดูแลสอดสองเปนหูเปนตารานเหลาที่ผิดกฎหมาย แจงใหเจาหนาที่ 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ และชวยแกปญหาสิ่งที่เกิดขึ้น เชน ตํารวจ สารวัตรนักเรียนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ใหดําเนินการไปตามตัวบทกฎหมายที่ถูกกําหนดไว  

5.3.1.4 การสรางความรวมมือกับชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย โดยเปดเวทีสาธารณะ

เพื่อหาขอยุติในการแกไขปญหาธุรกิจรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยรวมกัน รวมถึงการเผยแพร

ความรูดานผลกระทบของการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยใหชุมชนไดทราบ อาจทําเปนแผนพับ

เล็ก ๆ ท่ีสามารถสื่อสารเขาใจงาย เพื่อปองกันการสนับสนุน และการเขาใชบริการของชุมชน
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โดยรอบเอง อันจะเปนเสมือนการตอสายปานใหกับธุรกิจรานเหลารั้วมหาวิทยาลัยยังคงอยูตอไปได 

แมกลุมเปาหมายจะไมใชนักศึกษาเปนหลักก็ตาม 

5.3.1.5 ภาครัฐควรควบคุมสื่อในการโฆษณาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยาง

เครงครัด และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมอยางแทจริงในทุกชองทาง อาทิ โทรทัศน 

นิตยสาร วิทยุ อินเตอรเนต ฯลฯ เพราะในปจจุบันการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถ

พบเห็นไดท่ัวไป อีกทั้งกลยุทธในการทําธุรกิจนี้ยังขยายออกไปในทางเชิง CSR หรือในเชิงธุรกิจ

สรางสรรค เพื่อกระตุนความรูสึกกลุมลูกคาใหเกิดมุมมองที่ดี จึงเปนผลทําใหผูท่ีรับสื่อดานนี้ขาด

ความตระหนักจนมองขามผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางแทจริง และกลายเปนเรื่องชินตา

ที่เกิดขึ้นเปนปกติภายในสังคม 

 

  5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป 

  สําหรับการศึกษาคร้ังตอไป ควรมีการเพ่ิมประเด็นในการศึกษาดังนี้ 

5.3.2.1 ควรขยายกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่มหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และมองเห็นถึงปญหา

ทั้งหมดของการมีรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยอยางรอบดาน ไมใชเฉพาะผลกระทบที่อาจจะ

เกิดขึ้นตอนักศึกษาเพียงอยางเดียว 

5.3.2.2 ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหเห็นขอเสนอแนะที่

หลากหลาย และแนวทางใหม ๆ จากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เชน การจัด

ประชุม Focus Group ประมาณ 8  – 10 คน การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เปนตน เพื่อใหไดขอมูลเชิง

คุณภาพมาหนุนเสริมขอมูลเชิงปริมาณใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความทันสมัยเหมาะสม

กับชวงเวลาในปจจุบันที่กําลังกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

   

   



 

 

 
บรรณานุกรม 

 

กมลรัตน หลาสุวงษ.  2527.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: ศรีราชา. 

กนิษฐา ไทยกลา.  2550.  การศึกษาเปรียบเทียบความชุกและพฤติกรรมการดื่มของนักเรียน

นักศึกษากับความหนาแนนของสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในรัศมี  

500 เมตร รอบสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยปญหาสุรา.  

กฤษณ ทองเลิศ.  2539.  พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงของนักศึกษาวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. 

กรมการศาสนา.  2521.  คูมือสอนจริยศึกษาระดับวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: การศาสนา. 

กรมสุขภาพจิต.  2555.  สถานการณและแนวโนมความเจ็บปวยทางจิตของคนไทย.  คนวันที่  

16 มกราคม 2555 จาก http://www.dmh.moph.go.th/trend.asp 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ.  2542.  การสังเคราะหรูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย

ดานความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง.  กรุงเทพมหานคร: กองวิจัยทางการศึกษา. 

กอ สวัสดิ์พาณิชย และนาฏเฉลียว สุมาวงศ.  2506.  วิชาครูตอน 3: จิตวิทยา.  กรุงเทพมหานคร:  

คุรุสภา. 

กันยา สุวรรณแสง.  2542.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: อักษรพิทยา.  

กุลวรรณ วิทยาวงศรุจิ.  2526.  ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวกับการปรับตัว.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล.  2540.  พลังแหงความเชื่อมั่น (Self esteem).  กรุงเทพมหานคร:  

ที.พี.พริ้นท.   

คริชศรี สุกากิจ.  2547.  ทัศนคติและพฤติกรรมการใชจายผานบัตรเครดิต ศึกษากรณีพนักงาน

ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ.  การศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

เครือขายเยาวชนสรางสรรครูทันแอลกอฮอลและมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา.  2552.   

 การสํารวจทัศนคตินักศึกษาตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสถานที่จําหนายใกล

สถานศึกษา 45 มหาวิทยาลัย.  กรุงเทพมหานคร: เครือขายเยาวชนสรางสรรครูทัน

แอลกอฮอล. 



 
 

139

จิรนันท อนันตไทย.  2548.  ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในครอบครัวกับความคิดเห็นตอ

วัฒนธรรมไทย ศึกษากรณีวัยรุนทั่วไป และวัยรุนในถนนขาวสาร. วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จิราพร เชาวนประยูร. 2530. วัยรุนกับดิสโกเธค ทัศนคติของกลุมผูปกครอง และกลุมวิชาชีพ 

ท่ีเกี่ยวของ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

จิราภรณ เทพหนู.  2540.  ปจจัยที่มีผลตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย สายสามัญศึกษาใน จังหวัดพัทลุง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ฉลอง ภิรมยรัตน.  2521.  จิตวิทยาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ประจักษการพิมพ. 

ชยาพร ล้ีประเสริฐ.  2535.  ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมที่มีตอการเห็นคุณคาในตนเองของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ไชยรัตน ปราณี.  2531.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม และ 

ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษา  

โดยการสอนแบบซินทิเคตกับการสอนตามคูมือครู.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

ดวงเดือน พันธุมนาวิน.  2529.  การวัดทัศนคติ. ใน เอกสารประกอบการฝกอบรมการวิจัยชั้นสูง 

ทางพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ตรีสุคนธ มาลีแกว.  2546.  การศึกษาทัศนคติตอการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวของวัยรุนตอนตน 

ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ธารีรัตน ยิ่งยง.  2542.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ความสามารถในการคิด

แกปญหาสิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ท่ีเรียนดวยการสอนแบบโครงการประกอบการประชาสัมพันธกับนักเรียนที่เรียนดวย

การสอนตามคูมือของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ทรงเกียรติ์ ปยะกะ และเวทิน ศันสนียเวทย.  2540.  ยิ้มสูเรียนรูยาเสพติด.  พิมพครั้งที่ 3.  

กรุงเทพมหานคร: มติชน. 

เทพนม เมืองแมน.  2529.  พฤติกรรมองคการ.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 



  

 

140

เทพินทร พัชรานุรักษ.  2541.  พฤติกรมการบริโภคสุรา : ทบทวนองคความรู สถานการณ และ 

ปจจัยที่เกี่ยวของภายใตโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสูสุขภาพที่ยืนยาว.  นนทบุรี:  

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 

นิวัต กลิ่นงาม.  2552.  การสรางสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี.  เพชรบุรี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี. 

นิศา ชูโต, วิมลศิริ ชํานาญเวช, ขัตติยา กรรณสูต และธัญญา สนิทวงศ ณ อยุธยา.  2545.  รายงาน

การวิจัยการศึกษาเพื่อหามาตรการชวยเหลือเด็กที่มีปญหา เนื่องจากการมีพอหรือแม

เพียงฝายเดียว.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน

เยาวชนแหงชาติ. 

นอยนภา สินธุบดี.  2530.  อิทธิพลของดิสโกเธคที่มีตอเยาวชนวัยรุน: ศึกษากรณีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนมัธยม สังกัดกองการมัธยม กรมสามัญศึกษา ในเขต

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

บุญเสริม หุตะแพทย และกิตวิภา สุวรรณรัตน.  2546.  รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของสุรา 

ในฐานะปจจัยรวมการเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร:  

ศูนยพิทักษสิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง. 

ประกอบ ระกิติ.  2515.  จิตวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ. 

ประกิจ โพธิอาศน. 2541.   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประภากร โกมลมิศร.  2544.  ความตองการแรงจูงใจ และการเห็นคุณคาในตนเองของประชาชน

ยากจนของชุมชนมหาวงษ อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ.  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  2526.  ทัศนคติ : การวัดการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมอนามัย.  พิมพครั้งที่ 2. 

กรุงเทพมหานคร: พีระพัธนา. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ และคณะ.  2541.  การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮฮลในเยาวชนไทย.  กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ และสวิง สุวรรณ.  2536.  พฤติกรรมศาสตร พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศึกษา.  

กรุงเทพมหานคร: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พรพิมล เจียมนาครินทร.  2539.  พัฒนาการวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: ตนออ แกรมมี่. 

พรพิมล วรวุฒิพุทธพงศ.  2528.  จิตวิทยาสังคมรวมสมัย.  กรุงเทพมหานคร: สยามศึกษา.



 
 

141

พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย.  2530.  ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 

พรฤดี นิธิรัตน.  2540.  ปจจัยที่สัมพันธกับการถูกกระทําทารุณกรรมของเด็กในครอบครัว:  

ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พิจิตรา พงษจินดากร.  2525.  การทดลองสอนความรับผิดชอบแกเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปญญา

ตางกันโดยวิธีกลุมสัมพันธ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พิบูล ทีปะปาล.  2545.  การโฆษณาและการสงเสริมการขาย.  กรุงเทพมหานคร: มิตรสัมพันธ 

กราฟฟค. 

ภานุพงศ คงชัย และคณะ.  2554.  ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการสงเสริม

สุขภาพของผูสูงอายุท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนไทรงาม ตําบลบอยาง 

อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา.  สงขลา: วิทยาลัยพยายามบรมราชชนนี.  

ภัทรภร พลพนาธรรม.  2552.  การกระจายตัวของจุดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยรอบ

มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยวิจัยปญหาสุรา.  

มนตชัย นินนาทนนท.  2534.  อิทธิพลของสถานบันเทิงเริงรมยท่ีมีตอเยาวชนในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม.  เชียงใหม: คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาการสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

มณฑารพ ศรีเบ็ญรัตน.  2551.  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  การศึกษาอิสระมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

ยิ่งยง ยุทธศักดิ์.  2539.  พฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่มีลักษณะครอบครัวและสัมพันธภาพใน

ครอบครัวตางกัน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร. 

ราชบัณฑิตสถาน.  2539.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525.  พิมพครั้งที่ 14.  

กรุงเทพมหานคร: อักษรทัศน. 

รุงวิทย มาศงามเมือง และคณะ.  2539.  รายงานวิจัยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน 

ในกรุงเทพมหานคร.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.



 
 

142

เรณู นาคสุทธิ์.  2549.  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลกับการมี

เพศสัมพันธของเยาวชนในเขต อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี.  การศึกษาอิสระ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

วรนุช จันทรอุไร.  2544.  พฤติกรรมหลังการดื่มสุรากับการมีเพศสัมพันธของผูติดเชื้อเอดส 

คลินิกนิรนาม ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วัจนีย ศรีธรรมยศ.  2539.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: ศูนยรวมหนังสือกรุงเทพ. 

วิเชียร เกตุสิงห.  2543.  หลักการสราง และการวิเคราะหเครื่องมือที่ใชในการวิจัย.  

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

วิทวัส รุงเรืองผล.  2545.  หลักการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

วินัดดา ปยะศิลป.  2546.  ครอบครัววัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว. 

วิพุธ พูลเจริญ.  2544.  สุขภาพ: อุดมการณและยุทศาสตรทางสังคม.  พิมพครั้งที่ 2.  

กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

วิพัฒน รักษาเคน.  2531.  ความสํานึกในความรับผิดชอบ และความสามารถในการแกปญหาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดขอนแกน.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.  2538.  กลยุทธการตลาดและการบริหารการตลาด.  กรุงเทพมหานคร: 

พัฒนาศึกษา. 

ศรีทับทิม พานิชพันธ.  2527.  สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว: รวมบทความเกี่ยวกับการสวัสดิการ

ครอบครัวและเด็ก.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศรีรัช ลาภใหญ.  2549.  การพัฒนาองคความรู มาตรการทางสังคมและปจจัยแวดลอมในสถาน 

ศึกษาเพื่อแกปญหาการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย.  

กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และศูนยวิจัยปญหาสุรา  

ศรีรัช ลาภใหญ.  2552.  การศึกษา การรับรู และทัศนคติตอการมีสวนรวมของเยาวชนตอการยับยั้ง

ปญหาและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร: 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต.



 
 

143

ศรีเรือน แกวกังวาล.  2540.  จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกชวงวัย.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ.  2543.  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน.  กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์. 

สถาบันสงเสริมสุขภาพคนไทย.  2541.  ปฏิรูปแนวคิดคนไทย : สุขภาพมิใชโรงพยาบาล.  

พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

สมภพ เรืองตระกูล.  2546.  คูมือจิตเวชศาสตร.  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเรือนแกว. 

สมสกล ใจโกศลกิจปกรณ.  2546.  การศึกษาอุปสงคสวนบุคคลของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเขต

กรุงเทพมหานคร.  ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สมัย ศิริทองถาวร.  2544.  การปลูกฝงพัฒนาการดานจิตวิญญาณแกบุคคลผูมีพัฒนาการชา.  

กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 

สาธร พุทธชัยยงค.  2548.  ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรมปองกันการดื่มเครื่องดื่มผสม

แอลกอฮอลของนักเรียนชายระดับชวงชั้นที่ 4 ในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สายพิณ สาประเสริฐ.  2544.  ความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการดื่มสุราของ

นักเรียนนายสิบทหารบก.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2540.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับราง.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน. 

สิทธิโชค วรานุสันติกุล. 2529. จิตวิทยาการจัดการพฤติกรรมมนุษย.  นครปฐม: มหาวิทยาลัย

ศิลปากร. 

สิทธินันท เจริญรัตน.  2543.  พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สุชาดา สุธรรมรักษ.  2531.  เอกสารประกอบการสอน จต. 101 จิตวิทยาเบื้องตน.  

กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ปทุมวัน. 

สุโท เจริญสุข.  2520.  จิตวิทยาวัยรุน.  กรุงเทพมหานคร: เทพนิมิตการพิมพ. 

สุธีรา นุยจันทร.  2530  การศึกษาบทบาทของครอบครัวในการดูแลครอบครัวผูสูงอายุ: ศึกษากรณี

เฉพาะครอบครัวผูใชบริการศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุดินแดงและครอบครัว

สมาชิกชมรมผูสูงอายุ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.



 
 

144

สุพัตรา สุภาพ.  2546.  ปญหาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

สุพัฒน ธีรเวชเจริญชัย.  2544.  รวมพลังขจัดสิ้นยาเสพติด.  นนทบุรี: กรมสุขภาพจิต  

 กระทรวงสาธารณสุข. 

เสรี วงษมณฑา.  2546.  หลักการโฆษณา.  กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร. 

โสภา ชปลมันท.  2534.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

โสภา พิชญะโสภณ.  2542.  การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับการเลี้ยงดูบุตร: ศึกษากรณี

เฉพาะผูประกอบอาชีพในสถานบันเทิงเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.  วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

องคการอนามัยโลก.  2550.  ความหมายของสุขภาวะ สุขศึกษา.  คนวันที่ 24 สิงหาคม 2554  

จาก http://preaw03.blogspot.com/2011/08/blog-post.html 

อนุรักษ บัณฑิตยชาติ และคณะ.  2542.  การสํารวจทางระบาดวิทยาของความผิดปกติทางจิต 

และความรูเจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประชาชนไทย.  

กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต. 

อเนกกุล กรีแสง.  2515.  จิตวิทยาการศึกษา.  พิษณุโลก: วิทยาลัยวิชาการศึกษา. 

อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท และจิระเสกข ตรีเมธสุนทร.  2549.  หลักการตลาดเพื่อธุรกิจ. 

กรุงเทพมหานคร: เสริมมิตร. 

อมรรัตน สัตบุษย.  2546.  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก การใชเวลาในครอบครัวอยางมีคุณภาพ และสัมพันธภาพ

ในครอบครัว: ศึกษาครอบครัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

อัญมณี สมตัว.  2544.  สัมพันธภาพในครอบครัวที่มีความสัมพันธกับการอบรมสั่งสอนลูกเรื่องทางเพศ

และการคบเพื่อนตางเพศ: ศึกษาเฉพาะครอบครัวของนักเรียนหญิงในโรงเรียนบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี.  การศึกษาอิสระมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 

อารีย สัตยกุล.  2531.  การศึกษาพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคและปจจัยบางประการที่มี 

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสถานดิสโกเธคของนักเรียนอาชีวศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

อํานวย พิรุณสาร.  2538.  การดื่มและการใหคุณคาของเหลาของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  

ศึกษาเฉพาะกรณีผูขับขี่มอเตอรไซครับจาง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 



 
 

145

เอื้อมพร ทองกระจาย.  2530.  พฤติกรรมอนามัยกับโรคอุจจาระรวง.  กรุงเทพมหานคร:  

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

Allport, G. W. et al.  1935.  Attitudes.  In  Handbook of Social Psychology.  Carl Murchinson, ed.  

Warcestern Nab: Clark University Press.  

Blackwell, R. D.; Miriard, P. W. and Engel, J. F.  2001.  Consumer Behavior.  9th ed.   

New York: Harcourt.  

Coopersmith, S.  1967.  The Antecedents of  Self-esteem.  San Francisco: W.H. Freeman. 

Crow, Lester.  1961.  Education in The Secondary School.  New York: America. 

Driver, M. J.  1984. Self-Esteem. In  Introduction To Nursing: An Adaptation Model. Callista 

Roy ed. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall. 

Etzel, M. J., Walker, B. J. and Stanton, W. J.  2001.  Marketing.  12th ed.  Boston: McGraw-Hill.  

Fishbein, M. and Ajzen, I.  1975.  Belief, Attitude, Intention and Behavior: an Introduction to 

Theory and Research.  London: Addison-Wesley. 

Good, V.  1973.  Dictionary of Education.  3th ed.  New York: McGraw-Hill. 

Hall, R.  1964.  Families and Groups.  London: Churchill Livingston. 

Hurlock, E. B.  1973.  Adoescence Develioment.  New York: Mc Graw-Hill. 

Kotler, P.  2003.  Marketing Management.  11th  ed.  Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Muhlenkamp, A. F. and Sayles, J. A.  1986.  Self-esteem Social Support and Positive Health 

Pratice.  Nursing Research. 356 (November-December): 334-338.  

Schiffman, L. G. and Kanuk, L. L.  2000.  Consumer Behavior.  7th  ed.  Englewood Cliffs, N.J.: 

Prentice-Hall. 

Stuart, G. W. and Sundeen, S. J.  1987.  Principles and Practice of Psychiatric Nursing.  3rd ed.  

St.Louis: The Mosby. 

The Word Bank.  2000.  Thailand Social Monitor. Social Capital and the Crisis.  Bangkok: 

World Bank Thailand Offices.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



148 
 

แบบสอบถาม 
 

ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบเติม หรือขีดลงบนเลขในชองสี่เหลี่ยมใหตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน

เอง ฉะนั้นกรุณาตั้งใจอาน และตอบคําถามตามความเปนจริง (ขอความกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ) 

             สําหรับผูวิจัย                                 

                                                                                                                         

1. สถาบันการศึกษา 

[1]   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  [2]   มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) 

[3]   มหาวิทยาลัยขอนแกน    [4]   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

 ศรีวิชัย (สงขลา) 

[5]   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. เพศ 

[1]   ชาย    [2]    หญิง 

3. อายุ..............ป 

4. เกรดเฉลี่ยสะสม...................... 

5. นักศึกษาชั้นปท่ี....................... 

6. ท่ีอยูอาศัย (ปจจุบัน) 

[1]   บานพอแม   [2]    บานญาติ 

[3]   หอพักในมหาวิทยาลัย  [4]   หอพักนอกมหาวิทยาลัย 

[5]   อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................ 

7.   รายรับของตนเอง.......................................บาท/เดือน (ประมาณ) 

8. ทานเคยเขาไปใชบริการรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม 

[1]   เคย    [2]    ไมเคย 

 9.  ( สําหรับผูท่ีเคยใชบริการ) ถามีโอกาสทานตั้งใจจะไปใชบริการอีกหรือไม  

[1]   ไป    [2]    ไมไป 

 10.  ( สําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการ) ถามีโอกาสทานตั้งใจจะไปใชบริการหรือไม  

[1]   ไป    [2]    ไมไป 
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11.  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติตอรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัย 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ ทัศนคติตอรานเหลารอบรั้ว

มหาวิทยาลัย  ของทาน  (กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ) 
 

ขาพเจา คิดวารานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยทําให.... 
เห็นดวย 

อยางยิ่ง 

คอนขาง 

เห็นดวย 
ไมแนใจ 

คอนขาง

ไม 

เห็นดวย 

ไมเห็น

ดวย 

อยางยิ่ง 

1) เกิดเหตุทะเลาะวิวาท      

2) เกิดแหลงมั่วสุมการพนัน      

3) มีแหลงผอนคลายใหกับ นศ. ใกลมหาวิทยาลัย      

4) เปนสถานที่อันตราย ไมสมควรอยูใกล

สถานศึกษา 

     

5) เสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธโดยงาย      

6) เปนแหลงพบปะสังสรรคเพื่อนฝูง      

7) นศ. เสียการเรียน/โดดเรียน      

8) ชวยสรางรายไดใหกับชุมชนรอบขางรานเหลา      

9) ทําลายสุขภาพ นศ. ทั้งผูที่ด่ืม และไมด่ืมเหลา      

10) นศ. ใชจายเงินฟุมเฟอย (ด่ืมเหลา)      

11) ไมปลอดภัยแก นศ. ที่พักอาศัยอยูบริเวณ

ใกลเคียงกับรานเหลา 

     

12) เกิดการกระจายรายไดลงสูชุมชน      

13) เกิดอุบัติเหตุจากการเมาสุรา      

14) เกิดปญหาอาชญากรรม      
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12.  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

  ทานเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (เหลา เบียร เหลาปน ฯลฯ) ในรานเหลารอบรั้วมหาวิทยาลัยหรือไม (ขีดใน

ชองสีขาวหลังคําตอบที่ตรงตามความเปนจริง) 
  

ขาพเจา เคย  ไมเคย (ขามไปตอบขอ 14)   

 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ พฤติกรรมของทาน ในรอบ 1 

ปที่ผานมา  (กรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ) 
 

รานเหลารอบ ๆ มหาวิทยาลัย ขาพเจา เคยเขาไปดื่ม

เหลาเพราะ... 

ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

1) สังสรรคกับเพื่อน หรือรุนนอง      

2) มีกิจกรรมสําคัญๆ เชน เลี้ยงรุน กีฬาสี บายเนียร รับ

นอง ฯลฯ 
     

3) อยากผอนคลายจากการเรียน       

4) ตองการไดรูจักเพื่อนใหม ๆ      

5) รุนพี่บังคับใหไป      

6) เพื่อนชักชวน      

7) ฉลองวันเกิดเพื่อน      

 

13.  ขอมูลเกี่ยวความรับผิดชอบตอตนเอง 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ พฤติกรรมของทาน  (กรุณา

ตอบคําถามใหครบทุกขอ) 
 

ขาพเจา.... 
ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

1) มีการออกกําลังกาย      

2) รับประทานอาหารตามใจปาก แมส่ิงนั้นไมมี

ประโยชนตอสุขภาพก็ตาม 

     

3) รับผิดชอบสงงาน/รายงานตรงตอเวลาทุกครั้ง      

4) สามารถรักษาศีล 5 ไดครบทุกขอ      

5) ปฏิบัติตนเปนลูกที่ดี/ไมเคยทําใหพอแมเสียใจ      

6) สามารถปรับตัวเขากับผูอื่นไดงาย      
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ขาพเจา.... 
ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

7) ใหเกียรติผูที่มีอายุมากกวาเสมอ      

8) มีการวางแผนการใชจายเงิน      

9) มักไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบทํางานตางๆ      

10) เปนคนตรงตอเวลา      

11) สามารถควบคุมตัวเองไดเวลาโกรธ      

12) จะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเมื่อถูกเพื่อนชวน      

13) สามารถพึ่งตนเองได      

 

14.  ขอมูลเกี่ยวความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ พฤติกรรมของทาน  (กรุณา

ตอบคําถามใหครบทุกขอ) 
 

ขาพเจา.... 
ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

1) จะไมยอมรับผิดเรื่องใด ถาไมไดทํา      

2) ไมชอบใหใครมาวิจารณขอบกพรองของตัวเอง      

3) คิดวาการทําดีกับผูอื่นเปนเรื่องที่สําคัญ      

4) มีบางสิ่งในตัวเหนือกวาผูอื่น      

5) สามารถทําใหเปาหมายของตนเองสําเร็จได      

6) คาดหวังวาจะไดรับสิ่งที่ดีตอบแทนจากผูอื่น      

7) เขากับผูอื่นไดยาก      

8) เปนคนราเริงแจมใส      

9) จะตื่นเตนทุกครั้ง เมื่อออกไปรายงานหนาชั้นเรียน      

10) มักรูสึกเขินเมื่อมีคนมอง      

11) ไมกลาไปไหนมาไหนคนเดียว      

12) เปนที่พ่ึงของใครตอใครได      

 

 

 

 

 



152 
 

15.  ขอมูลเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ ครอบครัวของทาน  (กรุณา

ตอบคําถามใหครบทุกขอ) 
 

ครอบครัวของขาพเจา... 
ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

1) รับประทานอาหารรวมกัน      

2) ไมเคยใหกําลังใจตอกันเลย      

3) มักมีความคิดเห็นขัดแยงกัน      

4) รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน      

5) ทุกคนปฏิบัติตามกฎของครอบครัวเปนอยางดี      

6) ปรึกษาหารือรวมกัน      

7) ทุกคนเอาแตใจ ไมมีใครยอมใหกันเลย      

8) หวงใยกันและกันตลอดเวลา      

9) ไมคอยมีเวลาวางทํากิจกรรมรวมกัน      

10) ทุกคนรักใครกลมเกลียวกันดี      

11) ทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน      

12) แสดงความรักใหแกกัน      
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16.  ขอมูลเกี่ยวสุขภาวะของนักศึกษา  

(คําถามสวนนี้ตอบเฉพาะผูท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเทานั้น) 
 

คําแนะนํา  คําถามตอนนี้เปนแบบขีดใหทานตอบคําถามตามความเปนจริงเกี่ยวกับ สุขภาวะของทาน  (กรุณาตอบ

คําถามใหครบทุกขอ) 
 

ในชวง 1 ปท่ีผานมาขาพเจา.... 
ประจํา/

สม่ําเสมอ 

คอนขาง

บอย 
บางครั้ง 

นานๆ 

ครั้ง 
ไมเคย 

1) เคยประสบอุบัติเหตุเพราะความเมา      

2) มักจะปวดหัวบอยครั้ง      

3) นอนไมคอยหลับ      

4) มีคราบหินปูนที่ฟน/ปวดฟน      

5) ไมคอยแข็งแรง เจ็บปวยงาย      

6) มีแตเรื่องเครียด      

7) ไมคอยมีสมาธิ      

8) มักโมโห/โกรธงาย      
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ชื่อ   ชื่อสกุล   นางสาวเบญจพร  บัวสําลี 
 
ประวัติการศึกษา   สังคมศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับ 1  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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