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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเร่ืองพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล  2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาล 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงกับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) 
 จากผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3-4 รายได้ส่วนใหญ่
ได้มาจากผู้ปกครอง ภูมิล าเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร พักอยู่กับครอบครัว ผลการเรียนอยู่ในระดับสูง และ
ชอบท ากิจกรรม มีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้านความถี่ในการดื่มน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 
โดยส่วนมากซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากร้านสะดวกซื้อ และสถานที่นิยมดื่ม ได้แก่ ที่บ้าน/หอพัก และผับ/
คาราโอเกะ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่มคือเพื่อน ปริมาณการดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่า 6 
ดื่มต่อคร้ัง ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ น้อยกว่า 2 ดื่มต่อคร้ังจ านวนเงินที่ใช้ในการดื่มต่อคร้ัง 201 -300 
บาท ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
และนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐพบว่า ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่ายและด้านการยอมรับของ
ครอบครัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 
  
 
 
* นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
** อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า ปัจจัยด้านความถี่ ด้านสถานที่ซื้อ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้านสถานที่นิยมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน แต่ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐเป็นประเภทเดียวกัน ส่วนการเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยด้านทัศนคติที่มี
ผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยภาพรวมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ  พบว่า พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐเกี่ยวข้องกับทัศนคติทางด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่าย 
ด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยและด้านการยอมรับของครอบครัว โดยทัศนคติด้านการเรียนเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ ในขณะที่ทัศนคติด้านสุขภาพ 
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน และทัศนคติด้านการยอมรับของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของ
นักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 จากผลการส ารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและดื่มสุราของประชากรไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 
ประชากรที่ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่มีอายุตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 17.7 ล้านคน (ร้อยละ 32.3) 
โดยในจ านวนนี้มีผู้ที่ดื่มสม่ าเสมอ 7.5 ล้านคน (ร้อยละ 42.4) และเป็นผู้ที่ดื่มนานๆ คร้ัง 10.2 ล้านคน (ร้อย
ละ 57.6) โดยในปี พ.ศ. 2557 พบว่า เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีมีปริมาณการดื่มเพิ่มขึ้นตลอด จากร้อย
ละ 21.6 ใน พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 25.2 สาเหตุส าคัญที่เร่ิมดื่มสุราฯ ที่เป็นสาเหตุหลักๆ มีด้วยกัน 3 สาเหตุ 
สาเหตุส าคัญอันดับหน่ึงคือเพื่อเข้าสังคม/การสังสรรค์ ร้อยละ 41.9 อันดับสองคือตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวน
ดื่ม ร้อยละ 27.3 และอันดับสามคืออยากทดลองดื่ม (ร้อยละ 24.4) ทั้งเพศชายและหญิงมีอันดับส าคัญของ
สาเหตุที่เร่ิมดื่ม 3 อันดับแรกเหมือนกัน แต่แตกต่างกันในสัดส่วน โดยเพศชายที่เร่ิมดื่มเพราะตามอย่าง
เพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม และเพราะอยากทดลองดื่มสูงกว่าหญิง ตามอย่างเพื่อน/เพื่อนชวนดื่ม ร้อยละ29.8 และ
19.8 ตามล าดับ อยากทดลองดื่มร้อยละ 26 และ17.2 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 
 ดังนั้น จากผลส ารวจจึงสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นก าลังถูกชักจูงให้ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
เป็นอย่างมาก หากรัฐบาลและสังคมไม่มีมาตรการที่ดีพอ อนาคตของเด็กไทยจะเต็มไปด้วยผู้ดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ อ้างถึงใน บัณฑิต ศรไพศาลและคณะ, 2550: 10-14) และมักก่อให้เกิด
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ปัญหาหลังจากการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่
มีความรุนแรง และท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกัน
หลายๆวัน เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรถึงร้อยละ 90 มีผู้เสียชีวิต 26,000 คนต่อปี โดยส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นเยาวชน ซึ่งก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละไม่ต่ ากว่า 150 ,000 ล้านบาท (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ, 2558) สอดคล้องกับการส ารวจพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นสาเหตุให้เกิดการฆาตกรรมร้อยละ 42 การล่วงเกินทางพศร้อยละ 36 การท าการรุนแรงร้อย
ละ 41 และการลักขโมยร้อยละ 33 เกิดความพิการจากการด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 6 เสียชีวิตปีละ 200,000 คน 
และยังต้องเสียเงินถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเป็นค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุทางรถและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
(กัลยาณี ศรีบุระ, 2550: 1) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค ส่วน
ใหญ่จะท าการศึกษาทางสังคมศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภค และพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ค่อยมีผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองนี้มากนัก ด้วยเหตุดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล โดยมุ่งเน้นศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกัน โดย
ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้อาจใช้เป็นแนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปก าหนด
นโยบายเป็นมาตรการส าคัญในการป้องกันพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1.  เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ 
        2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ 
 

สมมติฐาน 
        1.  ความแตกต่างของพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและ
มหาวิทยาลัยรัฐ 
        2.  ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ ประเภทของสถาบัน ชั้นปีที่
ศึกษา ที่มาของรายได้ ถิ่นก าเนิด สภาพการพักอาศัย ผลการเรียนและการท ากิจกรรมระหว่างเรียน และปัจจัย
ด้านทัศนคติที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านสุขภาพ ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัย และด้านการยอมรับของครอบครัว      
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐบาล ได้แก่ ความถี่ในการดื่ม สถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
สถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่เลือกดื่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ปริมาณการดื่มและค่าใช้จ่ายในการด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละคร้ัง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท าให้ทราบถึงตัวพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้
ประกอบการก าหนดกลยุทธ์ หรือแนวทางในส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และแนวทางการป้องกันให้
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาลลด ละ เลิก พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 –ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวนละ 200 คน รวม 400 คน 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการด่ืม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล 

1.  เพศ  

2. ประเภทของสถาบนั  

3. ชั้นปีที่ศึกษา  

4. ที่มาของรายได้ 

5. ภมูลิ าเนาเดมิ 

6. สภาพการพักอาศัย 

7. ผลการเรียน 

8. การท ากจิกรรม  

ดา้นทศันคติท่ีมีผลต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์

1. ด้านการเรียน  

2. ด้านสขุภาพ  

3. ด้านค่าใช้จ่าย  

4. ด้านการมเีพ่ือนในมหาวิทยาลัย 

5. ด้านการยอมรับของครอบครัว 

  

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ์

1.  ความถี่ในการดื่ม 

2. สถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

3. สถานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

4. ประเภทของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

5. บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ 

6. ปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ต่อคร้ัง 

7. ค่าใช้จ่ายในการดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ต่อคร้ัง  
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สถานท่ีส ารวจ 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) กับนักศึกษาที่มีพฤติกรรม
การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
กรอบข้อมูลเบื้องต้น แล้วก าหนดข้อค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามสร้างแบบสอบถามแบบเลือกตอบและแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

3.  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหา (Content Validity) แล้วน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถามนั้น 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
โดยใช้เคร่ืองมือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมการการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติพื้นฐาน คือค่าร้อยละ(Percentage) 

2)  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใช้สถิติพื้นฐาน คือ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3)  การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ใช้วิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis: MCA) แบบ Multiple Correspondence Analysis เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงกลุ่ม
ตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

1.  พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  3-4 รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากผู้ปกครอง 
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ภูมิล าเนาเป็นคนกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พักอยู่กับครอบครัว มีผลการเรียนอยู่ในระดับสูง และชอบท า
กิจกรรม มีความถี่ในการดื่มน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ ส่วนมากซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์จากร้านสะดวกซื้อ 
สถานที่นิยมดื่ม ได้แก่ ที่บ้าน/หอพัก และผับ/คาราโอเกะ ประเภทของเคร่ืองดื่มที่นิยมดื่มแตกต่างกัน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนนิยมดื่มเบียร์ ร้อยละ 46.5ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐนิยมดื่มสุรา/วิสกี้/บร่ันดี 
ร้อยละ 66.0 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่มคือเพื่อน ปริมาณการด่ืมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่า 6 
ดื่มต่อคร้ัง ร้อยละ 52.0 ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ น้อยกว่า 2 ดื่มต่อคร้ังร้อยละ 37.5 ส่วนจ านวนเงินที่
ใช้ในการด่ืมต่อคร้ัง 201-300 บาท 

2. ปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า ปัจจัยด้านความถี่ ด้านสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ ด้านสถานที่นิยมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ด้านปริมาณการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน แต่ประเภทของ
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและ
มหาวิทยาลัยรัฐเป็นประเภทเดียวกัน 

2. ผลเปรียบเทียบความส าคัญของปัจจัยด้านทัศนคติที่มีผลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ กับ
พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์โดยภาพรวมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ
เกี่ยวข้องกับทัศนคติทางด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยและด้าน
การยอมรับของครอบครัว โดยพบว่าทัศนคติด้านการเรียนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ ในขณะที่ทัศนคติด้านสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการมีเพื่อนใน
มหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนทัศนคติ
ด้านการยอมรับของครอบครัวเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและ
มหาวิทยาลัยรัฐ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐ สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
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1. ความแตกต่างของพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
และมหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาทั้งสองสถาบันมีความ
แตกต่างกันในด้านที่มาของรายได้ ด้านภูมิล าเนาเดิม ด้านการท ากิจกรรมและด้านขั้นปีที่ศึกษา ส่งผลต่อ
ปริมาณการดื่ม ความถี่ในการดื่ม สถานที่ดื่มและสถานที่ซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ด้านทัศนคติที่
มีผลต่อการดื่ม พบว่า ด้านการเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐมีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ส่วนด้านสุขภาพ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการมีเพื่อนในมหาวิทยาลัยเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ 
อภิปรายได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐ ส่วนใหญ่จะมีภูมาล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมักจะเคยชินกับ
สภาพแวดล้อมความเจริญ แสงสีและความบันเทิง ดังนั้น พฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่
จึงมาจากเหตุผลส่วนตัว โดยเฉพาะด้านการเรียน เพราะการเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐมีการแข่งขันกันอยู่
ตลอดเวลา จึงท าให้เกิดความเครียดสะสม ในขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่มาจากครอบครัว
ที่มีฐานะ เมื่อพลาดจากการสอบแข่งขันก็เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเอกชน ได้พบเพื่ อนใหม่ ได้ร่วม
กิจกรรมใหม่ และสัมผัสสังคมใหม่ในกลุ่มที่มีฐานะใกล้เคียงกันประกอบกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชน
ไม่ต้องประสบกับการแข่งขันกับผู้อ่ืนนอกจากตนเอง จึงมีช่วงเวลาในการดื่มเพื่อการสังสรรค์ ผ่อนคลาย 
สนุกสนาน มากกว่าความเครียดจากการเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนิษฐา สมัย พบว่า ระดับ
ความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์สม่ าเสมออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05และ
ระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ .05 ซึ่งความเครียดจะท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ที่แตก ต่างกัน 

2. ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยรัฐ พบว่า ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ได้แก่ ความถี่ในการดื่ม ปริมาณการดื่ม สถานที่ซื้อ 
สถานที่ดื่ม และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนในมหาวิทยาลัย 
อภิปรายได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยรุ่นวัยคะนอง และต้องการเป็นที่
ยอมรับในกลุ่มเพื่อน เมื่อเพื่อนชักชวนให้ดื่มแล้วเกิดความสนุกสนาน ลืมความทุกข์ ความเครียดลงได้ ก็ติด
ใจ ดังนั้น ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาทั้งสองสถาบันจึงเกิดจาก
ปัจจัยเสริม คือ ลักษณะของความสัมพันธ์กับเพื่อนและปัจจัยเอ้ือคือ การเข้าถึงแหล่งซื้อขายโดยง่าย ซึ่ง
ปัจจุบันมีร้านสะดวกซื้อและร้านค้าอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของบัญชา ศรีสมบัติ 
(2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎพิบูลสงคราม ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมาก 
โดยมีระดับพฤติกรรมการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยการถดถอย
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พหุคูณเชิงชั้น พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอ้ือ และปัจจัยเสริม สามารถอธิบายความผันแปรของ
คะแนนพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ 21.8 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณถึงพฤติกรรม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐบาล ซึ่งอาจจะให้
ข้อมูลไม่ลึกซึ้งเพียงพอต่อการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป จึงควรศึกษาเชิง
คุณภาพเจาะลึกถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมและปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบ 
เพื่อได้ข้อมูลเชิงลึกเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ศาสตร์การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา 
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