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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศกึษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 
2559 ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจ านวน 877 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า         
5 ระดับ วัดพฤติกรรมเสี่ยงใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งเสพตดิ ด้านเพศ ด้านการพนนั ด้านการ
ดูแลสุขภาพและด้านการเรยีน และวัดปัจจัยที่เกีย่วข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาใน 7 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านการ
เห็นคุณคา่ในตนเอง ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละ
ละเลย ด้านการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่เกินไป ด้านบรรยากาศในการเรยีน และด้านสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา แบบสอบถามมีค่า IOC อยู่ระหวา่ง 0.80-1.00 ค่าความเชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง 0.642-0.911 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณู ผลการวิจัยสรปุได้
ดังนี ้ 1) พฤติกรรมเสี่ยงของนักศกึษาที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน 
พบว่ามีพฤติกรรมเสีย่งในระดับปานกลาง 1 ด้าน ระดับน้อย 5 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดคือ 
ด้านการดูแลสุขภาพ รองลงมา เปน็ด้านการเรียน ด้านความปลอดภยั และด้านเพศ ตามล าดบั 2) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยด้านท่ีมคี่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สัมพันธภาพในครอบครวั รองลงมาเป็นแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสดุคือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 3) ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัว สามารถรว่มกันพยากรณ์ ความแปรปรวนของ
พฤติกรรมเสี่ยงในภาพรวมได้ร้อยละ 16.9 โดยตัวแปรพยากรณ์ที่มอี านาจในการพยากรณ์สูงสุด อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เกินไป 
ส่วนตัวแปรพยากรณ์อื่นๆ มีอ านาจในการพยากรณ์น้อยมาก โดยมสีมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้  
Zrisk' = 0.360**(sup) + 0.109**(care) -0.045(moti) + 0.035(envi) - 0.028(study) -0.017(value) -
0.006(rela) 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the risk behaviors of higher education students 
studying in the Lower Northeastern region. In addition, factors related to risk behaviors and 
factors affecting risk behaviors of higher education students in the Lower Northeastern region 
were examined. The research samples used in this study were 877 undergraduate students 
studying in the academic year 2016 in the Lower Northeastern region. Multi-stage sampling 
method was employed.  The research instrument used to collect the data was a five-point 
rating scale questionnaire which assessed risk behavior in 6 aspects namely; ‘safety’, ‘addictive 
substance’, ‘sex’, ‘gambling’, ‘health care’, and ‘studying’ as well as assessed factors related 
to students’ risk behaviors in 7 aspects namely; ‘self-worth’, ‘achievement motivation’, 
‘family relationship’, ‘parenting abandonment’, ‘excessively careful parenting’, ‘school 
atmosphere’, and ‘school environment’. The reliability of the whole questionnaire was within 
the rage of 0.80-1.00. The reliability by aspects was within the range of 0.642-0.911. The 
statistical methods used to analyze the data were standard deviation and Multiple Regression 
Analysis. The results were as follows. 1) The students’ risk behavior in overall was in a low 
level. When considering by aspect, the results revealed that 1 aspect was in a moderate level 
and 5 aspects were a low level. The aspect with highest mean score was ‘health care’, 
followed by ‘studying’, ‘safety’ and ‘sex’ respectively. 2) Factors related to risk behaviors of 
students were in a high level in 5 aspects, moderate level in 2 aspects. The aspect with the 
highest mean score was ‘family relationship’, followed by ‘achievement motivation’. The 
aspect with lowest mean score was‘parenting abandonment’. 3) All 7 predictive variables can 
be predicted together. The variance of overall risk behaviors was 16.9%. The predictive 
variables with the highest predictive power at the significant level of 0.01 were ‘parental 
abandonment’, and ‘excessively careful parenting’.  Other predictive variables had low 
predictive power. The predictive equation was in the form of standard score as follows.   
Zrisk' = 0.360**(sup)+0.109**(care)-0.045(moti)+0.035(envi)-0.028(study)-0.017(value)-0.006(rela) 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคญัในการพัฒนามนุษย์ให้มีคณุภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา
ประเทศ  เนื่องจากความอยูร่อดของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร กระบวนการจดัการศึกษาในทุก
ระดับต้องส่งเสริมใหผู้้เรยีนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ เป็นการวางรากฐานการพัฒนา
ชีวิตจากแรกเกิดเรื่อยไปให้สามารถด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถเป็นก าลังส าคญัที่ช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับท่ีส าคัญเนื่องจากเป็นการศึกษาท่ี
เตรียมบุคคลเข้าสู่อาชีพ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าท่ีผลติก าลังคนท่ีมศีักยภาพเข้าสู่สังคม เพื่อเป็นผู้น ารุ่นใหม่และ
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เป็นก าลังส าคัญของประเทศ โดยต้องพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและความสามารถตามความต้องการของสังคม  
ส าหรับประเทศไทยการได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้กลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประสงค์จะแสวงหา
อาชีพในอนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาถงึตลาดแรงงานในปัจจุบันแล้วจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรได้ก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยก าหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ าไวว้่า จะต้องจบการศึกษาระดับปรญิญาตรีจึง
จะมีสิทธิสมัครเข้าท างานในองค์กรนั้นๆ ได้ ด้วยเหตุผลดังกลา่วท าให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาและระดับอนุปรญิญาจากสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน มุ่งเข้าศึกษาในระดับอุดมศกึษา เพื่อ
เรียนต่อให้จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี (Tanya, et al., 2008) 
 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี เป็นช่วงอายุวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ระหว่างความเป็นเด็กและความเป็น
ผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการจะมอีิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของวัยรุ่น ท าให้วัยรุ่นเริม่สนใจตนเอง สนใจสิ่งแปลกใหมต่ลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว       
มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการเป็นอิสระจากผู้ใหญ่ ประกอบกับในยุคสมยัแห่งโลกไร้พรหมแดนอยา่งปัจจุบัน  
สังคมที่เน้นความส าคญัทางวัตถุมากกว่าความสุขทางใจ โอกาสที่วัยรุ่นจะประพฤติตามกระแสสังคมโดยขาด  
การไตร่ตรองจึงมีมาก นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไปมักมีปญัหาต่างๆ มากมายและคล้ายคลึงกัน ทั้งปัญหา
ทางการเรียน การใช้ชีวิตในสถานศึกษา การปรับตัว การท ากิจกรรม การใช้จ่าย ตลอดจนการมีพฤตกิรรมเสี่ยง
ในด้านต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพและคณุภาพชีวิต 
 พฤติกรรมเสี่ยง คือ พฤติกรรมที่น ามาหรือเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเสีย่งต่อการด าเนินชีวิต ท าให้
ร่างกายเป็นอันตรายขาดโอกาสในการพัฒนาตามปกติ วัยรุ่นมีพฤติกรรมเสี่ยงมากเนื่องจากต้องการความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น ทา้ทาย อยากรู้อยากเห็นอยากลอง พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นมีหลายลักษณะ เช่น พฤติกรรม
เสี่ยงต่ออุบัตเิหตุ พฤติกรรมความรุนแรง การตดิยาเสพตดิ และพฤติกรรมเสีย่งทางเพศ เป็นต้น สาเหตุ
พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เกดิจากปัจจัยทางจิตใจและสังคม ได้แก่ ขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็น ขาดความ
ตระหนักและจริงจังต่อการป้องกนัตนเอง ขาดการควบคมุตนเอง ขาดวิธีการท าให้ตนเองมีความสุข มปีัญหาทาง
จิตใจ อารมณ์ รวมทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ทัศนคติและแบบอย่างของครอบครัว ความเป็นสุขของครอบครัว  
อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน ความต้องการเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและสังคมค่านิยมทางวัตถุและการเลยีนแบบ 
(Ketman, 2012) 
 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ท้ังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ได้แก่  
มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอสีเทิร์น มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสมีา มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี วทิยาลัยชุมชนบุรรีัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล  
วิทยาลัยนครราชสมีา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ สถาบันการศึกษาเหล่านี้
ให้บริการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะดับต่างๆ ตอบสนองความต้องการของสังคมในระบบ
เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปหีนึ่งๆ มีผู้เข้าศึกษาและจบการศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ เป็นจ านวนมาก นกัศึกษาเหล่านีส้่วนมากมาจากครอบครัวเกษตรกร มีภมูิล าเนาอยู่ในชนบท  
เมื่อเข้าศึกษาในเมือง อยู่ห่างไกลครอบครัวและได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากท่ีเคยพบเมื่อเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา โอกาสที่นักศึกษาจะหลงด าเนินชีวิต ไปตามกระแสสังคมจึงมมีาก นักศึกษาจะสามารถ
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ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข มคีวามปลอดภัย มีคณุภาพชีวิตทีด่ี จ าเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัว
รู้เท่าทันสังคม เลือกที่จะรับสิ่งดี และหลีกเลีย่งสิ่งท่ีอาจจะก่อให้เกดิผลเสียต่อตนเองและสังคมได้ จึงสมควรมี
การศึกษาถึงพฤติกรรมเสีย่ง ปัจจยัที่เกี่ยวข้องและส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การหาทางลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา ซึ่งจะท าให้บัณฑติที่จบการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเป็นบัณฑิต   
ที่มีคุณภาพ ท าประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาตไิด้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างน้อยหนึ่งปัจจัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งเสพติด ด้านเพศ ด้านการพนัน ด้านการดูแลสุขภาพ และ
ด้านการเรียน และปัจจัยทีเ่กี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
ด้านแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ด้านสัมพนัธภาพในครอบครัว ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ด้านการ
อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เกินไป ด้านบรรยากาศในการเรียนและ ดา้นสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 17 แห่ง   
 2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559     
ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 900 คน ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง    
โดยใช้ตารางของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม วัดพฤติกรรมเสีย่งและปจัจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
     ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบจ านวน 4 ข้อ สอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ สถานท่ีพักขณะศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และประเภทของสถาบันที่ศึกษา 
     ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ านวน 70 ข้อ วัดปัจจัยที่เกีย่วข้อง
กับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาใน 7 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ ได้แก่ ดา้นการเห็นคณุค่าในตนเอง ด้านแรงจูงใจ    
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ใฝ่สัมฤทธ์ิ ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ 
เอาใจใส่เกินไป ด้านบรรยากาศในการเรยีน และด้านสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
     ตอนท่ี 3 พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ จ านวน 30 ข้อ วัดพฤติกรรมเสีย่งของนักศึกษา 6 ด้าน    
ด้านละ 5 ข้อ ได้แก่ ดา้นความปลอดภัย ด้านสิ่งเสพติด ด้านเพศ ด้านการพนัน ด้านการดูแลสุขภาพ และ    
ด้านการเรียน 
    แบบสอบถาม มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 และมีค่าความเช่ือมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง       
0.642-0.911 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมลูด าเนินการโดยผู้ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูล ได้รบั
แบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา จ านวน 877 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.44 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
วิเคราะหค์่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับน้อย 5 ด้าน ระดับปานกลาง 1 ด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุคือ ด้านการดูแลสุขภาพ รองลงมาเป็น  
ด้านการเรียน ด้านความปลอดภัย และด้านเพศ ตามล าดับ  
 2. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ดา้นสัมพันธภาพในครอบครัว รองลงมาเป็นด้านแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิ ด้านการเห็น
คุณค่าในตนเอง และด้านบรรยากาศในการเรยีน ตามล าดับ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลีย่ต่ าสุดคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ปล่อยปละละเลย  
 3. ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงในภาพรวมอยา่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 ในระดับปานกลาง (R = .411) มีค่าสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธ์การพยากรณ์เท่ากับ 0.169      
(R2 = 0.169) แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของพฤติกรรมเสี่ยงใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 16.9 โดยตัวแปรพยากรณ์ที่มีอ านาจในการพยากรณส์ูงสุด อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือ 
อบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย รองลงมาคือ การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เกินไป ส่วนตัวแปรพยากรณ์อื่นๆ  
มีอ านาจในการพยากรณ์น้อยมากและไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรปูคะแนน
มาตรฐานดังนี้  
 Zrisk' = 0.360**(sup)+0.109**(care)-0.045(moti)+0.035(envi)-0.028(study)-0.017(value)-
0.006(rela) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมเสี่ยง 
     1.1 พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ท้ังนี้เป็นเพราะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยครอบครัวและปัจจยัสังคม 
(Apiwattanalangkarn, 2014) ของนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มสีภาพทีไ่ม่ท าให้นกัศึกษามี
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พฤติกรรมเสี่ยง โดยปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย การเห็นคุณคา่ในตนเองและแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาพบว่าอยู่ในระดับมาก ซึง่เมื่อนักศึกษามีความรู้สึกว่าตนเปน็คนท่ีมีคุณค่า มีความหมาย มสีิ่งที่ดีอยู่
ภายใน มีความพึงพอใจในตนเอง รักตนเอง มีความปรารถนาที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้ประสบความส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี ย่อมท าให้นักศึกษามพีฤติกรรมที่อาจก่อให้เกดิผลเสียตอ่ตนเองและผู้อื่นน้อย ประกอบกบัปัจจัยด้าน
ครอบครัว พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ในขณะที่การอบรมเลี้ยงดูซึ่งอาจส่งผล
ต่อพฤติกรรมเสีย่ง ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปะละเลยและการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เกินไป อยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกจากนั้นปัจจยัสังคมของนักศึกษายังอยู่ในทิศทางที่ดีด้วย โดยมีบรรยากาศในการเรียนและ
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ปัจจัยเหล่านี้ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ในระดับน้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Tanya, et al. (2008) ที่ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสีย่งของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
     1.2 พฤติกรรมเสี่ยงด้านการดแูลสุขภาพของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยไม่ค่อยได้รับประทานอาหารเช้าและใช้เวลาว่างในการเล่นเกม เล่นโซเชียลมเีดีย มากกว่าการออกก าลังกาย 
ซึ่งเป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนมาก (ร้อยละ 77.3) ไม่ได้พักอาศัยกับบิดามารดา แต่พักอาศัยบา้นเช่า หอพักต้อง
ดูแลรับผิดชอบตนเองไม่มผีู้ดูแลจดัการอาหารการกินให้ ประกอบกับปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้นักศึกษาขาดการดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยัของ Tanya,   
et al. (2008) ที่พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามพีฤติกรรมเสี่ยงดา้นสุขภาพและดา้นการเรยีน
สูงสุดและอยู่ในระดับปานกลาง Boonrod (2000) พบว่านักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานครมี
พฤติกรรมเสี่ยงดา้นการบริโภคอาหารสูง โดยรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา Khiaoyoo (2003) พบว่า นักศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบุรี มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านการบริโภคอาหารโดยการรับประทานอาหารไม่
เป็นเวลาร้อยละ 40.5 ไม่เคยออกก าลังกายอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที รอ้ยละ 62.0 
และ Euaphantaseth & Tanwattanakul (2004) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ร้อยละ 38.0 ไม่มีการ
ออกก าลังกายเป็นประจ าและ Sornsri (1998) พบว่าวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร มพีฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพด้านการรับประทานอาหารและด้านการออกก าลังกายอยู่ในระดับเสี่ยงมากร้อยละ 69.6 และ 
64.8 ตามล าดับ 
 2. ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยง  
     ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ปานกลาง 2 ด้านโดยดา้น
ที่มีค่าเฉลีย่สูงสดุคือด้านสัมพันธภาพในครอบครัว รองลงมาเป็นด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ส่วนดา้นท่ีมคี่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือการอบรมเลีย้งดูแบบปลอ่ยปละละเลย ท้ังนี้เนื่องมาจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่ใช่การศึกษาภาค
บังคับ เป็นการศึกษาที่ผูเ้รียนเรียนด้วยความสมัครใจ เรียนอย่างมีจดุมุ่งหมายที่จะน าไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต การที่นักศึกษาจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาเอง นอกจากนั้นใน
การเรยีนระดับอุดมศึกษาจ าเป็นตอ้งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทางด้านก าลังทรัพย์และก าลังใจ 
สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี ซึ่งหมายถึง ความรัก ความเข้าใจ ความผูกพัน ที่สมาชิกในครอบครัวมีให้ต่อกัน 
ความแน่นแฟ้นของระบบครอบครวัก่อให้เกิดการเกื้อกลูและช่วยเหลอืซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก (Sombat, 
2006) จึงท าให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
Chidmongkhol & Bariban (2012) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาพยาบาล 



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  January - April 2018         ISSN 2408 - 0845
72

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ท่ีพบว่านักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับดีและมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 
 3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยง 
    ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 7 ตัว ได้แก ่การเห็นคณุค่าในตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สมัพันธภาพใน
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย การอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส่เกินไป บรรยากาศในการเรยีน 
และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สามารถร่วมกันพยากรณ์ความแปรปรวนของพฤติกรรมเสีย่งในภาพรวมได้
ร้อยละ 16.9 โดยตัวแปรพยากรณท์ี่มีอ านาจในการพยากรณส์ูงสุดอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 คือ   
การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลยและการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่เกินไป ส่วนตัวแปรพยากรณ์อื่นๆ       
มีอ านาจในการพยากรณ์น้อยมาก ท้ังนี้เนื่องจากครอบครัวเป็นบริบททางสังคมที่ส าคัญทีสุ่ดต่อพัฒนาการของ
วัยรุ่นและส่งผลระยะยาวไปตลอดชีวิต (Apiwattanalangkarn, 2014) ครอบครัวมีบทบาทส าคญัในการอบรม
เลี้ยงดเูด็ก การอบรมเลี้ยงดู ท่ีท าให้เด็กเกดิปัญหาพฤติกรรมเสีย่ง ได้แก่ ทอดทิ้ง ทารุณ ก้าวร้าว รุนแรง ไม่
สม่ าเสมอ ตามใจมากเกินไป ขาดกฎเกณฑ์ (Phoonkham, et al, 2010) การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
เป็นการอบรมเลีย้งดูที่พ่อแม่ไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของลกู ปล่อยให้เด็กมีอสิระมากเกินไป ยอมให้
เด็กท าตามใจ ไม่เคยชี้แนวทางที่ถูกต้องให้ ท าให้เป็นเด็กท่ีขาดเหตุผล ไมเ่ชื่อฟังใครแล้วมักมีอารมณ์ฉนุเฉียว 
โกรธง่าย ก้าวร้าว ไม่ค่อยมเีหตผุล ขาดความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนและต่อสังคม ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่เกินไป เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่พ่อแม่คอยเอาใจใส่ ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็กมากเกินไป เด็กไมเ่คย
ได้รับความล าบาก ไมม่ีโอกาสได้เรียนรู้พึ่งพาตัวเอง เมื่อโตขึ้นเด็กจะมีแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิต่ า ท าให้ไมมุ่มานะใน
การเรยีน (Horadal & Jitisathain, 2015) นอกจากน้ันนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสเ่กินไป 
เมื่อต้องออกมาสูส่ังคมภายนอกอยู่ห่างไกลครอบครัว มาอยู่หอพัก เป็นอิสระจากการควบคมุดูแลของพ่อแม่
ผู้ปกครอง โอกาสที่จะมีพฤติกรรมไปตามกระแสสังคมเป็นไปได้ง่าย จึงส่งผลให้เกดิพฤติกรรมเสี่ยงในดา้นต่างๆ
ได้ง่ายเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Smoraphum (2011) ที่ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและแนวทาง
ป้องกันพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรยีนวัยรุ่นในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมตอ่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดืม่แอลกอฮอล์มี 1 ปัจจัย ได้แก่ การอบรมเลี้ยงดูจาก
ครอบครัว Sukseang, ThammaCharoen & Sangkhaphan (2015) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงการใช้สารเสพติดของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจยัด้านครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสีย่งใช้สารเสพตดิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ Sornsri (1998) ได้ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะของครอบครัวที่ต่างกันมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1. สถาบันการศึกษาควรมีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาโดยส่งเสรมิ
ให้มีการออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่มสีารอาหารครบถ้วน ครบทุกมื้อ การลดละเลิกอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์และอาหารที่มีรสจัด เปน็ต้น 
          2. สถาบันการศึกษาควรให้ค าแนะน าในการเลือกที่พักขณะศึกษาของนักศึกษา ที่จะท าให้นักศึกษา
มีโอกาสเกดิพฤติกรรมเสี่ยงได้น้อยลง รวมทั้งแนวทางในการป้องกันการเกิดพฤติกรรมเสีย่งของนักศึกษาเมื่อ
จ าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงได้ง่าย 
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     3. สถาบันการศึกษาควรจัดใหม้ีกิจกรรมพบกับผู้ปกครองของนักศึกษา เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษา รวมทั้งสร้างความตระหนักใหแ้ก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับ
นักศึกษาท่ีมีสาเหตุมาจากการอบรมเลี้ยงดูที่ไม่ถูกวิธี 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
     1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงในแต่ละด้านของนักศึกษาอย่าง
เจาะลึกโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกัน 
      2. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาโดยความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา ผู้ปกครองและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 
      3. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา สถาบันการศึกษา ครอบครัวและสังคม    
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกดิพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่างๆ ของนักศึกษา 
      4. ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลีย้งดูและจติลักษณะอื่นๆ ของ
นักศึกษา 
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