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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่ม
ฉบับปรับปรุงในนักศึกษา
วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่จ�ำนวน 323 คน การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันในการตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบและใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในการตรวจ
สอบโครงข่ายความสัมพันธ์ทางทฤษฎีกับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุรา การตรวจสอบ
ความเที่ยง ใช้ค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาคและความเที่ยงขององค์ประกอบ
ผลการศึกษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสนับสนุนแบบจ�ำลองการวัด 4 องค์ประกอบ
ของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุง (χ2= 491.293, df = 162, p < .001, χ2/df =
3.033, CFI = 0.900, RMSEA = 0.079) นอกจากนี้คะแนนแรงจูงใจในการดื่มมีความสัมพันธ์
กับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุราสอดคล้องกับความคาดหวังทางทฤษฎี ผลการศึกษา
สนับสนุนอีกว่าความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในของแรงจูงใจการดื่มทั้ง 4 ด้านอยู่ใน
เกณฑ์ดี (ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีค่าระหว่าง 0.748 ถึง 0.895 และความเที่ยงของ
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.766 ถึง 0.901)
สรุป ผลการศึกษาสนับสนุนว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุงเป็นมาตรวัดที่
มีคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาที่เหมาะสม สามารถน�ำไปใช้ในทางการวิจัยหรือเวชปฏิบัติได้
ค� ำ ส� ำ คั ญ แบบสอบถามแรงจู ง ใจในการดื่ ม สุ ร าฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ความเที่ยง ความตรง
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ABSTRACT
Objective : To examine validity and reliability of Drinking Motive Questionnaire-Revised
(DMQ-R) in a sample of Thai university students.
Method : The participants were 323 undergraduate students from Chiang Mai University.
For construct validation, confirmatory factor analyses were performed to investigate
factor structure. Correlation coefficients were used to examine nomological network with
alcohol use and alcohol-related problems. For reliability, internal consistency reliabilities
were performed, using Cronbach’s α and construct reliability.
Results : Thefindings supported a four-factor model of DMQ-R (χ2= 491.293, df =
162, p < .001, χ2/df = 3.033, CFI = 0.900, RMSEA = 0.079). Additionally, drinking
motive scores correlated with alcohol use and alcohol-related problems in the direction
expected by the theory. Results also demonstrated good internal reliabilities of the
4 subscales (Cronbach’s α from 0.748 to 0.895, construct reliability from 0.766 to 0.901).
Conclusion : All in all, the findings support that the DMQ-R has promise as
psychometrically sound questionnaire, which can be used for research and practice.
Keywords : Drinking Motive Questionnaire-Revised, alcohol, university student, validity,
reliability
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บทน�ำ

แรงจูงใจในการดื่ม (drinking motives) เป็น
แรงผลักดันภายในของบุคคลที่ส่งผลให้บุคคลตัดสินใจ
ที่จะดื่มสุรา แรงจูงใจในการดื่มเริ่มต้นถูกกล่าวถึงโดย
Cox และ Klinger1 ที่ได้เสนอว่าบุคคลตัดสินใจดื่มสุรา
เพราะบุคคลต้องการให้ได้มาซึ่งสิ่งชวนใจ (incentive)
บางประการ ซึ่ ง อาจเป็ น ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มก็ ไ ด้
สิ่งชวนใจที่ได้ทางตรงคือ ลดความตึงเครียด (tension
reduction) และเพิ่ ม อารมณ์ ท างบวก (mood
enhancement) ส่วนผลทางอ้อมนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น การเข้า
สังคม หรือการยอมรับจากกลุม่ เพือ่ น จากนัน้ Cox และ
Klinger จึงได้เสนอแบบจ�ำลองของแรงจูงใจที่ประกอบ
ไปด้วย 2 องค์ประกอบ องค์ประกอบแรกได้แก่ ทิศทาง
(valence) คือ การที่บุคคลดื่มมีความต้องการเพื่อที่จะ
เพิม่ อารมณ์ทางบวก (positive reinforcement) หรือลด
อารมณ์ทางลบ (negative reinforcement) องค์ประกอบ
ทีส่ องได้แก่แหล่งทีม่ าของแรงจูงใจ (source) ได้แก่จาก
ภายในและจากภายนอก จากทั้ง 2 องค์ประกอบจึงส่ง
ผลให้แรงจูงใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทได้แก่
1) แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเสริมแรงทางบวกจากสิ่งเร้า
ภายใน 2) แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเสริมแรงทางลบจาก
สิ่งเร้าภายใน 3) แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเสริมแรงทาง
บวกจากสิง่ เร้าภายนอก และ 4) แรงจูงใจในการดืม่ เพือ่
เสริมแรงทางลบจากสิ่งเร้าภายนอก1
ต่ อ มา Cooper 2 ได้ น� ำ แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมา
พัฒนาต่อ และเรียกแรงจูงใจในการดืม่ เหล่านีว้ า่ 1) แรง
จูงใจในการดืม่ เพือ่ เพิม่ อารมณ์ทางบวก (enhancement
motive)เป็ น แรงจู ง ใจภายในที่ ดื่ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
สนุกสนานและเพิม่ อารมณ์ทางบวก 2) แรงจูงใจการดืม่
เพื่อแก้ปัญหา (coping motive) เป็นแรงจูงใจภายในที่
ดื่มเพื่อลดอารมณ์ทางลบ 3) แรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
เข้าสังคม (social motive) เป็นแรงจูงใจภายนอกที่
ดื่มเพราะต้องการเข้าสังคม และ 4) แรงจูงใจในการ
ดื่มเพื่อคล้อยตาม (conformity motive) เป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่ดื่มเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับ
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การยอมรับจากกลุ่ม
เหตุผลที่แรงจูงใจในการดื่มได้รับความสนใจใน
การออกแบบมาตรการหรือการแทรกแซงปัญหาจาก
การดื่มสุราเนื่องจาก ประการแรก แรงจูงใจในการดื่ม
ที่แตกต่างกันน�ำไปสู่รูปแบบและแบบแผนการดื่มที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การศึกษาของ Cooper2 และ
Patrick และคณะ3 ต่างได้ผลสอดคล้องกันว่านักศึกษา
ที่มีแรงจูงใจในการดื่มที่แตกต่างกันมีแบบแผนการดื่ม
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กลุม่ คนทีด่ มื่ สุราด้วยแรงจูงใจในการ
ดืม่ เพือ่ เพิม่ อารมณ์ทางบวกมีแนวโน้มทีจ่ ะดืม่ กับบุคคล
อื่นและดื่มหนักเป็นช่วง (heavy episodic) บ่อยครั้ง
ส่ ว นบุ ค คลที่ มี แ รงจู ง ใจการดื่ ม เพื่ อ แก้ ป ั ญ หามั ก มี
แนวโน้มที่จะดื่มคนเดียวและประสบปัญหาในการดื่ม
มากกว่า การท�ำความเข้าในแรงจูงใจในการดื่มจึงส่ง
ผลให้สามารถออกแบบมาตรการหรือการแทรกแซงที่
มีครอบคลุมแบบแผนการดืม่ และมีประสิทธิผลมากกว่า
ประการที่ 2 แรงจูงใจมีฐานะเป็นปัจจัยสุดท้าย
ก่อนที่จะน�ำไปสู่พฤติกรรมการดื่ม (proxy factor) หรือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุรามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ปัจจัยทางด้าน
สถานการณ์ (situational factors) สภาพแวดล้อม
สังคมวัฒนธรรม (sociocultural factors) ปัจจัยเหล่านี้
เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บุคคลมีแรงจูงใจในการดื่ม และ
แรงจูงใจในการดื่มน�ำไปสู่พฤติกรรมการดื่มสุราต่อไป
ดังนั้นแม้ไม่สามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงบางประการ
ได้ แต่การแทรกแซงหรือมาตรการต่างๆ สามารถจัด
กระท�ำกับแรงจูงใจในการดื่มได้4,5
จากความส�ำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพยายาม
พัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการดื่มขึ้น โดย Cooper6
ได้เริ่มต้นพัฒนามาตรวัดแรงจูงใจในการดื่มฉบับแรก
ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 1992 ชื่อว่าแบบสอบถามแรงจูงใจใน
การดื่ม (Drinking Motive Questionnaire) ซึ่งประกอบ
ด้วยแรงจูงใจในการดื่มจ�ำนวน 3 ด้าน ได้แก่ แรงจูงใจ
ในการดื่มเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางบวก แรงจูงใจการดื่ม
เพื่อแก้ปัญหาและแรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคม
ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 จึงได้ปรับปรุงมาตรวัดอีกครั้ง
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โดยเพิ่มแรงจูงใจในการดื่มเพื่อคล้อยตาม (conformity
motive) ขึ้นมา และให้ชื่อมาตรวัดว่า แบบสอบถาม
แรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุง (Drinking Motive
Questionnaire-Revised: DMQ-R) 22 ซึ่ง DMQ-R
เป็นมาตรวัดที่ได้รับความนิยมและได้รับการแปลและ
ตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารวัดทางจิตวิทยา (psychometric
properties) ในหลายประเทศ เช่ น อิ ต าลี 7 สเปน 8
เยอรมัน9 เด็นมาร์ก9 สวิตเซอร์แลนด์10 จีน11 ญี่ปุ่น12
ฯลฯ และเร็วๆ นี้ได้เริ่มมีการตรวจสอบความตรงของ
แบบสอบถามข้ า มวั ฒ นธรรม เช่ น การศึ ก ษาของ
Fernandes-Jesus และคณะ9 ทีไ่ ด้ตรวจสอบความตรง
ของ DMQ-R ในยุโรป 6 ประเทศ Martin และคณะ13 ที่
ได้ตรวจสอบความตรงข้ามวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา
อเมริ กั น กั บ โปรตุ เ กส Kuntsche และคณะ 14 ที่ ไ ด้
ตรวจสอบความตรงของ DMQ-R ระหว่างสหรัฐอเมริกา
แคนาดาและสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทั้งหมดเพื่อจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการดืม่ สุรา
ของวัยรุ่นและนักศึกษาข้ามวัฒนธรรม และท�ำความ
เข้าใจอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมทีส่ ง่ ผลต่อการดืม่ สุรา
ของวัยรุ่นและนักศึกษา
อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่พบการศึกษา
ที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ก ารวั ด ทางจิ ต วิ ท ยาของ
แบบสอบถามแรงจู ง ใจในการดื่ ม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง การ
ศึกษาในครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจสอบคุณสมบัติ
การวัดทางจิตวิทยาของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดืม่
ฉบับปรับปรุง โดยได้ด�ำเนินการตรวจสอบความตรง
เชิงโครงสร้าง (construct validity) และความเที่ยง
(reliability) ของมาตรวัดฉบับนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การน�ำมาตรวัดฉบับนีม้ าใช้ทงั้ ในงานวิจยั การให้คำ� ปรึกษา
ตลอดจนออกแบบมาตรการและการแทรกแซงเพื่ อ
ลดปัญหาจากการดื่มสุราในวัยรุ่นและนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งและความตรงของ
แบบสอบถามแรงจู ง ใจในการดื่ ม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) โดยมี เ กณฑ์ ใ น
การคัดเข้าคือ เป็นนักศึกษาไทย เคยดื่มสุราอย่างน้อย
1 ครั้งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และมีความยินดีที่จะให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการศึกษา
สัดส่วนหรือความชุกการดื่มสุรา แต่เป็นการตรวจสอบ
ความตรงและความเทีย่ งของแบบสอบถาม การก�ำหนด
ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจึงพิจารณาจากความเหมาะสมทาง
สถิติ ซึ่งในครั้งนี้สถิติที่ใช้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน Hairและคณะ15 ได้เสนอว่ากลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมควรมีมากกว่า 200 คน ในขณะที่นักวิชาการ
ท่านอื่นเสนอว่าควรก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
จ�ำนวนตัวแปรสังเกตได้ โดย Bentler และ Chou (1987
อ้างถึงใน Schumacker & Lomax)16 ได้เสนอว่ากลุ่ม
ตัวอย่างควรมีอย่างน้อย 10 เท่าของจ�ำนวนของตัวแปร
สั ง เกตได้ ใ นแบบจ� ำ ลอง ซึ่ ง แบบจ� ำ ลองในครั้ ง นี้ มี
ตัวแปรสังเกตุได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 20 ตัว กลุ่มตัวอย่างจึง
ควรมีจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 200 คน กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
การศึกษาในครั้งนี้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 323 คน
เครื่องมือในการวิจัย
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย
เพศ อายุ กลุ่มคณะที่ศึกษา
2. แบบสอบถามการดื่มสุรา เป็นข้อค�ำถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุราในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
มีจ�ำนวน 3 ข้อ ได้แก่ ความถี่ (frequency) ปริมาณ
(quantity)และการดื่มสุราปริมาณมากในระยะเวลา
สั้นๆ (binge drinking)เป็นมาตรประเมินค่า 9 ระดับ
มี ค วามเที่ ย งแบบความสอดคล้ อ งภายในในกลุ ่ ม
นักศึกษาเท่ากับ .80717
3. มาตรวัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา
ส�ำหรับนักศึกษา เป็นมาตรวัดที่พัฒนาขึ้นโดยไชยันต์
สกุลศรีประเสริฐ17ประกอบด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวน 38 ข้อ
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Validity and Reliability of Drinking Motive Questionnaire-Revised
(DMQ-R) among University Students
วั ด ปั ญ หาจากการดื่ ม สุ ร าที่ พ บในกลุ ่ ม ประชากร
นั ก ศึ ก ษามี ลั ก ษณะเป็ น มาตรประเมิ น ค่ า (rating
scale) 6 ระดับเรียงล�ำดับจาก 1 คือ “ไม่เคย” จนถึง
6 คือ “มากกว่า 10 ครั้ง” มีความเที่ยงทั้งฉบับเป็นความ
สอดคล้องภายในเท่ากับ .945 และมีความเที่ยงแบบ
ทดสอบซ�้ำเท่ากับ .838 และมีความตรงเชิงโครงสร้าง
ที่เหมาะสม
4. แบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับ
ปรับปรุง ผู้วิจัยได้รับอนุญาตและแปลมาจากมาตรวัด
Drinking Motive Questionnaire-Revised (DMQ-R)
ทีพ่ ฒ
ั นาโดย Cooper2 กระบวนการแปลใช้กระบวนการ
back-translation โดยเริ่มต้นแปลโดยผู้วิจัยคนแรก
จากนั้ น จึ ง น� ำ ไปแปลกลั บ เป็ น ภาษาอั ง กฤษโดย
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นภาษา แล้วน�ำมาตรวัด ต้นฉบับกั บ
ฉบับแปลกลับมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ความแตกต่าง
จากนั้นจึงด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามจนมี
ความเห็นสอดคล้องกัน แบบสอบถามเป็นแบบรายงาน
ตนเอง (self-report) จ�ำนวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็น
4 องค์ ป ระกอบได้ แ ก่ แรงจู ง ใจในการดื่ ม เพื่ อ เพิ่ ม
อารมณ์ทางบวก (enhance motive) แรงจูงใจในการดืม่
เพือ่ แก้ปญ
ั หา (coping motive) แรงจูงใจในการดืม่ เพือ่
เข้าสังคม (social motive) และแรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
คล้อยตาม (conformity motive)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีมผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองพร้อม
ผู ้ ช ่ ว ยนั ก วิ จั ย การเก็ บ ข้ อ มู ล ด� ำ เนิ น การในชั้ น เรี ย น
โดยเบื้ อ งต้ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจะถู ก ถามด้ ว ยค� ำ ถาม
คัดกรองว่าเคยดื่มสุราในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ หาก
เคยดื่มผู้วิจัยและผู้ช่วยจะด�ำเนินการชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการวิจัยและเชิญชวนเข้ารวมการศึกษา หาก
กลุ่มตัวอย่างเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาผู้วิจัยจะขอให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามหรืออาจนัดมาตอบ
แบบสอบถามในวันที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก การตอบ
แบบสอบถามจะเริ่มต้นด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
จากนั้นจึงเป็นแบบสอบถามการดื่มสุรา แบบสอบถาม
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แรงจูงใจในการดื่มฉบับปรุงปรุง และมาตรวัดปัญหา
จากการดื่มสุรา

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ย
สถิติพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความตรงเชิงโครงสร้าง
การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ (factor
structure) ตรวจสอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน โดยพิจารณาว่าแบบจ�ำลองสมมุตฐิ านทีป่ ระกอบ
ด้วยแรงจูงใจ 4 องค์ประกอบ (แรงจูงใจในการดื่มเพื่อ
เพิ่มอารมณ์ทางบวก แรงจูงใจในการดื่มเพื่อแก้ปัญหา
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคม และแรงจูงใจในการ
ดื่มเพื่อคล้อยตาม: ดังภาพที่ 1a) มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ นอกจากนี้เพื่อป้องกัน
อคติในการยืนยัน (confirmatory bias) ผู้วิจัยยังด�ำเนิน
การเปรียบเทียบแบบจ�ำลองสมมุติฐานกับแบบจ�ำลอง
ทางเลือก ได้แก่ แบบจ�ำลอง 1 องค์ประกอบ (แรงจูงใจใน
การดืม่ : ภาพที่ 1c) แบบจ�ำลอง 2 องค์ประกอบแบบที่ 1
(แรงจูงใจภายนอก &แรงจูงใจภายใน: ภาพที่ 1d) และ
แบบจ�ำลอง 2 องค์ประกอบแบบที่ 2 (การเสริมแรงทาง
บวก &การเสริมแรงทางลบ: ภาพที่ 1b)
การตรวจสอบโครงข่ายความสัมพันธ์ทางทฤษฎี
(nomological network) ตรวจสอบด้วยค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันว่าแรงจูงใจในการดื่มที่ได้จาก
แบบทดสอบมีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราและปัญหา
จากการดื่มสุราตามความคาดหวังทางทฤษฎีหรือไม่
ความเที่ยง ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบความเที่ยง
ของมาตรวัดโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
และความเทีย่ งขององค์ประกอบ (construct reliability)
โดยค� ำ นวณจากค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน
และค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (รายละเอียดดัง Hair และคณะ15
และ ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ)18

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 62 No. 3 July - September 2017

227

ความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มสุราฉบับปรับปรุง
ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้อยละ 58.2 กับ 41.8 ตามล�ำดับ) อายุ 19
ปี (ร้อยละ 38.2, = 19.87 ปี, SD = 1.118 ปี) ศึกษา
อยู่ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลุ่มคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 48.1
และ 44.6 ตามล�ำดับ) ส่วนพฤติกรรมการดื่มสุราของ
กลุ่มตัวอย่างนั้น ด้านความถี่ของการดื่มสุราพบว่ากลุ่ม

ภาพที่ 1a

ภาพที่ 1b
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ตัวอย่างร้อยละ 39.6 มีความถีข่ องการดืม่ สุราโดยเฉลีย่ ใน
รอบ 30 วันน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน รองลงมาคือ 1-2 ครั้ง
ต่อเดือน (ร้อยละ 31.3) แต่พบว่ามีกลุม่ ตัวอย่างถึงร้อยละ
15.8 ที่ดื่มสุราสัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่า ด้านปริมาณ
การดืม่ เฉลีย่ ในแต่ละครัง้ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 34.3
ดืม่ ครัง้ ละ 1-2 ดืม่ มาตรฐาน อย่างไรก็ตามมีกลุม่ ตัวอย่าง
ประมาณ 1 ใน 4 ทีม่ ปี ริมาณการดืม่ โดยเฉลีย่ ในแต่ละครัง้
ตั้งแต่ 8 ดื่มมาตรฐานขึ้นไป (ดูตารางที่ 1)

ภาพที่ 1c

ภาพที่ 1d

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองสมมุติฐานและแบบจ�ำลองทางเลือกของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุง
ตารางที่ 1 แสดงพฤติกรรมการดื่มสุราของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการดื่มสุรา
ความถี่การดื่มสุราโดยเฉลี่ยในรอบ 30 วัน (n = 323)
น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
1-2 ครั้งต่อเดือน
3-4 ครั้งต่อเดือน
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือบ่อยกว่า
ปริมาณการดื่มโดยเฉลี่ยต่อครั้ง (n = 321)
1-2 ดื่มมาตรฐาน
3-4 ดื่มมาตรฐาน
5-7 ดื่มมาตรฐาน
8-13 ดื่มมาตรฐาน
14 ดื่มมาตรฐานขึ้นไป
ความถี่ ข องการดื่ ม ปริ ม าณมากในระยะเวลาสั้ น ๆ (binge drinking) (การดื่ ม มากกว่ า 5
ดื่มในชายและ 4 ดื่มในหญิงภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยในรอบ 30 วัน (n = 319)
ไม่เคยหรือน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
1 ถึง 2 ครั้งต่อเดือน
3 ถึง 4 ครั้งต่อเดือน
5 ถึง 8 ครั้งต่อเดือน
9 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า
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ความถี่ (คน)

ร้อยละ

128
101
43
29
22

39.6
31.3
13.3
9.0
6.8

110
56
73
53
29

34.3
17.4
22.7
16.5
9.0

107
96
54
39
23

33.5
30.1
16.9
12.2
7.2

Validity and Reliability of Drinking Motive Questionnaire-Revised
(DMQ-R) among University Students
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การตรวจสอบการตรวจสอบ
โครงสร้ า งองค์ ป ระกอบของแบบทดสอบ ด้ ว ยการ
วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น โดยตรวจสอบว่ า
จ�ำลองสมมุติฐาน (แบบจ�ำลอง 4 องค์ประกอบ) ว่ามี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ พร้อม
เปรียบเทียบแบบจ�ำลองสมมุติฐานกับแบบจ�ำลองทาง
เลือกอื่นๆ (alternative model) จากตารางที่ 2 แสดง
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ให้ เ ห็ น ว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล พบว่ า แบบจ� ำ ลอง
สมมุ ติ ฐ านมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
ดี ก ว่ า แบบจ� ำ ลองทางเลื อ กอื่ น ๆ พิ จ ารณาจากค่ า
χ2, χ2/df และ RMSEA ที่ค่าน้อยกว่าแบบจ�ำลองทาง
เลือก และค่า CFI ที่มากกว่าแบบจ�ำลองทางเลือก
(χ2= 542.186, χ2/df = 3.306, RMSEA = 0.084 และ
CFI = 0.885)

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบแบบจ�ำลองสมมุติฐานกับแบบจ�ำลองทางเลือก
แบบจ�ำลอง

χ2

χ2/df

RMSEA
CFI
ΔCFI
(90% CI)
แบบจ�ำลอง 1 องค์ประกอบ
1155.982 170
6.800
0.134
0.699
(0.127-0.141)
แบบจ�ำลอง 2 องค์ประกอบ
1128.446 169
6.677
0.133
0.707 0.008
(แรงจูงใจภายนอก &แรงจูงใจภายใน)
(0.125-0.140)
แบบจ�ำลอง 2 องค์ประกอบ
803.275 169
4.753
0.108
0.807 0.100
(การเสริมแรงทางบวก &การเสริมแรงทางลบ)
(0.100-0.115)
แบบจ�ำลองสมมุติฐาน
542.186 164
3.306
0.084
0.885 0.078
(แบบจ�ำลอง 4 องค์ประกอบ)
(0.077-0.092)
แบบจ�ำลองสมมุติฐานที่ปรับแก้ไขa
491.293 162
3.033
0.079
0.900 0.015
(แบบจ�ำลอง 4 องค์ประกอบ)
(0.071-0.087)
a
ปรับแบบจ�ำลองโดยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อที่ 7 กับข้อที่ 10 และระหว่างข้อที่ 5 กับข้อที่ 11 มีความสัมพันธ์กัน

อย่ า งไรก็ ต ามแบบจ� ำ ลองสมมุ ติ ฐ านยั ง ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีนัก พิจารณาจากค่า
RMSEA ที่มีค่าสูงกว่า 0.08 และ ค่า CFI ที่มีค่าต�่ำกว่า
0.90 ผู้วิจัยจึงด�ำเนินการปรับแบบจ�ำลองโดยการยอม
ให้ ค ่ า ความคลาดเคลื่ อ นระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามมี ค วาม
สัมพันธ์กันได้ 2 คู่ ได้แก่ระหว่างข้อค�ำถามที่ 7 (บ่อย
เพียงใดที่ท่านดื่มเพราะชอบความรู้สึกตอนเมา?) และ
ข้ อ ที่ 10 (บ่ อ ยเพี ย งใดที่ ท ่ า นดื่ ม เพราะอยากเมา?)
เนื่องจากเป็นข้อค�ำถามขององค์ประกอบแรงจูงใจใน
การดื่มเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางบวกและมีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับอาการเมาสุราเหมือนกัน และระหว่างข้อที่ 5 (บ่อย
เพียงใดที่ท่านดื่มเพื่อเข้าสังคม?) กับข้อที่ 11 (บ่อย
เพียงใดที่ท่านดื่มเพราะสุราท�ำให้การพบปะสังสรรค์
สนุกสนานขึ้น?) ซึ่งเป็นข้อค�ำถามขององค์ประกอบ
แรงจูงใจในการดืม่ เพือ่ เข้าสังคมเหมือนกันภายหลังจาก

df

การปรับแบบจ�ำลองพบว่าแบบจ�ำลองมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี (χ2= 491.293, df = 162,
p < .001, χ2/df = 3.033, CFI = 0.900, RMSEA =
0.079) (ดูตารางที่ 2)
แบบจ� ำ ลองสมมุ ติ ฐ านที่ ป รั บ แก้ แ ล้ ว มี
รายละเอี ย ดค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานดั ง
ตารางที่ 3 พบว่าเมือ่ พิจารณาในรายองค์ประกอบพบว่า
ค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐานของข้ อ ค� ำ ถาม
ทุกข้อมีค่าสูงกว่า 0.30 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้16
แรงจู ง ในการดื่ ม เพื่ อ เพิ่ ม อารมณ์ ท างบวกมี น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.561 ถึง 0.911
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อแก้ปัญหาอยู่ระหว่าง 0.533
ถึง 0.910 แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคมอยู่ระหว่าง
0.696 ถึง 0.917 และแรงจูงใจในการดืม่ เพือ่ คล้อยตาม
อยู่ระหว่าง 0.307 ถึง 0.730
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ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ และคณะ

ตารางที่ 3 ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของแรงจูงใจในการดื่มทั้ง 4 ด้าน
ข้อค�ำถาม
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (λ) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
t-value
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางบวก (enhance motive)
ข้อที่ 07
0.561
0.044
12.735
ข้อที่ 09
0.574
0.042
13.776
ข้อที่ 10
0.595
0.043
13.922
ข้อที่ 13
0.907
0.013
71.144
ข้อที่ 18
0.911
0.012
76.738
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อแก้ปัญหา (coping motive)
ข้อที่ 01
0.840
0.024
35.107
ข้อที่ 04
0.910
0.016
55.236
ข้อที่ 06
0.859
0.023
37.893
ข้อที่ 15
0.533
0.053
10.110
ข้อที่ 17
0.840
0.022
37.738
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคม (social motive)
ข้อที่ 03
0.821
0.027
30.873
ข้อที่ 05
0.590
0.055
10.579
ข้อที่ 11
0.883
0.016
53.669
ข้อที่ 14
0.917
0.014
67.596
ข้อที่ 16
0.696
0.038
18.290
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อคล้อยตาม (conformity motive)
ข้อที่ 02
0.307
0.069
4.489
ข้อที่ 08
0.601
0.062
9.669
ข้อที่ 12
0.730
0.047
15.619
ข้อที่ 19
0.734
0.040
18.177
ข้อที่ 20
0.728
0.042
17.662
χ2= 491.293, df = 162, p < .001, χ2/df = 3.033, CFI = 0.900, RMSEA = 0.079(90% CI: 0.071-0.087)

ผลจากการตรวจสอบโครงข่ายความสัมพันธ์
ทางทฤษฎีพบว่าแรงจูงใจในการดื่มทั้ง 4 ด้านมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่ม
สุราอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งความสัมพันธ์กับการ
ดื่มสุราอยู่ระหว่าง .372 ถึง .474 และความสัมพันธ์
กับปัญหาจากการดื่มสุราอยู่ระหว่าง .420 ถึง .505
(ดูตารางที่ 4)

R2
0.315
0.329
0.354
0.823
0.830
0.706
0.828
0.738
0.284
0.706
0.674
0.348
0.780
0.841
0.484
0.094
0.361
0.533
0.539
0.530

การตรวจสอบความเที่ยง
ภายหลังจากการตรวจสอบความตรงแล้ว ผูว้ จิ ยั จึง
ด�ำเนินการประมาณค่าความเทีย่ งของมาตรวัด ผลการศึกษา
พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงแบบความสอดคล้อง
ภายในแบบสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคอยู่ระหว่าง
0.748-0.895 โดยมีความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.938 ส่วน
ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบ (construct reliability)
พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.766 ถึง 0.901 (ดูตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการดื่มกับการดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุรา
องค์ประกอบ
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางบวก
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อแก้ปัญหา
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคม
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อคล้อยตาม
* p< .01

การดื่มสุรา
.431*
.474*
.451*
.372*
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วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 62 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560

ปัญหาจากการดื่มสุรา
.438*
.505*
.420*
.430*

Validity and Reliability of Drinking Motive Questionnaire-Revised
(DMQ-R) among University Students

Chaiyun Sakulsriprasert et al.

ตารางที่ 5 ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มแยกรายองค์ประกอบและทั้งฉบับ
องค์ประกอบ
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางบวก
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อแก้ปัญหา
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อเข้าสังคม
แรงจูงใจในการดื่มเพื่อคล้อยตาม
ทั้งฉบับ

อภิปรายผล

Cronbach’s σ
0.859
0.888
0.895
0.748
0.938

ความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง ผลการวิ เ คราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แบบจ� ำ ลอง
4 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
แม้จะพบว่าค่า χ2 จะมีนัยส�ำคัญก็ตาม แต่เนื่องจากค่า
χ2 มีความอ่อนไหวต่อขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง การศึกษา
ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 300 คนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ ส่งผลให้คา่ power สูงโอกาสพบนัย
ส�ำคัญจึงมากขึน้ ตามไปด้วย15,19 ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้
การพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างแบบจ�ำลอง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยดัชนี CFI และ RMSEA จึง
มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากกว่ า ซึ่ ง ทั้ ง ค่ า CFI ที่ ม ากกว่ า
หรือเท่ากับ.900 และ RMSEA ที่น้อยกว่า .080 เป็น
หลักฐานสนับสนุนว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่ม
ฉบับปรับปรุงมีโครงสร้างองค์ประกอบที่ดี นอกจากนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบยังแสดงให้เห็นว่าแบบจ�ำลอง
4 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าแบบจ�ำลองทางเลือกอื่นๆ ดังนั้นผลการศึกษา
ในครัง้ นีจ้ งึ สนับสนุนว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการดืม่
มีโครงสร้างองค์ประกอบสอดคล้องกับผลการศึกษา
ที่ผ่านมาในต่างประเทศ7-14
ในส่ ว นของโครงข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ท างทฤษฎี
พบว่าแรงจูงใจทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การดื่มสุราและปัญหาจากการดื่มสุรา ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎีของ Cooper2 ที่เชื่อว่าแรงจูงใจในการดื่มเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลตัดสินใจที่จะดื่มสุรา ดังนั้นหากมี
แรงจู ง ใจในการดื่ ม สู ง ส่ ง ผลให้ บุ ค คลดื่ ม สุ ร ามาก
และส่ ง ผลให้ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด จากดื่ ม สุ ร าสู ง ตามไปด้ ว ย
ผลการศึกษาที่เป็นไปตามความคาดหวังทางทฤษฎีจึง

Construct Reliability
0.843
0.901
0.891
0.766
-

สนับสนุนความตรงของคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม
แรงจู ง ใจในการดื่ ม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง โดยสรุ ป จากผล
การศึ ก ษาทั้ ง ในส่ ว นของโครงสร้ า งองค์ ป ระกอบและ
โครงข่ายความสัมพันธ์ทางทฤษฎีสนับสนุนความตรง
เชิงโครงสร้างของแบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับ
ปรับปรุง
ความเทีย่ ง จากการตรวจสอบความเทีย่ งพบว่า
แรงจูงใน 3 ใน 4 ด้านมีความเทีย่ งอยูใ่ นเกณฑ์ดี (> 0.80)
มีเพียงด้านแรงจูงใจในการดื่มเพื่อคล้อยตามที่มีค่าอยู่
ประมาณ 0.75 ซึ่งยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม20
โดยสรุ ป ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ส นั บ สนุ น ว่ า
แบบสอบถามแรงจูงใจในการดื่มฉบับปรับปรุงมีความ
ตรงและความเที่ยงที่ดี จึงสามารถน�ำไปใช้ทั้งในการ
วิจัย น�ำไปใช้ในการประเมินแรงจูงใจในการดื่มเพื่อให้
ค�ำปรึกษารายกลุม่ หรือรายบุคคลหรือน�ำไปใช้ในส�ำรวจ
หรือเป็นเครื่องมือประเมินในการแทรกแซงหรือการ
ด�ำเนินโครงการเพื่อลดปัญหาจากการดื่มในนักศึกษา
อย่างไรก็ตามข้อจ�ำกัดของการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษา ส่งผลให้การอ้างอิงไปสู่กลุ่ม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมหรือกลุ่มผู้ใหญ่อาจท�ำได้จ�ำกัด
การศึกษาความตรงและความเที่ยงในประชากรกลุ่ม
อื่นๆ จึงมีความจ�ำเป็น
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