แบบแผนความคิดที่ไม่ เหมาะสมจากวัยเยาว์ สภาวะของแบบแผนความคิดกับการดื่ม
สุ ราในนักศึกษา
ไชยันต์ สกุลศรี ประเสริ ฐ*,**
_____________________________________________________________________________________

1. บทนา
ปั ญหาการดื่ มสุ ราและการดื่ ม สุ ราของนิ สิ ตนักศึ กษาในสถาบันระดับอุดมศึ กษาเป็ นปั ญหา
สาธารณสุ ขที่ความสาคัญ และเนื่ องจากแบบแผนการดื่ มของประชากรกลุ่มนี้ มีความแตกต่างออกไปจาก
ประชากรกลุ่มอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นแบบแผนการดื่ ม ผลกระทบที่เกิ ดขึ้น รวมถึ งบริ บทที่เกี่ยวข้องกับการดื่ ม
(Colby, Colby, & Raymond, 2009; Correia, Murphy, & Barnett, 2012; Perkins, 2002; Task Force on
College Drinking, 2002) นักวิชาการหลายกลุ่มจึงได้พยายามศึกษาทาความเข้าใจปรากฏการณ์การดื่มสุ รา
ของประชากรกลุ่ มนี้ โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ ผ่านมาพบว่าการดื่ มสุ ราของนักศึ กษาเป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ซับซ้อนไม่สามารถอธิ บายได้จากปั จจัยหนึ่ งเพียงปั จจัยเดียว แต่มีสาเหตุมาจากทั้งชี ววิทยา
จิตวิทยา สถานการณ์ เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงสังคมวัฒนธรรม (Baer, 2002; Correia และคณะ,
2012; Kuntsche, Knibbe, Gmel, & Engels, 2006; Presley, Meilman, & Leichliter, 2002)
หากพิจารณาในระดับบุ คคลแล้ว แม้ว่านักศึกษาหลายคนจะดื่ มสุ ราเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาแต่ละคนล้วนมีแบบแผนการดื่ มแตกต่างกันออกไป จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปั จจัยทาง
จิตวิทยามีอิทธิ พลต่อแบบแผนการดื่มที่แตกต่างกันของนักศึกษาแต่ละคน ทั้งในฐานะปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลต่อ
การดื่มโดยตรง (direct risk factors) เช่ น ความเครี ยด ลักษณะบุคลิ กภาพแสวงหาสิ่ งกระตุน้ (sensation
seeking) และหุ นหันพลันแล่น (impulsivity) (ตัวอย่างเช่น Armeli, Todd, & Mohr, 2005; Curcio & George,
2011) ในฐานะปั จจัยส่ งผ่านที่เชื่ อมโยงหรื อได้รับอิทธิ พลเสี่ ยงมาจากปั จจัยเสี่ ยงอื่น ๆ อันนาไปสู่ การดื่ ม
(mediating factor) เช่ น แรงจูงใจในการดื่ม (drinking motive) ความคาดหวังในฤทธิ์ ของแอลกอฮอล์
(ตัวอย่างเช่น Eggleston, Woolaway-Bickel, & Schmidt, 2004; Kuntsche, Knibbe, Gmel, & Engels, 2005)
และในฐานะปั จจัย ที่ มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ปั จจัย เสี่ ย งอื่ น ๆ ส่ ง ผลให้ปั จจัย เสี่ ย งที่ มี ท วีค วามรุ นแรงมากขึ้ น
(moderating factor) ตัวอย่างเช่นแนวคิดของ self-selection effect ที่อธิ บายว่านักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่ดื่ม
หนักหรื อมีเจตคติที่ดีต่อการดื่มมีแนวโน้มที่จะเลือกกลุ่มเพื่อนหรื อสิ่ งแวดล้อมที่มีการดื่มหนัก มีแนวโน้มที่
จะรับค่านิ ยมเกี่ยวกับการดื่มได้ง่าย หรื อมีแนวโน้มที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมเสี่ ยงอื่น ๆ (Ham & Hope, 2003 )
ดังนั้นการทาความเข้าใจปั จจัยทางจิตวิทยาจึงมีความสาคัญที่จะช่ วยให้เข้าใจปรากฏการณ์การดื่มสุ ราของ
นักศึกษามากขึ้ น อันจะเป็ นประโยชน์ในการออกแบบโปรแกรมเพื่อลดปั ญหาการดื่ มสุ ราในนักศึ กษาใน
* นัก ศึ ก ษาปริ ญญาเอก ภาควิ ช าสั ง คมและสุ ข ภาพ คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ยศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
** ได้รั บ ทุ น สนับ สนุ น วิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากศู น ย์วิ จ ัย ปั ญ หาสุ ร า
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ระดับบุคคล อีกทั้งนาไปประกอบกับการส่ งเสริ มป้ องกันทางด้านสภาพแวดล้อมและสังคมให้มีประสิ ทธิ ผล
มากขึ้น
ปั จจัยทางจิตวิทยาหนึ่งที่มีความสาคัญและได้รับการนามาศึกษาเพื่ออธิ บายแบบแผนการดื่มที่
แตกต่างกันของนักศึกษาคือ “บุคลิกภาพ” การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าบุคลิกภาพบางประการน่าจะมีอิทธิ พลต่อ
การดื่มสุ รา ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ Hittner and Swickert (2006) ได้ดาเนิ นการสังเคราะห์งานวิจยั ที่
เกี่ ยวกับบุคลิกภาพการแสวงหาสิ่ งกระตุน้ กับการดื่มสุ ราด้วยการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) จานวน
61 การศึ กษา พบว่าบุคลิ กภาพการแสวงหาสิ่ งกระตุน้ มี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการดื่ มสุ รา โดยขนาด
อิ ท ธิ พ ลความสั ม พัน ธ์ (effect size) อยู่ ใ นระดับ น้ อ ยถึ ง ปานกลาง โดยการขาดการยับ ยั้ง ตนเอง
(disinhibition) มีความสัมพันธ์กบั การดื่มสุ รามากที่สุด (mean weighted r = .368) นักศึกษากลุ่มนี้ มีแนวโน้ม
ที่จะดื่มสุ ราเพื่อให้ตวั เองได้มาซึ่ งความสนุ ก ตื่นเต้นและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ นอกจากนี้ ในทางคลินิก
ยังพบอีกว่าความผิดปกติทางบุคลิ กภาพร่ วมกับความผิดปกติจากการใช้สารเสพปั ญหาจากการดื่มสุ ราติด
(co-morbidity) บ่อยครั้ง (McGinn, Young, & Sanderson, 1995; Verheul, 2001; Welch, 2007)
แม้จะมีการศึกษาความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพกับการดื่มสุ ราของนักศึกษาจานวนมาก อย่างไรก็
ตามพบว่าการศึกษาที่ผา่ นมาส่ วนมากได้รับอิทธิ พลมาจากแนวคิดที่จดั อยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีลกั ษณะนิ สัย (trait
theory) ไม่วา่ จะเป็ น แบบจาลองห้าองค์ประกอบ (Five Factor model) และลักษณะบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ความหุ นหันพลันแล่ น (impulsive-related trait) จากแนวคิดดังกล่ าว มักมองสาเหตุ ของบุ คลิ กภาพว่ามี
รากฐานมาจากการทางานของชี ววิทยาหรื อที่เรี ยกว่า biological based personality ซึ่ งแนวคิดนี้ ถูกโต้แย้งใน
2 ประเด็ น ที่ ส าคัญ คื อ ประการแรกแนวคิ ด กลุ่ ม นี้ ให้ ค วามส าคัญ แต่ ก ารท างานของสรี ร วิ ท ยา ละเลย
พัฒ นาการวัย เด็ ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ บุ ค ลิ ก ภาพและการปรั บ ตัว จากการศึ ก ษาที่ ผ่า นมาพบว่ า การเลี้ ยงดู แ ละ
ประสบการณ์ ว ยั เด็ ก มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการดื่ ม สุ ร าและการใช้ ส ารเสพติ ด ( เช่ น การศึ ก ษาของ
Vungkhanching, Sher, Jackson, and Parra, 2004; Piko and Balázs, 2012; Kassel, Wardle, and Roberts,
2007) ประการที่สองแนวคิด biological–based personality ถูกวิจารณ์ว่าละเลยความสาคัญของบริ บทและ
สถานการณ์ ที่แตกต่างกันออกไป มักให้ความสาคัญกับการอธิ บายบุคลิ กภาพของบุคคลในลักษณะที่เป็ น
กลุ่มหรื อภาพรวมเท่านั้น แต่ไม่สามารถอธิ บายความหลากหลายของพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม ส่ งผลต่ อการนาองค์ความรู ้ ที่ได้ไ ปใช้ในการท าความเข้าใจบุ คคลในทาง
ปฏิบตั ิ (Hergenhahn & Olson, 2007)
จากข้อโต้แย้งที่กล่าวมา ผูเ้ ขียนได้ดาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและพบทฤษฎีแบบ
แผนความคิ ด (schema theory) ที่ ส ามารถอธิ บ ายการก่ อ ร่ า งบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลได้ดี อี ก ทั้ง ได้ใ ห้
ความส าคัญของบริ บ ทแวดล้อมในฐานะที่ เป็ นปั จจัย ที่ มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ับ ลัก ษณะส่ ว นบุ คคล ตลอดจนมี
แนวทางและเทคนิ คสามารถนาไปใช้ใ นการลดหรื อปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมที่ ไ ม่เหมาะสมได้ จึ งมี ค วาม
น่ าสนใจที่ จะนามาใช้อธิ บายปรากฏการณ์ การดื่ มสุ ราของนักศึกษาในสังคมไทย ผูเ้ ขี ยนจึงได้ดาเนิ นการ
ทบทวนวรรณกรรมเพื่อนาทฤษฎีแบบแผนความคิดมาประยุกต์ใช้ในการทาความเข้า ใจปรากฏการณ์การดื่ม
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สุ ราของนักศึกษาในบริ บทสังคมไทย ตลอดจนได้ดาเนิ นการวิจยั เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์
ระหว่า งแบบแผนความคิ ด กับ การดื่ ม สุ ราที่ ผูเ้ ขี ย นพัฒ นาขึ้ น มาจากการทบทวนวรรณกรรมว่า มี ค วาม
สอดคล้องกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ที่พบได้ในบริ บทสังคมไทยหรื อไม่ บทความฉบับนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึ กษาของผูเ้ ขี ยนโดยสังเขป โดยผูเ้ ขี ยน
พยายามจะนาเสนอในแง่ของแนวคิดและข้อค้นพบที่จะไปสู่ การนาไปประยุกต์ใช้ในการป้ องกันปั ญหาการ
ดื่ ม สุ ราของนัก ศึ ก ษา ส่ วนในเรื่ องของระเบี ย บวิธี วิจยั ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล ตลอดจนผลการทบทวน
วรรณกรรมอื่ น ๆ ผูส้ นใจสามารถหารายละเอี ยดเพิ่ม เติ ม ได้จากงานวิจยั ของผูเ้ ขี ยนตามรายละเอี ยดใน
บรรณานุกรม (เอกสารตามชื่อ Sakulsriprasert, 2016)
2. แบบแผนความคิดทีไ่ ม่ เหมาะสมจากวัยเยาว์ (early maladaptive schemas) คืออะไร?
ทฤษฎีแบบแผนความคิด (schema theory) หรื อที่รู้จกั กันในชื่ อของ schema-focused therapy
ถูกพัฒนาขึ้นโดย เจฟฟรี ย ์ ยัง (Jeffrey Young) โดยเขาได้พฒั นาแนวคิดนี้ มาจากประสบการณ์ทางคลินิกกับ
ผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อแผนการรักษาระยะสั้นและผูป้ ่ วยที่งานด้วยได้ยาก (difficult patients) (Edwards &
Arntz, 2012) ทฤษฎีแบบแผนความคิด (schema theory) มุ่งเน้นในการอธิ บายและบาบัดรักษาบุคคลที่มี
ความผิดปกติ ต่อมาได้มีการพัฒนาแนวคิดและทฤษฎี เพิ่มเติมเพื่ออธิ บายและบาบัดรักษากลุ่มอาการอื่น ๆ
รวมไปถึงการใช้สารในทางที่ผดิ อีกด้วย
ตามทฤษฎีของ Young, Klosko, and Weishaar (2003) แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมจากวัย
เยาว์ (early maladaptive schema: EMS) หรื อที่เรี ยกสั้น ๆ ว่าแบบแผนความคิด คือ โครงสร้างความคิดอัน
ประกอบไปด้วย ความจา อารมณ์ กระบวนการรู ้ การคิ ดและความรู ้ สึกทางกายที่ เกี่ ยวข้องกับตนเองและ
สัมพันธภาพกับบุ คคลอื่น ซึ่ งบุคคลจะใช้แบบแผนความคิ ดที่มีในการเลื อกสนใจและรับเหตุการณ์ ต่าง ๆ
รอบตัว ตีความเหตุการณ์เหล่านั้น นาไปสู่ การแสดงออกเพื่อตอบโต้กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ตามที่บุคคลรับรู ้
และตีความ แบบแผนความคิดของบุคคลมี ลกั ษณะค่อนข้างคงที่และส่ งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ า ๆ
ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคลมีแนวโน้มที่จะมีอคติของกระบวนการรู ้ การคิด (cognitive
bias) ในการตีความสิ่ งต่างๆที่เกิ ดขึ้นรอบตัวไปในทางที่ตนเองเชื่อหรื อคุน้ ชิน (confirmatory bias) ดังนั้น
Young จึงมองว่าแบบแผนความคิดคล้ายกับลักษณะบุคลิ กภาพ (trait-like construct) ซึ่ งบางครั้งแบบแผน
ความคิ ดที่ บุคคลมี ส่ งผลให้บุ คคลมี แบบแผนการดาเนิ นชี วิตที่ ส่ง ผลเสี ยต่ อตนเอง (self-defeating life
patterns) อีกทั้งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่นาไปสู่ การเจ็บป่ วยทางจิตใจ Young เชื่ อว่าแบบแผนความที่ไม่เหมาะสม
จากวัยเยาว์พบในทั้งคนปกติและผูป้ ่ วย แต่แตกต่างกันที่ความรุ นแรงและจานวนของแบบแผนความคิดที่มี
แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมจากวัยเยาว์เป็ นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมวัย
เด็กกับลักษณะอารมณ์พ้ืนฐาน (temperament) Young และคณะ (2003) เชื่ อว่าแบบแผนความคิดเป็ นภาพ
สะท้อนให้เข้าใจสภาพการณ์ในวัยเด็กที่ บุคคลประสบพบเจอตามการรับรู ้ของบุคคล และเมื่ออายุมากขึ้น
บุคคลมีแนวโน้มจะใช้แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมาใช้ในการรับรู ้ขอ้ มูล จดจา ดาเนิ นชี วิต
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และติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ เมื่อบุคคลประสบกับเหตุการณ์บางอย่างที่คล้ายกับประสบการณ์วยั เด็กแล้ว
แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมของบุคคลจะถู กกระตุน้ ส่ งผลให้บุคคลจะรู ้ สึกในจิตไร้ สานึ กราวกับว่า
ประสบการณ์ที่คุกคามจิตใจเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกครั้ง ก่อให้ความรู ้สึกทางลบที่รุนแรง เช่น โกรธ กลัว อับ
อาย เสี ยใจ คุ กคามเหมือนกับในอดี ต บุคคลจึงต้องแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์
ดังกล่าวหรื อเพื่อที่จะลดอารมณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมา ไม่ได้เป็ นพฤติกรรมที่เกิ ด
จากแบบแผนความคิดโดยตรง แต่เป็ นการตอบสนองที่เกิดขึ้นอันเนื่ องมาจากแบบแผนความคิดถู กกระตุน้
จากสิ่ งแวดล้อม
แผนความคิดที่มีจานวนทั้งสิ้ น 18 แบบ ซึ่ งรายละเอียดของแบบแผนความคิดทั้ง 18 แบบ โดย
Young และคณะ (2003) ได้แบ่งแบบแผนความคิดออกเป็ นกลุ่มของแบบแผนความคิด (schema domain)
ทั้งสิ้ น 5 กลุ่ม อย่างไรก็ตามจากงานวิจยั ที่ผา่ นมา (เช่น การศึกษาของ Hoffart และคณะ, 2005; Lee, Taylor,
& Dunn, 1999) รวมถึงผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจากการศึกษาของผูเ้ ขียน (Sakulsriprasert,
2016) มีขอ้ ค้นพบที่สอดคล้องกันว่าแบบแผนความคิดทั้ง 18 แบบสามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม ถู กนาเสนอ
เอาไว้ในตารางที่ 1ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และถูกปฏิเสธ (disconnection and rejection domain)
บุคคลที่มีแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมในกลุ่มนี้ มีลกั ษณะเด่นคือ ไม่สามารถที่จะสร้างความรู ้สึกมัน่ คง
ความอบอุ่น ปลอดภัยกับบุคคลอื่นได้ มีความเชื่ อตนเองจะไม่ได้รับความมัน่ คงปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่
ความรัก และการเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มจากบุคคลอื่นอยูเ่ สมอ
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดู แลตนเอง (impaired autonomy and
performance domain) บุคคลที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มนี้มีความรู ้สึกว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะใช้ชีวิต
อยูค่ นเดียว หรื อดาเนินชีวติ ให้ประสบความสาเร็ จได้ดว้ ยตนเอง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มขาดความยับยั้ง (impaired limits domain) บุคคลที่มีแบบแผนความคิดที่ในกลุ่มนี้ มี
ลักษณะขาดการยับยั้งภายในตนเอง (internal limits) ขาดระเบียบวินยั ไม่เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น อาจมีลกั ษณะ
เห็นแก่ตวั เอาแต่ใจ หรื อหลงตัวเอง
กลุ่มที่ 4 กลุ่มการตั้งมาตรฐานสู งเกินควร (exaggerated standards) บุคคลที่มีแบบแผนความคิด
กลุ่มนี้สูงมีแนวโน้มตั้งมาตรฐานกับตนเองเอาไว้สูงและนิยมความสมบูรณ์แบบ ต้องการประสบความสาเร็ จ
และต้องการความเป็ นเลิศในหน้าที่และการทางาน ควบคุมการแสดงความต้องการหรื อความรู ้สึกของตนเอง
มีแนวโน้มที่จะปฏิบตั ิตนตามอุ ดมคติและค่านิ ยมของสังคม โดยทั้งหมดนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่ งการยอมรับจาก
บุคคลรอบข้างและจากสังคมแวดล้อม
รายละเอียดของการจัดกลุ่มของแบบแผนความคิดทั้ง 18 แสดงไว้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมแต่ละด้าน
EMS
รายละเอียด
กลุ่มที่ 1 กลุ่มไม่ สามารถสร้ าง
ปฏิสัมพันธ์ และถูกปฏิเสธ
การถูกทอดทิ้ง (abandonment) บุคคลมีความเชื่อว่าคนสาคัญในชี วิตมีลกั ษณะไม่มนั่ คง เอาแน่เอานอนไม่ได้ อาจเสี ยชีวิต
หรื อทอดทิ้งตนเองไปเมื่อใดก็ได้
การไม่ไว้วางใจ (mistrust)
บุคคลมีความเชื่อว่าบุคคลอื่นจะทาให้ตนเองเสี ยใจ อับอาย หลอกลวง เอาเปรี ยบตนเอง
การขาดการตอบสนองทาง
บุคคลมีความเชื่อว่าบุคคลอื่น ๆ ไม่มีทางที่จะเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์ของตนเองได้
อารมณ์ (emotional deprivation)
การมีขอ้ บกพร่ อง
บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองมีขอ้ บกพร่ อง เป็ นคนไม่สาคัญ และไม่เป็ นที่ตอ้ งการ
(defectiveness)
ความโดดเดี่ยว
บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองแปลกแยก เข้ากับคนอื่น ๆ ไม่ได้ และไม่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
(social isolation)
การควบคุมอารมณ์มากเกินไป บุคคลพยายามควบคุมอารมณ์และการแสดงความรู ้สึก มากเกินไป เนื่ องมาจากกลัวการไม่
(emotional inhibition)
ยอมรับ หรื อกลัวจะควบคุมตนเองไม่ได้
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มขาดอิสระและ
ความสามารถในการดูแลตนเอง
การพึ่งพิง (dependence)
บุคคลมีเชื่อว่าตนเองไม่มีความสามารถที่จะดาเนิ นกิจวัตรประจาวันที่เป็ นความรับผิดชอบ
ของตนเองได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น
การได้รับอันตรายและเจ็บป่ วย บุคคลมีความเชื่อว่าภยันตราย อุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วย จะขึ้นกับตนเองเมื่อไหร่ ก็ได้ และ
ได้ง่าย (vulnerability to harm or ตนเองไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าวได้
illnesses)
การพัวพันกันมากเกินไป
บุคคลมีใกล้ชิดผูกพันกับคนสาคัญจนไม่สามารถแยกตัวออกมามีชีวิตของตนได้ ยุง่ เกี่ยวใน
(enmeshment)
ชีวติ ของกันมากเกินไป ไม่มีความเป็ นส่วนตัวและไม่มีจุดยืนที่แตกต่างออกไป
ความล้มเหลว (failure)
บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองจะประสบความล้มเหลว
การยอมคนอื่น (subjugation)
บุคคลยอมทาตามความต้องการของคนอื่น เพื่อหลี กเลี่ ยงการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่ น
หรื อการถูกทอดทิ้ง
กลุ่มที่ 3 กลุ่มขาดความยับยั้ง
ก า ร มี สิ ท ธิ เ ห นื อ ค น อื่ น บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองเหนื อกว่าคนอื่นและมีความสาคัญมากกว่าคนอื่น และสมควรที่
(entitlement)
จะได้รับการยกเว้นกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
การ ค วบ คุ ม ต น เ อ ง ไ ม่ ดี พ อ บุคคลไม่สามารถควบคุมตนเองให้ทาตามแผนที่วางไว้ได้ มีความอดทนต่อความคับข้องใจ
(insufficient self-control)
ได้ต่า และไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
กลุ่มที่ 4 กลุ่มการตั้งมาตรฐาน
สู งเกินควร
การเสี ย สละตนเอง (self- บุคคลมีความเชื่อว่าตนเองต้องเสี ยสละให้แก่คนอื่น โดยมองข้ามความสุขและความต้องการ
sacrifice)
ของตน
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EMS
ก า ร แ ส ว ง ห า ก า ร ย อ ม รั บ
(approval seeking)
ก า ร ม อ ง โ ล ก ใ น แ ง่ ร้ า ย
(negativity)
การตั้งมาตรฐานสูงในทุกเรื่ อง
(unrelenting standards)
การลงโทษ (punitiveness)

รายละเอียด
บุคคลมีความต้องการยอมรับจากบุคคลอื่นอย่างมาก
บุคคลเชื่ อว่าสิ่ งต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นจะเป็ นไปในแง่ ร้าย มีความสนใจแต่เรื่ องราวทางลบที่ จะ
เกิดขึ้น
บุคคลตั้งมาตรฐานของตนเองสู ง ชอบความสมบู รณ์ แบบ เพื่อที่ จะไม่ตอ้ งถูกตาหนิ หรื อ
วิพากษ์วจิ ารณ์
บุคคลมีความเชื่อว่าคนที่ทาผิดไปจากมาตรฐานที่ตนวางไว้ตอ้ งได้รับการลงโทษและไม่ได้
รับการให้อภัย

3. สภาวะของแบบแผนความคิด : ความหมายและความสั มพันธ์ เชิ งทฤษฎีกับแบบแผนความคิด ที่ไ ม่
เหมาะสม
สภาวะของแบบแผนความคิด (schema mode) เป็ นสภาวะทางอารมณ์ (emotional state) และการ
ตอบสนองเพื่อแก้ปัญหา (coping response) ที่พฤติกรรมบุคคลใช้ ณ ช่ วงเวลาหนึ่ ง ๆ (Van Genderen,
Rijkeboer, & Arntz, 2012; Young และคณะ, 2003) สภาวะของแบบแผนความคิดมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
จากช่ วงเวลาหนึ่ งไปสู่ ช่วงเวลาหนึ่ ง กล่ าวคือบุ คคลที่ มีแบบแผนความคิด ต่างกัน จะมี ความอ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ที่แตกต่างกัน เมื่อแบบแผนความคิดของบุคคลถูกกระตุน้ จากสถานการณ์ต่างๆ ที่แต่ละบุคคลมี
ความอ่อนไหว บุคคลจะเกิดสภาวะทางอารมณ์และพยายามตอบโต้กบั สถานการณ์ดงั กล่าว จากสถานการณ์
หนึ่ งไปสู่ อีกสถานการณ์ หนึ่ ง บุ คคลจะเปลี่ ยนสภาวะทางแบบแผนความคิ ดแบบหนึ่ งไปสู่ อีกแบบหนึ่ ง
สภาวะทางอารมณ์และการตอบสนองในการแก้ปัญหาเหล่านี้ มีท้ งั ในลักษณะที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม
(Van Genderen และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003)
สภาวะของแบบแผนความคิดมีจานวนทั้งสิ้ น 14 แบบ จากแนวคิดของ Young (2007) สภาวะของ
แบบแผนความคิดสามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่ ม อย่างไรก็ตามในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึกษาในบริ บท
สังคมไทย ผูเ้ ขียนได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งสารวจ (exploratory factor analysis) และการ
ตรวจสอบซ้ าด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
Sakulsriprasert, 2016) ผลการศึกษาเสนอว่าสภาวะของแบบแผนความคิดทั้ง 14 ประเภทสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสภาวะการเก็บกดไว้ภายใน (internalizing mode) สภาวะของแบบแผนความคิดด้าน
นี้เป็ นสภาวะทางอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่มีทิศทางหันเข้าหาตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการเก็บกดอารมณ์
ความรู ้สึกทางลบ กังวล โศกเศร้าเสี ยใจ รู ้สึกหมดหวังและสิ้ นหวังเอาไว้ ไม่แสดงออกภายนอก การยอมแพ้
และการยอมให้คนตามบุคคลอื่น การแยกตัวและการควบคุมตนเอง การวิพากษ์วิจารณ์และลงโทษตัวเอง
ตลอดจนการตั้งมาตรฐานกับตนเอง และไม่ยดื หยุน่ อันนาไปสู่ ความรู ้สึกเครี ยดและล้มเหลวตามมา
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มสภาวะการชดเชยมากเกินไป (overcompensation mode) กลุ่มสภาวะของแบบแผน
ความคิ ดนี้ เป็ นสภาวะความคิ ด อารมณ์ และพฤติ กรรมที่ บุค คลใช้ตอบโต้ก ารคุ กคามของสิ่ งแวดล้อมใน
ลักษณะที่มากเกินไปและไม่เหมาะสม อันประกอบไปด้วยการพยายามทาให้ตนเองรู ้สึกว่าตนเองเหนื อกว่า
ผูอ้ ื่น ดูถูกและไม่สนใจคนอื่น รวมถึงการคุกคาม ทาร้าย ใช้กาลังหรื อบังคับควบคุมบุคคลอื่น
กลุ่มที่ 3 กลุ่มสภาวะการปรับตัวที่เหมาะสม (adaptive mode) เป็ นกลุ่มสภาวะของแบบแผน
ความคิดทั้งการแสดงอารมณ์ พฤติกรรมและความคิดที่ตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างเหมาะสม สภาวะของ
แบบแผนความคิดด้านนี้ประกอบไปด้วยการแสดงอารมณ์สนุกสนานอย่างเป็ นตามธรรมชาติ ความพึงพอใจ
ที่ ค วามต้อ งการทางอารมณ์ ไ ด้รับ การตอบสนอง เช่ น การได้รับ ความรั ก การเอาใจใส่ รวมไปถึ ง การ
แก้ปัญหาที่พบเจออย่างเหมาะสมและทาให้บุคคลบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆ ที่วางเอาไว้
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสภาวะการหลี กหนี (avoidance mode) เป็ นการพยายามหลีกหนี อารมณ์ทางลบ
ความไม่สบายใจ โดยการทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ลืม ไม่นึกถึง หรื อบรรเทาความรู ้สึกดังกล่าว
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสภาวะเด็กที่เอาแต่ใจ (spoiled child mode) เป็ นกลุ่มของสภาวะของแบบแผน
ความคิดที่ประกอบไปด้วยความคิด ความรู ้สึกและพฤติกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนเด็กที่เอาแต่ใจ มีพฤติกรรม
ที่มีทิศทางมุ่งสู่ ภายนอกตัวเอง เช่น การแสดงอารมณ์โกรธ ไม่พอใจต่อบุคคลอื่น การแสดงความโมโหเดือด
ดาล การแสดงพฤติกรรมก้าวร้ าว รวมถึงการทาลายสิ่ งของรอบตัว การตัดสิ นใจด้วยความหุ นหันพลันแล่น
อันปราศจากการยั้งคิด ตลอดจนการไม่สามารถอดทนต่อความเบื่อหน่าย ไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยูใ่ น
ระเบียบ หรื อการทาตามแผนการที่วางเอาไว้ได้
รายละเอียดสภาวะของแบบแผนความคิดทั้ง 5 กลุ่มแสดงไว้ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของสภาวะของแบบแผนความคิด
สภาวะ
รายละเอียด
กลุ่มที่ 1 กลุ่มสภาวะการเก็บกดไว้ ภายใน
ตนเอง
เด็กที่รู้สึกเปราะบาง (vulnerable child) อารมณ์เศร้า, กังวล, สิ้ นหวัง เมื่อเผชิญเหตุการณ์การกระตุน้ แบบแผนความคิดที่
ไม่เหมาะสม
ก า ร ย อ ม แ พ้ ย อ ม ต า ม ( compliant การแก้ปัญหาโดยการยอมตามหรื อพึ่งพิง
surrender)
การป้ อ งกัน โดยการแยกตัว (detached การแก้ปัญหาโดยการการแยกตัว ไม่ยุ่งเกี่ ยวกับคนอื่ น และการพยายามตัดขาด
protector)
ความรู ้สึก
พ่อแม่ที่ชอบลงโทษ (punitive parent)
การวิจารณ์หรื อลงโทษตนเองและบุคคลอื่น
พ่อแม่ที่ละเอียดลออ(demanding parent)

การคาดหวังและการตั้งมาตรฐานอย่างสูงกับตนเองและบุคคลอื่น
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สภาวะ
กลุ่ มที่ 2 กลุ่ ม สภาวะการชดเชยมาก
เกินไป
การท าให้ ต นเองรู ้ สึ กยิ่ ง ใหญ่ (selfaggrandizer)
การกลั่น แกล้ง และท าร้ า ย (bully and
attack)
กลุ่ ม ที่ 3 กลุ่ ม สภาวะการปรั บ ตั ว ที่
เหมาะสม
เด็กที่มีความสุข (happy child)

รายละเอียด

การพยายามเพิ่มความรู ้สึกว่าตนเองเหนื อกว่าบุคคลอื่น ดูถูกและไม่สนใจความ
ต้องการของบุคคลอื่น
เป็ นการที่ บุคคลพยายามป้ องกันตนเองไม่ให้คนอื่นควบคุมหรื อทาร้าย โดยการ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ทาร้าย หรื อใช้กาลังกับบุคคลอื่น

สภาวะทางอารมณ์ เมื่อความต้องการทางอารมณ์ได้รับการตอบสนอง เช่นได้รับ
ความรั ก มี ค วามสุ ขและตอบสนองต่ อ สถานการณ์ อ ย่ า งเป็ นธรรมชาติ
(spontaneity)
สภาวะผู ้ใ หญ่ ที่ สุ ข ภาพจิ ต ดี (healthy เป็ นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และทาให้
adult)
บุคคลบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆ ที่วางเอาไว้
กลุ่มที่ 4 กลุ่มสภาวะการหลีกหนี
การบรรเทาความรู ้สึกตนเองเพื่อหลีกหนี การพยายามหลีกหนี ความรู ้สึกเจ็บปวดหรื ออารมณ์ทางลบที่ เกิ ดขึ้ นโดยการทา
(detached self-soother)
กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรเทาหรื อทาให้ลืมความรู ้สึกดังกล่าว
กลุ่มที่ 5 กลุ่มสภาวะเด็กทีเ่ อาแต่ ใจ
เด็กที่รู้สึกโกรธ (angry child)
การแสดงอารมณ์โกรธและไม่พอใจ อันเนื่ องมาจากความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนอง หรื อถูกบังคับ
เด็กที่รู้สึกเดือดดาล (enraged child)
การระเบิ ด อารมณ์ อย่า งควบคุ ม ไม่ไ ด้ ข่ ม ขู่แ ละทาร้ ายบุ คคลอื่ น ขว้า งปาและ
ทาลายสิ่ งของ
เด็กหุนหันพลันแล่น (impulsive child)
การแสดงออกอย่างหุ นหันพลันแล่น ไม่คิดหน้าคิดหลัง หรื อไม่ได้วางแผนอย่าง
เหมาะสม
เด็กที่ไม่มีวนิ ยั (undisciplined child)
การไม่สามารถควบคุมตนเองให้ทางานให้เสร็ จลุล่วงไปได้ เบื่อง่ายและรู ้สึกเกียจ
คร้าน

ความสัมพันธ์ทฤษฎีระหว่างแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะของแบบแผนความคิด
แสดงไว้ดงั รู ปที่ 1 โดยปกติแล้วแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมของบุคคลไม่ได้ทางานตลอดเวลา แต่จะ
ทางานเมื่อถูกกระตุน้ จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลอ่อนไหว และเมื่อแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมถูก
กระตุ ้นแล้วบุ ค คลจะเกิ ดสภาวะทางอารมณ์ บางอย่า งหรื อเลื อกใช้การตอบสนองเพื่ อแก้ปั ญหา (coping
response) บางประการ เช่ น สู ้ ถอยหรื อยอม เพื่อตอบโต้สถานการณ์ ซึ่ งสภาวะทางอารมณ์ และการ
ตอบสนองกล่าวมานี้ คือ “สภาวะของแบบแผนความความคิด (schema mode)” นัน่ เอง หรื ออาจกล่าวได้วา่
อารมณ์และพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสม แต่เป็ น
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สภาวะของแบบแผนความคิดที่เป็ นผลมาจากแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมถูกกระตุน้ (Van Genderen
และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003)
สิ่งแวดล้ อมทีไ่ ม่
ตอบสนองความ
ต้ องการทางอารมณ์
ความ
ต้ องการทาง
อารมณ์ หลัก

ปฏิสัมพันธ์

แบบแผนความคิด

ลักษณะอารมณ์

ถูกกระตุน้

พื้นฐาน

สภาวะทางอารมณ์
และพฤติกรรมทีไ่ ม่
เหมาะสม

สภาวะของแบบแผน
ความคิด

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ทางทฤษฎีระหว่างแบบแผนความคิดกับสภาวะของแบบแผนความคิด ดัดแปลงจาก Farrell, Reiss,
and Shaw (2014)

จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถสรุ ปได้ว่าแบบแผนความคิดคล้ายลักษณะบุคลิกภาพ (traitlike construct) ที่ช่วยทานายว่าบุคคลมีแนวโน้มจะมีพฤติกรรมอย่างไรในระยะยาว ส่ วนสภาวะของแบบ
แผนความคิดเป็ นสภาวะ (state) ที่แสดงให้เห็นว่าในสถานการณ์หนึ่ ง ๆ บุคคลตอบโต้สิ่งแวดล้อมอย่างไร
และสภาวะของแบบแผนความคิดเป็ นผลมาจากแบบแผนความคิดของบุคคลถูกกระตุน้ จากการศึกษาที่ผา่ น
มาพบว่าบุ คคลที่ มีบุคลิ กภาพบางอย่างมี แนวโน้มที่จะใช้สภาวะของแบบแผนความคิ ดบางอย่างประเภท
(Lobbestael, Van Vreeswijk, & Arntz, 2008) บุคคลที่มีแบบแผนความคิดแตกต่างกัน มีแนวโน้มจะใช้
สภาวะของแบบแผนความคิดแตกต่างกัน (Van Genderen และคณะ, 2012) ผูเ้ ขียนจึงได้ทาการศึกษา
ทบทวนความสัมพันธ์ ระหว่างแบบแผนความคิ ดที่ ไ ม่เหมาะสมกับสภาวะของแบบแผนความคิ ด เพื่อที่
นามาใช้อธิ บายปรากฏการณ์การดื่มสุ ราของนักศึกษาต่อไป
4. แบบแผนความคิดทีไ่ ม่ เหมาะสม สภาวะของแบบแผนความคิด และการดื่มสุ รา
ผูเ้ ขียนได้ดาเนินการวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้าง (structural equation modeling) ใน
กลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนักศึ กษาในจังหวัดเชี ยงใหม่จานวน 973 คน (รายละเอียดสามารถพิจารณาหาได้จาก
Sakulsriprasert, 2016) ผลการศึกษาพบว่าแบบแผนความคิดแต่ละกลุ่มมีกลไกที่นาไปสู่ การดื่มสุ ราแตกต่าง
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กันออกไป โดยกลไกที่กล่าวถึงในที่น้ ี คือสภาวะของแบบแผนความคิดนัน่ เอง ซึ่ งความสัมพันธ์และกลไก
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แบบแผนความคิด กลุ่มไม่ สามารถสร้ างปฏิสัมพันธ์ และถู กปฏิเสธ (disconnection and
rejection domain)
นักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มไม่สามารถสร้ างปฏิสัมพันธ์และถูกปฏิ เสธมีความสัมพันธ์
สู งมีแนวโน้มที่จะดื่มสุ รามากขึ้นตามไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกลุ่มนี้ กบั การดื่มสุ รา
ในนักศึกษาได้แสดงให้เห็นในภาพที่ 2 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
นักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ได้และถูกปฏิเสธสู งมักอ่อนไหว
ต่อเหตุ การณ์ ที่เกี่ ย วข้องการกับแยกจาก การถู กปฏิ เสธ การทะเลาะกับเพื่ อน เมื่ อต้องเผชิ ญสถานการณ์
เหล่านี้ แบบแผนความคิดจะถู กกระตุน้ ส่ งผลให้นกั ศึกษารู ้ สึกเศร้ า ท้อแท้ กังวล ไม่สบายใจ น้อยใจ รู ้ สึก
โดดเดี่ยว แปลกแยก หรื อมีความคิดตาหนิหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเอง ลักษณะอารมณ์หรื อความคิดที่กล่าวมา
เป็ นลักษณะของกลุ่มสภาวะการเก็บกดไว้ในตนเอง (internalizing mode) ตัวอย่างเช่น ในช่วงสอบนักศึกษา
ที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มนี้สูงกับคนรักมีเวลาให้กนั น้อยลง เย็นวันหนึ่ งคนรักของนักศึกษาโทรมาเลื่อนนัด
เพราะจะไปติวหนังสื อกับเพื่อน นักศึกษารู ้สึกเหงา น้อยใจคนรักที่ไม่มีเวลาให้ตน กลัวว่าคนรักจะไปมีคน
อื่น เมื่อเกิ ดสภาวะทางอารมณ์ เหล่านี้ นักศึกษามีแนวโน้มที่จะพยายามจัดการสภาวะอารมณ์ ที่เกิดขึ้น โดย
การใช้สภาวะของแบบแผนความคิดอื่น ๆ ตามมา ได้แก่ กลุ่มสภาวะการหลีกหนี (avoidance mode) กลุ่ม
สภาวะเด็กที่เอาแต่ใจ (spoiled child mode) และกลุ่มสภาวะการชดเชยมากเกิ นไป (overcompensation
mode)
กลุ่ ม การเก็ บ กดไว้ใ นตนเองอาจกระตุ ้นให้บุ คคลใช้ก ลุ่ ม สภาวะการหลี กหนี เมื่ อเหตุ ก ารณ์
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดอารมณ์ทางลบ เช่น เหงา น้อยใจและกลัวที่จะห่างกับแฟน นักศึกษาจึงหาทากิจกรรม
บางอย่างเพื่อให้ไม่นึกถึ งหรื อเพื่อลดอารมณ์ เหล่านี้ กิ จกรรมดังกล่าวอาจเหมาะสมและไม่เหมาะสมก็ได้
เช่น ไปออกกาลังกาย ไปชมภาพยนตร์ การนอนหลับ การซื้ อของและใช้จ่ายเงินสิ้ นเปลือง การกินอาหารที่
ทาให้รู้สึกผ่อนคลาย (comfort food) รวมถึงการดื่มสุ ราหรื อการใช้สารเสพติด เพื่อลดอารมณ์ทางลบ (Van
Genderen และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003)
กลุ่มการเก็บกดไว้ในตนเองอาจกระตุน้ ให้บุคคลใช้กลุ่มสภาวะเด็กที่เอาแต่ใจ เมื่อนักศึกษาเก็บ
กดอารมณ์ ทางลบเอาไว้ถึงเกิ นขีดจากัด นักศึกษาอาจระบายความรู ้ สึกที่เก็บเอาไว้ในใจออกมา ซึ่ งอาจจะ
เป็ นได้ท้ งั การแสดงอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ระเบิดอารมณ์ อย่างควบคุมไม่ได้ หรื อการทาอะไรอย่างหุ นหัน
พลันแล่นขาดการยั้งคิด ไม่ไตร่ ตรอง และมีลกั ษณะประชดประชัน ทาอะไรให้รู้สึกสะใจ ซึ่ งพบว่าการดื่ ม
สุ ราหรื อใช้สารเสพติดเป็ นวิธีการหนึ่ งที่บุคคลใช้เพื่อระบายความโกรธที่คงั่ ค้างหรื อเก็บกด (Beck, Wright,
Newman, & Liese, 1993) ตัวอย่างเช่น เมื่อนักศึกษารู ้สึกน้อยใจ เหงา ที่คนรักไม่มีเวลาให้ในช่วงสอบ ความ
น้อยใจและความเหงาได้เปลี่ยนเป็ นอารมณ์โกรธ ส่ งผลให้นกั ศึกษาทะเลาะกับคนรัก มีปากเสี ยงกัน อาจถึง
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ขั้นอาละวาด ทาลายข้าวของโดยไม่สามารถควบคุมได้ จากนั้นจึงออกไปเที่ยวและดื่ มสุ ราเพื่อระบายความ
โกรธ และเพื่อประชดที่คนรักไม่สนใจตนเอง
เหตุการณ์ กระตุ้น
ใกล้สอบ แฟนค่อยไม่มีเวลาให้
วันนี้แฟนโทรมาบอกเลื่อนนัด
เพราะจะไปทารายงานกับเพื่อน

Disconnect & Reject Domain
ไวต่อสถานการณ์ถูกทิ้ง
ปฏิเสธ ละเลย การ
ถูกปล่อยให้อยูค่ นเดียว

กระตุน้

-

+

Internalizing mode
มีอารมณ์เศร้า ท้อแท้ กังวล ไม่
สบายใจ น้อยใจ รู้สึกโดดเดี่ยว
แปลกแยก มีความคิดตาหนิ
หรื อวิพากษ์วิจารณ์ตนเอง

Overcompensation mode
พยายามควบคุมสถานการณ์
รวมถึงพยายามเพิ่มคุณค่าใน
ตัวเอง เช่น ดื่มให้กล้าที่จะพูด
หรื อทะเลาะกับคนรัก ออกไป
ดื่มกับเพื่อนให้รู้สึกว่าตนเองมี
ค่า และตนเองก็มีอิสระทาอะไร
ก็ได้เหมือนกัน

+

+

Adaptive Mode
ใช้สภาวะของแบบ
แผนความคิดกลุ่มนี้
น้อย รู ้สึกไม่มีความสุข
ไม่พึงพอใจ รู้สึกขาด
ความรัก ส่งผลให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาต่าง
ๆ ได้อย่างเหมาะสม

+

Spoiled Child mode
โกรธ ไม่พอใจ ประชด
ทาอะไรขาดการยั้งคิด
ใช้สุราเพื่อระบายความ
โกรธ หรื อดื่มเพื่อ
ประชดแฟน
Avoidance mode
ใช้สุราเพื่อพยายามเลี่ยง
อารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้น

-

+

+

+

การดื่มสุ รา

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์และกลไกความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกลุ่มไม่สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และถูกปฏิเสธ
กับการดื่มสุรา

กลุ่มการเก็บกดไว้ในตนเองอาจกระตุน้ ให้บุคคลใช้กลุ่มสภาวะการชดเชยมากเกินไป เมื่อแบบ
แผนความคิดกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์ทางลบ นักศึกษาอาจจะพยายามต่อสู ้ (fight back) หรื อพยายามควบคุม
สถานการณ์ กระตุน้ เช่น เมื่อห่ างกับแฟนในช่วงสอบ นักศึกษารู ้ สึกเศร้า น้อยใจและกลัวว่าตนเองจะถูกทิ้ง
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จึงพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ดงั กล่าว โดยการบังคับให้แฟนใจต้องไปติวหนังสื อ ให้มาสนใจตัวเอง
มากขึ้ น นักศึกษาอาจไปเที่ ยวและดื่ มสุ ราเพื่อให้คนรั กเป็ นห่ วงและสานใจตนเอง อาจดื่ มเพื่อให้รู้สึกว่า
ตนเองก็มีอิสระที่จะทาอะไรก็ได้ที่อยากทา ไม่ตอ้ งใส่ ใจอีกฝ่ ายหนึ่ งเหมือนกัน หรื อเพื่อสังสรรค์กบั คนอื่น
ให้รู้สึกว่าตนเองเพื่อน มีค่าและมีคนสนใจ (Kersten, 2012; เพ็ญจันทร์ เชอร์ เรอร์ & พีระพงศ์ วงษ์อุปราช,
2550; มนตรา พงษ์นิล & ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2552) นอกจากนี้ การศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการดื่มสุ ราเพิ่ม
ความกล้าและความก้าวร้าว การดื่ มสุ ราจึงส่ งผลให้นกั ศึกษากล้าที่จะพูดเรื่ องนี้ กบั คนรัก (Kersten, 2012;
Shorey, Elmquist, Anderson, & Stuart, 2015; มนตรา พงษ์นิล & ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2552) ซึ่ งลักษณะ
การดื่มทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับกลุ่มสภาวะการชดเชยมากเกินไป
จากที่กล่าวมาเห็ นได้ว่ากลุ่ มสภาวะการเก็บกดไว้ในตนเองเป็ นสภาวะของแบบแผนความคิ ด
หลักที่ถูกนามาใช้เมื่อแบบแผนความคิดกลุ่มไม่สามารถสร้างปฏิ สัมพันธ์และถู กปฏิ เสธถู กกระตุน้ และจะ
ส่ ง ผลให้ใ ช้ส ภาวะของแบบแผนความคิ ดอื่ น ๆ ซึ่ ง นาไปสู่ การดื่ ม สุ ราในภายหลัง อย่า งไรก็ ตามพบว่า
รู ปแบบการแก้ปัญหาอื่น ๆ ที่จดั อยูก่ ลุ่มสภาวะการเก็บกดเอาไว้ในตนอาจส่ งผลให้นกั ศึกษามีความเสี่ ยงต่อ
การดื่ มสุ ราต่ า ตัวอย่างเช่ น แยกตัวจากกลุ่มเพื่อนไม่ยงุ่ กับใคร (สภาวะการป้ องกันตนเองโดยการแยกตัว)
ทั้งนี้เนื่องจากการดื่มเพื่อลดอารมณ์ทางลบของนักศึกษามักเป็ นการดื่มร่ วมกับกลุ่มเพื่อน ต่างจากกลุ่มผูป้ ่ วย
ติดสุ ราที่มกั ดื่มคนเดียว (มนตรา พงษ์นิล & ประไพพิศ โอฬารวัฒน์ , 2552) หรื อการโทษตัวเองและตั้ง
มาตรฐานที่สูงขึ้นกับตัวเองจากเดิม และพยายามทาตามมาตรฐานเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ตนเองรู ้ สึกแย่ (สภาวะ
พ่อแม่ที่ละเอียดลออ) ส่ งผลให้บุคคลยุง่ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่บุคคลมองว่าไม่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึงการดื่มสุ รา
อย่างไรมาตรฐานดังกล่าวมีลกั ษณะไม่ยดื หยุน่ นัก
นอกจากนี้ พบว่าเมื่อแบบแผนความคิ ดกลุ่มไม่สามารถสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ได้และถู กปฏิ เสธถู ก
กระตุน้ บุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้กลุ่มสภาวะของการปรับตัวที่เหมาะสมน้อย ซึ่ งเป็ นผลมาจากความต้องการ
ทางอารมณ์ ของบุคคลไม่ได้รับการตอบสนอง รู ้ สึกไม่มีความสุ ข ไม่สบายใจ และไม่สามารถใช้สติย้ งั คิด
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นบุคคลจึ งมี โอกาสใช้การแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสม เช่ น การดื่ มสุ รา
(Young และคณะ, 2003)
4.2 แบบแผนความคิดกลุ่มขาดความยับยั้ง (impaired limits domain)
นัก ศึ ก ษาที่ มี แ บบแผนความคิ ด กลุ่ ม ขาดความยับ ยั้ง สู ง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะดื่ ม สุ ร าสู ง กลไก
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดขาดความยับยั้งกับการดื่มสุ ราแสดงไว้ในภาพที่ 3 ซึ่ งมีรายละเอียด
ดังนี้
แบบแผนความคิ ด กลุ่ ม นี้ ประกอบไปด้ว ยแบบแผนความคิ ด การควบคุ ม ตนเองไม่ ดี พ อ
(insufficient self-control) และแบบแผนความคิดการมีสิทธิ เหนือคนอื่น (entitlement) โดยนักศึกษาที่มีแบบ
แผนความคิดการควบคุมตนเองไม่ดีพอสู งมักมีลกั ษณะหุ นหันพลันแล่น อดทนรอคอยได้ไม่ดีนกั และมัก
ถูกกระตุน้ จากสถานการณ์ที่น่าเบื่อ เช่น ต้องทางานที่มีความละเอียด ทาซ้ า ๆ ต้องใช้เวลาและความพยายาม
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สู ง หรื อเป็ นงานประจาซ้ า ๆ หรื องานที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบหรื อข้อบังคับ ส่ วนแบบแผนความคิดการมี
สิ ทธิ เหนื อคนอื่นนั้น นักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดด้านนี้ สูงมักคิดว่าตนเองเหนื อกว่าคนอื่น ดังนั้นบุคคล
จึงมีความไวต่อสถานการณ์ที่บุคคลถูกดูถูก ลบหลู่ จากกลุ่มเพื่อน เมื่อแบบแผนความคิดทั้ง 2 ที่อยูใ่ นกลุ่มนี้
ถู กกระตุน้ บุคคลมีแนวโน้มที่จะใช้กลุ่มสภาวะเด็กที่เอาแต่ใจ กลุ่ มสภาวะการชดเชยมากเกิ นไปและกลุ่ ม
สภาวะการหลีกหนี
เหตุการณ์ กระตุ้น
- ต้องทาอะไรซ้ าซาก น่าเบื่อ
หน่าย ต้องทางานละเอียด ใช้
ความพยายามสูง
- ถูกอาจารย์ด่าว่าในห้องเรี ยน

Impaired Limits domain
ไวต่อสถานการณ์ที่ตอ้ งทา
อะไรซ้ า ๆ น่าเบื่อ ใช้ความ
พยายาม หรื อการไม่ได้เป็ น
คนสาคัญ โดนดูถูก เสี ยหน้า

กระตุน้

+

+

Overcompensation mode
ทาให้ตวั เองดูเหนือกว่าคน
อื่น เช่น ดื่มหนักให้ดูวา่ คอ
แข็ง ให้ดูวา่ เป็ นชายชาตรี

+

Spoiled Child mode
ทาอะไรตามใจ ไม่สนใจผล
ที่ตามมา ดื่มสุราเพื่อลด
ความเบื่อหน่าย รวมถึง
ระบายความโกรธที่คงั่ ค้าง

+

Avoidance mode
ดื่มสุราเพื่อลดอารมณ์
ทางลบที่เกิดขึ้น

Adaptive Mode
กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
และกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
(assertive) เพื่อให้
ได้มาซึ่ งเป้ าหมายที่ต้ งั
ไว้

+

-

+

การดื่มสุ รา

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์และกลไกความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกลุ่มขาดความยับยั้งกับการดื่มสุรา

เมื่อแบบแผนความคิดกลุ่มนี้ ถูกกระตุน้ นักศึกษาอาจใช้กลุ่มสภาวะเด็กที่เอาแต่ใจ ตัวอย่างเช่ น
เมื่อนักศึกษาที่ตอ้ งทางานที่ได้รับมอบหมายที่เต็มไปด้วยรายละเอียด แบบแผนความคิดการควบคุมตนเอง
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ไม่ดีพอของนักศึกษาถูกกระตุน้ ส่ งผลให้นกั ศึกษารู ้สึกเบื่อและหงุดหงิด จึงเลิกทางานและเปลี่ยนไปทาอะไร
ที่ตนเองชอบ ที่สนุ กและกระตุน้ ให้เกิ ดความรู ้ สึกตื่นเต้น เช่ น การเล่นเกม การชวนเพื่อนออกไปสังสรรค์
รวมไปถึงการดื่มสุ ราเพื่อให้เกิดความรู ้สึกสนุ กสนาน มากกว่าที่จะต้องอยูท่ างานเช่นเดิม (Young และคณะ,
2003) อีกกรณี หนึ่งคือ เมื่อนักศึกษาถูกต่อว่าหรื อดูถูก ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มนี้ ถูก
อาจารย์ตาหนิ ส่ งผลทาให้นกั ศึกษารู ้ สึกโกรธแค้น และไม่พอใจอาจารย์เป็ นอย่างมาก ไม่สามารถจัดการ
อารมณ์ดงั กล่าวได้ หลังเลิกเรี ยนจึงออกไปดื่มสุ ราเพื่อลดความโกรธที่คงั่ ค้างอยูภ่ ายในใจ
นอกจากนี้เมื่อแบบแผนความคิดกลุ่มนี้ถูกกระตุน้ บุคคลอาจใช้กลุ่มสภาวะการชดเชยมากเกินไป
ตัวอย่า งเช่ น เมื่ อนัก ศึ ก ษาอยู่ก ับ กลุ่ ม เพื่ อน เพื่ อน ๆ ไม่ ส นใจหรื อไม่ ใ ห้ ค วามส าคัญแก่ เขา นัก ศึ ก ษามี
แนวโน้ม ที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมให้ ค นอื่ นสนใจหรื อท าตนเองรู ้ สึ ก เหนื อกว่า คนอื่ น การศึ ก ษาที่ ผ่า นมา
แสดงใหเห็นว่าการดื่มสุ ราเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ทาให้นกั ศึกษารู ้สึกว่าตนเองเหนื อกว่าคนอื่น เช่ นในนักศึกษา
ชาย นักศึกษาดื่มหนักเพื่อแสดงว่าคอแข็ง เป็ นชายและเหนื อกว่าคนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความก้าวร้าวและการข่ม
คนอื่น ในกรณี ของนักศึกษาหญิงที่อาจจะดื่ มเพื่อให้เห็ นว่าตนเองดู เปรี้ ยว เก่ง มัน่ ใจและทาอะไรได้ไม่แพ้
ผูช้ าย (Colby และคณะ, 2009; เพ็ญจันทร์ เชอร์ เรอร์ & พีระพงศ์ วงษ์อุปราช, 2550; มนตรา พงษ์นิล &
ประไพพิศ โอฬารวัฒน์, 2552)
เมื่อแบบแผนความคิดกลุ่มขาดความยับยั้งมีอิทธิ พลถูกกระตุน้ นักศึกษามีแนวโน้มที่จะใช้กลุ่ม
สภาวะการหลี กหนี เนื่ องจากบุคคลกลุ่มนี้ อดทนความความเครี ยดและความคับข้องใจได้ต่ า หุ นหันพลัน
แล่ น และตัดสิ นใจไม่ รอบคอบนัก จึ ง มี แนวโน้ม ที่ จะดื่ ม สุ ราเป็ นเครื่ องมื อในหลี กเลี่ ย งอารมณ์ ทางลบ
ตัวอย่างเช่ น เมื่อนักศึกษาทะเลาะกับเพื่อนในการทางานกลุ่ม ทาให้รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับการยอมรับและ
หงุ ดหงิ ดที่ ต้องท างาน นัก ศึ ก ษาจึ ง ตัดสิ น ใจออกไปดื่ ม สุ ราและใช้ส ารเสพติ ดเพื่ อ จัดการกับ ความเบื่ อ
หงุ ดหงิ ด ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งจากลักษณะของบุ คคลกลุ่ มนี้ ซึ่ งมี ลกั ษณะการแสดงพฤติ กรรมที่ ขาดการควบคุ ม
ภายใน กระบวนการหลีกหนี ความรู ้สึกจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว และปราศจากการยั้งคิด จึงมีแนวโน้มที่จะไม่
ตระหนัก (aware) ในสภาวะอารมณ์ทางลบดังกล่าวที่เกิดขึ้น (Van Genderen และคณะ, 2012; Young และ
คณะ, 2003)
อย่างไรก็ตามข้อค้นพบที่น่าสนใจคือแบบแผนความคิดกลุ่มขาดความยับยั้งมีอิทธิ พลทางบวก
กับกลุ่มสภาวะการปรับตัวที่เหมาะสม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดขาดความยับยั้งสู ง
มีแนวโน้มที่จะมัน่ ใจในตนเอง กล้าแสดงอารมณ์ ความรู ้ สึกของตนเอง รวมถึ งกล้ายืนยันในสิ ทธิ ของตน
(assertive) เพื่อให้ได้มาซึ่ งเป้ าหมายที่วางเอาไว้ (Van Genderen และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Gullo and Dawe (2008) ที่อธิ บายว่าแม้วา่ ความหุ นหันพลันแล่นจะมีขอ้ เสี ย
มากมาย อย่างไรก็ตามลักษณะดังกล่าวมีขอ้ ดี คือ assertive กล้าแสดงออก และกล้าที่จะต่อสู ้กบั อุปสรรค
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Van der Linden, Taris, Beckers, and Kindt (2007) ที่อธิ บายว่าการที่ประสบ
ความสาเร็ จหรื อได้มาซึ่ งสิ่ งที่ตอ้ งการ บางครั้ งต้องใช้ความกล้าและเลื อกที่จะเสี่ ยงที่ จะตัดสิ นใจทาอะไร
บางอย่าง
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4.3 แบบแผนความคิดกลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดูแลตนเอง (impaired autonomy
and performance domain)
จากรู ปที่ 4 อิทธิ พลของแบบแผนความคิดกลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดูแลตนเองที่มี
ต่อการดื่มสุ ราส่ งผ่านสภาวะของแบบแผนความคิดแค่เพียงบางส่ วน (partially mediated) โดยพบว่าแบบ
แผนความคิดกลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดูแลตนเองมีท้ งั มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราโดยตรง และมี
อิทธิ พลทางอ้อมผ่านกลุ่มสภาวะการหลีกหนี
การพบอิ ท ธิ พลทางตรงจากแบบแผนความคิ ดกลุ่ ม ขาดอิ ส ระและความสามารถในการดู แล
ตนเองต่อการดื่มสุ รานั้น เนื่ องมาจากสภาวะแบบแผนความคิดเป็ นสภาวะเชิ งสันนิษฐาน (construct) ใหม่
ของทฤษฎี แบบแผนความคิด ซึ่ งนักวิชาการและนักวิจยั ต่างเห็ นตรงกันว่าสภาวะของแบบแผนความคิดยัง
ได้รับ การพัฒนาไม่ ค รบถ้วน ยัง มี ส ภาวะของแบบแผนความคิ ดใหม่ ๆ ได้รับ การพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ อ ง
(Lobbestael, Van Vreeswijk, Spinhoven, Schouten, & Arntz, 2010; Lobbestael และคณะ, 2008; Van
Genderen และคณะ, 2012) จึงแสดงให้เห็นว่าการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดเรื่ องสภาวะของแบบแผน
ความคิดยังคงเป็ นเรื่ องจาเป็ น
เหตุการณ์ กระตุ้น
- ต้องทางานที่ยาก ต้องตัดสิ นใจ
ในเรื่ องที่สาคัญ

Impaired Autonomy
domain
ไม่มนั่ ใจในตนเองและวิตก
กังวลทางสังคม ไม่มนั่ คง
หวาดหวัน่ ว่าอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

กระตุน้

-

Avoidance mode
ใช้การหลีกหนีซ่ ึงเป็ นการ
จัดการปัญหาด้วยตนเองต่า มัก
ใช้การแสวงหาความช่วยเหลือ
จากบุคคลอื่นมากกว่า

-

+

การดื่มสุ รา
ดื่มน้อย มีแนวโน้มที่จะกลัวว่า
คนอื่น ๆ จะมองตนเองทางลบ
จากพฤติ กรรมควบคุ มตนเอง
ไม่ได้จากการเมาสุ รา รวมถึ ง
กลัวอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์และกลไกความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิ ดกลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดูแล
ตนเองกับการดื่มสุรา
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อย่างไรก็ตามข้อค้นพบในการศึ กษาครั้ งนี้ เห็ นแสดงให้เห็ นว่านักศึ กษาที่มีแบบแผนความคิ ด
กลุ่มนี้ สูงมีแนวโน้มที่จะดื่มสุ ราต่ า ซึ่ งข้อค้นพบครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาอื่น ๆ ที่ดาเนินการศึกษาใน
ประชากรนักศึกษาที่พบว่าการดื่มเพราะยอมตามกลุ่มเพื่อนมีความสัมพันธ์ทางลบกับการดื่มสุ รา การเมาสุ รา
และปั ญหาจากการดื่มสุ รา (เช่น Graziano, Bina, Giannotta, & Ciairano, 2012; Loxton, Bunker, Dingle, &
Wong, 2015; Lyvers, Hasking, Hani, Rhodes, & Trew, 2010) ทั้งนี้ น่าจะเนื่ องมาจากนักศึกษาที่ไม่ค่อย
มัน่ ใจในตนเองและวิตกกังวลทางสังคมมีแนวโน้มจะกลัวว่าคนอื่น ๆ จะมองตนเองทางลบจากการควบคุม
ตนเองไม่ได้จากการเมาสุ ราหรื อถูกมองว่าเป็ น “ขี้เหล้า” (Eggleston และคณะ, 2004; Ham, Bonin, & Hope,
2007) นอกจากนี้ กลุ่มของแบบแผนความคิดด้านนี้ ยงั ประกอบไปด้วยแบบแผนความคิดการได้รับอันตราย
และเจ็บป่ วยได้ง่าย (vulnerability to harm and illness) นักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดด้านนี้ สูงมักเชื่ อว่า
อุ บตั ิ เหตุ และอันตรายอาจจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อใดก็ ได้ และตนไม่ส ามารถจัดการกับ สถานการณ์ ดงั กล่ าว (Van
Genderen และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003) ส่ งผลให้นกั ศึกษาหลีกเลี่ยงการดื่มสุ ราปริ มาณมากที่
อาจนาไปสู่ การประสบอุบตั ิเหตุจากการขับขี่ขณะมึนเมา หรื อการทะเลาะวิวาทตามมา
ในส่ วนของความสัมพันธ์ทางอ้อม ผ่านกลุ่มสภาวะการหลี กหนี พบว่านักศึกษาที่มีแบบแผน
ความคิดกลุ่มขาดอิสระและความสามารถในการดู แลตนเองใช้กลุ่มสภาวะการหลี กหนี ต่ า ทั้งนี้ น่าจะเป็ น
เพราะนักศึกษาที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มนี้สูง มักขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง ไม่มนั่ ใจว่าจะจัดการกับปั ญหา
ต่าง ๆ ได้ดีนกั (Van Genderen และคณะ, 2012; Young และคณะ, 2003) เมื่อแบบแผนความคิดกลุ่มนี้ ถูก
กระตุ ้นจึ ง มี แนวโน้มที่ จะแสวงหาความช่ วยเหลื อจากบุ คคลอื่ น พึ่ ง พิง หรื อหาการสนับ สนุ นทางสัง คม
มากกว่าจะมุ่งจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวคนเดียว ประกอบกับประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักศึกษา
ที่มีลกั ษณะเป็ นคนปกติ (non-clinical) ที่ อาจมี แบบแผนความคิ ดในกลุ่ มนี้ ไม่สูง ลัก ษณะการพึ่ง พิงจึ ง
ลักษณะไม่รุนแรงจนถึงระดับพยาธิ สภาพ (pathological dependence) จนก่อให้เกิดปั ญหาความสัมพันธ์กบั
บุ คคลรอบข้า ง อันส่ งผลให้บุค คลรอบข้างไม่พอใจ ราคาญ จนต้องปฏิ เสธความช่ วยเหลื อ จนบุ คคลใช้
สภาวะการหลี ก หนี เพื่อลดอารมณ์ ทางลบด้วยตนเองเหมื อนกับกลุ่ มผูป้ ่ วยติ ดสุ ราหรื อผูป้ ่ วยบุ ค ลิ ก ภาพ
ผิดปกติ (Beck, Wright, Newman, & Liese, 1993)
4.4 แบบแผนความคิดกลุ่มการตั้งมาตรฐานสู งเกินควร ผลจากการศึกษาครั้งนี้ กลับพบว่าแบบ
แผนความคิดกลุ่มนี้ไม่มีอิทธิ พลต่อการดื่มสุ ราของนักศึกษาอย่างมีนยั สาคัญ ข้อค้นพบของการศึกษาในครั้ง
นี้ สอดคล้องกับจากการศึกษาที่ผา่ นมาของ โดย Shorey และคณะ (2012, 2013) ได้อภิปรายว่าที่นกั ศึกษามี
แบบแผนความคิดกลุ่มนี้ ไม่แตกต่างจากผูป้ ่ วยติดสุ รานั้นเป็ นเพราะการเรี ยนในมหาวิทยาลัยนั้น นักศึกษามี
ความจาเป็ นที่จะต้องตั้งมาตรฐานและเป้ าหมายในตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่ งความสาเร็ จในการเรี ยนและการ
ทางาน แบบแผนความคิดเหล่านี้จึงไม่แตกต่างกับผูป้ ่ วยติดสุ รา ต่างกันที่วา่ ผูป้ ่ วยติดสุ ราประสบความสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่วางไว้นอ้ ยกว่า ส่ งผลให้ผปู ้ ่ วยเผชิ ญความผิดหวังและอารมณ์ทางลบมากกว่า สอดคล้องกับ
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แนวคิดจิตวิทยาพัฒนาการของกลุ่มนักศึกษา Arnett (2000) ได้อธิ บายถึงงานตามพัฒนาการ (developmental
tasks) ของนักศึกษาว่านักศึกษาจึงเริ่ มให้ความสาคัญกับอนาคต มีความต้องการการประสบความสาเร็ จใน
ทั้งการเรี ยนและการทางาน อีกทั้งเป็ นช่ วงวัยที่ บุคคลเริ่ มต้นสร้ างสัมพันธภาพที่ สนิ ทสนมและลึ กซึ้ งกับ
เพื่ อนและคนรั ก นัก ศึ ก ษาที่ จะประสบความส าเร็ จและบรรลุ ง านตามพัฒนาการในช่ วงวัยนี้ ต้องมี ก าร
ตั้งเป้ าหมายของตัวเอง และมีความพยายามที่จะได้มาซึ่ งเป้ าหมายที่ตนเองวางไว้ การใส่ ใจและได้รับการใส่
ใจจากกลุ่มเพื่อน รวมถึงได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง จากที่กล่าวมาลักษณะแบบแผนความคิดกลุ่ม
การตั้งมาตรฐานสู งเกินควรจึงมีพบในประชากรกลุ่มนักศึกษา นักศึกษาส่ วนมากต้องเผชิ ญและพยายามข้าม
ผ่านงานตามพัฒนาการดังกล่าวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มที่ดื่มและไม่ดื่มสุ รา ต่างกันเพียงกลุ่มที่ดื่มหนัก
อาจเป็ นผลมาจากไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั เรื่ องงานหรื อความสัมพันธ์ได้ (Correia และคณะ,
2012; Schulenberg & Maggs, 2002)

เหตุการณ์ กระตุ้น
- อาจารย์มอบหมายงาน การต้องส่ ง
รายงาน ช่วงสอบต้องการทาเกรดดี ๆ
กระตุน้

Exaggerated
standards domain

0

การดื่มสุ รา

ภาพที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกลุ่มการตั้งมาตรฐานสูงเกินควรกับการดื่มสุรา

5. บทสรุ ป
แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมจากวัยเยาว์เป็ นปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กบั การดื่ ม
สุ ราของนักศึ กษา โดยมี กลไกนาไปสู่ การดื่ มผ่านสภาวะของแบบแผนความคิ ด จากข้อค้นพบที่ กล่ าวมา
ชี้ให้เห็นถึงรายละเอียดและความซับซ้อนของปรากฏการณ์การดื่มสุ ราภายในระดับบุคคล แม้นกั ศึกษาจะดื่ม
สุ ราเป็ นประจา แต่พบว่าในแต่ละครั้งนักศึกษาดื่มด้วยสภาวะทางอารมณ์และบริ บทแวดล้อมที่หลากหลาย
แตกต่างกันอกไป ผูเ้ ขี ยนมีความเห็ นว่าข้อค้นพบที่กล่ าวมา เป็ นประโยชน์ต่อการศึ กษาและการพยายาม
แก้ไขปั ญหาการดื่มสุ ราของนักศึกษาดังนี้
ในเชิงทฤษฏี การศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นและช่วยสนับสนุ นการเริ่ มต้นศึกษาการดื่มสุ รา
ของนักศึกษาด้วยทฤษฎีแบบแผนความคิดในแง่มุมอื่น ๆ ตลอดจนการนาทฤษฎีแบบแผนความคิดมาใช้ใน
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การปรับเปลี่ยนหรื อลดปั ญหาการดื่ มสุ ราของนักศึกษาต่อไป นอกจากปั ญหาการดื่มสุ ราของนักศึกษาแล้ว
จากการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศพบการนาทฤษฎี แบบแผนความคิดไปใช้ศึกษาพฤติกรรมที่
หลายหลาย ตัวอย่างเช่น สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส พฤติกรรมการกินและสภาวะน้ าหนัก ความสุ ขในการ
ทางาน อารมณ์ ขนั รวมไปถึ งเริ่ มมี ก ารนาทฤษฎี แบบแผนความคิ ดไปใช้ช่ วยเหลื อกลุ่ มผูป้ ่ วยที่ มีอาการ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง การนาทฤษฎีแบบแผนความคิดมาศึกษาประเด็นต่าง ๆ ทั้งทางสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตใน
บริ บทของสังคมไทยควรจะได้รับการส่ งเสริ มต่อไปในอนาคต
ส่ วนในแง่ของการปฏิ บตั ิ ข้อค้นพบที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสม
จากวัยเยาว์มีอิทธิ พลต่อการดื่ มสุ ราของนักศึกษา ข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาไปใช้ร่วมพัฒนา
โปรแกรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการดื่ มสุ ราของนักศึกษาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่ น สาหรับนักศึกษาที่ดื่มหนัก
การพัฒนาโปรแกรมสามารถนาเอาเทคนิ คการบาบัดจากทฤษฎี แบบแผนความคิดมาใช้ในโปรแกรมได้ ไม่
ว่าจะการสารวจแบบแผนความคิดของตน การใช้เทคนิ คการปรับเปลี่ยนความคิด เทคนิ คการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม หรื อเทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดผ่านประสบการณ์ ซึ่ งผูท้ ี่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
Young และคณะ (2003)
ในกรณี การออกแบบโปรแกรมที่สาหรับกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ ยงจะดื่ มสุ รา โปรแกรมการ
ป้ องกันสามารถออกแบบโดยคานึ งถึ งแบบแผนความคิ ดที่แตกต่างกัน เช่ น การเลื อกให้ psychoeducation
เกี่ ยวกับสถานการณ์ เสี่ ยงกับกลุ่มเสี่ ยงที่มีแผนความคิดกลุ่มการไม่สามารถสร้ างปฏิ สัมพันธ์และกลุ่มการ
ขาดความยับ ยั้ง สู ง ควรให้ค วามรู ้ ใ นการจัดการกับ สถานการณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การถู ก ปฏิ เสธและปั ญหา
สัมพันธภาพ ในขณะที่กลุ่มเสี่ ยงที่มีแบบแผนความคิดกลุ่มการขาดความยับยั้งเสี่ ยงต่อการดื่ มสุ ราการให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับสถานการณ์ เสี่ ยงน่ าจะเป็ นวิธีการจัดการกับสถานการณ์ ที่บุคคลต้องทางานที่น่าเบื่อ จาเจ
หรื อไม่ได้เป็ นคนสาคัญ ถูกดูถูก เป็ นต้น
ในกรณี การป้ องกันการดื่ มสุ ราในวงกว้าง บุคลากรสามารถนาความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องของ
แบบแผนความไปใช้ร่วมกับการจัดการสภาพล้อม เช่ น การจัดกิ จกรรมทดแทนการดื่ มสุ รา โดยกิจกรรมมี
ลักษณะสนุกสนาน ตื่นเต้น แต่ดีต่อสุ ขภาพและปลอดภัยกว่าการดื่ม หรื อการปรับเปลี่ยนและแก้ไขความคิด
ของกลุ่มนักศึกษาบางคนที่เชื่ อว่าการเรี ยนในมหาวิทยาลัยเป็ นชี วิตที่อิสระ และให้ตระหนักถึ งชี วิตในรั้ ว
มหาวิทยาลัยในฐานะการเตรี ยมตัวเพื่อให้ตวั สามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตที่วางเอาไว้ เป็ นต้น
ส่ วนข้อค้นพบเรื่ องบทบาทของสภาวะของแบบแผนความคิดนั้น พบว่าบางครั้งการค้นหาและ
การปรับแก้แบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมอาจทาได้ยากหรื อใช้เวลานาน แต่การเสริ มสร้างกลยุทธ์ในการ
จัดการสภาวะทางอารมณ์หรื อใช้รูปแบบการแก้ปัญหาที่เหมาะสม น่าจะเป็ นเป้ าหมายระยะสั้นในการบาบัด
ที่จะช่วยลดการดื่มสุ รา ก่อนที่จะดาเนิ นการปรับเปลี่ยนแบบแผนความคิดเพื่อการลดความเสี่ ยงในระยะยาว
ต่อไป นอกจากนี้ ในกรณี ที่นกั ศึกษามีแบบแผนความคิดที่ไม่เหมาะสมหลายด้าน แบบแผนความคิดของ
นักศึกษากลุ่มนี้จะถูกกระตุน้ ได้ง่ายจากหลายสถานการณ์ หรื อบางครั้งอาจถูกกระตุน้ พร้อม ๆ กัน ส่ งผลให้
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บุคคลมีแนวโน้มที่จะดื่มสุ ราปริ มาณมากและบ่อยครั้ง การมุ่งจัดการกับสภาวะของแบบแผนความคิด (mode
work) น่าจะเหมาะสมในทางปฏิบตั ิกว่า (Young และคณะ, 2003)
สุ ดท้ายผลการศึกษาในครั้งนี้ พบกว่ากลุ่มสภาวะการปรับตัวที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับการดื่ มสุ รา กลุ่ มสภาวะการปรั บตัวที่ เหมาะสมจึ งเปรี ยบเสมื อนปั จจัยปกป้ อง ที่ จะช่ วยบุ คคลในการ
ตระหนักเท่าทันอารมณ์ของตน ตลอดจนสามารถปรับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม การเสริ มสร้างและ
สนับสนุนให้บุคคลใช้สภาวะการปรับตัวที่เหมาะสมจึงน่าจะเป็ นประโยชน์ในการทางานเพื่อลดปั ญหาการ
ดื่มสุ ราของนักศึกษาทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
งานวิจยั ที่ผวู ้ จิ ยั นาเสนอยังคงมีขอ้ จากัดบางประการที่ผทู ้ ี่จะนาผลการศึกษาไปใช้ควรระมัดระวัง
ตลอดจนนักวิจยั สามารถนาไปปรับปรุ งและต่อยอดการศึกษาต่อไปได้ ประการแรก การศึกษาในครั้งนี้ เป็ น
การศึกษาแบบภาพตัดขวาง (cross-sectional study) ซึ่ งมีจุดอ่อนคือยังไม่สามารถอนุ มานความเป็ นสาเหตุ
(causal inference) ได้อย่างชัดเจน ประการที่ 2 การศึกษาใช้แบบประเมินตนเอง การศึกษาต่อไปอาจจะต้อง
อาศัยหลากหลายวิธีการร่ วมกัน ประการที่ต่อมากลุ่มตัวอย่างของการศึกษาเป็ นนักศึกษาที่เป็ นคนปกติการ
อ้างอิงไปสู่ ประชากรที่เป็ นผูป้ ่ วยยังทาได้จากัด และประการสุ ดท้ายกลุ่มตัวอย่างเป็ นกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่ วม
การศึ กษาจึ งมีความเป็ นไปได้ที่อาจจะเกิ ดอคติ จากความเต็มใจเข้าร่ วมวิจยั (volunteer sampling bias)
อย่างไรก็ตามสัดส่ วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ทางด้านอายุ เพศ และกลุ่มคณะที่ศึกษามีสัดส่ วน
ใกล้เคียงกับประชากรนักศึกษาที่อยูใ่ นจังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
อย่างไรก็ตามการศึ กษาที่ กล่ าวถึ งในครั้ งนี้ มีจุดแข็งในหลายประการ ประการแรกการศึ กษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกับการดื่ มสุ ราในกลุ่มนักศึกษาซึ่ งงานวิจยั ที่ผ่านมายังมีอยู่จากัด
การศึกษาฉบับนี้ เป็ นการศึกษาชิ้นแรกที่ทาความเข้าใจรู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความคิดกับ
การดื่มสุ ราในประชากรที่เป็ นนักศึกษาด้วยกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ประการต่อมาคือ เป็ นการศึกษาภาวะ
สันนิ ษฐานของทฤษฎี แบบแผนความคิดทั้งในส่ วนของเนื้ อหาของแบบแผนความคิดและสภาวะของแบบ
แผนความคิดที่จากการทบทวนวรรณกรรมยังมีอยูไ่ ม่มากนักและไม่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด ประการ
ที่ 3 ในส่ วนของการตรวจสอบการทาหน้าที่ ของสภาวะของแบบแผนความคิ ดในฐานะตัวแปรส่ งผ่าน
การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ สมการโครงสร้ างซึ่ งเป็ นการวิเคราะห์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความ
แม่นยากว่าการวิเคราะห์ ตวั แปรส่ งผ่านวิธีการอื่ น ๆ โดยเฉพาะในแบบจาลองที่มีความซับซ้อน ประการ
สุ ดท้าย การศึกษาครั้ งนี้ เป็ นการตรวจสอบทฤษฎี แบบแผนความคิ ดในบริ บทสังคมไทยในกลุ่ มนักศึ กษา
การศึกษาในครั้งนี้ จึงน่าจะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการศึกษาวิจยั ในเรื่ องของทฤษฎีแบบแผนความคิดในประเด็น
อื่น ๆ ในสังคมไทย อีกทั้งช่ วยลดช่ องว่างการทาความเข้าใจการดื่มสุ ราในนักศึกษาอันนาไปสู่ การพัฒนา
โปรแกรมป้ องกันปั ญหาการดื่มสุ ราในนักศึกษาทั้งในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิต่อไป
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