
120 Journal of Nursing and Health Care

volume 36 No.4 : oCtober - DeCember  2018

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยง
การดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนอาชีวศึกษา

นริฌา  สายยืด พย.ม.*

จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส  PhD***

ชนัดดา  แนบเกษร PhD***

บทคัดย่อ 
 การดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มตัวอย่างคือ

นักเรียนอาชีวศึกษา จ�านวน 120 คน ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

แบบสอบถามเจตคติต่อการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมบริโภคสื่อด้วยปัญญา อิทธิพลของกลุ่มเพื่อน การมองโลกทางบวก 

และความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉล่ียคะแนนของความตั้งใจในการหลีกเล่ียงการดื่มแอลกอฮอล์ อยู่ในระดับสูง 

ตัวแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจในการหลกีเลีย่งการดืม่แอลกอฮอล์คอื อทิธพิลของกลุม่เพือ่นมคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

ระดับปานกลาง และพฤติกรรมบริโภคสื่อด้วยปัญญา มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ จากผล

การวิจัย มีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัยรุ่น ควรให้ความส�าคัญ ในการใช้อิทธิพลของ

กลุ่มเพื่อนและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคสื่อด้วยปัญญา เพื่อส่งเสริมความตั้งใจในการหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในวัย
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Abstract 
 Alcohol drinking affects adolescents in term of physical, mental, and social problems. The purpose of this 

descriptive correlation research research aimed to study factors associated with intention to alcohol avoidance 

among vocational students. There were 120 students recruited by Stratified random sampling. Data were obtained 

from May to June 2017. The Research instruments were including 1) Personal information 2) Attitudes towards 

alcohol 3) Media consumption behavior with intelligence 4) Peer group influencing 5) Optimism 6) Intention to 

alcohol avoidance. Data were analyzed by using descriptive statistic and Pearson’s correlation coefficient.

 Results showed that the sample’s mean score of intention to alcohol avoidance was in high level. The peer 

group influencing positively and significantly related to alcohol avoidance at the moderate level. Media consumption 

behavior with intelligence positively and significantly related to alcohol avoidance at the low level.  

 These finding suggested that health care providers and personals who work with adolescents should concern 

about peer group influencing and media consumption behavior with intelligence in order to promote intention to 

alcohol avoidance among adolescents
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