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บทคัดยอ 

 

การคนควาแบบอิสระครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ในจังหวัดเชียงใหม  กลุม
ตัวอยางเปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2553  จํานวน  100  คน  เครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามความ
เช่ือของนักศึกษา  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน  .81  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอัลฟาของ  

Cronbach  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

คา Chi-square  

ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษาเชื่อวาปจจัยดานอิทธิพลของครอบครัว  ปจจัยดานเจตคติตอ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  และปจจัยดานอิทธิพลของกลุมเพื่อน  มีความสัมพันธกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในระดับนอย  ปจจัยดานอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธกับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากการรับรูของนักศึกษาในระดับมาก  ความสัมพันธระหวางปจจัยดานอ่ืนๆ  

กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความสัมพันธกับเพศของผูตอบ  อายุสัมพันธกับการรับรูปจจัย
ดานอิทธิพลของครอบครัวตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกัน  และพบวาการรับรู
ปจจัยดานเจตคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ปจจัยดานอิทธิพลของกลุมเพื่อน  และปจจัยดาน
อิทธิพลของสังคมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความสัมพันธกับอายุ  แผนกวิชา  ช้ันป  และ
สถานภาพสมรส-ของบิดามารดา  ไมสัมพันธกับการรับรูอิทธิพลของปจจัยดานครอบครัว  เจตคติ
ตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  อิทธิพลของกลุมเพื่อน  และอิทธิพลของสังคม  ช้ันป  ไมสัมพันธ
กับการรับรูในอิทธิพลปจจัยอ่ืนๆ  ท่ีมีตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this independent study was to examine the factors related to alcohol 

drinking among Diploma of Vocational Education students at Chiang Mai Commercial College. 

The sample was composed of 100 students enrolled in the second semester of 2010 academic 

year. The tools used was a questionnaire with .81 Cronbach Alpha reliability coefficient. Statistics 

used included frequency, percentage, mean,  standard deviation  and  Chi-square. The findings 

reveal that the students believed that the family factors, attitude toward alcohol drinking, and peer 

group factors, were related to alcohol drinking at minimal level.  Social factors were perceived 

related to alcohol drinking at high level. There was no relationship between these factors and 

gender of the respondents on their impact on drinking alcohol. Age of the respondents was found 

significantly related to perceived family influence but was not related to other factors.  Study 

program, class year, and parents’ marital status were not related to the perception on family 

influence, attitude toward alcohol drinking, friend influence, and social influence. Class year was 

not significantly related to perception on other factors’ influence on drinking alcohol.  

 


