TJN Vol. 62 No. 4

October - December 2013

รายงานการวิจัย
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดร. รภัทภร เพชรสุข*
Petchsuk, R.
Factors influencing the intention to alcohol consumption of high school students in Bangkok.
Thai Journal of Nursing, 62(4), 20-26, 2013.
Key Words: High School Students, Alcohol Consumption, Intention.

บทคัดยอ
การวิจยั เชิงสหสัมพันธนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา
อํานาจทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใชตัวทํานายไดแก ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย เจตคติตอ
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล การคลอยตามกลุม อางอิง
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากโรงเรียน 13 แหง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 511 คน ไดจากการสุมตัวอยาง
แบบเปนระบบ เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึน้ และตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาโดยผูเ ชีย่ วชาญ

5 ทาน ไดคา ดัชนีความตรงเชิงเนือ้ หาเทากับ 0.95 หาความ
เทีย่ งโดยใชในนักเรียน 30 คน ไดคา สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ ง
ของแบบสอบถามสวนที่ 2 ถึง 5 เทากับ 0.85, 0.90, 0.94
และ 0.92 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุ
ผลการศึกษาพบวา ผลการเรียนเกรดเฉลีย่ เจตคติ
ตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการคลอยตาม
กลุม อางอิง สามารถรวมกันทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอีก 1 เดือนขางหนา ไดรอยละ
30.2 (R2 = 0.302) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

* อาจารยประจํา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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Abstract
This correlational research aimed to predict the intention to alcohol consumption of high school
students in Bangkok. Predictors included grade point average, attitude toward alcohol consumption
behavior, subjective norm, and perceived behavior control. The sample of 511 students who consumed
alcohol was systematic randomly selected from Mathayom VI students in Bangkok. The research tool was
questionnaire developed by a researcher. The content validity was approved by five experts. Its content
validity index was 0.95, and the reliabilities of the four subparts of a questionnaire were 0.85, 0.90, 0.94, and
0.92 respectively. The software program was used in data analysis for the percentage, mean, standard
deviation, and multiple regression analysis.
Result indicates that the grade point average, attitude toward alcohol consumption, subjective norm
could predict the intention to consume alcohol within 1 month. The predictors accounted for 30.2% at p <.05
(R2 = 0.302).

ความสําคัญของปญหา
อยางนอย 1 แกวหรือมากกวา 1 แกวตอวัน (World Health
Organization และกลุมอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2551) ขอมูลของ
สํานักงานนโยบายสุขภาพระหวางประเทศ และศูนยวิจัย
ปญหาสุรา ในป 2552 พบวาความชุกของผูบริโภควัยรุน
ในชวงอายุ 15-19 ป เพิม่ ขึน้ วัยนีจ้ งึ เปนกลุม เปาหมายของ
ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล แมวา ไดมกี ารรณรงคใหความรู
สรางความตระหนักถึงผลกระทบของการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล มีโครงการตางๆ ในการลดการบริโภคเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล มีพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. 2551 ออกมาบังคับใชเมือ่ กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 แต
ยังคงพบวาปญหาจากพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลของวัยรุน
ซึง่ เกิดจากความตัง้ ใจในการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
มีความสัมพันธกับเพื่อน เนื่องจากเพื่อนมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการบริโภคของวัยรุน ซึ่งอาจเปนไปทั้งการปรับ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคนไทยเปน
ปญหาใหญในสังคม มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพิ่มขึ้น ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่อง
ดืม่ แอลกอฮอลจงึ ทวีความรุนแรงขึน้ ดวย ปจจุบนั ไมไดพบ
เพียงในผูใ หญ แตยงั มีวยั รุน และเยาวชนบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลเพิม่ ขึน้ เปนจํานวนมาก เนือ่ งจากเปนวัยทีช่ อบ
ทดลองสิ่งตางๆ ดวยตนเอง และมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกดาน ซึง่ อาจเปนเหตุนาํ ไปสูก ารแสดงออกทางพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงดานสังคมของวัยรุน เชน
การคบเพื่อน การตองการความเปนอิสระ การมีอารมณ
เปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว นําไปสูก ารเกิดปญหาความขัดแยง
กับบิดา มารดา ผูป กครอง และอาจเปนสาเหตุนาํ ไปสูก าร
มีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของวัยรุนได
โดยเฉพาะวัยรุน ในครอบครัวทีม่ ปี ญ
 หา เชน มีการทะเลาะ
เบาะแวง ครอบครัวแตกแยก ในป 2552 พบวานักเรียนใน
โรงเรียนรอยละ 76.5 เริ่มดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกเมื่ออายุ
14 ป และรอยละ 43.9 มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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พฤติกรรมที่มีความตั้งใจจะบริโภคใหเหมือนเพื่อน และ
การชักชวนใหเพือ่ นบริโภค พฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลสว นใหญมาจากอิทธิพลของเพือ่ นสนิท ผูว จิ ยั
ไดศกึ ษานํารองนักเรียนทีก่ าํ ลังศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 4 คนที่มีพฤติกรรมบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบวา มีคานิยมวาการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนเรื่องปกติ เนื่องจากเห็นพฤติกรรมการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลตงั้ แตเด็ก และใชเปนกิจกรรม
เขาสังคมที่ทําใหมีเพื่อนเพิ่มขึ้น สาเหตุที่เริ่มดื่มมาจาก
เพือ่ นชักชวน การอยากลอง การเขาสังคม และการใหความ
สําคัญกับเพื่อนมาก แมวาไดทราบถึงผลกระทบของการ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล แตเชือ่ วาจะสามารถควบคุม
ได จากประสบการณไดเห็นบิดา-มารดา บริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลตั้งแตเด็ก ที่สําคัญนักเรียนทั้ง 4 คน มีความ
ตั้งใจที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลในครั้งตอไป
ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของนักเรียน ผูซึ่งเปน
กลุมเปาหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากการ
ศึกษาการเฝาระวังพฤติกรรมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
และพฤติกรรมเสีย่ งตอสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในประเทศไทยของ สาวิตรี อัษณางคกรชัย และคณะ (2551)
พบวา นักเรียนที่อยูในภาคอื่นๆ มีโอกาสดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนอ ยกวานักเรียนทีอ่ ยูใ นกรุงเทพมหานครอยาง
ชัดเจน และการศึกษาการกระจายตัวของจุดจําหนายเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอลโดยรอบสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ของ ภัทรกร พลพนาธรรม (2552) พบวา 2 ใน 3 ของสถาน
ศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

มีจาํ นวนรานขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล 118 แหง ที่อยูใกล
สถานศึกษาไมถึง 100 เมตร ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ในเรื่องนี้ เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางการจัดการ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

คําถามการวิจัย
ผลการเรียนเกรดเฉลีย่ เจตคติตอ การบริโภคเครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สามารถรวมกัน
ทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในอีก
1 เดือนขางหนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดหรือไม และอยางไร
วัตถุประสงคการวิจัย
ศึกษาอํานาจการทํานายความตั้งใจที่จะบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอีก 1 เดือนขางหนาของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช
ตัวทํานายไดแก ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย เจตคติตอการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล การคลอยตามกลุมอางอิง
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม

สมมติฐานของการวิจัย
จากทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (2002)
ผุว จิ ยั ตัง้ สมมติฐานไววา ตัวทํานายทีศ่ กึ ษา สามารถทํานาย
ความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในอีก 1 เดือน
ขางหนาได (ภาพ 1)
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ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
เจตคติตอการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในอีก 1 เดือนขางหนา

การคลอยตามกลุมอางอิง
การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
สวนที่ 2 เจตคติตอ การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
มีจาํ นวน 34 ขอ ประกอบดวย ความเชือ่ เกีย่ วกับพฤติกรรม
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 20 ขอ และความเชื่อ/
ความคาดหวังผลของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
14 ขอ
สวนที่ 3 การคลอยตามกลุมอางอิง มีจํานวน
31 ขอ ประกอบดวย ความเชื่อเกี่ยวกับบุคคลที่มีอิทธิพล
11 ขอ การทําตามความตองการของบุคคลที่มีอิทธิพล
10 ขอ และการเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลที่มีอิทธิพล
10 ขอ
สวนที่ 4 การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม มีจํานวน 28 ขอ ประกอบดวย การรับรูความ
สามารถในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
10 ขอ การรับรูความสามารถในการปฏิเสธการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 9 ขอ และการรับรูนโยบายและ
กฎระเบียบของโรงเรียน 9 ขอ
สวนที่ 2 ถึง 4 การตอบใชมาตรประมาณคาจํานวน
5 ระดับ ตั้งแตเห็นดวยอยางยิ่ง ถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ขอความเชิงบวกกําหนดคะแนน 5 ถึง 1 และขอความเชิง
ลบกําหนดคะแนน 1 ถึง 5 ตามลําดับ

ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ
(Correlational research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มี
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเขต
กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสถานศึกษาเอกชนของกระทรวง
ศึกษาธิการ จํานวน 183 โรงเรียน
กลุม ตัวอยาง จํานวน 518 คนไดจากการสุม ตัวอยาง
แบบแบงชัน้ โดยใชสงั กัด และโรงเรียนในการแบงชัน้ กําหนด
สัดสวนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาเอกชนเทากับ 1: 8: 4 แลวสุม
เลือกหองเรียนในแตละโรงเรียนและใชนักเรียนทุกคนใน
หองเรียน
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน
ของ Ajzen (2002) ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป จํานวน 2 ขอ โดยถาม ในชวง
12 เดือนทีผ่ า นมานักเรียนดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลหรือไม
และผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
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สวนที่ 5 ความตัง้ ใจทีจ่ ะกระทําพฤติกรรม มีจาํ นวน
6 ขอ ถามความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การตอบใชมาตรประมาณคา 5 ระดับ จากเปนไปไดแนนอน
ถึง เปนไปไมไดแนนอน กําหนดคะแนน 5 ถึง 1 ตามลําดับ
ผลการตรวจความตรงเชิงเนือ้ หา (Content validity)
โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานไดคาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา
(CVI) เทากับ 0.95 และนําไปใชในนักเรียนที่มีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หาคาความ
เที่ยงของแบบสอบถามสวนที่ 2, 3, 4 และ 5 ไดเทากับ
0.85, 0.90, 0.94 และ 0.92 ตามลําดับ
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดรับอนุมัติใหเก็บ
ขอมูลจากผูอ าํ นวยการโรงเรียนและเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหนกั เรียนตอบในหองเรียน
และรับกลับเมือ่ ตอบเสร็จใชเวลาประมาณ 20-30 นาที ได
แบบสอบถามที่มีขอมูลสมบูรณจํานวน 511 ชุด
การพิทกั ษสทิ ธิก์ ลุม ตัวอยาง ผูว จิ ยั แจงวัตถุประสงค
และการดําเนินการวิจัยใหนักเรียนทราบ การรักษาความ
ลับของขอมูลรายบุคคล และใหสิทธิ์ในการตัดสินใจตอบ
แบบสอบถามดวยความสมัครใจ
การวิเคราะหขอ มูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป หา
คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห
การถดถอยพหุแบบขัน้ ตอน และตรวจสอบขอตกลงเบือ้ งตน

1. นักเรียนเปนหญิงและชาย จํานวนใกลเคียงกัน
ผลการเรียนเกรดเฉลีย่ เทากับ 2.77 เกรดเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ
1.25 และ เกรดเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 3.92
2. ความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล มี
ความสัมพันธทางลบกับ ผลการเรียนเกรดเฉลีย่ (r = -0.169)
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (r =
-0.258) แตมคี วามสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอ การบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล (r = 0.352) และการคลอยตามกลุม
อางอิง (r = 0.522) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย เจตคติตอการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการคลอยตามกลุมอางอิง
สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในอีก 1 เดือนขางหนา ไดรอ ยละ 30.2 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการคลอยตามกลุม
อางอิงมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลมากที่สุด (Beta = 0.447) แตการรับรูความ
สามารถในการควบคุมพฤติกรรมไมสามารถรวมทํานาย
ความตัง้ ใจในการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลได (ตาราง 1)

ตาราง 1 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขัน้ ตอนในการทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในชวง
1 เดือนขางหนา (n = 511)
ตัวแปรทํานาย
ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย
เจตคติตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
การคลอยตามกลุมอางอิง

B

SEB

Beta

t

p-value

-0.146
0.338
0.769

0.057
0.094
0.071

-0.096
0.149
0.447

-2.565
3.603
10.847

.011
.000
.000

คาคงที่ = 0.212 R = 0.549 R2 = 0.302 R2 adj = 0.298 F = 6.581 p< .05
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วิจัยไดเปนไปตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen
แตการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม
สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรม
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลได ซึง่ แตกตางจากผลงานวิจยั
ทีก่ ลาวมานีอ้ าจขึน้ อยูก บั การรับรูค วามสามารถของบุคคล
เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภค การปฏิเสธ รวมถึงการรับ
รูน โยบายกฎระเบียบของโรงเรียน อีกทัง้ มีปจ จัยอืน่ เขามา
เกีย่ วของใหพฤติกรรมเปลีย่ นไป เชน เพศ การศึกษา ฐานะ
การรับรูโ อกาส อุปสรรคในการกระทําพฤติกรรม ทัศนคติที่
มีตอสถาบันหรือสถานศึกษานั้นๆ รวมถึงการเขาถึงแหลง
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ผลการวิจยั ทีพ่ บวา ผลการเรียนเกรดเฉลีย่ เจตคติ
ตอการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการคลอยตาม
กลุม อางอิง สามารถรวมกันทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลในอีก 1 เดือนขางหนา ไดรอยละ
30.2 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานบางสวน สอดคลองกับ
Marcoux และ Slope (1997) ที่พบวา เจตคติที่มีตอการ
กระทําพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ไดรอยละ 76 สุรีย สถาพรนานนท (2529)
พบวาทัศนคติตอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ
คลอยตามกลุม อางอิงในเรือ่ งการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
สามารถทํานายความตั้งใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ของนักเรียนไดรอ ยละ 22.78 ผกาวดี พรหมนุช (2549) พบ
วา เจตคติ การคลอยตามกลุม อางอิง การรับรูค วามสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม อายุ เกรดเฉลีย่ สะสม และจํานวน
เพือ่ นทีส่ บู บุหรี่ สามารถรวมกันทํานายความตัง้ ใจทีจ่ ะสูบ
บุหรีใ่ นอีก 1 เดือนขางหนา ไดรอ ยละ 23 และ รุจา ภูไ พบูลย
วรรณิภา อัศวชัยสุวกิ รม นรลักขณ เอือ้ กิจ อุมาพร ปุญญโส
พรรณ สุมาลี เลิศมัลลิกาพร วราภรณ ชัยวัฒน เรณู
พุกบุญมี และคณะ (2549) พบวา เจตคติ การคลอยตาม
กลุมอางอิง และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจที่จะกระทํา
พฤติกรรมบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ไดรอ ยละ 39.2 ผล

ขอเสนอแนะ
1. ควรปลูกฝง เจตคติ คานิยมที่ดีแกผูปกครอง
ของนักเรียน และสงเสริมใหผปู กครองเปนแบบอยางทีด่ ใี น
การไมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งเปนพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงค และควรจัดใหมีกิจกรรมการสรางความ
ตระหนักถึงผลเสียของการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลให
มากยิ่งขึ้น
2. ผูบ ริหารโรงเรียน อาจารยฝา ยปกครอง อาจารย
แนะแนว พยาบาลอนามัยโรงเรียน เจาหนาที่สาธารณสุข
และบุคลากรดานสุขภาพ ควรนําผลวิจยั ไปใชเปนแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปองกันการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลของนักเรียน
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