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Abstract
 Purpose: To investigate the relationships between personal factors, socioeconomic, and stress factors and 
alcohol drinking behavior of permanent residence in Bangkok Noi District, Bangkok Metropolitan.
 Design: A correlation research design.    
 Methods: Using Taro Yamane Table, 121,461 populations and 95% of reliability, the samples were 400 
permanent residences in Bangkok Noi District, Bangkok Metropolitan. The data was collected by using  
questionnaires including 1) personal factor, 2) socioeconomic factor, 3) stress factor, and 4) alcohol drinking 
behavior. The reliability of each questionnaire was .92, .95, .96, .86 and .97 consecutively. Descriptive statistics 
and logistic regression were used for the data analysis.
 Main Findings: Most of the samples were women (51.5%) aged 41-60 years (41%) single/widow/divorce 
(56%), labor (32.25%), elementary education and lower (67.3%), family income 12,000 baths per month.  
The mean of stress was equal to 10. The most stress symptoms were giddy or dizzy (10.5%). The regular stress 
symptom was pain or tense at occipital bone region (3.5%). Men who aged 18 to 40 and 41-60 years and stress 
level were associated with behavior of drinking alcohol in the present time to be statistically significant at the 
.05 level and correct in model prediction at 69.8. Men and stress level were associated with behavior of regular 
drinking alcohol to be statistically significant at the .05 level and correct in model prediction at 75.8. In addition, 
men (labors and private business) and stress level were related to behavior of drinking healthy risky alcohol to 
be statistically significant at the .05 level and correct in model prediction at 81.8
 Conclusion and recommendations: Gender, age, occupations (labors and private business) income and 
stress make ones have the behavior of alcohol drinking differently. To control the behavior of alcohol drinking 
is necessary to consider ones’ different factors to be the way of designing the most effective and suitable  
intervention with personal group.
   
Keywords:  personal factors, socioeconomic status, stress, alcohol drinking behavior

The Relationships between Personal, Socioeconomic and 
Stress Factors on Alcohol Drinking Behavior of Dwellers in 
Bangkoknoi District, Bangkok*

Thanistha Samai, RN, MNS1, Yupa Jewpattanakul, RN, PhD1, 
Somjin Phetphansee, RN, MNS1

Corresponding Author: Lecturer Thanistha Samai, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, 
Thailand; e-mail: thanistha.sam@mahidol.ac.th
* This study is a part of a research project granted by Thai Health Promotion Foundation
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand

J Nurs Sci. 2015;33(1):42-50



J Nurs sci  Vol 33 No1 January - March 2015

Journal of Nursing Science 43

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ความเครียด ต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชน 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร*

ธนิษฐา สมัย, พย.ม.1  ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, พย.ด.1  สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, พย.ม.1

Corresponding	 Author:	 อาจารย์ธนิษฐา	 สมัย,	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 บางกอกน้อย	 กรุงเทพฯ	 10700,	 

e-mail:	thanistha.sam@mahidol.ac.th

*	งานวิจัยน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน	จากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
1	คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหิดล

J Nurs Sci. 2015;33(1):42-50

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครียด ต่อพฤติกรรมการด่ืม

แอลกอฮอล์ของประชาชนในชุมชนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงบรรยายเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ 

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนในชุมชนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำานวน 400 

คน ด้วยวิธีเปิดตารางสำาเร็จรูปของของ Taro Yamane จากจำานวนประชากร 121,461 คน ท่ีระดับความเช่ือม่ันร้อยละ 95 สุ่มเลือก

กลุ่มตัวอย่างในชุมชนตามสัดส่วนประชากรโดยการจับฉลาก การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใช้แบบสอบถาม 5 ชุดมีค่าความเช่ือม่ัน .96, 

.86, .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครียด ต่อพฤติกรรมการด่ืม

แอลกอฮอล์ของประชาชน ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก

 ผลก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.5) มีอายุระหว่าง 41-60 ปี (ร้อยละ 41.0) ส่วนใหญ่โสด/หม้าย/หย่าหรือ

แยกกันอยู่ (ร้อยละ 56.0) มีอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงาน (32.25) สำาเร็จการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำากว่า (ร้อยละ 67.3) มีรายได้ครอบครัว 

12,000 บาท/เดือน และมีความเครียดเฉล่ียเท่ากับ 10 คะแนน ซ่ึงเกิดการเครียดบ่อย ๆ เช่น มักมีอาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ  

(ร้อยละ 10.5) ส่วนความเครียดเป็นประจำา คือ อาการปวดหรือเกร็งกล้ามเน้ือบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่ (ร้อยละ 3.5) เพศชาย

กลุ่มอายุ (18-40 และ 41-60 ปี) และระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ .05 และความถูกต้องในการทำานายของโมเดลน้ันมีค่าเท่ากับ 69.8 เพศชายและระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม

การด่ืมแอลกอฮอล์สม่ำาเสมออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 และความถูกต้องของโมเดลการทำานายร้อยละ 75.8 และเพศชาย  

(ผู้ใช้แรงงาน และ ธุรกิจส่วนตัว) และระดับความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพอย่าง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ .05 ความถูกต้องของโมเดลในการทำานายสูงถึงร้อยละ 81.8  

 สรุปและข้อเสนอแนะ: เพศ อายุ อาชีพ (ผู้ใช้แรงงานและธุรกิจส่วนตัว) รายได้และความเครียด ทำาให้บุคคลมีพฤติกรรมการด่ืม

แอลกอฮอล์ท่ีแตกต่างกัน การจะควบคุมพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ต้องคำานึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบวิธี

การช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลมากท่ีสุด

คำ�สำ�คัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ความเครียด พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์


