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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสํารวจเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 15-23 ป ที่กําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และระดับปริญญาตรี โดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 1,209 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของเยาวชนในเรื่องของการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคเอดส การมีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันจะ
เปนปจจัยเกี่ยวของกับโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอดสของกลุมเยาวชน  

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) พบวา เยาวชนในกลุมตัวอยางสวนใหญมั่นใจวาตนเองปลอดภัย
จากโรคเอดส โรคติดตอที่เยาวชนกลัวมากเปนอันดับหนึ่งคือ เอดสซึ่งกลัวมากกวาโรคซารส มีจํานวนผูที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเปนจํานวนมากถึงรอยละ 63.1 ซึ่งมากกวาขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2544 ซึ่ง
แสดงถึงวาเยาวชนไทยมีแนวโนมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มมากขึ้น  

การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหตารางไขว (Crosstabulation) โดยใชสถิติทดสอบ
ไคสแควร (Chi-square) พบวา (1) เยาวชนชายมีการรับรูถึงโอกาสเสี่ยงในการติดเอดสมากกวาหญิง (2) เมื่อมีปญหาในเรื่อง
ความรักเยาวชนหญิงใหความไววางใจขอคําปรึกษาจากเพื่อน ญาติผูใหญ เชน พอแม ครูอาจารย ในขณะที่เยาวชนชายไม
ปรึกษาใครเลย (3) เยาวชนชายและหญิงมีประเภทของเครื่องดื่มที่ดื่มแตกตางกัน โดยเยาวชนชายดื่มเหลา เบียร และเยาวชน
หญิงนิยมดื่มเครื่องดื่มประเภทไวน และเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตตํ่า เชน สุราผสมผลไมตางๆ 
 
ABSTRACT 

This survey research was to study how the youth realize about AIDS.  This topic focused on their opinion 
about being free from AIDS infection, safe sex, and drinking behavior which is the factor leading to AIDS 
infection in youth.  The study was performed by surveying 1,209 young adult at the age between 15 and 23 years 
old residing in Bangkok, studying in senior high schools, vocational schools, advanced vocational schools, and 
colleges. 

The Descriptive Statistics analysis showed that most of the youth were confident that they were free from 
HIV/AIDS infection.  Youth were afraid of AIDS most (55.3%), and more than SARS (28.4%).  The result also 
showed that youth drink alcohol beverage up to 63.1%, more than the report from the National Statistical Office 
in 2001.  This report shows that the number of youth drinking alcohol is increasing.   

The Inferential Statistics analysis by using Crosstabulation and Chi-square test showed that (1) men have 
more knowledge about the risks of AIDS infection than women; (2) Women tend to consult their parents, 
friends, relatives, and teachers when they have problem about love relationship but men do not; (3) Men like to 
drink beer and whisky but women like to drink wine, cocktail, and light alcohol beverage. 

 
 



 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โรคเอดส (Acquired Immune Deficiency Syndrome: 

AIDS) เปนโรคติดตอที่มีการแพรระบาดอยางรวดเร็วไป
ทั่วโลก นับตั้งแตมีรายงานการพบผูปวยเอดสครั้งแรกที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2525 และมีรายงานผูปวย
เอดสในประเทศไทยจากรายงานสรุปจํานวนผูปวยโรค
เอดสและผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการของกองควบคุมโรคเอดส
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต พ.ศ. 2527–2546 
ประเทศไทยมีผูปวยโรคเอดส 84,183 ราย ผูติดเชื้อที่มี
อาการ 8,893 ราย โดยในสวนของกรุงเทพมหานครพบวามี
จํานวนผูปวยโรคเอดส 24,745 ราย และจํานวนผูติดเชื้อที่มี
อาการ 8,042 ราย (กองควบคุมโรคเอดส สํานักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร, 2546) 

โรคเอดสสงผลตอสุขภาพของประชาชน และสงผล
กระทบตอประเทศโดยเฉพาะตอภาวะเศรษฐกิจของชาติ 
เนื่องจากผูปวยเอดสสวนใหญเปนกลุมหนุมสาววัยแรงงาน 
ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นกลุม
เยาวชนซึ่งในอนาคตจะกาวเขามาเปนกลุมวัยแรงงาน จึง
เปนกลุมที่ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษในการใหความรู
และรณรงคใหตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากโรคเอดส 
เนื่องจากเยาวชนในวัยรุนเปนวัยที่ยอมรับสิ่งใหมและการ
เปลี่ยนแปลงไดงาย มีความอยากรูอยากเห็น ชอบทดลอง
สิ่งใหม ตองการการยอมรับจากผูอื่น และเปนวัยที่กําลัง
สนใจเพศตรงขาม  จึงมีโอกาสที่ จะประพฤติตนไม
เหมาะสม โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธในวัยรุนอันจะสราง
โอกาสเสี่ยงตอการตั้งครรภอยางไมต้ังใจ และการติดโรค
ตางๆ รวมถึงโรคเอดส (นุชนารถ  ขาํขยัน, 2543: 3) 

ที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อหาทางตอสูกับโรคเอดส 
(UNAIDS) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อป พ.ศ. 2544 ไดมีมติรวมกันวา ทุกประเทศจะตอง
ลดจํานวนผูติดเชื้อที่เปนเยาวชนอายุ 15-24 ป ลงใหได
ประมาณ 1 ใน 4 ภายในป พ.ศ. 2548 และประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่เขารวมประชุม และรับหลักการ ดังนั้นกลุม
เยาวชนจึงกลายเปนเปาหมายที่สําคัญของการรณรงคและ
ปองกันโรคเอดสของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยดวย  

สําหรับกรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมายที่เปนเยาวชน 
 
 

อายุ 15-23 ป มีจํานวนประมาณ 1 ลาน 3 แสนคน แนวโนม 
ของความชุกของการติดเชื้อในประชากรกลุมนี้ในระยะ 4-
5 ปที่ผานมา ยังมีแนวโนมที่นาเปนหวง เพราะกลุมเยาวชน
ยังคงมีพฤติกรรมที่ เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส และมี
เพศสัมพันธที ่ไมปลอดภัย รวมถึงมีแนวโนมที่เสี ่ยงตอ
การติดเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความนิยมในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่แพรหลายในกลุมเยาวชน ยิ่งทําให
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสของเยาวชนสูงขึ้น เพราะ
แอลกอฮอลมีผลตออารมณ ความรูสึกทางเพศ การขาดสติ
และความยับยั้งชั่งใจ และหากเปนเพศสัมพันธที่ขาดการ
ปองกัน ก็ยิ่งนําไปสูการติดเชื้อเอดสไดงาย และแพรกระจาย
เช้ือไดรวดเร็วมากขึ้น 

องคการอนามัยโลกกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุก
ปเปนวันเอดสโลก ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของ
โรคเอดสตอประชาชน และตอสังคม สถาบันวิจัยมหา- 
วิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสําคัญของการรณรงคปองกัน
ปญหาที่เกิดจากโรคเอดสโดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน อันจะ
เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต จึงไดดําเนินการสํารวจ
วิจัยในหัวขอเรื่อง “เอดสกับเยาวชนไทย” ซึ่งดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นของเยาวชนอายุระหวาง 15-23 ป ที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สอบถามความคิดเห็นใน
เรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคเอดส การมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อันจะเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับโอกาสเสี่ยงที่จะ
ติดเชื้อเอดสของกลุมเยาวชนโดยขอมูลที่ไดรับจะทําให
ทราบความคิดเห็นและแนวโนมของพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
เอดสของเยาวชนไทย อันจะเปนประโยชนในการเสนอแนะ
นโยบายการดําเนินงานดานโรคเอดสในกลุมเยาวชนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ศึกษาความคิด เห็นของเยาวชนในเรื่ องการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคเอดส และพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของเยาวชนใน
เรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคเอดส และ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
 



 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดเกี่ยวกับโรคเอดส 

แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแนวคิดทางดาน
สื่อมาพิจารณาปรับใชกับงานวิจัยดังนี้ 

1.  โรคเอดส 
โรคเอดสเปนโรคติดตอรายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัส

ชนิดหนึ่งช่ือ HIV (Human Immune Deficiency Virus) 
เมื่อเขาสูรางกายของคนแลวจะไปทําลายเม็ดเลือดขาวที่ทํา
หนาที่ปองกันเชื้อโรคทําใหภูมิคุมกันโรคบกพรองจนเปน
สาเหตุทําใหรางกายออนแอ มีอาการเจ็บปวยบอย รักษาไม
หาย มีอาการเรื้อรังและในที่สุดก็จะเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรัง
นั้น (กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข, 2541) 

วันที่ 1 ธันวาคมของทุกป องคการอนามัยโลกไดจัด
ใหเปนวันเอดสโลก เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบ
ของโรคเอดสตอมนุษยชาติ เพราะขณะนี้ไดแพรระบาดไป
อยางกวางขวางทั่วโลก (Global Pandemic) และยังไมมียา
รักษาใหหายขาดได รวมถึงยังไมมีวัคซีนปองกันโรค 
ประมาณกันวาจํานวนผูติดเชื้อเอดสและผูปวยเอดสที่มี
ชีวิตทั่วโลกรวมกัน (Number of People Living with 
HIV/AIDS) นับถึงธันวาคม พ.ศ. 2545 มีประมาณ 42 ลาน
คน เปนชายจํานวน 19.4 ลานคน และหญิงจํานวน 19.2 
ลานคน โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2545 พบวามีผูติดเชื้อใหม
ประมาณ 5 ลานคน แยกเปนชาย 2.2 ลานคนและหญิง 2 
ลานคน สําหรับประเทศไทย ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดสรุปสถานการณ
ผูปวยเอดสในประเทศไทยนับถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2545 วามีผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการตั้งแตพบราย
แรกในป พ.ศ. 2527 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
จํานวน 281,391 ราย เปนเพศชายประมาณ 3 เทาของเพศ
หญิง ซึ่งสวนใหญมีปจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ 
รองลงมาคือจากการใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน ติดเชื้อ
จากมารดาที่มีเช้ือขณะตั้งครรภและรับเลือด ผูปวยสวน
ใหญ (รอยละ 78.01) อยูในวัยเจริญพันธุและวัยแรงงาน มี
อายุระหวาง 20-39 ป 

ขณะนี้โรคเอดสซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส HIV ไดกลายเปน
ปญหาใหญของโรคระบาดในปจจุบันและของโลก เพราะ
นอกจากจํานวนผูติดเชื้อ HIV จะเพิ่มขึ้นแลว จํานวนผูติด
เช้ือฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปนผลมาจากเชื้อ HIV เชน วัณ- 
 

โรค โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียและโรคติดเชื้ออื่นๆ ก็
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน การที่บุคคลจะตระหนักถึงผลกระทบ
ของโรครายแรง เชน โรคเอดส จึงควรนําแนวคิดดาน
สุขภาพมาใชเพื่อรวมพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยที่สงผล
ตอพฤติกรรมของบุคคลตอการแสดงออกหรือความ
คิดเห็นของบุคคลตอภาวะสุขภาพ แนวคิดดังกลาว คือ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ 
 

2.  แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief 
Model) 

องคประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อดาน
สุขภาพ คือ การรับรูและแรงจูงใจของบุคคล กลาวคือ
บุคคลจะมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากโรคภัยไขเจ็บเมื่อมี
ความเชื่อวาตนเองมีโอกาสเสี่ยงตอการเจ็บปวย รวมทั้ง
ความรุนแรงของโรคมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และ
การหลีกเลี่ยงหรือปองกันจะลดโอกาสเสี่ยงหรือชวยลด
ความรุนแรงของโรคได โดย Backer และ Maiman (อางถึง
ในนุชนารถ  ขําขยัน, 2543: 16-19) ไดนําแนวคิดทางจิต
สังคมมาวิ เคราะหพฤติกรรมอนามัย เพื่ ออธิบายถึ ง
พฤติกรรมและการตัดสินใจปองกันโรค และสามารถสรุป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อดานสุขภาพ 5 ประการ ดังนี้ 

2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค (Perceived 
Susceptibility) 

ความเชื่อของบุคคลมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติดาน
สุขภาพ โดยแตละบุคคลจะมีความเชื่อไมเทากัน ดังนั้น
บุคคลจึงหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดวยการปองกันและรักษา
สุขภาพที่แตกตางกัน มีงานวิจัยที่ใหการสนับสนุนความ
เช่ือตอโอกาสเสี่ยงของการเปนโรความีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อปองกันโรค โดย
บุคคลที่คิดวาตนเองมีโอกาสปวยเปนโรคนั้นๆ  จะมี
พฤติกรรมในทางปองกันโรคไมใหเกิดกับตนเอง  

2.2 การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) 
การประเมินและรับรูความรุนแรงของโรคหรือการ

เจ็บปวยจะมีผลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อการปองกัน
โรคของบุคคล ผลการวิจัยหลายช้ินพบวา การรับรูความ
รุนแรงของโรคมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรม
ปองกันโรค เชน การปฏิบัติตนเพื่อปองกันจากอุบัติเหตุ 
หรือการออกกําลังกายเพื่อปองกันการเจ็บปวยเปนตน 

 



 

2.3 การรับรูประโยชน-อุปสรรค(Perceived Benefits-
Perceived Barriers) 

การที่บุคคลแสวงหาวิธีปองกันโรค ขึ้นอยูกับการรับรู
ประโยชนของการรักษาและอุปสรรคตอการรักษาเปน
ปจจัยสําคัญ  การตัดสินใจปฏิบัติตามคําแนะนําจะขึ้นอยู
กับการเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของพฤติกรรม หาก
บุคคลปฏิบัติตามแลวเกิดผลดีก็จะเกิดพฤติกรรมในทาง
ปองกันการเกิดโรค 

2.4 สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติ (Cues to Action) 
สิ่งชักนําใหเกิดการปฏิบัติมี 2 ดาน คือ สิ่งกระตุนภาย 

ใน (Internal Cues) อันไดแก การรับรูสภาวะรางกายของตน 
เอง ดานความแข็งแรงหรือความออนแอของรางกาย และสิ่ง
กระตุนภายนอก (External Cues) อันไดแก การไดรับขาว 
สารผานสื่อมวลชนหรือการเตือนจากบุคคลที่ใกลชิดหรือ
นับถือ เชน บิดา มารดา เพื่อน พ่ีนอง เปนตน 

2.5 ปจจัยรวมตางๆ (Modifying Factors) 
ปจจัยรวมเปนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพ

โดยตรง แตเปนปจจัยพ้ืนฐานที่จะสงผลถึงการรับรูและการ
ปฏิบัติ แบงเปน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ 
ระดับการศึกษา 2) ปจจัยดานสังคมจิตวิทยา เชน บุคลิกภาพ 
สถานภาพทางสังคม 3) ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน เชน 
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการเจ็บปวย 

2.6 แรงจูงใจดานสุขภาพ (Health Motivation)  
แรงจูงใจดานสุขภาพ หรืออาจเรียกวาคานิยมตอ

สุขภาพ หมายถึง สภาพอารมณที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุน
ดวยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดแก ระดับความสนใจ 
ความใสใจ ทัศนคติและคานิยมดานสุขภาพ 

 
3. เพศสัมพันธกับเยาวชน 
วัยรุนเปนวัยระหวางการสิ้นสุดความเปนเด็กเขาสูวัย

ผูใหญ เริ่มเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณเปนวัยแหง
ความอยากรูอยากเห็น ตองการแสวงหาประสบการณ
แปลกใหมใหกับชีวิต โดยเฉพาะประสบการณทางเพศ 
เพราะรางกายของวัยรุนเจริญเติบโตขึ้นมาอยางรวดเร็ว
ใกลเคียงผูใหญ และเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ
แลว  

ในดานความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ การมีความรัก 
ความสัมพันธทางเพศเปนการพัฒนาตามขั้นตอนที่เกิดจาก 
 

กลไกทางสมอง และปฏิสัมพันธที่เกี่ยวของเปนลําดับขั้น 
เริ ่มจากการเกี ้ยวพาราสี (Courtship) สูการนัดหมาย 
(Dating) การไปมาหาสูเปนประจํา (Going Steady) การหมั้น 
(Engagement) จนถึงการสมรสหรือการแตงงาน (Marriage) 
ในกรณีดําเนินมาจนถึงขั้นสุดทายของความสัมพันธ 

วัยรุนจะถูกกดดันจากอิทธิพลรอบขางทําใหอาจเกิด
เพศสัมพันธกอนเวลาอันสมควร อันประกอบดวยปจจัย 3 
ดาน ไดแก 

ปจจัยดานชีววิทยา อิทธิพลของฮอรโมนเพศมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทั้งดานรางกายและจิตใจของวัยรุน เกิดแรง
ขับทางเพศ (Sex Drive) ทําใหสนใจอยากรูเรื่องเพศมากขึ้น 
จนถึงขั้นอยากทดลองมีเพศสัมพันธ 

ปจจัยดานจิตวิทยา จิตสํานึกของความเปนหญิงหรือ
ชายจะผลักดันใหวัยรุนมีเพศสัมพันธได รวมถึงหากมี
ปญหาขาดความรักและความอบอุนในครอบครัวก็ยอมทํา
ใหวัยรุนตองการแสวงหาสิ่งชดเชยและอาจสงผลใหเกิดมี
เพศสัมพันธตามมาได 

ปจจัยทางดานสังคมวิทยา สังคมเปนตัวกําหนดการ
แสดงออกทางเพศวาควรเปนเชนไร  ในอดีตวัยรุนมี
ขอบเขตจํากัดในการแสดงออกและการคบหาเพื่อนตาง
เพศ แตปจจุบันอารยธรรมตะวันตกไดเขามามีอิทธิพล
สงผลเยาวชนมีอิสระในการติดตอกับเพื่อนตางเพศมากขึ้น 

 
ระเบียบวิธีวิจัย  

ระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยมีดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การสํารวจครั้งนี้ประชากรในการวิจัยคือ เยาวชนใน

กลุม นักเรียน นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหวาง 
15-23 ป จากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล และเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวาง
วันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 กลุมตัวอยางมีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,209 คน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม

ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของ
เยาวชน และสวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
โรคเอดส และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

 



 

3.  การวิเคราะหเชิงสถิติ 
3.1 วิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของเยาวชน และ

ความคิดเห็นในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยจาก
โรคเอดส และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยรายงานเปนคา
รอยละ (Percentage)  

3.2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของ
เยาวชนในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยตอโรคเอดส
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชตาราง
ไขว(Crosstabulation) สถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square)  

4.  สมมติฐานการวิจัย 
4.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดสของเยาว- 

ชนขึ้นอยูกับเพศ 
4.2 กลุมบุคคลที่ไดรับความไววางใจขอคําปรึกษา

ปญหาความรักขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน 

4.3 ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เยาวชน
เลือกดื่มขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน 

4.4 เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการมี
เพศสัมพันธอยางไมต้ังใจแตกตางกัน 
 
ผลการวิจัย 

เยาวชนในกลุมตัวอยางเปนเพศชายและหญิงใน
อัตราสวนที่ใกลเคียงกัน และมีอายุเฉลี่ย 18.4 ป เยาวชน
สวนใหญจะมั่นใจวาตนเองปลอดภัยจากการติดเอดส(รอย
ละ 84.3) โรคติดตอที่เยาวชนกลัวมากเปนอันดับหนึ่งคือ
โรคเอดส (รอยละ 51.9) ซึ่งกลัวมากกวาโรคซารส  มี
จํานวนเยาวชนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากถึงรอยละ 
63.1 ซึ่ง เปนแนวโนมที่สูงขึ้นเมื่อ เทียบกับสถิ ติของ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
สมมติฐาน 4.1: การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดสขึ้นอยูกับเพศ 
ตารางที่ 1 อัตราสวนรอยละของความมั่นใจวาตนเองจะปลอดภัยจากโรคเอดสจําแนกตามเพศ 

ความปลอดภัยจากโรคเอดส 
เพศ 

มั่นใจ ไมมั่นใจ 
รวม 

ชาย 

 

282 
(37.0) 

87 
(61.3) 

369 
(40.8) 

หญิง 481 
(63.0) 

55 
(38.7) 

536 
(59.2) 

รวม 763 
(84.3) 

142 
(15.7) 

905 
(100.0) 

χ2  =  29.294                Sig.  =  0.000                 df.  =  1 

 
ผลการวิจัยพบวา เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 84.3) มี

ความมั่นใจวาตนเองปลอดภัยจากโรคเอดส  แสดงวา
เยาวชนขาดการรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดส 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากโรคเอดส
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาในกลุมผูที่มั่นใจ จะเห็นวา
สวนใหญเปนเยาวชนหญิง ในขณะที่เยาวชนชายไมคอย
มั่นใจวาตนเองจะปลอดภัย 

ทั้งนี้เยาวชนหญิงไดช้ีแจงเหตุผลเพิ่มเติมวาสาเหตุที่
ตนเองมั่นใจวาจะไมติดโรคเอดสเนื่องมาจากไมไดใกลชิด
กับบุคคลที่มีโอกาสเสี่ยงตอการติดโรคเอดส ไมเที่ยว
กลางคืนและไมมั่วสุมติดยาเสพติด เปนตน 

ในกรณีของเยาวชนชายที่คิดวาตนเองมีโอกาสติดโรค
เอดสไดใหคําตอบวา เนื่องจากโรคเอดสสามารถติดตอได
หลายทาง และความไมปลอดภัยของอุปกรณปองกันโรค 
(ถุงยางอนามัย) รวมทั้งอาจเกิดจากการปองกันที่ไมดีพอ 

  



 

สมมติฐาน 4.2: กลุมบุคคลที่ไดรับความไววางใจขอคําปรึกษาปญหาความรักขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน 
ตารางที่ 2 อัตราสวนรอยละของกลุมบุคคลที่เยาวชนขอคําปรึกษาจําแนกตามเพศของเยาวชน 

กลุมบุคคล 
เพศ เพื่อน พอแม/ 

ครู/อาจารย พ่ีนอง/ญาติ ไมปรึกษาใคร รวม 

ชาย 
 

307 
(46.0) 

117 
(34.1) 

38 
(31.4) 

58 
(75.3) 

520 
(43.0) 

หญิง 361 
(54.0) 

226 
(65.9) 

83 
(68.6) 

19 
(24.7) 

689 
(57.0) 

รวม 668 
(55.3) 

343 
(28.4) 

121 
(10.0) 

77 
(6.4) 

1,209 
(100.0) 

χ2   =  52.903                     Sig.  =  0.000                 df.  =  3 
 

ผลการวิจัยพบวา เยาวชนกวาครึ่งปรึกษาปญหาเกี่ยว 
กับความรักกับเพื่อน (รอยละ 55.3) รองลงมาจึงเปนพอแม
หรือครู/อาจารย (รอยละ 28.4) ญาติพ่ีนอง (รอยละ 10.0) 
และมีบางสวนที่ไมปรึกษาปญหาดังกลาวกับใครเลย (รอย
ละ 6.4) 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีกลุมบุคคลที่ใหคําปรึกษาปญหาความรักแตก 
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาตามกลุมบุคคลจะเห็นวา
เมื่อมีปญหาความรักเยาวชนหญิงขอคําปรึกษาจากเพื่อน 
และผูใหญที่ไววางใจ เชน พอแม/ครูอาจารย ในขณะที่
เยาวชนชายมีจํานวนไมนอยที่ไมปรึกษาปญหาดังกลาวกับ
ใครเลย อันเปนสิ่งที่นากังวลเพราะการไมไดพูดคุยปรึกษา
ปญหากับบุคคลอื่น อาจทําใหเยาวชนเกิดความกดดันและ
อาจกอความรุนแรงหรือหาทางระบายออกทางอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสมกับวัยของตนเองได 

 
สมมติฐาน 4.3: ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เยาวชนเลือกดื่มขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน 

ตารางที่ 3 อัตราสวนรอยละของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามเพศ 

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพศ เปอรเซ็นตตํ่า เบียร ไวน เหลา รวม 

ชาย 69 
(24.7) 

145 
(76.3) 

10 
(14.3) 

172 
(78.9) 

396 
(52.3) 

หญิง 210 
(75.3) 

45 
(23.7) 

60 
(85.7) 

46 
(21.1) 

361 
(47.7) 

รวม 279 
(36.9) 

190 
(25.1) 

70 
(9.2) 

218 
(28.8) 

757 
(100.0) 

χ2  =  231.306                       Sig.  =  0.000                 df.  =  3 

   
เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 จะสังเกตเห็นวาเครื่องดื่มที่

เยาวชนนิยมดื่มมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอร 
เซ็นตตํ่า (รอยละ 36.9) รองลงมาคือ เหลา (รอยละ 28.8) 
เบียร (รอยละ 25.1) และไวน (รอยละ 9.2) 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของเครื่องดื่มจะเห็นวา
เยาวชนชายสวนใหญนิยมดื่มเหลา และเบียร ในขณะที่ 
เยาวชนหญิงนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตตํ่าและ
ไวน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติด 
รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546) 
ที่ระบุวา เยาวชนหญิงนิยมดื่มสุราผสมผลไม หรือไวน

คูลเลอร เพราะเชื่อวามีแอลกอฮอลนอย ดื่มแลวไมเมา ทั้งนี้
ในงานวิจัยตางประเทศที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภค
สุราผสมผลไม หรือ RTD (Ready to Drink) ยังพบขอสรุป 
วา เครื่องดื่มประเภทนี้คือ ประตูบานแรกที่เปดใหเยาวชน
กลายเปนผูดื่มสุราในที่สุด 

 
สมมติฐาน 4.4: เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธ 

 อยางไมต้ังใจแตกตางกัน 
ตารางที่ 4  อัตราสวนรอยละของความคิดเห็นในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธอยางไม

   ต้ังใจจําแนกตามเพศ 
ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ตอการมีเพศสัมพันธอยางไมต้ังใจ 

 
เพศ 

มีผล ไมมีผล 

 
รวม 

ชาย 336 
 (40.8) 

83 
(53.9) 

41 
(42.8) 

หญิง 488 
 (59.2) 

71 
(46.1) 

55 
(57.2) 

รวม 824 
(84.3) 

154 
(15.7) 

97 
(100.0) 

χ2   =  29.294              Sig.  =  0.000          df.  =  1 
 

เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 84.3) ตระหนักดีวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการมีเพศสัมพันธอยางไม
ต้ังใจ  

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีความคิดเห็นในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธอยางไมต้ังใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4 ในกลุมที่คิดวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการมีเพศสัมพันธ จะเห็นวา
สวนใหญเปนเยาวชนหญิง กลาวคือ เยาวชนหญิงมีความ
ตระหนักในโทษของการดื่มมากกวาเยาวชนชาย ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผูหญิงจะไดรับการปลูกฝงเรื่องการด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลวาเปนเรื่องไมเหมาะสม และความเสียหายที่
อาจเกิดจากการดื่มสวนใหญจะเกิดผลกระทบกับเพศหญิง
มากกวาเพศชาย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวาเยาวชนยังคงเห็น

วาโรคเอดสเปนโรคที่นากลัวที่สุดในปจจุบัน ซึ่งแมวาจะมี
เหตุการณการระบาดของโรคซารสเขามามีผลใหเยาวชน
จํานวนหนึ่งใหความสนใจกับโรคซารสมากขึ้นก็ตาม และ
เมื่อพิจารณาถึงความปลอดภัยจากโรค เยาวชนก็ยังคงคิดวา
ตนเองปลอดภัยจากโรคเอดสอยูโดยกลุมที่มีความเสี่ยงตอ
การติดโรคเอดสเยาวชนจะมองไปที่กลุมผูขายบริการทาง
เพศเปนสําคัญ เยาวชนสวนใหญเคยไดรับความรูในการ
ปองกันโรคเอดส จากกลุมบุคคลคือ กลุมครูและอาจารย 
นอกจากนี้ยังไดรับความรูจากสื่อตางๆ ดวย โดยสื่อที่ให
ความรูในการปองกันโรคเอดสมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน 
รองลงมาเปนหนังสือ หนังสือพิมพ และนิตยสาร ในสวน
ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น เยาวชนสวนใหญเคย
ดื่ม และประเภทของเครื่องดื่มที่เปนที่นิยมของวัยรุนคือ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตตํ่า นอกจากนี้เยาวชนยัง



 

คิดวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสาเหตุของการมี
เพศสัมพันธอยางไมต้ังใจดวย 

เยาวชนเพศชายจะเปนกลุมที่มีความมั่นใจวาตนเอง
ปลอดภัยจากโรคเอดสนอยกวาเพศหญิง รวมทั้งมีความ
หวาดกลัวตอโรคเอดสมากกวาเพศหญิงดวย ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของนุชนารถ  ขําขยัน (2543: 82) ที่พบวา
เยาวชนเพศชายเปนกลุมที่มีโอกาสเสี่ยงสูงเนื่องจากมี
ทัศนคติทางลบตอการใชวิธีปองกันทั้งๆ ที่ตระหนักวากลุม
เยาวชนเปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส และมีความรูใน
เรื่องขอดีขอเสียของการปองกันคอนขางมาก 

นอกจากนี้การวิจัยยังพบวา เยาวชนเพศชายและเพศ
หญิงมีกลุมคนที่ไววางใจขอคําปรึกษาปญหาความรัก
แตกตางกัน โดยกลุมบุคคลที่เยาวชนชายและหญิงปรึกษา
กลุมแรกคือ เพื่อน จากนั้นจึงเปนพอแม/ครู/อาจารย และ
เยาวชนชายจะไมปรึกษาใคร แตเยาวชนหญิงจะปรึกษาญาติ
พ่ีนอง มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไมปรึกษาใคร ซึ่งในเรื่อง
ดังกลาว Abramson (อางถึงใน นุชนารถ  ขําขยัน, 2543: 
49) อธิบายวา การแสดงออกทางเพศของเยาวชนถูกควบคุม
โดยกลไกที่เรียกวาโครงสรางการรับรู ความรูสึก และประ 

สบการณของบุคคลจะไดมาจากครอบครัว ประสบการณ
ของตนเอง และเพื่อนเปนตน ซึ่งเยาวชนสวนใหญจะ
ปรึกษาปญหาเรื่องตางๆ กับกลุมเพื่อนกอนเปนอันดับแรก 
และมักแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นดวยตนเองมากกวาปรึกษา
พอแมเนื่องจากกลัวการถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ เนื่องจาก
มองวายังเปนเด็กไมควรยุงเกี่ยวกับความรัก (ธนะสันต  หา
สุข, 2543: 32-33) 

เยาวชนเพศชายมีสัดสวนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สูงกวาเพศหญิง เยาวชนชายสวนใหญจะดื่มเหลา เบียร 
สวนเยาวชนเพศหญิงจะนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปอรเซ็นตตํ่า ในสวนของผลของการดื่มเยาวชนเพศหญิง
แสดงความเห็นวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการมี
เพศสัมพันธอยางไมต้ังใจสูงกวาเพศชายเชนเดียวกับการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2544 ที่พบวา เด็ก
และวัยรุนเพศชายมีสัดสวนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูง
กวาเพศหญิง  แตในขณะเดียวกันเยาวชนเพศหญิงก็มี
แนวโนมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นโดยผลการ 
วิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติดรวมกับสถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระบุวา เยาวชนหญิงจะนิยมดื่ม 
 

สุราตางประเทศ สุราผสมผลไม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปอรเซ็นตตํ่าเพราะเชื่อวามีแอลกอฮอลนอยดื่มแลวไมเมา 
แตในความเปนจริงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผล 

กระทบตอผูดื่มโดยเฉพาะเยาวชนอยางมาก เนื่องจากสงผล
ใหผูดื่มขาดความยับยั้งช่ังใจสามารถกอความรุนแรงและมี
พฤติกรรมที่กอผลเสียตอตนเองไดโดยงายรวมถึงการมีเพศ 

สัมพันธอยางไมต้ังใจอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการติด
เช้ือโรคเอดสของเยาวชนได 
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 (อัดสําเนา) 
ศูนยขอมูลระบาดวิทยา. กรมควบคุมโรค. (2546). จํานวน
 ผูปวยเอดสจําแนกตามปจจัยเสี่ยงและปที่เริ่มปวย, 
 ประเทศไทยระหวาง กันยายน พ.ศ. 2527-ตุลาคม 
 พ.ศ.2546. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://203. 

 157.19.193/aids/Aidstab3.html. ( วันที่คนขอมูล : 

 20 พฤศจิกายน 2546). 

สถาบันวิจัยยาเสพติด และสถาบันวิจัยสังคม. (2546). 
 ขอมูลเผยแพรเพื่อรวมรณรงค  โครงการ “งดเหล า
 เขาพรรษา” [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก http://www. 
 stopdrink.com/data/AW11-17.pdf. (วันที่คนขอมูล: 25 
 พฤศจิกายน 2546). 
สมสิน  ภูกองชัย .(2542). ทัศนคติตอมาตรการปองกันโรค
 เอดสของอาจารยและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
 ปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา. ขอนแกน: วิทยานิพนธ
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. (2546) 
 ใครบางที่ “ดื่ม”. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www. 

 thaihealth.or.th/. (วันที่คนขอมูล: 10 พฤศจิกายน 
 2546). 

_________.  (2546).  เด็ก-วัยรุนกับการดื่มเคร่ืองดื่ม
 แอลกอฮอล. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www. 

 thaihealth.or.th/. ( วันที่คนขอมูล: 10 พฤศจิกายน 
 2546). 

_________. (2546). ฤทธ์ิเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กดไอคิว-
 ทําลายสมอง. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http:// www. 

 thaihealth.or.th/. (วันที่ คนขอมูล: 10 พฤศจิกายน 
 2546). 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค .  (2546). 
 สคบ. เตรียมคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 5 ดีกรี 
 [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.kalathai.com/ 

 news_bridge/view_news.php?article_id=491 (วันที่
 คนขอมูล: 25 พฤศจิกายน 2546) . 
สํานักงานสถิติแหงชาติ. (2546) .ขอมูลเผยแพร เพื่อรวม
 รณรงคโครงการ “งดเหลา เขาพรรษา”. [ออนไลน]. 
 เขาถึงไดจาก: http://www.stopdrink.com/data/Aw3-
 10.pd (วันที่คนขอมูล: 25 พฤศจิกายน 2546). 
Joye C. Gordon. (2002). Beyond Knowledge: 
 Guidelines for Effective Health Promotion 
 Messages. [Online]. Available: http://www.joe.og/
 joe/2002december/a7.shtml. (Access date: Decem-
 ber 17, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ  เสรีตระกูล สําเร็จการศึกษา
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 1. การพัฒนา
โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อการปองกันโรคเอดสของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหา- 
วิทยาลัย 2. ปจจัยที่มีผลกระทบกับความรูในการปองกันโรค
เอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 3.รูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชา 
ชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ประเภท
งานเขียนตํารา 1. ตําราสถิติธุรกิจ 2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถิติและการวิจัย 3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารยอารยา  พชรบัณฑิตย สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา สถาบันราชภัฏสวน
สุนันทา มีประสบการณทํางานเปนผูชวยนักวิจัยในโครง 
การเกี่ยวกับแรงงานไทย ณ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬา- 
ลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานการเขียนบทความ 1. เขื่อนปา
สักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอําเภอพัฒนา 
นิคม จังหวัดลพบุรี และ 2. ความตั้งใจตั้งถิ่นฐานอยางถาวร
ในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ในวารสารประชากร 
ศาสตร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยศิริพร  สุขเกษม สําเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐ-
ศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ
ทํางานเปนผูชวยนักวิจัยของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันเปน
นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 


