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การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการสํารวจเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 15-23 ป ที่กําลังศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 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 และเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตต่ํา 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
เอดสในประเทศไทยจากรายงานสรุป จํานวนผูปว ยโรค
เอดสและผูติดเชื้อเอดสที่มีอาการของกองควบคุมโรคเอดส
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต พ.ศ. 2527–2546
ประเทศไทยมี ผู ป ว ยโรคเอดส 84,183 ราย ผู ติ ด เชื้ อ ที่ มี
อาการ 8,893 ราย โดยในสวนของกรุงเทพมหานครพบวามี
จํานวนผูปวยโรคเอดส 24,745 ราย และจํานวนผูติดเชื้อที่มี
อาการ 8,042 ราย (กองควบคุม โรคเอดส สํา นักอนามั ย
กรุงเทพมหานคร, 2546)
โรคเอดสสงผลตอสุขภาพของประชาชน และสงผล
กระทบตอ ประเทศโดยเฉพาะตอภาวะเศรษฐกิจของชาติ
เนื่องจากผูปวยเอดสสวนใหญเปนกลุมหนุมสาววัยแรงงาน
ซึ่ ง เป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ ดั ง นั้ น กลุ ม
เยาวชนซึ่งในอนาคตจะกาวเขามาเปนกลุมวัยแรงงาน จึง
เปนกลุมที่ควรไดรับความสนใจเปนพิเศษในการใหความรู
และรณรงคใหตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากโรคเอดส
เนื่องจากเยาวชนในวัยรุนเปนวัยที่ยอมรับสิ่งใหมและการ
เปลี่ยนแปลงไดงาย มีความอยากรูอยากเห็น ชอบทดลอง
สิ่งใหม ตองการการยอมรับจากผูอื่น และเปนวัยที่กําลัง
สนใจเพศตรงข า ม จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะประพฤติ ต นไม
เหมาะสม โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธในวัยรุนอันจะสราง
โอกาสเสี่ยงตอการตั้งครรภอยางไมตั้งใจ และการติดโรค
ตางๆ รวมถึงโรคเอดส (นุชนารถ ขําขยัน, 2543: 3)
ที่ประชุมสหประชาชาติเพื่อหาทางตอสูกับโรคเอดส
(UNAIDS) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อ ป พ.ศ. 2544 ไดมีม ติรว มกัน วา ทุก ประเทศจะตอ ง
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 45 ปที่ผานมา ยังมีแนวโนมที่นาเปนหวง เพราะกลุมเยาวชน
ยั งคงมี พฤติ กรรมที่ เสี่ ย งต อการติ ดเชื้ อเอดส
และมี
เพศสัม พัน ธที่ไ มป ลอดภัย รวมถึง มีแ นวโนม ที่เ สี่ย งตอ
การติดเชื้อ เอดสเพิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ความนิย มในการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่แพรหลายในกลุมเยาวชน ยิ่งทําให
ความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสของเยาวชนสูงขึ้น เพราะ
แอลกอฮอลมีผลตออารมณ ความรูสึกทางเพศ การขาดสติ
และความยับยั้งชั่งใจ และหากเปนเพศสัมพันธที่ขาดการ
ปองกัน ก็ยิ่งนําไปสูการติดเชื้อเอดสไดงาย และแพรกระจาย
เชื้อไดรวดเร็วมากขึ้น
องคการอนามัยโลกกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคมของทุก
ปเปนวันเอดสโลก ทั้งนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของ
โรคเอดสตอประชาชน และตอสังคม สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เล็งเห็นความสําคัญของการรณรงคปองกัน
ปญหาที่เกิดจากโรคเอดสโดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน อันจะ
เปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต จึงไดดําเนินการสํารวจ
วิจัยในหัวขอเรื่อง “เอดสกับเยาวชนไทย” ซึ่งดําเนินการ
สํ ารวจความคิ ดเห็ นของเยาวชนอายุ ระหว าง 15-23 ป ที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร สอบถามความคิดเห็นใน
เรื่ องการตระหนั กถึ งความปลอดภั ยจากโรคเอดส การมี
เพศสัมพันธอยางปลอดภัย และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล อันจะเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับโอกาสเสี่ยงที่จะ
ติดเชื้อเอดส ของกลุ มเยาวชนโดยข อมู ลที่ได รับจะทํ าให
ทราบความคิดเห็นและแนวโนมของพฤติกรรมเสี่ยงตอโรค
เอดสของเยาวชนไทย อันจะเปนประโยชนในการเสนอแนะ
นโยบายการดํ าเนินงานดานโรคเอดสในกลุ มเยาวชนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของเยาวชนในเรื่ อ งการ
ตระหนักถึงความปลอดภัยจากโรคเอดส และพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
2. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของเยาวชนใน
เรื่ อ งการตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย จากโรคเอดส และ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยได นําแนวคิดเกี่ยวกับโรคเอดส
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแนวคิดทางดาน
สื่อมาพิจารณาปรับใชกับงานวิจัยดังนี้
1. โรคเอดส
โรคเอดสเปนโรคติดตอรายแรงที่เกิดจากเชื้อ ไวรัส
ชนิดหนึ่งชื่อ 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
รั ก ษาให ห ายขาดได รวมถึ ง ยั ง ไม มี วั ค ซี น ป อ งกั น โรค
ประมาณกันวาจํานวนผู ติดเชื้อ เอดส และผู ปวยเอดสที่ มี
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
จากมารดาที่มีเชื้อขณะตั้งครรภและรับ เลือ ด ผูปวยสวน
ใหญ (รอยละ 78.01) อยูในวัยเจริญพันธุและวัยแรงงาน มี
อายุระหวาง 20-39 ป
ขณะนี้โรคเอดสซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส HIV ไดกลายเปน
ปญหาใหญของโรคระบาดในปจจุบันและของโลก เพราะ
นอกจากจํานวนผูติดเชื้อ HIV จะเพิ่มขึ้นแลว จํานวนผูติด
เชื้อฉวยโอกาสตาง ๆ ที่เปนผลมาจากเชื้อ HIV เชน วัณ-

โรค โรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียและโรคติดเชื้ออื่นๆ ก็
เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน การที่บุคคลจะตระหนักถึงผลกระทบ
ของโรคร า ยแรง เช น โรคเอดส จึ ง ควรนํ า แนวคิ ด ด า น
สุขภาพมาใชเพื่อรวมพิจารณาถึงสาเหตุและปจจัยที่สงผล
ต อ พฤติ ก รรมของบุ ค คลต อ การแสดงออกหรื อ ความ
คิ ด เห็ น ของบุ ค คลต อ ภาวะสุ ข ภาพ แนวคิ ด ดั ง กล า ว คื อ
แนวคิดแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ
2. แบบแผนความเชื่อดานสุขภาพ (Health Belief
Model)
องค ป ระกอบพื้ น ฐานของแบบแผนความเชื่ อ ด า น
สุ ข ภาพ คื อ การรั บ รู แ ละแรงจู ง ใจของบุ ค คล กล า วคื อ
บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมหลี ก เลี่ ย งจากโรคภั ย ไข เ จ็ บ เมื่ อ มี
ความเชื่อวาตนเองมีโอกาสเสี่ ยงตอการเจ็บ ปวย รวมทั้ง
ความรุนแรงของโรคมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และ
การหลีกเลี่ยงหรือปองกันจะลดโอกาสเสี่ยงหรือชวยลด
ความรุนแรงของโรคได โดย Backer และ Maiman (อางถึง
ในนุชนารถ ขําขยัน, 2543: 16-19) ไดนําแนวคิดทางจิต
สั ง คมมาวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมอนามั ย เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง
พฤติกรรมและการตัดสินใจปองกันโรค และสามารถสรุป
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อดานสุขภาพ 5 ประการ ดังนี้
2.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค (Perceived
Susceptibility)
ความเชื่อของบุคคลมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติดาน
สุขภาพ โดยแตละบุคคลจะมีความเชื่อ ไมเทากัน ดังนั้น
บุคคลจึงหลีกเลี่ยงการเกิดโรคดวยการปองกันและรักษา
สุขภาพที่แตกตางกัน มีงานวิจัยที่ใหการสนับสนุนความ
เชื่ อ ต อ โอกาสเสี่ ย งของการเป น โรคว า มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางบวกกั บ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป อ งกั น โรค โดย
บุ ค คลที่ คิ ด ว า ตนเองมี โ อกาสป ว ยเป น โรคนั้ น ๆ จะมี
พฤติกรรมในทางปองกันโรคไมใหเกิดกับตนเอง
2.2 การรับรูความรุนแรงของโรค (Perceived Severity)
การประเมินและรับ รูความรุนแรงของโรคหรือการ
เจ็บปวยจะมีผลตอการปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อการปองกัน
โรคของบุคคล ผลการวิจัยหลายชิ้นพบวา การรับรูความ
รุ น แรงของโรคมี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกกั บ พฤติ ก รรม
ปองกันโรค เชน การปฏิบัติตนเพื่อปองกันจากอุบัติเหตุ
หรือการออกกําลังกายเพื่อปองกันการเจ็บปวยเปนตน

2.3 การรับรูประโยชน-อุปสรรค(Perceived BenefitsPerceived Barriers)
การที่บุคคลแสวงหาวิธีปองกันโรค ขึ้นอยูกับการรับรู
ประโยชน ข องการรั ก ษาและอุ ป สรรคต อ การรั ก ษาเป น
ปจจัยสําคัญ การตัดสินใจปฏิบัติตามคําแนะนําจะขึ้นอยู
กับการเปรี ยบเทียบขอ ดีและขอ เสียของพฤติก รรม หาก
บุคคลปฏิบัติตามแลวเกิดผลดีก็จ ะเกิดพฤติกรรมในทาง
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 พี่นอง เปนตน
2.5 ปจจัยรวมตางๆ (Modifying Factors)
ป จจั ยร วมเป นป จจั ยที่ ไม มี ผลต อพฤติ กรรมสุ ขภาพ
โดยตรง แตเปนปจจัยพื้นฐานที่จะสงผลถึงการรับรูและการ
ปฏิบัติ แบงเปน 3 ปจจัย คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ
ระดับการศึกษา 2) ปจจัยดานสังคมจิตวิทยา เชน บุคลิกภาพ
สถานภาพทางสั ง คม 3) ป จ จั ย โครงสร า งพื้ น ฐาน เช น
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับการเจ็บปวย
2.6 แรงจูงใจดานสุขภาพ (Health Motivation)
แรงจู ง ใจด า นสุ ข ภาพ หรื อ อาจเรี ย กว า ค า นิ ย มต อ
สุขภาพ หมายถึง สภาพอารมณที่เกิดขึ้นจากการถูกกระตุน
ดวยเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ไดแก ระดับความสนใจ
ความใสใจ ทัศนคติและคานิยมดานสุขภาพ
3. เพศสัมพันธกับเยาวชน
วัยรุนเปนวัยระหวางการสิ้นสุดความเปนเด็กเขาสูวัย
ผูใหญ เริ่มเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณเปนวัยแหง
ความอยากรู อ ยากเห็ น ต อ งการแสวงหาประสบการณ
แปลกใหม ให กั บ ชี วิ ต โดยเฉพาะประสบการณท างเพศ
เพราะรางกายของวัย รุ น เจริญ เติ บโตขึ้นมาอยางรวดเร็ ว
ใกลเคียงผูใหญ และเขาสูวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ
แลว
ในดานความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ การมีความรัก
ความสัมพันธทางเพศเปนการพัฒนาตามขั้นตอนที่เกิดจาก

กลไกทางสมอง และปฏิสัมพันธที่เกี่ยวของเปนลําดับขั้น
เริ่ม จากการเกี้ย วพาราสี (Courtship) สูก ารนัด หมาย
(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
แสดงออกทางเพศว า ควรเป น เช น ไร ในอดี ต วั ย รุ น มี
ขอบเขตจํากัดในการแสดงออกและการคบหาเพื่อ นตาง
เพศ แต ป จ จุ บั น อารยธรรมตะวั น ตกได เ ข า มามี อิ ท ธิ พ ล
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
ความคิดเห็นในเรื่องการตระหนั กถึงความปลอดภัยจาก
โรคเอดส และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยรายงานเปนคา
รอยละ (Percentage)
3.2 วิ เ คราะห ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความคิ ด เห็ น ของ
เยาวชนในเรื่องการตระหนักถึงความปลอดภัยตอโรคเอดส
และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยใชตาราง
ไขว(Crosstabulation) สถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square)
4. สมมติฐานการวิจัย
4.1 การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดสของเยาวชนขึ้นอยูกับเพศ
4.2 กลุมบุคคลที่ไดรับความไววางใจขอคําปรึกษา
ปญหาความรักขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน

4.3 ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เยาวชน
เลือกดื่มขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน
4.4 เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ในเรื่ อ งผลของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ต อ การมี
เพศสัมพันธอยางไมตั้งใจแตกตางกัน

ผลการวิจัย
เยาวชนในกลุ ม ตั ว อย า งเป น เพศชายและหญิ ง ใน
อัตราสวนที่ใกลเคียงกัน และมีอายุเฉลี่ย 18.4 ป เยาวชน
สวนใหญจะมั่นใจวาตนเองปลอดภัยจากการติดเอดส(รอย
ละ 84.3) โรคติดตอที่เยาวชนกลัวมากเปนอันดับหนึ่งคือ
โรคเอดส (ร อ ยละ 51.9) ซึ่ ง กลั ว มากกว า โรคซาร ส มี
จํานวนเยาวชนที่ด่ืมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอลมากถึงรอยละ
63.1 ซึ่ ง เป น แนวโน ม ที่ สู ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ข อง
สํานักงานสถิติแหงชาติ

สมมติฐาน 4.1: การรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดสขึ้นอยูกับเพศ
ตารางที่ 1 อัตราสวนรอยละของความมั่นใจวาตนเองจะปลอดภัยจากโรคเอดสจําแนกตามเพศ
ความปลอดภัยจากโรคเอดส

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
χ2 =

มั่นใจ

ไมมั่นใจ

282
(37.0)
481
(63.0)
763
(84.3)

87
(61.3)
55
(38.7)
142
(15.7)

29.294

Sig. =

ผลการวิจัยพบวา เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 84.3) มี
ความมั่ น ใจว า ตนเองปลอดภั ย จากโรคเอดส แสดงว า
เยาวชนขาดการรับรูโอกาสเสี่ยงจากการติดเอดส
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากโรคเอดส
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาในกลุมผูที่มั่นใจ จะเห็นวา
สวนใหญเปนเยาวชนหญิง ในขณะที่เยาวชนชายไมคอย
มั่นใจวาตนเองจะปลอดภัย

0.000

รวม
369
(40.8)
536
(59.2)
905
(100.0)
df. =

1

ทั้งนี้เยาวชนหญิงไดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมวาสาเหตุที่
ตนเองมั่นใจวาจะไมติดโรคเอดสเนื่องมาจากไมไดใกลชิด
กั บ บุ ค คลที่ มี โ อกาสเสี่ ย งต อ การติ ด โรคเอดส ไม เ ที่ ย ว
กลางคืนและไมมั่วสุมติดยาเสพติด เปนตน
ในกรณีของเยาวชนชายที่คิดวาตนเองมีโอกาสติดโรค
เอดสไดใหคําตอบวา เนื่องจากโรคเอดสสามารถติดตอได
หลายทาง และความไมปลอดภัยของอุปกรณปองกันโรค
(ถุงยางอนามัย) รวมทั้งอาจเกิดจากการปองกันที่ไมดีพอ

สมมติฐาน 4.2: กลุมบุคคลที่ไดรับความไววางใจขอคําปรึกษาปญหาความรักขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน
ตารางที่ 2 อัตราสวนรอยละของกลุมบุคคลที่เยาวชนขอคําปรึกษาจําแนกตามเพศของเยาวชน
กลุมบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

พอแม/
พี่นอง/ญาติ
ไมปรึกษาใคร
ครู/อาจารย
307
117
38
58
(46.0)
(34.1)
(31.4)
(75.3)
361
226
83
19
(54.0)
(65.9)
(68.6)
(24.7)
668
343
121
77
(55.3)
(28.4)
(10.0)
(6.4)
2
χ = 52.903
Sig. = 0.000
df. = 3
เพื่อน

ผลการวิจัยพบวา เยาวชนกวาครึ่งปรึกษาปญหาเกี่ยว
กับความรักกับเพื่อน (รอยละ 55.3) รองลงมาจึงเปนพอแม
หรือครู/อาจารย (รอยละ 28.4) ญาติพี่นอง (รอยละ 10.0)
และมีบางสวนที่ไมปรึกษาปญหาดังกลาวกับใครเลย (รอย
ละ 6.4)
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีกลุมบุคคลที่ใหคําปรึกษาปญหาความรักแตก
ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รวม
520
(43.0)
689
(57.0)
1,209
(100.0)

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาตามกลุมบุคคลจะเห็นวา
เมื่อมีปญหาความรักเยาวชนหญิงขอคําปรึกษาจากเพื่อน
และผู ใหญ ที่ ไ ววางใจ เช น พ อ แม / ครู อ าจารย ในขณะที่
เยาวชนชายมีจํานวนไมนอยที่ไมปรึกษาปญหาดังกลาวกับ
ใครเลย อันเปนสิ่งที่นากังวลเพราะการไมไดพูดคุยปรึกษา
ปญหากับบุคคลอื่น อาจทําใหเยาวชนเกิดความกดดันและ
อาจกอความรุนแรงหรือหาทางระบายออกทางอื่นๆ ที่ไม
เหมาะสมกับวัยของตนเองได

สมมติฐาน 4.3: ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่เยาวชนเลือกดื่มขึ้นอยูกับเพศของเยาวชน
ตารางที่ 3 อัตราสวนรอยละของประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เบียร
ไวน
เปอรเซ็นตต่ํา
69
145
10
(24.7)
(76.3)
(14.3)
210
45
60
(75.3)
(23.7)
(85.7)
279
190
70
(36.9)
(25.1)
(9.2)
χ2 = 231.306
Sig. = 0.000

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 จะสังเกตเห็นวาเครื่องดื่มที่
เยาวชนนิยมดื่มมากที่สุดคือ เครื่องดื่มแอลกอฮอลเ ปอร
เซ็นตต่ํา (รอยละ 36.9) รองลงมาคือ เหลา (รอยละ 28.8)
เบียร (รอยละ 25.1) และไวน (รอยละ 9.2)

df.

เหลา
172
(78.9)
46
(21.1)
218
(28.8)
= 3

รวม
396
(52.3)
361
(47.7)
757
(100.0)

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมีประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เมื่ อ พิ จ ารณาตามประเภทของเครื่ อ งดื่ ม จะเห็ น ว า
เยาวชนชายสว นใหญนิ ย มดื่ ม เหลา และเบี ย ร ในขณะที่
เยาวชนหญิงนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตต่ําและ
ไวน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติด
รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2546)
ที่ ระบุ ว า เยาวชนหญิ ง นิ ย มดื่ ม สุ ร าผสมผลไม หรื อ ไวน

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

สมมติฐาน 4.4: เยาวชนเพศชายและเพศหญิงมีความคิดในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธ
อยางไมตั้งใจแตกตางกัน
ตารางที่ 4 อัตราสวนรอยละของความคิดเห็นในเรื่องผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธอยางไม
ตั้งใจจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
χ2

ผลของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ตอการมีเพศสัมพันธอยางไมตั้งใจ
มีผล
ไมมีผล
336
83
(40.8)
(53.9)
488
71
(59.2)
(46.1)
824
154
(84.3)
(15.7)
= 29.294
Sig. = 0.000
df. = 1

เยาวชนสวนใหญ (รอยละ 84.3) ตระหนักดีวาการดื่ม
เครื่องดื่ ม แอลกอฮอลมีผลตอการมีเ พศสัม พันธอ ยางไม
ตั้งใจ
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา เยาวชนเพศชายและ
เพศหญิงมี ค วามคิดเห็น ในเรื่อ งผลของการดื่ม เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอลตอการมีเพศสัมพันธอยางไมตั้งใจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 4 ในกลุ ม ที่ คิ ด ว า การดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอการมีเพศสัมพันธ จะเห็นวา
สวนใหญเปนเยาวชนหญิง กลาวคือ เยาวชนหญิงมีความ
ตระหนักในโทษของการดื่มมากกวาเยาวชนชาย ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากผูหญิงจะไดรับการปลูกฝงเรื่องการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลวาเปนเรื่องไมเหมาะสม และความเสียหายที่
อาจเกิดจากการดื่มสวนใหญจะเกิดผลกระทบกับเพศหญิง
มากกวาเพศชาย

รวม
41
(42.8)
55
(57.2)
97
(100.0)

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
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปอรเซ็นตต่ํา นอกจากนี้เยาวชนยัง

คิดวา การดื่ม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลเป น สาเหตุ ข องการมี
เพศสัมพันธอยางไมตั้งใจดวย
เยาวชนเพศชายจะเปนกลุมที่มีความมั่นใจวาตนเอง
ปลอดภั ยจากโรคเอดสนอยกวาเพศหญิง รวมทั้งมีความ
หวาดกลัวตอโรคเอดสมากกวาเพศหญิงดวย ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของนุชนารถ ขําขยัน (2543: 82) ที่พบวา
เยาวชนเพศชายเป น กลุ ม ที่ มี โ อกาสเสี่ ย งสู ง เนื่ อ งจากมี
ทัศนคติทางลบตอการใชวิธีปองกันทั้งๆ ที่ตระหนักวากลุม
เยาวชนเปนกลุมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อเอดส และมีความรูใน
เรื่องขอดีขอเสียของการปองกันคอนขางมาก
นอกจากนี้การวิจัยยังพบวา เยาวชนเพศชายและเพศ
หญิ ง มี ก ลุ ม คนที่ ไ ว ว างใจขอคํ า ปรึ ก ษาป ญ หาความรั ก
แตกตางกัน โดยกลุมบุคคลที่เยาวชนชายและหญิงปรึกษา
กลุมแรกคือ เพื่อน จากนั้นจึงเปนพอแม/ครู/อาจารย และ
เยาวชนชายจะไมปรึกษาใคร แตเยาวชนหญิงจะปรึกษาญาติ
พี่นอง มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไมปรึกษาใคร ซึ่งในเรื่อง
ดังกลาว Abramson (อางถึงใน นุชนารถ ขําขยัน, 2543:
49) อธิบายวา การแสดงออกทางเพศของเยาวชนถูกควบคุม
โดยกลไกที่เรียกวาโครงสรางการรับรู ความรูสึก และประ
สบการณของบุคคลจะไดมาจากครอบครัว ประสบการณ
ของตนเอง และเพื่ อ นเป น ต น ซึ่ ง เยาวชนส ว นใหญ จ ะ
ปรึกษาปญหาเรื่องตางๆ กับกลุมเพื่อนกอนเปนอันดับแรก
และมักแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นดวยตนเองมากกวาปรึกษา
พอแมเนื่องจากกลัวการถูกลงโทษหรือถูกตําหนิ เนื่องจาก
มองวายังเปนเด็กไมควรยุงเกี่ยวกับความรัก (ธนะสันต หา
สุข, 2543: 32-33)
เยาวชนเพศชายมีสัดสวนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
สูง กวาเพศหญิง เยาวชนชายสว นใหญจ ะดื่ม เหล า เบีย ร
ส ว นเยาวชนเพศหญิ ง จะนิ ย มดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
เปอรเซ็นตต่ํา ในสวนของผลของการดื่มเยาวชนเพศหญิง
แสดงความเห็ น ว า เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล มี ผ ลต อ การมี
เพศสัมพันธอยางไมตั้งใจสูงกวาเพศชายเชนเดียวกับการ
สํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป 2544 ที่พบวา เด็ก
และวัยรุนเพศชายมีสัดสวนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลสูง
กว า เพศหญิ ง แต ใ นขณะเดี ย วกั น เยาวชนเพศหญิ ง ก็ มี
แนวโนมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพิ่มขึ้นโดยผลการ
วิจัยของสถาบันวิจัยยาเสพติดรวมกับสถาบันวิจัย สังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยระบุวา เยาวชนหญิงจะนิยมดื่ม

สุราตางประเทศ สุราผสมผลไม หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เปอรเซ็นตต่ําเพราะเชื่อวามีแอลกอฮอลนอยดื่มแลวไมเมา
แต ใ นความเป น จริ ง การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล มี ผ ล
กระทบตอผูดื่มโดยเฉพาะเยาวชนอยางมาก เนื่องจากสงผล
ใหผูดื่มขาดความยับยั้งชั่งใจสามารถกอความรุนแรงและมี
พฤติกรรมที่กอผลเสียตอตนเองไดโดยงายรวมถึงการมีเพศ
สัมพันธอยางไมตั้งใจอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการติด
เชื้อโรคเอดสของเยาวชนได
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ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ เสรีตระกูล สําเร็จการศึกษา
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
และวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการ ประเภทงานวิจัย 1. การพัฒนา
โปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อการปองกันโรคเอดสของนักศึกษา
ระดั บปริญญาตรี ในสถาบั นอุ ดมศึกษา สั งกั ดทบวงมหาวิทยาลัย 2. ปจจัยที่มีผลกระทบกับความรูในการปองกันโรค
เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธข องนัก ศึก ษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา 3.รูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชา
ชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ประเภท
งานเขียนตํารา 1. ตําราสถิติธุรกิจ 2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
สถิติและการวิจัย 3. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
การตัดสินใจ

อาจารยอารยา พชรบัณฑิตย สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ครุ ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาสั งคมศึ กษา สถาบันราชภั ฏสวน
สุนันทา มีประสบการณทํางานเปนผูชวยนักวิจัยในโครง
การเกี่ยวกับแรงงานไทย ณ วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปจจุบันเปนนักวิจัยประจําสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานการเขียนบทความ 1. เขื่อนปา
สั กชลสิ ท ธิ์ กั บการเปลี่ ยนแปลงของชุ มชนอํ าเภอพั ฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี และ 2. ความตั้งใจตั้งถิ่นฐานอยางถาวร
ในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ในวารสารประชากร
ศาสตร วิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยศิริพร สุข เกษม สํา เร็จ การศึก ษาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ
ทํางานเปนผูชวยนักวิจัยของศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปจจุบันเปน
นักวิจัยประจําสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

