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 การวจิยันี้เป็นการศึกษาความหมายพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น และ
กระบวนการเรยีนรู้ทางสงัคม ปจัจยัที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น โดยศึกษาเชิง
คุณภาพจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) รายบุคคล กบักลุ่มตวัอย่างชายและหญงิอาย ุ
20-25 ปี ทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 18 คน และมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส  

ความหมายที่ได้จากมุมมองของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในงานวิจยัครัง้นี้  พบว่า การมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส คอื พฤตกิรรมทีต่อบสนองความต้องการทางเพศตามธรรมชาต ิเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดา และไม่ใช่เรื่องที่ผดิ เป็นสทิธเิท่าเทยีมระหว่างผู้ชายและผู้หญงิทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมดงักล่าว 
อกีทัง้การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสยงัช่วยใหค้นทีเ่ป็นแฟนกนัสนิทกนัมากขึน้ ไดศ้ึกษาเรยีนรูน้ิสยัเบือ้ง
ลกึกนัก่อนแต่งงาน และปจัจบุนัสงัคมทัว่ไปยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
 ปจัจยัที่ท าให้วยัรุ่นชายและหญิงมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส คือ ปจัจยัทางด้านบุคคล ได้แก่ 
ความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ ทศันคติต่อความรกัและความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ความรกั
ความสมัพนัธ์ที่ผ่านมา และปจัจยัสิง่แวดล้อม ได้แก่ บรรยากาศ การอยู่กนัตามล าพงั ค าพูดหวานๆ 
การเลา้โลม แอลกอฮอล ์อทิธพิลจากเพื่อน และอทิธพิลจากสื่อมวลชน และเมื่อปจัจยัส่วนบุคคลรวมเขา้
กบัปจัจยัสิง่แวดล้อม ยิง่จะเป็นปจัจยัที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้วยัรุ่นมพีฤติกรรมมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสสูงขึน้ โดยพบขอ้แตกต่างระหว่างชายหญงิ กล่าวคอื ปจัจยัที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างชายส่วนใหญ่มี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสคอื ปจัจยัความต้องการตามธรรมชาต ิแอลกอฮอลแ์ละอทิธพิลจากเพื่อน และใน
กลุ่มตวัอยา่งหญงิพบว่าปจัจยัทีท่ าใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนสมรส คอื ปจัจยัดา้นทศันคตต่ิอความรกั ปจัจยั
ดา้นบรรยากาศ และอทิธพิลจากเพื่อน  
 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่นในการศึกษาวิจัยครัง้นี้  เกิดได้จาก
กระบวนการเรยีนรูจ้ากตวัแบบทัง้ตวัแบบทีม่ชีวีติ ไดแ้ก่ เพื่อน และตวัแบบไม่มชีวีติ ได้แก่ สื่อมวลชน 
เช่น ซีดี โทรทัศน์ โฆษณา นิตยสาร และเว็บต่างๆ โดยที่ว ัยรุ่นเลือกที่จะเรยีนรู้พฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสตามตวัแบบจากเพื่อนมากทีสุ่ด ซึง่พบว่า วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะพูดคุยและปรกึษาเพื่อน
ในเรื่องความรกั และหากเป็นเพื่อนที่สนิทก็จะมกีารพูดคุยกนัเรื่องเพศสมัพนัธ์กนัอย่างเปิดเผย ส่วน
สื่อมวลชน วยัรุ่นจะใช้สื่อในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ คน้หาขอ้มูลเรื่องเพศ รวมทัง้เลยีนแบบวธิกีาร
แสดงความรกั และเลยีนแบบคู่รกัในตวัละคร 
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This study aims to study the meaningfulness of premarital, social learning processes 
and factors leading to premarital sex among 18 undergraduate students aged between 20-25 
years and have had premarital sex. The study employed qualitative method using in-depth 
interviews. 

The participants perceived premarital sex was a natural sexual behavior and ordinary. 
It was also believed as equal rights between sexes; male and female. Having premarital sex 
did help partners improve their relationships as reported by the participants. It gave the 
partners more space to learn each other before deciding to get married. In addition, nowadays, 
having premarital sex was well accepted in Thai society. 
 Factors that may lead to premarital sex included personal factors such as natural sex 
desire, attitudes towards love and relationship, previous relationship experiences and 
environmental factors such as present atmosphere, being alone with partners, sweet words, 
physical contact, alcohol, friend’s influences and media. When individuals with personal factors 
interacted with environmental factors, the chance that premarital sex would occur was 
increased. There were sex differences found in this study. Males would have premarital sex 
when stimulated by natural sex desire, alcohol and friend’s influences. Females would have 
premarital sex depending on individual attitudes towards love, present atmosphere and friend’s 
influences. 
 Premarital sex among undergraduate students in this study occurred through social 
learning processes influenced by friends as people and media materials such as CD, television, 
advertisement, magazines and Internet websites as objects. Friends were the most influencing 
factors for premarital sex. The results showed that most of the students chose to consult their 
friends about their love relationships. While with close friends, it was so open that premarital 
sex came into discussion. Media materials were most used to stimulate sex desire, search 
sexual information as well as ways to express love as done by drama actors on television 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธรีะชน พลโยธา 
ประธานกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ตรวจสอบขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเมตตา ตลอดการท าวจิยัในครัง้นี้  
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร . นิยะดา จิตต์จรัส รองศาสตราจารย์ ประณต เค้าฉิม                  
ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และได้ให้ข้อคิด ค าแนะน าเพิม่เติมในหลากหลายแง่มุมที่เป็น
ประโยชน์ ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ขอบพระคุณคณาจารยส์าขาจติวทิยาพฒันาการทุก
ท่านทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทความรู ้ตลอดจนขอ้แนะน าต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์กบัผูว้จิยัเสมอมา   
 ขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี้ทัง้ 18 ท่าน ที่ใหค้วามร่วมมอือย่างดยีิง่กรุณาใหข้อ้มูล 
ถ่ายทอดประสบการณ์อนัมคี่า ที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ทัง้ต่องานวจิยัและสงัคม ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น
จติวทิยาพฒันาการทุกท่าน ส าหรบัก าลงัใจ ความช่วยเหลอื และมติรภาพ 
 ขอขอบคุณคุณชีวิน อริยะสุนทร ที่ได้มอบความปรารถนาดี ก าลังใจ ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน า และเป็นทีป่รกึษาทีด่เีสมอมา ขอบคุณเป๊ปซีท่ีอ่ยูเ่คยีงขา้งตลอดการท าสารนิพนธ ์ 
 สุดท้ายนี้ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวั ที่ได้มอบความรกั ความห่วงใย 
ก าลงัใจ ค าแนะน า การสนบัสนุน ตลอดจนความช่วยเหลอื ท าใหก้ารศกึษาและการงานวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็
ลุล่วงดว้ยด ี  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ภมิูหลงั 
วยัรุน่เป็นวยัทีม่กีารพฒันาการเปลีย่นแปลงในทุกๆดา้นทัง้ดา้นร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สติปญัญา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงวยัรุ่น (Adolescence) ที่มอีายุประมาณ 16-25 ปี วยัรุ่นจะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางร่างกายเต็มที่ เป็นช่วงเปลี่ยนวยัชวีติทางสังคม อารมณ์ จติใจ ความใฝ่ฝนั 
ปรารถนา ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในขณะนี้ลว้นเป็นรากฐานของความสนใจ ความมุ่งหมาย
ในชวีติ อาชพี ลกัษณะของเพื่อน  ลกัษณะของคู่ครองในวยัผูใ้หญ่ แต่ถา้เดก็ไม่ไดต้ัง้ใจหรอืตดัสนิใจ
ประพฤตปิฏบิตัไิปอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรอืแมแ้ต่หลวมตวัท าผิดพลาดไปโดยไม่ยัง้คดิ บางเรื่องกย็าก
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้ (ศรเีรอืน  แกว้กงัวาน. 2540: 329 -330)  

นอกจากพฒันาการทีเ่ปลีย่นแปลงในทุกๆดา้นแลว้ เฮอรล์อค (Hurlock. 1967 : 122) ได้
กล่าวถึงพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นในช่วงวยันี้ว่า เป็นระยะที่มกัมเีรื่องรกัใคร่ทั ้งชายและหญิง 
สนใจอย่างมากกบัทุกแง่มุมเรื่องเพศ เกิดความอยากรู้อยากลอง วยัรุ่นจงึมคีวามพร้อมทัง้ทาง
รา่งกายทีจ่ะสบืพนัธุห์รอืก าเนิดทารกได ้ส่วนจติใจกม็คีวามเจรญิทางเพศ เช่น มคีวามสนใจต่อเพศ
ตรงขา้ม อยากมคีู่รกัหรอืแฟน มคีวามรู้สกึทางเพศ จากพฤตกิรรมทางเพศในช่วงวยัรุ่นดงักล่าว
ประกอบกบัสภาพสงัคมสิง่แวดล้อมในปจัจุบนัล้วนท าให้ทศันคตแิละพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับอมรวิชช์ นาครทรรพ์ ได้กล่าวไว้ว่า เด็กไทยมีแนวโน้มมี
เพศสมัพนัธ์เรว็ขึน้อย่างชดัเจน และที่น่าเป็นห่วงกว่านัน้ คอื ทศันคตทิี่ยอมรับการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนแต่งงาน การมกีิก๊หรอืมคีู่รกัมากกว่าหนึ่งคน การท าแท้งถ้าท้องโดยไม่ตัง้ใจตลอดจนการอยู่
ก่อนแต่งโดยไม่ผูกมดั อมรวชิช์ นาครทรรพ์ (2549:180)  นอกจากนี้ในงานวจิยัของโสพนิ หนูแก้ว 
(2545) ยงัพบว่า วยัรุ่นในระดบัอุดมศกึษายอมรบัการอยู่ดว้ยกนัโดยไม่หวงัว่าจะต้องแต่งงานกนัใน
อนาคตมากขึน้ โดยทีน่กัศกึษาชายส่วนใหญ่มทีศันคตวิ่าการอยู่ดว้ยกนัเป็นแบบไม่ผูกมดัและพรอ้ม
จะยุติความสมัพนัธ์ได้ตลอดเวลา และระหว่างที่อยู่กบัแฟนก็สามารถไปมหีญิงอื่นได้ นอกจากนี้
นักศึกษาชายร้อยละ 67 ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน ส่วนนักศึกษาหญิงส่วนใหญ่
ตดัสนิใจอยู่ด้วยกนักบัแฟนและยอมเสยีตวัให้กเ็พราะความรกั ขณะเดยีวกนัก็ไม่หวงัผูกมดัถงึการ
แต่งงานและไม่ปิดกัน้ตวัเองในการคบผู้ชายคนใหม่เช่นกนั หรอืจากงานวจิยัล่าสุดจากโครงการ
ตดิตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั (Child Watch) 2554 กบัการส ารวจค่านิยมและ
พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ พบว่า วยัรุน่ระดบัอาชวีะ ระดบัอุดมศกึษา รอ้ยละ 36 ทีย่อมรบัว่าเคย
มเีพศสมัพนัธ์แล้วและกว่ารอ้ยละ 50 ยอมรบัการอยู่ก่อนแต่งของนักเรยีน นักศกึษา และอกีเกอืบ
รอ้ยละ 10 ของนักศกึษาอาชวีะและนักเรยีนระดบัอุดมศกึษาทีร่ะบุว่า ตนยงัไม่เคยมเีพศสมัพนัธย์งั
คดิว่าตนจะมเีพศสมัพนัธ์ก่อนจบจากสถานศกึษา ที่ตนศกึษาอยู่ในปจัจุบนั (Child Watch.2554: 
Online)   
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จากสถานการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นขา้งต้นท าใหเ้หน็ว่า วฒันธรรมทาง
เพศของวัยรุ่นได้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยวัยรุ่ นมีทัศนคติทางบวกยอมรับและมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเพิม่สูงขึ้นทัง้ในวยัรุ่นหญิงและวยัรุ่นชาย แต่หากวยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสขณะตวัเองไมพ่รอ้ม ประกอบกบัยงัขาดวุฒภิาวะ ประสบการณ์ ความรบัผดิชอบ และขาดการ
ไตร่ตรองที่ด ีพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสก็ก่อให้เกิดปญัหาตามมาทัง้ต่อตวัวยัรุ่นและ
สงัคมได ้เช่น การตดิเชือ้เอชไอว ีการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค ์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์เป็นต้น 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากจ านวนผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีัว่โลกทีม่ถีงึ 18.9 ลา้นคน เกอืบครึง่หนึ่งเป็นวยัรุ่นช่วงอาย ุ
18-24 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48 ซึ่งเป็นจ านวนครึง่หนึ่งของผูต้ดิเชื้อจากการมเีพศสมัพนัธ์ (กุลกานต ์
อภวิฒันลงัการ; และคนอื่นๆ. 2551: 7) หรอืการตัง้ครรภท์ีข่าดการป้องกนั พบว่าวยัรุ่นและเยาวชน
อาย ุ 10 – 25 ปี จ านวน 1 ใน 3 ไมไ่ดป้้องกนัการตัง้ครรภเ์มือ่มเีพศสมัพนัธ ์(เบญจพร ปญัญายงค.์ 
2554) นอกจากนี้  น.พ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล  ยงัไดก้ล่าวว่า ในทีป่ระชุมองคก์ารอนามยัโลก (WHO)เมื่อปี 2552 
ว่าการคลอดบุตรของวยัรุ่นนัน้เกดิจากความไม่ตัง้ใจและไม่แน่ใจ รอ้ยละ 60 และเคยกระท าเพื่อให้
แท้งบุตร รอ้ยละ 16.4  หรอืจากข่าวพบศพเดก็ทารก 1,654 ศพถูกยดัใส่ถุงซุกอยู่ในวดัไผ่เงนิโชต
นาราม เนื่องมาจากการท าแทง้เถื่อนของวยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภไ์ม่พรอ้ม (ไทยรฐั 18 พ.ย.53: หน้า 1) ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของศรินิันท์ กติตสิุขสถติ; และคนอื่นๆ (2554) และสุทธดิา ฉายาลกัษณ์ 
(2531: 35) ได้ท าการศกึษาวจิยัพบว่า หากวยัรุ่นตัง้ครรภใ์นขณะไม่พรอ้ม วยัรุ่นส่วนใหญ่จะเลอืก
วิธีการท าแท้ง เนื่องจากวัยรุ่นก าลังอยู่ในระหว่างศึกษาเล่าเรยีนไม่สามารถพึ่งตนเองได้ การ
ตัง้ครรภใ์นวยัรุน่จงึเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา นอกจากปญัหาขา้งต้น การศกึษาวจิยัของพรศกัดิ ์อุป
การด(ี2548) เรื่อง ความสามารถในการเผชญิภาวะวกิฤติของครอบครวัที่เกิดจากลูกหลานที่มี
เพศสมัพนัธ์ระหว่างเรยีน ยงัพบว่า การที่ลูกหลานมเีพศสมัพนัธ์ระหว่างเรยีน จะท าให้ครอบครวั
เผชิญกบัความเครยีด อึดอดั อับอายจากการต้องปกปิดสงัคมและต้องเก็บไว้ “เป็นความลบัใน
ครอบครวั” ก่อใหเ้กดิความรูส้กึผดิ เป็นตราบาปก่อใหเ้กดิปญัหาสุขภาพจติและปญัหาสงัคมตามมา  

สาเหตุของพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสวยัรุ่นนัน้อาจเกิดขึ้นจากปจัจยัส่วน
บุคคล เช่น ทศันคต ิประสบการณ์ สุขภาพจติ บุคลกิภาพ แรงจูงใจ เป็นต้น และปจัจยัสิง่แวดลอ้ม 
เช่น การอบรมเลีย้งดู อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน อทิธพิลจากสื่อมวลชน สงัคมสิง่แวดล้อม สภาพทีอ่ยู่
อาศยั     ซึง่ทฤษฏทีีจ่ะมาอธบิายพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส คอื ทฤษฏกีารเรยีนรูท้าง
สงัคม ที่ให้ความส าคญัระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัสิ่งแวดล้อม และปจัจยัด้านพฤติกรรมที่
ก าหนดซึง่กนัและกนั นอกจากนี้แบนดูรายงัได้กล่าวไวว้่าพฤตกิรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการ
เรยีนรู้โดยการสงัเกต (Observational Learning) หรอืการเลยีนแบบ เราเรยีนรูจ้ากตวัแบบ 
(Modeling) หลายชนิด ทัง้ตัวแบบที่มชีีวิตและตัวแบบที่เป็นสญัลกัษณ์ เช่น คนในครอบครวั 
โรงเรยีน กลุ่มเพื่อน และสื่อมวลชน เป็นต้น  (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต. 2550: 50-51) วยัรุ่นเป็นวยั
ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนในหลายๆดา้น ทัง้ในดา้นทศันคต ิค่านิยม กริยิาท่าทาง และความเชื่อ 
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วยัรุ่นทีอ่ยู่ในกลุ่มเพื่อนทีม่พีฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกม็กัจะท าพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเหมอืนกบัเพื่อนๆ 
ในท านองเดยีวกนั กลุ่มเพื่อนที่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี ่การมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรส ก็อาจจะท าพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เหมอืนกับเพื่อน ๆ ได้เช่นเดียวกัน วัยรุ่นระดับ
มหาวทิยาลยัมกักล่าวถงึคนในคณะและเพื่อนๆว่าเป็นบุคคลส าคญัในชวีติ ไรส์ (ประณต เค้าฉิม. 
2549: 86-89 ;อา้งองิจาก Rice.1999) เมือ่อทิธพิลจากครอบครวัลดลง เพื่อนๆ จะกลายเป็นตวัแบบ
ทีม่คีวามส าคญัมากขึน้ (ประณต เค้าฉิม.2549: 86-89 ) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรทพิย ์วงศ์
เพชรสง่า (2528: 55) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรสของนักศกึษา
มหาวทิยาลยั พบว่า ถ้าเพื่อนสนิทที่ยนิยอมให้มคีวามสมัพนัธ์ทางเพศสูงจะมแีนวโน้มท าให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมกีารยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธส์งูดว้ย เนื่องจากวยัรุน่ไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่กบัเพื่อน ๆ มาก
ท าใหบุ้คคลนัน้ยดึบรรทดัฐานของกลุ่มมาเป็นแบบอย่าง  หรอืงานวจิยัของระววีรรณ  ดนัยดุษฎกุีล 
(2547) ได้ศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการละเว้นเพศสมัพนัธ์ของวยัรุ่นหญงิตอนปลายในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการมเีพศสมัพนัธใ์นกลุ่มวยัรุ่นหญงิตอนปลาย
ก็คอื เพื่อนสนิทในกลุ่มเดยีวกนัที่มเีพศสมัพนัธ์แล้ว ถ้าวยัรุ่นมจี านวนเพื่อนสนิทที่มเีพศสมัพนัธ์
เพิม่ขึน้ โอกาสทีว่ยัรุน่จะมเีพศสมัพนัธก์เ็พิม่มากขึน้ดว้ย ดงันัน้กลุ่มเพื่อนจงึเป็นตวัแบบทีม่อีทิธพิล
ทีส่ าคญัทีท่ าใหว้ยัรุน่มพีฤตกิรรมเลยีนแบบการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสได ้ 

นอกจากนี้สื่อมวลชนก็เป็นตัวแบบมอีิทธิพลต่อวยัรุ่นมากเช่นกนั จากผลการวิจยัของ     
อมรวชิช ์ นาครทรรพ (2550) ระบุว่าสื่อเทคโนโลยต่ีางๆ เช่น โทรทศัน์ โทรศพัท ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
สิง่ทีน่ าเสนอกลบัมผีลต่อวยัรุ่นอย่างมาก เช่น ท าใหว้ยัรุ่นมพีฤตกิรรมก้าวรา้วตามตวัแบบโทรทศัน์
หรอืภาพยนตร ์ การน าเสนอการกระท าผดิต่างๆ เช่น วธิกีารข่มขนื การลกัทรพัย ์ก็สามารถท าให้
วยัรุ่นจดจ าและน าไปปฏบิตัติามได้ทัง้สิ้น นอกจากนี้การศกึษาของสถาบนักุมารแพทยอ์เมรกิายงั
พบว่า เนื้อหาข่าวสารในสื่อสารมวลชนที่แสดงการมเีพศสมัพนัธ์อย่างไม่มคีวามรบัผดิชอบ เช่น 
ไม่ไดแ้สดงผลทีจ่ะเกดิตามมานัน้ เป็นผลก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมด้านลบกบัวยัรุ่น เช่น การตัง้ครรภไ์ม่
พงึประสงค ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสหรอืการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่มกัจะถูกชกัจงูจากสื่อในท านอง
ที่ว่า กิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่ยอมรบักันโดยทัว่ไปหรอืเป็นของธรรมดาและมกีารท ากันอย่าง
แพร่หลาย  ไม่ใช่เรื่องทีต่้องรบัผดิชอบมากมาย วยัรุ่นที่ดูรายการทีม่เีรื่องเกี่ยวพนักบัเรื่องทางเพศ
จากโทรทศัน์มแีนวโน้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าวยัรุ่นผูท้ีไ่ม่ไดดู้ วยัรุ่นทีดู่โทรทศัน์มากๆ มกัจะมี
ทศันคติในทางลบกบัการมพีรหมจรรย์ อินเลน เอ็ม ฮาร์ท(บุญเสรมิ  หุตระแพทย์ ;และคนอื่นๆ 
2550 อา้งองิจาก Eileen M.Hart: 145 )จงึปฏเิสธไดย้ากว่าตวัแบบทีม่าจากสื่อมวลชนนัน้หากแสดง
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากเท่าไร กย็ิง่ส่งผลท าใหว้ยัรุ่นเลยีนแบบพฤตกิรรมนี้มาก
ขึน้ไดเ้ช่นกนั 

จากสถานการณ์และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น
ขา้งต้นที่อาจส่งผลกระทบต่อตวัวยัรุ่นเอง และสงัคมโดยรวม ท าให้ผู้วจิยัสนใจศกึษากระบวนการ
เรยีนรูท้างสงัคมทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น อกีทัง้เรื่องเพศสมัพนัธเ์ป็นเรื่องทีม่ ี
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ความละเอยีดซบัซอ้น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึเลอืกใชว้ธิกีารศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์
เชงิลกึ (In-depth Interview) รายบุคคล ซึ่งจะใหค้วามส าคญัดา้นความรูส้กึ โลกทศัน์ ความหมาย 
และวถิชีวีติของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อใหไ้ดร้บัรูข้อ้เทจ็จรงิทีเ่ชื่อมโยงแบบองคร์วม ท าให้เกดิความเขา้ใจ
และรบัรูส้ภาพความเป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นไดอ้ย่างชดัเจน  
นอกจากนี้การใช้วิธกีารศึกษาเชิงคุณภาพยงัช่วยอธิบายข้อมูลเชิงลึก และน าไปอธิบายร่วมกับ
งานวจิยัเชงิปรมิาณที่มอียู่ซึง่จะท าให้เขา้ใจปรากฏการณ์การมเีพศสมัพันธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นได้
อยา่งครบถว้นสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ จงึเป็นทีม่าของการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ 
 

ค ำถำมวิจยั  
1. วยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธก่์อนสมรสใหค้วามหมายเกีย่วกบัพฤตกิรรมนี้อยา่งไร 
2. กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและปจัจยัทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น

เป็นอยา่งไร 
 

วตัถปุระสงคข์องงำนวิจยั  
1.  เพื่อศกึษาความหมายของพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่ 
2.  เพื่อศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและปจัจยัทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส

ของวยัรุน่ 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ขอบเขตด้ำนวิธีวิจยั  

ในการศกึษาวจิยักระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของ
วัยรุ่น ผู้วิจ ัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะให้ความส าคัญด้านความรู้สึก โลกทัศน์ 
ความหมายและวฒันธรรม (สุภางค ์จนัทวานิช. 2552:12-13) เพื่อใหไ้ดร้บัรูข้อ้เทจ็จรงิที่เชื่อมโยง
แบบองคร์วม เชื่อมโยง เจาะลกึมากขึน้ และจะท าใหเ้กดิความเขา้ใจและรบัรูส้ภาพความเป็นจรงิ
เกี่ยวกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นไดอ้ย่างชดัเจน โดยใช้วธิกีารสมัภาษณ์
เชงิลกึ (In-depth Interview) รายบุคคล การสมัภาษณ์โดยใชเ้ป็นประเดน็ค าถามแบบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-structure interview ) โดยใช้แนวค าถามปลายเปิด (Open-ended) ซึ่งสร้างขึ้นจาก
วตัถุประสงค์และแนวคดิในการวจิยั เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ต้องการศกึษาครบถ้วน และกลุ่มตวัอย่าง
สามารถบอกเล่าประสบการณ์ไดอ้ยา่งไมจ่ ากดัความคดิ นอกจากนี้ผูว้จิยัยงัใชเ้ทคนิคการสงัเกตใน
งานวจิยัครัง้นี้ คอื การสงัเกตทัง้สหีน้า แววตา ท่าทาง น ้าเสยีง ของกลุ่มตวัอยา่งรว่มดว้ย   
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ขอบเขตผูใ้ห้ข้อมลู   
ผูว้จิยัเลอืกศกึษาเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นไทยชายและหญงิ อายุ 20-25 ปี ทีก่ าลงัศกึษาในระดบั

ปรญิญาตรเีนื่องจากวยัรุ่นต้องอยู่ในสถาบนัการศึกษานานขึ้น มรีูปแบบชวีติสมยัใหม่ท าให้มวีุฒิ
ภาวะทางจติใจ (Maturity) ช้ากว่ายุคสมยัทีผ่่านมาจงึท าใหช้่วงวยัของวยัรุ่นมกีารขยายเพิม่มากขึน้  
(ศรเีรอืน แกว้กงัวาล. 2540: 329 -330) นอกจากนี้การปฏบิตัติามจรยิธรรมของการวจิยัทีต่้องมกีาร
ยนิยอมจากผู้ถูกศกึษา และต้องมกีารเก็บรกัษาขอ้มลูของผู้ศกึษาเป็นความลบั ในทีน่ี้กลุ่มตวัอย่าง
ได้ลงลายมอืชื่อเป็นการยนิยอมให้ท าการวจิยั หากกลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นที่มอีายุต ่ากว่า 20 ปี ก็
ตอ้งไดร้บัการยนิยอมและลงชื่อในเอกสารการยนิยอมจากผูป้กครอง แต่เรื่องเพศสมัพนัธก่์อนสมรส
เป็นเรือ่งส่วนตวัของวยัรุน่ทีอ่าจไมต่อ้งการใหบุ้คคลอื่นทราบโดยเฉพาะผูป้กครอง ในขณะที่บุคคลที่
มอีายุ 20 ปีขึน้ไปก็ถอืได้ว่าบรรลุนิตภิาวะสามารถตดัสนิใจในการยนิยอมให้สมัภาษณ์ด้วยตนเอง 
ผูว้จิยัจงึเลอืกศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง อายุ 20-25 ปี ในการท าการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึเลอืก
ศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งวยัรุน่ อาย ุ20-25 ปี เพื่อใหเ้หมาะสมกบัจรยิธรรมของการวจิยั  

ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีและเอกสารงานวจิยัทางด้านจติวทิยาพฒันาการ และดา้น

สงัคมวทิยาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นตัง้แต่เริม่ต้นการวจิ ัย
จนกระทัง่สิน้สุดการวจิยั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการมองปรากฏการณ์ไดอ้ย่างชดัเจน เชื่อมโยงมาก
ขึน้ ซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ นอกจากนี้ผู้วจิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึกบั
ผู้ให้ข้อมูลส าคญั (Key informant) เพื่อสอบถามข้อมูล และท าความเข้าใจพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่  

 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

1. วยัรุ่น  หมายถงึ นักศกึษาชายหรอืนักศกึษาหญงิที่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี  
ในกรงุเทพมหานคร ทีม่อีายรุะหว่าง 20-25 ปี  

2. การมเีพศสมัพนัธ์ หมายถึง การที่ชายและหญงิมพีฤติกรรมความเกี่ยวขอ้งกนัหรอืมี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งลกึซึง้ทางดา้นรา่งกายจนถงึขัน้มกีารรว่มเพศ 

3. การสมรส หมายถงึ พฤตกิรรมอย่างหนึ่งของมนุษยชาตทิีป่ระกาศใหส้งัคมประจกัษ์ว่า
ชายและหญงิจะใช้ชวีติอยู่ร่วมกนัฉันท์สามภีรรยา ตามแบบแผนของขนบธรรมเนียมประเพณี พธิี
การทางศาสนาและวธิกีารทางกฎหมาย เช่น การจดทะเบยีน  

4. กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม หมายถงึ การที่มนุษยม์กีารเรยีนรูแ้ละแสดงพฤตกิรรมใด 
เกิดจากปจัจยัส่วนบุคคล เช่น ปญัญา ความคดิ ความเชื่อ และความคาดหวงั ร่วมกบัการได้รบั
อทิธพิลจากสิง่แวดลอ้ม โดยผ่านกระบวนการความใส่ใจ การจดจ า การถอดแบบ การเสรมิแรงและ
การจงูใจ การแสดงพฤตกิรรมส่วนมากเกดิจากการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต (Observational Learning) 
หรอืการเลยีนแบบจากตวัแบบ (Modeling) ไดแ้ก่ ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคลจรงิๆ (Live Model)  เช่น พ่อ
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แม่ เพื่อน และตัวแบบที่เป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model) เช่น สื่อมวลชนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
โทรทศัน์ วทิย ุภาพยนตร ์อนิเทอรเ์น็ต หนงัสอื เป็นตน้ 
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั  
1. ท าใหท้ราบและเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสและกระบวนการเรยีนรู้

ทางสงัคมที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนปจัจุบนัว่าเป็นเช่น
ไร  

2. ผลการศึกษาท าให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลที่ท างาน
เกี่ยวข้องกบันักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีสามารถให้ค าแนะน าการมเีพศสมัพนัธ์ที่พงึประสงค์และ
สามารถป้องกนัแกไ้ขการตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงค ์การท าแทง้ และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

3. ผลการศึกษาช่วยอธบิายเชิงลกึร่วมกบังานวจิยัเชงิปรมิาณที่มอียู่เพื่อท าให้สามารถ
เขา้ใจปรากฏการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรไีดค้รบถ้วนสมบูรณ์
มากขึน้ 

 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อน

สมรสของวยัรุ่น ว่ามกีระบวนการหรอืปจัจยัใดทีท่ าใหว้ยัรุ่นมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส โดยศกึษาผ่าน
มมุมอง ประสบการณ์ความรกัและการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นชายหญงิ ในเนื้อหาบทที ่2 
ผูว้จิยัไดศ้กึษา รวบรวม แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของ
วยัรุน่ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการวจิยั โดยมเีนื้อหาดงันี้ 

1. รปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส และแนวคดิเกีย่วกบับรรทดัฐานเรือ่งเพศ 
2. ทฤษฏจีติวเิคราะห ์(Psychoanalytical Theory) 
3. รปูแบบความรกั 7 แบบของโรเบริต์ สเตริน์เบอรก์ 
4. ธรรมชาตขิองวยัรุน่กบัพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่  

4.1 ความหมายของวยัรุน่ 
4.2 การแบ่งช่วงอายขุองวยัรุน่ 

4.3 พฒันาการของวยัรุน่ 
4.4 ความตอ้งการของวยัรุน่ 
4.5 พฤตกิรรมและสถานการณ์ทางเพศของวยัรุน่  

5. ผลกระทบจากการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่ 
6. ทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคมกบัพฤตกิรรมวยัรุน่  

         6.1 ทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคม  
  6.2 ปจัจยัส่วนบุคคล (P)   

6.2.1 ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
6.2.2 ทศันคตต่ิอความรกัและการมเีพศสมัพนัธ ์
6.2.3 งานวจิยัทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
6.2.4 งานวจิยัประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธก์บัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 

6.3 ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม (E) 
               6.3.1 แนวคดิอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน 
                6.3.2 งานวจิยัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนกบัการมเีพศสมัพนัธ์ 
               6.3.3 งานวจิยัอทิธพิลจากสื่อมวลชนกบัการมเีพศสมัพนัธ ์
               6.3.4 งานวจิยัสถานทีพ่กัอาศยักบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
 6.4 กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมโดยการสงัเกตจากตวัแบบ  
      6.5 ประเภทของตวัแบบ  
      6.6 อทิธพิลของตวัแบบทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของบุคคล  
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                 6.7 กระบวนการทีส่ าคญัในการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต   
7. กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 
1. รปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสและแนวคิดเก่ียวกบับรรทดัฐานเร่ืองเพศ 

ในแต่ละสงัคมมบีรรทดัฐานเรื่องเพศและรูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสแตกต่างกนั 
ในสงัคมตะวนัตกเรือ่งการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสจะไดร้บัการยอมรบัมากกว่าในสงัคมไทย โดยถอื
ว่าเรือ่งเพศเป็นสทิธสิ่วนบุคคล แต่ในสงัคมไทยมบีรรทดัฐานเรื่องเพศทีส่่วนใหญ่จะยอมรบัผูห้ญงิที่
มเีพศสมัพนัธต่์อเมือ่มกีารสมรสเท่านัน้ หากผูห้ญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส กจ็ะถูกสงัคมมองว่าเป็น
เรื่องผดิ ขดัต่อวฒันธรรมประเพณี  ดงันัน้ในแต่ละสงัคมจงึมรีูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส
และแนวคดิเกี่ยวกบับรรทดัฐานเรื่องเพศแตกต่างกนั ซึง่ไรสไ์ดจ้ าแนกมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส
ไว้เป็น 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1. การละเว้นการมเีพศสมัพนัธ ์หรอืมาตรฐานเดยีว 2. การยนิยอมให้มี
เพศสมัพนัธ์เมื่อมคีวามรกั 3. การยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์โดยไม่มคีวามรกั 4. มาตรฐานเชงิซ้อน 
ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้  

รปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส 
ไรส ์(Riess. 1960: 79-80) ยงัไดจ้ าแนกมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส  ไวเ้ป็น 4 ลกัษณะ

ดงันี้ (Riess. 1960: 156-160) 
1. การละเวน้การมเีพศสมัพนัธ ์หรอืมาตรฐานเดยีว  (Abstinence or Single Standard)  

คอื การไมย่อมรบัเรือ่งเพศสมัพนัธก่์อนการสมรสทัง้ในหญงิและชาย กลุ่มนี้มองว่าการมเีพศสมัพนัธ์
เป็นสิง่ส าคญั มคีุณค่าตอ้งการสงวนไวต่้อเมือ่มกีารสมรสเท่านัน้ 

2. การยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธเ์มื่อมคีวามรกั   (Permissiveness With Affection ) คอื 
การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น ต้องมคีวาม
รกั ความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คง การหมัน้หมาย หรอืชอบกนัอยา่งมาก  

3. การยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไม่มคีวามรกั (Permissiveness Without  Affection ) 
คอื การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นเรื่องทีถู่กต้องกระท าไดส้ าหรบัชายและหญงิทุกๆ
กรณ ีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรกัความผกูผนั เพยีงแค่พอใจดา้นรา่งกาย  

4. มาตรฐานเชงิซ้อน (Double Standard) คือ การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่อง
สามารถยอมรบัได้ในฝ่ายชาย แต่พฤตกิรรมน้ียอมรบัไม่ได้ในฝ่ายหญงิ มาตรฐานน้ีให้สทิธแิก่เพศ
ชายมากกว่าเพศหญงิ ฝา่ยหญงิไมค่วรแสดงออกตามความตอ้งการทางเพศ  

แนวคิดเก่ียวกบับรรทดัฐานเร่ืองเพศ  (Sexuality Norm Concept )  
บรรทดัฐานเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่สงัคมใช้เป็นเครื่องมอืในการควบคุมพฤติกรรมและการ

แสดงออกทางเพศของผู้หญงิ ซึ่งมอีทิธพิลในการก าหนดความสมัพนัธ์และบทบาทของเพศหญิง 
โดยเฉพาะสงัคมที่ยดึมัน่ในความเชื่อว่าเพศหญงิด ารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของเพศชาย 
และมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศจะต้องอยู่ภายใต้สถาบนัครอบครวัเท่านัน้ พฤติกรรมทางเพศใดๆที่
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นอกเหนือจากระบบครอบครวั เช่น การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน การมเีพศสมัพนัธ์นอกสมรส 
การตัง้ครรภ์นอกสมรส การมเีพศสมัพนัธ์มากกว่าชายหนึ่งคน หรอืการมเีพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิง
ดว้ยกนัเหล่านี้ ถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิความเชื่ออนัเป็นขอ้หา้มดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการ
ประณามจากสงัคมและการต่อตา้นอย่างรุนแรง ในทางตรงกนัขา้มหากเพศชายมพีฤตกิรรมดงักล่าว 
กลบัได้รบัการยอมรบัจากสงัคม ย่อมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกในสงัคมมีโลกทศัน์ในการประเมิน
พฤตกิรรมเพศหญงิและเพศชายดว้ยมาตรฐานทีแ่ตกต่าง (วนัทนีย ์วาสกิะสนิ. 2526: 39-42 ) 

โดยทัว่ไปแล้วในแต่ละสังคมจะมีค่านิยมและบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ส าหรบัควบคุม
พฤตกิรรมสมาชกิในสงัคม บรรทดัฐานเหล่านี้ไดแ้ก่ กฎเกณฑห์รอืแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัใิน
เรื่องทัว่ไปนับตัง้แต่การกินอยู่ไปจนถึงเรื่องที่คาบเกี่ยวกับศีลธรรม พฤติกรรมในเรื่องเพศเป็น
พฤตกิรรมหนึ่งทีผู่กผนัคาบเกี่ยวกบัการตดัสนิความถูกผดิในเชงิศลีธรรม จงึท าใหบ้รรทดัฐานทาง
เพศมคีวามส าคญัในฐานะเป็นกฎเกณฑท์ี่ถูกควบคุมโดยสงัคมค่อนข้างเขม้งวด หากมกีารละเมดิ
เกดิขึน้ จงึน าไปสู่การมปีฏกิริยิาตอบโต้ทีรุ่นแรงจากสมาชกิในสงัคมมากกว่าการละเมดิบรรทดัฐาน
อื่นๆ ซึง่ไมเ่กีย่วขอ้งกบัศลีธรรมมากนกั (สุปาจรยี ์วชิยัโรจน์. 2530: 93 ) 

กลไกในการควบคุมพฤตกิรรมหญงิและชายไม่ใหล้ะเมดิบรรทดัฐานทางเพศ โดยการเป็น
สมาชกิเพศใดก็จะถูกควบคุมจากบรรทดัฐานทางเพศของเพศนัน้ โดยทัว่ไปแล้วกฎเกณฑใ์นการ
ควบคุมพฤตกิรรมทางเพศส าหรบัผูห้ญงิจะมลีกัษณะเขม้งวดมากกว่าผูช้าย เนื่องจากระบบสงัคมที่
ผูช้ายเป็นใหญ่ เน้นการสบืสายเลอืดทางฝ่ายชาย ท าใหม้กีารสรา้งกฎเกณฑข์ึน้มาเพื่อผลประโยชน์
ของเพศชาย ประกอบกบัเหตุผลทางด้านสรรีะวทิยาทีเ่พศหญงิจะต้องเป็นผู้ตัง้ครรภแ์ละใหก้ าเนิด
บุตร (Reiss. 1960: 94-95 )  

กล่าวโดยสรปุไดว้่า แนวคดินี้เป็นการยอมรบัว่า พฤตกิรรมทางเพศของผูห้ญงิถูกจ ากดัอยู่
ในกรอบบรรทดัฐานแบบประเพณีนิยม โดยเฉพาะในสงัคมไทยทีม่ลีกัษณะของสงัคมและวฒันธรรม
เอื้ออ านวยให้พฤตกิรรมทางเพศของผู้หญงิต้องอยู่ในขอบเขตที่จ ากดัมากกว่าผู้ชาย ค่านิยมที่ยก
ยอ่งใหส้ทิธชิายเหนือกว่าหญงิ เพราะ ในสงัคมจะเน้นการสบืสายเลอืดทางฝ่ายชาย ท าใหม้กีารสรา้ง
กฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของเพศชาย การควบคุมทางสงัคมต่อผู้หญิงเน้นรูปแบบตาม
ประเพณนีิยมดัง้เดมิ คอื สงัคมทีย่ดึมัน่ในความเชื่อว่าเพศหญงิด ารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชาย และมคีวามสมัพนัธท์างเพศจะตอ้งอยูภ่ายใต้สถาบนัครอบครวั หากผูห้ญงิมพีฤตกิรรมทาง
เพศนอกเหนือจากประเพณีนิยมและสิง่ที่สงัคมคาดหวงั เช่น การมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน การมี
เพศสมัพนัธน์อกสมรส จะถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิความเชื่อ ซึง่ไดร้บัการประณามจาก
สงัคมและการต่อตา้นอยา่งรนุแรง ท าใหผู้ห้ญงิจะไดร้บัการอบรมใหร้ะมดัระวงัและส ารวมในเรือ่งเพศ  
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2. ทฤษฏีจิตวิเคราะห ์(Psychoanalytical Theory) 
ฟรอยดเ์หน็ว่าสญัชาตญิาณทางเพศ (Sex instinct) เป็นสญัชาตญาณของการมชีวีติ (Life 

instinct) ทีส่ าคญัทีสุ่ด เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด พลงัของสญัชาตญาณทางเพศมชีื่อเรยีกว่า พลงั
ทางเพศหรอืพลงัลปิิโด (Libido) ฟรอยดเ์รยีกส่วนต่างๆของร่างกายทีม่คีุณสมบตัก่ิอใหเ้กดิความพงึ
พอใจทางเพศเป็นพเิศษในแต่ละขัน้พฒันาการว่า Erogenous zones ซึง่ในหญงิและชาย ตัง้แต่เกดิ
เรื่อยไป ซึ่งเรยีงล าดบัคอืคอื ปาก ทวารหนัก อวยัวะเพศ และขัน้พกัตวั บรเิวณเหล่านี้ก่อให้เกิด
ความสุขทางเพศแก่เด็ก ส่วนในวยัรุ่นจะเป็นขึ้นเพศสมัพนัธ์หรอืพวิเบอร์ตี้ ในวยัรุ่นนี้เพื่อนเป็น
แหล่งสนบัสนุนทางอารมณ์ทีส่ าคญั นอกจากนี้เดก็หญงิและเดก็ชายยงัมคีวามพอใจคบหาสมาคมรกั
ใคร่ผูกพันกับเพื่อนต่างเพศ ซึ่งมีเป้าหมายคือ การสืบพันธุ์เพื่อด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย ์                       
(ประณต เคา้ฉิม. ม.ป.ป: 47-49 ) 

นอกจากนี้ในหนังสอืชื่อ “Three Essays on the Theory of Sexuality” ฟรอยดเ์น้นว่า 
ความมุง่หมายทางเพศของวยัรุ่นแตกต่างไปจากความมุง่หมายทางเพศในเดก็ เดก็แสวงหาความพงึ
พอใจทางร่างกายและจติใจ โดยการสมัผสัร่างกายและกระตุ้นแหล่งตื่นตวัทางเพศและความพอใจ
นัน้กส็ิน้สุดในตวัของมนัเอง ต่างจากวยัรุ่น จุดมุ่งหมายทางเพศของวยัรุ่นไม่เพยีงแต่จะกระตุ้นแห่ง
ตื่นตวัทางเพศเท่านัน้ แต่วยัรุ่นยงัต้องการความพงึพอใจทีจ่ะถงึจุดสุดยอดทางเพศ การกระตุ้นทาง
เพศในบรเิวณแหล่งตื่นตวัทางเพศของรา่งกายไมไ่ดส้ิน้สุดเพยีงแค่นัน้ แต่เป็นการเตรยีมการส าหรบั
การไดร้บัความพงึพอใจสุดยอดจากการรว่มเพศ (ประณต เคา้ฉิม. 2549 :40-45 ) 

นอกจากนี้ฟรอยด์ยงัเน้นถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการที่ผู้ชายและผู้หญิงมี
จดุมุง่หมายทางเพศแตกต่างกนั  คอื (ประณต เคา้ฉิม. 2549 :40-45 ) 

1. องคป์ระกอบทางรา่งกายและกามารมณ์ (Physical and sexual) ในเพศชายจุดมุ่งหมาย
นี้กค็อื ความต้องการที่จะปลดปล่อยเซลล์สบืพนัธุ ์ร่วมกบัความสุขความพอใจของร่างกาย ส่วนใน
เพศหญงิ มคีวามตอ้งการความพงึพอใจในรา่งกายและการปลดเปลือ้งความตงึเครยีดทางเพศ แต่ไม่
มกีารปลดปล่อยเซลล์สบืพนัธุ์ออกมา ในอดตีความต้องการของเพศหญงิจะถูกเก็บกดไว้มากกว่า
เพศชาย  

2. องคป์ระกอบดา้นจติใจ (Psychic) เป็นองคป์ระกอบดา้นความรกัและผูกพนัรกัใคร่ ซึ่ง
องคป์ระกอบนี้มมีากในผูห้ญงิ  

ฟรอยด์ยงัย ้าว่า วถิชีวีติทางเพศที่ปกตจิะมัน่คงเมื่อมกีารบรรจบกนัระหว่างความผูกพนั 
รกัใคร่กับกามารมณ์ ความปรารถนาความผูกพันรักใคร่ที่แท้จริงร่วมกับความปรารถนาที่จะ
ปลดปล่อยความเครยีดทางเพศเป็นความต้องการปกตภิายในที่กระตุ้นให้บุคคลแสวงหาวตัถุแห่ง
ความรกั  

จะเหน็ได้ว่า ฟรอยด์เหน็ว่าสญัชาตญิาณทางเพศ (Sex instinct) เป็นสญัชาตญาณของ
การมชีวีติ (Life instinct) ทีส่ าคญัทีสุ่ดทัง้ผูห้ญงิและผูช้าย โดยทีผู่ช้ายและผูห้ญงิมจีุดมุ่งหมายทาง
เพศแตกต่างกนัคอื ผูช้ายและผูห้ญงิองคป์ระกอบทางรา่งกายและกามารมณ์ (Physical and sexual) 
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ใกลเ้คยีงกนั คอืความต้องการความพงึพอใจในร่างกายและการปลดเปลื้องความตงึเครยีดทางเพศ 
มกีารปลดปล่อยเซลลส์บืพนัธุอ์อกมา แต่ในฝ่ายหญงิไม่มกีารปล่อยเซลลส์บืพนัธุ ์ นอกจากน้ีผูห้ญงิ
จะมอีงค์ประกอบด้านจติใจ (Psychic) ซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านความรกัและผูกพนัรกัใคร่มากกว่า
ผูช้าย  

จุดมุ่งหมายทางเพศที่แตกต่างกนัของผูช้ายและผูห้ญงิ จงึเป็นทีม่าของรูปแบบความรกัที่
แตกต่างกนัของทีโ่รเบริต์ สเตริน์เบอรก์ ไดก้ล่าวไวเ้ป็นโมเดลความรกั มรีายละเอยีดดงันี้  

 
3. รปูแบบความรกั 7 แบบ ของโรเบิรต์ สเติรน์เบอรก์ 

โมเดลความรกัของโรเบริต์ สเตริน์เบอรก์ ( Robert Sternberg) ทีพ่ฒันาโมเดลความรกั
เมือ่ปี 1986 สเตริน์เบอรก์กล่าวว่า ความรกัม ี3 องคป์ระกอบ (ประณต เคา้ฉิม.ม.ป.ป.: 81-83) คอื  

1. อารมณ์ใคร ่(Passion) คอื การดงึดดูทางกายทีร่นุแรงและปรารถนาใครสกัคน  
2. ความรกัใคร่ใกล้ชดิ (Intimacy) คอื ความรูส้กึใกล้ชดิสนิทสนมและห่วงใยในสุขภาวะ

ของอกีฝา่ยหน่ึง  
3. การตกลงใจ / ผูกมดัตน (Decision/Commitment) คอื การยอมรบัความจรงิว่าตนอยู่

ในความารกัและเตม็ใจทีจ่ะธ ารงรกัษาความสมัพนัธน์ี้ต่อไป  
มโนทศัน์เกีย่วกบัองคป์ระกอบทัง้ 3 นี้ สเตริน์เบอรก์แสดงออกมาเป็นรปูสามเหลีย่มดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 รปูแบบความรกั 7 แบบ 

 

Consummate love 

Intimacy 

Passion 

Commitment  

 

 

Liking (Intimacy only) 

 

            Romantic love 

             (Intimacy+ Passion) 

Companionate love 

(Intimacy+ Commitment) 

 

            Fatuous love  

        (Passion+ Commitment) 

 

            Infatuation 

          (Passion only) 

 

Empty love 

(Decision/Commitment 
only) 
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ทีม่า: โรเบริต์ สเตริน์เบอรก์  (Robert Sternberg: 1986; อ้างองิจากประณต เคา้ฉิม.
ม.ป.ป.: 81-83) 

แนวคดิในเรือ่งความรกัของสเตริน์เบอรก์ท าใหเ้หน็ว่าองคป์ระกอบ 3 ประการของความรกัมี
รูปแบบและระดบัที่แตกต่างกันอย่างไร จากการรวมกันของPassion, Intimacy, Decision/ 
Commitment ในลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ท าใหเ้กดิรปูแบบของความรกั  7 แบบดงันี้  

1. Liking (ความชอบ) มแีต่ความรกัใคร่ใกลช้ดิเท่านัน้ แต่ไม่มกีารผูกมดัหรอืตกลงใจหรือ
อารมณ์ใคร ่ 

2. Infatuation (ลุ่มหลง) มแีต่อารมณ์ใคร ่โดยไมม่กีารผกูมดัหรอืมคีวามรกัใครใ่กลช้ดิ  
3. Empty love (ไรอ้ารมณ์รกั) มกีารผูกมดัตนหรอืตกลงใจ โดยไม่มอีารมณ์ใคร่หรอืมี

ความรกัใครใ่กลช้ดิ  
4. Romantic love (รกัโรแมนตกิ) มคีวามรกัใกล้ชดิและมอีารมณ์ใคร่ แต่ไม่มกีารผูกมดั

หรอืตกลงใจ  
5. Fatuous love (รกัแบบโง่เขลา) มกีารผูกมดัตนหรอืตกลงใจและมอีารมณ์ใคร่ แต่ไม่มี

ความรกัใครใ่กลช้ดิ  
6. Companionate love (รกัแบบเพื่อน) มกีารผกูมดัตนหรอืตกลงใจและมคีวามใคร่ใกลช้ดิ 

แต่ไมม่อีารมณ์ใคร ่ 
7. Consummate love (รกัที่สมบูรณ์แบบ) ประกอบด้วยการผูกมดัตนหรอืตกลงใจ มี

ความใครใ่กลช้ดิและมอีารมณ์ใคร ่ 
สเติร์นเบอร์กล่าวว่า Liking (ความชอบ)  เป็นลักษณะของความรักฉันเพื่อนที่

ความสมัพนัธ์มกัจะด าเนินไปได้ยาวนาน ส่วน Empty love (ไรอ้ารมณ์รกั) อาจน ามาใช้ได้กบั
ความสมัพนัธท์ีไ่มม่คีวามหมายอะไร สเตริน์เบอรใ์หค้วามเหน็ว่า Consummate love ( รกัทีส่มบูรณ์
แบบ) เป็นรกัแบบอุดมคต ิเป็นรปูแบบความรกัทีส่มบรูณ์ 
 
4.ธรรมชาติของวยัรุ่นกบัพฤติกรรมทางเพศ  

4.1 ความหมายของวยัรุ่น  
ค าว่าวยัรุ่น ตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Adolescence”   มรีากศพัทม์าจากภาษาลาติน

ว่า “Adolescere”   หมายถงึการเจรญิเตบิโตหรอืเจรญิเตบิโตไปสู่ผูใ้หญ่ วยัรุ่นเป็นช่วงเจรญิเตบิโต
จากความไม่มวีุฒภิาวะของเดก็ไปสู่ความมวีุฒภิาวะของผูใ้หญ่ เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงทางด้าน
รา่งกาย จติใจ และสงัคม (Steinberg. 1993 : 4) 

ฮอล (Dworetzky. 1997: 114; อา้งองิจาก Hall. 1904) กล่าวว่าวยัรุ่นเป็นวยัพายุบุแคม
และความกดดนั มกีารเปลี่ยนแปลงมากมายในตวัเอง สภาวะของอารมณ์ไม่แน่นอน มคีวามสบัสน
และยุง่ยากเกีย่วกบัตวัเองซึง่วยัรุ่นต้องเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ และประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมา
เพื่อหาอตัมโนทศัน์และเจตคตต่ิอตนเอง  
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ไรส ์(Rice. 1996: 3) ไดใ้หค้วามหมายของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาเจรญิเตบิโต
ระหว่างความเป็นเดก็และความเป็นผูใ้หญ่  

เฮอรล์อ็ค (Hurlock. 1974: 391)  ไดใ้หค้วามหมายของวยัรุ่นไวว้่า เป็นวยัทีเ่จรญิเตบิโต
ไปสู่วุฒภิาวะจากความเป็นเดก็ค่อยๆเป็นผูใ้หญ่ การทีเ่ดก็บรรลุถงึขัน้วุฒภิาวะน้ี ไม่ใช่จะเจรญิโตแต่
รา่งกายดา้นเดยีวเท่านัน้ ทางจติกเ็จรญิเตบิโตเป็นเงาตามตวัไปดว้ย นัน้กค็อืจะต้องมพีฒันาการทัง้ 
4  ดา้นไปพรอ้มๆกนั ไดแ้ก่ รา่งกาย อารมณ์ สงัคม และสตปิญัญา  

สุชา  จนัทรเ์อม และสุรางค์  จนัทรเ์อม (2521: 18-19) ได้ให้ความหมายของวยัรุ่นไวว้่า 
วยัรุ่นเป็นวยัที่สะพานไปหาผู้ใหญ่ ไม่มเีส้นขดีขัน้แน่นอนว่าเริม่เมื่อใดและสิ้นสุดเมื่อใด แต่เรา
ก าหนดเอาความเป็นเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและรูปร่างเป็นส าคญั  และถ้าก าหนดลงไปว่าเริม่
เมื่อใดก็ถือเอาตอนที่เด็กหญิงเริม่มปีระจ าเดือน และมีขนขึ้นที่ลบั ส่วนเด็กชายถือเอาตอนที่มี
น ้ากาม  

สุพตัรา  สุภาพ (2536: 40) ได้ใหค้วามหมายของวยัรุ่นไวว้่า เป็นวยัทีเ่ปลีย่นจากวยัเดก็
ไปสู่วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทีอ่ยูร่ะหว่างความเป็นเดก็และความเป็นผูใ้หญ่ หรอืเป็นวยัยา่งเขา้วยัหนุ่มสาว  

โดยสรุป ความหมายของค าว่า “วยัรุ่น” นัน้อาจมคีวามหมายได้ว่า เป็นช่วงวยัที่มกีาร
เปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
รปูรา่งเป็นส าคญั นอกจากความเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายแลว้ ช่วงวยัรุ่นนี้จะมกีารเปลีย่นแปลง
ต่างๆอกีหลายดา้น เช่น ดา้นอารมณ์ สงัคม และสตปิญัญาอกีดว้ย  

4.2 การแบ่งช่วงอายขุองวยัรุ่น  
การแบ่งช่วงอายุของวยัรุ่นนัน้ไม่สามารถก าหนดช่วงวยัที่แน่นอนไดว้่าเริม่ต้นเมื่อใดและ

สิน้สุดเมือ่ใด ดงันัน้จงึมผีูก้ าหนดช่วงอายขุองวยัรุน่ไวแ้ตกต่างกนัดงันี้  
ดูเรทสกยี ์(Dworetzky. 1999: 114) ได้ก าหนดช่วงวยัของวยัรุ่นไว้ว่าวยัรุ่นจะอยู่ในช่วง

อาย ุ12-18 ปี 
วทิยา  นาควชัระ (2531: 381) ไดก้ าหนดช่วงวยัของวยัรุ่นไวว้่าไม่ไดเ้ป็นกฎตายตวัเสมอ

ไป แต่ส าหรบัในประเทศไทยที่ก าลงัพฒันาและประเทศที่เดก็มวีุฒภิาวะช้านัน้ ได้ก าหนดอายุของ
วยัรุน่ไวค้อื ช่วงอายตุัง้แต่ 13-25 ปี 

สุพตัรา  สุภาพ (2536: 9) กล่าวถงึการแบ่งช่วงอายขุองวยัรุน่ออกเป็น 3 ระยะคอื 
1. วยัรุ่นตอนต้น อายุระหว่าง 10-12 ปี จะเริม่ตัง้แต่ระยะใกล้แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวซึ่งมี

การเจรญิเตบิโตของร่างกายอย่างรวดเรว็อนัเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันา เป็นการเริม่ต้นของการ
แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาว แต่วยันี้ยงัไม่รบัรูก้ารเปลีย่นแปลงเท่าใดนัก ยงัมลีกัษณะหลายอย่างของวยั
เดก็ เช่น ยงัอยูใ่นกลุ่มเพื่อนเพศเดยีวกนั 

2. วยัรุน่ตอนกลาง อายรุะหว่าง 13-16 ปี เป็นระยะที่เริม่สนใจเพศตรงข้าม ท าให้ความ
สนใจเพื่อนเพศเดยีวกนัเริม่เหนิห่างไป เป็นช่วงคลอ้ยตามเพื่อน เขาจะเริม่ส ารวจเรื่องเพศมากขึน้ 
และทดสอบความสามารถทางเพศของตนมากกว่าจะมคีวามสนิทแน่นแฟ้นกบัใคร  
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3. วยัรุ่นตอนปลาย อายุระหว่าง 17-21 ปี เป็นช่วงทีใ่กลสู้่ความเป็นผูใ้หญ่ จะเริม่หนัมา
สนใจในอนาคตตนเอง มกีารเลอืกอาชพีและคู่ครอง มคีวามสนิทกบัเพศตรงขา้ม 

จ ีสแตนเลย ์ ฮอลล์ (G.Stanley Hall. 1884-1924) ระยะวยัรุ่นคอื อายุ 13-24 ปี เป็น
ช่วงเวลาทีม่นุษยชาตอิยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อทีส่บัสนวุ่นวาย เป็นช่วงเวลาของพายุบุแคม (Storm 
and stress) ทีร่นุแรง  

สไตนเบอรก์ (Steinberg. 1993: 5) ไดก้ าหนดช่วงอายขุองวยัรุน่  3 ระดบัดงันี้  
วยัรุน่ตอนตน้   ช่วงอายรุะหว่าง  12-15 ปี  
วยัรุน่ตอนกลาง ช่วงอายรุะหว่าง  16-17 ปี  
วยัรุน่ตอนปลาย   ช่วงอายรุะหว่าง  18-25 ปี  
ศรเีรอืน  แก้วกงัวาล (2540: 329 -330) ได้กล่าวถึงวยัรุ่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาว่า 

วยัรุน่ คอืประชากรอายตุงัแต่ 12-18 ปี แต่ในปจัจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าช่วงความเป็นวยัรุ่นไดข้ยาย
ออกไปโดยประมาณอย่างคร่าวๆ ตัง้แต่ 12-25 ปี โดยใหเ้หตุผลว่า เนื่องจากเดก็ทุกวนันี้ต้องอยู่ใน
สถาบนัการศกึษานานขึน้ ส่งผลให้การเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพงิตวัเองได้ในทางเศรษฐกจิจงึต้องยดื เวลา
ออกไป อกีทัง้รปูแบบชวีติสมยัใหมท่ าใหเ้ดก็มวีุฒภิาวะทางจติใจ (Maturity) ชา้กว่ายุคสมยัทีผ่่านมา 
ในช่วงยาวของความเป็นวยัรุน่นัน้ อาจแบ่งไดโ้ดยใชเ้กณฑค์วามเป็นเดก็ ความเป็นผูใ้หญ่ตดัสนิ คอื 
ช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวยัแรกรุ่น หรอื puberty ค านี้มาจากภาษาลาตนิ puberta ซึง่
แปลว่า การเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว เปลี่ยนสภาวะทางร่างกายจากความเป็นเด็กชายเด็กหญิง 
ร่างกายเตบิโตเป็นผูใ้หญ่เกอืบเตม็ทีทุ่กส่วน และสามารถท าหน้าทีข่องมนัไดต้ัง้แต่นี้เป็นต้นไป จงึ
กล่าวไดว้่า ลกัษณะเช่นนี้เป็นช่วงเปลีย่นวยัของชวีติดา้นร่างกาย แต่พฤตกิรรมต่างๆยงัค่อนไปทาง
เดก็อยูม่าก การเปลีย่นแปลงทางร่างกายของวยัรุ่นเป็นเหตุใหม้กีารเปลีย่นแปลงทางดา้นอื่นตามมา 
เช่น ดา้นอารมณ์ ลกัษณะสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น สมรรถภาพทางสมอง ค่านิยม ทศันคต ิความนึกคดิ
เกีย่วกบัตนเอง เป็นตน้ 

ส่วนวยัรุ่นที่แท้จรงิ ช่วงวยัของวยัรุ่น (adolescence) อยู่ที่อายุประมาณ 16-25ปี เด็ก
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทางร่างกายเต็มที่ เป็นช่วงเปลี่ยนวยัชวีติทางสงัคม อารมณ์ จติใจ ความใฝ่ฝนั 
ปรารถนา ฯลฯ ความเปลีย่นแปลง และความเป็นไปต่างๆ ในขณะนี้ลว้นเป็นรากฐานของความสนใจ 
ความมุ่งหมายในชวีติ อาชีพ ลกัษณะของเพื่อน  ลกัษณะของคู่ครองในวยัผู้ใหญ่ แต่ถ้าเดก็ไม่ได้
ตัง้ใจหรอืตดัสนิใจประพฤตปิฏบิตัไิปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืแมแ้ต่หลวมตวัท าผดิพลาดไปโดยไม่ยัง้
คดิบาง เรือ่งกย็ากทีจ่ะเปลีย่นแปลงแกไ้ขได ้

ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ลอืกศกึษากลุ่มตวัอย่างอายุ 20-25 ปี ซึง่อยู่ในช่วงวยัรุ่นที่
แท้จรงิ เนื่องจากเด็กทุกวนันี้ต้องอยู่ในสถาบนัการศกึษานานขึ้น ส่งผลให้การเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพงิ
ตวัเองไดใ้นทางเศรษฐกจิจงึตอ้งยดืเวลาออกไป อกีทัง้รปูแบบชวีติสมยัใหม่ท าใหเ้ดก็มวีุฒภิาวะทาง
จติใจ (Maturity) ช้ากว่ายุคสมยัที่ผ่านมา นอกจากนี้ในวยัรุ่นช่วงดงักล่าวมกีารเปลี่ยนแปลงอย่าง
เต็มที่สมบูรณ์หลายด้าน ทัง้ร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องเพศและการมี
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ความสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้ม ซึง่ตรงกบัหวัขอ้ที่ศกึษาแลว้ วยัดงักล่าวยงัเป็นรากฐานพฒันาการที่
ส าคญัของชวีติในวยัผูใ้หญ่ในอนาคต    

4.3  พฒันาการของวยัรุ่น  
พฒันาการ หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสรา้งและแบบแผนของร่างกายทุกๆ

ส่วน การเปลีย่นแปลงนี้จะพฒันาไปเรือ่ยๆจากระยะหนึ่งไปสู่อกีระยะหนึ่ง อนัจะท าใหม้ลีกัษณะและ
ความสามารถใหม่ๆเกิดขึน้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเจรญิเตบิโตตามล าดบั ทั ้งทางร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม สตปิญัญา (โสภา ชพูกุิลชยั ชปีลมนัน์. 2543: 112) 

ฮาวกิฮารส์ (โสภา ชูพกุิลชยั ชปีลมนัน์. 2543: 12; อ้างองิจาก Havighurst. 1955) ได้
กล่าวถงึภาวะตามขัน้พฒันาการของวยัรุน่ดงันี้ คอื  

1. สามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีละเหมาะสมกบัเพื่อนรุ่นราวคราวเดยีวกนัได ้ทัง้เพื่อน
เพศเดยีวกนัและต่างเพศ 

2. สามารถแสดงบทบาททางสงัคมไดเ้หมาะสมกบัเพศของตน 
3. ยอมรบัสภาพรา่งกายของตนเองและสามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลงทัง้หลายได้

อยา่งดตีลอดจนระวงัรกัษาสุขภาพของตนเองได ้
4. ความสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้
5. มคีวามมัน่ใจในความรบัผดิชอบและใช้จ่ายเงนิของตนเอง การเลอืกและการเตรยีมตวั

เพื่ออาชพีการแต่งงานและครอบครวั  
6. เตรยีมที่จะเจรญิเติบโตเป็นพลเมอืงที่ดี และมปีระสทิธภิาพทางสงัคม ตลอดจนมี

ความรูส้กึความเขา้ใจและตดัสนิใจเลอืกค่านิยมและมาตรฐานทีต่นควรยดึเป็นหลกัในการด าเนินชวีติ  
เนื่องจากวยัรุ่นเป็นช่วงระยะเวลาทีม่กีารเปลีย่นแปลงในหลายๆดา้นอย่างมาก การศกึษา

พฒันาการของวยัรุน่ จะช่วยใหเ้ขา้ใจทศันคต ิรวมทัง้พฤตกิรรมต่างๆของวยัรุน่ไดด้ขี ึน้ ซึง่โดยทัว่ไป
แลว้พฒันาการทีส่ าคญัของวยัรุน่แบ่งออกไดด้งันี้  

4.3.1  พฒันาการด้านร่างกาย  
เมือ่ยา่งเขา้สู่วยัรุน่ เดก็วยัรุน่จะเริม่มกีารเปลีย่นแปลงของรา่งกายเป็นอย่างมาก ซึง่สาเหตุ

ของการเปลีย่นแปลงทางดา้นร่างกายนัน้ พรรณทพิย ์ ศริวิรรณบุศย ์(2538: 105-106) ไดก้ล่าวว่า
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวนี้เกิดจากต่อมพทิูอทิาร ี(Pituitary gland) ที่อยู่ใต้สมองส่วนที่เรยีกว่า         
ไฮโปทาลามสั ได้สร้างฮอร์โมนสองชนิดเกี่ยวกับพฒันาการทางร่างกายคอื ฮอร์โมนส าหรบัการ
เจรญิเตบิโต (Gonads หรอื Sex Gland ) คอื โกนาโดโทรปิคฮอรโ์มน (Gonads tropic Hormone ) 
ฮอรโ์มนทัง้สองชนิดนี้มสี่วนส าคญัในพฒันาการของวยัรุน่เป็นอยา่งมาก คอื  

1. ฮอรโ์มนส าหรบัการเจรญิเตบิโต (Growth Hormone) จะไม่กระตุ้นการเจรญิเตบิโตของ
รา่งกาย ท าใหร้า่งกายของวยัรุ่นมกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ถ้าฮอรโ์มนชนิดนี้ออกมามากเกนิไป
รา่งกายจะใหญ่ผดิปกต ิถา้ผลติไมเ่พยีงพอจะท าใหร้า่งกายเตีย้แคระ 



16 

 

2. ฮอรโ์มนกระตุน้การท างานของต่อมเพศ (Gonads Tropic Hormone) ฮอรโ์มนชนิดนี้จะ
เสรมิสรา้งลกัษณะทางเพศเบือ้งต้น ( Primary Sex Characteristics)  คอื ไปกระตุ้นการท างานของ
ต่อมเพศ (Sex Gland) นัน่คอื กระตุ้นให้รงัไข่ผลติไข่ หรอืกระตุ้นใหอ้ณัฑะผลติอสุจแิละยงัท าให้
ขนาดของอวยัวะเพศเจรญิขึน้ นอกจากนี้ยงัเสรมิสรา้งลกัษณะเพศภายนอก คอื การมหีนวดเครา
ของเพศชาย การขยายสะโพก หน้าอกของเพศหญงิ หรอืการเปลีย่นแปลงเสยีงของวยัรุ่น เป็นต้น 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจะเรว็หรอืช้าแตกต่างกนัไปตามลกัษณะโครงสรา้งของพนัธุกรรม 
และสิง่แวดลอ้มของแต่ละบุคคล  

4.3.2  พฒันาการด้านอารมณ์  
โรเจอร ์(Rogers. 1972: 111) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะอารมณ์ของวยัรุ่นว่า วยัรุ่นเป็นวยัที่มี

อารมณ์รุนแรง เต็มเป่ียมไปด้วยความเชื่อมัน่ ชอบสนุกสนาน การแสดงความรู้สึกเป็นไปอย่าง
เปิดเผยตรงไปตรงมา อารมณ์ต่างๆเกดิง่าย และเปลีย่นแปลงไดง้่าย โดยจะเหน็ไดจ้าก การทีว่ยัรุ่น
มกัแสดงถงึความชอบและไม่ชอบอย่างรุนแรง มคีวามต้องการเป็นอสิระ ชอบพึ่งพงิตนเอง จงึมกั
ขดัแยง้กบัผู้ใหญ่และฝ่าฝืนกฎที่พ่อแม่วางไว้ วยัรุ่นยงัต้องการการตดัสนิใจด้วยตนเอง นอกจากน้ี 
โสภา  ชพูกุิลชยั ชปีลมนัน์ (2543: 113) ไดก้ล่าวผลกระทบจากการแปรปรวนของอารมณ์นัน้ ท าให้
วยัรุ่นพบกบัปญัหาในการตดิต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอื่น โดยทัว่ไปวยัรุ่นมกัจะได้รบัการต าหนิตเิตยีน
จากผู้ใหญ่เสมอ การใช้อารมณ์ของผู้ใหญ่จะเป็นเครื่องกระตุ้น หรอืตัดสินอารมณ์ของวยัรุ่นให้
แปรปรวนมากขึ้น อารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวัยรุ่นที่ส าคญั ได้แก่ อารมณ์กลวั อารมณ์วิตกกังวล 
อารมณ์รกั อารมณ์อจิฉารษิยา อารมณ์อยากรูอ้ยากเหน็ อารมณ์เศรา้ผดิหวงั อารมณ์ดใีจ  

4.3.3  พฒันาการด้านสงัคม  
เด็กวยัรุ่นจะให้ความส าคญักบัเพื่อนร่วมวยั รู้สกึผูกพนักบัเพื่อนในกลุ่มมากขึน้ ในกลุ่ม

ของเดก็วยัรุ่นไม่มเีฉพาะเพื่อนเพศเดยีวกนัเท่านัน้ จะเขา้กบักลุ่มและมชีวีติทางสงัคมทีส่นุกสนาน
ไดด้กีว่าเดก็ที่ไม่มพีฒันาการดงักล่าวในช่วงวยัทีผ่่านมา เดก็เริม่ลดความเอาใจใส่กบับุคคลต่างวยั
ไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่หรอืเดก็กว่า ระยะนี้จะเริม่เขา้สู่กลุ่มที่แทจ้รงิ (Gang Age) (ศรเีรอืน แก้วกงัวาล. 
2540: 337-338)  

วยัรุ่นเป็นวยัที่มปีฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมมกีารตดิต่อกบับุคคลอื่นเพิม่มากขึน้กว่าเด็กท าให้
เกดิการเรยีนรูท้างสงัคมมากขึน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลรอบขา้งเป็นสิง่ส าคญัและมอีทิธพิลมาก
ในการพฒันาบุคลกิภาพของวยัรุ่น  ซึง่สุชา  จนัทรเ์อม (2539: 31-32) ไดก้ล่าวถงึพฒันาการดา้น
สงัคมของวยัรุน่ไวด้งันี้คอื  

1. ความสมัพนัธ์ภายในครอบครวั วยัรุ่นมกัชอบแยกตวัอยู่ตามล าพงัที่จะเป็นอสิระจาก
ครอบครวั มคีวามต้องการเป็นเพื่อนมากขึน้จงึท าใหม้ใิคร่ทีจ่ะรวมกลุ่มกบัสมาชกิในครอบครวั  ทัง้นี้
เพราะความวติกกงักลต่อการเปลีย่นแปลงของร่างกาย อารมณ์ และความคดิ จงึท าใหม้ผีลกระทบ
ต่อพฒันาการทางสงัคมดว้ย 
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1.ความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนเพศเดยีวกนั วยัรุ่นมกัจะชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนทีม่อีายุรุ่นราว
คราวเดียวกันกับเพศเดียวกันรสนิยมเหมอืนกัน เพื่อจะเอาไว้คบหาสมาคมพูดคุยสงัสรรค์กัน 
เพื่อนๆในกลุ่มมอีทิธพิลต่อความประพฤตขิองเด็กมาก ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการพูด กิรยิาท่าทาง 
และการแต่งกาย จนพยายามเลยีนแบบกนั จนเป็นสญัลกัษณ์ประจ ากลุ่ม  

2.ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนต่างเพศ วยัรุ่นระยะต้นๆแมจ้ะเริม่คบกบัเพื่อนตรงขา้มแต่
ส่วนใหญ่กจ็ะสมาคมกบัเพื่อนเพศเดยีวกนั แต่พอจะเขา้ระยะวยัรุน่ตอนปลาย ความสนใจในเพศตรง
ขา้มจะค่อยๆมากขึน้ ท าใหว้ยัรุน่คบเพื่อนเพศเดยีวกนัน้อยลง โดยจะเลอืกคบเพื่อนสนิทๆเพยีงไม่กี่
คนเท่านัน้ เมือ่เตบิโตถงึขึน้นี้ วยัรุ่นจะมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองมากขึน้ส่วนอทิธพิลของเพื่อนในกลุ่ม
เริม่ลดน้อยลง  

4.3.4  พฒันาการด้านสติปัญญา  
วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางด้านสติปญัญาอย่างเต็มที่ มีพัฒนาการถึงขีดสุด มี

ความคดิอย่างเป็นเหตุผลและเป็นนามธรรมมคีวามเข้าใจเร็ว ความจ าที่แม่นย า มคีวามคิดและ
จนิตนาการสูง เป็นวยัแห่งการแสวงหาประสบการณ์และความอยากรู ้อยากลองในทุกสิง่ อยากมี
กจิกรรม (ปราณี รามสูต. 2528: 69) นอกจากวยัรุ่นจะมคีวามคดิแบบเหตุผลและเป็นนามธรรมแลว้ 
ยงัสามารถคดิวเิคราะห ์จ าแนกเปรยีบเทยีบทฤษฎ ีกฎเกณฑ ์หรอือาจคดิคน้แนวคดิใหม่ๆ อกีทัง้มี
ความคดิเห็นเกี่ยวกบัตนเอง พยายามรู้จกัตัวเอง และขดัเกลาพฤติกรรมให้ดขีึ้นอยู่เสมอ เข้าใจ
สงัคมดขีึน้ พยายามทีจ่ะพึง่พาตนเอง และเริม่มคีวามคดิเหน็ส่วนตวัทีเ่กบ็ไวเ้ป็นความเฉพาะตน ไม่
เปิดผลให้ใครรู้ อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงวยัรุ่นน้ีจะมรีะดบัปญัญาที่พฒันาเต็มที่ สมองมคีวามจ าด ี
การมเีหตุผลกพ็ฒันามากขึน้ จะสนใจทุกสิง่ทุกอย่างรอบตวั อยากรู ้อยากเหน็ มคีวามคดิทีจ่ะแก้ไข
ปญัหา คดิไดห้ลายแงม่มุ แต่วยัรุน่กย็งัเป็นวยัทีเ่พิง่ผ่านพน้จากวยัเดก็ แมจ้ะมสีตปิญัญาดแีต่ยงัขาด
ประสบการณ์ ขาดความรบัผดิชอบ ขาดการไตร่ตรองที่ด ีจงึท าให้พฤตกิรรมบางอย่างของวยัรุ่น
ผดิพลาดไปได ้(โสภา ชพูกุิลชยั ชปีลมนัน์. 2543: 115)  

จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของวัยรุ่นในด้านต่างๆนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกด้าน ทัง้
พฒันาการดา้นร่างกาย ซึง่ได้แก่รูปร่างเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ มฮีอรโ์มนกระตุ้นการท างานของ
ต่อมเพศ พฒันาการด้านอารมณ์ วยัรุ่นมอีารมณ์เปลี่ยนแปลงและรุนแรงมาก ต้องการความเป็น
อสิระ ดว้ยอารมณ์เช่นน้ีท าใหว้ยัรุน่ขดัแยง้กบัผูใ้หญ่เสมอ  พฒันาการดา้นสงัคม วยันี้ใหค้วามส าคญั
กบัเพื่อนเป็นอย่างมาก และเมื่อเขา้สู่วยัรุ่นตอนปลายวยัรุ่นจะให้ความสนใจกบัเพศตรงขา้มมากขึน้ 
และพฒันาการสุดทา้ยด้านสตปิญัญา วยัน้ีสตปิญัญาจะถูกพฒันาจนขดีสุด มคีวามคดิเป็นเหตุเป็น
ผลและเป็นนามธรรม แสวงหาประสบการณ์ อยากรูอ้ยากลองทุกสิง่ จากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวใน
ทุกดา้นพฒันาการอาจท าให้วยัรุ่นตกอยู่ในภาวะสบัสน วุ่นวายใจ อาจพลาดพลัง้ไดง้่าย หากวยัรุ่น
ไดร้บัการส่งเสรมิ แนะน าทีถู่กต้อง มพีืน้ฐานพฒันาการทีด่กีพ็ฒันาการในวยันี้กจ็ะส่งถงึพฒันาการ
ทุกดา้นในวยัผูใ้หญ่ต่อไป  

4.4  ความต้องการของวยัรุ่น  
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ความต้องการของมนุษยโ์ดยเฉพาะของวยัรุ่นมกัจะขึน้อยู่กบัค่านิยมทีแ่ต่ละคนยดึถอืและ
ส่วนใหญ่กม็กัจะยดึถอืค่านิยามในกลุ่มทีต่นเขา้ร่วมดว้ย กลุ่มเพื่อนมอีทิธพิลมากต่อความต้องการ
ของวยัรุ่น ดงันัน้ ความต้องการของวยัรุ่น คอื ความต้องการของตนเองบวกกบัความต้องการของ
สงัคม (สุพตัรา  สุภาพ. 2544: 17-18)  

1. ความต้องการความรกั ความต้องการดา้นความรกัของวยัรุ่นมหีลายแบบ เช่น จากพ่อ
แม่ พีน้่อง คร ูเพื่อนทัง้เพศเดยีวกนัและต่างเพศ ความต้องการความรกันี้ อาจะเป็นเพราะตวัเองคดิ
ว่ามคีนสนใจ และรกัตวัเองน้อยลง คดิว่าคนอื่นมองไม่เห็นสิง่เหล่านี้ จงึอยากให้เขารกัและสนใจ
ตวัเองมากขึน้ 

2. ความต้องการอยากรูอ้ยากลองเกี่ยวกบัเรื่องเพศ วยัรุ่นจะมคีวามสนใจเรื่องเพศและ
เพื่อนต่างเพศ เป็นวยัที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจทางเพศได้ถูกต้องถ้าถูกกีดกันแสดงออก
ทางอ้อม โดยการปิดบงัหรอืการหาความรู้อย่างไม่ถูกต้องถูกวธิ ีเช่น ได้พูดคุยในกลุ่มเพื่อนเพศ
เดยีวกนัไดย้นิไดฟ้งัคนอื่นพดูอ่านจากหนังสอืเรื่องเพศ นอกจากอยากจะรูเ้รื่องเพศแลว้ ยงัเป็นวยัที่
สนใจเรื่องต่างเพศ ถ้าหากถูกขดัขวางทกัท้วง อาจท าใหจ้ติใจหดหู่ ขุ่นมวั และอาจขดัขวางไม่ยอม
ท าตามผู้ใหญ่ เพราะเป็นวยัรกัแบบหลงใหลใฝ่ฝนั หรอืเป็นความรกัแบบรุนแรงวจิติรพสิดาร เป็น
ความรกัแบบไมค่่อยมเีหตุผล 

3. ความตอ้งการอสิรภาพ ความตอ้งการนี้จะรุนแรงมากในวยันี้ เพราะเป็นวยัทีอ่ยู่ระหว่าง
เดก็กบัผูใ้หญ่ จงึอยากจะแสดงความเป็นตวัของตวัเอง ต้องการตดัสนิใจเอง วางแผนวางโครงการ
ชวีติ และอยากลงมอืดว้ยตนเอง ไมช่อบใหใ้ครสอน บางทที าอะไรโดยทีเ่ป็นผูใ้หญ่ไมรู่ไ้มเ่หน็ 

4. ความต้องการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม วยันี้เป็นวยัที่ต้องการสงัคมยอมรบัหรอือยากมี
ชื่อเสยีงอยากเด่น เช่น เป็นนักกฬีาที่เก่ง ขวญัใจเพื่อนๆ อยากให้ผู้ใหญ่ยอมรบัในความสามารถ 
อยากรบัผดิชอบในกจิกรรมบางอยา่งทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

5. ความต้องการรวมกลุ่ม เพื่อนมคีวามส าคญัมาก เป็นวยัทีอ่ยากใหเ้พื่อนยอมรบั ฉะนัน้
จงึพยายามตามเพื่อน แมบ้างครัง้จะขดักบัความรูส้กึส่วนตวักต็าม ทัง้นี้เพราะไมอ่ยากขดัใจเพื่อน  

6. ความตอ้งการประสบการณ์ใหม่ๆ  ความต้องการนี้อาจจะรุนแรงมาก และหาความพอใจ
โดยทางใดทางหน่ึงใหจ้นได ้เช่น อยากแต่งกายตามความนิยม อยากมเีพื่อนต่างเพศ เป็นตน้ 

7. ความต้องการมอีนาคตและความส าเร็จวยัรุ่นเป็นวยัเริม่สนใจอาชีพต่างๆ อยาก
รบัผดิชอบ อยากพึง่ตนเอง มจีดุมุง่หมายในอนาคต มกีารวางแผนว่าอยากประกอบอาชพีหรอือยาก
เรยีนต่อ เป็นตน้ 

8. ความต้องการแบบอย่างที่ดี แม้วยัรุ่นในปจัจุบันจะชอบเป็นอิสระ แต่ก็อยากได้
ค าแนะน าจากผูใ้หญ่ทีด่ ีอยากเลยีนแบบผูใ้หญ่ 

9. ความต้องการสนุกสนานเพลดิเพลิน ซึง่ส่วนมากมกัจะออกมาในรปูของกจิกรรม กฬีา
หรอืความบนัเทงิต่างๆ 
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10. ความต้องการในด้านอุดมคต ิวยัรุ่นอยู่ในวยัเรยีนรูท้างทฤษฎ ีและยงัไม่เคยออกไป
ประสบกับความจรงิ คอื เป็นพวกอุดมคตินิยม (Idealist) มากกว่ามุ่งไปในทางปฏบิตัิได้จรงิ ซึ่ง
บางครัง้กต็กเป็นเครือ่งมอืผูเ้ป็นอ านาจ มอีทิธพิล เพราะวยัรุ่นมกัเป็นพวกมอุีดมคตแิรงกลา้ มคีวาม
กลา้เสีย่ง มพีลงัผลกัดนัสงู เชื่อคนงา่ย ซึง่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ 

11. ความตอ้งการความปลอดภยัทีม่ ัน่คง คอื ไดห้ลกัประกนัว่าถ้าท าสิง่ใดทีด่แีลว้จะไม่ถูก
ลงโทษหรอืเป็นทีพ่อใจของผูใ้หญ่ เพราะในสายตาของผูใ้หญ่สิง่ทีว่ยัรุ่นคดิว่าดอีาจไม่ดใีนทศันะของ
ผูใ้หญ่กไ็ด ้ 

นอกจากความต้องการของวยัรุ่นที่กล่าวมาแล้ว มานพ คณะโต (2541: 108-110) ได้
กล่าวถงึลกัษณะวฒันธรรมเฉพาะของวยัรุน่ไวด้งันี้  

1. กลุ่มวยัรุ่นมวีฒันธรรมเป็นของตนเอง เป็นเอกลกัษณ์ของวยัรุ่น มโีลกทศัน์ทีไ่ม่เหมอืน
ผู้ใหญ่กบัคนอื่นๆ จงึจ าเป็นที่จะต้องมองวยัรุ่นจากจุดยนืของสงัคม และของวยัรุ่นเอง เพื่อความ
เขา้ใจทีลุ่่มลกึ 

2. วยัรุ่นทุกคนไม่เหมอืนกนั มคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางด้านความรูแ้ละสถานภาพทาง
สงัคม 

3. วยัรุ่นไม่ใช่ผูใ้หญ่ความสามารถในการจดจ าอดตีและท านายอนาคตรวมทัง้ทกัษะต่างๆ
กไ็มเ่ท่ากบัผูใ้หญ่ 

4. วยัรุน่มลีกัษณะเป็นนกัคดิทางดา้นวตัถุนิยมคดิในสิง่ทีเ่ป็นปจัจุบนัโดยไม่ค านึงถงึความ
เสีย่งและสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

5. การแสวงเอกลกัษณ์ทางเพศเป็นเรื่องทีย่ ิง่ใหญ่ส าหรบัวยัรุ่น เป็นตวัแปรส าคญัทีท่ าให้
เกดิความขดัแยง้ในเรือ่งปญัหาพฤตกิรรมทางเพศ และแสวงหาเอกลกัษณ์ทางเพศในขณะทีร่่างกาย
มวีุฒภิาวะประสบการณ์นี้จงึมผีลมาจากกลุ่มเพื่อนซึง่มสี่วนส่งเสรมิใหเ้กดิประสบการณ์ และค่านิยม
ทางเพศ วยัรุ่นบางคนเพิม่จะมคีวามต้องการทางเพศ ขณะที่อีกหลายคนเคยมเีพศสมัพนัธ์แล้ว 
วยัรุ่นจ านวนหนึ่งอยากที่จะทดลองเรื่องเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มเพศเดยีวกนัและต่างเพส และขณะที่
วยัรุ่นอกีกลุ่มหนึ่งต่อต้านการมเีพศสมัพนัธ์ โดยสรุปคอื กระบวนการพฒันาของวยัรุ่นเป็นแนวคดิ
เชงิปรชัญานัน่คอื ความตอ้งการทีจ่ะทดลองเกีย่วกบัเรือ่งเพศไมอ่ยา่งใดกอ็ยา่งหนึ่ง 

6. วยัรุ่นส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงต้นและกลางของชวีติวยัรุ่น มคีวามรูส้กึยนิดี
และชอบที่จะประพฤตเอาเยีย่งอย่างกนัโดยเฉพาะในกลุ่มเดยีวกนั ดงันัน้ เพื่อนกลุ่มเดยีวกนัจงึมี
อทิธพิลสงูสุด  

ความตอ้งการของวยัรุน่ อาจสรปุไดว้่า เป็นความตอ้งการของตนเองบวกกบัความต้องการ
ของสงัคม ความต้องการที่ส าคญัของวยัรุ่นช่วงวยันี้คอื ความต้องการความรกั โดยเฉพาะกบัเพื่อน
ต่างเพศ อยากใหเ้ขารกัเขาสนใจ  ความต้องการอยากรูอ้ยากลองเกี่ยวกบัเรื่องเพศ ดว้ยพฒันาการ
ทางรา่งกายและฮอรโ์มนทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหว้ยัรุน่สนใจเรือ่งทางเพศ โดยส่วนมากจะถามหรือหา
ข้อมูลจากกลุ่มเพื่อนหรอืสื่อต่างๆ ว่าเหมอืนหรอืต่างจากตนเองเช่นไร วยัรุ่นยงัมคีวามต้องการ
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แบบอยา่งทีด่ ีทัง้จากพ่อแม่ ผูป้กครอง อยากเลยีนแบบผูใ้หญ่ นอกจากนี้ความต้องการของวยัรุ่นที่
ส าคญัไมแ่พก้นักค็อื ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนๆ อยากไดร้บัความส าคญัจากเพื่อนๆ  

 
 
4.5 พฤติกรรม และสถานการณ์ทางเพศของวยัรุ่น  
เรื่องเพศ เป็นสญัชาตญาณ (Sexual Instinct) อย่างหนึ่งตามธรรมชาตขิองมนุษย ์เพราะ

มนุษยเ์กดิมาพรอ้มดว้ยเพศ คุณภาพชวีติส่วนหน่ึงขึน้อยูก่บัอทิธพิลของบทบาทในเรื่องเพศ ดูแรนท ์
(Durant) นักปราชญ์ชาวอเมรกิาไดก้ล่าวไวว้่า “รองจากความหวิ เรื่องเพศเป็นสญัชาตญาณรุนแรง
ทีสุ่ด”  (สุชาต ิ โสมประยรู และวรรณ ี โสมประยรู. 2521: 3-4 ) 

เฮอรล์อค (Hurlock. 196: 122) ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นว่าระยะทีม่กัมี
เรือ่งรกัใครท่ัง้เดก็ชายและเดก็หญงิ สนใจอยา่งมากกบัทุกแงมุ่มเรือ่งเพศ เกดิความอยากรูอ้ยากลอง 
วยัรุ่นจงึมคีวามพรอ้มทัง้ทางร่างกายทีจ่ะสบืพนัธุ์หรอืก าเนิดทารกได้ ส่วนจติใจก็มคีวามเจรญิทาง
เพศ เช่น มคีวามสนใจต่อเพศตรงขา้ม อยากมคีู่รกัหรอืแฟน มคีวามรูท้างเพศหรอืกามรมณ์รุนแรง 
(สุชาต ิโสมประยรู และวรรณ ี โสมประยรู. 2521: 3-4)  

ธรรมชาตโิดยปกตขิองวยัรุ่นทีเ่ริม่มคีวามสมัพนัธ์กบัเพื่อนต่างเพศนัน้ มกัจะมคีวามคดิที่
แตกต่างกนัในวยัรุ่นหญงิและวยัรุ่นชาย คอื ในวยัรุ่นหญงิคอื วยัรุ่นหญงิจะมคีวามต้องการเพยีงแค่
อยากใกล้ชิดสนิทสนม รู้สึกอบอุ่นที่อยู่ใกล้ชิด ต้องการสมัผสัที่นุ่มนวลอ่อนโยน โดยไม่มคีวาม
ต้องการถึงขัน้มเีพศสมัพนัธ์ อาจเรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า Romantic Love แต่ในทางกลบักนั 
วยัรุน่ชายมอีทิธพิลของฮอรโ์มนเพศทีร่นุแรงท าใหค้วามสนใจจะมคีวามต้องการทางเพศหรอือารมณ์
ทางเพศสูง และถูกกระตุ้นได้ง่าย ยิง่ถ้ามโีอกาสสมัผสัทางกาย จะยิง่กระตุ้นความต้องการทางเพศ
จนถงึกบัตอ้งการมเีพศสมัพนัธด์ว้ยเสมอ เรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า Erotic Love โดยฝ่ายชายมกัคดิ
ว่า การทีฝ่า่ยหญงิยนิยอมใหม้กีารสมัผสัถูก (พนม เกตุมาน. 2534: 115)  

หากยอ้นหลงัไปประมาณ 20-30 ปีก่อนหน้านี้ จะพบว่า หญงิไทยมกัจะรกันวลสงวนตวั 
ไม่ชงิสุกก่อนห่ามหรอืมเีสรภีาพทางเพศ ผู้หญงิถือว่าเป็นกุลสตร ีไม่คบหาผู้ชาย การรูจ้กักบัเพศ
ตรงขา้มตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดแูลของบดิา มารดา หรอืผูค้วบคุม (วนัทนีย ์วาสกิะสนิ.2526: 51)  แต่
ในปจัจบุนัพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุน่ในสงัคมไทยมกีารแสดงออกมากกว่าแต่ก่อน เน่ืองจากความ
ยดึมัน่ในวฒันธรรมของชาตใินกลุ่มวยัรุ่นหย่อนยานลง ประกอบกบัมกีารถ่ายทอดวฒันธรรมในเรื่อง
ต่างๆ จากประเทศตะวนัตกเขา้มาในสงัคมไทย ซึ่งสิง่เหล่านี้มอีิทธพิลต่อวยัรุ่นไทย เช่น การแต่ง
กาย ความมอีิสรเสรทีางเพศ การคบเพื่อนต่างเพศหรอืการเที่ยวกบัเพื่อนต่างเพศนับว่ าวยัรุ่นมี
อิสรเสรีภาพมากขึ้น ท าให้หนุ่มสาวมีโอกาสใกล้ชิดกันมากจนมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากขึน้ (พนม เกตุมาน. 2534: 115)   

จากงานวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น         
พบว่า ( นายแพทยพ์นม เกตุมาน. 2534: 115)  
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1. วยัรุน่สมยัน้ี มแีนวโน้มจะมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสมากขึน้และเรว็ขึน้  
2. วยัรุน่ชายมปีระสบการณ์ทางเพศมากกกว่าวยัรุน่หญงิ  
3. มแีนวโน้มว่า เพศชายจะตอ้งการมเีพศสมัพนัธก์บัเพื่อนหญงิดว้ยกนัมากขึน้ 
4. วยัรุน่ชายส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสว่าเป็นเรือ่งไมเ่สยีหาย  
5. วยัรุน่หญงิส่วนใหญ่ไมเ่หน็ดว้ยกบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส แต่มแีนวโน้มจะยอมรบั

มากขึน้  
สอดคลอ้งกบัผลการส ารวจสถานการณ์ทางเพศของวยัรุ่นไทย จากการส ารวจของ “ดูเรก็ 

โกบลั เซก็ซ ์เซอรเ์วย ์1999” เรื่องพฤตกิรรมและเจตคตดิา้นเพศสมัพันธ์ของวยัรุ่นไทยอายุ 16-21 
ปี จ านวน 4,200 คน ใน 14 ประเทศทัว่โลก พบว่า วยัรุ่นไทยครองแชมป์โลกในเรื่องต่อไปน้ี คอื 
นิยมมคีู่นอนมากกว่า 1 คน ค่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดในโลก คอื สูงถงึรอ้ยละ 52 (ค่าเฉลีย่ทัว่โลกรอ้ยละ 34) 
เริม่เรยีนรู้เรื่องเพศศึกษาช้าที่สุดในโลกเมื่ออายุ 13.5 ปี (ค่าเฉลี่ยทัว่โลกร้อยละ 12.2) มกีารใช้
ถุงยางอนามยัเมือ่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกน้อยทีสุ่ดในโลกเพยีงรอ้ยละ 23 (ค่าเฉลีย่ทัว่โลกรอ้ยละ 57) 

นอกจากนี้ ผลส ารวจจากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล ปี 2545 
พบว่า วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกอายุเฉลี่ย 14-18 ปี และมแีนวโน้มว่าวยัรุ่นจะมเีพศสมัพนัธ์ครัง้
แรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆ วยัรุ่นนิยมมเีพศสมัพนัธก์บัคู่รกัมากกว่าหญงิบรกิารทางเพศ ในส่วนคน
โสดมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานในอัตราเพิ่มมากขึ้น เยาวชนหญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึ่งมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน วยัรุ่นหญงิชายในปจัจุบนัเชื่อว่าชายหญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานมาก
ขึน้ วยัรุ่นหญงิยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานมากขึน้ สอดคล้องกบัรายงานของส านักวจิยั
เอแบคโพลล ์ท าการส ารวจ เยาวชนไทยในวนัวาเลนไทน์ ปีพ.ศ. 2554 โดย พบว่ารอ้ยละ 34.8 เหน็
ว่าเมื่อเป็นแฟนกนัแล้วอาจมเีพศสมัพนัธ์กนัได้ถงึแม้จะไม่ได้มกีารสมรสกนัก่อน  หรอืการส ารวจ
ค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น จากเครอืข่ายวจิยัดา้นเดก็และการศกึษา.โครงการตดิตาม
สภาวการณ์เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั(Child Watch) 2554 พบว่า วยัรุ่นระดบัอาชวีะ-อุดมศกึษา 
รอ้ยละ 36 ทีย่อมรบัว่าเคยมเีพศสมัพนัธแ์ลว้และกว่ารอ้ยละ 50 ยอมรบัการอยู่ก่อนแต่งของนักเรยีน 
นักศกึษา และอกีเกอืบรอ้ยละ 10 ของนักศกึษาอาชวีะและนักเรยีนระดบัอุดมศกึษาทีร่ะบุว่า ตนยงั
ไม่เคยมเีพศสมัพนัธย์งัคดิว่าตนจะมเีพศสมัพนัธก่์อนจบจากสถานศกึษา ที่ตนศกึษาอยู่ในปจัจุบนั 
(เครอืขา่ยวจิยัดา้นเดก็และการศกึษา. 2554: Online)  

หรอืงานวจิยัของโสพนิ หนูแก้ว (2545)  พบว่าวยัรุ่นในระดบัอุดมศึกษายอมรบัการอยู่
ดว้ยกนัโดยไมห่วงัว่าจะต้องแต่งงานกนัในอนาคตมากขึน้ โดยทีน่ักศกึษาชายส่วนใหญ่มทีศันคตวิ่า
การอยู่ด้วยกนัเป็นแบบไม่ผูกมดัและพรอ้มจะยุตคิวามสมัพนัธ์ได้ตลอดเวลา และระหว่างที่อยู่กบั
แฟนก็สามารถไปมหีญงิอื่นได้ นอกจากนี้นักศกึษาชายรอ้ยละ 67 ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
แต่งงาน ส่วนนกัศกึษาหญงิส่วนใหญ่ตดัสนิใจอยู่ดว้ยกนักบัแฟนและยอมเสยีตวัใหก้เ็พราะความรกั 
ขณะเดยีวกนักไ็มห่วงัผกูมดัถงึการแต่งงานและไมปิ่ดกัน้ตวัเองในการคบผูช้ายคนใหมเ่ช่นกนั  
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สอดคล้องกบั อมรวชิช์ นาครทรรพ์ (2549: 180) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กไทยมแีนวโน้มมี
เพศสมัพนัธ์เรว็ขึน้อย่างชดัเจน และที่น่าเป็นห่วงกว่านัน้ คอื ทศันคตทิี่ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนแต่งงาน การมกีิก๊หรอืมคีู่รกัมากกว่าหนึ่งคน ยอมรบัการท าแทง้ถ้าท้องโดยไม่ตัง้ใจ ตลอดจน
การอยูก่่อนแต่งโดยไมผ่กูมดั ทัง้นี้เนื่องจากสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไปประกอบกบัการยัว่ยุของสื่อ และ
การทีเ่ดก็มอีสิระในการใชช้วีติมากขึน้  

และจากรายงานสถานการณ์โรคของกองกามโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า กลุ่มอายุที่
ป่วยเป็นกามโรค สูงสุดคอื กลุ่มอายุ 15-24 ปี พบถงึรอ้ยละ 30  และพบในกลุ่มนักเรยีน นักศกึษา 
รอ้ยละ 2  และจากการรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มอีาการของกองควบคุมโรค พบว่า มี
ผูป้ว่ยเอดสท์ีเ่ป็นนกัเรยีนรอ้ยละ 1 ของจ านวนผูป้ว่ยทัง้หมด (อุบลรตัน์  ธนรจุวิงศ์: 2547)   

จากการศกึษาวจิยัของ พ.ญ.เบจพร  ปญัญายง พบว่า วยัรุ่นทีต่ ัง้ครรภเ์ป็นผลมาจากการ
ไม่ไดป้้องกนั พบว่า วยัรุ่นและเยาวชน อายุ 10 – 25 ปี จ านวน 1 ใน 3 ไม่ไดป้้องกนัการตัง้ครรภ์
เมือ่มเีพศสมัพนัธ ์(เบญจพร ปญัญายงค:์ 2554)  

สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวทิยาลยัมหดิล  กล่าวในทีป่ระชุมองคก์ารอนามยัโลก (WHO) เมื่อปี 2552 ระบุว่า ค่าเฉลีย่ของ
ผูห้ญงิตัง้ครรภท์ีม่อีายุต ่ากว่า 20 ปีของทัว่โลกอยู่ที ่ 65 ต่อ 1,000 คน  ส่วนค่าเฉลีย่ของผูห้ญงิใน
ทวปีเอเชยีอยู่ที ่56 ต่อ 1,000 คน    โดยประเทศไทยมผีู้หญงิตัง้ครรภ์ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 
70 ต่อ 1,000 คน ซึง่เป็นตวัเลขทีส่งูทีสุ่ดของประเทศในทวปีเอเชยี โดยการคลอดบุตรของวยัรุ่นนัน้
เกิดจากความตัง้ใจ ร้อยละ 40 ไม่ตัง้ใจและไม่แน่ใจ ร้อยละ 60 และเคยกระท าเพื่อให้แท้งบุตร     
รอ้ยละ 16.4  และรอ้ยละ 19 เคยคดิฆา่ตวัตาย (สุรยิเดว ทรปีาต:ี 2553)  

จากพฤตกิรรมและสถานการณ์ทางเพศของวยัรุ่นขา้งต้นสรุปได้ว่า พฤตกิรรมทางเพศของ
วยัรุน่ทีม่กัมเีรือ่งรกัใครท่ัง้ผูช้ายและผูห้ญงิหญงิ สนใจอย่างมากกบัเรื่องเพศ เกดิความอยากรูอ้ยาก
ลอง วยัรุ่นจงึมคีวามพรอ้มทัง้ทางร่างกายที่จะสบืพนัธุห์รอืก าเนิดทารกได ้ส่วนจติใจกม็คีวามเจรญิ
ทางเพศ เช่น มคีวามสนใจต่อเพศตรงข้าม อยากมคีู่รกัหรอืแฟน มคีวามรู้ทางเพศ   นอกจากนี้
สถานการณ์ทางเพศของวยัรุ่นผู้ชายและผู้หญงิ มแีนวโน้มมเีพศสมัพนัธ์เรว็ขึน้ มทีศันคตทิี่ยอมรบั
การมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน ยอมรบัการท าแทง้ถ้าทอ้งโดยไม่ตัง้ใจ ตลอดจนการอยู่ก่อนแต่งโดย
ไม่ผูกมดั จากสถานการณ์พฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นดงักล่าว ส่งผลใหเ้กดิปญัหาทัง้ต่อตวัวยัรุ่น 
ครอบครวั และสงัคม  

 
5. ผลกระทบจากการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น  

ดร.อมรวชิช์ นาครทรรพ ผู้อ านวยการสถาบนัรามจติติและผู้จดัการเครอืข่ายวจิยัด้าน
การศกึษา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) กล่าวว่า ปจัจุบนัวยัรุ่นตัง้แต่ระดบัมธัยมขึน้
ไปเริม่ยอมรบัเรื่องการมเีพศสมัพนัธ์กนัมากขึน้ ซึง่กเ็ป็นไปตามยุคสมยัและเป็นกระแสทีเ่กดิขึน้ทัว่
โลก ทีป่จัเจกบุคคลเริม่เรยีกรอ้งสทิธเิสรภีาพทีจ่ะสนองความต้องการของตน โดยไม่ยอมถูกผูกมดั
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อยู่ภายใต้กรอบหรอืจารตีของสงัคมเก่า ประกอบกบัแรงยัว่ยุของสื่อต่างๆ ที่ท าให้วยัรุ่นต้องการ
ปลดปล่อยแรงกดดนัทางเพศมากขึน้ ซึ่งดร.อมรวชิช ์ชีว้่าการมเีพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นในปจัจุบนั แม้
จะเป็นสิง่ทีว่ยัรุน่มองว่าเป็นเรือ่งธรรมดามากขึน้ แต่กม็ภียัและผลกระทบทีต่ามมาไดม้ากมายถงึ 10 
ประการที่ที่วยัรุ่นคดิจะใช้ชวีติเสรทีางเพศเกนิขอบเขต ภยัและผลกระทบดงักล่าวได้แก่ (อมรวชิช ์
นาครทรรพ. 2554: Online)  

1. ตัง้ครรภ ์ท าแทง้ และทอดทิง้บุตร  
ปจัจบุนัการตัง้ทอ้งในวยัเรยีนเนื่องจากการมเีพศสมัพนัธท์ีไ่ม่ระวงัหรอืไม่ตัง้ใจไดเ้พิม่มาก

ขึน้และน ามาซึง่ปญัหามากมาย นับตัง้แต่ปญัหาการท าแท้งของวยัรุ่นทัง้ทีไ่ปใช้บรกิารคลนิีคและที่
กนิยาเองสูงซึง่ปจัจุบนัสูงถงึกว่าปีละแสนราย การตัง้ท้องและท าแท้งยงัน ามาซึง่ชวีติการเรยีนทีพ่งั
พนิาศไป รวมไปถงึบางรายทีม่ไิดท้ าแทง้ กต็้องเริม่ชวีติการเป็นแม่ตัง้แต่วยัรุ่นทีย่งัขาดความพรอ้ม
และสรา้งปญัหาทัง้แม่และเดก็ ส าหรบัวยัรุ่นที่คดิว่าจะไม่มกีารตัง้ท้องเพราะอุปกรณ์คุมก าเนิดนัน้ 
จากงานวจิยัพบว่า แมก้ารใชถุ้งยางอนามยัเองกม็โีอกาสพลาดไดสู้งถงึ 20% หรอื 1 ใน 5 ครัง้ ที่มี
เพศสมัพนัธท์ีใ่ชถุ้งยางอนามยักย็งัมโีอกาสพลาดและตัง้ทอ้งได ้เนื่องจากคุณภาพของถุงยางเสื่อม
หรอืการใชไ้มถู่กตอ้ง ส่วนการใชย้าเมด็คุมก าเนิดกม็โีอกาสพลาดไดส้งูถงึ 5% 

2. เสีย่งต่อโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์
งานวิจยัทางการแพทย์ชี้ชดัว่า แม้จะมีการใช้ถุงยางอนามยัก็ยงัไม่สามารถปลอดจาก

โรคตดิต่อทางเพศต่างๆ เช่น โรคผวิหนงับรเิวณอวยัวะสบืพนัธุ์ รวมถงึโรคอื่นๆ เช่นโรคหนองใน ใน
หลายประเทศพบว่า กลุ่มวยัรุน่ 15-29 ปี เป็นกลุ่มทีเ่สีย่งต่อกามโรคสงูทีสุ่ด 

3. การเรยีนตกต ่า กระทบต่อการท างาน 
การมเีพศสมัพนัธข์องวยัรุ่นจะส่งผลการเรยีนและการท างาน งานวจิยัส่วนใหญ่พบว่า ผล

ของการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเรยีนและผลการเรยีนทีต่กต ่าลงดว้ย 
4. เสยีชื่อเสยีง  
หลายครัง้ที่การมเีพศสมัพนัธ์ที่ไม่เหมาะสมของวยัรุ่นต้องถูกเปิดเผย และสิง่ดงักล่าวได้

น าไปสู่การท าลายเกยีรตชิื่อเสยีง เช่น จะมคี ากล่าว “เสยีตวัแลว้” เป็นต้น และยงัท าภาพลกัษณ์ของ
วยัรุน่ เช่น จากเดก็ชายทีด่เูป็นสุภาพบุรษุทีน่่ารกักลายเป็น “เสอืผูห้ญงิ” ทีไ่มน่่าคบ เป็นตน้ 

5. เสีย่งต่อการมคีวามรกัทีฉ่าบฉวย รกัไมย่ัง่ยนื  
หรอือาจถูกหลอกซ ้าซาก วยัรุน่หญงิจะพบว่า ตนเองถูกหลอกใหร้กัหรอืหลงเพื่อทีแ่ลกกบั

การมเีพศสมัพนัธ์เป็นสื่อเพื่อใหไ้ด้ “สิง่ของ” หรอืสิง่ต่างๆ ทวียัรุ่นต้องการ วยัรุ่นจะเริม่คุ้นเคยกบั
การมเีพศสมัพนัธ์ตามความต้องการหรอืความใคร่มากกว่าความรู้สกึรกั ชนิกบัการใช้การมเีพศ
สมัพนัธเืป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสมัพนัธ ์ซึ่งท้ายทีสุ่ดความสมัพนัธ์ระหว่างวยัรุ่นจะมแีต่ความไม่
แน่นอนและไมย่ัง่ยนื 

6. เสีย่งต่อโรคซมึเศรา้ และฆา่ตวัตาย  
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จากการเปลี่ยนคู่บ่อยๆ ซึ่งจากงานวจิยัในสหรฐัอเมรกิาพบว่า วยัรุ่นที่มเีพศสมัพนัธ์เสรี
เปลี่ยนคู่นอนบ่อยโดยเฉพาะฝ่ายหญงิ ซึ่งในส่วนลกึยงัต้องการความผูกพนัมากกว่าเพศชาย มกั
เป็นฝา่ยถูกทิง้และอยู่ในภาวะซมึเศรา้มากกว่าคนทีไ่ม่ไดม้เีพศสมัพนัธเ์สรหีลายเท่า และจากสถติกิ็
พบว่า วยัรุน่ทีม่เีพศสมัพนัธเ์สรมีอีตัราการฆา่ตวัตายสงูกว่าวยัรุน่ทีไ่มไ่ดม้เีพศสมัพนัธเ์สรี 

7. เกดิทศันคตทิางลบต่อความรกัความสมัพนัธ ์
ประสบการณ์รกัฉาบฉวยจะเพาะบ่มทศันคตทิางลบต่อเพศตรงข้าม โดยฝ่ายชายก็มอง

เพศหญงิเป็นเพยีงเครือ่งสนองความใคร ่เท่าๆ กบัทีฝ่่ายหญงิกฝ็งัใจว่าผูช้ายเลวเหมอืนกนัหมด จน
ในทีสุ่ดกจ็ะกลายเป็นคนทีม่ท่ีาททีีส่รา้งปญัหาในการคบหาสมาคมกบัเพศตรงขา้ม 

8. คุณค่าในตวัเองลดลง  
การที่วยัรุ่นมเีพศสมัพันธ์เสรมีากขึ้นท าให้การมองเห็นคุณค่าตนเองเปลี่ยนไป การมี

เพศสมัพนัธร์ะหว่างวยัรุ่นส่งผลใหว้ยัรุ่นมองกจิกรรมทางเพศเป็นเพยีง “การแลกเปลี่ยน” อารมณ์
และวตัถุทางเพศ ยิง่เมือ่มบี่อยครัง้ขึน้การเคารพและเหน็คุณค่าตนเองกจ็ะยิง่น้อยลง 

9. ปฏเิสธคนดีๆ   
วยัรุ่นบางคนอาจจะปฏเิสธตวัเองเมื่อมโีอกาสพบคนที่ดจีรงิๆ เนื่องจากความรู้สกึดูถูก

ตัวเองหรอืต้องพยายามปิดบังเบื้องหลังตนเอง โดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะมีความรู้สึกว่าตนเองมี
ประสบการณ์ไม่ดหีรอืไม่มคี่าเพยีงพอ ในทางตรงกนัขา้มฝ่ายชายเองเมื่อพบผูห้ญงิดีๆ  ก็อาจเสีย่ง
ต่อไดร้บัการปฏเิสธจากผูห้ญงิดีๆ  เช่น กนั เพราะถอืว่า ผูช้ายคนน้ีไมด่มีากพอทีค่วรคบหา 

10. ชวีติครอบครวัไมป่ระสบความส าเรจ็   
อนัเน่ืองมาจากความทรงจ าทีเ่ลวรา้ยในวยัรุน่ของกนัและกนั ท าใหเ้กดิความไม่ไวว้างใจใน

การไม่เคารพกนั หรอือาจท าลายชวีติคู่อนัเนื่ องมาจากภาวะเจบ็ป่วยจากกามโรคหรอืการท าแทง้ที่
ท าลายภาวะเจรญิพนัธข์องตนเอง 

จะเหน็ได้ว่าผลกระทบจากการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นนัน้มมีากมาย นอกจาก
ส่งผลโดยตรงกบัตวัวยัรุ่นเอง เช่น เกิดความรู้สกึละอายใจ  เสยีความภาคภูมใิจในชวีติ ตัง้ครรภ ์
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์และการไม่เป็นทีย่อมรบั การดูหมิน่เหยยีดหยามจากสงัคมแลว้ ยงัส่งผล
กระทบต่อสงัคมก่อให้เกดิปญัหามากมาย  เช่น การท าแทง้ การมพี่อแม่วยัรุ่นทีย่งัไม่พรอ้มจะเป็น
พ่อแม ่เป็นตน้ ดงันัน้การทราบถงึกระบวนการน าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส จะมสี่วนส าคญัที่
จะก่อใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถแก้ไขพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นได ้ดงัจะ
กล่าวถดัไป 
 
6. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมกบัพฤติกรรมวยัรุ่น  

6.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social Learning Theory)  
ทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 3 

ตวัในลกัษณะที่ก าหนดซึ่งกนัและกนัของปจัจยัทางพฤติกรรม (B) สภาพแวดล้อม (E) และปจัจยั
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ส่วนบุคคล (P) ที่มผีลต่อการเรยีนรู้และการกระท า ตามแนวคดิพื้นฐานของทฤษฎกีารเรยีนรูท้าง
ปญัญาสงัคมของแบนดูรานัน้ แบนดูรามคีวามเชื่อว่า พฤตกิรรมของคนเรานัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นและ
เปลีย่นแปลงไปเน่ืองจากปจัจยัทางสภาพแวดลอ้มแต่เพยีงอย่างเดยีว (ประทปี จนิงี.่ 2540) หากแต่
จะตอ้งมปีจัจยัส่วนบุคคล (ปญัญา ชวีภาพ และสิง่ภายในอื่นๆ) ร่วมดว้ย และการร่วมของปจัจยัส่วน
บุคคลนัน้จะต้องร่วมกนัในลกัษณะที่ก าหนดซึ่งกนัและกนั (Reciprocal Determinism) กบัปจัจยั
ทางดา้นพฤตกิรรมและสภาพแวดลอ้ม (สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ. 2550) ซึง่สามารถเขยีนเป็นภาพได้
ดงันี้ 

 
                                                          

 
 
 

                                                                            
                                                                              
 
ภาพประกอบ 2  ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะทีก่ าหนดซึง่กนัและกนัของปจัจยัทาง

พฤตกิรรม (B) สภาพแวดลอ้ม (E) และปจัจยัส่วนบุคคล (P) ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูแ้ละการกระท า 
 

ทีม่า : แบนดูร่า (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ. 2550 ;อ้างองิจาก Bandura ,A. 1977. Social 
Learning theory. pp. 6 ) 

 
 6.2 ปัจจยัส่วนบคุคล (P)   

จากทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม ปจัจัยส่วนบุคคล (P) เป็นปจัจัยแรกที่แบนดูร่าได้
ความส าคญั ปจัจยัส่วนบุคคลสามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะทางกายภาพ เช่น เพศ อายุ และลกัษณะ
ทางจติใจ เช่น สตปิญัญา การรบัรูค้วามสามารของตนเอง การก ากบัตนเอง แรงจูงใจ บุคลกิภาพ 
การเหน็คุณค่าของตนเอง และสุขภาพจติ เป็นต้น ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัได้สนใจปจัจยัส่วนบุคคล
เรื่องทศันคต ิและประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ เพื่อท าให้เกดิความเขา้ใจถึงปจัจยัส่วนบุคคลที่
สามารถก าหนดพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ผู้วจิยัจงึได้รวบรวมข้อมูลและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งดงันี้  

6.2.1 ทศันคติต่อการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
  6.2.1.1 ความหมายของทศันคติ  
ทัศนคติ (Attitude) มาจากค าว่า“Aptus”ในภาษาลาตินซึ่งตรงกับค าว่าเหมาะเจาะ   

(Fitness ) หรอืการปรุงแต่ง ( Adapted ness ) ทศันคต ิเป็นพฤตกิรรมการเตรยีมพรอ้มทางสองใน

P 

B E 
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การที่จะกระท า ซึ่งจะบ่งบอกหน้าที่ของสภาวะจติใจหรอืสภาพของอารมณ์ที่สลบัซบัซ้อน ก่อนที่
คนเราจะตดัสนิใจอยา่งใดอยา่งหน่ึงในการแกป้ญัหา โดยส่วนใหญ่แลว้จะขึน้อยู่กบัทศันคตทิีจ่ะคงไว้
ซึ่งสิ่งที่ตนเองมปีระสบการณ์มาก เพื่อที่จะรกัษาทศันคติที่ถูกต้องไว้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ความถูกต้องหรอืไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรตามระดบัความเชื่อหรอืระดบัความรูส้กึที่มต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 
จะเหน็ไดว้่าทศันคตเิป็นนามธรรมทีเ่ป็นพฤตกิรรมภายในของคนเรา (ศกัดิ ์สุนทรเสณ.ี 2528: 1)   

ทศันคติเป็นจติลกัษณะที่เกิดขึ้นจากการได้รบัผลดีหรอืผลเสียในเหตุการณ์หนึ่ง หรอื
เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมหนึ่ง ท าใหบุ้คคลสามารถคาดถงึประโยชน์หรอืโทษทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้กีจาก
เหตุการณ์ชนิดเดยีวกนั หรอืพฤตกิรรมชนิดเดยีวกนัทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ในอนาคต ทศันคตเิป็นรากฐาน
ของพฤตกิรรม การทราบทศันคตขิองบุคคลหนึ่งหรอืกลุ่มหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทางลดัในการ
ทีจ่ะเขา้ใจพฤตกิรรมของบุคคลนัน้ในสถานการณ์ต่างๆ (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ. 2524: 22)  

 6.2.1.2 องคป์ระกอบของทศันคติ  
ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ (2523)ไดอ้ธบิายถงึองคป์ระกอบของทศันคตวิ่าม ี3 องคป์ระกอบ

ดงันี้ คอื  
1.องคป์ระกอบดา้นความรู ้หรอืความคดิ (Cognitive Component) หมายถงึ ทศันคตขิอง

บุคคลที่มต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใดนัน้ จะต้องประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกบัสิง่นัน้เป็นล าดบัแรก และความรู้
หรอืความเชื่อถอืทีใ่ชป้ระเมนิสิง่นัน้  

2.องคป์ระกอบดา้นความรูส้กึ (Effective  Component) หมายถงึ ความรูส้กึชอบหรอืไม่
ชอบ พอใจหรอืไม่พอใจ ความรูส้กึนัน้จะเกดิขึน้โดยอตัโนมตั ิเมื่อบุคคลมคีวามรูเ้กี่ยวกบัคุณหรอื
โทษของสิง่นัน้แลว้ 

3.องค์ประกอบดา้นความพรอ้มที่จะกระท า (Action Tendency Component) หมายถงึ 
ความพรอ้มหรอืความโน้มเอยีงทีบุ่คคลนัน้จะประพฤตปิฏบิตัเิมื่อบุคคลมคีวามรูเ้ชงิประมาณค่าและ
มคีวามรูส้กึชอบ ไม่ชอบสิง่นัน้แล้ว สิง่ที่ตามมาคอื ความพร้อมในการกระท าการที่สอดคล้องกบั
ความรูส้กึของตนต่อสิง่นัน้  

 6.2.1.3 มิติของทศันคติ  
ศกัดิ ์ สุนทรเสนี (2528: 6) กล่าวว่า โดยทัว่ไปแลว้ “ทศันคต”ิ มคีุณสมบตัมิากมายหลาย

อยา่ง ถา้เรามองทศันคตใินแง่ของมติ ิ(Dimension) ต่างๆจะสามารถมองทศันคตไิดล้กึซึง้ยิง่ขึน้และ
เขา้ใจทศันคตไิดด้ขีึน้ การมองทศันคตใินแงห่รอืมติต่ิางๆนัน้ท าไดห้ลายวธิ ีอย่างไรกด็มีติทิีน่่าสนใจ 
และสมควรกล่าวถงึม ี7 ประการคอื  

1.ดา้นความเข้มขน้ (Intensity) คอื มลีกัษณะอื่นๆของทศันคตเิขา้มาประกอบ ท าให้เกดิ
ความเขม้ขน้ ส่วนมากมกัจะมสีิง่อื่นๆเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ความมัน่ใจ ความส าคญัของจุดมุ่งหมาย
ที่มต่ีอวตัถุของทศันคต ิเช่น ทศันคตต่ิอบดิามารดาของเราย่อมเขม้ขน้กว่าทศันคตต่ิอบดิามารดา
ของคนอื่น  
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2.ดา้นขนาดหรอืปรมิาณ (Magnitude) คอื ปรมิาณการชอบหรอืไม่ชอบว่ารุนแรงเพยีงใด 
คอืชอบมาก ชอบน้อยหรอืไมช่อบเลย  

3.ด้านความเด่น (Salience) คอื ความพร้อมที่จะแสดงทศันคติต่อสิ่งใดสิง่หนึ่ง เช่น เรา
เป็นคนไทยนบัถอืพุทธศาสนา เมือ่มคีนมาว่าพุทธศาสนาไมด่ ีเราพรอ้มทีจ่ะตอบโต้ 

4.ด้านความเป็นแกนส าคญัของชวีติ (Centrality) คอื ทศันคตบิางอย่างมสีถานภาพที่สูง
มาก การทีบุ่คคลมองโลกมองชวีติจะใชท้ศันคตนิี้เป็นหลกัในการมองทศันคต ิ 

5.ดา้นมติทิัง้สามขององคป์ระกอบทศันคต ิคอื ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ดา้นความรูส้กึและ
ดา้นการกระท า (Cognitive,Affective and Action- Tendency Trichotomy) การมองทศันคตทิัง้สาม
นี้เป็นการมองในด้านความเชื่อความคิดเห็น ในความรู้สึกและในด้านการกระท าหรอืพฤติกรรม
นัน้เอง 

6.ดา้นจติส านึก (Consciousness) ตามมตินิี้ ทศันคตจิะถูกมองว่า ทศันคตนิัน้อยู่ในสภาวะ
จติส านึกหรอืจติไรส้ านึก หรอือยูใ่นส านึกเพยีงบางส่วนหรอืไมอ่ยา่งไร  

7.ด้านความมัน่คง (Stability) การพจิารณาทศันคตติามมตินิี้ก็ดูได้จากว่าทศันคตินัน้ๆมี
ความทนทานยดืหยุน่ หรอืยากงา่ยต่อการเปลีย่นแปลงมากน้อยขนาดไหนอยา่งไร  

มติทิัง้ 7 ทีก่ล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งทีส่ามารถจะใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับทัศนคติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการศึกษาเกี่ยวกับการวดัทัศนคติมติิเหล่านี้จะมี
ประโยชน์มาก  

 6.2.1.4 การเกิดทศันคติ  
ฟอสเตอร ์(นิศารตัน์  ทองอุปการ. 2538: 21-22; อ้างองิจาก Foster.1952: 119)ไดส้รุป

แนวคดิเกีย่วกบัการเกดิทศันคตวิ่าขึน้อยูก่บัปจัจยั 2 ประการ คอื  
1.ประสบการณ์ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ของ บุคคล หรอืสถานการณ์ ก่อใหเ้กดิทศันคตใินตวับุคคล

จากการทีไ่ดพ้บเหน็ คุ้นเคย ทดลอง ซึง่ถอืว่าเป็นประสบการณ์โดยตรง (Direct Experience) และ
การไดย้นิ ไดฟ้งั หรอืไดอ่้าน แต่ไมไ่ดท้ดลองพบเหน็คุน้เคยดว้ยตนเอง ถอืว่าเป็นประสบการณ์โดย
ออ้ม (Indirect Experience) 

2.ค่านิยมและการตัดสินค่านิยม เนื่องจากแต่ละกลุ่มมคี่านิยม และการตัดสินค่านิยม
แตกต่างกนั โดยขึน้อยูก่บัวฒันธรรม ค่านิยม หรอืมาตรฐานของกลุ่มทีบุ่คคลนัน้รว่มใชช้วีติอยู ่ 

อพัพอรท์ (สุรศกัดิ ์ เอื้อมเกบ็. 2541: 14-15; อ้างองิจาก Allport. 1985: 8)  เสนอความ
คดิเหน็ว่าทศันคตเิกดิจากการเรยีนรู้และประสบการณ์ของบุคคล ทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่งของคน
เกดิขึน้ได ้ตามเงือ่นไข  4  ประการ คอื  

1.กระบวนการเรยีนรูท้ีไ่ด้จากการเพิม่พูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคดิ
ต่างๆ เช่น ทศันคต ิจากครอบครวั โรงเรยีน คร ูการเรยีนการสอน และอื่นๆ  

2.ประสบการณ์ส่วนตวัขึน้อยู่กบัความแตกต่างของบุคคล ซึง่มปีระสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
ไป นอกจากประสบการณ์ของคนจะสะสมขึ้นเรื่อยๆแล้ว ยงัท าให้มกีระสวนเป็นของตวัเองด้วย 
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ดงันัน้ทศันคตบิางอย่างจงึเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคลแลว้แต่พฒันาการและความเจรญิเตบิโต
ของคนๆนัน้  

3.การเลยีนแบบ การถ่ายทอดทศันคตขิองคนบางคน ได้มาจากการเลยีนแบบ ทศันคติ
ของคนอื่นทีต่นพอใจ เช่น พ่อแม ่พีน้่อง และบุคคลอื่นๆ  

4.อิทธิพลของกลุ่มสังคม คนย่อมมีทัศนคติคล้อยตามกลุ่มสังคมที่ตนอาศัยอยู่ตาม
สภาพแวดลอ้ม เช่น ทศันคตต่ิอศาสนา สถาบนัต่างๆ เป็นตน้  

โดยสรปุ ความหมายของ ทศันคต ิเป็นเรือ่งภายในจติใจ ความรูส้กึ มผีลมาจากการเรยีนรู้
และประสบการณ์ของบุคคล ที่จะก่อให้เกดิแนวโน้มพฤตกิรรมของบุคคลที่จะแสดงออก ต่อบุคคล 
หรอืสถานการณ์หนึ่งๆ ซึ่งอาจจะเป็นในแนวทางด้านบวก ลบ หรอืเป็นกลางก็ได้  ทศันคติมี
องคป์ระกอบ 3 ดา้นคอืด้านความรู ้หรอืความคดิ (Cognitive Component) คอืความรูห้รอืความ
เชื่อถอืที่ใช้ประเมนิสิง่นัน้ ด้านความรูส้กึ (Effective Component) คอื ความรูส้กึชอบหรอืไม่ชอบ 
พอใจหรือไม่พอใจต่อสิ่งนัน้ และสุดท้ายด้านความพร้อมที่จะกระท า (Action Tendency 
Component) คอื ความพรอ้มในการกระท าการที่สอดคลอ้งกบัความรูส้กึของตนต่อสิง่นัน้  ทศันคติ
เกดิขึน้ไดจ้าก ประสบการณ์ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ของ บุคคล หรอืสถานการณ์ ซึง่ถอืว่าเป็นประสบการณ์
โดยตรง และเกดิจากค่านิยมและการตดัสนิค่านิยม เพราะแต่ละกลุ่มมคี่านิยม และการตดัสนิค่านิยม
แตกต่างกนั โดยขึน้อยูก่บัวฒันธรรม ค่านิยม หรอืมาตรฐานของกลุ่มทีบุ่คคลนัน้ร่วมใชช้วีติอยู่  การ
ทราบทัศนคติของบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นทางลัดในการที่จะเข้าใจ
พฤตกิรรมของบุคคลนัน้ในสถานการณ์ต่างๆ เพราะทศันคตเิป็นรากฐานของพฤตกิรรม 

6.2.2 ทศันคติต่อความรกัและการมีเพศสมัพนัธ ์
เปพรแูละฮลิ (ประไพพรรณ ภูมวิุฒสิาร. 2530 อ้างองิจาก Peplau Rubin และ Hill 1977) 

ศกึษาเจตคตดิา้นความรกักบัการมเีพศสมัพนัธข์องหนุ่มสาวจ านวน 231 คู่ พบว่าเจตคตต่ิอความรกั
และการมเีพศสมัพนัธส์ามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คอื  

1. Sexually Traditional (หวัเก่า) วยัรุ่นกลุ่มนี้จะมลีกัษณะเชื่อในเรื่องประเพณีทีป่ฏบิตัิ
ตามกนัมา โดยคดิว่าการแต่งงานต้องมาก่อนการมเีพศสมัพนัธท์างเพศ ซึง่ความเชื่อของวยัรุ่นกลุ่ม
นี้มกัมพีืน้ฐานมาจากจรยิธรรมในสงัคมและความเชื่อทางศาสนา       

2. Sexually Moderate (ทางสายกลาง) วยัรุ่นกลุ่มนี้มคีวามเชื่อว่าความรกัไม่จ าเป็นต้อง
แต่งงาน เพราะฉะนัน้จะเหน็ได้ว่าวยัรุ่นทีม่ทีศันคตเิช่นนี้จะอยู่ด้วยกนัและมเีพศสมัพนัธ์กนัโดยไม่
จ าเป็นตอ้งแต่งงานเป็นพธิกีาร วยัรุน่กลุ่มนี้มกัคดิว่าการมเีพศสมัพนัธท์างเพศเป็นทางหนึ่งของการ
เพิม่เตมิการแสดงความรกั                            

3. Sexually Liberal (เสรนีิยม)วยัรุ่นกลุ่มนี้เชื่อว่าการมเีพศสมัพนัธ์ทางเพศโดยไม่
จ าเป็นต้องมคีวามรกัไม่ใช่สิง่ผดิเป็นเรื่องของความสนุกสนานและเป็นทางหนึ่งทีจ่ะเรยีนรูเ้พื่อที่จะ
รกัคนอื่น ฉะนัน้วยัรุน่กลุ่มน้ีจะมเีพศสมัพนัธก์บัเพศตรงขา้มแมว้่าจะเพิง่รูจ้กักนั 
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สรุปได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วยความรู้ความคิด ความรู้ สึก และแนวโน้มการเกิด
พฤตกิรรม ซึ่งแนวโน้มทศันคตต่ิอเรื่องความรกัและการมเีพศสมัพนัธ์ ในปจัจุบนัของวยัรุ่นไทยใน
แบบ Sexually Traditional (หวัเก่า) คอื วยัรุ่นกลุ่มนี้จะมลีกัษณะเชื่อในเรื่องประเพณีทีป่ฏบิตัติาม
กนัมา โดยคดิว่าการแต่งงานตอ้งมาก่อนการมเีพศสมัพนัธท์างเพศ ซึง่ความเชื่อของวยัรุ่นกลุ่มนี้มกั
มีพื้นฐานมาจากจริยธรรมในสังคมและความเชื่อทางศาสนา  ลดน้อยลงเรื่อยๆในสังคมไทย
เนื่องมาจากสภาพสงัคม วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป และอทิธพิลจากสื่อมวลชนในรปูแบบต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นโทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร และอินเตอรเ์น็ต ส่งเสรมิพฤตกิรรมดงักล่าวลดน้อยลง 
ในขณะทีท่ศันคตต่ิอเรื่องความรกัและการมเีพศสมัพนัธ ์Sexually Moderate (ทางสายกลาง) ทีเ่ชื่อ
ว่าความรกัไม่จ าเป็นต้องแต่งงาน  วยัรุ่นกลุ่มนี้มกัคดิว่าการมเีพศสมัพนัธท์างเพศเป็นทางหนึ่งของ
การเพิม่เตมิการแสดงความรกั และทศันคติต่อเรื่องความรกัและการมเีพศสมัพนัธใ์นแบบ Sexually 
Liberal (เสรนีิยม)ทีเ่ชื่อว่าการมเีพศสมัพนัธท์างเพศโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรกัไม่ใช่สิง่ผดิเป็นเรื่อง
ของความสนุกสนานและเป็นทางหนึ่งที่จะเรยีนรูเ้พื่อที่จะรกัคนอื่น มเีพศสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม
แมว้่าจะเพิง่รูจ้กักนั ไดค้บืคลานเขา้มาแทนทีใ่นสงัคมไทย  

การวจิยัครัง้นี้ หากทราบถงึทศันคตต่ิอเรื่องความรกัและการมเีพศสมัพนัธข์องวยัรุ่น กจ็ะ
ท าใหเ้ขา้ใจถงึ ความคดิ ความรูส้กึ รวมทัง้การใหค้วามหมายต่อเรื่องความรกัและการมเีพศสมัพนัธ์
ของวยัรุ่นได้ลกึและชดัเจนมากขึ้น เพราะหากทราบถึงทศันคติก็ทราบถึงแนวโน้มในการเกิด
พฤติกรรมได้เช่นกนั และจากการรวบรวมงานวจิยัพบว่า มกีารศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณหลายชิ้นที่
ศกึษาเรื่องทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น พบว่าเพศชายและเพศหญงิมทีศันคติ
ต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสแตกต่างกนั และพบว่ามกีารยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่
มากขึน้ทัง้เพศชายและเพศหญงิ ซึง่มขีอ้มลูดงันี้  

6.2.3  งานวิจยัทศันคติต่อการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส 
จากการศกึษาในอดตีของ โรบนิสนัและแจ๊สดกิ้า (Robinson & Jedlicka. 1982) ที่ได้

ศกึษาการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรมทางเพศของนักเรยีนในมหาวทิยาลยัตัง้แต่ปี 1965 ถงึ 
1980 พบว่านักศึกษาชายมเีจตคติทางบวกต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมากว่าเพศหญิง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัหลายชิน้ในปจัจบุนัทีพ่บว่า วยัรุน่ชายและวยัรุ่นหญงิมทีศันคตทิางบวกต่อการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเพิ่มมากขึ้น โดยที่ว ัยรุ่นชายมีทัศนคติทางบวกกว่าวัยรุ่นหญิง เช่น 
กรรณิการ์  เศรษฐ ี(2553) ได้ศึกษาเปรยีบเทยีบเจตคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรสของ
วยัรุ่นชายหญงิตอนต้นและตอนปลาย จ านวน 600 คน พบว่าวยัรุ่นชายมเีจตคตทิางบวกต่อการมี
เพศสมัพนัธก่์อนการสมรสมากกว่าวยัรุ่นหญงิ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และวยัรุ่นตอน
ปลายมเีจตคตทิางบวกต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสมากกว่าวยัรุ่นตอนต้น อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 เช่นกนั หรอืงานวจิยัของ ณฐัวด ีวธิธีรรม (2539) ไดศ้กึษาเรื่องทศันคตต่ิอการ
มเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสของนกัเรยีนวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักเรยีนชายมทีศันคติ
ต่อการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสดีกว่านักเรยีนหญิง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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นักเรยีนวยัรุ่นตอนปลายมทีศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสดกีว่านักเรยีนวยัรุ่นตอนต้น หรอื
งานวจิยัของ วรญัญู กุลดลิก (2541) ได้ศกึษาทศันคตใินการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของนิสติ
มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 พบว่า นิสติชายยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสมากกว่าเพศหญงิ กลุ่มที่มอีายุมากกว่า 20 ปี จะยอมรบัมากกว่ากลุ่มทีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี 
ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าผู้ชายมทีศันคตต่ิอเรื่องเพศไปในทศิทางบวกกว่าผู้หญงิ นอกจากนี้ผู้ชายและ
ผูห้ญงิมจีดุมุง่หมายในเรือ่งเพศแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาดา เอี่ยมแยม้ (2548)  
ไดศ้กึษาเจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสทีแ่ตกต่างกนัระหว่างชายและหญงิ พบว่า ผูช้าย
ส่วนใหญ่มองว่า การมเีพศสมัพนัธไ์มจ่ าเป็นต้องมกีบัคนรกัหรอืแฟนสามารถมกีบัใครกไ็ดท้ีไ่ม่ไดร้กั 
เพราะเป็นไปเพื่อระบายความตอ้งการทางเพศเท่านัน้ และมองผูห้ญงิเป็นเพยีง “เครื่องระบายความ
ตอ้งการทางเพศ” เท่านัน้ แต่กลบักนัผูห้ญงิกลบัใหค้วามส าคญักบัเรือ่งความรกัมากกว่าเพศสมัพนัธ ์
และกลุ่มตัวอย่างหญิงทุกคนต่างเคยมเีพศสมัพนัธ์กับคนรกัมาแล้วด้วยเหตุผล คือ กลวัว่าหาก
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้วจะท าให้ฝ่ายชายไปมีคนอื่น แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงใช้
เพศสมัพนัธ์เป็น “เครื่องมอืแสดงความเป็นเจา้ของและเป็นเครื่องมอืผูกมดัฝ่ายชายให้อยู่กบัตน” 
แสดงใหเ้หน็ถงึเจตคตขิองผูช้ายและผูห้ญงิต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสทีแ่ตกต่างกนั  ซึ่งความ
แตกต่างดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   นิมติ มัง่มทีรพัย ์ (2542) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์
ระหว่างเพศก่อนแต่งงานของวยัรุ่น ผลการศกึษาพบว่า เจตคติต่อความสมัพนัธ์ระหว่างเพศที่
น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงานของวนัรุ่นยงัคงยดึมัน่และอยู่บนรากฐานของคตินิยม  
ความเชื่อตามแนวบรรทดัฐานของสงัคมเป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนใหญ่มคีติความเชื่อ ในระบบ
มาตรฐานเชงิซอ้นในเรื่องเพศ (Double Standard) ในสงัคมไทย คอื ยอมรบัและใหอ้สิรเสรทีางเพศ
แก่ผูช้ายมากกว่าผูห้ญงิ โดยรบัไดห้ากเพศชายมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรส แต่เป็นเรื่องทีผ่ดิหาก
เพศหญงิมพีฤตกิรรมนัน้ หรอืในงานวจิยัของ มวั และโรเชนเทล (Moore and Rosenthal.1993:11) 
ก็ได้สนับสนุนข้อแตกต่างดงักล่าว คอื เจตคติของวยัรุ่นชายหญิงเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสว่ามคีวามแตกต่างกนั โดยวยัรุ่นหญงิมเีจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์ว่า เป็นการแสดงออกถงึ
ความรกัต่อคนที่รกั แต่ในวยัรุ่นชายมเีจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธ์ว่าเป็นเรื่องตื่นเต้น ท้าทาย และ
ต้องการมปีระสบการณ์ทางเพศก่อนสมรส หรอืงานวจิยัของ ขนิษฐา  โพชนุกูล (2522: 22)  ได้
ศกึษาวจิยัเรื่อง การยอมรบัพฤตกิรรมทางเพศในเรื่องเจตคตขิองนักศกึษาในมหาวทิยาลยัต่อการ
เลอืกคู่ครองและการวางแผนครอบครวั พบว่า พบว่า นักศกึษาหญงิส่วนใหญ่รอ้ยละ 68.10 เหน็ว่า
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานเป็นเรื่องเสยีหาย ในขณะทีน่ักศกึษาชายส่วนใหญ่ รอ้ยละ 
59.42 เหน็ว่าไมใ่ช่เรือ่งเสยีหาย  

จะเห็นได้ว่าเพศชายจะมทีศันคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสแตกต่างจากเพศหญิง 
โดยที่เพศชายจะมทีศันคตทิางบวกต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมากกว่าเพศหญงิ แนวโน้มทัง้
ชายและหญงิจะมทีศันคตทิางบวกต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสสูงขึน้ และวยัรุ่นทีม่อีายุมากขึน้จะ
ท าให้มทีศันคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสทางบวกมากกว่ากลุ่มที่มอีายุน้อย นอกจากนี้ยงั
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พบว่าในสงัคมไทย เจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในผูห้ญงิและผูช้ายนัน้แตกต่างกนั คอื จะ
ยอมรบัและให้อสิรเสรทีางเพศแก่ผู้ชายมากกว่าผู้หญงิ โดยยอมรบัได้หากเพศชายมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนการสมรส แต่เป็นเรื่องที่ผดิหากเพศหญงิมพีฤตกิรรมนัน้  นอกจากนี้ยงัพบว่าผูช้ายส่วนใหญ่
มองว่า การมเีพศสมัพนัธไ์ม่จ าเป็นต้องมกีบัคนรกัหรอืแฟนสามารถมกีบัใครก็ได้ที่ไม่ได้รกั เพราะ
เพื่อระบายความต้องการทางเพศ และมองผู้หญงิเป็นเพยีง “เครื่องระบายความต้องการทางเพศ” 
เท่านัน้ แต่กลบักนัผูห้ญงิกลบัใหค้วามส าคญักบัเรื่องความรกัมากกว่าเพศสมัพนัธ ์ซึ่งแสดงใหเ้หน็
ถงึเจตคตขิองผูช้ายและผูห้ญงิต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสทีแ่ตกต่างกนั   

นอกจากทศันคตทิีเ่ป็นตวัแปรส าคญัส่วนบุคคลทีท่ าใหเ้ราทราบถงึความคดิ ความรูส้กึและ
แนวโน้มพฤติกรรมการมเีพศสัมพนัธ์ก่อนสมรสแล้ว ปจัจยัส่วนบุคคลตัวถัดไปที่มคีวามส าคัญ
เช่นกนักค็อื ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ีผ่่านมาจะท าใหเ้ราทราบถงึสถานการณ์ แนวโน้มการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่ชายและวยัรุน่หญงิเช่นกนั ดงังานวจิยัทีร่วบรวมมาดงันี้   

6.2.4 งานวิจยัประสบการณ์การมีเพศสมัพนัธ์กบัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส 
จากการศกึษาของ ปราณี  วทิยารงัษีพงษ์ (2552) ที่ศึกษาเจตคตต่ิอพฤติกรรมการมี

เพศสมัพนัธก่์อนสมรสของนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักศกึษาอายุ 18 
ปีขึน้ไปจ านวน 400 คน ซึ่งเป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชายรอ้ยละ 55.8 พบว่าเกอืบครึง่ของกลุ่ม
ตวัอย่างเคยมปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ นอกจากนี้พมิลพรรณ  อสิรภกัด ี(2540) ศกึษาระดบั
การศกึษา ทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานของเยาวชนในเขตชนบท 
พบว่า รอ้ยละ 80 ของเยาวชนอายุ 20-24 ปี เริม่มพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน หรอื
จากการศกึษาของ แดกซี่ (ดารณี เลศิปีตวิาณิชย์, 2546 อ้างองิจาก Daccy. 1980) ที่ศึกษา
เปรยีบเทยีบพฤติกรรมทางเพศของวยัรุ่นจากปี 1931-1970 พบว่า วยัรุ่นตอนปลายหรอืในระดบั
มหาวิทยาลยัในปี 1970 มปีระสบการณ์ทางเพศมากกว่าวยัรุ่นสมยัก่อนหน้านัน้ และผู้หญิงก็มี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่มากขึน้กว่าผูช้าย และยงัมแีนวโน้มทีจ่ะมปีระสบการณ์ทางเพศเรว็ขึน้ทัง้
ในวยัรุน่หญงิและวยัรุน่ชายอกีดว้ย   

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าวัยรุ่นหญิงและชายจะมีประสบการณ์การมี
เพศสมัพนัธ์  มปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส และแนวโน้มยงัจะมปีระสบการณ์การมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่มากขึน้อกีดว้ยทัง้วยัรุ่นทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครและวยัรุ่นในเขตชนบท 
โดยทีว่ยัรุน่หญงิมปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่มากขึน้กว่าผูช้าย  

6.3 ปัจจยัส่ิงแวดล้อม  
นอกจากปจัจยัส่วนบุคคลทีส่ามารถเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส

แลว้ แบนดูร่าได้ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัสิง่แวดล้อมเช่นเดยีวกนั ในส่วนน้ีผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคดิ 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปจัจยัสิง่แวดล้อม ได้แก่ อทิธพิลจากเพื่อน อทิธพิลจากสื่อมวลชน สถานที่
พกัอาศยั ทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ดงัน้ี  
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6.3.1 แนวคิดอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน 
เมื่อเดก็โตขึน้ นอกจากครอบครวัทีถ่อืไดว้่าเป็นหน่วยพื้นฐานของเดก็ที่จะหล่อหลอมและ

สนับสนุนพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กแล้ว อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนก็มีความส าคัญ ในการที่จะ
เชื่อมต่อระหว่างครอบครวัซึง่ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยบดิามารดา ผูป้กครอง กบัอทิธพิลของกลุ่มเพื่อนที่มี
ผลต่อพฤตกิรรมของวยัรุ่น การกระท าหรอืการปฏบิตัขิองพ่อแม่ (Parenting practices) จะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของวยัรุ่น (Adolescent’s behaviors) และเมื่อวยัรุ่นได้เข้ากลุ่มกบัเพื่อน (Crowd 
affiliation) กจ็ะไดร้บับรรทดัฐานของกลุ่มและแรงกดดนัจากเพื่อน (Crowd norm & Peer pressure) 
ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมวยัรุ่น (Adolescent’s behaviors) เช่นกนั ดงัในงานวจิยัของบราวน์; และ
คนอื่นๆ (สทิธพิงศ ์วงศว์วิฒัน์.2548: 23-24 อา้งองิจาก Brown; et al. 1988) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 อทิธพิลของกลุ่มเพื่อนทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของวยัรุ่น 
 

ทีม่า : บราวน์; และคนอื่นๆ (สทิธพิงศ์ วงศ์ววิฒัน์.2548 :23-24 อ้างองิจาก Brown; et 
al.1988. Parenting practices practices and Peer group affiliation in adolescent. pp.467-482 ) 

 
ในระยะของวยัรุ่น การรบัรูบ้รรทดัฐานในกลุ่มเพื่อนมคีวามส าคญัอย่างมาก เพราะเพื่อนมี

อทิธพิลอยา่งมากต่อการท ากจิกรรม หรอืตดัสนิใจใดๆ และมกัเป็นแหล่งขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่อง
ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรกัและเพศสมัพนัธ์ โดยเพื่อนในกลุ่มเดยีวกนัมกัมลีกัษณะคล้ายๆกนั 
และมรีุ่นราวคราวเดยีวกนั ฟิสเซอร์และฟิสเซอร ์(สทิธพิงศ์ วงศ์ววิฒัน์.2548: 23-24 อ้างองิจาก 
Fisher & Fisher, 1992) วยัรุ่นมกัจะเลอืกสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนและใหเ้พื่อนเป็นแหล่งส าคญัที่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการสรา้งเจตคตใินการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่ 

สุชา  จนัทรเ์อม (2536) ใหค้วามหมายของบรรทดัฐานของพฤตกิรรม (norm) หมายถงึ 
พฤตกิรรมที่กลุ่มคาดหวงัให้สมาชกิประพฤตปิฏบิตัใิห้เป็นในแนวทางเดยีวกนั หรอืสอดคล้องตาม
ท านองคลองธรรมของกลุ่ม ซึ่งอาจตัง้เป็นกฎเกณฑ์ (rules) ของพฤติกรรมรวมถึงค่านิยมกลุ่ม 
(values) ดว้ย โดยแบ่งมาตรฐานหรอืบรรทดัฐานของพฤตกิรรมออกเป็น 2 อยา่ง คอื  

Parenting practices Adolescent’s behaviors  Crowd affiliation  

Crowd norm & Peer pressure 
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1. มาตรฐานหรอืบรรทดัฐานของสงัคม (Social norms) หมายถงึ ค่านิยม และมาตรฐาน
ของกลุ่ม ซึง่น ามาใชเ้ป็นแบบแผนปฏบิตัขิองแต่ละคน  

2. มาตรฐานหรอืบรรทดัฐานทางวฒันธรรม (Cultural heritage) หมายถงึกฎเกณฑข์อง
สงัคมทีย่ดึขนบธรรมเนียมประเพณ ีหรอืมรดกทางวฒันธรรมมาเป็นเครื่องควบคุมพฤตกิรรมของคน
ในกลุ่มด้วย และมรดกทางวฒันธรรมจะมผีลต่อการพฒันาบุคลกิภาพของคนภายในกลุ่ม โดยทัง้
มาตรฐานหรอืบรรทดัฐานทางสงัคม และมาตรฐานหรอืบรรทดัฐานทางวฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนด
พฤตกิรรมของคนทัว่ๆไป 

สุพตัรา สุภาพ(2523) ไดก้ล่าวถงึความสมัพนัธข์องกลุ่มเพื่อนในการท าใหบุ้คคลไดท้ราบ
ถงึบรรทดัฐานของสงัคม คอื  

1. สอนใหเ้ดก็เรยีนรูก้ฎเกณฑต่์างๆจากการมสี่วนร่วมในการท างาน หรอืกจิกรรมกบักลุ่ม
เพื่อน 

2. กลุ่มเพื่อนช่วยใหเ้ดก็ทดลองขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องผูใ้หญ่ เดก็ทีอ่ยู่ในกลุ่มเพื่อนจะมี
ความกลา้ทีจ่ะทดลองท าการใดๆกต็ามทีข่ดัแยง้กบัขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องผูใ้หญ่ว่าจะท าไดห้รอืไม ่
และจะไดร้บัการลงโทษหนกัเบาเพยีงใด  

3. กลุ่มเพื่อนอาจจะถ่ายทอดวธิกีาร และค่านิยมที่ผู้ใหญ่ต้องการ หรอือาจจะเป็นในรูป
ตรงกนัขา้ม มกัพบว่าวธิกีารทีก่ลุ่มเพื่อนแนะน าหรอืถ่ายทอดซึง่กนัและกนั ไดผ้ลมากกว่าผูใ้หญ่ ซึง่
เดก็มกัมองว่าหวัโบราณ  

จะเหน็ได้ว่า ในช่วงวยัรุ่นนี้ วยัรุ่นมกัจะเลอืกสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนและให้เพื่อนเป็นแหล่ง
ส าคญัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจและการสรา้งเจตคตใินการมเีพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่น  กลุ่มเพื่อนมี
อทิธพิลช่วยให้บุคคลไดท้ราบถงึบรรทดัฐานทางสงัคม เช่น ทดลองขอ้ก าหนดกฎเกณฑข์องผู้ใหญ่  
เรยีนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆจากการมสี่วนร่วมในการท างาน หรอืกิจกรรมกบักลุ่มเพื่อน และกล้าที่จะ
แสดงออกในทางทีต่รงกนัขา้มกบัค่านิยมสงัคม กลุ่มเพื่อนจะเป็นฝ่ายสนับสนุนใหบุ้คคลกลา้ทีจ่ะฝ่า
ฝืน ในกรณีพฤตกิรรมทางเพศ ถ้าในกลุ่มเพื่อนมทีศันคตทิีเ่หน็ดว้ยกบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
บุคคลกอ็าจจะมแีนวโน้มคลอ้ยตามและแสดงพฤตกิรรมเช่นเดยีวไปกบักลุ่มเพื่อนได ้     

6.3.2 งานวิจยัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนกบัการมีเพศสมัพนัธ์ 
เชส ลอนเดล และบรู๊คกมั (Chase-Lonsdale และ Brooks-Gunn. 1994) พบว่าในปี 1990 

อตัราการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสเพิม่สงูขึน้อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 80-85 ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเรว็ และเหน็ชดัเจนในเพศหญงิ ซึง่เกดิจากอทิธพิลจากสื่อหรอืเพื่อนทีม่อีทิธพิลต่อวยัรุน่มาก  

ระววีรรณ  ดนยัดุษฎกุีล (2547) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการละเวน้เพศสมัพนัธ์
ของวัยรุ่นหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการมี
เพศสมัพนัธ์ในกลุ่มวยัรุ่นหญงิตอนปลายก็คอื เพื่อนสนิทในกลุ่มเดยีวกนัที่มเีพศสมัพนัธ์แล้ว ถ้า
วยัรุน่มจี านวนเพื่อนสนิททีม่เีพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ โอกาสทีว่ยัรุน่จะมเีพศสมัพนัธก์เ็พิม่มากขึน้ดว้ย  
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พรทพิย ์วงศเ์พชรสงา่ (2528: 55) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนการ
สมรสของนักศึกษามหาวทิยาลยั พบว่าถ้าเพื่อนสนิทที่ยนิยอมให้มคีวามสมัพนัธ์ทางเพศสูง จะมี
แนวโน้มให้บุคคลมกีารยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์สูงด้วย เนื่องจากวยัรุ่นได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กบั
เพื่อนๆมากกว่าบดิามารดา ซึง่บางครัง้บรรทดัฐานและแบบพฤตกิรรมของกลุ่มอาจจะไม่ปฏบิตัติาม
บรรทดัฐานของสงัคม แต่การทีบุ่คคลต้องมกีารปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในกลุ่มเพื่อนอย่างใกลช้ดิ
ยาวนาน กท็ าใหบุ้คคลนัน้ยดึบรรทดัฐานของกลุ่มมาเป็นแบบอยา่ง  

พูนสุข  ช่วยทอง และคณะ (2542) ศกึษาประสบการณ์ทางเพศ สิง่กระตุ้นทางเพศ และ
การใชเ้วลาว่างของเยาวชนชายและหญงิในวทิยาลยัเทคนิค พบว่ารอ้ยละ 51.5 ของกลุ่มตวัอย่างทีม่ ี
เพศสมัพนัธ ์ระบุว่าการทีต่นมเีพศสมัพนัธเ์กดิมาจากแรงยขุองเพื่อน  

จนัทรแ์รม  ทองศริ ิ(2539) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศของวยัรุ่นในอ าเภอเมอืง
น่าน จ.น่าน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จาก 2 โรงเรยีน พบว่า ในกลุ่ม
นกัเรยีนทีเ่คยมเีพศสมัพนัธร์อ้ยละ 95 ระบุว่าไดร้บัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนท าใหม้พีฤตกิรรมดงักล่าว 

ระพพีรรณ  ภู่ผกาพนัธ์พงษ์(2540) ได้ศกึษาการยนิยอมให้มคีวามสมัพนัธ์ทางเพศก่อน
แต่งงานและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการยนิยอมใหม้คีวามสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงาน ในกลุ่มนักเรยีน
อาชวีศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ในกรงุเทพมหานคร จ านวน 507 คนพบว่าปจัจยัที่
มีอิทธิพลต่อการยินยอมให้มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนแต่งงานสูงสุดคือ การยินยอมให้มี
ความสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงานของเพื่อนสนิท  

ปวีณา  สายสูง (2541) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนระดับ
อาชวีศกึษาในจงัหวดัน่าน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมากกว่าครึง่หนึ่งไดร้บัการชกัจงูจากกลุ่มเพื่อนใหเ้ขา้
ไปเทีย่วสถานเรงิรมย ์และยงัพบอกีว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัการชกัจงูจากกลุ่มเพื่อนจะมสีดัส่วนของ
การมพีฤตกิรรมเสีย่งทางเพศสงูกว่ากลุ่มทีไ่มไ่ดร้บัการชกัจงูจากเพื่อน  

จากงานวจิยัขา้งต้นท าใหเ้หน็ว่า เพื่อนจะมอีทิธพิลอย่างมากกบัวยัรุ่นในเรื่องเพศสมัพนัธ ์
เหน็ไดจ้ากถา้วยัรุ่นมจี านวนเพื่อนสนิททีม่เีพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ โอกาสทีว่ยัรุ่นจะมเีพศสมัพนัธก์เ็พิม่
มากขึน้ดว้ย หรอืหากไดร้บัการชกัจงู แรงยุจากเพื่อนก็ท าใหว้ยัรุ่นมพีฤตกิรรมเสี่ยงทางเพศสูงขึน้ 
เพราะในวยัรุ่นนี้ วยัรุ่นมกัจะเลอืกสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนและให้เพื่อนเป็นแหล่งส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจและการสรา้งเจตคตใินการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่น อกีทัง้ในวยัดงักล่าว วยัรุ่นยงัต้องการ
การยอมรบัจากกลุ่มเพื่อนด้วย เมื่ออิทธิพลจากครอบครวัลดลง เพื่อนจะกลายเป็นตัวแบบที่มี
ความส าคญัมากขึน้ ท าใหว้ยัรุ่นสามารถเลยีนแบบพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสจากเพื่อน
ดว้ยกนั  

6.3.3  งานวิจยัอิทธิพลจากส่ือมวลชนกบัการมีเพศสมัพนัธ ์
 ประสาท อศิรปรดีา (2523) กล่าวว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการมคีวามสมัพนัธ์ทางเพศระหว่าง

ชายและหญงินัน้ นอกจากจะเกดิจากการเปลี่ยนแปลงฮอรโ์มนในร่างกายแลว้ยงัมอีทิธพิลของการ
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บรรลุวุฒภิาวะทางเพศ อทิธพิลทางสงัคม สื่อมวลชน ซึ่งสามารถส่งผลต่อความสมัพนัธท์างเพศได้
ดว้ย  

โคไลน์และคณะ (Collins; et al. 2004) ไดศ้กึษาพบว่าวยัรุ่นรอ้ยละ 90 ทีดู่สื่อโทรทศัน์ทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศมแีนวโน้มทีจ่ะเริม่มคีวามสมัพนัธท์างเพศมากกว่าวยัรุ่นทีไ่ม่ไดดู้
ถงึ 2 เท่า  

ส านักข่าวรอยเตอร์ ได้รายงานผลส ารวจของสมาคมกุมารแพทยอ์เมรกินัพบว่า เด็ก
อเมรกินัใชเ้วลาเฉลีย่วนัละ 3 ชัว่โมง ดูโทรทศัน์ทีม่รีายการดา้นเพศถงึ 2 ใน 3ตัง้แต่เรื่องตลก 
ส่อเสยีด ไปจนถงึฉากเปลอืยและรว่มเพศ โดยวยัรุน่รอ้ยละ 10 มแีนวโน้มจะทดลองหรอืเลยีนแบบ 

สถาบนัรามจติติ  (2550) เด็กและเยาวชนมกีารบรโิภคสื่อประเภทภาพยนตร์และละคร
ไทยทีม่ฉีากยัว่ยุทางเพศ หรอืฉากรุนแรง 3 ฉากทุก 1 ชัว่โมง นอกจากนี้เยาวชนระดบัอาชวีะเป็น
กลุ่มทีเ่ขา้ไปดเูวบ็โป๊เป็นอตัราส่วนทีม่ากทีสุ่ด คอื รอ้ยละ 37.7 ตามมาดว้ยเยาวชนระดบัอุดมศกึษา 
รอ้ยละ 31.6 เดก็และเยาวชนทีส่ามารถเขา้ถงึสื่อประเภทอนิเตอรเ์น็ต แมน้จะไม่ไดต้ัง้ดูสื่อลามก ก็
ยงัเสี่ยงต่อสื่อไซเบอร์เซ็กซ์ โดยมกีารประมาณว่า ปจัจุบนัมเีว็บไซต์ลามกประเภท “Porn” (เว็บ
ลามกอนาจาร) ไม่ต ่ากว่า 106 ล้านเว็บ ซึ่งเว็บดงักล่าวจะส่งผลต่อทศันคติทางเพศของเด็กและ
เยาวชน 

สมพงษ์ จติระดบั ( 2550) ระบุว่า จากขอ้มลูการวจิยัทีศ่กึษามานานกว่า 10 ปี พบว่า เดก็
และเยาวชน 2 ใน 5 มปีญัหาหลงใหลวตัถุนิยม สื่อลามก ภยัทางเพศ เกมคอมพวิเตอร ์มปีญัหา
ความรนุแรง และเมือ่มเีวลาว่างกจ็ะนิยมเล่นเกมคอมพวิเตอร ์ซึง่ในจ านวนเดก็และเยาวชน 100 คน
มเีพยีง 20 คน ทีใ่ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อหาความรู ้ส่วนอกี 80 คน ใชค้อมพวิเตอรอ์ยา่งอื่น  

สถาบันกุมารแพทย์อเมรกิาได้สรุปว่า  เนื้อหาข่าวสารในสื่อสารมวลชนที่แสดงการมี
เพศสมัพนัธ์อย่างไม่มคีวามรบัผิดชอบ เช่นไม่ได้แสดงผลที่จะเกิดตามมานัน้ เป็นผลก่อให้เกิด
พฤตกิรรมดา้นลบกบัวยัรุน่ เช่นการตัง้ครรภไ์มพ่ึง่ประสงค ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส หรอืการตดิ
เชือ้เอชไอว ีซึง่มกัจะถูกชกัจงูจากสื่อในท านองที่ว่า กจิกรรมทางเพศเป็นสิง่ทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป
หรอืเป็นของธรรมดาและมกีารท ากนัอย่างแพร่หลาย  ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรบัผดิชอบมากมาย อนิเลน 
เอม็ ฮารท์(บุญเสรมิ  หุตระแพทย ์และคณะ 2550 อ้างองิจาก Eileen M.Hart : 145 ) วยัรุ่นที่ดู
รายการทีม่เีรือ่งเกีย่วพนักบัเรือ่งทางเพศจากโทรทศัน์มแีนวโน้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าวยัรุ่นผูท้ี่
ไม่ได้ดู วยัรุ่นที่ดูโทรทศัน์มากๆ มกัจะมทีศันคติในทางลบกบัการมพีรหมจรรย ์และวยัรุ่นคนใดที่
มองและยดึถอืเนื้อหาเรื่องเพศจากรายการทวี ีอย่างเป็นจรงิจงั มกัจะได้รบัผลจากเนื้อหาทางเพศ
นัน้ๆมากกว่า นอกจากนี้เดก็วยัรุ่นหญงิมกัจะเรยีนรูเ้รื่องเพศและความสมัพนัธห์ญงิชายผ่านทางสื่อ
มากกว่าเด็กผู้ชาย อินเลน เอ็ม ฮาร์ท (บุญเสริม  หุตระแพทย์; และคนอื่นๆ 2550 อ้างอิงจาก 
Eileen M.Hart: 145 ) 
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จุฑามาศ นุชนารถ (2531) และจรรยา  ดวงแก้ว (2539) พบว่าการอ่านหนังสอืทีก่ระตุ้น
อารมณ์ทางเพศหรอืดูภาพลามก ภาพยนตร์  วีดีทัศน์ ที่เกี่ยวกับการร่วมเพศ มสีัดส่วนการมี
เพศสมัพนัธส์งูกว่ากลุ่มตวัอยา่งทีไ่มเ่คยใชส้ื่อกระตุน้อารมณ์ทางเพศ 

ชวนันท์  โฆษิต (2536) ศกึษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดส์ พบว่า ปจัจยัหน่ึงทีก่ระตุ้นให้เกดิการร่วมเพศในกลุ่มที่เคยมเีพศสมัพนัธ์
คอื สื่อภาพยนตรท์ีแ่สดงการรว่มเพศ ถงึรอ้ยละ 85.5  

จะเหน็ได้ว่า สื่อมวลชนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ นิตยสาร โลกไซเบอร ์จะส่งผล
ต่อ ความคดิ ความเชื่อ ทศันคติ และการเลยีนแบบของวยัรุ่น เนื้อหาข่าวสารในสื่อสารมวลชนที่
แสดงการมเีพศสมัพนัธอ์ย่างไม่มคีวามรบัผดิชอบ เป็นผลก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นลบกบัวยัรุ่น เช่น
การตัง้ครรภไ์ม่พึง่ประสงค ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส หรอืการตดิเชื้อเอชไอว ีเพราะวยัรุ่นมกัจะ
ถูกชกัจงูจากสื่อในท านองที่ว่า กจิกรรมทางเพศเป็นสิง่ที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปหรอืเป็นของธรรมดา
และมีการท ากันอย่างแพร่หลาย  ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรบัผิดชอบมากมาย นอกจากนี้ในวัยรุ่นที่ดู
โทรทศัน์มากๆ มกัจะมทีศันคติในทางลบกับการมพีรหมจรรย์ และวยัรุ่นคนใดที่มองและยดึถือ
เนื้อหาเรื่องเพศจากรายการทวี ีอย่างเป็นจรงิจงั มกัจะได้รบัผลจากเนื้อหาทางเพศนัน้ๆมากกว่า 
ดงันัน้จงึปฏเิสธมาได้ว่าสื่อมวลชนเข้ามามอีิทธพิลอย่างมากต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสของวยัรุน่ไดเ้ช่นกนั  

6.3.4 งานวิจยัสถานท่ีพกัอาศยักบัการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
มไีวน์นี่ และคณะ (Mewhinney,Herold and Matica.1995) ท าการศกึษากบันักเรยีนชาว

แคนาดาที่เดนิทางไปพกัผ่อนช่วงปิดภาคเรยีน ที่รฐัฟลอรดิา โดยการสมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม 
พบว่า ในการเดนิทางไปพกัผ่อนมกีารพกัอยู่ร่วมห้องเดยีวกัน มกีารจดังานเลี้ยง และมกีารดื่ม
แอลกอฮอล์ในปรมิาณที่มาก รวมทัง้ยงัมกีารแนะน าให้มเีพศสมัพนัธ์ นักเรยีนทัง้หมดมกีารรบัรู้
บรรทดัฐานเรือ่งเพศสมัพนัธ ์ว่าการอยูไ่กลบา้น หมายถงึมโีอกาสจะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่าอยูท่ีบ่า้น  

อุดมศิลป์  ศรแีสงงาม (2531) ได้กล่าวถึงความรกัในวยัรุ่นตอนหน่ึงว่า ปจัจุบนั นิสิต 
นกัศกึษา “พลดัถิน่”  มปีญัหาตัง้ครรภไ์มพ่งึประสงคส์งูมาก เพราะการจากบา้นมาเรยีนในเมอืงใหญ่ 
เช่าหอพกัอยู ่โดยไมม่ผีูด้แูล เดก็จงึมอีสิระพบปะกนัมากขึน้  

พรทพิย์ วงศ์เพชรสง่า (2528) ได้ศึกษาวจิยัเรื่องการยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนการ
สมรสของนักศึกษามหาวิทยาลยั พบว่านักศึกษาที่อยู่หอพกั แฟลต และบ้านเช่า ยนิยอมให้มี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากว่านกัศกึษาทีอ่าศยัอยูก่บับดิามารดา  

เรณู  เจริญศรี (2525) ศึกษาทัศนคติของนักเรียนอาชีวศึกษาปีที่ 3 ในเขต
กรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิ จ านวน 1,113 คน จาก 12 วทิยาลยั 
พบว่านักเรยีนที่พกัอาศัยอยู่กบับดิามารดามทีศันคติที่ค่อนไปในทางคดัค้านเกี่ยวกบัการคบหา
สมาคมกบัเพื่อนต่างเพศ การวางตวัต่อเพศตรงขา้ม และการปฏบิตัตินต่อกนัของชายและหญงิใน
ฐานะต่างๆ เช่นเดยีวกบันักเรยีนที่พกัอาศยัอยู่ในบ้านญาต ิส่วนนักเรยีนทีพ่กัอาศยัอยู่ทีอ่ื่นๆ เช่น
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หอพกั หรอืบา้นเช่า จะมทีศันคตคิ่อนไปในทางสนบัสนุน ทัง้นี้เนื่องจากนกัเรยีนทีพ่กัอาศยัอยู่ทีอ่ื่นๆ
นัน้ มอีสิระในการปกครองตนเองจงึมโีอกาสทีจ่ะคบหาสมาคมกบัเพื่อนต่างเพศไดม้ากกว่านักเรยีน
ทีอ่าศยัอยู่กบับดิามารดาหรอืบา้นญาต ิซึ่งจะถูกควบคุมด้วยสายตาผูใ้หญ่ ไม่มีอสิระ และจากการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ทศันคตขิองนกัเรยีนในทุกกลุ่มตามลกัษณะทีพ่กัอาศยั จงึ
สรุปได้ว่าลกัษณะสถานที่พกัอาศยัขณะเรยีนมอีิทธพิลต่อทศันคติเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ 

จากงานวจิยัขา้งต้นพบว่า การที่วยัรุ่นพกัอาศยัด้วยตนเอง เช่น หอพกั แฟลต และบ้าน
เช่า จะมทีศันคต ิการคบหาสมาคมกบัเพื่อนต่างเพศ  และการยนิยอมให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส 
มากกว่าการทีว่ยัรุน่พกัอาศยัอยู่กบัพ่อแม่หรอืญาตสินิท ทัง้นี้เนื่องจากนักเรยีนทีพ่กัอาศยัอยู่ทีอ่ื่นๆ
นัน้ มอีสิระในการปกครองตนเองจงึมโีอกาสทีจ่ะคบหาสมาคมกบัเพื่อนต่างเพศไดม้ากกว่านักเรยีน
ทีอ่าศยัอยู่กบับดิามารดาหรอืบา้นญาต ิซึ่งจะถูกควบคุมดว้ยสายตาผู้ใหญ่ ไม่มอีสิระ  จงึเป็นปจัจยั
ส าคญัทีท่ าใหว้ยัรุน่มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสได ้ 

นอกจากปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจยัสิง่แวดล้อมทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อน
สมรสที่ผู้วจิยัได้รวบรวมขา้งต้นแล้ว ตามทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคม แบนดูร่ายงัได้เน้นแนวคดิ 3 
ประการคอื  

1.แนวคดิของการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต (Observational Learning) เป็นการเรยีนรูข้องคน
โดยการสงัเกตจากตวัแบบ การสงัเกตจากตวัแบบสามารถถ่ายทอดทัง้ความคดิและการแสดงออกได้
ในเวลาเดยีวกนั คนส่วนใหญ่จงึสามารถรบัรูเ้ร ือ่งราวของคนในสงัคมไดโ้ดยผ่านสื่อ 

2.แนวคดิของการก ากบัตนเอง (Self-Regulation) เกดิจากความเชื่อที่ว่า มนุษยส์ามารถ
กระท าบางสิง่บางอยา่งเพื่อควบคุมความคดิ ความรูส้กึ และการกระท าของตนได้ 

3.แนวคิดของการรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) การที่บุคคลตัดสินใจ
เกีย่วกบัความสามารถของตน ทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้เมื่อบุคคลประเมนิ
ว่าตนมคีวามสามารถและสิง่ทีต่นกระท านัน้ไมย่ากเกนิความสามารถของตน 

ในที่นี้ผู้วจิยัขอกล่าวถงึแนวคดิของการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต(Observational Learning)  
โดยการสงัเกตจากตวัแบบ ทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นทฤษฎพีืน้ฐานส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ ซึง่พฤตกิรรมหลาย
อย่างของวยัรุ่นเกดิจากการสงัเกตตวัแบบ ทัง้พฤตกิรรมที่ดแีละไม่ด ีการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตตวั
แบบเกดิขึน้จากหลายแหล่ง ทัง้ในครอบครวั โรงเรยีน กลุ่มเพื่อน สื่อมวลชน และในชุมชน เป็นตน้  

6.4 กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมโดยการสงัเกตจากตวัแบบ  
แบนดูรา (ประณต เค้าฉิม: 61; อ้างอิงจาก Bandura; 1925-ปจัจุบนั) เน้นว่าใน

สถานการณ์ทางสังคม พฤติกรรมของคนเราส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสัง เกต  
(Observational Learning) หรอืการเลยีนแบบ เราเรยีนรูจ้ากตวัแบบ (Modeling) หลายชนิด ในการ
เรยีนรูผ้่านตวัแบบ ตวัแบบเพยีงคนเดยีวสามารถที่จะถ่ายทอดทัง้ความคดิ  และการแสดงออกได้
พร้อมๆกัน และเนื่องจากคนเรานัน้ใช้ชีวิตในแต่ละวนัในสภาพแวดล้อมที่แคบๆ ดงันัน้การรบัรู้
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เกีย่วกบัสภาพการณ์ต่างๆของสงัคม จงึผ่านมาจากประสบการณ์ของผูอ้ื่น โดยการไดย้นิและไดเ้หน็
โดยไมม่ปีระสบการณ์ตรงมาเกีย่วขอ้ง คนส่วนมากรบัรูเ้รื่องราวต่างๆของสงัคมโดยผ่านทางสื่อแทบ
ทัง้สิน้ (สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ. 2550: 50) ส าหรบัตวัแบบไม่จ าเป็นต้องเป็นตวัแบบทีม่ชีวี ิตเท่านัน้ 
แต่อาจจะเป็นตวัสญัลกัษณ์ เช่น ตวัแบบที่เห็นในโทรทศัน์ หรอืตวัแบบที่เราอ่านในหนังสอื 
นอกจากนี้ตวัแบบเชงิสญัลกัษณ์อื่นๆกค็อื ค าแนะน าต่างๆทีเ่ป็นค าพูดหรอืทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์
อกัษรกเ็ป็นตวัแบบได ้  

การเรยีนรูท้างสงัคมโดยการสงัเกตจากกลุ่มเพื่อนนัน้ เป็นที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไปว่าวยัรุ่น
เป็นวยัที่ได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อนในหลายๆด้าน ทัง้ในด้านทศันคต ิค่านิยม กริยิาท่าทาง และ
ความเชื่อ วัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมก็มกัจะท าพฤติกรรมที่เหมาะสม
เหมอืนกบัเพื่อนๆ ในท านองเดยีวกนั กลุ่มเพื่อนที่มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี ่
หนีเรียน ก็อาจจะท าพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้ เหมือนกับเพื่อนๆได้เช่นเดียวกัน วัยรุ่นระดับ
มหาวทิยาลยัมกักล่าวถงึคนในคณะและเพื่อนๆว่าเป็นบุคคลส าคญัในชวีติ ไรน์ (ประณต เค้าฉิม.
2549: 86-89; อ้างองิจาก Rice. 1999) เมื่ออทิธพิลจากครอบครวัลดลง ดารานักรอ้ง นักแสดง และ
เพื่อนๆ จะกลายเป็นตวัแบบทีม่คีวามส าคญัมากขึน้  

นอกจากนี้การเรยีนรูท้างสงัคมโดยการสงัเกตจากสื่อมวลชนนัน้มอีทิธพิลต่อวยัรุ่นมาก ทัง้
ทางบวกและทางลบ อทิธพิลทางบวก ได้แก่ การน าเสนอสาระทีเ่ป็นประโยชน์ เพื่อใหว้ยัรุ่นปฏบิตัิ
ตาม เช่น รายการสาระคดี รายการสุขภาพ เป็นต้น ส่วนอิทธิพลทางลบ ได้แก่ การน าเสนอ
พฤตกิรรมกา้วรา้ย หรอืพฤตกิรรมไม่พงึประสงคต่์างๆ ซึง่สิง่ทีน่ าเสนอกลบัมผีลเดก็และวยัรุ่นอย่าง
มาก เช่น ท าให้วยัรุ่นมพีฤติกรรมก้าวร้ายตามตัวแบบโทรทศัน์หรอืภาพยนตร์  นอกจากนี้การ
น าเสนอการกระท าผดิต่างๆ เช่น วธิกีารข่มขนื การลกัทรพัย ์ก็สามารถท าให้เดก็และวยัรุ่นจดจ า
และน าไปปฏบิตัติามไดท้ัง้สิน้ 

6.5 ประเภทของตวัแบบ  
แบนดูราไดจ้ าแนกประเภทหลกัๆของตวัแบบออกเป็น 2 ประเภทคอื ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคล

จรงิๆ และตวัแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ ดงันี้  
1. ตวัแบบทีเ่ป็นบุคคลจรงิๆ (Live Model)  คอื ตวัแบบทีบุ่คคลไดม้โีอกาสสงัเกตและ

ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง  
2. ตวัแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model ) คอื ตวัแบบทีเ่สนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น

วทิย ุโทรทศัน์ การต์ูน หรอืหนงัสอืนวนิยาย เป็นตน้  
6.6  อิทธิพลของตวัแบบท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของบคุคล  
แบนดูรา (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2550: 50-52; อ้างองิจาก Bandura; 1969)  ไดก้ล่าว

ว่าตวัแบบทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของบุคคล 3 ดา้นคอื  
1. ช่วยใหบุ้คคลเรยีนรูพ้ฤตกิรรมใหม่ๆ  หรอืทกัษะใหม่ๆ  ซึง่จากผลของตวัแบบในลกัษณะ

เช่นนี้ท าให้สามารถน าวธิกีารเสนอตวัแบบไปสรา้งพฤตกิรรมใหม่ๆให้กบับุคคลที่ยงัไม่เคยกระท า
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พฤติกรรมดงักล่าว เช่น หากวยัรุ่นในสงัคมมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมากขึ้น แล้ว
ไดร้บัการยอมรบั ชื่นชม กจ็ะท าใหว้ยัรุน่เลยีนแบบพฤตกิรรมนี้ได้ 

2. มผีลท าใหเ้กดิการระงบั หรอืการยตุกิารระงบัการแสดงพฤติกรรมของผูท้ีส่งัเกตตวัแบบ
ได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่ว่าเมื่อตวัแบบแสดงพฤตกิรรมแล้วได้รบัผลกรรมเช่นใด ถ้าตวัแบบแสดงพฤตกิรรม
แล้วได้รบัผลกรรมที่เป็นสิง่ที่ไม่พงึพอใจ แนวโน้มที่ผู้สงัเกตตวัแบบจะไม่แสดงพฤตกิรรมตามตวั
แบบนัน้จะมสีงูมาก กเ็ท่ากบัตวัแบบท าหน้าทีร่ะงบัการเกดิพฤตกิรรมดงักล่าว 

3. ช่วยให้พฤติกรรมที่เคยได้รบัการเรียนรู้มาแล้วได้มีโอกาสแสดงออก หรือถ้าเคย
แสดงออกแล้วแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกก็ท าให้แสดงออกเพิม่มากขึ้น ผลของตัวแบบจะท าหน้าที่
กระตุน้ใหบุ้คคลแสดง  

จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม หมายถึง การที่ มนุษย์แสดง
พฤติกรรมใดนัน้ เกิดจาก ปจัจยัส่วนบุคคล เช่น ความคดิ ความเชื่อ และความคาดหวงั ร่วมกบั
อทิธพิลของสิง่แวดล้อม การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต 
(Observational Learning) หรอืการเลยีนแบบ มนุษยเ์รยีนรูจ้ากตวัแบบ (Modeling) ไดห้ลายชนิด 
บุคคลจรงิๆ (Live Model)  เช่น เพื่อน ตวัแบบที่เป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model ) ได้แก่
สื่อมวลชนต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุภาพยนตร ์อนิเทอรเ์น็ต หนงัสอื เป็นตน้ 

6.7 กระบวนการท่ีส าคญัในการเรียนรู้โดยการสงัเกต   
แบนดรูา (Bandura, 1977) และ แบนดูรา (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2550: 50-52; อ้างองิ

จาก Bandura; 1989)  ได้อธบิายกระบวนการที่ส าคญัในการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตหรอืการเรยีนรู้
โดยตวัแบบว่ามทีัง้หมด 4 อย่างคอื กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า 
(Retention)  กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมอืนตวัอย่าง (Reproduction) กระบวนการการจงูใจ 
(Motivation)  

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการในการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต 
 

ทีม่า : แบนดรูา่ (Bandura. (1977). Social Learning theory. p. 23. 
 

1. กระบวนการความใส่ใจ (Attention Process) สิง่ส าคญัแรกสุดกค็อื เราไม่อาจเลยีนแบบ
ตวัแบบไดถ้้าเราไม่ใส่ใจตวัแบบ ตวัแบบทีด่งึดูดความสนใจของเราต้องเป็นตวัแบบทีม่ลีกัษณะเด่น 

ความใส่ใจ 

( Attention ) 

การจดจ า 

(Retention) 

กระบวนถอดแบบ 

(Reproduction) 

การจงูใจ 

(Motivation) 
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หรอืเป็นผู้ที่ประสบความส าเรจ็ มศีกัดิศ์ร ีมอี านาจ และมคีุณลกัษณะที่ดงึดูดอื่นๆ การน าเสนอตวั
แบบผ่านทางโทรทศัน์มอีิทธพิลอย่างมากในชวีติของเรา ความใส่ใจยงัขึ้นอยู่กบัคุณลักษณะทาง
จติใจของผูส้งัเกตดว้ย เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ  

2.  กระบวนการจดจ า (Retention Process)  บุคคลจะไมไ่ดร้บัอทิธพิลมากนักจากตวัแบบ
ถ้าเขาไม่สามารถจะจดจ าได้ถึงลกัษณะของตัวแบบ บุคคลจะต้องแปลงข้อมูลจากตัวแบบเป็น
รปูแบบของสญัลกัษณ์ และจดัโครงสรา้งเพื่อให้จ าง่ายขึน้ ปจัจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการเก็บจ า คอื 
การเก็บรหสัเป็นสญัลกัษณ์ เพื่อให้ง่ายแก่การจ า การจดัระบบโครงสร้างทางปญัญา การซกัซ้อม
ลกัษณะของตวัแบบทีส่งัเกตในความคดิของตนเอง และซกัซอ้มดว้ยการกระท า นอกจากนี้ยงัขึน้อยู่
กบัความสามารถทางปญัญา และโครงสรา้งทางปญัญาของผูส้งัเกตดว้ย  

3. กระบวนถอดแบบ (Reproduction Process) เป็นกระบวนการที่ผู้สงัเกตแปลง
สญัลกัษณ์ที่เก็บจ าไว้มาเป็นการกระท า ซึ่งจะกระท าได้ดหีรอืไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัสิง่ที่จ าได้ในการ
สงัเกตการณ์กระท าของตนเอง  

4. กระบวนการเสรมิแรงและการจูงใจ (Reinforcement and motivation Process) 
กระบวนการจงูใจขึน้อยู่กบัองคป์ระกอบของสิง่ล่อใจจากภายนอก สิง่นัน้จะต้องกระตุ้นการรบัรู ้จบั
ต้องได้ เป็นที่ยอมรบัของสังคม และพฤติกรรมที่กระท าตามตัวแบบนัน้สามารถที่จะควบคุม
เหตุการณ์ต่างๆได ้นอกจากนี้ยงัขึน้อยูก่บัสิง่ล่อใจทีเ่หน็ผูอ้ื่นไดร้บั ตลอดจนสิง่ล่อใจของตนเอง อาจ
เป็นวตัถุสิง่ของ และการประเมนิตนเอง 

สรปุไดว้่า กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม โดยสงัเกตจากตวัแบบนัน้ไดแ้บ่งตวัแบบออกเป็น 
2 แบบคอื ตวัแบบที่เป็นบุคคลจรงิๆ (Live Model)  คอื ตวัแบบที่บุคคลได้มโีอกาสสงัเกตและ
ปฏสิมัพนัธโ์ดยตรง เช่น พ่อแม ่เพื่อน เป็นต้น และตวัแบบทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ (Symbolic Model ) คอื 
ตวัแบบทีเ่สนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ การต์ูน เป็นต้น ซึง่กระบวนการสงัเกตจากตวัแบบนัน้ม ี
4 ขัน้คอื กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า (Retention) กระบวนการแสดง
พฤติกรรมเหมอืนตัวอย่าง (Reproduction)และ กระบวนการการจูงใจ (Motivation) ในวยัรุ่นนี้จะ
ได้รบัอิทธพิลจากตวัแบบทัง้พ่อแม่ ครู โดยเฉพาะอย่างยิง่เพื่อนถือได้ว่าเป็นตวัแบบที่มอีิทธพิล
สูงสุดและส าคญัที่สุดส าหรบัวยัรุ่น นอกจากนี้อทิธพิลจากสื่อมวลชนกไ็ด้เขา้มามบีทบาทส าคญักบั
วยัรุน่ยคุปจัจบุนัเช่นกนั หากตวัแบบมพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส วยัรุ่นกส็ามารถเลยีนแบบ
พฤตกิรรมนี้ได้ทัง้จากเพื่อนและสื่อมวลชนเช่นกนั  ซึง่ในงานวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้เลอืกตวัแบบจาก
กลุ่มเพื่อน และสื่อมวลชน มาศึกษาว่าจะส่งผลพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น
อย่างไร มากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ผู้วจิยัได้รวบรวมงานวจิยัทีว่ยัรุ่นได้รบัอทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน
และอทิธพิลจากสื่อมวลชนเพิม่เตมิดงันี้  
 
7. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัคุณภาพ ซึ่งจะให้ความส าคญัด้านความรูส้กึ โลก
ทศัน์ ความหมายและวฒันธรรม (สุภางค ์จนัทวานิช. 2552: 12-13) ท าใหไ้ด้รบัรูข้อ้เทจ็จรงิเชงิลกึ
เพิม่มากขึน้ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจและรบัรูส้ภาพความเป็นจรงิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสของวยัรุ่นได้อย่างชดัเจน อีกทัง้เรื่องเพศสมัพนัธ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน การใช้วธิกีาร
ศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพจะท าใหอ้ธบิายความหมายของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ผ่านมุมมองผู้มี
ประสบการณ์ไดอ้ยา่งลุ่มลกึ นอกจากนี้ยงัสามารถอธบิายรว่มกบังานวจิยัเชงิปรมิาณทีม่อียู่  

ก่อนการด าเนินการเกบ็ขอ้มลู ผูว้จิยัไดม้พีืน้ฐานในการท างานเรื่องความรกัความสัมพนัธ์
กบัวยัรุน่ และทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างกวา้งๆ เพื่อเขา้ใจบรบิท สภาพของกลุ่ม
ตวัอย่างก่อนปฏบิตัจิรงิในภาคสนาม ทัง้นี้เพื่อใช้เป็นเพยีงแนวทางในการก าหนดทศิทางการวจิยั
อย่างกว้างๆในการศกึษา ซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ นอกจากนี้ ผู้วจิยัได้หา
ขอ้มลูเพิม่เตมิจากการสอบถามจากบุคคลทีคุ่น้เคยกบัวยัรุ่นเพื่อสามารถเขา้ถงึขอ้มลู รวมทัง้เขา้ถงึ
กลุ่มตวัอยา่งไดง้า่ยขึน้ 

การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจยัมุ่งเน้นท าความเข้าใจ ในการให้ความหมายของกลุ่ม
ตวัอย่าง และกระบวนการเรยีนรู้ทางสงัคมที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น จาก
ประสบการณ์ทีก่ลุ่มตวัอยา่งประสบมาโดยไมม่กีารแต่งเตมิ โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 
Interview) รายบุคคล รวมทัง้การสงัเกตบุคลกิ ท่าท ีน ้าเสยีง แววตา ขณะสมัภาษณ์ร่วมดว้ย เพื่อให้
ไดข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิและขอ้มลูเชงิลกึมากทีสุ่ด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจ ัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยท าความเข้าใจความหมาย 
ประสบการณ์ขอ้งกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการศกึษาภาคสนาม โดยพจิารณาจากบรบิทต่างๆที่มอียู่ที่
จะเชื่อมโยงกบัแนวคดิทฤษฏ ีซึง่กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูจะเริม่ต้นตัง้แต่เริม่การวจิยัและด าเนิน
ไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดการวจิยั เป็นกระบวนการต่อเนื่องและลบัประเดน็การวจิยัให้แหลมคม ซึ่งก็คอื
การถกกนัของสามมุมใน “วงลอ้แห่งความรู”้ คอื ประเดน็หรอืค าถามการวจิยั (Research question) 
แนวคดิทฤษฏ ี(Concept; &Theory) และขอ้มลูหรอืสิง่ที่คน้พบ (Data; & Finding) เป็นการหมุน
เกลยีวการวเิคราะหใ์หเ้กดิความเขา้ใจแตกฉาน คมชดั เชื่อมโยงกนัมากขึน้  และใชก้ารสรา้งขอ้สรุป
อุปนัย (Analytic induction) ซึ่งเป็นการสร้างข้อสรุปทัว่ไปที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง
ปรากฏการณ์ต่างๆ โดยใชก้ารตคีวามสรา้งขอ้สรุปจากขอ้มลูทีเ่ป็นรปูธรรม หรือปรากฏการณ์ความ
จรงิ เมื่อเหน็เหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์แล้วจงึสรา้งขอ้สรุป จากนัน้จงึน าประสบการณ์ที่ได้จาก
การศกึษามาอธบิาย ในลกัษณะของการบรรยาย เพื่อเสนอขอ้คน้พบทัว่ไปและอ้างองิดว้ยค าพูดของ
กลุ่มตวัอยา่ง 

 
 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อน

สมรส : กรณีศกึษานักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ ซึง่จะใหค้วามส าคญั
ดา้นความรูส้กึ โลกทศัน์ ความหมายและวฒันธรรม (สุภางค ์จนัทวานิช . 2552: 12-13) และเขา้ใจ
องคร์วมของปรากฏการณ์ของสิง่ที่เป็นอยู่อย่างเชื่อมโยงกนั ท าให้ไดร้บัรูข้อ้เทจ็จรงิเชงิลกึเพิม่มาก
ขึน้ และจะท าให้เกดิความเขา้ใจและรบัรูส้ภาพความเป็นจรงิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสของวยัรุน่ไดอ้ยา่งชดัเจน ลุ่มลกึ    
 

กลุ่มตวัอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครัง้นี้  เป็นวัยรุ่นไทยที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ใน

กรงุเทพมหานคร ทีม่อีายุระหว่าง 20-25 ปี มพีฤตกิรรมเพศสมัพนัธก่์อนสมรส จ านวน 18 คน เป็น
กลุ่มตวัอยา่งชายจ านวน 10 คน และเป็นกลุ่มตวัอยา่งหญงิจ านวน 8 คน 

 
กำรเข้ำถึงกลุ่มตวัอย่ำง  

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดม้กีารค้นหากลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเป็นผูใ้หข้อ้มูล แบ่งลกัษณะของ
วธิกีารคน้หาได ้2 ลกัษณะดงันี้ คอื  

ลกัษณะแรก  เป็นการเขา้ศกึษากบักลุ่มตวัอย่างทีรู่จ้กักนัค่อนขา้งสนิทกบัผู้วจิยัอยู่ก่อน
แลว้ การเขา้ไปศกึษา ขอขอ้มลูจงึเป็นเรื่องไม่ยากนัก เนื่องจากไดม้คีวามคุน้เคยกนัก่อนหน้านี้แลว้ 
แต่ผูว้จิยักไ็ดท้ าตามระเบยีบแบบแผนของการวจิยัทุกประการ โดยผูว้จิยัอธบิายถงึวตัถุประสงคก์าร
วจิยั และได้ขอความยนิยอมในการสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอย่างตามขอ้ตกลง ก่อนท าการสมัภาษณ์ 
ลักษณะการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างนี้  จึงเป็นการนัง่พูดคุย สัมภาษณ์แบบลึก (In-depth 
Interview) เป็นรายบุคคล ตามรา้นอาหารหรอืรา้นกาแฟที่ค่อนขา้งเงยีบ และเป็นส่วนตวั เนื่องจาก
ประเดน็สนทนาเป็นเรือ่งเพศสมัพนัธก่์อนสมรสทีเ่ป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนและเป็นเรือ่งส่วนตวั   

ลกัษณะท่ีสอง กลุ่มตวัอยา่งเหล่านี้เป็นกลุ่มตวัอย่างทีผู่ว้จิยัไม่รูจ้กัหรอืคุน้เคยมาก่อน จงึ
เกดิความตดิขดัและยากล าบากขึน้ เนื่องด้วยการวจิยัเรื่องของพฤตกิรรมทางเพศนัน้ ในสงัคมไทย
ยังเป็นเรื่องปกปิด และพูดคุยกันเฉพาะกลุ่มเท่านั ้น ดังนั ้นเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูว้จิยัจงึตอ้งท าการคน้หากลุ่มตวัอยา่งเพิม่เตมิตามขัน้ตอนดงันี้  

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนหากลุ่มตวัอย่างใหม่เพิม่เตมิ ผูว้จิยัจงึไดส้อบถามถงึรุ่นน้องทีฝึ่กงาน
ที่เดยีวกบัผู้วิจยัท างานอยู่ ให้แนะน ากลุ่มเพื่อนผู้ชายผู้หญิง อายุ 20-25 ปี มพีฤติกรรมการมี
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เพศสมัพนัธก่์อนสมรสใหผู้ว้จิยัไดท้ าความรูจ้กัเพื่อสมัภาษณ์ ซึง่หลงัจากนัน้น้องฝึกงานคนดงักล่าว
กแ็นะน าเพื่อนใหโ้ทรศพัทต์ดิต่อกลบัหาผูว้จิยั  

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท าความรู้จกักบักลุ่มตัวอย่างใหม่ ผู้วจิยัได้ขอนัดพูดคุยท าความ
เขา้ใจเบื้องต้นโดยผ่านรุ่นน้องทีฝึ่กงานที่เดยีวกบัผู้วจิยัท างานอยู่ เนื่องจากผู้วจิยักบักลุ่มตวัอย่าง
หรอืผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informant) ยงัไม่รูจ้กัหรอืเหน็หน้าผูว้จิยัมาก่อน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึพาน้อง
คนฝึกงานคนดงักล่าวไปด้วย เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความไว้ใจ และความเชื่อมัน่ ให้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งใหม ่โดยผูว้จิยัไดท้ าการนดัเพื่อแนะน าตวัและแจง้วตัถุประสงคก์ารวจิยั โดยเลอืกเวลาตอน
กลางวนั ตามรา้นอาหารและรา้นกาแฟ เพื่อสรา้งบรรยากาศ มติรภาพ ความมัน่ใจและเชื่อใจ   

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนการพบกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดน้ัดพบและพูดคุย ท าความรูจ้กักบักลุ่ม
ตวัอย่างทลีะคน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูจรงิว่ากลุ่มตวัอย่างแต่ละคนนัน้มพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อน
สมรสจรงิหรอืไม่ เพื่อสรา้งความไวใ้จ ความเชื่อถอืและสมัพนัธภาพทีด่ซีึง่เป็นส่วนส าคญัทีจ่ะท าให้
ไดข้อ้มลูทีค่รบถว้นตรงความตอ้งการมากทีสุ่ด  โดยการไปพบผูว้จิยักจ็ะท าตวัเป็นกนัเอง เพื่อสรา้ง
ความคุน้เคย และท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งคดิว่าผูว้จิยัเป็นเพื่อนคนหน่ึงในทีสุ่ด  

โดยสรุป ระยะเวลาที่ผู้วจิยัใช้ในการค้นหากลุ่มตวัอย่างคนแรก และเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จนกระทัง่ครบ 18 คน ผูว้จิยัใชเ้วลาทัง้สิน้ 3 เดอืน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั  
แนวค ำถำมท่ีผู้ วิจ ัยสร้ำงขึ้น เ ป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended)สร้างขึ้นจาก

วัตถุประสงค์และแนวคิดในการวิจัยที่ต้องการศึกษากระบวนการเรียนรู้ทางสังคม เพื่อศึกษา
ความหมายของพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่ และกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมที่
น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น โดยค าถามสามารถยดืหยุ่นตามสถานการณ์ในการ
สมัภาษณ์ เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ ความไวใ้จ อนัจะช่วยใหก้ารเก็บขอ้มลูเป็นไปอย่างราบรื่น และที่
ส าคญัคอื จะท าใหผู้ใ้หข้อ้มลูถ่ายทอดประสบการณ์ไดอ้ย่างครบถ้วนและเป็นจรงิมากทีสุ่ด แบ่งเป็น  
3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ขัน้เริม่สนทนา  2.ขัน้เขา้สู่ประเดน็ทีจ่ะศกึษา  3. ขัน้ปิดสนทนา  

เครื่องอดัเสียง เป็นเครื่องมอืประกอบการสมัภาษณ์  เป็นเครื่องมอืทีช่่วยบนัทกึขอ้มลูที่
ผูว้จิยัจดบนัทกึไมท่นั เพื่อความละเอยีดมากขึน้ ก่อนท าการบนัทกึเสยีงทุกครัง้ผูว้จิยัไดข้อ้อนุญาตผู้
ถูกสมัภาษณ์ก่อน จากนัน้จงึถอดเทปสนทนาระหว่างการสมัภาษณ์เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการ
วเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 หลงัจากมกีารสรา้งแนวค าเสรจ็สิ้นตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผู้วจิยัได้ท าการนัดหมาย
กลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคล เพื่อท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารสมัภาษณ์ (Interview) ในงานวจิยัชิน้น้ี  

กำรสมัภำษณ์ (Interview) โดยใชเ้ป็นประเดน็ค าถามแบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structure 
interview )  เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตรงตามวตัถุประสงค์การวจิยั และใช้การสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ (In-depth Interview) รายบุคคล โดยทีผู่ถู้กสมัภาษณ์สามารถตอบค าถามไดอ้ย่างเปิดกวา้ง
ไม่จ ากดัค าตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถู้กสมัภาษณ์ไดถ่้ายทอดประสบการณ์ไดอ้ย่างเต็มที ่ครบถ้วน
และเป็นจรงิมากทีสุ่ด (สุภางค ์จนัทวานิช. 2552:77)  โดยประเดน็ขอ้ค าถามมดีงันี้  

1. ขัน้เร่ิมสนทนำ  
ผูว้จิยัเริม่ตน้จากการแนะน าตนเอง ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการสมัภาษณ์ จากนัน้ผูว้จิยัเริม่

พูดคุยซกัถามค าถามทัว่ๆไป เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพ ความเชื่อใจ และขออนุญาตบนัทกึเสยีงขณะ
สมัภาษณ์ หากผู้ให้สมัภาษณ์ไม่สะดวกให้บนัทกึเสยีง ผู้สมัภาษณ์ก็งดบนัทกึเสยีง ค าถามขัน้เริม่
สนทนามดีงันี้  

1.1 ปจัจบุนัอายเุท่าไหร ่ 
1.2 ภมูลิ าเนาเดมิ  
1.3 สถานภาพโสดหรอืสมรส  
1.4 สถานทีพ่กัอาศยัปจัจบุนั 

2. ขัน้เข้ำสู่ประเดน็ท่ีจะศึกษำ  
ผู้วิจยัใช้ค าถามกว้างๆ ในประเด็นที่ศึกษา เน้นให้กลุ่มตัวอย่างเล่าเรื่องราว ถ่ายทอด

ประสบการณ์ทีเ่คยประสบมา โดยมคี าถามดงันี้  
2.1 ช่วยเล่าประสบการณ์ความรกัทีท่่านประสบมาว่าเป็นอยา่งไร  
2.2 ท่านเคยมีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ (ก่อนสมรส)อย่างไร มนัเริ่มต้น

อยา่งไร  
2.3 อะไรทีเ่ป็นสิง่ส าคญัทีท่่านตดัสนิใจพรอ้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์(ก่อนสมรส) 
2.4 หลงัจากการมเีพศสมัพนัธ์(ก่อนสมรส)ครัง้แรกแล้วท่านรูส้กึอย่างไร และมอีกี

หรอืไม ่ถา้มเีหมอืนหรอืต่างจากครัง้แรกอยา่งไร  
2.5 ประสบการณ์การมีเพศสมัพันธ์เป็นปญัหาหรืออุปสรรคในการด าเนินชีวิต

อยา่งไร  
2.6 ท่านคดิเหน็ หรอืรูส้กึหรอืคดิเหน็อยา่งไรต่อ “การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส”  
2.7 ท่านคดิว่าอทิธพิลจากพ่อแม ่เพื่อน หรอือทิธพิลจากสื่อมวลชน จะมอีทิธพิลต่อ

ทศันคตแิละพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสอยา่งไร 
2.8 ใครเป็นตวัแบบส าคญัในเรือ่งความรกัของท่าน  
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2.9 ความตอ้งการในความรกัความสมัพนัธใ์นอนาคต  
3. ขัน้ปิดสนทนำ   
ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหผู้ใ้หข้อ้มลูซกัถาม โดยมปีระเดน็ขอ้ค าถามดงันี้ 

3.1 เรือ่งราวทีไ่ดคุ้ยเมือ่สกัครู ่มอีะไรอยากเพิม่เตมิ หรอืยงัไมไ่ดเ้ล่าหรอืไม ่ 
3.2 คุณมขีอ้สงสยั หรอืประเดน็ทีจ่ะถามผูว้จิยัหรอืไม ่ 

จากนัน้ผู้วจิยักล่าวขอบคุณ และทวนข้อมูลที่ได้กบัผู้ให้ข้อมูลว่าตรงกบัสิง่ที่ต้องการจะ
สื่อสารหรอืไม ่และนดัพดูคุยครัง้ถดัไป 

ซึ่งการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนนัน้ อาจมีการนัดสัมภาษณ์มากกว่าหนึ่งครัง้ 
เนื่องจากครัง้แรกอาจยงัไม่ได้ขอ้มูลมากนักและเป็นการสรา้งความคุ้นเคยมากกว่า เมื่อเกิดความ
ไวใ้จแลว้จงึมกีารนดัสมัภาษณ์ครัง้ถดัๆไป ซึง่กลุ่มตวัอย่างทุกคนจะมกีารนัดสมัภาษณ์พูดคุยเกนิ 2 
ครัง้ขึน้ไป เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบสมบรูณ์ตรงตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัมากทีสุ่ด 
 
ควำมเท่ียงตรงของข้อมลู  

เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มคีวามเที่ยงตรงเชื่อถอืได้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและตคีวามหมาย
ขอ้มลูจงึใชว้ธิกีารตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู (Data triangulation) คอื การพสิูจน์ว่าขอ้มลูทีผู่ว้จิยั
ไดม้านัน้ถูกตอ้งหรอืไม ่โดยใชว้ธิกีารตรวจสอบตรวจสอบคอื (สุภางค ์จนัทวานิช.2552:129-130)   

การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารรวบรวมขอ้มลู (Methodological triangulation) คอื 
1. กำรสงัเกต  ซึง่ผูว้จิยัไดส้รา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละสรา้งความไวว้างใจกบัผูถู้กวจิยัและมี

การสงัเกตหลายๆครัง้ในทุกครัง้ทีท่ าการเกบ็ขอ้มลู สงัเกตทัง้สงัเกตลกัษณะทางกายภาพของผูถู้ก
ศกึษา ว่ามลีกัษณะบุคลกิภาพ การแต่งกาย  สงัเกตค าพูด ภาษาทีใ่ชใ้นการสนทนา หรอืพฤตกิรรม
ทีแ่สดงออกระหว่างการสนทนา ไมว่่าจะเป็นส าเนียง น ้าเสยีง แววตา ท่าท ี 

2. กำรสมัภำษณ์  ผูว้จิยัจะมกีารซกัถามและตรวจสอบว่าขอ้มลูทีผู่ถู้กศกึษานัน้ไดใ้หเ้ป็น
ความจรงิหรอืไม่ กใ็ช้วธิกีารถามค าถามนัน้แลว้ท าการสนทนาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป แล้วค่อยกลบัมา
ถามค าถามเดมินัน้ว่าค าตอบทัง้ 2 ครัง้นัน้เหมอืนกนั ตรงกนัหรอืไม่ เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่มเีป็นความ
จรงิและมคีวามเทีย่งตรงเชื่อถอืได้ 

3. ศึกษำข้อมูลจำกแนวคิดทฤษฏีและงำนวิจยั ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา รวบรวมขอ้มูล 
ทบทวนทัง้ที่เป็นหนังสอื เอกสาร และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อน
สมรสของวยัรุ่น ทัง้แนวคดิทฤษฏเีชงิจติวทิยาพฒันาการ และแนวคดิทฤษฏทีางสงัคม เพื่อน ามา
อธบิาย วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดใ้นงานวจิยัครัง้นี้ ใหม้คีวามเชื่อมโยง รอบดา้น ในเชงิลกึ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลู
ทีค่รบถว้นและมคีวามเทีย่งตรงเชื่อถอืได้ 
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กำรวิเครำะหข้์อมลูและน ำเสนอผลกำรวิจยั  

กระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูในงานวจิยัเชงิคุณภาพนัน้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาและน ากระบวนการ
วธิวีเิคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัเชงิคุณภาพดงันี้คอื การวเิคราะห์ข้อมูลจะเริม่ต้นตัง้แต่เริม่การวจิยัและ
ด าเนินไปเรื่อยๆจนสิน้สุดการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นกระบวนการต่อเนื่องและลบัประเดน็การ
วจิยัให้แหลมคม ซึ่งก็คอืการถกกนัของสามมุมใน “วงล้อแห่งความรู้” คอื ประเดน็หรอืค าถามการ
วจิยั (Research question) แนวคดิทฤษฏ ี(Concept &Theory) และขอ้มลูหรอืสิง่ทีค่น้พบ (Data & 
Finding) เป็นการหมุนเกลยีวการวเิคราะห์ใหเ้กดิความเขา้ใจแตกฉาน คมชดั เชื่อมโยงกนัมากขึ้น 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากรปู (โกมาตร จงึเสถยีรทรพัย.์ 2553:1 03-113) 

 
    
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5   วงลอ้แห่งความรู ้
 

ทีม่า : โกมาตร  จงึเสถยีรทรพัย.์ (2553: 104). 10 ขัน้งา่ยๆวจิยัคุณภาพ  
 
นอกจากนี้ในส่วนขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัได้น าหลกัการเปรยีบเทยีบขอ้มลู การ

หาความหมายจากขอ้มลู และการสรา้งขอ้สรุปอุปนัย มาใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ดงัมรีายละเอยีด
ดงันี้ (สุภางค ์จนัทวานิช. 2551: 91-121)   

1. การเปรยีบเทยีบขอ้มลู เป็นการหาความเหมอืนหรอืความแตกต่างกนัของขอ้มลูตัง้แต่  
2 ชุดขึน้ไป เพื่อใหเ้กดิความเป็นระบบ และสามารถสรา้งขอ้สรปุทีค่น้พบได้ 

2. การหาความหมายจากขอ้มลูทีไ่ดว้่า กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หค้วามหมายกบัสิง่ต่างๆอยา่งไร 

ปร ะ เ ด็ น

ค า ถ า ม

วิจยัวิจยั 

ขอ้มลู-สิง่

ทีค่น้พบ 
แน ว คิ ด

ทฤษฏ ี
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3. การสรา้งขอ้สรุปอุปนัย (Analytic induction) เป็นการสรา้งขอ้สรุปทัว่ไปทีแ่สดงความ
เชื่อมโยงระหว่างปรากฏการณ์ต่างๆโดยใช้การตคีวามสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม หรอื
ปรากฏการณ์ความจรงิ เมือ่เหน็เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แลว้จงึสรา้งขอ้สรปุ  

การน าเสนอผลการวจิยัอยู่ในลกัษณะของการบรรยาย เพื่อเสนอขอ้คน้พบทัว่ไปและอ้างองิ
ดว้ยค าพดูของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
จรรยำบรรณในกำรวิจยั  

ในการศกึษาครัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล (informant) และเป็นผูใ้ห้โอกาสผูว้จิยัได้
ศกึษาเรยีนรู้ ผู้วจิยัถอืว่าผู้ให้ขอ้มูลเป็นบุคคลส าคญัที่สุดในกระบวนการวจิยั ผู้วจิยัจงึต้องเคารพ
สทิธทิีจ่ะตอ้งรกัษาความลบัของผูใ้หข้อ้มลู ทีไ่ดถ่้ายทอดประสบการณ์ชวีติ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของชวีติ
ส่วนตวั จงึเรยีกได้ว่าผู้วจิยัต้องมจีรรยาบรรณเป็นที่ตัง้ เพื่อก่อให้เกดิความไว้วางใจกนั เนื่องจาก
ผูใ้หข้อ้มลูอาจจะรูส้กึเป็นกงัวลว่าความลบัทีเ่ป็นส่วนตวัอาจถูกเปิดเผยได ้ฉะนัน้การน าเสนอขอ้มลู
ผูว้จิยัจงึปกปิดชื่อจรงิของผูถู้กวจิยั 

ส่วนการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มลูแต่ละคนนัน้ ก่อนการสมัภาษณ์ผู้วจิยัจะอธบิายรายละเอยีด
ต่างๆ และมเีอกสารการยนิยอมให้ขอ้มลูโดยมกีารลงชื่อเพื่อเป็นหลกัฐาน ในระหว่างการสมัภาษณ์
หากผูใ้หข้อ้มลูไมส่ะดวกทีต่อบค าถามใด ผูว้จิยักไ็มไ่ดบ้งัคบั กไ็มต่อ้งตอบค าถามนัน้ และผูใ้หข้อ้มลู
สามารถหยดุการใหข้อ้มลูไดห้ากเกดิความไมพ่อใจ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส: กรณีศกึษา

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ผูว้จิยัไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 18 คน เป็นผูช้าย 10 คน และ
ผูห้ญงิ 8 คน กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดก าลงัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั และมพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรส การเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เป็นจรงิ ครบถ้วน และสมบูรณ์มากที่สุด ในส่วนของผลการศึกษานี้ ผู้วจิยัได้แบ่งการ
น าเสนอเป็นหวัขอ้ต่างๆดงัต่อไปนี้  

1. ขอ้มลูส่วนตวับุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง  
2. การใหค้วามหมายของการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส  
3. กระบวนการทางเรยีนรูท้างสงัคม และปจัจยัทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส  
4. ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัพฤตกิรรมทีก่ าหนดซึง่กนัและกนั 
 

1. ข้อมลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง  
การศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส : กรณีศกึษา

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหวัขอ้แรกทีผู่ว้จิยัจะน าเสนอผลการวจิยั คอื ขอ้มลูส่วนตวัของบุคคลของ
กลุ่มตวัอยา่งผูช้ายและกลุ่มตวัอยา่งผูห้ญงิ เช่น เพศ อายุ ชัน้ปีการศกึษา ภูมลิ าเนาเดมิ สถานทีพ่กั
อาศยั สถานภาพ ประสบการณ์ความรกั และประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ขอ้มลูต่างๆ
เหล่านี้สามารถสะท้อน ความคดิ ทศันคติ ความรู้สึก บุคลิกภาพ ประสบการณ์ และพฤติกรรม 
นอกจากนี้ยงัใชข้อ้มลูดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการวเิคราะหข์อ้มูลอกีด้วย ซึ่งผูว้จิยัได้เลอืกน าเสนอ
รายละเอยีดพื้นฐานขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างในส่วนนี้เป็นตารางและการบรรยาย ซึ่งการน าเสนอใน
รูปแบบการบรรยายจะท าให้เข้าใจรายละเอียดของบรบิทพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลมากยิง่ขึ้น ทัง้น้ี
ผูวิ้จยัจะใช้นามสมมติทัง้หมดเพ่ือเกบ็ข้อมลูของผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลบั รายละเอยีดมดีงันี้  
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ตาราง 1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งชาย 

ช่ือ อาย ุ ชัน้ปีศึกษา ภมิูล าเนาเดิม สถานท่ีพกัอาศยั สถานภาพ 
เพศสมัพนัธค์รัง้แรก 
(อาย)ุ (กบัใคร) 

ผา่นประสบการณ์มี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส (คน) 

หนึ่ง 20 3 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 15 / คนทีย่งัไมต่กลงเป็นแฟน 3 

ไฟท ์ 23 4 กรงุเทพฯ หอพกักบัเพื่อน โสด 15 / คนรกั 12 

กู๊ด 25 5 จนัทบุร ี หอพกัส่วนตวั มแีฟน 14 / คนรกั 12 

บาส 25 4 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ โสด 14 / คนรกั มากกว่า 20 

พงษ์ 23 3 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 17 / คนรกั 7 

นทั 23 3 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 18 / คนรกั 20 

วฒัน์ 21 3 รอ้ยเอด็ พ่อแม ่ โสด 2-3 อาทติย ์ 14 / คนรกั 3 

ใหญ่ 23 3 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 15 / คนรกั 12 

ปอน 22 3 กรงุเทพฯ อยูก่บัแฟน มแีฟน 18 / คนรกั 9 

เค 23 4 กรงุเทพฯ หอพกัส่วนตวั มแีฟน 16 / ผูห้ญงิขายบรกิาร 6 
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ตารางที ่2 ขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งหญงิ  
 

ช่ือ อาย ุ ชัน้ปีท่ีศึกษา ภมิูล าเนาเดิม สถานท่ีพกัอาศยั สถานภาพปัจจบุนั 
เพศสมัพนัธค์รัง้แรก                   
(อายุ) (กบัใคร) 

ผา่นประสบการณ์มี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส (คน) 

กุ๊ก 23     3 อุตรดติถ ์ หอพกัส่วนตวั  มแีฟน 18 / คนรกั  4 

พราว 24 4 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 17 / คนรกั  14 
ว ิ 23 4 เพชรบุร ี หอพกักบัเพื่อน มแีฟน 21 / คนรกั  1 

ตา 23 4 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 18 / คนรกั  3 
บุ๋ม  22 4 กรงุเทพฯ อยูก่บัแฟน มแีฟน 17 / คนรกั  3 

ออฟ  22 2 ประจวบครีขีนัธ์ ญาต ิ มแีฟน 18 / คนรกั  4 
ตุ๊ก  20 3 กรงุเทพฯ พ่อแม ่ มแีฟน 16 / คนรกั  2 
หวาน 

 
23 

 
4 
 

นครปฐม  
 

พ่อแม ่
  

มแีฟน 
 

17 / คนรกั  6 
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จากขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างทัง้ชายและหญงิ จ านวน 18 คน เป็นผูช้ายจ านวน 10 
คน และผูห้ญงิจ านวน 8 คน มอีายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี คอื อายุ 20 ปีจ านวน 2 ราย อายุ 21 ปีจ านวน 
1 ราย อายุ 22 ปี จ านวน 3 ราย อายุ 23 ปี จ านวน 9 ราย อายุ 24 ปีจ านวน 1 ราย และอายุ 25 ปี 
จ านวน 2 ราย โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พืน้เพเป็นคนกรุงเทพมหานคร มเีพยีง 6 คนทีภู่มลิ าเนาเดมิ
เป็นคนต่างจงัหวดั  

ปจัจุบนักลุ่มตวัอย่างก าลงัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั ส่วนใหญ่ศกึษาชัน้ปีที่ 3 และ 4 พบ
กลุ่มตวัอย่าง 8 รายเท่ากนัในแต่ละชัน้ปี และพบกลุ่มตวัอย่างชัน้ปีที ่2 และ 5 ชัน้ปีละ 1 ราย โดยส่วน
ใหญ่พกัอาศยัอยูก่บัพ่อแม ่10 ราย พกัอาศยักบัญาต ิ1 ราย พกัอาศยัหอพกัส่วนตวั และพกักบัเพื่อน 5 
ราย ส่วน 2 รายพกัอาศยัอยูก่บัแฟน  สถานภาพปจัจบุนัขณะผูว้จิยัไดท้ าการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ปจัจบุนัมแีฟน คอื 15 ราย พบกลุ่มตวัอยา่งเพยีง 3 รายเท่านัน้ทีไ่มม่แีฟน 

ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายนุ้อยสุด คอื อายุ 14 ปี ซึง่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งชาย จ านวน 3 คน คอื กู๊ด บาส และวฒัน์ ส่วนประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกของ
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัคนรกั พบเพยีง 2 รายในกลุ่มตวัอย่างชายทีม่เีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัคนทีย่งัไม่
ตกลงเป็นแฟนคอื หนึ่ง และมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัผูห้ญงิขายบรกิาร คอื เค   

ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ผ่านประสบการณ์มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสจนถงึขณะท าการวจิยัมากที่สุด
ในกค็อื บาส ซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งชาย บาสผ่านประสบการณ์มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมามากกว่า 20 คน 
รองลงมาก็คอื นัท ผ่านประสบการณ์มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมา 20 คน ส่วนกลุ่มตวัอย่างชายที่ผ่าน
ประสบการณ์มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสน้อยทีสุ่ด  3 คน คอื หนึ่ง และวฒัน์  ในกลุ่มตวัอย่างหญงิ พบว่า
พราว ผ่านประสบการณ์มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากทีสุ่ด คอื 14 คน และน้อยทีสุ่ดทีผ่่านประสบการณ์
การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสคอื ว ิคอืผ่านประสบการณ์มาเพยีง 1 คน  

นอกจากขอ้มลูขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างโดยเฉพาะอย่างยิง่
ขอ้มลูในส่วนของเรือ่งราวประสบการณ์ความรกัและการมคีวามสมัพนัธท์างเพศของกลุ่มตวัอยา่งแต่ละ
คน ผ่านการสมัภาษณ์ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการท าความเขา้ใจปรากฏการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
ของกลุ่มตวัอยา่งไดช้ดัเจนมากขึน้  ดงัมรีายละเอยีดแต่ละบุคคลดงันี้ 
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กลุ่มตวัอย่างชาย  
1. หน่ึง ชายหนุ่ม อายุ 20 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่  3 รูปร่างท้วม หน้าตามเีชื้อสายจนี พืน้เพ

เป็นคนกรุงเทพฯมาแต่ก าเนิด อาศยัอยู่กับพ่อแม่ ปจัจุบนัมแีฟนแลว้ หน่ึงเริม่ต้นการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสเป็นครัง้แรกตอนอายุ 14 ปีโดยมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่รู้จ ักกันที่ร้านเกมส์ เป็น
ความสมัพนัธท์ีไ่ม่จรงิจงัอะไร โดยมเีพศสมัพนัธก์นั 1 ครัง้แลว้ก็เลกิรากนัไป หลงัจากนัน้ได้คบกบั
แฟนคนที ่2  ตอนนัน้เขาอายุประมาณ 15-16 ปี คบกนัได้เพยีงปีกว่าๆ แต่ไม่ได้มเีพศสมัพนัธ์กนั 
แฟนไม่เต็มใจที่จะมเีพศสมัพนัธ์กับหนึ่ง หนึ่งก็จะไม่บงัคบัฝืนใจ เป็นการคบกนัแบบเด็กๆใสๆ
มากกว่า ส่วนแฟนคนที่ 3 หรอืคนปจัจุบนัเริม่คบกนัพรอ้มๆกบัแฟนคนที ่2 ขณะทีห่นึ่งอายุ 15-16 
ปี และยงัคบกบัแฟนคนปจัจุบนัรวมเป็นเวลา 5 ปี ปจัจุบนัเรยีนมหาวทิยาลยัเดยีวกนั ความรกักบั
แฟนคนปจัจุบนันี้ราบรื่นด ีเขา้กนัได้ เธอเอาใจใส่เขาด ีเหน็ความส าคญัของหนึ่ง แฟนคนที ่3 (คน
ปจัจุบนั) คบกนัได้ 1 ปี ถงึตกลงที่จะมเีพศสมัพนัธ์กนั ณ ตอนที่สมัภาษณ์หนึ่ง (ให้สมัภาษณ์เมื่อ 
20 พ.ย.55) เขาเล่าว่าตอนน้ีแฟนคนปจัจุบนัก าลงัตัง้ครรภ์ และทัง้คู่ก าลงัเครยีดมาก และจากการ
ตดิตามขอ้มลูล่าสุด (11 มนีาคม 2556)พบว่า หนึ่งไดต้ดัสนิใจใหผู้ห้ญงิเอาเดก็ออก (ท าแทง้) โดย
ปรกึษาพ่อแมข่องหนึ่งเองและแฟน โดยเขา้รบับรกิารจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งยา่นคลองตนั  

2. ไฟท์  ชายหนุ่มอายุ 23 เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4 รปูร่างผอม ไวผ้มยาว มแีนวการแต่งตวัเป็น
ของตวัเองแบบนกัศกึษาทีเ่รยีนศลิปะ เขานิยามตวัเองว่าในเรือ่งความรกั เขาเป็นคนเจา้ชู ้ ไฟทเ์ป็น
คนกรุงเทพฯแต่ก าเนิด ปจัจุบนัอาศยัอยู่กบัเพื่อนผู้ชายทีห่อพกั ตอนน้ียงัไม่มแีฟน เพราะเพิง่เลกิ
คบกบัแฟนคนล่าสุดเมือ่ 5 เดอืนทีผ่่านมา ไฟทเ์ริม่ต้นมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกบัแฟนตอนเขาอายุได ้
15 ปี (ประมาณมธัยมศกึษาปีที่2-3) แฟนเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาอกีท ีไฟทเ์ล่าว่าคบกนัเกอืบปีกว่า
จะมเีพศสมัพนัธ์กนั แต่หลงัจากเลกิรากบัแฟนคนแรก ไฟท์ก็มแีฟนตลอด บางครัง้ก็มแีฟนทเีดยีว
ครัง้ละ   2- 3 คน เขาบอกว่าผูห้ญงิบางคนกท็ราบว่าเขามแีฟนอยู่แลว้แต่กเ็ตม็ใจทีจ่ะคบ  ความรกั
ทีผ่่านมาทุกครัง้กม็เีพศสมัพนัธด์ว้ยกบัผูห้ญงิทุกคนทีผ่่านเขา้มา  

3. กูด๊  ชายหนุ่มอายุ 25 ปี  ก าลงัเรยีนปีสุดทา้ย รปูร่างสูงโปร่ง พูดน้อย ว่างท่าเคร่งขรมึ 
พื้นเพอยู่ที่จงัหวดัจนัทบุร ีปจัจุบนัมาอยู่กรุงเทพฯ โดยเช่าหอพกัเพื่อศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั 
กู๊ดเริม่ตน้มแีฟนคนแรกตอนมธัยมศกึษาปีที ่1 อายปุระมาณ 13 ปี คบกบัแฟนคนแรกประมาณ 1 ปี
จงึมเีพศสมัพนัธ์กนัซึ่งเป็นการมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกในชวีติ เมื่อกู๊ดอายุ 14 ปี คบกนัมาได้ 3 ปี 
ความสมัพนัธ์จงึจบลง เพราะแฟนไปคบกบัเพื่อนชายคนใหม่  จากนัน้ก็กู๊ดก็มแีฟนมาเรื่อยๆอีก
หลายคนในช่วงทีเ่รยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทุกคนทีค่บดว้ยกม็เีพศสมัพันธก์บัเขาทุกคน กู๊ดยอม
รบัว่าตวัเองเป็นคนเจา้ชูแ้ต่เป็นคนทีเ่จา้ชูแ้บบเงยีบๆ อาจจะคบผูห้ญงิมากกว่า 1 คน แต่เขาบอกว่า
ผูห้ญงิทีเ่ป็นแฟนเขาจะใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัหนึ่งเสมอ ส่วนแฟนคนปจัจุบนัคบกนัมา 5 ปีแลว้ 
แฟนอายนุ้อยกว่า 2 ปี แฟนคนปจัจบุนัคบกนัแค่ 3 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธก์นั ถ้าเปรยีบเทยีบกนัแฟน
คนแรกกว่าจะมเีพศสมัพนัธ์กนักค็บกนัตัง้เกอืบปี แต่พอแฟนคนถดัๆมา การมเีพศสมัพนัธก์จ็ะเรว็
ขึน้  
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4. บาส ชายหนุ่ม อายุ 25 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4 หนุ่มหน้าเขม้ สุภาพ คุยเก่ง อธัยาศยัด ี
เป็นคนกรงุเทพฯแต่ก าเนิด  ปจัจบุนัอาศยัอยูก่บับดิามารดา  ความรกัและความสมัพนัธท์างเพศครัง้
แรกของบาสเกดิขึน้เมื่อตอนอายุ 14- 15 ปี โดยแฟนคนแรกเป็นหญงิสาวรุ่นพีท่ีม่อีายุมากกว่า 1 ปี  
บาสเล่าว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกเป็นความตอ้งการของทัง้คู่หลงัจากคบกนั 3 เดอืน 
และกม็เีพศสมัพนัธก์นัมาตลอดระยะเวลาทีค่บกนั 2 ปี  หลงัจากนัน้กค็บผูห้ญงิคนใหม่มเีพศสมัพนัธ์
กนั เขาคดิว่าเป็นความรกัที่จรงิจงัส าหรบัเขาแต่ในที่สุดผู้หญิงก็เป็นฝ่ายบอกเลกิ จงึรู้สกึผดิหวงั
อย่างรุนแรงและเปลี่ยนความคดิในเรื่องความรกัและความสมัพนัธ์ในการคบผูห้ญงิคอืไม่อยากทีจ่ะ
จรงิจงัและทุ่มเทกบัความรกัและความสมัพนัธ์มากมายเหมอืนเดมิ หลงัจากนัน้เขาคบกบัผู้หญงิอกี
หลายคน คบคนละ 2- 3 เดอืนกช็งิบอกเลกิ ใช้ชวีติแบบไม่ผูกพนักบัใคร มเีพศสมัพนัธแ์ลว้กจ็บกนั
ไปในลกัษณะ “One night stand” หรอื “รกัชัว่ขา้มคนื” บาสบอกว่าเขามคีวามสมัพนัธก์บัผูห้ญงิใน
ลกัษณะนี้มามากกว่า 20 คนแลว้ เคยคบรุ่นพีท่ีโ่ตกว่าเขา 1 ปี 3 เดอืนแรกทีค่บกนักม็เีพศสมัพนัธ์
กนั เป็นความต้องการของทัง้คู่ จากนัน้กม็อีะไรกนัมาเรื่อย จนคบกนัได ้2 ปี  กเ็ลกิกนั ดว้ยความที่
เราห่างๆกนัทัง้คู่ จากนัน้ช่วงมธัยมศึกษาปีที่ 4 บาสก็คบกับผู้หญิงคนใหม่ ความรกัครัง้นี้เขา
ค่อนขา้งทุ่มเท จรงิจงั และคาดหวงั แต่สุดทา้ยผูห้ญงิกบ็อกเลกิ มนัท าใหเ้ขารูส้กึว่าผูห้ญงิเขากไ็ม่ได้
คดิจรงิจงัอะไรกบัเขามากมาย ขนาดมเีพศสมัพนัธด์ว้ยกนัแลว้กย็งัเลกิกนัไป จากความรกัครัง้นี้มนั
ท าให้บาสเปลี่ยนพฤติกรรมการคบผู้หญิงไปเลย คือ ไม่จรงิจงั ทุ่มเท เพราะรู้สกึ ผิดหวงักบัรกั 
หลงัจากความรกัครัง้นี้ บาสกใ็ชช้วีติโสดมาตลอด 3 ปี คบใครกจ็ะไม่ใหเ้กดิ 2-3 เดอืน กจ็ะชงิบอก
เลกิ เพราะกลวัผูห้ญงิบอกเลกิ บาสจงึคบผูห้ญงิแบบมเีพศสมัพนัธแ์ลว้กจ็บๆไป “เรยีกไดว้่าใชช้วีติ
แบบไมผ่กูพนั ‘One night stand’ หรอื รกัชัว่ขา้มคนื จบแลว้กจ็บกนัไป บาสบอกกบัผูว้จิยัว่า ผูห้ญงิ
ทีบ่าสคบแบบชัว่ขา้มคนืทีผ่่านมาจนถงึขณะสมัภาษณ์ มากกว่า 20 คน 

5. พงษ์  อายุ 23 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่ 3 เป็นหนุ่มมาดนิ่ง เรยีบรอ้ย เป็นคนกรุงเทพฯแต่
ก าเนิด ปจัจุบนัมแีฟนแล้วและแฟนก็มาอยู่ด้วยกันที่บ้านบิดามารดา พงษ์เริม่มคีวามรกัและมี
เพศสมัพนัธ์ครัง้แรกเมื่อตอนอายุประมาณ 17 ปี แฟนเป็นหญงิสาวรุ่นพีท่ีม่อีายุมากกว่า 2 ปี แต่ก็
คบกนัได้เพยีงแค่ 2 เดอืน ฝ่ายหญงิเป็นฝ่ายบอกเลกิ  ถดัมาอีก 1 ปี ก็เริม่มแีฟนคนที่สอง แต่
ความสมัพนัธก์จ็บลงเหมอืนกบัแฟนคนแรก คบกนัไดแ้ค่ 2 เดอืนกเ็ลกิกนัไป  ระหว่างทีเ่ลกิกบัแฟน
คนที ่2 นี้ พงษ์ไม่ไดแ้ฟนอกีเลย 2 ปี จนกระทัง่มาเริม่คบกบัแฟนคนที ่3 หรอืคนปจัจุบนัตอนอาย ุ
21 ปี ตอนเรยีนอยูปี่ที ่3 แฟนคนนี้เป็นผูห้ญงิทีเ่ขาแอบชอบตัง้แต่เรยีนมหาวทิยาลยัปี 1 พอถงึปี 3 
ถึงได้คบกนั พงษ์บอกว่าเขาจรงิจงักบัความสมัพนัธ์กับแฟนคนที่ 3 นี้ มาก ดูแลดีกว่าแฟนคน
ก่อนๆทีผ่่านมา คบกนัไดไ้มน่านเพยีง 1 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธก์นั เพราะบรรยากาศพาไป  

6. นัท  อายุ 23 ปี  เรยีนอยู่ชัน้ปีที่  3 รูปร่างสูงโปร่ง มลีกัยิม้ น่าตาด ีเป็นผู้ชายอบอุ่น 
สุภาพ ขี้อาย เรียนอยู่ ปี 3 อายุ 23 ปี ปจัจุบันอาศัยอยู่กับมารดา มีแฟนแล้ว นัทเริ่มต้นมี
ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกตอนอายุ 18 ปี สมยัทีย่งัเรยีนอยู่ มธัยมศกึษาปีที ่6 ผูห้ญงิ
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คนนัน้เป็นเพื่อนของเพื่อนเขามาชอบกล็องคบด ูคบกนัตัง้เป็นปีกว่าจะมอีะไรกนั คบกบัแฟนคนแรก
นี้ได ้2 ปี จนสุดทา้ยกเ็ลกิกนั นัทเป็นชายหนุ่มทีม่ปีระสบการณ์การมคีวามรกัและการมเีพศสมัพนัธ์
หลายคน เขาเล่าว่าหลงัจากเลกิราจากแฟนคนแรกก็มคีวามรกัและความสมัพนัธ์กบัหญิงสาวไป
เรื่อยๆ จนเข้ามหาวทิยาลยั มทีัง้แบบคบเป็นแฟน กบัคบกนัเจอกนัตามร้านเหล้า มองตาสบตา 
หน้าตาด ีชวนกนัไปกม็ ีเป็นความความสมัพนัธแ์บบสนุกๆ หาประสบการณ์ใหก้บัชวีติ ผมไดแ้ฟนที่
ร้านเหล้าหลายคนเหมอืนกนั กบัแฟนคนปจัจุบนั นัทเป็นฝ่ายชอบเขาก่อน ประมาณว่าเจอหน้า
แลว้ป๊ิง กใ็หเ้พื่อนช่วยเขา้ไปขอเบอร ์จะขีอ้ายมากถา้เจอผูห้ญงิทีเ่ราชอบถูกใจจรงิๆ แฟนคนนี้กเ็จอ
กนัที่ร้านเหล้า จากนัน้เมาด้วยกนัทัง้คู่ก็เลยมเีพศสมัพนัธ์กนั หลงัจากที่มเีพศสมัพนัธ์กนัจ าได้ว่า
ผูห้ญงิเขากล็องใจเราท าเป็นไม่รบัโทรศพัทอ์ยู่นาน สุดทา้ยกเ็ราชอบเขาจรงิๆกค็บกนัมาเรื่อยจนถงึ
ตอนน้ี ถา้นบัรวมๆผูห้ญงิทีเ่ขามเีพศสมัพนัธด์ว้ยรวมถงึแฟนคนปจัจบุนักน่็าจะประมาณ 20 คน 

7. วฒัน์  อายุ 21 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 3 มรีูปร่างผอม เป็นคนสุภาพเรยีบร้อย พูดน้อย 
ภูมลิ าเนาเดมิเป็นคนจงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ปจัจุบนัมาเรยีนที่กรุงเทพฯ และพกัอาศยัอยู่กบับดิา มารดา 
วฒัน์เพิง่จะโสดได้ 2-3 อาทติย ์ส่วนประสบการณ์ความรกัครัง้แรกเกดิขึน้ตอน มธัยมศกึษาปีที่ 1  
เป็นความรกัแบบรกัใสๆ เด็กๆ รกักนัจนถึงมธัยมศึกษาปีที่ 3 กต็้องเลกิกนัเพราะต่างคนต่างไป
เรยีนที่อื่น ความรกัครัง้นัน้นอกจากเป็นประสบการณ์ความรกัครัง้แรกแล้ว ก็ยงัเป็นประสบการณ์
ทางเพศครัง้แรกของวฒัน์ดว้ย หลงัจากทีม่อีะไรกนัครัง้แรกนัน้ กม็ีเพศสมัพนัธ์กนัเรื่อยมา หลงัจาก
เลกิรากบัแฟนคนแรก กม็แีฟนคนถดัมาตอนอยู่มธัยมศกึษาปีที ่4  กว่าจะมอีะไรกนักค็บกนัเกอืบ 3 
เดอืนได ้และกเ็พิง่จะเลกิกนัเมือ่ 2-3 อาทติยท์ีผ่่านมา รวมๆทีค่บกนักป็ระมาณ 6 ปี  

8. ใหญ่  อายุ 23 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่3 ไวผ้มหยกัศก ประบ่า ตวัสูงใหญ่สมกบัชื่อใหญ่เป็น
อกีหนึ่งคนทีม่เีรือ่งราวความรกัและความสมัพนัธท์ีน่่าสนใจ ใหญ่เป็นคนกรุงเทพฯ  อาศยัอยู่กบับดิา
และมารดา เริม่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกตอนอายุ 15 ปี กบัแฟนทีเ่ป็นรุ่นน้องทีเ่รยีนดว้ยกนั คบกนัได้
เพยีง 1 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธก์นั ประสบการณ์ครัง้แรกของเขาต้องคุยกบัฝ่ายหญงิเกอืบครึง่ชัว่โมง
กว่าผูห้ญงิจะยอมมเีพศสมัพนัธ์ แต่กบัแฟนคนแรกนี้คบกนัแค่สองเดอืนก็ต้องเลกิกนั หลงัจากนัน้ก็
มแีฟนมาเรื่อยๆ และกบัแฟนทุกคนเรากจ็ะมเีพศสมัพนัธ์ดว้ย คบกนัไม่นานกม็เีพศสมัพนัธก์นัแล้ว 
เหมอืนเรื่องอย่างนี้พอผ่านประสบการณ์ครัง้แรกมาแลว้ ครัง้ถดัๆไปมนักเ็รว็ขึน้  เขาเล่าใหฟ้งัอกีว่า
เรว็สุดวนัเดยีวกม็อีะไรดว้ยกนัไดเ้ลย เป็นเดก็มหาวทิยาลยั กนิเหลา้ เจอกนั แลว้ก็พากนัไป จบลง
คนืนัน้ดว้ยการมเีพศสมัพนัธ ์รุง่เชา้กแ็ยกยา้ย ไมต่อ้งคบกนั เหมอืน “One night stand” เป็น “รกัชัว่
ขา้มคนื” ส่วนความรกักบัแฟนคนปจัจบุนัเพิง่คบกนัไดแ้ค่ 4 เดอืน กม็เีพศสมัพนัธ ์ 

9. ปอน อายุ 22 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่3 เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างค่อนขา้งท้วม ยอ้มสผีมตาม
สมยันิยม เขาเป็นคนกรงุเทพฯ ปจัจบุนัพกัอาศยัอยู่กบัแฟน ปอนเริม่มรีกัครัง้แรกตอน ปวช. 2 อาย ุ
17 ปี เป็นการคบๆเลกิๆ เขาบอกว่าความรกัช่วงนัน้เป็นแบบ “ปิดเทอมเลกิ เปิดเทอมรกั” คบแฟน
คนแรกนี้กว่าจะมเีพศสมัพนัธก์นักเ็กอืบ 2 ปีแลว้ ปอนเล่าเหตุการณ์ใหฟ้งัว่า ช่วงนัน้เป็นช่วงทีเ่ขามี
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ปญัหากบัมารดากเ็ลยหนีออกจากบา้นมาเช่าหอพกั พอแฟนมาทีห่อ้งมโีอกาสกเ็ลยมเีพศสมัพนัธก์นั  
ต่อมาแฟนคนที ่2 เป็นรุ่นน้องที่เรยีนระดบัคบกนัไดปี้กว่าๆ ถงึมเีพศสมัพนัธก์นัทีบ่า้น แต่สุดทา้ยก็
เลกิรากนัไป หลงัจากนัน้กม็แีฟนมาอกีเรื่อยๆ แต่คบกนัไม่นาน คนละแค่ 2-3 เดอืนกเ็ลกิกนั เขาให้
เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะตวัเขาเป็นคนตดิเหลา้และตดิเพื่อนดว้ย ความรกัเลยไม่ยดืยาว  แฟนทีค่บ
กนัในช่วงนี้บางคนกม็เีพศสมัพนัธ์กนับา้ง บางคนกไ็ม่ม ีส าหรบัแฟนคนปจัจุบนั คบกนัมาได ้1 ปี 1 
เดอืน ตกลงเป็นแฟนกนัเมื่อตอนลอยกระทง โดยเพื่อนแนะน าใหรู้จ้กักนั แฟนคนปจัจุบนัเป็นคนที่
ปอนคดิจะจรงิจงัดว้ย คบกนัประมาณ 1 เดอืนก็มเีพศสมัพนัธ์กนั ซึง่เป็นช่วงตอนช่วงน ้าท่วม ปอน
ไดพ้าแฟนไปนอนทีโ่รงแรมและมเีพศสมัพนัธก์นั  

10. เค อายุ 23 ปี เรียนอยู่ชัน้ปีที่  4 เป็นผู้ชายตัวเล็ก หน้าตาดี คุยสนุก เป็นคน
กระตือรอืร้น กระฉับกระเฉง ปจัจุบนัต้องท างานเพื่อส่งตวัเองเรยีนหนังสอื เคเป็นคนกรุงเทพฯ 
ปจัจุบนัอาศยัอยู่กบัแฟนทีห่อพกั เคเริม่มคีวามรกัครัง้แรกตอนเรยีนอยู่มธัยมศกึษาปีที ่1 คบกนัได ้
2-3 ปี เป็นการคบแบบใสๆ คบแบบ “แฟนฉัน” คอืจบัมอื ไปดูหนัง จะหอมแก้มยงัไม่กลา้เลย แต่ใน
ที่สุดแฟนต้องย้ายไปเรียนโรงเรียนประจ าที่ต่างจงัหวัด ก็ท าให้ห่างกัน กลายเป็นเพื่อนกันไป 
จากนัน้ประมาณมธัยมศกึษาปีที่ 3  ความรกัและความสมัพนัธ์ที่ลกึซึ้งอย่างมากก็แค่จูบปากแต่ก็
ไมไ่ดม้เีพศสมัพนัธ์กนั เมื่อเรยีนในระดบัปวช. เพื่อนผูห้ญงิทีเ่รยีนปวช.ดว้ยกนัส่วนใหญ่ถ้าไม่มเีงนิ
ให้เขาก็ไม่คบ เขาบอกว่า ผู้หญงิจะคบกบัคนที่มสีถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสูงกว่า สารมารถ
ดแูลเขาได ้สนบัสนุนเขาได ้ความรกัของเคในช่วงนี้เลยไมม่ ีเขาบอกว่าแฟนทัง้หมดในช่วงทีผ่่านมา
นี้ ยงัไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนเลย แต่จะไปหาประสบการณ์ทางเพศแบบไปเที่ยวลงอ่างตัง้แต่
ตอนอายุประมาณ 17-18 ปี โดยมพีีช่ายคอยดูแลและแนะน า เมื่อเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยัเริม่คบ
กบัแฟนคนปจัจุบนัตอนเรยีนอยู่ชัน้ปีที ่2 แฟนเป็นหญงิสาวที่เรยีนอยู่ชัน้ปีเดยีวกนั คบกนัมาได้ 2 
ปีแล้ว คบกนัไม่นานกม็เีพศสมัพนัธ์กนั  เคบอกว่าเมื่อมแีฟนคนต้องมคี่าใช้จ่ายมากขึน้เพราะต้อง
ซือ้ของ พาไปเทีย่ว และใหเ้งนิดว้ย  
กลุ่มตวัอย่างหญิง  

11. กุก๊ อายุ 23 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 3 เป็นสาวผมยาว ตาคม ผวิเขม้ คล้ายคนใต้ แต่กุ๊ก
บอกกบัผู้วจิยัว่าเป็นคนอุตรดิตถ์ ยา้ยมาเรยีนที่กรุงเทพฯ ปจัจุบนัอาศยัอยู่คอนโดมเินียมคนเดยีว 
สถานภาพมแีฟนแลว้ กุ๊กเริม่มปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเมื่ออายุ 17-18 ปี กบัแฟน
อายุมากกว่า 1 ปี ที่เรยีนอยู่โรงเรยีนเดยีวกนั  โดยเป็นแฟนกนัได้เกอืบปี และก็เริม่มเีพศสมัพนัธ์
ครัง้แรกกบัแฟนคนนี้ตอนคบกนัได้แค่ 2-3 เดอืน  แต่สุดท้ายก็เลกิรากนัไป เธอเล่าให้ฟงัว่าการมี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกนัน้เป็นความผดิพลาด เพราะเธอยงัไม่พรอ้ม ไม่เต็มใจ แต่เป็นเพราะโดนการ
เล้าโลมและบรรยากาศพาไป แต่หลงัจากมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกกม็มีาเรื่อย โดยฝ่ายชายจะป้องกนั
ดว้ยการใส่ถุงยาง ส่วนกุ๊กกท็านยาคุมฉุกเฉินป้องกนัอกีทางดว้ย พอมาเรยีนอยู่ทีม่หาวทิยาลยัปีที ่1 
อายุ 19 ปี คบกบัแฟนคนใหม่ที่มอีายุมากกว่า 5 ปี เมื่อคบกนั 2-3 เดอืนก็มเีพศสมัพนัธ์กนั คนนี้
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เป็นผูใ้หญ่มากกว่าเรา 5 ปี เธอเล่าใหฟ้งัว่าตอนทีเ่ริม่มเีพศสมัพนัธเ์ธอกย็งัไมพ่รอ้ม ไมไ่ดอ้ยากมนีะ 
แต่ดว้ยความรกัเขากเ็ลยยอม ต่างจากแฟนคนแรกทีรู่ส้กึว่าไม่ได้รกั แต่ดว้ยบรรยากาศมนัพาไปก็
เลยตอ้งยอม  แต่กุ๊กกเ็ลอืกป้องกนัโดยใชถุ้งยางอนามยัและทานยาคุมก าเนิดฉุกเฉินพรอ้มกนั 2 วธิ ี
แต่สุดท้ายก็เลกิกนั หลงัจากนัน้ก็มแีฟนใหม่ ตอนอายุ 20-21 ปี เป็นเพื่อนรุ่นเดยีวกันแต่คนละ
มหาวทิยาลยั คบกนั 2-3 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธก์นั แต่สุดทา้ยกต็้องเลกิรากนัไป ปจัจุบนัคบกบัแฟน
ที่เป็นชาวสวเีดน อายุ 38 ปี ตอนนี้คบกนัได้ 1 ปี ซึ่งแฟนคนปจัจุบนันี้เธอรูส้กึดกีว่าแฟนทุกคนที่
ผ่านมาเพราะดแูลด ีคบกนัอยูแ่ค่เพยีงอาทติยเ์ดยีวกย็อมมเีพศสมัพนัธ ์ 

12. พราว อายุ 24 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4 พราวเป็นสาวตัวเล็ก หน้าตาด ีไว้ผมยาวเป็น
ลอนๆ ดูแล้วเซ็กซี่ เหมาะกบัสมยันิยม  เป็นคนกรุงเทพฯ ปจัจุบนัอาศยัอยู่กบับดิา มารดา ด้วย
ความสวย มเีสน่ห ์พราวจงึมหีนุ่มๆมาตดิพนัหลายคน สถานภาพมแีฟนแลว้ พราวเริม่เล่าเรื่องราว
ความรกัความสมัพนัธใ์หฟ้งัว่า พราวมรีกัครัง้แรกตอนอายุ 17 ปี คบกนัประมาณ 1 ปี  บา้นแฟนจะ
อยูต่รงขา้มกบัทีเ่รยีน คอืเรยีนทีเ่ดยีวกนั ทุกวนัตอ้งเจอกนั ตอนเยน็กจ็ะมาหา มารบักลบับา้น กค็บ
กนัไมน่านประมาณ 3-4 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธก์นั ตอนนัน้ไมไ่ดก้ลวัอะไรนะ แมก่ไ็ม่ไดก้ลวั แต่กก็ลวั
ทอ้งเหมอืนกนั เพราะเป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้ตอนอาย ุ18 ปี กม็แีฟนคนใหมเ่ป็นต ารวจ อายุ 33 ปี 
โดยไปเป็น”กิก๊”เขา เพราะเขามแีฟนอยู่แลว้แต่ยอมเพราะรกั คบกนั 2-3 ปี กว่าจะมเีพศสมัพนัธก์บั
แฟนคนนี้สุดทา้ยต้องเลกิกนัก็เพราะพราวมคีนอื่น ตอนนัน้พราวกย็งัไม่ไดเ้ลกิกบัเขาดว้ยแต่เขาจบั
ไดก้เ็ลยตอ้งเลกิ หลงัจากรกักบัต ารวจครัง้นัน้ กม็แีฟนมาเรื่อยๆ แต่กค็บไม่ไดน้าน 2-3 เดอืน เลกิก็
คบคนใหม่ แล้วก็มเีพศสมัพนัธ์ทุกครัง้กบัแฟนทุกคนที่ผ่านเข้ามา เมื่อผู้วจิยัถามว่าแล้วแฟนคน
ปจัจุบนั ความรกัเป็นอย่างไร พราวบอกว่าเธอคบผูช้ายทีล่ะหลายคน ไม่ค่อยคบกบัใครแค่คนเดยีว 
โดยใหเ้หตุผลว่าที่ต้องคบหลายคนนัน้ จรงิๆแล้วกไ็ม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะคบหลายคนในเวลาเดยีวกนั แต่
ด้วยงานพิเศษที่ตวัเองท าระหว่างเรยีนคือ เป็นเด็กชงเหล้า ก็ท าให้เจอผู้ชายมากมาย แฟนคน
ปจัจุบนัเป็นลูกคา้ มาเจอกนัที่รา้น ตอนนี้ก็คบกนัมาได้ 6-7 เดอืน ช่วงนัน้ทีรู่จ้กัแฟนคนปจัจุบนัได ้
2-3 วนั กร็ูจ้กัผูช้ายอกีคนนึง กเ็ลยคบทเีดยีว 2 คน คนทีม่าทีห่ลงัรูเ้ร ื่องได ้แต่แฟนคนแรกไม่รู ้แลว้
ก็ต้องไม่ให้รู ้ซึ่งพราวได้เล่าอีกว่า จรงิๆแล้วตอนนี้ไม่ได้คบผู้ชายแค่ 2 คน จรงิๆแล้วยงัแอบคบ
ผูช้ายคนอื่นอกี และได้บอกเคลด็ลบัผู้วจิยัว่า จรงิๆแล้วไม่เป็นเรื่องยากอะไรในการคบผู้ชายหลาย
คนในเวลาเดยีวกนั เพยีงแค่ห้ามบอกแฟนคนแรกเท่านัน้ว่าเรามกีิก๊อกีหลายคน แต่ถ้ากิก๊คนอื่นๆ
สามารถรูไ้ด้ว่าเรามแีฟนแลว้ได ้ถ้าเขาสนใจและยอมที่จะเป็นกิก๊เราเขาก็จะวางตวัเขาถูกว่าเขาอยู่
ในฐานะกิก๊เท่านัน้ 

13. วิ  อายุ 23 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 4  เธอเป็นสาวผวิขาว ตวัเล็ก สุภาพอ่อนน้อม ดูจาก
รูปร่างหน้าตาเดก็กว่าอายุจรงิ วิเป็นคนจงัหวดัเพชรบุร ีแต่ต้องเขา้มาอยู่กรุงเทพฯโดยพกัอยู่กบั
เพื่อนเพื่อเรยีนหนังสอื ปจัจุบนัมแีฟนแลว้ วเิริม่มคีวามรกัครัง้แรกเริม่ต้นตอนอายุ 17 ปี ตอนเรยีน
อยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5  เธอเล่าว่าเป็นรกัครัง้แรก เป็นรกัใสๆ เดก็ๆ ไม่มเีพศสมัพนัธ์กนัคนนี้ คบ
กนัได ้1 ปี กเ็ลกิกนัตอนม.6  ต่อจากนัน้ก็คบคนใหม่แลว้กเ็ลกิกนัไปตอนเขา้มหาวทิยาลัย วเิริม่มี
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เพศสมัพนัธค์รัง้แรกตอนเขา้มหาวทิยาลยั อาย ุ20 ปี กบัแฟน โดยแฟนคนนี้อายุห่างจากว ิ5 ปี เป็น
รุน่พีท่ีม่หาวทิยาลยัและกค็บกนัมาจนถงึปจัจุบนั ตอนคบกนั 6 เดอืนถงึยอมมเีพศสมัพนัธ์ดว้ย จาก
กลุ่มตัวอย่างทัง้หมด     วิเป็นคนที่มปีระสบการณ์มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสน้อยที่สุด คือ เริม่มี
เพศสมัพนัธก์บัแฟนทีเ่รยีนมหาวทิยาลยัคนปจัจบุนัแค่ 1 คนเท่านัน้  

14. ตา อายุ 23 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่4 เธอเคยเรยีนจบมหาวทิยามาแลว้ ตอนนี้มาเรยีนปี 4 
เพื่อเอาปรญิญาอีกหนึ่งใบ ตาพกัอยู่คอนโดมเินียมส่วนตัว ตาเป็นสาวที่มคีวามมัน่ใจตวัเองสูง 
พูดคุยหรอืตอบแบบฉะฉาน มงีานอดเิรกเป็นพริต้ตี้ ตาเล่าเรื่องราวความรกัของตนดว้ยความมัน่ใจ
ว่า เธอเริม่มแีฟนตอนประมาณมธัยมศกึษาปีที่ 6 เป็นเพื่อนทีเ่รยีนอยู่ดว้ยกนั กม็รีกัใสๆ แบบไม่มี
เรือ่งเพศสมัพนัธเ์ขา้มาเกีย่วขอ้ง และส่วนใหญ่กจ็ะเป็นความรกัและความสมัพนัธใ์นลกัษณะนี้จนถงึ
เรยีนมหาวทิยาลยัปีที ่3 ความรกักถ็งึเริม่มเีรือ่งเพศสมัพนัธ์ โดยแฟนคนนี้เป็นรุ่นน้อง อายุอ่อนกว่า
เธอ 1 ปี คบกัน 6 เดือนก็มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ด้วยความที่ตา ยุ่งตลอด เลยไม่ค่อยมีเวลาให ้
ประกอบกบัการที่แฟนเธอคนนี้มคีวามคดิที่เธอมองว่ายงัเดก็อยู่ ไม่โตพอส าหรบัเธอ กเ็ลยขดัแยง้
กนัอยูเ่รื่อย สุดทา้ยท าให้ต้องเลกิกนั หลงัจากนัน้กค็บกบัคนอื่นมาเรื่อยๆ แลว้กม็อีะไรดว้ยกบัแฟน
ทุกคน กบัแฟนคนปจัจบุนักค็บได ้4 ปีครึง่แลว้ คนนี้นานเป็นปีกว่าถงึยอมมเีพศสมัพนัธ์ดว้ย เธอให้
เหตุผลว่าเป็นเพราะเธอโตมากขึน้ เป็นผูใ้หญ่มากขึน้ จบปรญิญามาก ็1 ใบแล้ว ก็มคีวามคดิเรื่อง
ความรกัและเพศสมัพนัธท์ีโ่ตขึน้และมองเป็นอนาคตมากขึน้  

15. บุม๋  อาย ุ22 ปี เรยีนอยูช่ ัน้ปีที ่4 บุม๋เป็นสาวตวัสูง หุ่นด ีผมยาว เจอผูว้จิยัครัง้แรกใส่
กางเกงสัน้โชวเ์รยีวขาทีส่วยงาม ใหข้อ้มลูผูว้จิยัอย่างละเอยีด เป็นคนกรุงเทพฯ อาศยัอยู่กบัมารดา
ที่บ้านแถวคลองเตย  บุ๋มมแีฟนแล้ว แฟนบุ๋มอายุ 25 ปี แม่บุ๋มเป็นคนให้แฟนมาอยู่ด้วยกนัที่บ้าน
โดยวางแผนว่าจะหมัน้กนัหลงัเรยีนจบ บุ๋มเล่ายอ้นถงึความรกัความสมัพนัธข์องตวัเองในอดตีทีผ่่าน
มาว่า รกัแรกเริม่เมื่อตอนอายุ 15 ปี เป็นรกัใสๆ เดก็ๆ แฟนก็อายุเท่ากนั คบกนัเกอืบปี จนจบ
มธัยมศกึษาปีที ่3 แลว้กเ็ลกิกนั เหตุผลคอืเธอรูส้กึว่าเขายงัเดก็ไปกเ็ลกิกนัไป เป็นความรกัที่ไม่ไดม้ี
เรื่องเพศสมัพนัธ์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง หลงัจากรกัครัง้นัน้กเ็ริม่มรีกัครัง้ใหม่ตอนอายุ 16 ปี เป็นลกัษณะ
จบีกันไปจบีกันมา หยอกล้อกันไปมา แต่ก็ยงัไม่มีเรื่องเพศสมัพนัธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกัน  บุ๋ม
เริม่ต้นมเีพศสมัพนัธ์เมื่อตอนอายุ 17 ปี โดยแฟนบุ๋มเป็นชายหนุ่มอายุ 18-19 ปี ทีย่า้ยบา้นมาจาก
อยธุยาแลว้มาอยู่แถวบา้น  แต่ทีต่้องเลกิรากนัเพราะมอียู่วนัหนึ่ง เธอเหน็เขานัง่กนิก๋วยเตีย๋วอยู่กบั
ผูห้ญงิอื่น แต่โกหกว่าอยูบ่นบา้นแลว้ ตอนนัน้กท็ าใจไมไ่ด้ กไ็มไ่ดต้ดิต่อกนัอกีเลย หลงัจากทีม่อีะไร
กบัแฟนเป็นครัง้แรกผ่านไปตอนอายุ 18-19 ปี ก็หยุดพกัเรื่องรกัไป อกีนานกว่าจะเริม่ต้นความรกั
ครัง้ใหม่ หลงัจากนัน้กม็แีฟนอกีครัง้ตอนเรยีนอยู่มหาวทิยาลยั แฟนเป็นเดก็ทีเ่รยีนศลิปะ เธอบอก
ว่าสมยันัน้ใครมแีฟนเป็นเดก็ศลิป์น่ีเก๋มากเลย กบัแฟนคนนี้คบได้ 5-6 เดอืน ถงึมเีพศสมัพนัธ์กนั 
จากนัน้ก็เลิกรากันไป จากนัน้บุ๋มมีแฟนคนใหม่เป็นเด็กอายุ 15 ปี คุยกันแค่ 1-2 เดือนเองก็มี
เพศสมัพนัธ์ ส่วนแฟนคนปจัจุบนัคบกนัจะเขา้ปีที ่3 แลว้ คบกนัแค่ 2-3 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธ์ แฟน
คนปจัจบุนัคบนานทีสุ่ด เพราะกว่าจะคบกนัไดก้ผ็่านอะไรกนัมาเยอะ เธอเล่าว่าแอบชอบเขาแต่เขามี



58 

 

 

 

แฟนอยู่แล้ว แต่มีอยู่ว ันหนึ่ งก็ได้เจอ ฝ่ายชายก็ชวนไปเที่ยวกลางคืน เที่ยวเสร็จก็เมา  ก็มี
เพศสมัพนัธด์ว้ยความเมาดว้ยกนัทัง้คู่ หลงัจากนัน้กไ็ดไ้ปนอนบา้นเขาบ่อยๆ ในขณะที่ฝ่ายชายกย็งั
ไมไ่ดเ้ลกิกบัแฟน แต่มเีหตุการณ์ทีเ่ป็นจุดพลกิผนัคอืฝ่ายหญงิจบัได ้ท าใหฝ้่ายชายต้องเลกิกบัแฟน
และตดัสนิใจมาคบกบับุ๋มแลว้กค็บกนัจนถงึปจัจบุนัน้ี  

16. ออฟ อายุ 22 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที ่2 ออฟเป็นสาวผมยาวหยกิ มคีวามเป็นศลิปินนิดๆ 
มาด้วยรอ้ยยิม้และมติรภาพ ภูมลิ าเนาเดมิเป็นคนจงัหวดัประจวบคริขีนัธ์ ออฟเริม่มคีวามรกัแบบ
เด็กๆ ช่วงเรยีนอยู่มธัยมศึกษาตอนปลาย และเริม่มรีกัแบบหนุ่มสาวตอนอายุ 18 ตอนนัน้จบ
มธัยมศกึษาปีที ่6 ก าลงัจะเรยีนมหาวทิยาลยั แฟนคนนี้เป็นรุน่พีท่ีเ่รยีนทีเ่ดยีวกนั เป็นประสบการณ์
การมเีพศสมัพนัธ์ครัง้แรกซึ่งกบัแฟนคนนี้คบกนัได้ 3-4เดอืนก็มเีพศสมัพนัธ์ จากนัน้ช่วงที่เรยีน
มหาวทิยาลยัปีที ่1 กค็บกบัแฟนทีเ่ป็นรุน่พีอ่าย ุ28 ปี คบกนัอยู่ประมาณ 6 เดอืน มเีพศสมัพนัธ ์แต่
ในที่สุดก็เลกิกนั เธอบอกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าใช้เวลาคบกนันิดเดยีว แต่ส าหรบัเธอถือว่านาน 
เพราะเธอไปอยูห่อพกักบัเขาเลย ไปใชช้วีติดว้ยกนัซึง่กเ็หมอืนกบัเดก็มหาวทิยาลยัทัว่ๆไป  ปจัจุบนั
นี้เพิง่คบกบัแฟนคนใหมไ่ดเ้พยีง 2 เดอืน เป็นรุน่พีท่ีม่หาวทิยาลยั มเีพศสมัพนัธก์นัแลว้ ฝ่ายชายกร็ู้
ว่าเธอผา่นการมเีพศสมัพนัธม์าแลว้ แต่เขากไ็มไ่ดค้ดิอะไรมาก  

17. ตุ๊ก อายุ 20 ปี เรยีนอยู่ชัน้ปีที่ 3 เป็นเดก็สาวที่อายุน้อยสุดในกลุ่มตวัอย่างของการ
วจิยัครัง้นี้ ตุ๊กเป็นสาวน่ารกั เรยีบรอ้ย พูดเสยีงค่อยๆ ขีอ้าย เป็นคนกรุงเทพฯ ปจัจุบนัพกัอาศยัอยู่
บา้นบดิามารดา  ตุ๊กเริม่เล่าความรกัของตวัเองแบบเขนิๆว่า เริม่มคีวามรกัครัง้แรกตอนมธัยมศกึษา
ปีที ่4 เป็นเพื่อนสนิท ตุ๊กเป็นทอมมาก่อน แลว้กค็บดี้ พอมาเจอแฟนช่วยงานกนับ่อยกเ็ลยเป็นแฟน
กนั        ใช้เวลาปรบัตวั 1 ปีจากทอมมาเป็นผู้หญงิ ตุ๊กเริม่มปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้
แรกกบัแฟนคนนี้ โดยคบกนัได้ปีกว่าๆจงึยอมมเีพศสมัพนัธ์ ตอนเรยีนอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5-6 
เธอเล่าว่าตอนนัน้ทีย่อมมเีพศสมัพนัธ์ดว้ยเพราะรกัเขามาก คบกนัถงึมหาวทิยาลยัปีที่ 2 ถงึไดเ้ลกิ
กนั สาเหตุที่เลกิเพราะเขาถ่ายคลปิวดิโีอตอนมเีพศสมัพนัธ์กบัเพื่อนพีส่าวเพราะความเมา ตุ๊กบอก
รบัไม่ได้ก็เลยเลกิ หลงัจากเลกิกบัแฟนคนแรก ก็เจอแฟนคนใหม่ที่คบกนัจนถงึปจัจุบนั แฟนคนนี้
เป็นคนจงัหวดัจนัทบุร ีคนนี้อยู่ไกลกนั คบกนั 6 เดอืนก็ยอมมเีพศสมัพนัธ์ เธอบอกว่าระยะทางก็
เป็นอุปสรรคความรกัเหมอืนกนั เพราะเจอกนัน้อยมาก แต่ระยะหลงัๆกค็บกนัมาเรื่อยๆทะเลาะกนั 
ผกูพนักนัมาเรือ่ยๆ  

18. หวาน อาย ุ23 ปี เรยีนอยูช่ ัน้ปีที ่4 หวานเป็นผูห้ญงิผมตรงยาว หุ่นด ีผวิขาว เป็นคน
พูดน้อย แต่เน้นยิ้มหวานและยิ้มเก่ง หวานเริ่มมีแฟนครัง้แรกตอนอายุ 13-14 ปี ก็ประมาณ
มธัยมศกึษาปีที่1-2 ตอนนัน้กค็บกนัแบบเดก็ๆ แล้วก็คบกนัไม่นาน หลงัจากนัน้กม็แีฟนคนถดัมา
ตอนอายุ 17 ปี ตอนเรยีนอยู่มธัยมศกึษาปีที่ 5 คบกบัคนนี้ไดปี้ครึง่ เป็นรุ่นพี่ทีเ่รยีนอยู่ทีโ่รงเรยีน
เดยีวกนัในจงัหวดันครปฐม ความรกัครัง้นัน้กเ็รื่อยเป่ือย คบกนัได ้6 เดอืนกต็ดัสนิใจมเีพศสมัพนัธ์
กนั แต่คบกนัไดเ้พยีงปีครึง่กเ็ลกิ จากนัน้ต่อมาตอนเราเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่6 กค็บรุ่นพีโ่ตกว่า 2 ปี  
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คนนี้คบกนัเพยีง 7 เดอืนก็เลกิรากนั แต่มเีพศสมัพนัธ์กนัตอนคบกนัได้ 3 ต่อจากนัน้มาเรยีน
มหาวทิยาลยัปี 1 กม็แีฟนคนถดัไปแต่คนนี้หวานบอกว่าเธอคดิจรงิจงั อยากใหเ้ป็นพ่อของลูก แฟน
เป็นรุน่พี ่คบกนัไดย้งัไมน่านกม็เีพศสมัพนัธแ์ต่ในทีสุ่ดกค็บเป็นแฟนไดไ้มน่าน เพราะเธอบอกว่าเธอ
ตดิเที่ยว ตดิกินเหล้า ตดิเพื่อนมากกว่าแฟน ส่วนแฟนคนปจัจุบนัเป็นเพื่อนกนัมาก่อน ตอนน้ีเขา
อายุ 28 ปี ตอนแรกหวานบอกว่าเธอมแีฟนอยู่แลว้ เขากค็บเราเป็นเพื่อน แต่ตอนเธอเลกิกบัแฟน
เขากม็าเป็นแฟนเราเตม็ตวั ตอนนี้กค็บได ้2 ปีแลว้ คนนี้กค็บกนันานเป็นปีกว่าจะมีเพศสมัพนัธก์นั 
เธอเล่าอกีว่ากบัแฟนคนนี้คดิเยอะเพราะโตแล้วและก็มองไปถงึเรื่องแต่งงาน อยากยนืตดัเคก้ แล้ว
หวานกไ็มอ่ยากใหเ้หมอืนทีผ่่านๆมา คอื พอยอมมเีพศสมัพนัธก์เ็ลกิ  

 
2. ความหมายของการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส  

การน าเสนอผลการวจิยัหวัขอ้ที่สอง คอื ความหมายของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ใน
งานวิจัยคุณภาพจะให้ความส าคัญต่อความหมายที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง เพราะการได้มาซึ่ง
ความหมายจะให้เราทราบถึง ความคดิ ความรู้สกึ ทศันคติ ต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส นอกจากนี้ยงัท าใหเ้ราทราบถงึแนวโน้มพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสผ่านจากการให้
ความหมายของกลุ่มตวัอยา่งอกีดว้ย  

การให้ความหมายของการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส กลุ่มตวัอย่างชายและกลุ่มตวัอย่าง
หญิงทัง้ 18 คน ได้ให้ความหมายส าคญัๆต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสไว้เป็น 4 ด้าน ดงัมี
รายละเอยีดต่อไปนี้  

2.1 การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส เป็นเร่ืองปรกติธรรมดา เป็นส่ิงท่ีตอบสนองความ
ต้องการทางเพศตามธรรมชาติ   

พบว่ากลุ่มตวัอย่างชายและหญงิทัง้หมด 8 คน เป็นผูช้าย 3 คน ผูห้ญงิ 5 คน ใหค้วาม
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส เป็นเรื่องปรกติธรรมดา เป็นเรื่อง
ธรรมชาติ โดยที่กลุ่มตวัอย่างชายมองว่า หากเป็นผู้ชายการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสก็เป็นความ
ต้องการตามธรรมชาต ิ การมแีฟนจะเป็นที่ระบายความต้องการทางเพศ และเพศชายสามารถจะมี
เพศสมัพนัธไ์ดเ้สมอ  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

วฒัน์  “ผมมองว่าการมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสมนัเป็นเรื่องปรกตขิองผูช้ายเลยครบั แลว้ก็
ไม่เขด็ดว้ยครบั ผูช้ายกม็องว่าไดแ้ลว้กค็อืได ้ไม่แครถ์งึจะเลกิกนัไป”  

 ใหญ่  “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมรูส้กึว่ามนัเป็นเรื่องธรรมชาตแิลว้ สงัคมสมยันี้มนั
เปลีย่นไปแลว้ไม่เหมอืนสมยัพ่อแม่เราแลว้ สมยัก่อนมนัเจอกนัยาก ไม่เหมอืนสมยันี้หนุ่ม
สาวเจอกนัทุกวนั หอมนักม็เียอะ ผมว่าสมยันี้มนัเป็นเรื่องปรกตแิลว้”  
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 เค  “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมมองว่ามนัเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเป็นมุมผู้ชายมนัดี
หมดแหละ ฟิวอารมณ์ สบายไดร้ะบายความตอ้งการ ไม่ตอ้งไปเสยีเงนิที่ไหน เรากม็อีะไร
กบัแฟนของเรานี่แหละ” 
ส่วนในกลุ่มตวัอย่างหญงิก็มองการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องปรกตธิรรมดา เป็น

เรือ่งธรรมชาต ิและผูห้ญงิสมยัน้ีส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส และการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสก็
เป็นเรือ่งทีไ่มน่่าอายส าหรบัผูห้ญงิ  
กลุ่มตวัอย่างหญิง  
 พราว  “ในความคิดมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลย กลุ่มเพื่อนกค็ุยกนัเรื่องนี้และมี

เพศสมัพนัธก์่อนสมรสกนัหมดแลว้”  
บุ๋ม “การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส หนูมองมนัว่าเป็นเรื่องปรกต ิคดิว่าคนสมยันี้แต่งงาน
กนัไป 10 ปียงัเลิกกนัเลย บางคนก็เลิกกนัก็เพราะเรื่องเซ็กซ์ไม่ใช่ เจอแฟนโรคจิต 
อนาจาร”  
ตุ๊ก “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส หนูมองว่าเป็นเรื่องปรกต ิธรรมดานะ”   
นอกจากนี้กลุ่มตวัอย่างยงัคดิว่า สงัคมไทยมกีารยอมรบัวฒันธรรมตะวนัตกเพิม่มากขึ้น 

การมปีระสบการณ์ทางเพศจงึกลายเป็นเรือ่งปรกต ิและผูห้ญงิกม็เีพศสมัพนัธค์รัง้แรกอายนุ้อยลง  
ออฟ  “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสคดิว่า เป็นเรื่องปรกต ิเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่รุ่นหนู
ผูห้ญงิทุกคนเสยีตวักนัตัง้แต่ 18-19 ปีทัง้นัน้ แต่เดีย๋วนี้ 12 ปีกม็อีะไรแลว้ ผูห้ญงิไทย
กลายเป็นเหมอืนผูห้ญงิฝรัง่ไปแลว้ จะหาผูห้ญงิทีไ่ม่ผ่านอะไรมาก่อนสมรสคงเหลอืแค่ 1 
เปอรเ์ซน็ตแ์ค่นัน้”  
หวาน  “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส เป็นเรื่องปรกต ิธรรมดามาก อย่างคนทีม่แีฟนแลว้
อย่างเดก็มหาวทิยาลยักจ็ะมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส  ตเีป็นเปอรเ์ซน็ต์กป็ระมาณ 80 % 
แน่นอน ส่วนอกี 20% นี่อาจจะยงัไม่ม ีอย่างรุ่นของน้องสาวอายุ 15 ปี เพื่อนเขากม็ลีูก
แลว้” 
2.2 การมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเร่ืองท่ีสงัคมทัว่ไปยอมรบั และไม่ใช่เร่ืองท่ีผิด  
กลุ่มตวัอย่างชายหญงิจ านวน 10 คน แบ่งเป็นผูช้าย 4 คน ผูห้ญงิ 6 คน ไดแ้สดงความ

คดิเหน็ว่า การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งผดิอะไร โลกเปิดกวา้ง สงัคมยอมรบัพฤตกิรรม
การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากขึน้กว่าสงัคมสมยัก่อน โดยทีก่ลุ่มตวัอย่างบางคนยงัใหข้อ้คดิเหน็ว่า
การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสในปจัจุบนัไม่เพยีงแค่เด็กมหาวทิยาลยัเท่านัน้ที่มพีฤติกรรมดงักล่าว 
วยัรุน่ทีอ่ายนุ้อยๆ สมยัน้ีกม็เีพศสมัพนัธก่์อนสมรสทัง้นัน้ 
กลุ่มตวัอย่างชาย   

หนึ่งมองว่าการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสไม่ได้เป็นเรื่องผดิ สงัคมยอมรบัได้                 
“การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ผมว่ามนัไม่ได้เป็นเรื่องผดิอะไร เดีย๋วนี้โลกเปิดกว้างขึน้
แลว้ ทุกคนสว่นมากมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสอยู่แลว้ทัง้ผูช้ายผูห้ญงิ”  
กู๊ดให้ขอ้คดิเหน็เช่นเดยีวกบัหนึ่งว่า การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องทีส่งัคมยอมรบั

ได ้การแสดงความรกัของวยัรุน่สมยัน้ีมลีกัษณะเปิดเผย ถงึเนื้อถงึตวักนัมากขึน้  
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“อย่างในซอยแถวบ้านผม เดก็ม.ต้นผูช้ายผูห้ญงิกอด จูบ กนัมอีะไรกนั พวกผม รุ่นผม
ทนกนัไม่ได ้ตอ้งไปคอยไล่ ยอมรบัรุ่นพวกผมมอีะไรก่อนสมรส แต่รุ่นผมกไ็ม่เคยมากอด
กนัต่อหน้าคนอื่นแบบนี้ แต่วยัรุ่นสมยันี้มนัไปไกลกว่ารุ่นเราแลว้ ผมมองว่าถ้าจะไปท า
อะไรกนักอ็ย่าโจ่งแจง้ไดม้ัย้” 
พงษ์ ตัง้ข้อสงัเกตว่าด้วยสภาพสงัคมที่เปลี่ยนไปจงึท าให้วยัรุ่นจะไม่มเีพศสมัพนัธ์ก่อน

สมรสนัน้เป็นเรือ่งยาก  
“การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมมองว่ามนัไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องแต่งงานแลว้ถงึมเีซก็ซ ์ใน
ความเป็นจรงิผูห้ญงิอาจจะถูกสงัคมมองว่าหา้มมกี่อนแต่งงาน แต่ผมว่าคงเป็นไปไดย้าก
ในความสมัพนัธ ์เพราะต่างคนต่างอดึอดัด้วยกนัทัง้คู่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญงิหรอืผูช้ายจะมี
เพศสมัพนัธก์่อนสมรสผมมองว่ามนัต่างกนักแ็ค่วฒันธรรมแค่นัน้เอง”  
เค กเ็ป็นอกีหน่ึงคนทีแ่สดงทศันคตวิ่า ดว้ยสภาพสงัคมปจัจุบนักเ็ป็นตวัทีบ่บีเราใหเ้ราต้อง

ท าท าตามสงัคม นอกจากนี้เคยงัแสดงความคดิเหน็ว่าถา้ผูช้ายไม่เคยมปีระสบการณ์ทางเพศมาก่อน
จะเป็นเรือ่งทีน่่าอาย การมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิจงึเป็นเรือ่งพสิจูน์ความสามารถของผูช้าย 

 “กูมีอะไรกบัผู้หญิงแล้วนะ” “มงึนี่ยงัเวอร์จิ้นอยู่หรอ” บางทเีราอยู่ในกลุ่มเพื่อนผู้ชาย 
เพื่อนๆมนักบ็บีๆเรา เรากต็อ้งรบีๆมจีงัหวะตอนไหนกกูต็อ้งเอาละ เพื่อจะไดเ้อามาคุยกบั
เพื่อนไดบ้า้ง  
ในกลุ่มตวัอยา่งหญงิกม็คีวามคดิเหน็สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัว่า การมเีพศสมัพนัธ์

ก่อนสมรสไม่ได้เป็นเรื่องเสยีหาย และด้วยสภาพสงัคมก็เปิดกว้างยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสเพิม่มากขึน้  
กลุ่มตวัอย่างหญิง  

กุ๊ก  “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ในสมยันี้มนัเปิดกวา้งมากขึน้ ไม่ไดรู้ส้กึว่าเป็นเรื่องผดิ
ทีผู่ห้ญงิไปท าพฤตกิรรมอย่างนัน้”  
พราว เป็นอกีคนทีส่นบัสนุนว่าการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสไม่ไดเ้ป็นเรื่องผดิอะไร ยุคสมยั

ไดเ้ปลีย่นไปแลว้ไมเ่หมอืนสงัคมสมยัรุน่พ่อรุน่แมข่องเรา .... 
“ถา้เราเริม่มคีวามรกักบัใครเซก็ซก์จ็ าเป็นมากนะ อาจดว้ยสงัคมทีเ่ราเจออยู่ทุกวนัมนัคง
หลอมเราให้คดิถึงเรื่องนี้ไปแล้วมัง้ กค็อืถ้าคนนี้เราถูกใจจรงิๆ ถ้ามโีอกาส ไม่น่าเกยีจ
เกนิไป เพื่อนยุเอาเลยประมาณนี้ กจ็ะมเีพศสมัพนัธไ์ดเ้ลย แต่ในสงัคมของรุ่นพ่อรุ่นแม่
เรากค็งคดิต่างจากรุ่นเรา” 
ตา มองว่าการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสไม่ไดเ้ป็นเรื่องทีเ่สยีหาย และยงัอธบิายถงึขอ้ดขีอง

การมปีระสบการณ์การเพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าท าใหท้ราบถงึปญัหาสุขภาพทางเพศทีอ่าจส่งผลต่อ
ชวีติคู่ในอนาคตได ้ 

“การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ในความคดิ คดิว่าไม่ไดเ้ป็นเรื่องทีเ่สยีหายอะไร มนักม็ทีัง้
ขอ้ดแีละขอ้เสยี เคยไดย้นิโรคมากมายเช่น มดลูกต ่าในผูห้ญงิ อย่างนี้ถงึมเีพศสมัพนัธก์็
ไม่สามารถมลีกูได ้ในขณะทีผู่ช้ายตอ้งการมคีรอบครวั มลีกู แลว้ผูห้ญงิมลีกูไม่ได ้อย่างนี้
ชวีติหลงัแต่งงานกจ็ะลม้เหลวนะ คุณมเีพศสมัพนัธไ์ม่ได ้นี่คอืประเดน็หนึ่งนะ”  
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บุ๋ม คดิว่าการมเีพศสมัพนัธ์ในสภาพสงัคมปจัจุบนัเป็นเรื่องที่ไม่เสยีหาย แต่ก็ควรรกัษา
ความบรสิุทธิก่์อนแต่งงานก็เป็นเรื่องที่ควรท า นอกจากน้ีบุ๋มยงัมองว่าพ่อแม่ก็ยอมรบัลูกสาวที่มี
เพศสมัพนัธก์บัแฟนว่าเป็นเรือ่งทีไ่มเ่สยีหาย....  

“ผู้หญิงถ้าสงวนไว้ได้ก่อนถึงวนัแต่งงานหนูกย็งัมองว่ามนัเป็นเรื่องด ีแต่ปจัจุบนักเ็ป็น
เรื่องทีย่อมรบัได ้ไม่ไดเ้สยีหาย ถ้าจะมแีลว้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ พ่อแม่รบัรูก้ย็งัดกีว่า 
แอบไปมอีะไรกนัแลว้ทอ้งขึน้มา”  
ออฟคดิว่า สงัคมยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสามรสแต่การแสดงออกความรกัควรอยู่ใน

ทีม่ดิชดิ หรอืทีส่่วนตวั 
 “สงัคมมองว่าการมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสเป็นเรื่องที่ไม่ควร หนูว่าเขามองในเรื่องการ
กอด จูบกนั นัว่เนียกนัเหมอืนฝรัง่ในที่สาธารณะที่เป็นเรื่องไม่ดมีากกว่า แต่ถ้าจะไปมี
อะไรกนัในทีท่ีเ่หมาะสมก่อนแต่งงาน หนูมองว่าสงัคมกเ็ขา้ใจถ้าไม่ท าใหป้ระเจดิประเจ้อ 
สงัคมกร็บัไดม้ากขึน้และมองเป็นเรื่องปรกตแิลว้ในปจัจุบนั” 
ตุ๊ก “ยุคสมยัมนัเปลี่ยนไปแล้ว เท่าที่เหน็เพื่อนบางคนแค่คนืเดยีวกไ็ปมอีะไรกนัไดแ้ล้ว 
อย่างนี้หนูว่ามนักเ็ป็นเพศสมัพนัธท์ีเ่รว็และง่ายไปหน่อย อย่างน้อยเรากต็อ้งคบกนัซกัพกั
ก่อนถงึจะยอมมอีะไรดว้ย”  
2.3 การมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส เป็นสิทธิเท่าเทียมระหว่างผูช้ายและผูห้ญิง 
การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นสทิธเิท่าเทยีมระหว่างผู้ชายและผู้หญิง  พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างชายจ านวน 8 คน และกลุ่มตวัอย่างหญงิ จ านวน 3 รวมเป็น 11 คน เหน็ดว้ยว่าทัง้ผูช้าย
และผู้หญงิถ้าใคร ผ่านการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมาแล้ว ส่วนตวัก็จะรบัได้ ไม่ได้เป็นเรื่องแปลก
อะไร และยอมเป็นแฟนด้วย มองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ ชายหญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนั และคง
หายากทีผู่ห้ญงิสมยัน้ีจะไมผ่่านการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

ไฟท ์อธบิายว่าการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นสทิธเิท่าเทยีมกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ 
และคดิว่าผูห้ญงิสมยัน้ียอมมเีพศสมัพนัธแ์บบงา่ยๆกบัผูช้าย 

 “ผูห้ญงิผ่านการมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสผมว่ากไ็ม่แปลกอะไรนะ ผมจะมองว่าคนนี้ดหีรอื
เปล่า ถ้าดีผมก็จะคบ ไอ้เรื่องที่ผ่านมาผมจะไม่คิด ผมมองที่ปจัจุบนัมากกว่า สมยัน้ี
ผูห้ญิงกไ็ม่เหมอืนก่อน เขากม็องเรื่องมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว
เหมอืนกนั ผูห้ญงิกม็สีทิธ ิมเียอะแยะทีผู่ห้ญงิกย็อมมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายแบบง่ายๆเลย 
พวกผมกเ็จอออกบ่อยครบั แบบเขา้มาเสนอตวัเลยกม็”ี  
กู๊ด บาส และนทั ต่างยอมรบัผูห้ญงิทีเ่คยผ่านการมเีพศสมัพนัธม์าแลว้ และคดิว่าเป็นสทิธิ

ทีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิในการมปีระสบการณ์ทางเพศมาก่อน แต่หากเลอืกจะคบเขา
กต็อ้งหยดุทีจ่ะมคีวามสมัพนัธก์บัผูช้ายคนอื่นๆ 

กู๊ด “ผูห้ญงิทีม่เีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมคดิว่าถา้ตดัสนิใจมาอยู่มาคบกบัผมแลว้ถา้ยงัไป
มอีะไรกบัใครอกี ผมจะถามก่อนว่าหยุดไดม้ัย้ ถา้หยุดไดเ้รากค็บกนัยาว เท่านี้เอง มาอยู่
กบัผมแลว้ดกีบัผมกพ็อแลว้ ทีผ่่านมาผมกไ็ม่แครน์ะ ไม่เป็นไร คุณจะเหลวแหลกมาผมจะ
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เหลวแหลกมา แต่ถ้ามาอยู่ด้วยกนัแลว้ เขา้ใจกนักพ็อแล้ว ผมกห็ยุดเหมอืนกนั” , บาส 
“ส าหรบัผมผูห้ญงิจะแต่งงานดว้ย กไ็ม่ตอ้งเป็นผูห้ญงิทีบ่รสิุทธิ ์ผูห้ญงิทีผ่่านอะไรมาแลว้
ผมก็ยอมรับได้ มองเป็นเรื่องปรกติ ธรรมดา ผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีสิทธิในเรื่องนี้
เหมอืนๆกนั” , นทั “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมคดิว่า ผูช้ายหรอืผูห้ญงิเท่าเทยีมกนั
แลว้นะในยุคปจัจุบนั คงหาผู้หญงิไดน้้อยมากแลว้ทีย่งัไม่ผ่านอะไรมาจนมาแต่งงานกบั
เรา สว่นตวัผมผมรบัไดน้ะกบัผูห้ญงิทีผ่่านอะไรมาก่อน ถา้ผมคดิแลว้ว่าจะแต่งงานกบัเขา 
กร็บัได ้ไม่คดิเรื่องเก่าๆทีเ่ขาเคยผ่านมา”  
พงษ์ และเค ยอมรบักับการที่ผู้ชายหรอืผู้หญิงจะลองมปีระสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ 

หากไมไ่ดอ้ยูใ่นช่วงวยัทีเ่ดก็เกนิไป 
 “ในกรณีเดก็ที่อายุต ่ากว่า 15 ปี ผมกม็องว่าพวกเขายงัเดก็เกนิไปส าหรบัเรื่องการมี
เพศสมัพนัธ ์เพราะถอืว่าเป็นช่วงหวัเลีย้วหวัต่อชวีติเลย แต่ถา้พน้ช่วงนี้ไปแลว้ผมกค็ดิว่า
ผูห้ญงิหรอืผูช้ายกม็สีทิธทิีจ่ะลองมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสเพราะเป็นเรื่องปรกติ”,เค  “ผม
มองว่าเรื่องการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสชายหรอืหญิงกเ็ท่าเทยีมนะ แล้วควรมเีมื่อไหร่ 
ผมมองว่าเมื่อเราพรอ้ม อย่างผมคงอายุ 18 ทีไ่ม่ตอ้งขอตงัคพ์่อแม่ เรากส็ามารถมไีดเ้ลย 
ไม่เกีย่วกบัอายุ 
ใหญ่ และปอน ยอมรบักบัสทิธทิี่เท่าเทยีมกนัของผูช้ายและผู้หญงิที่จะมเีพศสมัพนัธก่์อน

สมรส แต่ใหญ่และปอนกค็ดิว่าถา้เลอืกผูห้ญงิไดก้จ็ะขอผูห้ญงิทีบ่รสิุทธิ.์ 
 ใหญ่ “ผมว่าทัง้ผูห้ญงิผูช้ายกม็สีทิธเิท่าเทยีมกนัหมดแลว้ ส าหรบัผูห้ญงิทีจ่ะผ่านอะไรมา
ก่อนเจอผม ผมกไ็ม่รูม้าก่อนนะ แต่ตอนนี้เขาอยู่กบัผม ผมกไ็ม่แครท์ีเ่ขาผ่านอะไรมานะ 
รบัได้ แต่ถ้าให้เลือกได้ก็ขอซิงๆดีกว่า” , ปอน  “ส าหรบัผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์มี
เพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงานมาแล้ว เอาเข้าจริงๆผู้ชายก็ยงัอยากได้ผู้หญิงที่บริสุทธิม์า
แต่งงานเป็นภรรยาดว้ยนะ แต่ในสงัคมปจัจุบนัมนัคงจะหายากมาก แต่ถา้แต่งงานกนัแลว้
มเีราคนเดยีวมนักค็งจะดไีง แต่ถ้าหลงัจากแต่งแล้ว แอบไปมใีคร ผมกค็งเลกิอะ ผมรบั
ไม่ไดจ้รงิๆ เพราะผมเองกไ็ม่เคยคบใครซอ้นกนัเลย แต่ถา้ใหเ้ลอืกไดค้นทีจ่ะมาเป็นแฟน
เรา เราก็อยากให้เขาไม่ผ่านอะไรมาเลย บริสุทธิ ์เพราะเราคบใครเป็นแฟนเราก็คิด
อยากจะแต่งงานกบัเขาเหมอืนกนั ผมว่าผูช้ายทุกคนกค็ดิอย่างนี้นะ ผูห้ญงิเขากน่็าอยาก
ไดแ้ฟนทีไ่ม่ผ่านการมเีซก็ซม์าแลว้เหมอืนกนั แต่คงหายากเหมอืนกนั” 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
กุ๊ก พราว และตา มคีวามคดิเห็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่า การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส

ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ชายได้เปรียบอย่างเดียว ปจัจุบนัผู้หญิงก็มสีิทธิเท่าเทียมกันกับผู้ชายที่จะมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส และคดิว่าทัง้ผูห้ญงิและผูช้ายไมม่ใีครทีบ่รสิุทธิจ์นถงึวนัแต่งงาน 

กุ๊ก“ผูห้ญงิกม็สีทิธเิลอืกเหมอืนกนั ว่ามเีซก็ซก์บัผูช้ายคนนี้แลว้มคีวามสุข ไม่ใช่แค่ผูช้าย
เท่านัน้ที่มสีทิธเิลอืก อย่างเรื่องบรรทดัฐานในสงัคมหนูกอ็ยากใหส้งัคมมองว่าผูช้ายกม็ี
สทิธเิลอืก ผูห้ญงิกม็สีทิธเิลอืก ผูช้ายหรอืผูห้ญงิกม็สีทิธเิท่าเทยีมกนัในเรื่องเพศสมัพนัธ์
เหมอืนกนั” , พราว  “ผูห้ญงิหรอืผูช้ายสามารถมอีะไรกนัก่อนแต่งงานไดเ้สมอเท่าเทยีม
กนั มนัเป็นเรื่องธรรมชาต ิใครๆกม็ ีในโลกนี้คงไม่มใีครซงิจนถงึแต่งงานหรอกทัง้ผูห้ญงิ
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และผูช้าย”  , ตา  หนูมองว่ามนัเท่าเทยีมกนัแลว้ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิ “เธอไดเ้รยีนรู้
ฉนั ฉนัไดเ้รยีนรูเ้ธอ” ในสงัคมอาจจะมองว่าผูช้ายไดเ้ปรยีบ แต่ในความคดิส่วนตวัไม่ได้
ต่างกนัเลย อย่างแฟนกเ็คยถามเหมอืนกนัว่าเคยมอีะไรกบัผูช้ายมาก่อนหรอืเปล่า เราก็
บอกตรงๆว่าเคยม ีแลว้ถา้เขาจะเลกิกบัเราเพราะสาเหตุนี้ เรากค็ดิว่าเลกิเลย ไม่แคร์ 
2.4 การมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรสท าให้สนิทกนัมากขึ้น ได้ศึกษาเรียนรู้นิสยักนัก่อน  
กลุ่มตวัอย่างผูช้าย 7 คนและกลุ่มตวัอย่างผูห้ญงิ 6 คน รวม 13 คน เหน็ดว้ยและแสดง

ความคดิเหน็ว่า การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นสิง่ทีด่ที าใหเ้ราไดเ้รยีนรูน้ิสยัของกนัและกนัในเบือ้ง
ลกึ ท าใหส้นิทกนัมากขึน้ เชื่อใจไว้ใจกนั ท าใหก้ลา้พูดคุยกนัมากขึน้ และเป็นการเรยีนรูก่้อนว่าเขา้
กนัไดห้รอืไมไ่ด ้ดกีว่าแต่งงานไปแลว้เขา้กนัในเรือ่งการมเีพศสมัพนัธไ์มไ่ด ้ 
กลุ่มตวัอย่างชาย  

ไฟท์ มองว่าการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสท าให้รู้นิสยั สนิทกันมากขึ้น และกล้าเปิดใจ
เปิดเผยมากขึน้  

“การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส มนัท าใหเ้รารูน้ิสยักนัครบั ถา้ไม่มอีะไรกนัมาก่อน เขาอาจมี
นิสยัอะไรทีไ่ม่กลา้บอกเรา หรอืว่าไม่กลา้เปิดใจคุยกบัเรา” 
กู๊ด อธบิายว่า การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสจะท าใหคู้่รกักลา้พูด กลา้คุยกบัเรามากขึน้ อกี

ทัง้ยงัช่วยใหรู้น้ิสยัเบือ้งลกึของกนัและกนั  
“การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมว่าถา้มแีลว้จะท าใหผู้ห้ญงิเขากลา้พดู กลา้ทีจ่ะคุยกบัเรา
มากขึน้ คุยกบัเราไดทุ้กอย่าง มนัจะสนิทกบัมากขึน้ ผมเคยเจอคบกบัเขามานานแลว้ครบั 
เราว่าเรากร็ูน้ิสยัเขาดแีลว้นะ แต่เรากย็งัรูไ้ม่ลกึเท่ากบัเรามอีะไรกนั เหมอืนกบัเปิดอกได้
เตม็ทีใ่นสิง่ทีเ่ขาปิดเราไว ้พอมอีะไรกนัเรากค็่อยๆรูอ้ะไรลกึๆมากขึน้ ไม่ใช่มปีุ๊บรูน้ะ แต่
มนัค่อยๆทยอยพดูออกมาเรื่อยๆ เอาง่ายๆบางทเีหน็สนัดานเลยอะ  บางทเีราคดิว่าคนนี้
ดนีะ พอมเีซก็ซแ์ลว้รูเ้ลยว่าไม่ด ีคบกนัตัง้นาน พอรู้คแลว้หลงัๆผมกไ็ม่เอาเลยนะ  กลุม้
เหมอืนกนัถา้ไปเจอผูห้ญงิไม่ดแีต่มเีซก็ซด์ว้ยกนัไปแลว้กต็้องกลบัมาคดิเหมอืนกนัว่าจะ
เอายงัไงต่อด ีเพื่อจะไดห้่างออกไป แต่ถ้าเป็นคนทีเ่ราชอบหลงัจากมเีซก็ซแ์ลว้กร็ูส้กึดอียู่
แลว้ครบั ทนีี้ยาวเลยครบั” 
บาส คดิเหน็ว่าการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสจะท าใหไ้ดศ้กึษาซึง่กนัและกนั อกีทัง้จะไดคุ้ย

กนัเรือ่งเพศสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งเปิดเผยมากขึน้ 
 “ข้อดีของการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส มันเป็นการศึกษากนัและกนัก่อน เป็นตัววัด
รปูแบบการด าเนินชวีติคู่ได ้เป็นการศกึษาอารมณ์ นิสยัเบือ้งลกึ และสุดทา้ยเซก็ซท์ าให้
คนสองคนมคีวามสุขร่วมกนั ผมมองว่าเรื่องเซก็ซก์ท็ าใหช้วีติคู่ยดืยาวด้วย อยากใหทุ้ก
คู่รกั คุยเรื่องนี้กนัอย่างเปิดกวา้ง อย่าเอาเรื่องเซก็ซม์าบงัคบัใจกนั ถ้ามเีซก็ซโ์ดยไม่คุย
กนัว่าแบบไหนชอบไม่ชอบ ผมว่ามนัเป็นเซก็ซท์ีห่่วยเลยนะ ...” 
วฒัน์ คดิว่าการมเีพศสมัพนัธ์จะท าให้มัน่ใจกนัมากขึน้ และเป็นการผูกมดัไม่ใหน้อกใจ 
“ผมว่าการมอีะไรกนัมนัท าใหผ้มมัน่ใจในตวัเขามากขึน้ แลว้เขากม็ัน่ใจในตวัเราว่า เราคง
ไม่ไปไหนหรอกมัง้”  
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นัท ปอน และเค มคีวามคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสจะท าให้
ความสมัพนัธส์นิทกนัมากขึน้ ไดเ้รยีนรู ้ศกึษาเรือ่งเพศก่อนแต่งงาน  

นัท  “ผมว่ามนักเ็ป็นการเรยีนรู ้ท าความรูจ้กักนั ถ้าผ่านกค็บกนัไดต่้อไป แต่ถ้าเรื่องบน
เตยีงมปีญัหา อย่างน้อยๆมนักท็ าใหเ้ราไดรู้ว้่าเรารบัไดห้รอืเปล่า ถ้าไม่ไดก้ต็้องถอยกนั
ไป” , ปอน  “การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ผมรูส้กึว่า ท าใหค้วามสมัพนัธม์นัยาวขึน้ มนั
ท าใหค้วามสมัพนัธส์นิทขึน้” ,  เค “การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมมองว่าสมมตแิต่งงาน
กนัไปปุ๊บมเีพศสมัพนัธเ์ลกิ เพราะเขา้กนัไม่ได ้กจ็บเลย แต่อย่างผมตอนนี้อยู่ดว้ยกนั มี
อะไรกนั ชอบไม่ชอบตรงไหนกค็ุยกนั”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
กุ๊ก และหวาน มองว่าการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสจะท าให้ได้เรยีนรู ้รูจ้กักนัมากขึน้ และ

เรื่องเซ็กซ์เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงคดิว่า ควรศึกษาจากฝ่ายชายก่อน เพื่อไม่ต้องมปีญัหาหลงัจาก
แต่งงาน  ... 

กุ๊ก “ถา้แต่งงานไปแลว้ แต่เรื่องมเีซก็ซเ์ขา้กนัไม่ได ้กเ็ป็นเรื่องยากแลว้นะทีจ่ะเลกิ แต่
ถา้เรามอีะไรก่อนแต่ง อยู่ดว้ยกนัก่อน ถ้าทัง้ความรกัและเซก็ซไ์ปดว้ยกนัได ้เราค่อย
คดิแต่งงานกย็งัไม่สาย”   
หวาน “คนทีไ่ม่เคยมอีะไรกนักบัแฟนจนถงึวนัทีแ่ต่งงานแลว้ตอ้งไปใชช้วีติร่วมกนั มนั
อาจจะอยู่ดว้ยกนัไม่ไดน้ะ ถา้ไม่ไดศ้กึษา เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนัในการมเีพศสมัพนัธก์นั
ก่อน หากเรายงัไม่ได้แต่งงาน มนัก็เหมือนยงัไม่ได้ผูกมดั ถ้าเรามีอะไรกนั ถ้ามนั
ไม่ใช่มนักจ็บ เรากไ็ม่ตอ้งเดอืดรอ้นถงึผูใ้หญ่ ผูป้กครอง การมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส
มนัท าใหเ้รารูจ้กักนัมากขึน้ เรยีนรูก้นัมากขึน้ก่อนทีเ่ราจะสมรสแลว้ไปใชช้วีติร่วมกนั 
เพราะตอนนี้มันมีแค่เรากับเขา แต่อนาคตถ้าแต่งงานไปแล้วมันต้องมีผู้ใหญ่ มี
ครอบครวั มญีาติพี่น้อง เราอาจจะท าให้เขาเสยีใจถ้าอนาคตเราอยู่ด้วยกนัแล้วอยู่
ดว้ยกนัไม่ได”้ 
พราว มองว่าการมเีพศสมัพนัธข์องคู่รกัก่อนแต่งงานจะท าใหไ้ด้เรยีนรูใ้จกนัมากขึน้ สนิท

กนัมากขึน้และเซก็ซย์งัช่วยใหค้วามรกัยดืยาว  
“อย่างเวลามปีญัหาเราสามารถพูดคุยกนัไดม้ากขึน้ดว้ยถ้าเราผ่านการมเีพศสมัพนัธ์
กนัมาแลว้ พูดคุยกนัไดม้ากกว่าเดมิ ก่อนมอีะไรกนัอาจไม่กลา้คุยกนัเรื่องนี้ แต่พอมี
แลว้กก็ลา้คุยกนัมากขึน้ ท าใหส้นิทกนัยิง่ขึน้ ไม่เขนิกนัเหมอืนก่อนม ีมนัเหมอืนเป็น
คนคนเดยีวกนั กลา้ปรกึษามากขึน้ ไดศ้กึษากนัเพิม่ขึน้ แลว้เซก็ซก์ม็สี่วนท าใหค้วาม
รกัยดืยาวขึน้ได”้   
ตา คดิเหน็ว่าการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นการเรยีนรู ้ไดเ้ลอืก และสามารถพดูคุยกนัไดม้ากขึน้  
“ถา้เราไดม้อีะไรกนัก่อน อย่างน้อยมนักไ็ดเ้รยีนรู ้ไดเ้ลอืกนะ การมเีพศสมัพนัธก์่อน
สมรสมนัท าใหเ้ราไดเ้รยีนรูบ้างอย่างซึง่กนัและกนั เรยีนรูบ้างอย่างทีไ่ม่ไดพู้ดกนักร็ู้
เรื่อง มนัเป็นความรูส้กึในใจ บางคนกค็งมแีลว้รู้สกึด ีบางคนมแีลว้รูส้กึแย่”  
บุ๋ม อธบิายว่าการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นการศกึษาความชอบไม่ชอบของกนัและกนั ไดท้ดลอง

ศกึษากนัก่อนของคู่รกั  
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 “มนักต็อ้งศกึษากนัก่อนว่ายงัไง โอเคเราชอบแบบนี้นะ คุณชอบแบบนี้นะ แลว้พอ
คนเรามาอยู่ดว้ยกนั มนักเ็ผยธาตุแทอ้ยู่แลว้ มนัไม่มานัง่แอบหรอก  มนัท าใหเ้ราได้
เรียนรู้ส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่ ผู้ชายยิ่งไม่คิดมากเลย เขาแค่คุยก็รู้แล้วว่าจะ
เอามัย้มาเป็นแม่ของลูก คุยกร็ู้ว่าผูห้ญงิคนนี้ส าส่อน เยอะ ง่าย เพื่อนกม็าปรกึษา
เรื่องแฟนเจา้ชู ้ขนาดมลีกู 2 คนแลว้ แฟนกม็กีิก๊เยอะแยะ เพื่อนหนูกน่็าสงสารมาก 
ทุกขม์ากเลย เหมอืนตอนนัน้เพื่อนหนูถูกพ่อแม่จบัให้แต่งงาน แม่เขากพ็ูดจา ด่า
แบบเสยีหาย ปจัจุบนัมนัยงัโทษพ่อแม่อยู่เลยว่าไม่น่าจบัใหม้นัแต่งงานกบัคนคนน้ี  
ตรงนี้มนัท าใหห้นูรูส้กึว่าดนีะที่เราลองคบ ลองศกึษา ลองมอีะไรกนัก่อนว่าเขา้กนั
ได้หรือเปล่า เพราะถ้าแต่งงานไปแล้วแบบเพื่อนหนู มนัก็ล าบากที่จะแก้ไข หรือ
เริม่ตน้ใหม่” 
ออฟ คดิว่าการมเีพศสมัพนัธจ์ะท าใหไ้ดเ้รยีนรูก้ารใชช้วีติคู่กนัก่อนแต่งงาน และยงั
สามารถรู้ทันรูปแบบผู้ชายมากขึ้น  “การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสมันก็มีข้อดี
เหมอืนกนันะ มนัท าใหเ้รารูว้่าผู้ชายที่เขา้มาคดิอย่างไง เขา้ใจรูปแบบ รู้ทนัผูช้าย
มากขึน้ ท าใหไ้ดเ้รยีนรูด้ว้ยว่าเราจะอยู่ดว้ยกนัรอดหรอืเปล่า”  

จากข้อมูลข้างต้นที่กลุ่มตวัอย่างทัง้ชายและหญิงได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส พบว่าม ี4 ลกัษณะคือ 1. เป็นเรื่องปรกติธรรมดา เป็นสิ่งที่สนองความ
ตอ้งการทางเพศตามธรรมชาต ิ 2. สงัคมทัว่ไปยอมรบั ไม่ใช่เรื่องทีผ่ดิ 3. เป็นสทิธเิท่าเทยีมระหว่าง
ผูช้ายและผูห้ญงิ 4. ท าให้สนิทกนัมากขึน้ ได้เรยีนรูน้ิสยักนัก่อน ผูว้จิยัจงึได้สรุปความหมายการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งชายและหญงิเป็นตารางเพื่อความชดัเจนดงันี้  
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ตาราง สรุปความหมายการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
 

   ความหมาย   
                    ช่ือ                 

หน่ึง ไฟท ์ กูด๊ บาส พงษ์ นัท วฒัน์ ใหญ่ ปอน เค กุก๊ พราว วิ ตา บุม๋ ออฟ ตุก๊ หวาน 

1. ป ร ก ติ ธ ร ร ม ด า 
สนองความต้องการ
ตามธรรมชาต ิ

                  

2.สงัคมทัว่ไปยอมรบั 
ไมใ่ช่เรือ่งทีผ่ดิ 

                  

3. เป็นสทิธเิท่าเทยีม
ระหว่ า งผู้ ช ายแล ะ
ผูห้ญงิ 

                  

4. ท าให้สนิทกนัมาก
ขึ้น ได้เรยีนรู้นิสยักัน
ก่อน 
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จากการใหค้วามหมายของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายทีไ่ดจ้ากมุมมองของ
กลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในงานวิจยัครัง้นี้ ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส คือ พฤติกรรมที่
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศตามธรรมชาต ิเป็นเรือ่งปรกตธิรรมดา และไม่ใช่เรื่องทีผ่ดิ เป็นสทิธิ
เท่าเทยีมระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมดงักล่าว อกีทัง้การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส
ยงัช่วยใหค้นทีเ่ป็นแฟนกนัสนิทกนัมากขึน้ ไดศ้กึษาเรยีนรูนิ้สยัเบือ้งลกึกนัก่อนแต่งงาน และปจัจุบนั
สงัคมทัว่ไปยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 

 

3. กระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม และปัจจยัท่ีน าไปสู่การมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรส  
การวเิคราะห์ผลการวจิยัในส่วนนี้ ผู้วจิยัน าเสนอโดยการอิงกรอบทฤษฎีการเรยีนรู้ทาง

สงัคม (Social Learning Theory) ของแบนดรูา่ ทีเ่ป็นความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะที่
ก าหนดซึง่กนัและกนั ไดแ้ก่ ปจัจยัทางพฤตกิรรม (B) กบัปจัจยัส่วนบุคคล (P) แบ่งไดต้ามลกัษณะ
ทางกายภาพ เช่น เพศ อายุ และลกัษณะทางจติใจ เช่น สตปิญัญา การรบัรูค้วามสามารของตนเอง 
การก ากับตนเอง แรงจูงใจ บุคลกิภาพ สุขภาพจติ การเห็นคุณค่าในต้นเอง เป็นต้น และปจัจยั
สภาพแวดลอ้ม (E) เช่น สภาพสงัคม สิง่แวดลอ้มรอบตวับุคคล การอบรมเลีย้งดู อทิธพิลจากเพื่อน 
อทิธพิลจากสื่อมวลชน เป็นต้น ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้น าเสนอผลการศกึษาในส่วนนี้ รายงานผ่านตาม
กรอบแนวคดิทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคม ที่จะท าให้มองกระบวนการและปจัจยัทีน่ าไปสู่พฤตกิรรม
การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนสมรสได้อย่างเป็นล าดับ ครบถ้วน เชื่อมโยงมากขึ้น และสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารวจิยัในครัง้นี้  

3.1 ปัจจยัส่วนบคุคล  ( P) 
จากการศึกษาครัง้นี้พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของ

วยัรุ่นนัน้มหีลายปจัจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ประสบการณ์ความรกัและความสมัพนัธ์ทีผ่่านมา ทศันคตใิน
เรือ่งความรกัความสมัพนัธ ์และความต้องการทางเพศตามธรรมชาต ิความอยากรูอ้ยากลองของตวั
วัยรุ่นเอง ในส่วนสุดท้ายนี้พบว่าวัยรุ่นชายส่วนใหญ่จะให้ข้อคิดเห็นอย่างชัดเจนว่า การมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสส่วนใหญ่เกดิจากตวัเองมคีวามต้องการทางเพศ และความอยากรูอ้ยากลอง 
ซึง่สิง่ทีว่ยัรุน่ไดใ้หข้อ้คดิเหน็น้ี 8 คน เป็นวยัรุน่ชาย 7 คน และวยัรุน่หญงิ 1 คน  

1. ความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ   ความอยากรู้อยากลอง  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

ไฟท์ และใหญ่ คดิว่าการมเีพศสมัพนัธ์เกดิจากความต้องการทางเพศตามธรรมชาตแิละ
ความอยากรูอ้ยากลอง อยากรูว้่าสิง่ทีเ่คยไดย้นิมานัน้เป็นจรงิหรอืไม่ 

 ไฟท ์“แฟนคนแรกตอนนัน้ผมอายุ 15 ปี ม.2-3 กม็เีพศสมัพนัธค์รัง้แรกครบั ผูห้ญงิเป็น
เพื่อนของเพื่อน คบกนัเกอืบปีกว่าจะมเีพศสมัพนัธก์นั ถามว่ากลวัไม ผมว่ามนัวยัรุ่นมนั
อยากลองมากกว่าพี่ อยากรู้ว่าเป็นยงัอย่างไง ผู้หญิงก็ยนิยอม เขากอ็ยากรู้อยากลอง
เหมอืนกนั ตวัทีท่ าใหเ้ราตดัสนิใจมอีะไรกบัผูห้ญงิ ผมว่ามนัคอื ความต้องการ ความใคร่ 
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ส าหรบัผมมาอนัดบัแรก” , ใหญ่ “ผมเริม่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกตอนอายุ 15 ปี ตอนนัน้
รูส้กึแค่ว่า อยากลอง อยากรูว้่าจุดสดุยอดเป็นยงัไง เหมอืนกบัทีเ่ราเคยได้ยนิมาหรอืเปล่า 
เป็นอารมณ์พาไป ตอนนัน้ทีจ่ะมอีะไรกบัเขากเ็ป็นความตัง้ใจของผมเลย”  
กู๊ด เล่าว่า ความต้องการทางเพศเป็นตวัทีท่ าให้ผู้ชายมเีพศสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิเป็นอนัดบั

แรก 
“ผมว่ามนัคอือนัดบัแรกในตวัผู้ชายทุกๆคนเลยกว็่าได้ผมว่ามนัเริม่ต้นมาจากความใคร่ 
ความต้องการ อยากมอีะไรด้วยกบัผู้หญิงประมาณนี้แหละครบั  ที่ตดัสนิใจมเีซก็ซ์ ถ้า
ความคดิผม ผมว่าผูช้ายทุกคนมนัเป็นเรื่องธรรมดานะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะท ากบั เขายงัไง
ดกีว่า ถา้เราท ากบัเขาดมีนักด็ ีถา้ท ากบัเขาไม่ดมีนัก(็เหีย้)เลยครบั”  
บาส  ปอน นัท และพงษ์  แสดงความคดิเหน็สอดคล้องกนัว่า ผูช้ายทุกคนมเีพศสมัพนัธ์

เกดิจาก ความตอ้งการตามธรรมชาต ิและแยกไดช้ดัเจนระหว่างความรกัและเพศสมัพนัธ ์ 
บาส “ผมแยกความรกักบัเซก็ซอ์อกจากกนัไดช้ดัเจน ผมรูค้วามตอ้งการของผม ผมว่ามนั
เป็นความตอ้งการทีเ่ป็นธรรมดาของผูช้าย”, ปอน  “อารมณ์อยากมเีซก็ซก์ม็ไีดเ้ลย” , นัท 
“สว่นตวัคดิว่ามเีซก็ซไ์ดโ้ดยทีไ่ม่ตอ้งมคีวามรกั ผมมองว่าผูช้ายทุกคนกเ็ป็นอย่างนี้ทัง้นัน้ 
ดว้ยสภาพร่างกาย ความต้องการ ความอยาก มนัมใีนตวัผูช้ายทุกคนอยู่แล้ว เป็นเรื่อง
ธรรมดาและธรรมชาต”ิ , พงษ์  “ผมเองกช็ดัเจนในความตอ้งการทีอ่ยากจะมเีซก็ซข์องผม 
ผมอยากมี พอมีเสร็จแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกรักผู้หญิงคนนัน้ มันเป็นความรู้สึกเฉยๆซะ
มากกว่า” 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
บุ๋ม เป็นเพยีงผู้หญิงคนเดยีวที่แสดงความคดิว่า มเีพศสมัพนัธ์เพราะความอยากรู้อยาก

ลองกส็ามารถท าใหต้นมเีพศสมัพนัธไ์ด ้
“เริม่ตน้มเีพศสมัพนัธก์ต็อนอายุ 17 ปี  เป็นเพราะอยากลองอยากรู ้เรากช็อบเขา”  
จากขอ้มูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าการที่กลุ่มตวัอย่างผู้ชาย 8 คน มเีพศสมัพนัธ์เพราะ

ความต้องการตามธรรมชาต ิและความอยากรู้อยากลองมาเป็นเหตุผลแรก ทัง้นี้เนื่องจากพื้นฐาน
ความต้องการทางเพศตามธรรมชาต ิส่วนกลุ่มตวัอย่างหญงิมเีพยีง 1 คนเท่านัน้ที่มเีพศสมัพนัธ์
เพราะความอยากรูอ้ยากลอง 

ปจัจยัส่วนบุคลที่ส าคญัที่ท าให้วยัรุ่นชายหญิงมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสอนัดบัถดัไปก็คอื 
ทัศนคติในเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ ซึ่งพบข้อแตกต่างระหว่างทัศนคติต่อความรักและ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง กล่าวคือ ผู้ชายมทีศันคติต่อความสมัพนัธ์โดยมองความ
ต้องการทางเพศมากกว่าความรกั และหากผู้ชายต้องการที่จะมเีพศสมัพนัธ์กบัฝ่ายหญงิ บางครัง้
ผูช้ายกใ็ชค้ าว่ารกัไปแลกกบัการมเีพศสมัพนัธ์ แต่ในทางกลบักนั ผูห้ญงิมทีศันคตต่ิอความสมัพนัธ์
โดยมองความรกัมากกว่าความต้องการทางเพศ และหากผูห้ญงิต้องการความรกั บางครัง้ผู้หญงิก็
เอาเพศสมัพนัธ์ไปแลกกบัความรกั ทศันคติในเรื่องความรกัและเพศสมัพนัธ์น้ีเอง จงึเป็นปจัจยั
ส าคญัทีท่ าใหว้ยัรุน่ทัง้ชายและหญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสได ้โดยพบว่ามกีลุ่มตวัอย่างทีส่นับสนุน
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ทศันคตผิูห้ญงิให้ความส าคญักบัความรกั และเอาเพศสมัพนัธ์ไปแลกความรกั จ านวน 8 คน และ
ทศันคตผิูช้ายใหค้วามส าคญักบัเพศสมัพนัธ ์และเอาความรกัไปแลกเพศสมัพนัธ ์จ านวน 5 คน รวม
ทัง้สิน้ทีแ่สดงความคดิเหน็ในส่วนทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงินี้เป็นจ านวน 13 คน 
ดงัมรีายละเอยีดขอ้คดิเหน็ของกลุ่มตวัอยา่งดงัต่อไปนี้  

2.ทศันคติต่อความรกัและเพศสมัพนัธ ์ 
2.1 ผูห้ญิงให้ความส าคญักบัความรกั และเอาเพศสมัพนัธ์ไปแลกความรกั  

กลุ่มตวัอย่างชาย  
กู๊ด และนัท แสดงความคดิเหน็ว่า การทีผู่้หญงิจะมเีพศสมัพนัธจ์ะต้องเริม่ทีค่วามรกัก่อน

เป็นอนัดบัแรก 
 กู๊ด“ผูห้ญงิอาจจะตอ้งมคีวามรกัน ามาก่อนถงึจะมเีซก็ซก์บัผูช้ายได้”  , นัท “ผมว่าผูห้ญงิ
อาจจะยอมมอีะไรกบัผูช้ายกค็งตอ้งมคีวามรกัมาประกอบดว้ยถงึจะยอม ซึง่ธรรมชาตคิง
สรา้งเรามาต่างกนั” 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
 กลุ่มตวัอยา่งหญงิส่วนใหญ่ทัง้กุ๊ก ว ิบุ๋ม และตุ๊ก ต่างมทีศันคตไิปในทศิทางเดยีวกนัว่า การ
ที่ผู้หญิงตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธ์กบัคนรกั ก็เป็นเพราะความรกั หากไม่มคีวามรกัก็ไม่พร้อมที่จะมี
เพศสมัพนัธก์บัฝา่ยชาย  

กุ๊ก “ตอนอยู่มหาลยัปี 1 อายุ 19 ปี คบกบัแฟน 2-3 เดอืนกม็เีพศสมัพนัธ ์คนน้ีเป็นผูใ้หญ่
มากกว่าเรา 5 ปี  คนนี้ถามว่าตอนทีเ่ริม่มเีพศสมัพนัธเ์รากย็งัไม่พรอ้ม ไม่ไดอ้ยากมนีะ 
แต่ดว้ยความรกัเขากเ็ลยยอม”  
ว ิ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจมเีซก็ซก์ค็อื ความรกั ต้องมรีกัน าก่อนถงึจะไปมอีะไรกบัใครได ้“ถ้า
หนูไม่รกั หนูกไ็ม่ให”้  
บุ๋ม “จะมเีซก็ซท์ุกครัง้ ส าหรบัหนูจ าเป็นต้องมคีวามรกันะ ผูห้ญิงหลายคนเขาอาจจะคดิ
ว่าชวิๆ แต่หนูมองว่า จะใหฟ้รีๆ หรอ ผูห้ญงิบรกิารเขายงัไดต้งัคเ์ลย เราจะยอมใหเ้ซก็ซ์
โดยทีไ่ม่ไดอ้ะไรกลบัมาเลยหรอ อย่างไดค้วามรกักลบัมากย็งัดหีลงัจากมเีซก็ซ์”   

ตุ๊ก “ปจัจยัทีท่ ำใหม้เีซก็ซก่์อนสมรสกบัแฟนคนแรกหนูคดิว่ำเป็นเพรำะควำมรกั” 
ออฟและหวาน ต่างคดิเหน็ว่า การมเีพศสมัพนัธเ์ป็นการแสดงความรกัต่อกนั ผูห้ญงิส่วน

ใหญ่ยอมมเีพศสมัพนัธ์กบัผู้ชายเพราะความรกั และบางครัง้ก็ต้องยอมมเีพศสมัพนัธ์เพราะกลวั
ผูช้ายคดิว่าหากไมย่อมมเีพศสมัพนัธ ์หมายถงึ ผูห้ญงิไมร่กั  

ออฟ  “หนูคดิว่าผู้หญิงผูช้ายคดิต่างกนั ผู้หญิงต้องการความรกักย็อมเอาเซก็ซ์ไปแลก
ความรกัมา สว่นผูช้ายตอ้งการเซก็ซเ์ลยใชค้ าว่ารกัไปแลกเซก็ซ ์แลว้มนัเป็นอย่างนี้จรงิๆ 
เพราะหลงัจากแฟนคนนี้ ผูช้ายทีผ่่านเขา้มากเ็ป็นลกัษณะนี้ตลอด จากประสบการณ์ของ
หนูเองกป็ระมาณ 2-3 คน ถา้เราไม่ใหเ้ขา เขาตอ้งนึกว่าเราไม่รกัเขาแน่เลย ตอนนัน้กค็ดิ
ซกัพกัว่าถา้เราไม่ใหเ้ขามเีซก็ซด์ว้ย เขาตอ้งนึกว่าเราไม่ไดร้กัเขาแน่นอน หนูกค็ดิอย่างนี้
จรงิๆ แล้วกย็อมเพราะรกัเขา กลวัเขาจะหาว่าเราไม่รกั  แต่ตอนนัน้ที่ให้ไปมนัเป็นการ
ตดัสนิใจที่ผดิพลาดจรงิๆ มนัท าให้หนูรู้เลยว่า ผู้ชายที่เขามาคบกบัเรากห็วงัในตวัเรา 
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เพราะหลงัจากฟิจเจอรร์ิง่กนัแลว้(มเีพศสมัพนัธ)์ เขากจ็ะเปลีย่นไปเลย มารูท้ีห่ลงัว่าเขาก็
มผีูห้ญงิอกีคน แลว้สดุทา้ยเขากไ็ม่ไดเ้ลอืกหนู เขากเ็ลอืกผูห้ญงิคนนัน้ แลว้หนูกก็ลบัมา
คดิว่าครัง้แรกของหนูท าไมตอ้งไปเสยีใหก้บัผูช้ายอย่างนัน้ดว้ย ท าไมครัง้แรกของเราไม่
เจอกบัผูช้ายดีๆ หน่อย เพราะเรากร็กัจรงินะ แต่เรากเ็สยีใหเ้ขาไปแลว้”  
หวาน  “เรากค็ดิแค่ว่าการมเีพศสมัพนัธค์รัง้นัน้มนักเ็หมอืนการแสดงความรกัต่อกนั เป็น
การแสดงความเป็นเจ้าขา้วเจ้าของกนั ตอนนัน้เรากย็นิยอมโดยดทีี่ส าคญัตอนนัน้เราก็
ไม่ไดป้้องกนัอะไรเลย ตอนนัน้เรายงัเดก็ยงัไม่รูจ้กัการป้องกนัเลย กย็งัโชคดทีีไ่ม่ไดท้อ้ง  
ในมุมมองของหนูเซก็ซ์ช่วยในเรื่องความสมัพนัธ์ของคู่เรา อย่างน้อยกท็ าให้รู้สกึได้ว่า  
เรารกัเขานะเราถงึให ้มนัเป็นเหมอืนการแสดงความเป็นเจา้ของว่า ฉันเป็นของเธอ แต่ก็
เคยเจอเหมอืนกนัทีผู่ช้ายเขามาหาเรากเ็พราะเรื่องเซก็ซ ์เรากด็ูเขาออก ว่าเขาคดิกบัเรา
แค่เรื่องนี้จรงิๆ”  
 2.2  ผูช้ายให้ความส าคญักบัเพศสมัพนัธ ์และเอาความรกัไปแลกเพศสมัพนัธ ์   

กลุ่มตวัอย่างชาย  
ไฟท์ กู๊ด และ บาส อธิบายว่า เป็นปรกติของผู้ชายทุกคนเวลาคบผู้หญิงก็คิดที่จะมี

เพศสมัพนัธด์ว้ยเป็นอนัดบัแรก ส่วนความรกัมาเป็นอนัดบัสอง   
ไฟท“์ความรกัมาเป็นอนัดบัสอง ตอนก าลงัจบีกนัใหม่ๆเรากต็้องใหค้วามรกัไว้ก่อน พอ
เขาเชื่อใจเราถงึเชอืด (มเีพศสมัพนัธ)์ ผมว่ามนัเป็นเรื่องปรกตขิองผูช้ายเลยนะ แลว้ผมก็
ว่าผูห้ญิงกค็ดิบางแหละ ผูห้ญงิทีผ่่านๆมาของผม ผมกเ็คยถามเขากว็่าอย่างนัน้เหมอืน
ผูช้ายแหละ” , กู๊ด “ตวัทีท่ าให้เราตดัสนิใจมอีะไรกบัผู้หญงิ ผมชดัเจนเลยผมสามารถมี
เซก็ซ ์ มอีะไรกบัผูห้ญงิโดยทีไ่ม่ต้องมคีวามรกัน าก่อนเลยกไ็ด้ ผมว่ามนัเป็นเรื่องปรกติ
มากๆส าหรบัผู้ชาย” , บาส “ผมอยากมผีมกม็โีดยทีไ่ม่ต้องรกักับผูห้ญงิกไ็ด้ ผมยอมรบั
เลยว่าผมคบผูห้ญงิกเ็พราะผมตอ้งการมเีซก็ซก์บัเขา”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
 กลุ่มตวัอยา่งหญงิส่วนใหญ่กค็ดิเหน็ว่า ผูช้ายจะคดิถงึการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นหลกัเวลาคบกบั
ผูห้ญงิ และผูช้ายกแ็ยกความรกัออกจากความสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน โดยต่างจากผูห้ญงิที่ต้องมคีวาม
รกัก่อนถงึจะยอมมเีพศสมัพนัธ ์ 

ว ิ“ผูช้ายในหวักค็งคดิแต่จะเอาผูห้ญงิ ผูช้ายสว่นใหญ่กน่็าจะอยากมเีซก็ซก์่อนมคีวามรกั” 
หวาน  “ผูช้ายอาจมองเรื่องเซก็ซแ์ยกออกจากความรกั เพื่อนกเ็คยเจอเหมอืนกนัทีผู่ช้าย
มอีะไรดว้ย พอเขาไดแ้ลว้กจ็บ ค่อยๆแยกกนัไป หายไปเลยกม็ ีสว่นผูห้ญงิถา้ยอมมอีะไร
กบัผู้ชาย มนักท็ าให้ผู้หญิงรู้สกึว่าเขาจะรกัเรามากขึน้นะ ถ้าเรายอมให้เขา เลยมองว่า
เรื่องแบบนี้ ในสภาวะสงัคมอย่างนี้ เรื่องเซก็ซก์เ็ป็นเรื่องส าคญั”  
ในส่วนทศันคตใินเรื่องความรกัและความสมัพนัธ์จงึสรุปไดว้่า ทัง้กลุ่มตวัอย่างผู้ชายและ

กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเห็นด้วยกับความแตกต่างของทัศนคติในเรื่องความรกัและความสัมพันธ ์
กล่าวคอื ก่อนที่ผู้หญิงจะมเีพศสมัพนัธ์กบัผู้ชาย ผู้หญิงมกัต้องมคีวามรกั ความชอบมาก่อน แต่
ในทางกลบักนั หากผู้ชายต้องการมเีพศสมัพนัธ์กบัผู้หญิง ผู้ชายก็สามารถมเีพศสมัพนัธ์ได้โดย
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ปราศจากความรกั นอกจากนี้ยงัเหน็ดว้ยกบัความแตกต่างระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิที่ว่า ผูห้ญงิเอา
เพศสมัพนัธไ์ปแลกความรกั ส่วนผูช้ายเอาความรกัไปแลกเพศสมัพนัธ ์ว่าเป็นปจัจยัที่น าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสไดเ้ช่นกนั  

ปจัจัยส่วนบุคคลในส่วนสุดท้ายที่ท าให้ว ัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสที่ได้จากการ
สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง คอื ประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพนัธ์ทีผ่่านมาของตวักลุ่มตวัอย่างเอง 
พบว่าหากวยัรุ่นที่ผ่านประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมาแล้ว ประสบการณ์ดงักล่าวจะ
เป็นปจัจยัทีท่ าใหม้พีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในรปูแบบใหม่ทีต่่างกนัทัง้สิน้ 11 คน ซึง่
สรุปได้เป็น 3 พฤตกิรรม คอื  กลุ่มตวัอย่างถงึ 7 คน ได้ให้ขอ้คดิเหน็ว่า หากผ่านประการณ์มี
เพศสมัพนัธ์มาแล้วในการมเีพศสมัพนัธ์กบัคนรกัของวยัรุ่นในคนถดัไปจะมเีรว็ขึ้น เห็นว่าการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องปรกต ิธรรมดา กลุ่มตวัอย่าง 2 คน ได้ให้ขอ้มูลว่าหลงัจากผ่าน
ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ท าใหเ้กดิความรูส้กึผดิในจติใจ แต่กต็้องยอมรบัในสิง่ที่เกดิขึ้น เสยี
แลว้กต็อ้งเสยีไป การมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกัครัง้ใหมก่ต็อ้งคดิใหร้อบคอบขึน้ สุดทา้ยกลุ่มตวัอย่าง 2 
คน ที่มคีวามรูส้กึไม่ดต่ีอประสบการณ์การความรกัและการมเีพศสมัพนัธ์ที่ผ่านมา จะท าให้ตวัเอง
เปลีย่นรปูแบบการมเีพศสมัพนัธ ์จากเดมิเลอืกที่จะมเีพศสมัพนัธก์นัคนรกั กลายเป็นมเีพศสมัพนัธ์
กบัใครก็ได้ แล้วจบๆไป ไม่ต้องผูกพนักนั หรอืที่เรยีกว่า One night stand รกัชัว่ขา้มคนื ซึ่ง
รายละเอยีดทัง้ 3 พฤตกิรรมขา้งตน้ กลุ่มตวัอยา่งทัง้ชายและหญงิไดใ้หข้อ้มลูไวน่้าสนใจดงันี้  

3. ประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพนัธท่ี์ผา่นมา  
3.1 ท าให้มีเพศสัมพันธ์กับคนรักคนถัดไปเร็วขึ้น และเห็นว่าการมี

เพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเร่ืองปรกติธรรมดา  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

กู๊ด คดิว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธจ์ะช่วยใหเ้รามอีะไรกบัแฟนคนใหมเ่รว็ขึน้   
“แฟนคนปจัจุบนัทีค่บดว้ยกนัมาก ็5 ปีแล้ว แฟนอายุน้อยกว่าผม 2 ปี คนนี้รกักนัแค่ 3 
เดอืนกม็อีะไรดว้ยกนัเลย คบกนัไดไ้ม่นานกม็เีซก็ซเ์ลย ถ้าเปรยีบเทยีบกนัแฟนคนแรก
ของผมกว่าจะมอีะไรดว้ยกนั คบกนัตัง้เกอืบปี แต่พอแฟนคนถดัๆมา การมเีพศสมัพนัธก์็
จะเรว็ขึน้ ใชเ้วลาคบกนัแป๊บเดยีวกม็อีะไรกนัแลว้”  
ไฟท ์มองว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธส์ามารถท าใหก้ลา้ทีจ่ะมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิ 

และประสบการณ์ยงัน ามาปรบัปรงุความรกัครัง้ใหม่ๆ ของตนเองใหด้ขีึน้   
“แฟนคนเก่าเขาเคยบอกเราว่าเราควรปรบัตรงนี้ เราก็เอามาปรบั ประสบการณ์การมี
เพศสมัพนัธ์ทีผ่่านมา กม็สี่วนท าใหเ้รามเีพศสมัพนัธ์กบัแฟนใหม่เราเรว็ขึน้ด้วย เหน็ได้
จากแฟนคนแรกของทุกคนกว่าเราจะมอีะไรกนั เกอืบปี บางคนหลายปี ทีเ่ริม่มเีซก็ซก์บั
แฟนคนแรกชา้อาจเป็นเพราะความกลว้ ไม่เคยมาก่อน กลวัแฟนแซวหาว่าไม่เป็น คอืทุก
อย่างมนัไปไม่ถูก อย่างผมก่อนจะมเีซก็ซค์รัง้แรก ผมตอ้งไปปรกึษา ไปถามรุ่นพีข่า้งบา้น
เลยว่า มอีะไรกบัผูห้ญงิเขาท ากนัอย่างไง ถุงยางตอ้งใส่อย่างไงหรอ ผมกถ็ามหมด เขาก็
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สอนหมดว่าท าอย่างนี้นะ ต้องใส่ถุงนะ แล้วต้องเล้าโลมนะ แต่พอผ่านประสบการณ์มี
เพศสมัพนัธค์รัง้แรกมาแลว้ ต่อไปมแีฟนเรากจ็ะกลา้มากขึน้ทีจ่ะมเีซก็ซก์บัแฟน” 
ปอน มองว่าประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพนัธ์จะท าให้ปรบัตวัต่อความผดิหวงัดขีึ้น

และมคีวามกลา้มากขึน้  
“ประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพนัธท์ีผ่่านมา มนักท็ าใหเ้ราท าใจไดเ้รว็ขึน้เหมอืนกนั 
มองมนัว่าถ้าต้องเลกิรากนัไปกเ็ป็นเรื่องธรรมดา ท าใจง่ายขึน้ เสยีใจกบัมนัน้อยลง ส่วน
ประสบการณ์เซก็ซท์ีผ่่านมากท็ าใหเ้รามอีะไรกบัแฟนเรว็ขึน้ กลา้ทีจ่ะคุยกบัผูห้ญงิ กลา้ที่
จะมอีะไรดว้ยเรว็ขึน้ มากขึน้”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
พราว คดิว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ าใหเ้กดิความชนิ ท าใจไดเ้รว็ขึน้  
“ประสบการณ์ความรกัและประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ี่ผ่านมา มนัท าให้เราชนิกบั
ความเสยีใจแล้วต้องเลกิไป แล้วกต็้องเป็นอย่างนี้ซ ้าๆ มนัท าให้เราชนิชา แล้วกไ็ม่ค่อย
เสยีใจ หรอืเสยีงใจน้อยลง ถ้ารูว้่าแฟนเราจะมคีนอื่น แป๊บเดยีวกท็ าใจไดแ้ลว้ ไม่เสยีใจ
อะไรมากมาย  10 นาทกีท็ าใจไดแ้ลว้ แลว้กร็วมถงึเรื่องเซก็ซด์ว้ยมนัไม่แปลกทีเ่ราจะมี
อะไรกบัคนทีเ่รารกั คนทีเ่ราชอบ” 
บุ๋ม ออฟ และหวาน สะทอ้นความคดิเหน็ว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ีผ่่านมาจะท า

ใหม้เีพศสมัพนัธไ์ดเ้รว็ขึน้   
บุ๋ม “หลงัจากนัน้กม็แีฟนคนใหม่ตอนเขา้มหาวทิยาลยั พอเริม่โต เรื่องพวกนี้เหมอืนไม่
ตอ้งพดูกนัเลย อยากไดก้เ็อาเลย ใสเ่ลย”  , ออฟ “หนูยอมรบัว่าเป็นคนโง่เรื่องความรกันะ 
ถา้รกัใครแลว้ หนูยอมหมดเลย ความรูส้กึของหนูพอเสยีตวัไปแลว้ครัง้แรก กก็ลวัๆ ครัง้
สอง ครัง้สาม ครัง้สี ่มนักเ็ริม่ไม่กลวั แต่มนัเฉยๆกลายเป็นความชนิชากบัรูแ้บบทีผู่ช้าย
เขา้ มามากกว่า  ถา้ใครผ่านประสบการณ์ครัง้แรกมาแลว้ หนูเชื่อเลยว่าการมเีพศสมัพนัธ์
จะเรว็ขึน้ ไม่เกนิ 1 เดอืนกม็อีะไรกนั แฟนของหนูเคยผ่านผูห้ญงิมาบอกว่า “วนัเดยีวกไ็ด้
แล้วก็มี” ตามมาเลยที่ห้อง  เพราะไม่กลัวเหมือนครัง้แรก จากประสบการณ์การมี
เพศสมัพนัธ์ทีผ่่านมามนัท าให้หนูรู้ความต้องการของตวัเองมากขึน้ แลว้เริม่รูรู้ปแบบที่
ผูช้ายเขา้มา อย่างเช่น อยากไดเ้ราหรอ แต่ถา้เราไม่ไดร้กั ไม่มทีางหรอก”  
หวาน  “สงัเกตว่าก่อนจะมอีะไรกบัแฟนคนแรกกจ็ะต้องใชเ้วลาคบกนันานพอสมควร แต่
พอแฟนคนถดัๆมา เราคบกนัไม่นานกย็อมมอีะไรดว้ยแลว้ อาจเป็นเพราะครัง้แรกเราไม่
เคย เรากลวั เราไม่กล้า แต่ตอนนี้มนัเหมือนกับว่ามนัไม่มีอะไรเสยีไปมากกว่านี้ ด้วย
สงัคมสมยัน้ีมนัยากนะทีผู่ห้ญงิจะสงวนความบรสิทุธิเ์อาไว ้ในขณะทีผู่ช้ายกแ็สวงหาเรื่อง
เซก็ซ์ตลอด ผูช้ายอาจมองเรื่องเซก็ซแ์ยกออกจากความรกั เพื่อนกเ็คยเจอเหมอืนกนัที่
ผูช้ายมอีะไรดว้ย พอเขาไดแ้ลว้กจ็บ ค่อยๆแยกกนัไป หายไปเลยกม็ ีส่วนผูห้ญงิถ้ายอม
มอีะไรกบัผู้ชาย มนักท็ าให้ผู้หญิงรู้สกึว่าเขาจะรกัเรามากขึน้นะ ถ้าเรายอมให้เขา เลย
มองว่าเรื่องแบบนี้ ในสภาวะสงัคมอย่างนี้ เรื่องเซก็ซก์เ็ป็นเรื่องส าคญั” 
  

3.2 ท าให้เกิดความรู้สึกผิดแต่กต้็องยอมรบัในส่ิงท่ีเกิดขึ้น  
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กลุ่มตวัอย่างหญิง  
บุ๋ม และตุ๊ก คดิว่าบางครัง้ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธ์ที่ผ่านมาก็ท าให้ตวัเองรูส้กึผดิ 

คุณค่า ความภมูใิจในตวัเองลดลง แต่กต็อ้งยอมรบัในสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
บุ๋ม “การที่มีเพศสมัพนัธ์ผ่านมาแล้วหลายครัง้ มนัท าให้หนูรู้สกึ หนูเป็นเด็กเก็บแต้ม 
ตวัเองกร็ูส้กึผดิกบัแฟนนะถ้าไปโกหกเขาว่าเราผ่านการมเีพศสมัพนัธก์บัคนอื่นมาแค่ 2 
คนนะ แต่จรงิๆแลว้มนัไม่ใช่ ในใจเรากร็ูอ้ยู่ด ีนานๆไปเขากร็ูถ้า้เขาไปรูจ้ากเพื่อนเรา เรา
จะท ายงัไง ความภูมใิจลดลง ความฟิตลดลงมนัจะไม่ดแีลว้นะ  หลงัจากทีม่อีะไรกบัแฟน
เป็นครัง้แรกผ่านไปตอนอายุ 18-19 ปี กห็ยุดพกัเรื่องรกัไปเลย กอ็กีนานกว่าจะเริม่ต้น
ความรกัครัง้ใหม่ กลวั กงัวลว่าแฟนใหม่ที่เขา้มาเขาจะรบัได้หรอืเปล่าที่เราผ่านผู้ชาย
มาแลว้นะ รกัต่อไปจะยัง่ยนืหรอืเปล่า อกีอย่างหลงัจากมเีซก็ซค์รัง้แรก ความรูส้กึมนักไ็ม่
เหน็สนุกเหมอืนเพื่อนคุยกบัหนูไวเ้ลย” 
ตุ๊ก  ตอนนัน้ที่ยอมกเ็พราะรกัเขามากเลยยอม กม็แีอบคดิเหมอืนกนัหลงัจากมอีะไรไป
แลว้ว่า “ไม่น่าเลยตอนนัน้” “ไม่น่าไปหาเขาเลย” ประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธค์รัง้นัน้ 
ท าใหม้าเตอืนตวัเองใหร้ะวงัตวัมากขึน้เวลาคบผูช้าย 
 3.3 เปล่ียนรปูแบบการคบหาไม่จริงจงักบัใคร  

กลุ่มตวัอย่างชาย  
บาส คดิเหน็ว่าประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ีผ่่านมาไม่ไดช้่วยใหค้วามรกัยดืยาว กลบั

ท าใหผ้ดิหวงั ดงันัน้จงึเปลีย่นรปูแบบการคบหากบัผูห้ญงิใหม่ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิหวงัจากความ
รกัทีผ่่านเขา้มา  

 “ช่วงม.ปลาย ม.4 ผมกค็บกบัผูห้ญงิคนใหม่ กบัความรกัครัง้นี้ผมค่อนขา้งทุ่มเท จรงิจงั 
และคาดหวงั สดุทา้ยผูห้ญงิกบ็อกเลกิ มนัท าใหผ้มรูส้กึว่าผูห้ญงิเขากไ็ม่ไดค้ดิจรงิจงัอะไร
กบัเรามากมาย ขนาดมเีซก็ซด์ว้ยกนัแล้วกย็งัเลกิกนัไป จากความรกัครัง้นี้มนัท าใหผ้ม
เปลีย่นพฤตกิรรมการคบผูห้ญงิไปเลย คอื ไม่จรงิจงั ทุ่มเท เพราะผมรูส้กึ ผิดหวงักบัรกั
มากพอสมควร หลงัจากความรกัครัง้นี้ ผมกใ็ชช้วีติโสดมา 3 ปี คบใครกจ็ะไม่ใหเ้กดิ 2-3 
เดือน เรากช็ิงเลิก เพราะผมยงักลวัผู้หญิงบอกเลิกผมนะ ผู้หญิงที่เข้ามาก็คบๆเลิกๆ 
ไม่ไดจ้รงิจงัอะไร มเีซก็ซก์จ็บๆไป เรยีกไดว้่าผมใชช้วีติแบบไม่ผูกพนั “One night stand 
รกัชัว่ขา้มคนื” คอื มเีซก็ซก์นัแลว้กจ็บๆกนัไป ไม่ต้องยุ่งกนัอกีหลงัมเีซก็ซ ์ความรกัแบบ
ชัว่ขา้มคนืน้ีท าใหผ้มรูส้กึด ีคอื ไม่ต้องผดิหวงักลวัว่าผูห้ญงิจะบอกเลกิอกี เราไดม้เีซก็ซ์
ตามความอยาก ความตอ้งการของเรา ไม่ตอ้งผกูพนั มภีาระ”  
ใหญ่ มองว่าการมปีระสบการณ์ทางเพศจะท าใหเ้รามเีพศสมัพนัธเ์รว็ขึน้ และง่ายขึน้ คอืมี

เพศสมัพนัธแ์บบไมต่อ้งผกูพนั รกัชัว่ขา้มคนื หรอื One night stand   
“หลงัจากนัน้กม็แีฟนมาเรื่อย และทุกคนเรากจ็ะมเีซก็ซด์ว้ย คบกนัไม่นานกม็เีซก็ซแ์ล้ว 
เหมอืนเรื่องอย่างนี้พอผ่านประสบการณ์ครัง้แรกมาแลว้ ครัง้ถดัๆไปมนักเ็รว็ขึน้นะทีจ่ะมี
อะไรกนั จากประสบการณ์ตรงของผม เรว็สดุวนัเดยีวกม็อีะไรดว้ยกนัไดเ้ลย จ าไดว้่าเป็น
เดก็มหาลยันี่แหละ กนิเหลา้ เจอกนั แลว้กพ็ากนัไป จบลงทีค่นืนัน้ดว้ยเซก็ซ ์รุ่งเชา้กแ็ยก
ยา้ย ไม่ตอ้งคบกนั เหมอืน One night stand รกัชัว่ขา้มคนื”  
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ในส่วนประสบการณ์ความรกัและเพศสมัพนัธ์ที่ผ่านมา ที่มขีอ้ค้นพบที่น่าสนใจกล่าวคอื 
หากวยัรุน่ทีผ่่านประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมาแลว้ ในการมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกัของ
วยัรุ่นในคนถดัไปจะมเีรว็ขึ้น ตดัสนิใจยอมมเีพศสมัพนัธ์ง่ายขึ้น ทัง้นี้เป็นเพราะ ความกลวัการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสนัน้ลดลงมาก เกดิความชนิชาในเรื่องนี้มากขึน้ มองว่าการมเีพศสมัพนัธ์กบั
คนรกัเป็นเรื่องปรกตธิรรมดาช้าหรอืเรว็ช้ากต็้องมอียู่ด ีหรอืในกรณีที่วยัรุ่นผ่านประสบการณ์ความ
รกัและความสมัพนัธ์มาไม่ค่อยด ีก็จะรูส้กึผดิในใจ แต่ก็ต้องยอมรบั และน ามาปรบักับชวีติรกัของ
ตนเองในครัง้หน้า นอกจากนี้ ในกลุ่มตัวอย่างบางคนยังพบว่ามีบางส่วนที่รู้สึกผิดหวัง ต่อ
ประสบการณ์การความรกัและการมีเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมา จึงท าให้ตัวเองเปลี่ยนรูปแบบการมี
เพศสมัพนัธ ์จากเดมิมเีพศสมัพนัธก์บัคนรกั กลายเป็นมเีพศสมัพนัธก์บัใครกไ็ด้ แลว้จบๆไป หรอืที่
เรยีกว่า One night stand รกัชัว่ขา้มคนื เพื่อหลกีเลีย่งจากความผดิหวงั    

3.2 ปัจจยัส่ิงแวดล้อม (E)  
ปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นจากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ 

พบว่า มปีจัจยัหลกัๆทีส่ าคญั 5 ปจัจยัคอื ปจัจยัดา้นสภาพแวดล้อม สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ปจัจยัด้านบรรยากาศ เช่น อยู่กนัตามล าพงั เพื่อนเปิดโอกาสให้ โดนค าอ้อน ค าพูดหวานๆ การ
เลา้โลม การดื่มแอลกอฮอล์ ปจัจยัจากอทิธพิลเพื่อน ปจัจยัจากอทิธพิลครอบครวั และสุดทา้ยปจัจยั
จากอทิธพิลสื่อมวลชน  ซึง่ปจัจยัแรกก็คอื สภาพแวดลอ้ม สภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป ในส่วนนี้
กลุ่มตวัอย่างชายและกลุ่มตวัอย่างหญงิ 9 เป็นกลุ่มตวัอย่างชาย 4 คน และกลุ่มตวัอย่างหญงิ 5 คน 
มีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ปจัจุบันสังคม สภาพแวดล้อมยอมรับการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส ในเมื่อสงัคม สิง่แวดล้อมยอมรบัในเรื่องน้ี ก็สามารถเป็นปจัจยัทีท่ าใหว้ยัรุ่น
ตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสไดเ้ช่นกนั  

1.สภาพแวดล้อม สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป มองเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสไม่
เป็นเรื่องท่ีเสียหาย  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

หนึ่ง กู๊ด และเค คดิเหน็ว่าสภาพแวดล้อม สงัคมได้เปลี่ยนไป ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสว่าไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งผดิ  

“ทุกคนส่วนมากมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสอยู่แลว้ทัง้ผูช้ายผูห้ญงิ” ,กู๊ด “อย่างในซอยแถว
บา้นผม เดก็ม.ตน้ผูช้ายผูห้ญงิกอด จบู กนัมอีะไรกนั พวกผม รุ่นผมทนกนัไม่ได ้ต้องไป
คอยไล่” , เค ด้วยสภาพสงัคมปจัจุบนัมนักบ็บีเราเหมอืนกนัให้เราต้องท าตามสงัคมนะ 
เช่น เพื่อนพดูกนัว่า “กมูอีะไรกบัผูห้ญงิแลว้นะ” “มงึนี่ยงัเวอรจ์ิน้อยู่หรอ”  

ไฟท์ มองว่ายุคสมยัได้เปลี่ยนไป ผู้หญงิก็มองการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดา 
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“เรื่องมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเหมือนกัน ผู้ หญิงก็มีสิทธิ มี
เยอะแยะทีผู่ห้ญงิกย็อมมเีพศสมัพนัธก์บัผูช้ายแบบง่ายๆเลย พวกผมกเ็จอออกบ่อยครบั 
แบบเขา้มาเสนอตวัเลยกม็”ี  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
กลุ่มตัวอย่างหญิงได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกนัถึงสภาพสงัคมที่ เปลี่ยนไปจาก

สงัคมรุน่พ่อแมท่ีย่อมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากขึน้ แต่ไม่ควรแสดงพฤตกิรรมความรกัในที่
เปิดเผย และยงัมองว่าการรกันวลสงวนตวักย็งัเป็นสิง่ทีด่ ี

พราว “ดว้ยสงัคมทีเ่ราเจออยู่ทุกวนัมนัคงหลอมเราใหค้ดิถงึเรื่องนี้ไปแลว้มัง้ กค็อืถ้าคนนี้
เราถูกใจจริงๆ ถ้ามีโอกาส ไม่น่าเกียจเกินไป เพื่อนยุเอาเลยประมาณนี้  ก็จะมี
เพศสมัพนัธไ์ดเ้ลย แต่ในสงัคมของรุ่นพ่อรุ่นแม่เรากค็งคดิต่างจากรุ่นเรา” 
บุ๋ม  “ผูห้ญงิถ้าสงวนไว้ได้ก่อนถงึวนัแต่งงานหนูกย็งัมองว่ามนัเป็นเรื่องด ีแต่ปจัจุบนัก็
เป็นเรื่องทีย่อมรบัได้ ไม่ได้เสยีหาย ถ้าจะมแีลว้อยู่ในสายตาของพ่อแม่ พ่อแม่รบัรูก้ย็งั
ดกีว่า แอบไปมอีะไรกนัแลว้ทอ้งขึน้มา”  
ออฟ “การกอด จบูกนั นัว่เนียกนัเหมอืนฝรัง่ในทีส่าธารณะทีเ่ป็นเรื่องไม่ดมีากกว่า แต่ถ้า
จะไปมอีะไรกนัในทีท่ีเ่หมาะสมก่อนแต่งงาน หนูมองว่าสงัคมกเ็ขา้ใจถ้าไม่ท าใหป้ระเจดิ
ประเจอ สงัคมกร็บัไดม้ากขึน้และมองเป็นเรื่องปรกตแิลว้ในปจัจุบนั”  
ตุ๊ก “ยุคสมยัมนัเปลี่ยนไปแล้ว เท่าทีเ่หน็เพื่อนบางคนแค่คนืเดยีวกไ็ปมอีะไรกนัได้แล้ว 
อย่างนี้หนูว่ามนักเ็ป็นเพศสมัพนัธท์ีเ่รว็และง่ายไปหน่อย อย่างน้อยเรากต็อ้งคบกนัซกัพกั
ก่อนถงึจะยอมมอีะไรดว้ย”  
สรปุไดว้่าปจัจยัทางสิง่แวดลอ้ม ดว้ยสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปทีย่อมรบัพฤตกิรรมการ

มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นเพิม่มากขึน้ สามารถเป็นตวักระตุ้น และท าให้วยัรุ่นคดิว่าการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน้ไม่ได้เป็นเรื่องผดิอะไร ใครๆในสงัคมก็ท ากนั จงึเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้
วยัรุน่มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสได ้  

ปจัจยัสิง่แวดลอ้มตวัถดัไปทีเ่ป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหว้ยัรุ่นมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน่กค็อื 
บรรยากาศ โดยกลุ่มตวัอย่าง 14 คน ไดเ้ล่าประสบการณ์ของตนเองว่าบรรยากาศมสี่วนส าคญัทีท่ า
ใหต้นมเีพศสมัพนัธ์ได้ และจากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 บรรยากาศทีน่ าไปสู่
การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส คอื อยู่ตามล าพงั หรอืเพื่อนเปิดโอกาส มกีลุ่มตวัอย่างไดใ้หข้อ้มลูไว ้4 
คน  บรรยากาศโดนค าพูดหวานๆ การเล้าโลม มกีลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลถึง 6 คน และการดื่ม
แอลกอฮอล ์มกีลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลู 4 คน ในแต่ละส่วนกลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้มลูทีน่่าสนใจดงันี้  

2.บรรยากาศ  
2.1 อยู่กนัตามล าพงั  เพ่ือนเปิดโอกาสให้  

กลุ่มตวัอย่างชาย  
หนึ่ง เล่าจุดเริม่ต้นของการมเีพศสมัพนัธข์องหนึ่งว่าเกดิขึน้จากบรรยากาศ และเพื่อนเปิด

โอกาสใหห้นึ่งไดม้เีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญงิ  
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“ไดไ้ปทีบ่า้นเพื่อนแฟน แลว้กม็อีะไรกนั เพื่อนของเขากเ็ปิดโอกาสใหเ้รา แต่กม็อีะไรกนั
แค่ครัง้เดยีวกเ็ลกิรากนัไป ตอนนัน้เป็นครัง้แรกของผมเลย กก็ลวัเหมอืนกนั แต่ผูห้ญงิผม
ว่าเขาคงไม่ใช่ครัง้แรกของผม เพราะเขาเปิดโอกาสใหผ้มมาก เขาง่ายกบัผม ผมว่าก่อน
หน้าผมเขากง็่ายมาเหมอืนกนั คนปจัจุบนักค็บมาพร้อมกบัคนที่ 2 ตอนอายุ 15-16 นี่
แหละ คบ 2 คน คนน้ีคบจนถงึปจัจุบนัก ็5 ปีแลว้ วนันัน้ผมพาเขาไปบา้น ไปดูหนังกนัที่
บา้น ผมเริม่จากการขอเขา ตือ้เขา เขากย็อม มนักเ็ป็นครัง้แรกทีผ่มขอทีจ่ะมอีะไรกบัเขา 
เขากย็อมผม ตอนนัน้ผมรู้สกึรกัเขา อยากเป็นเจ้าของเขา บรรยากาศกโ็อเค ตวัผมก็
อยากมเีซก็ซด์ว้ย กเ็ลยตดัสนิใจขอมอีะไรกบัแฟน พอมแีลว้กร็ูส้กึด ีหลงัจากนัน้เราทัง้คู่ก็
มเีพศสมัพนัธด์ว้ยกนัมาตลอด” 
พงษ์ เป็นผู้ชายอกีคนที่เริม่มเีพศสมัพนัธ ์เพราะบรรยากาศทีอ่ยู่การอยู่ตามล าพงัสองต่อ

สองกบัผูห้ญงิ 
 “จ าไดว้่าตอนทีม่อีะไรกบัแฟนคนแรกเพราะอยู่สองต่อสอง บรรยากาศเป็นใจ ถดัมาอกี 1 
ปี กเ็ริม่มแีฟนคนถดัไป กค็ลา้ยๆกบัแฟนคนแรกคอื ดว้ยบรรยากาศพาไป คบกนัไดแ้ป๊บ
เดยีวกม็อีะไรกนั”  
วัฒน์ “ความรักครัง้นัน้นอกจากเป็นประสบการณ์ความรักครัง้แรกแล้ว ก็ยังเป็น
ประสบการณ์ทางเพศของผมครัง้แรกดว้ย เริม่จากผูห้ญงิมาท างานบา้น มาท างานกลุ่มที่
บา้นผม ตอนนัน้จ าไดว้่าเพื่อนออกไปขา้งนอก เหมอืนเปิดโอกาสใหเ้ราดว้ย ....พอมาอยู่
มหาลยัปี 1 อายุ 19 ปี กค็บคนใหม่ คนน้ีถามว่าตอนทีเ่ริม่มเีพศสมัพนัธเ์รากย็งัไม่พรอ้ม 
ไม่ไดอ้ยากมนีะ แต่ดว้ยบรรยากาศมนัพาไปกเ็ลยม”ี 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
ตุ๊ก “จ าไดว้่าคบกนัตอนสงกรานต ์กลบัมาเจอกนัอกีทตีอนปีใหม่ทีบ่า้นเพื่อน เพื่อนกเ็ปิด
โอกาสใหห้อ้งๆนึงเลย กเ็ลยมอีะไรกบัแฟน”  

2.2 ค าพดูหวานๆ การเล้าโลม  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

หนึ่ง เริม่ตน้การมเีพศสมัพนัธก์บัแฟนจากการขอแฟนมเีพศสมัพนัธ.์.... 
“มนักเ็ป็นครัง้แรกทีผ่มขอที่จะมอีะไรกบัเขา เขากย็อมผม ตอนนัน้ผมรู้สกึรกัเขา อยาก
เป็นเจา้ของเขา บรรยากาศกโ็อเค ตวัผมกอ็ยากมเีซก็ซด์ว้ย กเ็ลยตดัสนิใจขอมอีะไรกบั
แฟน พอมแีลว้กร็ูส้กึด ีหลงัจากนัน้เราทัง้คู่กม็เีพศสมัพนัธด์ว้ยกนัมาตลอด” 
ใหญ่ ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่าหากผูช้ายคดิทีจ่ะมเีพศสมัพนัธก์บัผูห้ญิง ผูช้ายจะรูว้่าพูดคุย

อยา่งไดก้บัผูห้ญงิทีจ่ะท าใหเ้ขายอมมเีพศสมัพนัธด์ว้ย  
“.....ตรงนี้เหมอืนเราเริม่รู้จุดแลว้ ผูห้ญงิเขา้มาอย่างนี้ประมาณนี้ เราจะคุยอย่างไงใหเ้รา
ได.้...” 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
กุ๊ก เล่าจดุเริม่ตน้ของการมเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกว่า เกดิจากบรรยากาศทีโ่ดนผูช้ายเลา้โลม     
“เริม่มเีพศสมัพนัธค์รัง้แรกตอนอายุ 18 ปี ตอนนัน้ทีม่เีพราะ มนัพลาด เรายงัไม่พรอ้ม ไม่
เตม็ใจทีจ่ะมตีรงนัน้ แต่โดนการเลา้โลม บรรยากาศดว้ยกเ็ลยพลาดไป คอื เราไปบา้นเขา 
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หลงัจากมเีพศสมัพนัธ์กร็ู้สกึแย่เลย กลวัท้องเพราะไม่ได้ใส่ถุงยางด้วย กลวัโรคติดต่อ 
กลวัทุกอย่าง กลวัแม่รูด้ว้ย แล้วเรากไ็ม่เตม็ใจ ความทีเ่ดก็ทัง้คู่ไม่รูท้ ัง้คู่ กย็งัโชคดทีีไ่ม่
ทอ้ง” 
บุ๋ม  “.....ตอนที่มีเซ็กซ์ครัง้แรก หนูอยู่ที่บ้านเขา เป็นห้องนอนของน้าเขา เขากส็ร้าง
อารมณ์ บิว้(เลา้โลม กอด จบู) ขา้งๆ  บรรยากาศตอนนัน้กส็ลวัๆหน่อยๆ ตอนนัน้ใจเราก็
คดิอยู่นะว่า “จะดหีรอวะ ครัง้แรกเลยนะเวย้” หนูจ าไดว้่านอนมองเพดานไปคดิไปว่ายงัไง
ดนีะ ครัง้แรกของเราดว้ย เขากไ็ปเรื่อยๆ แลว้กค็ดิเหมอืนว่าแลว้กแ็ลว้ไป”  
ออฟ  สถานการณ์ตอนนัน้ผูช้ายพดูขอมเีพศสมัพนัธด์ว้ย  
เขามาทีบ่า้นหนู พ่อแม่เรากไ็ม่อยู่ แลว้มนักม็ดืแลว้ดว้ย เขากช็วน คนมนัรกักนัอะ มนัก็
เคลิ้มไปกบัค าพูดเขา เขาพูดประมาณว่า “เราเป็นแฟนกนันะ” “ขอได้มัย้” “รกัเราหรือ
เปล่า เรารกัเธอนะ” ผูห้ญงิถ้าเจอค านี้เสรจ็ทุกราย คอื ถ้าเราไม่ใหเ้ขา เขาต้องนึกว่าเรา
ไม่รกัเขาแน่เลย ตอนนัน้กค็ดิซกัพกัว่าถ้าเราไม่ใหเ้ขามเีซก็ซด์ว้ย เขาต้องนึกว่าเราไม่ได้
รกัเขาแน่นอน หนูกค็ดิอย่างนี้จรงิๆ แล้วกย็อมเพราะรกัเขา กลวัเขาจะหาว่าเราไม่รกั  
แต่ตอนนัน้ทีใ่หไ้ปมนัเป็นการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาดจรงิๆ ...... นอกจากนี้ออฟยงัเล่าอกีว่า 
ปจัจยัทีท่ าใหเ้พศสมัพนัธ ์คอื บรรยากาศ ค าพดูล่อลวงต่างๆ ....คนทีเ่ขาอยากไดเ้รา เขา
กอ็าจไม่ไดข้อตรงๆ พดูไปเรื่อยๆ ประโยคเดด็ กเ็ช่น “เรารกัเธอนะ” ถงึตอนนัน้ส่วนใหญ่
เรากจ็ะคลอ้ยตาม แลว้กม็อีารมณ์ร่วมไปกบัเขาดว้ย 
หวาน เล่าเหตุการณ์ตอนมเีพศสมัพนัธว์่าเกดิจากเพื่อนเปิดเป็นใจเปิดโอกาสให ้และแฟน

ขอมอีะไรดว้ย 
 “ตอนอายุ 17 ปี ม.5 คบกนัได ้6 เดอืนกต็ดัสนิใจมอีะไรกนั ตอนนัน้เราไปบา้นเพื่อน 
เสรจ็แลว้เพื่อนกเ็ปิดโอกาสใหเ้ราไดอ้ยู่ดว้ยกนัแค่ 2 คน เพื่อนกเ็ป็นใจ เพื่อนกเ็ป็นเพื่อน
ของเรา ตอนมเีซก็ซค์รัง้แรกตื่นเต้นมาก กลวัเจบ็ดว้ย กลวัพ่อแม่รูว้่าเราไปท าอะไรมา 
เพราะเรากย็งัเดก็ แฟนกเ็ขา้มานวัเนีย แลว้กข็อมอีะไรดว้ย พอผ่านการม ีเซก็ซค์รัง้แรก
กบัแฟนคนนี้ ระหว่างที่เราคบกนัเขากข็อมอีะไรด้วยมาตลอด เรากใ็ชว้ธิทีานยาคุมเอา 
แต่คบกนัไดปี้ครึง่กเ็ลกิกนั” 

2.3 แอลกอฮอล ์
กลุ่มตวัอย่างชาย  

นทั เล่าว่าปจัจยัทีท่ าใหเ้ขามเีพศสมัพนัธ ์คอื ความเมา เป็นอนัดบัแรก เพราะจะท าใหก้ลา้
ขึน้ นทัเล่าเหตุการณ์วนันัน้ว่า  

“ คนน้ีเจอกนัทีร่า้นเหลา้ จากนัน้เมาดว้ยกนัทัง้คู่เรากเ็ลยมอีะไรกนั ปจัจยัทีท่ าใหม้เีซก็ซ ์
ส าหรบัผมแลว้ เรื่องเมามาเป็นอนัดบัแรกเลย มนัท าใหเ้รากลา้ขึน้ สบายๆ สรา้งอารมณ์
ได้ จากนัน้คงเป็นที่ผู้หญิงสวยๆ ใจกเ็ต้นแรงแล้ว มนัท าให้เราก็คิดไปไกลอยากกอด 
อยากจูบ รวมถงึคดิมอีะไรดว้ย จากนัน้กค็งต้องสงัเกตพฤตกิรรมคนที่เราเลง็ไวก้่อนว่า 
โอเคหรอืเปล่า เป็นผูห้ญงิประมาณไหน ง่ายไปมัย้ เล่นดว้ยหรอืเปล่า ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ี
ผมว่ามสีว่นส าคญัทีจ่ะท าใหผ้มมเีซก็ซไ์ด”้  
ใหญ่ แสดงความคดิเหน็หากเกดิความเมาเขากส็ามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด ้ 
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“ผมจะมอีะไรกบัใครผมคงเริม่ต้นที่ความรกัก่อน แต่ถ้าผมเมามนัอาจเป็นไปได้ที่ผมไม่
ค่อยรูเ้รื่อง แลว้ไปมเีซก็ซไ์ดเ้ลย” 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
พราว  อธบิายว่าอะไรทีท่ าใหเ้ราตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธ ์มนัมหีลายอย่าง เช่น โอกาส เวลา

ไปเทีย่ว สถานที ่แอลกอฮอล ์เพื่อน   
“สมมตวิ่าเวลานัง่กนิเหลา้กนั เพื่อนคนนัน้เชยีร ์ยุบา้ง เมาทก์นัแค่คนน้ีหล่ออะ โอเคป่าว 
น่านะ แล้วถ้ามโีอกาสจรงิๆกจ็ะเป็นไปตามนัน้ไป (มเีพศสมัพนัธ์) เพื่อนกจ็ะรูห้มด  ....
นอกจากนี้ถา้รกัแลว้ถูกใจ ถา้มาคู่ๆกนักม็เีพศสมัพนัธไ์ดเ้หมอืนกนั”  
บุ๋ม ไดเ้ล่าจดุเริม่ตน้ของการมเีพศสมัพนัธว์่า   
“มอียู่วนันึงกไ็ดเ้จอกนั และกค็ุยกนั พีเ่ขากช็วนไปเทีย่วกลางคนื เทีย่วเสรจ็กเ็มาแลว้ ก็
เรยีบรอ้ยไปกบัเขา กไ็ดถ้ามว่าพีม่แีฟนแลว้นะ เขากถ็ามเราว่าเรามแีฟนยงั แต่ดว้ยความ
เมาดว้ยกนัทัง้คู่ คุยกนัถูกคอ ถูกแนว ฟงัเพลงแบบเดยีวกนั กเ็ลยมอีะไรกนั  อะไรทีเ่ป็น
ตวัท าใหเ้ราตดัสนิใจมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ....อารมณ์  บรรยากาศ ค าพูดหวานๆ การ
สมัผสั ค าว่ารกันะ ....” 
จะเหน็ไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งหญงิส่วนใหญ่หากตกในสถานการณ์เจอค าพูดหวานๆ การสมัผสั 

ส่วนใหญ่กจ็ะคลอ้ยตาม คอื ยอมมเีพศสมัพนัธ ์นอกจากนี้สุรากม็สี่วนส าคญัทีท่ าใหก้ลา้ทีจ่ะพูด กลา้
คุยกบัคนทีเ่ราชอบมากขึน้ หรอืหากเมาแลว้กส็ามารถขาดสตทิ าให้กลา้ทีจ่ะมเีพศสมัพนัธไ์ดเ้ช่นกนั 
สุดท้ายบรรยากาศที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสที่ส าคญัคอื การอยู่ล าพงัสองต่อสอง หรอื
เพื่อนเปิดโอกาสให ้จะเหน็ไดว้่าทัง้เพื่อนสนิทในกลุ่มตวัอย่างหญงิ และกลุ่มตวัอย่างชายต่างมสี่วน
สนบัสนุนใหเ้พื่อนของตวัเองมอีะไรกบัคนรกั โดยเพื่อนจะรูเ้หน็เป็นใจ และมกีารเปิดโอกาสใหเ้พื่อน
ดว้ยกนั   
 จากขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างทัง้ผูช้ายและผูห้ญงิขา้งต้น จงึสรุปไดว้่าปจัจยัทางสงัคมท าให้
วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสนัน้ ได้แก่ การอยู่กันตามล าพงั เพื่อนเปิดโอกาสให้ โดนค าอ้อน 
ค าพูดหวานๆ การเลา้โลม และการดื่มแอลกอฮอล ์นอกจากปจัจยัขา้งต้นแลว้ผู้วจิยัยงัพบว่าปจัจยั
สิ่งแวดล้อมที่มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสวยัรุ่น ที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้
รายละเอยีดไวอ้ยา่งชดัเจน คอื อทิธพิลจากเพื่อน อทิธพิลจากพ่อแม่ ครอบครวั และอทิธพิลจากสื่อ 
โดยปจัจยัทางสงัคมทัง้ 3 นี้ ลว้นมอีทิธพิลต่อการเรยีนรูเ้รื่องความรกัและความสมัพนัธข์องวยัรุ่นทัง้
กลุ่มตัวอย่างชายและกลุ่มตัวอย่างหญิง ในหลายหลายแง่มุม ดังข้อมูลในส่วนสุดท้ายของการ
น าเสนอผลการวจิยัดงันี้ 

 
 
3.อิทธิพลจากเพ่ือน  
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กลุ่มตวัอยา่งผูช้ายและกลุ่มตวัอยา่งผูห้ญงิทัง้หมด 18 คน ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัอทิธพิลจาก
กลุ่มเพื่อนที่น่าสนใจไว้หลายประเดน็ ทัง้เรื่องความรกั และเพศสมัพนัธ์ แบ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างชาย 
10 คน และกลุ่มตวัอยา่งหญงิ 8 คน ดงัมรีายละเอยีด ขอ้คดิเหน็ ดงันี้  
กลุ่มตวัอย่างชาย 

หนึ่ง  ใหญ่ และปอน  เล่าว่าการทีเ่พื่อนด้วยกนัมาเล่าเรื่องราวความรกัและเพศสมัพนัธใ์น
กลุ่มจะท าให้เป็นประสบการณ์ของตัวเอง รวมทัง้หากเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทๆกันมีคุยกันเรื่อง
เพศสมัพนัธก์นัอยา่งเปิดเผย  

หนึ่ง  “เอ๊ย !! วนัน้ีกฟูนัคนน้ีมาแลว้นะ” เพื่อนในกลุ่มกฟ็งักนั บางคนกเ็ฉยๆ (ผมจะอยู่ใน
สว่นนี้) สว่นบางคนกค็ดิว่าเป็นเรื่องสนุกด ี , ใหญ่  เพื่อนวงผมกค็ุยกนัเรื่องนี้เหมอืนกนั 
คุยเรื่องเซก็ซว์่า “เมื่อคนืมอีะไรกบัแฟน” “ไดแ้ลว้นะ คนน้ีฟนัแลว้” “เดด็มัย้คนนี้ ลลีาได้
หรอืเปล่า” กค็ุยกนัทุกเรื่อง, ปอน “เรื่องความรกักบัเรื่องเซก็ซ์ผมกม็มีาแชร์กบัเพื่อนๆ
เหมอืนกนั ในกลุ่ม คนน้ีคุย คนนี้เล่า กไ็ดป้ระสบการณ์มาเหมอืนกนัครบั”  
กู๊ด เล่าว่าการปรกึษาผู้ใหญ่จะท าให้เรื่องเพศเป็นเรื่องเครยีด และคดิว่าคุยกบัเพื่อนจะ

เขา้ใจและสนุกกว่า 
 “แม่เขาจะเตอืนอย่างนี้มากกว่า เรื่องท านองนี้ผมเลอืกทีจ่ะคุยกบัเพื่อนมากกว่า เพราะ
พ่อแม่เขาโตกว่าเรา เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา แต่ถ้าคุยกบัเขาแล้วผมจะเครยีด เรื่องที่คุยกบั
เพื่อนจะท านองข าๆประมาณว่า “เมื่อคืนไปเจอผู้หญิงนะ แล้วก็ไปต่อนี้นี้นะ (มี
เพศสมัพนัธ์)......” เป็นแบบนัง่คุยนัง่แซวกนั อย่างเพื่อนถาม “ได้มัย้” เรากต็อบไปว่า 
“แลว้จะเหลอืหรอ” แต่ถ้าเป็นผูห้ญงิทีเ่ราคดิจะจรงิจงั เพื่อนผูช้ายทุกคนจะเหมอืนกนัคอื 
เขนิ ออกอาการจบีไม่ออก ไม่กลา้   ใหเ้พื่อนตดิต่อใหห้น่อย เพื่อนกช็่วยเราตรงนี้ไดม้าก
ครบั  
บาส นัท และไฟท์ คดิว่าเพื่อนมสี่วนช่วยในการจบีสาว เพื่อนจะคอยสนับสนุน เชยีร ์ใน

บางครัง้เพื่อนก็จะช่วยติดต่อสาวให้ รวมทัง้หากเป็นเพื่อนสนิท ก็จะคุยกนัเรื่องเพศสมัพนัธ์อย่าง
ชดัเจน 

บาส “เพื่อนกจ็ะออกแนวเชยีร ์แซวๆกนัซะมากกว่า ถ้าเราเหล่สาวคนไหน มนักจ็ะคอย
ช่วยสนบัสนุน หรอืบางทกีเ็ขา้ไปตดิต่อให ้แต่มเีหมอืนกนัทีเ่ราเหล่แลว้แต่เพื่อนกบ็อกว่า
ไม่เหน็โอเลย เรากเ็ชื่อเพื่อนนะ กห็ยุดๆ ห่างๆไป เพื่อนกม็อีทิธพิลต่อเราอยู่แลว้ ” , นัท 
“เพื่อนกม็อีทิธพิลกบัผมมากเหมอืนกนัในเรื่องความรกั อย่างเช่น ผมชอบผูห้ญงิคนนึง 
เพื่อนกจ็ะแซว จะช่วยขอเบอรใ์ห้ หรอืไปนัง่รา้นเหลา้กนั สายตาเหล่ๆไปทีโ่ตขา้งๆ กม็ี
แอบแซวๆกนัอยุ่แล้ว หรอืแม้นกระทัง่เรื่องบนเตียง เรื่องเซก็ซ์ ในวงเหลา้พูดกนัอย่าง
สนุกเลย จะมาแนวเป็นมุข ข าๆกนัซะมากกว่าว่า “เมื่อคนืกเูอาท่านี้ เจ๋งเลยหวะ” “มงึลอง
แบบนี้บางด ิสุดยอด” “เมื่อคนืกูหนักเลย วนันี้ไม่ไหวนะ”  , ไฟท ์เล่าว่าหากเป็นเพื่อน
สนิท เพื่อนกจ็ะเล่าเรื่องเซก็ซใ์หฟ้งั “เมื่อวานเวย้กเูอาคนน้ีมาเวย้ ท่านี้มาหวะ” เรากถ็าม
ไปว่าแล้วมึงป้องกันหรือเปล่า ....ในกลุ่มก็เป็นเรื่องที่คุยปรกติ ธรรมดา เป็นเรื่อง
สนุกสนาน เรามอีะไรกนักบัใครเรากค็ุยกนั ในกลุ่มผูช้ายกค็ุยกนัเป็นเรื่องปรกต ิสุดยอด
เลยคุยเรื่องเซก็ซก์จ็ะคุยกนัสนุกสนานท านองนี้ครบั ไฟท์ยงับอกอกีว่าหากเป็นเรื่องอก
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หกั จะคุยกนัยาว และคดิว่าเพื่อนกม็อีทิธพิลกบัเราในเรื่องความรกั “อย่างผมโสดมาได ้5 
เดอืน โคตรเปลีย่วเลย (เหงา) บางทเีหน็เพื่อนๆเขามากบัแฟน ควงคนนี้คนนัน้ มนักท็ า
ใหผ้มอยากมเีหมอืนเพื่อนบาง มเีพื่อนบางคนเหน็ผมเหงากช็่วย”  
พงษ์  คดิเหน็ว่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อเรือ่งความรกัและเซก็ซข์องตวัเอง 
 “ อย่างง่ายๆ ไปเดนิดว้ยกนั เขามแีฟนมคีู่ เดนิจงูมอืกนั เรากค็ดิแลว้มคีวามรูส้กึแลว้ แค่
นี้กท็ าใหเ้ราอยากมแีฟนขึน้มาทนัทไีด”้ 

 นอกจากเพื่อนจะมอีิทธพิลต่อเรื่องความรกัและเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มตวัอย่างชายแล้ว ยงั
พบว่า บางครัง้การพดูคุยเรือ่งเพศในกลุ่มผูช้ายจะเป็นในลกัษณะข่มกนั หากเพื่อนคนไหนยงัไม่เคย
มเีพศสมัพนัธก์จ็ะรูส้กึอายและการพูดคุยลกัษณะนี้จะเป็นตวักระตุ้นให้เพื่อนดว้ยกนัมเีพศสมัพนัธม์ี
เพศสมัพนัธไ์ดเ้รว็ขึน้  

วฒัน์ “ เรื่องการมเีพศสมัพนัธก์่อนรส ผมกม็แีชร์กบัเพื่อนๆบา้งเหมอืนกนั ในแง่ “กูได้
แล้วนะ” มนัสื่อให้เพื่อนได้รู้ว่าเราเป็นเจ้าของแลว้นะผู้หญิงคนนี้ ส่วนเพื่อนๆกม็มีาเล่า
เหมอืนกนัประมาณว่า “เป็นนักล่า” ประมาณว่าวนันี้กูเกบ็สกอร์การมเีพศสมัพนัธ์มากกี่
ครัง้ เยอะเท่าไหร่  กผู่านมากีค่นกีค่นแลว้ พอเพื่อนๆพดูกนัอย่างนี้ เยอะเขา้ ผมว่าเพื่อน
กม็อีทิธพิลมากเหมอืนกนั เช่น เวลาเพื่อนบอกคนนี้กไูดแ้ลว้ คนโน่นกูกไ็ด ้ท าใหเ้รายอ้น
มาดแูฟนเราเหมอืนกนัว่า ท าไมเรายงัไม่มอีะไรกบัแฟนเราซกัท ีผมว่ามนัเหมอืนข่มกนั
ในกลุ่มผูช้าย เหมอืนพูดว่า “มงึนี่คบกนัมาตัง้นานมงึยงัไม่ได้หรอ มงึไม่กล้าหรอ” อะไร
ประมาณน้ีครบั ผมว่าเพื่อนกเ็ป็นตวัชกัจงูเราใหเ้รามเีพศสมัพนัธเ์หมอืนกนั การทีเ่พื่อนๆ
มาเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรัก ประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ ผมก็เก็บ
ประสบการณ์จากเพื่อนเล่าแลว้กเ็กบ็มาคดิเองว่าเราจะท ายงัไงต่อด ีส่วนใหญ่ผมจะไม่
ค่อยไดเ้ล่า เพราะอาย” 
เค เพื่อนพูดกนัว่า “กูมอีะไรกบัผู้หญงิแล้วนะ” “มงึนี่ยงัเวอร์จิ้นอยู่หรอ” บางทเีราอยู่ใน
กลุ่มเพื่อนผูช้าย เพื่อนๆมนักบ็บีๆเรา เรากต็อ้งรบีๆมจีงัหวะตอนไหนกูกต็้องเอาละ เพื่อ
จะไดเ้อามาคุยกบัเพื่อนไดบ้า้ง   

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
กลุ่มตวัอย่างหญงิส่วนใหญ่จะปรกึษา พูดคุยกบัเพื่อนในเรื่องของความรกัมากกว่าคุยกนั

เรือ่งเพศ เช่น อกหกั ชอบคนน้ี  ยกเวน้หากเป็นเพื่อนสนิท กถ็งึจะมกีารพูดถงึเรื่องเพศสมัพนัธ ์แต่
จะไมพ่บลกัษณะการพดูขม่กนัเหมอืนกลุ่มตวัอยา่งชาย 

กุ๊ก ส าหรบัเพื่อนผู้หญิงด้วยกนัก็มเีล่าให้เพื่อนฟงัว่า “ตอนนี้เราคบกนัใครอยู่ ปรึกษา
เพื่อนเวลาทะเลาะกบัแฟนว่าจะท ายงัไง” เพื่อนกจ็ะปลอบๆ จะเป็นลกัษณะน้ีมากกว่า แต่
ถ้าเป็นเรื่องเพศสมัพนัธ์ในกลุ่มจะไม่ได้เล่ากนัลกึขนาดนัน้ ทีคุ่ยๆกนัส่วนมากเป็นเรื่อง
ความรกัซะมากกว่า แต่ถ้าเพื่อนผูช้าย เขากจ็ะมมีาเล่าเรื่องเพศสมัพนัธบ์า้งว่า “มอีะไร
กบัใคร คนน้ีมอีะไรดว้ยแลว้นะ”   
ตา เพื่อนกม็มีาคุยเรื่องความรกัซะมากกว่า “วนันี้ทะเลาะกบัแฟน งอนกบัแฟน” กม็มีา
แชร์ๆ   
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พราว  “เพื่อนกค็ุยกนัเหมอืนกนั อย่างเวลามแีฟนเรากพ็ามาใหเ้พื่อนช่วยดวู่าเป็นอย่างไง
บา้ง ถา้เพื่อนบอกโอเค เรากย็ิง่มัน่ใจทีจ่ะคบกบัแฟนมากขึน้ แต่ถ้าเพื่อนเงยีบๆ ไม่ค่อย
เชยีร์ หรอืบอกไม่ดคีนนี้ เรากก็ลบัมาคดิทบทวนความสมัพนัธ์เหมอืนกนัว่าเราลมืมอง
อะไรไปหรอืเปล่า เพื่อนบา้ง เช่น สมมติว่าเวลานัง่กนิเหลา้กนั เพื่อนคนนัน้เชยีร ์ยุบา้ง 
เมาทก์นัแค่คนน้ีหล่ออะ โอเคป่าว น่านะ แลว้ถ้ามโีอกาสจรงิๆกจ็ะเป็นไปตามนัน้ไป (มี
เพศสมัพนัธ)์ เพื่อนกจ็ะรูห้มด  ....นอกจากนี้ถ้ารกัแลว้ถูกใจ ถ้ามาคู่ๆกนักม็เีพศสมัพนัธ์
ไดเ้หมอืนกนั” 
ว ิ เล่าว่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อเรือ่งความรกัอยา่งประสบการณ์ตวัเองในช่วงม.ตน้ ม.ปลาย  
“ยงัจ าไดว้่าใครมแีฟนมารบัมาสง่นี่เท่นะ ใครๆกอ็ยากม ีอยากเลยีนแบบ อยากมแีฟนบา้ง
เหมือนกนั แต่ถ้าเรื่องเซ็กซ์เพื่อนไม่น่ามีอิทธิพลกบัเรานะ หนูว่าขึ้นอยู่กบัตัวเราเอง
มากกว่า ถา้เราไม่ยอมซะอย่าง ไม่ไปกบัเขา กไ็ม่มอีะไรเกดิขึน้ กบัเพื่อนกม็คีุยบา้ง แลว้
จะเลอืกคุยแต่กบัเพื่อนผูห้ญงิสนิทๆ เรื่องทีคุ่ยกเ็ช่น “มงึมวีนัละกีค่รัง้วะ” “เลก็หรอืใหญ่” 
อารมณ์ประมาณน้ีมากกว่า”  

บุ๋ม เล่าว่าเพื่อนแถวบา้นมอีทิธพิลต่อบุ๋ม เพราะเพื่อนรุ่นเดยีวกนัผ่านการมเีพศสมัพนัธก์นั
หมด กจ็ะมมีาพดู มาไดฟ์ มาโม ้ 

“มเีซก็ซซ์ ิมนัดจีะตาย ครัง้แรกกเ็จบ็ไปอย่างนัน้แหละ” มาถาม.....เรื่องพวกนี้หนูคุยกบั
เพื่อนเรื่องนี้ทุกๆอย่างเลย เยอะอะ ลกึซึง้ ถงึไหนถงึกนั เคยมเีพื่อนทีส่นิทคนหนึ่งกช็อบ
มาถามหนู หนูกบ็อกไปว่า “ครัง้แรกของหนูเป็นอย่างนี้ๆ แลว้เป็นไงเจบ็มัย้” กค็ุยกนัไป
ตามภาษา ตอนเดก็หนูเคยพูดกบัตวัเองว่า “ถ้าไม่แต่งงานหนูกจ็ะไม่ยอมมอีะไรกบัใคร” 
แต่สงัคมสิง่แวดล้อมแถวนัน้มนัไม่ใช่ เดก็ผู้หญิง 14-15 ก็ผ่านการมเีพศสมัพนัธ์กนั
มาแลว้ทัง้นัน้ เพื่อนกบ็อกว่า “มนัเป็นไปไม่ไดห้รอกบัสิง่ทีห่นูคดิ มงึอย่ามาติม๋นะ พวกกู
จะมลีูกกนัอยู่แลว้”  หรอือย่างตอนปี 3 มแีฟนเป็นเดก็ศลิป์ สมยันัน้ใครมแีฟนเป็นเดก็
ศลิป์น่ีเก๋มากเลย หล่อมากเลย เฟ้ียว อทิธพิลเดก็ศลิป์ช่วงนัน้แรงมาก แฟนคนนี้เดก็กว่า
หนู คอื เรยีนแค่ปี 1 เพื่อนรุ่นพีก่เ็ชยีรใ์หญ่เลย “เอาดเิดก็ศลิป์นะ หล่อดว้ย น่ารกัดว้ย” 
ช่วยขอเบอรม์าให ้พอเริม่คบได ้5-6 เดอืน ถงึมเีซก็ซด์ว้ย... 
ออฟ  แสดงความคดิว่าเพื่อนกม็อีทิธพิลท าใหเ้ราไดรู้ข้อ้มลูเกีย่วกบัความรกัและเพศศกึษา 

โดยเฉพาะเวลามปีญัหากจ็ะถามเพื่อน และน าสิง่ทีเ่พื่อนพดูคุยกนัมาปรบัใชก้บัตนเอง เช่น  
“เรื่องลลีาท่าทาง ท่าไหนเอาอย่างไง” เคยมเีพื่อนมาเล่าว่า “กูไม่ไหวแลว้นะ กูต้องกนิยา
คุมฉุกเฉิน 3-4 แผงต่อเดอืน” หรอืบางคนกม็าเล่าว่า “เมื่อคนืไม่ไดห้ลบัไม่ไดน้อน แฟนกู
อดึมาก” หรอืบางคนไม่มาเรยีนกเ็ขา้ใจกนัในกลุ่มเพื่อนๆว่าเมื่อคนืหนักมาก การทีเ่ราได้
พดูคุยปรกึษากบัเพื่อนๆท าใหเ้ราไดรู้ป้ระสบการณ์รอบขา้งแบบทีเ่ราไม่เคยเจอ บางทเีรา
ฟงัเรากเ็อาไปลองปรบัใชก้บัแฟนเราบา้ง หรอืยอ้นกลบัไปสมยัม.ปลายทีห่นูยงัไม่เคยมี
อะไรมาก่อน กจ็ะมเีพื่อนทีเ่คยมอีะไรมาแลว้มาเล่าใหฟ้งัว่าเป็นอย่างไง 
ตุ๊ก  เพื่อนกม็พีูดๆกนัเรื่องรกัเรื่องเซก็ซเ์หมอืนกนั เช่น เพื่อนชอบบอกว่า “มงึคบใครก็
ไม่รู ้น่าตามงึกด็ ีแฟนมงึไม่เหน็หล่อเลย” กพ็ูดประมาณนี้ค่ะ คนแรกพูดกเ็ริม่คดิ พอคน
อื่นๆกพ็ดูเหมอืนๆกนั เรากเ็ริม่คดิมากแลว้...... 
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หวาน เล่าว่าหากเป็นเรื่องเพศจะไม่เคยปรกึษาที่บ้าน เพราะไม่กล้า ส่วนใหญ่เลอืกจะ
ปรกึษาเพื่อน หรอืใหเ้พื่อนช่วยตดัสนิใจ 

 “เดอืนนี้ประจ าเดอืนไม่มาจะทอ้งหรอืเปล่า”  “อาการอย่างนี้ใช่มัย้”  “แฟนคนนี้เป็นอย่าง
นี้”  เพื่อนมอีทิธพิลต่อเรื่องความรกัของเราเหมอืนกนั เช่น เราพาแฟนมาใหเ้พื่อนดู ถ้า
เพื่อนลงความเหน็กนัว่าไม่ชอบกนั เรากอ็าจจะตอ้งเลอืก เรากเ็ชื่อเพื่อนเลยนะ กจ็ะห่างๆ
จากผูช้ายคนนัน้ไป เพราะทุกครัง้ทีห่นูมแีฟน เพื่อนจะเหนือกว่าแฟนตลอด   
จะเหน็ไดว้่าอทิธพิลจากเพื่อนมสี่วนอยา่งมากต่อเรือ่งความรกัความสมัพนัธข์องวยัรุ่น โดย

ส่วนใหญ่ยอมรบัว่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อเรือ่งความรกัและเพศสมัพนัธ์ หากเป็นในกลุ่มวยัรุ่นชายพบว่า 
จะมกีารพูดคุย การปรกึษา แซว ข่มกนัในกลุ่มในเรื่องเพศสมัพนัธก์นัอย่างค่อนขา้งชดัเจน ส่วนใน
กลุ่มผูห้ญงิพบว่า หากไมใ่ช่เพื่อนสนิทมากนัก กจ็ะคุยในเรื่องความรกัมากกว่าเรื่องเพศสมัพนัธ ์แต่
หากสนิทกนัมากลกัษณะการพูดคุย การปรกึษา ก็จะเปลี่ยนไปจากคุยเฉพาะเรื่องความรกั ก็จะมี
เรื่องเพศสมัพนัธ์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง นอกจากนี้ยงัพบว่าทัง้ในกลุ่มตวัอย่างชายและหญงิ แสดงความ
คดิเหน็ไปในทางสอดคลอ้งกนัว่า เพื่อนเป็นแหล่งขอ้มูลในเรื่องความรกัและเพศศกึษา และเพื่อนยงั
ช่วยในการจบี พจิารณาคนทีต่นชอบ  

นอกจากอทิธพิลจากเพื่อนแลว้ อทิธพิลจากพ่อแม่ ครอบครวั ก็มสี่วนส าคญัในเรื่องความ
รกัและความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นเช่นกนั โดยพบว่ามกีลุ่มตวัอย่างทัง้ชายและหญิงจ านวน 8 คน 
แบ่งเป็น กลุ่มตวัอยา่งชาย 3 คน กลุ่มตวัอยา่งหญงิ 5 คน ไดใ้หข้อ้มลู ขอ้คดิเหน็ในประเดน็น้ี ดงันี้  

4.อิทธิพลจากพ่อแม่ และครอบครวั  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

วฒัน์ แสดงความคดิเหน็ว่าตวัแบบในเรือ่งความรกัของวฒัน์ คอื พ่อ เพราะพ่อรกัแมม่าก  
“เงนิทองกไ็ม่เคยมายุ่งเกี่ยว พ่อจะให้แม่เป็นคนเก็บ พ่อหามาได้กใ็ห้แม่หมดเลย เขา
อยากไดอ้ะไรกจ็ะค่อยไปเอาทีแ่ม่ไปซือ้ เวลาพ่อแม่แสดงออกความรกักนั มนักท็ าใหผ้ม
อยากเอาพ่อแม่เป็นตวัอย่างของผม มนัเป็นไอดอลของผมเลย เขาไม่เคยทะเลาะกนัเลย 
บางทมีบีา้งทีท่ะเลาะกนั แต่ถา้เป็นเรื่องเก่าๆเขากไ็ม่เอามาเล่าอกีเลย”  
ใหญ่  “พ่อไม่เจา้ชู้  มคีวามมัน่คงในความรกั มนัหล่อหลอมใหผ้มคบผูห้ญงิคนไหนผมก็
คบคนเดยีว ไม่เคยคบซอ้น สิง่นี้คงไดม้าจากพ่อแม่ทีเ่ป็นตวัแบบทีด่ใีหผ้ม” 
เค อธิบายว่าพ่อแม่ จะเป็นต้นแบบให้เคมีความรับผิดชอบ และป้องกันจากการมี

เพศสมัพนัธ ์ส่วนพีช่ายจะคอยสอนใหม้ปีระสบการณ์ทางเพศ 
 “เขาสอนผมหลายเรื่อง พาไปเทีย่วลงอ่างหาประสบการณ์ การทีเ่ราหาประสบการณ์ลง
อ่าง การคบผูห้ญงิ การมองคน พีช่ายสอนผมใหผ้มรูจ้กัสรรีะผูห้ญิง เช่น คนเตี้ยๆตนัๆ 
จะเซก็ซจ์ดันะ ผมกไ็ม่เคยเชื่อนะ แต่มาเจอกบัแฟนคนแบบปจัจุบนักจ็รงิวะ เรากไ็ปเชค็
กบัเพื่อนๆเราเหมอืนกนั ว่ามผีูห้ญงิหุ่นแบบนี้แลว้เซก็ซจ์ดัจรงิหรอืเปล่า เพื่อนมนักบ็อก
ว่าจรงิ  สว่นพ่อแม่กจ็ะสอนใหรู้จ้กัป้องกนั รบัผดิชอบ ไม่ใช่เอามนัสอ์ย่างเดยีว”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
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ว ิ ออฟ และหวาน แสดงความคดิเหน็ว่า การทีพ่่อแม่วางตวัด ีอยู่ด้วยกนัเพราะความรกั 
การดแูลซึง่กนัและกนั ท าใหเ้ขารูส้กึมพี่อแมเ่ป็นตวัแบบความรกั และอยากเลยีนแบบในสิง่ทีพ่่อและ
แมป่ฏบิตัต่ิอกนักบัคนรกัของตน  

ว ิ“พ่อแม่หนูกไ็ม่ใช่เป็นคู่หวานนะ ทะเลาะกนักบ็่อย แต่พ่อเป็นคนไม่เจา้ชู ้ปากรา้ย แต่
เอาใจใสแ่ม่ แลว้แม่กไ็ม่เคยมเีรื่องผูช้ายคนอื่นนอกจากพ่อเขา้มาเลย”  
ออฟ  พ่อแม่หนูแต่ก่อนไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนัเพราะความรกั เหมอืนโดนจบัคลุมถุงชน แต่เขา
กอ็ยู่ดว้ยกนัมาได ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งเริม่รกักนัมาก่อน เหมอืนทีเ่ขาบอกๆกนัว่า “อยู่ๆไป
เดีย๋วกร็กักนัเอง” มนัเป็นอย่างนัน้เลย พ่อกบัแม่หนูกด็เูป็นห่วงเป็นใยกนัด ีเขากจ็ะคดิถงึ
ใจของอีกคนนึง หนูก็คิดว่าถ้าอนาคตหนูมีความรักหนูก็อยากประคับประคองไปให้
เหมอืนพ่อแม่ ปูย่่า หรอืคนสมยัก่อน ทีเ่ขาอยู่กนัยาว หนูมองว่าทีเ่ขาอยู่กนัยาวเพราะว่า 
“เซก็ซม์นัไดม้ายาก” ท าใหเ้ขาเหน็คุณค่า แต่สมยันี้ผูห้ญงิมนัเหมอืนกบัว่า “เป็นดอกไมท้ี่
ดงึไดต้ามทาง พอหมดกลิน่หอมกท็ิง้ไปกไ็ด”้ 
หวาน  “แม่จะเป็นคนเราใหเ้ราฟงัตลอดเลยว่าป๊าเป็นคนน่ารกัมาก คอยตามรบัส่งตลอด 
ตัง้แต่สมยัจบีกนั จนถงึตอนนี้เขาอยู่บา้นเขากย็งัรกักนั” 
ตา  “ครอบครวัมสี่วนส าคญัมาก ในทุกด้านทัง้ความคดิ ความรู้สกึ การกระท า มนักซ็มึ
ซบัมาเรื่อยๆ ตัง้แต่เดก็ๆ เรื่องความรกัเดก็มนักค็งมองตวัแบบ แบบอย่างจากครอบครวั
เป็นอนัดบัแรก”  
บุ๋ม เล่าว่าคนสนิทภายในครอบครวั เช่น ป้า กเ็ป็นตวัแบบทีด่ใีหก้บับุ๋มในเรื่องเพศสมัพนัธ์

หากพ่อแมไ่มม่เีวลา  
“ที่บ้านจะไม่คุยเรื่องเพศสมัพนัธ์กนัเลย ไม่เคยได้ปรกึษา ไม่พูดเรื่องนี้เลย พ่อแม่กไ็ม่
ค่อยมเีวลา พ่อขบัแทก็ซี ่แม่กเ็ขา้งาน กว่าจะเลกิกด็กึๆ ไม่ค่อยไดอ้บรมหนูหรอ มแีต่กบั
ป้าทีจ่ะคอยบอกใหป้้องกนัใหด้ ีเดีย๋วน้ีโรคมนักเ็ยอะ ประมาณน้ี” 
จากข้อมูลข้างต้นของกลุ่มตวัอย่างอิทธพิลจากพ่อแม่ พี่ และป้า ก็มสี่วนส าคญัในเรื่อง

ความรกัและความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นเช่นกนั โดยพบว่าวยัรุ่นส่วนใหญ่คดิว่าผู้ใหญ่เขาก็รูท้นัเราอยู่
แล้วในเรื่องการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสถงึแมน้เราไม่ได้บอกตรงๆ โดยลกัษณะที่ผู้ใหญ่เลอืกที่จะ
บอก แนะน าเรือ่งเพศสมัพนัธใ์หก้บัวยัรุ่นก็คอื ใหป้้องกนั ใหส้วมถุงยางอนามยั นอกจากนี้ยงัพบว่า
วยัรุน่เลอืกทีจ่ะสงัเกต จากตวัแบบผูใ้หญ่ โดยเฉพาะพ่อแม่ ทีเ่ป็นตวัอย่างทีด่ใีนการครองรกั โดยที่
วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะเลยีนแบบหรอืน าสิง่ทีเ่หน็จากการปฏบิตัซิึ่งกนัและกนัของพ่อแม่ น ามาใชก้บัคนรกั
ของตน  อย่างไรกต็ามถงึแมว้ยัรุ่นจะเลยีนแบบพ่อแม่ และครอบครวัในการวางตวั การครองรกั แต่
เป็นที่น่าสงัเกตว่า ในเรื่องการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสพบว่า วยัรุ่นจะได้รบัอิทธิพลจากเพื่อน
มากกว่าไดร้บัอทิธพิลจากพ่อแม่ ทัง้นี้กเ็พราะว่า ในวยัพฒันาการดงักล่าว วยัรุ่นจะเปลีย่นถ่ายจาก
การดูแลของพ่อแม่ไปให้ค าส าคญักบัเพื่อนที่คบ บรรทดัฐานในกลุ่มเพื่อนและแรงกดดนัที่มาจาก
กลุ่มเพื่อนจงึมคีวามส าคญัต่อตวัวยัรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะเพื่อนมอีทิธพิลต่อการท ากจิกรรม หรอื
ตัดสินใจใดๆ และมกัเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรกัและ
เพศสมัพนัธ ์โดยเพื่อนในกลุ่มเดยีวกนัมกัมลีกัษณะคลา้ยๆกนั และมรีุ่นราวคราวเดยีวกนั ในช่วงวยั
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ดงักล่าว วยัรุ่นมกัจะเลือกสื่อสารกับกลุ่มเพื่อนและให้เพื่อนเป็นแหล่งส าคญัที่มอีิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจและการสรา้งเจตคตใินการมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุ่นรวมทัง้เรื่องการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส 
ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อเรือ่งการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสทัง้ความคดิ การตดัสนิใจ และ
การกระท ามากกว่าอทิธพิลทีม่าจากพ่อแม่ 

อทิธพิลที่ส าคญัอิทธพิลสุดท้ายที่ส่งผลต่อความรกัและการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของ
วยัรุ่น ที่ผู้วิจยัได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า อิทธิพลจากสื่อมวลชน ได้แก่ หนัง ละครใน
โทรทศัน์ นิตยสาร โฆษณา เวบ็ไซด ์และซดี ีมสี่วนส าคญัในเรือ่งความรกัและความสมัพนัธ์ต่อวยัรุ่น 
มอีทิธพิลในลกัษณะทีว่ยัรุ่นเขา้ไปหาขอ้มลูในเรื่องเพศที่ตวัวยัรุ่นเองไม่รูแ้ละไม่กลา้ถามใคร ซึ่งจะ
พบทัง้ในกลุ่มตวัอย่างหญิงและกลุ่มตวัอย่างชาย และการเสพข้อมูลต่างๆผ่านสื่อ วยัรุ่นสามารถ
เลยีนแบบพฤติกรรมต่างๆตามที่สื่อน าเสนอถึงแม้สื่อจะไม่ได้น าเสนอภาพอย่างชดัเจนในการมี
เพศสมัพนัธ์ แต่กส็ามารถกระตุ้นจนิตนาการ การมเีพศสมัพนัธ์ให้กบัวยัรุ่นได ้นอกจากนี้ยงัพบว่า
สื่อมวลชนที่เป็นตวัอย่างที่ดใีนเรื่องความรกัความสมัพนัธ์ ก็สามารถเป็นตวัแบบและท าให้วยัรุ่น
เลยีนแบบพฤตกิรรมที่สื่อน าเสนอได้เช่นกนั ในส่วนอทิธพิลจากสื่อมวลชนนี้ มกีลุ่มตวัอย่างผู้ชาย
และผูห้ญงิจ านวน 16 คน โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างชาย 9 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างหญงิ 7 คน ไดใ้หข้อ้มลู 
ขอ้คดิเหน็ทีห่ลากหลายดงันี้   

5.อิทธิพลจากส่ือมวลชน  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

หนึ่ ง บาส พงษ์  และนัท คิดว่าสื่อมีส่วนกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศได้ 
โดยเฉพาะกบัผูช้าย  

หนึ่ง “อย่างอทิธพิลจากละครในทวี ีฉากเลฟิซนี ผมว่ามสี่วนท าใหว้ยัรุ่นเลยีนแบบไดเ้ลย
นะ เดก็ดูบ่อยๆมนักต็้องอยากรูอ้ยากลอง เพราะเดก็วยัรุ่นหลงัรุ่นผมนี่แรงๆเยอะเลย” , 
บาส  “ไม่ว่าทวี ีภาพวาบหววิ โชวเ์นิน แต่งน้อยชิน้ อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ โฆษณาแฝงต่างๆ 
ดวีดี ีวซีดี ีมนักระตุน้ความตอ้งการเราหมดแหละ อกีอย่างสือ่พวกนี้เขา้ถงึเรา และง่ายต่อ
การเขา้ถงึมากๆอยู่แลว้” ,พงษ์  “อย่างหนังในซดีโีป๊ บางทดีูแลว้กเ็กบ็มคีดิ บางทกีม็เีอา
มาเลยีนแบบบ้าง หรอืบางทผีมกห็าความรู้เรื่องเพศว่าเขาท ากนัอย่างไงจากหนังเอก็ซ์
บา้ง ผมว่าสือ่มอีทิธพิลต่อเรื่องเซก็ซม์ากเหมอืนกนัโดยเฉพาะผูช้าย สว่นผูห้ญงิเขากอ็าจ
หาความรูเ้รื่องเพศจากหนงัสอืพวกอ็สซปิต่างๆ” , นัท “สื่อมอีทิธพิลอยู่แลว้ อย่างในฉาก
ละคร เวลาเขากอดจูบ ลูบคล ากนั วยัรุ่นที่ดูกต็้องคดิกนัไปอยู่แล้ว หรอืเกมสท์ี่มอียู่ใน
ปจัจุบนั แต่งตวัน้อยชิ้น ความรุนแรง หรือเกมสท์ี่มนัโป๊ๆ ไล่ล่าผู้หญิงมนัก่อล่อแหลม 
เสพหรือเล่นมากๆมนัก็ท าให้วยัรุ่นดูแล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาท ากัน หรืออย่างข่าว
ขม่ขนื บ่อยครัง้ตามหน้าหนงัสอืพมิพ ์มนักท็ าใหเ้ราชนิไปเหมอืนกนัว่า โลกเรา สงัคมเรา
มนัเปลีย่นไปไดข้นานนี้หรอ แลว้ดบู่อยๆกช็นิขึน้นะ”  
กลุ่มตวัอย่างชายยงัเลยีนแบบสื่อ เช่น การใหข้องขวญัแฟน หาสถานทีโ่รแมนตกิ เป็นตวั

แบบความรกัเพื่อมาปรบัใชก้บัแฟนของตน 
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ไฟท ์ “สื่อในทวี ีโทรทศัน์ ผมกม็เีลยีนแบบมาเหมอืนกนั เช่น วนัเกดิแฟน วนัส าคญัๆที่
เราต้องใหข้องขวญัแฟน บางทเีรากค็ดิไม่ออกเหมอืนกนัว่าจะซื้ออะไรให้ด ีผู้หญิงชอบ
อะไรเป็นพิเศษ ตรงนี้ผมกไ็ด้ทีวนีี่แหละ จ าๆมาตามฉากละครบาง แล้วกเ็อามาท าให้
แฟน” , ปอน  “เคยเลยีนแบบสื่อเหมอืนกนั อย่างเวลาดูทวีเีขาพาแฟนเขาไปเทีย่วโน้นนี่ 
โรแมนตกิ น่ารกั หรอืวธิจีบีของดารา เรากเ็อามาเลยีนแบบ จ าไวไ้ปจบีคนอื่นบา้ง เราก็
อยากพาแฟนเราไปบ้างเหมือนกนั สื่อก็มสี่วนเหมือนกนัแต่ก็ไม่ทัง้หมดคงมีอย่างอื่น
ประกอบดว้ย......” , กู๊ด  “ตวัแบบในเรื่องความรกัของผม เป็นโฆษณาในทวีคีรบั (ปู่ชวิ
ดแูลภรรยาทีต่ายแลว้ หน้าหลุมศพ) ความรกัของผมอาจไม่ถงึขนาดนัน้ แต่ผมดูแลว้ผม
รูส้กึปลืม้ทีข่นาดภรรยาปูต่ายไปแลว้ปูก่ย็งัไปดแูลกนั ถา้เป็นไปไดผ้มกอ็ยากเจอรกัจรงิๆ
แบบนี้บา้งเหมอืนกนั”  
นอกจากนี้ใหญ่ และเค ยงัใชส้ื่อในการหาความรูเ้รือ่งความรกัและเพศศกึษา 
ใหญ่  “สือ่ทีใ่ชก้เ็ฟสบุ๊ค แต่ถา้หาความรูเ้รื่องเพศ มนัจะมเีพทอะไรไม่รูพ้ี ่มนักม็มีาตลอด 
เรื่องขา่วสารต่างประเทศ เรื่องเซก็ซก์ม็มีาเรื่อยๆ เรากห็าอ่านตรงนัน้เอา หรอืไม่ผมกเ็ขา้
ไปดเูวบ็โป๊ วดีโีอบา้ง พวกน้ีกเ็ป็นขอ้มูลใหก้บัเราได ้.....” , เค  อ่านนิตยสารคู่สรา้งคู่สม 
เขาจะมปีระสบการณ์ความรกั ประสบการณ์เซก็ซม์าแลกเปลีย่น มปีรกึษาเรื่องเพศ มบีาง
เรื่องทีเ่ราคาดไม่ถงึ หรอืไม่เคยรูม้าก่อนเราอ่านเรากไ็ดรู้จ้ากน้ี เช่น “เราควรไปมอีะไรกนั
ในทีแ่ปลกๆบา้ง เพื่อสรา้งชรูกัชรูส” หรอื “คบกนั 10 ปีนะถงึจะเป็นรกัแท้”  เรากค็ดิตาม
ว่ามนัมจีรงิหรอ เรากร็ูส้กึดกีบัสือ่ทีบ่อกเราแบบนี้นะ หรอืในสื่อ เช่นซดี ีอนิเตอรเ์น็ต กม็ี
คุย มบีอกเราเรื่องพวกนี้หมดแหละ เยอะด้วย สื่อมนัท าให้เราอยากรู้ อยากท า เร้าเรา 
กระตุน้เรา 

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
พราว วิ และบุ๋ม คิดเห็นว่าสื่อท าให้ตัวเองอยากเลียนแบบ เช่น เซอร์ไพร์วนัเกิดแฟน 

เลยีนแบบความรกัของดารา เป็นตน้ 
พราว “ในทวีดีาราแต่งงานกนั รูส้กึว่าอยากแต่ง แต่ไม่ไดอ้ยากเลยีนแบบความรกัเขานะ 
แค่อจิฉาแลว้อยากแต่งงานแบบเขาบา้ง” ว ิ“หนูเคยเลยีนแบบมาบ้าง เช่น เซอรไ์พรว์นั
เกดิ หรอืเวลาไม่เจอแฟนนานๆกเ็ลยีนแบบจากในทวีวีธิกีารเซอรไ์พรแ์ฟน กช็่วยเราได้
มาก เพราะบางทเีรากค็ดิไม่ออก ดูสื่อกช็่วยเป็นไอเดยีใหเ้ราได้.....” , บุ๋ม  “อทิธพิลจาก
สื่อกม็ผีลต่อวยัรุ่นในเรื่องความรกัเหมือนกนั เช่น ในหนัง มฉีากซึ้งๆ บางทีกอ็ยากให้
แฟนมาท าอย่างนี้กบัเราบา้ง  
ตา ออฟ ตุ๊ก หวาน และบุ๋ม ต่างคดิเหน็ไปในทางเดยีวกนัว่า สื่อมอีทิธพิลท าใหส้ามารถหา

ความรูเ้รือ่งความรกัและเพศศกึษาในสิง่ทีต่วัเองไมรู่ ้ 
ตา “สื่อที่อยู่รอบตวัเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโทรทศัน์ หนังสอื วีดโีอ ซดี ีอินเตอร์เน็ต 
เฟส .....ขอ้มลูต่างๆมนัซมึเขา้มาในตวัเราโดยไม่รูต้วั......”  , ออฟ  สื่อทีม่อีทิธพิลกบัหนู
มาก สว่นใหญ่จะเขา้ไปหาความรูเ้รื่องเพศจากพีกู่ล (เวบ็ไซดG์oogle) เป็นขอ้มูลพืน้ฐาน
จะเขา้ไปหาขอ้มลูเกีย่วกบัความปลอดภยัในการมเีพศสมัพนัธ ์เช่น “โรคตดิต่อ ทอ้งหรอื
เปล่า ป้องกนัอย่างไร”  นิตยสารกเ็ขา้ไปอ่านบ่อยเหมอืนกนั คอลมัน์ทีเ่ขาพูดคุยกนัเรื่อง
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เซก็ซ ์เขากม็อียู่หน้านึงทีเ่ขาจะปรกึษาเรื่องเพศ “หนูจะทอ้งไหม” “ใส่ถุงยางแลว้ป้องกนั
ไดห้รอืเปล่า” หนูว่าสื่อมอีทิธพิลท าใหเ้รารูข้อ้มูลในเรื่องเพศมาก.., ตุ๊ก สื่อทีเ่ขา้บ่อยๆก็
คอื เฟสบุ๊ค หรอืหาขอ้มูลเรื่องเซก็ซ ์หนูกจ็ะเขา้ไปอ่านทีเ่วบ็เดก็ด ีเช่น “ผูช้ายชอบส่วน
ไหนของเดก็ผูห้ญงิ ชอบขา ชอบสเีลบ็ดเูซก็ซซ์ีด่ ี...”  เพราะการทีเ่ราเขา้ไปหาขอ้มูลตรง
นี้เรากอ็ยากใหแ้ฟนเรามองว่าเรายงัสวยอยู่ ไม่เบื่อเรา สือ่เหล่านี้กช็่วยเราไดม้าก , หวาน 
“สือ่กม็อีทิธพิลกบัเดก็เหมอืนกนั เพราะท าใหเ้พิม่ความอยากรู ้อยากเหน็ของเดก็มากขึน้ 
อย่างแต่ก่อนฉากเลฟิซนีกจ็ะแค่คลุมผ้าห่มแล้วกจ็บฉากนัน้ไป แต่เดีย๋วนี้มนัมีนัวเนีย 
กอด จบูใหเ้หน็แลว้ มนัท าใหเ้ดก็คดิต่อไดเ้หมอืนกนั......” บุ๋ม อย่างเฟสบุ๊ค คลปิต่างๆที่
เอามาโพสต ์บางทดีูๆ กซ็มึซาบขอ้มูลไดเ้หมอืนกนั การหาความรูห้นูจะอ่านหนังสอืเรื่อง
เพศสมัพนัธ ์เช่นในนิตยสาร หนงัสอืกอ็สซปิดารา ทีม่ปีรกึษาเรื่องเซก็ซ ์อย่างนี้ดอีย่างนี้
ไม่ด ีท่าโน่นไม่ด ีอะไรอย่างนี้ บางทเีรากอ็่านว่ามนัเหมอืนเรามัย้ เอามาใชก้บัเราไดห้รอื
เปล่า  อย่างพวกผู้ชายก็จะโหลดคลปิ โหลดหนังโป๊ อย่างแฟนหนูกเ็ปิดดู แอบดูพวกน้ี
......” 
จากผลการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทัง้หมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปจัจยัที่ส าคญัที่

น าไปสู่การมเีพศสัมพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น ตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทางสงัคม (Social 
Learning Theory) พบว่า มปีจัจยัทีส่ าคญัที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่น ได้แก่ 
ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางเพศตามธรรมชาต ิความอยากรูอ้ยากลอง ทศันคตใินเรื่อง
ความรกัและความสมัพนัธ ์รวมทัง้ประสบการณ์ทีผ่่านมาในเรื่องความรกัและเพศสัมพนัธ ์และปจัจยั
สิง่แวดล้อม ได้แก่ สภาพสงัคมสิง่แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป บรรยากาศ เช่น การอยู่ตามล าพงั 
ค าพดูหวานๆ การเลา้โลม แอลกอฮอล ์อทิธพิลจากเพื่อน และอทิธพิลจากสื่อมวลชน ซึง่แต่ละปจัจยั
ล้วนแล้วแต่เป็นตวัก าหนดทศิทางของพฤติกรรมทัง้สิ้น นอกจากนี้เพื่อมองความสมัพนัธ์ระหว่าง
ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัดา้นพฤตกิรรมใหไ้ดช้ดัเจนเชื่อมโยงมากขึน้ ผูว้จิยัจงึ
ได้น าเสนอความสมัพนัธ์ของปจัจยั 3 ดา้นที่สามารถก าหนดซึ่งกนัและกนัเป็นรายคู่ รายละเอยีดมี
ดงันี้  
 
4. ปัจจยัส่วนบคุคล ปัจจยัส่ิงแวดล้อม และปัจจยัพฤติกรรมท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  

ตามแนวคดิทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ซึง่เป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะทีก่ าหนดซึง่กนัและกนัของปจัจยัทางพฤตกิรรม (B) สภาพแวดล้อม 
(E) และปจัจยัส่วนบุคคล (P) ทีม่ผีลต่อการเรยีนรูแ้ละการกระท า การทีป่จัจยัทัง้ 3 ท าหน้าทีก่ าหนด
ซึ่งกนัและกนั ซึ่งบางปจัจยัอาจมอีทิธพิลมากกว่าอีกบางปจัจยั และอทิธพิลของปจัจยัทัง้ 3 นัน้ 
ไม่ไดเ้กดิขึน้พรอ้มๆกนั หากแต่ต้องอาศยัเวลาในการทีป่จัจยัหน่ึงจะมผีลต่อการก าหนดปจัจยัอื่นๆ 
(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ.2553:48-50; อ้างองิจาก Bandura ;1989) ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ภาพถึงปจัจยั
ทัง้ 3 ตวั ตามแนวคดิทฤษฏกีารเรยีนรูท้างสงัคมได้ให้ความส าคญัที่มผีลต่อการเรยีนรู้และการ
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กระท า ซึง่ในการวจิยันี้หมายถงึ การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน้ ผูว้จิยัจงึไดว้เิคราะหป์รากฏการณ์
ทีเ่กดิขึน้ผ่านปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะทีก่ าหนดซึง่กนัและกนัรายคู่ดงันี้  

4.1 ปัจจยัส่วนบคุคล (P) และปัจจยัพฤติกรรม (B) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั P               B ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างความคดิ ความรูส้กึ และ

ความคาดหวงั ความเชื่อ การรบัรูเ้กีย่วกบัตนเอง เป้าหมาย และการความตัง้ใจ ซึง่ปจัจยัดงักล่าวจะ
ก าหนดลกัษณะและทศิทางของพฤตกิรรมว่าบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมเช่นใด ในขณะเดยีวกนัการ
กระท าของบุคคลกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ของ
เขา (สมโภชน์  เอีย่มสุภาษติ.2553 : 48-49 ) 

ปัจจยั P              B ในการวจิยัครัง้น้ีพบว่าปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ประสบการณ์ทีผ่่านมา 
หรือทัศนคติที่แตกต่างกันของวัยรุ่น ส่งผลถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสในหลาย
ลกัษณะ เช่น กลุ่มตวัอย่างที่มทีศันคตหิรอืผ่านประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธ์ทีส่มหวงั(P) จะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส (B) ในครัง้ถดัไปในลกัษณะง่ายขึ้น เรว็ขึ้น โดย
วยัรุ่นจะคดิว่าหากตวัเองเคยผ่านประสบการณ์มเีพศสมัพนัธ์มาแลว้ การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสก็
จะถอืว่าเป็นเรื่องปรกตธิรรมดาของคนรกักนัที่จะแสดงออกซึ่งกนัและกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่รูส้กึ
ผดิหวงักบัประสบการณ์ความรกัที่ผ่านมา (P) ก็จะท าให้เปลี่ยนรูปแบบการคบหาในครัง้ใหม่ (B) 
เพื่อหลกีเลีย่งความผดิหวงัจากคนรกั 
กลุ่มตวัอย่างชาย  

ปอน  “ประสบการณ์เซก็ซท์ีผ่่านมากท็ าใหเ้รามอีะไรกบัแฟนเรว็ขึน้ กลา้ทีจ่ะคุยกบัผูห้ญงิ 
กลา้ทีจ่ะมอีะไรเรว็ขึน้ มากขึน้”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
ออฟ  “ความรูส้กึของหนูพอเสยีตวัไปแลว้ครัง้แรก กก็ลวัๆ ครัง้สอง ครัง้สาม ครัง้สี ่มนัก็
เริม่ไม่กลวั แต่มนัเฉยๆกลายเป็นความชนิชากบัรู้แบบที่ผู้ชายเขา้มามากกว่า  ถ้าใคร
ผ่านประสบการณ์ครัง้แรกมาแล้ว หนูเชื่อเลยว่าการมีเพศสมัพนัธ์จะเรว็ขึ้น ไม่เกนิ 1 
เดอืนกม็อีะไรกนั แฟนของหนูเคยผ่านผูห้ญงิมาบอกว่า “วนัเดยีวกไ็ดแ้ลว้กม็”ี ตามมาเลย
ทีห่อ้ง  เพราะไม่กลวัเหมอืนครัง้แรก.....”  
บุ๋ม “หลงัจากนัน้กม็แีฟนคนใหม่ตอนเขา้มหาวทิยาลยั พอเริม่โต เรื่องพวกนี้เหมอืนไม่
ตอ้งพดูกนัเลย อยากไดก้เ็อาเลย ใสเ่ลย”  
บาส “..... กบัความรกัครัง้นี้ผมค่อนขา้งทุ่มเท จรงิจงั และคาดหวงั สุดทา้ยผูห้ญงิกบ็อก
เลกิ ผมรูส้กึผดิหวงักบัรกัมากพอสมควร หลงัจากความรกั  ผมกใ็ชช้วีติโสดมา 3 ปี คบ
ใครกจ็ะไม่ใหเ้กดิ 2-3 เดอืน เรากช็งิเลกิ เพราะผมยงักลวัผูห้ญงิบอกเลกิผมนะ ผูห้ญงิที่
เขา้มากค็บๆเลกิๆ ไม่ได้จรงิจงัอะไร เรยีกได้ว่าผมใช้ชวีติแบบไม่ผูกพัน “One night 
stand รกัชัว่ขา้มคนื” คอื มเีซก็ซก์นัแลว้กจ็บๆกนัไป ท าใหผ้มรูส้กึด ีคอื ไม่ต้องผดิหวงั
กลวัว่าผูห้ญงิจะบอกเลกิอกี เราไดม้เีซก็ซต์ามความอยาก ความต้องการของเรา ไม่ต้อง
ผูกพนั มภีาระ” ,ใหญ่ “.... เหมอืนเรื่องอย่างนี้พอผ่านประสบการณ์ครัง้แรกมาแลว้ ครัง้
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ถดัๆไปมนักเ็รว็ขึน้นะทีจ่ะมอีะไรกนั จากประสบการณ์ตรงของผม เ จบลงทีค่นืนัน้ดว้ย
เซก็ซ ์รุ่งเชา้กแ็ยกยา้ย ไม่ตอ้งคบกนั เหมอืน One night stand รกัชัว่ขา้มคนื”   

 ปัจจยั B             P  นอกจากปจัจยัส่วนบุคคลจะก าหนดปจัจยัพฤตกิรรมแลว้ ปจัจยั
พฤตกิรรมยงัก าหนดปจัจยัส่วนบุคคลอกีด้วย เพราะการกระท าหรอืพฤตกิรรมของบุคคลก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการก าหนดลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ของเขา เช่น กลุ่มตวัอย่างที่มี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสที่ผ่านมา (B) ในลกัษณะไม่ตัง้ใจจะมเีพศสมัพนัธ์ ก็จะมคีวามคดิ ทศันคต ิ 
การตดัสนิใจ(P) ทีจ่ะมเีพศสมัพนัธค์รัง้ใหม่ชา้ลง มเีพศสมัพนัธย์ากขึน้ หรอืความรกัความสมัพนัธท์ี่
ผ่านมาไมส่มหวงั (B) กลุ่มตวัอยา่งกจ็ะปรบัทศันคต ิความรูส้กึ ความคดิ (P) ท าใหย้อมรบัและท าใจ
ไดเ้รว็ขึน้  

บุ๋ม  “หลงัจากทีม่อีะไรกบัแฟนเป็นครัง้แรกผ่านไปตอนอายุ 18-19 ปี กห็ยุดพกัเรื่องรกั
ไปเลย กอ็กีนานกว่าจะเริม่ตน้ความรกัครัง้ใหม่ กลวั กงัวลว่าแฟนใหม่ทีเ่ขา้มาเขาจะรบั
ไดห้รอืเปล่าทีเ่ราผ่านผูช้ายมาแลว้นะ รกัต่อไปจะยัง่ยนืหรอืเปล่า”  
พราว “ประสบการณ์ความรกัและประสบการณ์การมเีพศสมัพนัธท์ีผ่่านมา มนัท าใหเ้รา
ชนิกบัความเสยีใจแลว้ต้องเลกิไป แลว้กต็้องเป็นอย่างนี้ซ ้าๆ มนัท าใหเ้ราชนิชา แลว้ก็
ไม่ค่อยเสยีใจ หรอืเสยีงใจน้อยลง ถ้ารู้ว่าแฟนเราจะมคีนอื่น แป๊บเดยีวกท็ าใจไดแ้ล้ว 
ไม่เสยีใจอะไรมากมาย  10 นาทกีท็ าใจได”้  จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความคดิ ความรู้สกึ ประสบการณ์ รวมทัง้ทศันคติต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส จะเป็นปจัจยัที่สามารถก าหนดลกัษณะของพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสได ้และพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสดงักล่าวกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก าหนดลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลดว้ยเช่นกนั  
4.2 ปัจจยัพฤติกรรม (B) และปัจจยัส่ิงแวดล้อม (E) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั B             E   เป็นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมใน

ชีวิตประจ าวันของเรา พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนัน้ก็ท าให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากทัง้พฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน ดังนัน้บุคคลจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดและเป็นผลิตผลของ
สภาพแวดลอ้ม (สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.2553 : 48-49) 

ปัจจยั  B            E  ในการวจิยัครัง้นี้พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทุกคนมพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรส (B) และเมือ่วยัรุน่หลายๆคนมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส กจ็ะส่งผลต่อสภาพ
สงัคมไทย (E) ทีจ่ะเปลีย่นไปดว้ย คอื สงัคมจะเปลีย่นไปตามสิง่ทีค่นในสงัคมกระท า ในทีน่ี้กค็อื การ
มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเรื่องปรกตธิรรมดาในสงัคม เพราะมนุษย์เป็นหน่วยหนึ่งของสงัคมและ
เป็นผูก่้อใหเ้กดิของสภาพแวดลอ้มเช่นกนั  

ปัจจยั  E          B ในทางกลบักนักลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามคดิเหน็ไปในทศิทาง
เดียวกันว่า ด้วย สภาพแวดล้อมของวยัรุ่นได้เปลี่ยนไป (E) ไม่เหมือนสมยัก่อน ปจัจุบนัการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสไดร้บัการยอมรบัเพิม่มากขึน้ในหนุ่มสาววัยรุ่น (B) ดงันัน้จากสภาพแวดลอ้ม
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ทีเ่ปลี่ยนไปนี้ ก็ส่งเสรมิและสนับสนุนให้วยัรุ่นมีพฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส เพราะมนุษยก์็
เป็นผลผลติหนึ่งของสิง่แวดลอ้มดว้ยเช่นกนั 
กลุ่มตวัอย่างชาย  

ใหญ่ “สมยัก่อนมนัเจอกนัยาก ไม่เหมอืนสมยันี้หนุ่มสาวเจอกนัทุกวนั หอมนักม็ีเยอะ ผม
ว่าสมยันี้มนัเป็นเรื่องปรกตแิลว้”  
หนึ่ง  “เดีย๋วนี้โลกเปิดกว้างขึน้แล้ว ทุกคนส่วนมากมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสอยู่แล้วทัง้
ผูช้ายผูห้ญงิ”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
พราว “กลุ่มเพื่อนกค็ุยกนัเรื่องนี้และมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสกนัหมดแลว้”  
ออฟ  “รุ่นหนูผูห้ญงิทุกคนเสยีตวักนัตัง้แต่ 18-19 ปีทัง้นัน้ แต่เดีย๋วนี้ 12 ปีกม็อีะไรแลว้ 
ผูห้ญิงไทยกลายเป็นเหมอืนผู้หญงิฝรัง่ไปแล้ว จะหาผูห้ญิงที่ไม่ผ่านอะไรมาก่อนสมรส
คงเหลอืแค่ 1 เปอรเ์ซน็ตแ์ค่นัน้”  
ดงันัน้หากตวัวยัรุ่นในสงัคมส่วนใหญ่ยอมรบัและมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส           

ก็ส่งผลต่อสภาพสงัคม สิง่แวดล้อมที่จะเปลี่ยนเป็นไปตามบุคคลที่อยู่ในสงัคมด้วยเช่นกนั และใน
ขณะเดยีวกนัสภาพแวดล้อมที่ยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมากขึน้ ก็จะเป็นตวัหล่อหลอม
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของบุคคลในสงัคม บุคคลจงึเป็นผูก่้อใหเ้กดิและเป็นผลติผล
ของสภาพแวดลอ้มในเวลาเดยีวกนั  

4.3 ปัจจยัส่ิงแวดล้อม (E) และปัจจยัส่วนบคุคล (P) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั E               P เป็นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะของบุคคลและสภาพแวดลอ้ม ความ

คาดหวงั ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปญัญาของบุคคลนัน้จะพฒันาเปลี่ยนแปลง โดย
อทิธพิลของสงัคมที่ให้ขอ้มูลและกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์โดยผ่านตวัแบบ การสอน และ
การชักจูงทางสังคม ขณะเดียวกันบุคคลก็จะกระตุ้นปฏิกิริยาสนองตอบที่แตกต่างกันจาก
สภาพแวดลอ้มสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยู ่จากลกัษณะทางกายภาพของเขา เช่น อายุ เพศ นอกจากนี้การ
สนองตอบนัน้ยงัขึน้อยูก่บับทบาทและสถานภาพสงัคมอกีดว้ย (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ.2553 : 48-
49 ) 

ปัจจยั E              P ในปจัจยัส่วนสุดทา้ยน้ี ผูว้จิยัพบว่าเพื่อน (E) เป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีม่ ี
อิทธพิลอย่างมากที่สามารถกระตุ้นความคดิ ความรู้สกึ ความเชื่อ (P) ที่สามารถท าให้วยัรุ่นมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูช้ายและกลุ่มตวัอย่างผูห้ญงิทัง้หมด 18 คน ไดใ้ห้
ขอ้มลูว่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อตวัเองทัง้เรือ่งความรกัและเพศสมัพนัธ ์

กลุ่มตวัอย่างชาย  
กู๊ด “......เมื่อคนืไปเจอผูห้ญงินะ แลว้กไ็ปต่อนี้นี้นะ  (มเีพศสมัพนัธ)์” เป็นแบบนัง่คุยนัง่
แซวกนั อย่างเพื่อนถาม “ไดม้ัย้” เรากต็อบไปว่า “แลว้จะเหลอืหรอ”   
ไฟท ์ “เพื่อนสนิททีเ่คยเล่าเรื่องรกัเรื่องเซก็ซใ์หฟ้งั..... “เมื่อวานเวย้กเูอาคนนี้มาเวย้ ท่านี้
มาหวะ” เรากถ็ามไปว่าแลว้มงึป้องกนัหรอืเปล่า ....” 
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กลุ่มตวัอย่างหญิง  
พราว “.....ถา้เพื่อนบอกโอเค เรากย็ิง่มัน่ใจทีจ่ะคบกบัแฟนมากขึน้ แต่ถา้เพื่อนเงยีบๆ ไม่
ค่อยเชยีร ์หรอืบอกไม่ดคีนน้ี เรากก็ลบัมาคดิทบทวน.....เวลานัง่กนิเหลา้กนั เพื่อนคนนัน้
เชยีร์ ยุบ้าง เมาท์กนัแค่คนน้ีหล่ออะ โอเคป่าว น่านะ แล้วถ้ามโีอกาสจรงิๆกจ็ะเป็นไป
ตามนัน้ไป (มเีพศสมัพนัธ)์ ” 
ว ิ“ตอนม.ต้น ม.ปลาย ยงัจ าได้ว่าใครมแีฟนมารบัมาส่งนี่เทหน์ะ ใครๆกอ็ยากม ีอยาก
เลยีนแบบ อยากมแีฟนบา้งเหมอืนกนั กบัเพื่อนสนิทกม็คีุยบา้ง เช่น “มงึมวีนัละกีค่รัง้วะ” 
“เลก็หรอืใหญ่” อารมณ์ประมาณน้ีมากกว่า.....”  
จากขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเรยีนรูเ้รื่องความรกัความสมัพนัธจ์ากเพื่อน

เป็นส่วนใหญ่ โดยที่เพศชายจะเรยีนรูเ้รื่องเพศสมัพนัธจ์ากเพื่อนชายดว้ยกนั ส่วนในกลุ่มผู้หญงิจะ
ปรกึษากนัเรื่องความรกั แต่หากเป็นเพื่อนหญงิที่สนิท ก็จะคุยเรื่องเพศสมัพนัธ์ด้วย นอกจากนี้ยงั
พบว่าสื่อมวลชน (E) กเ็ป็นอกีหน่ึงปจัจยัสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีม่อีทิธพิลท าใหว้ยัรุ่นคดิเลยีนแบบและ
หาความรูเ้รือ่งเพศศกึษา (P) เช่น  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

หนึ่ง “ฉากเลฟิซนี ผมว่ามสีว่นท าใหว้ยัรุ่นเลยีนแบบไดเ้ลยนะ เดก็ดบู่อยๆมนักต็อ้งอยาก
รูอ้ยากลอง เพราะเดก็วยัรุ่นหลงัรุ่นผมนี่แรงๆเยอะเลย”  
บาส “สือ่มอีทิธพิลมากอยู่แลว้ ไม่ว่าทวี ีภาพวาบหววิ โชวเ์นิน แต่งน้อยชิน้ อนิเตอรเ์น็ต 
เวบ็ โฆษณาแฝงต่างๆ ดวีดี ีวซีดี ีมนักระตุน้ความตอ้งการเราหมดแหละ”  

กลุ่มตวัอย่างหญิง  
ตา “สือ่กช็่วยเรามากในเรื่องความรูต่้างๆ ถงึแมน้เราไม่ไดต้อ้งการหาขอ้มลูอะไรมากมาย 
แต่มันก็มากับสื่อที่อยู่รอบตัวเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือ วีดีโอ ซีด ี
อนิเตอรเ์น็ต เฟส .....ขอ้มลูต่างๆมนัซมึเขา้มาในตวัเราโดยไม่รูต้วั......”  
อทิธพิลสิง่แวดล้อม บรรยากาศต่างๆ เช่น การอยู่ตามล าพงั ค าพูดหวานๆ การเล้าโลม 

หรอื แอลกอฮอล์ กเ็ป็นอกีปจัจยัทีส่นับสนุนท าให้บุคคลคล้อยตามและยอมทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสไดเ้ช่นกนั  
กลุ่มตวัอย่างชาย  

หนึ่ง  “ผมเริม่จากการขอเคา้ ตือ้เคา้ เคา้กย็อม เคา้กย็อมผม”  
ใหญ่ “ตรงนี้เหมอืนเราเริม่รูจุ้ดแลว้ ผูห้ญงิเขา้มาอย่างนี้ ประมาณนี้ เราจะคุยอย่างไงให้
เราได”้ 
นัท  “ปจัจยัที่ท าให้มเีซก็ซ์ ส าหรบัผมแล้ว เรื่องเมามาเป็นอนัดบัแรกเลย มนัท าให้เรา
กลา้ขึน้ สบายๆ สรา้งอารมณ์ได ้ 
เค  “ปจัจยัทีท่ าใหม้เีพศสมัพนัธ ์คอื เบยีรเ์ยน็ๆ  กนิเหลา้กไ็ดคุ้ยกนั จากนัน้กไ็ปต่อกนั 
เหลา้ท าใหม้นัมคีวามกลา้ขึน้ ” 
ออฟ  “คนมนัรกักนัอะ มนักเ็คลมิไปกบัค าพูดเขา เขาพูดประมาณว่า “เราเป็นแฟนกนั
นะ” “ขอไดม้ัย้” “รกัเราหรอืเปล่า เรารกัเธอนะ” ผูห้ญงิถา้เจอค านี้เสรจ็ทุกราย” 
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หวาน “ตอนนัน้เราไปบา้นเพื่อน เพื่อนกอ็ยู่ดว้ยกนัเยอะ เสรจ็แล้วเพื่อนกเ็ปิดโอกาสให้
เราไดอ้ยู่ดว้ยกนัแค่ 2 คน เพื่อนกเ็ป็นใจ เพื่อนกเ็ป็นเพื่อนของเรา”   

กลุ่มตวัอย่างหญิง 
กุ๊ก “ตอนนัน้ที่มีคือ มนัพลาด เพราะเรายงัไม่พร้อม ไม่เต็มใจที่จะมีตรงนัน้ โดนการ
เลา้โลม บรรยากาศดว้ยกเ็ลยพลาดไป คอื เราไปบา้นเคา้” 
บุ๋ม “......เขาก็สร้างอารมณ์ บิ้ว(เล้าโลม กอด จูบ) ข้างๆ  บรรยากาศตอนนัน้ก็สลวัๆ
หน่อยๆ ตอนนัน้ใจเรากค็ดิอยู่นะ “ว่าจะดหีรอวะ ครัง้แรกเลยนะเว้ย” หนูจ าได้ว่านอน
มองเพดานไปคดิไปว่ายงัไงดนีะ ครัง้แรกของเราดว้ย เขากไ็ปเรื่อยๆ แลว้กค็ดิเหมอืนว่า
แลว้กแ็ลว้ไป”  
ปัจจยั P             E ในทางกลบักนัสภาพแวดลอ้มสงัคม (E) หรอือายุทีเ่ปลีย่นไป กจ็ะเป็น

ตวักระตุน้ความคดิหรอืความรูส้กึทีจ่ะเพศสมัพนัธก่์อนสมรส (P) ใหว้ยัรุ่นเปลีย่นความคดิหรอืยอมมี
เพศสัมพันธ์ตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม  สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มเพื่อน หรือ
สภาพแวดล้อมแถวบา้นทีทุ่กคนส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์กนัหมด ก็จะท าให้เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้
กลุ่มตวัอยา่งคลอ้ยตามสิง่ทีเ่พื่อนพดู คอื ยอมมเีพศสมัพนัธ์ 
กลุ่มตวัอย่างหญิง 

บุ๋ม “เพื่อนแถวบา้นอายุเท่าหนูกม็อีะไรกนัหมดแล้ว กม็าไดฟ์ (มาโม้ มเีซก็ซซ์ ิมนัดจีะ
ตาย ครัง้แรกกเ็จบ็ไปอย่างนัน้แหละ) มาถาม” เรื่องพวกนี้หนูเลยต้องหาความรูเ้อง เช่น 
สิง่แวดลอ้ม เพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนหนูคุยกบัเพื่อนเรื่องนี้ทุกๆอย่างเลย เยอะอะ ลกึซึ้ง 
ถงึไหนถึงกนั เคยมเีพื่อนทีส่นิทคนหนึ่งกช็อบมาถามหนู หนูกบ็อกไปว่า “ครัง้แรกของ
หนูเป็นอย่างนี้ๆ แลว้เป็นไงเจบ็มัย้” กค็ุยกนัไปตามภาษา ตอนเดก็หนูเคยพูดกบัตวัเอง
ว่า “ถ้าไม่แต่งงานหนูก็จะไม่ยอมมอีะไรกบัใคร” แต่สงัคมสิง่แวดล้อมแถวนัน้มนัไม่ใช่ 
เดก็ผู้หญงิ 14-15 กผ็่านการมเีพศสมัพนัธก์นัมาแลว้ทัง้นัน้ เพื่อนกบ็อกว่า “มนัเป็นไป
ไม่ไดห้รอกบัสิง่ทีห่นูคดิ มงึอย่ามาติม๋นะ พวกกจูะมลีกูกนัอยู่แลว้” 

กลุ่มตวัอย่างชาย  
เค  “เพื่อนพดูกนัว่า “กูมอีะไรกบัผูห้ญงิแลว้นะ” “มงึนี่ยงัเวอรจ์ิน้อยู่หรอ” บางทเีราอยู่ใน
กลุ่มเพื่อนผูช้าย เพื่อนๆมนักบ็บีๆเรา เรากต็อ้งรบีๆมจีงัหวะตอนไหนกูกต็้องเอาละ เพื่อ
จะไดเ้อามาคุยกบัเพื่อนไดบ้า้ง” 

 ผลการศกึษาครัง้นี้จงึสรุปไดว้่า พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน้ เกดิขึน้ไดจ้าก 
2 ปจัจยัหลกัๆ คอื ปจัจยัทางดา้นบุคคล เช่น ความตอ้งการทางเพศตามธรรมชาต ิทศันคตต่ิอความ
รกัและความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธ์ที่ผ่านมา และปจัจยัสิ่งแวดล้อม เช่น 
บรรยากาศ การอยู่กนัตามล าพงั ค าพูดหวานๆ การเล้าโลม แอลกอฮอล์ อทิธพิลจากเพื่อน และ
อทิธพิลจากสื่อมวลชน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีเป็นตวัท าให้เกดิพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้
ทัง้สิ้น อย่างไรกต็ามผลการวจิยัทีไ่ด้ยงัพบขอ้แตกต่างระหว่างเพศในการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส 
รวมทัง้ปจัจยับางปจัจยัอาจส่งผลต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสที่แตกต่างกนัระหว่างผู้ชายและ
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ผูห้ญงิ ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างดงักล่าวผูว้จิยัจงึได้สรุปการวเิคราะห ์อภปิรายผล ไวใ้นบทที ่
5 เพื่อมองภาพของการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุน่ไดช้ดัเจนขึน้ 
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บทท่ี 5 
สรปุการวิเคราะห ์อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การศกึษากระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส : กรณีศกึษา

นักศกึษาระดบัปรญิญาตร ี โดยใชก้ารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เป็นรายบุคคลในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดส้มัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างจ านวน 18 คน เป็นผูช้าย 10 คน และผูห้ญงิ 8 คน มี
อายุอยู่ระหว่าง 20-25 ปี  ในการสมัภาษณ์ใช้แนวค าถามปลายเปิด(Open-ended) สรา้งขึน้จาก
วตัถุประสงค์ในการวจิยั โดยค าถามสามารถยดืหยุ่นตามสถานการณ์ในการสมัภาษณ์ เพื่อสร้าง
สมัพนัธภาพ ความไว้ใจ โดยให้อิสระต่อการให้ข้อคดิเห็นตลอดการสมัภาษณ์ อนัจะช่วยให้ผู้ให้
ขอ้มลูถ่ายทอดประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธ์ทีผ่่านมาได้อย่างครบถ้วนและเป็นจรงิมากทีสุ่ด 
นอกจากนี้ในระหว่างการสมัภาษณ์ผูว้จิยัไดม้กีารบนัทกึเสยีง เพื่อเกบ็เสยีงสมัภาษณ์โดยละเอยีดที่
กลุ่มตวัอย่างไดใ้หข้อ้มลู จากนัน้ผู้วจิยัได้น าขอ้มูลทัง้หมดมาถอดเทปอย่างละเอยีด ทุกค าพูด และ
น าขอ้มูลทีไ่ด้มาวเิคราะหผ์ลการศกึษาให้ตรงตามวตัถุประสงค์การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ทัง้เรื่องการให้
ความหมายของพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส และกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมและปจัจยั
ทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ซึง่ในส่วนของการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าเสนอเป็นหวัขอ้
ต่างๆดงัต่อไปนี้  

 
1. ข้อแตกต่างบนสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัของผู้ชายและผู้หญิงในการมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรส ภายใต้บริบทสงัคมไทยในปัจจบุนั 

จากการใหค้วามหมายการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของวยัรุ่นชายหญิง อายุ 20-25 ปีจาก
การศึกษาวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยสามารถสรุปความหมายได้ว่า การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส คือ 
พฤตกิรรมตามธรรมชาต ิเป็นเรื่องปรกตธิรรมดา ไม่ไดเ้ป็นเรื่องผดิอะไร เป็นสทิธเิท่าเทยีมระหว่าง
ผู้ชายและผู้หญงิที่จะกระท าพฤตกิรรมดงักล่าว อีกทัง้การมเีพศสมัพันธ์ก่อนสมรสยงัช่วยให้คนที่
เป็นแฟนกันสนิทกันมากขึ้น ได้ศึกษาเรียนรู้นิสัยเบื้องลึกกันก่อนแต่งงาน และปจัจุบันสังคม
เปลีย่นไปยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสแลว้ ซึง่การใหค้วามหมายการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส
ของกลุ่มตวัอยา่งครัง้นี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัหลายชิน้ เช่น การศกึษาของสถาบนัวจิยัประชากรและ
สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 2545 เรือ่งเพศวถิใีนสงัคมไทยยคุใหมเ่ปลีย่นไป พบว่า มกีารยอมรบัการ
มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่สูงขึน้สอดคลอ้งกบัการส ารวจค่านิยมและพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่น 
จากเครอืข่ายวจิยัด้านเดก็และการศกึษา.โครงการตดิตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั
(Child Watch) 2554 พบว่า วยัรุ่นระดบัอาชวีะ และระดบัอุดมศกึษา รอ้ยละ 36 ทีย่อมรบัว่าเคยมี
เพศสมัพนัธแ์ลว้และกว่ารอ้ยละ 50 ยอมรบัการอยู่ก่อนแต่งของนักเรยีน นักศกึษา และอกีเกอืบรอ้ย
ละ 10 ของนกัศกึษาอาชวีะและนกัเรยีนระดบัอุดมศกึษาทีร่ะบุว่า ตนยงัไมเ่คยมเีพศสมัพนัธย์งัคดิว่า
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ตนจะมเีพศสมัพนัธ์ก่อนจบจากสถานศกึษา ที่ตนศกึษาอยู่ในปจัจุบนั (เครอืข่ายวจิยัด้านเด็กและ
การศกึษา. 2554: Online)  

นอกจากนี้ในงานวิจยัของโสพิน หนูแก้ว (2545) ยงัพบว่า วัยรุ่นในระดับอุดมศึกษา
ยอมรบัการอยู่ด้วยกนัโดยไม่หวงัว่าจะต้องแต่งงานกนัในอนาคตมากขึ้น โดยที่นักศกึษาชายส่วน
ใหญ่มทีศันคตวิ่าการอยู่ด้วยกนัเป็นแบบไม่ผูกมดัและพรอ้มจะยุตคิวามสมัพนัธ์ได้ตลอดเวลา และ
ระหว่างที่อยู่กบัแฟนก็สามารถไปมหีญิงอื่นได้ นอกจากนี้นักศึกษาชายร้อยละ 67 ยอมรบัการมี
เพศสมัพนัธก่์อนแต่งงาน ส่วนนกัศกึษาหญงิส่วนใหญ่ตดัสนิใจอยู่ดว้ยกนักบัแฟนและยอมเสยีตวัให้
กเ็พราะความรกั ขณะเดยีวกนักไ็ม่หวงัผูกมดัถงึการแต่งงานและไม่ปิดกัน้ตวัเองในการคบผูช้ายคน
ใหม่เช่นกนั  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัอมรวชิช์ นาครทรรพ์ (2549: 
180) ทีก่ล่าวว่า ในเรือ่งการแสดงออกเรือ่งเพศเมือ่ 30 ปีก่อนหน้านี้ เพศหญงิจะรกันวลสงวนตวั ไม่
ชิงสุกก่อนห่ามหรือมีเสรีภาพทางเพศอย่างเพศชาย แต่ด้วยวัฒนธรรม สังคมและสื่อต่างๆที่
เปลี่ยนแปลงไปพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นกเ็ปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกนั จะเหน็ไดจ้าก วยัรุ่นทัง้
ชายและหญงิมทีศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่มากขึน้ เดก็ไทยมแีนวโน้มมเีพศสมัพนัธ์
เรว็ขึน้อยา่งชดัเจน และยอมรบัการอยูก่่อนแต่งโดยไมผ่กูมดั   

แต่ถงึแมว้่าวยัรุ่นทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมองการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเรื่อง
ทีย่อมรบัได้ในปจัจุบนั ผูช้ายและผู้หญงิมสีทิธเิท่าเทยีมกนัที่จะมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส แต่ยงัพบขอ้แตกต่างบทสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัในการยอมรบัในพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อน
สมรส กล่าวคอื ผู้หญิงยงัคงต้องอยู่ในกรอบของประเพณี สภาพสงัคมไทย หากมองตามแนวคดิ
บรรทดัฐานเรื่องเพศ (Sexuality Norm Concept ) ซึง่งานวจิยัคุณภาพใหค้วามส าคญักบับรบิทของ
สงัคม สิ่งแวดล้อม พบว่า พฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงถูกจ ากัดอยู่ในกรอบบรรทัดฐานแบบ
ประเพณีนิยม โดยเฉพาะในสงัคมไทยทีม่ลีกัษณะของสงัคมและวฒันธรรมเอื้ออ านวยใหพ้ฤตกิรรม
ทางเพศของผู้หญงิต้องอยู่ในขอบเขตทีจ่ ากดัมากกว่าผูช้าย ค่านิยมทีย่กย่องใหส้ทิธชิายเหนือกว่า
หญิง เพราะ ในสงัคมจะเน้นการสืบสายเลอืดทางฝ่ายชาย ท าให้มกีารสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อ
ผลประโยชน์ของเพศชาย การควบคุมทางสงัคมต่อผูห้ญงิเน้นรูปแบบตามประเพณีนิยมดัง้เดมิ คอื 
สังคมที่ยึดมัน่ในความเชื่อว่าเพศหญิงด ารงอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของชาย และมี
ความสัมพันธ์ทางเพศจะต้องอยู่ภายใต้สถาบันครอบครัว หากผู้หญิงมีพฤติกรรมทางเพศ
นอกเหนือจากประเพณีนิยมและสิ่งที่สงัคมคาดหวงั เช่น การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนแต่งงาน การมี
เพศสมัพนัธน์อกสมรส จะถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิความเชื่อ ซึง่ไดร้บัการประณามจาก
สงัคมและการต่อตา้นอยา่งรนุแรง ท าใหผู้ห้ญงิจะไดร้บัการอบรมใหร้ะมดัระวงัและส ารวมในเรื่องเพศ
( วนัทนีย ์ วาสกิะสนิ. 2526: 39-42 ) สอดคล้องกบังานวจิยัของฟอร์ด (Ford. 1996: 28) ที่
ศกึษาวจิยัทศันคติทางเพศของวยัรุ่นชายและหญิง พบว่า ผู้ชายสามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่าง
เปิดเผย ในทางกลบักนัผูห้ญงิเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องหา้มทีต่้องปกปิดซอ้นเรน้ ซี่งมกีลุ่มตวัอย่างได้
ใหข้อ้คดิเหน็ทีส่นบัสนุนแนวคดิดงักล่าว เช่น ในกลุ่มตวัอยา่งชาย 
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หนึ่ง “ในอนาคตถา้ผมตอ้งแต่งผมกข็อเลอืกผูห้ญงิทีบ่รสิุทธิด์กีว่า.....” กู๊ด “ในสงัคมส่วน
ใหญ่ยงัมองว่าผูห้ญงิไม่ควรมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส ผมกม็องว่าเป็นเรื่องดนีะ ผูห้ญงิก็
ควรรกันวลสงวนตวัไว้ก่อน....” ปอน “ส าหรบัผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์มีเพศสมัพนัธ์
ก่อนแต่งงานมาแล้ว เอาเข้าจริงๆผู้ชายก็ยงัอยากได้ผู้หญิงที่บริสุทธิม์าแต่งงานเป็น
ภรรยาดว้ยนะ”  หรอืในกลุ่มตวัอย่างหญงิ ว ิ“ส าหรบัผูห้ญงิการมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรส 
มนักค็งมเีสยีกบัเสยี เคยไดย้นิมาแต่โบราณแลว้ กย็งัเหน็ดว้ยเหมอืนกนัว่า ถา้เราไปมฟีรี
เซก็ซก์บัใครมากๆ คนกจ็ะมองเราว่าเป็นผูห้ญงิไม่ด ีเป็นผูห้ญงิหย ่าฉ่า จรงิๆถ้าหนูเลอืก
ได้กจ็ะไม่มอีะไรก่อนแต่งงาน กจ็ะยงัรู้สกึอย่างนัน้อยู่ ......” บุ๋ม “เขาแค่คุยกร็ู้แล้วว่าจะ
เอามัย้มาเป็นแม่ของลกู คุยกร็ูว้่าผูห้ญงิคนนี้ส าส่อน เยอะ ง่าย ผูห้ญงิถ้าสงวนไวไ้ดก้่อน
ถงึวนัแต่งงานหนูกย็งัมองว่ามนัเป็นเรื่องดี.....” ออฟ  “เรื่องแบบนี้ผูช้ายทุกคนลกึๆแล้ว 
ถ้าแต่งงานเขากอ็ยากไดผู้ห้ญงิบรสิุทธิ ์ไม่ผ่านใครมา มาเป็นเมยี และแม่ของลูกทัง้นัน้
......” 
ดงันัน้ถึงแม้นว่าวัยรุ่นและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจะยอมรบั หรือมองว่าการมี

เพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเรื่องปรกต ิธรรมดา ยอมรบัได ้และเป็นสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกนัระหว่างชาย
หญงิ แต่หากมองตามขอ้คดิเหน็ทีส่ะท้อนออกมาจากกลุ่มตวัอย่างผ่านแนวคดิบรรทดัฐานเรื่องเพศ 
(Sexuality Norm Concept ) ก็จะยงัพบว่า พฤตกิรรมทางเพศของผู้หญงิถูกจ ากดัอยู่ในกรอบ
บรรทดัฐานแบบประเพณนีิยมการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานจะถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิ
ความเชื่อ ซึ่งท าให้ผู้หญิงจะได้ร ับการอบรมให้ระมดัระวังและส ารวมในเรื่องเพศ รวมทัง้การ
แสดงออกในเรือ่งเพศกย็งัทีไ่มเ่ท่าเทยีมกนักบัผูช้าย   

และยงัพบขอ้แตกต่างทางเพศระหว่างผู้ชายผู้หญงิกบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ตาม
รปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสตามที ่ไรส์ (Riess. 1960: 79-160) ไดจ้ าแนกมาตรฐานทาง
เพศก่อนสมรส  ไวเ้ป็น 4 ลกัษณะคอื  

1. การละเวน้การมเีพศสมัพนัธ ์หรอืมาตรฐานเดยีว  (Abstinence or Single Standard)  
คอื การไมย่อมรบัเรือ่งเพศสมัพนัธก่์อนการสมรสทัง้ในหญงิและชาย กลุ่มนี้มองว่าการมเีพศสมัพนัธ์
เป็นสิง่ส าคญั มคีุณค่าตอ้งการสงวนไวต่้อเมือ่มกีารสมรสเท่านัน้  

2. การยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธเ์มื่อมคีวามรกั   (Permissiveness With Affection ) คอื 
การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น ต้องมคีวาม
รกั ความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คง การหมัน้หมาย หรอืชอบกนัอยา่งมาก  

3. การยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไม่มคีวามรกั (Permissiveness Without  Affection ) 
คอื การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นเรื่องทีถู่กต้องกระท าไดส้ าหรบัชายและหญงิทุกๆ
กรณ ีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรกัความผกูผนั เพยีงแค่พอใจดา้นรา่งกาย   

4. มาตรฐานเชงิซ้อน (Double Standard) คอื การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่อง
สามารถยอมรบัได้ในฝ่ายชาย แต่พฤตกิรรมน้ียอมรบัไม่ได้ในฝ่ายหญงิ มาตรฐานน้ีให้สทิธแิก่เพศ
ชายมากกว่าเพศหญงิ ฝา่ยหญงิไมค่วรแสดงออกตามความตอ้งการทางเพศ  
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จะพบว่า วยัรุ่นชายหญงิมรีูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสที่แตกต่างกนั คอื ผู้หญิง
ส่วนใหญ่จะมรีปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสในรปูแบบการยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธเ์มื่อมคีวาม
รกั   (Permissiveness With Affection ) คอื การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นสิง่ที่
ถูกตอ้งภายใตเ้งือ่นไขบางอยา่ง เช่น ตอ้งมคีวามรกั หรอืชอบกนัอยา่งมาก ดงัเช่นกลุ่มตวัอย่างหญงิ
ไดใ้หข้อ้มลู 

ว ิ....ทีต่ดัสนิใจยอมมอีะไรดว้ย ส าคญัก่อนทีจ่ะตดัสนิใจมเีซก็ซก์ค็อื ความรกั ตอ้งมรีกัน า
ก่อนถงึจะไปมอีะไรกบัใครได ้“ถ้าหนูไม่รกั หนูกไ็ม่ให้.....”  หวาน  “เรากค็ดิแค่ว่าการมี
เพศสมัพนัธค์รัง้นัน้มนักเ็หมอืนการแสดงความรกัต่อกนั”  เป็นตน้  

ส่วนการวจิยัครัง้นี้พบ 3 ราย เป็นผูช้าย 2 ราย และผูห้ญงิ 1 ราย ทีม่รีปูแบบมาตรฐานทาง
เพศก่อนสมรสในรปูแบบการยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธ์โดยไม่มคีวามรกั (Permissiveness Without  
Affection )  คอื การยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสว่าเป็นเรื่องทีถู่กต้องกระท าไดส้ าหรบัชาย
และหญงิทุกๆกรณ ีโดยไมจ่ าเป็นตอ้งมคีวามรกัความผกูผนั เพยีงแค่พอใจดา้นรา่งกาย คอื บาส  

“ผมกใ็ชช้วีติโสดมา 3 ปี คบใครกจ็ะไม่ใหเ้กดิ 2-3 เดอืน เรากช็งิเลกิ เพราะผมยงักลวั
ผูห้ญิงบอกเลกิผมนะ ผู้หญิงที่เขา้มากค็บๆเลิกๆ ไม่ได้จรงิจงัอะไร มเีซก็ซ์กจ็บๆไป 
เรยีกไดว้่าผมใชช้วีติแบบไม่ผูกพนั “One night stand รกัชัว่ขา้มคนื” คอื มเีซก็ซก์นั
แลว้กจ็บๆกนัไป ไม่ต้องยุ่งกนัอกีหลงัมเีซก็ซ ์ความรกัแบบชัว่ขา้มคนืนี้ท าใหผ้มรูส้กึด ี
คอื ไม่ต้องผดิหวงักลวัว่าผู้หญิงจะบอกเลิกอกี เราได้มเีซ็กซ์ตามความอยาก ความ
ต้องการของเรา ไม่ต้องผูกพนั มภีาระ” ....ใหญ่ “จากประสบการณ์ตรงของผม เรว็สุด
วนัเดยีวกม็อีะไรดว้ยกนัไดเ้ลย จ าไดว้่าเป็นเดก็มหาลยันี่แหละ กนิเหลา้ เจอกนั แลว้ก็
พากนัไป จบลงทีค่นืนัน้ดว้ยเซก็ซ ์รุ่งเชา้กแ็ยกยา้ย ไม่ต้องคบกนั เหมอืน One night 
stand รกัชัว่ขา้มคนื”  พราว “ถา้ถูกใจ กม็เีพศสมัพนัธไ์ดเ้หมอืนกนั เรื่องเซก็ซด์ว้ยมนั
ไม่แปลกทีเ่ราจะมอีะไรกบัคนทีเ่ราชอบ” 
 นอกจากนี้ผู้ชายยงัมรีูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสในแบบ มาตรฐานเชิงซ้อน 

(Double Standard) คอื การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องสามารถยอมรบัได้ในฝ่ายชาย แต่
พฤตกิรรมน้ียอมรบัไม่ไดใ้นฝ่ายหญงิ มาตรฐานน้ีใหส้ทิธแิก่เพศชายมากกว่าเพศหญงิ ฝ่ายหญงิไม่
ควรแสดงออกตามความต้องการทางเพศ ซึ่งรูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสเชงิซ้อนนี้ ก็จะ
สอดคลอ้งเป็นไปตามบรรทดัฐานทางเพศ สภาพแวดลอ้มภายใต้บรบิทวฒันธรรม สังคมไทย ทีม่ขีอ้
แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง และการศึกษาทัง้วัยรุ่นชายหญิงในครัง้นี้  ไม่พบรูปแบบ
มาตรฐานทางเพศก่อนสมรสรูปแบบการละเว้นการมเีพศสมัพนัธ ์หรอืมาตรฐาน (Abstinence or 
Single Standard)  คอื การไม่ยอมรบัเรื่องเพศสมัพนัธก่์อนการสมรสทัง้ในหญงิและชาย ซึง่กลุ่มนี้
มองว่าการมเีพศสมัพนัธเ์ป็นสิง่ส าคญั มคีุณค่าตอ้งการสงวนไวต่้อเมือ่มกีารสมรสเท่านัน้ เพราะกลุ่ม
ตวัอย่างทุกคนให้ขอ้คดิเห็นไปในทศิทางเห็นด้วย และยอมรบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสทุกคน  
จากรูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้ชายและผู้หญิงก็ยงัคงมคีวาม
แตกต่างในเรือ่งเพศ  
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และเพื่อเขา้ใจสาเหตุของรปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสที่แตกต่างกนัระหว่างผูช้าย
และผู้หญิง จะพบว่าผู้ชายและผู้หญิงมพีื้นฐานในด้านทศันคติในการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสที่
แตกต่างกนั ความแตกต่างดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส และรปูแบบ
มาตรฐานทางเพศก่อนสมรส ทศันคตทิี่แตกต่างกนัทีพ่บได้ชดัเจน คอื ผูห้ญงิส่วนใหญ่คดิว่าการมี
เพศสมัพนัธค์อื การแสดงความรกั หรอืยอมมเีพศสมัพนัธก์เ็พราะ ความรกั  

สร้อย “ผู้ชายก็เหมอืนขุนแผน ผู้หญิงกเ็หมอืนนางวนัทอง” มนัไม่เหมือนกนั แต่เรื่อง
เซก็ซก์่อนสมรสคดิว่าผูช้ายจะไปมอีะไรกบัใครกไ็ด ้แต่ในทางกลบักนัผูห้ญงิต้องรกัถงึจะ
มอีะไรด้วยได้    กุ๊ก “ตอนทีเ่ริม่มเีพศสมัพนัธเ์รากย็งัไม่พรอ้ม ไม่ไดอ้ยากมนีะ แต่ดว้ย
ความรกัเคา้กเ็ลยยอม”... ตุ๊ก “ปจัจยัที่ท าใหม้เีซก็ซก่์อนสมรสกบัแฟนคนแรกหนูคดิว่า
เป็นเพราะความรกั”  

แต่ในทางกลบักนัพบว่าผูช้ายคดิว่าการมเีพศสมัพนัธ ์คอื การระบายออกซึง่ความใคร่ ความ
ตอ้งการทางเพศ   

ไฟท์ “ตอนก าลงัจีบกนัใหม่ๆเรากต็้องให้ความรกัไวก่อน พอเค้าเชื่อใจเราถึงเชือด (มี
เพศสมัพนัธ)์ ผมว่ามนัเป็นเรื่องปรกตขิองผูช้ายเลยนะ”.... กู๊ด “ตวัทีท่ าใหเ้ราตดัสนิใจมี
อะไรกบัผูห้ญงิ ผมชดัเจนเลยผมสามารถมเีซก็ซ ์ มอีะไรกบัผูห้ญงิโดยทีไ่ม่ตอ้งมคีวามรกั
น าก่อนเลยกไ็ด ้ผมว่ามนัเป็นเรื่องปรกตมิากๆส าหรบัผูช้าย”.....  บาส “ผมอยากมผีมกม็ี
โดยทีไ่ม่ต้องรกักบัผูห้ญงิกไ็ด้ ผมยอมรบัเลยว่าผมคบผูห้ญิงกเ็พราะผมต้องการมเีซก็ซ์
กบัเขา” นทั “ผมว่าผูห้ญงิอาจจะยอมมอีะไรกบัผูช้ายกค็งต้องมคีวามรกัมาประกอบดว้ย
ถงึจะยอม ซึง่ธรรมชาตคิงสรา้งเรามาต่างกนั” .... 

 ซึง่ความแตกต่างดงักล่าวนี้หากพจิารณาตามหลกัจติวทิยาพฒันาการ ตามแนวคดิพืน้ฐาน
เรื่องเพศของ ฟรอยด ์ในหนังสอืชื่อ “Three Essays on the Theory of Sexuality” ฟรอยดไ์ดก้ล่าว
ไวน่้าสนใจว่า สญัชาตญิาณทางเพศ (Sex instinct) เป็นสญัชาตญาณของการมชีวีติ (Life instinct) 
ทีส่ าคญัทีสุ่ด เป็นสิง่ทีต่ดิตวัมาแต่ก าเนิด พลงัของสญัชาตญาณทางเพศมชีื่อเรยีกว่า พลงัทางเพศ
หรอืพลงัลิปิโด (Libido) แต่จะพบว่า ผู้ชายและผู้หญิงมจีุดมุ่งหมายทางเพศแตกต่างกัน  คือ 
องค์ประกอบทางร่างกายและกามารมณ์ (Physical and sexual) ในเพศชายจุดมุ่งหมายนี้ก็คอื 
ความตอ้งการทีจ่ะปลดปล่อยเซลลส์บืพนัธุ ์รว่มกบัความสุขความพอใจของร่างกาย ส่วนในเพศหญงิ 
มคีวามต้องการความพงึพอใจในร่างกายและการปลดเปลื้องความตึงเครยีดทางเพศ แต่ไม่มกีาร
ปลดปล่อยเซลลส์บืพนัธุอ์อกมา ในอดตีความต้องการของเพศหญงิจะถูกเกบ็กดไวม้ากกว่าเพศชาย 
และองค์ประกอบด้านจิตใจ (Psychic) เป็นองค์ประกอบด้านความรกัและผูกพันรกัใคร่ ซึ่ง
องคป์ระกอบนี้มมีากในผูห้ญงิ (ประณต เคา้ฉิม. 2549: 40-45) 

ซึง่จากพื้นฐานความมุ่งหมายในเรื่องเพศทีแ่ตกต่างกนันี้เอง นอกจากจะส่งผลต่อรูปแบบ
มาตรฐานทางเพศก่อนสมรสที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแล้ว ความแตกต่างนี้ยงัเป็น
ปจัจยัที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้อกีด้วย ซึ่งมงีานวจิยัที่สนับสนุนความแตกต่างของ
ทศันคติในเรื่องเพศของผู้ชายและผู้หญิง เช่น การศึกษาวจิยัของ วภิาดา เอี่ยมแย้ม (2548) ได้
ศกึษาเจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสทีแ่ตกต่างกนัระหว่างชายและหญงิ พบว่าผูช้ายส่วน
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ใหญ่มองว่า การมเีพศสมัพนัธ์ไม่จ าเป็นต้องมกีับคนรกัหรอืแฟนสามารถมกีบัใครก็ได้ที่ไม่ได้รกั 
เพราะเป็นไปเพื่อระบายความตอ้งการทางเพศเท่านัน้ และมองผูห้ญงิเป็นเพยีง “เครื่องระบายความ
ตอ้งการทางเพศ” เท่านัน้ แต่กลบักนัผูห้ญงิกลบัใหค้วามส าคญักบัเรือ่งความรกัมากกว่าเพศสมัพนัธ ์
และกลุ่มตัวอย่างหญิงทุกคนต่างเคยมเีพศสมัพนัธ์กับคนรกัมาแล้วด้วยเหตุผล คือ กลวัว่าหาก
ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้วจะท าให้ฝ่ายชายไปมีคนอื่น แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงใช้
เพศสมัพนัธ์เป็น “เครื่องมอืแสดงความเป็นเจา้ของและเป็นเครื่องมอืผูกมดัฝ่ายชายให้อยู่กบัตน” 
แสดงให้เหน็ถึงเจตคติของผู้ชายและผู้หญิงต่อการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสที่แตกต่างกนั  หรอืใน
งานวจิยัของมวั และโรเชนเทล (Moore and Rosenthal. 1993: 11) ไดศ้กึษาเจตคตขิองวยัรุ่นชาย
หญงิเกี่ยวกบัการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสว่ามคีวามแตกต่างกนัโดยพบว่า วยัรุ่นหญงิมเีจตคตต่ิอ
การมเีพศสมัพนัธ์ว่า เป็นการแสดงออกถึงความรกัต่อคนที่รกั แต่ในวยัรุ่นชายมเีจตคติต่อการมี
เพศสมัพนัธว์่าเป็นเรือ่งตื่นเตน้ ทา้ทาย และตอ้งการมปีระสบการณ์ทางเพศก่อนสมรส  

จากขา้งต้นจงึสรุปไดว้่า ผูช้ายหรอืผูห้ญงิต่างมจีุดมุ่งหมายทางเพศแตกต่างกนั ฝ่ายชาย
มกัมจีุดมุ่งหมายทางเพศที่ประกอบด้วยร่างกายและความต้องการทางเพศ ส่วนผู้หญงินอกจากมี
จุดมุ่งหมายทางเพศแบบผู้ชายข้างต้นแล้ว ยังคงมีองค์ประกอบด้านจิตใจ (Psychic) เป็น
องค์ประกอบด้านความรกัและผูกพนัรกัใคร่ ซึ่งองค์ประกอบนี้มมีากในผู้หญิง  ซึ่งพื้นฐานความ
แตกต่างด้านเพศดงักล่าว ส่งผลต่อทศันคต ิความเชื่อ พฤตกิรรม รูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อน
สมรส และความแตกต่างดงักล่าวยงัเป็นปจัจยัส าคญัที่น าวยัรุ่นไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได ้
และถึงแม้นวัยรุ่นทัง้ชายและหญิงจะให้ทัศนะ ข้อคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันในการเห็นด้วย 
ยอมรบัและคดิเหน็ว่าเรื่องเพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นสทิธเิท่าเทยีมกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ แต่
ยงัคงพบขอ้แตกต่างระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิบนสทิธทิีเ่ท่าเทยีม ทีผู่ห้ญงิยงัคงตอ้งแสดงออกในเรื่อง
เพศในลกัษณะส ารวม และระมดัระวงั ซึง่ความแตกต่างดงักล่าวผูว้จิยัไดอ้ธบิายผ่านแนวคดิบรรทดั
ฐานเรื่องเพศ (Sexuality Norm Concept )  รปูแบบมาตรฐานทางของเพศก่อนสมรส 4 ลกัษณะ 
ของไรส ์ และแนวคดิพืน้ฐานทางเพศของฟรอยด ์ 
 
2. กระบวนการทางเรียนรู้ทางสงัคม และปัจจยัท่ีน าไปสู่การมีเพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส  

ในการวเิคราะหก์ระบวนการและปจัจยัที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในส่วนน้ีหาก
มองปรากฏการณ์ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ เก็บขอ้มลูเชงิลกึจากกลุ่มตวัอย่าง ตามแนวคดิทฤษฏกีาร
เรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ซึง่เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะที่
ก าหนดซึง่กนัและกนัของปจัจยัทางพฤตกิรรม (B) สภาพแวดล้อม (E) และปจัจยัส่วนบุคคล (P) ทีม่ี
ผลต่อการเรยีนรูแ้ละการกระท า การทีป่จัจยัทัง้ 3 ท าหน้าทีก่ าหนดซึง่กนัและกนั ซึง่บางปจัจยัอาจมี
อทิธพิลมากกว่าอกีบางปจัจยั และอทิธพิลของปจัจยัทัง้ 3 นัน้ ไม่ไดเ้กดิขึน้พรอ้มๆกนั หากแต่ต้อง
อาศยัเวลาในการทีป่จัจยัหน่ึงจะมผีลต่อการก าหนดปจัจยัอื่นๆ (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2553: 48-
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50; อ้างองิจาก Bandura; 1989) ดงันัน้เพื่อใหเ้หน็ภาพถงึปจัจยัทัง้ 3 ตวั ตามแนวคดิทฤษฏกีาร
เรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning Theory) ไดใ้ห้ความส าคญัที่มผีลต่อการเรยีนรูแ้ละการกระท า 
ซึง่ในการวจิยัน้ีหมายถงึ การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน้ ผูว้จิยัจงึไดว้เิคราะหป์รากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้
ผ่านปจัจยั 3 ตวัในลกัษณะทีก่ าหนดซึง่กนัและกนัดงันี้  

2.1 ปัจจยัส่วนบคุคล(P) และปัจจยัพฤติกรรม (B) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั P              B ที่แสดงใหเ้หน็ถงึการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างความคดิ ความรูส้กึ และ

ความคาดหวงั ความเชื่อ การรบัรูเ้กีย่วกบัตนเอง เป้าหมาย และการความตัง้ใจ ซึง่ปจัจยัดงักล่าวจะ
ก าหนดลกัษณะและทศิทางของพฤตกิรรมว่าบุคคลจะแสดงพฤตกิรรมเช่นใด ในขณะเดยีวกนัการ
กระท าของบุคคลกจ็ะเป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ของ
เขา (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2553: 48-49 ) จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ พบว่า ประสบการณ์ทีผ่่าน
มา หรอืทศันคตทิีแ่ตกต่างกนัของวยัรุน่ กจ็ะส่งผลถงึพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในหลาย
ลกัษณะ คอื กลุ่มตวัอยา่งทีผ่่านประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธท์ีส่มหวงั จะส่งผลต่อพฤตกิรรม
การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในครัง้ถดัไปในลกัษณะงา่ยขึน้ เรว็ขึน้ โดยวยัรุ่นจะคดิว่าหากตวัเองเคย
ผ่านประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสก็จะถือว่าเป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดา ของคนรกักนัที่จะแสดงออกซึ่งกนัและกนั ซึ่งความคดิ ความรูส้กึของวยัรุ่นดงักล่าวก็จะ
สนับสนุน และเป็นปจัจยัที่ท าใหว้ยัรุ่นกระท าพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสไดเ้พิม่มากขึน้
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็ศร ี ทรรศนะวเิทศ (2546) วยัรุ่นที่เคยมปีระสบการณ์ทางเพศ จะมี
ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานไปในทางบวก และงานวจิยัของวภิาดา  เอี่ยมแยม้ (2548) 
ทีพ่บว่า วยัรุ่นทีเ่คยมปีระสบการณ์ทางเพศมาก่อนส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจทีจ่ะมเีพศสมัพนัธข์า้มคนื
ไดง้า่ย 

นอกจากนี้ยงัพบว่าหากกลุ่มตัวอย่างผ่านประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธ์ที่ท าให้
ตวัเองรูส้กึผดิหวงั ไม่สมหวงั กจ็ะท าให้มพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเปลี่ยนไปจากเดมิ 
เพื่อเป็นการปกป้องตนเองจากความรกัครัง้ใหม่ คอืมลีกัษณะพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์แบบชัว่
ขา้มคนื หรอืเรยีกว่า One night stand การมรีูปแบบความรกัความสมัพนัธ์ลกัษณะนี้จะท าใหผ้ม
รูส้กึด ีคอื ไม่ต้องผดิหวงักลวัว่าผู้หญงิจะบอกเลกิอกี เราได้มเีซก็ซต์ามความอยาก ความต้องการ
ของเรา ไมต่อ้งผกูพนั มภีาระ และพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทีแ่สดงพฤตกิรรมดงักล่าว พฤตกิรรมทางเพศ
นี้สามารถตอบสนองความรูส้กึ ความคดิ ความเชื่อในสิง่ทีเ่ขาคดิได ้จงึมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสลกัษณะน้ีบ่อยขึน้อกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของวภิาดา  เอีย่มแยม้ (2548) ทีพ่บว่า
ประสบการณ์ความรกัทีผ่่านมาที่ผดิหวงัจากความรกัทีผ่่านมาท าให้กลวัการมคีวามรกัครัง้ใหม่ จงึ
ท าใหเ้ปลีย่นพฤตกิรรมเป็นมเีพศสมัพนัธช์ัว่ขา้มคนืแทน   

จากข้างต้น จะเห็นได้ว่าปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความคดิ ความรู้สกึ ประสบการณ์ รวมทัง้
ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส จะเป็นปจัจยัทีส่ามารถก าหนดลกัษณะของพฤตกิรรมการมี
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เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้ และพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสดงักล่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งใน
การก าหนดลกัษณะการคดิและการตอบสนองทางอารมณ์ของบุคคลดว้ยเช่นกนั  

2.2 ปัจจยัพฤติกรรม (B) และปัจจยัส่ิงแวดล้อม (E) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั  B           E  เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมใน

ชีวิตประจ าวันของเรา พฤติกรรมเปลี่ยนเงื่อนไขสภาพแวดล้อม ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนัน้ก็ท าให้พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากทัง้พฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกันและกัน ดังนัน้บุคคลจึงเป็นผู้ก่อให้เกิดและเป็นผลิตผลของ
สภาพแวดลอ้ม(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษติ.2553: 48-49) ในกรณีนี้พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไดใ้ห้
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สภาพแวดล้อมของเขาได้เปลี่ยนไป ไม่เหมอืนสมยัก่อน 
ปจัจุบนัการมีเพศสมัพันธ์ก่อนสมรสได้รบัการยอมรบัเพิ่มมากขึ้นในหนุ่มสาววยัรุ่น ดงันัน้จาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนี้ ก็ส่งเสรมิและสนับสนุนให้วยัรุ่นมพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส  
เพราะเมือ่วยัรุน่มพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสแลว้ไดร้บัการยอมรบัจากสงัคม วยัรุ่นกจ็ะพรอ้ม
ที่จะท าพฤตกิรรมดงักล่าว และเมื่อวยัรุ่นหลายๆคนมพีฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ก็จะ
ส่งผลต่อสภาพสงัคมไทยทีจ่ะเปลีย่นไปดว้ย คอื สงัคมจะเปลีย่นไปตามสิง่ทีค่นในสงัคมกระท า ใน
ทีน่ี้กค็อื การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเป็นเรื่องปรกตธิรรมดาในสงัคม เพราะมนุษยก์เ็ป็นผู้ ก่อใหเ้กดิ
และเป็นผลิตผลของสภาพแวดล้อมเช่นกัน ดงันัน้หากตัววยัรุ่นในสังคมส่วนใหญ่ยอมรบัและมี
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ก็ส่งผลต่อสภาพสงัคม สิง่แวดล้อมที่จะเปลี่ยนเป็นไปตาม
บุคคลทีอ่ยูใ่นสงัคมดว้ยเช่นกนั  

2.3 ปัจจยัส่ิงแวดล้อม (E) และปัจจยัส่วนบคุคล (P) ท่ีก าหนดซ่ึงกนัและกนั  
ปัจจยั E              P เป็นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะของบุคคลและสภาพแวดลอ้ม ความ

คาดหวงั ความเชื่อ อารมณ์ และความสามารถทางปญัญาของบุคคลนัน้จะพฒันาเปลี่ยนแปลง โดย
อทิธพิลของสงัคมที่ให้ขอ้มูลและกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์โดยผ่านตวัแบบ การสอน และ
การชักจูงทางสังคม ขณะเดียวกันบุคคลก็จะกระตุ้นปฏิกิริยาสนองตอบที่แตกต่างกันจาก
สภาพแวดลอ้มสงัคมทีเ่ขาอาศยัอยู ่จากลกัษณะทางกายภาพของเขา เช่น อายุ เพศ นอกจากนี้การ
สนองตอบนัน้ยงัขึน้อยู่กบับทบาทและสถานภาพสงัคมอกีดว้ย(สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2553: 48-
49) ในปจัจัยส่วนสุดท้ายน้ี ผู้วิจ ัยพบว่ามีความส าคัญมากที่จะสนับสนุนต่อพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่น โดยพบว่า นอกจากอทิธพิลจากพ่อแม่ และสื่อทีม่ผีลต่อความรกั
ความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นแล้ว เพื่อนมอีทิธพิลที่ส าคญัที่สุดท าให้วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส โดย
พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูช้ายและกลุ่มตวัอย่างผูห้ญงิทัง้หมด 18 คน ได้ใหข้อ้มูลว่าเพื่อนมอีทิธพิลต่อ
ตวัเอง ทัง้เรื่องความรกั และเพศสมัพนัธ ์เช่นกนั นอกจากจะเรยีนรู ้สงัเกตจดจ าสิง่ทีเ่พื่อนเล่าแล้ว 
วยัรุน่ยงัพรอ้มทีจ่ะกระท าตามในสิง่ทีเ่พื่อนบอกเล่า 

 โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเรยีนรูเ้รื่องความรกัความสมัพนัธ์จากเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ เพศ
ชายจะเรยีนรูเ้รื่องเพศสมัพนัธ์จากเพื่อนชายดว้ยกนั ส่วนในกลุ่มผู้หญงิจะปรกึษากนัเรื่องความรกั 
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แต่หากเป็นเพื่อนหญิงที่สนิท ก็จะคุยเรื่องเพศสมัพนัธ์ด้วย นอกจากนี้ยงัพบว่าพฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสยงัถูกกระตุ้นมากขึ้นตามสภาพแวดล้อมสงัคม หรอือายุที่เปลี่ยนไปด้วย 
สังเกตได้จากกลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มเพื่อน หรือสภาพแวดล้อมแถวบ้านที่ทุกคนส่วนใหญ่มี
เพศสมัพนัธก์นัหมดแลว้ กจ็ะท าใหเ้ป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าใหต้วัเองคลอ้ยตามสิง่ทีเ่พื่อนพูด คอื ยอมมี
เพศสมัพนัธ์ ปจัจยัเพื่อนทีส่่งผลต่อการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน้ มงีานวจิยัหลายชิน้ทีส่อดคลอ้ง
กบัการศกึษาในครัง้นี้ เช่น การศกึษาของ พรทพิย ์วงศ์เพชรสง่า (2528: 55) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการ
ยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสของนกัศกึษามหาวทิยาลยั พบว่า ถา้เพื่อนสนิททีย่นิยอมใหม้ี
ความสมัพนัธ์ทางเพศสูงจะมีแนวโน้มท าให้กลุ่มตัวอย่างมกีารยินยอมให้มเีพศสัมพนัธ์สูงด้วย 
เนื่องจากวยัรุ่นไดใ้ชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่กบัเพื่อนๆมากท าให้บุคคลนัน้ยดึบรรทดัฐานของกลุ่มมาเป็น
แบบอยา่ง  หรอืการศกึษาของ ระววีรรณ  ดนัยดุษฎกุีล (2547) ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
การละเว้นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัที่เป็น
ตวักระตุ้นใหเ้กดิการมเีพศสมัพนัธ์ในกลุ่มวยัรุ่นหญงิตอนปลายกค็อื เพื่อนสนิทในกลุ่มเดยีวกนัที่มี
เพศสมัพนัธแ์ลว้ ถา้วยัรุน่มจี านวนเพื่อนสนิททีม่เีพศสมัพนัธเ์พิม่ขึน้ โอกาสทีว่ยัรุ่นจะมเีพศสมัพนัธ์
ก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ดงันัน้กลุ่มเพื่อนจงึเป็นตัวแบบที่มอีิทธิพลที่ส าคญัที่ท าให้วยัรุ่นมพีฤติกรรม
เลยีนแบบการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้ หรอืงานวจิยัของบราว์น; และคนอื่นๆ(สทิธพิงศ์ วงศ์
ววิฒัน์. 2548: 23-24 อ้างองิจาก Brown; et al. 1988) ไดศ้กึษาพบว่า เพื่อนกม็สี่วนส าคญัใหว้ยัรุ่น
เลยีนแบบพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส รวมทัง้งานวจิยัล่าสุดของรตันาพร อินทร์เพ็ญ 
(2552) พบว่า พ่อแมเ่ป็นบุคคลล าดบัทา้ยๆทีลู่กจะพูดคุยปรกึษาเรื่องเพศ โดยบุคคลคนแรกทีลู่กจะ
ไปพดูคุยปรกึษาเรือ่งเพศดว้ย คอื เพื่อน ดงันัน้เพื่อนจงึมบีทบาทส าคญัในการแก้ปญัหาเรื่องเพศใน
กลุ่มวยัรุน่  

ส่วนพ่อแม ่และครอบครวัจะเป็นตวัแบบในเรือ่งความรกั และการครองคู่ใหก้บัวยัรุ่น วยัรุ่น
ได้เรียนรู้พฤติกรรมของพ่อแม่ผ่านการสังเกต จดจ า และพร้อมที่จะน าเอารูปแบบความรัก
ความสมัพนัธ์ของพ่อแม่ที่ได้จากการสงัเกตมาปรบัใช้กบัความรกัความสมัพนัธ์ของตน อย่างไรก็
ตามถงึแมว้ยัรุ่นจะเลยีนแบบพ่อแม่ และครอบครวัในการวางตวั การครองรกั แต่เป็นที่น่าสงัเกตว่า 
ในเรือ่งการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสพบว่า วยัรุน่จะไดร้บัอทิธพิลจากเพื่อนมากกว่าไดร้บัอทิธพิลจาก
พ่อแม ่ทัง้นี้กเ็พราะว่า ในวยัพฒันาการดงักล่าว วยัรุ่นจะเปลีย่นถ่ายจากการดูแลของพ่อแม่ไปใหค้ า
ส าคญักบัเพื่อนที่คบ บรรทดัฐานในกลุ่มเพื่อนและแรงกดดนัทีม่าจากกลุ่มเพื่อนจงึมคีวามส าคญัต่อ
ตวัวยัรุ่นเป็นอย่างมาก เพราะเพื่อนมอีิทธิพลต่อการท ากิจกรรม หรอืตัดสินใจใดๆ และมกัเป็น
แหล่งขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรกัและเพศสมัพนัธ์ โดยเพื่อนในกลุ่ม
เดยีวกนัมกัมลีกัษณะคล้ายๆกนั และมรีุ่นราวคราวเดยีวกนั ในช่วงวยัดงักล่าว วยัรุ่นมกัจะเลอืก
สื่อสารกบักลุ่มเพื่อนและใหเ้พื่อนเป็นแหล่งส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการสรา้งเจตคตใิน
การมเีพศสมัพนัธใ์นวยัรุน่รวมทัง้เรือ่งการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ดงันัน้จงึสรปุไดว้่าเพื่อนมอีทิธพิล
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ต่อเรื่องการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสทัง้ความคดิ การตดัสนิใจ และการกระท ามากกว่าอทิธพิลทีม่า
จากพ่อแม ่

สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นหนัง ละครในทวี ีนิตยสาร ซดี ีวดีโีอ โฆษณา และอนิเตอรเ์น็ต ก็
เป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้วยัรุ่นมเีพศสมัพนัธ์ไดเ้ช่นกนั โดยวยัรุ่นส่วนใหญ่จะใชส้ื่อเป็นแหล่งในการ
หาความรูเ้รือ่งเพศศกึษา ใชส้ื่อเพื่อกระตุน้อารมณ์ทางเพศ และเลยีนแบบรปูแบบการแสดงความรกั
เพื่อน ามาใช้กบัความรกัความสมัพนัธ์ของตนเอง มงีานวจิยัหลายชิ้นสนับสนุนผลการวจิยัข้างต้น 
เช่น โคไลน์; และคนอื่นๆ (Collins; et al. 2004) ไดศ้กึษาพบว่าวยัรุ่นรอ้ยละ 90 ทีดู่สื่อโทรทศัน์ทีม่ ี
เนื้อหาเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศมแีนวโน้มทีจ่ะเริม่มคีวามสมัพนัธท์างเพศมากกว่าวยัรุ่นทีไ่ม่ไดดู้
ถงึ 2 เท่า หรอืการศกึษาของสถาบนักุมารแพทยอ์เมรกิายงัพบว่า เนื้อหาข่าวสารในสื่อสารมวลชนที่
แสดงการมเีพศสมัพนัธ์อย่างไม่มคีวามรบัผดิชอบ เช่น ไม่ได้แสดงผลที่จะเกดิตามมานัน้ เป็นผล
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมด้านลบกบัวยัรุ่น เช่น การตัง้ครรภไ์ม่พงึประสงค ์การมเีพศสมัพนัธ์ ก่อนสมรส
หรอืการตดิเชือ้เอชไอว ีซึง่มกัจะถูกชกัจงูจากสื่อในท านองทีว่่า กจิกรรมทางเพศเป็นสิง่ทีย่อมรบักนั
โดยทัว่ไปหรอืเป็นของธรรมดาและมกีารท ากนัอย่างแพร่หลาย  ไม่ใช่เรื่องทีต่้องรบัผดิชอบมากมาย 
วยัรุน่ทีด่รูายการทีม่เีรือ่งเกีย่วพนักบัเรือ่งทางเพศจากโทรทศัน์มแีนวโน้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธม์ากกว่า
วยัรุน่ผูท้ีไ่มไ่ดด้ ูวยัรุน่ทีด่โูทรทศัน์มากๆ มกัจะมทีศันคตใินทางลบกบัการมพีรหมจรรย ์อนิเลน เอม็ 
ฮารท์ (บุญเสรมิ หุตระแพทย์; และคนอื่นๆ.2550 อ้างองิจาก Eileen M.Hart : 145) จงึปฏเิสธไดย้า
กว่าตวัแบบทีม่าจากสื่อมวลชนนัน้หากแสดงพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากเท่าไร กย็ิง่
ส่งผลท าใหว้ยัรุน่เลยีนแบบพฤตกิรรมนี้มากขึน้ไดเ้ช่นกนั 

นอกจากนี้สิง่แวดล้อม บรรยากาศต่างๆ เช่น การอยู่ตามล าพงั ค าพูดหวานๆ การเลา้โลม 
หรอื แอลกอฮอล ์กเ็ป็นอกีปจัจยัทีส่นับสนุนท าใหบุ้คคลพรอ้มหรอืยอมทีจ่ะมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส
ได้เช่นกนั มงีานวจิยัหลายชิน้สนับสนุนผลการศกึษาดงักล่าว เช่น งานวจิยัของ มไีวน์นี่; และคน
อื่นๆ (Mewhinney, Herold and Matica. 1995) ท าการศกึษากบันักเรยีนชาวแคนาดาทีเ่ดนิทางไป
พกัผ่อนช่วงปิดภาคเรยีน ที่รฐัฟลอรดิา โดยการสมัภาษณ์ และสนทนากลุ่ม พบว่า ในการเดนิทาง
ไปพกัผ่อนมกีารพกัอยู่ร่วมห้องเดยีวกนั มกีารจดังานเลี้ยง และมกีารดื่มแอลกอฮอล์ในปรมิาณที่
มาก รวมทัง้ยงัมกีารแนะน าใหม้เีพศสมัพนัธ ์นักเรยีนทัง้หมดมกีารรบัรูบ้รรทดัฐานเรื่องเพศสมัพนัธ ์
ว่าการอยูไ่กลบา้น หมายถงึมโีอกาสทีจ่ะมเีพศสมัพนัธไ์ดม้ากกว่าอยู่ทีบ่า้น หรอืการศกึษาของ อุดม
ศลิป์  ศรแีสงงาม  (สภาสงัคมสงัเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ 2531: 24) ได้
กล่าวถงึความรกัในวยัรุ่นตอนหน่ึงว่า ปจัจุบนั นิสติ นักศกึษา “พลดัถิน่”  มปีญัหาตัง้ครรภ์ไม่พงึ
ประสงคส์งูมาก เพราะการจากบา้นมาเรยีนในเมอืงใหญ่ เช่าหอพกัอยู่ โดยไม่มผีูดู้แล เดก็จงึมอีสิระ
พบปะกนัมากขึน้  หรอืการศกึษาของพรทพิย ์วงศ์เพชรสง่า (2528: 55) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการ
ยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสของนกัศกึษามหาวทิยาลยั พบว่านักศกึษาทีอ่ยู่หอพกั แฟลต 
และบา้นเช่า ยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนสมรสมากว่านกัศกึษาทีอ่าศยัอยูก่บับดิามารดา นอกจากนี้
งานวจิยัของเรณู เจรญิศร ี(2525: 47-48) ศกึษาทศันคตขิองนักเรยีนอาชวีศกึษาปีที่ 3 ในเขต
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กรุงเทพมหานครเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิ จ านวน 1,113 คน จาก 12 วทิยาลยั 
พบว่านักเรยีนที่พกัอาศัยอยู่กบับดิามารดามทีศันคติที่ค่อนไปในทางคดัค้านเกี่ยวกบัการคบหา
สมาคมกบัเพื่อนต่างเพศ การวางตวัต่อเพศตรงขา้ม และการปฏบิตัตินต่อกนัของชายและหญงิใน
ฐานะต่างๆ เช่นเดยีวกบันักเรยีนที่พกัอาศยัอยู่ในบ้านญาต ิส่วนนักเรยีนทีพ่กัอาศยัอยู่ทีอ่ื่นๆ เช่น
หอพกั หรอืบา้นเช่า จะมทีศันคตคิ่อนไปในทางสนบัสนุน ทัง้นี้เนื่องจากนกัเรยีนทีพ่กัอาศยัอยู่ทีอ่ื่นๆ
นัน้ มอีสิระในการปกครองตนเองจงึมโีอกาสทีจ่ะคบหาสมาคมกบัเพื่อนต่างเพศไดม้ากกว่านักเรยีน
ทีอ่าศยัอยู่กบับดิามารดาหรอืบา้นญาต ิซึ่งจะถูกควบคุมด้วยสายตาผูใ้หญ่ ไม่มอีสิระ และจากการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนของคะแนนเฉลีย่ทศันคตขิองนกัเรยีนในทุกกลุ่มตามลกัษณะทีพ่กัอาศยั จงึ
สรุปได้ว่าลกัษณะสถานที่พกัอาศยัขณะเรยีนมอีิทธพิลต่อทศันคติเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ 

ส่วนปจัจยัเรื่องแอลกอฮอล์ ผลการศึกษาก็สอดคล้องกบังานวจิยัของ เทมเพอร์และลี ่ 
(Temple and Leigh. 1992)  พบว่าการเมาส่งผลก่อใหเ้กดิการเริม่มเีพศสมัพนัธไ์ดสู้งทีสุ่ด ทัง้
ผูห้ญงิและผูช้ายจะมกีารดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการใชใ้นการเริม่ท าความรูจ้กั และมคีวามสมัพนัธ์
กนัต่อไป และการศกึษาของ เดสซเิดอรร์าโต้และคลาฟฟอรด์ (Desiderato and Crawford.1995) 
บ่อยครัง้ที่นักศึกษาออกไปข้างนอกบ้าน และมีการดื่มแอลกอฮอล์จะท าให้มีส่วนร่วมในการมี
เพศสมัพนัธแ์บบชัว่คราว 

สรุปได้ว่าพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสนัน้ เกิดขึน้ได้จาก 2 ปจัจยัหลกัๆ คอื 
ปจัจัยทางด้านบุคคล เช่น ความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ ทัศนคติต่อความรักและ
ความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ความรกัความสมัพนัธ์ทีผ่่านมา และปจัจยัสิง่แวดลอ้ม เช่น บรรยากาศ 
การอยู่กนัตามล าพงั ค าพูดหวานๆ การเล้าโลม แอลกอฮอล์ อิทธพิลจากเพื่อน และอทิธพิลจาก
สื่อมวลชน ซึ่งปจัจยัเหล่าน้ีเป็นตวัท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสได้ทัง้สิ้น ส่วน
อทิธพิลจากพ่อแม่จะมสี่วนส าคญัต่อเรื่องความรกัและความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในลกัษณะที่วยัรุ่น
เลอืกสงัเกตและเลยีนแบบการวางตวั การครองรกั การปฏบิตัตินต่อกนั และความห่วงใยกนั  

นอกจากปจัจยัต่างๆขา้งต้นทีผู่ว้จิยัไดแ้ยกน าเสนอเป็นคู่ ทีม่สี่วนในการก าหนดซึง่กนัและ
กนัของพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสแลว้ ผูว้จิยัยงัพบว่า เมื่อปจัจยัส่วนบุคคลรวมเขา้กบั
ปจัจยัสิง่แวดล้อม ยิง่จะเป็นปจัจยัที่ส่งเสรมิและสนับสนุนให้วยัรุ่นมพีฤติกรรมมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสสูงขึน้ดว้ย โดยพบขอ้แตกต่างระหว่างชายหญงิ กล่าวคอื ปจัจยัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างชายส่วน
ใหญ่มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสนัน่ก็คอื ปจัจยัความต้องการตามธรรมชาต ิแอลกอฮอล์และอทิธพิล
จากเพื่อน แต่ในกลุ่มตัวอย่างหญิงพบว่าปจัจยัที่ท าให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส คือ  ปจัจยัด้าน
ทศันคตต่ิอความรกั ปจัจยัดา้นบรรยากาศ และอทิธพิลจากเพื่อน  
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3. ปัจจยัความต้องการตามธรรมชาติ  แอลกอฮอล์และอิทธิพลจากเพ่ือนท่ี
สนับสนุนการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรสในกลุ่มตวัอย่างชาย   

ปจัจยัที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างชายส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสก็คอื ความต้องการตาม
ธรรมชาต ิแอลกอฮอล์ อทิธพิลจากเพื่อน โดยกลุ่มตวัอย่างชายได้แสดงความคดิเหน็ไปในทศิทาง
เดยีวกนัว่า จดุเริม่ต้นของการมเีพศสมัพนัธข์องผูช้ายเกดิจาก ความต้องการทางเพศตามธรรมชาต ิ
ทีเ่ป็นพืน้ฐานของผูช้ายทุกคน นอกจากนี้หากมโีอกาสไดด้ื่มแอลกอฮอล ์และไดร้บัแรงสนับสนุนจาก
เพื่อน กจ็ะยิง่ส่งเสรมิและสนบัสนุนการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสไดส้งูขึน้ เช่น 

นัท และเค คดิเห็นว่า หากมคีวามต้องการ ดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อนเชยีร์ก็จะเป็นแรง
สนบัสนุนใหม้เีพศสมัพนัธไ์ดม้ากขึน้  

นัท  “ปจัจยัที่ท าให้มเีซก็ซ์ ส าหรบัผมแล้ว เรื่องเมามาเป็นอนัดบัแรกเลย มนัท าให้เรา
กลา้ขึน้ สบายๆ สรา้งอารมณ์ได ้สว่นเพื่อนกม็อีทิธพิลกบัผมมากเหมอืนกนัในเรื่องความ
รกั อย่างเช่น ผมชอบผูห้ญงิคนนึง เพื่อนกจ็ะแซว จะช่วยขอเบอรใ์ห ้กระทัง่เรื่องบนเตยีง 
เรื่องเซก็ซ ์ในวงเหลา้พดูกนัอย่างสนุกเลย จะมาแนวเป็นมุข ข าๆกนัซะมากกว่าว่า “เมื่อ
คนืกูเอาท่านี้ เจ๋งเลยหวะ” “มงึลองแบบนี้บางด ิสุดยอด” “เมื่อคนืกูหนักเลย วนันี้ไม่ไหว
นะ” ,เค  “ปจัจยัทีท่ าใหม้เีพศสมัพนัธ ์คอื เบยีรเ์ยน็ๆ  กนิเหลา้กไ็ดคุ้ยกนั จากนัน้กไ็ปต่อ
กนั เหล้าท าใหม้นัมคีวามกล้าขึน้  หรอืเพื่อนติดต่อมาให ้แนะน าให้รูจ้กั คนนี้น่ารกั รุ่น
น้องก”ู  

 
4. ปัจจยัด้านทศันคติต่อความรกั  ปัจจยัด้านบรรยากาศ และอิทธิพลจากเพ่ือนท่ี
สนับสนุนการมีเพศสมัพนัธก่์อนสมรสในกลุ่มตวัอย่างหญิง  

ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลในด้านทศันคติต่อความรกั ปจัจยัด้านบรรยากาศและอิทธพิลจาก
เพื่อน   จะเป็นปจัจยัหลกัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอยา่งหญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสสูงขึน้ กลุ่มตวัอย่างหญงิ
ไดแ้สดงความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัว่า จุดเริม่ต้นของการมเีพศสมัพนัธข์องผูห้ญงิเกดิจากความรกัที่
มต่ีอผูช้ายก่อนเป็นอนัดบัแรก จากนัน้หากมเีรื่องของบรรยากาศ เช่น ค าพูด การอยู่ตามล าพงั หรอื
การเล้าโลม   กจ็ะเป็นตวักระตุ้นและผลกัดนัให้ผูห้ญงิยอมมเีพศสมัพันธก์บัผู้ชายได้ง่ายขึน้ อกีทัง้
การที่เพื่อนพูดเชียร์ หรือเปิดโอกาสให้ก็จะยิ่งเป็นตัวท าให้คล้อยตามหรือตัดสินใจให้ผู้หญิงมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสเพิม่ขึน้ เช่น กลุ่มตวัอยา่ง ว ิกุ๊ก บุ๋ม และหวาน  

ว ิ ตอ้งมรีกัน าก่อนถงึจะไปมอีะไรกบัใครได ้“ถ้าหนูไม่รกัหนูกไ็ม่ให้”......เพื่อน หนูว่ามี
อทิธพิลต่อเรื่องความรกันะ อย่างตอน   ม.ต้น ม.ปลาย ยงัจ าไดว้่าใครมแีฟนมารบัมา
ส่งนี่เท่นะ ใครๆก็อยากมี อยากเลียนแบบ , กุ๊ก “....บรรยากาศ เป็นตัวส าคญัเลย 
เพราะมนัสามารถท าใหเ้รามอีะไรกบัผูช้ายไดเ้ลย นอกจากนี้กค็งเป็นความคดิทีว่่า เรา
ชอบ เรารกัเคา้ ....หนูมองว่าอทิธพิลจากเพื่อนกม็สี่วนชกัจูง ท าใหเ้พื่อนดว้ยกนัคลอ้ย
ตามเหมือนกนั” , บุ๋ม  อะไรที่เป็นตัวท าให้เราตัดสนิใจมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ....
อารมณ์  บรรยากาศ ค าพดูหวานๆ การสมัผสั ค าว่ารกันะ .....” ตอนเดก็หนูเคยพูดกบั
ตวัเองว่า “ถา้ไม่แต่งงานหนูกจ็ะไม่ยอมมอีะไรกบัใคร” แต่สงัคมสิง่แวดลอ้มแถวนัน้มนั
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ไม่ใช่ เดก็ผูห้ญงิ 14-15 กผ็่านการมเีพศสมัพนัธก์นัมาแลว้ทัง้นัน้ เพื่อนกบ็อกว่า “มนั
เป็นไปไม่ได้หรอกบัสิง่ที่หนูคิด มงึอย่ามาติม๋นะ พวกกูจะมลีูกกนัอยู่แล้ว ”  หวาน  
“ปจัจยัที่ท าใหเ้ราตดัสนิใจมเีซก็ซก์บัใครสกัคน อย่างแต่ก่อนหนูจะแค่รกัอย่างเดยีวก็
ยอมแลว้  ...เพื่อนมอีทิธพิลต่อเรื่องความรกัของเราเหมอืนกนั เช่น เราพาแฟนมาให้
เพื่อนด ูถา้เพื่อนลงความเหน็กนัว่าไม่ชอบกนั เรากอ็าจจะต้องเลอืก เรากเ็ชื่อเพื่อนเลย
นะ กจ็ะห่างๆจากผู้ชายคนนัน้ไป เพราะทุกครัง้ที่หนูมแีฟน เพื่อนจะเหนือกว่าแฟน
ตลอด”    

จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่าปจัจยัที่ท าให้กลุ่มตวัอย่างชายส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรสนัน่ก็คอื ปจัจยัความต้องการตามธรรมชาติ แอลกอฮอล์และอิทธพิลจากเพื่อน แต่ในกลุ่ม
ตวัอย่างหญงิพบว่าปจัจยัทีท่ าใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนสมรส คอื ปจัจยัด้านทศันคตต่ิอความรกั ปจัจยั
ด้านบรรยากาศ และอิทธิพลจากเพื่อน หากพิจารณาความแตกต่างของปจัจยัที่น าไปสู่การมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส ทัง้นี้เนื่องจากพืน้ฐานความแตกต่างกนัเรือ่งทศันคต ิและจดุมุ่งหมายทางเพศ
อยา่งชดัเจนระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ กล่าวคอื ผูห้ญงิต้องการเพยีงความรกั ความโรแมนตกิ ความ
เอาใจใส่ รู้สึกอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ชิด โดยไม่มีความต้องการถึงขัน้มีเพศสัมพันธ์ หรือเรียกเป็น
ภาษาองักฤษว่า Romantic Love แต่ในทางกลบักนั วยัรุน่ชายมอีทิธพิลของฮอรโ์มนเพศทีรุ่นแรงท า
ใหค้วามสนใจจะมคีวามตอ้งการทางเพศหรอือารมณ์ทางเพศสงู และถูกกระตุ้นไดง้่าย ยิง่ถ้ามโีอกาส
สมัผสัทางกาย จะยิง่กระตุ้นความต้องการทางเพศจนถงึกบัต้องการมเีพศสมัพนัธ์ด้วยเสมอ หรอื
เรยีกเป็นภาษาองักฤษว่า Erotic Love ดงันัน้จากพื้นฐานความแตกต่างกนัเรื่องทศันคติ และ
จุดมุ่งหมายทางเพศ จงึท าให้ปจัจยัที่น าไปสู่การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของผู้ชายและผู้หญิงมี
แตกต่างกนั  

ในปจัจยัที่แตกต่างกนัดงักล่าว ยงัพบว่ามปีจัจยัทีส่่งเสรมิ และกระตุ้นใหท้ัง้วยัรุ่นชายและ
หญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสเหมอืนกนั คอื อทิธพิลจากกลุ่มเพื่อน  ซึง่ในวยัดงักล่าวตามพฒันาการ
ของวยัรุ่นพบว่า วยัรุ่นระยะนี้จะคบเพื่อนต่างเพศ เพื่อนในกลุ่มจะมอีทิธพิลต่อความประพฤตกิรรม
ของวยัรุ่นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะการพูด กรยิาท่าทาง และพฤติกรรม จนพยายาม
เลยีนแบบกนั  ดงันัน้จงึถอืได้ว่าเพื่อน มสี่วนส าคญัต่อพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ซึ่ง
กระบวนการเรยีนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบเพื่อน พบว่าวยัรุ่นได้ใช้กระบวนการเรยีนรูโ้ดยการ
สงัเกตจากตวัแบบเพื่อนครบทัง้ 4 ขัน้ มรีายละเอยีดแต่ละกระบวนการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ 

 
5. กระบวนการเรียนรู้โดยการสงัเกตจากตวัแบบ กบัพฤติกรรมการมีเพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสของวยัรุ่น  

แบนดรูา (Bandura, 1977) และ แบนดูรา (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ. 2550: 50-52; อ้างองิ
จาก Bandura ; 1989)  ไดอ้ธบิายกระบวนการทีส่ าคญัในการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตหรอืการเรยีนรู้
โดยตวัแบบว่ามทีัง้หมด 4 อย่างคอื กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า 
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(Retention)  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมอืนตวัอย่าง (Reproduction) กระบวนการการจงูใจ 
(Motivation)  

1. กระบวนการความใส่ใจ (Attention Process) พบว่า ในระยะของวยัรุ่น การรบัรูบ้รรทดั
ฐานในกลุ่มเพื่อนมคีวามส าคญัอย่างมาก เพราะเพื่อนมอีทิธพิลอย่างมากต่อการท ากิจกรรม หรอื
ตัดสินใจใดๆ และมกัเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความรกัและ
เพศสมัพนัธ ์โดยเพื่อนในกลุ่มเดยีวกนัมกัมลีกัษณะคลา้ยๆกนั และมรีุ่นราวคราวเดยีวกนั ฟิสเซอร์
และฟิสเซอร ์(สทิธพิงศ์ วงศ์ววิฒัน์. 2548: 23-24 อ้างองิจาก Fisher & Fisher. 1992) วยัรุ่นมกัจะ
เลอืกสื่อสารกบักลุ่มเพื่อนและใหเ้พื่อนเป็นแหล่งส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการสรา้งเจต
คตใินการมเีพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่น ดงันัน้เพื่อนจงึเป็นตวัแบบทีน่่าสนใจ น่าดงึดูด และน่าเลยีนแบบ 
วยัรุ่นจงึให้ความใส่ใจต่อสิ่งที่เพื่อนด้วยกันพูดหรือกระท า  ดงันัน้หากวยัรุ่นเลือกคบเพื่ อนที่มี
ลกัษณะรกัสนุก มองเรื่องเพศสมัพนัธ์เป็นเรื่องปรกตธิรรมดา หรอืยอมรบัพฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรส วยัรุ่นในกลุ่มเดยีวกนัก็จะมทีศันคติ หรอืพฤติกรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสตาม
เพื่อนทีค่บ เพื่อนจงึเป็นตวัแบบทีส่ าคญัของวยัรุน่ดว้ยกนั  

2. กระบวนการจดจ า (Retention Process)  ในกระบวนการนี้วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะจดจ าขอ้มลู
จากตวัแบบผ่านความสามารถทางปญัญา และโครงสรา้งทางปญัญาของผูส้งัเกต เรื่องเพศเป็นเรื่อง
ทีว่ยัรุน่สนใจตามพฒันาการของช่วงวยั ดงันัน้จงึเป็นเรื่องง่ายต่อการจดจ า ในขัน้ตอนนี้ผูว้จิยัพบว่า 
วยัรุน่เลอืกทีจ่ะจดจ าขอ้มลูเรือ่งความรกัความสมัพนัธ์ทางเพศผ่านการคุย แบบหยอกลอ้ โดยเฉพาะ
ในวงสุรา การสนทนาเป็นในแบบสนุกสนานในลกัษณะเป็นกนัเองระหว่างเพื่อนกบัเพื่อนด้วยกนั 
เรือ่งเพศทีม่กัสนทนา เช่น ลลีาท่าทาง ความถีใ่นการมเีพศสมัพนัธ ์กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้มลูดงันี้  

นัท  “เพื่อนกม็อีทิธพิลกบัผมมากเหมอืนกนัในเรื่องความรกั อย่างเช่น ผมชอบผูห้ญิง
คนนึง เพื่อนกจ็ะแซว จะช่วยขอเบอร์ให ้หรอืไปนัง่ร้านเหล้ากนั สายตาเหล่ๆไปที่โต
ขา้งๆ กม็แีอบแซวๆกนัอยุ่แลว้ หรอืแมน้กระทัง่เรื่องบนเตยีง เรื่องเซก็ซ ์ในวงเหลา้พูด
กนัอย่างสนุกเลย จะมาแนวเป็นมุข ข าๆกนัซะมากกว่าว่า “เมื่อคนืกูเอาท่านี้ เจ๋งเลย
หวะ” “มงึลองแบบนี้บางด ิสดุยอด”  “เมื่อคนืกหูนกัเลย วนัน้ีไม่ไหวนะ” 
ใหญ่  “เพื่อน วงผมกค็ุยกนัเรื่องนี้เหมอืนกนั คุยเรื่องเซก็ซ ์ว่าเมื่อคนืมอีะไรกบัแฟน  
ไดแ้ลว้นะ คนน้ีฟนัแลว้ เดด็มัย้คนน้ี ลลีาไดห้รอืเปล่า กค็ุยกนัทุกเรื่อง” 
วฒัน์  เรื่องการมเีพศสมัพนัธก์่อนรส ผมกม็แีชรก์บัเพื่อนๆบา้งเหมอืนกนั ในแง่ “กูได้
แลว้นะ” มนัสือ่ใหเ้พื่อนไดรู้ว้่าเราเป็นเจา้ของแลว้นะผูห้ญงิคนนี้ ส่วนเพื่อนๆกม็มีาเล่า
เหมอืนกนัประมาณว่า “เป็นนกัล่า” ประมาณว่าวนัน้ีกเูกบ็สกอรก์ารมเีพศสมัพนัธม์ากกี่
ครัง้ เยอะเท่าไหร่  กูผ่านมากี่คนกี่คนแล้ว พอเพื่อนๆพูดกนัอย่างนี้ เยอะเข้า ผมว่า
เพื่อนกม็อีทิธพิลมากเหมอืนกนั เช่น เวลาเพื่อนบอก      “คนนี้กูไดแ้ลว้ คนโน่นกูกไ็ด้” 
ท าใหเ้รายอ้นมาดแูฟนเราเหมอืนกนัว่า ท าไมเรายงัไม่มอีะไรกบัแฟนเราซกัท ีผมว่ามนั
เหมอืนข่มกนัในกลุ่มผู้ชาย เหมอืนพูดว่า “มงึนี่คบกนัมาตัง้นานมงึยงัไม่ได้หรอ มงึไม่
กล้าหรอ” อะไรประมาณนี้ครับ ผมว่าเพื่อนก็เป็นตัวชักจูงเราให้เรามีเพสสมัพันธ์
เหมอืนกนั 
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3. กระบวนถอดแบบ (Production Process) เป็นกระบวนการทีผู่ส้งัเกตแปลงสญัลกัษณ์ที่
เกบ็จ าไว้มาเป็นการกระท า ซึ่งจะกระท าไดด้หีรอืไม่นัน้ย่อมขึน้อยู่กบัสิง่ที่จ าไดใ้นการสงัเกตการณ์
กระท าของตนเอง พบว่าในกระบวนการนี้วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะท าในสิง่ทีเ่คยจ าไดต้อนเพื่อนไดเ้ล่า หรอื
บอกไว ้ทัง้นี้เพื่อทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัในกลุ่มเพื่อนดว้ยกนัอกีดว้ย  

เค  “เพื่อนพดูกนัว่า “กูมอีะไรกบัผูห้ญงิแลว้นะ” “มงึนี่ยงัเวอรจ์ิน้อยู่หรอ” บางทเีราอยู่ใน
กลุ่มเพื่อนผูช้าย เพื่อนๆมนักบ็บีๆเรา เรากต็อ้งรบีๆมจีงัหวะตอนไหนกูกต็้องเอาละ เพื่อ
จะไดเ้อามาคุยกบัเพื่อนไดบ้า้ง”   
ว ิ “เพื่อน หนูว่ามอีทิธพิลต่อเรื่องความรกันะ อย่างตอนม.ต้น ม.ปลาย ยงัจ าไดว้่าใครมี
แฟนมารบัมาสง่นี่เทหน์ะ ใครๆกอ็ยากม ีอยากเลยีนแบบ อยากมแีฟนบา้งเหมอืนกนั” 
4. กระบวนการเสรมิแรงและการจงูใจ (Reinforcement and motivation Process)  พบว่า

การทีเ่พื่อนพูดคุย หยอกลอ้ พูดข่มกนัในวงสนทนา เป็นการเสรมิแรงและจูงใจใหเ้พื่อนที่ยงัไม่เคย
ผ่านการมเีพศสมัพนัธ ์มเีพศสมัพนัธไ์ดห้ากมโีอกาส  

นทั  “เมื่อคนืกเูอาท่านี้ เจ๋งเลยหวะ” “มงึลองแบบนี้บางด ิสดุยอด” 
วฒัน์  “พอเพื่อนๆพูดกนัอย่างนี้ เยอะเขา้ ผมว่าเพื่อนกม็ีอทิธพิลมากเหมอืนกนั เช่น 
เวลาเพื่อนบอกคนนี้กไูดแ้ลว้ คนโน่นกกูไ็ด ้ท าใหเ้ราย้อนมาดแูฟนเราเหมอืนกนัว่า ท าไม
เรายงัไม่มอีะไรกบัแฟนเราซกัท ีผมว่ามนัเหมอืนข่มกนัในกลุ่มผูช้าย เหมอืนพูดว่า มงึนี่
คบกนัมาตัง้นานมงึยงัไม่ไดห้รอ มงึไม่กลา้หรอ อะไรประมาณนี้ครบั ผมว่าเพื่อนกเ็ป็นตวั
ชกัจงูเราใหเ้รามเีพศสมัพนัธเ์หมอืนกนั” 
จะเหน็ไดว้่า กระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตหรอืการเรยีนรูโ้ดยตวัแบบว่ามทีัง้หมด 4 

กระบวนการ คอื กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า (Retention)  
กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมอืนตวัอย่าง (Reproduction) กระบวนการการจงูใจ (Motivation) 
จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า วยัรุ่นไดเ้ลอืกกระบวนการเรยีนรูท้างสงัคมโดยการสงัเกตจากเพื่อน มา
เป็นตัวแบบในเรื่องความรกัและการมีเพศสมัพันธ์ก่อนสมรสมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย 
ปรกึษากนัในเรื่องความรกั รวมทัง้หากเป็นเพื่อนที่สนิทก็จะมกีารพูดคุยเรื่องเพศสมัพนัธ์กนัอย่าง
เปิดเผย โดยผ่านทุกกระบวนการของเรยีนรูโ้ดยการสงัเกต   

นอกจากนี้ยงัพบว่าวัยรุ่นใช้กระบวนการเรยีนรู้โดยการสังเกตตัวแบบจากพ่อแม่และ
ครอบครวั ในเรื่องความรกัความสมัพนัธ์ โดยวยัรุ่นจะเลยีนแบบพฤตกิรรมการครองรกักนัของพ่อ
และแม ่เมือ่วยัรุน่มคีนรกักจ็ะน าพฤตกิรรมทีไ่ดเ้หน็จากพ่อและแม่ เช่น การดูแลกัน ความห่วงใยกนั 
การปฏบิตัิตนต่อกนั มาใช้กบัความรกัของตน โดยพบในกระบวนการกระบวนการความเอาใจใส่ 
(Attention) กระบวนการจดจ า (Retention)  กระบวนการพฤตกิรรมเหมอืนตวัอย่าง (Reproduction) 
และกระบวนการการจงูใจ (Motivation) ในบางคน เช่น  

ใหญ่ “ต้นแบบความรกั กค็อื พ่อแม่ เพราะผมว่าพ่อแม่ผมไม่ได้เป็นคนเจา้ชู ้มนัหล่อ
หลอมใหผ้มคบผูห้ญงิคนไหนผมกค็บคนเดยีว ไม่เคยคบซอ้น สิง่นี้คงไดม้าจากพ่อแม่ที่
เป็นตวัแบบทีด่ใีหผ้ม” .....ว ิ“หนูจะดทูีก่ารว่างตวัของพ่อมากกว่า พ่อแม่หนูกไ็ม่ใช่เป็น
คู่หวานนะ ทะเลาะกนักบ็่อย แต่พ่อเป็นคนไม่เจา้ชู ้ปากรา้ย แต่เอาใจใสแ่ม่ แลว้แม่กไ็ม่
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เคยมเีรื่องผู้ชายคนอื่นนอกจากพ่อเขา้มาเลย” ตา “ต้นแบบความรกั ครอบครวัมสี่วน
ส าคญัมาก ในทุกด้านทัง้ความคดิ ความรูส้กึ การกระท า มนักซ็มึซบัมาเรื่อยๆ ตัง้แต่
เดก็ๆ”.....  ออฟ “พ่อกบัแม่หนูกด็ูเป็นห่วงเป็นใยกนัด ีเขากจ็ะคิดถึงใจของอกีคนนึง 
ทัง้ๆที่ก่อนหน้านี้เขาก็แต่งงานโดยที่ไม่ได้รกักนัมาก่อน หนูก็คิดว่าถ้าอนาคตหนูมี
ความรกัหนูกอ็ยากประคบัประคองไปใหเ้หมอืนพ่อแม่ ปู่ย่า หรอืคนสมยัก่อน ทีเ่ขาอยู่
กนัยาว”..... วฒัน์  “พ่อจะรกัแม่มากครบั เงนิทองกไ็ม่เคยมายุ่งเกีย่ว พ่อจะให้แม่ เป็น
คนเกบ็ พ่อหามาไดก้ใ็หแ้ม่หมดเลย เคา้อยากไดอ้ะไรกจ็ะค่อยไปเอาทีแ่ม่ไปซือ้ เวลา
พ่อแม่แสดงออกความรกักนั มนักท็ าใหผ้มอยากเอาพ่อแม่เป็นตวัอย่างของผม มนัเป็น
ไอดอลของผมเลย” ะ .......เค “ต้นแบบในเรื่องความรกัของผมคอืพี่ชาย เขาสอนผม
หลายเรื่อง พาไปเทีย่วลงอ่างหาประสบการณ์ ยสอนผมใหผ้มรูจ้กัสรรีะผูห้ญงิ เช่น คน
เตี้ยๆตนัๆ จะเซก็ซ์จดันะ......บุ๋ม “มแีต่กบัป้าทีจ่ะคอยบอกใหป้้องกนัใหด้ ีเดีย๋วน้ีโรค
มนักเ็ยอะ ประมาณน้ี” 

ส่วนกระบวนการเรยีนรูโ้ดยตวัแบบจากสื่อมวลชนในเรื่องความรกัความสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะ
เป็น           ใชส้ื่อในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ คน้หาขอ้มลูเรื่องเพศ รวมทัง้เลยีนแบบคู่รกัในตวั
ละคร โดยพบในกระบวนการกระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า (Retention) 
กระบวนการพฤตกิรรมเหมอืนตวัอย่าง (Reproduction) และกระบวนการการจงูใจ (Motivation) ใน
บางครัง้เมือ่มโีอกาส เช่น  

หนึ่ง “อย่างอทิธพิลจากละครในทวี ีฉากเลฟิซนี ผมว่ามสี่วนท าใหว้ยัรุ่นเลยีนแบบไดเ้ลย
นะ เดก็ดบู่อยๆมนักต็อ้งอยากรูอ้ยากลอง” ....บาส “ไม่ว่าทวี ีภาพวาบหววิ โชวเ์นิน แต่ง
น้อยชิน้ อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ โฆษณาแฝงต่างๆ ดวีดี ีวซีดี ีมนักระตุน้ความต้องการเราหมด
แหละ”... ,พงษ์ “อย่างหนงัในซดีโีป๊ บางทดีแูลว้กเ็กบ็มคีดิ บางทกีม็เีอามาเลยีนแบบบา้ง 
หรอืบางทีผมกห็าความรู้เรื่องเพศว่าเขาท ากนัอย่างไงจาก  หนังเอ็กซ์บ้าง ผมว่าสื่อมี
อทิธพิลต่อเรื่องเซก็ซม์ากเหมอืนกนัโดยเฉพาะผูช้าย”  ,บุ๋ม “ในหนัง มฉีากซึง้ๆ บางทกี็
อยากใหแ้ฟนมาท าอย่างนี้กบัเราบา้ง หรอือย่างเฟสบุ๊ค คลปิต่างๆทีเ่อามาโพสต์ บางที
ดูๆ กซ็มึซาบขอ้มลูไดเ้หมอืนกนั การหาความรูห้นูจะอ่านหนงัสอืเรื่องเพศสมัพนัธ ์เช่นใน
นิตยสาร หนงัสอืกอ็สซปิดารา ทีม่ปีรกึษาเรื่องเซก็ซ ์อย่างนี้ดอีย่างนี้ไม่ด ีท่าโน่นไม่ดี....”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
สรปุกระบวนการเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศผ่านตวัแบบโดยการสงัเกตพบว่า วยัรุ่นไดเ้ลอืกเลยีนแบบ

จาก                                         เพื่อนมากทีสุ่ด โดยผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้รื่องเพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสโดยการสงัเกตจากตวัแบบทัง้หมด 4 กระบวนการ คอื กระบวนการความเอาใจใส่ 
(Attention) กระบวนการจดจ า (Retention)  กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมอืนตวัอย่าง 
(Reproduction) กระบวนการการจงูใจ (Motivation) ส่วนกระบวนการเรยีนรูเ้รื่องเพศสมัพนัธก่์อน
สมรสโดยการสงัเกตจากตวัแบบจากพ่อแม่ พี่ชาย และสื่อมวลชน พบว่า วยัรุ่นส่วนใหญ่ก็ได้ผ่าน
กระบวนการเรยีนรูเ้รื่องเพศครบทัง้ 4 กระบวนการเช่นกนั   แต่ในกลุ่มตวัอย่างบางคนยงัอยู่ในขัน้
กระบวนการความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า (Retention) เพราะยงัไม่มโีอกาส หรอื
สถานการณ์ทีย่งัไมพ่รอ้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม   
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อยา่งไรกต็าม กถ็อืไดว้่าวยัรุ่นทุกคนไดผ้่านกระบวนการเรยีนรูจ้ากการสงัเกตจากตวัแบบ
ทัง้จากเพื่อน พ่อแม่ และสื่อมวลชน เพราะตามแนวคดิการเรยีนรูท้างสงัคมของแบนดูร่า จะเน้นที่
การเปลี่ยนแปลงที่พฤตกิรรมภายใน โดยไม่จ าเป็นต้องมกีารแสดงออก เพราะการได้มาซึ่งความรู้
ใหม่ๆ  (Acquired) กถ็อืว่าการเรยีนรูไ้ดเ้กดิขึน้แลว้แมน้ว่าจะยงัไมม่กีารแสดงออกกต็าม เพราะ แบน
ดูร่าถอืว่าบุคคลนัน้ไดจ้ดจ า และเมื่อมโีอกาสทีเ่หมาะสม บุคคลนัน้กพ็รอ้มจะน าสิง่ทีไ่ดจ้ดจ า แสดง
ออกมา นัน่กค็อื เกดิการเรยีนรูข้ ึน้แล้วนัน่เอง (สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษติ.2553 : 48 ) จงึสรุปไดว้่า 
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ เกดิได้จากการเรยีนรูจ้าก
ตวัแบบทัง้ตวัแบบที่มชีวีติ ได้แก่ เพื่อน พ่อแม่ ครอบครวัและตวัแบบไม่มชีวีติ ได้แก่ สื่อมวลชน 
เช่น ซดี ีโทรทศัน์ โฆษณา นิตยสาร และเว็บต่างๆ โดยที่วยัรุ่นเลอืกที่จะเรยีนรู้พฤติกรรมการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสตามตวัแบบจากเพื่อนมากทีสุ่ด 
 
6. สรปุผลการวิจยั  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูทัง้หมดขา้งต้น ผูว้จิยัสามารถสรุปความหมายทีไ่ดจ้ากมุมมองของ
กลุ่มตัวอย่างชายและหญิงในงานวิจัยครัง้นี้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส คือ พฤติกรรมที่
ตอบสนองความตอ้งการทางเพศตามธรรมชาต ิเป็นเรือ่งปรกตธิรรมดา และไม่ใช่เรื่องทีผ่ดิ เป็นสทิธิ
เท่าเทยีมระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิทีจ่ะกระท าพฤตกิรรมดงักล่าว อกีทัง้การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส
ยงัช่วยใหค้นทีเ่ป็นแฟนกนัสนิทกนัมากขึน้ ไดศ้กึษาเรยีนรูนิ้สยัเบือ้งลกึกนัก่อนแต่งงาน และปจัจุบนั
สงัคมทัว่ไปยอมรบัการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส แต่ยงัพบขอ้แตกต่างบนสทิธทิี่เท่าเทยีมกนักบัการ
ยอมรบัในพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของผูช้ายและผูห้ญงิ กล่าวคอื ผูห้ญงิยงัคงต้องอยู่
ในกรอบของประเพณี สภาพสงัคมไทย หากมองตามแนวคดิบรรทดัฐานเรื่องเพศ (Sexuality Norm 
Concept ) พฤตกิรรมทางเพศของผู้หญงิถูกจ ากดัอยู่ในกรอบบรรทดัฐานแบบประเพณีนิยมการมี
เพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานจะถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิความเชื่อ ซึง่ท าใหผู้้หญงิจะไดร้ ับ
การอบรมใหร้ะมดัระวงัและส ารวมเรือ่งเพศ รวมทัง้การแสดงออกในเรื่องเพศกย็งัไม่เท่าเทยีมกนักบั
ผูช้าย       

นอกจากนี้ยงัพบขอ้แตกต่างของรปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสของกลุ่มตวัอย่างชาย
และกลุ่มตวัอย่างหญงิ คอื  ผู้หญงิส่วนใหญ่จะมรีูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสในรปูแบบการ
ยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธเ์มื่อมคีวามรกั (Permissiveness With Affection ) คอื การยอมรบัการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรสว่าเป็นสิง่ทีถู่กต้องภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น ต้องมคีวามรกั หรอืชอบกนั
อย่างมาก ส่วนผู้ชายจะมรีูปแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรสในแบบมาตรฐานเชงิซ้อน (Double 
Standard) คอื การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเรื่องสามารถยอมรบัได้ในฝ่ายชาย และยงัพบว่า
ทศันคตเิรื่องความรกัและเพศสมัพนัธข์องกลุ่มตวัอย่างชายและกลุ่มตวัอย่างหญงิกม็คีวามแตกต่าง
กนัอย่างชดัเจน กล่าวคอื ผู้หญงิส่วนใหญ่คดิว่าการมเีพศสมัพนัธค์อื การแสดงความรกั หรอืยอมมี
เพศสมัพนัธ์กเ็พราะ ความรกัแต่ในทางกลบักนัพบว่าผู้ชายคดิว่าการมเีพศสมัพนัธ์ คอื การระบาย
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ออกซึง่ความใคร ่ความตอ้งการทางเพศ ซึง่ความแตกต่างดงักล่าวนี้หากพจิารณาตามหลกัจติวทิยา
พฒันาการ ตามแนวคดิพื้นฐานเรื่องเพศของฟรอยด์ จะพบว่า ผู้ชายและผู้หญิงมจีุดมุ่งหมายทาง
เพศแตกต่างกนั  ในเพศชายจะมจีุดมุ่งหมายขององคป์ระกอบทางร่างกายและกามารมณ์ (Physical 
and sexual) คอื ความตอ้งการทีจ่ะปลดปล่อยเซลลส์บืพนัธุ ์รว่มกบัความสุขความพอใจของร่างกาย
มากกว่าผูห้ญงิ ส่วนในเพศหญงิจะมอีงคป์ระกอบดา้นจติใจ (Psychic) เป็นองคป์ระกอบดา้นความ
รกัและผูกพนัรกัใคร่มากกว่าผู้ชาย จากพื้นฐานทางเพศดงักล่าวจงึท าให้ผู้ชายและผู้หญงิมคีวาม
แตกต่างกนัทัง้ทศันคตใินเรือ่งความรกัความสมัพนัธ ์รปูแบบมาตรฐานทางเพศก่อนสมรส และการมี
พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส  

ปจัจยัที่ท าใหว้ยัรุ่นชายและหญงิมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส คอื ปจัจยัทางด้านบุคคล ไดแ้ก่ 
ความต้องการทางเพศตามธรรมชาต ิทศันคตต่ิอความรกัและความสมัพนัธ์ ประสบการณ์ความรกั
ความสมัพนัธท์ีผ่่านมา และปจัจยัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ บรรยากาศ การอยู่กนัตามล าพงั ค าพูดหวานๆ 
การเล้าโลม แอลกอฮอล์ อทิธพิลจากเพื่อน และอทิธพิลจากสื่อมวลชน เป็นทีน่่าสงัเกตว่าถงึแมพ้่อ
แม่จะวางตวัเป็นแบบอย่างทีด่ีใหก้บัวยัรุ่นในเรื่องความรกัความสมัพนัธ ์แต่พ่อแม่กลบัไม่มอีทิธพิล
ต่อวยัรุน่ในเรือ่งการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ทัง้นี้เนื่องจากพฒันาการในช่วงวยัดงักล่าวเป็นช่วยวยั
เปลีย่นถ่ายจากการดแูลจากพ่อแม่ไปสู่เพื่อน วยัรุ่นจะไดร้บับรรทดัฐานจากกลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก 
เพื่อนจงึสามารถเขา้มามอีทิธพิลต่อการความคดิ การตดัสนิใจ เป็นแหล่งขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัเรื่อง
เพศ รวมทัง้การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสมากกว่าอิทธพิลจากพ่อและแม่ อย่างไรก็ตามวยัรุ่นก็ยงั
เลอืกจะสงัเกตและเลยีนแบบการวางตวั การดแูลเอาใจใส่ และการปฏบิตัตินต่อกนัของพ่อแม่มาปรบั
ใชก้บัคนรกัของตน  

ผูว้จิยัยงัพบว่า เมือ่ปจัจยัส่วนบุคคลรวมเขา้กบัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม ยิง่จะเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิ
และสนับสนุนให้วยัรุ่นมพีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสสูงขึน้ด้วย โดยพบขอ้แตกต่างระหว่ าง
ชายหญงิ กล่าวคอื ปจัจยัทีท่ าใหก้ลุ่มตวัอย่างชายส่วนใหญ่มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสนัน่กค็อื ปจัจยั
ความตอ้งการตามธรรมชาต ิแอลกอฮอลแ์ละอทิธพิลจากเพื่อน แต่ในกลุ่มตวัอย่างหญงิพบว่าปจัจยั
ที่ท าให้มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส คือ  ปจัจยัด้านทศันคติต่อความรกั ปจัจยัด้านบรรยากาศ และ
อทิธพิลจากเพื่อน ทัง้นี้เพราะทศันคตแิละจดุมุง่หมายทางเพศทีแ่ตกต่างกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ  

ในส่วนกระบวนการเรยีนรูโ้ดยการสงัเกตจากตวัแบบ 4 กระบวนการ คอื กระบวนการ
ความเอาใจใส่ (Attention) กระบวนการจดจ า (Retention)  กระบวนการแสดงพฤตกิรรมเหมอืน
ตวัอย่าง (Reproduction) กระบวนการการจงูใจ (Motivation) พบว่า พฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสของวยัรุ่นในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ เกิดได้จากการเรยีนรู้จากตวัแบบทัง้ตวัแบบที่มชีวีติ 
ได้แก่ เพื่อน พ่อแม่ ครอบครวัและตวัแบบไม่มชีวีติ ได้แก่ สื่อมวลชน เช่น ซดี ีโทรทศัน์  โฆษณา 
นิตยสาร และเวบ็ต่างๆ โดยที่วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะเรยีนรูพ้ฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสตามตวั
แบบจากเพื่อนมากทีสุ่ด ซึง่พบว่า วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะพูดคุยและปรกึษาเพื่อนในเรื่องความรกั และหาก
เป็นเพื่อนทีส่นิทกจ็ะมกีารพูดคุยกนัเรื่องเพศสมัพนัธก์นัอย่างเปิดเผย เพื่อนยงัมสี่วนช่วยในการจบี 
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พจิารณาคนทีเ่พื่อนเลอืกจะคบเป็นแฟนดว้ย ส่วนพ่อแม่และครอบครวั วยัรุ่นเลอืกทีจ่ะน าพฤตกิรรม
ทีไ่ดเ้หน็จากพ่อและแม ่เช่น การวางตวั การดแูลกนั ความห่วงใยกนั การปฏบิตัตินต่อกนั มาปรบัใช้
กบัคนรกัของตนเอง ส่วนสื่อมวลชน วยัรุ่นจะใชส้ื่อในการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ คน้หาขอ้มลูเรื่อง
เพศ รวมทัง้เลยีนแบบวธิกีารแสดงความรกั และเลยีนแบบคู่รกัในตวัละคร 
 
7. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั   
1. จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า วยัรุ่นชายหญงิต่างยอมรบัว่า การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส

เป็นเรื่องปรกตธิรรมดา เป็นสทิธเิท่าเทยีมกนัระหว่างผูช้ายและผูห้ญงิ แต่พบขอ้แตกต่างบนสทิธทิี่
เท่าเทยีม คอื ภายใต้บรรทดัฐานทางสงัคมไทย พฤตกิรรมทางเพศของผู้หญงิถูกจ ากดัอยู่ในกรอบ
บรรทดัฐานแบบประเพณนีิยมการมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานจะถอืเป็นพฤตกิรรมเสยีหายและละเมดิ
ความเชื่อ ซึง่ท าใหผู้้หญงิจะไดร้บัการอบรมใหร้ะมดัระวงัและส ารวมเรื่องเพศ รวมทัง้การแสดงออก
ในเรื่องเพศก็ยงัทีไ่ม่เท่าเทยีมกนักบัผู้ชาย ดงันัน้ผู้ชายจงึควรเป็นสุภาพบุรุษ โดยให้เกยีรตผิู้หญงิ  
และผูห้ญงิกค็วรระมดัระวงัและแสดงออกในเรือ่งเพศอยา่งเหมาะสม   

2. จากการศกึษาครัง้นี้พบว่า อายุเริม่ต้นทีม่เีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของวยัรุ่นชาย คอื 14 
ปี และวยัรุ่นผูห้ญงิ คอื 16 ปี ดงันัน้สถานศกึษาควรส่งเสรมิความรูใ้นเรื่องความรกัและเพศศกึษาที่
ถูกต้องและมเีน้ือหาที่เหมาะสมกบัพฒันาการของวยัรุ่นไทยในปจัจุบนั โดยเริม่ตัง้แต่วยัรุ่นตอนต้น 
เพื่อลดปญัหาจากการมเีพศสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้  

3. จากการศึกษาพบว่า ความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ เป็นปจัจยัส าคญัที่เป็น
ตวักระตุ้นและสนับสนุนใหว้ยัรุ่นชายมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส ดงันัน้จงึควรใหว้ยัรุ่นมคีวามรูเ้ท่าทนั
อารมณ์ความต้องการของตนเอง และเรยีนรู้วิธจีดัการอารมณ์ความต้องการของตนเอง เพื่อลด
ปญัหาจากการมเีพศสมัพนัธ์ เช่น เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ และการ
ตัง้ครรภก่์อนวยัอนัควร เป็นตน้ 

4. จากการศกึษาพบว่า แอลกอฮอล์ เป็นปจัจยักระตุ้นท าใหว้ยัรุ่นชายมคีวามกลา้ ขาดสติ
และมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส ดงันัน้จงึควรใหว้ยัรุ่นหลกีเลีย่งการดื่มแอลกอฮอล์ในปรมิาณทีม่ากเกนิ
ความเหมาะสม เพื่อลดการมเีพศสมัพนัธใ์นขณะทีข่าดสต ิ 

5. จากการศกึษาพบว่า ทศันคตต่ิอความรกัและบรรยากาศ เช่น การอยู่ล าพงัสองต่อสอง 
ค าพูดหวานๆ การเล้าโลม เป็นปจัจยัส าคญัส่งเสรมิและสนับสนุนให้วยัรุ่นหญงิมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส ดังนั ้นจึงควรส่งเสริมให้วัยรุ่นหญิงรู้จ ักป้องกันตัวเองจากสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธแ์ละทกัษะปฏเิสธผูช้ายในกรณทีีถู่กขอมเีพศสมัพนัธอ์ยา่งถูกวธิ ี 

6. จากการศึกษาพบว่า เพื่อนจะมอีิทธพิลอย่างมากต่อวยัรุ่นทุกคนในเรื่องความรกัและ
ความสมัพนัธ ์ดงันัน้พ่อแม ่ผูป้กครองจงึควรใหข้อ้คดิ ค าแนะน าในการเลอืกคบเพื่อนว่าลกัษณะของ
เพื่อนทีด่เีป็นเช่นไรใหก้บัวยัรุน่  
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7. จากการศกึษาพบว่า วยัรุ่นชายและหญงิจะสงัเกตการวางตวั การดูแลกนั ความห่วงใย
กนั และการปฏบิตัตินต่อกนัพ่อแม่ ดงันัน้พ่อแม่จงึควรเป็นแบบอย่างที่ดใีนการครองรกั และการ
สรา้งครอบครวัทีอ่บอุ่นใหก้บัวยัรุน่ในอนาคต  

8. จากการศกึษาพบว่าสื่อมวลชน เช่น ซดี ีโทรทศัน์ โฆษณา นิตยสาร และเวบ็ต่างๆ จะ
เป็นตวักระตุ้นอารมณ์ทางเพศ  เป็นแหล่งคน้หาขอ้มลูเรื่องเพศ และวยัรุ่นยงัสามารถเลยีนแบบวธิี
แสดงความรกัที่ผ่านมาจากสื่อ ดงันัน้พ่อแม่ ผู้ปกครอง จงึควรให้ค าแนะน า เลอืกสื่อที่เหมาะสม
ใหก้บัช่วงวยัของวยัรุน่ รวมทัง้ผูผ้ลติสื่อควรตระหนกัและระมดัระวงัในการน าเสนอสื่อใหก้บัผูบ้รโิภค 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป  
1. ควรมกีารศกึษาดว้ยระเบยีบวธิวีจิยัคุณภาพเพิม่มากขึน้ในปจัจยัดา้นต่างๆส่งผลต่อการ

มเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสในหลากหลายแง่มุม เพื่อน ามาใช้อธบิายร่วมกบังานวจิยัเชงิปรมิาณทีม่อียู ่
เช่น ปจัจยัส่วนบุคคล ด้านสตปิญัญา การควบคุมตนเอง การกบักบัตนเอง การรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเอง แรงจงูใจ บุคลกิภาพ สุขภาพจติ การเหน็คุณค่าในตนเอง เป็นตน้ ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม เช่น 
การอบรมเลีย้งด ูลกัษณะของสถานศกึษา สถานทีพ่กัอาศยั เป็นตน้  

2. ควรศกึษาการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสขยายไปในกลุ่มตวัอย่างอื่นเพิม่เตมิ เช่น วยัรุ่น
ตอนต้น วยัรุ่นตอนกลาง วยัรุ่นทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบการศกึษา หรอืวยัรุ่นที่ไม่เคยมเีพศสมัพนัธ์ก่อน
สมรส เพื่อทราบถงึความหมายหรอืปจัจยัทีน่ าไปสู่การมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสทีห่ลากหลายขึน้  

3. ควรศกึษาวจิยัว่าเหตุปจัจยัใดที่วยัรุ่นไม่มเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรส เพื่อจะได้แง่มุมที่
ครบถ้วนว่าอะไรเป็นปจัจัยสาเหตุ ปจัจัยสนับสนุน ปจัจัยขัดขวางหรือปจัจัยป้องกันการมี
เพศสมัพนัธก่์อนสมรส 

 4. ควรศกึษาใหค้รอบคลุมมากขึน้ โดยการมสี่วนรว่มเขา้ไปพดูคุย กบัครอบครวั โรงเรยีน 
และชุมชนทีว่ยัรุน่ทีม่พีฤตกิรรมมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสอาศยัอยู ่เพื่อจะไดเ้ขา้ใจปญัหา สาเหตุ และ
ท าใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีส่มบรูณ์มากขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

บรรณานุกรม 
 

กรรณกิาร ์ เศรษฐ.ี  (2553).  การเปรยีบเทยีบเจตคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสของวยัรุน่

ชายหญงิตอนต้นและตอนปลาย.  วทิยานิพนธ ์ศศ.ม.  (จติวทิยา).  กรงุเทพฯ: บณัฑติ

วทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

กฤตยา  อาชวนจกุล.  (2554, 20-21 มถุินายน ).  หมดสมยั “รกันวล” ไทยสู่อยูก่่อนแต่ง.             

เอก็ซไ์ซทไ์ทยโพสต.์  หน้า 1-4  

การส ารวจของดเูรก็ โกบลั เซก็ซ ์เซอรเ์วย.์  พฤตกิรรมและเจตคตดิา้นเพศสมัพนัธข์องวยัรุน่ไทย

อาย ุ16-21 ปี.  สบืคน้เมือ่ 7 กนัยายน 2555, จาก  http:www.durex.com/durex global 

sex survey.  

กุลกานต ์อภวิฒันลงัการ; และคณะ.  (2551).  งานวจิยัการพฒันาทกัษะการสือ่สารเรือ่งเพศศกึษา

ระหว่างบดิามารดาและบุตรวยัรุน่.  กรงุเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

โกมาตร  จงึเสถยีรทรพัย.์  (2553).  10 ขัน้ง่ายๆวจิยัเชงิคุณภาพ.  กรงุเทพฯ: สุขศาลา. 

ขนิษฐา  โพชนุกูล.  (2522).  ทศันคตขิองนกัศกึษามหาวทิยาลยัต่อการเลอืกคู่ครองและการวางแผน

ครอบครวั.  วทิยานิพนธ ์สส.ม.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เครอืขา่ยวจิยัดา้นเดก็และการศกึษา.  (2554).  โครงการตดิตามสภาวการณ์เดก็และเยาวชนราย

จงัหวดั.  สบืคน้เมือ่ 17 เมษายน 2556, จาก 

http://www.childwatchthai.org/issues.php?issues_id=4 

จรรยา  ดวงแกว้.  (2539).  ความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนกัเรยีน ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย.  วทิยานิพนธ ์ค.ม. (สุขศกึษา).   กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

จนัทรแ์รม  ทองศริ.ิ  (2539).  พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของวยัรุน่ในอ าเภอเมอืงน่าน จ.น่าน .

วทิยานิพนธ ์ส.ม.  เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

จฑุามาศ นุชนารถ.  (2531).  การมเีพศสมัพนัธแ์ละการคุมก าเนิดของกลุ่มนกัเรยีนวยัรุน่ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัในจงัหวดัสุพรรณบุร.ี  วทิยานิพนธ ์(การเจรญิพนัธแ์ละ

การวางแผนประชากร).  นครปฐม: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  

ชวนนัท ์ โฆษติ.  (2536).  รายงานการวจิยัเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคตดิต่อทาง

เพศสมัพนัธแ์ละโรคเอดสใ์นนกัเรยีนมธัยมศกึษา.  กรงุเทพฯ: คุรสุภา. 



115 

 

 

ชาย  โพธสิติา.  (2554).  ศาสตรแ์ละศลิป์แห่งการวจิยัเชงิคุณภาพ.  พมิพค์รัง้ที ่5.  กรงุเทพฯ: 

อมรนิทร ์พริน้ติง้แอนดพ์บัลชิชิง่.  

ณฐัวด ี วธิธีรรม.  (2539).  ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสของนกัเรยีนวยัรุน่ในเขต

กรงุเทพมหานคร.  ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. ( จติวทิยาพฒันาการ). กรงุเทพฯ : บณัทติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   

ดวงเดอืน  พนัธุมนาวนิ; และ เพญ็แข ประจนปจัจนึก. (2520 ). จรยิธรรมของเยาวชนไทย: รายงาน

การวจิยั ฉบบัที ่21.  กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ

โรฒ. 

ดารณ ี เลศิปีตวิาณชิ.  (2546).  จรรยาวพิากษ์ของวยัรุ่นเกีย่วกบัพฤตกิรรมทางเพศในการนดัพบ

ระหว่างชาย-หญงิ.  วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (จติวทิยา).  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาลยั. 

นิมติ มัง่มทีรพัย.์  (2542).  ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศก่อนแต่งงานของวยัรุน่. ดุษฎนีิพนธ ์กศ.ด.           

(พฒันศกึษาศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

นิศารตัน์  ทองอุปการ.  (2538).  ความสมัพนัธร์ะหว่างการสือ่สารภายในครอบครวัและทศันคตต่ิอ

เรือ่งเพศของวยัรุน่ในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์วศ.ม. (สื่อสารมวลชน).  

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

บุญเสรมิ  หุตระแพทย;์ และคนอื่นๆ.  (2550).  สือ่และความรุนแรงจากสือ่ต่อเดก็และเยาวชนไทย.  

กรงุเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั. 

เบญจพร ปญัญายงค.์ (2554).  คู่มอืการใหก้ารปรกึษา ปญัหาการตัง้ครรภไ์มพ่รอ้ม. นนทบุร:ี กลุ่มที่

ปรกึษา กรมสุขภาพจติ.     

ปวณีา  สายสงู. (2541).  พฤตกิรรมเสีย่งทางเพศของนักเรยีนระดบัอาชวีศกึษาในจงัหวดัน่าน.  

วทิยานิพนธ ์ส.ม. เชยีงใหม่: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 

ประณต เคา้ฉิม.  (ม.ป.ป.).  จติวทิยาเดก็.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

--------------------.  (2549).  จติวทิยาวยัรุน่.  กรงุเทฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

--------------------. (ม.ป.ป.).  จติวทิยาผูใ้หญ่.  กรงุเทพฯ: มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ประสาท อศิรปรดีา.  (2523).  จติวทิยาการเรยีนรูก้บัการสอน.  กรงุเทพฯ: น าอกัษรการพมิพ.์ 

ประไพพรรณ  ภูมวิุฒสิาร.  (2530).  จติวทิยาวยัรุ่น.  กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั.  



116 

 

 

ประทปี จนิงี.่ (2540).  วเิคราะหพ์ฤตกิรรมและการปรบัพฤตกิรรม.  (เอกสารประกอบการสอน).  

กรงุเทพฯ: สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

ปราณ ี วทิยารงัษพีงษ์.  (2552).  เจตคตต่ิอพฤตกิรรมการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของนกัศกึษา

ระดบัปรญิญาตรใีนกรงุเทพ.  วทิยานิพนธ ์วท.ม. (เพศศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติ

วทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปราณ ี รามสตู.  (2528).  จติวทิยาวยัรุ่น.  กรงุเทพฯ: รุ่งวฒันา.  

พนม  เกตุมาน.  (2534).  สขุใจกบัลกูวยัรุ่น.  กรงุเทพฯ: แปลน พบัลชิชิง่. 

พรรณทพิย ์ ศริวิรรณบุศย.์  (2538).  จติวทิยาครอบครวั.  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พรทพิย ์วงศเ์พชรสง่า.  (2528).  การยนิยอมใหม้เีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของนกัศกึษามหาวทิยาลยั: 

การศกึษาเบื้องตน้.  วทิยานิพนธ ์สม.ม.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

พรศกัดิ ์อุปการด.ี  ( 2548).  ความสามารถในการเผชญิภาวะวกิฤตขิองครอบครวัทีเ่กดิจาก

ลกูหลานทีม่เีพศสมัพนัธร์ะหว่างเรยีน.  วทิยานิพนธ ์สส.ม.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เพญ็ศร ี ทรรศนะวเิทศ.  (2546). ปจัจยัทีส่่งผลต่อทศันคตกิารมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานของวยัรุน่.  

วทิยานิพนธ ์วท.ด. (เภสชัศาสตรส์งัคมและบรหิาร).  กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

พนูสุข  ช่วยทอง; เจตน์สนัต ์ แตงสวุรรณ; และ อนงคน์าฏ เหลีย่มสมบตั.ิ  (2542).  ศกึษา

ประสบการณ์ทางเพศ สิง่กระตุน้ทางเพศ และการใชเ้วลาว่างของเยาวชนชายและหญงิใน

วทิยาลยัเทคนิค.  จฬุาลงกรณ์เวชสาร.  42: 183-195. 

มานพ  คณะโต.  (2541).  พฤตกิรรมทางเพศ.  นนทบุร:ี กรมการแพทย.์ 

ระพพีรรณ  ภู่ผกาพนัธพ์งษ์.  (2540).  การยนิยอมใหม้คีวามสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงานและปจัจยั

ทีม่อีทิธพิลต่อการยนิยอมใหม้คีวามสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงาน.วทิยานิพนธ ์สส.ม.  

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

ระววีรรณ  ดนัยดุษฎกุีล.  (2547).  ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการละเวน้เพศสมัพนัธข์องวยัรุน่หญงิ

ตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์วท.ม. (เพศศาสตร)์.  กรงุเทพฯ: บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์.  



117 

 

 

รตันาพร อนิทรเ์พญ็. (2552). การเรยีนรูเ้ร ือ่งเพศกบัพฤตกิรรมทางเพศของวยัรุ่นไทย.วทิยานิพนธ ์ 

ศศ.ม. (วจิยัประชากรและสงัคม).  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล.  

เรณู  เจรญิศร.ี  (2525).  ศกึษาทศันคตขิองนกัเรยีนอาชวีศกึษาปีที ่3 ในเขตกรงุเทพมหานคร

เกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิ.  วทิยานิพนธ ์วท.ม. กรงุเทพฯ:  บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล . 

วรญัญ ู กุลดลิก.  (2541).  ทศันคตใินการมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสของนิสติมหาวทิยาลยัในเขต

กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์สค.ม. (สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา).  กรงุเทพฯ:             

คณะรฐัศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

วนัทนีย ์ วาสกิะสนิ.  (2526).  ปญัหาพฤตกิรรมทางเพศของมนุษยก์บังานสงัคมสงเคราะห.์

กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

วนัทนีย ์ วาสกิะสนิ.  (2527, กุมภาพนัธ-์เมษายน ).  ความสมัพนัธท์างเพศก่อนแต่งงาน.  สตรี

ทศัน์.  2(1): 26-27. 

วทิยา  นาควชัระ.  (2531).  การอบรมเลี้ยงดเูดก็วยัรุน่.  (เอกสารประกอบการสอนชุดพฒันาการ

เดก็และการเลีย้งดเูดก็ หน่วยที่1-7).  พมิพค์รัง้ที ่6.  กรงุเทพฯ: ประชาชน.  

วภิาดา เอีย่มแยม้.  (2548).  การมเีพศสมัพนัธข์า้มคนืของวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร.วทิยานิพนธ ์ 

วท.ม. (เพศศาสตร)์.  กรงุเทพฯ : บณัฑติวทิยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

ศกัดิ ์ สุนทรเสณ.ี  ( 2528).  เจตคต.ิ  กรงุเทพฯ: รุง่วฒันา.   

กระทรวงสาธารณสุข. ( ม.ป.ป.). เอกสารวยัรุน่กบัการคบเพือ่นต่างเพศ.  กรงุเทพฯ: สถาบนั

สุขภาพจติและวยัรุ่น กรมสุขภาพจติ. 

ศรเีรอืน แกว้กงัวาล.  (2540).  จติวทิยาการชวีติทุกช่วงวยั.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

--------------------. (2545).  จติวทิยาการชวีติทุกช่วงวยั:วยัรุน่-วยัสงูอาย ุเล่มที ่2. พมิพค์รัง้ที ่8 .

กรงุเทพฯ: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สถาบนัรามจติต.ิ  (2550).  รายงานการส ารวจวฒันธรรมการใชช้วีติของเดก็และเยาวชน เรือ่ง  

ชวีติไซเบอร ์การใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมแ่ละความบนัเทงิแบบไฮเทคของเยาวชน. 

กรงุเทพฯ:  ส านกังานสนบัสนุนกองทุนวจิยั . 

สมพงษ์ จติระดบั.  (2550).  กรงุเทพมหานคร: เมอืงสเีทาของเดก็และเยาวชน.  กรงุเทพฯ : 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 



118 

 

 

สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ.  (2550).  ทฤษฎแีละเทคนิค: การปรบัพฤตกิรรม.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

--------------------. (2553).  ทฤษฎแีละเทคนิค: การปรบัพฤตกิรรม.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพแ์ห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุทธดิา  ฉายาลกัษณ์.  (2531).  การศกึษาสาเหตุและปญัหาของการเป็นมารดาวยัรุน่ศกึษาเฉพาะ

กรณผีูป้ว่ยสตูกิรรมโรงพยาบาลราชวถิ.ี  วทิยานิพนธ.์  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สุรศกัดิ ์ เอือ้มเกบ็.  (2541).  ทศันคตต่ิอการมเีพศสมัพนัธก่์อนการสมรสกบับุคคลทีค่าดหวงัจะ

สมรสดว้ยของมหาวทิยาลยั. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ).กรงุเทพฯ:                 

บณัทติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  

สุรยิเดว ทรปีาต.ี  (2553).  แมว่ยัใสเรือ่งใหญ่ตอ้งรว่มใจหาทางออก.  เอกสารประกอบการประชุม

วชิาการประจ าปี 2553 เรือ่ง "ศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ" ครัง้ที ่6 วนัที ่25 

พฤษภาคม 2553 ณ อาคารสิง่แวดลอ้มพฒันดล คณะสิง่แวดลอ้มศาสตรแ์ละทรพัยากร

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล 

สุภางค ์จนัทวานิช.  (2552).  วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ.  พมิพค์รัง้ที ่17.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

---------------------. (2551).  การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ.  พมิพค์รัง้ที ่8.กรงุเทพฯ:            

โรงพมิพจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สทิธพิงศ ์ วงศว์วิฒัน์.  (2548).  ปจัจยัคดัสรรทีส่มัพนัธก์บัการมเีพศสมัพนัธข์องนกัเรยีน

มธัยมศกึษาปีที ่3 กรงุเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ ์ศศ.ม. (คณะจติวทิยา).  กรงุเทพฯ: 

บณัฑติวทิยาลยัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สุชา  จนัทรเ์อม.  (2539).  จติวทิยาทัว่ไป.  พมิพค์รัง้ที ่9.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช จ ากดั.  

สุชา  จนัทรเ์อม; และ สุรางค ์ จนัทรเ์อม.  (2521).  จติวทิยาในหอ้งเรยีน.  กรงุเทพฯ: โอเดยีนสโตร.์  

สุชาต ิ โสมประยรู; และ วรรณ ี โสมประยรู.  (2541).  เพศศกึษา.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

สุปาจรยี ์ วชิยัโรจน์.  (2530, ธนัวาคม).  การยอมรบัพฤตกิรรมทางเพศของสตร.ี                                        

วารสารสงัคมวทิยามานุษยวทิยา.  5(2): 93 -99.  

สุพตัรา  สุภาพ.  (2523 ).  ปญัหาสงัคม.  พมิพค์รัง้ที ่4.  กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

--------------------. (2536 ).  สงัคมและวฒันธรรมไทย: ค่านิยม ครอบครวั ศาสนา ประเพณี. 

กรงุเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 



119 

 

 

ส านกัวจิยัเอแบคโพลล.์  ความคดิเหน็เรือ่งความรกัและความสมัพนัธข์องเยาวชนไทยในวนัวาเลน

ไทน์ ปีพ.ศ.2554.  สบืคน้เมื่อ 7 กนัยายน 2555, จาก http:www.abacpoll.com.  

ส ารวจแนวรบสถานการณ์เรื่องเพศของวยัรุน่ไทยจากงานวจิยั.  ผูจ้ดัการออนไลน์.  สบืคน้เมือ่ 21 

ตุลาคม 2555, จาก 

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9470000077331. 

โสพนิ หนูแกว้.  (2545).  อยูก่่อนแต่ง: การอยูด่ว้ยกนัโดยไมแ่ต่งงานของนกัศกึษามหาวทิยาลยั.  

วทิยานิพนธ ์สค.ม.  กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   

โสภา  ชพูกุิลชยั ชปีลมนัน์.  (2543).  ครอบครวั: พื้นฐานปญัหาสงัคมทีน่่าเป็นห่วงในปจัจบุนั.
กรงุเทพฯ: สมชายการพมิพ.์ 

ศรินินัท ์กติตสิุขสถติ; และ คนอื่นๆ.  (2554).  รายงานการวจิยัเรือ่งหนูยงัไมอ่ยากเป็นแม่ : เสน้ทาง

ชวีติทีน่่าห่วงใยของแมว่ยัเดก็ในสงัคมไทย.  สบืคน้เมือ่ 17 เมษายน 2556, จาก  

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-10  

อนาถเมอืงพุทธ สรปุ1,654 ศพ ซากทารกท าแทง้.  (2553,18 พฤศจกิายน).  ไทยรฐั. หน้า 1. 

อมรวชิช ์นาครทรรพ.์  (2549).  เดก็ไทยในมติวิฒันธรรม.  พมิพค์รัง้ที ่3.  กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์

องคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศกึ.  

อมรวชิช ์ นาครทรรพ.  (2550).  เครอืขา่ยวจิยัดา้นเดก็และการศกึษา: โครงการตดิตามสภาวการณ์

เดก็และเยาวชนรายจงัหวดั (Child Watch).  กรงุเทพฯ: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการ

วจิยั. 

อมรวชิช ์นาครทรรพ.  (2554).  เตอืนภยัวยัรุ่นไทย 10 ผลกระทบและภยัจากการมเีพศสมัพนัธก่์อน

วยัอนัควร.  สบืคน้เมือ่ 18 เมษายน 2556, จาก http://www.clipmass.com/story/3486  

อาสาเฝ้าระวงัทางสงัคม.  (2551).  บทวเิคราะหพ์ฤตกิรรมเสีย่งเดก็ไทย จากรายงานผลการส ารวจ

พฤตกิรรมเสีย่งเดก็ไทยในพื้นที ่75 จงัหวดั.  สบืคน้เมือ่ 7 กนัยายน 2555, จาก 

http://www.wrote107.blogspot.com  

อุบลรตัน์  ธนรจุวิงศ์.  (2547) .  การศกึษาแนวโน้มของพฤตกิรรมเสีย่งการตดิเชื้อเอช็ไอวใีนกลุ่ม

นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่5 และนกัเรยีนอาชวีศกึษาระดบัปวช.ปี 2 ในพื้นที ่

กรงุเทพมหานคร.  กรงุเทพฯ: ส านกัอนามยั กองควบคุมโรคเอดสว์ารสารการส่งเสรมิ

สุขภาพแลอนามยัสิง่แวดลอ้ม. 

Bandura,  A.  (1969).  Principles of Behavior Modification.   New York: Holt, Rinehart & 

Winston. 

http://www.wrote107.blogspot.com/


120 

 

 

Bandura,  A.  (1977).  Social Learning theory.   Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Brown, B.B.; Mounts, N.; Lamborn, S.D.; & Steinberg.  (1998).  Parenting practices practices 

and Peer group affiation in adolescent.  Child Development. 

64: 467-482.  

Chase-Lonsdale, P.L.; & Brooks-Gunn, J.  (1994).  Correlates of adolescent pregnancy and 

parenthood.  New York: McGraw-Hill.  

Collins R.L.; Elliott M.N.; & Berry S.H.  (2004).  Watching sex on television predicts 

adolescent initiation of sexual behavior.  Pediatrics.  114(3): 280-289. 

Desiderato, L.L.; & Craward, H.J.  (1995).  Risky sexual behavior in college student : 

relationship between number of sexual partners, disclosure of previous risky 

behavior, and alcohol use.   Journal of youth and adolescent .  24: 55-67. 

Dworetzky, J.  (1999).  Psychology.  Pacific Grove: Brooks/Cole.  

Ford, N.J.; & Kittisuksathit, S.  (1996).  Youth Sexuality: The sexual  Awareness, Lifestyles 

and Related Health Service Needs of Youth Single, Factory Workers in Thailand.  

Nakhon Pathom: Institute for Population and Social Research,  Mahidol University. 

Hurlock, E.B.  (1967).  Adolescent Development.  Tokyo: McGraw-Hill Kogakusha. 

--------------------.  (1974 ).  Personality development.  New York: McGraw-Hill.    

McCabe, M.  (1987).  Desired and experienced levels of premarital affection and sexual 

intercourse during dation.  Journal of Sex Research.  23: 23-33. 

Mewhinney, D.M.; Herold, E.S.; & Matica-Tyndale, E.  (1995).  Sexual scripts and risk taking  

of Canadian university students on spring break in Daytona beach, Florida. The 

Canadian Journal of human sexuality.  4: 273-288. 

Moore, Susan; & Rosenthal, Doreen.  (1993).  Sexuality in adolescence.  New York: 

Routedge. 

Reiss, lra L.  (1960).  Premarital Sexual Standards in America.  New York: The Free Press 

of Glencoe Collier-Macmillan Ltd. 

Roger, Doroth.  (1972).  The Psycology of Adolescence 2th.  New York: Meredith 

Corporation.  



121 

 

 

Rice, F.P.  (1996 ).  The adolescent: Development, relationship, and culture (8th Ed.). Boston:               

A Division of Simon and Schuster. 

--------------------. (1999 ).  The adolescent: Development, relationship, and culture  (9th Ed.).  

Boston: Allyn and Bacon. 

Robinson, I.E.; & Jedlicka, D.  (1982).  Change in sexual attitudes and behavior of college 

students from 1965 to 1980:  A  research note.  Journal of Marriage and the Family.  

44: 237-241.   

Steinberg, D.D.  (1993).  An introduction to psycholinguistic.  London: Longman.   

Temple, M.T.; & Leigh, B.C. (1992).  Alcohol consumption and unsafe sexual behavior 

discrete events.   The Journal of sex research.  29: 227-237.  

White, R.; Cleland, J.; & Carael, M.  (2002).  Link between premarital sexual behavior and 

extramarital intercourse: a multi-site analysis.   AIDS. 14: 2323-2333. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



124 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประเดน็ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



125 

 

 
ประเดน็ค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ 

 
    แนวค ำถำมในกำรเก็บรวมรวมขอ้มลู สรำ้งขึน้จำกวตัถุประสงค์และแนวคดิในกำรวจิยั ที่
ต้องกำรศกึษำกระบวนกำรเรยีนรูท้ำงสงัคมเพื่อศกึษำควำมหมำยของพฤตกิรรมกำรมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนสมรสของวยัรุ่น และกระบวนกำรเรยีนรู้ทำงสงัคมที่น ำไปสู่กำรมเีพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสของ
วยัรุ่น ใช้กำรสมัภำษณ์แบบเจำะลกึ (In-depth Interview) รำยบุคคล โดยค ำถำมสำมำรถยดืหยุ่น
ตำมสถำนกำรณ์ในกำรสมัภำษณ์ เพื่อสร้ำงสมัพนัธภำพ ควำมไว้ใจ อนัจะช่วยให้กำรเก็บข้อมูล
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และที่ส ำคญัคอื จะท ำใหผู้้ใหข้อ้มูลถ่ำยทอดประสบกำรณ์ไดอ้ย่ำงครบถ้วนและ
เป็นจรงิมำกทีสุ่ด โดยมปีระเดน็ค ำถำมดงันี้  

1. ขัน้เร่ิมสนทนา  
ผูว้จิยัเริม่ตน้จำกกำรแนะน ำตนเอง ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องกำรสมัภำษณ์ จำกนั ้นผูว้จิยัเริม่

พูดคุยซกัถำมค ำถำมทัว่ๆไป เพื่อสรำ้งสมัพนัธภำพ ควำมเชื่อใจ และขออนุญำตบนัทกึเสยีงขณะ
สมัภำษณ์ หำกผู้ให้สมัภำษณ์ไม่สะดวกให้บนัทกึเสยีง ผู้สมัภำษณ์ก็งดบนัทกึเสยีง ค ำถำมขัน้เริม่
สนทนำมดีงันี้  

1.1 ปจัจบุนัอำยเุท่ำไหร ่ 
1.2 ภมูลิ ำเนำเดมิ  
1.3 สถำนภำพโสดหรอืสมรส  
1.4 สถำนทีพ่กัอำศยัปจัจบุนั 

2. ขัน้เข้าสู่ประเดน็ท่ีจะศึกษา  
ผู้วิจยัใช้ค ำถำมกว้ำงๆ ในประเด็นที่ศึกษำ เน้นให้กลุ่มตัวอย่ำงเล่ำเรื่องรำว ถ่ำยทอด

ประสบกำรณ์ทีเ่คยประสบมำ โดยมคี ำถำมดงันี้  
2.1 ช่วยเล่ำประสบกำรณ์ควำมรกัทีท่่ำนประสบมำว่ำเป็นอยำ่งไร  
2.2 ท่ำนเคยมปีระสบกำรณ์กำรมเีพศสมัพนัธ(์ก่อนสมรส)อยำ่งไร มนัเริม่ตน้อยำ่งไร  
2.3 อะไรทีเ่ป็นสิง่ส ำคญัทีท่่ำนตดัสนิใจพรอ้มทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์(ก่อนสมรส) 
2.4 หลงัจำกกำรมเีพศสมัพนัธ์(ก่อนสมรส)ครัง้แรกแล้วท่ำนรูส้กึอย่ำงไร และมอีีก

หรอืไม ่ถำ้มเีหมอืนหรอืต่ำงจำกครัง้แรกอยำ่งไร  
2.5 ประสบกำรณ์กำรมีเพศสัมพันธ์เป็นปญัหำหรืออุปสรรคในกำรด ำเนินชีวิต

อยำ่งไร  
2.6 ท่ำนคดิเหน็ หรอืรูส้กึหรอืคดิเหน็อยำ่งไรต่อ “กำรมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรส”  
2.7 ท่ำนคดิว่ำอทิธพิลจำกพ่อแม่ เพื่อน หรอือทิธพิลจำกสื่อมวลชน จะมอีทิธพิลต่อ

ทศันคตแิละพฤตกิรรมกำรมเีพศสมัพนัธก่์อนสมรสอยำ่งไร 
2.8 ใครเป็นตวัแบบส ำคญัในเรือ่งควำมรกัของท่ำน  



126 

 

2.9 ควำมตอ้งกำรในควำมรกัควำมสมัพนัธใ์นอนำคต  
 
3. ขัน้ปิดสนทนา   
ผูว้จิยัเปิดโอกำสใหผู้ใ้หข้อ้มลูซกัถำม โดยมปีระเดน็ขอ้ค ำถำมดงันี้ 

3.1 เรือ่งรำวทีไ่ดคุ้ยเมือ่สกัครู ่มอีะไรอยำกเพิม่เตมิ หรอืยงัไมไ่ดเ้ล่ำหรอืไม ่ 
3.2 คุณมขีอ้สงสยั หรอืประเดน็ทีจ่ะถำมผูว้จิยัหรอืไม ่ 
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ภาคผนวก ข 
ใบยินยอมของประชากรตวัอย่างหรือผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั 

(Informed Consent Form ) 
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ใบยินยอมของประชากรตวัอย่างหรือผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั 

(Informed Consent Form) 

 
ช่ือโครงการ  กระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคมที่น ำไปสู่กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของวัยรุ่น              
ตอนปลำย :กรณศีกึษำนกัศกึษำทีก่ ำลงัศกึษำระดบัมหำวทิยำลยั  
เลขท่ี ............................. 

ขำ้พเจำ้ได้รบัทรำบจำกผู้วจิยั ชื่อ นำงสำววรำ  เหลอืงชยักุล นิสติปรญิญำโท สำขำวชิำ
จติวทิยำพฒันำกำร มหำวทิยำลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสำนมติร ที่อยู่ 99/6 ถ.วงัเดมิ ต.วดัอรุณฯ                  
อ.บำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 10600 หมำยเลขติดต่อ 089-179-9032 ซึ่งไดล้งนำมตอนท้ำย
หนังสอืนี้ถึงวตัถุประสงค์ และแนวทำงกำรศึกษำวจิยั ขำ้พเจ้ำได้ซกัถำม ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
กำรศกึษำดงักล่ำวนี้เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

ข้ำพเจ้ำยนิดเีข้ำร่วมกำรศึกษำวิจยัครัง้นี้โดยสมคัรใจ ข้ำพเจ้ำยนิดใีห้ข้อมูลข้ำพเจ้ำแก่
คณะผูว้จิยั เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรศกึษำวจิยัครัง้นี้ 

สุดทำ้ยน้ีขำ้พเจำ้ยนิดเีขำ้รว่มกำรศกึษำนี้  
 
.....................................         ..................................................... 
     สถำนที ่/ วนัที ่          ลงนำมประชำกรตวัอยำ่งหรอืผูม้สี่วนรว่มในกำรวจิยั  
 
.....................................         ..................................................... 
     สถำนที ่/ วนัที ่          ลงนำมประชำกรตวัอยำ่งหรอืผูม้สี่วนรว่มในกำรวจิยั  
        
.....................................         ..................................................... 

     สถำนที ่/ วนัที ่          ลงนำมประชำกรตวัอยำ่งหรอืผูม้สี่วนรว่มในกำรวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูท้ ำสำรนิพนธ ์
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