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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคานิยมและพฤติกรรมในการคบคนรักของวัยรุน กลุมตัวอยางเปนนิสิต

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 281 คน ดวยการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช

แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางจํานวน 281 คน เปนเพศหญิง จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 63.7 เพศ

ชาย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 36.3 มีชวงอายุระหวาง 18-23 ป กลุมตัวอยางมีการคบคนคนรัก จํานวน 226 

คน คิดเปนรอยละ 80.4และกลุมตัวอยางไมมีการคบคนรัก จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.6กลุมตัวอยางไมเคย

มีเพศสัมพันธกับคนรัก จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 53.0มีเพศสัมพันธกับคนรัก จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 

27.4กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเรียนรูเร่ืองการคบคนรักจากเพื่อนมากที่สุด จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 43.4  

ดานคานิยมในการคบคนรัก พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอันดับ 1คือ เร่ืองความซื่อสัตยและจริงใจตอกัน

การคบกันควรใหเกียรติซึ่งกันและกันในระดับมากที่สุดรองลงมาไดแกการเลือกคบคนรักจะเลือกจากอุปนิสัยใจคอ

เปนสําคัญ การคบคนรักควรวางตัวใหเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมไทยตามลําดับ 

กลุมตัวอยางไมเห็นดวยอันดับ 1 คือการคบคนรักหลายคนในเวลาเดียวกันเปนสิ่งนาภูมิใจ รองลงมา คือ การคบคน

รักหลายคนไมถือเปนเรื่องผิดศีลธรรม การไมมีคนรักถือเปนปมดอย การมีเพศสัมพันธกันเพื่อตามกระแสแฟชั่น 

ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมในการคบคนรัก พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยอันดับ 1คือการเลือกคบคนรักดวยตัวเอง และ

มองวาการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของทั้งฝายชายและฝายหญิงในระดับมากรองลงมา ไดแก

การจับมือถือแขน และการถูกเนื้อตองตัวกับคนรักในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ สามารถทําไดตามลําดับกลุมตัวอยาง

ไมเห็นดวย อันดับ 1 คือ เร่ืองการคบคนรักหลายคนในเวลาเดียวกัน รองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธเพื่อแสดงความ

จริงใจตอกันการมีเพศสัมพันธลึกซึ้งโดยไมผูกมัดกัน และการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา ตามลําดับ 

คําสําคัญ : คานิยม  การคบคนรัก 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to study the value and behavior of association with teenage lovers. 

The study was implemented with Quantitative research by using questionnaire that population 

comprised 281 undergraduate students of Kasetsart university Kamphaeng Sean Campus. The study 

was analyzed with frequency, percentile, means and standard deviation. 

The student, divided into63.7%female and 36.6% male in ranging age from 18 to 23 years.The 

results of the data analysis indicated that 80.4%of the students hadsteady boy/girlfriends, and 19.6% had 

not steady boy/girlfriends, 53.0%had not sexual intercourse with lovers and 27.4 had sexual intercourse with 

lovers,43.4% had adapted their close friends’ behavior of association with lovers. 

In term of value of association with lovers, it was found that representative sample agree at the first 

was honesty and sincerity each other. The secondary was choosing lovers from their character. Association 

with lovers should be behavioral performance appropriately to Thai tradition. The sample disagree at the first 

was having two or more lovers at the same time was proud. The secondary, association with lovers more 

than one was immoral. Without lovers was inferiority complex and  having sexual intercourse was followed in 

fashion. 

In term of behavior of association with lovers, it was found that representative sample agree at the 

first was choosing their own lovers without parents’ opinion and having safe sex was the responsibility 

between both male and female. The secondary was connection with lovers and touch in public was normal. 

The sample disagree at the first was having two or more lovers at the same time. The secondary, having 

sexual relation was showing sincerity and nonbinding and having sexual of school-age was ordinary.  

Key Words : The values, the lovers 
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คํานํา 

ปจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก มีการกาวเขาสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการพัฒนา

ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานที่ดีขึ้นและเสื่อมลง จากการเปลี่ยนแปลงสงผลใหความงดงามและคุณคาของ

สังคมไทยเริ่มผุกรอนหมดความหมายลง สังคมหลังความทันสมัย (post modernization) และยุคโลกา- 

ภิวัตน (globalization) มีการหลั่งไหลของวัฒนธรรมอยางเสรีซึ่งไดเขามามีบทบาทในสังคมไทยอยางมากการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอกลุมวัยรุนไทย วัยรุนรับวัฒนธรรมตางชาติเขามาก็เกิดการเรียนรูและ

เลียนแบบอยางรวดเร็ว ทําใหความคิดและคานิยมของวัยรุนเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะเรื่องการคบคนรักและรูปแบบ

การคบคนรักของวัยรุน กลาวคือ ในอดีตการคบคนรักตั้งอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

ไมมีการชิงสุกกอนหาม การคบกันตองไดรับความเห็นชอบจากผูใหญ แตปจจุบันสังคมไทยใหอิสรเสรีกับการการ

คบคนรักมากขึ้น ทําใหการคบคนรักเกินขอบขายวัฒนธรรมประเพณีไทย มีการคบคนรักทั้งแบบตางเพศและเพศ
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เดียวกัน นอกจากนั้นยังมีความใกลชิดสนิทสนมกัน ไปไหนดวยกันตามลําพังแมยามค่ําคืน วัยรุนหญิงบางคนตาม

จีบผูชาย บางครั้งมีการโอบกอดกันในที่สาธารณะและอาจเลยเถิดไปถึงการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน และมี

ความสัมพันธเพียงขามคืน (เต็มศิริบุณยสิงห 2544 อางใน จรรยา เธียนไธสง, 2545) วัยรุนยังมีคานิยมการคบคนรัก

ที่เปล่ียนแปลงไป มีการอยูกินกันกอนแตงและมีการคบคนรักมากกวาหนึ่งคนหรือที่เรียกวา “กิ๊ก” พฤติกรรมเหลานี้

เปนตนเหตุของปญหาสังคมทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ กลาวคือ การตั้งครรภกอนวัยอันควรทั้งที่ไมพรอม

ทําใหเกิดปญหาการทําแทง การทะเลาะวิวาทเพื่อแยงชิงคนรักกัน ผลการเรียนตกต่ํา เรียนไมจบ ปญหา

อาชญากรรมทางเพศ เปนตน นอกจากนั้นอาจกอใหเกิดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งวัยรุนสวนใหญมักไมได

คํานึงถึงผลกระทบของการกระทําที่ตนกอขึ้น (นัทธปราชญ นันทิวัฒนกุล และคณะ, 2550)  

การรับวัฒนธรรมตะวันตกและคานิยมใหมๆ เขามา ไมวาจากสื่อโทรทัศน ภาพยนตร หนังสือ หรือ

อินเตอรเน็ต ทําใหขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมอันดีงามของสังคมไทยเปลี่ยนไป 

นอกจากนั้นคานิยมของวัยรุนอาจจะมีปจจัยที่สงผลมาจาก ครอบครัว สังคม และตัวเองดวยซึ่งวัยรุนเปนวัยที่จะกาว

จากวัยเด็กไปสูวัยผูใหญเปนกําลังสําคัญและสมองในการพัฒนาประเทศ เราควรที่จะปลูกฝงจิตสํานึก เร่ืองคานิยม 

วัฒนธรรม ประเพณีไทยใหแกวัยรุน เพื่อที่วัยรุนจะไดรูจักคิด รูจักการคบคนรักอยางถูกตอง และเลือกรับวัฒนธรรม

ตะวันตกมาอยางพองาม ดังนั้น การศึกษาคานิยมในการคบคนรักของวัยรุนจึงเปนสิ่งที่ควรศึกษา เพื่อนําเสนอเปน

ขอสนเทศและสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนานิสิตใหเปนบัณฑิตที่สมบูรณ รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไข

ปญหาตางๆ ของนิสิตตอไป 

 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุมวัยรุนอายุ 17-23 ป เปนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา 2554 ทําการคํานวณกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro 

Yamane (1981 อางใน ประคอง กรรณสูต, 2542) ซึ่งกลุมตัวอยางที่ไดนํามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวน 281 คน 

จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) โดยการเทียบสัดสวนคํานวณกลุมตัวอยางตามคณะและชั้นป 

และทําการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic sampling) โดยนํารายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี มาเรียงตามลําดับ

รายชื่อ ทําการสุมโดยแบงออกเปนชวงๆ ที่เทากัน จนกระทั่งไดกลุมตวัอยางครบตามจํานวน 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามโดยทําการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ลักษณะของ

แบบสอบถามมีทั้งปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม การ

แสดงความคิดในเรื่องคานิยมและพฤติกรรมในการคบคนรัก และพฤติกรรมในการคบคนรัก  

จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ หาความตรงของเนื้อหา การใชภาษา การเรียงลําดับคําถามโดย

ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และนําไปทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกอนเก็บขอมูลดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา 

พบวา มีคาเทากับ 0.843  
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหนิสิตที่เปนกลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลในคราว

เดียวกัน 

4. การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลตามคุณลักษณะของกลุมตัวอยางดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนความคิดเห็นเรื่องคานิยมในการคบคนรัก และพฤติกรรมในการคบคนรักวิเคราะห

ดวยขอมูลจํานวนและรอยละ 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
การวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากวัยรุนกลุมตัวอยางดวยแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางมีอายุเฉล่ียที่ 

19.99 ± 1.34 ป โดยมีชวงอายุ 18-23 ปกลุมตัวอยางเปนเพศหญิงจํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 63.7เพศชาย

จํานวน 102 คนคิดเปนรอยละ 36.3ในสวนของครอบครัวของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยาง จํานวน 222 คน 

คิดเปนรอยละ79.0 บิดา มารดาอยูดวยกัน รองลงมา คือ บิดา มารดาเสียชีวิต หยาขาดจากกัน และแยกกันอยู 

ตามลําดับกลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยจํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 64.1 พักอาศัยนอก

มหาวิทยาลัยจํานวน 71 คนคิดเปนรอยละ 25.3 และพักอาศัยอยูกับพอแม ญาติ ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีการ

เรียนรูเร่ืองการคบคนรักจากเพื่อนมากที่สุดจํานวน 122 คนคิดเปนรอยละ43.4 เรียนรูจากอินเตอรเน็ตจํานวน 66 

คน คิดเปนรอยละ 23.5 และเรียนรูดวยสื่อโทรทัศน ส่ิงพิมพ ตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นตอคานิยมในการคบคนรักและพฤติกรรมในการคบคนรัก  
ดานคานิยมในการคบคนรักพบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับเร่ืองความซื่อสัตยและจริงใจตอกัน 

( x  =4.59, S.D. = 0.64) และการใหเกียรติซึ่งกัน ( x  =4.51, S.D. = 0.68) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาเรื่อง 

การเลือกคบคนรักจากอุปนิสัยใจคอเปนสําคัญ ( x  =4.33, S.D. = 0.67) การวางตัวใหเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมไทยการเลือกคนรักดวยตนเองไมเกี่ยวกับผูปกครอง และการมีคนรักชวยสรางความสุขในชีวิตอยูใน

ระดับมาก กลุมตัวอยางยังเห็นดวยวาการมีคนรักจะชวยใหผลการเรียนดีขึ้น และเปนส่ิงจําเปนในชีวิต การเลือกคนรักดู

จากหนาตาเปนอันดับแรก เลือกคบคนที่มีฐานะร่ํารวย สามารถเปนที่พึ่งพาดานการเงินไดและการมีคนรักเพศ

เดียวกันเปนเรื่องปกติของสังคมไทย อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้กลุมตัวอยางไมเห็นดวยกับเร่ืองการคบคนรัก

หลายคนเปนเรื่องนาภูมิใจ ( x  =1.79, S.D. = 0.98) การคบคนรักหลายคนไมผิดศีลธรรมการไมมีคนรักถือเปนปม

ดอย การมีเพศสัมพันธกันเพื่อตามกระแสแฟชั่น การแสดงความรักตอเพศเดียวกันสามารถทําไดไมตองสนใจคน

รอบขาง การมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องยอมรับได เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น

ดานคานิยม อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ อยูในระดับมาก 4ขอ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ อยูในระดับนอย 10 ขอ 

โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นดานคานิยมในการคบคนรกัของนิสิต 

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับความคิดเห็น 

1 การคบคนรักควรมีความซื่อสัตยและจริงใจตอกัน 4.59 0.64 มากที่สุด 

2 การคบคนรักในวัยเรียน ควรใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 4.51 0.68 มากที่สุด 

3 ทานเลือกคบคนรักจากอุปนิสัยใจคอเปนสําคัญ 4.33 0.67 มาก 

4 การคบคนรักในวัยเรียนควรวางตัวใหเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม และ

วัฒนธรรม 

4.32 0.80 มาก 

5 ทานมักจะเลือกคบคนรักดวยตนเอง ไมเกี่ยวของกับพอแมหรือผูปกครอง 4.12 0.89 มาก 

6 การมีคนรักชวยสรางความสุขและความมีชีวิตชีวา 3.81 0.91 มาก 

7 การมีคนรักชวยใหผลการเรียนของทานดีขึ้น 3.39 0.81 ปานกลาง 

8 ทานเลือกคบคนรักจากหนาตาเปนอันดับแรก 3.33 0.96 ปานกลาง 

9 การคบคนรักเพศเดียวกันเปนเรื่องปกติในสังคมไทย 3.27 1.07 ปานกลาง 

10 การมีคนรักเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในชีวิตของทาน 3.00 0.98 ปานกลาง 

11 ทานเลือกคบคนรักที่มีฐานะทางครอบครัวรํ่ารวย 2.70 0.92 ปานกลาง 

12 ทานเลือกคบคนรักที่สามารถเปนที่พึ่งพาดานการเงินได 2.67 0.98 ปานกลาง 

13 การมีเพศสัมพันธกับคนรักกอนแตงงานเปนเรื่องที่ยอมรับได 2.49 1.07 นอย 

14 การแสดงความรักตอเพศเดียวกัน สามารถทําไดโดยไมตองสนใจคนรอบขาง 2.38 1.10 นอย 

15 การมีเพศสัมพันธกับคนรักของวัยรุนเปนไปตามกระแสแฟชั่น 2.25 1.11 นอย 

16 ทานเลือกคบคนรักที่มีช่ือเสียง 2.23 0.91 นอย 

17 การเปลี่ยนคนรักหลายคนในชวงเวลาสั้นเปนเรื่องธรรมดา 2.22 1.03 นอย 

18 การเที่ยวกลางคืนกับคนรักถือเปนคานิยมสมัยใหม ไมใชเร่ืองเสียหาย 2.22 1.07 นอย 

19 คําสอนเรื่อง “รักนวลสงวนตัว อดเปรี้ยวไวกินหวาน อยาชิงสุกกอนหาม” 

ลาสมัย 

2.18 1.14 นอย 

20 การไมมีคนรักถือเปนปมดอย 2.13 1.02 นอย 

21 การคบคนรักหลายคน ไมถือวาเปนเรื่องผิดศีลธรรม 1.96 1.07 นอย 

22 การคบคนรักหลายคนในเวลาเดียวกันเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจ 1.79 0.98 นอย 

*หมายเหตุ ขอคําถามที่ 13-22 เปนขอคําถามเชิงลบ ระดับความคิดเห็นนอย หมายถึง ไมเห็นดวยมาก  

 
ดานพฤติกรรมในการคบคนรัก พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยกับเร่ืองการเลือกคบคนรักดวยตัวเอง  

( x  =4.39, S.D. = 0.66) และการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเปนความรับผิดชอบของฝายชายและฝายหญิง 

( x  =4.89, S.D. = 1.14) อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การไมปฏิเสธเมื่อถูกคนรักชักชวนไปเที่ยว การจับมือถือแขน 

และการถูกเนื้อตองตัวกับคนรักในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติ สามารถทําได การแสดงความรักตอหนาเพื่อนๆ เปน

การแสดงออกที่ดี การอยูกินกับคนรักกอนการแตงงานเปนเรื่องปกติ การเที่ยวคางคืนกับคนรักไมใชเร่ืองเสียหาย 

และการกอดจูบกันในที่ลับตาคนสามารถทําได ตามลําดับนอกจากนี้กลุมตัวอยาง ไมเห็นดวยกับการคบคนรัก
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หลายๆ คน เปนเรื่องทันสมัย( x  =4.10, S.D. = 0.92) การหาคนรักทางอินเตอรเน็ต การมีเพศสัมพันธกับคนรักกอน

แตงงานเปนการแสดงความจริงใจตอกันการมีเพศสัมพันธลึกซึ้งโดยไมผูกมัดกัน และการมีเพศสัมพันธในวัยเรียน

เปนเรื่องธรรมดา ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานพฤติกรรม อยูในระดับมาก 2 

ขอ อยูในระดับปานกลาง 7 ขอ อยูในระดับนอย 5 ขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเหน็ของพฤติกรรมในการคบคนรักของนิสิต 

ขอ ขอความ คาเฉลี่ย ( X ) 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D) 

ระดับความคิดเห็น 

1 ทานมักเลือกคบคนรักดวยตนเอง 4.39 .66 มาก 

2 การมีเพศสัมพันธทีป่ลอดภัย ถือเปนความรับผิดชอบของทั้งฝายชายและฝาย

หญิง 

3.89 1.14 มาก 

3 ทานมักเลือกออกไปเที่ยวกับคนรักเมื่อถูกชักชวน 3.37 .90 ปานกลาง 

4 การเดินจับมือถือแขนกับคนรักในที่สาธารณะเปนเรื่องปกติที่ทําได 3.25 .94 ปานกลาง 

5 การถูกเนื้อตองตัวกับคนรักเปนเรื่องปกติ 3.23 .92 ปานกลาง 

6 การบอกรักกับคนรักตอหนาเพื่อนๆ ถือเปนการแสดงออกที่ดี 3.00 .89 ปานกลาง 

7 การอยูกินกับคนรักกอนการแตงงานเปนเรื่องปกติ 2.64 1.05 ปานกลาง 

8 การเที่ยวคางคืนกับคนรักสามารถทําไดไมใชเร่ืองเสียหาย 2.61 1.08 ปานกลาง 

9 การกอดจูบกับคนรักในที่ลับตาคนเปนสิ่งที่สามารถทําได 2.61 1.12 ปานกลาง 

10 การมีเพศสัมพันธกับคนรักในวัยเรียนเปนเรื่องธรรมดา 2.03 1.02 นอย 

11 การมีเพศสัมพันธลึกซ้ึงโดยไมผูกมัดกัน ถือเปนเรื่องปกติธรรมดาในปจจุบัน 2.02 1.10 นอย 

12 การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานแสดงถึงความจริงใจในความรักที่มีตอกัน 1.97 .97 นอย 

13 ทานมักจะคนหาคนรักทางอินเตอรเน็ต 1.95 1.09 นอย 

14 การคบคนรักหลายๆ คน เปนเรื่องทันสมัย สามารถทําได 1.89 .92 นอย 

* หมายเหตุ ขอคําถามที่ 11-14 เปนขอคําถามเชิงลบ ระดับความคิดเห็นนอย หมายถึง ไมเห็นดวยมาก  
 

3. พฤติกรรมในการคบคนรัก  
เมื่อดูการแสดงความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมการคบคนรัก พบวา กลุมตัวอยางมีการคบคนรักหรือแฟน 

จํานวน 226 คนคิดเปนรอยละ80.4ไมมีการคบคนรักหรือแฟน จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 19.6กลุมตัวอยางที่คบ

คนรัก มีคนรักตางเพศกัน จํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 68.7มีคนรักเพศเดียวกัน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

11.7กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 53.0 มีเพศสัมพันธกับคน

รัก จํานวน77 คน คิดเปนรอยละ 27.4กลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธกับคนรักจะมีในชวงอายุที่ 16-18 ป มากที่สุด 

จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และกลุมตัวอยางเลือกที่จะมีเพศสัมพันธคร้ังแรกกับคนรัก จํานวน73 คน คิดเปน

รอยละ 26.0 ในการมีเพศสัมพันธกลุมตัวอยางมีการปองกัน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 18.1ไมมีการปองกัน 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 9.3และกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธเพื่อแลกสิ่งตอบแทน 

จํานวน 253 คน คิดเปนรอยละ 90.0 แตมีกลุมตัวอยางที่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพันธเพื่อแลกสิ่งตอบแทน จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ 0.7 ดูรายละเอียดไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3   จํานวน รอยละ พฤติกรรมการคบคนรัก 

ขอคําถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1 ทานมีคนรัก / แฟน หรือไม   

 1.1 ไมมีคนรัก / แฟน 55 19.6 

 1.2 มีคนรัก / แฟน แตไมไดอยูกินกันแบบสามีภรรยา 226 80.4 

  รวม 281 100 

2 คนรักของทานเปนเพศใด   

 2.1 เพศเดียวกัน 33 11.7 

 2.2 ตางเพศ 193 68.7 

 2.3 ไมมีคนรัก / แฟน 55 19.6 

  รวม 281 100 

3. ทานเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก / แฟน หรือไม   

 3.1 เคย 77 27.4 

 3.2 ไมเคย 149 53.0 

 3.3 ไมมีคนรัก และไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก 55 19.6 

  รวม 281 100 

4. ทานมีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุกี่ป   

 4.1 10 – 12 ป 1 0.4 

 4.2 13 – 15 ป 7 2.5 

 4.3 16 – 18 ป 37 13.2 

 4.4 19 – 21 ป 18 6.4 

 4.5 มีเพศสัมพันธกับคนรักแตไมไดระบุอายุ 11 6.4 

 4.6 ไมมีคนรัก และไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก 204 72.6 

  รวม 281 100 

5. ทานมีเพศสัมพันธครั้งแรกกับใคร   

 5.1 คนรัก / แฟน 73 26.0 

 5.2 เพื่อน 4 1.4 

 5.3 ไมมีคนรัก และไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก 204 72.6 

  รวม 281 100 

6. ทานมีเพศสัมพันธครั้งแรกเปนไปดวยเหตุใด   

 6.1 ความสมัครใจ 73 26.0 

 6.2 ถูกลอลวง / ถูกบังคับ 3 1.1 

 6.3 ไมมีคนรัก และไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก 204 72.2 

  รวม 281 100 

7. การมีเพศสัมพันธ มีการปองกันหรือไม   

 7.1 มีการปองกัน 51 18.1 
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 7.2 ไมมีการปองกัน 26 9.3 

 7.3 ไมมีคนรัก และไมเคยมีเพศสัมพันธกับคนรัก 204 72.6 

  รวม 281 100 

8. ทานเคยมีเพศสัมพันธ เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน เชน เงิน ทอง สิ่งของตางๆ หรือไม   

 7.1 เคย 2 0.7 

 7.2 ไมเคย 253 90.0 

 7.3 ไมแสดงความคิดเห็น 26 9.3 

  รวม 281 100 

 
การอภิปรายผล 

ในปจจุบันวัยรุนมีคานิยมและพฤติกรรมการคบคนรักที่เปล่ียนแปลงไปจากอดีต มีการรับวัฒนธรรม

ตะวันตกและเกิดการเรียนรูและลอกเลียนแบบพฤติกรรม เชน การถูกเนื้อตองตัว จับมือถือแขนกันในที่สาธารณะ 

การเลือกคบรักดวยตัวเอง การออกไปเที่ยวกลางคืนกับคนรัก เปนตน ไดสอดคลองกับ นิวัฒน บุญสม (มปป.) 

กลาววา กระแสสังคมตะวันตกเขามามีบทบาทมากในสังคมไทย ทําใหวัยรุนรับเอาวัฒนธรรมนั้นเขามา ซึ่ง

บางอยางอาจจะไมเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของไทย เชน การถึงเนื้อถึงตัว การแสดงความรักในที่

สาธารณะ เปนตน การที่วัยรุนมีคานิยม พฤติกรรม และการดําเนินชีวิตตามวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งวัฒนธรรม

บางอยางอาจจะกอใหเกิดปญหาทางสังคมได  

วัยรุนไมไดมีคานิยมและพฤติกรรมการคบคนรักตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเทานั้น วัยรุนยังคํานึงวา

การคบคนรักควรวางตัวใหเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของไทยดวย คือ วัยรุนไมถือกับการถูก

เนื้อตองตัว การโอบกอดในที่สาธารณะ การอยูกินกับคนรักกอนการแตงงานเปนเรื่องปกติ แตวัยรุนไมนิยมเรื่องการ

คบคนรักมากกวาหนึ่งคนในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งเปนเรื่องที่ขัดตอศีลธรรม ประเพณีของไทย วัยรุนยังมองวาการมี

เพศสัมพันธกอนการแตงงานถือวาเปนเรื่องที่สามารถทําได แตวันรุนไมไดมีเพศสัมพันธกับคนรักเพื่อทําตามกระแส

แฟชั่น ทั้งยังเห็นวาการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยเปนเรื่องที่ไมควรมองขาม ดังนั้นจะเห็นไดวา วัยรุนยังมีคานิยมและ

พฤติกรรมในการคบคนรักในทางที่ดีถึงแมจะมีการคิดและปฏิบัติตนตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก แตก็ไมได

หลงลืมหรือละเลยวัฒนธรรมของไทย ทั้งยังรูจักเลือกรักกันในทางที่ถูกตอง คือ วัยรุนไมนิยมการคบคนรักเพื่อทํา

ตามกระแสแฟชั่น เชน การมีคนรักมากกวาหนึ่งคน การมีกิ๊ก แตเลือกที่จะซื่อสัตย รักเดียวใจเดียวตอคนรักของตน 

วัยรุนยังรูสึกรับผิดชอบในการกระทําของตนเองในเรื่องการมีเพศสัมพันธกับคนรักวาควรมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย

เพราะการมีเพศสัมพันธอาจจะกอใหเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควรได และทําใหเกิดปญหาสังคม เพื่อที่จะไดไม

เกิดปญหาทางสังคมตามมาในภายหลัง 
 

ขอเสนอแนะ 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการจัดการอบรม แนะนํา เกี่ยวกับการคบคนรักอยางถูกวิธี เชน การปองกันใน

การมีเพศสัมพันธ เพื่อที่นิสิตจะไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอไปและปลูกฝงคานิยมที่ดีตางๆ ใหแกตัว

นิสิตโดยสอดแทรกในรายวิชาสอน 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

460 

เอกสารอางอิง 

จรรยา เธียนไธสง. 2545. ความคิดเหน็ ความเชื่อและคานิยมตอการมเีพศสัมพันธกอนการแตงงานของวัย

ทํางานและวัยรุนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวทิยา 

การใหคําปรึกษา.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

นันธปราญช นนัทิวัฒนกุล และคณะ.  2550. พฤติกรรมการคบคนรักของวัยรุนแบบแฟน ชู กิ๊ก และกั๊ก  

ในจังหวัดลาํปาง. งานวจิัย.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมกับ มหาวิทยาลัยโยนก. 

นิวัฒน บุญสม. มปป. เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู รายวิชา พ30103 สุขศึกษาพลศึกษา.โรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน). 

ประคอง กรรณสูต.  2542.  สถิติเพื่อการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร.  กรุงเทพฯ.  ดานสุทธาการพิมพ. 
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