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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส
ของ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามตัวแปรที่มีที่มีเพศ สถานะภาพสมรสของบิดามารดา
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และการพักอาศัย กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จํานวน 375
คน ไดมาจากการสุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางอยางแบบเจาะจง (Purposive
sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมเปนแบบวัดเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส แบบมาตรา
สวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหความ
แปรปรวนสองทาง (Two- way Analysis of Variance )
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1.นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยภาพรวมมีการยอมรับความสัมพันธทาง
เพศกอนการสมรสอยูในระดับปานกลาง
2.นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาหญิงมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสสูงกวา
นักศึกษาชาย
3. นักศึกษาที่มีสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ซึ่งจําแนกเปนบิดามารดาอยูดวยกัน บิดา
มารดาหยารางกันหรือเปนหมาย และบิดามารดาแยกกันอยู มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
4.นักศึกษาที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง
และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
5.นักศึกษาที่มีการพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครอง และนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพัก
เอกชนหรือบานเชา หองเชาหรือหองชุด มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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6.ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศ สถานภาพการสมรสของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และการพักอาศัยกับการยอมรับความสัมพันธทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย

ABSTRACT
The objectives of this research were to study and compare attitudes toward premarital sex of
students in Rajamangala University of Technology Srivijaya according to the variables of gender, marital
status of parents, economic class of family, and residences during their study. The samples consist of 375
students in Rajamangala University of Technology Srivijaya, selected by the use of the purposive sampling
technique. The instrument for collecting data was a questionnaire concerning attitude toward premarital
sex. The collected data was subsequently analyzed by percentage, mean, standard deviation, and the
two-way ANOVA was employed for testing the hypotheses.
The major findings were as follows:
1. The students in Rajamangala University of Technology Srivijaya showed accepting attitudes toward
premarital sex at a moderate level.
2. The male students and the female students showed the accepting attitude toward premarital sex with a
difference of .05. The female students had shown the accepting attitudes toward premarital sex
higher than that of the male students
3. The students whose parents lived together, were divorced, or separated did not show any difference in
attitudes toward premarital sex.
4. The students’ economic class did not affect their attitudes toward premarital sex.
5. The students who lived with their parents, lived in the public dormitory, or lived in the private dormitory
did not show different attitudes toward premarital sex.
6. There were no statistical deviations on accepting attitudes toward premarital sex depending on
student’s sex, marital status of parents, economic class of family, or residences during their study.
Key Words : attitude, sex relation before marriage,sex, marital status of parents, economic class of family , and residences during their
study
E-mail : kwilailabu@hotmail.com

คํานํา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผานมาเปนอยางมาก ไมวาจะเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยู คานิยม และเจตคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตาง ๆ ทั้งนี้มาจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย (กรม
ศาสนา, 2541) สังคมไทยเปนสังคมที่สอนใหหญิงสาวตองรักนวลสงวนตัว และถือวาเรื่องเพศเปนเรื่องที่ไมเหมาะสม
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นาอับอาย เปนความลับ และเปนเรื่องตองหาม ดังนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวของกับเพศศึกษาจึงถูกปดกัน สาเหตุจาก
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ปลูกฝงมาเปนเวลานานตั้งแตบรรพบุรุษ (วิไล, 2538) กลุมที่มีแนวโนมที่จะยอมรับและ
ถือปฏิบัติอยางรวดเร็ว และมากกวากลุมอื่น คือกลุมนิสิตนักศึกษาที่ออกจากบานมาเชาหอพักหรือบานพักอยูตาม
ลําพัง ยิ่งมีความเปนไปไดสูงมากที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกับเพศตรงขาม (วรวิทย, 2536)
นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางรางกายและจิตใจอยาง
เต็มที่ และเปนชวงที่มีอารมณทางเพศสูงสุดและรุนแรง ซึ่งจะมีการตื่นตัวทางเพศไดงายและรวดเร็ว (วนัดดา,
2539) ทั้งฝายชายและหญิงที่ความคิดความปรารถนา และใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงขาม พยายามหา
โอกาสใกลชิดกัน สรางความสัมพันธทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนถึงขั้นมีเพศสัมพันธกัน เรื่องเพศเปนความ
ตองการอยางหนึ่งตามธรรมชาติของมนุษยเปนความปรารถนาทางอารมณ ซึ่งสามารถกระทําและแสดงพฤติกรรม
ในรูปแบบตางๆตามที่ตั้งใจ สามารถกําหนดบาบาท กิริยาทาทาง ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนเรา (สุชาติ
และวรรณี , 2541) ในวัยรุนเปนวัยที่หลายฝายใหความสนใจเพราะเปนวัยอยากรูอยากเห็นและเสี่ยงตอการมี
เพศสัมพันธในวัยเรียน มักมีปญหาดานความรู เจตคติ และพฤติกรรมทางเพศความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศและการมีชีวิต
ครอบครัวซึ่งวัยรุนสวนใหญยังขาดความรูเรื่องเพศที่ถูกตองในบางเรื่อง ขาดความรูและทักษะในเชิงวิเคราะห
สถานการณเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธ ทําใหขาดความระมัดระวังและปองกันตนเอง ความคิด ความปรารถนาและ
สนใจเพศตรงขามก็เกิดขึ้นดวย ฝายชายและฝายหญิงตางใหความสนใจซึ่งกันและกัน พยายามหาโอกาสอยูใกลชิด
กัน ความสัมพันธระหวางเพศในรูปแบตางๆ ก็ปรากฏขึ้นจนกระทั่งมีเพศสัมพันธกัน
พฤติกรรมทางเพศเปนผลมาจากเจตคติในเรื่องเพศ ซึ่งเจตคติในเรื่องเพศมาจากการที่บุคคลนั้นไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดา การเลียนแบบการกระทําตอกันหรือปฏิบัติตอกัน
ระหวางบิดาและมารดา ความสัมพันธระหวางบิดามารดา บิดามารดาตอบุตร สงผลใหเกิด เจตคติ คานิยม และ
แบบแผนพฤติกรรมตาง ๆ ในอนาคต เจตคติตอความสัมพันธระหวางชายหนุมกับหญิงสาวกอนการสมรสในชวง 20
ป ที่ผานมาในสังคมไทยมีการยอมรับพฤติกรรมทางเพศกอนการสมรสเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยรุน วัยเรียนที่มี
เพศสัมพันธกอนแตงงานเพิ่มมากขึ้น ในระดับอายุที่ต่ําลงเรื่อย ๆ (นิมิตร, 2542)
ปจจัยที่มีผลตอเพศสัมพันธกอนการสมรสและการคุมกําเนิดของวัยรุนหญิงในชนบท โดยกลุม ตัวอยางเปน
วัยรุนหญิงในรัฐ South Carolina มีอายุระหวาง 12-19 ป จํานวน 564 คน พบวา ปจจัยดานบุคคล
ภายในเมือง อายุ ลักษณะของครอบครัว อิทธิพลของกลุมเพื่อน ขอผูกมัดของคูรัก และเจตคติทางเพศ เปน
ปจจัยที่มีผลทางตรงตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส สวนเจตคติตอการควบคุมกําเนิดและการสื่อสารระหวาง
บิดามารดาและวัยรุนเปนปจจัยที่มีผลทางตรงตอวิธีการคุมกําเนิดของวัยรุน (Lock, 1990)
การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสนี้ ทําใหวัยรุนจํานวนไมนอยตองประสบกับปญหาที่เกิดขึ้น เชนปญหาการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค ปญหาการทําแทง ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ปญหาโสเภณี ปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง
ปญหาอาชญากรรมทางเพศ จากขอมูลการศึกษาในโรงพยาบาลราชวิถีพบวาแพทยตองรักษาการตกเลือด และรก
คาง จากการทําแทงที่ผิดกฎหมาย โดยสวนใหญเปนสตรีกลุมอายุ 14 – 20 ป และยังพบวาสตรีที่เขารับการรักษา
ภาวะแทรกซอน ดังกลาว ในโรงพยาบาลตาง ๆ ในประเทศไทยนั้น สวนใหญมีสถานภาพเปนนักเรียน นักศึกษา
(พิมพวัลย, 2543 ) ลินเดลล และออสสัน ไดศึกษาเรื่องเจตคติของนักเรียนวัยรุนชาวสวีเดนตอการทําแทง กลุม
ตัวอยางคือ นักเรียนที่มีอายุ 17-18 ปผลการศึกษาพบวานักเรียน 2 ใน 3 เชื่อวาการตัดสินใจทําแทงควรปรึกษา
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รวมกันทั้งชายและหญิง และเกือบทั้งหมดคิดวาการทําแทงไมถือเปนวิธีการในการคุมกําเนิดการทําแทงควรจะทํา
เฉพาะกรณีที่เกิดการตั้งครรภโดยไมไดวางแผนไวลวงหนาและยังพบวารอยละ 25 ของการตั้งครรภในประเทศ
สวีเดนจะสิ้นสุดลงที่การทําแทง (Lindell and Olsson, 1993 )
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีวิทยาเขตกระจายกันอยู
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีนักศึกษาจํานวนมากทั้งชายและหญิงซึ่งไดใช
ชีวิตอยางอิสระในการทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมมีบิดามารดา หรือผูปกครองควบคุมดูแล ตักเตือน ทําใหมีพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม เชนการแตงกายลอแหลม การเที่ยวสถานบริการตาง ๆ การติดยาเสพติด การแสดงความรักตอกันใน
สถานที่สาธารณะ การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม การคบเพื่อนตางเพศหลายคนในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยน
คูควงบอย ๆ การอยูดวยกันของนิสิตนักศึกษาชายและหญิง ไปจนถึงการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสและการขาย
บริการทางเพศ ซึ่งนําไปสูการตั้งครรภกอนการสมรส และการทําแทงได
ผูวิจัยเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีความสนใจที่จะศึกษา
เ จตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อใหทราบถึงแนวโนมวามีแนวความคิดไปในทิศทางใด ยอมรับหรือไมยอมรับเพื่อเปนขอสนเทศให
ผูเกี่ยวของไปเปนแนวทางในการปองกัน แกไขปญหาและชวยเหลือไดอยางถูกตองเหมาะสม ปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพศศึ กษาให มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ น นิ สิ ตนั กศึ กษามี ความรู ความเข าใจ ตลอดจนมี เจตคติ ที่ ดี เกี่ ยวกั บ
ความสัมพันธทางเพศก็จะชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมทางเพศที่ดีไดอยางถูกตอง
เหมาะสม

อุปกรณและวิธกี าร
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
2. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวาง เพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
และการพักอาศัย ที่มีเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ที่มี เพศ สถานะภาพสมรสของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว การพักอาศัย
แตกตางกัน
สมมุตฐิ านของการวิจัย
1.นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีเพศแตกตางกันจะมีเจตคติตอความสัมพันธ
ทางเพศกอนการสมรสแตกตางกัน
2..นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาแตกตางกันจะ
มีเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสแตกตางกัน
3. นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน
จะมีเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสแตกตางกัน
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4.นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีการพักอาศัยแตกตางกันจะมีเจตคติตอ
ความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสแตกตางกัน
5. เพศ สถานภาพสมรสของบิ ดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิ จของครอบครั ว และการพั กอาศั ย มี
ปฏิสัมพันธกับเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย
กรอบแนวความคิดของการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

เพศ
สถานภาพสมรสของบิดามารดา
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
การพักอาศัย

เจตคติตอความสัมพันธ
ทางเพศกอนการสมรส
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา
2553 จํานวน 13,268 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา 2553 จํานวน 375 คน
ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการเปดตารางสําเร็จรูป ของ Krejcie และ Morgan และใช
วิธีดําเนินการการสุมตัวอยางอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูล
สถานที่ทําการเก็บขอมูล คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ) วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช (ขนอม) วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปการศึกษา 2553
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ( Questionnaire)
เจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวที่ผูวิจัย
ตองการทราบ ไดแก เพศ สถานภาพสมรสของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และการพักอาศัย
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเจตคติตอตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)
ตามวิธีลิเครท ( Likert) จํานวน 40 ขอ
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การวิเคราะหขอมูล
1.วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนนี้
1.1 ขอมูลทัว่ ไปนํามาวิเคราะหหาคารอยละ
1.2 วิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามตัวแปรที่ศึกษา
1.3 วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคาตัวแปร โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง (Two
–way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตาง เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเปนรายคูโดยวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe)

ผลการศึกษาและวิจารณ
การศึกษาคนควาครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเจตคติตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและเสนอผลการวิจัยตามลําดับ
ตอไปนี้
1.ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพบวาพบวาเปนเพศหญิง
คิดเปนรอยละ 63.60 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 36.40 มีสถานะภาพสมรสของบิดามารดาสวนใหญอยู
ดวยกัน คิดเปนรอยละ 76.10 มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสวนใหญอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ
57.70 และมีการพักอาศัยอยูหอพักเอกชนหรือ บานเชา หองเชา หรือหองชุดเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ55.10
2.นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
3. นักศึกษาเพศชายและนักศึกษาเพศหญิง มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสอยูในระดับ
ปานกลาง
4.นักศึกษาที่บิดามารดาอยูดวยกัน บิดามารดาหยารางกันหรือเปนหมาย และบิดามารดาแยกกันอยู มี
การยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับปานกลาง
5.นักศึกษาที่บิดามารดาอยูดวยกัน บิดามารดาหยารางกันหรือเปนหมาย และบิดามารดาแยกกันอยู มี
การยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับปานกลาง
6.นักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง และฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับปานกลาง
7.นักศึกษาที่มีการพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครอง และนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักเอกชนหรือ
บานเชา หองเชาหรือหองชุด มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับปานกลาง สวนนักศึกษา
ที่อาศัยอยูในหอพักของสถานศึกษา มีเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส อยูในระดับมาก
8.การเปรียบเทียบเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษา ที่มีเพศ สถานะภาพการ
สมรสของบามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และการพักอาศัยแตกตางกัน
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8.1 เพศ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงเห็นดวยและมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการ
สมรสในระดับสูงกวานักศึกษาเพศชาย
8.2 สถานภาพการสมรสของบิดามารดา
นักศึกษาที่มีสถานภาพการสมรสของบิดามารดา ซึ่งจําแนกเปนบิดามารดาอยูดวยกัน บิดามารดาหยา
รางกันหรือเปนหมาย และบิดามารดาแยกกันอยู มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
8.3 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
นักศึกษาที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต่ํา มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
8.4 การพักอาศัย
นักศึกษาที่มีการพักอาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครอง และนักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักเอกชนหรือ
บานเชา หองเชาหรือหองชุด มีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
9. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางเพศ สถานภาพการสมรสของบิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และ
การพักอาศัยกับการยอมรับความสัมพันธทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สรุป
จากการวิจัยเรื่องเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย พบวาเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เห็นดวยและมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส ในลักษณะที่ชายและหญิงสามารถคบคา
สมาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางเพศ หรือการแสดงความรัก ความผูกพันและเอื้ออาทร
ตอกันโดยไมจําเปนตองมีเพศสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวานักศึกษามีเจตคติตอความสัมพันธทางเพศกอนการสมรส
ที่เหมาะสม ซึ่งจะเห็นไดวาสังคมไทยปจจุบันรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตทําใหหญิง
ชายมีอิสระและสนิทสนมกันมากขึ้น แตนักศึกษายังคงใหความสําคัญและความถูกตองดีงามของคานิยม จารีต
ประเพณีขนบธรรมเนียมไทย ในการประพฤติปฏิบัติตัวเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธกอนการสมรส การคบเพื่อนตาง
เพศ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลเสียของการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรวาเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม ไมควร
ปฏิบัติในวัยเรียน และมีจิตสํานึกเรื่องความถูกตองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาเพศหญิงมีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการสมรสมากกวาเพศชาย
ซึ่งมีความเสี่ยงตอการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสผูวิจัยจึงใครเสนอแนะดังนี้
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การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

1.1 บิดามารดาหรือผูปกครองควรใหการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด คอยใหคําปรึกษาแนะนํา เมื่อบุตร
หลานมีปญหา อบรมเลี้ยงดู สั่งสอน ปลูกฝงแนวความคิด เจตคติและความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเพศ อยางถูกตองและ
เหมาะสม การมีคานิยมในเรื่องการรักนวลสงวนตัวไมชิงสุกกอนหาม และควรเปนแบบอยางที่ดี
1.2 ครูอาจารยและสถานศึกษา ควรตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการอบรมสั่งสอน ควบคุมพฤติกรรม
นักเรียนนักศึกษาใหแสดงออกในทางที่เหมาะสมและประสานกับผูปกครองเมื่อพบปญหาที่เกิดขึ้นจะไดรวมมือ
หาทางแกไขปญหาไดทันทวงที นักศึกษาที่อาศัยอยูหอพักสถานศึกษามีการยอมรับความสัมพันธทางเพศกอนการ
สมรสมากกวานักศึกษาที่อาศัยอยูกับบิดามารดาหรือผูปกครอง ครู อาจารยควรเอาใจใส ใหคําปรึกษา คํานํานํา
ตักเตือนและสอดสองดูแลความประพฤติของนักศึกษาอยางใกลชิด
1.3 ใหหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเขาไปตรวจตราหอพักเอกชนอยางใกลชิด ขอความรวมมือกับ
ผูประกอบการดูแล เขมงวดกวดขันในเรื่องระเบียบวินัยการพักอาศัยอยางเครงครัด ไมปลอยเปนแหลงมั่วสุม
อบายมุขมากเกินไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้ไดความสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัย
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