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บทคัดยอ 

การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน โดยมีวัตถุประสงคคือ  

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน  

2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่
มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   

3) เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน    

4) เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจาก
การมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  

 
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหวาง 18 – 24 ปที่อาศัยอยูใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 58 คน แบงเปนเพศชาย 42 คนและเพศหญิง 16 คน 
เก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  โดยขอมูลเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึก และ
นํามาวิเคราะหเนื้อหา เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และสําหรับขอมูลเชิงปริมาณเปนการ
ตรวจสอบการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ผูวิจัย
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เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนดวยคาสถิติที (t – test) 

ผลการศึกษามีดังตอไปนี้ 
1. ขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนแบง

ออกเปน 2 ปจจัยคือ ปจจัยภายในตัวบุคคล   ไดแก คานิยมและทัศนคติตอการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน ความพึงพอใจในตัวคูนอน ประสบการณการมีเพศสัมพันธใน
อดีต  และการมีแฟนหรือมีครอบครัวในอนาคต และปจจัยภายนอกตัวบุคคล  ไดแก 
การสื่อสารภายในครอบครัว การเห็นแบบอยางจากสังคม การทําแบบอยางจากกลุม
เพ่ือน การพักอาศัยกับบิดามารดา  การด่ืมสุราหรือแอลกอฮอล การไดรับสื่อกระตุน
อารมณทางเพศ  และการเที่ยวสถานบันเทิง 

2. สําหรับขอมูลเชิงปริมาณพบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนมีคาสูงกวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาเพศหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  และ 
ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนไม
มีความแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา  ผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน คือ เพศหญิงจะมีความวิตกกังวลกับผลที่เกิดข้ึนในอนาคตกับตนเอง และ
อนาคตดานตางๆในชีวิตมากกวาเพศชายโดยกลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและ
เพศหญิงจะเลิกมีพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนหากมีครอบครัวในอนาคต สําหรับ
วิธีการปองกันตนเองภายหลังการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน คือ การสวมถุงยางอนามัย 
และการกินยาคุมกําเนิด 
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Abstract 
 

The objectives of this study are:  
1) To analyze one-night stand behavior of university students and influenced 

factors to have this behavior. 
2) Comparison of self-esteem scores between male and female students who 

have one-night stand behavior        
3) Comparison of self-esteem scores between students with and without one- 

night stand behavior 
4) To analyze the impact of one-night stand behavior to the students and how 

they protect themselves from the consequences of this behavior. 

 Participants were undergraduate students: Their are ages from 18 to 24 years, 
living in Bangkok and suburb area. 58 undergraduate students consist of 42 males and 
16 females are interviewed in-depth for data collection and content analysis. T- test are 
conducted to compare self-esteem scores of male and female students who have one- 
night stand behavior and those without such behavior.  
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The results show that 
 

1. Data qualitative found that One-night stand behavior of the students can be 
influenced by internal and external factors. 
- Internal factors include self value and attitude toward one-night stand 

behavior, satisfaction in sexual partner, past experience with sex and having 
boyfriend/girlfriend and family. 

- External factors are communication within family, imitate social modeling and 
peer of such behavior, students who are living with parent or living outside 
with friends, drinking alcohol, receiving pornographic media and visiting 
nightclub. 

2. Data quantitative found that Students with and without one-night stand behavior 
were not different in their self-esteems scores at  p≤  .05  and 
Self-esteem scores of male students more than female students with one-night 
stand behavior at  p≤  .05  

3. Moreover, the result of study found that female students are found more 
concern in the consequences of one-night stand behavior toward their future life 
than male students. Majority of students intend to give up this behavior once 
they have family and they protect themselves from the impact of one-night stand 
behavior by using condom and birth-control pill. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยดีเนื่องจากไดรับแนว
ทางการดําเนินงานวิจัย ขอเสนอแนะ และคําแนะนําตางๆที่เปนประโยชนรวมถึงเพ่ือใหงานวิจัย
มีความถูกตองเหมาะสมมากข้ึนจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา ตุยคัมภีร รองคณบดีฝาย
วิจัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร  
ที่ปรึกษาฝายกิจการนิสิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ใหทุนสนับสนุนในการวิจัยครั้ง
นี้  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ดร.สรชัย พิศาลบุตร ผูอํานวยการศูนยวิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ รวมถึงการตรวจสอบความถูกตองของงานวิจัย
ใหกับผูวิจัย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 

 งานวิจัยชิ้นนี้จะสําเร็จลุลวงไปไมไดหากขาดนักศึกษาที่ทําหนาที่เสมือนเปนผูชวยผูวิจัย
ในการติดตอ นัดสัมภาษณ กับกลุมตัวอยางใหกับผูวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษากลุมตัวอยาง
ทุกๆคนที่สละเวลาในการใหผูวิจัยสัมภาษณ และทําแบบสอบถามในครั้งนี้ รวมถึงการใหขอมูลที่
สําคัญหลายๆอยางกับผูวิจัย ทั้งที่ขอมูลดังกลาวเปนเรื่องเพศสัมพันธ และถือไดวาเปนเรื่อง
สวนตัว แตกลุมตัวอยางก็ใหขอมูลดังกลาวเพ่ือใหงานวิจัยมีความสมบูรณมากข้ึน ผู วิจัย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 คุณประโยชนที่เกิดข้ึนจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ขอมอบใหกับมหาวิทยาลัย      
ธุรกิจบัณฑิตย ผูบริหาร คณาจารย โดยเฉพาะอยางย่ิงกับนักศึกษาทุกคน ตลอดจนผูที่ใหความ
สนใจ และเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนของนักศึกษาทุกทาน 
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4  แสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายเปรียบเทียบกับ 
   นักศึกษาเพศหญิงทีม่ีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   66 
5  แสดงผลเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่ม ี
    ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ 
    เพศสัมพันธแบบขามคืน          67 
6  แสดงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา 
    ภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   68 
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บทท่ี 1   
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจ ุบันกระแสโลกาภิวัตนและวัฒนธรรมตะวันตกไดหลั่งไหลเขามาสูวัฒนธรรมของคน
ในสังคมไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในวัยรุนทั้งในวัยรุนตอนตนและวัยรุนตอนปลาย
ตางก็รับเอาวัฒนธรรมความเปนตะวันตกเขามาในสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะสังคมโลก
ในปจจุบันนี้เปนสังคมของเทคโนโลยี และการสื่อสารที่สามารถยอโลกทั้งใบใหอยูหนา
คอมพิวเตอรไดงายมากข้ึน นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผูที่มีอายุอยูระหวาง 18 – 24 ป ก็
เปนกลุมคนในสังคมไทยอีกกลุมหนึ่งที่รับเอาวัฒนธรรมตางๆเขามาในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงวัฒนธรรมและความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งสามารถพบไดจากคานิยมของการมี
เพศสัมพันธของนักศึกษาในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมาก เชน การมี
เพศสัมพันธกันครั้งแรกของวัยรุนชายและวัยรุนหญิงเร็วมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของ 
สิทธิพงศ  วงศวิวัฒน (2548) ที่พบวารอยละ 11.9 ของวัยรุนชาย และรอยละ 8.6 ของวัยรุน
หญิงที่มีเพศสัมพันธครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ป สอดคลองกับผลการสํารวจจากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในป พ.ศ. 2545 (สุมโน ภิกขุ, 2553) พบวา แนวโนม
การมีเพศสัมพันธในวัยรุนทั้งหญิงและชายครั้งแรกมีอายุนอยลงเรื่อยๆโดยวัยรุนมีเพศสัมพันธ
ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ยประมาณ 14 – 18 ป ในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชายเฉลี่ยรอยละ 13 – 
48 และนักเรียนหญิงรอยละ 5 – 15 เคยมีเพศสัมพันธ ซึ่งนักเรียนมัธยมชายในภาคเหนือและ
นักเรียนมัธยมหญิงในภาคกลางและภาคตะวันออกมีอัตราสวนการเคยมีเพศสัมพันธสูงสุด 

ในขณะที่ระดับอาชีวศึกษา นักศึกษาชายเฉลี่ยรอยละ 44 – 68 และนักศึกษาหญิง   
รอยละ 12 – 25  เคยมีเพศสัมพันธ โดยนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและนักศึกษาหญิงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มี อัตราสวนการเคยมี เพศสัมพันธสู งสุด เชนเ ดียวกันกับใน
ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาชายเฉลี่ยรอยละ 40 – 58 และนักศึกษาหญิงเฉลี่ยรอยละ 17 – 18 
เคยมีเพศสัมพันธ โดยนักศึกษาชายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครมีอัตราสวนการเคยมีเพศสัมพันธสูงสุด ทั้งนี้จากการสํารวจยังพบวาทัศนคติ
หรือการยอมรับในเรื่องของการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยผล
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การศึกษาพบวาในกลุมคนโสด พบวามีเพศสัมพันธกอนแตงงานในอัตราที่เพ่ิมมากข้ึน  เยาวชน
หญิงในเขตเมืองเกือบครึ่งหนึ่งมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน วัยรุนชายหญิงปจจุบันเชื่อวาชาย
หญิงมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงาน และวัยรุนหญิงยอมรับแนวคิดการมีเพศสัมพันธกอน
แตงงานมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังพบวาบุคคลแรกที่วัยรุนมักมีเพศสัมพันธดวยนั้นคือเพ่ือนหรือคูรัก
มากกวาหญิงบริการทางเพศ (สุมโน ภิกขุ, 2553) เชนเดียวกับผลการศึกษาของ นภาพร 
ชโยวรรณ (2546) ที่พบวาในวัยรุนชายไดเปลี่ยนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธครั้งแรกจากการมี
เพศสัมพันธจากหญิงบริการเปนการมีเพศสัมพันธกับเพ่ือนหญิง สอดคลองกับการงานวิจัยของ 
Pattaravanich (1995, อางถึงใน พิมพิชา สุพพัตกุล, 2551) ที่พบวา แฟน คูหมั้น และคนรูจัก 
คือบุคคลแรกที่วัยรุนชายนิยมมีเพศสัมพันธกอนการสมรส มากกวาหญิงบริการเหมือนในอดีต  

จากทัศนคติและคานิยมในเรื่องเพศของสังคมไทยที่มีความเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
พบวาแตกตางกับทัศนคติและคานิยมในเรื่องเพศของสังคมไทยในภาพรวม ทั้ งนี้เพราะ
สังคมไทยพยายามปดก้ันหรือหลีกเลี่ยงการใหขอมูลในเรื่องเพศกับวัยรุน เพราะมองวาการพูด
ความจริงในเรื่องเพศออกไปจะทําใหวัยรุนย่ิงมีความอยากรูอยากเห็นและสนใจในเรื่องเพศเร็ว
และมากเกินกวาวัยที่ควรจะเปน ซึ่งการปดบัง หลีกเลี่ยงการใหขอมูลในเรื่องดังกลาวกลับย่ิงทํา
ใหวัยรุนแสวงหาและเรียนรูดวยตนเองและกลุมเพ่ือนจากโลกภายนอกมากย่ิงข้ึน ไมวาจะเปน
เรื่องของการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน การมีเพศสัมพันธกับคูนอนหลายคน การแลกเปลี่ยนคู
นอนระหวางเพ่ือนในกลุมเดียวกันและตางกลุม เปนตน ซึ่งทัศนคติและคานิยมในเรื่องเพศของ
สังคมไทยจะตรงขามกับสังคมตะวันตกในปจจุบันที่มองวาการใหขอมูลในเรื่องเพศอยาง
ตรงไปตรงมา มีการสอนเพศศึกษากันแบบใหม โดยเริ่มตนที่สังคมครอบครัว พอแมเปนผู
อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางรางกายและจิตใจในเรื่องของเพศศึกษาตามชวง
วัยที่เปลี่ยนไป  เชน ในเด็กเล็ก 3 – 8 ป  พอแมจะสอนใหเขาใจและรูจักถึงสัดสวนตลอดจน
หนาที่ของอวัยวะเพศ ความแตกตางระหวางหญิงและชาย เมื่ออายุระหวาง 9 – 15 ป พอจะทํา
หนาที่ในการสอนลูกชายถึงฮอรโมนที่เพ่ิมข้ึน ความตองการทางเพศ การระงับความตองการ
ทางเพศอยางถูกตอง รวมถึงการใชเครื่องมือปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธดวย ในขณะที่แม
จะทําหนาที่ในการสอนลูกสาวเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ การใชอุปกรณปองกันและ
รักษาความสะอาด การสอนใหเห็นถึงคุณคาของพรหมจรรย รวมทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงความคิดเห็นภายในครอบครัวเก่ียวกับเรื่องเพศดวย  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่เกิดข้ึนในชวงวัยนี้อาจทําใหเด็กรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง 
(Self - esteem) จากการมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่ทําใหเปนที่สนใจของผูอ่ืน ในทางตรงขาม
เด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการทางเพศชา หรือไมมีลักษณะเดนทางเพศอาจมองวา
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ตัวเองไมมีคา เสียความมั่นใจตนเอง (Self - confidence) บางครั้งอาจแสดงออกทางเพศมากข้ึน
เพ่ือใหตนเองรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง หรือบางคนอาจแสดงออกดวยการมีแฟนเร็วหรือมี
เพศสัมพันธเร็วเพราะเปนวิธีที่ทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา มีคนตองการ นอกจากนี้วัยรุนยังมี
ความเปนตัวของตัวเองสูง (independent : autonomy) อีกทั้งยังมีความอยากรูอยากเห็น อยาก
ลองในเรื่องเพศ ทําใหอาจเกิดพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงไดงาย เชน การแตงกายย่ัวยวนทาง
เพศตรงขาม การเที่ยวกลางคืน การด่ืมเหลา หรือเสพยาเสพติดแลวทําใหเกิดเพศสัมพันธ
ตามมา  
 นอกจากพฤติกรรมการอยากรู อยากลองในเรื่องเพศดังกลาวจะสงผลใหวัยรุนใน
ปจจุบันมีเพศสัมพันธเร็วข้ึนตามที่กลาวในขางตนแลว พฤติกรรมทางเพศในอีกรูปแบบหนึ่งที่
กําลังปรากฏข้ึนในสังคมวัยรุนและนักศึกษาปจจุบัน นั่นคือพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน ซึ่งพฤติกรรมทางเพศดังกลาวเปนอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจาก
วัฒนธรรมตางชาติ โดยความหมายหรือลักษณะของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนคือเปนการมี
เพศสัมพันธระหวางชาย – หญิงที่ไมเคยรูจักหรือคุนเคยกันมากอน โดยเริ่มจากการสราง
สัมพันธภาพทําความรูจักกันในระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นก็มีเพศสัมพันธดวยความยินยอม
ทั้ง 2 ฝาย และภายหลังจากนั้นก็ไมมีภาระผูกพันใดๆกันอีก เชนเดียวกับที่ วิภาดา เอ่ียมแยม 
(2548) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนของวัยรุน และไดกลาวถึง
พฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนไววา เปนพฤติกรรมของชายหญิงที่ไมรูจักกันมากอน แตก็
รูสึกถูกใจและยินยอมที่จะมีความสัมพันธทางเพศ เพ่ือระบายความตองการทางเพศหรือความ
ใครของทั้งสองฝาย และนํามาซึ่งความสนุกสนาน ตื่นเตน อีกทั้งไมตองมีความผูกพันทางดาน
จิตใจตอกันและไมตองรับผิดชอบตอสัมพันธภาพที่เกิดข้ึนภายหลัง โดยกระบวนการทั้งหมดนี้
จะเริ่มตนและจบลงอยางรวดเร็ว  นอกจากนี้ ยังพบวาปรากฏการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   
ถือ เปนพฤติกรรมทางเพศที่ถือวาไมใชเรื่องใหม เนื่องจากมีมานานแลว แตปจจุบันยอมรับวามี
เพ่ิมมากข้ึน โดยเริ่มจากการไปเที่ยวในสถานบันเทิง เมื่อฝายชายถูกใจฝายหญิงก็จะเขาไป
พูดคุย และพากันไปมีเพศสัมพันธในทันที ถึงแมจะพ่ึงรูจักกันไมนานก็ตาม ทั้งนี้ถือวาเปน
ความสัมพันธแบบชั่วคราวเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณในเรื่องเพศเทานั้น 
 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนดังกลาวถือไดวามีความเสี่ยงสูงตอการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส นอกจากนี้ปญหาการตั้งครรภที่ไมพึงประสงคก็เปนอีก
ปญหาหนึ่งที่เปนผลจากพฤติกรรมทางเพศสัมพันธแบบขามคืน ซึ่งนําไปสูปญหาการทําแทง
ของวัยรุนและนักศึกษาดังขาวที่ปรากฏในหนังสือพิมพหรือโทรทัศนถึงการพบศพเด็กทารกนับ
พันศพถูกซอนไวในวัดแหงหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครเมื่อปลายป พ.ศ. 2553 ที่ผานมา และ
ปญหาดังกลาวก็ถือเปนปญหาสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการศึกษา ทําใหนักศึกษาหลายคนตอง
ลาออกจากการเรียนซึ่งจะทําใหเสียอนาคตและขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่ดีในภายหนา
ได (Phoolcharoen, 2004 อางถึงใน วิภาดา  เอ่ียมแยม, 2548) 
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 จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวาการเห็นคุณคาในตนเองและพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธนั้น แบงไดเปน 2 แนวทาง
คือ แนวทางแรก ระดับการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือเสี่ยงตอการติดตอโรคทางเพศสัมพันธสูง เนื่องจากมีความมั่นใจ
วาการกระทําของตนเองนั้นถูกตอง รวมถึงมั่นใจวาตนเองจะไมมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ
ได ดังเชนการศึกษาของ Magnani, Serber, Gutierrez, และ Vereay (1999, อางถึงใน พิมพิชา 
สุพพัตกุล, 2551) ที่ไดทําการศึกษาผลของระดับการเห็นคุณคาในตนเองของวัยรุนเพศชายตอ
การมีเพศสัมพันธที่ขาดการปองกัน พบวา ระดับของการเห็นคุณคาในตนเองที่สูงในวัยรุนเพศ
ชายจะมีความสัมพันธในทางลบกับพฤติกรรมการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธในขณะมี
เพศสัมพันธ กลาวคือ วัยรุนเพศชายจะไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธเพราะมั่นใจวา
ตนเองจะไมมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธได 
 สําหรับแนวทางที่สองคือ ระดับการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธในทางลบกับ
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ กลาวคือ 
หากวัยรุนมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูง ก็จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
หรือเสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธต่ํา และในทางตรงขามหากมีระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองต่ํา ก็จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรหรือเสี่ยงตอการติดโรคทาง
เพศสัมพันธสูง สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐนันท คงคาหลวง (2548) ที่ทําการศึกษาเหตุผล
ที่สตรีวัยรุนตอนปลายและสตรีวัยผูใหญตอนตนมีเพศสัมพันธโดยขาดการปองกัน ผลการศึกษา
พบวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธโดยขาดการปองกัน กลาวคือสตรีที่เห็นคุณคาในตนเองต่ํามีแนวโนมที่จะยอม
ตามใจใหคูนอนถาวรและคูนอนชั่วคราวในการไมใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ 
 จากงานวิจัยดังกลาวที่ผานมาจะพบไดวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองนาจะเปนปจจัย
หนึ่งที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศกอนวัยอันควร ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนของนักศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนวาจะมีความแตกตางกับนักศึกษาทั่วไปที่ไมมี
พฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนหรือไมอยางไร อีกทั้งผ ู วิจัยยังตองการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ 
เหตุผลที่ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน ผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน และแนวทางการปองกันตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา ปองกัน และแกไข พฤติกรรมทาง
เพศแบบเพศสัมพันธขามคืนใหกับนักศึกษา เยาวชน ผูที่สนใจ และผูที่เก่ียวของตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจากการมี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

- การเห็นคุณคาในตนเอง (Self - esteem)  หมายถึง ความรูสึกที่ดีตอตนเอง รูสึก
วาตนเองมีคุณคา มีความสามารถ ซึ่งสามารถวัดไดจากคะแนนแบบประเมินการ
เห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญของคูเปอรสมิท (Coopersmith Self – Esteem 
Inventory: Adult from – Coopersmith, 2002) ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดย 
ณัฐนันท คงคาหลวง (2548) 

- นักศึกษา  หมายถึง ผูที่กําลังเรียนอยูในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีในคณะ
หรือชั้นปใดๆ ที่ศึกษาอยูทั้งในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน และมี
อายุระหวาง 18 – 24 ป 

- เพศสัมพันธแบบขามคืน (One-night stand) หมายถึง การมีความสัมพันธทาง
เพศของชายและหญิงที่ไม เคยรูจักกันมากอน แตยินยอมและพรอมที่จะมี
ความสัมพันธทางเพศในระยะสั้นภายในเวลา 1 วันหลังจากรูจักกัน และไมมี
สัมพันธภาพตอเนื่องหลังจากนั้น 

- พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) หมายถึง การกระทําใดๆที่เก่ียวของกับ
การมีเพศสัมพันธ หรือมีแนวโนมที่จะทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธ และเพศสัมพันธ
แบบขามคืน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
 งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศ และระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ

นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ในดานตางๆดังตอไปนี้ 
ดานพฤติกรรมทางเพศ  ศึกษาในประเด็นดังนี้ 

1. พฤติกรรมทางเพศในอดีต 
2. พฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน 
3. พฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืน ภายใน 6 เดือนที่ผานมา 
4. ผลกระทบที่เกิดข้ึน และวิธีการปองกันตนเองภายหลังการมีพฤติกรรมทาง

เพศสัมพันธขามคืน  
      ดานระดับการเห็นคุณคาในตนเอง  ศึกษาใน 2 ประเด็นคือ 

1. เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองระหวางนักศึกษาชายที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนกับนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน 

2. เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองระหวางนักศึกษาที่ มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนกับนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน 

      ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนของนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาจึงเปนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาทั้ง
เพศชายและเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 18 – 24 ป กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเทานั้น และมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนมากกวา 1 ครั้งภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ป ที่ผานมา ซึ่งอาจจะมีคูรักถาวรอยูแลวหรือไมมีก็ได จํานวน 29 คน 
แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศหญิง 8 คน  
 
ขอจํากัดของการวิจัย 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลดานคุณภาพในเชิงลึกโดยการ
สัมภาษณเปนรายบุคคล (In-depth Interview) ในเรื่องที่ยังไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทย จึงทํา
ใหไมสามารถหากลุมตัวอยางเปนจํานวนมากได ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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จึงมีขนาดเล็ก และอาจจะไมสามารถเปนตัวแทนในการอธิบายพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนของนักศึกษาหรือกลุมประชากรไดทั้งหมด   

นอกจากนี้พฤติกรรมที่ตองการศึกษาคือพฤติกรรมทางเพศที่ถือวาเปนเรื่องสวนตัวและ
ยังไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทยเพราะเปนพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืน กลุมตัวอยางจึง
อาจจะมีความลําเอียงในการตอบคําถาม ทําใหคําตอบที่ไดอาจจะไมใชคําตอบที่แทจริงทั้งหมด  
ซึ่งผูวิจัยไดตระหนักและพยายามแกไขขอจํากัดดังกลาว โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนของผูมีพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืนได ซึ่งกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษาจะตองเคยมีหรือยังคงมีเพศสัมพันธแบบขามคืนมากกวา 1 ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน - 1 ปที่ผานมา ทั้งนี้เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีประสบการณและเขาใจสังคมและ
วัฒนธรรมพิเศษของตนไดดี และมีเวลาพอเพียงในการใหขอมูลเพ่ือการศึกษาโดยการสัมภาษณ
อยางนอย 20 นาทีตอ 1 ครั้ง 
  
ขอตกลงเบ้ืองตน 
 เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืน
ซึ่งยังไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทย ดังนั้นเพ่ือใหการศึกษาในครั้งนี้มีความสมบูรณของขอมูล
มากย่ิงข้ึนและเพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยและชื่อเสียงใหกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจึงมี
ขอตกลงเบ้ืองตนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

1. ในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูวิจัยจะมีการสรางความคุนเคยและความไววางใจใหกับ
กลุมตัวอยางทั้งนี้เพราะกลุมตัวอยางตองมีความไววางใจและเชื่อใจในการใหขอมูลที่
เปนขอมูลสวนตัวและเปนความลับของกลุมตัวอยางใหกับผูวิจัย   ดังนั้นผูวิจัยจึงจะตอง
ใชระยะเวลาในการทําความรูจักและคุนเคยกับกลุมตัวอยางกอนการสัมภาษณจริงเปน
ระยะเวลาหนึ่ง เชน การนัดพบเพ่ือทานขาว หรือพูดคุยในเรื่องทั่วๆไป 

2. ในกรณีที่กลุมตัวอยางไมสะดวกที่จะใหขอมูลดวยการเจอผูวิจัย เนื่องจากเหตุผลใดๆก็
ตามเชน อาย ไมกลาใหสัมภาษณตอหนา (face to face) หรือไมสะดวกที่จะเดินทางมา
สัมภาษณ เปนตน กรณีดังกลาวผูวิจัยจะนัดกลุมตัวอยางสัมภาษณทางโทรศัพทแทน
การใหสัมภาษณตอหนา 

3. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะไดจากกลุมตัวอยางที่มีความยินยอมและสมัครใจในการ
ใหขอมูลและสัมภาษณเทานั้น ผูวิจัยจะไมมีการบังคับหรือกระทําการใดๆเพ่ือใหไดมา
ซึ่งกลุมตัวอยาง และจะยกเลิกการเปนกลุมตัวอยางในการทําวิจัยหากบุคคลดังกลาวไม
ยินยอมและไมสมัครใจที่จะใหขอมูล 

4. ยึดหลักจรรยาบรรณในการวิจัยในการเก็บความลับของผูที่ใหขอมูลอยางเครงครัด โดย
การว ิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะไมมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวใดๆของกลุมตัวอยาง เชน ชื่อ-สกุล 
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ที่อยูอาศัย สภาพครอบครัว มหาวิทยาลัย คณะ หรือชั้นป เปนตน ซึ่งการวิเคราะหผล
การศึกษาจําเปนตองมีการอางอิงถึงขอมูลสวนบุคคล ผูวิจัยจะทําการวิเคราะหผลใน
ภาพรวมของกลุมตัวอยาง ไมมีการระบุเปนรายบุคคล รวมถึงระหวางการศึกษาหรือ
การสัมภาษณจะไมมีการอัดเสียง บันทึกภาพกลุมตัวอยาง หรือกระทําการใดๆที่จะทํา
ใหมีผลกระทบถึงกลุมตัวอยางได 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพ่ือทราบถึงเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
2. เพ่ือทราบถึงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มี

ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
3. เพ่ือทราบถึงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ

แบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
4. เพ่ือทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบ

ขามคืนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
5. เพ่ือเปนแนวทางในการทําความเขาใจกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน และ

สามารถปองกันหรือแกไขการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม เหมาะสม เชน การมี
เพศสัมพันธแบบขามคืนของนักศึกษาในปจจุบัน 

6. เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของกับประเด็นดานพฤติกรรมทางเพศของ
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนตอไปในอนาคต 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ 
เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยเรียงตามลําดับดังนี้ 

1. วัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน      
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ 
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ                            
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1. วัยรุนและพัฒนาการของวัยรุน 
1.1 ความหมายของวัยรุน 
คําวา “วัยรุน” มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Adolescere” แปลวา “วัยยางเขาสู

ความเปนผูใหญ” ซึ่งวัยรุนถือไดวาเปนวัยที่เชื่อมตอระหวางความเปนเด็กและความเปนผูใหญ 
เพราะเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆมากมาย จึงทําใหตองมีการปรับตัวตั้งแตดาน
สรีระไปจนถึงสภาวะแวดลอม และการดํารงชีวิต (จามรี ศรีรัตนบัลล, 2543) โดยองคการอนามัย
โลกไดใหคําจํากัดความและกําหนดชวงอายุของประชากรที่ถือวาเปน “วัยรุน” ไววา คือ ผูที่อยู
ในชวงอายุระหวาง 10-19 ป ซึ่งเปนวัยแรกรุนแตกเนื้อหนุมสาว และเปนวัยที่ทางกฎหมายถือ
วา “เริ่มเปนผูใหญ” 

นอกจากนี้ยังไดมีผูใหคํานิยามของคําวาวัยรุนไวอีกมาก เชน 
Roger (1972) กลาววา วัยรุน (Adolescence) หมายถึง การกาวไปสูวุฒิภาวะ (To 

grow into maturity) เปนวัยที่กาวยางสูความเปนผูใหญ โดยพิจารณาจากเกณฑความพรอม
ทางดานรางกายที่เจริญเติบโตเต็มที่ถึงวุฒิภาวะสูงสุดพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กเปนวัย
ผูใหญ  

เชนเดียวกันกับ Hurlock (1973) ที่กลาววาวัยรุนเปนวัยที่กําลังเจริญเติบโต เปนหัว
เลี้ยวหัวตอที่สําคัญระหวางวัยเด็กกับวัยผูใหญ เด็กจะพัฒนามาจากการพ่ึงพิงผูใหญ ไปสูความ
เปนอิสระอยางเห็นไดชัดในทุกดาน และการที่เด็กจะมีความเจริญถึงวุฒิภาวะนั้นไมใชเพียงแต
จะเจริญทางดานรางกายแตเพียงอยางเดียว แตทางจิตใจก็เติบโตไปดวย นั่นคือ จะตองมี
พัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอมๆกัน คือ ดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

นอกจากนี้การเขาสูวัยรุนของเพศชายและเพศหญิงยังเริ่มตนไมพรอมกัน (Hurlock, 
1973) โดยจะถือเกณฑการเขาสูวัยรุนจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย รูปราง และการ
เจริญดานวุฒิภาวะทางเพศอยางสมบูรณ ซึ่งปกติแลวเพศหญิงจะเขาสูวัยรุนเร็วกวาเพศชาย
ประมาณ 1 – 2 ป ชวงอายุของเพศหญิงจะอยูระหวาง 13 – 15 ป และเพศชายจะอยูระหวาง  
14 – 18 ป 

จากนิยามดังกลาวผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา วัยรุนเปนวัยที่อยูระหวางวัยเด็กและวัย
ผูใหญ และเปนวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เชน ดานรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา อยางชัดเจน โดยเพศหญิงจะมีอายุอยูระหวาง 13 – 15 ป และเพศชายจะมีอายุอยู
ระหวาง 14 – 18 ป 
 

1.2 พัฒนาการดานตางๆของวัยรุน 
วัยรุนเปนวัยที่มีพัฒนาการในทุกๆดาน ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงใหมๆที่

แตกตางไปจากวัยเด็กอยางมากมาย ดังนั้นหากวัยรุนสามารถมีพัฒนาการในแตละดานเปนไป
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ตามแบบแผนแลว บุคคลนั้นยอมมีสุขภาพที่ดีทั้งดานรางกายและจิตใจ พรอมที่จะกาวเขาสูวัย
ผูใหญไดอยางสมบูรณ โดยพัฒนาการของวัยรุนนั้นสามารถแบงออกได 6 ดานดังนี้ 

1.2.1 พัฒนาการดานรางกาย   
วัยรุนเปนวัยที่มีการพัฒนาการทางรางกายเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณเพ่ือทํา

หนาที่อยางเต็มที่ พัฒนาการภายนอกรางกายที่สามารถมองเห็นเชน สวนสูง น้ําหนัก ขนาด 
และสัดสวนของรางกาย เปนตน และพัฒนาการภายในรางกาย เชน การทํางานของตอมใต
สมอง โครงกระดูกที่แข็งแรงข้ึน การมีประจําเดือนในเพศหญิง เปนตน การเจริญเติบโตทาง
รางกายนี้มีชวงหนึ่งซึ่งเปนชวงพัก แตเมื่อผานชวงนี้ไปแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อยางรวดเร็ว การสะสมไขมันในรางกายจะมีมากกวาวัยเด็กโดยเฉพาะเด็กหญิง นอกจากนี้
ระบบการเผาผลาญพลังงานในรางกายจะทํางานไดเร็วและมากกวาเดิม ในชวงวัยรุนตอนปลาย
การเปลี่ยนแปลงทางรางกายจะเจริญเติบโตเต็มที่ แตกลามเนื้อยังสามารถพัฒนาจนถึงอายุ 30 
ป ประสารทสัมผัสยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย สมองมีน้ําหนักสูงสุด      (ศรีเรือน แกวกังวาน, 
2545  และ ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2530) 

1.2.2 พัฒนาการทางดานอารมณ   
     Roger (1972) ไดกลาวถึงลักษณะอารมณของวัยรุนวาเปนวัยที่มีอารมณรุนแรง

เต็มไปดวยความเชื่อมั่น ชอบสนุกสนาน แสดงความรูสึกอยางเปดเผย ตรงไปตรงมา อารมณ
ตางๆจะเกิดข้ึนงายและเปลี่ยนแปลงไปไดงาย จะเห็นไดจากการที่วัยรุนมักแสดงถึงความชอบ
หรือไมชอบสิ่งตางๆอยางรุนแรงและรวดเร็ว มีความตองการเปนอิสระ ชอบพ่ึงตนเอง มัก
ขัดแยงกับผูใหญและกฏระเบียบที่พอแมวางไว นอกจากนี้วัยรุนยังตองการตัดสินใจเองและการ
ยอมรับจากผูใหญรวมทั้งเพ่ือนในกลุม และยังมีความวิตกกังวลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงใน
รูปรางของตนเองอีกดวย ในวัยนี้จะเริ่มมีความรักและความตองการทางเพศ ซึ่งทําใหวัยรุนเริ่มมี
ความสนใจตอเพศตรงขามโดยเฉพาะชวงวัยรุนตอนตน นอกจากนี้อารมณรักในวัยรุนจะรุนแรง 
เมื่อผิดหวังในความรักก็จะมีความเกลียดไดอยางมากมาย   และเนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่อยูใน
ระยะปรับตัว ดังนั้นวัยรุนจึงมักตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่ย่ัวเยาอารมณไดงายเพราะ
วัยรุนมีอารมณออนไหว เชื่องาย หลงงาย มีอารมณไมมั่นคง จึงมักเกิดปญหายุงยากทาง
อารมณอยูเสมอ (Hurlock, 1973) 

1.2.3 พัฒนาการทางดานสังคม      
     พัฒนาการทางดานสังคมที่สําคัญของวัยรุนคือ วัยรุนเปนวัยที่มีความตองการ

เปนอิสระในการคบเพ่ือน การเที่ยวเตร เมื่อวัยรุนรูสึกขาดความเชื่อมั่นก็จะมีการชดเชย
ความรูสึกนั้นดวยการเขาหาเพ่ือน วัยรุนจะใหความสําคัญกับเพ่ือนโดยการจับเปนกลุม และ
ผูกพันกับเพ่ือนในกลุมมากข้ึน กลุมเพ่ือนของวัยรุนจะไมมีเฉพาะเพ่ือนเพศเดียวกันเทานั้นแต
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จะมีเพ่ือนตางเพศดวย ระยะนี้จึงเปนการเริ่มตนใชชีวิตในกลุมอยางเห็นไดชัด ซึ่งลักษณะการ
เขากลุมของเด็กวัยรุนนั้น Adam (1994) ไดแบงออกเปน 4 ประเภทคือ 

1. แกง (Gang)  คือกลุมที่ผูรวมคิดจะมีแนวคิดเดียวกัน สมาชิกของแกงมักจะเปนเพศ
เดียวกัน มีเจตคติที่เหมือนกัน สมาชิกในกลุมอาจจะมาจากบุคคลตางฐานะหรือตาง
วัยและโดยสวนใหญจุดประสงคของการรวมแกงมักถูกมองในดานลบและมี
พฤติกรรมตอตานสังคม (Anti – social Behavior) ซึ่งมักจะมีพฤติกรรมกอกวน
ความสงบสุขของผูอ่ืน โดยเพศชายมีแนวโนมของการเขากลุมมากกวาเพศหญิง 
(Hurlock, 1973) 

2. การรวมกลุมในลักษณะกลุมยอยหรือกลุมเพ่ือนสนิท (Cliques)  กลุมเพ่ือนสนิทของ
วัยรุนจะมีประมาณ 3 – 4 คน ซึ่งเปนเพศเดียวกัน มีความสามารถและความสนใจ
คลายๆกัน โดยที่แตละคนจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน มีการถกเถียงกันบางเมื่อความ
คิดเห็นไมสอดคลองกัน ซึ่งกลุมเพ่ือนสนิทนี้จะเกิดข้ึนเมื่อมีการแยกตัวออกจากกลุม
ใหญ 

3. กลุมเพ่ือนสนิทที่เกิดจากการรวมกลุมยอย (Crowed)  อาจเกิดจากการพบเจอกันใน
งานปารตี้หรืองานสังสรรคที่พบกันในกลุมใหญ โดยความสนใจของสมาชิกในกลุม
อาจเหมือนหรือตางกันก็ได แตอาจจะเกิดความพอใจคบหากันตอไปและไม
จําเปนตองเปนสนิทกับทุกคนในกลุม แตจะเปนการเลือกเพ่ือนที่ถูกใจมากๆเปนกลุม
ยอยตอไป 

4. การจับคูกันหรือการเปนเพ่ือนคูหู (Pal) หรือ (Chums) คือเพ่ือนสนิทที่สามารถบอก
ความลับของกันและกันได มีความไววางใจกันและกันมากที่สุด และสามารถพิสูจน
ใหเห็นความเปนเพ่ือนแทได จะมีเพียง 1 – 2 คนเทานั้น โดยความสัมพันธของบาง
คูอาจคบกันยาวนานถึงวัยผูใหญ การเปนคูหูจะพัฒนามาจากกลุมเพ่ือนสนิท 
1.2.4 พัฒนาการทางดานสติปญญา 
      จากทฤษฎีของเพียเจต (Piaget, 1967 อางถึงใน พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 

2549) กลาวไววา วัยรุนจะเปนวัยที่มีความสามารถทางสติปญญาอยูในข้ัน Formal Operation 
ซึ่งมีความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล มีพัฒนาการข้ึนสูระดับวุฒิภาวะสูงสุด คือเริ่มคิด
เหมือนผูใหญ ดังนั้นวัยรุนจึงสามารถที่จะพิจารณากฎเกณฑตางๆทางสังคมไดดวยตนเอง เชน 
คานิยมเก่ียวกับการประพฤติปฏิบัติตนเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ โดยที่วัยเด็ก เด็กจะยึดถือ
กฎเกณฑหรือคานิยมตามผูอ่ืน (Heteronomous) คือ บิดามารดา ครู อาจารย หรือผูมีอิทธิพล
เหนือกวา เมื่อเด็กเติบโตข้ึนจนเขาสูวัยรุน เด็กจะเริ่มมีกฎเกณฑเปนของตนเอง (Autonomous) 
ซึ่งการที่เด็กเริ่มมีความคิดเปนของตนเองจะสามารถพิจารณาผลที่เกิดข้ึนจากการกระทําดวย
ตนเอง โดยพัฒนาการทางสติปญญาของวัยรุนจะมีพัฒนาการเปนไปอยางรวดเร็วมากและจะ
พัฒนาเจริญถึงขีดสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 16 ป จากนั้นจะคอยๆลดลงหลังจากอายุ 19 – 20 ป 
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1.2.5 พัฒนาการทางดานจริยธรรม 
Kohlberg (1969 อางถึงในพรรณทิพย ศิริวรรณบุศย , 2549) กลาวถึง

พัฒนาการทางจริยธรรมของวัยรุนไวว า เปนวัยที่มี ระดับจริยธรรมอยางมีกฎเกณฑ 
(Conventional Level) ซึ่งเปนระดับที่มีการใชกฎเกณฑตางๆมากําหนดความถูกตองหรือไม
ถูกตอง โดยเริ่มจากการยอมรับของกลุมมาเปนกฎเกณฑที่กําหนดโดยสังคม การยอมรับของ
กลุมเปนการพิจารณาวา พฤติกรรมที่ถูกที่ควรนั้น ควรมาจากการยอมรับของกลุมหรือพรรค
พวกเพ่ือนพอง เชน กลุมเพ่ือน เปนตน สําหรับกฎเกณฑที่กําหนดโดยสังคม เปนกฎเกณฑที่
สังคมกําหนดไว ซึ่งอยูกับระบบ ระเบียบ ประเพณีหรือวัฒนธรรม 

1.2.6 พัฒนาการทางดานเพศ 
           เมื่อเขาสูวัยรุนตอนตน รางกายมีการเจริญเขาสูวุฒิภาวะ รูปรางเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลง วัยรุนจะมีความวิตกกังวลและอยากรูอยากเห็นเก่ียวกับรางกายของตนและ
เปรียบเทียบกับกลุมเพ่ือน เริ่มมีความคิดเพอฝนเก่ียวกับเรื่องเพศ จึงอาจเปนสาเหตุใหเกิด
ความรูสึกผิดโดยเฉพาะในวัยรุนหญิง กิจกรรมทางเพศมักไมเก่ียวกับการสัมผัสถูกเนื้อตองตัว
หรือมีเพศสัมพันธ แตเปนการพูดคุยโทรศัพทในกลุมเพ่ือน  

เมื่อเขาสูวัยรุนตอนกลางและวัยรุนตอนปลายพัฒนาการทางดานรางกายเขาสูวุฒิภาวะ
อยางสมบูรณ มีพลังทางเพศสูง เริ่มมีการสําเร็จความใครดวยตนเอง พฤติกรรมทางเพศมักเกิด
จากความอยากลอง และเปนไปตามธรรมชาติ มีการนัดหมาย และสัมผัส กอดจูบ เริ่มแสดง
พฤติกรรมทางเพศมากข้ึน เริ่มพัฒนาความสัมพันธใกลชิดสนิทสนมทางเพศกับเพศตรงขาม จน
มีการคบหากันเปนคนรัก และอาจจบลงดวยการมีความสัมพันธทางเพศ ในวัยรุนตอนปลาย
พัฒนาการเพ่ือสรางสัมพันธภาพแบบคนรักและการมีปฎิสัมพันธทางสังคมอ่ืนๆนับเปนสิ่งสําคัญ 
เพ่ือที่จะเรียนรูกลยุทธและศิลปะในการเจรจาตอรองเก่ียวกับการมีเพศสัมพันธ ซึ่งรวมถึงการ
เรียนรูที่จะระงับยับย้ังชั่งใจ หรือกําหนดขอบเขตของสัมพันธภาพ และการสื่อสารเก่ียวกับเรื่อง
เพศ ทั้งโดยภาษาทาทางและการใชวาจา วัยรุนจะตองเรียนรูวาจะทําอยางไรจึงจะหลีกเลี่ยงไม
กอใหเกิดความเขาใจผิดเก่ียวกับความสัมพันธและความตองการทางเพศ  

ในหลายสังคมพบวามีการเลือกปฏิบัติตอเพศชายและเพศหญิง วัยรุนชายมักไดรับการ
ยอมรับในเรื่องการทดลองหาประสบการณเก่ียวกับเรื่องเพศหรือเรื่องการมีเพศสัมพันธกอนการ
สมรส แตสังคมและครอบครัวยังคงเขมงวดเก่ียวกับวัยรุนหญิง โดยคาดหวังใหวัยรุนหญิงตองรัก
นวลสงวนตัว และใหคงความบริสุทธิ์ของพรหมจรรยไว ในปจจุบันแมวาสังคมจะเริ่มเปลี่ยนไป
ในลักษณะเสรีนิยมมากข้ึน แตการเลือกปฏิบัติเหลานี้ยังคงมีอยู  (ฐิติมา ยินดี, 2550) 

 
จากพัฒนาการทางเพศของวัยรุนในขางตนที่กลาวมาแลวนั้นพบวาใกลเคียงกับแนวคิด

ของ มานพ คณะโต (2541) ที่ไดกลาวถึงพัฒนาการทางเพศของบุคคลวามีการเปลี่ยนแปลง
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ตลอดอายุขัยตั้งแตเกิดจนตาย โดยไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางชีววิทยา จิตวิทยา และสังคม
ตามชวยอายุขัยดังนี้ 

1. วัยเด็ก (childhood) อายุตํ่ากวา 12 ป 
ชวงอายุ 0 – 1 ป การสัมผัสและการเอาใจใสดูแลจากผูเลี้ยงดูมีความสําคัญ พฤติกรรม

ของเด็กจะไดรับอิทธิพลจากฮอรโมน ปจจัยทางจิตวิทยา และสังคมซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
เอกลักษณของความเปนชายและหญิงของเด็ก เด็กชายจะมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศ สวน
เด็กหญิงจะมีการหลั่งสารออกทางชองคลอดไดในบางครั้ง 

เมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ป เด็กจะเริ่มสามารถแยกเพศหญิงและเพศชาย     ตาม
ลักษณะทางรูปธรรมไดบาง เริ่มรูวาตนเองเปนชายหรือเปนหญิง และมีอวัยวะเพศตางกัน 

ในชวงอายุกอนวัยเรียน (Preschool) อายุ 3 – 6 ป เด็กรอยละ 50 จะสามารถบอกเพศ
ตนเองไดแนนอน เด็กจะติดและหลงรักบิดามารดาที่มีเพศตรงขามกันกับตนเองและจะสิ้นสุดวย
การเลียบแบบเอกลักษณ (identity) บิดาหรือมารดาที่มีเพศเดียวกันกับตน เด็กเริ่มรูจักการ
สํารวจอวัยวะเพศตางๆของตนเองและของผูอ่ืน บางรายมีการเลนอวัยวะเพศถึงข้ันมีการสําเร็จ
ความใครดวยตนเอง (masturbation) เด็กมักมีคําถามเก่ียวกับเรื่องเพศ เชน หนูเกิดมาจากอะไร 
เปนตน ซึ่งความอยากรูอยากเห็นดังกลาวจะคอยๆลดลงเมื่อเด็กเขาโรงเรียน ความสับสนใน
บทบาทความเปนหญิงชาย (gender identity) ซึ่งแสดงออกทางการแตงกาย การเลน และ
ทาทางอาจเริ่มพบไดตั้งแตในชวงนี้ โดยเด็กจะไดรับอิทธิพลจากทาทีการเลี้ยงดูของบิดามารดา  
สิ่งแวดลอมและภาษาที่ใชสื่อสารกับเด็ก 

อายุ 7 ป เด็กจะเลนแยกพวกกันระหวางเพศหญิง และเพศชาย พออายุ 9 – 12 ป เด็ก
จะเริ่มหางจากบิดามารดาไปสนใจครูและเพ่ือนมากข้ึน เด็กจะมีเพ่ือนสนิทเปนเพศเดียวกัน 

2. วัยรุน (Adolescence) อายุ 12 – 20 ป 
ในเด็กหญิงเปนชวงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางรางกายและจิตใจเปนอยางมาก 

เด็กหญิงจะเริ่มมีหนาอกโตข้ึน สะโพกผาย เมื่ออายุ 10 – 11 ป จะมีขนบริเวณอวัยวะเพศ 
(public hair) อายุ 11 – 13 ป เริ่มมีประจําเดือน สวนเด็กชายจะมีขนาดของลูกอัณฑะโตข้ึน มี 
public hair อายุ 12 – 16 ป จะเริ่มมีการหลั่งของน้ําอสุจิ (ejaculation) และในชวง 13 - 17 ป มี
ขนาดของอวัยวะเพศชาย (penis) ใหญข้ึน 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะสงผลตอสภาวะความสัมพันธกับผูอ่ืนทําใหวัยรุนไมคอยนารัก ดู
เกงกางขัดหูขัดตา นอกจากนี้ยังมีภาวะที่ขัดแยงกับตนเอง โดยเด็กบางคนรูสึกขัดแยงทางจิตใจ
เปนอยางมาก เมื่อมีการฝนเปยก สําเร็จความใครดวยตนเอง และการมีประจําเดือน อาการจะ
รุนแรงมากนอยแคไหนจะข้ึนกับความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่ถูกปลูกฝงมากอน 
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3. วัยผูใหญ (Adulthood) อายุ 20 – 60 ป 
อายุ 20 – 40 ป เปนชวงที่มีการคบเพ่ือนตางเพศ สรางครอบครัว สรางฐานะ ปญหาที่

พบไดบอยในชวงนี้คือความวิตกกังวล ความรูสึกผิด และหมกมุนอยูกับการปฏิบัติทางเพศ 
(Sexual performance) 

อายุ 40 – 60 ป รางกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถดถอยลงเนื่องจากระดับ
ของฮอรโมนลดต่ําลง ในหญิงจะพบความเสื่อมของเนื้อเย่ือที่ข้ึนกับฮอรโมนเพศหญิง คือ
ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) ไดแก เตานม ชองคลอด สารหลั่งจากชองคลอดนอยลง ซึ่งเปน
อุปสรรคตอการมีเพศสัมพันธ ระยะถึงจุดสุดยอด (orgasmic phase) สั้นลง มีความเจ็บปวด
เนื่องจากการหดตัวของมดลูก อารมณหงุดหงิดฉุนเฉียวงาย สวนเพศชายภาวการณแข็งตัวของ
อวัยวะเพศไมเต็มที่เหมือนเดิม ชวงเวลาที่กระตุนยาวข้ึน อวัยวะเพศหดตัวเร็วทําใหดูเหมือนวา
สมรรถภาพทางเพศลดลง 

4. วัยชรา (Elderly) อายุ 60 ปขึ้นไป 
วัยนี้มีความเสื่อมของเนื้อเย่ือที่เก่ียวของกับฮอรโมนเพศหญิงและฮอรโมนเพศชาย 

ความถี่ของกิจกรรมทางเพศลดลงถึงแมความตองการยังเหมือนเดิม สมรรถภาพทางเพศมัก
สัมพันธกับสภาพความสมบูรณทางรางกาย จิตใจ และคูครอง  

ปญหาทางเพศที่อาจพบในชวงวัยนี้มักเกิดจากความบกพรองในการสื่อความหมายตอ
กัน ความเบ่ือหนาย ซ้ําซากจําเจ นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืนที่พบรวม เชนปญหาดานอาชีพ 
ความเจ็บปวยทางกาย ภาวะน้ําหนักเกิน ซึ่งสงผลรบกวนชีวิตเพศของทั้งชายและหญิง
โดยทั่วไปความสนใจและกิจกรรมทางเพศยังคงมีเหมือนเดิม แตความถี่ลดลงโดยเฉพาะอายุ 45 
- 55 ปข้ึนไป 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ      
 2.1 พฤติกรรมทางเพศ 
  Kirkendall (1965, อางถึงใน เกศราภรณ มีมงคล, 2551) ไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศ
วาเปนสัญชาตญาณ (Sexual instinct) อยางหนึ่งตามธรรมชาติของมนุษย เพราะมนุษยเกิดมา
พรอมดวยเพศ ความสุข ความสําเร็จของมนุษย และสมาชิกในครอบครัวพึงจะไดรับข้ึนอยูกับ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการปรับตัวทางเพศและการแสดงบทบาททางเพศที่ถูกตอง 
รวมทั้งข้ึนอยูกับความสามารถในการดํารงชีวิตตามความเหมาะสมของลักษณะทางเพศของ
มนุษย โดยเรื่องเพศจะมีบทบาทที่สําคัญตอมนุษยดังนี้ 

1. เรื่องเพศเปนแรงผลักดันที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคนเรามีความปรารถนาที่จะประสบ
ความสําเร็จและสามารถกระทําหรือแสดงพฤติกรรมในรูปตางๆไดเพ่ือใหบรรลุตามที่
ตั้งใจไว 
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2. เรื่องเพศเปนแรงกระตุนหรือเครื่องเราใจที่ทําใหเพศชายหรือเพศหญิงมีความสนใจซึ่ง
กันและกันเพ่ือชวยใหประกอบกิจการตางๆเปนไดดวยความราบรื่น 

3. เรื่องเพศเปนสิ่งที่สามารถกําหนดบทบาท กิริยาทาทาง ลักษณะการดําเนินชีวิตของ
คนเราอยางเห็นไดชัด นอกเหนือไปจากความสามารถที่เพียงแตจะแบงมนุษยออกเปน
เพศชายและหญิงใหแตกตางกันเทานั้น แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาเพศใดจะย่ิงหยอน
ไปกวากัน 

4. เรื่องเพศเปนเรื่องธรรมชาติที่แฝงอยูในรางกายและจิตใจของคนเราอยางลึกซื้งและถาวร
ซึ่งจะแสดงบทบาทที่สําคัญและเห็นไดในชีวิตรักและการครองเรือน 

5. เรื่องเพศเปนเรื่องที่สามารถดลบันดาลใหชีวิตมีความตอเนื่องกันจากชวงหนึ่งไปยังอีก
ชวงหนึ่งโดยกระบวนการสืบพันธุ ซึ่งความตอเนื่องนี้จะชวยใหลักษณะชีวิตหลายสิ่ง
หลายอยางของพอแมถายทอดไปสูลูก 

 

นอกจากนี้ Abramson (1983, อางถึงใน เกศราภรณ มีมงคล, 2551) ไดกลาวถึงการ
แสดงพฤติกรรมทางเพศวามีความสัมพันธกับการรับรูเก่ียวกับโครงสรางของสังคม ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณที่บุคคลไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษใหบุคคลรุนหลังไดรับรู โดยทฤษฏี
ระบบเพศดังกลาวแบงเปน 4 ข้ันตอนดังนี้ 

1. มาตรฐานของบิดามารดา (Parental Standard) ไดแก บิดา มารดา มีบทบาทสราง
มาตรฐานคานิยมใหลูกไดรับรูและยึดถือเปนหลักในการดําเนินช ีวิตที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมทางเพศ เชน สั่งสอนวาเรียนใหจบแลวจึงมีแฟน ผูชายตองมีความเปน
สุภาพบุรุษ อยาชิงสุกกอนหาม เปนตน 

2. บรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) สังคมเปนผูกําหนดบรรทัดฐาน มิไดอยูที่บิดา 
มารดา เพียงอยางเดียว และเมื่อโตข้ึนบุคคลจะไดเรียนรูจากกลุมเพ่ือน เชน การรูจัก
ระวังตัวจากการถูกผูชายหลอกในเรื่องของความรักหรือเรียนรูไดจากสื่อมวลชน  เชน
การลอลวงเด็กผูหญิงไปขายบริการทางเพศ และวัฒนธรรมก็ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู
เชน การแสดงความรักตอกันในที่สาธารณะเปนสิ่งที่ไมควรกระทําเนื่องจากเปน
วัฒนธรรมของชาวตะวันตกไมใชวัฒนธรรมของคนไทย 

3. วุฒิภาวะ (Maturation) คือกระบวนการในการพัฒนาคนทั้งในดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญาไปสูการมีวุฒิภาวะที่สมบูรณ เชนในวัยรุนตอนตน เพศหญิงจะมี
วุฒิภาวะเร็วกวาเพศชายในวัยเดียวกันทุกดาน ถาบิดามารดาไมเขาใจจะทําใหเกิดการ
เปรียบเทียบวาลูกชายมีพัฒนาการที่ไมดีเหมือนเด็กผูหญิง ซึ่งอาจทําใหเกิดภาวะ
นอยใจในวัยรุนชายได เมื่อเด็กเขาสูวัยรุนตอนกลางจะมีความตองการทางเพศรุนแรง
มาก แตเนื่องจากวัยรุนมีพัฒนาการทางปญญาอยางรวดเร็วจึงชวยใหรูจักปรับ
บุคลิกภาพใหมีพฤติกรรมที่สังคมยอมรับได 
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4. ประสบการณทางเพศในอดีต (Previous Sexual) ซึ่งสะสมอยูในการรับรูอบรมสั่งสอน
ใหแตละสังคมตลอดมา เชนในสังคมไทยผูหญิงถูกสอนใหรักนวลสงวนตัว และไมมี
เพศสัมพันธกอนการสมรส การตั้งครรภกอนสมรสเปนเรื่องนาเสื่อมเสียของครอบครัว 
เปนตน ซึ่งการที่วัยรุนหรือบุคคลไมปฏิบัติตามคําอบรมสั่งสอนก็จะไมไดรับการยอมรับ
ในสังคม 

 

สําหรับพฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) ตามแนวคิดของนักจิตวิทยานั้นไมถือวาเปน
การเรียนรูแตเปนสัญชาตญาณอยางหนึ่งของมนุษยที่พรอมจะแสดงออกเมื่อรางกายถึงวุฒิภาวะ 
เพราะฉะนั้นมนุษยจึงแสดงออกเรื่องเพศตลอดเวลาทั้งที่รูตัวหรือไมรูตัว โดยมีความแตกตาง
ระหวางเพศเปนตัวควบคุม นอกจากนี้มนุษยยังมีแนวโนมในการตอบสนองอารมณทางเพศได
งายถาอยูในสภาพแวดลอมที่กระตุนความตองการทางเพศ เชน บรรยากาศ สถานเริงรมยตางๆ
เปนตน ดังนั้นผูหญิงหลายคนตองเสียความบริสุทธิ์เนื่องจากทนแรงขับทางเพศอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดลอมที่จูงใจไมได (ชัยวัฒน ปญจพงษ, 2524 อางถึงใน เกศราภรณ มีมงคล, 2551) 
 

2.2 รูปแบบพฤติกรรมทางเพศในสังคมไทย 
    จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมทางเพศในสังคมไทย ผูวิจัยพบวามีผูแบงรูปแบบ
พฤติกรรมทางเพศในสังคมไทยไดในหลายรูปแบบ โดย Reiss (1960, อางถึงใน เกศราภรณ    
มีมงคล, 2551) ไดกลาวไววารูปแบบพฤติกรรมทางเพศพ้ืนฐานมีอยู 2 ลักษณะคือ  

1. มีศูนยกลางที่รางกาย (body - centered) คือการมีพฤติกรรมทางเพศที่เนนในแงของ
ดานรางกายเปนการกระทํา โดยไมคํานึงถึงบุคคลที่เขาไปมีกิจกรรมทางเพศดวย ซึ่ง
เปนพฤติกรรมที่ไมมีอารมณความผูกพัน (Unaffectionate sexual behavior) เขามา
เก่ียวของ 

2.  มีศูนยกลางที่ตัวบุคคล (person - centered) คือ การมีพฤติกรรมทางเพศโดยเนนที่
ตัวบุคคลเปนพิเศษ บุคคลรูวาการกระทําเชนนี้เกิดข้ึนในลักษณะของการสาน
ความสัมพันธและความรักตอกัน และบุคคลที่มีความสัมพันธดวยนั้นเปนบุคคลที่มี
ความสัมพันธตอตนทุกดาน เปนการมีเพศสัมพันธที่เอาอารมณความผูกพันเขามา
เก่ียวของ (Affectionate sexual behavior)  

                      
จากรูปแบบพฤติกรรมทางเพศดังกลาว แสดงใหเห็นวาหากบุคคลยึดถือมาตรฐานทาง

เพศแบบมีเพศสัมพันธกอนการสมรส หากบุคคลมีความรักตอกันก็จะมีแนวโนมที่จะมี
เพศสัมพันธแบบเนนศูนยกลางที่ตัวบุคคล แตหากบุคคลยึดมาตรฐานทางเพศเปนแคความสนุก
ชั่วขามคืน สามารถมีเพศสัมพันธตอกันโดยปราศจากการมีความรักหรือความผูกพันลึกซึ้ง 
บุคคลนั้นก็มีแนวโนมจะมีเพศสัมพันธแบบเนนศูนยกลางที่รางกาย  ดังนั้นจากการศึกษาวิจัย
ของผูวิจัยในเรื่องนี้ จึงถือไดวาเปนการมีความสัมพันธแบบมีศูนยกลางที่รางกาย 
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 นอกจากรูปแบบพฤติกรรมทางเพศดังกลาวขางตน นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล (2548, อาง
ถึงใน ณัฐนันท คงคาหลวง, 2548) ยังไดกลาวถึงพฤติกรรมทางเพศเพ่ิมเติมไววา พฤติกรรม
ทางเพศหรือกิจกรรมทางเพศ (Sexual Activity) คือกิจกรรมใดๆที่นําไปสูการสําเร็จความใครได 
ซึ่งสามารถแบงไดเปนสองสวนคือ การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation) และ
เพศสัมพันธ (Sexual Relationship) 

1. การสําเร็จความใครดวยตนเอง (Masturbation)     
ถือไดวาเปนกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุดสําหรับวัยรุนและคนโสด หรือกรณีผูที่
มีคูสมรสแลว เวลาที่คูไมอยู หรืออยูแตไมพรอมจะมีเพศสัมพันธดวยก็เหมาะ
สําหรับวิธีนี้ 

2. เพศสัมพันธ (Sexual Relationship) 
หมายถึง การมีกิจกรรมทางเพศกับคูนอน ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ  

(1) เพศสัมพันธภายนอก (Sexual Outercourse) 
หมายถึง เพศสัมพันธที่ไมมีการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอด ชองปากหรือ

ชองทวารหนัก จึงทําใหไมเกิดการตั้งครรภหรือติดเชื้อ  
(2) รวมเพศ (Sexual Intercourse) 

หมายถึง เพศสัมพันธที่มีการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในชองคลอด ชองปาก หรือ
ทวารหนัก มีการสัมผัสกับน้ําหรือสารคัดหลั่ง การเสียดสีทําใหมีการฉีกขาดหรือรอยถลอกที่
บริเวณผิวอวัยวะเพศ ซึ่งเกิดข้ึนไดงาย หากรวมเพศโดยน้ําหลอลื่นชองคลอดไมเพียงพอหรือ
รวมเพศรุนแรง การฉีกขาดหรือถลอกเหลานี้จะเปนทางเขาของเชื้อ HIV โดยติดจากน้ําอสุจิหรือ
น้ําหลอลื่นชองคลอดของคูนอน โดยการรวมเพศ (Sexual Intercourse) สามารถกระทําได 3 
ชองทางคือ  
(1) การมีเพศสัมพันธทางปาก (Oral Sex) คือการใชปากกระตุนอวัยวะเพศของอีกฝายหนึ่ง  
(2) การรวมเพศทางชองคลอด (Vagina Sex) สามารถทําใหเกิดการตั้งครรภได  
(3) การรวมเพศทางชองทวารหนัก (Anal Sex) ไมทําใหตั้งครรภ แตมีโอกาสติดเชื้อ HIV สูง

ที่สุด 
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ซึ่งแนวคิดของรูปแบบพฤติกรรมทางเพศดังกลาว สามารถเขียนเปนแผนภาพไดดังนี้ 
 

กิจกรรมทางเพศ 
(Sexual Activities) 

 
 

การสําเร็จความใครดวยตนเอง     เพศสัมพันธ 
         (Masturbation)         (Sexual Relationship) 
 
 
   การมีเพศสัมพันธภายนอก     การรวมเพศ 
     (Sexual Outercourse)               (Sexual Intercourse) 
 
 

1. การมีเพศสัมพันธทางปาก (Oral Sex)  
2. การรวมเพศทางชองคลอด (Vagina Sex)  
3. การรวมเพศทางชองทวารหนัก (Anal Sex)  

 
 

ใชถุงยางอนามัย                 ไมใชถุงยางอนามัย 
(With condom)                  (Without condom) 

 
แผนภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมทางเพศ 
(สุกมล วิภาวีพลกุล, 2548 อางถึงใน ณัฐนันท คงคาหลวง, 2548) 
 

2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศ  
 ไดมีผูวิจัยหลายทานกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนไวมากมาย
ดังเชน ประสาท อิศรปรีดา (2523, อางถึงใน เกศราภรณ    มีมงคล, 2551) ไดสรุปปจจัยที่มีผล
ตอการมีความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิงดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงทางฮอรโมนในรางกาย   
ถาตอมไรทอทํางานผิดปกติหรือไมมีประสิทธิภาพก็จะมีผลทําใหพัฒนาการทาง

เพศดําเนินไปอยางลาชา โดยเฉพาะถาตอมเพศ ตอมใตสมองและตอมไธรอยดมีความ
บกพรองก็มีผลโดยตรงตอการมีบทบาททางเพศ นอกจากนี้ยังพบวาเด็กที่มีการเติบโต

DPU



20 

 

ชาวาจะมีการพัฒนาความสนใจในเพศตรงขามชาไปดวย นั่นแสดงใหเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงระดับฮอรโมนในรางกายจะเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให
เด็กวัยรุนเริ่มมีความสนใจในเพศตรงขามและเกิดอารมณรักที่จะอยูใกลชิดหรือพูดคุย
ดวย ซึ่งทําใหเด็กเขาสูการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศโดยธรรมชาติ 
2.      อิทธิพลของการบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ 

 วุฒิภาวะทางเพศจะเปนตัวเรงใหวัยรุนเกิดความสนใจเพศตรงขาม เด็กที่ยาง
เขาสูการมีวุฒิภาวะทางเพศเร็วกวายอมมีเพศสัมพันธกอนผูที่เขาสูวุฒิภาวะทางเพศชา 
โดย Wager (1980, อางถึงในประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2530) พบวามีความสัมพันธ
ระหวางอายุของการเริ่มเขาสูวัยรุนและพฤติกรรมการเริ่มนัดพบกับเพศตรงขาม คือ 
พวกเด็กที่เขาสูวัยรุนแลวจะมีแนวโนมที่จะมีความสนใจในเพศตรงขามเร็ว 
3.      อิทธิพลทางสังคม 

ถึงแมวาในสังคมไทยจะยอมรับถึงความเทาเทียมกันมากข้ึนจากเดิมแลวก็ตาม 
แตในปจจุบันสังคมยังคงเปดโอกาสในการใหผูชายสามารถแสวงหาประสบการณการ
ทางเพศไดอยางอิสระในขณะที่ผูหญิงถูกจํากัดสิทธิโดยสังคมไมเปดโอกาสใหไดเรียนรู
ประสบการณทางเพศไดเทาเทียมชาย แมแตการพูดคุยในเรื่องเพศก็ถือเปนสิ่งที่ไม
สมควรสําหรับเพศหญิง ทําใหเพศหญิงขาดทักษะและความมั่นใจตอการปฏิเสธหรือการ
ตอรองความสัมพันธกับผูชายอันจะนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนสมรส และจะนําไปสู
การตั้งครรภที่ไมพึงปรารถนา ทําแทง หรือเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ซึ่งจะเปน
ปญหาตอสังคมในภายหลัง 
4.       สื่อสารมวลชน 

อิทธิพลของสื่อและวัฒนธรรมใหมๆที่ปรากฏในรูปสื่อตางๆทําใหบทบาทและ
พฤติกรรมของเพศชายและหญิงเปลี่ยนไป โดยจะมีการเนนที่การแสวงหาความพอใจให
ตัวเองมากกวา เชน ผูชายปจจุบันจะแสดงออกทางเพศโดยไมพยายามสรางความ
ผูกพันดานอารมณกับผูหญิงคนใดคนหนึ่ง ซึ่งลักษณะดังกลาวเปนสัญลักษณของชาย
ยุคใหม ในขณะที่สื่อตางๆในปจจุบันไดพยายามหลอหลอมใหผูหญิงเนนความสวยงาม 
ความเยายวนทางเพศ และความเปนตัวของตัวเองในเรื่องเพศตลอดจนการใหคานิยม
เรื่องเพศวาเปนความพอใจสวนบุคคลซึ่งแนวคิดนี้มีอิทธิพลตอวัยรุนมากที่สุด เพราะ
วัยรุนเปนชวงวัยของการเลือกสรรพฤติกรรมและบทบาททางเพศการสรางนิยมและ
ความคิดที่เก่ียวกับพฤติกรรทางเพศโดยผานสื่อโทรทัศน วีดีทัศน และภาพยนตร จึงมี
อิทธิพลโดยตรงตอการพัฒนาลักษณะเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน  

ดังนั้นจึงกลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเฉพาะการสื่อสาร มี
อิทธิพลมากที่สุดตอการสรางคานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศทั้งในเพศหญิงและเพศ
ชายในกลุมของวัยรุนที่เนนความสุขและความพอใจทางเพศเฉพาะตนเพ่ิมมากข้ึน 
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5.       โอกาสในการเรียนรูความสัมพันธระหวางเพ่ือน 
เด็กที่มีเพ่ือนตางเพศมากอยางเพียงพอยอมมีโอกาสดีกวาเด็กที่มีเพ่ือนตาง

เพศไมก่ีคนหรือเด็กที่ไดรับการสนับสนุนและไดรับขอเสนอแนะที่ดีจากพอแมหรือ
ผูปกครอง ยอมมีโอกาสในการเรียนรูที่จะปรับตัวและแกปญหาตางๆเก่ียวกับ
ความสัมพันธกับเพศตรงขามไดดีกวา และหากเด็กไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมตางๆใน
โรงเรียน เชน เลนกีฬา เขาคาย จะทําใหเด็กไดมีโอกาสสนทนาเรียนรูเก่ียวกับเพ่ือน
ตางเพศไดดีกวาเด็กที่ไมมีโอกาสไดคบเพ่ือนตางเพศ 
 

เชนเดียวกันกับ Brooks – Gunn และ Furstenberth (1989, อางถึงในเกศราภรณ       
มีมงคล, 2551) ไดแบงปจจัยที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนแตกตางกันดังนี้ 

1. ปจจัยดานชีวภาพ  ใกลเคียงกันกับปจจัยขางตน คือพฤติกรรมทางเพศไดรับ
อิทธิพลโดยตรงจากฮอรโมนเพศ โดยเด็กวัยรุนที่เขาสูวุฒิภาวะทางเพศเร็ว มี
แนวโนมจะเปนอิสระจากบิดามารดา มีการนัดหมายกับเพศตรงขามกอนวัยรุนที่เขา
สูว ุฒิภาวะทางเพศชา 

2. ปจจัยทางดานครอบครัว  ไดแก คานิยมในเรื่องเพศของบิดามารดา ความสัมพันธ
ในครอบครัว และการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาในเรื่องเพศ ลวนมีอิทธิพลตอการ
เริ่มมีเพศสัมพันธที่เร็วหรือชาของวัยรุน 

3. อิทธิพลของกลุมเพ่ือน โดยเฉพาะบรรทัดฐานในเรื่องเพศของกลุมเพ่ือน จะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปนอยางมาก 

4. ปจจัยทางดานการศึกษา พบวา วัยรุนที่มีผลการเรียนไมดีและมีระดับการศึกษาต่ํา
จะมีเพศสัมพันธเร็วกวาวัยรุนที่ยังคงศึกษาอยู ซึ่งสวนมากจะเปนผูที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไมดี 

5. ปจจัยทางดานสังคม ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมการศึกษา
ตลอดจนการบริการของรัฐและสังคมที่จัดใหแกวัยรุนในการมีโอกาสเรียนรูเรื่องเพศ
ก็มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนที่แตกตางกัน 

นอกเหนือจากสาเหตุดังกลาวแลว สมประสงค พระสุจันทรทิพย และ อัญชลี             
ปยะตานนท (2544) ไดทําการศึกษาภาคสนามเพ่ือหาสาเหตุของการขายบริการทางเพศของ
นักเรียนนักศึกษาในสังคมไทยพบวามีสาเหตุที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1. ความจําเปนดานฐานะ  
จากการสํารวจพบวานักศึกษาในกลุมนี้จะมาจากตางจังหวัดซึ่งมักมีปญหาเรื่อง

เงินคาเลาเรียน และคาใชจายในชีวิตประจําวัน โดยเริ่มตนจากกลุมเล็กๆกลายมา
เปนกลุมใหญ และใชชวงเวลาในวันหยุดออกหาลูกคาตามยานตางๆ โดยยอดรวม
ตองทําใหไดอยูในราว 6,000 บาทตอเดือน 

DPU



22 

 

2. หลงใหลในวัตถุนิยม 
ในกลุมนี้พบวาเพ่ือนและสภาพแวดลอมลวนสงผลกอใหเกิดแรงกดดันพยายาม

ที่จะซื้อมาใหไดใกลเคียงกับกลุมเพ่ือนมากที่สุด โดยจุดเริ่มตนคือการกูยืมเงินเพ่ือน
คนสนิท และจะนําไปสูการตัดสินใจเริ่มตนเมื่อเงินขาดมือและถูกเพ่ือนทวงถามโดย
ที่ทางบานไมสามารถใหการสนับสนุนได 

3. กลุมที่รูสึกวาตัวเองต่ําตอยอยูแลว 
การขาดการยอมรับจากเพ่ือนและสังคมรอบขางที่อยูในระดับสูงกวาเนื่องจาก

ความแตกตางดานฐานะและรายได ทําใหคนกลุมนี้มองหาองคประกอบดานอ่ืนเขา
มาชดเชย เชน การถูกยอมรับจากเพศตรงขาม ในหลายกรณีมักจะไดรับผลกระทบ
จากเรื่องนี้เมื่อขาดการเอาใจใสจากฝายตรงขามมักจะมีความคิดออกมาในทํานอง
วาไหนๆก็ไมดีแลว ถาจะขายตัวเพ่ิมก็คงไมไดเลวรายมากข้ึนไปกวาเดิม 

4. มีลักษณะตอตานกฎเกณฑทางสังคม 
จากการศึกษาพบวา เกิดจากการที่ครอบครัวถูกกดดันมาจากสภาพแวดลอม

จนทําใหขาดกฎเกณฑในการดําเนินชีวิตแบบพอแมลูกทั่วๆไป เชน มีพอแมเปน
กลุมตอตานสังคม อันธพาล หรือมีสวนเก่ียวของกับการพนันและยาเสพติด กลุมนี้
จะเลือกปฏิบัติเพ่ือสะทอนความสะใจในตนเอง เพ่ือเรียกรองความสนใจจากกลุม
สังคมเพศตรงขาม สวนมากมักพบวา พอมีภรรยานอย แมคบชูจึงเกิดเปนภาพ
ตัวอยางใหกับคนกลุมนี้ 

5. สูญเสียความมั่นใจในตนเอง 
จากการสํารวจภาคสนาม พบวากลุมนี้มีจุดเริ่มตนดวยความไมตั้งใจแตเกิดจาก

ผลตอเนื่องหลังจากมีอาการอกหัก และถูกทอดทิ้ง จึงเริ่มเขารวมกลุมกับพวกที่ออก
เที่ยวกลางคืน โดยมากมักจะเริ่มเสียตัวจากอาการวงเหลา หรือกลุมเสพยา จากนั้น
จะออกมาในรูปแบบของเลยตามเลย เกิดคานิยมเรื่องการสลับคู สลับกลุม เพ่ือ
แสวงหาความตื่นเตนทดแทนอาการบาดเจ็บทางจิตใจ ขอมูลอีกดานหนึ่งที่พบคือ 
เพ่ือนในกลุมมักจะเปนกลุมมั่วสุมดานนี้มากอนแลว ซึ่งหลังจากนี้จะพบวา จะ
กําหนดคาตัวหรือขอแลกเปลี่ยนข้ึนมาเมื่อมีการออกเที่ยวตอนกลางคืนทุกครั้ง 
สาเหตุนี้เปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหวัยรุนกวา 90% ตัดสินใจขายตัวอยางเปนระบบใน
เวลาตอมา 

6. ผลของการเสพยา 
จากการศึกษาจะพบสาเหตุในลักษณะดงกลาวมากทั้งในกรุงเทพฯ และตาม

ตางจังหวัด โดยจะมียาเสพติด 3 ชนิดที่เปนที่นิยมในการนํามาใชเสพ คือ ยาอี 
ยาเค และยาบา เนื่องจากยาบางชนิดมีราคาแพงและหายากทําใหเกิดการรวมตัว
กันเปนกลุมเพ่ือหารคาใชจายในการซื้อมาเสพ โดยยาที่นํามาจากตางประเทศบาง
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ชนิดมีคุณภาพสูง ออกฤทธิ์ขามคืนและไมทําใหเกิดอาการในตอนเชา การเสพยา
ประเภทนี้จะทําใหบุคคลสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองและแมจะ
รูสึกตัวและผลกระตุนของยาทําใหผูเสพกลุมนี้เกิดความตองการทางเพศสูงกวา
ปกติ ระยะแรกๆการมั่วสุมจะเปนไปแบบไมมีขอแลกเปลี่ยน แตฝายชายจะตองเปน
คนรับผิดชอบคาใชจายเรื่องคายาและสถานที่ ความสัมพันธแบบนี้มักจะไมยาวนาน
ในระยะเวลา 3-6 เดือน ก็จะเริ่มหมุนเวียนเปลี่ยนกลุมไป ตลอดจนรายงานครั้ง
ลาสุดพบวา เด็กนักเรียนนักศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดยอมรวมหลับ
นอนกับผูชายเพียงเพ่ือแลกกับการเสพยาในแตละครั้ง 

7. คานิยมเรื่องเพศแบบญี่ปุนและตะวันตก 
จากการศึกษาเนื้อหาในการตูนญี่ปุนและฉากเลิฟซีนในภาพยนตรฮอลลีวูดมีผล

ตอพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุนไทยเปนอยางมาก คานิยมที่ถูกปลูกฝง
ในการตูนญี่ปุนแตละตอน จะเนนไปถึงการยอมเสียตัวเพ่ือความทรงจําครั้งแรกกับ
ผูชายที่ตนเองรัก โดยไมสนใจวาจะอยูในสภาวะเชนใด นอกจากนี้กระแสการ
แตงตัวการใชชีวิตของวัยร ุ นที่ญี่ปุนกําลังเปนแบบอยางใหวัยรุนไทยกาวตาม 
นับตั้งแตความสุดโตงของแฟชั่นตลอดจนถึงพฤติกรรมการฆาตัวตาย ขณะเดียวกัน
ก็เริ่มผลักดันใหชายและหญิงเนนการมีเพศสัมพันธจากการออกเที่ยวดวยกันเพียง
ครั้งแรก หรือ ออกเดท กลุมนักศึกษาใหบริการที่มาจากกลุมนี้มักจะมีขอเรียกรองที่
แปลกกวากลุมอ่ืน เชน การแลกเปลี่ยนกับเครื่องแตงกาย การดูแล หรืออํานวย
ความสะดวกดานตางๆเชน โทรศัพทมือถือ เงินเลี้ยงดูเปนรายเดือน รวมถึงบาน
และรถยนต 

8. ผลจากการพนันและการติดหนี้ 
โตะบอลที่ตั้ งอยูรายรอบมหาวิทยาลัยเปนสาเหตุลาสุดที่ทําใหนักเรียน 

นักศึกษาตองเขาสูวงจรการขายตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได เมื่อมีการพนันฟุตบอล
เกิดข้ึนซึ่งสวนใหญจะเสียมากกวาไดทําใหนักศึกษาตองหาทางชดใชดวยเรือนราง
แทน จนมหาวิทยาลัยบางแหงพบวา มีนักศึกษาหญิงขายตัวเพราะสาเหตุนี้ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของสถานศึกษาที่มีการ “ขาย” อันข้ึนชื่อ นอกจากนี้ยังพบวา “คา
โทรศัพท” ก็เปนอีกหนึ่งแรงกดดันที่ทําใหเด็กม.ตน เริ่มหันมาใชการขายตัวเพ่ือ
แลกมากับความตองทางวัตถุเชนกัน 

 

 สอดคลองกันกับการศึกษาปจจัยคัดสรรที่เก่ียวของกับการมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของ 
Irwin Millstein (1989) ที่สิทธิพงศ วงศวิวัฒน (2548) ไดนําผลการศึกษามาคัดเลือกตัวแปรบาง
ตัวที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธในวัยรุน โดยผูวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้  
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1. การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล 
จากการศึกษาพบวานักศึกษาที่เคยด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ผสมแอลกอฮอลจะ

ถูกชักจูงใหปฏิบัติตามคําชักชวนของคนรอบขางโดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือน หรือ
เพ่ือนสนิทและยังสงผลตอระบบประสาทสวนกลางทําใหผูที่ด่ืมมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป เกิดการขาดความยับย้ังชั่งใจทําใหมีพฤติกรรมทางเพศเกิดข้ึน รวมทั้ง
เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมา 

2. สื่อกระตุนอารมณทางเพศ 
คือภาพที่มีรูปโป เปลือย เขียนบรรยายถึงการรวมเพศ ไมวาจะเปนรูปแบบของ

หนังสือโปหรือหนังสือลามกที่ขายตามแผงหนังสือ หนังสือการตูน ภาพยนตร
อินเตอรเน็ท ซึ่งแสดงภาพการรวมเพศอยางชัดเจน อันอาจจะกระตุนใหเกิดความ
ตองการทางเพศและนําไปสูการเลียนแบบพฤติกรรมเหลานั้น ซึ่งหากไดรับการเสพ
หรือกระตุนมากเกินไปอาจนําไปสูความรุนแรงทางเพศตอไปได 

3. การรับรูการทําหนาที่ของครอบครัว 
ครอบครัวถือไดวาเปนหนวยพ้ืนฐานของเด็กที่จะหลอหลอมและพัฒนาการ

เรียนรูเพ่ือที่จะไดออกไปเผชิญสังคมภายนอกบาน โดยสถาบันครอบครัวเปน
สถาบันทางสังคมแหงแรกที่มนุษยสรางข้ึนจากความสัมพันธที่มีตอกันเพ่ือเปน
ตัวแทนของสถาบันสังคมภายนอกในการที่จะปลูกฝงความเชื่อ คานิยม และ
ทัศนคติกับสมาชิกรุนใหมของสังคมที่เกิดข้ึนในครอบครัว 

ครอบครัวจะมีผลตอพัฒนาการในทุกดานของสมาชิกแตละคน ครอบครัวจะมี
ความสําคัญตอสมาชิกในประเด็นหลักในเรื่องความสําคัญของความสัมพันธระหวาง
แมกับลูก ซึ่งจะปรากฏในทุกลักษณะของครอบครัวอยางนอยที่สุดเมื่ออยูในวัย
ทารก ความสําคัญของความสัมพันธระหวางสามีภรรยา หากมีความสัมพันธที่ดี
แลวครอบครัวก็จะมั่นคงและสรางสรรค สมาชิกในครอบครัวก็จะพัฒนาไปสู
ความสําเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอยางย่ิงความสําคัญในหนาที่ 4 ประการของ
ครอบครัวที่มีตอบุคคลจะปรากฏในทุกวัฒนธรรมนั่นคือ ใหบทเรียนในการตอสูชีวิต 
บทบาททางเพศ คานิยมและทัศนคติในการประกอบอาชีพ และสุนทรียภาพแหง
ชีวิต (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2538 อางถึงใน สิทธิพงศ วงศวิวัฒน, 2548) 

4. การรับรูบรรทัดฐานในกลุมเพ่ือน 
เมื่อเด็กเจริญเติบโตข้ึน นอกเหนือจากครอบครัวที่ถือไดวาเปนหนวยพ้ืนฐาน

ของเด็กที่จะหลอหลอมพัฒนาการดานตางๆของเด็กแลว อิทธิพลของกลุมเพ่ือนก็มี
ความสัมพันธในการที่จะเชื่อมตอระหวางครอบครัวซึ่งปฏิบัติหนาที่โดยบิดา มารดา 
ผูปกครอง กับอิทธิพลของกลุมเพ่ือนที่มีผลตอพฤติกรรมของวัยรุน โดยในชวง
วัยรุน การรับรูบรรทัดฐานในกลุมเพ่ือนมีความสําคัญเปนอยางมากเพราะวาเพ่ือน
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จะมีอิทธิพลอยางมากตอการทํากิจกรรมหรือตัดสินใจใดๆและมักเปนแหลงขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับเรื่องตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องเพศสัมพันธ โดยเพ่ือนในกลุม
เดียวกันมักจะมีลักษณะคลายๆกัน และมีอายุรุนราวคราวเดียวกัน (Fisher & 
Fisher, 1992 อางถึงใน สิทธิพงศ วงศวิวัฒน, 2548)   

ซึ่งสุชา จันทรเอม (2536, อางถึงใน สิทธิพงศ วงศวิวัฒน, 2548) ไดให
ความหมายของบรรทัดฐานพฤติกรรม (Norm)วาหมายถึง พฤติกรรมที่กลุม
คาดหวังใหสมาชิกประพฤติปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน หรือสอดคลองตาม
ทํานองคลองธรรมของกลุม ซึ่งอาจตั้งเปนกฎเกณฑของพฤติกรรมรวมถึงคานิยม
ของกลุมดวย โดยแบงมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของพฤติกรรมออกเปน 2 อยางคือ 

1. มาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคม (Social norms) หมายถึง คานิยม และ
มาตรฐานของกลุม ซึ่งนํามาใชเปนแบบแผนปฏิบัติของแตละคน 

2. มาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม (Cultural norms) หมายถึง 
กฎเกณฑของสังคมที่ยึดขนบธรรมเนียมประเพณี หรือมรดกทางวัฒนธรรม
มาเปนเครื่องควบคุมพฤติกรรมของคนในกลุมดวย และมรดกทาง
วัฒนธรรมจะมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของคนภายในกลุม โดยทั้ง
มาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางสังคม และมาตรฐานหรือบรรทัดฐานทาง
วัฒนธรรมจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของคนโดยทั่วไป 

สําหรับความสัมพันธของกลุมเพ่ือนในการทําใหบุคคลรูถึงบรรทัดฐานของ
สังคมนั้น สุพัตรา สุภาพ (2521, อางถึงใน สิทธิพงศ วงศวิวัฒน, 2548) กลาววา
กลุมเพ่ือนนั้นสอนใหเด็กไดเรียนรูกฎเกณฑตางๆ  จากการมีสวนรวมในการทํางาน
หรือกิจกรรมกลุม รวมทั้งกลุมเพ่ือนชวยใหเด็กไดทดลองขอกําหนด หรือกฎเกณฑ
ของผูใหญและทําใหเด็กมีความกลาที่จะทดลองขัดแยงกับขอกําหนดเหลานั้น 
นอกจากนี้กลุมเพ่ือนอาจจะถายทอดวิธีการ และคานิยมที่ผูใหญตองการหรืออาจจะ
เปนไปในทางขัดแยง ดังนั้นกลุมเพ่ือนจึงชวยใหบุคคลไดทราบถึงบรรทัดฐานของ
สังคมอาจรวมถึงในเรื่องเพศดวย 

5. การรับรูความภาคภูมิใจในตนเอง 
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองถือเปนปจจัยที่อยูภายในตนเอง มีความสําคัญตอ

บุคคลในการที่จะเผชิญกับเหตุการณตางในชีวิตประจําวัน Rosenberg (1965) ได
ใหความหมายของความภูมิใจในตนเองวาเปนทัศนคติของบุคคลเก่ียวกับความ
พอใจ และไมพอใจในตนเอง การยอมรับนับถือ และคิดวาตนเองมีคา นอกจากนี้
ความรูสึกภูมิใจในตนเอง ยังหมายถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอตนเองรักตนเอง การ
ยอมรับตนเอง การรูสึกวาตนเองมีความสามารถ   
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กระบวนการของความภาคภูมิใจในตนเองจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลกับสังคมสิ่งแวดลอมรอบตัวเปนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจะพัฒนาตั้งแตวัย
เด็ก เกิดข้ึนอยางตอเนื่องและปจจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาความภูมิใจในตนเอง
จะประกอบดวยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลที่มีความสําคัญในช ีวิต ความคาดหวังใน
บทบาทของสังคม พัฒนาการดานจิตสังคมและรูปแบบของการปรับตัว 

6. การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในการสัมผัส 
จากการศึกษาพบวาสาเหตุของพฤติกรรมปญหาอยางหนึ่งในเด็กและวัยรุน

ปจจุบันนั้นมีหลายประการ เชน การเสพสิ่งเสพติด การเลนการพนัน ซึ่งรวมถึง
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน โดย
วัยรุนถือวาเปนสิ่งแปลกใหมนาทดลอง โดยธรรมชาติของวัยรุนก็ชอบที่จะทดลอง
สิ่งใหมๆและตอบสนองตอความตองการใหถึงขีดสุด วัยรุนยังเต็มไปดวยความเปน
ตัวของตัวเองสูง การกระทําที่แสดงออกมาจึงเต็มไปดวยความเชื่อมั่นวาเปนสิ่งที่ถูก 
ซึ่งความเปนจริงแลววัยรุนยังขาดประสบการณและการเรียนรูตอการเผชิญหนาตอ
ความเสี่ยงนั้นๆ 

7. เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุน 
เจตคติในเรื่องเพศของเด็กวัยรุนนับเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปสูการ

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุน นั่นคือ พฤติกรรมทางเพศจะเปน
ผลมาจากเจตคติในเรื่องเพศของบุคคล ซึ่งไดรับการอบรมเลี้ยงดูมาจากครอบครัว 
ไดรับมาลักษณะใดก็จะสงผลไปถึงการมีพฤติกรรมทางเพศดวย โดยองคประกอบ
ของเจตคติ ประกอบดวย 3 องคประกอบดงนี้ 

1. องคประกอบดานพุทธิปญญา (The cognitive component)  คือการที่สมอง
ของบุคคลรับรูและวินิจฉัยขอมูลตางๆที่ไดรับ ทําใหเกิดเจตคติซึ่ง
แสดงออกในแนวคิดที่วา อะไรถูก อะไรผิด ดีหรือไมดี นาชมเชยหรือไม
นาชื่นชม ซึ่งเปนความเชื่อที่ไดประเมินคาแลว รวมทั้งความเชื่อของบุคคล
วาควรจะมีปฏิกิริยาตอบโตที่เหมาะสมอยางไรตอเปาหมายเจตคติ 

2. องคประกอบดานความรูสึก (The effective component) เปนลักษณะทาง
อารมณของบุคคลตอเปาหมายเจตคตินั้น หากบุคคลมีความคิดในทางที่ดี
ตอสิ่งใดก็จะมีความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น เจตคติจะออกมาในรูปของความรูสึก
ชอบหรือไมชอบ พอใจหรือไมพอใจ 

3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The behavior component) คือความพรอมที่
จะกระทําหรือตอบสนอง ซึ่งเปนผลเนื่องจากความคิด ความรูสึกของบุคคล
ที่แสดงออกในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ การเขาหาหรือการถอยหนี 
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จากปจจัยดานการรับรูความภาคภูมิใจในตนเอง และการแสวงหาความตื่นเตนเราใจใน
การสัมผัสขางตนนั้นสอดคลองกับการศึกษาของ วิทยา นาควัชระ (2527, อางถึงใน เกศราภรณ 
มีมงคล, 2551) ที่ไดกลาวถึงสาเหตุจากการมีเพศสัมพันธในวัยรุนวามาจากการที่วัยรุนมี
แรงผลักดันจากฮอรโมนและสัญชาตญาณทางเพศ ผสานกับความที่วัยรุนมีความอยากรู อยาก
เห็น ชอบทดลอง ดังนั้นเมื่อโดนออดออนจากฝายตรงขามโดยเฉพาะวัยรุนหญิงก็มักจะใจออน
และยอมมีเพศสัมพันธโดยงาย อีกทั้งวัยรุนในปจจุบันยังมองวาการมีเพศสัมพันธเปนแฟชั่นที่
คนที่เปนแฟนกันตองมี ถือเปนเรื่องปกติ มีความอยากเปนเจาของซึ่งกันและกันและคิดวาการมี
ตนเองเปนที่ตองการของอีกฝายนั้นทําใหตนเองมีคุณคา 

ดังนั้นจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนดังกลาวขางตน ผูวิจัย
สามารถสรุปปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนของวัยรุนไดวาเกิดจาก 2 
ปจจัยคือ ปจจัยภายในตัวของบุคคล และปจจัยภายนอกตัวบุคคล โดยปจจัยภายในตัวบุคคล
ไดแก ฮอรโมน ความตองการทางเพศ  เจตคติและทัศนคติที่มีตอเรื่องเพศ  ความรูสึกการเห็น
คุณคาในตนเอง และปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก เพ่ือน สารเสพติด สุราและแอลกอฮอล 
ครอบครัว สื่อกระตุนอารมณทางเพศ เปนตน 
 

2.4 รูปแบบการมีเพศสัมพันธในสังคมไทย  
มานพ คณะโต (2541) แบงรูปแบบความสัมพันธทางเพศได 2 ประเภทใหญๆ ตาม

ลักษณะเดียวกับสังคมอ่ืนๆ  คือ 
1. การมีเพศสัมพันธตางเพศ (Heterosexual)  

คือ การที่ชายหนึ่งหญิงหนึ่งอยูรวมกันเปนสามีภรรยากัน ครอบครัวแบบนี้ถือ
วาเปนครอบครัวพ้ืนฐาน (elementary family) สมาชิกในครอบครัวตางมีความสัมพันธ
อยางใกลชิด โดยคนไทยสวนใหญจะยืดถือระบบครอบครัวแบบผัวเดียวเมียเดียว 
(monogamy) แตในบางกลุมจะยังคงพบลักษณะระบบครอบครัวหลายผัวหลายเมีย 
(polygamy) อํานาจสิทธิ์ขาดมักตกอยูที่ฝายชาย และจะสิ้นสุดสภาพครอบครัวก็ตอเมื่อ
ชายผูเปนสามีสิ้นสุดการเปนสามีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งคือการตายหรือการหยา 
ปจจุบันสังคมไทยมีการสรางระบบครอบครัวหลายผัวหลายเมียข้ึนอีกระบบหนึ่ง โดย
การเปนสามีภรรยากันระหวางชายหญิงนั้นไมไดอยูรวมกันหลายคนในขณะเดียวกัน แต
หยากันแลวไปสมรสกับคนอ่ืนหรือไปแตงงานใหมกับคูสมรสเดิมที่เคยหยารางกัน
มาแลว และเปลี่ยนแปลงไปตามความพอใจของตน นอกจากนี้ยังพบวามีปรากฏการณ
การมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยาของผูอ่ืนในลักษณะการมีเพศสัมพันธหมูข้ึน ซึ่ง
ความสัมพันธในรูปแบบนี้ยังถือวาไมไดรับการยอมรับในสังคมไทย 
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2. การมีเพศสัมพันธเพศเดียวกัน (Homosexual) 
ลักษณะความสัมพันธ ดังกลาวเรียกอีกอยางวา รักรวมเพศ คือการมี

เพศสัมพันธกับเพศเดียวกัน  โดยทั่วไปในสังคมไทยจะถือวาการมีเพศสัมพันธระหวาง
ชายหญิงเปนความปกติทางเพศ พฤติกรรมรักรวมเพศจึงถูกถือวาเปนพฤติกรรมที่
เบ่ียงเบนจากบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งมีทั้งรักรวมเพศชายและรักรวมเพศในกลุมเพศ
หญิง  นอกจากนี้ในปจจุบันยังพบคนจํานวนหนึ่งที่มีพฤติกรรมรักสองเพศ (Bisexual) 
คือสามารถมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันและตางเพศได 

  

 รูปแบบความสัมพันธทางเพศดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาปญหาพฤติกรรมทางเพศ
ในวัยรุน (sexual problem) ของ นพ.พนม เกตุมาน (2549, อางถึงใน พิมพิชา สุพพัตกุล, 
2551) ที่พบวามี 3 ปญหาคือ 

1. พฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexualism) คือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศ
เดียวกัน อาจมีการแสดงออกภายนอกใหเห็นชัดเจนหรือไมก็ได เปนพฤติกรรมที่จะ
ทําใหเกิดปญหาตามมาไดมาก คนที่เปนรักรวมเพศมักจะเจอปญหาในการดําเนิน
ชีวิตไดมากกวาคนทั่วไป ในบางสังคมมีการตอตานพฤติกรรมรักรวมเพศ มีการ
รังเกียจ ลอเลียน ไมยอมรับ บางประเพณีมีกฎหมายลงโทษการมีเพศสัมพันธ
ระหวางเพศเดียวกันเอง 

2. การสําเร็จความใครดวยตนเองมากเกินไป (masturbation) ในวัยรุนการสําเร็จความ
ใครดวยตนเองเปนพฤติกรรมปกติ ไมม ีอันตรายหรือผลเสียตอรางกายและจิตใจ แต
การสําเร็จความใครดวยตนเองไมควรหมกหมุนมากเกินไปจนเปนปญหาหรือทําให
ขาดกิจกรรมที่เปนประโยชนอ่ืนๆไป 

3. การมีเพศสัมพันธในวัยรุนโดยปราศจากความรูความเขาใจ (sexual relationship) 
มักเกิดจากวัยรุนที่ขาดการยับย้ังชั่งใจ หรือมีปญหาทางอารมณ และใชเพศสัมพันธ
เปนการทดแทน โดยไมไดย้ังคิดใหรอบคอบขาดการไตรตรอง ทําตามอารมณเพศ
หรืออยูภายใตฤทธิ์ของสารเสพติด ทําใหเกิดปญหาการติดโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ การตั้งครรภไมพึงประสงค การทําแทงผิดกฎหมาย เกิดปญหา
ครอบครัวและกลายเปนปญหาสังคมตอมา 

โดยผู วิจัยพบวานอกจากปญหาพฤติกรรมทางเพศดังกลาวแลว ปญหาการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน ถือไดวาเปนปญหาพฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสังคมเชนกัน เพราะ
สงผลใหเกิดปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตั้งครรภโดยไมพรอม และปญหาแมวัยรุน
ตามที่พบเห็นไดในขาวสังคมปจจุบัน  
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 สําหรับรูปแบบพฤติกรรมทางเพศของคนไทยทั้งชายและหญิงจากอดีตจนถึงปจจ ุบัน 
หากแบงออกตามยุคตามสมัยจะแบงออกไดเปน 4 ยุค คือ ยุคทาส ยุคโสเภณีข้ึนทะเบียน ยุคไร
โสเภณี และยุคปจจุบัน โดยแตละยุคมีลักษณะแตกตางกันดังนี้ 
 

1. ยุคทาส (กอนป พ.ศ. 2411) 
ในยุคนี้สังคมไทยมีลักษณะเปนระบบหลายผัวหลายเมีย (Polygamy) อํานาจ

สิทธิ์ขาดมักตกอยูที่ฝายชาย และจะสิ้นสุดสภาพครอบครัวก็ตอเมื่อชายผูเปนสามีสิ้นสุด
การเปนสามี จะโดยการตายหรือหยาก็ตาม ชายไทยมีภรรยาหลายคน (Polygamy) ซึ่ง
จะพบในขุนนางและคนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมคอนขางดี ผูหญิงจึง
เปรียบเสมือนหนึ่งเปน “ทรัพยสิน” ที่จะยกใหใครก็ได ในยุคที่สังคมไทยมีลักษณะเปน
ระบบหลายผัวเมียนี้ หญิงจะเปนทาสใน 3 ลักษณะคือ 

- ขายตัวเองเปนทาสเพ่ือชวยไถพอแม หรือเพ่ือชวยเหลือสามีหรือเพราะ
ความจําเปนอ่ืนๆ 

- เปนลูกทาส เปนทาสในเรือนเบ้ีย เพราะพอแมเปนทาส ลูกเกิดมาก็เปนทาส
ดวย 

- สามีขายมาเปนทาส กอนป พ.ศ. 2410 ชายมีสิทธิขายภรรยาเปนทาสโดย
ไมตองถามความสมัครใจจากหญิงที่เปนภรรยา  

ราคาของทาสหญิงมักต่ํากวาทาสชาย ทั้งนี้เพราะสังคมถือวาเพศหญิงไมสําคัญ 
ไมอาจสืบสกุลได ราคาจึงต่ํา ทาสสาวอาจถูกขายตอใหกับนายโรงโสเภณี และตองออก
ประกอบอาชีพโสเภณีตามความประสงคของนายใหม แมวาหญิงจะพนจากความเปน
ทาสไปได สวนใหญก็ไมสามารถเรียกรองความสาวกลับคืนมาได และโอกาสที่จะได
แตงงานก็ยากตามไปดวย 

2. ยุคโสเภณีข้ึนทะเบียน (พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2503) 
หลังจากเลิกทาส ทาสกลายเปนสวนหนึ่งของโสเภณี ซึ่งสามารถสันนิษฐานได

วาพฤติกรรมทางเพศไมนาจะเปลี่ยนไปมากนัก แตเนื่องมาจากการเลิกทาส อาจ
คาดคะเนไดวาลักษณะ Polygamy และการรวมเพศหมูอาจเปลี่ยนไปและลดนอยลง แต
ขณะเดียวกันการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานและระหวางแตงงานอาจเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการมีโสเภณีอยางถูกตองตามกฎหมาย ทําใหการมีเพศสัมพันธกลายเปนสิ่งที่
รับรูกันในสาธารณชนมากข้ึน เนื่องจากแรงกดดันจากประเทศตางๆทําใหรัฐบาลไทยยุติ
การอนุญาตใหมีโสเภณีอยางถูกตองตามกฎหมาย ในป 2491 รัฐบาลไดงดเวนการออก
ใบอนุญาตใหโสเภณีใหม ในอีก 8 ปตอมาไดหามโสเภณีทั้งหมดประกอบอาชีพ และ
ทายที่สุดในป 2503 ไดออกกฎหมายทําใหโสเภณีทั้งประเทศผิดกฎหมายทันที จึงเขาสู
ยุคไรโสเภณี  
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3. ยุคไรโสเภณี (พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2527) 
ในชวงนี้ธุรกิจทางเพศไดเปลี่ยนรูปไป มีสถานบริการอาบอบนวดแหงแรก การ

เกิดข้ึนของบารอโกโก และอ่ืนๆอีกมากมาย ทําใหรูปแบบความสัมพันธทางเพศ
เปลี่ยนแปลงไป โดยพบวามีการปลุกเราทางจิตใจหรืออารมณทางเพศมากข้ึนในชวงนี้
โดยในชวงแรกเรียกวาหนังสือปกขาว ภายหลังเริ่มมีภาพประกอบมากข้ึน และมีภาพ
การรวมเพศอยางชัดเจน รวมถึงเริ่มมีภาพยนตรที่มีเนื้อหาเก่ียวกับการรวมเพศ เชน 
หนังเอ็กซ หนังอาร โดยเฉพาะอยางย่ิงการแสดงรวมเพศบนเวที (Fucking show) เริ่ม
ปรากฎข้ึนในเขตที่มีชาวตางประเทศและชาวสังคมข้ันสูงเที่ยวประจํา เชน สุขุมวิท สีลม 
สุทธิสาร และเริ่มระบาดออกสูจังหวัดและเขตที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ  จากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งกระตุนความรูสึกทางเพศเหลานี้ทําใหเกิด
ปญหาทางเพศข้ึนมามากมาย มีการตอบปญหาทางเพศผานสื่อมวลชน ทําใหอนุมานได
วาพฤติกรรมทางเพศของคนไทยชวงนี้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากและมีเสรีมากข้ึน
ดวย 

4. ยุคปจจุบัน (พ.ศ. 2527 เปนตนมา) 
ในชวงนี้เพศสัมพันธกอนการสมรสมีมากข้ึน ทําใหเกิดการตั้งครรภที่ไมพึง

ปรารถนา วัยรุนเริ่มมีเพศสัมพันธกันมากข้ึน วัฒนธรรมด้ังเดิมของไทยที่พยายามปด
ก้ันความสัมพันธระหวางชายหญิงใหอยูในกรอบประเพณีไดถูกละเลย มีการเลียนแบบ
ภาพยนตร และรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมามากข้ึน 

นอกจากนี้เพศสัมพันธระหวางสมรสมีรูปแบบซับซอนมากย่ิงข้ึน มีการ
แลกเปลี่ยนคูเพศสัมพันธซึ่งกันและกัน เกิดความสัมพันธทางเพศแบบหมูข้ึนอยาง
กวางขวาง มีการประกาศหาคูแลกคูกันอยางเปดเผย รวมถึงการถายรูป คลิป เพ่ืออวด
กันระบาดมากข้ึน พฤติกรรมรักรวมเพศมีการแสดงออกอยางเปดเผยข้ึน จนทําให
สามารถสรุปไดวาปจจุบันเพศในสังคมไทยไมไดถูกมองวาเปนสวนประกอบของความ
รักและหนาที่ในการสืบวงศตระกูล แตเพศเปนเครื่องปรุงแตงอารมณ เปนภาวะที่ทุกคน
มีความจําเปนตองไดรับ สวนการมีทายาทสืบเผาพันธุเปนผลพลอยได และในบางครั้งก็
เปนสิ่งที่ไมพึงประสงคนัก 

 
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
 Coopersmith (1984, อางถึงในปยะวดี ตันติชํานาญกุล, 2550) กลาวถึงการเห็นคุณคา
ในตนเองวา เปนการตัดสินคุณคาของตนเอง แสดงถึงทัศนคติที่บุคคลมีตอตนเอง เปนการ
ยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง และแสดงถึงขอบเขตของความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ 
ความสําคัญ ความสําเร็จ และความมีคาของตนเอง เชนเดียวกับ Maslow (1970, อางถึงใน     
ปยะวดี ตันติชํานาญกุล, 2550) ที่กลาวถึงการเห็นคุณคาในตนเองวา เปนความรูสึกของบุคคลที่
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มีความเชื่อมั่นในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความเขมแข็ง มีสมรรถภาพในการกระทําสิ่ง
ตางๆได มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถ โดย Maslow ไดแบงการเห็นคุณคาในตนเอง
ออกเปน 2 กลุมคือ 

1. การเห็นคุณคาในตนเองจากการยอมรับนับถือตนเอง (Self - respect) ไดแก การ
เชื่อวาตนมีความสามารถ การมีความแข็งแกรงในตนเอง การมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง การเชื่อวาตนเปนอิสระและสามารถพ่ึงตนเองได 

2. การเห็นคุณคาในตนเองจากการยอมรับของคนอ่ืน (Esteem from others) ไดแก 
การมีชื่อเสียง มีเกียรติ มีอํานาจ มีความสําคัญ เปนที่ชื่นชมของสังคม หรือการที่
บุคคลรับรูวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับและยกยองจากผู อ่ืนที่มี
ความสําคัญตอตัวของเขาเอง 

นอกจากนี้การเห็นคุณคาในตนเอง ยังจัดอยูในลําดับความตองการของมนุษยในข้ันที่ 4 
จากทั้งหมด 5 ข้ัน โดยหากบุคคลไดรับการตอบสนองใหเห็นคุณคาในตนเอง บุคคลจะพัฒนาสู
ข้ันตอไปคือ การรูจักตนเองอยางถองแท (Self - actualization) ซึ่งถือไดวาเปนความตองการ
ข้ันสูงสุดตามแนวคิดของ Maslow 

การเห็นคุณคาในตนเองสามารถเกิดไดจาก 4 ดาน (Harter, 1996 อางถึงใน ณัฐนันท 
คงคาหลวง, 2548) คือ 

1. การไดรับความสําเร็จในสิ่งที่ทํา หรือสามารถบรรลุเปาหมายที่ตนเองตองการ 
2. การแสดงใหเห็นศีลธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานทางสังคม 
3. การมีความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับสถานการณตางๆ หรือรับรูวาตนเองมี

ความสําคัญตอบุคคลอ่ืนๆ 
4. การไดรับการยอมรับ ความใสใจ และมีความผูกพันทางอารมณกับผูอ่ืน 

ทั้งนี้การพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองนั้น จะพัฒนาข้ึนจากรูปแบบความสัมพันธที่
บุคคลมีตอบุคคลใกลชิดรอบตัวที่ใชเวลารวมดวยเปนสวนใหญในชีวิต กลาวคือรูปแบบ
ความสัมพันธในครอบครัวมีผลตอการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล รองลงมาคือ การยอมรับ
และการเห็นความสําคัญของคนที่อยูในกลุมสังคมหลักของบุคคลมีสวนทําใหบุคคลมีการเห็น
คุณคาในตนเองแตกตางกัน บุคคลที่รับรูวาตนเองเปนผูมีความสําคัญตอกลุมที่ตนเองสังกัดจะมี
การเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่รับรูวาตนเองไมใชคนสําคัญในกลุม 

3.1 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง                     
 Coopersmith (1981, อางถึงในปยะวดี ตันติชํานาญกุล, 2550) ไดแบงองคประกอบที่มี
อิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองออกเปน 2 สวน คือ 

1. องคประกอบภายในตนเอง  หมายถึง ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลที่สงผลใหบุคคลมี
การเห็นคุณคาในตนเองตางกัน ประกอบดวย 
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1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Attributes) 
เชน ความสวยงามของรูปรางหนาตา บุคลิกภาพ เปนตน ผูที่มีลักษณะ

ทางกายภาพที่ดีจะมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองและพึงพอใจในตนเอง
มากกวาผูที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดอย อยางไรก็ตาม ลักษณะทางกายภาพ
จะมีความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับคานิยม
ของสังคมนั้นๆดวย 

1.2 สมรรถภาพ ความสามารถ และผลงาน (General capacity, Ability and 
Performance) 

องคประกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธตอกัน โดยจะเปนตัวบงชี้ถึงความถี่ของ
การประสบความสําเร็จหรือความลมเหลวในสิ่งที่ทํา หากประสบความสําเร็จ
ตามที่ตนตองการ ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองก็จะเพ่ิมข้ึน แตหากลมเหลวใน
สิ่งที่ทําความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองจะลดลง ทั้งนี้จะมีเรื่องของระดับ
สติปญญาเขามาเก่ียวของดวย โดยเฉพาะผูที่อยูในวัยเรียน สติปญญาจะมีผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการเรียน ซึ่งจะนําไปสูความรูสึกการเห็น
คุณคาในตนเอง 

1.3 สภาวะทางอารมณ (Affective States) 
สภาวะทางอารมณ เชน ความสุข ความพึงพอใจ ความวิตกกังวล เปนสิ่งที่

เกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนแลวสงผลตอการประเมินตนเอง บุคคลที่มี
การประเมินตนเองในทางบวกจะมีความรูสึกพึงพอใจและมีความสุข ในทางตรง
ขามบุคคลที่ประเมินตนเองในทางลบจะไมมีความพึงพอใจในสภาวะปจจุบัน
ของตนเอง และมองวาตนเองไมสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตได 

1.4 คานิยมสวนตัว (Self - values) 
บุคคลมีแนวโนมที่จะใชคานิยมของตนเองเปนตัวตัดสินการเห็นคุณคาใน

ตนเอง หากคานิยมของตนสอดคลองกับสังคม จะทําใหการเห็นคุณคาในตนเอง
เพ่ิมข้ึน แตถาคานิยมของตนเองไมสอดคลองกับสังคมก็จะทําใหการเห็นคุณคา
ในตนเองต่ําลง 

1.5 ความมุงมาดปรารถนาของบุคคล (Aspiration) 
การเห็นคุณคาในตนเองเกิดจากการที่บุคคลเปรียบเทียบผลงานและ

ความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่ตนเองไดตั้งไว หากผลงาน
และความสามารถเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวหรือดีกวาเกณฑ ก็จะทําใหบุคคลมี
การเห็นคุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน แตหากผลงานหรือความสามารถไมเปนไป
ตามเกณฑที่ตั้งไวหรือต่ํากวากําหนด ก็จะทําใหการเห็นคุณคาในตนเองต่ําลง 
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หรือหากบุคคลมีความปรารถนาหรือตั้งเกณฑไวสูงเกินความสามารถจนเกินไป
ก็อาจทําใหบุคคลลมเหลวและสงผลตอการเห็นคุณคาในตนเองที่ต่ําลง 

1.6  เพศ (Sex) 
สังคมและวัฒนธรรมสวนใหญมักจะใหความสําคัญและคานิยมที่ดีกับเพศ

ชาย เพศชายมักไดรับมอบหมายตําแหนงที่มีอํานาจทางสังคม ขณะที่เพศหญิง
มักไดรับตําแหนงและบทบาททางสังคมที่ดอยกวา การประสบความสําเร็จใน
ชีวิตหากเปนเพศชายมักถูกมองวาเกิดจากความสามารถ แตหากเปนเพศหญิง
กลับถูกมองวาเกิดจากความพยายามหรือความโชคดี ดังนั้นจึงพบวาสวนใหญ
เพศชายมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิง 

1.7 ปญหาตางๆและโรคภัยไขเจ็บ (Problems and Pathology) 
ผูที่มีปญหาทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต จะมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา

และจะแสดงออกมาในรูปของความวิตกกังวล มีความทุกข สวนผูที่ไมมีปญหา
ดังกลาวจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูง 

2. องคประกอบภายนอกตนเอง หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ
ดวย ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเองที่แตกตางกัน ประกอบดวย 

2.1 ความสัมพันธกับครอบครัวและพอแม 
ความสัมพันธกับครอบครัวและพอแมมีอิทธิพลอยางมาก ดังนั้นพอแมควร

ใหความรักความอบอุน การสนับสนุน กําลังใจ การยอมรับ และใหสิทธิเสรีภาพ
ในการกระทําของเด็ก โดยใหเด็กมีอิสระในการกระทําอยางมีขอบเขต ตลอดจน
ใหเด็กมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและความรับผิดชอบ สิ่งตางๆเหลานี้
จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองได 

2.2 โรงเรียนและการศึกษา 
นอกจากสังคมที่บานแลว โรงเรียนถือไดวาเปนสถานที่พัฒนาการเห็น

คุณคาในตนเองตอจากบาน บรรยากาศในโรงเรียนและครูมีสวนชวยในการ
สนับสนุนการเห็นคุณคาในตนเองเปนอยางมาก การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความสามารถหรือทํากิจกรรมตางๆไดอยางอิสระภายใตกฏระเบียบที่โรงเรียน
กําหนดไว รวมทั้งการฝกใหเด็กไดแกไขปญหาตางๆจะเปนการสงเสริมใหเด็กมี
ความมั่นใจในตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

2.3 สถานภาพทางสังคม 
สถานภาพทางสังคมเกิดจากการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอ่ืน โดย

พิจารณาจากอาชีพ ตําแหนงหนาที่การงาน บทบาททางสังคม วงศตระกูล 
สถานะทางเศรษฐกิจ เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหบุคคลไดรับการปฏิบัติที่ดีทําให
เกิดการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาพวกที่มีสถานภาพทางสังคมระดับปานกลาง
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หรือระดับต่ํา แตอยางไรก็ตามพบวาสถานภาพทางสังคมกับระดับการเห็น
คุณคาในตนเองนั้นยังไมสัมพันธกันอยางเดนชัด ทั้งนี้เพราะบุคคลที่สถานภาพ
ทางสังคมต่ําจะมีทั้งบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและบุคคลที่เห็นคุณคา
ในตนเองต่ํา 

2.4 สังคมและกลุมเพ่ือน 
การที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสังคมและกลุมเพ่ือนจะชวยใหการพัฒนาการ

เห็นคุณคาในตนเอง บุคคลที่เปนที่ยอมรับในสังคมและกลุมเพ่ือนมักจะมีการ
เห็นคุณคาในตนเองสูงกวาบุคคลที่ไมไดรับการยอมรับหรือไมเปนที่สนใจใน
สังคมและกลุมเพ่ือน ผูที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํามักจะเปนคนที่เงียบขรึม 
เก็บตัว และไมเปนที่ไววางใจของเพ่ือน 

 
3.2 ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเอง 

 การเห็นคุณคาในตนเองมีความสําคัญกับบุคคลทั้งนี้เพราะ 
1. บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะไมมีความคิดวาตนเองสมบูรณแบบกวาคนอ่ืนๆ 

(Superiority) ไมคิดวาตนเองเปนบุคคลที่ยอดเย่ียมย่ิงไปกวาคนอ่ืนๆ หรือเปนบุคคลที่
ไมมีขอบกพรอง ในทางตรงขามบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ําจะมีความคิดวา
ตนเองมีขอบกพรองมากมายและดอยกวาผูอ่ืน (Inferiority) 

2. บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะรับรูถึงขอจํากัดของตนเองวาตนเองมีขอจํากัดเรื่อง
ใดบาง และรับรูวาบุคคลทั่วไป รวมทั้งตนเองนั้นสามารถจะมีขอบกพรองในบางเรื่องได 
มนุษยโดยทั่วไปแลวไมจําเปนตองสมบูรณแบบ แตหากเมื่อพบขอบกพรองหรือ
ผิดพลาดแลวสามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาใหดีข้ึนไปไดโดยไมสิ้นหวัง 

3. บุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองจะเปนผูที่ยอมรับกับความสามารถที่ตนเองมีแตไมใชการ
อวดอางความสามารถที่ตนเองมีหรือเปนอยู บุคคลจะมีความรูสึกยอมรับสภาพและ
ความเปนจริงในสิ่งที่ตัวเองเปนไดทั้งในจุดดีและจุดดอย ยอมรับในขอผิดพลาดที่ตนเอง
มีอยูและพรอมที่จะปรับปรุงแกไข ยอมรับไดวาทุกคนยอมจะมีการตัดสินใจผิดพลาดได
เปนบางครั้งคราวไมมีใครที่จะทําทุกอยางไดถูกตองอยูเสมอ รวมทั้งยอมรับวาในสังคม
ที่อยูนั้นคนแตละคนอาจเปนทั้งที่รักและที่ชังของคนอ่ืนๆได ดังนั้นบุคคลที่มีการเห็น
คุณคาในตนเองสูงจึงเปนบุคคลที่ใจกวางและมีความอดทน รูจักที่จะใหอภัยผูอ่ืน 

4. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงจะมีความรูสึกชื่นชอบตนเอง (Self - like) 
เชนเดียวกับที่ชื่นชอบผูอ่ืน มีทัศนคติในทางบวกในเรื่องการรับรูวาตนเองเปนบุคคลที่
นาสนใจ (Positive sense of self-attractiveness) 

5. บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง จะเกิดแรงจูงใจในการปองกันความเจ็บปวย และ
เห็นคุณคาของการมีสุขภาพดี เชื่อมั่นในอํานาจและการกระทําของตนเองวาจะเกิดผล
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ตามมาที่ตนเองตองการในการดํารงรักษาสุขภาพของตนไว นํามาซึ่งพฤติกรรมที่ลด
ความเสี่ยงตอการเกิดโรค และเมื่อเจ็บปวยสามารถจะฟนฟูสูสภาพปกติไดเร็ว ซึ่ง
กอใหเกิดผลดีในการรักษา  

นอกจากนี้แลวยังพบวาการที่บุคคลเห็นคุณคาในตนเองยังสงผลตอพฤติกรรม
ตางๆที่เหมาะสมตอบุคคลดวย การที่บุคคลไมสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ออกมาไดนั้นเปนเพราะบุคคลมีความกลัวหรือความวิตกกังวลมา ยับย้ังการแสดงออก
อยางถูกตองเหมาะสม ทําใหไมกลาพูดหรือกระทําในสิ่งที่ควรจะพูดหรือทํา พฤติกรรม
ที่ไมกลาแสดงออก หรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในการแสดงออกจึงเปนนิสัยและเปน
การแสดงออกที่มีความวิตกกังวลควบคูกัน ซึ่งจากการศึกษาพบวา ความวิตกกังวลมี
ความสัมพันธในทางลบกับการเห็นคุณคาในตนเอง รวมถึงการรับรูการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต โดยพบวาหากบุคคลเห็นคุณคาในตนเองต่ําบุคคลจะรับรูการประสบ
ความสําเร็จในชีวิตต่ํา (Low life satisfaction) ดวยเชนกัน  

 
3.3 ลักษณะของบุคคลที่เห็นคุณคาในตนเองสูงและตํ่า 

 จากการศึกษาของ Coopersmith (1984, อางถึงในปยะวดี ตันติชํานาญกุล, 2550) 
พบวาบุคคลที่มีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูง (High self-esteem) จะเปนคนที่รูคุณคาของ
ตนเองตามความเปนจริง ตระหนักถึงศักยภาพที่ตนเองมี พึงพอใจและเคารพตนเอง จิตใจเปด
กวาง ยอมรับสิ่งตางๆตามความเปนจริง มีความกระตือรือรน มานะพยายาม มีความสามารถใน
การทํางานใหประสบความสําเร็จ ไมเปนทุกขมากเมื่อทําอะไรไปแลวไมเกิดผลดี มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง มีความคิดสรางสรรค เปนผูนํา มีความเปนตัวของตัวเองในการแสดงความคิดเห็น ไม
หว่ันไหวตอคําวิพากษวิจารณ มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ่ืน มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอ่ืน รวมถึงเปนคนมองโลกในแงดี มีความ
ยึดหยุน วิตกกังวลนอย และใชกลไกการปองกันตนเองนอยดวย กลาวโดยสรุปคือ คนมีที่การ
เห็นคุณคาในตนเองสูง จะเปนคนที่ใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขนั่นเอง 
 ในขณะที่บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา (Low self-esteem) จะเปนคนที่ไมคอยมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มองวาตนเองไมดี ไรคา ไมมีความสามารถ รูสึกวาตนเองดอย ไมกลา
แสดงออก ความคิดเห็นตางไปจากคนอ่ืน ไมมีความพยายามที่จะทํางานยาก เมื่อพบอุปสรรคก็
จะทอถอย หลีกเลี่ยงการเผชิญปญหา และหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลอ่ืน ไมยืดหยุน 
ยึดติดกับสิ่งที่รูจักหรือคุนเคย ไมกลาปฏิเสธสิ่งที่ตนเองไมตองการ หว่ันไหวตออิทธิพลของ
สังคม มักคิดวาผูอ่ืนไมยอมรับตนเอง เกิดความรูสึกเสียใจและนอยใจบอย มีความคาดหวัง
ความสําเร็จในชีวิตอยูในระดับต่ํา มีความเครียดและความวิตกกังวลในระดับสูง 
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3.4 เพศและการเห็นคุณคาในตนเอง  
 จากการศึกษาของ Coopersmith (1981, อางถึงในปยะวดี ตันติชํานาญกุล, 2550) 
พบวาเพศเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเอง สังคมและวัฒนธรรมสวนใหญ
มักจะใหความสําคัญและคานิยมที่ดีกับเพศชาย เพศชายมักไดรับการมอบอํานาจหรือตําแหนง
หนาที่การงานที่ดีกวาเพศหญิงในสังคม เชนเดียวกับความสําเร็จของการทํางานเพศชายมักถูก
มองวามีความสามารถจึงจะประสบความสําเร็จ ซึ่งตรงขามกับเพศหญิงที่มักถูกมองวาเปน
เพราะพยายามหรือโชคดี  
 ในทางตรงกันขามความเชื่อและคานิยมในวัฒนธรรมในสังคมสวนใหญถึงพฤติกรรมที่
ควรกระทําและไมควรกระทํา แมกระทั่งพฤติกรรมเดียวกันแตหากเปนเพศชายเปนผูกระทําแลว
ดูจะมีความผิดหรือไมเหมาะสมนอยกวาเพศหญิงเชนการศึกษาของพิมพวัลย บุญมงคล และ
คณะ (2551) ที่ทําการศึกษาเรื่อง “แคมฟร็อกและเพศวิถีของวัยรุนหญิงไทย โดยศึกษาจากเพศ
สภาวะและเพศวิถีของบุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงในกลุมผูเลนแคมฟร็อก โดยผลพบวาใน
การเลนแคมฟรอกนั้นมักมุงเนนไปที่รางกายและพฤติกรรมของผูหญิงเปนหลัก อีกทั้งมีการ
กลาวโทษและตําหนิผูหญิงในการแสดงออกซึ่งอารมณหรือความปรารถนาทางเพศ โดยมองกวา
ผูหญิงที่ดีไมควรแสดงออกในเรื่องเพศขณะที่ผูชายสามารถกระทําไดโดยไมเสียหายเพราะผูชาย
มีอํานาจในการควบคุม  กํากับเนื้อตัวรางกายผูหญิง 
 สําหรับเรื่องเพศกับการเห็นคุณคาในตนเองนั้นไดมีผูทําการศึกษาไวเทาที่รวบรวม
ขอมูลไดเชน Miller (1975, อางถึงใน ชนิตา จั่นแกว, 2547) ทําการศึกษาการเห็นคุณคาใน
ตนเองเปรียบเทียบชายหญิงระหวางคนผิวขาวและผิวดําพบวา เพศชายมีการเห็นคุณคาใน
ตนเองสูงกวาเพศหญิง เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Schwartz (1988) ที่ศึกษาการเห็นคุณคา
ในตนเองของวัยรุนเชื้อสายยิว ผลการศึกษาพบวาเพศชายมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศ
หญิงเชนเดียวกัน 
 ในประเทศไทยการศึกษาเก่ียวกับเพศและการเห็นคุณคาในตนเองพบวามีการศึกษา
ของ สถิตย ภัศระ (2535) ไดศึกษาถึงปจจัยที่เก่ียวของกับความภูมิใจในตนเองของวัยรุน พบวา
วัยรุนชายมีความภูมิใจในตนเองสูงกวาวัยรุนหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เชนเดียวกันกับการศึกษาของ ชนิตา จั่นแกว (2547) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณคาใน
ตนเองของคนโสดและคนที่สมรสแลวในวัยผูใหญตอนกลาง ผลการศึกษาพบวา เพศชายมี
คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตกตาง
จากการศึกษาของ อรชุมา พุมสวัสด์ิ (2539) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเอง
ของเด็กวัยรุนที่ไดรับการเลี้ยงดูที่แตกตางกันตามการรับรูของตนเอง ผลพบวาวัยรุนชายมี
คะแนนการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางจากวัยรุนหญิงในทุกรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
 เมื่อเปรียบเทียบการเห็นคุณคาในตนเองตามการรับรูบทบาททางเพศที่ตางกันของ 
ชวนพิศ สันติโรจนประไพ (2534) ผลพบวาวัยรุนชายที่มีความเปนชายสูงจะเห็นคุณคาใน
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ตนเองสูงกวาวัยรุนชายที่มีบทบาทแอนโดรจีนี และวัยรุนหญิงที่มีบทบาทความเปนชายสูงจะ
เห็นคุณคาในตนเองสูงกวาวัยรุนหญิงที่มีบทบาทไมชัดเจนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไม
แตกตางจากวัยรุนหญิงที่มีบทบาทแอนโดรจีนีและบทบาทความเปนหญิงสูง ใกลเคียงกับ
การศึกษาของปยะวดี ตันติชํานาญกุล (2550) ที่ศึกษาการเห็นคุณคาในตนเองของพนักงานชาย
หญิงวัยผูใหญตอนตนที่มีความพึงพอใจในการทํางานตางกัน กลุมตัวอยางเปนพนักงานบริษัทที่
อยูในวัยผูใหญตอนตน อายุ 25 – 35 ปในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาการเห็นคุณคา
ในตนเองมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน โดยพนักงานที่มีความพึงพอใจในการ
ทํางานสูงจะมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาพนักงานที่มีความพึงพอใจในการทํางานต่ํา 
พนักงานชายมีการเห็นคุณคาในตนเองไมตางจากพนักงานหญิง และพนักงานที่มีความพึงพอใจ
ในการทํางานสูงมีการเห็นคุณคาในตนเองไมตางจากพนักงานหญิงที่มีความพึงพอใจในการ
ทํางานสูง 
 จากการศึกษาดังกลาวขางตน พบวาเพศกับระดับการเห็นคุณคาในตนเองนั้นมีผลการ
ศึกษาวิจัยที่แตกตางกันออกไป บางงานวิจัยเพศชายมีระดับการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวาเพศ
หญิง แตงานว ิจัยบางฉบับกลับไมพบความแตกตางระหวางเพศกับการเห็นคุณคาในตนเอง 
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของเพศชาย
และเพศหญิงที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืน ซึ่งเปนวัตถุประสงคหนึ่งของการศึกษาว ิจัยเลม
นี้ เพ่ือศึกษาวาจะมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
  
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ                            
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และการเห็น
คุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนของผูวิจัยนั้นในประเทศ
ไทยเทาที่ผูวิจัยรวบรวมไดมี 3 เรื่องที่ใกลเคียงดังตอไปนี้ 

การศึกษาของ พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่ทําการศึกษาการเห็นคุณคาในตนเอง 
ความรูเรื่องโรคเอดส และเหตุผลของวัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน 
โดยเปรียบเทียบความแตกตางของการเห็นคุณคาในตนเอง และความรูเรื่องโรคเอดส ระหวาง
วัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนกับวัยรุนตอนปลายทั่วไปที่ไมมี
พฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน ผลการศึกษาพบวาวัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธขามคืนและวัยรุนตอนปลายทั่วไปที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนมีการ
เห็นคุณคาในตนเอง รวมถึงความรูเรื่องโรคเอดสไมแตกตางกัน สําหรับเหตุผลหลักในการมี
พฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืนของวัยรุนตอนปลายเพศชายสวนใหญคือ เหตุผล
หลักจากปจจัยดานความสัมพันธระหวางบุคคล เชนความย่ัวยวนของคูนอน ในขณะที่เหตุผล
หลักที่วัยรุนตอนปลายเพศหญิงสวนใหญคือ เหตุผลหลักจากปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความ
ภาคภูมิใจในเสนหทางเพศของตน สําหรับปจจัยที่นาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมี
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เพศสัมพันธขามคืนของวัยรุนตอนปลายทั้งหญิงและชายคือ การมีคานิยมและทัศนคติที่ดีตอการ
มีเพศสัมพันธขามคืน การขาดการสื่อสารภายในครอบครัว การเคยมีประสบการณทางเพศใน
อดีต ความพึงพอใจในตัวคูนอนขามคืน การเห็นแบบอยางในสังคม การตามแบบอยางกลุม
เพ่ือน การแยกจากครอบครัวมาพักอาศัยคนเดียวหรืออยูกับเพ่ือน และการด่ืมสุราหรือ
แอลกอฮอล 

ใกลเคียงกับการศึกษาของวิภาดา เอ่ียมแยม (2548) ที่ศึกษาการมีเพศสัมพันธขามคืน
ของวัยรุนในกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน คือ
ปจจัยภายใน ไดแก ทัศนคติตอเรื่องเพศ ประสบการณความรักและเพศสัมพันธที่ผานมา การให
ความหมายของการมีเพศสัมพันธขามคืน รวมทั้งความคาดหวัง นอกจานี้ยังมีปจจัยภายนอก
ไดแก การด่ืมสุรา บรรยากาศ และกลุมเพ่ือน โดยการด่ืมสุราเปนปจจัยภายนอกที่สําคัญที่สุด 
ผลของการมีเพศสัมพันธขามคืนที่พบมากเปนผลทางจิตใจ ดานความวิตกกังวลตอการติด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เอดสและการตั้งครรภและการเกิดความรูสึกผิดภายหลังการมี
เพศสัมพันธขามคืน 

สําหรับเจตคติที่มีตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนนั้น เกศราภรณ มีมงคล 
(2551) ไดทําการศึกษาเจตคติของเยาวชนตอการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน โดยทํา
การสํารวจกลุมตัวอยางเยาวชนจํานวน 426 คนและแบงออกเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ไมเคยมี
ประสบการณทางเพศ กลุมที่เคยมีประสบการณทางเพศแตไมเคยมีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน และกลุมที่เคยมีเพศสัมพันธขามคืน ผลการศึกษาโดยใชแบบสอบถามพบวา 

1. กลุมตัวอยางเพศชายมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนสูงกวา
กลุมตัวอยางเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญ  

2. กลุมตัวอยางที่เคยมีประสบการณทางเพศมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติตอพฤติกรรม
เพศสัมพันธขามคืนสูงกวากลุมตัวอยางที่ไมเคยมีประสบการณทางเพศอยางมี
นัยสําคัญ 

3. กลุมตัวอยางทั้ง เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมที่จะไมยอมรับพฤติกรรม
เพศสัมพันธแบบขามคืน 

4. กลุมตัวอยางเพศชายมีแนวโนมที่จะไมยอมรับผูหญิงที่มีเพศสัมพันธแบบขามคืนมา
เปนคูรักหรือแตงงานดวยได 

5. กลุมตัวอยางที่ไมเคยมีประสบการณทางเพศ และกลุมที่เคยมีประสบการณทางเพศ
แตไมเคยมีเพศสัมพันธขามคืน สวนใหญมีความเห็นไมแตกตางกับกลุมตัวอยาง
ผูชายและผูหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธขามคืนวา ลักษณะของผูชายที่มีเพศสัมพันธ
ขามคืน จะพบไดในสถานที่ เที่ยวกลางคืน ด ื่มเครื่อง ด่ืมแอลกอฮอล เคยมี
ประสบการณทางเพศ  เปนตน และสาเหตุที่ผูชายมีเพศสัมพันธขามคืน คือ เจอคน
ถูกใจ การด่ืมเครื่องด่ืมมึนเมา ความรักสนุก เปนตน ลักษณะของผูหญิงที่มี
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เพศสัมพันธขามคืน คือ พบในสถานที่เที่ยวกลางคืน ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 
แตงกายที่ดูย่ัวยวนทางเพศ เปนตน และสาเหตุที่ผูหญิงมีเพศสัมพันธขามคืน คือ 
การด่ืมเครื่องด่ืมมึนเมา การเคยผานการมีเพศสัมพันธมาแลว เปนตน 
 

นอกจากนั้นเปนการศึกษาเรื่องของเพศสัมพันธในเด็กวัยรุนตอนปลายและการอยู
รวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง ดังตัวอยางงานวิจัยของ ระวีวรรณ ดนัยดุษฎีกุล (2549)   
ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการละเวนเพศสัมพันธของวัยรุนหญิงตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 377 คน ผล
การศึกษาพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการละเวนเพศสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไดแก การมีจํานวนเพ่ือนสนิทที่มีเพศสัมพันธนอย การมีเจตคติที่ ไมเห็นดวยตอการมี
เพศสัมพันธกอนแตงงาน การมีความรูเรื่องเพศดี และการมีสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว  
โดยพบวาปจจัยดังกลาวสามารถทํานายการละเวนเพศสัมพันธไดรอยละ 73.20 ใกลเคียงกับ
การศึกษาของเกศรินทร กาญจนภิรมย (2547) ที่ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงจํานวน 277 คน ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่เก่ียวกับการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสมีดังนี้ 

1. การรับรูเรื่องความรักและการมีเพศสัมพันธมีคาอยูในระดับสูง 
2. ระดับการยอมรับการอยูรวมกันกอนการสมรส การรับรูความหมายของการสมรส 

การรับรูคุณคาของตนเอง การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวล
สงวนตัว ทัศนคติของชายคนรักและเพ่ือนเรื่องการมีเพศสัมพันธ มีคาอยูในระดับ
ปานกลาง 

3. การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับการอยูรวมกันกอนสมรส
ของนักศึกษาหญิงในระดับคอนขางต่ํา และ 

4. การรับรูคุณคาของตนเอง ทัศนคติของชายคนรักและเพ่ือนเรื่องการมีเพศสัมพันธมี
ความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงในระดับต่ํา 
 

ขณะที่เกศรินทร กาญจนภิรมย (2547) ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงในระดับมหาวิทยาลัย   สิทธิพงศ วงศวิวัฒน 
(2548) ไดทําการศึกษาปจจัยคัดสรรที่สัมพันธกับการมีเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 
3 ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางที่ใชเปนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งเพศชายและ
เพศหญิง จํานวน 610 คน และแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมนักเรียนที่ไมเคยมี
เพศสัมพันธและไมตั้งใจมีเพศสัมพันธในอีก 6 – 12 เดือนขางหนา  2) กลุมนักเรียนที่ไมเคยมี
เพศสัมพันธแตตั้งใจจะมีเพศสัมพันธในอีก   6 – 12 เดือนขางหนา และ 3) กลุมนักเรียนที่เคยมี
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เพศสัมพันธ เครื่องมือที่ใชคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเพศชายมีตัวแปร 
5 ตัวที่แตกตางกันในการจําแนกนักเรียนทั้ง 3 กลุมขางตน คือ นักเรียนกลุมที่ 1 จะมีการรับรู
การทําหนาที่ของครอบครัวสูง การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนต่ํา การแสวงหาความตื่นเตนเราใจ
ในสัมผัสต่ํา การดูสื่อกระตุนอารมณทางเพศต่ํา และการรับรูความภาคภูมิใจในตนเองสูง  
นักเรียนกลุมที่ 2 จะมีการรับรูการทําหนาที่ของครอบครัวต่ํา การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนสูง 
การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในสัมผัสสูง การดูสื่อกระตุนอารมณทางเพศปานกลาง และการ
รับรูความภาคภูมิใจในตนเองปานกลาง  และนักเรียนกลุมที่ 3 จะมีการรับรูการทําหนาที่ของ
ครอบครัวต่ํา การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนสูง การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในสัมผัสสูง การดู
สื่อกระตุนอารมณทางเพศสูง และการรับรูความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา  

ในสวนของนักเรียนหญิงพบวามี 6 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการมีเพศสัมพันธและมี
อํานาจจําแนกกลุมนักเรียนหญิงทั้ง 3 กลุม ขางตน ตัวแปรดังกลาวในนักเรียนหญิงกลุมที่ 1 
ไดแก การรับรูการทําหนาที่ของครอบครัวสูง การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนต่ํา เจตคติตอการมี
เพศสัมพันธในวัยรุนต่ํา การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในสัมผัสต่ํา การดูสื่อกระตุนอารมณทาง
เพศต่ํา และการรับรูความภาคภูมิใจในตนเองสูง  นักเรียนกลุมที่ 2 จะมีการรับรูการทําหนาที่
ของครอบครัวต่ํา การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนสูง การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในสัมผัสปาน
กลาง การดูสื่อกระตุนอารมณทางเพศสูง  เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุนสูง และการรับรู
ความภาคภูมิใจในตนเองปานกลาง  และนักเรียนกลุมที่ 3 มีการรับรูการทําหนาที่ของครอบครัว
ต่ํา การรับรูบรรทัดฐานของเพ่ือนสูง การแสวงหาความตื่นเตนเราใจในสัมผัสสูง การดูสื่อกระตุน
อารมณทางเพศสูง เจตคติตอการมีเพศสัมพันธในวัยรุนสูง และการรับรูความภาคภูมิใจใน
ตนเองต่ํา  

สําหรับการศึกษาเก่ียวกับการรับรูตนเองและการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรมการ
มีเพศสัมพันธนั้นมีการศึกษาที่เก่ียวของจํานวน 2 งานวิจัยดังนี้  ปยะวดี ตันติชํานาญกุล (2550) 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการรับรูตนเองของวัยรุนหญิงตอนปลายที่มีคูนอนคนเดียวและมีคูนอน
มากกวา 1 คน ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล จํานวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา 
วัยรุนหญิงตอนปลายที่มีคูนอนคนเดียว มีการรับรูตนเองดานสวนตัวสูงกวา  มีการรับรูตนเอง
ดานวิพากษวิจารณตนเองต่ํากวา และมีการรับรูตนเองดานความมีเสนหดึงดูดใจตอเพศตรงขาม
ต่ํากวาวัยรุนหญิงตอนปลายที่มีคูนอนมากกวา  1 คนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมมีความ
แตกตางในดานการรับรูตนเองดานรางกาย ดานศีลธรรมจรรยา ดานครอบครัว และคนใกลชิด 
และดานสังคม  ใกลเคียงกับการศึกษาของ ณัฐนันท คงคาหลวง (2548) ที่ศึกษาถึงเหตุผลของ
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ขาดการปองกันในสตรีวัยรุนตอนปลายและวัยผูใหญตอนตน โดยกลุม
ตัวอยางเปนสตรีวัยรุนตอนปลายและสตรีวัยผูใหญตอนตนที่ยังไมไดแตงงานแตมีเพศสัมพันธ
โดยขาดการปองกัน กลุมละ 30 คน เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก และนํามาวิเคราะห
เนื้อหา ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมทางเพศแบบเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV จากคูนอนของสตรี
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ทั้งสองวัยไดรับอิทธิพลจากคูนอน การมีความเชื่อที่ผิดในการปองกันการติดเชื้อ HIV และการ
ขาดทักษะในการสื่อสารถึงความตองการและการตอรองกับคูนอนเพ่ือใหมีพฤติกรรมทางเพศที่
ปลอดภัย  สําหรับเหตุผลหลักที่สตรีวัยรุนตอนปลายและสตรีวัยผูใหญตอนตนรายงานมากที่สุด
ในการมีพฤติกรรมทางเพศแบบเสี่ยงตอการติดเชื้อ HIV จากคูนอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
คือ เหตุผลหลักจากความสัมพันธระหวางบุคคล และการเห็นคุณคาในตนเองของสตรี มี
ความสัมพันธในทางลบกับการยอมตามใจคูนอนถาวร และการยอมตามใจคูนอนชั่วคราวในการ
ไมใชถุงยางอนามัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากตัวอยางงานวิจัยที่ เ ก่ียวของในขางตน พบวางานวิจัยที่เ ก่ียวของกับการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืนกับการเห็นคุณคาในตนเอง ผลการวิจัยมีทั้งในสวนที่ใกลเคียงกันและ
แตกตางกัน รวมถึงเรื่องของทัศนคติ การรับรูตนเอง และการเห็นคุณคาในตนเองกับพฤติกรรม
การมีเพศสัมพันธกอนสมรส พฤติกรรมเพศสัมพันธในวัยเรียน และพฤติกรรมเพศสัมพันธ
ขามคืน กลุมตัวอยางที่เคยมีการศึกษามากอนหนานี้ มีตั้งแตระดับมัธยมตน และมัธยมปลาย 
แตจากการศึกษาที่ผานมายังไมเคยมีการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนกับ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษาพฤติกรรม
ทางเพศ และระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเปรียบเทียบ
ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน  และนักศึกษาที่ไมประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน รวมถึงศึกษาผลกระทบที่
เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน  ทั้งนี้เพ่ือนําขอสรุปที่ไดจากงานวิจัยมาใชเปนประโยชนกับสังคมตอไป 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่
มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน มีระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 

กลุมตัวอยาง 

กลุ มตั วอย า งที่ ใ ช ในการศึ กษ าครั้ ง นี้  เป น  นักศึกษาระ ดับปริญญาต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
อายุระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จํานวนทั้งสิ้นรวม 58 คน (ชาย 42 คน และ
หญิง 16 คน) โดย แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

1. กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ที่เคยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน และอาจจะมีคูรักแบบถาวร
อยูแลวหรือไมมีก็ได จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศหญิง 8 คน เพ่ือใชในการ
หาคาคะแนนเฉลี่ยแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง และเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน กับ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน  รวมถึงการ
สัมภาษณเชิงลึกถึงเหตุผลของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน ผลกระทบที่เกิดข้ึน
ภายหลังการมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน และวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา
ที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 

2. กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
ระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศ
หญิง 8 คน สําหรับหาคาคะแนนเฉลี่ยแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ตัวอยางที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 
 
คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล (In-depth 
Interview) ของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีอายุระหวาง 18 – 24 ป 
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ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 29 คน โดยมีการกําหนดคุณลักษณะของ
กลุมตัวอยางดังนี้ 

1. เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งเพศชายและเพศหญิง ทั้งใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ในคณะ สาขา หรือชั้นปใดๆ 

2. มีอายุระหวาง 18 – 24 ป 
3. พักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
4. มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนมากกวา 1 ครั้งในชวงระยะเวลา 6 เดือน      

ถึง 1 ป ที่ผานมา และยังคงมีพฤติกรรมดังกลาวในขณะที่ผูวิจัยกําลังทําการศึกษา 
5. มีเวลาใหกับผูวิจัยในการศึกษา โดยจะตองสามารถใหผูวิจัยใหสัมภาษณไดอยาง

ตอเนื่องเปนระยะเวลาอยางนอย 20 นาที เพ่ือใหไดขอมูลที่สมบูรณและมีคุณภาพ 
 
การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 การคัดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชเทคนิค Snow – ball 
sampling technique ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยขอรับความชวยเหลือจากนักศึกษา
ที่ผู วิจัยเคยสอนหรือกําลังสอนและมีเ พ่ือนที่ กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีทั้งใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน ในการ
แนะนําและพาไปพบกับบุคคลที่มีคุณลักษณะตรงตามคุณสมบัติของกลุมตัวอยางที่ตองการใชใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  จากนั้นผูวิจัยจะนัดพบเพ่ือทําความรูจักและชี้แจงถึงวัตถุประสงคของ
การศึกษาวิจัย และขอความรวมมือในการใหขอมูลเพ่ือการทําวิจัย โดยเมื่อผูวิจัยไดทําความรูจัก 
ชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอขอมูลจากกลุมตัวอยางคนแรกแลว ผูวิจัยจะขอใหกลุม
ตัวอยางคนแรกระบุถึงกลุมตัวอยางคนอ่ืนๆใหผูวิจัยไดรูจักจนกวาจะไดครบตามจํานวนที่
ตองการ ซึ่งเทคนิคดังกลาวเปนเทคนิคที่ใชในการเขาถึงกลุมตัวอยางของผูวิจัยในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้  แตหากกรณีที่กลุมตัวอยางไมสะดวกในการพบผูวิจัยแตสะดวกในการใหสัมภาษณทาง
โทรศัพท ผูวิจัยจะเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผานทางโทรศัพทแทนการนัดพบ 
 
การเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 เนื่องจากการทําวิจัยในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลเชิงลึกและมีการสัมภาษณเปนรายบุคคล
ถึงพฤติกรรมทางเพศซึ่งถือเปนขอมูลสวนตัวอีกทั้งยังเปนพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนซึ่ ง
เปนพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับในสังคม ทําใหการเก็บขอมูลเพ่ือทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้
คอนขางยาก เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเขาถึงไดยาก จึงเปนการยากที่จะไดขอมูล
มาเพ่ือทําการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมตัวอยางที่เปนเพศหญิง   ดังนั้นการเก็บขอมูล
กับกลุมตัวอยางจึงตองใชระยะเวลาในการหากลุมตัวอยางที่ยินยอมและสมัครใจในการใหขอมูล 
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อีกทั้งยังตองใชระยะเวลาในการสรางความไววางใจ ความเชื่อใจใหกับกลุมตัวอยางที่มีตอตัว
ผูวิจัยวาขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ ไมมีการเปดเผยขอมูลสวนตัวใดๆในการวิจัยครั้งนี้และ
กับบุคคลอ่ืน รวมถึงยึดจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับของผูใหขอมูลอยางเครงครัด 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ประกอบดวย 

1. แบบปร ะเ มินการ เ ห็นคุณค าในตนเองสํ าหรับผู ใหญข องคู เปอรส มิท 
(Coopersmith Self – Esteem Inventory: Adult from – Coopersmith, 2002) ฉบับแปล
เปนภาษาไทย โดย ณัฐนันท คงคาหลวง (2548) 

แบบประเมินชุดนี้มีขอกระทงจํานวนทั้งหมด 25 ขอ 2 ตัวเลือก (Check list) ใชสําหรับ
ประเมินการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลทั่วไปในระดับอายุ 16 ป ข้ึนไป ประกอบดวยขอ
กระทงที่มีความหมายทางบวกและขอกระทงที่มีความหมายทางลบ ซึ่งแบงออกเปน 4 ดานคือ 

ดานที่ 1  การเห็นคุณคาในตนเองโดยทั่วไป มี 12 ขอ แบงเปน 
ขอกระทงทางบวก ไดแก 1, 4, 19 
ขอกระทงทางลบ   ไดแก 3, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 25 
ดานที่ 2  การเห็นคุณคาในตนเองดานสังคม มี 4 ขอ แบงเปน 
ขอกระทงทางบวก ไดแก 5, 8, 14 
ขอกระทงทางลบ   ไดแก 21 
ดานที่ 3  การเห็นคุณคาในตนเองดานครอบครัว มี 6 ขอ แบงเปน 
ขอกระทงทางบวก ไดแก 9, 20 
ขอกระทงทางลบ   ไดแก 6, 11, 16, 22 
ดานที่ 4  การเห็นคุณคาในตนเองดานการทํางาน มี 3 ขอ แบงเปน 
ขอกระทงทางลบ   ไดแก 2, 17, 23 

   
คุณภาพของเครื่องมือ  
Coopersmith (2002) ไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับกลุมตัวอยางเพศ

ชายและเพศหญิง อายุระหวาง 16 – 34 ป ในสหรัฐอเมริกา จํานวน 226 คน และหาคา
สัมประสิทธิ์ความสอดคลองภายใน (Cronbach Alpha) ของเครื่องมือเทากับ 0.81 ซึ่ง ณัฐนันท 
คงคาหลวง (2548) ไดนําเครื่องมือดังกลาวมาแปลตนฉบับภาษาอังกฤษตามข้ันตอนของการ
แปลแบบประเมิน โดยใชวิธี forward – backward translation และตรวจสอบความถูกตองโดย
ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักจิตวิทยาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งไมมีการแกไขหรือดัดแปลง
ขอความ รวมถึงไมมีการลดหรือเพ่ิมขอคําถาม จากนั้นไดตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือดวย
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การหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางขอกระทงแตละขอกับคะแนนรวมของขออ่ืนๆ 
(Corrected Item Total Correlation : CITC) พบวาทุกขอผานเกณฑที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 และหาคาสัมประสิทธความสอดคลองภายใน (Cronbach Alpha) ของเครื่องมือทั้งฉบับ
เทากับ 0.86 

เกณฑการใหคะแนน 
เกณฑการใหคะแนนจะแบงคะแนนตามลักษณะของขอกระทงได 2 แบบคือ  

1. ขอความที่มีความหมายในทิศทางบวก (Positive Items) จํานวน 8 ขอ ไดแกขอ 1, 4, 
5, 8, 9, 14, 19, 20   
เกณฑการใหคะแนนคือ ถาตอบ “ใช” ได 1 คะแนน ตอบ “ไมใช” ได 0 คะแนน 

2. ขอความที่มีความหมายในทิศทางลบ (Negative Items) จํานวน 17 ขอ ไดแก 2, 3, 6, 
7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 

     เกณฑการใหคะแนนคือ ถาตอบ “ใช” ได 0 คะแนน ตอบ “ไมใช” ได 1 คะแนน 
 

การแปลผลคะแนน 
 ในเกณฑการแปลผลของ Coopersmith (2002 อางอิงจาก ณัฐนันท คงคาหลวง, 2548) 
จะมีรูปแบบในการคิดคะแนน คือ 

คะแนนดิบ (Raw Score) คือคะแนนที่ไดทั้งหมดจากการตอบคําถามทุกขอนํามารวมกัน 
ดังนั้นคะแนนดิบสูงสุดที่จะเปนไปไดคือ 25 คะแนน 

คะแนนรวม (Total Score) คือคะแนนดิบคูณดวย 4 เพ่ือใหไดคะแนนเต็มเปน 100 
คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมสูงสุดที่จะเปนไปไดคือ 100 คะแนน 
 การแปลผลคะแนนจะเปนการเทียบคะแนนรวมที่ไดกับเกณฑมาตรฐานของแบบวัด ซึ่ง
คาเฉลี่ยของคะแนนรวมของแบบวัดที่ Coopersmith (2002) รายงานไวคือ 70 คะแนน และมี
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 19 คะแนน โดยไดจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ชาวอเมริกันเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 16 – 34 ป ในสหรัฐอเมริกา จํานวน 226 คน 
 สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ จะใชคาคะแนนที่ไดจากแบบประเมินเห็นคุณคาในตนเอง
สําหรับผูใหญ (Coopersmith Self – Esteem Inventory: Adult from – Coopersmith, 2002) 
จากนักศึกษาที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืน จํานวน 29 คน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 15.72 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) เทากับ 3.61 เปนกลุมเปรียบเทียบ 

โดยหากคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่ไมมี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน  จะถือวามีการเห็นคุณคาในตนเองสูง แตหากคะแนน
เฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนต่ํา
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กวาคะแนนเฉลี่ยของการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ
แบบขามคืน  จะถือวามีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 
 
     2. แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (Semi – Structure Interview)  ผูวิจัยนํามาจาก 
พิมพิชา สุพพัตกุล (2551)  

ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณมาจาก พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) โดยมีการปรับขอคําถาม
ในบางขอใหมีความเหมาสมกับกลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้มากข้ึน ซึ่งพิมพิชา สุพพัตกุล 
(2551) ไดพัฒนาแบบสัมภาษณชุดนี้จากการสัมภาษณวัยรุนตอนปลายทั้งเพศชายและเพศหญิง
ที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุมตัวอยางทุกประการแตไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 5 คน เพ่ือกําหนด
หัวขอที่ใชการศึกษา จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณา และเมื่อผานการแกไขแลวจึง
นํามาพัฒนาเปนขอคําถามโดยผานผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพ่ือขอรับการตรวจความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และนําไปทดลองสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
เหมือนกลุมตัวอยางจริงทุกประการจํานวน 10 คน จากนั้นนําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงภายหลัง
การทดลองสัมภาษณมาผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานอีกครั้ง กอนนําไปใชจริง 

ประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ ประกอบดัวย 5 สวนคือ 

สวนที่ 1 คําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป 

  ขอคําถามประกอบดวยขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ ที่มาของ
รายได การสื่อสารภายในครอบครัว ประวัติการมีเพศสัมพันธ และทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธ 
เปนตน 

สวนที่ 2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในอดีต 

  ขอคําถามจะเก่ียวของกับพฤติกรรมทางเพศในอดีตของกลุมตัวอยาง เชน อายุ
ที่มีเพศสัมพันธครั้งแรก บุคคลแรกที่มีเพศสัมพันธดวย ประสบการณและความรูสึกที่มีตอการมี
เพศสัมพันธครั้งแรก เปนตน 

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน 

  ในสวนนี้จะสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน เชน บุคคลที่
ปจจุบันมีเพศสัมพันธดวย ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ  การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ 
เปนตน 

DPU



47 
 

สวนที่ 4 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนภายใน 6 เดือนที่ผานมา 

 ในสวนนี้จะสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนภายในระยะเวลา 6 
เดือน – 1 ปที่ผานมา เชน ความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศสัมพันธแบบขามคืน 
ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมทางเพศสัมพันธแบบขามคืน การไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมที่มีผล
ตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน ความถี่ในการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน พฤติกรรม
ทางเพศขณะมีเพศสัมพันธแบบขามคืน เหตุผลที่ทําใหมีเพศสัมพันธแบบขามคืน เปนตน 

สวนที่ 5 คําถามเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองภายหลังการมี 
เพศสัมพันธแบบขามคืน 

 ในสวนนี้จะสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนภายหลังการมีพฤติกรรมทางเพศแบบ
เพศสัมพันธขามคืนกับกลุมตัวอยาง รวมถึงวิธีการปองกันตนเองภายหลังการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน เชน พอแมและแฟนรับรูพฤติกรรมดังกลาวหรือไม หากรับรูจะทําอยางไร วิธีการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือวิธีการปองกันการตั้งครรภ ความมั่นใจในวิธีการปองกัน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธหรือวิธีการปองกันการตั้งครรภของกลุมตัวอยาง ผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนในดานตางๆกับกลุมตัวอยางในอนาคต เปนตน 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  
1. นําเสนอโครงรางวิจัยใหกับศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ภายหลังจากการ

ไดรับอนุมัติหรือพิจารณาแกไขเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยาง
ที่เปนนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน จํานวน 29 คน 
แบงเปนเพศชาย 21 คน เพศหญิง  8 คน และนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศหญิง 8 
คน 

2. ใหนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 29 คน 
ดังกลาวในขอ 1 ทําแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญ เพ่ือหาคา
คะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง 

3. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของงานวิจัย และขอความรวมมือในการตอบแบบประเมิน
ใหตรงตามความเปนจริง รวมถึงอธิบายวิธีการตอบแบบประเมินโดยละเอียด 

4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมิน พรอมมอบของที่ระลึกใหกับกลุมตัวอยาง 

DPU



48 
 

5. คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธแบบขามคืน ที่ไดจากนักศึกษาที่เคยสอน หรือ
กําลังสอนอยู รวมถึงกลุมตัวอยางคนแรกที่แนะนํากลุมตัวอยางคนตอๆไปให 

6. ติดตอพูดคุยทางโทรศัพทและผานเพ่ือนของกลุมตัวอยาง เพ่ืออธิบายถึง
วัตถุประสงคของงานวิจัย ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย และขอความรวมมือในการให
สัมภาษณ พรอมทั้งกลาวถึงจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับในการทําวิจัย
ของผูวิจัยอยางเครงครัดวาจะไมมีการอัดเทป ถายภาพ ระหวางสัมภาษณ รวมทั้ง
เปดเผยหรือเผยแพรใหเกิดผลเสียตอกลุมตัวอยางโดยเด็ดขาด 

7. ภายหลังจากกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการสัมภาษณ
แลว ผูวิจัยใหเวลากลุมตัวอยางตัดสินใจในการใหสัมภาษณ 1 วัน จากนั้นหากกลุม
ตัวอยางยินยอมที่จะใหสัมภาษณจึงจะนัดพบเพ่ือสัมภาษณอยางเปนทางการอีก
ครั้งในครั้งถัดไป โดยกลุมตัวอยางเปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการให
สัมภาษณดวยตนเอง  แตหากกลุมตัวอยางไมสะดวกที่จะเจอและใหสัมภาษณ
ผูวิจัยแบบตัวตอตัว ผูวิจัยจะขออนุญาตสัมภาษณทางโทรศัพทแทน ซึ่งหากกลุม
ตัวอยางยินยอม ผูวิจัยจะสัมภาษณกลุมตัวอยางคนดังกลาวผานทางโทรศัพท 

8. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด ทั้งนี้ระหวางการ
สัมภาษณ กลุมตัวอยางสามารถซักถามในประเด็นที่สงสัยหรือไมแนใจในคําถามได 
พรอมทั้งแจงวากลุมตัวอยางสามารถที่จะไมตอบคําถามในกรณีที่ไมตองการตอบ
คําถามในประเด็นนั้นๆ และหากรูสึกอึดอัดในการใหสัมภาษณสามารถบอกยุติการ
ใหสัมภาษณไดตลอดเวลา 

9. ขอความรวมมือในการทําแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญของ
กลุมตัวอยาง พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการตอบโดยละเอียด สําหรับกรณีกลุมตัวอยาง
ที่ใหสัมภาษณทางโทรศัพท ผูวิจัยจะอานขอคําถามผานทางโทรศัพทและใหกลุม
ตัวอยางตอบคําถามผานโทรศัพท  และกลุมตัวอยางบางคนผู วิจัยจะสง
แบบสอบถามผานทางนักศึกษาที่ผูวิจัยสอนซึ่งเปนเพ่ือนกับกลุมตัวอยางอีกครั้ง 

10.ภายหลังการสัมภาษณสิ้นสุด ผูวิจัยจะกลาวขอบคุณพรอมทั้งมอบของที่ระลึกใหกับ
กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณทุกคน 

11.ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ขอมูลเชิง
พรรณนา และหาคาสถิติทีตอไป 

 
การวิเคราะหขอมูล    

ในการวิเคราะหขอมูลผู วิจัยจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ตาม
วัตถุประสงคที่ตองการศึกษาดังนี้ 
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1. การศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะหในเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือแปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้นผูวิจัยจะใชสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เชน คาเฉลี่ย รอยละในการบรรยายผล
การศึกษาขอมูลที่ได เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทางเพศและเหตุผลที่ทําให
นักศึกษามีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนมากที่สุด 

2. การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ผูวิจัยใชคาสถิติ t – test 
โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน ผูวิจัยใชคาสถิติ t – test โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจาก
การมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูก
นํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือแปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
จากนั้นผูวิจัยจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เชน คาเฉลี่ย รอยละ 
เชนเดียวกับวัตถุประสงคขอ 1 ในการบรรยายผลการศึกษาขอมูลที่ไดผูวิจัยใชสถิติ
เชิงพรรณนา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของ
นักศึกษาภายหลังการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล 
 

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน”  มีวัตถุประสงคคือเพ่ือศึกษาเหตุผลของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   เพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนกับนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน   และเพ่ือศึกษาผลกระทบที่
เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน
จํานวน 29 คน ศึกษาดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล (In-depth Interview) และ
เปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาตนเองดวยคาสถิติที (t-test) จากผลการสัมภาษณสามารถ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไดตามลําดับดังนี้คือ 
 
ตอนที่ 1      ผลการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณ

เพศสัมพันธแบบขามคืน  
ตอนที่ 2      ผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและ

นักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  
ตอนที่ 3      ผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มี

ประสบการณ เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

ตอนที่ 4      ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภาย
หลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  
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ตอนที่ 1    ผลการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณ 
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลในตอนที่ 1 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน 3 ประเด็นคือ 
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในอดีต 
1.3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน และพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธ

ขามคืน 
 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 
มหาวิทยาลัย 
- รัฐบาล 
- เอกชน 
- ราชภัฏ 
- อ่ืนๆ 

  
      4               19.05           -                   - 

        14              66.67                   8                100 
         2                9.52           -                   - 
         1                4.76 -                -    

รวม         21               100           8                100 
เกรดเฉลี่ย 
- ต่ํากวา 1.5 
- 1.51 – 2.00 
- 2.01 – 2.50 
- 2.51 – 3.00 
- 3.01 – 3.50 
- มากกวา 3.51 ข้ึนไป 

 
      4               19.05           -                   - 

         4               19.05                   2                 25 
         9               42.85           5                62.5 
         3               14.29 -                -    
         -                   -           1                12.5 
         1                4.76 -  

รวม         21               100           8                100 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 
ที่มาของรายได 
- พอแม 
- การทํางาน 
- แฟน 

  
      15              71.43           6                 75 

         6               28.57                   1                12.5 
-               -           1                12.5 

รวม         21               100           8                100 
รายได (บาท) 
- นอยกวาหรือเทากับ 5,000 
- 5,001 – 10,000 
- มากกวา 10,001 ข้ึนไป 

 
      3              14.29           1                12.5 

        10              47.62                   5                62.5 
         8              38.09           2                 25 

รวม         21               100           8                100 
ที่อยูอาศัย 
- อยูกับพอแม 
- ไมไดอยูกับพอแม 

 
      18              85.71           3                37.5 

         3               14.29                   5                62.5 
รวม         21               100           8                100 

การสื่อสารในเรื่องตางๆ
ใหกับบิดามารดา 
- มีการพูดคุย 
- ไมมีการพูดคุย 

 

      19             66.67           4                 50 
         7              33.33                   4                 50 

รวม         21               100           8                100 
การเคยมีเพศสัมพันธมา
กอนการมีเพศสัมพันธ
ขามคืน 
- เคย 
- ไมเคย 

 

      21              100           8                100 
         -                  -                   -                  - 

รวม          21              100 8                100 
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ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง (ตอ) 
ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 
การมีคูรัก/คนรักของ

กลุมตัวอยาง 
  

มี        10             47.62           6                 75 
ไมม ี          11             52.38                   2                 25 
รวม          21              100 8              100 

 
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและกลุมตัวอยางเพศหญิง

ทั้งหมด ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเปนกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 14 คน คิดเปน
รอยละ 66.67 และเปนกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาในกลุม
ตัวอยางเพศชาย ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยรัฐบาลจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และนอย
ที่สุดคือ อ่ืนๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 ตามลําดับ 

ดานเกรดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนใหญในเพศชายและเพศหญิงอยูระหวาง 2.01 – 2.50 
โดยในเพศชายมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.85 และเพศหญิงมีจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 
62.5 รองลงมาในกลุมตัวอยางเพศชายไดเกรดเฉลี่ย ต่ํากวา 1.5 เทากันกับเกรดเฉลี่ย 1.51 – 
2.00 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยที่มากที่สุดของกลุมตัวอยางเพศชายคือ มากกวา 3.51 ข้ึนไป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 และกลุมตัวอยางเพศหญิงคือเกรดเฉลี่ย 3.01 – 3.50 จํานวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 และเมื่อพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยที่นอยที่สุดของกลุมตัวอยางเพศชาย
คือ ต่ํากวา 1.5 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และกลุมตัวอยางเพศหญิงคือ เกรดเฉลี่ย 
1.51 – 2.00 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ  

ดานที่มาของรายไดในกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีที่มาของรายไดจากพอแมเปน
สวนใหญ โดยในเพศชายมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 71.43 และในเพศหญิงจํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 75 ตามลําดับ ที่มาดานรายไดอ่ืนๆเมื่อจําแนกตามเพศพบวาในกลุมตัวอยางเพศ
ชาย มาจากการทํางานจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 28.57 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงมา
จากการทํางานและไดจากแฟนเทากันเปนจํานวนอยางละ 1 คนคิดเปนรอยละ 12.5  

ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญในทั้งเพศชายและเพศหญิงเฉลี่ยอยูที่ 
5,001 – 10,000 บาทตอเดือน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 47.62 
และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 62.5 ตามลําดับ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ในเพศชายรองลงมาคือ มากกวา 10,001 ข้ึนไป จํานวน 8 คนคิดเปนรอยละ 38.09 และนอย
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กวาหรือเทากับ 5,000 บาทตอเดือนจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 14.29  ในขณะที่เพศหญิงมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 10,001 ข้ึนไป จํานวน 2 คนคิดเปนรอยละ 25 และนอยกวาหรือ
เทากับ 5,000 บาทตอเดือนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ   

ดานที่อยูอาศัยในกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันโดยพบวาในเพศ
ชายกลุมตัวอยางสวนใหญอยูกับพอแมมากกวาไมไดอยูกับพอแม โดยกลุมตัวอยางเพศชายที่
อยูกับพอแมมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และไมไดอยูกับพอแมคิดเปนมีจํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 14.29 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงสวนใหญไมไดอยูกับพอแมมากกวาอยูกับ
พอแม โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงที่ไมไดอยูกับพอแมมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และ
อยูกับพอแมมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ 

สําหรับการสื่อสารพูดคุยในเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟงนั้น มีความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิง กลาวคือ ในกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญมีการพูดคุยในเรื่อง
ตางๆใหกับบิดามารดาฟงมากกวาไมมีการพูดคุย โดยมีการพูดคุยจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
66.67 และไมมีการพูดคุยจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงมี
การพูดคุยในเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟงเทากันกับไมมีการพูดคุยในเรื่องตางๆใหบิดามารดา
ฟงคือจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50 ตามลําดับ 

ดานการเคยมีเพศสัมพันธมากอนการมีเพศสัมพันธขามคืนนั้น ในกลุมตัวอยางเพศชายและ
เพศหญิงไมมีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีเพศสัมพันธมากอนการมี
เพศสัมพันธขามคืนเทากันทั้งในเพศชายและเพศหญิง คือเพศชายจํานวน 21 คนและเพศหญิง
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 

ดานการมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรักของกลุมตัวอยางในปจจุบันนั้น มีความแตกตางกัน
ระหวางเพศชายและเพศหญิง กลาวคือกลุมตัวอยางเพศชายไมมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรัก
ในปจจุบันจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 ใกลเคียงกับผูมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรัก
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรัก
ในปจจุบันจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 และไมมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรักจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 
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1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในอดีต 
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในอดีต  
ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 
อาย ุ
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 
- 20 

 
      2                9.52           -                   - 

         1                4.76                  2                 25 
         6               28.57  1                12.5 
         3               14.29            - 
         4               19.05           2                 25 
         3               14.29           3                37.5 
         2                9.52 -  

รวม          21              100 8              100 
ความสัมพันธกับกลุมตัวอยาง 
- คนรัก / แฟน 
- เพ่ือน 
- บุคคลแปลกหนา 

 
      11              52.38           7                87.5 

         8               38.10                  1                12.5 
         2                9.52 -                  - 

รวม 21             100 8                100 
ระยะเวลา 
- 0 – 3 เดือน 
- 3 – 6 เดือน 
- 6 เดือน -  1 ป 

 
      16              76.19           4                 50 

         3               14.29                  2                 25 
         2                9.52           2                 25 

รวม 21             100 8                100 
ความรูสึกที่มีตอประสบการณ 
เพศสัมพันธที่ผานมา 
- ความรูสึกทางดานบวก 
- ความรูสึกทางดานลบ 

 

      20             95.24           6                 75 
         1                4.76                   2                 25 

รวม          21              100 8              100 
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จากตารางที่ 2 พบวาอายุที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกของกลุมตัวอยางนั้น ในเพศ
ชายกลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทางเพศครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 28.57 ในขณะที่เพศหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทางเพศครั้งแรกเมื่ออายุ 
18 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5   

เมื่อพิจารณาจากอายุที่นอยที่สุดที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกของกลุมตัวอยางนั้น
พบวา อายุนอยที่สุดในกลุมตัวอยางเพศชายที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกคือ 13 ป จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ในขณะที่อายุนอยที่สุดของกลุมตัวอยางเพศหญิงที่มีประสบการณ
ทางเพศครั้งแรกคือ 14 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

สําหรับบุคคลที่กลุมตัวอยางมีประสบการณทางเพศดวยในครั้งแรกทั้งในเพศชายและ
เพศหญิงสวนใหญมีความเหมือนกันคือ คนรัก/แฟน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 52.38 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมา
คือ มีประสบการณทางเพศดวยในครั้งแรกกับเพ่ือน ในกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 38.10 และในกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ในกลุมตัวอยางทั้ง เพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีระยะเวลาในการคบกอนมี
เพศสัมพันธในครั้งแรกอยูที่ 0 – 3 เดือน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอย
ละ 76.19 และเพศหญิงมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50 ในกลุมตัวอยางเพศชายมีระยะเวลา
ในการคบกอนมีเพศสัมพันธรองลงมาคือ 3 – 6 เดือน มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และ
ระยะเวลาในการคบ 6 เดือน - 1 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ตามลําดับ ในขณะที่เพศ
หญิงมีระยะเวลาในการคบกอนมีเพศสัมพันธครั้งแรกที่ 3 – 6 เดือนเทากันกับ 6 เดือน - 1 ป 
จํานวนอยางละ 2 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

ดานความรูสึกที่กลุมตัวอยางมีตอประสบการณการมีเพศสัมพันธที่ผานมาในกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญไมแตกตางกัน โดยในกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศ
หญิงสวนใหญมีความรูสึกทางดานบวกตอประสบการณการมีเพศสัมพันธที่ผานมา ในกลุม
ตัวอยางเพศชายมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 95.24 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ 75 สําหรับกลุมตัวอยางที่มีความรูสึกในดานลบตอประสบการณการมี
เพศสัมพันธที่ผานมาในเพศชายมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 และเพศหญิงมีจํานวน 2 
คน คิดรอยละ 25 ตามลําดับ 
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1.3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน และพฤติกรรมทางเพศแบบ
เพศสัมพันธขามคืน 

 
ตารางที่ 3 แสดงถึงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน  

และพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืน 
ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 

จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 
บุคคลที่มีเพศสัมพันธดวย 
- คูนอนขามคืน 
- แฟนและคูนอนขามคืน 

  
       3              14.29           1                12.5 

         18             85.71                   7                87.5 
รวม          21              100 8              100 

ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห) 
- 1 - 3 
- 3 – 6  
- มากกวา 6 ครั้งข้ึนไป 

 

      12             57.15           6                 75 
         7              33.33                   2                 25 
         2               9.52 -                 - 

รวม          21              100 8              100 
จํานวนคูนอน (คน/เดือน) 
- 1 – 4 
- 5 – 8  
- มากกวา 8 คนข้ึนไป 

 
     16              76.19           7                87.5 

         2               9.52                   1                12.5 
         3              14.29 -                 - 

รวม 21             100 8                100 
การไดรับสื่อกระตุนอารมณ
ทางเพศ 
- ได 
- ไม 

 

      18              85.71                   3                37.5 
         3              14.29           5                62.5 

รวม          21              100 8              100 
เ พื่ อ น ที่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
เพศสัมพันธขามคืน 
- มี 
- ไมม ี

 

      14             66.67                   4                 50 
         7              33.33           4                 50 

รวม          21              100 8              100 
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ตารางที่ 3 แสดงถึงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน  
และพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืน (ตอ) 

 

ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 
จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 

อิทธิพลจากสังคมที่มีผล
ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม
เพศสัมพันธขามคืน 
- มี 
- ไมม ี

  

      7               33.33            2                 25 
       14               66.67                    6                 75 

รวม         21              100 8              100 
รูปแบบของคูนอน 
- Physical Attraction 
- Option 
- ทั้ง 2 รูปแบบ 

 
    21              100            6                 75 

         -                  -                    1                12.5 
-               -           1                12.5 

รวม 21             100           8                100 
การเปดเผยตนเอง 
- เปดเผย 
- ไมเปดเผย 

 
      11              52.38            3                37.5 

        10              47.62                    5                62.5 
รวม          21              100 8              100 

สถานที ่
- บาน/หอฝายชาย 
- บาน/หอฝายหญิง 
- บานเพ่ือน 
- โรงแรม 

 
      10              47.62                    1                12.5 

         1               4.76           6                62.5 
         1               4.76 -                 - 
         9              42.86           1                12.5  

รวม          21              100 8              100 
ความม่ันใจในคูนอน 
- มั่นใจ 
- ไมมั่นใจ 

 

      9               42.86            4                 50 
        12              57.14                    4                 50 

รวม          21              100 8              100 
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ตารางที่ 3 แสดงถึงขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน  
และพฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืน (ตอ) 

ค ว า ม คิ ด ที่ จ ะ ยั ง ค ง
พฤติกรรมเพศสัมพันธ
แบบขามคืน 
- ยังคงมีตอไป 
- จะเลิก 

 

      18              85.71            6                 75 
         3              14.29                    2                 25 

รวม          21              100 8              100 
 

จากตารางที่ 3 พบวาบุคคลที่กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธดวยในปจจุบันทั้งในกลุม
ตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญไมมีความแตกตางกัน คือ แฟนและคูนอนขามคืน โดย
กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 ในขณะที่บุคคลที่กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธดวยในปจจุบันรองลงมา
คือ คูนอนขามคืน นั้น ในกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และเพศ
หญิงมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ดานความถี่ในการมีเพศสัมพันธตอสัปดาหของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวน
ใหญไมมีความแตกตางกัน กลาวคือทั้งกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีความถี่ใน
การมีเพศสัมพันธ 1 – 3 ครั้งตอสัปดาห โดยเพศชายมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 57.15 
และเพศหญิงมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75   ความถี่รองลงมาในกลุมตัวอยางเพศชายคือ 3 
– 6 ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และมากกวา 6 ครั้งข้ึนไปตอสัปดาหมี
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงรองลงมาคือ  3 – 6 ครั้งตอ
สัปดาห มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

ดานจํานวนคูนอนในแตละเดือนของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางเพศชายและ
กลุมตัวอยางเพศหญิงสวนใหญไมมีความแตกตางกัน คืออยูระหวาง 1 – 4 คนตอเดือน โดย
กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 76.19 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 

ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 
จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 

การดื่มสุรา 
- ด่ืม 
- ไมด่ืม 

  
      19              90.48            7                87.5 

         2               9.52                    1                12.5 
รวม          21              100 8              100 DPU
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7 คน คิดเปนรอยละ 87.5  จํานวนคูนอนในแตละเดือนรองลงมาในกลุมตัวอยางเพศชายคือ 
มากกวา 8 คนข้ึนไป มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และจํานวน     5 – 8 คนตอเดือน มี
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52  ขณะที่เพศหญิงมีจํานวนคูนอนในแตละเดือนรองลงมาคือ 5 
– 8 คน มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ดานการไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศของกลุมตัวอยางพบวามีความแตกตางกันใน
กลุมตัวอยางสวนใหญ กลาวคือกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศมี
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือ ไมไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศมีจํานวน 
3 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ตรงกันขามกับกลุมตัวอยางเพศหญิง สวนใหญไมไดสื่อกระตุน
อารมณทางเพศ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ มี
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ 

ดานการมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญมี
เพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 66.67 และไมมีเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศ
หญิงมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนเทากันกับไมมี คือจํานวน 4 คน โดยคิดเปนรอย
ละ 50 ตามลําดับ 

ดานอิทธิพลจากสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน พบวาในกลุม
ตัวอยางสวนใหญทั้งเพศชายและเพศหญิงอิทธิพลจากสังคมไมมีผลตอพฤติกรรมเพศสัมพันธ
แบบขามคืน โดยเพศชายมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศหญิงมีจํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 75  ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางเพศชายที่ตอบวาอิทธิพลจากสังคมมีผลตอ
พฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน มีจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 33.33 และในกลุมตัวอยางเพศ
หญิงมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 25 ตามลําดับ 

ดานรูปแบบของคูนอนที่กลุมตัวอยางเลือกจะเขาไปทําความรูจัก พบวารูปแบบของคู
นอนที่กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกจะเขาไปทําความรูจักสวนใหญไมแตกตางกัน 
คือ Physical Attraction โดยในเพศชายมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 100 และในเพศหญิงมี
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ เลือกจะเขาไปทําความรูจักเพราะมี Option 
เทากันกับเลือกทั้ง 2 รูปแบบ เปนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

ดานการเปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืน พบวามีความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
เพศชายและกลุมตัวอยางเพศหญิงในดานการเปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืน โดยพบวากลุม
ตัวอยางเพศชายเปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืนมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 
ใกลเคียงกับไมเปดเผยตนเองมีจํานวน 10 คนคิดเปนรอยละ 47.62 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศ
หญิงจํานวน 5 คน คิดเปน    รอยละ 62.5 ไมเปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืน และมีเพียง 3 คน 
คิดเปนรอยละ 37.5 ที่เปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืน 
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ดานสถานที่ที่เลือกไปมีเพศสัมพันธขามคืน พบวาสถานที่ที่กลุมตัวอยางเพศชายเลือก
ไปมีเพศสัมพันธขามคืนมากที่สุดคือ บาน/หอฝายชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 
รองลงมาคือ โรงแรม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.86 และนอยที่สุดคือ บาน/หอฝายหญิง
เทากันกับบานเพ่ือน จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 4.76  ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงเลือกไป
มีเพศสัมพันธขามคืนที่บาน/หอฝายหญิงมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมา
คือ บาน/หอฝายชายเทากันกับโรงแรม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ดานความมั่นใจในคูนอนวาไมมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวามีความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยางเพศชายและกลุมตัวอยางเพศหญิงในดานความมั่นใจในคูนอนวาไมมี
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจํานวน 12 คน ไมมั่นใจในคูนอน 
คิดเปนรอยละ 57.14 และมั่นใจในคูนอนมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.86 ขณะที่กลุม
ตัวอยางเพศหญิงมั่นใจในตัวคูนอนเทากันกับไมมั่นใจในตัวคูนอน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
50 ตามลําดับ 

ดานการด่ืมสุรากับการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน พบวาในการมีเพศสัมพันธขามคืน
ของกลุมตัวอยางทั้งในเพศชายและเพศหญิงสวนใหญจะมีการด่ืมสุรา โดยในเพศชายด่ืมสุรา
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 และไมด่ืมสุราจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ขณะที่
เพศหญิงด่ืมสุราจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 และไมด่ืมสุราจํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 
12.5 

ดานความคิดที่จะยังคงพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน พบวาในกลุมตัวอยางเพศ
ชายและเพศหญิงสวนใหญมีความคิดที่จะยังคงพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนตอไป โดยในเพศ
ชายมีจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 85.71 รองลงมาคือ จะเลิกพฤติกรรมนี้มีจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 14.29 ในกลุมตัวอยางเพศหญิงมีความคิดที่จะยังคงมีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน
ตอไป มีจํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 75 และจะเลิกพฤติกรรมนี้จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
25 ตามลําดับ 
 
เหตุผลในการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

สําหรับเหตุผลในการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนของนักศึกษา จากขอมูล
เชิงบรรยายในตารางที่ 1 ถึง 3 ขางตน ผูวิจัยสามารถแบงเหตุผลในการมีประสบการณ
เพศสัมพันธขามคืนออกเปนปจจัยหลักได 2 ปจจัย ตามลักษณะของขอกระทง ดังนี้ 

1. ปจจัยภายในตัวบุคคล    
ปจจัยภายในตัวบุคคลไดแก คานิยมและทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 

ความพึงพอใจในตัวคูนอน ประสบการณการมีเพศสัมพันธในอดีต  และการมีแฟนหรือมี
ครอบครัวในอนาคต 
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2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล   
ปจจัยภายนอกตัวบุคคลไดแก การสื่อสารภายในครอบครัว การเห็นแบบอยางจาก

สังคม การทําแบบอยางจากกลุมเพ่ือน  การพักอาศัยกับบิดามารดา  การด่ืมสุราหรือ
แอลกอฮอล การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ  และการเที่ยวสถานบันเทิง 
 

โดยพบวาผูที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนจะมีลักษณะการตอบคําถาม
เก่ียวกับขอคําถามปจจัยภายในตัวบุคคลและปจจัยภายนอกตัวบุคคล ดังนี ้

1. ปจจัยภายในตัวบุคคล 
   1.1    ดานคานิยมและทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 

- ความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธ พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธ
ขามคืนจะตอบตอบในแนวทางเดียวกัน คือ ชอบ สนุก รูสึกดี และได
ปลดปลอย 

- ทัศนคติตอการกลับมามีเพศสัมพันธกับคูนอนคนเดิม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะใหคําตอบในแนวทางเดียวกัน คือ ไม เพราะไมมีความ
จําเปนตองกลับไปเจอคนเดิมอีก นาเบ่ือ แตหากคนไหนเกง หรือทําใหติดใจ
ไดก็จะเก็บเบอรไวกอน ถามีความตองการเมื่อไหรจะติดตอไป แตก็จะเก็บ
เบอรไวไมนาน และมีคนใหมไปเรื่อยๆ 

- ความรูสึกที่มีตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนของตนเอง พบวา กลุม
ตัวอยางเพศชายสวนใหญจะตอบวาเปนผลดีมากกวาผลเสีย คือ รูสึกดี ชอบ 
สนุก ไมนาเบ่ือ แตในขณะเดียวกันก็มีผลเสีย เชน เหนื่อย อดนอน เปลือง
เงิน ในกลุมตัวอยางเพศหญิงตอบวามีผลเสียมากกวาผลดี คือ เสียตัว และ
รูสึกวาเปนเรื่องนาอาย รูสึกผิดเวลาที่นึกถึงมัน และกลัวสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต ถาแฟนรูก็คงรังเกียจ แตก็จะไมมีใครรูถาเราไมพูดออกไป 

- ความคิดที่จะยังคงพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน พบวา จะยังคงมี
พฤติกรรมดังกลาวตอไปเรื่อยๆ เพราะไมเห็นวาจะมีผลเสียอะไรหรือมีความ
จําเปนอะไรที่ตองเลิกพฤติกรรมดังกลาว และพฤติกรรมดังกลาวก็ทําให
ตนเองมีความสุข และรูสึกดี ไดปลดปลอย  

- ดานผลกระทบตอการเรียน  กลุมตัวอยางสวนใหญตอบในแนวทางเดียวกัน
วา  การมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนไมมีผลกระทบตอการเรียน แต
หากจะมีก็คือไมมีแรงตื่นมาเรียนในวิชาเชา หรือตื่นสาย ทําใหเขาเรียนสาย 
แตก็สามารถแกปญหาไดโดยการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอนคาบสาย
หรือบาย และหลีกเลี่ยงวิชาที่เรียนในตอนเชา หรือเลี่ยงที่จะไปเที่ยว
กลางคืนในวันที่มีเรียนเชา เปนตน 
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1.2   ความพึงพอใจในตัวคูนอน 
  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญพบวา ความพึงพอใจในตัวคูนอนมีผล
ตอการเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน โดยกลุมตัวอยางเพศชายทุกคนเลือกจะ
มีเพศสัมพันธขามคืนกับคูนอนที่มีลักษณะดาน Physical Attraction คือรูปรางหนาตาดี 
นารัก สวย หุนดี ขาว เซ็กซี่ ดัดฟน เตนเกง ฯลฯ เชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางเพศหญิง
ที่จะเลือกฝายชายจากลักษณะภายนอกเชน รูปรางสูงใหญ หลอ ขาว ดูสะอาด ตรง 
สเปค ฯลฯ และกลุมตัวอยางเพศหญิงบางสวนเลือกที่ Option คือ ดูดีมีฐานะ การแตง
กายดี มีรถขับ เปนตน 

1.3   ประสบการณการมีเพศสัมพันธในอดีต 
- การเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากอนในอดีต พบวา กลุมตัวอยางทุกคน

ทั้งเพศชายและเพศหญิงเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากอนในอดีต กอน
จะมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนในปจจุบัน 

- ความรูสึกตอประสบการณทางเพศในอดีต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึก
ทางดานบวกตอประสบการณทางเพศในอดีตของตนเอง เชน รูสึกดี ชอบ มี
ความสุข 

1.4 ทัศนคติของพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนตอการมีแฟนหรือมีครอบครัวใน
อนาคต 

- การเลิกพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนหากมีแฟน/คนรักที่รักมาก หรือมีครอบครัวที่
จะแตงงานกันในอนาคต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลิกพฤติกรรมเพศสัมพันธ
แบบขามคืน ในขณะที่บางสวนก็ยังไมเลิกพฤติกรรมดังกลาว 

- ทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอการแตงงานมีครอบครัวใน
อนาคต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญตอบในแนวทางเดียวกันวาไมมีผลตอการ
แตงงานมีครอบครัวในอนาคต เพราะเพศสัมพันธเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย และ
หากตนเองไมพูด ก็จะไมมีใครรู อดีตก็คืออดีต และหากเจอคนที่เคยมีเพศสัมพันธ
ดวยก็ไมจําเปนตองทักหรือไปทําความรูจักอีก หากถึงเวลานั้นจริงๆก็คงเลิก
พฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนไปแลว  สําหรับเหตุผลที่กลุมตัวอยางมองวาจะสงผล
กระทบตอครอบครัวในอนาคตคือ อาจทําใหครอบครัวแตกแยกได อาจติดโรค หรือ
ทําใหประวัติตนเองไมดี ทําใหรูสึกแยเวลานึกถึงเหตุการณที่เคยผานมา และอาจติด
เปนนิสัยถึงแมจะมีครอบครัวแลวก็ตาม 

- ทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอชีวิตดานตางๆในอนาคต พบวา
กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญไมรูสึกวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจะสงผลตอ
ชีวิตดานตางๆในอนาคต โดยเหตุผลสวนใหญคือ มองวาพฤติกรรมในปจจุบันก็คือ
อดีตสําหรับอนาคตซึ่งไมมีผลเก่ียวของกัน หากไมพูดก็ไมมีใครรู ซึ่งตรงกันขามกับ
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เพศหญิงสวนใหญคือ รูสึกวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจะสงผลตอชีวิตดาน
ตางๆของตนในอนาคต โดยเหตุผลสวนใหญคือ รูสึกผิด รูสึกแยเวลาที่นึกถึง
พฤติกรรมดังกลาว 

 
2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 
2.1 การสื่อสารภายในครอบครัว  

การสื่อสารกับบิดามารดา พบวา กลุมตัวอยางเพศชายจะมีการสื่อสาร 
พูดคุยในเรื่องตางๆกับบิดามารดา รวมถึงพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน 
มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง และคําตอบที่กลุมตัวอยางเพศชายไดรับจาก
บิดามารดาถึงพฤติกรรมดังกลาวจะเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ ใหปองกัน
ดีๆ ระวังอยาใหติดโรค และอยาใหฝายหญิงทอง  ซึ่งในกลุมตัวอยางเพศหญิงมี
การพูดคุยสื่อสารในเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟงเทากันกับไมคอยพูดคุยเรื่อง
ตางๆใหกับบิดามารดาฟง  สําหรับกลุมตัวอยางเพศหญิงที่มีการพูดคุยในเรื่อง
ของพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนใหกับบิดามารดาฟง พบวาคําตอบที่ไดรับ
จากบิดามารดาจะมีแนวทางใกลเคียงกันคือ ระวังอยาใหทอง  

2.2 การเห็นแบบอยางจากสังคม 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญถึงพฤติกรรมของดารา นักรอง 

สงผลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนหรือไม พบวาคําตอบสวน
ใหญของกลุมตัวอยางคือ ไมมีผล หรือไมเก่ียวของกันกับพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืนของตนเอง 

2.3 การทําแบบอยางจากกลุมเพ่ือน 
เพ่ือนในกลุมมีพฤติกรรมแบบเดียวกันหรือไม  พบวา ในกลุมตัวอยาง

เพศชายตอบวามี ในขณะที่เพศหญิงตอบวามีเทากันกับไมมี และคําตอบอีก
สวนหนึ่งคือไมรูวามีเพ่ือนทําพฤติกรรมดังกลาวหรือไม 

อิทธิพลของเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนมีผลตอการมี
พฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนของกลุมตัวอยางหรือไม พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญตอบวาไมมีผล  หากตนเที่ยวกลางคืนแลวตองการจะไปตอ ก็จะแยก
จากเพ่ือนไปตางหาก ซึ่งเพ่ือนก็จะรู หากเพ่ือนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันก็จะ
ไปเหมือนกันกับตน แตเพ่ือนที่มีแฟนและไมมีพฤติกรรมแบบตน ก็จะไปตอกับ
แฟน 

 
 
 

DPU



65 

 

2.4 การพักอาศัยกับบิดามารดา 
จากการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจะพักอาศัยอยู

กับบิดามารดา ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญจะพักอาศัยคนเดียวหรืออยูกับ
เพ่ือนในหอพัก อพารตเมนต หรือคอนโด 

2.5 การด่ืมสุราหรือแอลกอฮอล 
สําหรับการด่ืมสุราหรือแอลกอฮอลกับการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธ

ขามคืนนั้น พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและเพศหญิงด่ืมสุราหรือ
แอลกอฮอลทุกครั้งกอนการมีเพศสัมพันธขามคืน 

2.6 การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ 
ในการไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

ขามคืนนั้น  พบวา กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจะไดรับสื่อกระตุนอารมณ
ทางเพศทุกครั้งกอนการมีเพศสัมพันธขามคืน ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญไมได
รับสื่อกระตุนอารมณทางเพศกอนการมีเพศสัมพันธขามคืน 

2.7 การเที่ยวสถานบันเทิง 
จากการสัมภาษณถึงสถานที่ที่กลุมตัวอยางเจอกับคูนอนกอนการมี

เพศสัมพันธขามคืน ผลพบวา กลุมตัวอยางทุกคนเจอคูนอนขามคืนที่สถาน
บันเทิงตางๆ เชน ผับ เธค ที่ตนไปเที่ยวกอนจะมีเพศสัมพันธขามคืนดวย มี
เพียงคนเดียวเทานั้นที่จะรูจักกับคูนอนผานการคุยทางอินเตอรเน็ท (มากกวา
การไปเที่ยวสถานบันเทิง) เมื่อคุยและ เห็นรูปแลวถูกใจ จึงจะนัดเพ่ือไปมี
เพศสัมพันธขามคืนดวย  
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ตอนที่ 2      ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา
ชายและนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  

 

ตารางที่ 4 แสดงระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายเปรียบเทียบกับ 
นักศึกษาเพศหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

เพศ N คาเฉลี่ย 
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 

คา t 

ชาย 
หญิง 

21 
8 

18.10 
14.63 

3.53 
5.99 

4.61 * 

 

*   p ≤ .05 
 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา เพศชายที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนมี
คาเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคาในตนเองเทากับ 18.10 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.53 
ในขณะที่เพศหญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.99  และระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาเพศหญิงที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนดวยคาสถิติที พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  หมายความวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนมีคาสูงกวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา
เพศหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตอนที่ 3      ผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่
มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

 

ตารางที่ 5 แสดงผลเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

กลุม N คาเฉลี่ย  
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(SD.) 

คา t 

มีเพศสัมพันธ
ขามคืน 

29 17.34 4.26  
.569  

ไมมีเพศสัมพันธ
ขามคืน 

29 15.72 3.61 

 

*  p ≤ .05 
 

จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืนพบวา ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
ขามคืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.34 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 ในขณะที่กลุมไมมี
เพศสัมพันธขามคืนมีคาเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคาในตนเองเทากับ 15.72 และมีสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 3.61 และเมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน
ดวยคาสถิติทีพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวา
ระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนไมมีความ
แตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
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ตอนที่ 4         ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา 
ภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

 

ตารางที่ 6   แสดงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา 
ภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 
จํานวน (คน)     รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 

การรับรูของพอแม 
- พอแมรู 
- พอแมไมรู 

  
     11              52.36            1                12.5 

        10              47.62                    7                87.5 
รวม         21              100 8              100 

การเลิกมีพฤติกรรมทางเพศแบบ
ขามคืนหากมีแฟน/มีครอบครัว
ในอนาคต 
- เลิก 
- ไมเลิก 

 

     15              71.43            5                62.5 
        6               28.57                    3                37.5 

รวม         21              100 8              100 
วิธีการปองกันตนเอง 
- การหลั่งภายนอก 
- การใชถุงยาง 
- การกินยาคุม 
- ไมปองกัน 

 
     3               14.29            -                   - 

        19              90.48                    7               87.5 
         8               38.10           7               87.5 
         2               9.52           1               12.5 

             หมายเหตุ                       กลุมตัวอยางสามารถตอบไดหลายวิธ ี
ทั ศ น ค ติ ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
เพศสัมพันธขามคืนที่มีผลตอ
ตนเอง 
- ผลดี 
- ผลเสีย 

 

     14              66.67            1                12.5 
        11              52.38                    7                87.5 

หมายเหตุ            กลุมตัวอยางสามารถตอบไดทั้งผลดีและผลเสียที่มีตอตนเอง 
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                           ตารางที่ 6   แสดงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา 
ภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน (ตอ) 

 

ขอมูล เพศชาย เพศหญิง 
 จํานวน (คน)       รอยละ จํานวน (คน)       รอยละ 

ทั ศ น ค ติ ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
เพศสัมพันธขามคืนที่มีผลตอ
การแตงงานมีครอบครัวใน
อนาคต 
-มีผล 
-ไมมี 

 

     6              66.67            3               12.5 
        15              52.38                    5                87.5 

รวม 21             100           8                100 
ทั ศ น ค ติ ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
เพศสัมพันธขามคืนที่มีผลตอ
ดานตางๆของชีวิตในอนาคต 
- มีผล 
- ไมม ี

 

       7              33.33            5                62.5 
        14              66.67                    3                37.5 

รวม 21             100           8                100 
 

 จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเพศชายพอแมมีการรับรูตอพฤติกรรม
เพศสัมพันธแบบขามคืนมากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง โดยพบวากลุมตัวอยางเพศชายพอแมรู
ถึงการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.36 และไมรูถึง
พฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 ในขณะที่เพศหญิงสวน
ใหญพอแมไมรูถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 
และพอแมรูถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ดานการเลิกมีพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืน หากมีแฟน/มีครอบครัวในอนาคต พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและเพศหญิงจะเลิกมีพฤติกรรมทางเพศแบบขามคืนหากมี
แฟนหรือมีครอบครัวในอนาคต โดยในกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
71.43 และในกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 62.5 ในขณะที่ไมเลิกพฤติกรรม
ดังกลาว มีในกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 6 คนคิดเปนรอยละ 28.57 และกลุมตัวอยางเพศ
หญิงจํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 37.5 ตามลําดับ 
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 ดานวิธีการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ พบวา กลุมตัวอยางเพศ
ชายสวนใหญจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 ใชถุงยางในการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและการตั้งครรภ รองลงมาคือใหฝายหญิงกินยาคุม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 
38.10 และไมปองกันจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ในขณะที่เพศหญิงใชวิธีการกินยาคุม
เทากันกับใหฝายชายใชถุงยางจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 และไมปองกันจํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 12.5 

 ดานทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอตนเอง พบวามีความแตกตาง
ในดานทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอตนเอง โดยในเพศชายสวนใหญมอง
วาการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนเปนผลดีรอยละ 66.67 และเปนผลเสียรอยละ 52.38 ในขณะที่
เพศหญิงมองวาเปนผลเสียถึงรอยละ 87.5 และเปนผลดีรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

 ดานทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอการแตงงานมีครอบครัวใน
อนาคต พบวาทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนของกลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศ
ชายและเพศหญิงที่มีผลตอการแตงงานมีครอบครัวในอนาคตไมแตกตางกัน คือไมมีผล โดยเปน
กลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 52.38 และกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 87.5 และกลุมตัวอยางที่ตอบวามีผล มีเพศชายจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
66.67 และกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

 ดานทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่สงผลตอดานตางๆของชีวิตในอนาคต
พบวามีความแตกตางในดานของทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่สงผลตอดาน
ตางๆของชีวิตในอนาคต โดยพบวาในกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจํานวน 14 คนคิดเปนรอย
ละ 66.67 มองวาไมมีผล และกลุมตัวอยางจํานวน 7 คนคิดเปนรอยละ 33.33 มองวามีผล  
ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 มองวามีผล และกลุมตัวอยาง
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 มองวาไมมีผล 
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อภิปรายผล 

ตอนที่ 1    การศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณ 
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

1.1 ดานคานิยมและทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 
จากผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการมีเพศสัมพันธขามคืน

จะเปนไปในแนวทางเดียวกันคือในทางบวก ตัวอยางคําตอบ คือ ชอบ สนุก รูสึกดี และ
ไดปลดปลอย โดยหากจะมีคําตอบดานลบ คําตอบจะเปนแนวทางเดียวกันคือ เหนื่อย 
อดนอน เปลืองเงิน ซึ่งแตกตางจากเพศหญิงที่ตอบวาดานลบของพฤติกรรมเพศสัมพันธ
ขามคืน คือทําใหเสียตัว และรูสึกนาอาย กลัวสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต กลัวแฟนรูและจะ
รังเกียจ แตในขณะเดียวกัน ก็เชื่อวาหากไมพูดออกไปก็จะไมมีใครรู ดังนั้นจากคานิยม
และทัศนคติดังกลาวที่มองวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนของตนเองเปนดานบวก
มากกวาดานลบ โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษา สวนใหญเกรดเฉลี่ยใน
การเรียนอยูในระหวาง 2.01 – 2.50 และกลุมตัวอยางมองวาไมสงผลกระทบตอการเรียน 
ดังนั้นพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนนั้นจึงไมสงผลกระทบในดานลบกับตนเองมากนัก 
ทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญยังคงแนวคิดที่จะเก็บเบอรของคูนอนที่ตนพึงพอใจไวเพ่ือ 
นัดเจออีกครั้งและยังคงที่จะมีพฤติกรรมเชนเดิมตอตอไปเรื่อยๆ เพราะไมเห็นวาจะมี
ผลเสียหรือมีความจําเปนอะไรที่ตองเลิกพฤติกรรมดังกลาว และพฤติกรรมดังกลาวก็ทํา
ใหตนเองมีความสุข และรูสึกดี ไดปลดปลอย 

จากแนวคิดดังกลาว สอดคลองกับผลการสํารวจจากสถาบันวิจัยประชากร   
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2545, อางถึงใน สุมโน ภิกขุ, 2553) ที่พบวาทัศนคติและ
คานิยมของวัยรุนในเรื่องเพศนั้นแตกตางไปจากเดิมมาก โดยพบวา วัยรุนหญิงยอมรับ
แนวคิดการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานมากข้ึน โดยดูไดจากเยาวชนหญิงในเขตเมือง
เกือบครึ่งหนึ่งมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และในกลุมคนโสดพบวามีเพศสัมพันธกอน
แตงงานในอัตราที่เพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนแตงงาน
ของวัยรุนในระดับอุดมศึกษาโดยวัยรุนยอมรับการอยูดวยกันโดยไมหวังวาจะตอง
แตงงานกันในอนาคตมากข้ึน    นักศึกษาชายสวนใหญมีทัศนคติวาการอยูดวยกันแบบ
ไมผูกมัดและพรอมจะยุติความสัมพันธในตลอดเวลา และระหวางอยูกับแฟนก็สามารถไป
มีผูหญิงคนอ่ืนได นอกจากนี้นักศึกษารอยละ 67 ยอมรับการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน   
สวนนักศึกษาหญิงสวนใหญตัดสินใจอยูดวยกันกับแฟนและยอมเสียตัวใหก็เพราะความ
รัก แตในขณะเดียวกันก็ไมหวังผูกมัดถึงการแตงงาน และไมปดก้ันตัวเองในการคบผูชาย
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คนใหมเชนกัน รวมทั้งยังเห็นวาการมีเพศสัมพันธกับชายสองคนในชวงเวลาเดียวกัน
ไมใชเรื่องเสียหาย แตก็มีขอขัดแยงเชิงทัศนคติที่นักศึกษาหญิงเพียงรอยละ 10 ที่ยอมรับ
วาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องที่ถูกตอง 

เชนกันกับการศึกษาของ รุงทิวา นาคอุไร (2544, อางถึงใน ชลิตาภรณ        
สงสัมพันธ, 2551) ที่ไดศึกษาคานิยมในการใชชีวิตคูของนักศึกษาตอการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล กับนักศึกษาอายุระหวาง 18 – 23 ป พบวา นักศึกษามีคานิยมในการ
ใชชีวิตคูรวมกันแบบเปดเผยในระหวางที่ศึกษาอยูมากข้ึน โดยเริ่มตนพัฒนาจากความ
เปนเพ่ือน และใชชีวิตอยูรวมกันแบบเปดเผยทั้งนี้เพราะคนรอบขางทั้งพอแม และเพ่ือน
ตางก็ยอมรับในวัฒนธรรมการอยูรวมกันกอนแตงมากข้ึน แตทั้งนี้นักศึกษาที่ใชชีวิตคู
ตางก็ยอมรับวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมเพราะขัดกับวัฒนธรรมของสังคมไทย 

จากทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปของวัยรุนในสังคมไทย
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ ฐิติมา ยินดี (2550) ที่พบวา การที่วัยรุนหญิงมี
พฤติกรรมทางเพศกับคูนอนของตนเองมากกวา 1 คน ไมไดทําใหมีการรับรูตนเอง
เปนไปในทางดานลบเหมือนดังแตกอน แตในปจจุบันกลับพบวาวัยรุนหญิงตอนปลายที่มี
คูนอนมากกวา 1 คนกลับมีการรับรูวาตนเองมีเสนหดึงดูดใจตอเพศตรงขามสูงกวาวัยรุน
หญิงตอนปลายที่มีคูนอนเพียงคนเดียว 

ขณะเดียวกันคานิยมของนักศึกษาชายที่สามารถสะทอนใหเห็นคานิยมในสังคม
ปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป นั่นคือเห็นวาการอยูกับแฟนเปนการประหยัดเงินเที่ยวผูหญิง 
ปลอดภัย ไดใชเงินรวมกัน แถมสบายเพราะมีคนชวยทํางานบาน ในขณะที่ฝายหญิง
ยอมเพราะรักจริง แตไมหวังแตง โดยนักศึกษาชายสวนใหญจะใหเหตุผลกับฝายหญิงวา
รัก แตก็ไมไดหวังถึงการแตงงานเชนเดียวกับฝายหญิง จึงทําใหเกิดความสัมพันธแบบ
ฉาบฉวย ไมย่ังยืน ดังในสังคมปจจุบัน 
 นอกจากนี้ยังพบวานักศึกษาชายและหญิงเห็นเหมือนกันวา ความบริสุทธิ์ของ

ผูหญิงไมใชเรื่องสําคัญและการตั้งทองแลวไปทําแทงก็ไมใชเรื่องผิด ควรมีการทําแทง
อยางถูกวิธีกับผูหญิงที่ทองโดยไมตั้งใจ นอกจากนี้ยังพบวาทัศนคติของวัยรุนหญิงชาย
ปจจุบันมีความเสรีมากข้ึน เชน การโอบกอดกันในที่สาธารณะเปนเรื่องที่ยอมรับได และ
การมีคูรักหลายๆคนในเวลาเดียวกันเปนเรื่องดี เปนตน สอดคลองกับ นายแพทยวิชัย 
เทียนถาวร (2546, อางถึงใน ชลิตาภรณ สงสัมพันธ, 2551) อธิบดีกรมอนามัย กลาวไว
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ในหนังสือพิมพไทยรัฐ พบวาเด็กไทยมีเพศสัมพันธครั้งแรกตั้งแตอายุ 13 ป และมี
แนวโนมวาจะมีอายุนอยลงเรื่อยๆ นอกจากนี้วัยรุนชายมากกวารอยละ 90 มีเพศสัมพันธ
กอนแตงงาน สวนวัยรุนยอมรับแนวคิดเพศสัมพันธกอนแตงงานมากข้ึน ปจจุบันวัยรุน
ไทยไมไดความสําคัญตอคานิยมเรื่องการรักนวลสงวนตัวแบบเกา กลับเลียนแบบ
วัฒนธรรมตะวันตกมากข้ึน โดยเห็นเรื่องการมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงเปนเรื่อง
ธรรมดา 
 จากความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและคานิยมในเรื่องเพศที่เกิดข้ึนในสังคม

ดังกลาว จึงทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญตอบคําถามเก่ียวกับการคงพฤติกรรม
เพศสัมพันธขามคืนดังกลาวตอไปในอนาคตวาจะยังคงมีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน
ตอไปเรื่อยๆ เพราะมองวาไมมีผลเสียหาย รวมถึงมองวาคนอ่ืนๆในสังคมก็มีพฤติกรรม
อยูกอนแตงหรือมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเชนกัน ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงทัศนคติและ
คานิยมวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนนี้ไมใชเรื่องเสียหายแตอยางใด 

1.2 ความพึงพอใจในตัวคูนอน 
  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญพบวา ความพึงพอใจในตัวคูนอนมีผล
ตอการเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน โดยกลุมตัวอยางเพศชายทุกคนเลือกจะ
มีเพศสัมพันธขามคืนกับคูนอนที่มีลักษณะดาน Physical Attraction คือรูปรางหนาตาดี 
นารัก สวย หุนดี ขาว เซ็กซี่ ดัดฟน เตนเกง ฯลฯ เชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางเพศหญิง
ที่จะเลือกฝายชายจากลักษณะภายนอกเชน รูปรางสูงใหญ หลอ ขาว ดูสะอาด ตรง 
สเปค ฯลฯ และกลุมตัวอยางเพศหญิงบางสวนเลือกที่ Option คือ ดูดีมีฐานะ การแตง
กายดี มีรถขับ เปนตน   จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ     
เกศราภรณ มีมงคล (2551) ที่ทําการสํารวจเจตคติของเยาวชนตอการมีพฤติกรรม
เพศสัมพันธแบบขามคืน และพบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยมี
ประสบการณเพศสัมพันธขามคืนสวนใหญ ใหคําตอบที่ตรงกันวา ลักษณะของเพศตรง
ขามที่ทําใหอยากมีเพศสัมพันธขามคืนดวยคือ รูปรางหนาตาภายนอก เชน หากเปน
เพศชาย จะอยากมีเพศสัมพันธขามคืนกับเพศหญิงที่รูปรางหนาตาถูกใจ สมสวน หุนดี 
ในขณะที่เพศหญิงจะอยากมีเพศสัมพันธขามคืนกับเพศชายที่รูปรางสมสวน หนาตาดี  
เจอคนที่ถูกใจ 
 จากผลการศึกษา แสดงใหเห็นวาปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเกิดพฤติกรรม
เพศสัมพันธขามคืนอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของทัศนคติ และคานิยมที่มีตอ
เรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปแลว รูปรางหนาตาภายนอกของฝายตรงขาม การแตงกายที่
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ถูกใจหรือพึงพอใจ จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนของ
กลุมตัวอยางได 

1.3 ประสบการณการมีเพศสัมพันธในอดีต 
การเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากอนในอดีต พบวา กลุมตัวอยางทุก

คนทั้งเพศชายและเพศหญิงเคยมีประสบการณการมีเพศสัมพันธมากอนในอดีต กอนจะ
มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนในปจจุบัน และความรูสึกตอประสบการณทาง
เพศในอดีต พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกทางดานบวกตอประสบการณทาง
เพศในอดีตของตนเอง เชน รูสึกดี ชอบ มีความสุข จากประสบการณในอดีตและ
ความรูสึกทางดานบวกตอประสบการณทางเพศในอดีตทําใหกลุมตัวอยางยังคงมีแนวคิด
ที่จะคงพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนตอไปในอนาคต ผลการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของเกศรินทร กาญจนภิรมย (2547) ที่ศึกษาพบวาประสบการณ
ในอดีตในการรับรูเรื่องความรักและการมีเพศสัมพันธ เปนปจจัยที่ผลตอความสัมพันธตอ
การยอมรับการอยูรวมกันกอนแตงงานของนักศึกษาหญิงในระดับสูง เชนเดียวกับ
การศึกษาของวิภาดา เอ่ียมแยม (2549) และ พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่พบวา 
ประสบการณความรักและเพศสัมพันธที่ผานมาสงผลตอการเกิดพฤติกรรมทางเพศแบบ
เพศสัมพันธขามคืนทั้งสิ้น กลาวคือ ผูที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนลวน
แลวแตเคยมีประสบการณทางเพศสัมพันธมากอน และมีความรูสึกตอประสบการณนั้น
ในดานบวกมากกวาดานลบ 

 
2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล 

2.1 การสื่อสารภายในครอบครัว  
การสื่อสารกับบิดามารดา พบวา กลุมตัวอยางเพศชายจะมีการสื่อสาร พูดคุย

ในเรื่องตางๆกับบิดามารดา รวมถึงพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน มากกวากลุม
ตัวอยางเพศหญิง และคําตอบที่กลุมตัวอยางเพศชายไดรับจากบิดามารดาถึงพฤติกรรม
ดังกลาวจะเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ ใหปองกันดีๆ ระวังอยาใหติดโรค และอยาให
ฝายหญิงทอง  ซึ่งในกลุมตัวอยางเพศหญิงมีการพูดคุยสื่อสารในเรื่องตางๆใหกับบิดา
มารดาฟงเทากันกับไมคอยพูดคุยเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟง  สําหรับกลุมตัวอยาง
เพศหญิงที่มีการพูดคุยในเรื่องของพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนใหกับบิดามารดาฟง 
พบวาคําตอบที่ไดรับจากบิดามารดาจะมีแนวทางใกลเคียงกันคือ ระวังอยาใหทอง จาก
ขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวารูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวปจจุบันเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม โดยพบวาบุตรมีการพูดคุยสื่อสารกับบิดามารดาในเรื่องเพศไดอยางเปดเผย
มากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในบุตรชาย ซึ่งลักษณะคําตอบที่ไดรับจากครอบครัวไมได
เปนคําตอบในลักษณะของการหามปราม แตเปนคําตอบในลักษณะของการตักเตือนให
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ปองกันตนเอง และระวังเพศหญิงตั้งครรภ เปนสวนใหญ ในขณะที่บุตรสาวพบวาการ
พูดคุยในเรื่องเพศกับครอบครัวนั้นมีอัตราสวนเทากันกับการไมพูดคุยใหครอบครัวรับรู 
และคําตอบที่ไดรับจากการพูดคุยมีลักษณะเชนเดียวกันกับเพศชายคือเปนลักษณะของ
การเตือนใหระวังตนเองไมใหตั้งครรภ แตไมไดเปนลักษณะของการหามปราม 

จากปรากฏการณดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงกฎเกณฑทางสังคมไทยที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากข้ึน ทําใหการพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง “เพศ” กลายเปนเรื่องปกติธรรมดามากข้ึนในครอบครัว
ทั้งนี้เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาในดานตางๆของสังคมที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว  
จนอาจเปนตัวทําลายความกาวหนาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม กฎเกณฑ
ทางสังคม ความรับผิดชอบตอหนาที่ เปนตน (วันทนีย วาสิกะสิน, 2546) และสถาบัน
ครอบครัวก็ไดรับผลกระทบอยางมาก เชน การลดขนาดจากครอบครัวขยายเปน
ครอบครัวเด่ียวและพอแมไมมีเวลาในการดูแลเอาใจใสลูก ทําใหสังคมอ่ืนๆเขามามี
บทบาทแทนสังคมครอบครัว เชน โรงเรียน เพ่ือน สื่อมวลชน เปนตน ครอบครัวไทยมี
ความสั่นคลอน ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัวไมแนนแฟน ตางคนตางอยูมาก
ข้ึน  จากผลกระทบที่เกิดข้ึนในสังคมไทยสอดคลองกับแนวคิดของทฤษฏีการอบรมเลี้ยง
ดูที่แตกตางกัน (Deferential Socialization Theory) โดยทฤษฎีดังกลาวเสนอวา 
วัฒนธรรม (culture) เปนแรงบังคับอยางสําคัญตอรูปแบบทางเพศของเด็ก และ
วัฒนธรรมในเบ้ืองตนที่เด็กไดรับก็คือวัฒนธรรมของครอบครัวที่เด็กไดรับประสบการณ
มา โดยเฉพาะอยางย่ิงวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาและวัฒนธรรมการ
แสดงบทบาททางเพศของบิดามารดา โดยหากบิดามารดาแสดงบทบาททางเพศที่
เหมาะสมก็จะสงผลใหบุตรแสดงบทบาททางเพศที่เหมาะสมดวยเชนกัน ซึ่งแนวคิด
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ เกศรินทร กาญจนภิรมย (2547) ที่ศึกษาพบวา 
หนึ่งในปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงใน
มหาวิทยาลัยคือการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวจาก
ครอบครัว ซึ่งมีคาอยูในระดับปานกลาง  

2.2 การเห็นแบบอยางจากสังคม 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางสวนใหญถึงพฤติกรรมของดารา นักรอง สงผล

ตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนหรือไม พบวาคําตอบสวนใหญของกลุม
ตัวอยางคือ   ไมมีผล หรือไมเก่ียวของกันกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน
ของตนเอง อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเห็นวาคานิยมในเรื่องเพศของนักศึกษาที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้น สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเห็นแบบอยางจากสังคม และ
เลียนแบบพฤติกรรมดังกลาว ไมวาจะเปนจากการตูนญี่ปุน หรือฉากเลิฟซีนใน
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ภาพยนตรฮอลลีวูด (สมประสงค พระสุจันทรทิพย, 2544)   หรือแมกระทั่งพฤติกรรม
ทางเพศที่แสดงออกอยางชัดเจนในละครไทยก็ตาม ลวนแลวแตสงผลใหเยาวชนถูก
ปลูกฝง และซึมซับแนวคิดเก่ียวกับเรื่องเพศที่ไมเหมาะสมโดยไมรูตัว เชน การตูน
ญี่ปุนแตละตอน จะเนนไปถึงการยอมเสียตัวของหญิงสาวเพ่ือความทรงจําครั้งแรกกับ
ผูชายที่ตนเองรัก โดยไมสนใจวาจะอยูในสภาวะเชนใด การดูแบบอยางจากในละคร
หรือภาพยนตร     ที่ผลักดันใหทั้งชายและหญิงเนนการมีเพศสัมพันธกันตั้งแตแรกเจอ 
หรือออกเที่ยวดวยกันเพียงครั้งแรก รวมถึงเนนการมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงาน
ระหวางพระเอก นางเอก หรือพระเอกกับ นางราย หรือพฤติกรรมการเปลี่ยนคูนอน
มากกวา 1 คนในละครไทย   

สอดคลองกับขอมูลของ นิคม จารุมณี ที่กลาวไวในหนังสือพิมพไทยโพสต 
(2544, อางถึงใน ชลิตาภรณ สงสัมพันธ, 2551) ไดกลาวถึงขอมูลสถิติวาวัยรุนไทย
ปจจุบันมีการตั้งครรภระหวางเรียนมากข้ึน เด็กมีเพศสัมพันธในวัยเรียน เพราะกระแส
สังคมที่เปลี่ยนไป วัยรุนมีการเลียนแบบจากสิ่งย่ัวยวนทางเพศ เชน ภาพยนตร 
โทรทัศน ทําใหเด็กอยากลอง เด็กสมัยนี้จึงเสียความบริสุทธิ์เร็ว นอกจากนี้แลวสังคม
ในปจจุบันของไทยละเลยวัฒนธรรมความเปนไทย พอแมผูปกครองสวนใหญไมคอย
เอาใจใสในการเลี้ยงดูอบรมลูก บางคนปลอยลูกใสเสื้อผาสายเด่ียวเกาะอกไปขางนอก
โดยไมมีการหามปราม 

จากที่กลาวขางตน อิทธิพลจากสื่อตางๆ และตัวแบบในสังคมนาจะเปนปจจัย
หนึ่งที่ผูวิจัยเชื่อวาสงผลตอพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนของกลุมตัวอยาง ดังจะเห็น
ไดจากการศึกษาของเกศรินทร กาญจนภิรมย (2547) ที่พบวาการรับรูตัวแบบในสังคม
จากสื่อมวลชนมีความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนแตงงานของนักศึกษา
หญิงในมหาวิทยาลัยในระดับปานกลาง เชนเดียวกันกับการศึกษาของ       ระวีวรรณ 
ดนัยดุษฎีกุล (2549) ที่พบวาการมีเพ่ือนที่มีเพศสัมพันธนอยเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถ
ทํานายการละเวนจากการมีเพศสัมพันธไดรอยละ 73.20 สอดคลองกับการศึกษา
ของพิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่พบวาปจจัยที่นาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
เพศสัมพันธขามคืนของวัยรุนตอนปลายทั้งหญิงและชายคือ การตามแบบอยางจาก
กลุมเพ่ือนหรือเห็นแบบอยางจากบุคคลในสังคม 
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2.3 การทําแบบอยางจากกลุมเพ่ือน 
พบวา กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญตอบวามีผล  ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศ

หญิงตอบวาไมมีผล หากตนเที่ยวกลางคืนแลวตองการจะไปตอ ก็จะแยกจากเพ่ือนไป
ตางหาก ซึ่งเพ่ือนก็จะรู หากเพ่ือนที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกันก็จะไปเหมือนกันกับตน 
แตเพ่ือนที่มีแฟนและไมมีพฤติกรรมแบบตน ก็จะไปตอกับแฟน  ซึ่งผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของงานวิจัยที่เก่ียวของกอนหนานี้ที่พบวากลุม
เพ่ือนมีผลตอพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน  เชนการศึกษาของระวีวรรณ       
ดนัยดุษฏีกุล (2549) วิภาดา เอ่ียมแยม (2549) และพิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่
ศึกษาพบวา กลุมเพ่ือน หรือการมีเพ่ือนที่มีเพศสัมพันธเชนเดียวกันกับตนเปนอีก
ปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการมีเพศสัมพันธของวัยรุน ทั้งนี้เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่แสวงหา
ความเปนตัวของตนเอง ตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือน ทําใหวัยนี้งายตอการถูก
ชักจูงใหทํากิจกรรมใดๆเพ่ือยอมรับวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม จากการศึกษา
พบวากลุมนักเรียนที่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธนั้นจะมีคานิยมเก่ียวกับเรื่องเพศในรูปแบบ
ใหม โดยมีทัศนคติวาการตัดสินใจมีเพศสัมพันธกับคนรัก ถือเปนเรื่องปกติเพราะเปน
การตอบสนองความตองการตามธรรมชาติทั้งของตนเองและฝายตรงขาม ไมเกิดวันใด
ก็วันหนึ่งจึงไมถือเปนเรื่องแปลกที่จะมีเพศสัมพันธเมื่อมีโอกาส และหากมีเพ่ือนในกลุม
ที่มีเพศสัมพันธดวยแลวย่ิงมีโอกาสในการมีเพศสัมพันธสูงข้ึนตามลําดับ 

2.4 การพักอาศัยกับบิดามารดา 
จากผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจะพักอาศัยอยูกับบิดา

มารดา ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญจะพักอาศัยคนเดียวหรืออยูกับเพ่ือนในหอพัก 
อพารทเมนต หรือคอนโด สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศแบบ  
“อยูกอนแตง” ของเอแบคโพลล (2547, อางถึงใน สุมโน ภิกขุ, 2553) ที่พบวาการใช
ชีวิตอิสระหางไกลพอแมเปนปจจัยอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอปรากฏการณ “อยูกอนแตง” 
โดยสํารวจเยาวชนอายุระหวาง 11 – 26 ป ใน 29 จังหวัด ทั่วประเทศ พบวาเยาวชน
รอยละ 8.3   พักอาศัยอยูคนเดียวตามหอพัก อพารทเมนท และคอนโดมิเนียม และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจกอนหนานี้ ในป 2546 พบวาเยาชนที่พักอาศัยอยูกับ
บิดา มารดา มีสัดสวนลดลงจากรอยละ 76.2 เหลือรอยละ 69.3 ซึ่งการอยูหางไกลพอ
แมนํามาสูการพักกันเปนคูแบบสามี – ภรรยา ซึ่งมีทั้งที่พอแมรับรูและพอแมไมรับรู 
และมีหลายกรณีที่ฝายหญิงเปนฝายหาเลี้ยงผูชาย   

สอดคลองกับการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธกับการละเวน
เพศสัมพันธของวัยรุนหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร ของ ระวีวรรณ       
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ดนัยดุษฏีกุล (2549) ที่พบวาการมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เปนปจจัยที่สามารถ
ทํานายการละเวนการมีเพศสัมพันธไดถึง รอยละ 73.20 

2.5 การด่ืมสุราหรือแอลกอฮอล 
สําหรับการด่ืมสุราหรือแอลกอฮอลกับการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนนั้น 

พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและเพศหญิงด่ืมสุราหรือแอลกอฮอลทุกครั้ง
กอนการมีเพศสัมพันธขามคืน สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา เอ่ียมแยม (2549) 
เกศราภรณ มีมงคล (2551) และพิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่พบวาปจจัยที่สงผลให
เกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนที่สําคัญที่สุดคือ การด่ืมสุราหรือแอลกอฮอล
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา นักศึกษาที่เคยด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมที่ผสม
แอลกอฮอลจะถูกชักจูงใหปฎิบัติตามคําชักชวนของคนรอบขางโดยเฉพาะอยางย่ิง
เพ่ือนหรือเพ่ือนสนิท และยังสงผลตอระบบประสาทสวนกลางทําใหผูด่ืมมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป เกิดการขาดความยับย้ังชั่งใจ ทําใหมีพฤติกรรมทางเพศเกิดข้ึน รวมถึงมี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมา (สิทธิพงศ วงศวิวัฒน, 2548) 

2.6 การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ 
ในการไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืน

นั้น  พบวา กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจะไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศทุกครั้ง
กอนการมีเพศสัมพันธขามคืน ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญไมไดรับสื่อกระตุนอารมณ
ทางเพศกอนการมีเพศสัมพันธขามคืน  สอดคลองกับการศึกษาของ วิภาดา เอ่ียมแยม 
(2549) เกศราภรณ มีมงคล (2551) และพิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่พบวาปจจัยหนึ่ง
ที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนคือ การไดรับสื่อกระตุนอารมณทาง
เพศ 

2.7 การเที่ยวสถานบันเทิง 
จากการสัมภาษณถึงสถานที่ที่กลุมตัวอยางเจอกับคูนอนกอนการมีเพศสัมพันธ

ขามคืน ผลพบวา กลุมตัวอยางทุกคนเจอคูนอนขามคืนที่สถานบันเทิงตางๆ เชน ผับ 
เธค ที่ตนไปเที่ยวกอนจะมีเพศสัมพันธขามคืนดวย มีเพียงคนเดียวเทานั้นที่จะรูจักกับ
คูนอนผานการคุยทางอินเตอรเน็ท (มากกวาการไปเที่ยวสถานบันเทิง) เมื่อคุยและ 
เห็นรูปแลวถูกใจ จึงจะนัดเพ่ือไปมีเพศสัมพันธขามคืนดวย เชนเดียวกับการศึกษาของ
วิภาดา เอ่ียมแยม (2549) เกศราภรณ มีมงคล (2551) และ พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) 
ที่พบวา การเที่ยวสถานบันเทิงเปนกระบวนการที่นํากลุมตัวอยางไปสูการเกิด
พฤติกรรมทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืนทั้งสิ้น โดยการศึกษาของวิภาดา เอ่ียมแยม 
(2549) พบวาปจจัยรองลงมาคือ การติดตอทางโทรศัพทกับบุคคลที่เพ่ือนแนะนํา และ
การไปงานเลี้ยงสังสรรคที่บานเพ่ือนหรือเที่ยวตางจังหวัด เปนตน 
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ตอนที่ 2      การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

 
  จากการศึกษาพบวาเพศชายที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนมีคาเฉลี่ยระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองเทากับ 18.10 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.53 ในขณะที่เพศ
หญิงมีคาเฉลี่ยเทากับ 14.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.99  และระดับการเห็นคุณคา
ในตนเองของนักศึกษาเพศชายเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาเพศหญิงที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนดวยคาสถิติที พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  หมายความวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนมีคาสูงกวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศหญิงที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงบรรทัดฐานเชิงซอน (Double standard) ในเรื่องเพศ
ของสังคมไทยดังที่ผูวิจัยไดกลาวไวแลวในการอภิปรายขางตน ที่แสดงใหเห็นวาสังคมปจจุบัน
สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป ทําใหชายและหญิงมีโอกาสไดอยูใกลกันมากข้ึน คานิยม 
ทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหวัยรุนชายและหญิงมีเพศสัมพันธกันเร็วข้ึน 
รวมถึงมีคานิยมและพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางออกไปจากเดิม เชน พฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน  แตอยางไรก็ตามหากบุคคลไดลวงละเมิด ฝาฝนหรือกระทําพฤติกรรม
ทางเพศที่ไมอยูในกรอบจารีต ประเพณีของสังคม หรือไมเปนไปตามบรรทัดฐานที่สังคมไดวาง
บทบาททางเพศของเพศชายและเพศหญิงไวสังคมจะติเตียนผูชายนอยกวาผูหญิงหากมีการ
กระทําพฤติกรรมดังกลาวเกิดข้ึน ดังนั้นจึงเปนสาเหตุทําใหในกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่มีพฤติกรรมฝาฝนกฎเกณฑทางเพศของสังคมหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม คือ
มีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน พบวา กลุมตัวอยางเพศชายยังคงมีระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองที่สูงกวากลุมตัวอยางเพศหญิงที่ทําพฤติกรรมทางเพศแบบพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืน
เชนเดียวกันกับตนเอง  สอดคลองกับการศึกษาของ เกศราภรณ มีมงคล (2551) ที่ศึกษาเจตคติ
ของเยาวชนตอการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนพบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีแนวโนมที่จะไมยอมรับพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน และในกลุมตัวอยางเพศชายมี
แนวโนมจะไมยอมรับผูหญิงที่มีเพศสัมพันธขามคืนมาเปนคูรักหรือแตงงานดวยไดในขณะที่กลุม
ตัวอยางเพศหญิงสามารถยอมรับผูชายที่มีเพศสัมพันธแบบขามคืนมาเปนแฟนหรือคูรักได
มากกวา รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธจนถึงข้ันแตงงาน พบวาผูหญิงสามารถพัฒนาความ  
สัมพันธกับผูชายที่เคยมีเพศสัมพันธขามคืนจนถึงข้ันแตงงานไดมากกวาที่ผูชายสามารถพัฒนา
ความสัมพันธกับผูหญิงที่เคยผานการมีเพศสัมพันธขามคืนมาแตงงานได โดยมีความแตกตาง
ดานเจตคติดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตอนที่ 3      การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

 
เมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ

เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนพบวา ระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธขามคืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
17.34 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 ในขณะที่กลุมไมมีเพศสัมพันธขามคืนมี
คาเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคาในตนเองเทากับ 15.72 และมีสวนเบ่ียงมาตรฐานเทากับ 3.61 และ
เมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนดวยคาสถิติทีพบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนไมมีความแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมมี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
 ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ พิมพิชา สุพพัตกุล (2551) ที่ศึกษา
พบวาวัยรุนตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนและวัยรุนตอนปลายทั่วไปที่
ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธขามคืนมีการเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ
การศึกษาของฐิติมา ยินดี (2550) ที่พบวาการรับรูตนเองดานรางกาย ดานศีลธรรมจรรยา ดาน
ครอบครัว และคนใกลชิด และการรับรูตนเองดานสังคม ระหวางวัยรุนหญิงตอนปลายที่มีคูนอน
คนเดียวและมีคูนอนมากกวา 1 คน ไมมีความแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวาการรับรูตนเอง
ดานความมีเสนหดึงดูดใจตอเพศตรงขามของวัยรุนที่มีคูนอนมากกวา 1 คนสูงกวาวัยรุนตอน
ปลายที่มีคูนอนเพียงคนเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกดวย 
 จากผลการศึกษาดังกลาว แสดงใหเห็นวานักศึกษาที่มีเพศสัมพันธแบบขามคืนมีระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองไมแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
ทั้งนี้เปนผลมาจากคานิยม และทัศนคติของวัยรุนในปจจุบันที่มองวาพฤติกรรมดังกลาวไมใช
พฤติกรรมที่เสียหาย หรือสงผลกระทบตอตนเองทั้งในปจจุบันและอนาคตแตอยางใด ดังนั้นเมื่อ
บุคคลมองวาพฤติกรรมที่ตนเองกระทําไมใชเรื่องผิดหรือเสียหายจึงไมสงผลใหระดับการเห็น
คุณคาในตนเองของบุคคลลดลงหรือนอยกวาบุคคลที่ไมมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน  
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ตอนที่ 4      การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภาย
หลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  

 
       จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนภายหลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนนั้น พบวาดานการรับรูของพอแมที่มีตอพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน ในกลุม
ตัวอยางเพศชายพอแมมีการรับรูตอพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนมากกวากลุมตัวอยาง
เพศหญิง โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงสวนใหญพอแมไมรูถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืน 

 สําหรับวิธีการปองกันตนเองของกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญ ใช
ถุงยางในการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ รองลงมาคือใหฝายหญิงกินยา
คุม และไมปองกันจํานวน 2 คน ในขณะที่เพศหญิงใชวิธีการกินยาคุมเทากันกับใหฝายชายใช
ถุงยาง  และไมปองกันจํานวน 1 คน เมื่อถามถึงความมั่นใจในตัวของคูนอนพบวา เพศชายสวน
ใหญไมมีความมั่นใจในตัวคูนอน ขณะที่เพศหญิงมีความมั่นใจในตัวคูนอนเทากันกับไมมั่นใจ 
และเมื่อถามถึงผลกระทบหรือความกังวลกับการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนหรือ
การตั้งครรภ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญทั้งเพศชายและเพศหญิงมองวาไมกังวล พฤติกรรม
ทางเพศแบบเพศสัมพันธขามคืนไมสงผลกระทบตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและไมกังวลวาจะ
ตั้งครรภ รวมทั้งเชื่อวาการใสถุงยาง กินยาคุม และการหลั่งภายนอก เปนวิธีการที่ปลอดภัยตอ
การปองกันโรคและการตั้งครรภ  สําหรับเหตุผลที่กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงไม
ปองกันตนเองนั้น  คําตอบคือ มั่นใจ และเชื่อมั่นในคูนอนวาจะมีไมมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
โดยดูจากรูปราง หนาตาภายนอก รวมถึงกอนการมีเพศสัมพันธจะลางทําความสะอาดอวัยวะ
เพศทั้งของตนเองและคูนอนใหสะอาด    จากความเชื่อดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดวาวัยรุนจะ
มีความคิดของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง (Erickson, 1968 อางถึงใน ณัฐนันท คงคาหลวง, 
2548) ที่เชื่อวาตนเองแข็งแรง เปนวัยที่อยูหางไกลจากความตายจึงมีความวิตกกังวลในเรื่อง
ความเจ็บปวยนอย และรับรูวาตนเองหางไกลจากผลลัพททางดานลบจากพฤติกรรมที่ตนเอง
กระทํา ความตายเปนสิ่งที่ยังไมมาถึงในเวลาอันใกล จึงไมวิตกกังวลกับความตายของตนเอง 
สอดคลองกับการศึกษาของ วิไลลักษณ เสรีตระกูล (2538) ที่พบวาวัยรุนสวนมากคิดวาตนเอง
ปลอดภัยและอยูหางไกลจากความเสี่ยงตอการติดโรค และเมื่อถามถึงความคิดวาตนเองมีโอกาส
เสี่ยงตอการติดโรคเอดสมากนอยเพียงใด พบวาวัยรุนสวนใหญจะตอบวา เสี่ยงนอย หรือไมมี
โอกาสติดเลย โดยสัดสวนของวัยรุนหญิงที่ตอบวาไมมีโอกาสติดเลยจะสูงกวาในวัยรุนชาย 

             ทัศนคติของพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนตอการมีแฟนหรือมีครอบครัวในอนาคต 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเลิกพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนหากมีคนที่รักมาก 
ในขณะที่บางสวนก็ยังไมเลิกพฤติกรรมดังกลาว  สําหรับผลของการมีการเพศสัมพันธแบบ
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ขามคืนกับการแตงงานมีครอบครัวในอนาคต พบวากลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงสวน
ใหญมองวาไมมีผลกระทบตอชีวิตครอบครัว ในขณะที่ผลกระทบจากพฤติกรรมเพศสัมพันธ
ขามคืนกับภาพรวมของชีวิตดานตางๆในอนาคต พบวามีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยาง
เพศชายสวนใหญไมรูสึกวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจะสงผลตอชีวิตดานตางๆในอนาคต  
ซึ่งตรงกันขามกับเพศหญิงสวนใหญคือ รูสึกวาพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจะสงผลตอชีวิต
ดานตางๆของตนในอนาคต โดยเหตุผลสวนใหญคือ รูสึกผิด รูสึกแยเวลาที่นึกถึงพฤติกรรม
ดังกลาว 
 จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ และทัศนคติเก่ียวกับเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลง
ไปรวมถึงการมองตนเองเก่ียวกับอนาคตภายหลังการมีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนวาไม
มีผลกระทบตอตนเองหากตนเองไมกลาวถึง จากความคิดและความเชื่อดังกลาวทําใหเด็กวัยรุน
ในปจจุบันมีเพศสัมพันธกันกอนแตงงานมากข้ึน (Brown, 1966 อางถึงใน อมรา พงศาพิชญ, 
2548)  สําหรับการพูดคุยเก่ียวกับเรื่องเพศของตนเองกับบิดามารดา สอดคลองกับการศึกษา
ภาคสนามของ อมรา พงศาพิชญ (2548)  ที่พบวาวัยรุนสวนใหญมักเก็บเรื่องดังกลาวเปน
ความลับ และหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องดังกลาวกับผูปกครอง แตเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมปจจุบันทําใหวัยรุนกลาที่จะพูดคุยกับผูปกครองมากข้ึน แตก็เกิดข้ึนกับวัยรุนเพศชาย
เทานั้น สอดคลองกับผลกระทบที่เกิดข้ึนกับการใชชีวิตดานตางๆในอนาคตที่กลุมตัวอยางเพศ
ชายสวนใหญมองวาไมสงผลกระทบ ตรงขามกับเพศหญิงที่สวนใหญมองวาสงผลกระทบ ทั้งนี้
เพราะบรรทัดฐานในสังคมไทย โดยเฉพาะอยางย่ิงบรรทัดฐานทางเพศมีลักษณะเปนมาตรฐาน
เชิงซอน (Double Standard) นั่นคือการพิจารณาโดยเกณฑอันหนึ่งประเมินพฤติกรรมของชาย
และใชเกณฑอีกอันหนึ่งประเมินพฤติกรรมของเพศหญิง ทําใหเพศชายและเพศหญิงถูกตัดสิน
อยางแตกตางในพฤติกรรมเดียวกัน รูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่มีมาตรฐานเชิงซอนอยู
เบ้ืองหลังจึงเปดโอกาสใหผูชายไดแสวงหาความสุขทางเพศ เนนความพึงพอใจของตนเองและ
ความสุขทางกาย แตเขมงวดในพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงโดยเฉพาะความบริสุทธิ์ของเพศ
หญิง หญิงไทยจะถูกคาดหมายวาควรจะตองหวงแหนพรหมจรรยเพ่ือมอบใหสามีในอนาคต มัก
ไมคอยมีอิสระในเรื่องชีวิตสวนตัว และคูครองเนื่องจากตองอยูในกรอบจารีตประเพณี บรรทัด
ฐานที่กําหนดบทบาทของเพศหญิงจึงมีลักษณะเขมงวด และขัดเกลาเพศหญิงใหมีความ
ระมัดระวังควบคุมพฤติกรรมใหอยูในกรอบประเพณีมากกวาผูชาย โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรม
ทางเพศที่มองวาเปนเรื่องนาอายและตองสํารวม รวมทั้งใหความสําคัญอยางมากตอการรักษา
ความบริสุทธิ์ของหญิงสาวเพราะเปนการวัดคุณคาความเปนผูหญิง ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา
บรรทัดฐานทางเพศของผูหญิงมักจะเก่ียวกับขอหามทางเพศเปนสวนใหญ ถึงแมสังคมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก ความเชื่อและทัศนคติที่มีตอเรื่องดังกลาวจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปบาง และมีการยอมรับและปฏิเสธหลายชั้น แตก็ยังอยูภายใตกฏเกณฑ
เหลานี้ (มานพ คณะโต, 2541) โดยเฉพาะความเชื่อวาพรหมจรรยเปนตัวกําหนดคุณคาความ
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เปนเพศหญิง สอดคลองกับผลการศึกษาของผูวิจัยที่คําตอบของกลุมตัวอยางเพศหญิงที่มองวา
พฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนสงผลกระทบตอตนเองในชีวิตดานตางๆและการมีครอบครัว
เชน กลัววาสามีจะรูและหากรูจะรังเกียจ ทําใหรูสึกผิดเวลาที่นึกถึง รูสึกแยกับตนเอง รวมทํา
อาจทําใหครอบครัวแตกแยก  ซึ่งความวิตกกังวลภายหลังการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน
ดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิภาดา เอ่ียมแยม (2549) ที่พบวาผลของการมี
เพศสัมพันธขามคืนที่พบมากเปนผลทางจิตใจ เชน การเกิดความรูสึกผิดภายหลังการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืน  

นอกจากนี้ความเชื่อวาพรหมจรรยเปนตัวกําหนดคุณคาความเปนเพศหญิงยังสอดคลอง
กับการศึกษาภาคสนามของ อมรา พงศาพิชญ (2548) ที่พบวาวัยรุนชายทุกชนชั้นไมไดวาง
บรรทัดฐานในการตัดสินวาผูหญิงที่มีเพศสัมพันธกอนแตงงานจะเปนคนดีหรือไม แตมองวาการ
มีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปนเรื่องธรรมดามากสําหรับปจจุบัน และสามารถยอมรับผูหญิงที่มี
เพศสัมพันธกอนแตงงานไดมากกวาคนรุนกอน แตวัยรุนชายทุกคนก็ยังคงมีความคิดเหมือนกัน
วาตองการใหผูหญิงคงความบริสุทธิ์ไวมากกวา ถึงแมปจจุบันแนวโนมการยอมรับการมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานจะเปนสิ่งธรรมดาที่เกิดข้ึนในสังคมไทยมากข้ึนก็ตาม  
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจากการมี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุ มตั วอย า งที่ ใ ช ในการศึ กษ าครั้ ง นี้  เป น  นักศึกษาระ ดับปริญญาต รี ใ น
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
อายุระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง  จํานวนทั้งสิ้นรวม 58 คน (ชาย 42 คน และ
หญิง 16 คน) โดย แบงออกเปน 2 กลุมคือ 

1. กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
หรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง ที่เคยมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน และอาจจะมีคูรักแบบถาวร
อยูแลวหรอืไมมีก็ได จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศหญิง 8 คน เพ่ือใชในการ
หาคาคะแนนเฉลี่ยแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง และเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน กับ
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน  รวมถึงการ
สัมภาษณเชิงลึกถึงเหตุผลของพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน ผลกระทบที่เกิดข้ึน
ภายหลังการมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน และวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษา
ที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 

2. กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนและพักอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ
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ระหวาง 18 – 24 ป ทั้งเพศชายและเพศหญิง จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คนและเพศ
หญิง 8 คน สําหรับหาคาคะแนนเฉลี่ยแบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง เพ่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ตัวอยางที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1.  แบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญของคูเปอรสมิท (Coopersmith 

Self – Esteem Inventory: Adult from – Coopersmith, 2002) ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดย 
ณัฐนันท คงคาหลวง (2548) 

2.  แบบสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi – Structure Interview) นํามาจาก พิมพิชา 
สุพพัตกุล (2551) เพ่ือใชในการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล (In-depth Interview)  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีดําเนินการวิจัยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1. นําเสนอโครงรางวิจัยใหกับศูนยวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ภายหลังจาก
การไดรับอนุมัติหรือพิจารณาแกไขเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คน เพศหญิง 8คน และนักศึกษาที่มี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน จํานวน 29 คน แบงเปนเพศชาย 21 คน 
และเพศหญิง 8 คน 

2. ใหนักศึกษาทั่วไปที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 29 คน 
ดังกลาวในขอ 1 ทําแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญ เพ่ือหา
คาคะแนนเฉลี่ยของแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเอง 

3. ผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคของงานวิจัย และขอความรวมมือในการตอบแบบ
ประเมินใหตรงตามความเปนจริง รวมถึงอธิบายวิธีการตอบแบบประเมินโดย
ละเอียด 

4. ตรวจสอบความถูกตองของแบบประเมิน พรอมมอบของที่ระลึกใหกับกลุม
ตัวอยาง 

5. คัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีเพศสัมพันธแบบขามคืน ที่ไดจากนักศึกษาที่เคยสอน 
หรือกําลังสอนอยู รวมถึงกลุมตัวอยางคนแรกที่แนะนํากลุมตัวอยางคนตอๆไป
ให 
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6. ติดตอพูดคุยทางโทรศัพทและผานเพ่ือนของกลุมตัวอยาง เพ่ืออธิบายถึง
วัตถุประสงคของงานวิจัย ประโยชนที่ไดจากงานวิจัย และขอความรวมมือใน
การใหสัมภาษณ พรอมทั้งกลาวถึงจรรยาบรรณในการเก็บรักษาความลับใน
การทําวิจัยของผูวิจัยอยางเครงครัดวาจะไมมีการอัดเทป ถายภาพ ระหวาง
สัมภาษณ รวมทั้งเปดเผยหรือเผยแพรใหเกิดผลเสียตอกลุมตัวอยางโดย
เด็ดขาด 

7. ภายหลังจากกลุมตัวอยางเขาใจถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดในการ
สัมภาษณแลว ผูวิจัยใหเวลากลุมตัวอยางตัดสินใจในการใหสัมภาษณ 1 วัน 
จากนั้นหากกลุมตัวอยางยินยอมที่จะใหสัมภาษณจึงจะนัดพบเพ่ือสัมภาษณ
อยางเปนทางการอีกครั้งในครั้งถัดไป โดยกลุมตัวอยางเปนผูกําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ในการใหสัมภาษณดวยตนเอง  แตหากกลุมตัวอยางไมสะดวกที่จะ
เจอและใหสัมภาษณผูวิจัยแบบตัวตอตัว ผูวิจัยจะขออนุญาตสัมภาษณทาง
โทรศัพทแทน ซึ่งหากกลุมตัวอยางยินยอม ผูวิจัยจะสัมภาษณกลุมตัวอยางคน
ดังกลาวผานทางโทรศัพท 

8. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณโดยยึดหลักจรรยาบรรณอยางเครงครัด ทั้งนี้ระหวาง
การสัมภาษณ กลุมตัวอยางสามารถซักถามในประเด็นที่สงสัยหรือไมแนใจใน
คําถามได พรอมทั้งแจงวากลุมตัวอยางสามารถที่จะไมตอบคําถามในกรณีที่ไม
ตองการตอบคําถามในประเด็นนั้นๆ และหากรูสึกอึดอัดในการใหสัมภาษณ
สามารถบอกยุติการใหสัมภาษณไดตลอดเวลา 

9. ขอความรวมมือในการทําแบบประเมินการเห็นคุณคาในตนเองสําหรับผูใหญ
ของกลุมตัวอยาง พรอมทั้งอธิบายถึงวิธีการตอบโดยละเอียด สําหรับกรณีกลุม
ตัวอยางที่ใหสัมภาษณทางโทรศัพท ผูวิจัยจะอานขอคําถามผานทางโทรศัพท
และใหกลุมตัวอยางตอบคําถามผานโทรศัพท และกลุมตัวอยางบางคนผูวิจัยจะ
สงแบบสอบถามผานทางนักศึกษาที่ผูวิจัยสอนซึ่งเปนเพ่ือนกับกลุมตัวอยางอีก
ครั้ง 

10. ภายหลังการสัมภาษณสิ้นสุด ผูวิจัยจะกลาวขอบคุณพรอมทั้งมอบของที่ระลึก
ใหกับกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณทุกคน 

11. ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ขอมูลเชิง
พรรณนา และหาคาสถิติทีตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช    

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยจะแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 ตอน ตามวัตถุประสงคที่
ตองการศึกษาดังนี้ 

1. การศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามาวิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content 
analysis) เพ่ือแปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้นผู วิจัยจะใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) เชน คาเฉลี่ย รอยละในการบรรยายผลการศึกษาขอมูลที่ได 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมทางเพศและเหตุผลที่ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมการมี
เพศสัมพันธแบบขามคืนมากที่สุด 

2. การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชายและ
นักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ผูวิจัยใชคาสถิติ t - test 

3. การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
ผูวิจัยใชคาสถิติ t - test 

4. เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลังจากการมี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะถูกนํามา
วิเคราะหในเชิงเนื้อหา (Content analysis) เพ่ือแปลงเปนขอมูลเชิงปริมาณ จากนั้น
ผูวิจัยจะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เชน คาเฉลี่ย รอยละ เชนเดียวกับ
วัตถุประสงคขอ 1 ในการบรรยายผลการศึกษาขอมูลที่ไดผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภายหลัง
การมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

 
สรุปผลการวิจัย 
สวนที่ 1   การศึกษาถึงพฤติกรรมทางเพศ และเหตุผลของนักศึกษาที่มีประสบการณ

เพศสัมพันธแบบขามคืน 
1.1  ขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและกลุมตัวอยางเพศหญิง ศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยเอกชน โดยเปนกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และ
เปนกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาในกลุมตัวอยางเพศชาย 
ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยรัฐบาลจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 และนอยที่สุดคือ อ่ืนๆ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.76 ตามลําดับ 
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เกรดเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสวนใหญในเพศชายและเพศหญิงอยูระหวาง     
2.01 – 2.50 โดยในเพศชายมีจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 42.85 และเพศหญิงมีจํานวน 5 คน
คิดเปนรอยละ 62.5 รองลงมาในกลุมตัวอยางเพศชายไดเกรดเฉลี่ย ต่ํากวา 1.5 เทากันกับเกรด
เฉลี่ย 1.51 – 2.00 จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 19.05 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีที่มาของรายไดจากพอแมเปนสวนใหญ 
โดยในเพศชายมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 71.43 และในเพศหญิงจํานวน 6 คน คิดเปนรอย
ละ 75  ตามลําดับ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญในทั้งเพศชายและเพศหญิง
เฉลี่ยอยูที่ 5,001 – 10,000 บาทตอเดือน โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 10 คนคิดเปนรอย
ละ 47.62 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 62.5 ตามลําดับ   

ดานที่อยูอาศัยในกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันโดย
พบวาในเพศชายกลุมตัวอยางสวนใหญอยูกับพอแมมากกวาไมไดอยูกับพอแม โดยกลุม
ตัวอยางเพศชายที่อยูกับพอแมมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ในขณะที่กลุมตัวอยาง
เพศหญิงสวนใหญไมไดอยูกับพอแมมากกวาอยูกับพอแม โดยกลุมตัวอยางเพศหญิงที่ไมไดอยู
กับพอแมมีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5  ตามลําดับ 

ในกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญมีการพูดคุยในเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟง
มากกวาไมมีการพูดคุย โดยมีการพูดคุยจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ในขณะที่กลุม
ตัวอยางเพศหญิงมีการพูดคุยในเรื่องตางๆใหกับบิดามารดาฟงเทากันกับไมมีการพูดคุยในเรื่อง
ตางๆใหบิดามารดาฟงคือจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50 ตามลําดับ 

ดานการเคยมีเพศสัมพันธมากอนการมีเพศสัมพันธขามคืนนั้น ในกลุมตัวอยาง
เพศชายและเพศหญิงไมมีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางทั้งหมดเคยมีเพศสัมพันธมากอน
การมีเพศสัมพันธขามคืนเทากันทั้งในเพศชายและเพศหญิง คือเพศชายจํานวน 21 คนและเพศ
หญิงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 

ดานการมีความสัมพันธแบบคูรัก/คนรักของกลุมตัวอยางในปจจุบันนั้น มีความ
แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิง กลาวคือกลุมตัวอยางเพศชายไมมีความสัมพันธแบบ
คูรัก/คนรักในปจจุบันจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 ใกลเคียงกับผูมีความสัมพันธแบบ
คูรัก/คนรักจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญมีความสัมพันธแบบ
คูรัก/คนรักในปจจุบันจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 

1.2  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในอดีต 
อายุที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกของกลุมตัวอยางนั้น ในเพศชายกลุม

ตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทางเพศครั้งแรกเมื่ออายุ 15 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
28.57 ในขณะที่เพศหญิงกลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณทางเพศครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ป 
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5    
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เมื่อพิจารณาจากอายุที่นอยที่สุดที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกของกลุม
ตัวอยางนั้นพบวา อายุนอยที่สุดในกลุมตัวอยางเพศชายที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกคือ 13 
ป ในขณะที่อายุนอยที่สุดของกลุมตัวอยางเพศหญิงที่มีประสบการณทางเพศครั้งแรกคือ 14 ป   
และบุคคลที่กลุมตัวอยางมีประสบการณทางเพศดวยในครั้งแรกทั้งในเพศชายและเพศหญิงสวน
ใหญมีความเหมือนกันคือ คนรัก/แฟน โดยกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมี
ระยะเวลาในการคบกอนมีเพศสัมพันธในครั้งแรกอยูที่ 0 – 3 เดือน 

สําหรับความรูสึกที่กลุมตัวอยางมีตอประสบการณการมีเพศสัมพันธที่ผานมาใน
กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญไมแตกตางกัน โดยในกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและ
เพศหญิงสวนใหญมีความรูสึกทางดานบวกตอประสบการณการมีเพศสัมพันธที่ผานมา 

1.3  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศในปจจุบัน และพฤติกรรมทางเพศแบบ
เพศสัมพันธขามคืน 
บุคคลที่กลุมตัวอยางมีเพศสัมพันธดวยในปจจุบันทั้งในกลุมตัวอยางเพศชาย

และเพศหญิงสวนใหญไมมีความแตกตางกัน คือ แฟนและคูนอนขามคืน โดยกลุมตัวอยางเพศ
ชายมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 87.5 

ความถี่ในการมีเพศสัมพันธตอสัปดาหของกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง
สวนใหญไมมีความแตกตางกัน กลาวคือทั้งกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมี
ความถี่ในการมีเพศสัมพันธ 1 – 3 ครั้งตอสัปดาห โดยเพศชายมีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
57.15 และเพศหญิงมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75    

จํานวนคูนอนในแตละเดือนของกลุมตัวอยาง พบวาในกลุมตัวอยางเพศชาย
และกลุมตัวอยางเพศหญิงสวนใหญไมมีความแตกตางกัน คืออยูระหวาง 1 – 4 คนตอเดือน โดย
กลุมตัวอยางเพศชายมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 76.19 และกลุมตัวอยางเพศหญิงมีจํานวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 87.5   

การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศของกลุมตัวอยางพบวามีความแตกตางกัน
ในกลุมตัวอยางสวนใหญ กลาวคือกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญไดรับสื่อกระตุนอารมณทาง
เพศมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ตรงกันขามกับกลุมตัวอยางเพศหญิง สวนใหญไมได
สื่อกระตุนอารมณทางเพศ มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 

การมีเพ่ือนในกลุมที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน กลุมตัวอยางเพศชาย
สวนใหญมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 66.67 ในขณะที่
กลุมตัวอยางเพศหญิงมีเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนเทากันกับไมมี คือจํานวน 4 คน 
โดยคิดเปนรอยละ 50 ตามลําดับ 
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ในกลุมตัวอยางสวนใหญทั้งเพศชายและเพศหญิงอิทธิพลจากสังคมไมมีผลตอ
พฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน โดยเพศชายมีจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และเพศ
หญิงมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75   

สําหรับรูปแบบของคูนอนที่กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกจะเขาไป
ทําความรูจักสวนใหญไมแตกตางกัน คือ Physical Attraction โดยในเพศชายมีจํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 100 และในเพศหญิงมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 75 

การเปดเผยตนเองกับคูนอนขามคืนพบวามีความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
เพศชายและกลุมตัวอยางเพศหญิง โดยพบวากลุมตัวอยางเพศชายเปดเผยตนเองกับคูนอน
ขามคืนมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.38 ใกลเคียงกับไมเปดเผยตนเองมีจํานวน 10 คนคิด
เปนรอยละ 47.62 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ไมเปดเผย
ตนเองกับคูนอนขามคืน 

สถานที่ที่กลุมตัวอยางเพศชายเลือกไปมีเพศสัมพันธขามคืนมากที่สุดคือ บาน/
หอฝายชาย จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 47.62 ในขณะที่กลุมตัวอยางเพศหญิงเลือกไปมี
เพศสัมพันธขามคืนที่บาน/หอฝายหญิงมากที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 62.5 

ดานความมั่นใจในคูนอนวาไมมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ พบวากลุมตัวอยาง
เพศชายสวนใหญจํานวน 12 คน ไมมั่นใจในคูนอน คิดเปนรอยละ 57.14 ขณะที่กลุมตัวอยาง
เพศหญิงมั่นใจในตัวคูนอนเทากันกับไมมั่นใจในตัวคูนอน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 50 
ตามลําดับ 

ในการมีเพศสัมพันธขามคืนของกลุมตัวอยางทั้งในเพศชายและเพศหญิงสวน
ใหญจะมีการด่ืมสุรา โดยในเพศชายด่ืมสุราจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 ขณะที่เพศ
หญิงด่ืมสุราจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 

กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีความคิดที่จะยังคงพฤติกรรม
เพศสัมพันธขามคืนตอไป โดยในเพศชายมีจํานวน 18 คนคิดเปนรอยละ 85.71 ในกลุมตัวอยาง
เพศหญิงมีความคิดที่จะยังคงมีพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนตอไป มีจํานวน 6 คน คิดเปน  
รอยละ 75 

 

       1.4  เหตุผลในการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
จากการศึกษาพฤติกรรมทางเพศดังกลาว ทําใหผูวิจัยสามารถสรุปเหตุผลใน

การมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนได 2 ปจจัยคือ 
1. ปจจัยภายในตัวบุคคล    

ปจจัยภายในตัวบุคคลไดแก คานิยมและทัศนคติตอการมีเพศสัมพันธแบบขามคืน 
ความพึงพอใจในตัวคูนอน ประสบการณการมีเพศสัมพันธในอดีต  และการมีแฟนหรือมี
ครอบครัวในอนาคต 
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2. ปจจัยภายนอกตัวบุคคล   
ปจจัยภายนอกตัวบุคคลไดแก การสื่อสารภายในครอบครัว การพักอาศัยกับบิดา

มารดา  การเห็นแบบอยางจากสังคม การทําแบบอยางจากกลุมเพ่ือน การด่ืมสุราหรือ
แอลกอฮอล การไดรับสื่อกระตุนอารมณทางเพศ  และการเที่ยวสถานบันเทิง 
 

สวนที่ 2  การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน  

พบวา เพศชายที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนมีคาเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคา
ในตนเองเทากับ 18.10 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.53 ในขณะที่เพศหญิงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 14.63 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 5.99  และระดับการเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษาเพศชายเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาเพศหญิงที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนดวยคาสถิติที พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
หมายความวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศชายที่มีประสบการณเพศสัมพันธ
แบบขามคืนมีคาสูงกวาระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาเพศหญิงที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
สวนที่ 3   การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มี

ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืน 

พบวา เมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณ
เพศสัมพันธแบบขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนพบวา ระดับ
การเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธขามคืนมีคาเฉลี่ยเทากับ 
17.34 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.26 ในขณะที่กลุมไมมีเพศสัมพันธขามคืนมี
คาเฉลี่ยระดับการเห็นคุณคาในตนเองเทากับ 15.72 และมีสวนเบ่ียงมาตรฐานเทากับ 3.61 และ
เมื่อเปรียบเทียบระดับการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบ
ขามคืนและนักศึกษาที่ไมมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนดวยคาสถิติทีพบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความวาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง
ของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืนไมมีความแตกตางกันกับนักศึกษาที่ไมมี
ประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 
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สวนที่ 4          การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและวิธีการปองกันตนเองของนักศึกษาภาย
หลังจากการมีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน 

 พบวา กลุมตัวอยางเพศชายพอแมมีการรับรูตอพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน
มากกวากลุมตัวอยางเพศหญิง โดยพบวากลุมตัวอยางเพศชายพอแมรูถึงการมีพฤติกรรม
เพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 52.36 ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญพอแม
ไมรูถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 

 กลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและเพศหญิงจะเลิกมีพฤติกรรมทางเพศแบบ
ขามคืนหากมีแฟนหรือมีครอบครัวในอนาคต โดยในกลุมตัวอยางเพศชายจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 71.43 และในกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 62.5 

 กลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.48 ใชถุงยางในการ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการตั้งครรภ รองลงมาคือใหฝายหญิงกินยาคุม จํานวน 8 
คน คิดเปนรอยละ 38.10 และไมปองกันจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.52 ในขณะที่เพศหญิงใช
วิธีการกินยาคุมเทากันกับใหฝายชายใชถุงยางจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 87.5 และไมปองกัน
จํานวน 1 คนคิดเปนรอยละ 12.5 

ในดานทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่มีผลตอตนเอง  ในเพศชายสวนใหญ
มองวาการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนเปนผลดีรอยละ 66.67 และเปนผลเสียรอยละ 52.38 
ในขณะที่เพศหญิงมองวาเปนผลเสียถึงรอยละ 87.5 และเปนผลดีรอยละ 12.5 ตามลําดับ 

ทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนของกลุมตัวอยางสวนใหญทั้งในเพศชายและ
เพศหญิงที่มีผลตอการแตงงานมีครอบครัวในอนาคตไมแตกตางกัน คือไมมีผล โดยเปนกลุม
ตัวอยางเพศชายจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 52.38 และกลุมตัวอยางเพศหญิงจํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 87.5 

ในดานของทัศนคติของการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่สงผลตอดานตางๆของชีวิตใน
อนาคต โดยพบวาในกลุมตัวอยางเพศชายสวนใหญจํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 66.67 มองวา
ไมมีผลกระทบ ในขณะที่เพศหญิงสวนใหญจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 62.5 มองวามี
ผลกระทบตอดานตางๆของชีวิตในอนาคต  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดคือ 29 คน ทําให
ขอมูลที่ไดอาจไมเปนตัวแทนที่ดีของประชากร ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มากข้ึน เพ่ือใหเปนตัวแทนของกลุมประชากรที่แทจริง 
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 นอกจากนี้ควรมีการนําปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแบบขามคืนที่ได
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติในข้ันสูงข้ึนเพ่ือหาอํานาจจําแนกวา 
ปจจัยใดบางที่สงผลหรือมีความสัมพันธตอพฤติกรรมเพศสัมพันธขามคืนในระดับที่มากนอย
อยางไร 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรมทางเพศ และระดับการเห็นคุณคาใน
ตนเองของนักศึกษาที่มีประสบการณเพศสัมพันธแบบขามคืน ดังนั้นจึงควรศึกษาปจจัยดานอ่ืน
นอกเหนือจากการเห็นคุณคาในตนเองวามีความสัมพันธกับพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืน
หรือไมอยางไร  

เนื่องจากกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มองวาพฤติกรรมทางเพศดังกลาวไม
สงผลเสียหรือมีผลกระทบตอตนเอง เชน ไมมีผลเสียตอการเรียน และกลุมตัวอยางบางสวนมี
ความเชื่อวาไมมีผลตอการมีครอบครัวในอนาคต เพราะเชื่อวาหากไมพูดถึงอดีตของตนเอง ก็จะ
ไมมีใครรู จึงทําใหกลุมตัวอยางไมคิดที่จะเลิกพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งแนวคิดนี้เปนทัศนคติที่กลุม
ตัวอยางมีมุมมองตอพฤติกรรมของตนเอง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทัศนคติของบุคคลทั่วไป
เก่ียวกับพฤติกรรมเพศสัมพันธแบบขามคืนของนักศึกษา รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนวามีความ
เหมือนหรือแตกตางจากที่กลุมตัวอยางมองตนเองอยางไร 
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ประวัติการศึกษา 

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) จากคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากคณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตรทั่วไปและจิตวิทยา
การปรึกษาและการแนะแนว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบ และลักษณะการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปของสหรัฐอเมริกา และประเทศในเอเชีย”  (2553) ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2. งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การใชหนังสือธรรมะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต ”  (2553) โดยไดรับความ
อนุเคราะหหนังสือธรรมะจากวัดสุนันทวนาราม  อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี 

3. วิทยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความพึงพอใจในความสัมพันธ
ระหวางมารดากับบุตรสาววัยรุน” (2548)  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

บทความ 

1. บทความวิชาการ และนําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การศึกษาทั่วไป
กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ศึกษาโดย
เปรียบเทียบกับประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ คณะครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 
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2. บทความวิชาการ และนําเสนอบทความวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การศึกษาทั่วไปใน
สหรัฐอเมริกา  สิงคโปร และมาเลเซีย” ในการประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไป
ระดับชาติ ของเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5  ในระหวางวันที่ 
22 – 23 มีนาคม 2553  ณ โรงแรม มารวยการเดนท กทม.  

3. บทความวิชาการนานาชาติ  และนําเสนอบทความนานาชาติ  เรื่อง “The 
development of students’ motivation in General Education Course” ตีพิมพใน
หนังสือประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ IHERD ในเดือน กรกฎาคม 2552 ณ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

4. บทความวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรและรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยฮารวารด”  ตีพิมพในวารสารการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ฉบับที่ 
1 ปที่ 1 ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2553 

5. บทความวิชาการเรื่อง “การพัฒนาแรงจูงใจของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป”  ตีพิมพในวารสารการศึกษาทั่วไปแหงประเทศไทย ฉบับที่ 1 ปที่ 1 
ประจําเดือน มกราคม – มิถุนายน 2553 

 

ปจจุบันดํารงตําแหนง เลขานุการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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