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บทคัดยอ 
การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวาง

การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 385 คน สุมตัวอยางแบบแบงชั้น เก็บ
ขอมูลดวยแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดานความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดคาดัชนี
ความตรงเชิงเน้ือหาเทากับ 0.93 และตรวจสอบความเชื่อมั่นดวยสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเทากับ 0.95 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบวาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษา ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวนใหญ อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.65, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ทัศนคติท่ีอยูในระดับท่ีเห็นดวยมากท่ีสุด คือ การอยูกันกอนสมรสเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากความพึง

พอใจของท้ังสองฝาย ( X = 3.71, S.D. = 0.98) และท่ีเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ ลักษณะท่ีพักอาศัยแบบรวมชายหญิง

เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสมากยิ่งขึ้น ( X = 2.32, S.D. = 0.93) 
คําสําคัญ ทัศนคติ, การอยูรวมกันกอนสมรส 

 

Abstract 
 This descriptive research aimed to study the attitude on behavior of living together 
before marriage during the study of bachelor students, Songkhla Rajabhat University. The 
sampling included bachelor students, Songkhla Rajabhat University is the year 20155 385 samples 
was selected by stratified random sampling. Data were collected using a questionnaire. The 
instrument’s content validity was confirmed by experts, giving a content validity index of 0.93. 
Reliability was examined using Cronbach’s alpha coefficient, yielding values of 0.95. Descriptive 
statistics were used for data analysis. 

The results showed that the attitude on behavior of living together before marriage 
during the study of bachelor students, Songkhla Rajabhat University was moderate level.               

( X = 2.65, S.D. = 0.46) However, when considering in each item found that the most acceptable 
attitude was the living together before marriage behavior caused from satisfaction of the couple     

( X = 3.71, S.D. = 0.98), and the least acceptable attitude was nature of habitation which 

encouraged factor for increase living together before marriage behavior ( X = 2.32, S.D. = 0.93). 
Keyword: attitude, living together before marriage 
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บทนํา 
สังคมไทยปจจุบันมีการเปดรับกระแสความคิดและวัฒนธรรมตาง ๆ เขามาอยางกวางขวาง คนในสังคมมี

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองเพ่ือใหทันตอยุคสมัย จนหลงลืมวัฒนธรรมไทย คําสอนและศีลธรรมอันดีงามท่ีเคย
เปนภูมิคุมกันสังคมในอดีต  ท่ีเห็นปรากฏชัดไดแก การแสดงออกถึงความรัก การมีเพศสัมพันธ และการสมรส            
ในอดีตเมื่อหนุมสาวเกิดความรักใครชอบพอกัน การสมรสหรือการแตงงานจะเกิดขึ้นตามครรลองจารีตประเพณีของ
สังคม แตปจจุบันไดเกิดปรากฏการณทางสังคมรูปแบบใหม คนในสังคมมีพฤติกรรมและคานิยมในการใชชีวิตอยู
รวมกันกอนสมรสมากขึ้นมองขามความสําคัญของประเพณีไทยเดิม (ประสงคศักดิ์ เจนกิจจาไพบูลย, 2555) 

ในเอเชียเร่ิมมีปรากฏการณการอยูรวมกันกอนสมรสต้ังแตปลายทศวรรษท่ี 1990 พบในประเทศท่ีพัฒนา
แลวอยาง เชน ญ่ีปุน (ชาย โพธิสิตา, 2552) และจากการศึกษาในประเทศไทยพบวาการใชชีวิตอยูรวมกันฉันทสามี
ภรรยาของคูชายหญิงท่ียังไมไดสมรสกันน้ันมีปรากฏขึ้นมานานแลวและมีแนวโนมเกิดปรากฏการณน้ีสูงขึ้นเร่ือยๆ 
จากการศึกษาพบวาในจํานวนคูหญิงชายท่ีใชชีวิตคูรวมกันมีเพียงรอยละ 52 เทาน้ันท่ีมีการจดทะเบียนสมรส
(ปญญฎา ประดิษฐบาทุกา, 2552) นอกจากน้ีการสํารวจมุมมองเร่ืองความรักและการเลือกคูของคนในยุคปจจุบัน 

พบวา คนไทยรอยละ 66.9 มีทัศนคติในเชิงเห็นดวยกับการใชชีวิตอยูรวมกันกอนสมรส ซ่ึงในจํานวนน้ีมีรอยละ 30.2 
เปนเพศหญิง โดยรอยละ 44.3 ใหเหตุผลวาเปนเร่ืองท่ีดีจะไดเรียนรูนิสัยใจคอกันกอนท่ีจะสมรส ขณะท่ีรอยละ 22.6 
ระบุวาไมใชเร่ืองแปลกเพราะสมัยน้ีใครๆ ก็ทํากัน และรอยละ 33.1 ไมเห็นดวย โดยใหเหตุผลวาเสี่ยงท่ีจะเกิดปญหา
ตามมา เชน ตั้งครรภ ทําแทง และขัดตอวัฒนธรรมไทย (ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2554) ในยุคปจจุบันเรา
สามารถพบเห็นพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสไดในสังคมท่ัวไปโดยเฉพาะอยางยิ่งตามมหาวิทยาลัยท้ังน้ี
เนื่องจากพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสกลายเปนคานิยมแบบใหมในกลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ระดับอุดมศึกษา บุคคลในกลุมน้ีเปนกลุมท่ีอยูในชวงการเปลี่ยนผานจากวัยเด็กสูวัยผูใหญเปนระยะท่ีมักมีเร่ืองรัก
ใครท้ังในชายและหญิงมีความสนใจในเร่ืองเพศ สนใจตอเพศตรงขาม อยากมีคูรัก มีความอยากรูอยากลอง เปนวัยท่ี
มีความเสี่ยงทางเพศมากท่ีสุด (ชาย โพธิสิตา, 2552) พฤติกรรมทางเพศในชวงวัยท่ีกลาวมาขางตนบวกกับสภาพ
สังคมในปจจุบันสงผลทําใหทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยในอดีต จาก
ผลการวิจัยของวรา เหลืองชัยกุล (2556) พบวานักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษารอยละ 67 ยอมรับการ
อยูรวมกันโดยไมหวังท่ีจะสมรสกันในอนาคตมากขึ้น และงานวิจัยโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนราย
จังหวัดกับการสํารวจคานิยมและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุนพบวาวัยรุนระดับอาชีวะ ระดับอุดมศึกษารอยละ 36 
ยอมรับวาเคยมีเพศสัมพันธแลว และกวารอยละ 50ยอบรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักเรียน นักศึกษา และ
เกือบรอยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีระบุวาตนยังไมเคยมีเพศสัมพันธ แตคิดวาจะมี
เพศสัมพันธกอนจบสถานศึกษาท่ีตนศึกษาอยูในปจจุบัน (เครือขายวิจัยดานเด็กและการศึกษา, 2554) 

การศึกษาขอมูลในขางตนพบวาสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะคานิยมในเร่ืองเพศของกลุมวัยรุนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงไป มีพฤติกรรมการปลอยเน้ือปลอยตัวมักมีเพศสัมพันธกันอยางงายๆ เมื่อมีความพอใจ และมี
ทัศนคติทางบวกยอมรับตอการมีเพศสัมพันธและการอยูรวมกันกอนสมรสเพ่ิมสูงขึ้นอยางนากลัว ท่ีนาเปนหวงคือ 
พฤติกรรมดังกลาวจะสงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมากมายเชน ปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค 
ปญหาการทําแทง ปญหาเด็กถูกทอดท้ิง ซ่ึงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองนอกจากน้ีแลวปญหาการต้ังครรภใน
วัยรุนกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีคาใชจายเฉลี่ย 119,998 - 324,928 บาท โดยรวมแลวจะทําใหประเทศ
ไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจประมาณปละ 14,000 ลานบาท (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558) 
รวมถึงการอยูรวมกันกอนสมรสยังสงผลใหเกิดปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธอีกดวย จากการศึกษาของสํานัก
อนามัยเจริญพันธ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2557) พบอัตราการปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน
วัยรุนและเยาวชนอายุ 15 - 24 ป มีแนวโนมสูงขึ้น ในป พ.ศ. 2555 พบอัตราการปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
93.40ตอแสนประชากรอายุ 15 - 24 ป และนอกจากปญหาท่ีไดกลาวมาในขางตนแลวยังคงมีปญหาอื่นๆ ท่ีเปน
ปญหาทางสังคมท่ีมีความสําคัญ มีตนเหตุมาจากการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษา ของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา จากการศึกษาสถิติในขางตนสามารถคาดการณสถานการณในอนาคตไดวาปญหาตางๆ มีแนวโนม
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เพ่ิมสูงขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีบริบทท่ีเปนสถาบันอีกหนึ่งสถาบันท่ีมีหนาท่ีผลิตบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษามีสิ่งแวดลอมท่ีคลายคลึงกับสถาบันอื่น ๆ  จึงเปนท่ีมาท่ีนํามาซ่ึงการศึกษาวิจัยทัศนคติตอพฤติกรรม
การอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือศึกษา
ทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสงขลา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ             

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 

เร่ืองเพศเปนเร่ืองท่ีมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก การมีความรูความเขาใจท่ีถูกตอง
ในเร่ืองเพศเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหมนุษยน้ันมีสุขภาพจิตดี จากการศึกษาวิถีการดําเนินชีวิตคู และการเลือกคูครองของ
คนอเมริกันชวงป ค.ศ. 1980 คนอเมริกันเชื่อมั่นวาถาไดทดลองแตงงาน (Trial Marriage) หรืออยูรวมกันกอนการ
สมรส มีผลทําใหชีวิตสมรสมั่นคง เชื่อวาการอยูรวมกันกอนสมรสจะทําใหเกิดความเขาใจ และมีทัศนคติท่ีเปนจริงตอ
การดําเนินชีวิตคูมากยิ่งขึ้น การอยูรวมกันกอนการสมรสจึงกลายเปนสวนหน่ึงในวัฏจักรชีวิตของคนอเมริกันซ่ึงขัด
ตอวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทย สังคมไทยยังคงคุนเคยตอการดําเนินชีวิตท่ีเปนไปตามกรอบขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามวัฏจักรชีวิตท่ีคลายคลึงกับนักสังคมศาสตรไดกลาวไวคือ ทุกอยางตองเปนไปอยางถูกตองตามบรรทัด
ฐานของสังคม เชน ชายไทยเมื่อบรรลุนิติภาวะตองบวชเรียนกอนสมรส การสมรสตองมีการสูขอตามประเพณีไทย 
และมีการจดทะเบียนสมรสใหเปนท่ีรับรูในสังคมของการอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา แตในปจจุบันพฤติกรรมการใช
ชีวิตคูในวัยเรียนถือเปนเร่ืองท่ีปกติของกลุมวัยเรียน สวนใหญจะเกิดขึ้นเมื่อเร่ิมเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
เน่ืองจากเด็กมีความอิสระเพ่ิมมากขึ้น มีความอยากรูอยากลอง จนบางคร้ังทําใหขาดความย้ังคิดตอการมีเพศสัมพันธ
ท่ีอาจสงผลตอปญหาการต้ังครรภไมพึงประสงค ปญหาการทําแทงในคลินิกเถื่อน และปญหายาเสพติด (กรรณิการ 
พรเจริญทรัพย, 2550) จากท่ีไดกลาวมาในขางตนจะเห็นวาปรากฏการณการใชชีวิตคูอยูรวมกันกอนสมรสใน
ระหวางการศึกษาน้ันมีเพ่ิมสูงขึ้นและเปนเร่ืองท่ีนาวิตกในสังคมเร่ืองหน่ึงท่ีควรแกไข 

การแบงประเภทหรือลักษณะของการอยูรวมกันกอนสมรสมีหลายแบบ ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเกณฑท่ีเลือกจะ
ศึกษา ในท่ีน้ีจะกลาวถึงประเภทของลักษณะการอยูรวมกันกอนสมรสตามลักษณะแรงจูงใจ (Motivation) และ
เปาหมาย (Goal) ของการอยูรวมกันซึ่งสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะดังน้ี  

1. อยูดวยกันเพ่ือความอบอุนใจ (Linus-blanket) เปนความสัมพันธในลักษณะท่ีตองการใครสักคน 
(anyone) ท่ีทําใหรูสึกปลอดภัยหรือพ่ึงพาได ซึ่งจะเกิดขึ้นแบบชั่วคร้ังชั่วคราวเวลาสั้นๆ ท้ัง 2 ฝายไมไดผูกพันกัน
อยางแทจริง เมื่อความสัมพันธสิ้นสุดลงตางก็ไมไดรูสึกเจ็บปวดหรือเศราใจมากมายนัก 

2. อยูดวยกันเพ่ือความอิสระ (Emancipation) เปนการอยูรวมกันเพ่ือตองการไดรับความเปนอิสระจาก
การควบคุมของพอแม ผูปกครอง และตอตานคานิยมประเพณี รวมท้ังแสดงใหเห็นวาพวกเขามีอิสระสามารถเลือก
ทางเดินชีวิตได แตความสัมพันธเชนน้ีผูกระทําจะรูสึกผิด (Guilt) ตอการไมยอมรับของพอแม ซ่ึงจะทําใหเลิกกันใน
ท่ีสุด 

3. อยูดวยกันเพ่ือความสะดวกสบาย (Convenience) เปนความสัมพันธท่ีท้ัง 2 ฝายตางไดรับประโยชน
จากการอยูรวมกัน ไมวาจะเปนดานการมีเพศสัมพันธ ดานการเงิน คือประหยัดคาใชจาย และการมีเพ่ือนคูคิด แต
โดยมากแลวลักษณะความสัมพันธแบบน้ีจะเปนแบบท่ีฝายชายไดเปรียบ (Exploitive) มากกวาจะเปนการได
ประโยชนอยางเทาเทียมกัน 

4. อยูดวยกันเพ่ือทดสอบความสัมพันธ (Testing) ท้ัง 2 ฝายมีความสัมพันธท่ีมั่นคงตอกันแลว และ
วางแผนท่ีจะแตงงานกันในอนาคต เปนการทดลองอยูรวมกันกอนท่ีจะมีการแตงงานกัน (Trial Marriage) เพ่ือดูวามี
ความพรอมแคไหน ไปกันไดหรือไม และโดยมากแลวผูหญิงตองการท่ีจะไปถึงขั้นการแตงงานมากกวาผูชาย 
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หากตองการจัดประเภทใหมตามความมั่นคง (Stability) ของความสัมพันธสามารถแบงได ดังน้ี             
1) ความสัมพันธแบบชั่วคราว (Temporary or Casual Relationships) มีเหตุผลของการอยูรวมกันเพียงเพ่ือการ
ไดรับประโยชนหรือความสะดวกสบายบางอยางรวมกัน, 2) ความสัมพันธแบบคูควง(Going together) คือ ท้ัง 2 
ฝายมีความรักความผูกพันทางอารมณซึ่งกันและกัน แตไมไดวางแผนท่ีจะแตงงานกันในอนาคต ความสัมพันธจะ
ยาวนานแคไหนขึ้นอยูกับความพอใจของท้ัง2 ฝาย,3) ความสัมพันธในชวงเปลี่ยนผาน (Transitional) เปนการอยู
รวมกันเพ่ือเตรียมความพรอมกอนท่ีจะมีการแตงงานกันตอไป, และ 4) ทางเลือกของการแตงงาน (Alternative to 
Marriage) คือการอยูรวมกันเหมือนกับคูสามีภรรยาท่ีแตงงานกัน แตไมไดมีพิธีการแตงงานหรือการจดทะเบียน
สมรสกัน (โสพิน หมูแกว, 2544) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 
385 คน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 1 - 4 

ภาคปกต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 10,092 คน  
 1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 

1 - 4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 385 คน ซ่ึงคํานวณตามสูตรของ 
Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และสุมกลุมตัวอยางแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยใช
คณะและชั้ นป เปนชั้ นของการแบ ง และคิดจํานวนกลุ มตั วอย างตามสัดส วนประชากรในแต ละชั้ น 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556)  
 
 2. เคร่ืองมือ 
  แบบสอบถามทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ขอ ไดแก อายุ เพศ ศาสนา คณะท่ีศึกษา ชัน้
ปท่ีศึกษา สถานท่ีพักอาศัย และบุคคลท่ีพักอาศัยดวยปจจุบัน 
  ตอนท่ี 2 ทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 50 ขอ ประกอบดวยความขอเชิงลบ 
25 ขอ และความขอเชิงบวก 25 ขอ  
  
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน  
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 4. การวิเคราะหขอมูล 
  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูป และใชสถิติพ้ืนฐานใน
การคํานวณ ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 67 มีอายุอยูระหวาง18 – 20 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 56.62 รองลงมามีอายุอยูระหวาง 21– 23 ป และ
27 - 29 ป คิดเปนรอยละ 41.82 และ 0.26 ตามลําดับ  กลุมตัวอยางสวนใหญนับศาสนาพุทธเปนหลัก รองลงมา
เปนศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต คิดเปนรอยละ 52.47, 47.01 และ 0.52 ตามลําดับ สังกัดคณะวิทยาการ-
จัดการมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 33.77 สวนใหญกําลังศึกษาอยูในชั้นปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 37.14 รองลงมาคือชั้นปท่ี 
2 คิดเปนรอยละ 23.90 และนอยท่ีสุดคือ ชั้นปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 17.92 นักศึกษาสวนใหญพักอาศัยอยูตาม
หอพัก/อพารทเมนทรวมชาย – หญิง รองลงมาเปนบานเชา และอพารทเมนทแยกชาย – หญิงคิดเปนรอยละ 
29.87, 28.57 และ 21.56 ตามลําดับ โดยพักอาศัยอยูกับเพ่ือนเพศเดียวกันมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.32 
รองลงมา คือ พักอาศัยอยูกับบิดา - มารดา คิดเปนรอยละ 16.62 และพักอาศัยอยูกับเพ่ือนตางเพศนอยท่ีสุด              
คิดเปนรอยละ 0.78 

ผลการศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา ประเด็นท่ีกลุมตัวอยางมีการเห็นดวยมากท่ีสุด (เห็นดวยอยางย่ิง) คือ 
เพศชายเปนเพศท่ีควรใหเกียรติเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.11 รองลงมา คือ สถาบันครอบครัวตองทําหนาท่ีปลูกฝง
เร่ืองศีลธรรมใหแกเด็ก คิดเปนรอยละ 58.96 สวนประเด็นท่ีกลุมตัวอยางไมเห็นดวยมากท่ีสุด (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) 
คือ การอยูรวมกันกอนสมรสจะสงผลดีมากกวาผลเสีย คิดเปนรอยละ 16.36 รองลงมา คือ คิดวาวัยของตนเปนวัยท่ี
เหมาะสม เพียงพอกับการอยูรวมกันกอนสมรส คิดเปนรอยละ 16.10  

ผลการศึกษาระดับทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอเร่ืองดังกลาวอยูในระดับปาน
กลาง(��= 2.65, S.D. = 0.46)ท้ังน้ีหากพิจารณาเปนรายขอพบวา ยังมกีลุมตัวอยางท่ีมีทัศนคติท่ีเห็นดวยและไมเห็น
ดวยตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษา โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติท่ีเห็นดวยกับ
การอยูรวมกันกอนสมรสวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากความพึงพอใจของท้ัง 2 ฝายมากท่ีสุด (��= 3.71, S.D. = 0.98) 
รองลงมามีทัศนคติท่ีเห็นดวยวาความเปนอิสระจากพอแมเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรส
มากยิ่งขึ้น (X� = 3.67, S.D. = 1.01) สวนระดับทัศนคติท่ีไมเห็นดวยมากท่ีสุดคือ ลักษณะท่ีพักอาศัยแบบรวมชาย
หญิงเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสมากยิ่งขึ้น (��= 2.32, S.D. = 0.93) รองลงมาอีก
ประเด็นหน่ึงท่ีไมเห็นดวยคือการอยูรวมกันกอนสมรสเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสม ขัดตอสังคมและวัฒนธรรมไทย                
(��= 2.28, S.D. = 1.14) 

ผลการศึกษาระดับทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน พบวาสวนใหญมีทัศนคติตอเร่ืองดังกลาว
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.06 และมีทัศนคติไมเห็นดวยตอพฤติกรรมดังกลาว คิดเปนรอยละ 24.68  
โดยมีสวนนอยเทาน้ันท่ีมีทัศนคติอยูในระดับเห็นดวย คิดเปนรอยละ 0.26  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติตอเร่ือง
ดังกลาวอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.06 พิจารณาเปนคาเฉลี่ย 2.65 (S.D. = 0.46) ท้ังน้ีสอดคลองกับ
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แนวคิดของศรีสุรางค บรรหาร (2557) ท่ีกลาววา คานิยมของคนไทยในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
โดยเฉพาะคานิยมเก่ียวกับพฤติกรรมความสัมพันธทางเพศระหวางเพศชาย - หญิง ท่ีมีการแสดงพฤติกรรม
ความสัมพันธทางเพศอยางเปดเผยและลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น เห็นไดชัดในกลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยู ใน
ระดับอุดมศึกษา ท้ังน้ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปนบุคคลท่ีกําลังอยูในระดับอุดมศึกษา เปนวัยท่ีอยู
ในชวงการเปลี่ยนผานจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ เปนระยะท่ีมักมีเร่ืองรักใคร มีความสนใจในเร่ืองเพศ สนใจตอเพศตรง
ขาม มีความอยากรูอยากลอง ถือเปนวัยท่ีมีความเสี่ยงทางเพศมากท่ีสุด จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชวงวัยบวก
กับคานิยมของคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีทัศนคติท่ียอมรับตอ
พฤติกรรมดังกลาวมากยิ่งขึ้น ถึงแมวาผลการวิจัยจะอยูระดับปานกลางแตท้ังน้ีก็ถือวาอยูในระดับท่ีคอนขางเสี่ยงท่ี
จะเห็นดวยมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีความสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ พรเจริญทรัพย (2550) 
ศึกษาความคิดเห็นตอการใชชีวิตคูกอนสมรสของนิสิตคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการวิจัย
พบวา นิสิตคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เห็นดวยกับการใชชีวิตคูกอนสมรสอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของนิติยา อิธิเสน (2553) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนครท่ีมีตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางศึกษา ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนครมีทัศนคติตอพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางศึกษาอยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
68 เหตุท่ีผลการศึกษาวิจัยมีความสอดคลองกันท้ังน้ีอาจเน่ืองดวยผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยในบริบทท่ีมีความคลายคลึง
กันท้ังในดานของสภาพแวดลอมท่ีเปนสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาเหมือนกัน เลือกศึกษาในกลุมตัวอยางท่ีมี
ลักษณะเหมือนกัน คือเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ท้ังน้ีนักศึกษาอาจมีความรูและ
ประสบการณอยูในระดับท่ีไมแตกตางกัน รวมถึงอาจมีลักษณะการใชชวีิตท่ีมีความคลายคลึงกัน มีรูปแบบท่ีพักอาศัย
เหมือนกัน จึงเปนเหตุใหผลการวิจัยมีความสอดคลองกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ทัศนคติอยูในระดับท่ีเห็นดวยกับการอยูรวมกันกอนสมรสวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากความพึงพอใจของท้ัง 2 ฝาย 
มากท่ีสุด พิจารณาเปนคาเฉลี่ย 3.71 (S.D. = 0.98) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศรีสุรางค บรรหาร (2557) ท่ีกลาว
วาพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสเปนพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจากความพึงพอใจและความยินยอมของท้ัง 2 ฝาย 
นักศึกษาสวนใหญท่ีมาศึกษาอยูในร้ัวมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตองจากครอบครัวมาอยูเพียงลําพัง อาจเกิด
ความรูสึกโดดเด่ียว ขาดท่ีพ่ึงในยามยาก จึงมีความรูสึกวาตองการใครสักคนหน่ึงท่ีรักและเขาใจตนสามารถเปนท่ีพ่ึง
ใหแกตนไดในยามท่ีมีปญหา การมีคนรักทําใหนักศึกษารูสึกอบอุนใจ รูสึกมีท่ีพ่ึง ดังน้ันการไดอยูรวมกันกับคนรักทํา
ใหรูสึกปลอดภัย อบอุนใจมากย่ิงขึ้น นักศึกษาจึงเลือกท่ีจะอยูรวมกันกับคนรักในขณะท่ีกําลังศึกษามากย่ิงขึ้นซึ่งการ
ตัดสินใจอยูรวมกันกอนสมรสในขณะท่ีกําลังศึกษาของนักศึกษาเปนพฤตกิรรมท่ีเกิดจากความพ่ึงพอใจของท้ัง 2 ฝาย 
ท้ังน้ีเนื่องดวยท้ัง 2 ฝายตางไดรับประโยชนจากการอยูรวมกัน ไมวาจะเปนดานความรูสึกท่ีมีเพ่ือนคูคิดท่ีเปนท่ีพ่ึง
ของกันและกัน ซ่ึงมีสอดคลองกับงานวิจัยของโสพิน หมูแกว (2544) รองลงมาเห็นดวยวาความเปนอิสระจากพอแม
เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสมากย่ิงขึ้น พิจารณาเปนคาเฉลี่ย 3.67 (S.D. = 1.01) ความ
แตกตางระหวางเพศและชวงอายุมีผลตอการรับรูขาวสารและการใหความสําคัญในเร่ืองเพศ วัยรุนเปนวัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานสรีระและอารมณ มีความอยากรูอยากลอง ตองการความเปนอิสระจาก
การถูกควบคุมเห็นไดชัดในกลุมเพศชาย กาวแรกของชีวิตนักศึกษาท่ีไดเขามาเรียนในระดับอุดมศึกษาชีวิตก็เร่ิมมี
ความเปนอิสระเพ่ิมมากขึ้น อิสระจากการถูกควบคุมจากพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย เชนเดียวกันกับการเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษามีความเปนอิสระสามารถเลือกทางเดินชีวิตในแบบของตนตาม
ความตองการท่ีอยากรูอยากลองโดยปราศจากการถูกควบคุมโดยพอแม ซ่ึงความอยากรูอยากลอง รวมถึงความเปน
อิสระและคานิยมของสังคมท่ีเปลี่ยนไปดังท่ีกลาวในขางตน เปนผลทําใหนักศึกษามีการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมมากยิ่งขึ้นเชน การมีความสัมพันธทางเพศกอนสมรส ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสมมารถ ศรีราณี และ
คณะ(2549) สวนระดับทัศนคติท่ีไมเห็นดวยมากท่ีสุดคือ ลักษณะท่ีพักอาศัยแบบรวมชายหญิงเปนปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสมากย่ิงขึ้น พิจารณาเปนคาเฉลี่ย 2.32 (S.D. = 0.93) ลักษณะท่ีพักอาศัย
แบบรวมชาย - หญิง มักกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธท่ีเร็วขึ้น เน่ืองจากไมมีขอจํากัดในเร่ืองเพศสําหรับการพักอาศัย 
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เปนการเปดโอกาสใหเพศตางกันไดอยูรวมกันแตในบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากลับมองวา
ลักษณะท่ีพักอาศัยไมไดเปนขอจํากัดสําหรับพฤติกรรมดังกลาว ท้ังน้ีตางฝายตางอาจมีหอพักเปนของตัวเอง แตจะ
มาคางดวยกันในบางคร้ัง ถือเปนขั้นการอยูรวมกันกอนสมรสเปนคร้ังคราว สอดคลองกับงานวิจัยของโสพิน หมูแกว 
(2544) รองลงมาอีกประเด็นหนึ่งท่ีกลุมตัวอยางมีทัศนคติตอพฤติกรรมดังกลาวอยูในระดับท่ีไมเห็นดวยคือ การอยู
รวมกันกอนสมรสเปนเร่ืองท่ีไมเหมาะสม ขัดตอสังคมและวัฒนธรรมไทย พิจารณาเปนคาเฉลี่ย 2.28 (S.D. = 1.14)
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวนใหญเปนเพศหญิง เพศหญิงเปนเพศท่ีถูกอบรมสั่งสอน
ใหรูจักสํารวมในเร่ืองเพศและรักนวลสงวนตัว นอกจากน้ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีศาสนาเปนท่ียึด
เหน่ียวของจิตใจ หลักคําสอนของศาสนาขัดเกลาใหนักศึกษามีความประพฤติดีไมประพฤติในพฤติกรรมท่ีผิดศีล ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของวรา เหลืองชัยกุล (2556) ท่ีกลาวา แมวาวัยรุนและสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะ
ยอมรับหรือมองวาการอยูรวมกันกอนสมรสเปนเร่ืองท่ีปกติ เปนเร่ืองท่ียอมรับได และเปนสิทธิท่ีเทาเทียมกันระหวาง
ชายและหญิง แตหากมองตามแนวคิดบรรทัดฐานเร่ืองเพศ (Sexuality Norm Concept) กลับพบวา พฤติกรรมทาง
เพศของผูหญิงถูกจํากัดอยูในกรอบบรรทัดฐานแบบประเพณีนิยม การอยูรวมกันกอนสมรสจะถือเปนพฤติกรรมท่ี
เสียหายและละเมิดความเชื่อ ผูหญิงจะไดรับการอบรมใหระมัดระวังและสํารวมในเร่ืองเพศมากกวาเพศชาย  
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการศึกษาวิจัยไปใช 

 ผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายควรรณรงค/สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับการอยูรวมกัน
กอนสมรสในระหวางการศึกษา โดยใหเล็งเห็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการอยูรวมกันกอนสมรสใน

ระหวางการศึกษา เพ่ือทราบปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดทัศนคติตอเร่ืองดังกลาวนําไปใชสําหรับเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาตอไป 

2.2 มีการศึกษาวิจัยเชิงลึก เก่ียวกับปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการอยูรวมกันกอนสมรสในระหวางการศึกษา 
เพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้น พรอมหาทางแกไขตอไป 
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