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การศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนการสํารวจองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของผูหญิงไทย ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนิสิตหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานจากนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2552  องคประกอบที่

ศึกษาแบงเปน 3 ดาน คือ ดานสวนตัว ไดแก  อายุ  (X1) บุคลิกภาพ (X4) อัตมโนทัศน(X5)  ระดับเงินเดือน

(รายได) (X2) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน (X7) ดานครอบครัว 

ไดแก ความคาดหวังของผูปกครอง (x8) ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว (X9) สัมพันธภาพระหวางนิสิต

กับสมาชิกในครอบครัว ( x10) ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X3)  และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและ

ทางการทํางาน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา( x11) สัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน ( x12  )  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนนิสิตหญิงไทยที่ยังไมแตงงาน จากนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2552  จํานวน 300 คน ซ่ึงไดจากการสุมอยาง

งายจากประชากร เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมุติฐาน ไดแก การวิเคราะหหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน และ ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 

 ผลวิจัยสรุปไดดังนี้ 

  1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก อายุ  (X1) ความคาดหวังของผูปกครอง (x8) 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว ( x10) สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา( x11)  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน ( x12  ) และองคประกอบที่มี

ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 มี 1 องคประกอบ ไดแก ระดับเงินเดือน(รายได) (X2) 



   2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 1 องคประกอบ ไดแก บุคลิกภาพ (X4) 

   3. องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย มี  

5 องคประกอบ ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X3) อัตมโนทัศน(X5) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน (X7) และ ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว (X9)     

   4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01  มี  5 องคประกอบโดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหา

องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา( x11) 

ความคาดหวังของผูปกครอง(x8)  อายุ(X1) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6)และ สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

เพื่อนและเพื่อนรวมงาน( x12) ซ่ึงทั้ง 5 องคประกอบ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ไดรอยละ  33.60  ซ่ึงนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียน

เปนสมการไดดังนี้                                                                 

       4.1 สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 

    Ŷ =  1.323 +  .431 X11 +.361 X8 +.221 X1 -.196 X6 + .020 X12 

          4.2  สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยในรูปคะแนนมาตรฐาน   

ไดแก  

     Z = . .326 X11+ .298 X8 + .214 X1 -.205 X6+ .163 X12 
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  The purpose of this research was to study the components influencing Thai women ‘ s 

decision making toward marriages of student in Master degree program in  academic year 

2008 of Srinakharinwirot University in Bangkok. The components were divided in to  

3 dimension; first of them were personal factors: age ( X1 ) personality (X4 ) self-concept ( X5 ) 

income (X2 ) self-esteem (X6 ) and achievement motivation (X7 ), second of them were family 

environment factors: expectancy of parents (X8) responsibility of family (X9) interpersonal 

relationship between students and their families membership (X10 ) and Family income (X3), third 

of them were working environment factors: interpersonal relationship between students and 

their employer (X11) interpersonal relationship between students and their peer group  (X12). 

  The samples of 300 were student in Master degree program in  academic year 2008 

of Srinakharinwirot University in Bangkok. All of them were single. They were simple random 

sampling from populations. The research instrument were questionnaires of the components 

influencing Thai women ‘ s decision making toward marriages. The data were analyzed by the 

Person Product Moment Correlation Coeffient and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

  The results were as follows:   

      1. There were significantly positive correlation among Thai women ‘ s decision 

making toward marriages and 5 factors ; age ( X1 ) expectancy of parents (X8) interpersonal 

relationship between students and their families membership (X10 ) interpersonal relationship 

between students and their employer (X11) interpersonal relationship between students and their 



peer group  (X12) at .01 level.  Beside , there was significantly positive correlation among Thai 

women ‘ s decision making toward marriages and 1 factor ; income (X2 ) at .05 level. 

      2. there was significantly negative correlation among Thai women ‘ s decision 

making toward marriages and 1 factor ; personality (X4 ) at .01 level. 

      3. There were no significantly correlation among Thai women ‘ s decision making 

toward marriages and 5 factors ; Family income (X3) self-concept ( X5 ) self-esteem (X6 ) 

achievement motivation (X7 )  responsibility of family (X9).  

      4. There were 5 factors significantly affecting  Thai women ‘ s decision making 

toward marriages that ranking from the most to the least affectors were as follows ; interpersonal 

relationship between students and their employer (X11) expectancy of parents (X8) age ( X1 ) 

self-esteem (X6 ) and interpersonal relationship between students and their peer group  (X12) at 

.01 level. These 5 factors could predicted Thai women ‘ s decision making toward marriages 

about percentage of 33.60 . 

     5. The significantly predicted equations of Thai women ‘ s decision making toward 

marriages were as follows:   

      5.1 The predicted equation in term of raw score were :  

         Ŷ =  1.323 +  .431 X11 +.361 X8 +.221 X1 -.196 X6 + .020 X12  

         5.2 The predicted equation in term of standard score were :  

     Z = . .326 X11+ .298 X8 + .214 X1 -.205 X6+ .163 X12 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จผลตามความมุงหมายไดนั้น ผูวิจัยตองขอกราบขอบพระคุณ  

รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง เปนอยางยิ่ง ต้ังแตเร่ิมตนที่ตัดสินใจเปนอาจารยที่ปรึกษาของผูวิจัยและให

คําปรึกษาอยางตอเนื่อง เสียสละแรงกายแรงใจชวยแกไขขอบกพรองตางๆ สําคัญที่สุด คือ ความรูและ

กําลังใจที่มีใหผูวิจัยอยางมาก ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดภายใตสถานการณที่กดดัน ผูวิจัยรูสึก

ซาบซึ้งในความกรุณาเปนที่สุด รองศาสตราจารย เวธนี กรีทอง ไดสอนใหผูวิจัยตระหนักถึงบทบาทความ

เปนครู ที่มีความเมตตาตอลูกศิษยเสมอ ซ่ึงผูวิจัยจะยึดถิอเปนแบบอยางในการดําเนินชิวิตตลอดไป  

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ พงษโสภา และผูชวยศาสตราจารย ไพศาล 

อ๋ันประเสิรฐ ซ่ึงไดใหคําแนะนํา ขอคิดเห็นในการวิจัย ส่ิงที่ตองแกไขปรับปรุง และไดกรุณารับเปนกรรมการ

ในการสอบและใหคําแนะนําอยางดียิ่ง  

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล ผูชวยศาสตราจารย วิไลลักษณ  

พงษโสภา และดร.สกล วรเจริญศรี ที่เปนผูทรงคุณวุฒิชวยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สงเสริมใหงานวิจัย

มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและบรรลุถึงความสําเร็จในทีสุ่ด  

 ขอขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทานที่อบรมส่ังสอน 

ช้ีแนะผูวิจัย ในการเพิ่มพูนองคความรู กระบวนทัศนทางการศึกษา ทําใหขาพเจาไดเขาใจสิ่งตางๆ จาก

ปรากฏการณที่เปนจริงเพ่ิมขึ้น  

 ขอขอบพระคุณ ขอบคุณ เหลากัลยาณมิตรชาวศรีนครินทรวิโรฒที่คอยชวยเหลือเปนกําลังใจให

ตลอดเวลา  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เปดโอกาสทางการศึกษาและเสนทางสายวชิาการ

ใหแกขาพเจา  

 ขอขอบพระคุณพ่ีๆ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย มศว ที่ทํางานดวยหลักบริการเหนือตน ที่ทุมเท

ชวยเหลือนิสิตอยางเต็มที่เปนที่ประจักษ ขอขอบพระคุณ พี่ศรีประไพ วัฒนะรัตน เลขานุการบัณฑิต

วิทยาลัย มศว ที่กรุณาชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานตางๆ กับบัณฑิตวิทยาลัยมาโดย

ตลอด ผูวิจัยจะระลึกถึงอัธยาศัยอันดี ความมีน้ําใจ ชวยเหลือเอ้ืออาทรดุจญาติพี่นอง เอาไวในใจเสมอ  



   ทายที่สุดนี้ หากจะมีความดีงามอันใดที่เกิดจากผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยขอมอบบูชา แด คุณแม ที่

เปนที่รักดั่งดวงใจ และ ขอมอบเปนอาจาริยบูชาแดคณาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให ตลอดจนทุกทาน

ที่มีสวนรวมในการวิจัยคร้ังนี้   

           

                                                                                                เศรษฐา วิทิตวงศ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
  ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เราถือวาครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานที่มีความสําคัญเปนอันดับแรก

ของมนุษยในทุกสังคม วัฏจักรชีวิตครอบครัวของมนุษยนั้นจะเริ่มขึ้นจาก การเขาสูชีวิตครอบครัว ซ่ึง

หมายถึง การแตงงาน ( Marriage) ซ่ึงประกอบไปดวยกระบวนการทางสังคมที่สําคัญซึ่งมากอนการรวม

ครอบครัว คือ การมีคูครอง ( Mate Selection ) การเลือกคูครองจะเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหชีวิตสมรส

ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังนั้น การเลือกคูครองที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสม จะเปนการวางรากฐาน

ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงและมีความสุข ( รุจิเลข แพทยคุณ. 2548: 1) 

  การเลือกคูครองนับวาเปนเร่ืองที่สําคัญมาก เพราะเปนการนําไปสูการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานโดยธรรมชาติทางชีววิทยาของมนุษย ซ่ึงโดยทั่วไปแลวมีวัตถุประสงคท่ีสรางครอบครัวใหมและ

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมรวมกัน บางคนจึงใชเวลาในตัดสินใจที่จะมีคูครองและตัดสินใจเลือก

ที่จะแตงงานนานพอสมควร แตในบางคนไมอาจตัดสินใจที่จะมีคูครองและตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานได

โดยลําพัง มักมีอิทธิพลของสภาพแวดลอมทางสังคมเขามาแทรกแซง ไดแก คานิยม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  ความคาดหวังของผูปกครอง ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

สมาชิกในครอบครัว แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน หรือ การรับรูคุณคาในตัวเอง   

  สังคมไทยในอดีตมีคานิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการคบเพื่อนตางเพศที่ถูกตอง

คือ ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว การกําหนดเลือกคูครองและการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเปนหนาที่ของ

บิดามารดา หรือผูปกครอง แตปจจุบันเมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป การคบเพื่อนตางเพศมีลักษณะ

เปดกวางมากขึ้นและมีเสรีภาพมากขึ้น ผูหญิงไทยจึงมีอิสระเสรีภาพในการคิดและตัดสินใจมากขึ้น การ

เลือกคูครองและตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานจึงมักเปนการสนองตอบความตองการของตนเองมากที่สุด 

โดยการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานขึ้นอยูกับภูมิหลังของแตละคน ซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตามระดับอายุ 

การศึกษา บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน การอบรมเลี้ยงดูที่แตละคนไดรับมาจากครอบครัวและการเจริญสูระดับ

วุฒิภาวะของแตละคน  
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   จากสถิติและการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของสังคมไทย ต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน พบวา คนไทยในรุนหลัง ๆ มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานชาลงกวาคนรุนกอนรวมถึงสัดสวนของ

ผูที่ครองชีวิตโสดมีมากขึ้นกวาเดิม ( ภัสสร ลิมานนท. (2548: 1). ฤาวาชีวิตแตงงานกําลังจะหมด

ความหมาย? : สถานการณเปลี่ยนแปลงภาะสมรสในเอเชีย วารสารประชากรศาสตร ปที่ 21 ฉบับที่ 2 

กันยายน 2548. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)   ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

จากระบบเกษตรกรรมเขาสูระบบอุตสาหกรรม คนมีการศึกษาสูงขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจ

ได รวมถึงคานิยมและทัศนคติของคนรุนใหมที่มีตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานและการตั้งครอบครัว

ภายหลังการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้ลวนแลวแตมีผลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และ

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานทั้งสิ้น  

   ในปจจุบันพบวาปญหาครอบครัวเปนปญหาสังคมที่มีความสําคัญมาก ( วารสารประชากรและ

การพัฒนา ปที่ 25 ฉบับท่ี 1 ต.ค. – พ.ย. 2547 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)  

เพราะเปนปญหาที่เปนเหตุพื้นฐานที่กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกจํานวนมาก เนื่องจากสถาบัน

ครอบครัวเปนสถาบันแรกของสังคมที่ทําหนาที่ผลิต อบรมและสรางสรรคสมาชิกของสังคม หากครอบครัว

มีปญหาก็จะสงผลใหสังคมมีปญหาตามไปดวยอยางแนนอน อยางไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานและสรางครอบครัวอยูรวมกันอาจจะประสบความสําเร็จเปนอยางดีได หากเขาเหลานั้นไดผาน

กระบวนการการเลือกคบเพื่อนตางเพศและการเลือกคูครองที่ดี มีเหตุผลและหลักการที่ดีในการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงาน  

                 จากการสํารวจปญหาเบื้องตนในสถาบันการศึกษาเรื่องการมองชีวิตแตงงาน โดยการ

สัมภาษณหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุต้ังแต  22 – 45 ป จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552  สวนใหญคิดวาการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเปนเรื่องที่ตองไตรตรอง

อยางรอบคอบ  เพราะถาชีวิตการแตงงานลมเหลว  มีการหยารางเกิดขึ้นในอนาคต  จะเปนปญหาทาง

สังคมทั้งตัวหญิงไทยและบุตรที่เกิดมาในอนาคตได 

                 ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย เพื่อนําผลการศึกษาคนความาใชประกอบงานแนะแนวดานการใหคําปรึกษาเชิงรุกโดยการให

ขอมูลท่ีถูกตอง เพ่ือใหผูหญิงไทยสามารถตัดสินใจแตงงานสรางครอบครัวไดอยางดี และมีประชากรที่มี

คุณภาพที่เกิดจากพอแมในวัยเจริญพันธุ 
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ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
   ความมุงหมายของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ ดาน

สภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางานกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

    2. เพ่ือศึกษาองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและ

ทางการทํางานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

    3. เพื่อสรางสมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
   การศึกษาคนควาในคร้ังนี้เปนการสํารวจองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน

สภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของผูหญิงไทย       

เพื่อนําผลการศึกษาคนความาใชประกอบการจัดการแนะแนวใหคําปรึกษาเชิงรุกโดยการใหขอมูลที่ถกูตอง 

เพื่อใหผูหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุต้ังแต  22 – 45 ป จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552สามารถตัดสินใจแตงงานสรางครอบครัวไดอยางดี     

 

ขอบเขตของการศกึษาคนควา 
   1.  ประชากร 
                ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุต้ังแต  22 – 45 ป จาก

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552  จํานวน 599 คน  
    2.  กลุมตัวอยาง 
             กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมแตงงาน อายุต้ังแต 22 – 45 ป จาก

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2552  จํานวน 300 คน ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 ของยามาเน ( Yamane. 1976 : 886 – 887 ) ซ่ึงไดจากการสุมอยางงายจากประชากร 

  ( Simple Random  Samping ) 

 

 

 

 



4 

3. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้
  3.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables)  แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

       3.1.1  องคประกอบดานสวนตัว ไดแก 

                     3.1.1.1  อาย ุ       

                     3.1.1.2  บุคลิกภาพ      

                     3.1.1.3  อัตมโนทศัน      

                     3.1.1.4  ระดับเงินเดือน(รายได) 

                      3.1.1.5  การรับรูคุณคาในตัวเอง     

                   3.1.1.6  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน 

                3.1.2  องคประกอบดานครอบครัว  ไดแก 

                     3.1.2.1  ความคาดหวังของผูปกครอง        

                     3.1.2.2  ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว                   

                     3.1.2.3  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว   

                         3.1.2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

                3.1.3  องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน  ไดแก  

                      3.1.3.1  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา   

                   3.1.3.2 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน  

                 3.2  ตัวแปรตาม ( Dependent Variable ) ไดแก การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
            1.  การแตงงาน หมายถึง การที่ชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่งแสดงตนใหสังคมประจักษวา  เขาทั้ง

สองจะรวมความเปนอยูโดยปฏิบัติตามวิธกีารของกฎหมาย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีใชอยูใน

ทองถิ่นนั้น  และโดยผลแหงการนี้  ทั้งสองฝายยอมเกิดสทิธหินาที่ตอกนัและกนั 

               2. การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  หมายถึง  ความคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงาน  ท่ีเลือกจะใชชีวิตคูกับชายคนหนึ่งโดยปฏิบัติตามวิธีการของกฎหมาย  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ใชอยูในทองถิ่นนั้น  และโดยผลแหงการนี้  ทั้งสองฝายยอมเกิดสิทธิหนาที่ตอกันและกัน 
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                  3.  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  หมายถึง  ส่ิงที่มี 

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  ซ่ึงแบงออกเปน  

3 ดานไดแก  องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ ดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                         3.1  องคประกอบดานสวนตัว ไดแก อายุ บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน  ระดับเงินเดือน

(รายได) การรับรูคุณคาในตัวเอง   และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้     

              อายุ  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแตแรกเกิดจนถึงปจจุบันของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยัง

ไมไดแตงงานตามปฏิทินสากล   

               บุคลิกภาพ  หมายถึง   ลักษณะเฉพาะของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน

ตามที่แสดงออกเพื่อสนองตอสถานการณตางๆในการดํารงชีวิต ทําใหนิสิตมีความเปนเอกลักษณของ

ตนเอง โดยแบงบุคลิกภาพออกเปน 2 แบบ  ซ่ึงผูเขียนไดทําการปรับปรุงแบบสอบถามขึ้นมาใหม โดย

ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของเจนกินส  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                     3.1.2.1  บุคลิกภาพแบบ เอ ไดแก บุคลิกภาพของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทย 

ที่ยังไมไดแตงงานที่รักความกาวหนา ชอบฟนฝาอุปสรรค มีความกาวราว โกรธงาย ชอบทํางานใหประสบ

ความสําเร็จและสัมฤทธิ์ผล ชอบทํางานดวยความรวดเร็ว ไมชอบการรอคอย 

                                 3.1.2.2  บุคลิกภาพแบบ บี ไดแก บุคลิกภาพของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงานที่คอนขางเฉื่อยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรื่อยๆ ไมหวังผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน ไมชอบฝาฟน

อุปสรรคตางๆ อดทนและรอคอยได  

                                 3.1.3  อัตมโนทัศน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงานที่มีตอตนเองในดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดานความสามารถ และดานสังคม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

          3.1.3.1 ดานรางกาย ไดแก ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงานที่มีตอตนเองในดานรูปรางหนาตา น้ําหนัก สวนสูง บุคลิกลักษณะตางๆ และการแตงกาย 

                3.1.3.2  ดานความสามารถ ไดแก ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทย 

ที่ยังไมไดแตงงานทีม่ีตอความสามารถของตนเองในดานกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินชวีิตประจาํวนั 

          3.1.3.3  ดานสังคม ไดแก ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได 

แตงงานที่มีตอการประเมินคาตนเองในดานการเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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3.1.4  การรับรูคุณคาในตัวเอง หมายถึง  ความรูสึกที่นิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยัง 
ไมไดแตงงานมีตอตนเองในทางที่ดี  มีความเขาใจตนเอง  มีอํานาจในการควบคุมตนเอง  มีความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง  ตระหนักในความสามารถ มีคุณคาที่จะทําอะไรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ของตนเอง 

3.1.5  ระดับเงินเดือน ( รายได ) หมายถึง  รายไดรวมที่ไดจากการทํางานทุกทาง 

ของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน   

3.1.6  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน  หมายถึง ความมุงมั่นของนิสิตซึ่งเปน 

หญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานปรารถนาจะทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามมาตรฐานอันสูงสุดหรือ

เปนไปตามที่ผูบังคับบัญชาวางไวในการทํางาน โดยที่บุคคลนั้นไดใชความพยายามอยางเต็มท่ี เมื่อมี

อุปสรรคก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอ 

                         3.2  องคประกอบดานครอบครัว  ไดแก  ความคาดหวังของผูปกครอง ภาระความ

รับผิดชอบตอครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว  ดังรายละเอียดตอไปนี้     

3.2.1 ความคาดหวังของผูปกครอง  หมายถึง  การรับรูของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ 
ยังไมไดแตงงาน  ตอความคิด ความรูสึกของบิดามารดาหรือผูปกครอง ตอเปาหมายที่ต้ังไวสําหรับนิสิต ที่

บิดามารดาหรือผูปกครองตองการใหเปน ตองการที่จะใหนิสิตประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ 

ต้ังไว 

3.2.2 ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว  หมายถึง  งานหรือส่ิงที่นิสิตซึ่งเปน 

หญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  ตองปฏิบัติ และรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัวในแตละเดือน ไดแก การ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย การดูแล บิดามารดา สามีภรรยา บุตรธิดา ญาติพ่ีนอง และการ

รับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในครอบครัว ไดแก คาบาน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท คาอาหาร และและ

คาอาหาร    

                   3.2.3 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับกับสมาชิกในครอบครัว  หมายถึง  การปฏิบัติตน

ของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอบิดามารดาหรือผูปกครอง และ การปฏิบัตติตนของบิดา

มารดาหรือผูปกครองตอนิสิต เพ่ือทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัว  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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                                            3.2.3.1  การปฏิบัติตนของนิสิตตอบิดามารดาหรือผูปกครอง ไดแก การให

ความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และ 

รับผิดชอบตองานบานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดรับมอบหมายใหทํา ทั้งภายในและภายนอกบาน 

เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

                                            3.2.3.2  การปฏิบัติตนของบิดามารดาหรือผูปกครองตอนิสิต  ไดแก การให

ความเปนกันเอง   การใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางาน   การดูแลเอาใจใสและใหความรัก 

ความหวงใย  การใหอภัยและการตักเตือนใหกระทําในสิ่งที่เหมาะสม 

                   3,2,4  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หมายถึง รายไดเฉลี่ยโดยรวมของ

ครอบครัวของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอเดือน 

                            3.3  องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน  ไดแก    

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อน

รวมงาน   ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

               3.3.1  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  หมายถึง การ

ปฏิบัติตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอนายจางหรือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตนของ

นายจางหรือผูบังคับบัญชาตอนิสิตเพ่ือทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                                                3.3.1.1 การปฏิบัติตนของนิสิตตอนายจางหรือผูบังคับบัญชา ไดแก  การ

ใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และ 

รับผิดชอบตองานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดรับมอบหมายใหทํา ทั้งภายในและภายนอกที่ทํางาน 

เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน 

                                                 3.3.1.2  การปฏิบัติตนของนายจางหรือผูบังคับบัญชาตอนิสิต  ไดแก  

การใหความเปนกนัเอง การใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่องการทํางาน  การดูแลเอาใจใสใหความรัก  

ความหวงใย การใหอภัยและการตักเตือนใหกระทาํในส่ิงที่เหมาะสม 

3.3.2 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  การปฏิบัติ 

ตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอเพื่อนและเพื่อนรวมงานที่แสดงออกตอกันทั้งภายในและ

ภายนอกที่ทํางานเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกัน ความหวงใยใกลชิดสนิทสนม การรูจักใหและการยอมรับ เคารพในสิทธิของเพื่อนและ

เพื่อนรวมงาน และการรวมทํากิจกรรมตางๆดวยกัน 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 
                              ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

 

  

                            

 

   

                     

 

             

 

     

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

1. องคประกอบดานสวนตัว ไดแก  

    1.1 อาย ุ       

    1.2 บุคลิกภาพ      

    1.3 อัตมโนทัศน      

    1.4 ระดับเงินเดือน(รายได) 

    1.5 การรับรูคุณคาในตัวเอง      

    1.6 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการทาํงาน 

   

 

 

 

 

   

 

 

การตัดสินใจ 

เลือกที่จะ 

แตงงาน 

2. องคประกอบดานครอบครัว  ไดแก 

    2.1 ความคาดหวังของผูปกครอง        

    2.2 ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว    

    2.3 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชกิใน

ครอบครัว     

   2.4 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  

3. องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไป

และทางการทาํงาน      ไดแก 

     3.1 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา     

     3.2 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อน

รวมงาน  
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                องคประกอบดานสวนตัว ไดแก  อายุ  บุคลิกภาพ  อัตมโนทัศน  ระดับเงินเดือน(รายได) การ

รับรูคุณคาในตัวเอง   และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน  องคประกอบดานครอบครัว ไดแก ความ

คาดหวังของผูปกครอง ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกใน

ครอบครัว และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและ

ทางการทํางาน ไดแก สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา และสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนและเพ่ือนรวมงาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ผูวิจัยจึงตั้ง 

สมมติฐานในการศึกษาคนควา ดังนี้   

 
สมมติฐานในการวิจัย 
                1. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ ดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน 

มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

   2. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางานมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ  

ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

                         1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

     1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

                     2.  เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสวนตัว 

                          2.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสวนตวั 

                          2.2  งานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสวนตวั   

            3.  เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานครอบครัว 

                          3.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานครอบครัว 

                          3.2  งานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานครอบครัว       

           4. เอกสารและงานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางกา                 

ทํางาน 

                          4.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน 

                          4.2  งานวจัิยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานสภาพแวดลอมท่ัวไปและทางการทํางาน    

    

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 
          1.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 
           การเลือกคูครองเปนกระบวนการทางสังคม (Social Process) ในหลายวัฒนธรรมไดยอมรับ

วาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เปนกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดของชีวิต โดยเริ่มตนจากการที่หนุมสาวมา

ปฏิสัมพันธกัน และฝายหนึ่งฝายใดไดใชรูปแบบวิธีการเกี้ยวพาราสี (Courtship) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน

หลายๆ ลักษณะที่จะนําพวกเขาทั้งสองมาสูความชอบพอ โดยมีความรักที่เปนพ้ืนฐานในการเลือกคู 

นําไปสูการหมั้น (Engagement) และการแตงงาน (Marriage) ตามลําดับ ซ่ึงการจัดพิธีสมรสในเมืองไทย

ถือเปนเรื่องสําคัญมาก และถาจะใหการสมรสถูกตองตามกฏหมาย จะตองมีการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงถือ

เปนกระบวนการสุดทายของการสมรส  
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 การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน เปนกระบวนการทางสังคมที่ปจเจกบุคคลไดตัดสินใจเลือกบุคคล 

โดยใชหลักเกณฑตางๆที่คิดวาเหมาะสมกับตนมากที่สุดเพื่อที่จะเลือกบุคคลนั้นมาเปนคูสมรส ในบรรดา

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกคูหรือการมีคูครองสมัยปจจุบันที่ไดรับความนิยมมากที่สุดก็คือ ส่ิงที่เรียกวา 

(Romantic Doctrine) เปนการดึงดูดในระหวางหญิงและชาย) โดยมีพื้นฐานมาจากความรักใคร หรือบางที

เรียกวา soul mate (Burgress; &  locke, 1953: 362) แนวคิดนี้มีในความหมายวา ในบรรดาจํานวนคน

เปนลานๆ คนบนโลกนี้นั้น มีสองคนที่มีชะตาชีวิตกําหนดไวลวงหนาวาจะเปนคูครองกันอยางมีความสุข 

สวนอีกแนวความคิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางเชนเดียวกันในสังคมตะวันตก ก็คือ พระผูเปน

เจาไดทรงเทวบัญชาใหหญิงชายคูนั้นคูน้ีไดเปนคูครองกัน นอกจากนั้นก็ยังมีแนวทางอธิบายอ่ืนๆ อีกวา 

โชคชะตาของมนุษยเปนเครื่องกําหนดการอยูเปนคูครองกัน หรือการที่คนเราประสบโชคดีหรือโชครายใน

การมีคูอยางไรหรือไมได เปนไปตามชะตากรรม  

  ลักษณะการอธิบายที่ไมไดใชหลักวิทยาศาสตร ไดแตรับความนิยมดังที่กลาวมานั้น ชวยใหเรา

เขาใจวา ทําไมมีคนจํานวนไมนอยไมเห็นความจําเปนที่จะตองไปคนหาคําอธิบายในเชิงวิทยาศาตรวา 

ทําไมคนเราจึงรักกัน แตถึงกระนั้นก็ตาม ความรักและการสมรสเปนพฤติกรรมที่เหมือนกับพฤติกรรมอื่นๆ 

ทั้งหลายในแงท่ีวาเปนปรากฏการณที่สังเกตุการณและศึกษาไดอยางเปนระเบียบแบบแผน การศึกษาหรือ

วิจัยคนควาเกี่ยวกับการมีคูครองที่ไดกระทํากันมาแลว และที่กระทํากันในปจจุบันไดช้ีใหเห็นปจจัยสําคัญ 

5 อยาง ที่เปนตัวกําหนดอยางสําคัญ ประกอบดวย 5 ทฤษฎี ดังนี้ ความคลายคลึง (Homogamy), ความ

ใกลชิด (Propinquity), คูสมรสในอุดมคติ (Ideal Mate), แบบภาพพจนบิดา-มารดา (Parental Image), 

การชดเชยสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ (Complementary Need) และยังมีปจจัยอีกตัวหนึ่งที่ใชในการศึกษาแต

ไมสูจะเปนที่นิยมกันเทาใดนัก ปจจัยนั้นก็คือ คานิยม ซึ่งเหมือนกับทัศนคติในแงที่มันเปนปรากฏการณที่

ไมสามารถสังเกตุไดโดยตรง แตสามารถสังเกตุไดจากการกระทํา  

 

   ทฤษฎีความคลายคลึง  

            ทฤษฎีความคลายคลึง (Homogmy Theory) การเลือกคูครองนั้น บุคคลมีแนวโนมที่จะเลือกผูที่

มีความคลายคลึงกันกับตนเองหรือมีความเหมือนกันในลักษณะตางๆ โดยแบงออกเปนความคลายคลึง

เกี่ยวกับบุคคล (Personal Homogamy) และความคลายคลึงเกี่ยวกับสังคม (Social Homogamy) 
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   ความคลายคลึงแบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก  

       1. ความคลายคลึงทางกายภาพ (Physical Traits) ไดแก สวนสูงน้ําหนัก ความงามทางกาย

และสุขภาพ ตัวอยางเชน ชายและหญิงที่มีความสูงใกลคียงกันมีแนวโนมที่จะแตงงานกันมากกวาคูที่มี

ความสูงตางกัน 

                2. ความคลายคลึงทางสติปญญา (Intellectual Ability) ปจเจกบุคคลมีแนวโนมที่เลือกคู

สมรสที่มีระดับการศึกษาเทาเทียมกับตน การศึกษาที่มีพื้นฐานบนคะแนนทดสอบเชาวปญญาไดแสดง

แนวโนมที่คลายคลึงกันกับความคลายคลึงทางเชาวปญญา 

   3. ความคลายคลึงทางทัศนคติ (Attitudes) เปนลักษณะความคลายคลึงระหวางคูสมรสที่มี

ตอเรื่องตางๆ เชน ศาสนา เศรษฐกิจ ความคิดในเร่ืองการแตงงาน เด็ก การมีสวนรวมในสังคม เปนตน 

   4. ความคลายคลึงทางบุคลิกภาพและอารมณ (Temperament and Personality 

Characteristics) ชีวิตสมรสที่ราบร่ืนมีความสุขเกิดจากบคุคลิกภาพที่กลมกลืนกันได 

 

  ทฤษฎีความใกลชิด   

               ทฤษฎีความใกลชิด (Propinquity Theory) การเลือกคูเกี่ยวของกับองคประกอบทางดานความ

ใกลชิด เปนการศึกษาทางสังคมวิทยาดานพฤติกรรมครอบครัว โดยนักสังคมวิทยาไดใหความหมายของ

การใกลชิด แตกตางกันออกไปดังนี้  

  ความใกลชิดทางถิ่นที่อยูอาศัย (Residential Propinquity) หมายถึง การมีบานใกลเรือนเคียง

คือ ท่ีอยูอาศัยใกลเคียงกัน การที่บานใกลเรือนเคียงกันทําใหมีโอกาสพบกันบอยคร้ัง 

               ความใกลชิดที่เปนความคลายคลึง (Homogamy) หมายถึง ลักษณะที่มีความคลายคลึงกันทาง

เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางการศึกษา ซ่ึงมิใชความใกลชิดกันในเรื่องที่อยูอาศัย 

   ความใกลชิดในแงของกลุมเดียวกัน (Endogamy) คือ ความใกลเคียงกันในฐานะของกลุม

เผาพันธเดียวกัน โดยเลือกคูครองอยูเฉพาะกลุมเผาพันธเดียวกันเทานั้น 

   ความใกลชิดกันในเรื่องการทํางาน (Occupational) จะเปนไปในลักษณะที่มีที่ทํางานอยูในที่

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน ทําใหหนุมสาวมีโอกาสพบปะชอบพอกัน และเลือกคูครองจากผูที่ทํางานอยูใน

สถานที่ใกลเคียงกันกับตนมากกวาผูที่ทํางานหางไกล และไมมีโอกาสพบกันเลย  
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   ทฤษฎีความใกลชิดสันนิษฐานวา บุคคลมีแนวโนมที่จะแตงงานกับคนที่อยูใกลชิดกับเขา คนซึ่ง

ซ่ึงเปนเพ่ือนเลนกับเขา คนที่ไปโรงเรียนดวยกัน และคนที่ทํางานรวมกัน ทฤษฎีน้ียืนยันวา การที่บุคคล  

2 คน มีโอกาส พบปะซึ่งกันและกัน ความใกลชิดจะเปนสวนใหพวกเขาไดตกหลุมรักกัน นําไปสูการ

แตงงานตามลําดับ (Burgess และ Locke, 1953:362)  

 

    ทฤษฎีคูสมรสในอุดมคติ  

    ทฤษฎีคูสมรสในอุดมคติ (Ideal Mate Theory) แนวความคิดทฤษฎีคูสมรสในอุดมคติ เสนอวา

ปจเจกบุคคลที่สรางภาพพจนเกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะของบุคคลผูท่ีปรารถนาจะไดเปนคูครอง เปนการ

แสดงจิตนาการซึ่งวัยรุนหรือวัยหนุมสาวสรางลักษณะของบุคคลที่เขาตองการจะแตงงาน หนุมสาวเกือบ

ทุกคนจากการใชชีวิตในโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือยุคแรกจะยึดมั่นภาพในจิตนาการของเขา บางครั้งก็

ชัดเจนและจํากัดมากใน “ชายในฝน” หรือ “หญิงในฝน” ลักษณะที่แมนติกนี้พรรณนาโครงสรางทาง

กายภาพอยางชัดเจน และการปรากฏของคูครองในอนาคตตามพิจารณาและวาดภาพลักษณะทาง

กายภาพที่พึงปรารถนา ในลักษณะทางอารมณ ลักษณะทางศีลธรรม และลักษณะทางสังคม ซ่ึง

แนวความคิดเกี่ยวกับคูครองในอุดมคติจะอยูภายในกรอบของคานิยมในสังคมนั้นๆ นั่นเอง  

 

      ทฤษฎีภาพพจนของบิดา-มาดา  

      ทฤษฎีภาพพจนของบิดา-มาดา (Parental Image Theory) กรอบแนวคิดทฤษฎีนี้ต้ังอยูบน

พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับบุคลิกของบิดามารดา โดยเสนอวา บุคคลมีแนวโนมที่จะรักเพศตรงกันขามที่มี

ลักษณะบางอยางคลายกับบิดา มารดา ซ่ึงเปนเพศตรงขามกับตนอยางไมรูสึกตัว Combs (อางอิงจาก  

รุจิเรข แพทยคุณและคณะ:2544) ไดสรุปเรื่องนี้วา ในฐานะที่ครอบครัวเปนตัวแทนการอบรมขัดเกลาทาง

สังคม  บิดา  มารดา  และเด็ก  จึงถือคานิยมอยางเดียวกันซึ่งเปนพื้นฐานของการเลือกบุคคลที่มี

บุคลิกลักษณะและคานิยมคลายบิดา หรือมารดาตนมาเปนคูครอง  

  จากทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Psychoanalytic Theory) เนนถึงความสําคัญของ

กระบวนการกระทําตนตามอยางบิดามารดาเพศเดียวกับเด็ก โดยกลาววา การที่เด็กถอดแบบบิดามารดา

นั้น เกดิจากสาเหตุรวมกันระหวางความรักกับความกลัว เมื่อเด็กอายุ 3-5 ป ซ่ึงเปนระยะ อดิปุส (Oedipal 

Period) เด็กผูชายจะรักและตองการมารดามาก ในขณะเดียวกันเขาก็รูวาบิดาก็รักและตองการมารดามาก

ดวยเชนกัน ทําใหเกิดความริษยาบิดาโดยมองวาบิดาเปนคูแขงที่สําคัญของเขาและเกิดความวิตกกังวลวา

บิดาจะไมพอใจและทําโทษดวยกรตัดอวัยวะเพศของตนเอง เด็กผูชายจะตระหนักวาเขาไมสามารถ
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เอาชนะบิดาได จึงเก็บความปรารถนาในตัวมารดาไวและหันมาลอกเลียนและถอดแบบใหเหมือนบิดามาก

ที่สุดเพื่อใหบิดารัก และในขณะเดียวกันก็ทําใหเขามีคุณสมบัติเหมือนบิดาที่ทําใหมารดาพอใจ สวน

เด็กผูหญิงเขาใจวามารดาทําใหตนเกิดมาไมสมบูรณเพราะทําใหตนไมมีอวัยวะเพศเหมือนเด็กผูชาย จึง

คลายความรักที่มีตอมารดาและหันมารักบิดาแทน ดวยความรักที่มีตอบิดานี้ทําใหเด็กผูหญิงพยายามที่จะ

พัฒนาคุณลักษณะของความเปนหญิงเพ่ือใหบิดาพอใจ ดวยการถอดแบบมารดาซึ่งเปนผูใกลชิดและเปนที่

รักของบิดามากที่สุด (อางอิงจาก พงษสุดา รัตนมาศมงคล: 2533) ดังนั้นชายมีแนวโนมที่จะแตงงานกับ

บุคคลที่เหมือนกับแมของเขา และหญิงจะแตงงานกับบุคคลที่คลายบิดาของเธอ 

  นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรบางอยางซึ่งมีคุณสมบัติภายใตขอจํากัดเหลานี้ คือ ศาสนา เชื้อชาติ 

สัญชาติ อาชีพ สถานภาพทางการเมือง และการมองโลก ตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิต

ระหวางผูปกครองกับเด็กโดยที่ “กระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเดกมีจุดมุงหมายที่การทําใหเด็ก

เลียนแบบผูปกครองของเขาในการประสบความสําเร็จในวัยผูใหญ” 

 

     ทฤษฎีการชดเชยสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ (Complementary Need Theory)   

  ทฤษฎีการชดเชยสิ่งที่ขาดไปใหสมบูรณ (Complementary Need Theory) ซ่ึงเปนลักษณะ”

ตรงขามที่ดึงดูด” (Opposite Attract) กลาวคือ ปจเจกบุคคลจะแสวงหาคูครองที่ชวยประกอบบุคลิกภาพที่

เขายังขาดอยูใหสมบูรณขึ้น จุดเร่ิมตนของทฤษฎีเกิดจากการสังเกตุการณในสังคมอเมริกัน ซึ่งการเลือก

คูครองมักมีแบบแผนมาจากความสมัครใจและความรัก โดยเฉพาะในชนชั้นกลาง การแตงงานสวนใหญจะ

แสดงถึงความเหมือนกันทางดานอายุ เชื้อชาติ ศาสนา ช้ันสังม ถิ่นที่อยูอาศัย และสถานภาพสมรส ตัวแปร

เหลานี้จะเปนปจจัยกําหนดขอบเขตของผูที่อาจไดรับเลือกเปนคูครอง (Field of Eligibles) หลังจากนั้น

บคุคลจะแสวงหาผูที่สามารถใหความพอใจสูงสุดแกเขาได นั่นคือ เขาจะเลือกบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะตรง

ขามกับเขาเพื่อที่จะชวยเสริมโครงสราง สรางบุคลิกภาพในสวนที่เขายังขาดอยูใหสมบูรณขึ้น ตัวอยางเชน 

บุคคลที่บุคลิกไมเปนผูนํา เพ่ือชดเชยบุคลิกที่ตนไมมีก็ตองการผูที่มีบุคลิกเปนผูนํามาเปนคูครอง เชน คนที่

ไมชางพูดชอบคนที่ชางพูด คนที่ขี้อายชอบคนที่ราเริงสนุกสนาน คนที่ชอบใชอํานาจชอบคนที่อยูใตอํานาจ

มาเปนคูครอง เปนตน นั่นคือ คูครองแตละฝายตางก็ดึงดูดซึ่งกันและกัน ดึงดูดในส่ิงที่ตนขาดและอีกฝาย 

มีอยู 
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  ประเพณีเนื่องในงานแตงงาน 

             แตงงานเปนระยะเริ่มตนแหงชีวิตครอบครัวของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม  ผูที่จะมีชีวิตเปน

ครอบครัวไดคือหญิงชายที่เปนสามีภริยากัน  อันไดเขาพิธีแตงงานเปนปรกติตามจารีตประเพณีที่มีอยูใน

สังคมนั้น  พิธีแตงงานไมวาในหมูชนชาวไหน  มักเชิญญาติมิตรมารวมงานรวมพิธีดวยและมีเลี้ยงดูกัน

อยางเอิกเกริก  ด่ังจะเห็นไดจากคําซึ่งเนื่องในงานนี้ของชาวไทยถิ่นตางๆ เชน  ทางภาคพายัพเรียกวา  

กินแขก  ทางภาคอีสานเรียกวา  กินดอง  ทางภาคกลางลางถิ่นวา  กินสามถวย  และทางภาคใตเรียกวา  

กินงาน  หรือ  กินเนี้ยว  (คือกินขาวเหนียวนึ่งโรยน้ําตาลและมะพราวขูด)  ท่ีเชิญญาติมิตรมากินเลี้ยงก็

เพื่อจะไดรูเห็นเปนพยายานวาคนทั้งสองไดเปนสามีภริยากันถูกตองตามประเพณี ด่ังมีขอความตอนหนึ่ง

ในบทสูขวัญบาวสาวของชาวภาคอีสาน  เมื่อวันประกอบพิธีแตงงานวา  เพื่อประกาศความเปนผัวเมีย  ให

เจาโคตรตายายรูเห็นกันทังสองฝายกอน  จะไดเปนสักขีพยานรูเห็นวาทั้งสองไดเปนสามีภริยากันตาม

ประเพณี 

   ในชั้นเดิมเมื่อความสําคัญของความหมายแหงประเพณียังไมเคลื่อนที่  การที่เชิญญาติมิตรมา

กินเลี้ยงในวันงานแตงงาน  ก็เพ่ือไดสําแดงตอหนาธารกํานัลวาหญิงชายทั้งสองฝายไดตกลงยินยอมหรือ

ประสงคจะเปนผัวเมียกัน  ถาตอไปเกิดลูกเตาคนทั้งสองรับผิดชอบตอเด็กนั้น  จะปฏิเสธวาไมใชลูกของตน

และไมเลี้ยงดูไมได   ท้ังนี้เปนเร่ืองเกี่ยวกับความเจริญของสังคมที่คนทั้งสองเปนสมาชิกอยู  เพราะสังคมใด

มีจํานวนคนมาก  สังคมนั้นก็มีความเจริญอุนหนาฝาคั่ง  ตรงขามกับสังคมที่มีจํานวนคนนอยกวา  ถานึก

ยอยไปถึงสมัยโบราณ  ความสําคัญของสังคมอยูที่มีจํานวนคนมากเพราะจะไดรวมแรงรวมใจชวยกัน

ประกอบการงานเพื่อความเจริญของสวนรวม  ไมวาในทางทํามาหากินหรือในทางปองกันศัตรู  ดีกวาสังคม

ทีมีคนนอย  เหตุนี้จึงมีคําอวยพรบาวสาวอยางจีนวา  ใหมีลูกถึงพันมีหลานถึงหม่ืน  หรืออยางของเรา  ใหมี

ลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมือง  ผูใดไมมีลูก  ขางจีนถือวา  เจาะเจง  คือหมดพืชพันธุและบรรพบุรุษท่ีตายไป

จะเดือดรอน  ดวยไมมีลูกหลานคอยเซนไหวใหกิน  ขางอินเดียก็เชนเดียวกัน  แมจะไปบวชเปนภาษีแลว  

ถายังไมมีมีเมียมีลูกอยูกอน  ก็ตองขวนขวายหาเมียเพื่อใหเกิดลูก   มิฉะนั้นตายไปจะเดือดรอนตกนรก  ลูก

เทานั้นจะชวยใหพนนรกได  นี้เปนความคิดอยางเดียวกันกับเรื่องตองการมีลูกเปนพระเปนเณรจะไดชวย

พอแมไมใหตกนรกฉะนั้น 

   เมื่อความสําคัญเดิมของการแตงงานอยูที่ใหเกิดลูก  แตลูกคนนั้นผิดกับลูกสัตวอ่ืน  เพราะวาจะ

เลี้ยงใหเติบโตชวยตนเอง  และมีกําลังชวยพอแมไดก็กินเวลาเลี้ยงดูนับเปนเวลาตั้งสิบปขึ้นไป  เหตุนี้ จึง

ตองมีผูรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาจึงจะรอดชีวิต  อยางที่เปรียบวารอดปากเหยี่ยวปากกาจนกวา

ปกจะแข็งแรงชวยตนเองได  ตามธรรมดาผูตองรับผิดชอบตอเด็กที่เกิดมาก็ไดแกพอแมวาทางแมยอมเปน
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ที่ประจักษรูเห็นกันอยูแกใครๆ  เพราะแมตองอุมทองและตองคลอดเด็กนั้น  แมจะปฏิเสธวาไมใชลูกของ

ตนก็ไมได  สวนทางพอน่ันแหละยาก  เพราะการกระทําของพอเปนไปในที่ลับไมมีใครไปจับตาดูสอดรู 

สอดเห็นดวย ถาฝายพอปฏิเสธเด็กนั้นวาไมใชลูกของตน   ความตกหนักเปนภาระเลี้ยงดูก็อยูกับแมฝาย

เดียว  เห็นจะพอเทียบไดกับเรื่อง  มีลูกกวนตัว  มีผัวกวนใจ  ฉะนั้นและถาเด็กนั้นตองตายไปเพราะไมมีใคร

เลี้ยงดู  สังคมที่เปนสวนรวมก็พลอยไดรับความเสียหายไปดวย  เหตุนี้สังคมจึงตองถือวา  ผัวของแมเด็กนั่น

แหละตองมีสวนเปนผูรวมผิดชอบกับแมเด็ก ความจริงผัวของแมก็พอเด็กนั่นเอง แตบางทีก็ไมใช  

เพราะฉะนั้น  การเปนผัวเมียกันจึงตองมีพิธีแตงงาน  เพ่ือใหมีผูรูเห็นเปนพยานและเพื่อเปนความสุขความ

เจริญของคูแตงงานดวย  คําวา  บิดา ในภาษา สันสกฤต  แปลตามพยัญชนะวา  ผูปองกัน  และ มารดา  

แปลวา  ผูสราง  ซ่ึงในสมัยพระเวทเปนผูชายก็ได  สวนผูใหกําเนิดเด็กถาเปนฝายพอ  เรียกวา ชนก และ

ฝายแมเรียกวา  ชนนี  ที่แยกกันอยางนี้ก็คงมาแตเหตุที่กลาวไวขางตน  แตในภาษาไทยไมแยก  ถาจะแยก

ก็เปนพอเลี้ยงเทานั้น 

   คําวา  แตงงาน  ในภาษไทยใชพูดกันอยูเปนสามัญแตในภาคกลาง  ทําไมจึงไมมีคําวา  กิน

ขึ้นตนของคํา  เหมือนอยางที่ใชกันอยูในภาคอื่นๆ  ด่ังกลาวมาแลวก็ไมทราบ  ซํ้าคําวาแตงงาน  จะ

หมายความวาอะไรแนก็ทราบไมไดชัดอีกเหมือนกัน  แตง  ก็แปลวา  จัดใหงาม  ทําใหดี  งาน  ก็คือการที่

ตองทํา  รวมกันเปน   แตงงาน  ก็คือ  การที่ตองทําเพ่ือจัดใหงาม  หรือ  ทําใหดี  แปลเอาความอยางนี้อาจ

ถูกหรือผิดก็ได  เพราะเมื่อแปลแลวก็ยังไมไดความชัดวาเปนเรื่องทําใหแกหญิงชายเปนสามีภริยากัน หรือ

จะหมายความวาตบแตงใหเปนเนื้อเปนตัวของงานบาวสาวได  ในภาษาจีนมีคําวา  ต้ินหงัน  หรือ  ต้ิงหงัน  

วาเปนเรื่องพิธีแตงงานดั่งไดเคยกลาวไวที่อ่ืนแลว  แตจะถือเปนคําเดียวกันก็ไมไดสนิท  นอกจากเสียงของ

คําคลายคลึงกันมากเทานั้น   แมจะมีความหมายใกลเคียงกันอีกชั้นหนึ่ง   แตก็ไมมีหลักฐานอื่นมา

ประกอบยืนยันใหชัดขึ้น  ทางปกษใตเรียกแตงงานอีกอยางหนึ่งวา  งานเมียและเรียกพิธีแตงงานวา  ไหว

เมีย  ทําไมจึงเรียกอยางนี้ก็ไมทราบ 

     ในหนังสือรุนกอนพิธีแตงงานเปนสองอยางวา  วิวาหมงคล  และ  อาวาหมงคล  แลวแตกรณ ี 

แลวเปลี่ยนเปนใชวา  งานมงคลสมรส  ด่ังใชกันอยูในเวลานี้  เขาใจวา  สมรส  คงตัดยอมาจากคํา  เสก

สมรส  ซ่ึงใชเรียกสําหรับแตงงานเจานาย  อันมีพิธี  เสก  คือการหลั่งน้ําเพ่ือยกให   ประเพณี  แตงงานของ

เจานายตามที่ทานผูใหญมีเมตตาเลาใหฟงวา  แตกอนนี้เจานายทรงหาหมอมหามไดตามชอบใจ  ไมมีพิธี

เขาแตงงาน  มามีพิธีแตงงานเจาขึ้นในรัชกาลที่ ๕  เปนครั้งแรก  แลวสืบเปนราชประเพณี  จนถึงรัชกาลที่ 

๖  จึงทรงบัญญัติคําวาเสกสมรสขึ้น  คนสามัญก็ใชตาม  แตตัดคําวา  เสก  ออกเสียดวยเห็นเปนต่ําสูง  

เรียกแตวางานมงคลสมรส คําวา  วิวาหมงคล   หรือ  อาวาหมงคล  ก็คอยหายหรือ เลิกใชไป  คงติดอยูเปน
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คําแตในหนังสือรุนกอนเทานั้น   เมื่อเปล่ียนเปนงานมงคลสมรส  โดยตัดคําวาเสก  ออก  แตการหลั่งน้ําแก

คูบาวสาวก็ยังติดมมาดวย  และถือวาเปนตัวพิธีแตงงานไป  ความจริงแขกที่ไดรับไปหลั่งน้ําบาวสาวผิดกับ

เรื่องแตงงานเจานาย  น่ันพระเจาแผนดินทรงหลั่งน้ําเพื่อพระราชทานยกให  แตแขกที่ไปหลั่งน้ําแกคูบาว

สาวไมมีสิทธิเปนผูยกให  เขาเชิญไปหลั่งน้ําเพ่ือใหศีลใหพรแกคูบาวสาวเทานั้น  เร่ืองก็คงเอาพิธีซัดน้ําบาว

สาวในวันสุกดิบกอนวันแตงงานมาผสมเขากับการหลั่งน้ํามากกวาอ่ืน  จะพิจารณาเรื่องนี้ในตอนตอไป 

   ถาจะวาไปหญิงชายที่อยูเปนผัวเมียกัน จะดวยประกอบพิธีตาประเพณีหรือไมก็ตามที  ทาง

ภาคเหนือและภาคอีสานใชวา  พิธีแตงงานทางไทยใหญใชวา  มังกะเหลาเอากั๋น  มังกะเหลา  คือ  มังกลา  

หรือ  มงคล  เอากั๋น  คือ  เอากัน  ซ่ึงเปนซึ่งถือวาไมสุภาพแตภาษาไทยทางภาคกลางเทานั้น สวนภาคอื่น

ตลอดจนชาวไทยถิ่นตางๆ  ใชคําวา  เอากัน  หมายความวาเปนผัวเมียกัน  ถาจะพูดวามีเรือนแลว  เขาจะ

ใชคําวาเอาผัวหรือเอาเมียแลว  เดี๋ยวนี้ใชคําวาแตงงานก็มี  เห็นจะไดไปจากภาคกลาง  ทางเขมรเรียก

แตงงานวา  เรียบการ   แปลวาจัดการหรือจัดงาน  (บาวสาว)  ไมทราบไดแนวา  จะแปลคํานี้ไปจากคําวา

แตงงาน  หรือคําวาแตงงานจะแปลมาจากคําวา  เรียบการ  ทางมอญเรียกแตงงานวา  เพรงโกน  แปลวา  

แตงลูก  ดูก็ไดความดี 

   คําวา  วิวาห  และอาวาห  ซ่ึงเคยใชกันเปนคําในภาษาหนังสือ  ทานอธิบายวาถาทําพิธีแตงงาน  

เมื่อเจาสาวไปอยูบานเจาบาวก็เรียกวาวิวาหมงคล  ถาตรงกันขาม  คือเจาบาวไปอยูบานเจาสาวก็เรียกอา

วาหมงคล  คําทั้งสองนี้ไมใชคําไทยเดิม  แตเปนคํามาจากภาษาบาลีและภาษสันสกฤตชาวอินเดียเรียก

แตงงานวา    วิวาห  สวนคํา  อาวาห  เขาหมายถึงพิธีสงตัวเจาสาว    หรือการตอนรับเจาสาวในขณะที่ไปสู

บานเจาบาวภายหลังเมื่อไดพิธีวิวาหแลว 

   ตามประเพณีอินเดียในพวกอารยัน  หญิงที่แตงงานแลวตองไปอยูบานชาย  ถาชายไปอยูบาน

หญิงถือวาผิดจารีตประเพณี  ที่มีพิธีสงตัวเจาสาวหรืออาวาห  เพราะการประกอบพิธีวิวาห  เขาจัดทําเม่ือ

เจาสาวยังมีอายุนอยเปนเด็กอยู  เมื่อทําพิธีเสร็จแลวจะตองรอจนกวาเจาสาวจะมีอายุตามสมควร  จึงจะ

ทําพิธีอาวาหเสร็จ  คือสงตัวเจาสาวไปใหเจาบาว  ท่ีกลาวมานี้เปนพิธีสมัยกอน  แตตอมาเม่ือทําพิธีวิวาห

ควบไปในระยะเคียงกัน  เพราะฉะนั้นเรื่องเจาบาวไปอยูบานเจาสาวจึงไมมีก็แตเจาสาวไปอยูบานเจาบาว

เทานั้น 

  ถาพิจารณาประเพณีแตงงานของไทย  แมในบัดนี้จะไมไดกําหนดลงไปวาเมื่อประกอบพิธี

แตงงานแลว  เจาสาวจะตองไปอยูบานฝายเจาบาว  หรือเจาบาวจะตองไปอยูฝายเจาสาว ก็เปนอยูในกรุง

ในเมืองเทานั้น  ถาในทองที่ซึ่งอยูนอกกรุงนอกเมืองออกไป  ยังเหลือเคาใหเห็นอยูวาเจาบาวตองไปอยูบาย

ฝายเจาสาว  ท่ีเจาสาวจะไปอยูบานฝายเจาบาวไมใครมี  เพราะถือวาเปนที่อับอายขายหนาแกเจาสาว   
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ทางภาคอีสานมีภาษิตวา  เอาลูกเขยมาเลี้ยงพอเฒา  ปานไดขาวมาใสเลาใสเยีย  คือชายไปอยูบานหญิงดี  

ถา  เอาลูกใภมาเลี้ยงยา ปานเอาหามาใสเรือนใสชาน คือหญิงไปอยูบานชายไมได  ทั้งนี้ก็เพราะตาม

ประเพณีไทยแตเดิมมา  การแตงงานตองมีปลูกเรือนหอ  เพ่ือจะไดประกอบพิธีแตงงานและทําพิธีขึ้นเรือน

ใหมควบกันไป  เมื่อเสร็จแลวก็ใชเปนเรือนที่อยูของคูแตงงานตอไป 

  ผูที่แตงงานแลวก็เทากับพนอกพอแม  และแยกครัวไปทํากินตามลําพังของตนระหวางผัวเมีย  จึง

ตองมีเรือนเปนสวนสัดของตนเอง  เหตุนี้ผูแตงงานแลวหรือเอาผัวเอาเมียแลว  จึงเรียกวา  มีเรือน  หรือ  มี

เหยามีเรือน  เปน  ฝงฝา  ไปแลว   สอบคําพูดของเขมรและพมา  ก็ใชคําสําหรับเรียกผูที่แตงงานแลว  มี

ความหมายเปนทํานองเดียวกับคําวา  มีเรือน แสดงวามีประเพณีเรื่องนี้ลงรูปเปนวัฒนธรรมแบบเดียวกัน  

วาโดยสวนใหญการปลูกเรือนหอตามปรกติก็ปลูกอยูในบริเวณบานของผูใหญฝายเจาสาว  พลายแกวเม่ือ

ไดนางพิมก็ตองปลูกเรือนหออยูในบานของนางศรีประจันแมยาย  เม่ือเปนขุนแผนไปไดนางบัวคลี่ก็ตองไป

อยูในบานของหมื่นหาญพอตา  สังขทองและหกเขยทาวสามลก็มีเรื่องเปนทํานองเดียวกัน  เมื่ออยูในบาน

ของฝายหญิงพอสมควรแลว  จะแยกไปอยูบานเดิมของฝายชาย  หรือจะไปอยูท่ีไหนตอไปก็แลวแตเรื่อง  

เชนมีเรื่องระหองระแหงไมถูกกับพอตาแมยาย  เปนตน 

  ประเพณีแตงงาน  กินแขก  ของภาคพายัพ   ตามที่นายแกว  เกิดมงคลจดมาให  และซึ่งไดอาง

ถึงเรื่องนี้ในที่ตางๆ  ตอไปบอยๆ  กลาววา  การเลือกคูมีธรรมเนียมที่ฝายหญิง  เปนเรื่องเลือกคูตรงตัวตอ

ตัว  ไมใชธุระปะปงของผูใหญทั้งสองฝายเปนผูเลือกหาใหอยางเปนชนิด  คลุมถุงชน  เปนเรื่องของหญิง

สาวชายหนุม  เมื่อรักกันแลวผูใหญเห็นวาจะอยูกินเปนคูครองกันได  ก็เปนผูจัดแจงตบแตงใหตาม

ประเพณี  และถือวาผูชายเปน  ผูไปตายกลางดินกินเรือนหนา  สวนผูหญิงเปน  ผูคาของเกา  เฝาเรือนหลัง  

ทั้งนี้ก็เพราะผูชายเมื่อ  กินแขก  แลวก็ไปอยูกับเมีย  คือ  ไปกินเรือนหนา  หาไดกลับมาอยูเรือนเกาในบาน

ของตนไม  เวนไวแตจะมีเหตุจําเปนตองกลับมาภายหลัง  เชน มาปกครองทรัพยสมบัติที่ตกเปนมรดกของ

ตน  ในเมื่อพอแมหาบุญไมแลว 

  ตามนี้จะเห็นไดอีกทางหนึ่งวาประเพณีเดิมของไทยเปนเรื่องชายไปอยูบานหญิง ไมใชเปนเรื่อง

หญิงไปอยูบานชาย  ที่วา  ไปตายกลางดิน  เห็นจะหมายความวา  ไปประกอบการทํามาหากิน ของตนเอง

ในทางกสิกรรม  อันเปนอาชีพเดิมของชาติตางๆ  แตเดิมมา  ไมใชแตชาวไทยเทานั้นชาวจีนเดิมแบง

ประชาชนในชาติออกเปน ๔  ตระกูล  หรือ  วรรณะ  ก็ยกเอาชาวกสิกรรมไวในวรรณะอยูเหนือพวกชาง

และพวกพอคาโดยลําดับ  นี่ก็มีอาชีพแตเดิมที่สําคัญคือ  กสิกรรม  และเหตุที่ชายไปอยูบานหญิงก็เปน

เรื่องเกี่ยวกับกสิกรรม  ซ่ึงจะไดกลาวตอไป  อันเปนประเพณีที่มีอยูท่ัวไป ในชนชาติตางๆ  ทางแหลมอินโด

จีน  สวนประเพณีไทยจะมีมาแตเดิมทีเดียวอยางไร  ยังไมมีทางจะสอบสวนไดตลอด  รูไดแตวาเมื่อมาอยู
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ในแหลมอินโดจีน  แลวก็มีประเพณีเหมือนกับชาติอ่ืนๆที่เปนเพ่ือนบาน  คือประเพณีแตงงานที่ชายไปอยู

บานหญิง   อันเนื่องจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเปนปจจัย 

  ประเพณีทางภาคอีสานตามที่มีกลาวไวในหนังสือ  ลัทธิธรรมเนียมตางๆ  ภาคที่ ๒  กลาววา

เจาบาวเจาสาวจะตองอยูกนิดวยกันในเรือนบิดามารดาเจาสาว  ซ่ึงกั้นฝาเปนหองไวครึ่งขื่อหองหนึ่งเทานั้น  

เรียกวา  หองซวม  ธรรมเนียมเรือนของภาคนั้นเทาที่เห็นเปนรูปยาว  กั้นเปนหองอยูครึ่งขื่อ  ถามีบุตรหญิง

หลายคนก็ตองตอเรือนใหยาวออกไปอีกจนพออยู  ถาเปนคนบริบูรณมีเรือนอยูหลายหลังก็ยกเรือนใหบุตร

เขยบุตรสาวอยูดวยกัน  แยกเรือนออกไป 

  ในหนังสือ  ลัทธิธรรมเนียมตางๆ  ภาคที่ ๒  แหงหนึ่งกลาวดวยลักษณะแตงงานบาวสาวของไทย

ชาวเมืองพัทลุง  สงขลา  แตไมไดกลาวไวชัดแจงวา  มีประเพณีชายอยูบานหญิงหรือหญิงอยูบานชาย  แต

ไดความจากนายวงศ  เชาวนะกวี  ซ่ึงเปนชาวปกษใต  เลาใหฟงวาประเพณีเดิมของชาวปกษใตเกี่ยวกับ

แตงงาน  เปนเร่ืองชายไปอยูบานหญิงแทบทั้งนั้น และโดยมากเปนชนิดที่  เรียกวา  เขยอาสา  คือฝายชาย

ไปอาสารับใชอยูในบานผูใหญฝายผูหญิง   เพ่ือผูใหญฝายหญิงจะไดดูทวงทีกิริยาของผูที่อาสาเขามาจะ

เปนบุตรเขยวาเปนคนชนิดไร   ตองอาสาทํางานกินอยูตางหากของตนเองเปนเวลานานแลวแตจะกําหนด

กัน  ถาผูใหญฝายหญิงเห็นวาชายที่เขามาอาสาเปนคนดีมีทวงทีและอัธยาศัยเปนที่พอใจจึงจะยอมยก 

ลูกสาวให  เรื่องเปนอยางนี้เองจึงมีคําโบราณกลาววา  เรื่องเงินทอง  ไมตองกลาว  ถาเปนคนดีมีพรา 

ขัดหลังมาเลมเดียวก็ใชได  ทั้งนี้ก็เพราะคนแตกอนมีอาชีพทํากินทางกสิกรรม  ความสําคัญจึงมีอยูที่เปน

คนขยันมีแรงทําไรไถนา  ถาไปเลือกชายมีลักษณะเปนคนกรีดกรายไมรูจักทําอะไร  หนักไมเอาเบาไมสู  

แมหลังคาเรือนร่ัวก็ซอมแซมเองไมเปนก็เสียหาย  ไมใชมีเงินสําหรับจางงายๆ  ไดคลองๆ  เหมือนทุกวันนี้  

ส่ิงใดๆ  เมื่อตองการก็ตองทําเองพ่ึงตนเองแทบทั้งนั้น  เรื่องคงจะเปนอยางนี้จึงไดมีนิยาของชาวบานเรื่อง  

 เจาขี้เกียจไดดี  เจาขี้เกียจคนนี้เกียจครานจนกระทั่งกินขาวแลวก็ขี้เกียจลางมือ  ขาวสุกติดมือกรัง  เศรษฐี

ตาบอดคนหนึ่งตองการเลือกลูกเขยใหลูกสาวโดยใชวิธีคลําดูมือของชายหนุม  เผอิญคลําถกูเจาขี้เกียจรูสึก

วาคายมาก  นึกวาขยันทํางานจนมือหยาบดาน  จึงยินดียกลูกสาวให  เรื่องของเจาขี้เกียจไดดียังมีอีก 

ยืดยาว  แตนอกเรื่องที่เลานี้  แมจะเลาก็เลาไดแตยอๆ  เพราะเคยไดยินไดฟงมาแตเด็กนานมาแลว  ถาใคร

ยังจําไดก็ควรจะจดและตีพิมพไว  มิฉะนั้นนิยายพื้นเมืองของชาวบานก็จะตองสูญไป 

ประเพณีแตงงานของชาวไทยลื้อ  ตามที่  นายบุญชวย  ศรีสวัสดิ์  แตงไวในหนังสือเร่ืองคนไทยใน

ประเทศจีน  (เลม ๒)  วา  กอนแตงงานชายตองไปรับใชผูใหญฝายหญิง  เรียกกันวา  เอาแฮงโตตางควาย

นา  คือ เอาแรงตัวตางควาย  คือไปรับใชผูที่จะเปนพอตาแมยายตลอดเวลาที่เขาไปอาสารับใชอยู  

รับประทานขาวปลาอาหารที่บานพอตาแมยาย  งานที่รับใชมีสารพัดอยาง  เชน ขุดรองน้ําทําทํานบ   
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ตัดตนไม  แผวถางปา  ทําไรไถนา  ทําสวน  ปลูกพืช  เปนตน  เมื่อประกอบพิธีแตงงานแลวก็มีสิทธิ์ที่จะนํา

หญิงไปอยูบานของตนได  แตตามธรรมเนียมชายจะอยูบานฝายหญิงสัก ๙-๑๐  เดือนกอน  เพื่อรับใชงาน

เอาใจบิดามารดาฝายหญิง  เรื่องเชนนี้แลวจะตกลงกันตามฐานความจําเปนของแตละฝาย 

  อีกอยางหนึ่งทรัพยสมบัติของผูใหญ  วากันตาประเพณีเดิม  สวนใหญเปนงัวควายไรนา จึงเปน

ธรรมดาตกเปนมรดกแกบุตรหญิง  เพราะผูหญิงเปน  ผูคาของเกาเฝาเรือนหลัง  สวนผูชายเปนผู ไปตาย

กลางดินกินเรือนหนา  ที่มีคํากลาววาลูกเขยกับพอตามักไมถูกกัน  อยางขุนแผนกับหมื่นหาญ ลูกเขย

มักจะถูกกันกับแมยาย  ก็คงมาจากที่ชายไปอยูบานฝายหญิง ท่ีลูกสะใภมักไมถูกกับแมผัว  ก็คงมาแตเรื่อง

ประเพณีทีหลังที่หญิงไปอยูบานฝายชาย  เพราะเปนธรรมดาคนมาแตอ่ืนมักไมลงรอยเดียวกันกับผูที่รวม

เพศเดียวกันในครัวเรือน  เรื่องเขยอาสาของปกษใต  เห็นจะเปนทํานองเดียวกับเร่ืองเขยสูของภาคอีสาน  

จะกลาวเรื่องนี้ในตอนหลัง 

  ตามประเพณีแตงงานของพมาและมอญ  ในกระบวนขันหมากแตง  เขาขนเอาขาวของเครื่องใช

ไมสอยของเจาบาวไปดวย  ก็แสดงวาสองชาติที่กลาวนี้มีประเพณีเดมิที่ชายไปอยูบานหญิง 

  นอกนี้   เรามักเรียกผูสองอายุวา  ตายาย  มากกวาเรียก ปูยา  เราเรียกถิ่นที่เกิดวา  บานเกิด

เมืองแม  หรือ  เมืองมารดร  เพิ่งจะมาเรียกกันวา  เมืองบิดร  ก็เห็นจะในรัชกาลที่ ๖  นี้เอง  ในสุภาษิตพระ

รวง  วา ลูกกําพราพึ่งตายาย  แสดงวาลูกที่เกิดมาอยูกับตายายไมไดอยูปูยา  ยิ่งกวานี้คําวา  ปูยา  

ก็เรียกวา  พอเฒาแมเฒา  ในไทยลางถิ่นหรือในคําที่วา  ใหเจาโคตรตายายรูเห็น  ด่ังที่กลาวไวขางตนก็

ไมไดกลาวถึงปูยาเลย  ลูกที่เกิดมาจะดีหรือช่ัวมักพูดกันวา  เลือกทองเกิด  หรือ  เขาทองถูก  หรือ  เขาทอง

ผิด  และมีคํากลาวอยูบทหนึ่งวา  ฝายพอเอาถอคํ้า  ฝายแมเอาแครหาม  ด่ังนี้  จึงทําใหเขาใจวาตาม

ประเพณีไทยแตเดิมอยางนอยก็ในสมัยเมื่อมาอยูในแหลมอินโดจีน  เห็นจะเปนเรื่องชายไปอยูบานหญิง

มากกวาเร่ืองหญิงไปอยูบานชาย 

  การแตงงานเมื่อวาโดยหลักก็มีสองอยาง  คือ 

๑. แตงงานภายในโคตรหรือภายในวงศสกุลเดียวกัน และ 

๒. แตงงานนอกโคตรหรือนอกวงศสกุล 

ถาชายหญิงที่แตงงานกันแลวตั้งครอบครัวเปนถิ่นฐาน  ก็มีเปน  ๒  ลักษณะ  คือ 

๑. อยูในถิ่นฝายชาย 

๒. อยูในถิ่นฝายหญิง 
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ลักษณะที่มีสามีหรอภริยา  ก็มี  ๒  อยางเหมือนกัน  คือ 

๑. คูผัวตัวเมีย  หรือมีผัวเดียวเมียเดียว 

๒. มีมากผัวหรือมากเมียในคราวเดียวกัน  แลวแตกรณี 

ก. มากเมีย 

ข. มากผัว 

ตามประเพณีของไทยโดยปรกติอยางลักษณะที่หนึ่ง  แตที่เปนอยางลักษณะ ๒.(ก)  ก็มีบาง  สวน

อยางที่ ๒. (ข) ไมมีเปนธรรมดาในแบบรูปวัฒนธรรมของสังคมไทย  แตมีอยูเปนปรกติตามที่เขากลาวไวใน

สังคมชาวทิเบตลางแหง และชาวลาหลังลางพวกในอินเดีย  ในทวีปแอฟริกาและในชาวเอสกิโมลางพวก  

แสดงวาครอบครัวตามลักษณะนี้มีนอยกวาลักษณะอื่น 

ในลักษณะที่ ๑.  คือผัวเดียวเมียเดียวมีอยูแพรหลาย  ที่หญิงชายทนมีผัวเดียวเมียเดียวก็  

เนื่องจากเศรษฐกิจบังคับบาง   จากจํานวนหญิงชายมีเทาๆ  กันบาง  หรือไมก็เกิดความรูสึกวามีผัวเดียว

เมียเดียวเหมาะสมแกการอบรมเลี้ยงดูลูกเตาไดดีกวา  แตถาไมมีเศรษฐกิจบังคับคือเปนคนมั่งคั่งสมบูรณ

หรือมีนิสัยเปนเจาชู  ถากลาวอยางไมเกรงใจคือ เปนผูมักมากในกามคุณ  ก็มักจะเปนอยางลักษณะที่ ๒. 

(ก)  เหตุนี้  ลักษณะอยางหลังนี้จึงมีดกด่ืนกวาอยางที่ ๑. 

ลางชาติถือวามีเมียมากเปนผูมีหนามีตา  ถาผัวไมมีเมียหลวงก็จะเสียใจหาวาผัวไมใหเกียรติกับ

ตน  ถาผัวไมมีเมียนอยตนก็เปนเมียหลวงไมได  ในลักษณะเชนนี้เมียหลวงตามปรกติมักเปนใหญใน

ครัวเรือน  แตเมียคนที่ผัวรักมาก  ถาไมมีเหตุอ่ืนเขามาแทรก  ก็มักเปนเมียนอยมากกวาเมียหลวง  แตที่

แยกครัวกันก็มี  ถาเปนเชนนี้ก็ตองมีแบงเวรกัน  ถาแบงไมดีก็ไมสูมีความราบรื่นในครอบครัว  ลางทีท่ีมีเมีย

มากเปนประโยชนทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ชาวแอฟริกาสวนใหญ  ถาใครมีเมียมากถือวาเปนเศรษฐี  

เพราะนอกจากไดใชเมียมีหนาที่ทําการงานในบานยังใชเมียทําไรไถนาไดดวย  เปนอยางที่กลาววา  หญิง

เปนควายชายเปนคน  มีเมียมากในลักษณะที่วานี้ก็เทากับมีความมากตัวนั่นเอง  เปนประโยชนแก

เศรษฐกิจของครอบครัวมากอยู  ปะเหมาะอยางของเราแตกอน  อาจขายเมียเปนทาสก็ได  โดยเมียไมมี

สิทธิ์จะคัดคานได  หัวหนาชาวเกาะโทรเบรียนดในหมูเกาะเมลาเนเซียน จะไดรับส่ิงของเปนอยางพลี

บรรณาการประจําปจากครอบครัวของฝายหญิงที่เปนภรรยาตน  ยิ่งมีเมียมากก็ไดรับของพลีบูชามากขึ้น

เพียงนั้น  อยางนี้ทําไมจะไมอยากมีเมียมาก  ที่ในแควนดาโหเมยทวีปแอฟริกา  มีประเพณีที่ชายมีเมีย

หลายคนไดโดยรวมกันเปนสหกรณเมีย  คือเมียเหลานั้นแตละคนปลูกเรือนอยูตางหากไมอยูรวมกับผัวเปน

ประจํา  แตเมียเหลานั้นมีเวรไปอยูกับผัวไดอยางมากสามวัน  คือเปนผูหุงหาอาหารใหผัว  ตลอดจนเปนผู



22 
 

ปฏิบัติวัฏฐากผัวทุกอยาง  พอครบสามวันก็ตองออกเวรจะอยูตอไปอีกไมได  เพราะจะถูกเมียอ่ืนเลนงาน

เอา  ถาคนใดมีครรภก็ตองออกเวรมีกําหนดสามป  จึงจะเขาเวรใหมได  เมื่อเปนเชนนี้  ก็จะเปนภาระแก

เมียที่ยังไมมีครรภมากอยู  เหตุนี้พวกเมียจึงรวมทุนกันเปนสหกรณ  ไปซ้ือหญิงอ่ืนมาเพ่ิมเติมใหแกผัว  

จํานวนเมียก็จะมีเพียงพอแกการเลี้ยงดูและปฏิบัติผัว  จะเปนคนหนึ่งหรือมากกวานั้นก็ตามที  เพราะผัวไม

ตองทํามาหากินะไรดวยเมียทุกคนทําเลี้ยงเปนสหกรณกัน  แมมีลูกใครเปนแมก็ตองเลี้ยง  พอไมตอง

รับภาระ  วิถีชีวิตอยางนี้ถาวาในแงของชายก็เห็นจะชอบ  แตก็เปนภาระแกผูชายมิใชนอย  สวนเรื่องหึงหวง

กันก็มีเปนธรรมดาแตก็ไมเปนไรนัก  เพราะเมียแตละคนรูหนาที่วามีสิทธิ์ในตัวของตนคราวสามวันเทานั้น 

(Herskovitz : Man  and  His  Works) 

การปกครองดูแลครอบครัว  ก็มีเปน ๓  ลักษณะเหมือนกัน  คือ 

๑.  พอปกครอง 
๒.  แมปกครอง 
๓.  ปกครองครอบครัวรวมกัน 

ลูกที่เกิดมาในครอบครัว  ยอมถือสกุลเปน  ๓  ลักษณะ  คือ 

๑.  ถือสกุลสายพอ 

๒.  ถือสกุลสายแม 
๓.  ถือสกุลทั้งสายพอและสายแม 

ถาพิจารณาประเพณีไทยเกี่ยวกับเร่ืองแตงงานตามลักษณะตางๆ  ที่กลาวมานี้  จะเห็นไดวาตาม

ปรกติแตเดิมเปนเรื่องแตงงานนอกโคตรนอกวงศสกุล   ชายต้ังถิ่นฐานกับพวกฝายหญิง  และปนลักษณะ

ชนิดผัวเดียวเมียเดียว  การปกครองดูแลครอบครัวแตกอนเปนลักษณะพอปกครอง  แตก็มีเคาแมปกครอง

ปนอยูบาง  ไมเปนลักษณะเด็ดขาดเหมือนในสังคมจีนหรือสังคมชาวโรมัน  สวนของชาวยุโรปและอเมริกา

และรวมทั้งไทยดวยในปจจุบัน  เปนลักษณะปกครองรวมกัน  สวนการถือสกุลของลูก  อยางของเราแตเดิม

มาถือทั้งสายพอและสายแมหรือท้ังสองฝาย  เปนลักษณะเดียวกับชาวอังกฤษและอเมริกัน  จริงอยูเราใช

สกุลเปนฝายพอ  แตเราก็นับพวกฝายแมเปนญาติดวย  เปนทํานองการนับญาติของฝรั่ง  ซ่ึงผิดกับชาติอ่ืน

ลางชาติ  ถาถือแตสายพอหรือสายแมหรือทั้งสองฝาย  เปนลักษณะเดียวกับชาวอังกฤษและอเมริกัน  จริง

อยูเราใชสกุลเปนฝายพอ  แตเราก็นับพวกฝายแมเปนญาติดวย  เปนทํานองการนับญาติของฝรั่ง  ซ่ึงผิด

กับชาติอ่ืนลางชาติ  ถาถือแตสายพอหรือสายแมสายเดียว  ก็จะไมนับคนที่เปนพวกฝายพอหรือฝายแม  
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แลวแตกรณีเปนญาติดวย  เชน  ชาวนายารในอินเดียตอนใต  หญิงเปนใหญในครัวเรือน  ถาชายในสกุลจะ

มีภรรยาก็ตองไปมีแตที่อ่ืน  มีแลวไมเกินสามวันก็ตองหยากับเมีย เพราะฝายหญิงตองการเชนนั้น  ถามีลูก  

ลูกและพอก็ไมรูจักกัน  สวนหญิงในบานของตนก็เปนทํานองเดียวกัน  ตองไปมีสามีซ่ึงเปนชายมาแตที่อ่ืน

ครบสามวันแลวก็เลิกกัน  โดยไลชายใหไปจากบาน  ถามีลูก  คนในบานก็เลี้ยงดูกันไป  เทากับถือวาพี่ชาย

หรือนองชายของตนเปนพอของเด็ก เหตุนี้ การนับญาติจึงเปนแตฝายหญิงฝายเดียวอยางเด็ดขาด  

(Herskovitz : Man  and  His  Works) 

 
1.2 งานวจัิยที่เกีย่วของกบัการตัดสินใจเลอืกทีจ่ะแตงงาน 

             งานวิจัยในประเทศ  
   รัชนีกร เศรษฐโฐ (2519: 7) กลาววา การเลือกคูครอง หมายถึง การที่หนุมสาวตัดสินใจเลือก

บุคคลที่ตนพอใจมากที่สุดมาเปนคูสมรส เพื่อสรางครอบครัวใหมของตนขึ้น 

   นวลศิริ เปาโรหิตย (2520: 220 และ 234) กลาววา การเลือกคูครองหรือผูที่จะมารวมชีวิตเพ่ือ

การสมรสนั้น ถือเปนงานพัฒนาการที่สําคัญอยางหนึ่งตั้งแตวัยรุนตอนปลายจนถึงวัยผูใหญตอนตน การ

เลือกคูครองจึงถือไดวา เปนจุดเร่ิมตนที่สําคัญของชีวิต เปนกระบวนการอยางหนึ่งท่ีจะพิจารณาคุณสมบัติ

พ้ืนฐานของผูที่จะไดรับเลือกใหเปนคูครอง  

   อนุลักษณ นิติรัช (2525: 9) กลาววา ความคิดเห็นในการเลือกคูครองนั้น จะเปนสิ่งที่บุคคลนั้น

ยึดถือประจําใจที่จะชวยตัดสินใจเลือก โดยขึ้นอยูกับลักษณะของสังคมและสภาพแวดลอมของสังคมดวย 

และถึงแมวาความคิดเห็นในการเลือกคูครอง จะขึ้นอยูกับลักษณะของสังคม แตก็ไมไดหมายความวาจะมี

กฏเกณฑที่กําหนดแนนอนจนกลายเปนหลักที่บุคคลในสังคมยึดถือปฏิบัตตาม การเลือกคูครองจึงตอง

อาศัยการเรียนรูปญหา และขอผิดพลาดจากการเลือกคูและการสมรสของบุคคลที่ผานชีวิตสมสมาแลวใน

อดีต  

   กมลา แสงสีทอง (2526:26) กลาววา การเลือกคูครอง เปนกระบวนการสําคัญอันหนึ่งกอนที่จะ

เขาสูการแตงงานและชีวิตครอบครัวสืบตอไป  

 
   งานวิจัยตางประเทศ    
   เบลล Bell (1963: 132-133) กลาววา ความใกลชิดหมายถึง ความใกลชิดของบุคคลใน

ความหมายที่กวางที่สุด ที่เห็นไดชัด คือ บุคคลจะตองพบปะกันและจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมาเปน

คูครอง ในการวิจัยเกี่ยวกับครอบครัว ความใกลชิด (propinquity) จะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
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ที่แนนอนของความเหมือนกันที่นําไปสูการสนับสนุนบุคคลใหเลือกซึ่งกันและกันเพ่ือแตงงานกัน ความ

ใกลชิดที่ธรรมดาที่สุดมี 2 อยาง คือ ความใกลชิดทางถิ่นที่อยูอาศัย ความใกลชิดในอาชีพ 

  เบลล Bell (1963:148) พบวา บุคคลหลายๆ คนมีแนวโนมที่จะ “ยึดความคิดของตนเอง” 

(Carry in Their Head) เปนภาพที่จินตนาการบุคคลที่เขาจะแตงงานดวย การพบกันระหวางบุคคลจะเปน

เครื่องวัดวาเขาจะมีความเหมาะสมในคูสมรสในอุดมคติอยางไร 

  เบลล Bell (1971) เสนอวา การเลือกคูครองเปนกระบวนการตอเนื่องในการเลือกคูครองที่จะ

แตงงาน โดยเริ่มพิจารณาแตเฉพาะคนในกลุมเดียวกัน (Endogamy) คนที่มีคุณสมบัติคลายกัน 

(Homogamy) และคนที่มีบุคลิกที่ผูเลือกตองการ (Personality Need) (อางอิงจาก ทวีรัสม์ิ ธนาคม,  

2518: 103)  

  เบอเกส แอนด ล็อค Burgess and Locke (1953:370) เสนอแนวคิดวา ปจจัยที่แทจริงใน

การตัดสินใจในการเลือกคูครอง การอธิบายที่เปนไปได 6 อยาง ที่พบจากศึกษาเชิงประจักษ การอธิบายนี้

แบงเปน 2 ประเภท ประเภทแรก อธิบายแบบแผนของการเลือกคูครองเปนหนาที่และโอกาส 

(Opportunities) เปนการอธิบายถึงความเหมือนกันของคครองบนพื้นฐานของการแบงแยกตามที่อยูอาศัย 

และความแตกตางของแบบแผนของกิจกรรมของชั้นทางสังคมตางๆ กัน ซ่ึงจํากัดชวงของการติดตอกันของ

บุคคลที่จะมีความสัมพันธกับบุคคลที่เหมือนกับตัวเขาเอง การอธิบายประเภทที่ 2 เปนการอธิบายใน

ลักษณะบรรทัดฐาน (normative) แบบแผนของความเหมือนกันเปนเหตุผลของความชอบพอในสวนของผู

เลือก (Chooser) ที่เลือกบุคคลที่เหมือนกับตัวเขาเอง หรือมีการบังคับใหเลือกคนที่มีความคลายคลึงกันกับ

ตนเอง 

  อีเวน Even (1964) เสนอวา บุคคลที่มีจิตนาการในความฝนไว เมื่อพบกับบุคคลที่เหมือนตัว

แบบ เมื่อนั้นเขาจะมีความประทับใจตอบุคคลนั้นเปนพิเศษ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคูสมรสในอุดมคติ

ของบางคนชัดเจน มีขอบเขตและกําหนดอยางตั้งใจตามความหวัง ความปรารถนา และความคาดหวัง

ตางๆ เกี่ยวกับคูสมรสในอุดมคติ ลักษณะ “คูสมรสในอุดมคติ” แสดงถึง อุดมคติซ่ึงบุคคลที่มีอายุสมควร

จะแตงงาน จะมีแบบของบุคคลที่เขาปรารถนาจะแตงงาน 

  กาแรท Garrett (1982: 113) กลาววา การเลือกคูครองเปนกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญของ

ชีวิตคนหนุมสาว ในหลายๆ วัฒนธรรมนั้นไดรับการยอมรับวาเปนสิ่งสําคัญมาก เปนลักษณะการเลอกจาก

บุคคลที่เหมาะสมโดยเปรีบเทียบภูมิหลังที่คลายคลึงกัน, ลําดับช้ัน, การสืบทอดศาสนา, และความเขากัน

ไดทางอายุ  
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               เจดดิกา Jedlicka (1984: 65) อางวา ทฤษฎีจิตวิเคราะของ Oedipus และ Electra ไดแสดง

ความคิดวา ชายมีแนวโนมที่จะแตงงานกับบุคคลที่เหมือนกับแมของเขา และหญิงจะแตงงานกับบุคคลที่

คลายบิดาของเธอ เนื่องจากมีการแสดงในลักษณะที่คลายคลึงอยางเปนไปไดจํานวนมาก  

  เค็ปพารท Kephart (1961: 270) พบวา บุคคลสวนใหญในสังคมเราแตงงานภายในอายุเทากัน 

โดยมีขอยกเวนพาะอยางยิ่งในกรณีของการแตงงานใหม แตมันถูกคาดหวังโดยประมาณวาการแตงงาน

ครั้งแรกจะเกิดกับบุคคล 2 คน ที่อายุเขาใกลเคียงกันมาก 

  แลนดิส Landis (1975: 177) เสนอวา บุคคลชอบที่จะแตงงานกับคนที่เหมือนเขา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในดานบุคลิกภาพทางสังคม และคูสมรสท่ีมีความคลายคลึงกัน (Homogamous Pair) มักจะ

ประสบความสําเร็จในการแตงงาน 

  วิลเลี่ยมสัน Williamson (1953: 237-241) และร็อคเวล Rockwell (1976: 83-95) พบวา การ

แตงงานสวนใหญจะเกิดขึ้นภายในกลุมผูที่มีการศึกษาระดับเดียวกัน ผลการศึกษาของ Metropolitan Life 

Insurance Company ไดคํานวณตัวเลขซึ่งแสดงวา ผูจบโรงเรียนเตรียมเขามหาวิทยาลัยมีแนวโนมที่จะ

แตงงานกับผูจบโรงเรียนเดียวกัน ผูจบโรงเรียนมัธยมก็ทําเชนเดียวกัน และจบวิทยาลัยกระทําในรูปแบบที่

คลายคลึงกัน    
 

            1.3  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกบัสถานภาพสมรส  
        1.3.1  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกบัสถานภาพสมรส 

           ระบบสมรสเปนสิ่งที่มีคาและมีสวนชวยจรรโลงศิลปะ  ศีลธรรมจรรยา เศรษฐกิจ  และ

สังคม  ศาสตราจารยลุมเลย  (อางใน อานนท  อาภาภิรม. 2515: 139) ไดกลาว  การสมรสเปนหลักประกัน

ที่ดียิ่งของโลกในการปองกันอาชญากรรม  ความวิกลจริต  ความยากจน  และความมีอายุสูงของมนุษย  

โดยระบุถึงผลการศึกษาจากการทําสํามะโนครัวในสหรัฐอเมริกา ปรากฏวา ผูชายที่ทําการสมรสแลว

ประกอบอาชญากรรมนอยกวาชายโสด  และจํานวนบุคคลที่ทําการสมรสแลวมีความวิกลจริตนอยกวาคน

โสด   สถานะทางเศรษฐกิจของคนที่ทําการสมรสแลวมักดีกวาคนโสดที่อยูในระดับเดียวกัน การสมรสจึง

เปนเรื่องสําคัญตอชีวิตมนุษยทุกคน 

           ปจจัยกอนการสมรสของคูสมรสที่มีผลตอการที่คูสมรสจะมีคุณภาพชีวิตสมรส มีหลาย

ประการ  ไดแก  ความคลายคลึงกันระหวางคูสมรส  คุณลักษณะของคูสมรส  แบบอยางจากบดิามารดา

ของทั้งสองฝาย การสนับสนนุจากบุคคลทีม่ีความสาํคัญตอคูสมรส  (บุคคลนัยสําคญั)  และปจจัยที่เปนตัว
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แปรอิสระอ่ืนๆ  ปจจัยตางๆ  ที่กลาวมามีรายละเอียด  ดังนี้  (อางอิงจาก  ฉันทนา  วุฒไิกรจาํรัส.  

2544 : 7 – 8)   

1. ความคลายคลึงกัน 

คูสมรสท่ีมีความคลายคลึงกันในดานตางๆ  ท้ังดานชีวสังคม  อายุ  ระดับการศึกษา  สติปญญา  

ดานเศรษฐกิจรวมไปถึงเชื้อชาติ  ศาสนา  ฐานะทางสังคม  อาชีพมากเทาใด   คุณภาพ  ของชีวิตสมรสจะ

ดีมากเทานั้น  เนื่องจากความคลายคลึงกัน  ยอมทําใหบุคคลทั้งสองมความคิดไมแตกตางกัน  เมื่ออยู

รวมกันก็ยอมมีความราบรื่นและมีโอกาสมีความสุขไดมาก 

2. คุณลักษณะของคูสมรสกอนการสมรส 

คุณลักษณะของคูสมรสกอนการสมรสที่จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตสมรสหลาย

ประการ  ไดแก  มีการศึกษาพอเพียง  มีอายุเหมาะสมเมื่อแรกสมรส  มชนชั้นทางสังคมที่ดีในระดับ

ใกลเคียงกันกอนการสมรส  การคุนเคยกันกอนการสมรส  มีสุขภาพดีทั้งกายใจ  มีการมองตนในแงดีและมี

วุฒิภาวะ  คุณลักษณะตางๆ  เหลานี้  หากหญิงชายมีในระดับดีมากอนการสมรส  ยอมจะยังผลใหคูสมรส

มีคุณภาพชีวิตสมรสที่ดี 

3. แบบอยางจากบิดามารดาของคูสมรส 

แบบอยางจากบิดามารดาของคูสมรส  หมายถึง  การที่คูสมรสไดสัมผัสกับคุณภาพชีวิตสมรสของ

บิดามารดา  และมีความประทับใจในบทบาทของพอและแมที่ตนไดเห็นมา  บทบาทที่ฝายชายควรไดเห็น  

คือ  การที่พอของตนมีความรับผิดชอบตอครอบครัว  เปนผูนํา  หรือฝายหญิงไดเห็นความรับผิดชอบในการ

ดูแลครอบครัว  เขมแข็ง  เปนกําลังใจใหแกหัวหนาครอบครัว  ไดเห็นความรักใคร  ผูกพัน  อดทน  

ประนีประนอมกันระหวางการใชชีวิตรวมกัน  ไดเห็นการรวมมือกันแกไขปญหาของครอบครัว  เปนตน  การ

ที่ท้ังชายหญิงไดเห็นบทบาทที่เหมาะสมที่พอแมของตนกระทําตอหนาที่ในครอบครัว  ทั้งคูยอมจะยึดมา

เปนแบบอยาง  ทั้งในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเปนคูชีวิตและการที่ตนจะไดทําบทบาทหนาที่นั้น ๆ  

เมื่อถึงเวลาที่ตนมีชีวิตสมรส 

4. การสนับสนุนจากบุคคลนับสําคัญ 

การสนับสนุนจากบุคคลนับสําคัญ  หมายถึง  การที่คูสมรสไดรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากพอ

แมของแตละฝายรวมไปถึงเครือญาติ  หรือแมแตเพ่ือฝูง  คนใกลชิดคนอื่นๆ  การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือก

ใครสักคนมาเปนคูครอง  หากมีเสียงคัดคานจากคนรอบขาง  หรือสวนใหญแสดงความไมเห็นดวย  บุคคล

นั้นยอมเกิดความไมแนใจ  และหากตัดสินใจเลือกบุคคลดังกลาวมาเปนคูครอง  และพบวามีปญหา
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ภายหลัง  อาจทําใหโทษตนเองที่ไมฟงความคิดเห็นจากครอบครัว  หรือคูสมรสสามารถครองคูอยูกันไปได  

แตคนใกลชิดกลับหางเหิน  หรือแสดงการไมยอมรับ  คูสมรสอาจเกิดความเครียด  นํามาสูปญหาการ

ปรับตัวตามมาไดเชนกัน 

  อาจกลาวสรุปไดวา  ปจจัยกอนการสมรสของคูสมรสนั้น   มีผลตอคุณภาพชีวิตสมรสของคูสมรส  

แตก็มิไดหมายความวา  ปจจัยดังกลาวจะทําใหชีวิตสมรสประสบความสําเร็จ  เพราะการที่จะประสบควา

สําเร็จในชีวิตสมรสไดนั้นยอมขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางของทั้งสองฝายดวย 

  ตําราพัฒนาการของครอบครัว (2512: 58  - 61)  ไดกลาวถึงเหตุผลที่ทําใหคนสมรส  ซ่ึง

ขอพิจารณาที่คนสวนใหญใชตัดสินใจสมรสกันมี ดังนี้ 

  แตงงานเพ่ือความรัก คนสวนใหญเชื่อวาความรักเปนสาเหตุใหคนแตงงาน  เม่ือคนสองคนเกิด

สนใจในกันและกัน  มีความเอ็นดูรักใครกัน  ความรักนี้ตางกับความรักที่พอแมมีตอลูก พี่ตอนอง  หรือ

เพื่อนตอเพ่ือน  คือเปนความรักที่รวมเร่ืองเพศรส (Sex)  ไวดวย  สังคมสนใจพฤติกรรมแหงความรักของคน

ทั้งสอง  การผูกมัดกันอยางถาวรดวยการสมรสอาจเกิดขึ้น 

  ความรักแรกพบ   หนุมสาวสวนใหญต้ังขอกําหนดไวในใจแลววาตนตองการสมรสกับคนอยางไร  

ถาบังเอิญมีโอกาสไดพบคนซึ่งคลายคลึงกับคนในอุดมคติ  ก็เกิดความสนใจกัน  ดังนั้นความรักแรกพบ  

คือมีความติดเนื้อตองใจ  และเมื่อคบหากันไปแลวก็พบวามีอะไรๆ  เหมือนกันหลายอยาง  เชน  ความเชื่อ  

ทัศนคติ  มาตรฐานทางสังคม  รสนิยม  ความสนใจรวมทําใหเขาคบหากันตอไปได  ในที่สุดความรักและ

การแตงงานที่มีความสุขก็ตามมา 

  ฐานะทางสังคม  ในการแตงงานหลายราย  อํานาจสําคัญที่มาเราใหหญิงตัดสินใจแตงงาน  คือ

ความปรารถนาที่จะมีฐานะทางสังคมสูงขึ้น   สําหรับผูหญิงวิธีนี้เปนวิธีสําคัญวิธีหนึ่งที่จะยกฐานะทาง

สังคม  ซึ่งเปนไปไดเหมือนกันสําหรับผูชาย  แตผูชายมีทางเลื่อนฐานะของตนเองไดมากทางกวา  ผูหญิง

มักจะคดถึงขอไดเปรียบเสียเปรียบในการแตงงานมากกวาผูชาย 

  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ในชีวิตจริงเมื่อคนจนแตงงานกับคนรวย  ก็กลาวไดวา เพ่ือฐานะทาง

เศรษฐกิจ  สังคมใหความสําคัญแกความมั่งคั่งมาก คนที่แตงงานแลวมั่งคั่งขึ้น ก็มีคนเห็นวาเปนการ

แตงงานที่ดี  ถาหากพอแมอบรมใหลูกเห็นเงินเปนคุณคาที่สําคัญของชีวิตมากกวาความรักใคร  พึงพอใจ  

ลูกก็จะตัดสินใจเลือกคูโดยนึกถึงทรัพยสมบัติมากกวาคุณสมบัติบางประการ ซ่ึงถาขาดไปก็จะทําการ

แตงงานไมมีความสุข 

  ความคาดหวังของสังคม  อํานาจของความคาดหวังของสังคมเปนอํานาจใหญอยางหนึ่งที่ทําให

คนแตงงาน  สังคมของเราตั้งอยูโดยคาดหวังวาคนจะแตงงานและตั้งครอบครัวใหเปนหลักฐานคนที่ไมทํา



28 
 

การสมรสสังคมมักจะมองดวยความสงสัย  ในบางประเทศคนโสดเสียภาษีมากกวาคนที่แตงงานจึงทําให

แตงงานมากขึ้น  คนมักจะทึกทักวาผูหญิงทุกคนตองการแตงงาน  และถาไมไดแตงก็คิดเอาเองวาเปน

เพราะไมมีโอกาส หรือถูกกลาวหาวาพยายามจะผูกมัดผูชายมากเกินไป  มีความสามารถมากเกินไป  

หรือไมสามารถดึงความสนใจของผูชายได 

  ผูชายอยูเปนโสดไดสะดวกกวาผูหญิงเพื่อนอาจลอเลียนบาง แตเขาอาจจะพูดไดวาเขามีเสรีภาพ

มากกวาเพื่อนของเขาซึ่งแตงงานแลว  แตก็ไมพนคนสงสัย  พบใครก็จะตองคอยอธิบายวาทําไมตนจึงอยู

เปนโสด 

  ความเปลาเปลี่ยว   หลังจากที่คนออกจากครอบครัวไปอยูตามลําพัง หลายคนเริ่มคิดแตงงาน

อยางจริงจัง  ไมมีคนใกลชิด  มีหลายคนที่แตงงานทั้งที่ไมไดรัก  และไมไดแตงงานเพราะเงินไมไดสนใจใน

รูปรางหนาตา  แตแตงงานเพราะความเหงา  ไมมีเพื่อนที่ใกลชิดการแตงงานเพราะเหตุผลนี้ทําใหชีวิต

สมรสไมมีความสุข  เนื่องจากตัดสินใจแตงงานเพราะตองการเพื่อน 

  การแตงงานเพื่อหนี   หญิงสาวที่มาจากครอบครัวที่ไมมีความสุข  อาจแตงงานเพื่อเปนทางออก 

ถาเขามีความรูสึกวาอยูบานตองทํางานหนักเกินไป  หรือถูกพอแมเลี้ยงดูเปนเด็ก  หรือมีขอขัดแยงกับพอ

แมเปนประจํา  การแตงงานจึงเปนทางออกที่ดีที่สุด 

  อยางไรก็ตามคนที่แตงงานเพื่อหนีจากเหตุอ่ืนๆ  มักจะผิดหวัง เพราะในชีวิตแตงงานก็ตองทํางาน

และตองมีวินัยควบคุมตนเอง  ความไมพอใจในสิ่งแวดลอมเดิมก็อาจเนื่องมาจากความผิดที่เกิดจากตัวเอง  

ดังนั้น  ถึงแตงงานไปก็ไมอาจชวยใหเกิดความพอใจในชีวิตได 

  หนังสือครอบครัวสัมพันธ  Z2518: 111)  กลาววา  ผูหญิงที่มีอายุระหวาง 21 – 25 ป  เหมาะที่

จะสมรสมากที่สุด  ผูชายควรมีอายุใกล 30 ป  แมวาอายุกับอารมณจะไมควบคูไปดวยกันเสมอไป แตเม่ือ

คนอายุมากขึ้นก็ควรจะมีอารมณมั่นคงขึ้น  คนที่สมรสเมื่ออายุยังนอยมักจะมีชีวิตสมรสไมราบร่ืน 

  จารุณี  สงขกุล (2523: 20)  กลาววาการที่ชายหรือหญิงจะเกิดความพอใจ  ยินดีที่จะอยูรวมกัน

แบบสามีภรรยาจนเกิดภาพครอบครัวขึ้น   ควรพิจารณาดานการศึกษา  ควรเลือกคูครองที่มีการศึกษา

ใกลเคียงกัน  ถาการศึกษาตางกันมากผูที่มีความรูสูงกวามักจะเหยียดหยามผูที่มีความรูตํ่ากวา  ผูที่มี

ความรูตํ่ามักมีปมดอย  พูดกันไมรูเรื่อง 

  โอภาส  ธรรมวนิช  (2529: 10 – 13)  กลาววา  การแตงงานจะอยูกันยืดอยางมีความสุขอยูที่การ

เลือกคูครองอยางถูกตองใกลเคียงกันนับต้ังแตอายุ  ฐานะ  ความรู  ความสามารถ  ความเชื่อถือ  ศาสนา  

รูปรางหนาตา  นิสัยใจคอ  และที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง  คือ  ผูที่เกี่ยวของ  ญาติพี่นองพอแมของแตละฝาย

ตองเขากันได 
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   นิยม   บุญมี  (2534: 157)   กลาววา  เมื่อชายหรือหญิงที่มีภูมิหลังคลายกัน  โดยที่บุคคลที่มี

การศึกษาดีมักมองหาคูในระดับเดียวกัน   จึงไมคอยมีปญหาในการเปรียบเทียบถูมิหลังและคนที่มีพ้ืนฐาน

ทางการเงินธรรมดา  ถาไดแตงงานกับคนที่มีฐานะทางการเงินดี  อาจเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตคู 

   โคลแมน  ( ธนภัทร   อนะมาน  อางอิงมาจาก  Coleman.1988: 343 – 353)  กลาวถึงสาเหตุ

ของความขัดแยงในชีวิตสมรสวา  เกิดจากความตองการและความคาดหวัง , เงิน โดย “เงิน”  เปนสาเหตุ  

หนึ่งของความขัดแยงในชีวิตสมรส  ความขัดแยงเริ่มตั้งแต  ใครจะเปนผูหาเงิน  ใครใชจายเงินเทาไรใน

เรื่องอะไร  และใครจะเปนผูจัดการเรื่องเงิน 

  จากกฎเกณฑหรือแนวทางที่มีผูรวบรวมจากหลากหลายแนวคิดที่กลาวมา  มิไดหมายความวา  

การมีคูครองที่จะทําใหชีวิตสมรสประสบความสําเร็จ  จะตองยึดกฎเกณฑดังกลาวอยางเหนียวแนน  

เพราะในการมีคูครองของแตละคน  ยอมมีรายละเอียดของความจําเปนที่ตางกันไปอยางไรก็ตาม  หากมีคู

สมรสท่ีเหมาะสมกับตนเองมากที่สุดเพียงใด  ยอมสงผลใหชีวิตคูมีความสุขยั่งยืนนานมากเพียงนั้น 

               1.3.2  ความหมายของการสมรส 

     อานนท   อาภาภิรม  (2515: 128  อางอิงจาก  Malinowski)  กลาววา  การสมรสเปนสัญญาที่

ทั้งสองฝายตกลงกันวาจะมีบุตร  และรวมกันเลี้ยงดูบุตรนั้นสืบไป  มากยิ่งกวาที่จะเปนเรื่องความสัมพันธ

ระหวางเพศ  และทางสังคมวิทยาถือวา   การสมรสคือการที่ชายคนหนึ่งกับหญิงคนหนึ่งแสดงตนใหสังคม

ไดประจักษวา  เขาทั้งสองจะรวมความเปนอยูโดยปฏิบัติตามวิธีการของกฎหมาย  และขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่ใชอยูในทองถิ่นนั้น  และโดยผลแหงการนี้  ทั้งสองฝายยอมเกิดสิทธิและหนาที่ตอกันและกัน 

    อนุลักษณ   นิติรัช (2525: 14)  ระบุวา  การสมรส  คือ  การรวมชีวิตคู  อยูกินเปนสามีภรรยากัน  

แตการสมรสจะถูกตองตามกฎหมายก็  ตอเม่ือคูสมรสไดจดทะเบียนสมรสกันแลว 

    นิยพรรณ   วรรณศิริ (2528: 59)  กลาวถึงการสมรสในความหมายทางมานุษยวิทยาวา  คือ  

การที่ชายและหญิงมีความสัมพันธทางเพศกันโดยมีพิธีกรรมเปนกลไก  ประกาศใหสังคมรับรูและยอมรับ

การมีเพศสัมพันธ  เพ่ือประกันความเปนปกแผนของครอบครัวที่เกิดตามมาหลังการสมรส  การสมรสเปน

รูปแบบทางวัฒนธรรม  เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศ  โดยเฉพาะเปนเรื่องของความ

ศิวิไลซในการสมสู  ซ่ึงทําใหมนุษยมีการสมสูตางไปจากสัตวอยางเห็นไดชัด  

    จริยา   ชัยวิรัตน  (2534:  29)  กลาวถึงการสมรสวา ในทุกยุค ทุกสถานที่และทุกวัฒนธรรม

ระบบการสมรสตองมีระเบียบ  กกและขนบธรรมเนียม แบบแผนนี้บางทีก็เกี่ยวแกประชาคม (Society) 

โดยทั่วไป  บางทีก็เกี่ยวแกชุมชนเฉพาะหมูพวกในประชาคมนั้น ๆ  การสมรสและครอบครัวจึงเปนสิ่งที่



30 
 

จะตองอนุโลมตามทองถิ่นและวัฒนธรรม  กิจการที่เกี่ยวแกเร่ืองเหลานี้โดยทั่วไปมีอาทิเชน  การหาคูครอง  

การหมั้นหรือสัญญาจะสมรส  พิธีแตงงาน  และการใหความรูในเรื่องเพศ  ฯลฯ 

   การสมรสจึงมีความหมายหลายระดับ ต้ังแตการสมรสเปนกระบวนการที่ทําใหการมีเพศสัมพันธ

ของมนุษยเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมและดีงาม  เปนวิธีการที่ทําใหมนุษยไดมีชีวิตอยูรวมกับคนรัก  ซ่ึงจะ

ทําใหมนุษยมีความรูสึกอบอุนปลอดภัย  มีความมั่นคงทางจิตใจ  รวมไปถึงการที่มนุษยจะไดมีโอกาสสราง

ครอบครัว  มีลูกหลาน  มีความรูสึกเปนปกแผน  เปนเจาของ  ฯลฯ  ซึ่งผูวิจัยจะไดสอบถามความคิดเห็น

ของนักศึกษาชายที่เปนกลุมเปาหมายตอความหมายของการสมรสในระดับตางๆ  ที่กลาวมา 

   1.3.3 เปาหมายและปจจัยที่เกี่ยวกับการสมรส 

   รัตติกร   สุนารทพิน  (2536: 9)  กลาวถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่แนนอนของการสมรส  คือ 

1. เพื่อการรับรูและการยอมรับความสัมพันธทางเพศของมนุษย 
2. เพื่อผลิตสมาชิกใหมใหสังคม 

3. เพื่อการรวมมือกันในทุกทาง  เชน  เศรษฐกิจ   การปกครอง  ความสัมพันธในหมูเครือญาติ 

4. เพื่อสรางสถาบันครอบครัว   โดยมีบุคคล 2 เพศอยูรวมกัน  และทําหนาที่ของสถาบัน 

ครอบครัว 

   การสมรสจึงเปนการเริ่มตนของการตั้งครอบครัว  ถึงแมวาจะประกอบดวยการสัมพันธทางเพศ

เปนหลัก  แตการสมรสก็ไมใชหมายความถึงการมีความสัมพันธทางเพศเพียงอยางเดียว  แตยังมีปจจัย

ที่มาเกี่ยวของที่จะทําใหชายหรือหญิงตัดสินใจทําการสมรสกัน  3 ประการดวยกัน คือ (Dixon.  1971  

อางอิงจาก ภัสสร   ลิมานนท.  2529: 82) 

    1. การมีคูท่ีเหมาะสมกันใหเลือก (Availability  of  Mates)  ซ่ึงสิ่งนี้จะถูกกําหนดโดยอัตราสวน

ทางเพศในกลุมประชากรในวัยแตงงาน  รวมทั้งจะถูกกําหนดโดยวิธีการเลือกคู  เชน  โดยสมัครใจหรือโดย

แบบคลุมถุงชน 

    2.  ความสะดวกและความเปนไปไดที่จะใหมีการแตงงานเกิดขึ้น  (Feasibility  of  Marriage)  

ซ่ึงจะถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางการเงิน  การจัดหาที่อยูอาศัยภายหลังการแตงงาน 

    3.  ความปรารถนาของบุคคลที่จะแตงงาน  (Desirability  of  Marriage)   ซ่ึงจะถูกกําหนดโดย

การประเมินผลไดผลเสียที่ตนจะไดรับจากการแตงงาน 
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  1.3.4 แบบแผนของการสมรส 

  ในสังคมตางๆ   ยอมมีแบบของการสมรสแตกตางกันออกไป  บางทองถิ่นกฎหมายหรือประเพณี

นิยมกําหนดใหชายหญิงมีคูสมรสเพียงคนเดียว  ในบางทองถิ่นประเพณีอนุญาตใหชายมีภรรยาหลายคน

ไดในเวลาเดียวกัน  และบางทองถิ่นก็ยินยอมใหหญิงมีสามีไดหลายคนในเวลาเดียวกัน  ดังนั้นแบบของ

การสมรสจึงมี  2 แบบ  คือ (สมาคมคหเศรษฐศาสตร. 2518 : 54)   

     1. Monogamy   ไดแก  การที่กฎหมายหรือประเพณีอนุญาตใหชายหรือหญิงมีคูสมรสเพียงคน

เดียวในเวลาเดียวกัน   ปจจุบันนี้นิยมกวางขวางในสังคมที่เจริญแลว   โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมประเทศ

ตะวันตก 

     2.  Polygamy   ไดแก   ประเพณีที่อนุญาตใหชายและหญิงมีคูสมรสไดมากกวาหนึ่งคน  คือ 

สามีหนึ่งคนมีภรรยาหลายคน  (Polyandry)  ในเวลาเดียวกัน  ซ่ึงครอบครัวไทยโบราณเมื่อ 60 – 70 ปมา  

แลวมีแบบนี้มาก  แตหลังจาก  พ.ศ. 2478  กฎหมายอนุญาตใหชายมีภรรยาไดคนเดียว  ภรรยาที่ไมจด

ทะเบียนจึงมีฐานะเปนนางบําเรอ  เปนตน  และอีกแบบหนึ่ง  คือ  การที่ภรรยาคนเดียวมีสามีไดหลายคน 

(Polyandry)    ในเวลาเดียว  ซ่ึงแบบนี้มีนอยมากในสังคมสวนใหญ  พบมีอยูในธิเบตและพวกโทดาทาง

ตอนใตของอินเดีย 

  1.3.5 องคประกอบของการสมรสกับคานิยม 

  วาทิต    อุตอามาตย  (2524:  28 – 40)   กลาวถึงการสมรสวาเปนปฏิบัติการทางสังคม  ซ่ึง

เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางชายและหญิงทั้งกอนพิธีสมรสและหลังพิธีสมรส  กอนจะถึงพิธีสมรส  

ชายและหญิงที่จะเปนสามีภรรยานั้นตองรูจักกัน  พบปะสมาคม  หรือไปไหนมาไหนดวยกัน  และเรียนรูถึง

นิสัยใจคอ  ความสนใจ   เจตคติและคานิยมในเรื่องตางๆ  วาเปนอยางไร  กระบวนการเหลานี้ถือวาเปน

สวนประกอบของการเลือกคูครอง  และเมื่อสมรสกันแลวชายและหญิงจะเปลี่ยนสถานภาพและบทบาท

เปนสามีและภรรยา  ซ่ึงจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกที่อยูอาศัย  การปฏิบัติภาระและหนาที่ในครอบครัว  

การมีบุตร  ตลอดจนการปรับตัวในชีวิตสมรส  การปฏิบัติตามองคประกอบของการสมรสตางๆ  ดังกลาว

จะแตกตางกันไปตามความนิยมชมชอบของแตละบุคคล  และบรรทัดฐานของสังคมหรือคานิยมของแตละ

บุคคล  ซ่ึงองคประกอบตางๆ  ที่สําคัญ  ไดแก 

   1.  การพบปะสมาคมระหวางชายและหญิงหรือการมีนัด 

   การพบปะสมาคมระหวางชายและหญิง   หรือการมีนัด  เปนการปฏิบัติของชายและหญิงที่เริ่ม

ต้ังแตการสรางมิตรภาพเปนครั้งคราวจนถึงสัมพันธภาพที่ถาวร  จนนําไปสูการตัดสินใจสมรสในที่สุดการ

ปฏิบัติดังกลาวจะแตกตางกันไปตามระบบการสมรสในสังคม  คือ  ชายและหญิงในสังคมที่การสมรสเปน
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ระบบปด  จะมีโอกาสพบปะสมาคมหรือไปไหนมาไหนดวยกันนอยมาก หรือเกือบไมมีเลยสวนชายและ

หญิงในสังคมที่การสมรสเปนระบบเปด  จะมีโอกาสพบปะสมาคม หรือไปไหนมาไหนดวยกันมาก  จึงเห็น

วาการมีนัดระหวางชายและหญิงในสังคมตางๆ  แตกตางกัน  หรือแมในสังคมเดียวกันก็จะแตกตางกัน  ถา

สภาพสังคม  วัฒนธรรม  และคานิยมเปลี่ยนแปลงไป 

    2.  ระยะเวลารูจักกันกอนสมรส 

    คนสวนใหญถือวาชายและหญิงที่จะสมรสกัน ยิ่งรูจักกันนานเทาใด  ชีวิตสมรสยิ่งจะมีความสุข

และอยูดวยกันอยางราบรื่นมากเทานั้น อยางไรก็ตาม คานิยมเกี่ยวกับระยะเวลารูจักกันกอนสมรสในสังคม

ตางๆ  แตกตางกัน   เชน  สังคมไทยสมัยกอน  ชายและหญิงมีโอกาสในการรูจักกันกอนสมรสนอยกวาใน

ปจจุบัน  ซ่ึงชายและหญิงมีโอกาสและระยะเวลาในการทําความรูจักกันกอนสมรสมากขึ้น 

    3. การหมั้นและสินสอด 

    การหมั้นและสินสอด  เปนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการสมรสเกือบทุกสังคม   แตจะแตกตางกัน

ไปตามคานิยมที่มีอยูในสังคมนั้น ๆ  การหมั้นเปนสัญญาระหวางชายและหญิงสองคนที่ใหไวแกกันและกัน  

เพื่อเปนเครื่องผูกพันกอนการสมรส  ในสังคมไทย  การหมั้นหมายถึงการมอบสิ่งของ  เชน  ทอง  ใหแกฝาย

หญิง  เพ่ือแสดงความมั่นหมายวาจะสมรสกัน  สวนสินสอดหมายถึงคาตอบแทนในการสมรสซึ่งฝายชาย

จะมอบใหแกบิดามารดาของฝายหญิง 

     4.  พิธีสมรส 

     พิธีสมรส  ถือวาเปนประเพณีที่เกี่ยวของกับการสมรสในเกือบทุกชาติ แตจะแตกตางกันไปตาม

คานิยมของสังคม การประกอบพิธีสมรสในสังคมตางๆ อาจมีพิธีทางศาสนาเพียงอยางเดียวบางสังคมถือ

วาการสมรสจะสมบูรณอยางแทจริงตองมีการจดทะเบียนสมรส 

     5. อายุแรกสมรส 

     การที่คนเราจะตัดสินใจสมรสเมื่อใดนั้น  ยอมเกี่ยวของกับปจจัยหลาย ๆ  อยาง  และอายุก็เปน

ปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจสมรส  อายุแรกสมรสของคนเรากับคานิยมนั้นมีความเกี่ยวกัน  เชน  ในสมัยกอน

คนจะสมรสกันเมื่ออายุยังนอย   เพราะลักษณะอาชีพทางเกษตรกรรมที่ตองการแรงงานมากการสมรสถือ

วาไดแรงงานมาเพิ่มในครอบครัวของตน  ในปจจุบันการศึกษาขยายตัวสูงขึ้น  ภาวะทางเศรษฐกิจที่เรงรัด

ตัวมากขึ้น   ดังนั้นชายและหญิงจึงยืดระยะเวลาในการสมรสออกไป 

     6. การเลือกคูครอง 

     องคประกอบการสมรสขอนี้   ถือวาสําคัญอยางยิ่งตอชีวิตสมรส   เพราะการอยูรวมกันของ

สามีภรรยาตลอดชีวิตนั้น   ทั้งสองตองรับรูและรับผิดชอบเรื่องตางๆ  รวมกัน   ถาสามีภรรยาคูใด   



33 
 

สามารถปรับตัวเขาหากันดวยดี  และรวมมือกันในการปฏิบัติภารกิจในครอบครัวอยางดี  ชีวิตสมรสก็จะ

พบความสุขตลอดไป  การเลือกคูครองเปนกระบวนการที่จะนําไปสูพิธีสมรสในที่สุด  และจะขึ้นอยูกับ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของสังคมตางๆ   วาจะกําหนดใหใครเปนผูเลือกคูครองใหแกหนุมสาวที่จะ

สมรสกัน   ในปจจุบันชายและหญิงมีโอกาสในการเลือกคูครองดวยตนเองมากขึ้น  และจะเลือกคูครองที่

สามารถใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจในครอบครัวไดดี  และวิธีการจะไดคูครองดังกลาวก็โดยการ

เลือกดวยตนเอง  เพราะจะไดรับทราบถึงอุปนิสัยใจคอ   ความตองการ  ความสนใจ  ตลอดถึงเจตคติ  และ

คานิยมเรื่องตางๆ  อันจะเปนหลักประกันความมั่นคงของชีวิตสมรสตลอดไป 

  7.  ที่อยูหลังการสมรส 

  การเลือกที่อยูหลังการสมรสของสามีและภรรยาในสังคมตางๆ   ก็แตกตางกันไปตามความ

เชื่อถือ  คานิยม  และขนบธรรมเนียม  ซึ่งผลสืบเนื่องมาจากลักษณะอาชีพและชีวิตครอบครัว   ถาสังคมใด

หรือประเทศใดมีประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก ลักษณะครอบครัวในสังคมนั้นก็จะเปน

ครอบครัวแบบขยาย  ชายและหญิงที่สมรสกันก็จะอาศัยอยูกับบิดามารดาของฝายใดฝายหนึ่ง  สวนสังคม

ใดหรือประเทศใดมีประชาชนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมมาก  ลักษณะครอบครัวในสังคมนั้น  ก็จะเปน

แบบครอบครัวเดี่ยว  ชายและหญิงที่สมรสแลวจะแยกออกมาอยูตางหาก 

   8.  เปาหมายของการสมรส 

   ประชาชนแตละคนหรือสังคมแตละแหงมีเปาหมายของการสมรสแตกตางกันหรืออาจเหมือนกัน

ก็ได  อยางไรก็ตาม   ถาพิจารณาถึงการปฏิบัติในชีวิตของคนสวนใหญจะพบวา  คนสวนใหญสมรสเพื่อ

ผลตอบแทนตางกัน  คือ  เพื่อใหไดสถานภาพผูใหญ  เพื่อตอบแทนทางจิตใจ  เพื่อจะมีบุตรและเปนบิดา

มารดา   เพ่ือความพึงพอใจในดานเพศสัมพันธ เพื่อความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจ หรือเพ่ือความกลมกลืน

และมั่นคงของสังคมและชุมชน   ซ่ึงคนเราแตละคนที่สมรสนั้น   อาจมีเปาหมายเพียงบางอยาง   หรืออาจ

หลายๆ  อยางพรอม ๆ กัน 

    9.  สิทธิและหนาที่ของสามีและภรรยา 

    องคประกอบสําคัญของการสมรสอยางหนึ่ง  คือ  เจตคติที่สามีและภรรยามีตอบทบาทของกัน

และกันในชีวิตครอบครัว  ชีวิตสมรสอาจจะประสบความลมเหลวได  ถาสามีและภรรยาไมเขาใจสิทธิและ

หนาที่ในครอบครัว  สมัยกอนนั้น  สามีเปนหัวหนาและผูนําครอบครัว  และมีภาระหนาที่ในดานเศรษฐกิจ

หรือเปนผูนําในการหาเลี้ยงครอบครัวหรือหาทรัพย  เพราะผูชายมีโอกาสไดรับการศึกษาและฝกฝนอาชีพ

มากกวาผูหญิง  สวนผูหญิง  นับแตอดีตเปนตนมา ไดรับการปลูกฝงอบรมใหยอมรับวาตนเองมีภาระ

รับผิดชอบตอความอยูดีมีสุขของคนในครอบครัว   หนาที่ของผูหญิงจึงไดแก  การทํางานบานเลี้ยงดูลูก  
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ทําอาหาร   ดูแลปกครองคนในบาน   และตองเคารพนบนอบสามี  (นางลักษณ   เอมประเสริฐ.   

2536:  46)  ผูหญิงจึงตองพ่ึงพิงผูชายในยุคสมัยนั้น  แตเมื่อชายและหญิงในปจจุบันมีโอกาสไดรับ

การศึกษาและฝกฝนอาชีพเทาเทียมกัน   สามารถประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเทาเทียมกัน ภาระงานใน

การดูแลบานและเลี้ยงลูกจึงตองปรับเปลี่ยนไปใหเทาเทียมกันระหวางหญิงชายดวย  กลาวไดวา   แบบ

แผนที่สามีและภรรยาจะปฏิบัติตอกันในชีวิตสมรส  จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  

ซ่ึงถือวามีบทบาทตอคานิยมของคนเราทั้งโดยตรงและโดยออม 

  องคประกอบของการสมรสดังกลาว   เปนการปฏิบัติตามความนิยมของแตละคน  และแตกตาง

กนัไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละคน  ทั้งนี้  โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเปนแบบแผน

สําหรับการปฏิบัติตามองคประกอบตางๆ  ดังกลาวอีกทางหนึ่ง ซ่ึงแบบแผนการปฏิบัตินี้ก็คือคานิยมของ

แตละคนในสังคมนั่นเอง 

  นอกจากองคประกอบของการสมรสกับคานิยมนี้แลว จากสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและโอกาสที่

ทําใหหญิงชายมีความเทาเทียมกัน   ต้ังแตการศึกษา  การประกอบอาชีพ  การมีฐานะทางสังคม  ฯลฯ  ทํา

ใหหญิงชายที่มาใชชีวิตรวมกันตองปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเองใหสอดคลองดวย นงลักษณ  เอมประดิษฐ  

(2536:  66 – 67) กลาววา ในสังคมที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวนิยมที่จะ

แยกตัวออกมาอยูตามลําพัง  จึงเกิดครอบครัวแบบใหม  ซึ่งมีทัศนคติและคานิยมที่มีตอครอบครัวตางไป

จากเดิม   เรียกวา  ครอบครัวทรงสิทธิเสมอภาค   ซ่ึงมีลักษณะที่สําคัญ   คือ 

     1.  มีการสรางทัศนคติเกี่ยวกับชีวิตสมรสใหม   โดยมุงใหสามีภรรยามีความสัมพันธตอกันฉันท

เพื่อน (mate)  มากขึ้น 

     2. ภรรยามีเสรีภาพมากขึ้น  โดยมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมสามแีละสามารถประกอบอาชีพนอก

บานมากขึน้  รวมทั้งสามารถประกอบธุรกจิสวนตวัไดดวย  โดยไมตองรับรูการยินยอมของสามี 

     3. ความสัมพันธของครอบครัวตามลกัษณะกลุมปฐมภูมิ  (Primary  group)  ท่ีเคยมีอยูเดิมจะ

คอยๆ  จางไป  ความสัมพันธที่เคยมีความผูกพันกนัระหวางสมาชกิในครอบครัวและความมีเอกภาพเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัวก็ออนลง 

     4.  การกระทําตางๆ  มักคํานึงถึงผลประโยชนสวนบคุคลเปนสําคัญ   โดยถือเปนสิ่งเหนือกวา

สมาชิกอ่ืนๆ  ในครอบครัว  ซ่ึงเขาลักษณะ  “ ผลประโยชนสวนตนอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด ” 
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            1.3.6  การพิจารณาผลดี – ผลเสียของการแตงงาน 
             รัตติกร    สุนารทพิณ  (2536 :  18 – 19)  ไดสรุปถึงปจจัยที่เกี่ยวกับผลดีและผลเสียของ

การแตงงาน  ซ่ึงหากหญิงชายไดไตรตรองอยางรอบคอบแลว   อาจจะทําใหหญิงชายจะตัดสินใจแตงงาน

หรือไมก็ได   ไดแก 
            1.3.7  ผลไดหรือประโยชน หรอืขอดีที่จะไดรับในกรณทีี่เลือกสมรส (Benefits)  คือ 
                    1.3.7.1 สถานภาพและเอกลักษณ  (Status   and  identify)  หมายความวา   การ

สมรสเปนที่ยอมรับในสถานภาพผูใหญ   และเปนเคร่ืองยืนยันเอกลักษณวาชายหรอืหญิง  ซ่ึงจะเห็นไดใน

บทบาทของสามีหรือภรรยา 

                     1.3.7.2  ความสัมพันธทางอารมณ  (Emotional   interactions)  อธิบายไดวาการ

สมรสทํา  ใหเกิดความผกูพันทางอารมณ   และความสมัพันธแบบเนื้อคูหรือมิตรคูใจระหวางพอแมหรือ

ระหวางพอแมกับลูก 

                     1.3.7.3  การมีลูกและความเปนพอแม  ( Childbearing  and  parenthood)  

กลาวคือการสมรเปนวิถีทางที่ถูกตองตามกฎหมายสําหรับการมีลูกและถือไดวาลูกนัน้ลูกนั้นจะสามารถ

ดํารงวงศตระกูลของพอแมตอไป 

         1.3.7.4  ความพอใจทางเพศ  (Sexual   gratification)  การสมรสจะใหโอกาสแก

ชายและหญิงมีคูเพ่ือตอบสนองความตองการทางเพศได 

         1.3.7.6   การปฏิบัติตนเพ่ือเขากับกลุมชน  (Group  affiliation)  กลาวคือการสมรส

เหมือนสะพานที่จะนาํไปสูการสรางความมั่นคงในกลุมชน   และขยายความสัมพันธแบบเครือญาติพ่ีนอง

ของแตละบุคคลออกไป   นอกจากนั้นยังเปนทางนําไปสูการรวมมือกนัทางสังคม  และกลุมชนไดตอๆ  ไป

ดวย 

         1.3.7.7  การไดมาซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจ  (Economic  gains)  กลาวไดวาการสมรส

เปรียบเหมือนทางนาํไปสูความมั่งคง  และความร่ํารวยของคูสมรสโดยการรวมมือกันทํามาหากนิ  หรือ  

การแบงงานระหวางสามีภรรยาซึ่งเปนทางหนึ่งที่จะไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
         1.3.8  ผลเสียหรือขอเสีย ซ่ึงเกิดจากการเขาไปผูกมัดกบัชีวติสมรส (loss) คือ 
        1.3.8.1  การสูญเสียอิสรภาพและความกาวหนาของตนเอง  (loss   of  personal  

freedom  and  mobility) ทั้งนี้การสมรสถือวาเปนการสรางขอผูกมัดของตนเองตอคนอื่นและถือวาเปน

การยอมรับผิดชอบที่จะจาํกัดสิทธิแ์ละหนาที่ที่จะปฏิบัติในอนาคตดวย 
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          1.3.8.2  เปนการเพิ่มภาระและความพยายาม  (Obligations  and  effort)  การ

สมรสอาจเกี่ยวของกับขอตกลง  เกี่ยวกับหนาทีท่างกฎหมายที่แนชัดลงไป  และจําตองเสียสละเวลาและ

ความอดทน  ความพยายามทางกาย  ท้ังนี้เพ่ือภารกิจของคูสมรสของตนเอง 

          1.3.8.3  การสูญเสียทางเศรษฐกิจ  (Economic  loss)  กลาวคือในชีวิตสมรสนัน้

การไดเงินทองมาก็ดี  การร่ํารวยทรัพยสมบัติก็ดี   จําตองนํามาแบงปน   จึงทําใหผลประโยชนหรือรายไดที่

ควรจะเปนของบุคคลเดียว   ตองถูกแบงปนเปนหลาย ๆ  สวน  ซึ่งถือวาเปนการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยาง

หนึ่ง 

      แนวคิดเกี่ยวกับการสมรสตางๆ  ท่ีกลาวมา สรุปถึงความหมายของการสมรส  คานิยมเกี่ยวกับ

การสมรส ทัศนคติตอการสมรส  และปจจัยทีท่ําใหบุคคลมีคานิยมหรือทัศนคติตอการสมรส ซ่ึงงานวิจัยที่

เกี่ยวของเนนความสาํคัญไปที่ปจจัยดานครอบครัวดั้งเดิมของแตละคน   ซ่ึงรายละเอียดตางๆ  เหลานี้

ผูวิจัยจะไดนาํไปกาํหนดเปนตัวแปรในการศึกษาความคดิเห็นตอการสมรส  ดังนี้ 

- ความหมายของการสมรสและเปาหมายของการสมรส 

- องคประกอบของคานิยมเกี่ยวกับการสมรส  เชน  การหมั้นและสนิสอด  การมีพิธีสมรส  และ 

ที่อยูหลังสมรส 

-     ทัศนคติตอการสมรส  ซ่ึงสามารถแบงเปน  3  ลักษณะ ไดแก  การมีทัศนคติแบบใหม  คือ   

สามีภรรยามีสิทธิเทาเทียมกัน  มีการแบงบทบาทหนาที่อยางเสมอภาค  ฯลฯ  และการมีทัศนคติตอการ

สมรสแบบดั้งเดิม  คือ สามีเปนผูรับผิดชอบภายนอกบาน  สวนภรรยารับผิดชอบภายในบาน  หรือสามีเปน

ชางเทาหนา  ภรรยาเปนชางเทาหลัง  เปนตน   และกลุมที่มีทัศนคติผสมผสานระหวางแบบดั้งเดิมและ

แบบใหม 

                ไวท และ คูเปอร (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542: 8 ; อางอิงจาก white; & Cooper.1994) ได

ทําการศึกษากับพนักงานชายหญิง พบวา การมีสถานภาพที่แตงงานและการมีลูกจะเปนตัวขัดขวาง

ความสําเร็จในอาชีพของผูหญิง ในขณะที่ผูชายที่แตงงานและมีลูกกลับเปนการสงเสริมตอความสําเร็จใน

อาชีพ เนื่องจากถูกมองวามีความมั่นคงและมีวุฒิภาวะ  

     ชรอค (นวลฉวี ประเสริฐสุข. 2542: 8 ; อางอิงจาก Schrock.1993) พบวาจํานวนบุตร เปนตัว

จํากัดความสาํเร็จในอาชีพของผูหญิง  
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       จากงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา สถานภาพสมรสมีผลตอการสรางสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลของเพศชายมากกวาเพศหญิง ซ่ึงมักจะพบในผูชายที่ประสบความสําเร็จในอาชีพ สวน

ผูหญิงตองทําหนาที่หลังสมรสโดยการดูแลครอบครัว   

       ฮิค และ แพลทท (อุบลรัตน พิชญชยะนนท. 2531: 24 ; อางอิงจาก Hick; & Platt.  

1970: 55) ศึกษาถึงตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ผลการศึกษาพบวา ความ

คลายคลึงในดานการศึกษา ศาสนา และสถานภาพทางเศรษฐกิจของชายและหญิง เปนตัวแปรสําคัญใน

การสมรสกัน 

       สุวิทย รุงวิสัย (2531) ศึกษาทัศนคติตอการเลือกคูครองของหนุมสาว กลุมตัวอยางคือ 

นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสถาบันครอบครัว ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกา 2528 ผลการศึกษาพบวา หญิงมีอายุ

ที่เหมาะสมแกการแตงงานคือ อายุ 24 ป สวนชวงอายุที่ควรแตงงานในระดับรองลงมาไดแกอายุ 27 ป 

และชายควรแตงงานเมื่ออายุ 30 ป 

       สุรพล ปธานวนิช (2534: 58) ศึกาเกณฑการเลือกคูครองที่มีผลตอความมั่นคงของสถาบัน

ครอบครัว ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไป ผลการศึกษาพบวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาระดับ

ปริญญาตรี กับระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทัศนคติในการเลือกคูครองไมแตกตางกัน 

      กรพินธุ พรหมศิริ (2537: 103) ศึกษาปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการเลือก

คูครอง กลุมตัวอยางคือนายทหารเรือท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีชวงอายุระหวาง  

25-50 ป ผลการศึกษาพบวา คนที่มีอายุใกลเคียงกันมีโอกาสไดรับเลือกเปนคูครองมากกวาคนที่มีอายุหาง

กัน และยังศึกษาพบวาคนที่มีการสึกษาระดับเดียวกันมีโอกาสถุกเลือกเปนคูครองมากกวาคนที่มี

การศกึษาระดับตางกัน 

      ทวีศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ (2543: 80) ศึกษาความคิดเห็นตอการคบเพื่อนตางเพศ การเลือก

คูครองและการสมรสของนักเรียนนายรอยตํารวจ ผลการศึกษาพบวาเกณฑการตัดสินใจท่ีนักศึกษาใชใน

การเลือกคูครองมากที่สุดคือ ความประพฤติและนิสัยดี รองลงมาคือ การมีความรักความเขาใจซึ่งกันและ

กัน 

       รุจิเรข แพทยคุณและคณะ (2544) ศึกษาทัศนคติในการมีคูครองของบุคคลวัยทํางานของ

พนักงานบริษัทเมโทรซิสเต็ม จํากัด และพนักงานบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอวิสเสซ จํากัด ผล

การศึกษาพบวา พนักงานที่มีรายไดนอยมีทัศนคติในการมคูีครองไมแตกตางกับพนักงานที่มีรายไดมาก 
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        นอกจากวิจัยดังกลาวขางตนแลว ตอมารุจิเลข แพทยคุณ (2545) ไดทําการศึกษาซํ้าอีกครั้ง

กับพนักงานบริษัท ไทย แอรพอรตส กราวด เซอวิสเสซ จํากัด จํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบวาพนักงาน

ที่มีรายไดนอยมีทัศนคติในการมีคูครองไมแตกตางกบัพนักงานที่มีรายไดมาก 

        สรุปไดวาปจจัยดานชีวสังคมดานตางๆ จะสามารถสงผลตอทัศนคติในการมีคูครองและ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

 
  2. เอกสารและงานวจัิยที่เกีย่วของกับองคประกอบดานสวนตัว 
              2.1  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัองคประกอบดานสวนตัว 
                    2.1.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัอายุ  
      อายุ หมายถึง จํานวนปที่นับต้ังเกิดจนปจจุบัน โดยอายุเปนองคประกอบสําคัญในการ

กําหนดฐานะของบุคคลในสังคม บุคคลที่มีอายุตางกันจะมีความคิดเห็นและการปฏิบัติแตกตางกันไปตาม

ประสบการณ การเรียนรู  

      การพัฒนาใหเกิดพฤติกรรมการมีวนิัย ควรเริ่มตั้งแตวัยเด็กทั้งนี้เพราะเด็กยังไมมีทิศทางที่

แนนอนในการประพฤติปฎิบัติตน การจะพัฒนาเด็กจึงควรเร่ิมที่การทาํความเขาใจกบัส่ิงที่อิทธิพลตอการมี

วินัยของเด็ก ซึ่งตามแนวคดิปฏิสัมพันธนยิม ไดอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมวามาจากปจจัย

ภายในตัวเด็ก และปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมที่เกี่ยวของกับตัวแปร ( Magnusson and Endler.  

1977: 4 ) 

     วูหวิลล (Wohwill. 1970: 49-50) กลาววา อายุเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวัยวุฒิบุคคล

ในสังคม บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความคิดเห็นและปฏิบัติในสิ่งตางๆ แตกตางกันตามประสบการณ

ที่สะสม อายุของบุคคลสามารถนํามาใชอธิบายและทํานายปรากฏการณ?ตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

มนุษยได 

    ไมเยอรและแอลเลน ( Myer ; Allen.1984 ) กลาววา บุคคลที่มีอายุมากจะมีความยึดมั่น

ผูกพันมากกวา เนื่องจากพึงพอใจในงานและไดรับตําแหนงที่พึงพอใจ 

    แมสเลซ (Maslach. 1986: 60) กลาววา ผูที่มีอายุมากจะมีประสบการณกับบุคคลหลาย

ประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น มีความสุขุมรอบคอบ รูจักชีวิต มองชีวิตกวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น 

ทําใหสัมพันธภาพในการทํางานดี เนื่องจากสามารถปรับตัวไดสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริงไดดีกวา

ผูที่มีอายุนอยและมักมีฐานะเปนปกแผนมั่นคงทางดานการเงินและการงาน 
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  ไรท (ปญจพร โรจนเจริญ. 2545: 14 ; อางอิงจาก Write. 1997) กลาววากลุมอายุที่มีความ

เสี่ยงสูงตอการเกิดปญหาดานความเครียดมากที่สุด คือ ชวงอายุ 35-50 ป เนื่องจากภาวะรางกายมีความ

เสื่อมถอย อีกทั้งปญหาเรื่องอาชีพ และฐานะเขามาทาทายใหเขาตองกระทําใหถึงจุดหมาย 

  จากเอกสารดังกลาวสามารถสรุปไดวา อายุมีผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคล เนื่องจากอายุ

เปนตตัวกําหนดกับวุฒิและบทบาทในสังคม โดยบุคคลที่มีอายุอยูในวัยกลางคนจะมีปญหาและ

ความเครียดมากกวาในวัยอ่ืน เนื่องจากไมไดรับส่ิงที่คาดหวังดังนั้น อายุ  เปนองคประกอบหนึ่งที่มีสวน

สําคัญตอภาวะการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย เพราะ อายุเปนตัวกําหนดฐานะของบุคคลใน

สังคม 

     
                    2.1.2  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบับุคลิกภาพ 
                   2.1.2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพแสดงตัวและเก็บตัว 
                                    ก.  ความหมายของบุคลิกภาพการแสดงตัว  และการเก็บตัว 
                                               1. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
  จุง  (สถิต   วงศสวรรค. 2544: 61 – 63; อางอิงจาก  Jung. 1875 – 1961)  บุคคลที่มี

บุคลิกภาพแบบแสงตัว  หมายถึง   พวกที่คิดเรื่องภายนอกตัวเอง   มีลักษณะเปนคนที่แสวงหาและชอบทํา

กิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ชอบการสังสรรค   ชอบการเขาสังคมอยูกับคนหมูมาก ชอบเกี่ยวสัมพันธกับผูอ่ืน  

ชอบคบหาสมาคมกับคนอื่นๆ  มีการยอมรับและปรับตัวเองใหเขากับสังคมได เปนคนที่พูดคุยสนุกสนาน

เปนกันเอง   ชอบพูดคุยกับคนอื่น  มีลักษณะเปดเผย  คบคนงาย  ใจกลา   ชอบที่จะแสวงหาประสบการณ

ชีวิตโดยการเขาไปมีสวนรวมกับกิจกรรมจริงๆ  มากกวาการอานหนังสือหรือนั่งนึกคิดเอาเองตามลําพัง  

ชอบเดน  ชอบดัง  แตงตัวดีพิถีพิถัน  เปนคนเปดเผย  ชอบการเปลี่ยนแปลงพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สถานการณใหมอยูเสมอ ชอบเผชิญหนากับปญหาตางๆ  ชอบทําอะไรโดยไมวางแผนลวงหนา ชอบนํา

ตัวเองไปพัวพันอยูกับส่ิงแวดลอม  หรือกับบุคคลอื่นๆ  โดยทั่วไปชอบสมาคมการเขารวมกลุม สังคมเกง  

ไมชอบอะไรที่ซํ้าซาก – จําเจ  สนใจและตื่นตัวตอส่ิงแวดลอม   เปลี่ยนแปลงความเคยชินหรือลักษณะนิสัย

ของตนเองไดงาย   เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป  สนใจสิ่งตางๆ งาย  แตความสนใจไมคอย

ยั่งยืน   ชอบความตื่นเตน มีอารมณออนไหวเร็ว  การแสดงออกซึ่งอารมณเห็นไดชัดเจน ไมวา  เสียใจ  ดีใจ  

เศรา  โศก  โกรธ  เบ่ืองาย   ปรับตัวเกง  อารมณดี   มีไมตรีจิต  มีความเปนมิตร ชอบแสดงตนชอบอยูใน

หมูเพื่อน   สนใจสิ่งแวดลอม ชอบแสดงความรูสึก ชอบทํากิจกรรม เชื่อโดยการพิสูจน  ไมมีเกณฑแนนอน

ตายตัวในการปรับตัวและการปฏิบัติตน  ถาเกิดความคับของใจจะปรับตัวในรูปกาวราว (Aggression)   
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มักปรับตัวดวยวิธีท่ีชดเชย   มีอุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณที่เหมาะสม  พรอมที่จะเปลี่ยนเพ่ือ

รับสถานการณใหม ๆ  ปรับตัวไดดีในสถานการณใหมๆ  มีความเชื่ออยูบนรากฐานของความจริงและขอมูล

ที่ได  บูชาความจริงแหงโลกภายนอกตัวซึ่งสัมผัสและรูสึกได  ชอบการคนควาหาความจริง ไมพะวงถึง

ตนเองมากนัก  ถือวาตัวตนไมใชตัวกูของกู  จึงไมโกรธ  เกลียด  รัก  ใครงายๆ  ชอบสนุกสนานเฮฮาราเริง   

ชอบเยาแหย   เลนหัวในทํานองเกเรนิดหนอย  แตหามีเจตนาที่จะทําใหผูอ่ืนเดือดรอนไม พูดดังฟงชัด   

คลองตัว   วองไว  กระฉับกระเฉง  พูดคุยเกง  โออวด  ชอบบังคับขมขูใหคนอื่นทําตามใจตน  มีอํานาจ

เหนือคนอื่น  ชอบเปนหัวหนา  ชอบเจากี้เจาการในเรื่องตางๆ  ปากคอออกจะเราะราย ทําอะไรมักจะโฉง

ฉาง  ตูมตาม  ขี้เกรงใจ  จึงไมใครเปนตัวของตัวเอง  ไมชอบขัดใจคน  เอาอยางไรเอากัน ไมใครพิจารณา

อะไรอยางรอบคอบถี่ถวน  สังคมเขาทํากันอยางไรก็ทํากับเขาอยางนั้นดวยความสบายใจ ไมตองฝนใจทํา  

ไมเปนพวกขัดสังคม  พวกนี้ไมวาจะเปนดานความคิด  อารมณ  และการกระทําตางๆ  จะเกี่ยวของแตเรื่อง

ภายนอกตัวเองเปนสวนใหญ  ความคิด  และมโนมติตางๆ  จะมุงไปแตเรื่องที่เปนความจริงทั้งสิ้น ไมมา

เรื่องเพอฝนที่เลื่อนลอย   พอใจสบายใจในเรื่องที่มีระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมที่กําลังถือปฏิบัติ

กันอยู 

       สรุป  บุคลิกภาพแสดงตัวเปนขอ  ๆ  ใหมองไดงายขึ้นดังนี้ 

1. ถือคนสวนมากในสังคมเปนศูนยกลาง  ไมถือตัวเองเปนหลัก  เปนพวกวาอะไร  ตามกัน 

ไปไหนไปกัน  ไมทําอะไรตามใจตัว 

2. ชอบการทํางานเปนหมูพวก  เปนนักประชาธิปไตย  ไมขัดแยงมติของที่ประชุม 

3. คิดและทําตาหลักความจริง  ตามขอมูลตางๆ  ที่ไดมาจริงๆ  ทําตามแบบแผนที่เขาทํากัน 

ไมชอบฝาฝนระเบียบ 

4. ไมสนใจตัวของตัวเองมากนัก 

5. เปนคนทันสมัย  สมัยเปลี่ยนไปอยางไรก็เปลี่ยนตามไปดวย  พรอมที่จะเปลี่ยนนิสัยให 

เปนไปตามความเหมาะสม  หรือตามสถานการณและสิ่งแวดลอมใหมๆ  ไมดึงดันยึดมั่นในอุดมการณ 

เกา ๆ  เขากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไดโดยไมมีความอึดอัดขัดใจแตอยางไร 

6. มีอารมณดี  สนุกสนาน  ร่ืนเริงเปนอาจินต   ไมเคียดกับการใชความคิด  ไมโกรธ  ไม 

เกลียด  ไมรักใครงายๆ  ปราดเปรียวคลองแคลว  กินจุ 
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7. ทําอะไรเอาจริงเอาจัง  ทุมเทกําลังลงไปทุกอยาง  ถางานลมเหลวไมสําเร็จก็ไมเอะอะ 

โวยวายโทษตัวเองหรือใครๆ 

8. ไมชอบคิดถึงอดีต  ไมครุนคิดเรื่องที่ลวงแลวใหเปลืองสมอง 

9. ชอบหยอกลอ  ปากเปราะ 

    มอลโร  (Momroe. 1960: 808)  กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบแสดงตัว  หมายถึงบุคคลที่มี

ลักษณะโตตอบกับภายนอก  กระฉับกระแฉง  ชางพูด  คิดถึงเร่ืองของสังคมและพยายามที่จะมีความ

เกี่ยวของกับสังคมเสมอๆ  มักรวมมือและชวยเหลือกิจกรรมตางๆ  ของสังคม 

    แอลพอรท  (Allport. 1960: 7 – 8)  กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง  

บุคคลที่พุงความสนใจออกนอกตัวเอ 

สนใจบุคคลอื่นหรือส่ิงแวดลอม   ชอบแสดงออก  ชอบสมาคมกับบุคคลอื่น  เปนคนที่เปดเผยกลาหาญ  

ชอบผจญและกระทําสิ่งตางๆ  ตามสภาพความเปนจริงปรับตัวใหเขากับ  สถานการณใหม ๆ  ได  ไมคอย

วิพากษวิจารณตนเอง   ทําอะไรขึ้นอยูกับโลกภายนอก  คือ  ฝกหัดปฏิบัติจริงเปนหลัก 

     ออซูเบล  (Ausubel. 1968: 47)  กลาววา   บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง

ลักษณะของบุคคลที่ชอบแสดงตัว  ชอบเขาสังคม  และสังสรรค  มีเพื่อนมาก  ไมชอบอานหนังสือหรือ

ศึกษาโดยลําพัง  ชอบกิจกรรมที่สนุกสนานราเริงใจ   ชอบการเปลี่ยนแปลงไมจําเจ  มองโลกในแงดี   เปน

คนแสดงอารมณและความรูสึกเปดเผย  มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมกาวราว 

     สตอม  ( Strom. 1969: 215 )  กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึงบุคคลซึ่ง

สามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นๆ  อยางมีประสิทธิภาพ  และยังชวยชักจูงคนอื่นใหเห็นคานิยมอันนี้ดวย 

     มลวิภา  สุวรรณมาลัย  (2514: 39)  กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง  

ลักษณะของบุคคลที่สนใจคนอื่นและโลกภายนอก  ไมใครหวงตนเอง  ชอบความสนุกสนานรื่นเริง  และ

การสมาคม  ปรับตัวใหกับสถานการณใหม ๆ  ไดงายไมคอยวิพากษวิจารณตนเอง  เปนคนกลาหาญ   

ร่ืนเริงทําอะไรมีจุดหมาย  มีขอมูลใหเห็นความประพฤติของเขาถือหลักความจําเปนและสิ่งที่เปนอยู 

     กาญจนา   ควรสุภา  (2516: 98 )  กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง

ลักษณะของบุคคลซึ่งสนใจในคนอื่นและโลกภายนอก  เปนพวกที่มีกําลังมาก  ชางพดู  ถือดี  ยืนหยัดมีการ

กระทําที่หุนหัน  ใจเร็ว  และสามารถทําตนเองใหเปนที่ยอมรับของสังคมไดดี 

     ชูชีพ   ออนโคกสูง ( 2516: 7 ) กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง   ลักษณะ

ของบุคคลที่พุงความสนใจออกนอกตนเอง เมื่อมีส่ิงเรา  ลักษณะดังกลาวจะปรากฏมาในรูปพฤติกรรม
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ตางๆ  เชน  สนใจบุคคลอื่นหรือส่ิงแวดลอม  ชอบแสดงออก  ชอบการสมาคมกับผูอ่ืน  เขากับคนอ่ืนไดงาย  

เปดเผย  กลาหาญ  ชอบผจญภัย  ทําอะไรตามสภาพความเปนจริง 

   นิพนธ    แจงเอี่ยม  (2519: 38 ) กลาววา บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว  หมายถึง  ลักษณะ

ที่บุคคลแสดงออกดวยการสนใจคนอื่น  และโลกภายนอก  ไมคอยหวงตนเอง  ชอบความสนุกสนาน  ร่ืน

เริง  และการสมาคม  ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ ไดงาย เปนคนกลาหาญ ราเริง ทําอะไรมี

จุดมุงหมาย  มองโลกในแงดีและเปนคนแสดงอารมณและความรูสึกอยางเปดเผย 
                                  2. บุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
   จุง  ( สถิต  วงศสวรรค. 2544: 61 – 63;  อางอิงจาก Jung. 1875 – 1961) บุคคลที่มีบุคลิกภาพ

แบบเก็บตัว  หมายถึง  เปนบุคคลประเภทที่ชอบอยูโดดเดี่ยว  ชอบอยูตามลําพัง  ชอบแยกตัวเองออกจาก

สังคม   ชอบทํางานคนเดียว  ใชความคิดของตนเองเปนหลักในการสํารวจตัวเองควบคุมตนเอง  คิดแต

เรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  สนใจเฉพาะเรื่องของตน  ไมคอยกลาแสดงตัวตอชุมชนมักเก็บความทุกขไวกับ

ตนเอง  เก็บความรูสึกเกงไมคอยจะแสดงออกมักจะหวาดระแวง  มีความกดดัน ทางอารมณมีลักษณะเปน

หนอนหนังสือ  ไมชอบสังคม  (ไมชอบการสมาคม)  ไมชอบติดตอกับคนหมูมาก  ไมชอบทําตัวเดนเมื่อออก

สังคม  ไมชอบการเปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนแปลงยาก  ชอบทําอะไรตามระเบียบกฎเกณฑแบบแผนของสังคม  

มีหลักการที่แนนอนในการที่จะควบคุมตนเอง  มีความเชื่อม่ันในตนเองสูงมาก ทําอะไรมักขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจของตนเองเปนใหญ  ถือเอาความคิดของตนเองเปนหลักเสมอ  ถือเอาความคิดของตนเองเปน

ใหญ  ยืดถือตัวเองเปนใหญ  มักทําหรือคิดโดยผูกพันกับตนเองมากกวาผูอ่ืน หรือส่ิงแวดลอมอ่ืน สนใจแต

เรื่องของตนเองมากกวาสิ่งอ่ืน  หรือบุคคลอื่นที่อยูรอบขาง  ชอบนั่งคิด  ชอบฝน  เก็บความรูสึก  ไมแสดง

อารมณ  ไตรตรองแลวจึงทํา  ปรับตัวไดคอนขางยาก  เห็นแกตัวถามีความรูสึกขัดแยงและเกิดความคับ

ของใจจะปรับตัวในรูปของการถดถอย (Withdrawal)  การหลีกหนี  แยกตัวออกจากสังคม  มักเปนพวก 

เก็บตัว  เปนพวกที่มีความคิด  ความรูสึกทางใจ  และการกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ  เกี่ยวกับเรื่องของตัว

ไมคอยนึกถึงความจริงของโลกภายนอก  นอกจากความจริงนั้นๆ  จะเผอิญไปพรอมกับความคิดของตนเอง

เขา  จะทําการงานอะไรมักพิจารณาอยางรอบคอบสุขุม  คือหาทางหนีทีไลใหดีเสียกอน  เปนพวกที่มีหัว

รุนแรงทั้งทางความคิด  ความรูสึก  และทางการกระทําเปนคนเจาปญญาและชอบฝน  มีอารมณเบา  ลึก  

โกรธ  เกลียด  รักงาย  แตไมใครแสดงออกมาใหเดนชัด  ดูเปนคนเฉยๆ  บางทีไมเปนคนกาวราว  โออวด

ตน ไมชอบพูดจาสมาคมกับใคร  เวลาเจ็บใจจะเจ็บรุนแรงมาก  ไมคอยหายโกรธงาย  เวลารักก็รักอยาง

ดูดดื่มลึกซึ่ง  ในเรื่องที่ตนมีสวนเกี่ยวของอยู  ดวยเมื่อเกิดเร่ืองผิดรายขึ้นมักจะโทษตัวเองจึงทําใหเกิดปม

ดอยไดงายๆ  การเลือกคูครองนึกถึงแตตนเองเปนเกณฑ  รักเขาโดยไมมีเหตุผล  ไมคํานึงถึงฐานะ  
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ช่ือเสียง  หรือความหลอเหลาสวยงามขอใหถูกใจเปนรักไดทั้งนั้น  ไมพูดจาบาดใจใครคอยระมัดระวัง

คําพูด  วางแผนลวงหนาในการทํางาน  ไมคอยมีการยืดหยุน  อะลุมอลวย  เปนบุคคลที่มีมาตรการและ

กฎเกณฑที่แนนอนในการควบคุมอุปนิสัยของตนเองการปฏิบัติ  เปนคนที่เชื่อม่ันในตนเองและทุกๆอยางที่

ตนเองทํามักจะขึ้นอยูกับตัวเอง  เปนบุคคลประเภทที่ผูกพันสิ่งตางๆ  เขากับตนเองมากกวาที่จะผูกพันกับ

สังคม  พูดนอย  มีนิสัยขี้อาย  กลัวคนอ่ืนมอง  ไมกลาทําอะไรมากนัก  ชอบอยูตามลําพังมากกวาอยูในหมู

เพื่อนฝูง   เมื่อเกิดความคับของใจมักจะมีพฤติกรรมแบบหลบหนี  แยกตัวเองออกไปเสียจากสังคม 

 สรุป    บุคลิกภาพเก็บตัวเปนขอ  ๆ  ใหมองไดงายขึ้น  ดังนี้ 

  1.  ชอบทํางานเงียบๆ  เพียงคนเดียว  ไมชอบปรึกษาหารือ  ไมชอบทํางานเปนหมู  เปนพวกแต

มักจะทํางานไดดีเปนพิเศษเสียดวย  มีโครงการและวางแผนงานละเอียดลออ  แตถามีการผิดพลาดก็จะ

โทษโชคชะตาตัวเองไปจนถึงดินฟาอากาศ 

  2.  มีความวิตกกังวลกระทั่งเรื่องไมเปนเรื่อง  บางเร่ืองไมนาวิตกทุกขรอนก็วิตก  เชน  กลัววาจะ

โชคราย  กลัวคนจะนินทาวาราย  กลัวคนจะมองไมเห็นดวยและขัดขวาง  เวลาจะติดตอหรือจะทําอะไร

วิตกกังวล  กลัวจะไมสําเร็จ 

  3.  ชอบสนใจขาวลือตางๆ 

  4.  ชอบวิพากษวิจารณคนอื่น  แตไมยอมคิดนึกตรึกตรองวางานที่ตัวเองทําลงไปนั้นดีเลว  ผิด  

ถูกอยางไรบาง 

  5.  ชอบเขียนมากกวาชอบพูด  เพราะเวลาเขียนมีเวลาคิดไตรตรองไดและไมตองเผชิญหนากับ

คนสวนมาก 

  6. ชอบนั่งเฉยๆ  นั่งนึกอยูคนเดียว 

  7.  ชอบใหยอ   ยุขึ้น   ชอบคําชมเชย 

  8.  ถือตนเองเปนศูนยกลาง  คนอื่นเปนเพียงสวนประกอบเทานั้น 

  ไอแซงค  ( อุไร  สิงโต. 2521: 4 ; อางอิงจาก Eysenck. 1959. )  กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพ

แบบเก็บตัว  หมายถึง  เปนคนเงียบ  แยกตัวออกจากคนอื่น  เจาระเบียบ  ชอบหนังสือตํารามากกวาจะ

สนิทสนมกับเพ่ือน  มีแนวโนมที่จะวางแผนลวงหนา  ไมไววางใจในเหตุการณ  ไมชอบความตื่นเตน  

ดําเนินชีวิตประจําวันดวยความเครงเครียด  เอาจริงเอาจัง  ชอบแบบของชีวิตที่เปนพิธีรีตอง  ควบคุม

อารมณนานๆ  ครั้งจึงจะมีพฤติกรรมกาวราว  ไมเสียอารมณงาย  เปนคนซื่อสัตยบางครั้งมองโลกในแงราย

ใหคานิยมสูงกับจริยธรรม 
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   นรินทร   แจมจํารัส  (2515: 6)   กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว  หมายถึง  ลักษณะของ

บุคคลซึ่งเมื่ออยูในสิ่งแวดลอม  หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแลว  มักจะตัดสินใจโดยยึดตนเอง

เปนสําคัญ  ไมตามคนอื่น  จะทําอะไรแลวมักจะทําตามมาตรฐานและหลักการ  เปนพวกที่ขาดความ

ยืดหยุน  ขี้อาย  ปรับตัวออก  เปนผูท่ีสนใจเอาใจใสตัวของตัวเอง  มีการวิพากษวิจารณตัวเอง  การปรับตัว

ของพวกนี้มักทําโดยการหลบหนี  และเพอฝน 

   อัจฉรา  เปรมเปรื่องเวส  ( 2517: 7)  กลาววา   บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว  หมายถึง  เปน

บุคลิกภาพที่ตรงกันขามกับบุคลิกภาพแสดงตัว  คือ  เปนลักษณะของบุคคลที่คอนขางเก็บตัวทําอะไรเต็ม

ไปดวยความระมัดระวัง  และมักมีแผนการลวงหนา  อาจเปนคนเอาจริงเอาจัง  เจาระเบียบ  ไมใครแสดง

ความวูวาม  ไมชอบกิจกรรมที่ต่ืนเตนโลดโผน  อาจมองโลกในแงราย 

    อุไร   สิงโต  ( 2521: 12 )  กลาววา  บุคคลที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่

ชอบเก็บตัว  เปนคนเงียบ  แยกตัวจากผูอ่ืน  ชอบอานหนังสือมากกวาจะสนิทกับเพ่ือน ทําอะไรเต็มไปดวย

ความระมัดระวังและมักมีแผนการลวงหนา  เจาระเบียบ  เปนคนที่ซ่ือตรง  ขี้อาย  ไมชอบความตื่นเตน  

ควบคุมอารมณไมใครแสดงอารมณวูวาม  อาจมองโลกในแงรายใหคานิยมกับจริยะธรรมสูง 

   บุคลิกภาพแบบเก็บตัวแสดงตัวนี้  เปนแบบของบุคลิกภาพของ  คารล  จี  จุง  ( Carl  G.  Jung)  

ซ่ึงเปนนักจิตแพทยชาวเมืองซูริคตั้งทฤษฏี  “จิตวิทยาฝายวิเคราะห”  (Analytical  Phychology)  จุงได

กลาวถึงบุคลิกภาพไววา  ทัศนติโดยทั่วไปของคนเรามีอยู  2 อยาง  คือหันเขาหาตนเอง (Introvert)  และ

หันออกจากตนเอง  (Extravert)  พวกหันออกจากตนเอง  ไดแก  บุคคลซึ่งสนใจโลกภายนอก  พวกหันเขา

หาตนเอง  ไดแก  บุคคลซึ่งสนใจเรื่องภายในของตน  ทัศนคติทั้งสองอยางนี้โดยทั่วไป  อันหนึ่งจะเดนและ

อยูในจิตสํานึก  ขณะที่อีกหนึ่งอยูภายใตและอยูในจิตไรสํานึก ( Hall. 1957: 86)  ออลพอท  ( Allport. 

1961: 427 – 428 )  กลาววา  ลักษณะพวกแสดงตัว  ของจุงนั้นจะเนนความสําคัญของสิ่งภายนอก  และ

ความเปนจริงทางสังคม    สวนพวกเก็บตัวจะคิดแตเรื่องของตนเองนําเรื่องตางๆ  มาสัมพันธกับตัวเอง  จุง

ไดบรรยายลักษณะของพวกแสดงตัววา  เปนคนที่ปรับตัวใหเขากับสภาพการณใหมๆ ได  ไมคอย

วิพากษวิจารณตนเอง  ทําอะไรขึ้นอยูกับโลกภายนอกถือการฝกหัดและยืดหลักความจําเปนสําคัญ  สวน

พวกเก็บตัวการตัดสินใจขึ้นอยูกับตนเอง  ถือหลักทุกสิ่งตองสมบูรณ  เปนคนไมรูจักยืดหยุน  มีความรูสึก

ละเอียดออน  มีการวิเคราะหและวิพากษวิจารณตนเองการปรับตัวจะทําโดยการหลบหนี  และเพอฝน  

มอนโร  (monroo. 1960: 808)  กลาววา  จุงไดแบงลักษณะของคนเปน  2 แบบ  คือพวกเก็บตัว  และพวก

แสดงตัว  พวกเก็บตัวแสดงลักษณะหันเขาหาตนเอง  ขณะที่พวกแสดงตัวมีลักษณะตอบโตกับภายนอก  

คําทั้งสองคํานี้นําไปใชกับแบบของการปรับตัวทางสังคมคือพวกหลบหนี  ขี้อาย  กับพวกมีสวนรวม  พวก
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เก็บตัวชอบที่จะใฝใจในตนเองของเขาเอง  มีความกลัว  ขี้อาย  และเชื่องชา   ทําอะไรดวยความระมัดระวัง  

พวกแสดงตัวเปนพวกที่มีกําลังมาก  กระฉับกระเฉง ชางพูด  ถือดี ยืนหยัด  และมีการกระทําที่หุนหันใจเร็ว 

   จุงกลาววา   คนเราตองมีทัศนคติที่จะหันเขาหาและหันออกจากตัวเองขนานก้ํากึ่งจึงจะเหมาะ  

ถาบุคคลเปน  introvert  หรือ  extrovert  อยางสุดขีด  ( extreme)  ก็จะลําบากในการปรับตัวใหเขากับ

ผูอ่ืน  อนึ่งจุงเชื่อวา  introvert   กับ  extrovert  นั้นมีลักษณะดึงดูดซึ่งกันและกันในเบื้องตนเพราะทัศนคติ

ทั้งสองนี้ชวยประกอบกันและกัน  ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  ดังนั้นคนทั้งสองประเภทนี้จึงมักจะเลือกเพื่อน   

หรือเลือกคูซ่ึงมีลักษณะตรงขามกับตน   แตแลวก็เลิกรางกันไปเนื่องจากไมเขาใจกัน (ประมวล  คิดคินสัน : 

2511)  นักจิตวิทยาสนใจในทฤษฎีบุคลิกภาพของจุงกันมาก  มีขอทดสอบหลายชนิดที่สรางขึ้นเพ่ือวัด

ลักษณะเก็บตัว  และแสดงตัว  พบวา  คนเราไมใชมีแตบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัวเทานั้น  

เรายังมีบุคลิกภาพที่มีลักษณะเปนกลางๆ  ไมเก็บตัวหรือแสดงตัวจนเกินไป  ซ่ึงเราเรียกวา  พวกแอมไบ

เวอต  ( Ambivert)  อีกพวกหนึ่ง  ซ่ึงโดยมากก็เปนพวกแอมไบเวอต  ระหวางพวกแสดงตัวและเก็บตัวนี้ไม

มีใครดีเลวกวากัน  แตถาบุคคลเปนคนเก็บตัวหรือแสดงตัวอยางสุดขีด  ก็จะลําบากในการปรับตัวใหเขา

ผูอ่ืนและยอมจะกลายเปนโรคจิตไปในที่สุด   พวกแสดงตัวมักจะเปนโรคจิตชนิดมานิค  ดีเพรสซีฟ  

( Manic  Depressive)  กลาวคือ  คนที่เปนจะมีอาการตื่นเตนมาก  อารมณแรง  วองไวเกินไป  อยูนิ่งไมได  

ตอมาก็ถึงระยะที่มีอาการเศราซึม  ถารุนแรงอาจฆาตัวตายได  นอกจากนี้พวกแสดงตัวจะเปนโรคประสาท

ชนิดฮิสทีเรีย  ( Hysteria)  ซ่ึงมีอาการลืม หรือหมด  ความรูสึก  และอาจแสดงออกทางอารมณท่ีรุนแรงได  

โกรธงาย  ทําอะไรตามอารมณ  และอารมณ   เปลี่ยนแปลงเร็วสวนพวกเก็บตัวมักเปนโรคประสาทชนิด  ไซ

คาสทีเนีย  ( Psycasthenia)  อาการกลัวสิ่งตางๆ  มีอาการทําอะไรซ้ําๆ  ซากๆ  บางครั้งตื่นเตนหรือเศรา

โศกเกินไป  มีความสงสัยมากผิดปกติและกลัวในสิ่งที่ไมมีเหตุผล  นอกจากนี้พวกเก็บตัวมักจะเปนโรคจิต

เภท  (Schizophrenia)  ซ่ึงคนที่เปนจะมีอาการเกียจคราน  ชอบฝน  หมดความสนใจในสิ่งตางๆ  รอบตัว  

ไมตองการปรับตนใหสังคมกับใคร  พยายามกลับไปสูสภาพของตนเมื่อเปนเด็ก  (กอ  สวัสดิ์พาณิชย  และ

นาฏเฉลียว  สุมาวงศ : 2506) 

 บุคลิกภาพแบบแสดงตัว – การเก็บตัว  (ทศพร   ประเสริฐสุข. 2528: 67 ; อางอิงจาก Jung. 

1967)  ไดกลาวถึงบุคลิกภาพวา  โดยทั่วไปบุคลิกภาพของคนเรามีอยู  2 ลักษณะ  คือ  หันเขาหาตัวเอง   

ซ่ึงเปนพวกที่เก็บตัว  และอีกลักษณะหนึ่ง  คือ  หันออกจากตัวเอง  หรือเรียกวา  พวกแสดงตัว  ลักษณะ

ของพวกแสดงตัวจะเปนบุคคลที่สนใจโลกภายนอกและความเปนจริงทางสังคมเปนสําคัญ  เปนพวก

ปรับตัวใหเขากับสถานการณใหมๆ  ได  ไมคอยวิจารณตนเอง  ทําอะไรขึ้นอยูกับโลกภายนอก  คือ  ฝกหัด

ปฏิบัติจริงเปนหลัก  สวนพวกเก็บตัวก็จะสนใจแตเร่ืองของตนเองเปนสําคัญ  ไมวาจะเปนการตัดสินใจหรือ
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การทํางาน  จึงเปนคนที่มีกฎเกณฑ   ตายตัว  ไมยืดหยุน  ชอบวิจารณลงโทษตัวเอง  แตก็มีความ

ละเอียดออน 

 
            2.1.3  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตมโนทัศน 
                 2.1.3.1  เอกสารที่เกี่ยวของกับอัตมโนทัศน 
          ก.  ความหมายของอัตมโนทัศน 
            อัตมโนทัศน  หรือตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Self-concept มีผูใหความหมายไวอยาง

มากมาย ดังนี้ 

    พรรณทิพย  เภกะนันท  (2516: 65-66)  อธิบายวา อัตมโนทัศน เปนสิ่งที่ปฏิรูปมาจาก

ประสบการณและสิ่งแวดลอม  เมื่อประสบการณและสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงได อัตมโนทัศนจึงควรเปนสิ่ง

ที่เปลี่ยนแปลงได องคประกอบที่ทําใหอัตมโนทัศนเปลี่ยนแปลง ไดแก 

     1. สังคมที่เขาอาศัยอยู  การเปนที่ยอมรับหรือไมยอมรับจากสังคมที่เขาอาศัยอยูนั้น มีอิทธิพล

ตอการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศนของบุคคลไดทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือดอยลง 

     2. ผูที่ใกลชิดและมีอิทธิพลเหนือพัฒนาการของบุคคลนั้น เชน บิดา มารดา ครู ญาติหรือ

เพื่อนสนิท ความไววางใจ ความเชื่อ ทัศนคติที่คนเหลานี้มีตอบุคคลนั้น มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตมโน

ทัศนของบุคคลนั้นได 

     3. อัตมโนทัศนในอุดมคติ (Ideal Self-concept)  หมายถึง ความนึกคิดทัศนคติเกี่ยวกับ

ตนเองตามที่บุคคลนั้นปรารถนาจะเปน บุคคลจะตั้งอัตมโนทัศนในอุดมคติเอาไว แลวพยายามเปลี่ยนตัว

เองใหเปนอยางที่ต้ังปณิธานเอาไว  ถาทําไดอัตมโนทัศนเขาก็จะดีขึ้น ถาทําไมไดก็จะเกิดทอถอย ทําใหอัต

มโนทัศนดอยลง 

   กมลรัตน  หลาสุวงษ  (2527: 208-209)  สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาในเรื่องอัตมโนทัศนไววา  

อัตมโนทัศน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของบุคคลเกี่ยวกับตนเองทั้งทางสุขภาพรางกายและจิตใจ ไดแก 

บุคลิกลักษณะ รูปรางหนาตา อารมณ ความรูสึก  คนที่มีอัตมโนทัศนดีหรือทางบวก มักเกิดความมั่นใจใน

ตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกลาในการแสดงความสามารถ  แตถามีมากไปมักจะเปนคนขี้โม  

ขี้คุย มักกลาวยกตนขมทานบอยครั้ง และมักดูถูกความสามารถของคนอื่นวาดอยกวาตน สําหรับคนที่มี 

อัตมโนทัศนไมดีหรือในทางลบ  มักไมเชื่อมั่นในตนเอง ไมกลาแสดงความสามารถในตนเองเมื่ออยูตอหนา

คนอื่น  ถามีมากเกินไป มักจะเปนคนที่ดูถูกตนเอง คิดวาตนเองมีปมดอย มีการถอมตัว และเกรงกลัวหรือ

ยอมทําตามผูอ่ืนโดยเฉพาะคนที่มีลักษณะเกงกวาเขา  โดยทั่วไปบุคคลมักมีอัตมโนทัศนเปน 2 รูปแบบ คือ 
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 1. การมีอัตมโนทัศนที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง (Real Self-Concetp) 

 2. การมีอัตมโนทัศนตามอุดมคติ (Ideal Self) 

 คนที่มีอัตมโนทัศนที่ถูกตองและเหมาะสม คือ คนที่มีอัตมโนทัศนที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง

สอดคลองกัน หรือเชนเดียวกับอัตมโนทัศนในอุดมคติน่ันเอง 

 สุริน  คลายรามัญ  (2528: 10)  กลาววา อัตมโนทัศนเปนความรูสึกนึกคิดที่มีตอตนเองทั้งใน

ดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนผลมาจากประสบการณและสิ่งแวดลอมท่ีบุคคลไดรับหรือเกี่ยวของทําใหเกิด

การรับรูเกี่ยวกับตัวเอง ความรูสึกที่มีตอตนเองของบุคคลนี้ ไมจําเปนจะตองเหมือนกับผูอ่ืนรูสึกตอตน 

ความรูสึกความเขาใจ และความรูสึกของคนที่เขาใจวาตนเองเปนเชนนั้น เพราะบุคคลอาจจะมีความ

คิดเห็นหรือรับรูเกี่ยวกับตนเองที่ไมตรงกับความเปนจริงได 

 พรรณี  ชูทัย เจนจิต  (2528: 182)  ใหความหมายวา อัตตา (Self) และจิตรูสํานึก (Ego) มี

ความหมายในลักษณะที่เปนเจตคติ ความรูสึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอตนเองทั้งดานรางกายและ

จิตใจ เปนสิ่งที่เกิดจากการสะสมประสบการณในการเรียนรูที่ผานมาตั้งแตอดีต มีผลตอการปรับตัวและ

กําหนดพฤติกรรมของบุคคล 

 แม็คเดวิด และฮารารี  (พรรณี  ช.เจนจิต. 2534: 180; อางอิงจาก McDavid; & Harari.  n.d.)  

ไดแยกและเปรียบเทียบความหมายระหวางคําวา “อัตต” กับ “อัตมโนทัศน” ไววา อัตต คือ สวนรวมของ

บุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณและความรูสึกตาง ๆ  สวน อัตมโนทัศน คือ โครงสรางของการรับรูที่มี

บุคคลมีตอ “อัตต” อันเปนผลมาจากประสบการณทั้งในอดีตและปจจุบัน และไดเสนอแผนภาพเกี่ยวกับ 

“อัตต” และ “อัตมโนทัศน” ไวดังนี้ 

 จากภาพ สวนวงกลมคือสวนที่เปน “อัตต” ทั้งหมดของบุคคล  สวนของสี่เหลี่ยม คือ สวนของ 

“อัตมโนทัศน” บริเวรปฏิเสธ (Area of Denial) คือ สวนของ อัตต ที่ อัตมโนทัศน รูไมไดหรือไมยอมรับรู 

อาจเปนไดทั้งลักษณะที่ดีและไมดี และบริเวณรับรูเกินจริง (Area of Fabrication) คือ สวนของอัตมโนทัศน

ที่รับรูเกิน อัตต ที่เปนจริง อาจจะเปนไดท้ังลักษณะที่ดีแลไมดีเชนเดียวกัน บริเวณรับรูเกินจริงกอใหเกิดการ

รับรูอยางผิด ๆ และบิกเบือนการรับรูได  ดังนั้น อัตมโนทัศนจึงไมจําเปนตองตรงกับอัตตที่แทจริงเสมอไป 

 ทัศนา  แขมณี  (2536: 26) กลาววา อัตมโนทัศนเปนผลมาจากการรับรูของตนที่มีตอตนเอง เชน 

การับรูวาตนเปนคนอยางไร มีความสามารถอะไร มีปญหาหรือปมดอยอะไร เปนตน ความเชื่อ ความรูสึก 

และความคิดเห็นตาง ๆ เกี่ยวกับตนเองที่รวมกันนี้จะเปนเครื่องบงชี้หรือตัวกําหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้น 

 รอเจอรส  (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2539: 123; อางอิงจาก Rogers.  n.d.)  กลาวถึง Self-

concept ในทฤษฎีตัวตนวาหมายถึงตนที่ตนมองเห็น คือ ภาพของตนที่เห็นเองวาตนเปนคนอยางไร คือ
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ใคร มีความรูความสามารถลักษณะเฉพาะตนอยางไร เชน คนสวย คนเกง คนขี้อาย คนสรอยเศรา ฯลฯ  

โดยทั่วไปคนรับรูมองเห็นตนเองหลายแงมุมอาจไมตรงกับขอเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น เชน คนที่ชอบ

เอารัดเอาเปรียบผูอ่ืนอาจไมนึกวาตนเองเปนบุคคลประเภทนั้น 

  ซิลเวอรแมน  (เสาวนีย  บุญสูง.  2542: 5; อางอิงจาก Silverman.  1971)  กลาววา อัตมโน

ทัศนเปนการคิดเกี่ยวกับตนเองในลักษณะตาง ๆ ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของประสบการณเกา เปนสิ่งที่แสดง

บุคลิกภาพวาจะเปนคนเชนไร อัตมโนทัศนของแตละบุคคลสามารถที่จะเชื่อมโยงกับอัตมโนทัศนของบุคคล

อ่ืนที่เหมือนกันได จึงทําใหบุคคลนั้นปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่อาศัยอยูได  ในทางตรงกันขาม ถา

บุคคลใดไมสามารถเชื่อมโยงอัตมโนทัศนของตนเองใหเขากับบุคคลอื่นไดจะทําใหบุคคลนั้นไมสามารถ

ปรับตัวได 

   ไรมี่  (เสาวนีย  บุญสูง.  2542: 8;  อางอิงจาก  มยุรี  สิงโทราช.  2536)  ไดใหความหมายอัต

มโนทัศนไววา เปนการรับรูส่ิงตาง ๆ ซ่ึงถูกจัดใหเปนระบบมากหรือนอยเปนผลมาจากการสังเกตตนเองทั้ง

ในอดีตและปจจุบัน มโนภาพแหงตนเปรียบเหมือนแผนที่ที่บุคคลแตละคนใชพิจารณาเพื่อเขาใจตนเอง 

   กูด  (สกุณา  ถาวรกาญจน.  2543: 13; อางอิงจาก Good.  1973)  อธิบายวา อัตมโนทัศน คือ 

การรับรูของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถ รูปรางลักษณะ การกระทํากิจวัตรประจําวันของตนในฐานะที่

เปนบุคคลหนึ่ง 

   เกล  (สกุณา  ถาวรกาญจน.  2543: 13; อางอิงจาก Gald.  1975)  กลาววา อัตมโนทัศน เปน

ลักษณะที่สําคัญที่สุดของบุคลิกภาพหรือหัวใจของบุคลิกภาพ ซ่ึงประกอบดวยความคิดและความรูสึกที่ทํา

ใหบุคคลมีความตระหนักในความเปนจริงที่เกี่ยวของกับตนเอง กอใหเกิดการมองตนเอง ซ่ึงเปนการมอบ

ตนเองทั้งดานรางกายและจิตใจ 

   เบิรน  (สกุณา  ถาวรกาญจน.  2543: 14; อางอิงจาก Burns.  1979)  ใหความหมายไววา  

อัตมโนทัศน หมายถึง เจตคติสวนบุคคลอันเกิดจากกระบวนการจิตวิทยาและสังคมวิทยาของแตละบุคคล  

อัตมโนทัศนของแตละบุคคลประกอบดวยอัตมโนทัศน 3 สวน คือ อัตมโนทัศนตนอยางที่คิดวาตนเปน 

(Cognised-Self)  อัตมโนทัศนตนอยางที่คิดวาคนอื่นมอง (Others-Self) และอัตมโนทัศนอยางที่คิด

อยากจะเปน (Ideal-Self)  อัตมโนทัศนที่ปกติหมายถึงอัตมโนทัศนที่มีการรับรูของอัตมโนทัศนทั้ง 3 สวน

สอดคลองกัน 

   รอเจอรส  (สกุณา  ถาวรกาญจน.  2543: 12; อางอิงจาก Rogers. 1951) กลาววา  

อัตมโนทัศนเปนการรับรูส่ิงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับตน เปนการรับรูถึงบุคลิกลักษณะ ความสามารถของตน 

ความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม 
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 เฮอรล็อค  (พรรณวดี  จันทราช.  2544: 11; อางอิงจาก Hurlock.  1964)  ไดกลาวถึง อัตมโน

ทัศนวา เปนการรับรูตนเองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ดานรางกายรับรูเกี่ยวกับรูปรางหนาตาสุขภาพ  

สวนดานจิตใจเปนการรับรูความรูสึกนึกคิด รับรูการปรับตัวความเชื่อมั่นในตนเอง และอารมณของตนเอง  

ซ่ึงในแตละคนนั้นอาจจะตรงหรือไมตรงกับความเปนจริงก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธของบุคคลนั้นกับ

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่เขาอยูดวย 

 แมคโดแนล  (ปริศนา  เภตรา.  2544: 65; อางอิงจาก  McDonald.  1962)  กลาววา อัตมโน

ทัศนเปนกลุมของคุณลักษณะที่ตนเองสังเกตเห็นเอง หรือรูสึกวาตนเองเปนอยางนั้นในสถานการณตาง ๆ 

กัน  ดังนั้น บุคคลจะคิดวาตนเองมีลักษณะเชนไรยอมขึ้นอยูกับรากฐานของประสบการณ และ

ความสัมพันธของตนกับส่ิงแวดลอมในขณะนั้น ซึ่งจะกอใหเกิดความพอใจ และความไมพอใจในตนเองขึ้น  

อัตมโนทัศนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปไดขึ้นอยูกับประสบการณและการปฏิสัมพันธ (Interaction) กับคนอ่ืน ๆ 

 กลาวโดยสรุปไดวา อัตมโนทัศน  หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความคิดเห็น คานิยม หรือทัศนคติ

ของบุคคลที่มีตอตนเองในดานตาง ๆ เปนการรับรูตนเองทั้งทางดานรางกายและจิตใจ อันเปนผลมาจาก

การเรียนรูจากประสบการณที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม สามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา มี

ทั้งอัตมโนทัศนที่ดีและไมดี ขึ้นอยูกับการรับรูตนในสถานการณแตละขณะ ซ่ึงจะมีผลตอความสามารถใน

การปรับตัว พฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลนั้น  

  ข.  ประเภทของอัตมโนทัศน 

 ชูชัย  สมิทธิไกร  (2530: 67)  แบงอัตมโนทัศนตามทิศทางของความรูสึกตอตนเอง เปน  

2 ลักษณะ คือ อัตมโนทัศนทางบวก และอัตมโนทัศนทางลบ 

1. อัตมโนทัศนทางบวก (Positive Self-Concept) เปนความรูสึกตอตนเองในทางที่ดี เชน 

คิดวาตนเองเปนคนมีความสามารถ ขยันขันแข็ง เปนตน 

2. อัตมโนทัศนทางลบ (Negative Self-Concept) เปนความรูสึกตอตนเองในทางไมดี เชน  

คิดวาตนเองเปนคนไมมีคุณคา ไมเปนทีต่องการและยอมรับของใคร ๆ มีสติปญญาต่ํา เกียจคราน เปนตน 

 รอเจอรส  (พรรณี  ชูทัย เจนจิต.  2528: 183; อางอิงจาก Rogers.  n.d.)   เสนอทฤษฎีของอัต

มโนทัศนวา แบงเปน2 สวน คือ สวนหนึ่งที่เรียกวา “Me” เปนสวนของบุคคลที่เปนผูถูกกระทํา ซ่ึงทําให

บคุคลประเมินตนเองเปนอัตมโนทัศน 2 ลักษณะ คือ 

1. Real Self-Concept เปนอัตมโนทัศนท่ีบุคคลรับรูตนเองอยางตรงตามสภาพความเปน 

จริง คือ ตรงตามที่ตนเองเขาใจ การรับรูของตนเองนี้เกิดจากการประเมินความคิดเห็นของบุคคลอื่นที่มีตอ

ตนเองและเกิดจากการประเมินการกระทําของตนเอง 
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2. Ideal Self-Concept  เปนอัตมโนทัศนที่บุคคลปรารถนาที่จะเปนไปตามอุดมคติรวมทั้ง 

เปนความรูสึกที่อยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ซ่ึงเกิดจากความปรารถนาของตนเอง และเกิดจากความ

ปรารถนาของผูอ่ืนอยากใหเปน 

 ฟทท  (ลําเนาว  เรืองยศ.  2535: 11; อางอิงจาก Fitt.  n.d.)  ไดแบงอัตมโนทัศนไวเปน 2 

ประเภท และแตละประเภทจําแนกเปนดานตาง ๆ  ดังนี้ 

1. พิจารณาโดยใชตนเองเปนเกณฑ  ประกอบดวย 

1.1 อัตมโนทัศนดานความเปนเอกลักษณ  หมายถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองวา 

เปนอยางไร เปนการพิจารณาอัตมโนทัศนที่เกี่ยวกับคําถามวา “ฉันเปนอะไร” 

1.2 อัตมโนทัศนดานความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกเกี่ยวกับการยอมรบัใน 

ตนเอง เปนการพิจารณาอัตมโนทัศนที่เกี่ยวกับคําถามทีว่า “ฉันรูสึกเกีย่วกับตนเองอยางไร” 

1.3 อัตมโนทัศนดานพฤติกรรม  หมายถึง การรับรูและความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ 

ปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ ของตนเอง เปนการพิจารณาอัตมโนทัศนดานที่เกี่ยวกับคําถามวา “ฉันประพฤติ

อยางไร” 

2. พิจารณาโดยใชผูอ่ืนเปนเกณฑ  ประกอบดวย 

2.1 อัตมโนทัศนดานรางกาย  หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอตนเองเกี่ยวกับ 

รูปรางลักษณะของรางกาย เร่ืองเพศ สุขภาพ ความสามารถ และทักษะ 

2.2 อัตมโนทัศนดานศีลธรรมจรรยา  หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มตีอตนเอง 

เกี่ยวกับคุณคาทางศีลธรรม ความรูสึกเกี่ยวกับการเปนคนดีหรือคนเลว ความสัมพันธที่มีตอศาสนา ความ

พึงพอใจในศาสนาของตน 

2.3 อัตมโนทัศนดานสวนตวั  หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกับคุณคาของ 

ตนเอง ความรูสึกมั่นใจในตนเอง ประเมินคาบุคลิกภาพของตน โดยไมรวมลักษณะทางดานรางกายและ

ความสัมพันธกับผูอ่ืน 

2.4 อัตมโนทัศนดานครอบครัว  หมายถึง ความรูสึกในคุณคา ความพอใจในฐานะ 

ที่ตนเองเปนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว เปนการแสดงถึงการรับรูตนเองวา ใกลชิดหรือหางเหิน 

จากครอบครัว 

2.5 อัตมโนทัศนดานสังคม  หมายถึง ความคดิเห็นที่มีตอตนเองเกี่ยวกับความม่ันใจ  

และความเชื่อมั่นในการมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
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 จะเห็นไดวา มนีักการศึกษาแบงประเภทของอัตมโนทัศนไวแตกตางกนั ขึ้นอยูกับมมุมองของแต

ละทาน ซ่ึงสําหรับการศึกษาคนควาครั้งนี้จะแบงประเภทของอัตมโนทัศน เปน 2 ลักษณะ คือ อัตมโนทัศน

ในทางบวก (Positive Self-Concept) และอัตมโนทัศนในทางลบ (Negative Self-Concept) ซึ่งไดจากการ

ประเมินตนเองในดานตาง ๆ 3 ดาน คือ ดานรางกาย ดานความสามารถ และดานสังคม 

 
 ค.  ความสําคัญของอัตมโนทัศน  

 แมคแคนเลส  (เสาวลักษณ  ศรีดาเกษ.  2538: 16; อางอิงจาก McCandless.  1967)กลาวถึง

ความสําคัญของอัตมโนทัศนวา คนที่มีอัตมโนทัศนในทางบวกจะมีลักษณะอุปนิสัยที่พึงประสงค มีความ

วิตกกังวลตํ่า สามารถปรับตัวไดดี มีความอยากรูอยากเห็น และมีความสัมพันธในกลุมดี จะมีความซื่อสัตย

ตอตนเองมากกวาบุคคลที่มีอัตมโนทัศนในทางลบ และจะใชวิธีการปองกันตนเองนอย 

 พรรณี  ชูทัย เจนจิต  (2538: 3)  กลาววา ถาบุคคลมีอัตมโนทัศนตอตนเองในทางบวก มองเห็น

คุณคาในตนเอง มีความเชื่อม่ันในตนเองในทางบวก เขาจะประพฤติปฏิบัติตอคนอื่นอยางทัดเทียมกับตน 

เห็นคุณคาในผูอ่ืน เมื่อตนมีความรูสึกเชนนี้ใหกับผูอ่ืน เขาก็จะไดรับการปฏิบัติตอบเชนเดียวกัน  ในทาง

ตรงขาม ถาบุคคลมีอัตมโนทัศนในทางลบ มองเห็นตนเองต่ําตอย ดูถูกตนเอง ไมเห็นคุณคาในตนเอง เขา

มักจะมีความรูสึกเชนเดียวกันนี้ใหกับผูอ่ืน  ผลที่ตามมาคือความขัดแยง ผูอ่ืนไมชอบ  การที่คนเราจะมี

ความรูสึกวาตนเองเปนที่ชอบพอของผูอ่ืน มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาไดรับการยอมรับหรือประสบผลสําเร็จ 

ส่ิงสําคัญคือจากประสบการณที่ไดรับจากผูอ่ืน 

 พรรณี  ชูทัย เจนจิต  (2538: 15)  กลาวถึงความสําคัญของอัตมโนทัศนตอความสําเร็จในการ

เรียนวา เด็กที่มีอัตมโนทัศนในทางบวก รูวาตนเองเปนผูมีความสามารถ มักจะเปนผูที่ประสบความสําเร็จ

ในการเรียน  ในทางตนกันขามเด็กที่มีอัตมโนทัศนในทางลบ มักเปนผูที่ประสบความลมเหลวในการเรียน  

ดังนั้น อัตมโนทัศนจึงเปนตัวที่แสดงใหเห็นถึงความสาํเร็จหรือความลมเหลวในการเรียน 

 สุธีรพันธุ  กรลักษณ  (แพงศรี  ราชพรหมมา.  2541: 7; อางอิงจาก สุธีรพันธุ  กรลักษณ.  2528)  

กลาวสรุปวา การทําความรูจักตนเองตองหมั่นตรวจพิจารณาตนเองถึงอารมณ ความรูสึกนึกคิด การ

กระทําของตนเอง สนใจรับฟงความคิดเห็นและตรวจคําวิจารณของบุคคลอื่นที่มีตอตัวเราพอประมาณ 

แลวหันกลับมาพิจารณาถึงตัวเราในแงมุมเกี่ยวกับตัวเราที่เปนจริงเปนอยางไร กับตัวเราที่ตองการจะเปน

อยางไร จะชวยใหบุคคลเรียนรูตนเองไดตามความเปนจริงมากขึ้น ถามองดูตนเองแลวคิดวาตนเองดอย

กวาตัวตนที่เปนอยู ซ่ึงจะทําใหบุคคลนั้นกลายเปนคนที่มีปมดอย แตถามองดูตนเองแลว ประเมินคาสูง

กวาตัวตนที่เปนจริงก็จะกลายเปนคนหลงตัวเองไปในที่สุด 
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 สรุปไดวา อัตมโนทัศนมีความสําคัญตอพฤติกรรม ความสามารถในการปรับตน บุคลิกภาพ และ

ความสําเร็จของบุคคลเปนอยางยิ่ง และบุคคลที่มีอัตมโนทัศนที่ดี หรือมีอัตมโนทัศนในทางบวกจะเปน

บุคคลที่มีความสุข มีบุคลิกภาพที่สมบูรณ สามารถปรับตัวอยูทามกลางสิ่งแวดลอมไดดี 

 ง.  ทฤษฎีที่เกีย่วของกับอัตมโนทัศน 

 รอเจอรส  (ศรีเรือน  แกวกังวาล.  2539: 123-125; อางอิงจาก Rogers.  n.d.)  พูดถึงตัวตนของ

บุคคล (Self) วาเปนประสบการณเฉพาะตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดผสมปนกันเขาเปน ‘ตัวตน’ ของบุคคล

นั้น (I หรือ Me หรือ Self) ซึ่งในทฤษฎีตัวตน (Self Theory)  โรเจอรส กลาวไววา มนุษยทุกคนมีตัวตน  

3 แบบ ไดแก 

1. ตนที่มองเห็น (Self Concept) 

2. ตนตามที่เปนจริง (Real Self) 

3. ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) 

 ตน ที่ตนมองเห็น คือ ภาพของตนที่เห็นเองวาตนเปนคนอยางไร คือ ใคร มีความรูความสามารถ

ลักษณะเฉพาะตนอยางไร เชน คนสวย คนเกง คนรํ่ารวย คนมีชาติตระกูล คนต่ําตอยวาสนา คนชางพูด 

คนขี้อาย คนเก็บตัว คนเงียบ คนสรอยเศรา ฯลฯ  โดยทั่วไปคนรับรูมองเห็นตนเองหลายแงมุม อาจไมตรง

กับขอเท็จจริงหรือภาพที่คนอื่นเห็น เชน คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน อาจไมเคยนึกเลยวาตนเองเปน

บุคคลประเภทนั้น 

 ตน ตามที่เปนจริง คือ ลักษณะตัวตนที่เปนไปตามขอเท็จจริง บอยคร้ังที่ตนมองไมเห็นขอเท็จจริง

ของตน เพราะเปนกรณีที่ทําใหรูสึกเสียใจ เศราใจ ไมเทียมหนาเทียมตากับบุคคลอ่ืน ๆ รูสึกผิดเปนบาป 

ฯลฯ 

 ตน ตามอุดมคติ คือ ตนที่อยากมีอยากเปน แตยังไมมีไมเปนในสภาวะปจจุบัน เชน นาย ก เปน

คนขับรถรับจาง แตนึกฝนอยากจะเปนเศรษฐีมีคนขับรถใหขี่  นาง ง ถูกสามีทอดทิ้งหวังจะมีครอบครัว

อบอุนพรอมหนาสามีและลูก  นางสาววนิดา เปนคนชอบเก็บตัวแตนึกอยากเปนเกงสังคม เขาคนงาย เปน

ตน 

 ถาตนที่ตนมองเห็นกับตนตามที่เปนจริง มีความแตกตางกันมากหรือมีขอขัดแยงกันมาก บุคคล

นั้นก็มีแนวโนมที่จะเปนบุคคลกอปญหาใหแกตัวเองและผูอื่น ในรายที่มีความแตกตางกันรุนแรง เขาอาจ

เปนโรคประสาท หรือ/และโรคจิตได 

 การปรับตัวตามที่ตนมองเห็นใหตรงกับตนตามที่ตรงกับความเปนจริง และตนตามอุดมคติในการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน อันไดแก ความมั่นคงของอารมณและบุคลิกภา การมีมนุษยสัมพันธที่ ดี มี
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สมรรถภาพสูงในการประกอบภารกิจตามหนาที่ ไมคอยมีความวิตกกังวล ไมคอยใชกลไกในการปองกัน

ตัวเอง บุคคลเหลานี้มีพัฒนาบุคลิกภาพของเขาไปสูความวัฒนะเสมอ นอกจากนี้แลว บุคคลที่มองเห็น

ตนเองตรงกับตนตามความเปนจริง มักมองเห็นตนตามอุดมคติที่คอนขางเปนไปได ทําใหการดําเนินชีวิต

ของเขาเปนไปอยางมีความมุงหวัง กระตือรือรนและสมใจหวังอยูเสมอ เขาจึงมีความพึงพอใจในตนเองอยู

มาก ซ่ึงมักจะนําไปสูความพึงพอใจในบุคคลอื่นอีกดวย  สวนบุคคลซึ่งสรางภาพของตนตามอุดมคติ

หางไกล ตนตามที่เปนจริงมักจะประสบความผิดหวังในตนเองและผูอื่นอยูเรื่อยไป ทําใหมองตนเองในแง

ลบ มีเพื่อนนอย คบหาสมาคมกับใคร ๆ ยาก บุคคลประเภทนี้มักมีขอสับสนและขัดแยงในตนเองกับผูอ่ืน

เปนนิจ  (พรรณวดี  จันทราช.  2544: 11-12; อางอิงจาก ธัญญะ  บุปผเวส และคณะ.  2534) 

 คอมบ และสนิก  (ปริศนา  เภตรา.  2544: 66-67; อางอิงจาก Combs; & Syngg.  1959) 

อธิบายถึงความคิด การรับรูในความสามารถของบุคคล และทุก ๆ ส่ิงเกี่ยวกับตน โดยมีความเชื่อวา บุคคล

พยายามที่จะไปสูความสําเร็จในการปรับอัตมโนทัศนเกี่ยวกับตนเพื่อคงไวซ่ึงสุขภาพจิตที่สมบูรณ บน

พ้ืนฐานความตองการนี้เอง การรับรูเกี่ยวกับตนจึงมีอิทธิพลอยางยิ่งในการอธิบายถึงพฤติกรรมของบุคคล 

โดยเชื่อวาการแสดงออกของบุคคลในทุกสถานการณขึ้นอยูกับการรับรูของแตละบุคคลที่มีตอตนเอง โดย

มีอัตมโนทัศนบนพ้ืนฐานของความรูสึกนึกคิดของบุคคล และควบคุมการรับรูของแตละบุคคล  ดังนั้น  

อัตมโนทัศนจึงมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลจะปฏิเสธหรือบิดเบือนการรับรูที่ไม

สอดคลองกับอัตมโนทัศนแหงตน แตจะเลือกรับรูและแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองกับอัตมโนทัศนของตน

เทานั้น  คอมบ และสนิก อธิบายกระบวนการของอัตมโนทัศนตามแผนภูมิ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
                                                                
                                   ภาพประกอบ   กระบวนการรับรูเกี่ยวกับตนหรืออัตมโนทัศน 

 

                   ที่มา: ปริศนา  เภตรา.  (2544).  ผลของการใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุมตามแนวแอด

เลอรที่มีตออัตมโนทัศนและสัมพันธภาพระหวางบุคคลของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5.  หนา 67.   
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 วงกลม A เปนบริเวณการรับรูในสิ่งที่สําคัญและเปนแกนแทของตน (Inner Cell of The Self 

Concept) เชน “ฉันเปนแม” “ฉันเปนนายกรัฐมนตรี” เปนตน 

 วงกลม B รวมบริเวณวงกลม A เขาไวดวย เปนบริเวณการรับรูปรากฏการณทั้งสิ้นเกี่ยวกับตน 

(Phenomenal Self) หรือเปนการรับรูเกี่ยวกับ Physical Self ท้ังในขณะรูตัวและไมรูตัว เชน “ฉันเปน

ผูหญิง” “ตัวสูง/เตี้ย” “ฉันเปนคนมีอารมณขัน” เปนตน 

 วงกลม C เปนการรับรูในภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับตน ทั้งดานรางกาย จิตใจ ความรูสึกนึกคิด 

โดยรวมเอาการรับรูของวงกลม A และ B เขาไวดวย (Inner Cell and Phenomenal Cell) เชน บุคคลรับรู

วา “ฉันมีความสามารถสูง” “ฉันมีบุคลิกภาพที่เปนมิตร” เปนตน  นอกจากนี้ การรับรูในสวนนี้ยังรวมถึงการ

รับรูที่บุคคลอื่นมีตอตนอีกดวย ซึ่งการรับรูในการกระทํา ความคาดหวังที่ผูอื่นมีตอตนมีผลตออัตมโนทัศน

ของบุคคล ไมวาจะเปนการสงเสริม หรือคุกคามกเปนไดทั้งสิ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการกระทํา หรือความคาดหวัง

นั้น ๆ 

 จ.  ลักษณะของผูที่มีอัตมโนทัศน 

 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (อภิชญา  สุทธิสิงห.  2541: 15; อางอิงจาก สิทธิโชค  วรานุสันติกูล.  

2514)  ไดวิเคราะหลักษณะของบุคคลที่มอัีตมโนทัศนสูง-ตํ่า ไวดังนี ้

 ลักษณะของบุคคลที่อัตมโนทัศนสูง มีความรูสึกและคิดวาตนเองเปนดังนี้ 

1. ดานคานิยมสัมฤทธิ์ผล เฉลียวฉลาด มีเหตุผล ทะเยอทะยาน ชอบเลนเกม กีฬา เปน 

สมาชิกคนสําคัญของครอบครัว ขยัน มีความสามัคคีกับพี่นอง แบงเวลาไดดี เปนนักเรียนที่ดี เปนลูกที่ดี 

คลองแคลววองไว มีพอแมที่รักกัน 

2. ดานการปรับตัวทางอารมณ มีอารมณม่ันคง ราเริง สุขุมรอบคอบ ชอบผจญภัย 

เชื่อมั่นในตนเอง ไมอิจฉาริษยา ชอบเผชิญหนาคน มองโลกในแงดี 

3. ดานการปรับตัวทางสังคม ชอบมีเพื่อน เขากับคนไดทกุระดับ ชอบสังสรรค เขาใจ 

ผูอ่ืน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน เพื่อฝูงรักใคร 

 ลักษณะของบุคคลที่มีอัตมโนทัศนตํ่า มีความรูสึกและคดิวาตนเองเปนดังนี ้ 

1. ดานคานิยมสมัฤทธิ์ผล ทํางานชา สติปญญาตํ่า ไมมีเหตุผล โดนรังแก ขี้เกียจ มักถกู 

ตําหนิ พอแมทะเลาะกนั 

2. ดานการปรับตัวทางอารมณ เศราหมอง ออนเพลียงาย กาวราว รูสึกวาตัวเองไมม ี

อะไรดี ทอแท ขี้อาย ขี้อิจฉา ต่ืนเตนตกใจงาย 
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3. ดานการปรับตัวทางสังคม มองคนในแงราย ไมชวยเหลอืคนอ่ืน แสดงอาการไมชอบ 

เพื่อนที่ไดดีกวา ดูถูกคนอื่น เห็นแกตัว ชอบยอมคนอืน่ พึ่งพาอาศัยไมได 

 ฉ.  พัฒนาการของอัตมโนทศัน 

 รอเจอร โกลสไตน และมาสโลว  (นิภา  นิธยายน.  2530; อางอิงจาก Rogers, Goldstein and 

Maslow.  1968)  เชื่อวามนุษยมีแรงจูงใจที่จะเปนพลังพัฒนา “ตน” ใหเจริญงอกงามเต็มที่ ในเร่ืองพัฒนา

ความเปน “ตน” นี้ มาสโลวผูเชื่อในระบบ “ตน” วาเปนแกนกลางประดุจหัวใจของบุคลิกภาพไดอธิบายวา 

มนุษยมีความตองการเปนลําดับขั้น 6 ขั้น ต้ังแตขั้นตนจนถึงขั้นสูงสุด และแตละขั้นจะเปนฐานรองรับให

กาวขึ้นสูขั้นตอไปได เริ่มตั้งแตความตองการทางสรีระ ความตองการความปลอดภัย ความตองการเปน

สวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการความรัก ครวามตองการเกียรติยศชื่อเสียง จนถึงขั้นสุดทาย คือ ความ

ตองการที่จะเขาใจตนเองอยางถองแท (Self-Actualization) ซ่ึงเปนจุดมุงหมายของชีวิตที่ทําใหมนุษย

พัฒนา “ตน” ไดเตมที่ตามกําลังศักยภาพที่มีอยู 

 พรรณี  ชูทัย เจนจิต  (2538: 597-605)  กลาวถึง อัตมโนทัศน วา เริ่มมีการพัฒนาตัง้แตวัยทารก

ถึงวัยชรา และมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การพฒันาของอัตมโนทศันในแตละวยั สรุปไดดังนี้ 

 วัยทารก (Infancy) 

 เปนวัยที่เห็นวาตนเองเปนผูที่สําคัญที่สุด ทําทุกอยางเพ่ือสนองความตองการของตนเอง เปน

ประสบการณในชวงแรกของชีวิต การปฏิบัติจากผูใหญที่เด็กไดรับในชวงนี้นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาอัตมโนทัศน การที่เด็กจะพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการรักผูอ่ืนไดนั้น ขึ้นอยูกับความรัก และ

ความเอื้ออาทรที่เด็กไดรับ ซ่ึงพอแมเปนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด โดยเด็กจะพัฒนาอัตมโนทัศนเม่ือรูตัว

วาเปนที่ตองการ มีคุณคา หรือการที่คนอ่ืน ๆ เห็นวาเขาเปนเด็กดี เด็กจะแสดงพฤติกรรมตามความ

คาดหวังของบุคคลที่มีความสําคัญตอชีวิตของเด็ก และจะแทรกซึมเขาสูอัตมโนทัศนของเด็ก 

 วัยเด็ก (Childhood) 

 เม่ือเด็กเริ่มเขาสูโรงเรียน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอัตมโนทัศนของเด็กในวัยนี้ ไดแก พอ

แม พ่ีนอง เพ่ือน ครู โดยเฉพาะกลุมเพื่อนจะเริ่มมีความสําคัญกับเด็กพอ ๆ กับท่ีครูมีความสําคัญ ในวัยนี้

เด็กไดมีโอกาสรางสัมพันธภาพกับเพื่อน และเริ่มไดรับประสบการณนอกบานเปนครั้งแรก เด็กจะเริ่มมี

ความรูสึกวาตองการใหเพ่ือนยอมรับตน โดยการทํางานหรือทําสิ่งใด ๆ ใหสําเร็จ ซ่ึงการที่เด็กประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนจะกอใหเกิดความมานะพากเพียรพยายาม สามารถทํางานกับผูอ่ืนได  สวนเด็กที่ไม

ประสบผลสําเร็จในการเรียนจะไมมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมสามารถรวมทํางานกับผูอ่ืน เด็กจะไมไดรับ

การยอมรับจากเพื่อน ซ่ึงจะทําใหพัฒนาความรูสึกที่ชวยตนเองไมได เกิดความรูสึกต่ําตอย 
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 วัยรุน (Adolescence) 

 ชวงวัยรุนเปนชวงที่จะแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของอัตมโนทัศนทางลบ หรืออัตมโนทัศนทางบวก

อยางเดนชัด  การที่เด็กรูสึกเกี่ยวกับตนเองอยางไร ไมวาจะทางบวกหรือทางลบ จะมีผลตอการแสดง

พฤติกรรมในลักษณะตาง ๆ กัน เชน เด็กที่เขาโรงเรียนดวยความคาดหวังวาจะตองเปนผูที่ประสบ

ความสําเร็จ มีความสุข มักจะเปนผูอาสางาน มีความรับผิดชอบ ซ่ึงความคาดหวังของเขาสอดคลองกับ

ความรูสึกนึกคิดที่ดีที่มีตอตนเอง ซ่ึงจะชวยใหเขาประสบความสําเร็จในดานการเรียนและดานสังคม  

ในทางตรงขาม เด็กที่มีความรู สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางลบมักจะมองตนเองวาเปนผูที่ไมมี

ความสามารถ จึงไมใครกระตือรือรนที่จะรับอาสาทําสิ่งตาง ๆ ไมคอยรับผิดชอบ ซ่ึงจะนําไปสูความ

ลมเหลว 

 วัยผูใหญและวัยชรา 

 สุชา  จันทนเอม  (2536: 183-184)  กลาวถึงการพัฒนาอัตมโนทัศนในชวงวัยผูใหญ  

(อายุ 18-60 ป) สรุปไดวา ในวัยนี้มีการปรับตัวเพ่ือใชชีวิตอยางมีความสุข เชน จะตองปรับตัวในเร่ืองชีวิต

การแตงงาน งานอาชีพ เศรษฐกิจ เริ่มรูจักตนเองดีขึ้น เริ่มมองเห็นวามีความสามารถในงานที่ตนทําแคไหน 

จะวางแผนชีวิตใหอยูในสังคมอยางมีความสุข 

 จะเห็นไดวาอัตมโนทัศนของบุคคลในแตละวัยจะมีความแตกตางกัน และมีการพัฒนาได 

ขึ้นอยูกับพัฒนาการของบุคคล ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมขณะที่บุคคลนั้นเจริญเติบโต และ หลอ

หลอมใหบุคคลมีบุคลิกลักษณะแตกตางกันออกไป 

 
               2.1.3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับอัตมโนทัศน 

    2.1.3.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

     ผองพรรณ  ติปญโญ  (อภิชญา  สุทธิสิงห.  2541: 22; อางอิงจาก ผองพรรณ  ติปญโญ.

2518)  ศึกษาอัตมโนทัศนของนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร โดยใชมาตรวัดที่ดัดแปลงมาจากมาตร

วัดอัตมโนทัศนของ สิทธิโชค  วรานุสันติกุล  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มาจากครอบครัวชั้นกลางมีอัต

มโนทัศนสูงกวานักเรียนที่มาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    กอบกุล  พันธเจริญวรกุล  และไขมุก  วิเชียรเจริญ  (อภิชญา  สุทธิสิงห.  2541:  22-23; 

อางอิงจาก กอบกุล  พันธเจริญวรกุล  และไขมุก  วิเชียรเจริญ.  2527)  ศึกษาอัตมโนทัศนของ อาจารย

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชมาตรวัดอัตมโนทัศนของเทนเนสซี พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมของ

อาจารยหญิงสูงกวาอาจารยชาย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และคะแนนอัตมโนทัศนในดานตาง ๆ  
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8 ดาน พบวาอาจารยหญิงมีอัตมโนทัศนในดานศีลธรรมและดานครอบครัวสูงกวา อาจารยชายอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  สวนดานอื่น ๆ ไดแก ดานรางกาย ดานสังคม ดานความเปนเอกลักษณ ดานความพึง

พอใจในตนเอง ดานพฤติกรรม และดานวิพากษวิจารณตนเอง อาจารยชายและอาจารยหญิงไมแตกตาง

กัน  นอกจากนี้ยังพบวา อัตมโนทัศนโดยรวมระหวางชวงอายุไมแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหแยกในแตละ

ดานพบวา อัตมโนทัศนดานพฤติกรรมของอาจารย ระหวางชวงอายุ 21 ถึง 30 ป กับชวงอายุ 41 ถึง  60 ป 

และระหวางชวงอายุ 31 ถึง 40 ป กับชวงอายุ 41 ถึง 60 ป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และยังพบวาอัตมโนทัศนดานการวิพากษวิจารณตนเองของอาจารยชวงอายุ 21 ถึง 30 ป แตกตางกับ

ชวงอายุ 31 ถึง 40 ป และ 41 ถึง 60 ป และอาจารยชวงอายุ 31 ถึง 40 ป แตกตางกับชวงอายุ 41 ถึง 60 ป 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อภิชญา  สุทธิสิงห  (2541: 63)  ศึกษาสหสัมพันธระหวางองคประกอบของพฤติกรรมแบบเอ 

และอัตมโนทัศนกับนิสิตปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํานวน 200 คน ดวยมาตรวัด 

อัตมโนทัศนเทนเนสซี พบวา องคประกอบของ TAB ดานความพยายามเพื่อความ สําเร็จมีสหสัมพันธ 

เชิงเสนตรงทางบวกกับอัตมโนทัศนโดยรวม และอัตมโนทัศนในดานตาง ๆ ยกเวน ดานศีลธรรมจรรยา  

องคประกอบของ TAB ดานความพยายามเพื่อความสําเร็จไมมีสหสัมพันธเชิงเสนตรงทางลบกับอัตมโน

ทัศนดานการวิพากษวิจารณตนเอง  องคประกอบของ TAB ดานความไมอดทน-ความหงุดหงิด มี

สหสัมพันธเชิงเสนตรงทางลบกับอัตมโนทัศนโดยรวมและอัตมโนทัศนในดานตาง ๆ และมีสหสัมพันธ 

เชิงเสนตรงทางบวกกับอัตมโนทัศนดานการวิพากษวิจารณตนเอง 

 พรรณวดี  จันทราช  (2544: 73-75)  ศึกษาปจจัยที่สงผลตออัตมโนทัศนของนักเรียนที่มี

พฤติกรรมผิดวินัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ปจจัย

ดานครอบครัว ไดแก การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับอัตมโนทัศนมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ปจจัยดานสถานศึกษา ไดแก ความสัมพันธ

ระหวางเพื่อนกับนักเรียน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน กับอัตมโนทัศนมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .01  ปจจัยดานสื่อสารมวลชนกับอัตมโนทัศนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 2.1.3.2.2   งานวิจัยตางประเทศ 

 รอเจอรส  (อภิชญา  สุทธิ์สิงห.  2541: 24; อางอิงจาก Rogers.  1972)  พบวาอัตมโนทัศนมี

ความสัมพันธทางบวกกับการปรับตัว กลาวคือ บุคคลที่มีอัตมโนทัศนดีจะสามารถปรับตัวไดดี หรือในทาง

กลับกันบุคคลที่สามารถปรับตัวไดดีก็จะมีอัตมโนทัศนดี 
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 จอหน โฮเวิรด ดันซึม (ปริศนา  เภตรา. 2544: 74 ; อางอิงจาก John Howard Deitch. 1959) 

ศึกษาอัตมโนทัศนระหวางเด็กชายที่มีปญหาดานความประพฤติกับ เด็กชายที่ไมมีปญหาดานความ

ประพฤติ กลุมตัวอยางเปนเด็กชายอายุ 15-16 ป จํานวน 100 คน ใชแบบวัดอัตมโนทัศนของเทนเนสซี่ 

ผลการวิจัยพบวา เด็กชายที่ไมมีปญหาดานความประพฤติ มีอัตมโนทัศนดีกวาเด็กชาย 

ที่มีปญหาดานความประพฤติ 

                 จากเอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ  สรุปไดวา วาอัตมโนทัศนของบุคคลในแตละวัยจะ

มีความแตกตางกัน และมีการพัฒนาได  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมขณะท่ีบุคคลนั้นเจริญเติบโต 

และ หลอหลอม อัตมโนทัศนประกอบดวยอัตมโนทัศนที่มีตอตนเองในดานตางๆ ไดแก ดานรางกาย ดาน

ความสามารถ และดานสังคม บุคคลที่มีอัตมโนทัศนดีจะสามารถปรับตัวไดดี หรือในทางกลับกันบุคคลที่

สามารถปรับตัวไดดีก็จะมีอัตมโนทัศนดี 

 
     2.1.4  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกบัระดับเงนิเดือน (รายได) 

                2.1.4.1  เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัฐานะทางเศรษฐกิจของนิสิต 
     สุชา จันทนเอม และ สุรางค จันทนเอม (2529: 167) กลาววา  ครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย เด็ก

สามารถใชจายฟุมเฟอย พอแมมีธุระทางสังคมมากจนกระทั่งไมมีเวลาดูแลอบรมลูกมากเทาที่ควรจะทําให

เด็กกลายเปนเด็กอันธพาลนอกบาน เพราะเด็กมีส่ิงอํานวยความสะดวก คือ เงิน รถยนต และบางครั้งมี

อาวุธเปนเครื่องมือ 

    ประดินันท อุปรมัย (2532: 263) กลาววาครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา บิดา

มารดามีหนาที่โดยตรงตอการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว จําเปนตองใหเวลากับครอบครัวไมไดรับการ

ตอบสนองความตองการอยางสูงเพียงพอขาดโอกาสที่จะแสวงหาความบันเทิงเพื่อผอนคลายความเครียด 

อยางไรก็ตามที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง หัวหนาครอบครัวมีภารกิจตองทํางานมากและมีเงินมาก

พอที่จะจางผูอ่ืนมาเลี้ยงดูเด็กแทนตน ทําใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนชนตามอารมรและลักษณะนิสัยของผู

เลี้ยงมากกวาจะคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก นอกจากนี้บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจํานวนไม

นอยที่เลี้ยงดูลูกแบบตามใจทุกอยาง และปกปองลูกมากเกินไป ทําใหเด็กขาดความเขาใจในสิ่งที่ควรและ

ไมควร เอาแตใจตนเอง 

        จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา รายไดเฉลี่ยโดยรวมของครอบครัวตอเดือน คือ รายได

ทั้งหมดที่บิดามารดาสามารถทํางานหามาได ซ่ึงมีผลตอการเลี้ยงดูเด็ก บิดามารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

สูงจํานวนไมนอยที่เลี้ยงดูลูกแบบตามใจทุกอยาง และปกปองลูกมากเกินไป หรือจางผูอ่ืนมาเลี้ยงดูเด็ก
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แทนตน ทําใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนชนตามอารมรและลักษณะนิสัยของผูเลี้ยง ทําใหเด็กขาดความ

เขาใจในสิ่งที่ควรและไมควร เอาแตใจตนเอง ขณะเดียวกันครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า 

บิดามารดามีหนาที่โดยตรงตอการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว ก็ไมไดใหการตอบสนองความตอความ

ตองการของเด็กอยางสูงเพียงพอ  ไมมีเวลาดูแลอบรมลูกมากเทาที่ควร อาจจะทําใหเด็กกลายเปนเด็ก

อันธพาลนอกบานได 
        2.1.5 เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการรับรูคุณคาในตนเอง ( Self  esteem )   

    2.1.5.1  ความหมายของการรบัรูคุณคาในตนเอง หรือการเหน็คุณคาในตนเอง 
  รอเจอรส  (ชมพูนุท  สิริพรหมภัทร.  2539 : 104 ;  อางอิงจาก Rogers . 1961 )  เชื่อวา 

“ตน”  หรือ  “อัตตา”  ( Self ) เปนศูนยกลางของโครงสรางของบุคลิกภาพซึ่งพัฒนามาจากสังคม  บุคคลแต

ละคนจะมีอัตมโนทัศน  ( Self  Concept )  หรือความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวกจะคิดวาตนเอง

เปนคนมีความสามารถ  มีความเชื่อม่ันในตนเอง  ยอมรับตนเองได  เห็นคุณคาและภูมิใจในตนเอง  และ

สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได  สวนบุคคลที่มีความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองในทางลบ  จะมองวา

ตนเองไรความสามารถ  ขาดความมั่นใจในตนเอง  ไมเห็นคุณคาในตนเอง  เฉื่อยชาและอาจประสบความ

ลมเหลวในชีวิตได 

     วิลเลียม  เจมส (ภานุพงษ  คงจันทร.  2533: 50 อางอิงจาก William  James  1950 )  ไดให

ความหมายของการเห็นคุณคาในตนเองไววา  หมายถึง  ความรูสึกที่มีอยูในตัวเรา  การไมทําใหตัวเราเกิด

ความลมเหลวและต่ําตอย  ความรูสึกของตัวเราก็จะอยูครบภายหลังจากที่เราไดทําอะไรสําเร็จลุลวงไปได

ดวยดี  ซ่ึงเปรียบเสมือนการเห็นคุณคาในตนเองเปนอัตราสวนของคุณภาพที่เปนจริง  ระหวางความสําเร็จ

กับความคาดหวัง  ซ่ึงสามารถนําแนวคิดนี้เขียนเปนสูตรไดวา   

 

การเห็นคุณคาในตนเอง ( Self  esteem )   =          ความสําเร็จ ( Success ) 

                                                                                  ความคาดหวัง ( Pretentiousness ) 

 ทฤษฎีความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย  ตามแนวคิดของ  Maslow  ( 1970  อางถึงใน ชมพู

นุช  สิริพรหมภัทร.  2539 )  คือ  ความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย 5 ขั้น ดังตอไปน้ี 
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 ขั้นที่  5 ความตองการเขาใจตนเองอยางแทจริง 

          ( Need for Self – actualization ) 

        ขั้นที่ 4 ความตองการเห็นคุณคาในตนเอง 

         ( Self – esteem needs ) 

       ขั้นที่  3 ความตองการเปนสาชิกกลุมและความรัก 

        ( Need for belongingness and love ) 

      ขั้นที่  2  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 

       (sefety needs) 

   ขั้นที่  1  ความตองการทางสรีระ 

       (physiological needs) 

  ซึ่ง  มาสโลว (Maslow . 1970: 24 )  ไดกลาวถึง  การเห็นคุณคาในตนเองวา  เปนความ

ตองการในขั้นที่  4 ซ่ึงเปนความตองการของมนุษยทุกคน  กลาวคือ  นอกจากความตองการพ้ืนฐาน  ซ่ึง

ไดแก  ความตอวการทางงดานรางกาย  ความปลอดภัย  และความรัก  และการมีสวนรวมแลว  มนุษยยัง

ตองการการเห็นคุณคาในตนเอง  และเมื่อไดรับการตอบสนองในดานนี้อยางเพียงพอแลว  ก็จะนําไปสู

ความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง  มีความเขมแข็ง  มีความสามารถเพียงพอที่จะกระทําสิ่งตางๆ  รูสึกวาตนเองมี

ประโยชนและมีความสําคัญตอโลก  ถาหากไดรับการตอบสนองจะทําใหมนุษยแสวงหาการตอบสนองใน

ขั้นสูงตอไป  และหากไมไดรับการตอบสนองจะทําใหบุคคลนั้นเกิดความรูสึกมีปมดอย  ออนแอ  และชวย

ตนเองไมได 

  บรูโน  ( ธีระ  ชัยยุทธยรรยง.  2542: 84 อางอิงจาก Bruno. 1930 ) ไดกลาวถึง การเห็น

คุณคาในตนเองวา  เปนการตัดสินความมีคุณคาในตนเอง  ซ่ึงแสดงทัศนะที่บุคคลมีตอตนเอง เปนการ

ยอมรับหรือไมยอมรับตนเอง  และยังแสดงถึงขอบเขตความเชื่อที่บุคคลมีตอความสามารถ ความสําคัญ  

ความสําเร็จ  และมีคุณคาของตนเอง  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงจะสามารถเผชิญกับอุปสรรค

ตางๆที่ผานเขามาในชีวิต  สามารถยอมรับสถานการณที่ทําใหตนเองรูสึกผิดหวังและทอแทใจ ดวยความ

เชื่อมั่น  ดวยความหวัง  และดวยความกลาหาญ 

  คูเปอรสมิธ  (Coopersmith. 1981: 4 )  อธิบายวา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  หมายถึง

การประเมินคุณคาสวนบุคคล  ซ่ึงถูกแสดงออกในรูปของทัศนคติที่แตละคนมีตอตนเอง  โดยแสดงถึง

ทัศนคติที่ยอมรับ  หรือไมยอมรับ  และบงชี้ถึงความเชื่อท่ีวา ตนเองมีความสามารถ  มีความสําคัญ  มี

คุณคา  และประสบความสําเร็จ  โดยความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  จะมีอิทธิพลตอการทํากิจกรรมตางๆใน
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ชีวิตประจําวันของคน  ดังนั้น  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  จึงเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลตอการปฏิบัติงาน  

ดังที่  โรเซนเบอรก  ( Rosenberg. 1979 ) ไดศึกษาไววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง เปนกุญแจสําคัญใน

การนําไปสูความตองการของบุคคลอื่นดวย  และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากบุคคล

ประเมินตนเองเปนเชนไร  จะสงผลใหมีพฤติกรรมเชนนั้น 

  แคมปเบลล  ( Campbell.  1988: 248 ) กลาววา ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง หมายถึง   

การยกยองตนเองของบุคคล ซ่ึงมีผลมาจากการประเมินผลโดยตนเอง  และโดยผูอ่ืน หรือบุคคลรอบขาง 

ทําใหบุคคลนั้นมีความรูสึกวา ตนเองเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น  ซ่ึงความรูสึกมีคุณคาในตนเองนี้จะมาก

นอยขึ้นอยูกับประสบการณและสิ่งแวดลอมตางๆในขณะนั้นดวย 

      จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวาการเห็นคุณคาในตนเอง  หมายถึง  ความรูสึกที่บุคคลมี

มีตอตนเองในทางที่ดี  มีความเขาใจตนเอง มีอํานาจในการควบคุมตนเอง มีความรูสึกตอตนเอง  มี

ความสามารถ  มีคุณคาทําอะไรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองได 

    
  2.1.5.2  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเหน็คณุคาในตนเอง   
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการเห็นคุณคาในตนเองมี 2 ประเภท  คือ  องคประกอบภายใน

ตนเอง  และองคประกอบภายนอกตนเอง  ( จันทรฉาย  พิทักษสิริกุล.  2532: 20 – 26 ;  ศศิกานต  

ธนะโสธร.  2529 : 8 – 13 ; อรชุมา  พุมสวัสด์ิ.  2539 : 13 – 15 ; อางอิงจาก Coopersmith.   

1981: 118 -148 )  

  1. องคประกอบภายในตนเอง  คือลักษณะเฉพาะของบุคคลแตละคนที่มีผลทําใหการเห็น

คุณคาในตนเองของแตละบุคคลแตกตางกัน  ซ่ึงประกอบดวย 

   1.1  ลักษณะทางกายภาพ ( Physical  Attributes ) เชน ความสวยงามของรูปราง

หนาตา  ความคลองแคลววองไว  บุคคลที่ทีลักษณะทางกายภาพดี จะมีความเห็นคุณคาในตนเอง

มากกวาบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพที่ดอย  อยางไรก็ดี  ลักษณะทางกายภาพใดๆ จะสงผลตอ

ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองหรือไมเพียงใด  ยังขึ้นอยูกับคานิยมของสังคมนั้นๆ อีกดวย 

   1.2  สมรรถภาพ  ความสามารถ  และผลงาน ( General  Capacity, Ability  and  

Performance )  องคประกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธระหวางกัน  และมีผลตอการเห็นคุณคาในตัวเอง โดย

จะเปนตัวบงชี้ถึงความถี่ของการประสบความสําเร็จ  หรือความลมเหลวในสิ่งที่กระทํา โดยจะมีเรื่อง

สติปญญาเขามาเกี่ยวพันดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในวัยเรียน  ซ่ึงหมายถึงผลสัมฤทธิ์ทางดาน 
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การเรียน  สติปญญามีผลตอสมรรถภาพและผลการเรียนของนักเรียน  อันจะนําไปสูการเพ่ิมความรูสึกเห็น

คุณคาในตนเอง 

   1.3  สภาวะทางอารมณ ( Affective  States ) เปนภาพสะทอนใหเห็นถึงความรูสึกเห็น

คุณคา  ความเปนสุข  ความวิตกกังวลหรือภาวะอื่นที่อยูมนตัวบุคคลอื่น  แลวมีผลตอการประเมินตนเองใน

เวลาตอมา  บุคคลที่ประเมินตนเองในทางที่ดีจะมีความรูสึกพึงพอใจ  มีความสุข  ในทางตรงกันขามบุคคล

ที่ประเมินตนเองในทางที่ไมดี  ไมพอใจในชีวิตของตนและหมดหวังในอนาคต 

   1.4 ปญหาตางๆ และโรคภัยไขเจ็บ ( Problems and Pathology ) ไดแก  ปญหา

สุขภาพจิตทั่วไป  อาการทางกายมีสาเหตุมาจากจิตใจ ( Psychosomatics Systems ) กลาวคือ  ผูมี

ปญหาดังกลาวสูงจะมีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา  และจะแสดงออกมาในรูปความวิตกกังวล  มีความทุกข  

สวนผูที่มีปญหาดังกลาวนอย  จะมกีารเห็นคุณคาในตัวเองสูง 

   1.5  คานิยมสวนตัว  ( Self – Values ) โดยทั่วไปบุคคลจะใหความพอใจในสิ่งตางๆ

แตกตางกันออกไป  บุคคลมีแนวโนมใชคานิยมของสังคมเปนตัวตัดสินการเห็นคุณคาของตัวเอง  ถา

คานิยมของตนเองสอดคลองกับสังคม  จะทําใหการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มมากขึ้น  แตถาคานิยมของ

ตนเองไมสอดคลองกับสังคม  การเห็นคุณคาในตนเองจะต่ําลง 

   1.6  ความปรารถนาของบุคคล  ( Aspiration ) การตัดสินเห็นคุณคาในตนเองของบุคคล

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบผลงาน  และความสามารถของตนเองกับเกณฑความสําเร็จที่ตนเอง

ไดต้ังไว  ถาผลงานและความสามารถเปนไปตามเกณฑที่ตนเองตั้งไว  หรือดีกวาจะทําใหบุคคลมีการเห็น

คุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น  ในทางตรงกันขามถาผลงานและความสามารถไมเปนไปตามเกณฑ  หรือต่ํากวา

เกณฑ ที่ตนเองตั้งไว  บุคคลจะคิดวาตนเองไมมีคุณคา 

 

  2. องคประกอบภายนอกตนเอง คือ สภาพแวดลอมภายนอกของบุคคล ที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ

ดวย  จะสงผลใหเกิดการเห็นคุณคาในตนเองแตกตางกัน  ซึ่งประกอบดวย 

   2.1  ความสัมพันธกับครอบครัวและพอแม  ความสัมพันธระหวาพอ  แม  ลูก เปนสิ่งที่มี

อนุภาพมาก  ดังนั้นประสบการณที่บุคคลไดรับจากความสัมพันธในครอบครัวจึงเปนรากฐานที่สําคัญใน

ชีวิต  เด็กที่ไดรับความรัก  ความอบอุน  การสนับสนุน  ใหกําลังใจ  ใหสิทธิเสรีภาพในการกระทําของเด็ก  

กําหนดระเบียบกฎเกณฑ  และการจัดการดูแลใหเด็กมีอิสระในขอบเขตที่กําหนด  ส่ิงตางๆเหลานี้จะทําให

เด็กสามารถพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองได 



63 
 

       2.2  โรงเรียน  และการศึกษา  เปนสถานที่พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเองตอจากบาน  

โรงเรียนมีหนาที่ชวยใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในทักษะ  ความสามารถและการเห็นคุณคาในตนเองเมื่อ

อยูในชั้นเรียน  เชน  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนทํากิจกรรมตางๆไดอยางมีอิสระ  ไมขัดตอกฎระเบียบให

กําลังใจและใหคําแนะนําในการแกไขปญหาตางๆ  เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง 

      2.3  สถานภาพทางสังคม  เปนการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลอื่น  โดยพิจารณาจาก

อาชีพตําแหนงการงาน  บทบาททางสังคม  สถานะทางเศรษฐกิจ  วงศตระกูล  เปนตน บุคคลที่มาจาก

สถานภาพทางสังคมสูง  จะไดรับการปฏิบัติท่ีทําใหเขารูสึกมีคุณคาในตนเองสูงกวา  บุคคลที่มาจาก

สถานภาพทางสังคมระดับปานกลางหรือต่ํา  อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา  สถานภาพทางสังคมมี

ความสัมพันธกับการเห็นคุณคาในตนเองไมคอยเดนชัดกัน  เพราะบุคคลที่มาจากสถานภาพทางสังคม

ระดับตํ่า  มีทั้งบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ํา  ดังที่คูเปอร  สมิท  ศึกษาพบวา  ยิวเปนชนกลุม

นอยที่มีสถานภาพสังคมในระดับต่ํา  แตมีการเห็นคุณคาในตนเองสูงกวา  โปรแตสแตนทและคาธอลิค  ซ่ึง

เปนพวกที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับสูง   

 
  2.1.5.3  ลักษณะของบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงและต่ํา 
  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง  จะเปนบุคคลที่มีความสุข  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

มองโลกในดานดี  เห็นความสําคัญของตนเองวามีคา มีการยอมรับนับถือตนเอง มีความรูสึกมั่นคงใน

อารมณ  ไมถูกกระทบกระเทือนจากการวิจารณของบุคคลอื่นไดงายๆ  มีลักษณะของการยอมรับความ

คิดเห็นของผูอ่ืน  สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตนเองได  มีความใสใจและสามารถรับรับรูบุคคล

อ่ืนไดอยางละเอียดออน  รูสึกสบายใจในการแสดงออกของตนเองไดอยางตรงไปตรงมา  และตรงกับความ

เปนจริง  มีสุขภาพจิตดี  ไมคิดวาตนเองดอยกวาคนอื่น  มีมนุษยสัมพันธดี  มีความสุขในการดํารงชีวิต  มี

ความคิดสรางสรรคที่มีประโยชน  มีความกระตือรือรนในการทํางานทุกอยาง  กลาทํางานที่ทาทายและไม

ยอทอ  ไมหลีกเลียงงานที่ยากหรือมีอุปสรรคเพราะมีความพึงพอใจที่ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ 

  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง  มองตนเองวาเปนคน 

ไมดี  รู สึกวาตนเองไรคาไมมีความสามารถ   มีขอบกพรอง ทําอะไรก็ลมเหลว  มีความวิตกกังวล   

มีความเครียดสูง  ไมมีความพยายามในการทํางาน  ขาดความกระตือรือรน  มักจะทอถอย และหมด

กําลังใจเมื่อพบงานที่ยาก  เมื่อมีอุปสรรคในงานก็จะละทิ้งงานนั้น  หลีกเลี่ยงการแกปญหา ไมมีความ

ยืดหยุน  จะติดอยูกับส่ิงที่รูจักและเกิดความเคยชิน  เพื่อความรูสึกปลอดภัย  จึงขาดความคิดที่สรางสรรค  

บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา จะกลัวการเขาสังคม  ไมกลาปฏิเสธสิ่งที่ตนเองตองการ  กลัวการ
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ตัดสินใจของคนอื่นที่มีตอตนเอง  รูสึกวาตนเองมีปมดอย  หลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น  เพราะ

รูสึกวาตนเองงุมงามแลวทําใหคนอื่นเดือดรอน  มักนําความคิดของบุคคลอื่นมาใสใจ   มักคิดวากลุมเพื่อน

ไมใหการยอมรับ  ไมใหความสนใจเกิดความรูสึกดานลบตอตนเอง    ( จันทรฉาย  พิทักษศิริกุล. 2532: 27 

อางอิงจาก Coopersmith.  1981: 132 -134 )  

  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูงหรือต่ํา  ขึ้นอยูกับการประเมินตนเองของแตละบุคคล  

จากความสามารถ  ความสําเร็จ  ของแตละบุคคล ประกอบกับ องคประกอบภายในและภายนอก  ที่บุคคล

ไดรับ  บุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองสูง ยอมอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  มีสุขภาพดีทั้งรางกายและ

จิตใจมากกวาบุคคลที่มีการเห็นคุณคาในตนเองต่ํา 

 
  2.1.5.4  สาเหตุที่นําไปสูความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
  คูเปอรมิท (Coopermith.  1981: 41 - 42 )  กลาววา  เงื่อนไขหรือปจจัยที่นําไปสูความรูสึกมี

คุณคาในตนเองนั้น   มาจากสิ่งที่บุคคลใชตัดสินความสําเร็จของตนเอง 4 ประการ  ดังนี้ 

    1.  การไดรับอํานาจ  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถมอิีทธิพลเหนือบุคคลอื่น  และสามารถ

ควบคุมคนอ่ืนได 

     2.  การมีความสําคัญ  หมายถึง  การไดรับการยอมรับ  ไดรับการเอาใจใส  รวมทั้งไดรับ

ความรักจากบุคคลอื่น 

     3.  การมีคุณความดี  หมายถึง  การยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและศีลธรรมของสังคม 

       4.  การมีความสามารถ  หมายถึง  การประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งตางๆ 
 
  2.1.5.5 กระบวนการทีท่าํใหเกิดความแตกตางกนัของความรูสึกมีคุณคาในตนเอง   
  โรเซนเบอรก  ( Rosenberg.  1979  quote in Babladelis.  1984: 172 – 175 )  ไดอธิบาย

ถึงกระบวนการที่ทําใหปจเจกบุคคลมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง แตกตางกันวาเกิดจากปจจัย 4 ประการ

ดังนี้ 

   1. กระประเมินสะทอนกลับ  ( Feedback ) หมายถึง การที่บุคคลจะประเมินเองวามี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูงหรือตํ่า มาจากการรับรูพฤติกรรมที่เคารพ ยกยอง ช่ืนชม จะกอใหเกิด

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองต่ํา ซ่ึงกระประเมินสะทอนกลับของบุคคลอื่นตอตนเอง จะมีผลกระทบความ

หรือนอยตอระดับความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ขึ้นอยูกับลักษณะบุคลิกภาพของผูที่ประเมินดวย  หาก
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บุคคลอื่นที่มาประเมินมีลักษณะนาเชื่อถือ  หรือความใกลชิดสนิทสนมกับผูถูกประเมินจะทําใหการ

ประเมินนั้นมีผลกระทบอยางมากตอระดับความรูสึกมีคุณคาในตัวเอง 

   2. การเปรียบเทียบทางสังคม  ( Social  Comparison ) หมายถึง การที่บุคคลประเมิน

ตนเอง  โดยนําตนเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น  ผลการเปรียบเทียบจะนําไปสูการประเมินระดับ

ความรูสึกมีคุณคาในตัวเองในแงบวกหรือลบของบุคคลนั้น  โดยการที่บุคคลเลือกที่จะประเมินตนเองกับ

บุคคลที่อยูในสถานะที่ตํ่ากวา  จะนําไปสูการประเมินความรูสึกมีคุณคาในตนเองในระดับสูง  แตถาบุคคล

เลือกที่จะประเมินตนเองกับบุคคลที่อยูในสถานะที่สูงกวา   จะนําไปสูการประเมินความรูสึกมีคุณคาใน

ตนเองในระดับต่ํา  และการเปรียบเทียบทางสังคมจะมีผลกับผูหญิงมากกวาผูชาย 

   3. การแสดงบทบาท  ( Role  Play ) หมายความวา  ไมวาบุคคลจะกระทําสิ่งใดก็ตาม  

ผลที่ตามมาจากการกระทํานั้น  จะมีผลตอความรูสึกมีคุณคาในตนเองของบุคคลนั้น 

   4. การแบงแยกทางสังคม หมายถึง บุคคลที่ถูกสังคมแบงแยก  เชน  การแบงแยกชนชั้น

หรือการแบงแยกสีผิว  จะมีความรูสึกตอตนเองต่ํา 

 
2.1.6  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกบัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  

    2.1.6.1  เอกสารที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  
     ลักษณะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคคลมีความเกี่ยวของกับความสําเร็จสวนตัวของเขา 

ความสําเร็จของกลุมของเขา และความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ( ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคน

อ่ืน ๆ.  ม.ป.ป. : 166 ) ดังนั้นแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จึงเปนคุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งมีผูทําการศึกษา

และใหความหมายไวดังนี้ 

      แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถที่จะกําหนดจุดมุงหมายในการทํางานอยาง

เหมาะสม มุมานะบากบั่นฝาฟนอุปสรรคเพ่ือใหบรรลุจุดหมายนั้น ถาประสบความลมเหลวก็ไมยอทอ 

ยอมรับปญหาและหาทางแกไขเสมอ ซ่ึงจะทําใหประสบความสําเร็จและเอาชนะอุปสรรคในการทํางานได

เปนอยางดี  ( ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคนอื่นๆ.  ม.ป.ป.: 11 ) 

  เมอเรย  ( Murray.  1964: 19 ) กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา เปนความตองการที่มีอยูใน

มนุษยทุกคน เปนความตองการทางจิตของมนุษยท่ีจะเพียรพยายามทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยไมยอทอตอความ

ยากลําบาก 

  แม็คเคลแลนด  ( McClelland.  1969: 19 ) ใหคําจํากดัความวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง 

ความปรารถนาที่จะทาํสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคตางๆ 
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                     จากเอกสารดังกลาวขางตน สรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุงม่ันของบุคคล

ที่ปรารถนาจะทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามมาตรฐานอันสูงสุดหรือเปนไปตามที่บุคคลวางไว 

โดยที่บุคคลนั้นไดใชความพยายามอยางเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรคก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอ 

 
         2.1.6.2  ลักษณะของบคุคลทีม่ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ ์
    ดารณี  วงษอยูนอย (2525: 73-74 ) ไดสรุปลักษณะบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไว  

2 พวก คือ  

1. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง จะมีพฤติกรรมดังนี้  
                          1.1  กลาเสี่ยงพอสมควร 

                   1.2  มีทักษะในการจัดระบบงาน 

                          1.3  มีระดับความทะเยอทะยานสูง 

                          1.4  ต้ังระดับความคาดหวังไวสูง 

                          1.5  อดทนทํางานทีย่ากไดเปนเวลานาน 

                          1.6  เล็งการณไกลและมแีผนระยะยาว 

                          1.7  เลือกเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถเปนอันดับแรก 

                          1.8  ตองการทราบแนชัดวาการตัดสินใจของตนมีผลอยางไร 

                          1.9   ขยนัแข็งแรงในงานที่ตองใชสมองและงานทีไ่มซํ้าแบบใคร 

1.10 ชอบทํางานใหเสร็จตามความพอใจของตนไมชอบใหใครบงการ 

1.11 มุงเลือกทําสิ่งที่เปนไปไดและเหมาะสมกับความสามารถ 

1.12 เมื่องานที่กําลังทําอยูถูกขัดจังหวะหรือถูกรบกวนจะพยายามทําตอไปใหสําเร็จ 

1.13 จะทาํกิจกรรมตางๆเพื่อใหบรรลุมาตรฐานของตนเอง ไมมุงรางวัลหรือช่ือเสียง 

1.14 คิดวาทุกสิ่งจะสําเร็จลงไดดวยความตัง้ใจจริงและทาํงานจริงของตน ไมใชเกิด 

จากโอกาสและไมเชื่อส่ิงมหศัจรรย 

   2. บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่า จะมีพฤติกรรมดังนี้  

    2.1 มักผัดวันประกันพรุง 

    2.2 มักขาดระบบในการทํางาน 

    2.3 ชอบทาํงานตามคําสั่งของผูอ่ืน 

    2.4 ทาํงานไมคอยเสร็จตามกําหนด 
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    2.5 ขาดความตั้งใจจริงในการทํางาน 

    2.6 มักไมต้ังความคาดหวังในผลสําเร็จจากการทํางาน 

    2.7 ทาํงานเพียงเพื่อสําเร็จไมสนใจคุณภาพของงาน 

    2.8 ชอบขอรับความชวยเหลอืจากเพื่อนหรอืบุคคลอื่น 

    2.9 ขณะทาํงานถาถกูรบกวนจะไมสามารถทํางานตอไปได 

    2.10 เชื่อวาบญุวาสนาจะทาํใหงานทีท่ําอยูประสบความสําเร็จได 

    2.11 มุงหวังรางวัลหรือช่ือเสียงมากกวาความสาํเร็จของงาน 

    2.12 เมื่อประสบอุปสรรคมักหลีกหนีไมกลาเผชิญอุปสรรคนั้นๆ 

  จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง ความมุงมั่นของบุคคลที่

ปรารถนาจะทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามมาตรฐานอันสูงสุดหรือเปนไปตามที่บุคคลวางไว 

โดยที่บุคคลนั้นไดใชความพยายามอยางเต็มที่ เม่ือมีอุปสรรคก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอ แอทคินสัน  

( งามตา  วนินทานนท. 2536: 351- 359 ; อางอิงจาก Atkinson.  1966 ) ไดสรุปลักษณะของผูมีแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์สูงเอาไววา เปนบุคคลที่มักสนใจกิจกรรมที่จะกระทําใหสําเร็จดวยความชํานาญ ไมสนใจเรื่อง

โชคลาภ ชอบใชความสามารถและความพยายามในการทํางานใหดีกวาคนอื่น ๆ หรือใหดีถึงมาตรฐานอัน

สูงสุด และสนใจที่จะทํางานที่มีความงายปานกลาง ถาเขาทําไดสําเร็จเขาจะขยันทํางานที่ยากกวาขึ้นไป

อีก แตถาทํางานลมเหลวเขาจะลดลงมาทํางานที่งายกวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงเปนคนที่อยูในโลก

ของความเปนจริง แมวาเขาจะไมสนใจงานที่ยากมากหรอืงายมาก 

  กําพล  พลเยี่ยม ( 2537: 4 ) กลาววา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาทีจ่ะไดรับ

ผลสําเร็จในงานทียุ่งยากซบัซอน ไมยอทอตออุปสรรคที่ขัดขวาง พยายามหาวิธีการตางๆกนั เพื่อแกปญหา 

มีความทะเยอทะยานสูง เพ่ือนําตนไปสูความสาํเร็จ  

  ประสาท  อิศรปรีดา ( 2538: 115 ) ใหความหมายวา หมายถึง ความปราถนาทีไ่ด

ความสาํเร็จในกิจกรรมตางๆ มีความตองการที่จะเปนผูนําในการทํางานอิสระ มีความเพียรพยายามที่จะ

ทําสิ่งใดสิ่งหนึง่โดยไมยอทอตออุปสรรค เพ่ือใหบบรรลุเปาหมายสูงเดนที่ต้ังไว 

  นวลฉวี  ประเสริฐสุข  ( 2542: 28 ) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนความมุงมั่น เพียรพยายามของ

บุคคลในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหสําเร็จตามเปาหมายไดมาตรฐาน 

  วิภา  อรามรุงโรจนชัย ( 2543: 21 ) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนแรงจูงใจที่มีอยูในมนุษยทุกคน 

เปนความตองการทางจิตใจที่จะเอาชนะอุปสรรค ฝาฟนกระทําสิ่งที่ยากๆใหประสบผลสําเร็จ เปนความ
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ปรารถนาที่จะกระทําสิ่งใด ๆ ใหสําเร็จโดยเร็วที่สุด และไดผลดีที่สุดเทาที่จะทําได ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

สูงจะบรรลุผลสําเร็จในการศึกษาและมีความมานะพยายามที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  

  ดังนั้น แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไป

ดวยดี พยายามแขงขันกับมาตรฐานความเปนเลิศและลักษณะนิสัยในการที่เผชิญหนาหรือถอยหนีในการ

แขงขัน รวมทั้งความมุงม่ันเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  

 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคประกอบดานครอบครัว 
1.1 เอกสารที่เก่ียวของกบัความคาดหวงัของผูปกครอง  

  อานนท  อาภาภิรมณ  ( 2529: 5 )  กลาววาลักษณะของครอบครัวไทยนัน้ สมาชิกในครอบครัว 

มีความสมัพันธกันอยางลึกซึง้ พอแมจะมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ถายทอดคานิยม และอิทธิพลในการ

วางแผนการศึกษาและการประกอบอาชพีใหบุตร เนื่องจากพอแมตองการใหบุตรไดมีโอกาสทางการศึกษา

สูงสุด เรียนเกงที่สุด ประกอบอาชีพการงานที่เปนหลักม่ันคง เปนที่พ่ึงของครอบครัว  

   นิภา  นิธยายน ( 2530: 134 ) กลาววา บิดามารดาที่มีความทะเยอทะยานใฝสูงสําหรับชีวิตใน

อนาคตของลูก การกระทําของบิดามารดาจะมีผลทําใหเด็กบางคนเกิดความมั่นใจ หรือเด็กบางคนอาจเกิด

ภาวะเครงเครียดได ความรูสึกในจิตใจมักเกิดจากบิดามารดา 2 ประเภท ไดแก 

1. บิดามารดาที่เปนผูประสบความสําเร็จรุงโรจนในชีวิตและการงานมาแลว จึงผลักดัน 

ยั่วยุใหลูกกาวไปสูความสําเร็จในระดับเดียวกับตน 

2. บิดามารดาที่ประสบความลมเหลว  หรือไมมีโอกาสไดศึกษาเลาเรียนและแสดง

ความสามารถในวัยของตนที่ผานมา จึงผลักดันลูกโดยหวังจะใหลูกเปนตัวแทนชดเชยความรูสึกขาดแคลน

ในชีวิตของตนเอง และเพื่อหวังใหลูกประสบความสําเร็จในชีวิตไมผิดพลาดอยางตนเอง 

    สํานักงานสถิติแหงชาติ (2533: 34 ) สํารวจทัศนคติเกี่ยวกับลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ พบวา

หญิงวัยเจริญพันธุสวนใหญคาดหวังใหลูกเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งลูกชายและลูกสาวตองการให

มีการศึกษาระดับเดียวกันตามความสามารถ และคาดหวังที่จะใหลูกชวยเหลือดูแลยามแกชราหรือ

เจ็บปวย ชวยเหลือดานการเงิน ชวยหาเลี้ยงครอบครัว เชิดชูวงศตระกูล สืบตระกูล และใหลูกมีงานทําเปน

หลักฐานมีอนาคตที่ดี ชวยเหลือตนเองได  

     อัจฉรา  สุขารมณ ( 2542: 1 ) กลาววา บิดา มารดา เลี้ยงดูลูกมักมุงหวังใหลูกเปนเด็กฉลาด 

และเกงมากอนเปนอันดับหนึ่ง บิดา มารดา มุงเนนไปที่การพัฒนาดานสติปญญาใหแกลูก พยายาม

เสริมสรางทุกวิถีเพื่อใหลูกฉลาดและเกง 
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  กันยา  สุวรรณแสง ( 2544: 99 ) กลาววา ส่ิงแวดลอมทางบานมีอิทธิพลตอเด็กมากทั้งทาง 

ดานการอบรม การควบคุมเอาใจใส ฐานะทางเศรษฐกิจของบิดามารดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลําดับ

การเกิด การตั้งจุดมุงหวังของบิดามารดา เด็กที่บิดามารดาคาดหวังและอบรม จูจี้พิถีพิถัน เผด็จการ จะมี

ลักษณะเชื่อคนงาย  ขาดการวิเคราะห หรือเปนคนกาวราว มีความขัดแยงในใจ ชอบขัดขืนดื้อร้ัน ความ

คาดหวังของบิดามารดาที่สูงเกินไปจะสงผลใหเด็กเกิดความคับของใจ 

  แบลร (สุธาสนิี  ใจเย็น. 2545: 38 ; อางอิงจาก Blair.1964) กลาววาบุคลิกภาพหรือ

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก มีสาเหตุเนื่องมาจากทศันคติของบิดามารดา คือ  

1. บิดามารดาคาดหวังในสิ่งทีไ่มตรงกับความตองการของเด็ก โดยพยายามกวดขัน 

หรือจํากัดอิสรภาพของเด็ก  

2. บิดามารดามกัควบคุม หรือ ใหอิสระภาพแกเด็กไมถูกตองและไมเหมาะสม 

3. บิดามารดามกัมีแนวโนมมองดูพฤติกรรมของเด็กอยางผูใหญมองดูเด็กทําในสิ่งที ่
ไมถกูตองเสมอ 

4. บิดามารดาใหอิสระภาพในการตัดสินใจ และดอกาสทาํในส่ิงที่ตองการ แตบิดา 

มารดายังไมคอยเต็มใจจะใหลูกทําอยางเต็มที่ ยังแสดงอาการสงสัย ไมยอมใหตัดสนิใจ ในบางโอกาสยัง

อยากใหลูกทําในส่ิงที่ตนคาดหวัง 

5. บิดามารดาไมพอใจในการดําเนินชีวิตของตน จึงพยายามหันไปควบคุมความ 

เปนอยูของลูก 

  จะเห็นไดวา ความคาดหวังของผูปกครองมักมีความไมสอดคลองกับความตองการของเด็ก 

ผูปกครองมีความคาดหวังตอบุตรจากเหตุผลหลายๆประการ ทั้งดวยความปรารถนาดี ทั้งเพ่ือทดแทนสิ่งที่

ผูปกครองขาดหายไปเมื่ออยูในวัยเด็ก ทั้งเพื่อใหลูกเปนที่หนึ่งหรือสมบูรณที่สุด ซ่ึงมีการแสดงออกที่มักจะ

กอใหเกิดความคับของใจในตัวเด็กมากกวาความรูสึกคลอยตามในทางบวก ความคาดหวังของผูปกครอง

จึงเปนสิ่งที่ควรระมัดระวัง และเลือกที่จะแสดงออกในทางประนีประนอมใหมากที่สุด เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาส

แสดงความเปนตัวของตัวเอง พัฒนาอัตลักษณแหงตนใหสมบูรณได 

  จากเอกสารที่เกี่ยวของกับความคาดหวังของผูปกครอง สรุปวา ความคาดหวังเปนความเชื่อ

วาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนาจะเกิดขึ้น โดยใชประสบการณของบุคคลเปนตัวกําหนด ดังนั้น ความคาดหวังของ

ผูปกครอง จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอภาวะการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

เพราะ ถาผูปกครองมีความคาดหวังสูงจะสนับสนุนบุตรหลานใหเปนไปในทางหนึ่งทางใดสูง เด็กจึงมักจะ

เปนไปตามความคาดหวังของผูปกครอง 
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1.2 เอกสารและงานวจัิยที่เกีย่วของกบัภาระความรับผดิชอบตอครอบครัว 
3.2.1 เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

         ภาระความรับผิดชอบในครอบครัวพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดให

ความหมายของคําไวโดยแยกความหมายของแตละคาํอออกมาดังนี้  

           ภาระ (พาระ-) น. หมายถึง ของหนัก นํ้าหนัก ธุระที่หนัก การงานที่หนัก หนาที่ท่ีตอง

รับผิดชอบ 

           ความ (ความ) น. หมายถึง เรื่อง อาการ คํานําหนากิริยา หรือ วิเศษเพื่อแสดงสภาพ 

           รับผิดชอบ ก. หมายถงึ ยอมรับผลทั้งที่ดีและไมดีในกิจกรรมที่ตนไดทําลงไป หรืออยูใน

ความดแูลของตน 

           ครอบครัว (ครอบครัว) น. หมายถึง สถาบนัพ้ืนฐานของสังคมทีป่ระกอบดวย สามี ภรรยา 

และหมายความถึงลูกดวย 

     จอหน และ โฮเวิรด (ศิริรัตน สุภาพทรง 2548: 40-41; อางอิงจาก John and Howard.1975.) 

กลาววาตั้งแตเกิดมามนุษยตองการสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การยอมรับในสังคม ซ่ึงระดับช้ันใน

ครอบครัวเกี่ยวกับเกณฑ จากขนาดครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับรายไดและความคาดหวังของ

อาชีพ อันอาจรวมถึงการศึกษาที่สงผลถึงระดับรายไดดวย 

     ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว เปนองคประกอบหนึ่งของสิ่งแวดลอมภายในครอบครัว ซ่ึง

ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวนั้น หมายถึง ความรับผิดชอบดานการเงิน และหรือการเลี้ยงดูของ

บุคคลที่มีตอบุตร บิดา มารดา ญาติพี่นอง รวมทั้งบุคคลอื่นๆดวย สวนใหญลักษณะครอบครัวของวคนไทย

จะเปนแบบพึ่งพาอาศัยกันและจากการศึกษาของทอนตัน, เครบพิทซ และ วูดส ( Taunton, Krampitz and 

Woods.1989 : 15 ) พบวา ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวเปนปจจัยอยางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความพึง

พอใจในงาน ความตั้งใจที่จะคงอยูในองคกร และมีงานวิจัยจํานวนมากที่พบวา ภาระความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวเปนเหตุผลสวนตัวที่สําคัญทําใหพยายามลาออก สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาถึงความสัมพันธของ

ภาระความรับผิดชอบของครอบครัวกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานโดยตรงนั้นยังไมได แตผูวิจัยได

ศึกษางานวิจัยของ จุฑารัตน สุคันธรัตน. 2541 : 94 ) ไดศึกษาเรื่องการรับรูบรรยากาศขององคการและ

ความเครียดของบุคลากรในโรงพยาบาลตากสิน พบวา ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวตางกันมีผลตอ

ระดับความเครียดตางกัน โดยบุคลากรที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวนอย มีระดับความเครียดต่ํา

กวาผูไมมีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ผูที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวปานกลางและผูที่มี

ภาระความรับผิดชอบทางครอบครัวมาก นอกจากนี้ยังพบวา ผูที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมาก
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มีแนวโนมในการมองบรรยากาศองคการโดยรวม บรรยากาศองคการดานบริหารงานของผูบังคับบัญชา

และดานสัมพันธภาพในหนวยงานในทางบวกสูงกวาผูที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวปานกลาง ที่

เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมากตองการงานที่มีความมั่นคงและคงอยู

ในองคการใหยาวนานที่สุด เพ่ือเปนหลักประกันใหครอบครัว  

  
   3.2.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกบัภาระความรบัผิดชอบทีม่ีตอครอบครวั  

             3.2.2.1 งานวิจยัในตางประเทศ  
    มูเสส และ คองเกอร (Musses; & Conger. 1956: 250) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีตอ

พัฒนาการของเด็ก พบวาพ้ืนฐานพฤติกรรมเด็ก ไดแก ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย การมีมนุษย

สัมพันธท่ีดี เกิดขึ้นเนื่องจากบรรยากาศของบาน ถาทุกคนในบานมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ก็จะแสดง

พฤติกรรมที่ดี เปนมิตร สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่นดวย 

   กรีนเบอรก ไซเกิลและไลน (ละอองทิพย พลานุภาพ. 2532 : 24 ; อางอิงจาก Greenberg 

Siegel; & Leitch. 1983.) ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของกลุมเพ่ือนกับบิดามารดา ที่มีตอสุขภาพจิตของวัยรุน 

ในดานการมองคุณคาในตนเองและความพึงพอใจในชีวิตในระดับช้ันมัธยมศึกษา พบวาวัยรุนที่มีความ

ใกลชิดกับบิดามารดาและกลุมเพื่อน มีความสัมพันธกับการมองเห็นคุณคาในตนเองและความพึงพอใจใน

ชีวิต 
              3.2.2.2  งานวจัิยในประเทศ 

     กุลวรรณ  วิทยาวงศรุจิ (2526: 58 – 29) ไดศึกษาหาความสัมพันธของสัมพันธภาพภายใน

ครอบครัว และการปรับตัวของวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ

ตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 499 คน ผลปรากฏวาสัมพันธภาพในครอบครัว มีความสัมพันธ

ทางบวกกับการปรับตัว โดยมีคาสหสัมพันธ .4534 น่ันคือ เด็กวัยรุนที่มีสัมพนัธภาพในครอบครัวดีจะมีการ

ปรับตัวดี แตถาเด็กวัยรุนมีสัมพันธภาพในครอบครัวไมดี ก็จะปรับตัวไมดีไปดวย 

     จรรจา สุวรรณทัต ( ณัฐสุดา สุจินันกุล. 2541: 2 ; อางอิงจากจรรจา สุวรรณทัต. 2531) ศึกษา

เกี่ยวกับการตัดสินใจในดานตางๆ ของผูหญิงจํานวน 110 คน ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางและสูง มี

อายุระหวาง 26-60 ป โดยไมคํานึงถึงสภาพสมรส และสถานภาพการทํางานพบวาสถานภาพทางบานหรือ

ครอบครัวของหญิงที่แตงงานและมีบุตรไมไดกาวกายหรือเปนอุปสรรคขัดขวางการตัดสินใจในการทํางาน

นอกบานของผูหญิง และสถานภาพในครอบครัวของผูหญิงสามารถดําเนินควบคูไปดวยกันไดเปนอยางดี 
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     จารุวรรณ ศรีสวาง (2542: 71-72) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตของครูระดับ

มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ครูที่มีหนาที่ดูแล

สมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางลบกับสุขภาพจิต  

     พรทิพย เกยุรานนท (จิราภรณ แพรตวน . 2543: 24 ; อางอิงจาก พรทิพย เกยุรานนท.2537.) 

ไดทําการศึกษากับพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาลที่ไมมี

ภาระทางครอบครัวจะมีความเครียดนอยที่สุด พยาบาลที่มีภาระความรับผิดชอบในครอบครัวหนักจะมี

ความเครียดสูง 

     จากงานวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา ถาสัมพันธภาพภายในครอบครัวดีจะทําใหบุคคลมี

ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่ปฏิบัติงานดวย และสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานได ถาสัมพันธภาพ

ภายในครอบครัวไมดี ก็จะสงผลใหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานไมดีไปดวย ดังน้ัน ภาระรับผิดชอบ

ที่มีตอครอบครัว จึงเปนองคประกอบหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอภาวะการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย เพราะ ภาระรับผิดชอบตอครอบครัว เปนตัวกําหนดปริมาณความเครียดที่มีผลตอการปรับตัวกับ

ผูอ่ืน 

 
3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกบัฐานะทางเศรษฐกิจ  

                  3.3.1 งานวจิัยในตางประเทศ 
         โรเซนเบอรก (รัชนีนารถ มณีพงษ) 2527: 59 ; อางอิงจาก Rosenberg.1957) ศึกษา

เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระดับช้ันสังคมของบิดามารดาและความคาดหวังทางอาชีพพบวา การ

ประกอบอาชีพของเด็กในอนาคตนั้นมีความสัมพันธอยางสูงมากกับฐานะทางเศรษฐกิจของบิดา กลาวคือ 

ฐานะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลตอความคาดหวังในอาชีพและการเจริญรอยตามบิดา ฉะนั้นฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวจึงเปนปจจัยสําคัญมากตอนักเรียนในการเลือกอาชีพเฉพาะเจาะจง  

           เครซ (Krech.1962: 182 ) พบวารายไดของบิดามีความสมัพันธสูงมากกับการเลือกอาชีพ

ของนักเรียน นักเรียนมแีนวโนมที่จะคาดหวังใหตนเองมีแบบฉบับการดําเนินชีวิตใหเหมือนกับบดิาของตน 

รายไดของครอบครัวเปนตัวประกอบสําคญัในความคาดหวังของนกัเรียน ที่มีผลตอโอกาสที่จะเลือกอาชีพ

ใหเหมาะสมกบัรายไดของครอบครัว  

            ลอเรนซ (Laurance. 1962: 431-437) พบวา เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีลักษณะทาง

เศรษฐกิจสังคมระดับกลาง จะเลือกอาชีพสูงกวาอาชีพของบิดามารดา ซึ่งเขาใหขอคิดวา อาจเนื่องจาก

ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจระดับกลางมักสนับสนุนใหบุตรเลือกอาชีพที่มีเกียรติและมีรายไดดีกวาตน 
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เนื่องจากเขามีกําลังความสามารถพอที่จะสนับสนุนใหบุตรได และพบวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได

สูง ต้ังใจเรียนตอถึงระดับอุดมศึกษาและเลือกอาชีพระดับวิชาชีพ แตเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดตํ่า

จะเลือกอาชีพที่ใชทักษะหรือความชํานาญ ไมมีลักษณะงานที่ซับซอน จะเห็นไดวา เด็กที่มาจากครอบครัว

ที่มีรายไดตํ่าไมกลาตั้งความหวังไวสูง 

  ฮาบิสัน และ มายเออร (Habison; & Myers. 1964: 11 ) ศึกษาพบวา เด็กวัยรุนที่อยู

ในชวงอายุ 15-19 ป จากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสเรียนโดยไมหยุดชะงัก เด็กที่อยูใน

ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําสวนใหญตองออกจากโรงเรียนมาทํางานเพื่อชวยครอบครัวและสงผล

ตอการศึกษาของเด็ก 

  แชนเนย (Channay. 1969: 2957-2959 A) พบวา นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจตํ่า จะพิจารณาดานเงิน การควบคุมเงิน เกียรติยศ สูงกวานักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 

  แฟนตีนี และ เวนสติน (Fantini; & Weinstein.1972: 13 ) ไดศึกษาพบวา บิดามารดาที่มี

รายไดตํ่า จะมีความมุงหวังตอการศึกษาและอาชีพของบุตรต่ําดวย 

 
      3.3.2  งานวิจัยในประเทศ 
      นภดล คุมประวัติ (2517-95) ศึกษาความมุงหวังของบิดามารดาในเขตชนบทไทยเกี่ยวกับ

การศึกษาของบุตร พบวา ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงจะมีความตองการใหบุตรไดรับการศึกษาสูง 

สวนครอบครัวที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจต่ําจะมีความตองการใหบุตรไดรับการศึกษาในระดับต่ํา  

      สากล เซียสกุล (2523: 79) ไดศึกษาความคาดหวังของมารดาไทยเกี่ยวกับระดับการศึกษาของ

บุตร พบวา มารดาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง มีความคาดหวังเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสูงกวามารดาที่มี

ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า 

      ผองพรรณ เกิดพิทักษ (2531-160) ไดศึกษาคานิยมในการทํางานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 ปการศึกษา 2530 จํานวน 1500 คน ผลการศึกษาพบวา

นักเรียนที่บิดามารดามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีคะแนนเฉลี่ยคานิยมในการทํางานดานความมีอิสระ 

และดานผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      สดใส นิยมจันทร ( 2541: 20 ) พบวา เด็กที่มีปญหาสวนใหญเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่มี

รายไดตํ่า ขาดแคลนทุนทรัพยในการดํารงชีวิต ขาดประสบการณตาง ๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทํา

ใหเด็กเกิดปญหาอุปสรรคตางๆ มากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดสูง  
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                จากเอกสารงานวิจัยดังกลาว  สรุปไดวา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีผลตอความมุงหวัง

ตอการศึกษาและอาชีพของบุตร เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา จะพิจารณาดานเงิน 

การควบคุมเงิน เกียรติยศ สูงกวาเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี รายไดของครอบครัวเปนตัวประกอบสําคัญ

ในความคาดหวังของเด็ก และเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมระดับกลาง สูง มัก

สนับสนุนใหบุตรเลือกอาชีพที่มีเกียรติและมีรายไดดีกวาตน เนื่องจากเขามีกําลังความสามารถพอที่จะ

สนับสนุนใหบุตรได 

 
3.4  เอกสารที่เกีย่วของกับสัมพนัธภาพระหวางนิสิตกบัสมาชกิในครอบครัว  

    วิเชียร สุขจันทร (2540: 33) ไดสรุปวาการหยารางของพอแมสงผลกระทบกระเทือนตอบุตร

อยางแนนอน โดยเฉพาะผลกระทบทางดานจิตใจ และพฤติกรรมซึ่งจะสงผลกระทบระยะยาวตอการ

พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กดวย และเด็กที่มาจากครอบครัว พอแมหยารางกัน มีแนวโนมตอการเสี่ยงที่จะมี

ปญหาตางๆมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวพอแมอยูดวยกัน 

    จุไรรักษ แสนวัง (2543: 36-37) ไดสรุปดานสภาพแวดลอมทางครอบครัววาความสัมพันธ

ภายในครอบครัว ความสามัคคี บิดามารดาใหความรักความหวงใยอาทรในตัวลูก ใหการดูแลเอาใจใส 

อบรมส่ังสอนชี้แนะแนวทางที่ดีที่ถูกตองแกบุตร เปนตัวอยางที่ดียอมกอใหเกิดความสัมพันธอันดีภายใน

ครอบครัว ทําใหลูกเกิดความรักเคารพบิดามารดา มีแตความสุขในการดํารงชีวิต เด็กยอมเจริญเติบโตขึ้น

ดวยความเชื่อมั่น มองโลกในแงดี ในทางตรงขาม ครอบครัวที่บิดามารดาทะเลาะเบาะแวง ขาดความ

สามัคคี ไมรูจักเสียสละและการใหอภัยซึ่งกันและกัน เด็กจะมีนิสัยกาวราว พูดจาหยาบคาย ชอบการตอสู 

การเอาชนะ หรือเด็กที่อยูในครอบครัวที่บิดามารดาเปนโรคจิต โรคประสาท จูจ้ีขี้บน เด็กจะขาดความ

เชื่อมั่นในตนเอง เปนโรคหวาดระแวง ในครอบครัวที่พอแมเลนการพนันหรือด่ืมสุรา เด็กก็จะเลียนแบบและ

ติดเปนนิสัยตอไป  ครอบครัวที่หยาราง แตกแยก ไมไดอยูรวมกัน เด็กจะมีนิสัยแข็งกระดางเปนนักเลงหรือ

อันธพาล เพื่อชดเชยสิ่งที่ตนตองการและไมไดรับ  เด็กกําพราจะเปนเด็กที่ขาดความรักความอบอุน ความ

มั่นคงในชีวิต เด็กกับผูใหญที่เกิดชองวางระหวางวัย ไมมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน ผูใหญที่ตองออกคําสั่ง

บังคับวาตองทําอยางนั้นตองทําอยางนี้ ช้ีชะตาชีวิตของเด็กหรือบิดามารดามีชูดวยแลวจะเปนผลตอสภาพ

จิตใจของเด็ก กลาวคือ ครอบครัวมีสภาพแตกแยกหรือบานแตก ยอมทําใหเด็กขาดที่พึ่งทางใจ ทําใหไมมี

ความสุข มีผลใหเด็กประพฤติผิดไดงาย 
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     ฮอฟแมน (คุณากร ศรีคง. 2547: 85 ; อางอิงจาก Hoffman. 1980) กลาววา การอบรมเลี้ยงดู

แบบใหความรัก ใหความสําคัญแกเด็ก โดยพยายามอธิบายสิ่งตางๆใหเด็กฟง ใหเหตุผล และการลงโทษ

ใหนอยที่สุด ผลที่ตามมาก็คือ เด็กเปนคนที่มีความรับผิดชอบ อดทนตอส่ิงยั่วยวนใจ ยอมรับเมื่อกระทําผิด 

และ การยอมรับเด็กของบิดามารดา มีความสําคัญตอการพัฒนาการดานจริยธรรม และลักษณะที่ดีงาม

ของเด็ก   

                จากเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา สภาพแวดลอมทางครอบครัวคือความสัมพันธภายในครอบครัว

ระหวางพอแมกับเด็ก การปฏิบัติตนของเด็กตอบิดามารดาหรือผูปกครอง และการปฏิบัติตนของบิดา

มารดาหรือผูปกครองตอเด็ก เพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัว ครอบครัวที่มีความสามัคคี 

บิดามารดาใหความรักความหวงใยอาทรในตัวลูก ใหการดูแลเอาใจใส อบรมส่ังสอนชี้แนะแนวทางที่ดีที่

ถูกตองแกบุตร เปนตัวอยางที่ดียอมกอใหเกิดความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว ทําใหลูกเกิดความรัก

เคารพบิดามารดา มีแตความสุขในการดํารงชีวิต เด็กยอมเจริญเติบโตขึ้นดวยความเชื่อมั่น มองโลกในแงดี 

เด็กยอมเจริญเติบโตขึ้นดวยความเชื่อม่ัน มองโลกในแงดี และครอบครัวมีสภาพแตกแยกหรือบานแตก 

ยอมทําใหเด็กขาดที่พึ่งทางใจ ทําใหไมมีความสุข มีผลใหเด็กประพฤติผิดไดงาย 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับองคประกอบดานสภาพแวดลอมทั่วไปและ
ทางการทํางาน 
            4.1 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

 4.1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางบุคคล 
  4.1.1.1  ความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

                      มีผูใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคลไวมากมาย ดังนี้ 

           พิไลรัตน ทองอุไร (2529: 151) ไดใหความหมายของคําวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลไววา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง กระบวนการติดตอเกี่ยวกับบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพ่ือทําความรู

จักกันโดยมีวัตถุประสงครวมกันดวยความเต็มใจ มีความรูสึกที่ดีตอกัน อาศัยการแสดงออกทางกาย วาจา 

และใจ ในชวงระยะเวลาหนึ่งที่ไมจํากัดแนนอน 

           ชัยพร วิชชาวุธ (2530: 69) ไดใหความหมายของคําวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลไววา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคลเปนพฤติกรรม ปฏิสัมพันธโตตอบระหวางบุคคล มนุษยอยูเปนสังคม การ

กระทําของมนุษยแตละคนจึงสัมพันธกับการกระทําของคนอื่นๆ ในสังคมเกิดขึ้นทันที เม่ือการกระทําของ

คนหนึ่งมีผลกระทบตอผลกรรมที่อีกคนหนึ่งจะไดรับ 
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             แสงทอง ปุระสุวรรณ (2541: 21) ไดใหความหมายของคําวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลไว

วา สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง กระบวนการติดตอเกี่ยวของของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพ่ือทํา

ความรูจักกัน โดยมีวัตถุประสงครวมกัน ดวยความเต็มใจ มีความรูสึกที่ดีตอกัน 

             เกย (มณี ประสิทธิ์, 2541: 7 ; อางอิงจาก Gay} 1981) กลาววา สัมพันธภาพระหวาง

บุคคลเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในระหวางบุคคล โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทีละเล็กละนอยอยาง

ตอเนื่อง และรวมเขาดวยกันเปนองคประกอบของกระบวนการของความคุนเคยและบุคคลที่เกี่ยวของ จะ

อยูในฐานะบุคคลอันเปนที่รักของกันและกัน 

             ชิคเกอรริง (Chickering} 1969: 94) ไดใหความหมายของสัมพันธภาพระหวางบุคคลไววา 

สัมพันธภาพระหวางบุคคล หมายถึง การที่บุคคลมีความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น และการ

เปลี่ยนแปลงจากการพึ่งตนเองไปสูการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ซ่ึงการอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ไดแก 

ความสามารถยอมรับความแตกตางของบุคคลอื่นได และการมีจํ้าใจกวาง การใหความชวยเหลือ 

สนับสนุน การใหและการรับ 

                        จากเอกสารดังกลาว  สรุปไดวา มนุษยสัมพันธเปนความสัมพันธระหวางบุคคลหรือ

ระหวางกลุมบุคคลในองคการใดองคการหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง เพื่อดําเนินการใหองคการนั้นหรือ

สังคมนั้นบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว ซ่ึงจะมี 2 ลักษณะดวยกันคือ มนุษยสัมพันธอันดีและมนุษย

สัมพันธไมดี ถามีมนุษยสัมพันธอันดี บุคคลในองคการหรือสังคมดังกลาวก็จะมีความรูสึกพึงพอใจตอกัน

และกันมีความเขาใจอันดีตอกัน รวมมือกันประสานงาน ชวยเหลือ แบงปนและใหอภัยตอกัน แตถามนุษย

สัมพันธไมดี บุคคลในองคการนั้นหรือสังคมนั้นก็มักจะไมชอบพอกัน ขัดแยงกัน ไมรวมมือกัน ไมชวยเหลือ 

ตางคนตางอยูหรือกลั่นแกลงกัน สงผลใหงานสวนรวมขององคการหรือกลุมสังคมนั้นๆ เสียหาย บุคคลใน

กลุมขาดความสุข ซ่ึงในทายที่สุดก็จะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของบุคคลทุกคนในกลุมนั้นๆ ไมมาก

ก็นอย  
                     4.1.1.2  การสรางสัมพันธภาพ  
            การสรางสัมพันธภาพนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เร่ิมมาตั้งแตแรกเกิดถึงชวงสุดทาย

ของชีวิต บุคคลจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวดานตางๆ ของชีวิตสวนหนึ่งขึ้นอยูกับดานสัมพันธภาพ 

บางคนแมจะมีความรูดี แตมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไมเหมาะสม กอให เกิด

สัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน ทําใหมีปญหาในการดํารงชีวิต เกิดความอึดอัด ไมสบายใจ ขาดความมั่นใจ จึง

หลีกหลบจากสังคมหรือประสบกับความลมเหลวในชีวิตได (ศิริรัตน ผุดผอง, 2540: 24) 
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             วนิดา เสนีเศรษฐ, และชอบ อินทรประเสริฐกุล (พิสิทธิ์ ประทุมบาล, 2532: 3 ; อางอิงจาก 

วนิดา เสนีเศรษฐ : และชอบ อินทรประเสริฐกุล, 2531) กลาววา ส่ิงสําคัญที่สุดประการหนึ่งในการทํางาน 

คือ การสรางสัมพันธภาพอันดีกับเพ่ือนรวมงาน หรือการเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี เพราะจะทําให

หนวยงานนั้นดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคล จึงเปนสิ่งที่

จําเปน เพราะการสรางสัมพันธภาพระหวางบุคคลจะกอใหเกิดผลดีดังนี้ 

1. สัมพันธภาพของบุคคลเปนผลตอสัมพันธภาพของกลุม มนุษยตองอยูรวมกันเปน

สังคม หากแตบุคคลในกลุมมีความรักใครกัน สมัครสมานสามัคคี มีความผูกพันกันทางจิตใจ โดยน้ําใสใจ

จริงแลว ก็จะทําใหเกิดความเห็นอกเห็นใจและชวยเหลือกันและกัน และหากกลุมดังกลาวนี้เปนสถาบัน

หนึ่ง องคการใดองคการหนึ่ง โรงงานใดโรงงานหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่งก็จะทําใหสถาบันองคการ โรงงาน 

และบริษัทนั้นๆ อยูกันดวยความสุข อันเปนผลตอการเพิ่มผลผลิตของกลุมดวย 

2. สัมพันธภาพระหวางบุคคลเพื่อการอยูรวมกัน การดํารงชีวิตอยูในสังคมมนุษยจะตอง

มีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ อยางนอยก็กลาวไดวาทุกคนตองมีเพื่อนฝูงและมิตรสหายดวยกัน ทั้งนั้นจะเห็น

ไดวาในการดํารงชีวิตอยูรวมกันนั้น นาจะนับตั้งแตสังคมหนวยเล็กสุดไปจนถึงสถาบันองคการหรือประเทศ 

หรือโลกก็ตาม ลวนแลวแตตองอาศัยสัมพันธภาพที่ดีเทานั้นจึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุขได 

3. สัมพันธภาพระหวางบุคคลในการทํางาน หรือการสรางผลผลิต นอกจากการที่จะ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยความสุขแลว มนุษยจะตองมีกิจกรรมหรือมีการทํางานรวมกัน การสราง

สัมพันธภาพ เปนกระบวนการที่บุคคล 2 คน หรือมากกวาตางแสดงพฤติกรรมตอกันและพฤติกรรมที่

แสดงออกตอกันนั้น มีท้ังการแสดงออกทางภาษาถอยคํา เชน การใชถอยคําสุภาพนุมนวลตอกัน และการ

แสดงออกทางภาษาทาทาง เชน สีหนา แววตา น้ําเสียงการเคลื่อนไหว ซ่ึงพฤติกรรมที่แตละบุคคลแสดงตอ

กันแตกตางกันไปในแตละบุคคล ดังนี้ วิจิตร อาวะกุล (2526 ; 20) กลาววาบุคคลยอมมีความแตกตางกัน

มากบางนอยบาง จากดีที่สุด ดีมาก  ดี คอนขางดี พอใช ใชไมได เลว เลวนอย เลวมาก เหลานี้คละกันไป 

บุคคลจึงตองเผชิญและสัมพันธกับบุคคลเหลานี้อยางหลีกเลี่ยงไมได 

          ดังนั้น ในการอยูรวมกัน บุคคลจะตองมีความอดทนและตองเขาใจความแตกตางระหวาง

บุคคล ซ่ึง ชิคเกอรริง (Chickering, 1969: 94) ไดศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลและกลาววา

สัมพันธภาพระหวางบุคคลนั้นขึ้นอยูกับ 

1.  ความรูสึกเกี่ยวกับความอดทนที่จะอยูรวมกับบุคคลอื่น 

2.  คุณภาพของสัมพันธภาพ 
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               4.1.1.3  คุณภาพของสัมพันธภาพ 
       ชิคเกอรริง (Chickering. 1969: 94) กลาววา คุณภาพของสัมพันธภาพ หมายถึง ความรูสึก

จากการพึ่งตนเองหรือพึ่งบุคคลอื่นไปสูการพึ่งพาซ่ึงกันและกัน ไดแก การไววางใจ การใหความชวยเหลือ 

สนับสนุน ตลอดจนการใหและการรับ ดังนั้น คุณภาพของสัมพันธภาพจะเกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมีความ

ไววางใจ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ส่ิงสําคัญก็คือ บุคคลจะตองมีความจริงใจตอกัน เปดเผยตนเองซึ่งจะ

ทําใหเกิดความไววางใจ มั่นใจในตัวบุคคลนั้น การไววางใจจะเกิดจากการยอมรับและการเปดเผยตอกัน

อยางจริงใจ มีการชวยเหลือเทาที่ทําได หากบุคคลมีการเปดเผยตนเอง แตไมยอมรับบุคคล วามไววางใจก็

จะไมเกิดขึ้น จอนหสัน (Jonhson, 1972: 43-46) การสรางสัมพันธภาพของบุคคลตางกันขึ้นอยูกับ

ความสามารถของแตละบุคคล โดยแมน : และแฮมแมน (สุภาพร โคตรจรัส. 2527: 287 ; อางอิงจาก 

Coleman; & Hammen. 1974) ไดกลาวถึงปจจัยพื้นฐานที่ชวยในการสรางสัมพันธภาพ ดังนี้ 

1. การปรับวัตถุประสงครวมกัน สัมพันธภาพจะยั่งยืนก็ตอเมื่อ สัมพันธภาพนั้นสนองความ

ตองการของบุคคลทั้งสองฝายได ไมวาจะเปนความตองการ เพ่ือความรักการเปนที่ยอมรับของสังคม 

ความรูสึกมีคุณคาและศักดิ์ศรี ดังนั้น การมีวัตถุประสงคและความตองการรวมกันจึงเปนปจจัย พื้นฐานที่

สําคัญยิ่งในการสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น 

2. เคารพในสิทธิ และความเปนตัวของตัวเองของบุคคล สัมพันธภาพอาจแตกราวได ถา

ฝายใดฝายหนึ่งลวงล้ําสิทธิ และมิยอมใหอีกฝายหนึ่งเปนตัวของตัวเอง คนที่สนิทอาจเลิกคบกันได 

3. โครงสรางและแบบแผนของสัมพันธภาพทางสังคม โดยทั่วไปมักมีโครงสรางและ

ลักษณะการติดตอส่ือสารเฉพาะอยางยิ่งที่เปนที่ตกลงสอดคลองตองกัน เชน สัมพันธภาพระหวางเพื่อน 

มารดากับบุตร เปนตน โครงสรางและแบบแผนการติดตอส่ือสารจะขึ้นอยูกับผูที่อยูในสังพันธภาพนั้นๆ 

เปนรายๆ ไป เปนสวนใหญ และสัมพันธภาพจะยาวนานหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความพอใจของทั้งสองฝาย 

4. องคประกอบของการติดตอส่ือสาร ซ่ึงอาจกอใหเกิดปญหาสัมพันธภาพระหวางบุคคล 

ไดแก 

4.1 ภูมิหลังและประสบการณแตกตางกัน เชน การศึกษาและฐานะเศรษฐกิจเดียวกัน

มักมีภาษาที่ส่ือสารระดับเดียวกัน 

4.2 การเลือกรับรูโดยใหความสนใจเฉพาะขอความบางตน ทําใหไมไดขอเท็จจริง

ทั้งหมดซึ่งทําใหการตีความที่ผิดพลาดได 
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4.3 อารมณและความรูสึกในขณะที่มีการรับรูปจจัยในสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน

เหตุการณ หรือบุคคลที่กอเกิดอารมณตางๆ เชน ความไมมั่นใจ ความกลัว ความโกรธ เปนตน อาจทําให

เกิดการรับรูและตีความที่ผิดพลาดได 

4.4 ความไมไวในการรับรูสวนใหญอารมณที่ซับเรนอยูภายในขอความตางๆ มี

ความสําคัญยิ่งกวาขอความที่ส่ือสารออกมา ความไมสามารถรับรูถึงอารมณที่ซอมเรนอยู อาจทําใหรับรู

และตีความที่ผิดพลาดได 

5. การรูจักตนเองและสิ่งแวดลอมอยางกระจาง ไดแก 
5.1 การรับรูตนตามความเปนจริง ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับตนเอง 
5.2 การรับรูผูอ่ืนไดตรงตามความจรงิ จะนําไปสูการยอมรับในตัวจริงของผูอ่ืน 

5.3 การรับรูสัมพันธภาพตามความเปนจริงซึ่งสัมพันธภาพ จะยืดยาวไดถาสนองความ

ตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทั้งสองฝาย ดังนั้น จึงตองพยายามขจัดปญหาในการ

ติดตอส่ือสารที่เกิดขึ้น 

6. การหวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน ซ่ึงอาจแสดงออกโดยการพูดหรือกระทําอาจพูด

ปลอบใจ แสดงความหวงใย ใหความชวยเหลือ จะชวยสรางสัมพันธภาพใหแนนแฟนยิ่งขึ้น 

7. การซื่อสัตยตอบุคคลอื่นและตนเอง การเปนตัวของตัวเอง และซื่อสัตยตอความคิดเห็น
และความเชื่อของตนเองนั้น เปนสิ่งสําคัญ บุคคลไมควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดความจริงเพียงเพราะไมกลา

เผชิญความขัดแยง และควรมีการยอมรับนับถือดวยวา ผูอ่ืนก็ยอมกลาเผชิญความจริง และหาทางแกไข

ปญหาไดในทางสรางสรรค อยางไรก็ตามความจริงที่พูดตองแสดงใหเห็นถึงความเคารพในความเปนตัว

ของตัวเองและของผูอ่ืน ควรคํานึงถึงความตองการและความรูสึกของผูอ่ืน พรอมทั้งแสดงความหวงใยและ

เปนมิตรอยางจริงใจดวยความหวังดี 

 
              4.1.1.4 ลักษณะสําคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Key features of interpersonal 
Relationship) 
      ลักษณะสําคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีดังนี้ 

1. การพึ่งพากันและกัน (Interdependence) ทั้ง 2 ฝาย ที่เกี่ยวของกัน จะมีลักษณะพึ่งพา

กันและกันในการที่จะสื่อสารเพ่ือสรางความสัมพันธขึ้นมาเพ่ือสนองตอบจุดมุงหมายของตัวเอง และ

รวมกันทั้ง 2 ฝาย ท้ังนี้ โดยพฤติกรรมที่แสดงออกจะมีอิทธิพลและไดรับอิทธิพลจากทั้ง 2 ฝาย ที่เกี่ยวของ

กันในลักษณะการพึ่งพากันหรือการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
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2. ความสัมพันธท่ีถาวร (Lasting Duration) ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลเปนการสรางสัมพันธที่มีความตอเนื่อง ต้ังแตอดีตจวบจนถึงปจจุบันและมีแนวคิดที่จะสาน

ความสัมพันธนั้นตอไปจนถึงอนาคต 

      จึงสรุปไดวาการพ่ึงพากันและกัน และการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ที่ถาวรตอกันทั้ง 2 ฝาย 

นับวาเปนลักษณะเดนของสัมพันธภาพระหวางบุคคล หรืออีกนัยหนึ่งเปนการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะตัว

ที่แตกตางจากสื่อสารประเภทอื่นๆ เพราะจะประกอบไปดวยลักษณะเฉพาะที่สําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. มีผูเกี่ยวของเพียงไมกี่คน 

2. ผูที่เกี่ยวของ มักจะมีความใกลชิดตอกัน (อาจเปนทั้งดานกายภาพ ดานจิตใจ หรือทั้ง  

2 ดาน) 

3. ผูส่ือสารสามารถเห็น ไดยิน สัมผัส และไดกลิ่นซึ่งกันและกัน โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 

4. มีผลยอนกลับหรือการตอบสนอง (Feedback) ทันที ทําใหผูสงสารและผูรับสารทั้ง 2 ฝาย 

สามารถประเมินประสิทธิภาพหรือผลของการสื่อสารนั้นไดทันที 

 
             4.1.1.5  พลวัตของความสัมพันธระหวางบุคคล (Dynamics of Relational Change and 
Interpersonal Communication) 
    พลวัตหรือการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเปนธรรมชาติของความสัมพันธในลักษณะตางๆ ที่อาจ

ทําใหมนุษยเกิดทั้งความรูสึกที่ดี ปลาบปลื้มใจ หรือทําใหเกิดความรูสึกคับของใจ ท้ังนี้จะขึ้นอยูกับสภาพ

การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของความสัมพันธนั้นๆ 

    หลักการและกระบวนการในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงความสัมพันธบนหลักการของเหตุผล

โดยทั่วไปแลว จะประกอบดวยขั้นตอนหลักที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

1. ขั้นการเริ่มสรางความสัมพันธ (Relationship Initiation) การเริ่มสรางความสัมพันธนับวา

เปนขั้นตอนที่หนึ่งที่เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น เพื่อสรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น จากนั้นความสัมพันธ

ดังกลาว จึงเคลื่อนที่สูความสนิทสนมในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไปแลว ความสัมพันธจะเริ่มตนที่ความ

สมัครใจ การคุนเคยกัน (Acquaintanceship) ดุกค (พรทิพย เย็นจะมก :  และกมลรัฐ อินทรทัศน, 2541: 

159 ; อางอิงจาก Gouran, Wiethtf; & Doelger. 1994) กลาววา การสนิทสนมคุนเคยจะเริ่มกอตัวและ

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทั้ง 2 ฝายไดรับขอมูลขาวสารของกันและกันมากขึ้นเพราะขอมูลขาวสารของทั้ง 2 ฝาย 

ที่แลกเปลี่ยนกันจะเปนตัวบอกถึงความเขากันได (Match) หรือการสนับสนุนซึ่งกันและกันได (Support) 

ซ่ึงกระบวนการนี้ ดุกค เรียกวา “กระบวนการกลั่นกรอง” (A Filtering Process) ดังภาพประกอบ  1 
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Filters 
(กระบวนการกลั่นกรอง) 

ภาพประกอบ 1 กระบวนการกลั่นกรอง (A Filtering Process) 

 

 

(การพบปะคุนเคย) 
Acquaintanceship  
Friends 

(เพื่อน) 
Friends 

(คูหู) 
Buddie 

(เพื่อนสนิท) 
Colse Friends 

(เพื่อนที่ดีที่สุด) 
Best 
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        ดุกค กลาววา ในขั้นตอนแรกของการเริ่มหรือการสรางความสัมพันธระหวางมนุษยนั้น 

บทบาทของการพูดคุยทั่วไป หรือการพูดคุยสัพเพเหระ (Small Talk) นับวาเปนบทบาทที่มีความสําคัญอีก

บทบาทหนึ่งในภาพที่ทําใหผูส่ือสารทั้ง 2 ฝาย ไดรับรูขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน โดยภาพรวดเร็วยิ่งขึ้นอีก

ทั้งยังเปนพฤติกรรมพื้นฐานที่เปนมารยาทสังคมทั่วไป ที่กอใหเกิดความสัมพันธในขั้นตนโดยทั่วๆ ไปอีก

ดวย 

2. ขั้นการรักษาความสัมพันธใหยืนยาว (Relationship Maintenance) ขั้นตอนของการ

รักษาความสัมพันธใหยืนยาวเปนกระบวนการที่คาดหวัง ที่จะทําใหความสัมพันธที่เกิดขึ้นมีความยั่งยืน

และสมบูรณแบบที่สุด ซึ่งการรักษาความสัมพันธดังกลาวจะตองใชทั้งทักษะและความพยายามที่

หลากหลายดังตอไปนี้ คือ 

      ทักษะในการสรางความสมดุลระหวางตัวตนของเราและผูที่เราสรางสัมพันธดวยความสัมพันธ

ตางๆ มักเกี่ยวของกับบทบาทที่อยูรวมกันระหวางสิ่งที่เปนตรงกันขาม ดังเชน ความเปนตัวตนของเราเอง 

และการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ของผูที่เรารวมสรางความสัมพันธดวยดังนั้นเมื่อทั้ง 2 ฝาย ตองการที่จะ

สรางความสัมพันธขึ้น ทั้ง 2 ฝายจะตองสรางความสมดุลใหเกิดขึ้นใหไดเพราะแตละบุคคล ตางมีคุณคาใน

ตนเอง ซ่ึงความมีคุณคาในตนเองของแตละคนนั้นจะมีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

เพราะทุกคนตางตองการความเปนสวนตัว 

     ทักษะในการเติมเต็มความคาดหวังซึ่งกันและกัน (Fulfilling Relational Expectations) ในการ

ที่รักษาความสัมพันธใหยืนยาว อีกทักษะหนึ่งที่มีความจําเปนตอการรักษาความสัมพันธใหยืนยาว คือ

ความรูสึกคุมคาที่ไดมีความสัมพันธกัน ความรูสึกเปนผูไดรับความรูสึกในเชิงบวกที่ตางฝายตางจะไดรับ

จากกันและกัน การเติมเต็มความตองการหรือความคาดหวังใหกันและกัน ส่ิงเหลานี้นับวาเปนเหตุผล

สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหความสัมพันธของทั้ง 2 ฝายยืนยาว 

3. ขั้นการหยุดหรือการเลิกความสัมพันธที่มีตอกัน (Relationship Termination) การหยุดหรือ

การเลิกความสัมพันธที่มีตอกัน นับวาเปนกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสูความถดถอยใน

การที่จะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ยุทธวิธีในการหยุดหรือการเลิกความสัมพันธที่มีตอกันจะแบง

ออกเปน 2 ลักษณะใหญ ๆ คือการบอกหยุดหรือบอกเลิกความสัมพันธนั้นโดยตรง (Directness) และการ

บอกโดยทางออม (Indirectness) ซ่ึงการบอกโดยทางออมนี้นับวาเปนยุทธวิธีทั้ง 2 ฝาย พยายามหลีกเลี่ยง

การทํารายความรูสึกของอีกฝายหนึ่ง เปนวิธีการที่ออนโยนกวา เชน การไมมีเวลาใหกันและกันเหมือนเคย 

การพูดคุยที่เริ่มลดนอยลง ฯลฯ 

1. สัมพันธภาพในหนวยงาน 
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     อารโนต (Arnold, 1980: 297-298) กลาววา สัมพันธภาพในหนวยงานเปนแหลงสําคัญทั้งใน

ดานสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ หรือทําใหเกิดความเครียดในการทํางานในการทํางาน

บุคคลตองมีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผลของความสัมพันธนี้

จะมีผลตอความรูสึกของบุคคล เมื่อสิ้นสุดเวลาทํางานในแตละวัน ซ่ึงตามแนวคิดนี้สัมพันธภาพใน

หนวยงานประกอบดวยความสัมพันธที่ สําคัญใน 3 ลักษณะ  คือ สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา 

สัมพันธภาพกับผูใตบงัคับบัญชาและสัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงาน 

     สัมพันธภาพกับผูบังคับบัญชา แพทยและนักจิตวิทยาหลายทานกลาววา เมื่อสัมพันธภาพ

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติงานไมดี จะทําใหเกิดปญหาทางดานอารมณได ศรีรัตน บุญอริยะ  

(2538: 15) ไดใหความหมายของคําวาผูบังคับบัญชาหมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือยกยองใหเปน

หัวหนาที่มีความรูความสามารถและมีอิทธิพลในการจูงใจใหคนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการของ

ตนดวยความเต็มใจอันเปนผลทําใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

     สุพัฒนา เดชาติวงศ ณ อยุธยา (2541 : 31) ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาที่มี

ประสิทธิภาพจะตองเปนผูที่มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับบุคคลและมีความสามารถ การจัดการเกี่ยวกับ

การจัดสภาพแวดลอม ไดแก เครื่องอํานวยความสะดวก เคร่ืองอํานวยความสุขที่สงผลตอการทํางานที่ดี 

เริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบายควรใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม มีการนําขอมูลจากสภาพจริงมา

กําหนดเปนนโยบาย การมอบหมายงานและการสั่งการตองชัดเจนเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 

เหมาะสมกับกําลัง มอบหมายงานแลวตองติดตามดูแลคอยใหความชวยเหลือ ยกยองชมเชยเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจในสวนของผูบังคับบัญชา ควรจะตองพัฒนาตนเองใหเปนคนทันสมัยสามารถบริหารงาน

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนเองกระทําไดโดยการศึกษาคนควาเพ่ิมเติม การอานหนังสือ

และเอกสารทางวิชาการที่ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงานเทคนิค และแนวทางปฏิบัติงานใหมๆ การเขา

สมาคมรวมกิจกรรมตางๆ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อหาประสบการณ นอกจากนี้ควรปรับปรุงดาน

สุขภาพอนามัยและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใหดีอยูเสมอ ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาตนเองและเปนที่

เคารพศรัทธาของผูอยูใตบังคับบัญชา 

    
             1.1  สัมพันธภาพระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา 
      สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543: 244-247) กลาววา ผูบังคับบัญชาเปนหัวใจที่สําคัญขององคการ 

จะตองเปนบุคคลที่เปนหลัก เปนที่พ่ึงพาอาศัยทั้งทางดานการทํางาน และการใหขวัญและกําลังใจแก

ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจะตองสรางความสัมพันธอันดี ใหเปนที่รักใครละนาเคารพนับถือ
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ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเกิดมนุษยสัมพันธในการทํางานรวมกับ  ผูใตบังคับบัญชา ดังนั้น จึงเปน

หนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองสรางความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา ดังนี้ 

1. สรางแบบอยางเปนผูนําที่ดี เปนตัวอยางที่ดีในการทํางานเปนระบบ ใชหลักวิชาการใน

การทํางาน 

2. มีความจริงใจ 

3. ควบคุมอารมณได รูจักการควบคุมอารมณของตนเองไดในทุกสภาพการณ 
4. สรางขวัญและกําลังใจ หมั่นเอาใจใสดูแลเยี่ยมเยียนผูใตบังคับบัญชาในขณะทํางาน

อยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบความเปนอยู 

5. ใหการยกยองชมเชย เมื่อผูใตบังคับบญัชาปฏิบัติงานไดผลงานดีเดน สรางชื่อเสียง 

6. ใหการสนับสนุนใหมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ 

7. ใหเกียรติผูใตบังคับบัญชา 

8. ใหหลักประกันความมั่นคงในอาชีพ เชน ไมกลั่นแกลง เอารัดเอาเปรียบ 

9. เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน 

10. ใหความชวยเหลือสงเคราะหตามโอกาสอันควร 
 
   1.2 สัมพันธภาพระหวางพนักงานกับเพื่อนรวมงาน 
    อารี เพชรผุด (2530: 11) กลาวถึง ความสัมพันธอันดีของผูรวมงานวา นอกจากความรู

ความสามารถดานงานแลวยังเปนผลของความสัมพันธอันดีของบุคลากรในหนวยงานอีกดวย ไมวาบุคคล

จะมีความรูความสามารถเพียงใด ถาปราศจากความรวมมือของเพื่อนรวมงานเสียแลวกอนทํางานไม

สามารถบรรลุวัตถุประสงคไมได ดังนั้น เพื่อนรวมงานจึงเปนกําลังสําคัญที่จะตองใหความสนใจ การเขาใจ

เพื่อนรวมงานเปนสิ่งจําเปนไมเพียงแตเพื่อนรวมงานระดับเดียวกัน แมแตผูบริหารจะอยูไดนานเพราะเพื่อน

รวมงานสนับสนุนชวยเหลือ เพ่ือรวมงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดัง

จะเห็นไดจากตัวเราเองวา ถาหากมีเพื่อนรวมงานที่มีความรูความสามารถ เขาใจเราเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน

กับเราจะทําใหตัวเราเกิดความรูมีแรงจูงใจเกิดกําลังใจอยากทํางานใหกับหนวยงานใหกาวหนาขึ้นไป แต

ในทางตรงกันขามหากเรารวมงานกับเพ่ือนรวมงานที่ไมเขาใจกันจะมีความรูสึกเบื่องานไมอยากจะทํางาน 

ผลงานที่ออกมาจะตรงกันขามกับการทาํงานรวมกับเพื่อนรวมงานที่เขาใจกัน 
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   คุณลักษณะของเพื่อนรวมงานที่ดีที่มีอยูอยากรวมงานดวย วิจิตร อาวะกุล (2528: 179) ให

ขอเสนอแนะวาเพ่ือนรวมงานที่ดีนั้นจะสรางบรรยากาศในการทํางานใหเปรียบเสมือนฉันทพี่นองสําหรับ

การทํางานอยูกับคนหลายคน ก็มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงกันไมเขาใจกันและการสรางความสัมพันธ

กับเพื่อนนั้น ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ยกยองแกเพื่อน ทําใหคนอื่นเห็นวาตนมีความสําคัญ 

2. มีความจริงใจตอเพ่ือน ความสุจริตใจตอบุคคลอื่นทําใหเราเปนที่รักใครนับถือ 

3. หลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน ผูอ่ืนจะมองเราเปนคนไมดี 

4. อยาซัดทอดความผิดใหเพ่ือนการซักทอดเปนการยกตนเหนือผู อ่ืน  เพื่อนฝูงไมอยาก

รวมงานดวย ทําใหขาดความรวมมือ 

5. ยกยองชมเชยเพื่อนในสิ่งที่ควรทําเปนการใหกําลังใจสนับสนุน ใหการยืนยันในความดีนั้น 

ทุกคนชอบการยกยองชมเชยเพราะเปนอาการทางใจ 

6. ใหความรวมมือในกิจการของเพื่อนดวยความเต็มใจเสมอ การชวยเหลือเกื้อกูลเปน

คุณธรรม เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน เปนการสรางความสัมพันธอันดีตามหลักสังคหวัตถุ คือทําตนให

เปนประโยชน 

7. ใหเพ่ือนไดทราบในเรื่องที่เขารับผิดชอบหรือเกี่ยวของแสดงความปรารถนาดีตอเพื่อน เพ่ือ

จะเห็นใจเราเกิดความซาบซึ้งในน้ําใจไมตรีของเราและเปนมิตรที่ดีของเราสืบไป 

8. ฟงความเห็นของเพื่อนๆ บางเปนเพื่อนกันตองใหเกียรติกัน โดยฟงเขาแสดงความคิดเห็น

บางในหมูเพ่ือนตองใหมีความเสมอภาคกันในการแสดงความคิดเห็น ควรรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนๆ ที่

เสนอแนะและควรใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ 

9. หลีกเลี่ยงการทําตัวเหนือเพ่ือน ตองใหเกียรติเพื่อนรวมงานทุกคน 

10. ทําตนใหเสมอตนเสมอปลายทําใหเพื่อนมีความสบายใจ พอใจและจะเกิดความเลื่อมใส

ศรัทธาในตัวเรา 

11. ใจกวางและเอื้อเฟอเผื่อแผตอเพ่ือนฝูง ไมเอาเปรียบไมคอยแตจะเอาของผูอ่ืนฝายเดียว 

เปนการเห็นแกตัวเองเอาเปรียบผูอื่น 

12. ออกไปพบปะสังสรรคบางตามสมควร การวิสาสะทําใหเกิดความเปนญาติ การทํางานกับ
เพื่อนหลายคนก็ยอมมีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งขัดแยงไมเขาใจกันบางเปนเร่ืองธรรมดา 
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     1.2.1  แนวทางในการปฏิบัติตนกับเพื่อน 
       การที่จะทําใหพนักงานสามารถปฏิบั ติตนกับเพื่อนไดถูกตองเหมาะสม  เพื่อให เกิด

ความสัมพันธที่ดีตอกันควรปฏิบัติดังนี้ (กันยา สุวรรณแสง 2533: 61-65 ; ปราณี พรรณวิเชียร. 

 2534: 76-78) 

1. แสดงกิริยายิ้มแยมแจมใส เพาะรอยยิ้มเปนการแสดงออกซึ่งความรัก ที่มีความหมายมาก

ที่สุดแตลงทุนนอยที่สุด 

2. แสดงความสนใจกับบุคคลอื่น เชน การทักทาย การไตถามทุกขสุข 

3. ต้ังใจฟงบุคคลอื่นพูด หากทานกําลังทํางานเม่ือมีบุคคลอื่นมาสนทนาดวยก็ควรจะเก็บ

งานที่ทําเอาไวช่ัวคราวกอน อยาทํางานไปดวยสนทนาไปดวยเพราะเปนกิริยาที่ไมเหมาะสมอันแสดงถึงการ

ไมใหความสนใจบุคคลนั้น 

4. แสดงกิริยารับฟงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของบุคคลอื่น ทําตนใหเปนคนมองโลกในแง

ดี อยาจองจับผิดบุคคลอื่น จะทําใหเกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน หากบุคคลอื่นทําอะไรก็ใหมองใหแง

ดีไวกอนอยาคอยจองแตจะนินทา 

5. แสดงความเกรงใจตอบุคคลอื่น เนื่องจากความสนิทสนมเกินไป อาจทําใหไมเกิดความ

เกรงใจกัน 

6. รูจักระงับอารมณในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นๆ นั้นอาจมีส่ิงที่ทําใหเกิดไมพอใจขึ้น 

ไดดังนั้นหากเราเกิดอารมณก็ควรระงับอารมณเอาไวบางเพราะการเปนคนเจาอารมณไมไดกอใหเกิดอะไรดี

ขึ้นเลยนอกจากจะทําลายความสัมพันธที่เคยมีมากอน 

7. วางตัวใหอยูฐานะที่เหมาะสม ไมแสดงกิริยาอาการโออวด ยกตนขมทานไมวาบุคคลใดก็

ตามไมมีใครชื่นชมคนที่ขอใหเขาต่ําลง 

8. รูจักปฏิเสธคําขอรองที่ไมมีเหตุผลของผูอื่น ดวยการแสดงใบหนาปกติ น้ําเสียงเรียบดัง

ชัดเจนมองสบสายตาเพื่อน เพ่ือแสดงใหเห็นความจริงใจที่ตองการใหเพื่อนทราบความรูสึกที่แทจริง 

9. จดจําขอมูลเล็กๆ นอยๆ ของเพื่อนไว แสดงความเอาใจใส ความสนใจเพื่อแสดงความ

ยินดีในวาระสําคัญ แสดงคามหวงใยเมื่อเพื่อนมีความทุกข เพ่ือนรวมงานเปนปจจัยสําคัญของการทํางาน 

อารมณ จินดาพันธ (2536 : 120) กลาวถึงการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพตามที่

หนวยงานตองการไดนั้น นอกเหนือจากความรูความสามารถของบุคลากรแลว ความสัมพันธอันดีระหวาง

บุคคลในหนวยงานก็เปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากความรูความสามารถของบุคคลไมวาจะสูง

เพียงใดจะไมทําใหหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคได ถาขาดความรวมมือของบุคคลในหนวยงานเดียวกัน 
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2.  สัมพันธภาพนอกหนวยงาน  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางพนักงานกับสมาชิกใน 

ครอบครัวซึ่งไดกลาวไวแลวในหัวขอ   3.4  เอกสารที่เกี่ยวของกับสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกใน

ครอบครัว  
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บทที่ 3  
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
               ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุต้ังแต  22 – 45 ป 

จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552  จํานวน 599 คน  

 
   กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมแตงงาน อายุต้ังแต 22 – 45 ป 

จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2552  จํานวน 300 คน ที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของยามาเน ( Yamane. 1976: 886 – 887 ) ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย

จากประชากร  ( Simple Random  Samping )  โดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยาง  ดังนี้ 

                   1. ผูวิจัยสํารวจประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุ

ต้ังแต  22 – 45 ป จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552  ได

จํานวน 599 คน 

  2. ผูวิจัยประมาณขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา ที่ระดับความเชื่อมั่นรอย

ละ 95 ของยามาเน  แลวสุมโดยการจับสลากมาจํานวน  300 คน  

 

การเลือกกรณีศึกษา  และสถานที่ในการวิจัย 
   เนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้เปนการศึกษาเรื่องราวที่มีความละเอียดออนตอจิตใจของผูคน

เปนอยางสูง เพราะเปนการศึกษาในรายละเอียดสวนตัวของชีวิต การศึกษาจึงตองมีความระมัดระวัง

ไมใหกระทบกระเทือนตอจิตใจและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐาน พึงตระหนักเสมอวาเปน  

การศึกษาเพื่อสรางสรรคประโยชน  การนําเสนอจึงมีสวนสําคัญอยางมากตอโอกาสที่งานวิจัยจะสําเร็จ

ลุลวงไปอยางดี  มีคุณภาพ  กระบวนการศึกษา  มีดังนี้ 

  กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไมแตงงาน  และมีอายุระหวาง  

22 – 45  ป ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ตั้งอยูใน

เขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร  หลักในการเลือกกรณีศึกษา  3 ขอคือ 

  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งมีวุฒิภาวะ และการรับรูสมรรถนะของตนเอง

ในระดับหนึ่ง 
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   2. เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพราะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่ต้ังอยูใจกลาง

เมือง  เอื้อตอการศึกษาของกรณีศึกษาที่ทํางานอยูในเมืองที่จะเลือกเรียนตอไดสะดวกที่สุด 

   3. เนื่องจากนิสิตที่มาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกัน  

การศึกษาจึงมีความหลากหลายทางความคิดในการตอบคําถาม    

    สถานที่ในการวิจัยครั้งนี้ เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐ  ในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร  มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
    เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย แบงออกเปน 11 ตอน ดังนี้  

  

  ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 

  ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ 

  ตอนที่ 3  แบบสอบถามอัตมโนทัศน 

  ตอนที่ 4  แบบสอบถามการรับรูคุณคาคุณคาในตนเอง 

  ตอนที่ 5  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการทํางาน 

  ตอนที่ 6  แบบสอบถามความคาดหวังของพอแม ผูปกครอง 

  ตอนที่ 7  แบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

  ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกใน 

ครอบครัว 

  ตอนที่ 9 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชา   

  ตอนที่ 10 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและ 

 เพื่อนรวมงาน 

  ตอนที่ 11 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 
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วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ  
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
  ไดแก  อายุ สถานภาพสมรส ระดับเงินเดือน(รายได)ของนิสิต และ ฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัว(รายไดเฉลี่ยโดยรวมของครอบครัวตอเดือน)  
 
                                    ตัวอยาง แบบสอบถามขอมูลสวนตัว 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของนิสิต เม่ืออานขอความแลว โปรดทํา
เครื่องหมาย  ลงใน (  ) ใหตรงกับความเปนจริง 
              1.  อายุ................................ป 

2. สถานภาพสมรส 

   (   )    โสด   

   (   )    แตงงานแลว 

3. รายไดของนิสิต ( รวมรายไดทุกทาง )……………………….บาทตอเดือน  

 4.   รายไดเฉลี่ยโดยรวมของครอบครัวตอเดือน )……………………….บาทตอเดอืน 

 
 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ  
  โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

    2.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพเพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

    2.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามบุคลิกภาพของอัจฉรา วงศวัฒนามงคล (2533: 159-162) 

ดัดแปลงมาจากแบบสํารวจการกระทํากิจกรรมของเจนกินส (Jenkins Activity Survey) เปน
แบบสอบถามรายงานตนเอง  
                 2.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามบุคลิกภาพใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใชขอมูล

จากขอ 2.1 และ 2.2 

    2.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน   ไดแก   ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา  รองศาสตราจารยภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

    2.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนํา  



91 
 

คาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามบุคลิกภาพ จํานวน 11 ขอ มีคา t 

ระหวาง 2.143 – 5.507  

    2.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 2.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .842   

   ลักษณะแบบสอบถามบุคลิกภาพเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ 

ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง แบบสอบถามบคุลิกภาพ 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเทจ็จริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 
 
ที ่

ขอคําถาม 

จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0.  เมื่ออยูในกลุมเพื่อนนิสิตรูสึกลําบากในการที่

ตองหาเรื่องตางๆ ข้ึนมาสนทนา 

     

00. นิสิตชอบทาํงานเปนทีม      

000. นิสิตชอบพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ       
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย   
  ผูวิจัยใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของอัจฉรา วงศวัฒนามงคล (2533: 
32) ในการวิจัยแปลผลได ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 11 – 27  คะแนน หมายถึง        ผูมีบุคลิกภาพแบบบ ี
  คะแนนเฉลี่ย 28 – 55  คะแนน หมายถึง        ผูมีบุคลิกภาพแบบเอ 
 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามอัตมโนทัศน 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  3.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพเพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  3.2  ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามอัตมโนทัศน ของเมทินี รุงรังษี (2548: 112-113) 

  3.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามอัตมโนทัศนใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใชขอมูลจาก

ขอ 3.1 และ 3.2 

  3.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารย 

วิไลลักษณ  พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนาํมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  3.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนํา คาเฉลี่ย

รายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
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ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามอัตมโนทัศนจํานวน 27 ขอ มีคา t 

ระหวาง 2.512 – 6.604  

  3.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 3.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .961   

  ลักษณะแบบสอบถามอัตมโนทัศนเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ 

ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  
 

ตัวอยาง แบบสอบถามอตัมโนทัศน 
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

จริงที่สุด  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตมากทีสุ่ด 

จริง   หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตมาก  

จริงบาง  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเทจ็จริงของนิสิตบางไมตรงบาง  

จริงนอย  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตนอย  

จริงนอยที่สุด  หมายถงึ  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตนอยทีสุ่ด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริงนอย จริงนอย

ที่สุด 

 

0. 

ดานรางกาย 
นิสิตพอใจในรปูรางของตนเอง 

     

 

00. 

ดานความสามารถ 
ไมวาจะทําอะไรนิสิตมักจะประสบ

ความสาํเร็จ 

     

 

000. 

ดานสังคม 
นิสิตคิดวาคนรอบขางชอบนสัิยของ  

นิสิต 
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย  
  ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัย

คร้ังนี้แปลผลไดดังนี้  

  คะแนนเฉลี่ย  3.67 -  5.00     หมายถึง    มีอัตมโนทัศนดี 

  คะแนนเฉลี่ย  2.34 -  3.66     หมายถึง    มีอัตมโนทัศนดีพอใช 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00 -  2.33     หมายถึง    มีอัตมโนทัศนไมดี 

 
ตอนที่ 4  แบบสอบถามการรับรูคุณคาคุณคาในตนเอง 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

   4.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรูคุณคาคุณคาใน

ตนเองเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

    4.2 ผูวิจัยศกึษาแบบสอบถามการเหน็คณุคาในตนเอง ของ วิภาว ี วงศอนนัทนนท (2552) 

ไดสรางขึ้นตามแนวคิดของ คูเปอรสมิธ ( Coopersmith Self-esteem Inventory )  

  4.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามการรับรูคุณคาคุณคาในตนเองใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 4.1 และ 4.2 

  4.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  4.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให
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คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนําคาเฉลี่ย

รายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามการรับรูคุณคาคุณคาในตนเองจํานวน 19 ขอ  

มีคา t ระหวาง 2.275 – 5.621  

  4.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 4.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .943   

  ลักษณะแบบสอบถามการรับรูคุณคาในตนเองเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามการรับรูคุณคาในตนเอง 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0. โดยรวมๆ แลวนิสิตพอใจในตัวเอง      

00. ผูปกครองภูมิใจในตัวนิสิต      

000. นิสิตเปนคนราเริงแจมใส      
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย  
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย  3.67 -  5.00    หมายถึง    มีการรับรูคุณคาคุณคาในตนเองมาก  

 คะแนนเฉลี่ย   2.34 - 3.66    หมายถึง    มีการรับรูคุณคาคุณคาในตนเองปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 -  2.33    หมายถึง    มีการรับรูคุณคาคุณคาในตนเองนอย  

 
ตอนที่ 5  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  5.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

ทางการทํางานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  5.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ ประกายทิพย พิชัย (2539: 88-89) 

  5.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 5.1 และ 5.2 

  5.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา   รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ   แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  5.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนําคาเฉลี่ย
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รายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน จํานวน 10 

ขอ มีคา t ระหวาง 2.575 – 5.178  

  5.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 5.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .952   

  ลักษณะแบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ทางการทํางาน 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0. นิสิตจะตั้งใจทาํงานเพื่อประสบความสาํเร็จ      

00. นิสิตจะพยายามทาํงานใหสําเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว 

     

000. แมวางานที่ไดรับมอบหมายจะยากมากนสิิตก็

พยายามทาํใหสําเร็จ 
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย   
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย  3.67 –  5.00     หมายถึง  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33  หมายถึง  มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานนอย 

 
ตอนที่ 6  แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  6.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับความคาดหวังของ   

ผูปกครองทางการทํางานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 6.2 ผูวิจัยศกึษาแบบสอบถามความคาดหวงัของผูปกครองของ กมลวรรณ ดีเลศิ (2551) 

  6.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครองใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ

โดยใชขอมูลจากขอ 6.1 และ 6.2 

  6.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา   รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และดร.สกล วรเจริญศรี ตรวจสอบหา

ความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ แลว

นํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  6.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนําคาเฉลี่ย
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รายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง จํานวน 9 ขอ มีคา 

t ระหวาง 3.550 – 8.701  

  6.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 6.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .855   

  ลักษณะแบบสอบถามความคาดหวังของพอแม ผูปกครองเปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และ

จริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0.  ผูปกครองคาดหวังวาเมื่อนสิิตเรียนจบจาก

มหาวิทยาลยั จะแตงงานและมีชีวิตครอบครัวที่

ดี 

     

00. ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตตองไดทํางานที่มั่นคง      

000. ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตไดเขาทํางานใน

หนวยงานทีม่ชีื่อเสียง 
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 
เกณฑการแปลความหมาย   
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย  3.67 –  5.00     หมายถึง  มีความคาดหวังของผูปกครองมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีความคาดหวังของผูปกครองปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33  หมายถึง  มีความคาดหวังของผูปกครองนอย 

 
ตอนที่ 7  แบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  7.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวทางการทํางานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  7.2 ผูวิจัยศึกษาภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวของ ประกายทิพย พิชัย (2539)   

  7.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 7.1 และ 7.2 

  7.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา  รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  7.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนํา  

คาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว

จํานวน 13 ขอ มีคา t ระหวาง 4.330 – 14.717  

  7.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 7.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .964   

  ลักษณะแบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และ

จริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 
 
 
ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย

ที่สุด 

0. นิสิตมหีนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว 

เชน เลีย้งดูบิดามารดา บุตรธิดา ญาตพิี่

นอง 

     

00. เงินที่จะชาํระคาใชจายในบานสวนใหญ

มาจากรายไดของนิสิต 

     

000. นิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทุกอยาง

ภายในครอบครัว เชน คาบาน คาน้าํ  

คาไฟ  คาโทรศัพท คาอาหาร และคาเลา

เรียนของบุตร 
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เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย     
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย 3.67 –  5.00   หมายถึง  มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมาก 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33  หมายถึง  มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวนอย 

 
ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  8.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับแบบสอบถามขอมูลสวน

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

    8.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามขอมูลสวนสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว

ของ ศิริรัตน สุภาพทรง(2547: 127-128) และปยะดา ดําแกว (2550: 109 -110) 

  8.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว

ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 8.1 และ 8.2 

  8.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ  (นามสกุลอะไร?)  และ อาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  8.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให
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คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนนํา

คาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

สมาชิกในครอบครัวจํานวน 26 ขอ มีคา t ระหวาง 2.056 – 6.209  

  8.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 8.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .970   

  ลักษณะแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัวเปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง 

จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนิสิตกบัสมาชกิในครอบครัว 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

            จริงนอยที่สุด  หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

  

ขอ ขอความ จริง
ที่สุด 

จริง จริงบาง จริง
นอย 

จริงนอย
ที่สุด 

 
 
0 

การปฏิบัตตินของนิสิตตอสมาชิกใน
ครอบครัว 
นิสิตใหความชวยเหลือเม่ือสมาชิกใน
ครอบครัวมีปญหา 

     

00 
 

นิสิตไมคอยสนใจซักถามความเปนอยู
ของสมาชิกในครอบครัว 
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0 

การปฏิบัตตินของสมาชิกในครอบครัวตอ
นิสิต 
สมาชิกในครอบครัวคอยแสดงควมรัก
ความหวงใย เม่ือนิสิตมีปญหา 

     

00 
 

สมาชิกในครอบครัวเม่ือมีปญหามักไม
ปรึกษานิสิต 

     

 
เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย     
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย  3.67 –  5.00  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัวดี 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว

ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33     หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว

ไมดี 

 
ตอนที่ 9 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ ผูบังคับบัญชา  
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  9.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ ผูบังคับบัญชา เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 
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  9.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามขอมูลสวนสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชา ของนวดี  โมกขะเวส (2551: 172-174) 

  9.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชา ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 9.1 และ 9.2 

  9.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ   แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวฒุิ 

  9.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยน นํา

คาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามแบบสอบถาม สัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับนายจางหรือ ผูบังคับบัญชา จํานวน 15 ขอ มีคา t ระหวาง 2.028 – 5.827  

  9.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 9.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .972   

  ลักษณะแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิ สิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชา เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) 

ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 
ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนิสิตกบันายจางหรอื ผูบังคับบัญชา 

คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

            จริงนอยที่สุด   หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 
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ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

 

0. 

การปฏิบัติตนของนสิิตตอนายจางหรอื
ผูบังคับบัญชา 
เมื่อมีปญหาดานการทาํงานนิสิตมักจะนึกถึง

นายจางหรือผูบังคับบัญชา 

     

00. นิสิตเชื่อฟงคําสั่งสอนของนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา 

     

 

 

  0. 

การปฏิบัติตนของนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชาตอนิสิต 
นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหความสนใจฉัน

ถึงแมวาฉันจะทํางานไมเกง 

     

00. นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหคําชมเชยเมือ่ฉัน

ทําด ี

     

 

 
เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย     
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 

 คะแนนเฉลี่ย   3.67 –  5.00 หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชาดี 
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 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชาปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ 

ผูบังคับบัญชาไมดี 

 
ตอนที่ 10 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  10.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

               10.2 ผูวิจัยศึกษาแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน ชอง

ดรุณี ขอเจริญ (2546) และ เมทินี รุงรังษี (2548: 120-121)  

  10.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อน

รวมงาน ใหสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 10.1 และ 10.2 

  10.4 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  10.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวเิคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดย นําคาเฉลี่ย

รายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามแบบสอบถามขอมูลสวนสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานจํานวน 14 ขอ มีคา t ระหวาง 3.000 – 7.668  

  10.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 10.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .961   

  ลักษณะแบบสอบถามแบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน 

เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด 

จริง จริงบาง จริงนอย และจริงนอยที่สุด  

 



108 
 

ตัวอยาง  แบบสอบถามสมัพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนและเพื่อนรวมงาน 
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0. นิสิตสามารถคุยกับเพื่อนๆไดทุกคน      

00, นิสิตกับเพื่อนทํากจิกรรมในที่ทาํงานดวยความ

รักสามัคคี 

     

000. เมื่อนิสิตทาํงานไมไดเพื่อนทีเ่ขาใจจะชวย

อธิบาย 

     

 
เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย     
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 
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 คะแนนเฉลี่ย  3.67 –  5.00   หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อน

รวมงานดี 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน

ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33  หมายถึง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน

ไมดี 
 
ตอนที่ 11 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 
โดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

  11.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัย และ นิยามศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม การ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  11.2 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะโดยใชขอมูลจากขอ 11.1  

  11.3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ผูชวยศาสตราจารยวิไล

ลักษณ   พงษโสภา รองศาสตราจารยภาคภูมิ   รัตนโรจนากุล และอาจารย ดร.สกล วรเจริญศรี 

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งดานเนื้อหา และภาษาที่ใชในขอคําถามใหสอดคลองกับนิยามศัพท

เฉพาะ    แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

  11.5 นําแบบสอบถามซึ่งปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try Out ) กับ ประชากรใน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จํานวน 30 คน ที่มิใชกลุมตัวอยาง แลวนํามาตรวจให

คะแนน เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-กลุมตํ่า โดยนํา นํา

คาเฉลี่ยรายขอมาทดสอบนัยสําคัญทางสถิติโดยใช t-test เลือกเฉพาะขอที่มีคา t ที่มีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย ไดแบบสอบถามแบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกที่

จะแตงงานจํานวน 17 ขอ มีคา t ระหวาง 3.313 – 9.331  

  11.6 หาคาความเชื่อมั่นในแบบสอบถามที่คัดเลือกไวแลวในขอ 11.5 โดยการหาคาสัมประ

สิทธแอลฟา ( α - Coefficient ) ของครอนบาค ( Cronbach ) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

เทากับ .8436   

  ลักษณะแบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน เปนแบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ ของ ลิเคอรท ( Likert scale type ) ไดแก จริงที่สุด จริง จริงบาง จริงนอย และ

จริงนอยที่สุด  
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ตัวอยาง  แบบสอบถาม การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

            จริงนอยทีสุ่ด      หมายถึง ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

0. นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่คุยสนกุ      

00 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่สามารถทํา

กิจกรรมรวมกนัดวยความรกั 

     

000. นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่ใจกวาง      

 

 
เกณฑการใหคะแนน     
  ขอความที่มีความหมายทางบวก            ขอความที่มีความหมายทางลบ  

    ( คะแนน )     ( คะแนน ) 

จริงที่สุด      5            1  

จริง      4            2  

จริงบาง      3            3  

จริงนอย      2            4  

จริงนอยที่สุด    1            5 

 
เกณฑการแปลความหมาย    
 ใชเกณฑการประเมินคาความหมายตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห (2538: 9) ในการวิจัยครั้ง

นี้แปลผลไดดังนี ้ 
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 คะแนนเฉลี่ย  3.67 –  5.00    หมายถึง  มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม 

 คะแนนเฉลี่ย  2.34 –  3.66    หมายถึง  มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน เหมาะสมบาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.00 –  2.33     หมายถึง  การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไมเหมาะสม 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

เพื่อขออนุญาตและขอความอนุเคราะหจากผูบริหารและคณาจารยคณะและภาควิชาที่เปนกลุม

ตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 

                2.  ผูวิจัยทําแบบสอบถาม ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเองระหวางวันที่   1-30 

มีนาคม  2553  จํานวน 300 ฉบับ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดขอมูลกลับมา 240  ฉบับ  คิด

เปนรอยละ  80 

                3.  ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ  คือ  ตอบครบทุกขอ  ปรากฏวา

สมบูรณทุกฉบับ   จากนั้นนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
 

การวิเคราะหขอมูล  
   ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

2. วิเคราะห ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ  

ดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย 

3. วิเคราะห องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอม 

ทั่วไปและทางการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคาเฉลี่ย X  และคาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน  ( Standard Deviation ) 

2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
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    2.1  หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามโดยใชเทคนิค 25% กลุมสูง-

กลุมตํ่า แลวทดสอบดวย t-test 

     2.2 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(∝- Coefficient )  ของครอนบาค ( Cronbach ) 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหสมมุติฐาน ไดแก  

    3.1  วิเคราะห ความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และ 

ดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางานกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย โดยหา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( The Pearson Product Moment Correlation Coefficient ) 

           3.2  วิเคราะห องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอม

ทั่วไปและทางการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย โดยใชการ

วิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ( Stepwise Multiple Regression Analysis )  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาคนควาครั้งนี้เพื่อให 

เกิดความเขาใจตรงกันในการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการ 

วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 N แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 F  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F – distribution 

 t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบ  t 

 df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง (Sum of Freedom) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนนแตละคา  (Mean Squares) 

R  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

R2  แทน กําลังสองของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

a  แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

b  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณซึ่งพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

β แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณซึ่งพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

SEb แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 

SEest  แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ 

Ŷ  แทน สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานโดยใชคะแนนดิบ 

Z  แทน สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานโดยใชคะแนนมาตรฐาน 

X1 แทน อายุ 

X2 แทน  ระดับเงินเดือน(รายได) 

X3 แทน  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

X4 แทน  บุคลิกภาพ 
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X5 แทน อัตมโนทัศน 

X6 แทน  การรับรูคุณคาในตัวเอง     

X7 แทน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน 

X8 แทน ความคาดหวังของผูปกครอง        

X9 แทน ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว     

X10 แทน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว 

X11 แทน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  

X12 แทน สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน  

Y แทน การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

  

การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว องคประกอบดานครอบครัว และ

องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน กับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน

ของหญิงไทย  โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 

3. วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว องคประกอบดานครอบครัว และองคประกอบดาน

สภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

การเสนอผลการศึกษาคนควา 
ผูวิจัยเสนอผลการศึกษาคนควาตามลําดับ  ดังนี้ 

           ตอนที่ 1 เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบ

ดานสวนตัว ไดแก อายุ บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน ระดับเงินเดือน(รายได) การรับรูคุณคาในตัวเอง และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน  องคประกอบดานครอบครัว ไดแก ความคาดหวังของผูปกครอง  

ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  และสัมพันธภาพระหวางนิสิต

กับสมาชิกในครอบครัว  และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน  

ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและ

เพื่อนรวมงาน  และ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 
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             ตอนที่  2  เสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  

องคประกอบดานครอบครัว  และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน 

กับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  ของหญิงไทย โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

             ตอนที่ 3 เสนอผลการวิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว  องคประกอบดานครอบครัว  

และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 1  เสนอผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององคประกอบ

ดานสวนตัว ไดแก อายุ  ระดับเงินเดือน(รายได) บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน การรับรูคุณคาในตัวเอง และ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางาน องคประกอบดานครอบครัว ไดแก ความคาดหวังของผูปกครอง 

ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   และสัมพันธภาพระหวางนิสิต

กับครอบครัว และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน ไดแก  

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อน

รวมงาน   และ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน   ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงคาเฉลี่ย  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ องคประกอบดานสวนตัว  องคประกอบ 

ดานครอบครัว และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน และการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  

 

 
                จากตาราง 1 พบวา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งเปน

หญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  มีอายุอยูในวัยผูใหญ  มีระดับเงินเดือน(รายได)และฐานะทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวปานกลาง  มีบุคลิกภาพแบบบี  มีอัตมโนทัศนดีพอใช  มีการรับรูคุณคาในตัวเองนอย มี

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทํางานนอย  มีความคาดหวังของผูปกครองนอย  มีภาระความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวปานกลาง  มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัวไมดี  มีสัมพันธภาพระหวาง

นิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชาดีพอใช   มีสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานไมดี  

และมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสมบาง 

 

 

 

ปจจัย คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

อาย ุ 26.46 4.69 วัยผูใหญ 

ระดับเงินเดือน(รายได) 16811.89 6346.17 ปานกลาง 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 59421.33 121130.67 ปานกลาง 

บุคลิกภาพ 25.53 5.80 แบบ บี 

อัตมโนทัศน 2.43 .38 ดีพอใช 

การรับรูคุณคาในตัวเอง 2.01 .40 นอย 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการทาํงาน 2.03 .66 นอย 

ความคาดหวงัของผูปกครอง 1.82 .62 นอย 

ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 3.61 .79 ปานกลาง 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัสมาชิกในครอบครัว 1.56 .50 ไมดี 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบันายจางหรือผูบังคับบัญชา 2.09 .53 ดีพอใช 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัเพื่อนและเพือ่นรวมงาน 1.94 .52 ไมดี 

การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  2.50 .57 เหมาะสมบาง 
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ตอนที่ 2 เสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  

องคประกอบดานครอบครัว  และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน 

กับการตัดสินเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

(The Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ดังแสดงในตาราง 2 

 



115 
 

ตาราง  2  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว  องคประกอบดานครอบครัว  และองคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไป 

และทางการทํางาน กับ การตัดสินเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 Y 

x1 1.000 .563** -.013 .145** .122 .207 .083 .037** -.245 .261** .178** .258** .230** 

x2   1.000 .044 .030 -.012 .018 .011 -.073 -.113* .140** .117* .043 .127* 

x3     1.000 -.084 .034 .037 .037 -.012 .049 -.010 -.010 -.036 -.043 

x4       1.000 .651** .594** .363** -.075 -.012 .242** -.029 .257** -.139** 

x5         1.000 .761** .488** .139** -.012 .376** .206** .427** -.014 

x6           1.000 .420** .161** -.166** .480** .329** .553** .017 

x7             1.000 .142** .020 .218** .163** .242** .014 

x8               1.000 -.047 .273** .391** .401** .383** 

x9                 1.000 -.275 -.259 -.256** -.068 

x10                   1.000 .491 .619** .304** 

x11                     1.000 .617** .421** 

x12                       1.000 .415** 

Y                         1.000 

              

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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จากตาราง  2  พบวาองคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก อายุ  (X1) 

ความคาดหวังของผูปกครอง (x8) สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว ( x10)  

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา( x11)  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อน

และเพื่อนรวมงาน ( x12)   และองคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 1 องคประกอบ ไดแก ระดับเงินเดือน

(รายได) (X2) 

องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 1 องคประกอบ ไดแก บุคลิกภาพ (X4) 

องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย มี  

5 องคประกอบ   ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X3) อัตมโนทัศน(X5) การรับรูคุณคาใน

ตัวเอง (X6) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน (X7) และ ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว (X9)     

 
            ตอนที่ 3  เสนอผลการวิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว  องคประกอบดานครอบครัว  และ

องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน ทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจเลอืกที่

จะแตงงานของหญงิไทย โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ดังแสดงในตาราง 3 

 

ตาราง 3 แสดงผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ เพื่อคนหาตัวพยากรณที่สามารถพยากรณการตัดสินใจ   

 เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 

แหลงของความแปรปรวน df SS MS F 

Regression             5 32.938 6.588 29.748** 

Residual 294 65.105          .221  

Total 299 98.042   

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั   .01 
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                 จากตาราง  3  พบวา  มี 5 องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ 

หญิงไทยโดยมีความสัมพันธเชิงเสนตรงกับตัวแปรอิสระทั้ง 5 องคประกอบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01  ดังแสดงรายละเอียดในตาราง 4   
 

ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ  

       หญิงไทย โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

ปจจัย       b SEb        β         R           R2      F 

X11 .431 .067 .326 .421 .177 64.165** 

X11  X8 .361 .049 .298 .483 .233 45.229** 

X11  X8  X1 .221 .006 .214 .511 .261 34.869** 

X11  X8  X1  X6 -.196 .083 -.205 .537 .289 29.928** 

X11  X8  X1  X6  X12 .020 .079 .163 .580 .336 29.748** 

   a = 1.323     

  R = .580   

  R2 = .336   

  SEest = .47058   

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั   .01 

 

จากตาราง  4  พบวาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มี  5  องคประกอบ   โดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มี

อิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่สุด ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจาง

หรือผูบังคับบัญชา( x11) ความคาดหวังของผูปกครอง(x8)  อายุ(X1) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6)และ 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน( x12) ซึ่งทั้ง 5 องคประกอบนี้สามารถรวมกัน

อธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ไดรอยละ  33.60  ซึ่งนําคา

สัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
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สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ =  1.323 +  .431 X11 +.361 X8 +.221 X1 -.196 X6 + .020 X12 

 

สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ไดแก 

Z = . .326 X11+ .298 X8 + .214 X1 -.205 X6+ .163 X12 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดาน

สภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน กับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 2. เพื่อศึกษาองคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและ

ทางการทํางาน ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 3. เพื่อสรางสมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญงิไทย 

 

สมมติฐานในการศกึษาคนควา 
  1. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

 2. องคประกอบดานสวนตัว ดานครอบครัว และดานสภาพแวดลอมทั่วไปและทางการทํางาน มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
             1.  ประชากร 
   ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  อายุต้ังแต  24 – 40 ป จาก

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2552  จํานวน 599 คน 

 
              2.  กลุมตัวอยาง 
            กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนหญงิไทยที่ยังไมแตงงาน อายุต้ังแต 24 – 40 ป จาก

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2552  จํานวน 300 คน ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 95 ของยามาเน ( Yamane. 1976 : 886 – 887 ) ซ่ึงไดจากการสุมอยางงายจากประชากร   

( Simple Random  Samping )    
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การเลือกกรณีศึกษา  และสถานที่ในการวิจัย 
  เนื่องจากการศึกษาเรื่องนี้เปนการศึกษาเรื่องราวที่มีความละเอียดออนตอจิตใจของผูคนเปน

อยางสูง  เพราะเปนการศึกษาในรายละเอียดสวนตัวของชีวิต การศึกษาจึงตองมีความระมัดระวังไมให

กระทบกระเทือนตอจิตใจและคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐาน  พึงตระหนักเสมอวาเปน การศึกษาเพ่ือ

สรางสรรคประโยชน  การนําเสนอจึงมีสวนสําคัญอยางมากตอโอกาสที่งายวิจัยจะสําเร็จลุลวงไปอยางดี  มี

คุณภาพ  กระบวนการศึกษา  มีดังนี้ 

  กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้คือ  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ยังไมแตงงาน  และมีอายุระหวาง  

22 – 45  ป ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ต้ังอยูในเขตใจ

กลางเมืองกรุงเทพมหานคร  หลักในการเลือกกรณีศึกษา  3 ขอคือ 

  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  รวมทั้งมีวุฒิภาวะ  การรับรูสมรรถนะของตนเองใน

ระดับหนึ่ง 

  2. เลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพราะเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ  ที่ต้ังอยูใจกลางเมือง  

เอ้ือตอการศึกษาของกรณีศึกษาที่ทํางานอยูในเมืองที่จะเลือกเรียนตอไดสะดวกที่สุด 

  3. เนื่องจากนิสิตที่มาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษามีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางกัน  

การศึกษาจึงมีความหลากหลายทางความคิดในการตอบคําถาม    

  สถานที่ในการวิ จัยครั้งนี้ เปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ประสานมิตร  ซ่ึงเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐ  ในเขตใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร  มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑติศึกษา 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

ที่จะแตงงานของหญิงไทย แบงออกเปน 11 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนตัว  ไดแก  อายุ  สถานภาพสมรส รายไดของนิสิต

และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

 ตอนที่ 2  แบบสอบถามบุคลิกภาพ เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 13 ขอ หาคุณภาพ

เครื่องมือแลวเหลือจํานวน 11 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.143 – 5.507  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .842  
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 ตอนที่ 3  แบบสอบถามอัตมโนทัศน เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 30 ขอ หาคุณภาพ

เครื่องมือแลวเหลือจํานวน 27 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.512 – 6.604  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .961  

 ตอนที่ 4  แบบสอบถามการรับรูคุณคาในตนเอง เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 20 ขอ หา

คุณภาพเครื่องมือแลวเหลือจํานวน 19 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.275 – 5.621 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 

.943  

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน เปนแบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 

10 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือแลวใชไดทั้ง 10 ขอ มีคา t อยูระหวาง  2.575 – 5.178 มีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .952 

 ตอนที่ 6 แบบสอบถามความคาดหวังของผูปกครอง เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 10 ขอ 

หาคุณภาพเครื่องมือแลวเหลือจํานวน 9 ขอ มีคา t อยูระหวาง  3.550 – 8.701  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

.855 

 ตอนที่ 7 แบบสอบถามภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว เปนแบบสอบถามชนิด

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 

13 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือแลวใชไดทั้ง 13 ขอ มีคา t อยูระหวาง  4.330 – 14.717  มีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .964  

     ตอนที่ 8  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  

สรางทั้งหมดจํานวน 32 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือแลวเหลือจํานวน 26 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.056 – 

6.209  มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .970 

  ตอนที่ 9 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  

สรางทั้งหมดจํานวน 15 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือแลวใชไดทั้ง 15 ขอ มีคา t อยูระหวาง 2.028 – 5.827  มี

คาความเชื่อมั่นเทากับ .972 
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  ตอนที่ 10 แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน เปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  

สรางทั้งหมดจํานวน 14 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือแลวใชไดทั้ง 14 ขอ มีคา t อยูระหวาง 3.000 – 7.668  มี

คาความเชื่อมั่นเทากับ .961  

  ตอนที่ 11 แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน เปนแบบสอบถามชนิดมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert)  มี 5 ระดับ  สรางทั้งหมดจํานวน 18 ขอ 

หาคุณภาพเครื่องมือแลวเหลือจํานวน 17 ขอ มีคา t อยูระหวาง  3.313 – 9.331 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 

.972  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับ ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ไปยื่นตอคณบดีคณะตางๆ ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อขอ

อนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทยไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาที่เปนหญิงไทยที่ยังไมแตงงาน อายุ

ต้ังแต 22 – 45 ป จากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางดวย
ตนเอง ในระหวางวันที่ 8 เมษายน – 18 เมษายน 2553  จํานวน 300 ฉบับ ไดรับคืนมา  240  ฉบับ  คิด

เปนรอยละ 80 

   3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่นิสิตตอบมาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม ผลปรากฏวา

สมบูรณทุกฉบับ จากนั้นนํามาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาคา

ทางสถิติตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 
   1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน โดยคํานวณหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางองคประกอบดานสวนตัว องคประกอบดานครอบครัว และ

องคประกอบดานสภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางาน กับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ
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หญิงไทย  โดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) 

   3. วิเคราะหองคประกอบดานสวนตัว องคประกอบดานครอบครัว และองคประกอบดาน

สภาพแวดลอมในสังคมทั่วไปและทางการทํางานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
    1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก อายุ  (X1) ความคาดหวังของผูปกครอง (x8) 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว ( x10) สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา( x11)  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน ( x12  ) และองคประกอบที่มี

ความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 มี 1 องคประกอบ ไดแก ระดับเงินเดือน(รายได) (X2) 

   2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 1 องคประกอบ ไดแก บุคลิกภาพ (X4) 

   3. องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย มี  

5 องคประกอบ ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X3) อัตมโนทัศน(X5) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6) 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน (X7) และ ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว (X9)     

    4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ  .01  มี  5 องคประกอบโดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหา

องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา( x11) 

ความคาดหวังของผูปกครอง(x8)  อายุ(X1) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6)และ สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

เพื่อนและเพื่อนรวมงาน( x12) ซ่ึงทั้ง 5 องคประกอบ สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย ไดรอยละ  33.60  ซ่ึงนําคาสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณมาเขียน

เปนสมการไดดังนี้ 
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           4.1 สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยในรูปคะแนนดิบ  ไดแก 

Ŷ =  1.323 +  .431 X11 +.361 X8 +.221 X1 -.196 X6 + .020 X12 

                         4.2  สมการพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยในรูปคะแนนมาตรฐาน   

ไดแก  

                               Z = . .326 X11+ .298 X8 + .214 X1 -.205 X6+ .163 X12 

  

อภิปรายผลการศึกษาคนควา  
    1. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 องคประกอบ ไดแก อายุ  (X1) ความคาดหวังของผูปกครอง (x8) 

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว ( x10) สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา( x11)  และสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน ( x12) และองคประกอบที่มี

ความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 มี 1 องคประกอบ ไดแก ระดับเงินเดือน(รายได) (X2)  อภิปรายผลไดดังนี้ 

  1.1 อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มีอายุมาก มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทยเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเมื่อนิสิตหญิงไทยมีอายุมากขึ้นก็จะมีวุฒิอารมณสูงขึ้น สามารถปรับตัวกับ

ผูอ่ืนไดดี เหมาะสมกับสถานการณความเปนจริง มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบขาง ประกอบกับมีฐานะ

เปนปกแผนมั่นคงทางดานการเงินและการงาน ก็จะตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานมากขึ้น เพราะสามารถ

ปรับตัวกับผูอ่ืนไดดี และเพื่อทําใหสถานภาพตาง ๆ ดีขึ้น ม่ันคงมากขึ้น ดังที่  แมสเลซ (Maslach.  

1986: 60) กลาววา ผูที่มีอายุมากจะมีประสบการณกับบุคคลหลายประเภท มีวุฒิภาวะทางอารมณสูงขึ้น 

มีความสุขุมรอบคอบ รูจักชีวิต มองชีวิตกวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น ทําใหสัมพันธภาพในการทํางานดี 

เนื่องจากสามารถปรับตัวไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนจริงไดดีกวาผูที่มีอายุนอยและมักมีฐานะเปน

ปกแผนม่ันคงทางดานการเงินและการงาน และสอดคลองกับ วูหวิลล (Wohwill. 1970: 49-50) ที่กลาววา 

อายุเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวัยวุฒิบุคคลในสังคม บุคคลที่มีอายุแตกตางกันจะมีความคิดเห็นและ

ปฏิบัติในสิ่งตางๆ แตกตางกันตามประสบการณที่สะสม อายุของบุคคลสามารถนํามาใชอธิบายและ

ทํานายปรากฏการณตางๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยได และสอดคลองกับ ไมเยอรและแอลเลน  

( Myer ; Allen.1984 ) ที่กลาววา บุคคลที่มีอายุมากจะมีความยึดมั่นผูกพันมากกวา เนื่องจากพึงพอใจใน

งานและไดรับตําแหนงที่พึงพอใจ   
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   ผลการศึกษาคนควานี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิทย รุงวิสัย (2531) ท่ีศึกษาทัศนคติ

ตอการเลือกคูครองของหนุมสาว กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสถาบันครอบครัว ในภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2528 ผลการศึกษาพบวา หญิงมีอายุที่เหมาะสมแกการแตงงานคือ อายุ 24 ป สวนชวงอายุ

ที่ควรแตงงานในระดับรองลงมาไดแกอายุ 27 ป และชายควรแตงงานเมื่ออายุ 30 ป ดังนั้น อายุ เปน

องคประกอบหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอภาวะการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  หญิงไทยที่มีอายุ

มากขึ้นจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานมากขึ้นดวย 

                    ดังนั้นสรุปไดวา  อายุมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย   

                    1.2  ความคาดหวังของผูปกครอง มีความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่ไดรับความคาดหวัง

จากผูปกครองมาก มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม ทั้งนี้เพราะความคาดหวังของผูปกครอง  

หมายถึง  การรับรูของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  ตอความคิด ความรูสึกของบิดามารดาหรือ

ผูปกครอง ตอเปาหมายที่ต้ังไวสําหรับนิสิต ที่บิดามารดาหรือผูปกครองตองการใหเปน ตองการที่จะใหนิสิต

ประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว  เมื่อนิสิตหญิงไทยรับรูถึง ความคิด ความรูสึกของบิดา

มารดา หรือผูปกครอง ตอเปาหมายที่ต้ังไวตองการใหนิสิตประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายตามที่

บิดามารดา หรือผูปกครองตั้งไว   นิสิตหญิงไทยจึงตองใชความคิดอยางรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจเลือกที่

จะแตงงานดังที่   สํานักงานสถิติแหงชาติ (2533: 34 ) ไดสํารวจทัศนคติเกี่ยวกับลูกของหญิงวัยเจริญพันธุ 

พบวาหญิงวัยเจริญพันธุสวนใหญคาดหวังใหลูกเรียนจบในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งลูกชายและลูกสาว

ตองการใหมีการศึกษาระดับเดียวกันตามความสามารถ และคาดหวังที่จะใหลูกชวยเหลือดูแลยามแกชรา 

หรือเจ็บปวย ชวยเหลือดานการเงิน ชวยหาเลี้ยงครอบครัว เชิดชูวงศตระกูล สืบตระกูล และใหลูกมีงานทํา

เปนหลักฐานมีอนาคตที่ดี ชวยเหลือตนเองได จะเห็นไดวาขอหนึ่งของความคาดหวังของบิดามารดา หรือ

ผูปกครอง ก็คือ การเชิดชูวงศตระกูล สืบตระกูล ซ่ึง ขอดีที่จะไดรับในกรณีที่เลือกสมรส (Benefits)  คือ 

สถานภาพและเอกลักษณ  (Status   and  identify)  หมายความวา  การสมรสเปนที่ยอมรับในสถานภาพ

ผูใหญ   และเปนเคร่ืองยืนยันเอกลักษณวาชายหรือหญิง  ซ่ึงจะเห็นไดในบทบาทของสามีหรือภรรยา กับ 

การมีลูกและความเปนพอแม  (Childbearing  and  Parenthood)  กลาวคือการสมรสเปนวิถีทางที่ถูกตอง

ตามกฎหมายสําหรับการมีลูกและถือไดวาลูกนั้นลูกนั้นจะสามารถดํารงวงศตระกูลของพอแมตอไปได

นั่นเอง การสมรสจึงมีความหมายหลายระดับ ซ่ึงจะทําใหมนุษยมีความรูสึกอบอุนปลอดภัย  มีความมั่นคง

ทางจิตใจ  รวมไปถึงการที่มนุษยจะไดมีโอกาสสรางครอบครัว  มีลูกหลาน  มีความรูสึกเปนปกแผน  
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สําหรับผูหญิงวิธีนี้เปนวิธีสําคัญวิธีหนึ่งที่จะยกฐานะทางสังคมใหสูงขึ้น และ ตอบสนองความคาดหวังของ

บิดามารดา หรือผูปกครอง ทําใหบิดามารดา หรือผูปกครองภูมิใจ      

        ผลการศึกษานี้สอดคลองกับที่ อานนท  อาภาภิรม  ( 2529: 5 ) ซ่ึงเขียนเรื่องมนุษยกับสังคม: 

สังคมวัฒนธรรมไทย  กลาววา  ลักษณะของครอบครัวไทยนั้น สมาชิกในครอบครัว มีความสมัพันธกัน

อยางลึกซึ้ง พอแมจะมีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ถายทอดคานยิม และอิทธิพลในการวางแผนการศึกษา

และการประกอบอาชีพใหบุตร เนื่องจากพอแมตองการใหบุตรไดมีโอกาสทางการศึกษาสูงสุด เรียนเกง

ที่สุด ประกอบอาชีพการงานที่เปนหลักมั่นคง เปนที่พ่ึงของครอบครัว 

       ดังนัน้สรปุไดวา ความคาดหวังของผูปกครองมีความสัมพันธทางบวกกับการตดัสินใจเลือกที่

จะแตงงานของหญิงไทย  

       1.3  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับ การ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา  นิสิตหญิงไทยที่มี

ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวดี  มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับกับสมาชิกในครอบครัว  หมายถึง  การปฏิบัติตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงานตอบิดามารดาหรือผูปกครอง และ การปฏิบัตติตนของบิดามารดาหรือผูปกครองตอนิสิต เพ่ือทํา

ใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัว  ดังรายละเอียดตอไปนี้  การปฏิบัติตนของนิสิตตอบิดามารดา

หรือผูปกครอง   ไดแก  การใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ 

ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และ รับผิดชอบตองานบานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดรับมอบหมายใหทํา 

ทั้งภายในและภายนอกบาน เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวง และเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน การปฏิบัติตนของบิดา

มารดาหรือผูปกครองตอนิสิต   ไดแก  การใหความเปนกันเอง การใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวและเรื่อง

การทํางาน   การดูแลเอาใจใสและใหความรัก ความหวงใย  การใหอภัยและการตักเตือนใหกระทําในส่ิงที่

เหมาะสม  เนื่องจากปจจัยกอนการสมรสของคูสมรสที่มีผลตอการที่คูสมรสจะมีคุณภาพชีวิตสมรส มี

หลายประการ  ไดแก   ความคลายคลึงกันระหวางคูสมรส  คุณลักษณะของคูสมรส  แบบอยางจากบิดา

มารดาของทั้งสองฝาย   การสนับสนุนจากบุคคลที่มีความสําคัญตอคูสมรส  (บุคคลนัยสําคัญ)  และปจจัย

ที่เปนตัวแปรอิสระอ่ืนๆ  ปจจัยตางๆ  ที่กลาวมามีรายละเอียด  ดังนี้  (อางอิงจาก  ฉันทนา  วุฒิไกรจํารัส. 

2544 : 7 – 8) คือ แบบอยางจากบิดามารดาของคูสมรส  หมายถึง  การที่คูสมรสไดสัมผัสกับคุณภาพชีวิต

สมรสของบิดามารดา  และมีความประทับใจในบทบาทของพอและแมที่ตนไดเห็นมา  บทบาทที่ฝายชาย

ควรไดเห็น  คือ  การที่พอของตนมีความรับผิดชอบตอครอบครัว  เปนผูนํา  หรือฝายหญิงไดเห็นความ

รับผิดชอบในการดูแลครอบครัว  เขมแข็ง  เปนกําลังใจใหแกหัวหนาครอบครัว  ไดเห็นความรักใคร  ผูกพัน  
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อดทน  ประนีประนอมกันระหวางการใชชีวิตรวมกัน  ไดเห็นการรวมมือกันแกไขปญหาของครอบครัว เปน

ตน  การที่ทั้งชายหญิงไดเห็นบทบาทที่เหมาะสมที่พอแมของตนกระทําตอหนาที่ในครอบครัว ทั้งคูยอมจะ

ยึดมาเปนแบบอยาง  ท้ังในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาเปนคูชีวิตและการที่ตนจะไดทําบทบาทหนาที่นั้น 

ๆ  เมื่อถึงเวลาที่ตนมีชีวิตสมรส  ดังนั้น นิสิตหญิงไทยที่มีความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวดี  จึงมีการ

คิดไตรตรองกอนที่จะตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเปนอยางมาก     

      ผลการศึกษานี้สอดคลองกับที่ จุไรรักษ แสนวัง (2543: 36-37)  กลาววา  สภาพแวดลอมทาง

ครอบครัวในดานความสัมพันธภายในครอบครัว ความสามัคคี บิดามารดาใหความรักความหวงใยอาทรใน

ตัวลูก ใหการดูแลเอาใจใส อบรมส่ังสอนชี้แนะแนวทางที่ดีท่ีถูกตองแกบุตร เปนตัวอยางที่ดียอมกอใหเกิด

ความสัมพันธอันดีภายในครอบครัว ทําใหลูกเกิดความรักเคารพบิดามารดา มีแตความสุขในการดํารงชีวิต 

เด็กยอมเจริญเติบโตขึ้นดวยความเชื่อมั่น มองโลกในแงดี ในทางตรงขาม ครอบครัวที่บิดามารดาทะเลาะ

เบาะแวง ขาดความสามัคคี ไมรูจักเสียสละและการใหอภัยซึ่งกันและกัน เด็กจะมีนิสัยกาวราว พูดจา

หยาบคาย ชอบการตอสู การเอาชนะ หรือเด็กที่อยูในครอบครัวที่บิดามารดาเปนโรคจิต โรคประสาท จูจ้ีขี้

บน เด็กจะขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เปนโรคหวาดระแวง ในครอบครัวที่พอแมเลนการพนันหรือดื่มสุรา 

เด็กก็จะเลียนแบบและติดเปนนิสัยตอไป  ครอบครัวที่หยาราง แตกแยก ไมไดอยูรวมกัน เด็กจะมีนิสัยแข็ง

กระดางเปนนักเลงหรืออันธพาล เพ่ือชดเชยสิ่งที่ตนตองการและไมไดรับ  เด็กกําพราจะเปนเด็กที่ขาดความ

รักความอบอุน ความมั่นคงในชีวิต เด็กกับผูใหญที่เกิดชองวางระหวางวัย ไมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน 

ผูใหญที่ตองออกคําสั่งบังคับวาตองทําอยางนั้นตองทําอยางนี้ ช้ีชะตาชีวิตของเด็กหรือบิดามารดามีชูดวย

แลวจะเปนผลตอสภาพจิตใจของเด็ก กลาวคือ ครอบครัวมีสภาพแตกแยกหรือบานแตก ยอมทําใหเด็กขาด

ที่พ่ึงทางใจ ทําใหไมมีความสุข มีผลใหเด็กประพฤติผิดไดงาย  จากผลการวิจัยดังกลาวเปนองคประกอบที่

ทําใหนิสิตหญิงไทยมีความกังวลตอสภาพปญหาในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได จึงเกิดความคิด

อยางไตรตรองเปนอยางมากกอนที่จะตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานในอนาคตได 

   ดังนั้นสรุปไดวา สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธทางบวกกับ

การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

               1.4  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธทางบวกกับการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มี 

ความสัมพันธดีกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม ท้ังนี้เพราะ

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  หมายถึง การปฏิบัติตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทย

ที่ยังไมไดแตงงานตอนายจางหรือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตนของนายจางหรือผูบังคับบัญชาตอนิสิต
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เพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ การปฏิบัติตนของนิสิตตอนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา ไดแก  การใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ ปฏิบัติ

ตนอยางเหมาะสม และ รับผิดชอบตองานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดรับมอบหมายใหทํา ทั้งภายใน

และภายนอกที่ทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน การปฏิบัติตนของนายจาง

หรือผูบังคับบัญชาตอนิสิต  ไดแก  การใหความเปนกันเอง การใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวซึ่งอาจเกี่ยวของ

กับการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานในอนาคตและเรื่องการทํางาน การดูแลเอาใจใสและ

ใหความรัก  ความหวงใย   การใหอภัยและการตักเตือนใหกระทําในส่ิงที่เหมาะสม เนื่องจากลักษณะ

สําคัญของสัมพันธภาพระหวางบุคคล มีการพ่ึงพากันและกัน (Interdependence) ทั้ง 2 ฝายที่เกี่ยวของ

กัน จะมีลักษณะพึ่งพากันและกันในการที่จะสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธขึ้นมาเพื่อสนองตอบ

จุดมุงหมายของตัวเอง และรวมกันทั้ง 2 ฝาย ทั้งนี้ โดยพฤติกรรมที่แสดงออกจะมีอิทธิพลและไดรับอิทธิพล

จากทั้ง 2 ฝาย ที่เกี่ยวของกันในลักษณะการพึ่งพากันหรือการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่ ศรีรัตน บุญอริยะ 

(2538: 15) ไดใหความหมายของคําวาผูบังคับบัญชาหมายถึง บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งหรือยกยองใหเปน

หัวหนาที่มีความรูความสามารถและมีอิทธิพลในการจูงใจใหคนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการของ

ตนดวยความเต็มใจอันเปนผลทําใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน จากเอกสาร

ดังกลาวอาจสามารถสรุปไดวา หากนายจางหรือผูบังคับบัญชา มีสัมพันธภาพกับพนักงานดี สามารถรับ

ฟงความคิดเห็นตาง ๆ และเขาใจถึงความถนัดของพนักงานแตละคน ก็จะสามารถจัดสรรคงานใหเหมาะ

กับความสามารถของแตละคน ( put the right man , put the right job ) ทําใหพนักงานทํางานไดอยาง

เต็มความสามารถ มีความสุขปราศจากความคับของใจ เปนที่ทราบกันดีแลววา การปฏิบัติงานของ

พนักงานนั้นตองใชเวลาสวนใหญในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน ซ่ึงการติดตอสัมพันธนั้นตองเกี่ยวของกับ

บุคคลหลายฝาย หลายคนในเวลาเดียวกัน การไดรับมอบหมายงานที่เหมาะสมยอมทําใหการพบปะติดตอ

ประสานงานราบรื่น ทําใหพนักงานมีสุขภาวะจิตที่ดี ยอมอยากจะปฏิสังคมกับผูคน ทําใหเกิดการพัฒนา

สัมพันธภาพไปในรูปแบบอื่น ๆ ได  ซึ่งสอดคลองกับ สุพัฒนา เดชาดิวงศ ณ อยุธยา (2541: 31) ที่ให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูที่มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับบุคคล

และมีความสามารถ การจัดการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม ไดแก เครื่องอํานวยความสะดวก เครื่อง

อํานวยความสุขที่สงผลตอการทํางานที่ดี เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบายควรใหบุคลากรในหนวยงานมีสวน

รวม มีการนําขอมูลจากสภาพจริงมากําหนดเปนนโยบาย การมอบหมายงานและการสั่งการตองชัดเจน

เหมาะสมกับความรู ความสามารถ เหมาะสมกับกําลัง มอบหมายงานแลวตองติดตามดูแลคอยใหความ

ชวยเหลือ ยกยองชมเชยเปนการสรางขวัญและกําลังใจในสวนของผูบังคับบัญชา ควรจะตองพัฒนาตนเอง
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ใหเปนคนทันสมัยสามารถบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคนเองกระทําไดโดย

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม การอานหนังสือและเอกสารทางวิชาการที่ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารงาน

เทคนิค และแนวทางปฏิบัติงานใหมๆ การเขาสมาคมรวมกิจกรรมตางๆ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานเพื่อ

หาประสบการณ นอกจากนี้ควรปรับปรุงดานสุขภาพอนามัยและความสัมพันธกับบุคคลอื่นใหดีอยูเสมอ 

ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาตนเองและเปนที่เคารพศรัทธาของผูอยูใตบังคับบัญชา สรุปไดวา สัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลในการปฏิบัติงานของพนักงานกับนายจางหรือผูบังคับบัญชานั้น ประกอบดวยปจจัยตางๆ 

ไดแกบุคลิกภาพ สัมพันธภาพภายในครอบครัว บรรยากาศในการปฏิบัติงาน รวมถึงสัมพันธภาพที่เกิด

ขึ้นกับบุคคลตางๆ ในขณะปฏิบัติงานดวย  

                 ดังนั้นสรุปไดวา  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ

ทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  

            1.5  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธทางบวกกับ การ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทย

ที่มความสัมพันธดีกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน   มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ

สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  การปฏิบัติตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่

ยังไมไดแตงงานตอเพื่อนและเพื่อนรวมงานที่แสดงออกตอกันทั้งภายในและภายนอกที่ทํางานเพื่อใหเกิด

ความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความหวงใย

ใกลชิดสนิทสนม การรูจักใหและการยอมรับ เคารพในสิทธิของเพื่อนและเพื่อนรวมงาน และการรวมทํา

กิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน   ดังที่ อารโนต (Arnold, 1980: 297-298) กลาววา สัมพันธภาพในหนวยงานเปน

แหลงสําคัญทั้งในดานสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ หรือทําใหเกิดความเครียดในการ

ทํางานในการทํางานบุคคลตองมีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง

ผลของความสัมพันธนี้จะมีผลตอความรูสึกของบุคคล เมื่อส้ินสุดเวลาทํางานในแตละวัน การปรับตัวมี

สัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนรวมงานจึงทําใหนิสิตมีสุขภาพจิตในแตละวันดี สอดคลอง กับ แซสส (Sasse. 

1975: 115-117)ที่กลาววา สัมพันธภาพกับผูอ่ืนมิไดเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติสัมพันธภาพจะเจริญหรือมีความ

มั่นคงขึ้นอยูกับบุคคลและความสัมพันธของบุคคล ดังนั้นการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นจึงเปน

พ้ืนฐานของกระบวนการพัฒนาความรูสึกและการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล. การสรางสัมพันธภาพกับ

บุคคลอื่นจึงไมควรคาดหวังที่จะใหคนอื่นคิด และปฏิบัติเหมือนเรา ขณะเดียวกันเราก็ไมจําเปนตองคิดหรือ

ปฏิบัติเหมือนคนอื่นๆ เราตองพยายามเขาใจ เปดใจกวาง และระลึกวาความเปนคนแตละบุคคลจะตอง

ไดรับความเคารพนับถือ ควรมีทัศนคติท่ีดีตอบุคคลอ่ืน มีความอดทนในการอยูรวมกับบุคคลอื่น จาก
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เอกสารดังกลาวอาจสรุปไดวา การมีการปรับตัวกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงานในแตละวันใหมีสัมพันธภาพที่ดี

ตอกัน เปนการฝกการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค ผูที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนและเพ่ือนรวมงานที่ดีจึงมี

ความสุขที่จะอยูรวมกับผูอ่ืน ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานมากขึ้นดวย ลักษณะดังนี้

ยอมและสอดคลอง กับ เดวิช (ชมนุช บุญสิทธิ์, 2541: 15 ; อางอิงจาก Davis. 1967) ที่กลาววา บุคคลมี

ความแตกตางกัน บุคคลโดยทั่วไปนั้น ถาพิจารณาอยางผิวเผินแลวจะเห็นวาเหมือนๆ กันหมด แตที่จริง

แลวบุคคล แตละคนมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว นั่นคือ แตละคนจะแตกตางไปจากคนอื่นในเร่ืองจิตใจ 

สติปญญา เศรษฐกิจ ครอบครัว วัฒนธรรม เกียรติยศ ช่ือเสียง ความเชื่อถือ ตลอดจน ศาสนาที่นับถือ 

ความไววางใจ ความสามารถในการไววางใจผูอ่ืน เปนการแสดงถึงความเชื่อมั่นวาจะไมมีใครปฏิเสธ หรือ

ทําใหเราเสียความรูสึก ความไววางใจในที่นี้ หมายถึง การที่เราคาดหวังวาบุคคลอ่ืนจะใหการยอมรับและ

สนับสนุน ความไววางใจจะเริ่มระหวางสองระยะแรกของวงลอสัมพันธภาพ กลาวคือ ขณะสรางสาย

สัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูสึก ความไววางใจ จะมีสวนสําคัญและเปนตัวชี้วา วงลอสัมพันธภาพจะเดิน

ไปทางใด   

                ดังนั้นสรุปไดวา  สัมพันธภาพระหวางนิสิตเพื่อนและเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธทางบวกกับ

การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

               1.6 ระดับเงินเดือน (รายได) มีความสัมพันธทางบวกกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวานิสิตหญิงไทยที่มีระดับเงินเดือนรายไดดี มีการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม    ทั้งนี้เพราะจากทฤษฎีความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษย ตาม

แนวคิดของมาสโลว (ชมพูนุช  สิริพรพมภัทร. (2539) อางอิงจาก Maslow (1970).) กลาววา มนุษยมีความ

ตองการอยูทั้งสิ้น 5 ขั้น ไดแก ความตองการทางสรีระ  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  ความตองการ

เปนสมาชิกกลุมและความรัก  ความตองการเห็นคุณคาในตนเอง  และความตองการเขาใจตนเองอยาง

แทจริง จากเอกสารดังกลาวจะเห็นไดวา การตองการความรักอยูขั้นที่ 3 ซึ่งเปนขั้นถัดมาจากความตองการ

ทางสรีระ  ความตองการความมั่นคงปลอดภัย เมื่อบุคคลมีระดับเงินเดือนรายไดดีมากซึ่งผานขั้นแรกและ

ขั้นที่ 2 มาแลวยอมตองการขั้นที่สาม ตามแนวคิดนี้  ซ่ึงหากไมไดรับการตอบสนองจะทําใหบุคคลนั้นเกิด

ความรูสึกมีปมดอย ออนแอ ชวยเหลือตนเองไมได แตหากเมื่อไดรับการตอบสนองดานนี้เพียงพอแลว ก็จะ

นําไปสูความความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง มีความเขมแข็ง มีความสามารถเพียง

พอที่จะกระทําสิ่งตาง ๆ รูสึกวาตนเองมีประโยชนและมีความสําคัญตอโลก  การที่บุคคลมีระดับเงินเดือนดี

มาก มีความสะดวกและความเปนไปไดที่จะใหมีการแตงงานเกิดขึ้น  (Feasibility  of  Marriage)  ซ่ึงจะถูก

กําหนดโดยเงื่อนไขทางการเงิน ยอมตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานมาก เพื่อเขาสูกระบวนการที่ทําใหการมี
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เพศสัมพันธของมนุษยเปนเรื่องที่ถูกตองเหมาะสมและดีงามจึงเปนเร่ืองเหมาะสม  ดังที่ นิยพรรณ   

วรรณศิริ (2528: 59) กลาวถึงการสมรสในความหมายทางมานุษยวิทยาวา คือ การที่ชายและหญิงมี

ความสัมพันธทางเพศกันโดยมีพิธีกรรมเปนกลไก  ประกาศใหสังคมรับรูและยอมรับการมีเพศสัมพันธ  เพ่ือ

ประกันความเปนปกแผนของครอบครัวที่เกิดตามมาหลังการสมรส  การสมรสเปนรูปแบบทางวัฒนธรรม  

เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  โดยเฉพาะเปนเรื่องของความศิวิไลซในการสมสู  ซึ่งทํา

ใหมนุษยมีการสมสูตางไปจากสัตวอยางเห็นไดชัด 

              ดังนั้นสรุปไดวา  ระดับเงินเดือน(รายได) มีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย 
  2. องคประกอบที่มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มี 1 องคประกอบ ไดแก บุคลิกภาพ (X4) อภิปรายผลไดดังนี้   

  2.1 บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มีบุคลภาพแบบบี มีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานเหมาะสม   ท้ังนี้เพราะหญิงไทยที่มีบุคลิกภาพแบบ บี ไดแก บุคลิกภาพของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่

ยังไมไดแตงงานที่คอนขางเฉื่อยชา จิตใจเยือกเย็น ทํางานไปเรื่อยๆ ไมหวังผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน ไมชอบ 

ฝาฟนอุปสรรคตางๆ อดทนและรอคอยได  ซ่ึงบุคลิกภาพดังกลาวทําใหนิสิตหญิงไทยสามารถใชเวลาใน

การคิดไตรตรองที่จะตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานอยางรอบคอบ  ไมรีบรอน สามารถอดทนรอจนกวาจะพบ

บุคคลที่พึงพอใจได 

                    ดังนั้นสรุปไดวา  บุคลิกภาพ มีความสัมพันธทางลบกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย 

 

    3. องคประกอบที่ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย มี  

5 องคประกอบ  ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (X3) อัตมโนทัศน(X5) การรับรูคุณคาในตัวเอง 

(X6) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน (X7) และ ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว (X9) อภิปรายผลได

ดังนี้  

  3.1 ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย แสดงวา นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะนิสิตหญิงไทยบางคนคิดวาครอบครัวมีฐานะดีอยูแลว ไม
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จําเปนที่จะตองพึ่งพาผูอ่ืนในการดํารงชีวิต  จึงไมสนใจมากนักที่จะตองแตงงานถาไมพบคนที่ถูกใจอยาง

แทจริง   จึงตองใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

                         นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไมเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะนิสิตหญิงไทยบางคนมีความตองการความรัก ความเปนเจาของตาม

แนวคิดทฤษฎีของมาสโลว ในความตองการขั้นที่ 3 :ในขณะที่ครอบครัวมีฐานะดีนั้นเปนความตองการขั้นที่ 

1 ตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว  ซ่ึงเม่ือบรรลุความตองการขั้นที่ 1  แลวก็แสวงหาความตองการขั้นที่ 3  

ตอไป  จึงอาจมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยไมเหมาะสมไดเพียงเพ่ือใหมีความรักและ

คูครองที่ถูกใจ  โดยไมไดใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  

                         ดังนั้นสรุปไดวา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

             3.2  อัตมโนทัศน ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของฃหญิงไทย 

แสดงวา นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีอัตมโนทัศนดี  มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะอัต

มโนทัศน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่มีตอตนเองในดานตางๆ 

ไดแก ดานรางกาย ดานความสามารถ และดานสังคม ดังนี้  ดานรางกาย ไดแก ความรูสึกนึกคิดของนิสิต

ซ่ึงเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่มีตอตนเองในดานรูปรางหนาตา น้ําหนัก สวนสูง บุคลิกลักษณะตางๆ 

และการแตงกาย  ดานความสามารถ ไดแก ความรูสึกนึกคดิของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่มี

ตอความสามารถของตนเองในดานกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   และดานสังคม ไดแก 

ความรูสึกนึกคิดของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่มีตอการประเมินคาตนเองในดานการเปนที่

ยอมรับของบุคคลอื่น ในการดําเนินชีวิตประจําวัน   ซึ่งความรูสึกนึกคิดเปนทางบวก  คือพึงพอใจในคนเอง

จึงคิดวาถาจะตองแตงงาน  ควรไตรตรองอยางรอบคอบเสียกอน  ไมควรรีบรอนเพราะอาจทําใหมีชีวิตการ

แตงงานที่ลมเหลวได 

                        นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีอัตมโนทัศนดี  มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไมเหมาะสม  

ทั้งนี้เพราะการที่ นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีอัตมโนทัศนดี เปนความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงเปนความ

ตองการขั้นที่ 4 ตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว (1970). แตการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  เปนความ

ตองการความรัก ความเปนเจาของตามแนวคิดทฤษฎีของมาสโลว ในความตองการขั้นที่ 3 ซ่ึงนิสิต

หญิงไทยบางคนตองการไดรับการตอบสนองในความตองการขั้นที่ 3  เสียกอนจึงจะไปแสวงหาความ

ตองการในขั้นที่ 4 ตอไป  ดังนั้น  นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีอัตมโนทัศนดี จึงอาจมีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไมเหมาะสมได  
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   ดังนั้นสรุปไดวา อัตมโนทัศน ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย 

             3.3 การรับรูคุณคาในตัวเอง ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ 

หญิงไทย  แสดงวา นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีการรับรูคุณคาในตัวเองดี มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน

เหมาะสม  ทั้งนี้เพราะการรับรูคุณคาในตัวเอง หมายถึง  ความรูสึกที่นิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมได

แตงงานที่มีตอตนเองในทางที่ดี  มีความเขาใจตนเอง  มีอํานาจในการควบคุมตนเอง  มีความรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง  มคีวามสามารถ  มีคุณคาที่จะทําอะไรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเอง  

จึงตองใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

                         นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีการรับรูคุณคาในตัวเองดี   มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไม

เหมาะสม  ทั้งนี้เพราะดวยหตุผลที่คลายคลึงกับอัตมโนทัศน  การที่ นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีการรับรู

คุณคาในตัวเองดี   เปนความภาคภูมิใจในตนเอง   :ซ่ึงเปนความตองการขั้นที่ 4  ตามแนวคิดทฤษฎีของ

มาสโลว   แตการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  เปนความตองการความรัก ความเปนเจาของตามแนวคิด

ทฤษฎีของมาสโลว ในความตองการขั้นที่ 3  ซึ่งนิสิตหญิงไทยบางคนตองการไดรับการตอบสนองในความ

ตองการขั้นที่ 3  เสียกอนจึงจะไปแสวงหาความตองการในขั้นที่ 4 ตอไป  ดังนั้น  นิสิตหญิงไทยบางคนที่มี

การรับรูคุณคาในตัวเองดี จึงอาจมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไมเหมาะสมได  

                         3.4  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทย แสดงวา นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานมาก    มีการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน  หมายถึง ความมุงมั่น

ของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่ปรารถนาจะทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตาม

มาตรฐานอันสูงสุดหรือเปนไปตามที่ผูบังคับบัญชาวางไวในการทํางาน โดยที่บุคคลนั้นไดใชความพยายาม

อยางเต็มที่ เมื่อมีอุปสรรคก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอ  ดังนั้น  นิสิตหญิงไทยบางคนที่ปรารถนาจะทํา

พฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามมาตรฐานอันสูงสุด   ยอมใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเปนอยาง

มากในการตดัสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

                          นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานมาก มีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไมเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะนิสิตหญิงไทยบางคนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางานมาก  คิดวา

การ ที่ปรารถนาจะทําพฤติกรรมใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตองใชความพยายามอยางเต็มที่ และเมื่อมี

อุปสรรคก็คิดหาทางแกไขโดยไมยอทอได  ดังนั้น  จึงอาจไมใชความคิดอยางมีวิจารณญาณในการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  เพราะไมกลัวความลมเหลวนั่นเอง 
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     ดังนั้นสรุปไดวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการทํางาน ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย 

               3.5  ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจเลือกที่จะ 

แตงงานของหญิงไทย แสดงวา นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมาก มีการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม  ทั้งนี้เพราะภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว หมายถึง งานหรือส่ิง

ที่นิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  ตองปฏิบัติ และรับผิดชอบตอสมาชิกในครอบครัวในแตละเดือน 

ไดแก การดูแลสมาชิกในครอบครัว ประกอบดวย การดูแล บิดามารดา สามีภรรยา บุตรธิดา ญาติพ่ีนอง 

และการรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในครอบครัว ไดแก คาบาน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท  และคาอาหาร  

ดังนั้น  นิสิตหญิงไทยบางคนยอมใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงาน  เพราะผูที่จะแตงงานดวยอาจไมพอใจหรือไมสามารถทนรับภาระตาง ๆ ดังกลาวขางตนได  ซ่ึง

อาจทําใหชีวิตสมรสลมเหลวจนอาจเกิดการหยารางในอนาคตได 

                          นิสิตหญิงไทยบางคนที่มีภาระความรับผิดชอบตอครอบครัวมาก   มีการตัดสินใจเลือกที่

จะแตงงานไมเหมาะสม  ท้ังนี้เพราะนิสิตหญิงไทยบางคนอาจตองการมีครอบครัวเพื่อใหพนจากภาระ

ความรับผิดชอบตอครอบครัวโดยเร็ว   จึงอาจไมไดใชความคิดอยางมีวิจารณญาณเทาใดนักในการ

ตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  หรืออาจตองการแสวงหาบุคคลที่จะมาชวยแบงเบาภาระความรับผิดชอบตอ

ครอบครัวโดยไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได   

           ดังนั้นสรุปไดวา  ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว ไมมีความสัมพันธกับ การตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  

                     4. องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ  .01  มี  5  องคประกอบโดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหา

องคประกอบที่มีอิทธิพลนอยที่สุด   ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา( x11) 

ความคาดหวังของผูปกครอง(x8)  อายุ(X1) การรับรูคุณคาในตัวเอง (X6)และ สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับ

เพื่อนและเพื่อนรวมงาน( x12)  อภิปรายผลไดดังนี้ 

        4.1 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มี

ความสัมพันธดีกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา ทําใหมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสมเปนอันดับ

แรก  ทั้งนี้เพราะสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา  หมายถึง การปฏิบัติตนของนิสิต

ซ่ึงเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอนายจางหรือผูบังคับบัญชาและการปฏิบัติตนของนายจางหรือ
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ผูบังคับบัญชาตอนิสิตเพื่อทําใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการทํางาน ดังนี้ การปฏิบัติตนของนิสิตตอนายจาง

หรือผูบังคับบัญชา   ไดแก  การใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ 

ปฏิบัติตนอยางเหมาะสม และ รับผิดชอบตองานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่ไดรับมอบหมายใหทํา ทั้ง

ภายในและภายนอกที่ทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จลุลวง และเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน การปฏิบัติตนของ

นายจางหรือผูบังคับบัญชาตอนิสิต  ไดแก  การใหความเปนกันเอง การใหคําปรึกษาทั้งเรื่องสวนตัวซึ่งอาจ

เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานในอนาคตและเรื่องการทํางาน การดูแลเอา

ใจใสและใหความรัก  ความหวงใย   การใหอภัยและการตักเตือนใหกระทําในสิ่งที่เหมาะสมดังที่  สุพัฒนา 

เดชาดิวงศ ณ อยุธยา (2541: 31) ที่ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจะตองเปนผูที่

มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับบุคคลและมีความสามารถ การจัดการเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอม ไดแก 

เครื่องอํานวยความสะดวก เครื่องอํานวยความสุขที่สงผลตอการทํางานที่ดี เริ่มตั้งแตการกําหนดนโยบาย

ควรใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวม มีการนําขอมูลจากสภาพจริงมากําหนดเปนนโยบาย การ

มอบหมายงานและการสั่งการตองชัดเจนเหมาะสมกับความรู ความสามารถ  เหมาะสมกับกําลัง 

มอบหมายงานแลวตองติดตามดูแลคอยใหความชวยเหลือ ยกยองชมเชยเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

โดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญยิ่งตอชีวิตหญิงไทยทุกคน 

                  ดังนั้นสรุปไดวา  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกบันายจางหรือผูบังคับบัญชา มีอิทธิพลตอ 

การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยเปนอันดับแรก 

                         4.2  ความคาดหวังของผูปกครอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ 

หญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มีความคาดหวังของผูปกครอง

มาก ทําใหมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสมเปนอันดับที่สอง  ทั้งนี้เพราะความคาดหวังของ

ผูปกครอง  หมายถึง  การรับรูของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงาน  ตอความคิด ความรูสึกของบิดา

มารดาหรือผูปกครอง ตอเปาหมายที่ต้ังไวสําหรับนิสิต ที่บิดามารดาหรือผูปกครองตองการใหเปน ตองการ

ที่จะใหนิสิตประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   บิดามารดาหรือผูปกครองทุกคนตองการให

บุตรสาวไดแตงงานกับคนดี   ซึ่งนิสิตหญิงไทยทราบและตระหนักดีจึงตองใชความคิดอยางมีวิจารณญาณ

เปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  เพราะการที่นิสิตหญิงไทยจะตัดสินใจเลือกใครสักคนมา

เปนคูครอง   หากมีเสียงคัดคานจากคนรอบขาง  หรือสวนใหญแสดงความไมเห็นดวย  นิสิตหญิงไทยนั้น

ยอมเกิดความไมแนใจ  และหากตัดสินใจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปนคูครอง  และพบวามีปญหา

ภายหลัง  อาจทําใหโทษตนเองที่ไมฟงความคิดเห็นจากครอบครัว ซ่ึงบิดามารดาหรือผูปกครองมักคาดหวัง

วานิสิตหญิงไทยจะแตงงานและตั้งครอบครัวใหเปนหลักฐานไดอยางดี จึงจะถือวาประสบความสําเร็จใน
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ชีวิต ดังนั้น อาจสรุปไดวา  อํานาจของความคาดหวังของบิดามารดาหรือผูปกครองเปนอํานาจใหญอยาง

หนึ่งที่ทําใหหญิงไทยตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน   ดังที่    โอภาส  ธรรมวนิช  (2529: 10 – 13)  กลาววา  

การแตงงานจะอยูกันยืดอยางมีความสุขอยูที่การเลือกคูครองอยางถูกตองใกลเคียงกันนับตั้งแตอายุ  

ฐานะ  ความรู  ความสามารถ  ความเชื่อถือ  ศาสนา  รูปรางหนาตา  นิสัยใจคอ  และที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง  

คือ  ผูที่เกี่ยวของ  ญาติพ่ีนองพอแมของแตละฝายตองเขากันได 

  ดังนั้นสรุปไดวา    ความคาดหวังของผูปกครอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานของหญิงไทยเปนอันดับสอง 

  4.3 อายุ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มีอายุมาก ทําใหมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสม

เปนอันดับที่สาม  ทั้งนี้เพราะ การที่คนเราจะตัดสินใจสมรสเมื่อใดนั้น ยอมเกี่ยวของกับปจจัยหลาย ๆ  

อยาง  และอายุก็เปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจสมรส  อายุแรกสมรสของคนเรากับคานิยมนั้นมีความเกี่ยว

กัน  เชน  ในสมัยกอนคนจะสมรสกันเมื่ออายุยังนอย เพราะลักษณะอาชีพทางเกษตรกรรมที่ตองการ

แรงงานมากการสมรสถือวาไดแรงงานมาเพิ่มในครอบครัวของตน  ในปจจุบันการศึกษาขยายตัวสูงขึ้น  

ภาวะทางเศรษฐกิจที่เรงรัดตัวมากขึ้น   ดังนั้นชายและหญิงจึงยืดระยะเวลาในการสมรสออกไป  

      ผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุวิทย รุงวิสัย (2531: 77 - 92) ที่

ศึกษาทัศนคติตอการเลือกคูครองของหนุมสาว กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาสถาบันครอบครัว 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกา 2528 ผลการศึกษาพบวา หญิงมีอายุที่เหมาะสมแกการแตงงานคือ อายุ 24 ป 

สวนชวงอายุที่ควรแตงงานในระดับรองลงมาไดแกอายุ 27 ป และชายควรแตงงานเมื่ออายุ 30 ป 

  ดังนั้นสรุปไดวา   อายุ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทยเปน

อันดับที่สาม 

            4.4 การรับรูคุณคาในตัวเอง มีอิทธิพลทางลบตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มีการรับรูคุณคาในตัวเองนอย ทํา

ใหมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสมเปนอันดับที่ ส่ี  ทั้งนี้ เพราะ การรับรูคุณคาในตัวเอง    

หมายถึง  ความรูสึกที่นิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานที่มีตอตนเองในทางที่ไมดี  มีความเขาใจ

ตนเองนอย  มีอํานาจในการควบคุมตนเองนอย  ไมมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง  คิดวาตนเองไมมี

ความสามารถ  ไมมคุีณคาที่จะทําอะไรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเอง  จึงตองใชความคิด

อยางมีวิจารณญาณเปนอยางมากในการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน ดังที่ โรเซนเบอรก ( Rosenberg.  

1979: quote in Babladelis. 1984: 172 – 175 )  กลาววา  ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  เปนกุญแจ
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สําคัญในการนําไปสูความตองการของบุคคลอื่นดวย  และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล  เนื่องจาก

บุคคลประเมินตนเองเปนเชนไร  จะสงผลใหมีพฤติกรรมเชนนั้น  

  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ ทวีศักดิ์ ถิระบัญชาศักดิ์ (2543: 80) 

ศึกษาความคิดเห็นตอการคบเพื่อนตางเพศ การเลือกคูครองและการสมรสของนักเรียนนายรอยตํารวจ ผล

การศึกษาพบวาเกณฑการตัดสินใจที่นักศึกษาใชในการเลือกคูครองมากที่สุดคือ ความประพฤติและนิสัยดี 

รองลงมาคือ การมีความรักความเขาใจซึ่งกันและกัน 

  ดังนั้นสรุปไดวา    การรับรูคุณคาในตัวเอง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน

ของหญิงไทยเปนอันดับที่ส่ี  

           4.5 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา นิสิตหญิงไทยที่มี

สัมพันธภาพดีกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน  ทําใหมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานเหมาะสมเปนอันดับที่หา  

ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย  ท้ังนี้เพราะสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน  หมายถึง  การ

ปฏิบัติตนของนิสิตซึ่งเปนหญิงไทยที่ยังไมไดแตงงานตอเพ่ือนและเพื่อนรวมงานที่แสดงออกตอกันทั้ง

ภายในและภายนอกที่ทํางานเพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอกัน ไดแก การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ความหวงใยใกลชิดสนิทสนม การรูจักใหและการยอมรับ เคารพในสิทธิของ

เพื่อนและเพื่อนรวมงาน และการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยกัน   ดังที่ อารโนลด (Arnold, 1980: 297-298) 

กลาววา สัมพันธภาพในหนวยงานเปนแหลงสําคัญทั้งในดานสนับสนุนใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

หรือทําใหเกิดความเครียดในการทํางานในการทํางานบุคคลตองมีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงานและผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงผลของความสัมพันธนี้จะมีผลตอความรูสึกของบุคคล เมื่อส้ินสุดเวลา

ทํางานในแตละวัน การปรับตัวมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนรวมงานจึงทําใหนิสิตมีสุขภาพจิตในแตละวันดี 

สอดคลอง กับ แซสส (Sasse. 1975: 115-117)ที่กลาววา สัมพันธภาพกับผูอ่ืนมิไดเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ

สัมพันธภาพจะเจริญหรือมีความมั่นคงขึ้นอยูกับบุคคลและความสัมพันธของบุคคล ดังนั้นการสราง

ความสัมพันธกับบุคคลอื่นจึงเปนพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาความรูสึกและการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคล.   การมีการปรับตัวกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานในแตละวันใหมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนการฝก

การอยูรวมกับผูอื่นอยางสรางสรรค ผูที่มีสัมพันธภาพกับเพื่อนและเพ่ือนรวมงานที่ดีจึงมีความสุขที่จะอยู

รวมกับผูอ่ืน ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานมากขึ้นดวย  ดังที่    ฟริเบิรก (มณี ดีประสิทธิ์

, 2541 : 28 ; อางอิงจาก Friberg ; 1983) กลาววาสัมพันธภาพระหวางบุคคลเพื่อการอยูรวมกัน การ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมมนุษยจะตองมีความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ อยางนอยก็กลาวไดวาทุกคนตองมีเพื่อน จะ
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เห็นไดวาในการดํารงชีวิตอยูรวมกันนั้น นาจะนับตั้งแตสังคมหนวยเล็กสุดไปจนถึงสถาบันองคการหรือ

ประเทศ หรือโลกก็ตามลวนแลวแตตองอาศัยสัมพันธภาพที่ดีเทานั้นจึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุขได  

การที่สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานดี ยอมหมายถึงการที่สัมพันธภาพจะยืดยาวได 

ถาสนองความตองการและกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันทั้งสองฝาย การหวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืนซึ่ง

อาจแสดงออกโดยการพูดหรือกระทํา อาจพูดปลอบใจ แสดงความหวงใย ใหความชวยเหลือ จะสราง

สัมพันธภาพใหแนนฟนยิ่งขึ้น  

  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ (ศิริรัตน ผุดผอง, 2540: 24) 

ผลการวิจัยพบวา   การสรางสัมพันธภาพนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เริ่มมาตั้งแตแรกเกิดถึงชวงสุดทาย

ของชีวิต บุคคลจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวดานตางๆ ของชีวิตสวนหนึ่งขึ้นอยูกับดานสัมพันธภาพ 

บางคนแมจะมีความรูดี แตมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกในรูปแบบที่ไมเหมาะสม กอให เกิด

สัมพันธภาพที่ไมดีตอกัน ทําใหมีปญหาในการดํารงชีวิต เกิดความอึดอัด ไมสบายใจ ขาดความมั่นใจ จึง

หลีกหลบจากสังคมหรือประสบกับความลมเหลวในชีวิตได   

  ดังนั้นสรุปไดวา   สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย เปนอันดับท่ีหา  ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย   

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
               ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางให คณะผูบริหาร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษา   

และผูปกครองไดทราบขอมูลเพ่ือพิจารณา สามารถนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาวางแผน

พัฒนา หรือหาวิธีการในการสงเสริมใหหญิงไทยที่ยังไมแตงงาน อายุต้ังแต 22 – 45 ป จากนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา  2552 มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานได

เหมาะสม    โดยนําองคประกอบที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย   มี  

5 องคประกอบโดยเรียงลําดับจากองคประกอบที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาองคประกอบที่มีอิทธิพลนอย

ที่สุด  ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา    ความคาดหวังของผูปกครอง  อายุ 

การรับรูคุณคาในตัวเอง และ สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะใน

การนาํผลการวิจัยไปใช ดังตอไปน้ี 

 1.1 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา สามารถพยากรณการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  เปนอันดับแรก   ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย ครูแนะแนว 
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ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ควรศึกษาแนวทางเพี่อจะพัฒนาใหนิสิตหญิงไทยมีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยหาตัวแบบบุคคลที่เปนตัวอยาง   หรือคูสมรสที่ประสบความสําเร็จในชีวิต

สมรสมานําเสนอสงเสริมการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานที่เหมาะสม 
                      1.2 ความคาดหวังของผูปกครอง สามารถพยากรณสามารถพยากรณการตัดสินใจเลือกที่

จะแตงงานของหญิงไทย  เปนอันดับที่สอง   ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย  ครูแนะแนว

ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ควรศึกษาแนวทางเพี่อจะพัฒนาใหนิสิตหญิงไทยมีการตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยใหบรรลุตามที่ผูปกครองตั้งความคาดหวังไว ความคาดหวังของผูปกครอง

มีอิทธิพลตอนักเรียนในบรรยากาศของการดูแล เอาใจใส และการสรางความสัมพันธที่ดีตอนิสิตหญิงไทย   

ดังนั้นผูปกครองจึงควรบอกใหนักเรียนใหรับรูถึงสิ่งที่ตนเองคาดหวังไวกับเขา  ดังนั้น ผูปกครองควร

เสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัวเชิงประชาธิปไตย และแนะนําเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน

และใหกําลังใจนิสิตหญิงไทย ใหมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกันเพื่อสรางสายสัมพันธที่ดีตอกันทั้งที่บานและ

มหาวิทยาลัย วางแผนเพื่อใหประสบผลสําเร็จตามความตั้งใจของนิสิตหญิงไทย และความคาดหวังของ

ผูปกครองตอไป 

                       1.3  อายุสามารถพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย เปนอันดับท่ีสาม   

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย ครูแนะแนว ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ควรศึกษา

แนวทางเพี่อจะพัฒนาใหนิสิตหญิงไทยมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดย การใช

เทคนิคทางจิตวิทยา เชน กลุมสัมพันธ  บทบาทสมมติ ทักษะสื่อสาร เพื่อฝกใหนิสิตมีโอกาสไดทํากิจกรรม

รวมกันอยางสรางสรรค เพื่อจะสามารถปรับตัวกับเพื่อนตางเพศไดอยางถูกตอง ถูกกาละเทศะ รูบทบาท

หนาที่ เมื่อถึงวัยอันควรนิสิตจะสามารถตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไดอยางเหมาะสม ประสบความสําเร็จ

ในการสรางชีวิตครอบครัว   
                       1.4 การรับรูคุณคาในตัวเอง สามารถพยากรณการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของ

หญิงไทย  เปนอันดับที่ส่ี  ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารย ครูแนะแนว ผูปกครอง และผูมีสวน

เกี่ยวของ ควรศึกษาแนวทางเพี่อจะพัฒนาใหนิสิตหญิงไทยมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไดเหมาะสม

ยิ่งขึ้น  โดย การจัดใหมีการทํา group counseling ในหมูนิสิตหญิงไทยบางคนที่มีการรับรูคุณคาในตัวเอง

ดี แตมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไมเหมาะสม เพ่ือที่จะไดมีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานได

เหมาะสมยิ่งขึ้น   
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                  1.5 สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานสามารถพยากรณการตัดสินใจ

เลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย  เปนอันดับที่หา  ซึ่งเปนอันดับสุดทาย   ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัย ผูบริหาร 

คณาจารย ครูแนะแนว ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของ ควรศึกษาแนวทางเพี่อจะพัฒนาใหนิสิตหญิงไทย

มีการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น  โดย จัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน เพื่อให

นิสิตไดเรียนรูที่จะปรับตัวกับสังคมภายนอก ฝกการบําเพ็ญประโยชน  ฝกการสรางมนุษยสัมพันธที่

เหมาะสม เชน การมีน้ําใจ การใหอภัย การขอบคุณหรือขอโทษ การชวยเหลือสังคม เปนตน จากการไดทํา

กิจกรรมชวยเหลือสังคมเหลานี้จะทําใหนิสิตเรียนรูสังคมที่เปนจริงไดดีขึ้น และชวยใหตัดสินใจเลือกที่จะ

แตงงานไดเหมาะสมยิ่งขึ้น   
  
    2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 

                        2.1 ควรศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน กับกลุมตัวอยาง

อ่ืนๆ เชน    นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีภูมิลําเนาตางจังหวัดแลวเขามาศึกษาตอ/ทํางานใน

กรุงเทพมหานคร   นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศกึษาในมหาวิทยาลัยเอกชน  เปนตน 

   2.2 ควรศึกษาองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน อื่นๆ ที่นาจะมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน เพิ่มเติมนอกเหนือจากองคประกอบที่ศึกษาแลวครั้งนี้ เชน 

ความคาดหวังของสังคมตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน ทัศนคติตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  

และ ลักษณะของครอบครัว หรือรูปแบบในการเลี้ยงดูที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน  เปนตน 

    2.3 ควรนําองคประกอบที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงานของหญิงไทย     

ไดแก  สัมพันธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา การรับรูคุณคาในตัวเอง และ สัมพันธภาพ

ระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงานไปพัฒนาเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา เพ่ือ

พัฒนาการตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน   เชน กลุมสัมพันธ เทคนิคแมแบบ บทบาทสมมติ เปนตน 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที่  1 ขอมูลสวนบุคคล    
 

 กรุณากรอกแบบสอบถามใหสมบูรณครบทุกขอ  เพราะคําตอบของทานทั้งหมดมีความสําคัญกับ

งานวิจัยเปนอยางยิ่ง  คําตอบใดที่ไมทราบหรือตอบไมไดโปรดระบุไวดวย  ( การใหตําตอบในบางขอนั้นจะมี

มากกวา  1 คําตอบ ) 

 

1. เพศ 

 (   )   หญิง 

2. อายุ................................ป 
3. สถานภาพสมรส 

   (   )    โสด   

   (   )    แตงงานแลว 

4. รายไดของนิสิต ( รวมรายไดทุกทาง )……………………….บาทตอเดือน 

 5.   รายไดเฉลี่ยโดยรวมของครอบครัวตอเดือน )……………………….บาทตอเดือน 
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ตอนที ่2   แบบสอบถามบุคลิกภาพ 
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 
 
ที ่

ขอคําถาม 

จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1  เมื่ออยูในกลุมเพื่อนนิสิตรูสึกลําบากในการที่

ตองหาเรื่องตางๆ ขึน้มาสนทนา 

     

2 นิสิตชอบทาํงานเปนทีม      

3 นิสิตชอบพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ       

4 นิสิตชอบติดตอประสานงาน      

5  นิสิตชอบเขารวมกิจกรรมของทางมหาวทิยาลัย      

6  นิสิตยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน      

7 นิสิตไมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางของเพื่อน      

8 นิสิตมักวิตกกงัวลวาเพื่อนๆจะไมชอบตน      

9  นิสิตพยายามไมครุนคิดถึงความผิดพลาดใน

อดีตและพยายามแกไขใหดีขึ้นอยูเสมอ 

     

10 นิสิตสามารถรวมงานกับเพื่อนทีไ่มคอยสนทิได

อยางราบรื่น 

     

11 นิสิตมักปรับตวัใหเขากับเพื่อนอยูเสมอ      

12 นิสิตมักเงียบขรึม ไมคอยพูดคุยกับใคร      

13 นิสิตมักใจลอย นั่งคิดถึงเรื่องราวตางๆเพียงลําพัง      
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ตอนที่ 3   แบบสอบถามอัตมโนทัศน   
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

จริงที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตมากทีสุ่ด 

จริง   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตมาก  

จริงบาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตบางไมตรงบาง  

จริงนอย  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตนอย  

จริงนอยที่สุด  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกบัขอเท็จจริงของนิสิตนอยทีสุ่ด  

 

ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย

ที่สุด 

 

1 

ดานรางกาย 
นิสิตมีลักษณะทาทางดี 

     

2 นิสิตพอใจในรูปรางของตนเอง      

3 นิสิตมีรูปรางหนาตาด ี      

 4 นิสิตแตงกายไดเหมาะสมกบัรูปราง       

 5 นิสิตยืน เดิน นั่ง ไดสงา       

6 นิสิตแตงกายไดเหมาะสมกบักาลเทศะ      

7 นิสิตมีรางกายแข็งแรง      

8 

 

มีบางสวนของรางกายที่นิสิตพยายาม

ปกปดไมตองการใหคนอืน่เห็น 

     

9 นิสิตดูดีไมวาจะใสชุดอะไร      

10 

 

เมื่อนิสิตสองกระจก ทานพอใจตัวตนที่

ทานเปน 
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11 

 

นิสิตไมคอยพถิีพิถันเรื่องเสื้อผาเครื่อง

แตงกาย 

     

12 นิสิตมีรูปรางทีไ่มดี      

 

13 

ดานความสามารถ 
นิสิตสามารถจดจําสิ่งตางๆไดแมนยาํ 

     

14 นิสิตเปนคนทาํงานเกง      

15 นิสิตสามารถเปนผูนาํได      

16 นิสิตประหมาเมื่อตองพูดตอหนาคน

มากๆ 

     

17 นิสิตกลาแสดงความคิดเห็นเรื่องตางๆ      

18 ไมวาจะทําอะไรนิสิตมักจะประสบ

ความสาํเร็จ 

     

19 เมื่อพบอุปสรรคนิสิตมักทอแทและ

ลมเลิกสิ่งที่จะทํา 

     

20 นิสิตรูสึกวาตนเองสามารถทําประโยชน

ใหกับผูอ่ืนได   

     

21 นิสิตสามารถพูดตอหนาคนมากๆ ได

อยางมั่นใจ 

     

 

22 

ดานความสังคม 
นิสิตมีเพ่ือนมาก 

     

23 นิสิตรูสึกวาตนเองขาดลักษณะการเปน

ผูนํา หรือหัวหนา 

     

24 นิสิตไดรับความรวมมือในการทํางาน

จากทุกๆคน 

     

25 นิสิตคิดวาคนรอบขางชอบนสัิยของทาน       

26 นิสิตมักหงุดหงิดกับคนรอบขางเมื่อ

ไมไดรับการยอมรับ 
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27 นิสิตเปนคนที่เพ่ือนไววางใจ      

28 นิสิตรูสึกวาถกูเพื่อนละเลยเกือบ

ตลอดเวลา 

     

29 ทุกคนจะรูสึกสนุกสนานเมื่ออยูใกลนิสิต      

30 บอยครั้งที่นิสิตรูสึกวาตนเองถูกทอดทิ้ง      
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามการรบัรูคุณคาในตวัเอง 
คําชี้แจง ใหนสิิตอานขอความแลวโปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1 โดยรวมๆ แลวนิสิตพอใจในตัวเอง      

2 ผูปกครองภูมิใจในตัวนิสิต      

3 นิสิตเปนคนราเริงแจมใส      

4 นิสิตมีความสามารถดีเทาๆกับคนอื่น      

5 นิสิตเปนคนที่สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี      

6 ไมวานิสิตไปทีใ่ดก็มีแตคนทกัทาย      

7 นิสิตเปนคนที่เชื่อถือได      

8 นิสิตมีความรูสึกที่ดีตอตัวเอง      

9 นิสิตเปนที่รักใครของผูอื่น      

10 นิสิตมีความมานะพยายามมุงมั่นเพื่อ

ความสาํเร็จ 

     

11 ถานิสิตตั้งใจทาํอะไรแลวมักจะประสบ

ความสาํเร็จ 

     

12 นิสิตหวังวาจะสรางความนับถือตัวเองได

มากกวาทุกวนันี ้

     

13 นิสิตลําบากใจตอการพูดในที่สาธารณะ      

14 นิสิตไมสามารถทํางานที่ยากได      
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  ที่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

15 นิสิตไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได      

16 เพื่อนๆไมคอยรับฟงความคิดเห็นของนิสิต      

17. นิสิตไมสามารถเปนผูนําในกลุมเพื่อนได      

18. นิสิตเปนคนลกัษณะทาทางไมดีเหมือนคนอื่น      

19. นิสิตมีประโยชนตอครอบครัว      

20 นิสิตมีประโยชนตอสังคม      
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     คําช้ีแจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนสิิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1 นิสิตตั้งใจทํางานเพื่อประสบความสําเร็จ      

2 นิสิตพยายามทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ี

วางไว 

     

3 แมวางานทีไ่ดรับมอบหมายยากมากนิสิตก็

พยายามทาํใหสําเร็จ 

     

4 นิสิตอดทนตอการทาํงานไมวายากลาํบาก

เพียงใด 

     

5 เมื่อไดรับมอบหมายงานทีไ่มชอบ นิสิตก็ต้ังใจ

ทําเพ่ือใหงานออกมาด ี

     

6 นิสิตจะตั้งใจทาํงานอยางเต็มทีแ่มตองทํางาน

รวมกับคนทีไ่มชอบ 

     

7 นิสิตมีความกระตือรือลนในการทาํงาน       

8 เมื่อผลของการทํางานออกมาไมดีนิสิตพยายาม

หาความรูเพิ่มเพื่อความกาวหนาในการทาํงาน 

     

9 เมื่อนิสิตไมเขาใจเรื่องใดจะพยายามคนควา

เพิ่มเติมใหเขาใจโดยไมยอทอ 

     

10 แมเมื่อผลการทํางานยังไมดีพอ นิสิตก็จะ

ขยนัหมั่นเพียรตอไป 

     

  

ตอนที ่5  แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิท์างการทาํงาน 
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ตอนที ่6  แบบสอบถามความคาดหวังของพอแม ผูปกครอง 
      คําชี้แจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนสิิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด  

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1  ผูปกครองคาดหวังวาเมื่อนิสิตเรียนจบจาก

มหาวิทยาลยั จะแตงงานและมีชีวิตครอบครัวที่

ดี 

     

2 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตตองไดทํางานที่มั่นคง      

3 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตไดเขาทํางานใน

หนวยงานทีม่ช่ืีอเสียง 

     

4 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตมีรายไดดี มีเงินเดือน

สูง 

     

5 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตรับราชการ      

6 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตกลับมาทํางานที่

ภูมิลําเนา 

     

7 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตอยูกับทานไปตลอด

ชีวิต 

     

8 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตไดคูครองที่ดีเยี่ยม      

9 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตมีชีวิตครอบครัวที่ดี      

10 ผูปกครองคงเสียใจมากถานสิิตมีชีวิตครอบครัว

ที่ลมเหลว  
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ตอนที่ 7    แบบสอบถามภาระความรบัผิดชอบตอครอบครัว   
      คําชี้แจงใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
จริงที่สุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด  
จริง         หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก  
จริงบาง     หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตบางไมตรงบาง  
จริงนอย    หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย  
จริงนอยท่ีสุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 
ขอ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริงบาง จริงนอย จริงนอย

ที่สุด 

1 นิสิตมหีนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน 

เลี้ยงดูบิดามารดา บุตรธิดา ญาติพ่ีนอง 

     

2 เงินที่ชําระคาใชจายในบานสวนใหญมา

จากรายไดของนิสิต 

     

3 นิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทุกอยาง

ภายในครอบครัว เชน คาบาน คาน้าํ  

คาไฟ  คาโทรศัพท คาอาหาร และคาเลา

เรียนของบุตร 

     

4 นิสิตไมคอยไดใชเวลารวมกับสมาชิกใน

ครอบครัว 

     

5 นิสิตเปนผูรับผิดชอบเรื่องการศึกษาใหแก

สมาชิกในครอบครัว 

     

6 นิสิตใหการชวยเหลือเรื่องคาใชจายของ

ญาติพี่นอง 

     

7 เมื่อสมาชิกในครอบครัวมีภาระหนี้สินใดๆ 

นิสิตจะมีสวนในการรับผิดชอบภาระ

หนี้สินนัน้ๆดวยเสมอ 

     



166 
 
8 สมาชิกในครอบครัวของนิสิต  ชวยกันแบง

เบาภาระคาใชจายในครอบครัว 

     

9 สมาชิกในครอบครัวไมไดชวยนิสิต

รับผิดชอบชําระคาสาธารณปูโภคภายใน

บาน 

     

10 สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนรวมใน

การรับผิดชอบงานบาน 

     

11 นิสิตคิดวาการทํางานบานเปนงานทีห่นกั      

12 นิสิตตองคอยแกปญหาใหแกสมาชกิใน

ครอบครัว 

     

13 นิสิตตองคอยดูแลเร่ืองสุขภาพของสมาชกิ

ในครอบครัว 
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ตอนที่ 8    แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกบัสมาชิกในครอบครวั 
     คําช้ีแจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนสิิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 
 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

 

1 

การปฏบิัติตนของนิสิตตอสมาชิกใน
ครอบครัว 
นิสิตสามารถพูดคุยกับทุกคนในครอบครัวอยาง

สนุกสนาน 

     

2 นิสิตมีความสขุเมื่อไดอยูกับครอบครัว      

3 นิสิตเปนที่รักของทุกคนในครอบครัว      

4 นิสิตพอใจท่ีจะทําใหทกุคนในครอบครัวมี

ความสขุ 

     

5 นิสิตสามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับคนใน

ครอบครัว 

     

 

6 

เมื่อเกิดปญหานิสิตจะคิดถงึครอบครัวเปนสิ่ง

แรก 

     

   7. เมื่อบุคคลในครอบครัวไมสบายนิสิตจะคอยให

กําลังใจดูแลเอาใจใสเสมอ 

     

8. นิสิตกับครอบครัวมักทาํกิจกรรมรวมกนัเสมอ      

   9 นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อสมาชิกในครอบครัว

มีปญหา 
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10 นิสิตรูสึกรําคาญเมื่อสมาชิกในครอบครัวซักถาม

เรื่องสวนตัวของทาน 

11 เมื่อมีปญหานสิิตไมชอบปรึกษาคนในครอบครัว      

12 นิสิตมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว      

13 นิสิตยินดีปฏิบติัตามคําแนะนําของสมาชกิใน

ครอบครัว 

     

14 เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวผิดหวัง นิสิตให

กําลังใจเสมอ 

     

15 

 

นิสิตมักมีเรื่องขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัว

เปนประจํา 

     

16 

 

นิสิตมีสวนรวมรับรูในปญหาที่เกิดขึน้กับสมาชิก

ในครอบครัว 

     

17 

 

นิสิตใหความสนใจเรื่องความเปนอยูของสมาชิก

ในครอบครัวทกุคน 

 

     

18 นิสิตใหความรกัความหวงใยแกสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคน 

     

 

 

19. 

การปฏบิัติตนของสมาชกิในครอบครวัตอ
นิสิต 
ครอบครัวเปนที่พ่ึงของนิสิตเสมอ 

     

20. ครอบครัวเปนกําลังใจใหนิสิตเสมอในทุกเร่ือง      

21. เมื่อเวลานิสิตปวยไขไมสบาย ครอบครัวจะคอย

ดูแลเอาใจใสเสมอ 

     

 22 สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักความหวงใย

ในตัวนิสิต 

     

23 สมาชิกในครอบครัวใหความไววางใจ ท่ีจะ

ปรึกษาปญหากับนิสิต 

     

24 สมาชิกในครอบครัวไมเคยสนใจวานิสิตจะกลับ

บานเวลาใด 
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25 

 

สมาชิกในครอบครัวมักพูดโดยไมสนใจใน

ความรูสึกของนิสิต 

     

26 เมื่อมีปญหาเกิดขึน้ สมาชิกในครอบครัวไมเคย

ปรึกษานิสิต 

     

27 สมาชิกในครอบครัวยอมรับในความสามารถ

ของนิสิต 

     

28 

 

สมาชิกในครอบครัวแสดงความหวงใยนิสิตใน

เรื่องสุขภาพ  

     

29 สมาชิกในครอบครัวแสดงความหวงใยนิสิต ใน

เรื่องการดําเนินชีวิต 

     

30 สมาชิกในครอบครัวสามารถใหคําแนะนาํแก

นิสิตไดเมื่อมีปญหา 

     

31 สมาชิกในครอบครัวเชื่อฟงและปฏิบัติตาม

คําแนะนําของนิสิต 

     

32 สมาชิกในครอบครัวไมเคยทาํใหนิสิตเสียใจ      
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ตอนที ่9   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกบันายจางหรือผูบังคบับญัชา 
     คําชี้แจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหนึ่งที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตบาง  ไมตรงบาง 

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

 

 

1 

การปฏบิัติตนของนิสิตตอนายจางหรือ
ผูบังคับบญัชา 
เมื่อมีปญหาดานการทาํงานนิสิตมักจะนึกถึง

นายจางหรือผูบังคับบัญชา 

     

2 นิสิตเชื่อฟงคําสั่งสอนของนายจางหรือ

ผูบังคับบัญชา 

     

3 นิสิตเดินเลี่ยงเมื่อเจานายจางหรือ

ผูบังคับบัญชาเดินสวนทางมา 

     

4 นิสิตรับผิดชอบตองานหรือเขารวมกิจกรรมทุก

อยางทีไ่ดรับมอบหมายใหทาํ  

     

5. นิสิตใหเกียรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความ

เคารพ   

     

6. นิสิตพยายามปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเจา

นายจางหรือผูบังคับบัญชา 

     

7. นิสิตมักเลี่ยงตองานหรือเขารวมกิจกรรมทีไ่ม

ชอบที่ไดรับมอบหมายใหทาํ  
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  8 การปฏบิัติตนของนายจางหรือ

ผูบังคับบญัชาตอนิสิต 
นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหความสนใจนิสิต

ถึงแมวาฉันทาํงานไมเกง 

     

9 นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหคําชมเชยเมื่อ

นิสิตทาํดี 

     

10 นายจางหรือผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็น

ของนิสิต 

     

11 นิสิตรูสึกวานายจางหรือผูบังคับบัญชามีสวน

ชวยในการทํางานใหดีขึ้น 

     

12 นายจางหรือผูบังคับบัญชายิ้มแยมทกัทายเมื่อ

พบนิสิตนอกเวลาทํางาน 

     

13 เมื่อมีภาระงานที่สําคัญดานการทาํงาน 

นายจางมักจะนึกถึงนิสิตเสมอ 

     

14 นายจางหรือผูบังคับบัญชามักคอยแนะนาํสิ่งที่

ถูกตองเสมอเมื่อนิสิตทาํงานบกพรอง 

     

15 นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาอยาง

เปนกันเองกับนิสิตเสมอ 
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ตอนที่ 10   แบบสอบถามสัมพันธภาพระหวางนิสิตกับเพ่ือนและเพื่อนรวมงาน 
    คําชี้แจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหน่ึงที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนสิิตบาง ไมตรงบาง  

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1 นิสิตสามารถคุยกับเพ่ือนไดทุกคน      

2 นิสิตกับเพื่อนทํากจิกรรมในที่ทาํงานดวยความ

รักสามัคคี 

     

3 เมื่อนิสิตทํางานไมไดเพื่อนทีเ่ขาใจชวยอธบิาย

ให 

     

4 ในการทํางานกลุมนิสิตยอมรับฟงความคิดเห็น

ของเพ่ือน 

     

5 นิสิตมีความสขุเมื่อไดอยูกับเพื่อน      

6 นิสิตเปนที่รักของเพื่อนในที่ทาํงาน      

7 นิสิตกับเพื่อนมักทาํกิจกรรมรวมกันเสมอ      

8 นิสิตเปนที่ปรึกษาใหแกเพื่อนได      

9 นิสิตทาํงานที่ไดรับมอบหมายจากกลุมอยาง

เต็มความสามารถ ดวยความเต็มใจ 

     

10 เพื่อนคอยเปนกําลังใจในการทํางานใหนิสิต

เสมอ 

     

11 เพื่อนมักรับฟงความคิดเห็นของนิสิตเสมอ      

12 เพื่อนมักเอาเปรียบนิสิตเสมอ      
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ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

13 เพื่อนไมชวยเหลือนิสิตเมื่อมีปญหาในการ

ทํางาน 

     

14 เพื่อนและนิสิตมักมีความหวงใยใกลชิดสนิท

สนมกนัเสมอ 
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ตอนที่ 11   แบบสอบถามการตัดสินใจเลือกทีจ่ะแตงงาน  
    คําชี้แจง ใหนิสิตอานขอความแลวโปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขวามือชองใดชองหน่ึงที่ตรงกับ

ขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 

 จริงที่สุด  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมากที่สุด 

 จริง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตมาก 

 จริงบาง  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนสิิตบาง ไมตรงบาง  

 จริงนอย  หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอย 

 จริงนอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกับขอเท็จจริงของนิสิตนอยที่สุด 

ที ่ ขอความ จริง

ที่สุด 

จริง จริง

บาง 

จริง

นอย 

จริง

นอย

ที่สุด 

1 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่คุยสนกุ      

2 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่สามารถทํา

กิจกรรมรวมกนัดวยความรกั 

     

3 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่ใจกวาง      

4 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่รูปราง

หนาตาด ี

     

5 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่รูใจ      

6 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายตามแรงเชียร

ของเพ่ือน 

     

7 นิสิตไมสนใจวาเพื่อนชายจะเปนคนเชนใด ถา

นิสิตรูสึกพอใจที่จะแตงงานดวย 

     

8 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่มีภูมิลําเนา

เดียวกัน 

     

9 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่บิดา-มารดาชอบ      

10 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีฐานะเศรษฐกิจดี      

11 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่นิสิตชอบเทานัน้

โดยไมสนใจความรูสึกของคนรอบขาง 

     

12 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีอายุมากกวา      
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13 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีการศึกษาสูง      

14 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีการทาํงานที่

มั่นคง 

     

15 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีบุคลิกภาพด ี      

16 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่สามารถเขากับ

บิดา-มารดาไดเปนอยางดี 

     

17 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่รับผิดชอบตอ

ครอบครัวได 

     

18 นิสิตจะไมเลือกแตงงานกบัคนที่เห็นแกตัว      
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ภาคผนวก ข 
 คุณภาพเครือ่งมือ 
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ตาราง 5  แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถามบุคลิกภาพ 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม t-test Sig 
(2-tailed) 

1  เมื่ออยูในกลุมเพื่อนนิสิตรูสึกลําบากในการที่ตองหาเรื่องตางๆ ข้ึนมา

สนทนา 
5.134 .000 

2 นิสิตชอบทาํงานเปนทีม 1.745 .103 

3 นิสิตชอบพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ  5.507 .000 

4 นิสิตชอบติดตอประสานงาน 4.514 .000 

5 นิสิตชอบเขารวมกิจกรรมของทางมหาวทิยาลัย 4.514 .000 

6  นิสิตยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 2.631 .020 

7 นิสิตไมรับฟงความคิดเหน็ที่แตกตางของเพื่อน 2.301 .037 

8 นิสิตมักวิตกกงัวลวาเพื่อนๆจะไมชอบตน 2.143 .050 

9 นิสิตพยายามไมครุนคิดถึงความผิดพลาดในอดีตและพยายามแกไขใหดี

ข้ึนอยูเสมอ 
4.514 .000 

10 นิสิตสามารถรวมงานกับเพื่อนที่ไมคอยสนทิไดอยางราบรื่น 3.537 .003 

11 นิสิตมักปรับตัวใหเขากับเพือ่นอยูเสมอ .944 .361 

12 นิสิตมักเงียบขรึม ไมคอยพูดคุยกับใคร 4.259 .001 

13 นิสิตมักใจลอย นัง่คิดถึงเรื่องราวตางๆเพียงลําพัง 2.594 .021 
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ตาราง 6 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถามอัตมโนทัศน 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตมีลักษณะทาทางด ี 1.725 .104 

2 นิสิตพอใจในรปูรางของตนเอง 3.177 .006 

3 นิสิตมีรูปรางหนาตาด ี 3.024 .008 

4 นิสิตแตงกายไดเหมาะสมกบัรูปราง  2.861 .011 

5 นิสิตยืน เดิน นั่ง ไดสงา  1.786 .093 

6 นิสิตแตงกายไดเหมาะสมกบักาลเทศะ 2.981 .009 

7 นิสิตมีรางกายแข็งแรง 1.978 .065 

8 มีบางสวนของรางกายที่นิสิตพยายามปกปดไมตองการ

ใหคนอื่นเหน็ 
2.627 .018 

9 นิสิตดูดีไมวาจะใสชุดอะไร 2.589 .020 

10 เมื่อนิสิตสองกระจก ทานพอใจตัวตนทีท่านเปน 2.976 .009 

11 นิสิตไมคอยพถิีพิถนัเรื่องเสือ้ผาเครื่องแตงกาย 4.073 .001 

12 นิสิตมีรูปรางทีไ่มดี 3.188 .006 

13 นิสิตสามารถจดจําสิ่งตางๆไดแมนยํา 4.118 .001 

14 นิสิตเปนคนทาํงานเกง 3.198 .006 

15 นิสิตสามารถเปนผูนาํได 5.149 .000 

16 นิสิตประหมาเมื่อตองพูดตอหนาคนมากๆ 3.328 .004 

17 นิสิตกลาแสดงความคิดเหน็เรื่องตางๆ 3.712 .002 

18 ไมวาจะทําอะไรนิสิตมักจะประสบความสาํเร็จ 3.712 .002 

19 เมื่อพบอุปสรรคนิสิตมักทอแทและลมเลิกสิง่ที่จะทาํ 3.495 .003 

20 นิสิตรูสึกวาตนเองสามารถทําประโยชนใหกับผูอ่ืนได   5.430 .000 

21 นิสิตสามารถพูดตอหนาคนมากๆ ไดอยางมั่นใจ 3.538 .003 

22 นิสิตมีเพื่อนมาก 5.054 .000 

23 นิสิตรูสึกวาตนเองขาดลกัษณะการเปนผูนํา หรือหัวหนา 4.832 .000 

24 นิสิตไดรับความรวมมือในการทํางานจากทกุๆคน 5.846 .000 
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ตาราง 6 (ตอ) 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test 

Sig 
(2-tailed) 

25 นิสิตคิดวาคนรอบขางชอบนสัิยของทาน  4.743 .000 

26 นิสิตมักหงุดหงิดกับคนรอบขางเมื่อไมไดรับการยอมรับ 2.512 .023 

27 นิสิตเปนคนที่เพื่อนไววางใจ 6.604 .000 

28 นิสิตรูสึกวาถกูเพื่อนละเลยเกือบตลอดเวลา 3.115 .007 

29 ทุกคนจะรูสึกสนุกสนานเมือ่อยูใกลนิสิต 4.512 .000 

30 บอยครั้งทีน่ิสิตรูสึกวาตนเองถูกทอดทิง้ 3.702 .002 
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ตาราง 7 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถามการรับรู   

       คุณคาในตัวเอง 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 โดยรวมๆ แลวนิสิตพอใจในตัวเอง 2.769 .015 

2 ผูปกครองภูมิใจในตัวนิสิต 3.445 .004 

3 นิสิตเปนคนราเริงแจมใส 4.401 .001 

4 นิสิตมีความสามารถดีเทาๆกับคนอ่ืน 2.311 .037 

5 นิสิตเปนคนทีส่ามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 3.712 .002 

6 ไมวานิสิตไปทีใ่ดก็มีแตคนทกัทาย .944 .361 

7 นิสิตเปนคนที่เชื่อถือได 3.632 .003 

8 นิสิตมีความรูสึกที่ดีตอตัวเอง 2.999 .010 

9 นิสิตเปนที่รักใครของผูอ่ืน 3.731 .002 

10 นิสิตมีความมานะพยายามมุงมัน่เพื่อความสําเร็จ 3.500 .004 

11 ถานิสิตตัง้ใจทาํอะไรแลวมักจะประสบความสําเร็จ 5.621 .000 

12 นิสิตหวังวาจะสรางความนับถือตัวเองไดมากกวาทุกวันนี ้ 5.621 .000 

13 นิสิตลําบากใจตอการพูดในที่สาธารณะ 3.743 .002 

14 นิสิตไมสามารถทํางานที่ยากได 4.546 .000 

15 นิสิตไมสามารถควบคุมอารมณของตนเองได 2.275 .039 

16 เพื่อนๆไมคอยรับฟงความคดิเห็นของนิสิต 4.401 .001 

17. นิสิตไมสามารถเปนผูนําในกลุมเพื่อนได 4.185 .001 

18. นิสิตเปนคนลกัษณะทาทางไมดีเหมือนคนอื่น 2.275 .039 

19. นิสิตมีประโยชนตอครอบครัว 3.697 .002 

20 นิสิตมีประโยชนตอสังคม 3.339 .005 

 
 
 
 
 
 



181 
 
ตาราง 8 แสดงคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถามแรงจูงใจใฝ 

      สัมฤทธิท์างการทาํงาน 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตจะตั้งใจทาํงานเพื่อประสบความสาํเร็จ 3.051 .008 

2 นิสิตจะพยายามทาํงานใหสําเร็จตามเปาหมายทีว่างไว 3.307 .005 

3 แมวางานที่ไดรับมอบหมายจะยากมากนสิิตก็พยายาม

ทําใหสําเร็จ 
3.337 .005 

4 นิสิตอดทนตอการทาํงานไมวาจะยากลําบากเพียงใด 3.426 .004 

5 เมื่อไดรับมอบหมายงานที่ไมชอบ นิสิตก็ต้ังใจทําเพื่อให

งานออกมาดี 
3.948 .001 

6 นิสิตจะตั้งใจทาํงานอยางเต็มที่แมตองทํางานรวมกบัคน

ที่ไมชอบ 
2.575 .021 

7 นิสิตมีความกระตือรือลนในการทาํงาน  3.746 .002 

8 เมื่อผลของการทํางานออกมาไมดีนิสิตพยายามหา

ความรูเพิม่เพือ่ความกาวหนาในการทํางาน 
5.178 .000 

9 เมื่อนิสิตไมเขาใจเรื่องใดจะพยายามคนควาเพิ่มเติมให

เขาใจโดยไมยอทอ 
2.715 .016 

10 แมเมื่อผลการทํางานยงัไมดีพอ นิสิตก็จะขยันหมั่นเพยีร

ตอไป 
2.480 .025 
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ตาราง 9  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม 

     ความคาดหวังของพอแม ผูปกครอง 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1  ผูปกครองคาดหวังวาเมื่อนสิิตเรียนจบจากมหาวทิยาลยั 

จะแตงงานและมีชีวิตครอบครัวที่ดี 
4.655 .000 

2 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตตองไดทํางานที่มั่นคง 3.550 .004 

3 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตไดเขาทํางานในหนวยงานทีม่ี

ชื่อเสียง 
6.517 .000 

4 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตมีรายไดดี มีเงนิเดือนสงู 4.569 .001 

5 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตรับราชการ 5.870 .000 

6 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตกลับมาทํางานที่ภูมิลําเนา 4.620 .000 

7 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตอยูกับทานไปตลอดชีวิต 8.701 .000 

8 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตไดคูครองที่ดีเยีย่ม 4.747 .000 

9 ผูปกครองคาดหวังใหนิสิตมีชีวิตครอบครัวที่ดี 6.996 .000 

10 ผูปกครองคงเสียใจมากถานสิิตมีชีวิตครอบครัวที่ลมเหลว  .709 .491 
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ตาราง 10  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม 

     ภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตมหีนาที่ดูแลสมาชิกในครอบครัว เชน เลี้ยงดูบิดา

มารดา บุตรธดิา ญาติพีน่อง 
4.330 .001 

2 เงินที่จะชาํระคาใชจายในบานสวนใหญมาจากรายได

ของนิสิต 
4.950 .000 

3 นิสิตเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทุกอยางภายในครอบครัว 

เชน คาบาน คาน้าํ  

คาไฟ  คาโทรศัพท คาอาหาร และคาเลาเรียนของบุตร 

9.500 .000 

4 นิสิตไมคอยไดใชเวลารวมกับสมาชกิในครอบครัว 5.543 .000 

5 นิสิตเปนผูรับผิดชอบเรื่องการศึกษาใหแกสมาชิกใน

ครอบครัว 
14.717 .000 

6 นิสิตใหการชวยเหลือเร่ืองคาใชจายของญาติพี่นอง 11.023 .000 

7 เมื่อสมาชกิในครอบครัวมีภาระหนี้สินใดๆ นิสิตจะมีสวน

ในการรับผิดชอบภาระหนี้สินนัน้ๆดวยเสมอ 
5.960 .000 

8 สมาชิกในครอบครัวของนิสิต  ชวยกันแบงเบาภาระ

คาใชจายในครอบครัว 
7.550 .000 

9 สมาชิกในครอบครัวไมไดชวยนิสิตรับผิดชอบชําระคา

สาธารณูปโภคภายในบาน 
7.550 .000 

10 สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสวนรวมในการรับผิดชอบ

งานบาน 
7.550 .000 

11 นิสิตคิดวาการทํางานบานเปนงานทีห่นกั 7.550 .000 

12 นิสิตตองคอยแกปญหาใหแกสมาชกิในครอบครัว 4.503 .001 

13 นิสิตตองคอยดูแลเร่ืองสุขภาพของสมาชกิในครอบครัว 4.596 .001 
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ตาราง 11  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม   

      สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับครอบครัว 
 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตสามารถพูดคุยกับทุกคนในครอบครัวอยาง

สนุกสนาน 
5.067 .000 

2 นิสิตมีความสขุเมื่อไดอยูกับครอบครัว 2.136 .046 

3 นิสิตเปนที่รักของทุกคนในครอบครัว 2.259 .036 

4 นิสิตพอใจทีจ่ะทําใหทกุคนในครอบครัวมีความสุข 3.872 .001 

5 นิสิตสามารถปรึกษาปญหาทุกเรื่องกับคนในครอบครัว 4.854 .000 

6 เมื่อเกิดปญหานิสิตจะคิดถงึครอบครัวเปนสิ่งแรก 3.227 .004 

   7. เมื่อบุคคลในครอบครัวไมสบายนิสิตจะคอยใหกาํลังใจ

ดูแลเอาใจใสเสมอ 
4.439 .000 

8. นิสิตกับครอบครัวมักทาํกิจกรรมรวมกนัเสมอ 5.260 .000 

   9 นิสิตใหความชวยเหลือเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปญหา 2.828 .011 

10 นิสิตรูสึกรําคาญเมื่อสมาชิกในครอบครัวซักถามเรื่อง

สวนตัวของทาน 
3.580 .002 

11 เมื่อมีปญหานสิิตไมชอบปรึกษาคนในครอบครัว 3.244 .004 

12 นิสิตมีสวนรวมในการตัดสินใจภายในครอบครัว 3.411 .003 

13 นิสิตยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของสมาชกิในครอบครัว 3.122 .006 

14 เมื่อมีสมาชกิในครอบครัวผิดหวัง นิสิตใหกําลังใจเสมอ 2.056 .054 

15 นิสิตมักมีเร่ืองขัดแยงกับสมาชิกในครอบครัวเปนประจาํ 3.256 .004 

16 นิสิตมีสวนรวมรับรูในปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกใน

ครอบครัว 
2.290 .034 

17 นิสิตใหความสนใจเรื่องความเปนอยูของสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคน 
3.216 .005 

18 นิสิตใหความรกัความหวงใยแกสมาชิกในครอบครัวทุก

คน 
2.776 .012 

19. ครอบครัวเปนที่พึง่ของนิสิตเสมอ 1.949 .066 

20. ครอบครัวเปนกําลังใจใหนิสิตเสมอในทกุเรื่อง 6.209 .000 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

21. เมื่อเวลานิสิตปวยไขไมสบาย ครอบครัวจะคอยดูแลเอา

ใจใสเสมอ 
2.359 .029 

22 สมาชิกในครอบครัวแสดงความรักความหวงใยในตวันิสิต 3.645 .002 

23 สมาชิกในครอบครัวใหความไววางใจ ที่จะปรึกษาปญหา

กับนิสิต 
4.116 .001 

24 สมาชิกในครอบครัวไมเคยสนใจวานิสิตจะกลับบานเวลา

ใด 
2.829 .011 

25 

 

สมาชิกในครอบครัวมักพูดโดยไมสนใจในความรูสึกของ

นิสิต 
2.375 .028 

26 เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น สมาชิกในครอบครัวไมเคยปรึกษา

นิสิต 
2.290 .034 

27 สมาชิกในครอบครัวยอมรับในความสามารถของนิสิต 1.955 .065 

28 

 

สมาชิกในครอบครัวแสดงความหวงใยนิสิตในเรื่อง

สุขภาพ  
1.718 .102 

29 สมาชิกในครอบครัวแสดงความหวงใยนิสิต ในเรื่องการ

ดําเนนิชีวิต 
1.003 .328 

30 สมาชิกในครอบครัวสามารถใหคําแนะนาํแกนิสิตไดเมื่อ

มีปญหา 
5.796 .000 

31 สมาชิกในครอบครัวเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนําของ

นิสิต 
1.582 .130 

32 สมาชิกในครอบครัวไมเคยทาํใหนิสิตเสียใจ 1.370 .187 
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ตาราง 12  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม 

     สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับนายจางหรือผูบังคับบัญชา 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 เมื่อมีปญหาดานการทาํงานนิสิตมักจะนึกถึงนายจางหรอื

ผูบังคับบัญชา 
2.028 .060 

2 นิสิตเชื่อฟงคําสั่งสอนของนายจางหรือผูบังคับบัญชา 2.744 .014 

3 นิสิตเดินเลีย่งเมื่อเจานายจางหรือผูบังคับบัญชาเดินสวน

ทางมา 
3.838 .001 

4 นิสิตรับผิดชอบตองานหรือเขารวมกิจกรรมทุกอยางที่

ไดรับมอบหมายใหทํา  
5.528 .000 

5. นิสิตใหเกยีรติ แสดงกิริยา วาจา และใจถึงความเคารพ   
3.887 

.001 

 

6. นิสิตพยายามปฏิบัติตนอยางเหมาะสมตอเจานายจาง

หรือผูบังคับบัญชา 
4.061 .001 

  8 นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหความสนใจนิสิตถึงแมวา

ฉันจะทํางานไมเกง 
2.751 .014 

9 นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหคําชมเชยเมือ่นิสิตทําด ี 4.011 .001 

10 นายจางหรือผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของนิสิต 4.260 .001 

11 นิสิตรูสึกวานายจางหรือผูบังคับบัญชามีสวนชวยในการ

ทํางานใหดีข้ึน 
5.827 .000 

12 นายจางหรือผูบังคับบัญชายิม้แยมทกัทายเมื่อพบนิสิต

นอกเวลาทํางาน 
3.904 .001 

13 เมื่อมีภาระงานที่สําคัญดานการทาํงาน 

นายจางมักจะนึกถงึนิสิตเสมอ 
3.618 .002 

14 นายจางหรือผูบังคับบัญชามักคอยแนะนาํสิ่งที่ถูกตอง

เสมอเมื่อนิสิตทํางานบกพรอง 
3.627 .002 

15 นายจางหรือผูบังคับบัญชาใหคําปรึกษาอยางเปนกันเอง

กับนิสิตเสมอ 
3.530 .003 
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ตาราง 13  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม 

     สัมพนัธภาพระหวางนิสิตกับเพื่อนและเพื่อนรวมงาน 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตสามารถคุยกับเพื่อนๆไดทุกคน 4.044 .002 

2 นิสิตกับเพื่อนทํากจิกรรมในที่ทาํงานดวยความรักสามคัค ี 7.668 .000 

3 เมื่อนิสิตทาํงานไมไดเพื่อนทีเ่ขาใจจะชวยอธิบาย 5.881 .000 

4 ในการทํางานกลุมนิสิตยอมรับฟงความคดิเห็นของเพื่อน 6.708 .000 

5 นิสิตมีความสขุเมื่อไดอยูกับเพื่อน 6.725 .000 

6 นิสิตเปนที่รักของเพื่อนๆในทีท่ํางาน 5.563 .000 

7 นิสิตกับเพื่อนๆมักทํากิจกรรมรวมกนัเสมอ 5.960 .000 

8 นิสิตเปนที่ปรึกษาใหแกเพื่อนๆได 
4.416 

.001 

 

9 นิสิตทาํงานที่ไดรับมอบหมายจากกลุมอยางเต็ม

ความสามารถ ดวยความเตม็ใจ 
3.000 .011 

10 เพื่อนคอยเปนกําลังใจในการทํางานใหนิสิตเสมอ 5.095 .000 

11 เพื่อน ๆ มักรับฟงความคิดเหน็ของนิสิตเสมอ 7.000 .000 

12 เพื่อนมักเอาเปรียบนิสิตเสมอ 4.801 .000 

13 เพื่อนไมชวยเหลือนิสิตเมื่อมีปญหาในการทํางาน 3.538 .004 

14 เพื่อนและนิสิตมักมีความหวงใยใกลชิดสนิทสนมกนั

เสมอ 
4.355 .001 
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ตาราง 14  แสดงคาอํานาจจาํแนกรายขอและคาความเชือ่มั่นทัง้ฉบับของแบบสอบถาม 

     การตัดสินใจเลือกที่จะแตงงาน 

 

ขอที่ รายการขอคาํถาม 
t-test Sig 

(2-tailed) 

1 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่คุยสนกุ 3.313 .004 

2 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่สามารถทํากิจกรรม

รวมกันดวยความรัก 
8.303 .000 

3 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่ใจกวาง 6.902 .000 

4 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่รูปรางหนาตาด ี 5.360 .000 

5 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายที่รูใจ 6.621 .000 

6 นิสิตจะเลือกแตงงานกับเพื่อนชายตามแรงเชียรของเพื่อน 7.749 .000 

7 นิสิตไมสนใจวาเพื่อนชายจะเปนคนเชนใด ถานิสิตรูสึก

พอใจที่จะแตงงานดวย 
5.450 .000 

8 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับเพื่อนชายที่มีภูมิลําเนาเดียวกนั 6.248 .000 

9 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่บิดา-มารดาชอบ 7.565 .000 

10 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีฐานะเศรษฐกิจดี 4.730 .000 

11 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่นิสิตชอบเทานัน้โดยไม

สนใจความรูสึกของคนรอบขาง 
3.990 .001 

12 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีอายุมากกวา 5.865 .000 

13 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีการศึกษาสูง 5.704 .000 

14 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีการทาํงานที่มั่นคง 8.556 .000 

15 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่มีบุคลิกภาพดี 5.859 .000 

16 นิสิตตั้งใจจะแตงงานกับคนที่สามารถเขากับบิดา-มารดา

ไดเปนอยางดี 
6.621 .000 

17 นิสิตจะเลือกแตงงานกับคนที่รับผิดชอบตอครอบครัวได 9.331 .000 
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