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 อาจารยที่ปรึกษา: อาจารย ดวงเดือน แซตัง. 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบและหาปจจัยที่สามารถทํานายความสุขของ

สตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานครได จากปจจัยทัศนคติตอการเปนโสด บุคลิกภาพแบบเก็บตัว  
แสดงตัว การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน และการมองโลกในแงดี  

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้เปนสตรีโสดจํานวน 400 คน ที่มีอายุระหวาง 35-55 ป 
คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยการเลือกแบบสะดวก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test และการวิเคราะหพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้นๆ 

 ผลการวิจัยพบวา สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวากลุมตัวอยาง
ที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สตรีโสดที่มีการมองโลกในแง
ดีสูงจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่ไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 

 ปจจัยที่ศึกษาทุกตัวสามารถรวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 49 โดยทั้งการ
มองโลกในแงดีและการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถทํานายความสุขของสตรีโสด
ไดมากที่สุดเทากัน ตามดวยบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และทัศนคติตอการเปนโสด สามารถ
ทํานายความสุขของสตรีโสดไดตามลําดับ  
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  The present study proposes of to compare level of happiness in single women 
among those with positive and negative attitudes toward singlehood, those with extrovert 
and introvert personalities, those who receive high and low levels of social support from 
friends, and those with optimistic and pessimistic outlooks, and to examine the variance of 
happiness accounted for by  the variance of predictor variables such as attitude toward 
singlehood, optimism, social support and introvert – extrovert personality. 

  The sample consisted of 400 unmarried women who were 35-55 years old and 
living in Bangkok. A convenience sampling technique was used to draw a sample. A set 
questionnaire, a six-point Likert scale, was used to gather the data. In order to test the 
hypotheses, t-test and stepwise multiple regression analyses were employed.  

  Results showed that the single women with a higher level of attitude in singlehood 
had a higher level of happiness in life significantly than a lower at .01 level. The single 
women with higher level of optimism had higher level of happiness in life significantly than a 
lower at the .01 level. The single women with extrovert personality  and optimism had 
significantly higher levels of happiness in life than a lower at the .01 level. The single 
women with a higher level of social support from friends had significantly higher level of 
happiness in life than a lower at the .01 level. 

In addition, 49% of the variance of happiness was accounted for by the variance 
of optimism, introvert – extrovert personality, social support from friend and attitude toward 
singlehood. The optimism and introvert-extrovert personality contributed significantly to 
predict happiness altogether.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ดวยความกรุณาจากอาจารย ดร. ดวงเดือน แซตัง อาจารยที่
ปรึกษาสารนิพนธ ผูซ่ึงใหการดูแล แนะนํา และขอเสนอแนะ ตลอดการปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ขอกราบขอบพระคุณอาจารยรองศาสตราจารย ประณต เคาฉิม และอาจารย อุษา ศรีจินดา
รัตนที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ ซ่ึงไดใหขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชน 
ตองานวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่อาจารยไดใหคําปรึกษาในการทํา
สารนิพนธมาโดยตลอด  

   ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาจิตวิทยาพัฒนาการ  คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู และเปนกําลังใจให
ผูวิจัยตลอดมา 

   ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง สําหรับบุคคลสําคัญที่สุดในการทําสารนิพนธฉบับน้ี 
คือ เหลาเพื่อนๆ และรวมงาน และผูรวมตอบแบบสอบถามในการทําวิจัยทุกทาน ไมวาจะอยูใน
องคกร บริษัทเอกชน หรือจากในเว็บไซตตางๆ ที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อเขารวมการวิจัยในครั้งน้ี 

   ขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนจิตวทิยาพัฒนาการ ภาคพิเศษที่ไดใหความชวยเหลือในการทํา 
สารนิพนธ และคอยเปนกําลังใจใหสารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงอยางรวดเร็ว 

   สุดทาย ขอนอมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดาที่ไดใหชีวติและใหการอบรมเลี้ยงดูดวย 
ความรัก ความอบอุน รวมถึงสั่งสอนและแนะนํา เปนแรงบันดาลใจและแมแบบใหผูวิจัยมีความ 
ตั้งใจและพยายามในการแสวงหาความรูตลอดเวลา ดวยความรักและความหวงใยตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
  ความสุขเปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ในชีวิตของ

มนุษยเราทุกคนลวนแลวแตตองการความสุขและแสวงหาวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งนี้ ทําใหมี
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสุขเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในปจจุบันนี้
น้ันก็มักเปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบวา ทําอยางไรมนุษยจึงจะสามารถดําเนินชีวิตของตนไปใน
ทิศทางที่เปนบวกได ทั้งในดานอารมณและความคิด ในปจจุบันไดมีการนําเอาความสุขมาเปนเปา
หมายสูงสุดในนโยบายทางสังคม โดยถือวาความสุขของประชากรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของ
นโยบายทางสังคม (Diener. 1984: 542) 

  ในทางพุทธศาสนา แบงความสุขออกเปนสองประเภทคือ โลกิยสุขกับโลกุตตรสุข และ
ความสุขทั้งสองประเภทนี้ยังแบงเปนระดับตางๆ กัน ระดับต่ําสุดไดแก กามสุข และระดับสูงสุดได 
แกนิพพานสุข ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ธรรมชาติของจิตมีหลายระดับ ดังนั้น จึงแสดงความสุข
ซ่ึงบุคคลสามารถเขา ถึงไดไวหลายระดับที่แตกตางกัน 

  สวนในทางปรัชญานั้น มองวาความสุขเปนความดีสูงสุด ซ่ึงนักปรัชญาตางก็มีทัศนะ
เกี่ยวกับความดีสูงสุดแตกตางกันออกไป บางลัทธิเห็นวาความสุขเปนความดีสูงสุด เชน ทัศนะของ
ลัทธิสุขนิยม (Hedonism) อยางไรก็ตามยังมีลัทธิอ่ืนที่มีทัศนะแตกตางออกไป เชน ลัทธิสมบูรณ
นิยม (Perfectionism) เห็นวาความดีอันสูงสุด คือความสมบูรณ สวนความดีตามทัศนของคานท 
(Kant) เห็นวาความดีสูงสุดคือหนาที่เพ่ือหนาที่ (Duty For Duty's Sake) เปนตน (สุจิตรา ออนคอม. 
2523: 2) 
   ในทางจิตวิทยานักจิตวิทยาพบวา ความสุขของคนเราจะมาจากการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี การมองโลกในแงดีหรือการมองโลกในแงบวก การมีความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว
และเพื่อน มีความพอใจในงานและสภาพชีวิตความเปนอยู การรูสึกไดรับการยอมรับ การรูสึกวางาน
และชีวิตของตนมีความหมายมากกวาเรื่องมีเงินหรือวัตถุ คนที่มีความสุขมีโอกาสเรียนรูไดดี เปนคน
ดีและเอ้ือเฟอเผื่อแผ (วิทยากร เชียงกูล. 2552: 8) 

  โดยความสุขในทางจิตวิทยานั้นมีผูนิยามไวอยางหลากหลาย หลักๆ แลวมีความสุขที่นิยม
ศึกษากันอยูสามองคประกอบ องคประกอบแรกคือ สุขภาวะ (Well-being) ซ่ึงเปนความสุขที่มาจาก
เกณฑภายนอกเชน ความดีงาม (virtue) หรือ ความศักดิ์สิทธิ์ (holiness) เปนการใหคําจํากัดความ
ความสุขที่ไมไดพิจารณาถึงสภาพความรู สึกสวนตัวแตคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึงปรารถนา 
องคประกอบที่สองคือ ความพึงพอใจในชีวิต เปนการประเมินรวมถึงคุณภาพชีวิตทั้งหมดของบุคคล
ตามเกณฑที่บุคคลนั้นเลือกเอง และองคประกอบสุดทายคือ อารมณที่เปนสุข หมายถึง การมีความรู
สึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ  
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  ในการศึกษาความสุขในแงของบุคคลในปจจุบัน นักวิจัยจํานวนมากมักนิยามความสุขจาก
สององคประกอบรวมกันคือ องคประกอบของความพึงพอใจ และองคประกอบของอารมณ ซ่ึงแยก
เปนอารมณทางบวกและอารมณทางลบ 
   ความสุขจึงเปนปจจัยที่นักจิตวิทยาแนวบวก (Positive psychology) สนใจที่จะศึกษา 
เพราะความสุขเปรียบเสมือนตัวแปรใหญที่ครอบคลุมทั้งการมองโลกในแงดี ความพึงพอใจในชีวิต 
อารมณทางบวก ฯลฯ อีกทั้งความสุขยังเปนตัวแปรที่ขับเคลื่อนการใชชีวิตของบุคคลและเปนตัวชี้วัด
ดัชนีความเจริญของประเทศไดในคราวเดียวกันอีกดวย ความสุขจึงมีความสําคัญตอทั้งบุคคลและ
สังคม 

  ในสังคมนั้นคนเราทุกคนตองมีบทบาทและหนาที่ ทั้งเพศหญิงและชายตางก็มีบทบาททาง
สังคมที่ตางกัน หน่ึงในบทบาทของมนุษยคือการสืบเชื้อสายเผาพันธุ มนุษยจึงสรางหนวยทางสังคม
ที่เล็กที่สุดขึ้นมากอนนั่นคือครอบครัว ในอดีตครอบครัวไทยเปนครอบครัวขยาย ประกอบดวย
สมาชิกหลายชวงวัย ทั้งปูยา ตายาย ลุง ปา นา อา จนถึงพอแม พ่ีนอง และลูกหลาน แตสังคมใน 
ยุคปจจุบัน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การศึกษา
เฉลี่ยของประชากรสวนใหญสูงขึ้น ความเปนเมืองเพ่ิมมากขึ้น ทําใหโครงสรางของครอบครัว
เปลี่ยนไป ครอบครัวเด่ียวเกิดขึ้นมาก ความผูกพันระหวางเครือญาติและครอบครัวขยายลดลง 
บทบาทของชายและหญิงก็เชนกัน จากการทํางานนอกบานที่เคยเปนหนาที่หลักของผูชาย 
กลายเปนสิ่งที่ผูหญิงก็ตองทําดวยเชนกัน เม่ือไมเกิดภาวะพึ่งพาระหวางกันในเพื่อการดํารงชีพ 
โอกาสในสังคมจึงเปดกวางมากขึ้น ทั้งในเรื่องการศึกษาและอาชีพ รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของสตรี
สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่ตามมาก็คือ อายุเฉลี่ยในการสมรสและจํานวนสตรีที่อยูเปนโสดก็เพ่ิม 
มากขึ้นเชนกัน (นิภาวรรณ กิริยะ 2534:17) 

   ในอดีตชายไทยสวนใหญจะแตงงานเมื่ออายุ 25-29 ปสวนผูหญิงจะแตงงานเมื่ออายุ
ประมาณ 20-24 ป ตัวเลขจากสํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2513 พบวาผูหญิงไทยมีอายุเฉลี่ยเม่ือ
แรกสมรส 22 ป และเพ่ิมเปน 23.5 ป ใน พ.ศ. 2533 สวนชายไทยเพิ่มจาก 24.4 ป เปน 25.9  
ในป พ.ศ. 2533 (สถาบันวิจัยและสังคม ฉบับที่ 4. 2541:3) นอกจากนี้ ยังมีรายงานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย ที่พบวาสตรีที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ครองตนเปนโสดมากที่สุด สวนสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครองตนเปนโสดนอยที่สุด (กระทรวง
สาธารณสุข 2540: 53)   

   การสํารวจสถิติการจดทะเบียนครอบครัว โดยงานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มีผูจดทะเบียนสมรสในป 2549 จํานวน 347,913 คู ซ่ึงหากพิจารณาในชวง
ระยะยาว ตั้งแตป 2536 ก็จะพบวาแนวโนมการสมรสลดลง เพราะชวงป 2536-2539 จํานวน 
ผูสมรสมีประมาณ 400,000 คู แตหลังจากป 2540 เปนตนมา จํานวนกลับลดลงเหลือเพียงประมาณ 
300.000 คูเทานั้น  
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  สํานักงานสถิติแหงชาติ หนวยสํามะโนประชากรและเคหะ สํารวจสัดสวนการครองโสดของ
สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต พ.ศ.2503-2543 ในกลุมอายุ 20-34 ป พบวามีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น 
โดยสตรีโสดกลุมอายุ 20 - 24 ป ในป 2503 มีสัดสวนผูเปนโสดรอยละ 55 แตเม่ือถึงป 2543 
สัดสวนผูเปนโสดในกลุมอายุเดียวกันกลับเพ่ิมขึ้นมาขึ้นถึงรอยละ 75 สตรีโสดกลุมอายุ 25-29 ป มี
จํานวนรอยละ 10 ในป 2503 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 33 ในป 2543 สตรีโสดกลุมอายุ 30-34 ป มีจํานวน
ประมาณรอยละ 24-25 ไดเพ่ิมสูงขึ้นเปนรอยละ 51 และสตรีโสดกลุมอายุ 50 ปขึ้น ซ่ึงมีจํานวน 
รอยละ 53 ในป 2503 เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 74 ในป 2543  

  ลาสุดจากการวิจัยของสถาบันวิจัยเอเชีย มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร ไดสํารวจอัตรา
การครองโสดของบรรดาสาวใหญวัย 40-44 ป ที่อาศัยอยูตามเมืองหลวง หรือเมืองสําคัญใน  
8 ประเทศของเอเชีย ประกอบดวย ไทย พมา สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง ฟลิปปนส เกาหลีใต และ
อินโดนีเซียผลการสํารวจสตรีโสดวัย 40-44 ป ในกรุงเทพมหานครมีอัตราการครองโสดสูงที่สุดถึง
รอยละ 19.9 ตามดวยพมาในสัดสวนรอยละ 16.4 อันดับ 3 สิงคโปรรอยละ 15 มาเลเซียอันดับ 4 
รอยละ 12.4 ฮองกงอันดับ 5 ดวยสัดสวนรอยละ 12.2 ฟลิปปนสอันดับ 6 ที่รอยละ10.4 เกาหลีใต
อันดับ 7 รอยละ 3.9 และ อินโดนีเซียอันดับ 8 รอยละ 3.8 ดังน้ันจึงอาจจะกลาวไดวา การแตงงาน
อาจจะไมใชเรื่องสําคัญหรือเปาหมายสูงสุดของชีวิตผูหญิงไทยอีกตอไป  

  ดร.ชาย โพธิสิตา นักมานุษยวิทยา แหงสถาบันวิจัยประชากรและสังคมหาวิทยาลัยมหิดล  
ยังกลาวผานผลงานวิจัยเรื่อง "ครอบครัวไทยในสถานการณที่เปลี่ยนผานฯ" วาทุกวันนี้สภาพของ
ครอบครัวไทยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ทั้งในแงจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ลดลงกวาแตกอน  
การสรางครอบครัวของหนุมสาวยุคนี้ที่ตางจากในอดีต และในแงความมั่นคงของสถาบันครอบครัวที่
กําลังถูกทาทายดวยสถิติการหยา การเปลี่ยนแปลงของครอบครัวไทยทุกวันนี้ ที่เห็นเดนชัด มีอยู  
2 ดาน คือ การเปลี่ยนแปลงดานการแตงงานและการหยาราง 

  นิยามของการแตงงาน ที่ควรหมายถึง การเริ่มตนของครอบครัวโดยที่ชายหญิงคูหน่ึงตก
ลงใชชีวิตรวมกันเพ่ือสรางครอบครัวของตนขึ้น ภายใตจุดมุงหมายที่จะผูกพันกันไปตลอดชีวิต แต
ทุกวันนี้ สภาพของการแตงงานเปลี่ยนไปมาก กลาวคือคนไทยชะลอการแตงงาน หรือเร่ิมสราง
ครอบครัวชาลง โดยทั้งฝายหญิงและชายคิดสรางครอบครัวเม่ือตอนที่ตัวเองมีอายุสูงขึ้น ประกอบ
กับสภาพการใชชีวิตครองโสดของคนไทยเริ่มเปนที่แพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบของการ
แตงงานยังเปลี่ยนไปเปนการทดลองอยูกันกอนแตงมากขึ้น และประการสุดทายอัตราการหยารางก็
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง (สาวกทม.แชมปขึ้นคาน. ไทยรัฐ. 2553: 1) 
   ดังที่กลาวมาแลววาอัตราการครองโสดของประชากรหญิงน้ันเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง จึงมี
ผูสนใจศึกษาสถานภาพการเปนโสดนี้ไมนอย ทําใหเราทราบวาความโสดนั้นยังมีประเภทที่ตางกัน
ไปความโสดไมวาจะเปนลักษณะถาวรหรือชั่วคราวก็ตาม วิถีชีวิตยอมแตกตางจากชีวิตครอบครัว
ทั่วๆ ไป สตรีโสดบางคนที่มีความรูสึกนอยเน้ือต่ําใจในที่ตนพลาดโอกาสที่จะมีชีวิตคู และมี
ครอบครัว (ศรีเรือน แกวกังวาล. 2534:15) ในสมัยโบราณผูหญิงที่ไมไดแตงงานมักถูกมองวาเปน
รางกายที่ไมไดใช ผิดธรรมชาติและไมไดสรางคุณคาใหแกสังคมเพราะไมไดทําหนาที่สืบทอดวงศ
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ตระกูล โดยเฉพาะเมื่อสมัยหลายรอยปกอนที่ผูหญิงยังไมสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได เม่ือเกิด
มายาคติความเชื่อเชนนี้แลวผูหญิงสวนใหญจึงไมตองการที่จะเปนโสด ซ่ึงแนวความคิดนี้น่ันเองที่
สืบทอดตอกันมาจากรุนสูรุนจนมาถึงปจจุบัน (เปยมสุข เมนะเศวต. 2547: 55)  

 ในปจจุบันถึงแมวาสตรีโสดจะสามารถพึ่งพาตนเองได มีความสามารถและการศึกษาเทา
เทียมกับผูชาย แตการอยูเปนโสดของสตรีก็ยังเปนที่แพงเล็งและสนใจของบุคคลทั่วไปวามีปญหา
หรือสิ่งผิดปกติใดจึงยังไมแตงงาน หญิงโสดอาจจะตกอยูในสถานการณที่บีบคั้นใหตนเองตองการที่
จะหลุดพนจากการเปนโสดเพราะเปนขอครหาของสังคมที่อาจจะถูกลอเลียนตอสถานะโสดนี้จาก
บุคคลรอบขาง (ชัญญา ลี้ศัตรูพาย. 2540: 34)    

  จากขอมูลที่ไดกลาวถึงทั้งหมดนี้จะเห็นไดวา ความรูสึกทางดานที่ลบที่เกิดขึ้นตอผูหญิง
โสดนั้น เปนความรูสึกที่เกิดจากบุคคลในสังคมรอบขาง เน่ืองจากทัศนคติและความเชื่อเร่ืองของ
ความจําเปนในการใชชีวิตคูจากในสมัยโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยูแมในยุคปจจุบัน และถึงแมวาจะ
ถูกกดดันจากสังคมรอบขางถึงสถานภาพทางสังคมที่ไมเปนไปตามที่คาดหวัง แตอัตราสวน
ประชากรของสตรีโสดนั้นยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  
    จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัย พบวามีการศึกษาวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนสตรี
โสดทั้งทางดานบวกและลบ ไมวาจะเปนเรื่องของความพึงพอใจ หรือความเครียด รวมไปถึงเรื่อง
ของอัตลักษณของตัวสตรีโสดเอง โดยสัดสวนของการศึกษาในตัวแปรเชิงบวกในกลุมสตรีโสด เชน 
ความพึงพอใจ, ความสุข, การเห็นคุณคาในตนเอง น้ันยังมีจํานวนไมมากนัก การผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสตรีโสดในแงมุมทางบวกมากกวาเชิงลบ เน่ืองจากผูวิจัยมองวาการสงเสริมใหบุคคลมีการมอง
ตนเองทางดานบวก ทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของอันจะสนับสนุนใหบุคคลนั้นมีความสุขในชีวิต นาจะ
เปนประโยชนมากกวาที่จะศึกษาในเรื่องของปญหาอันเปนปจจัยทางลบเพื่อหาหนทางในการ
แกปญหาตอไป อีกทั้งกลุมสตรีโสดนั้นในสังคมไทยก็มองวาเปนสถานภาพที่ลบเพียงพออยูแลว แต
ก็ยังคงมีอัตราของประชากรสตรีโสดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงเปนไปไดวาการที่สตรีเลือกที่จะมี
สถานภาพโสดนี้ อาจจะเปนเพราะวาสถานภาพโสดนี้มีความนาพึงพอใจอยู ผูวิจัยจึงตองการจะ
ศึกษาในสวนของความพึงพอใจนี้ในแงมุมที่กวางขึ้น จึงเลือกที่จะศึกษาตัวแปรความสุขของสตรีโสด 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับกลุมสตรีโสด และเปนขอมูลพ้ืนฐานอีกหัวขอหน่ึงสําหรับผูที่สนใจใน
เรื่องของสตรียุคปจจุบัน 
   โดยตัวแปรที่ผูวิจัยเลือกจะศึกษานี้ เปนตัวแปรที่ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมแลว
พบวานาจะมีความเกี่ยวของกับตัวแปรความสุขของตรีโสด ไดแก ทัศนคติตอการเปนโสด การมอง
โลกในแงดี และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
โดยมี 3 ตัวแปรที่มีคุณสมบัติเปนปจจัยภายในที่ทําใหเกิดความสุขอันไดแก ทัศนคติตอการเปนโสด 
การมองโลกในแงดี และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว สวนการไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนน้ันเปนปจจัยภายนอกที่ชวยสงเสริมใหสตรีโสดไดใชชีวิตอยางมีความสุขในดานตางๆ 
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   ทัศนคติตอการเปนโสดนั้นเปนตัวแปรที่ผูวิจัยเห็นวานาจะนํามาศึกษา เพราะทัศนคติน้ัน
เปนเสมือนตัวควบคุมการกระทําของมนุษย ผลที่เกิดจากทั้งความคิดและความรูสึกอันเปน
องคประกอบของทัศนคติน้ันนาจะสงผลตอพฤติกรรม หรือการกระทําของมนุษยดวย (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน. 2545: 33) การที่สตรีโสดอันเปนที่กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี มีทัศนคติตอการเปน
โสดซึ่งประกอบดวยความคิดเชิงประเมินคา คือ ความรูที่วาการเปนสตรีโสดนั้นดีและมีผลทางดาน
บวก หรือการเปนสตรีโสดนั้นไมดีและมีโทษอยางไร และดานความรูสึก คือ ความรูสึกที่สตรีโสดมี
ความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสถานภาพโสดของตนเองอยางไร มีความพอใจหรือไมพอใจใน
สถานภาพโสดของตนเองหรือไม นาจะสงผลตอความสุขในการใชชีวิตโสดดวย  

  ในขณะที่กลุมสตรีโสดนั้นไมไดมีเพียงผูที่สมัครใจตอการเปนโสดเพียงอยางเดียว ยังผูที่
ตองอยูในสถานภาพโสดโดยไมสมัครใจนั้นก็ยังคงมีอยูเชนกัน จากการศึกษาของ กัญญารัตน  
สุดสอาด (2542) พบวาศึกษาสตรีโสดในสังคมไทยปจจุบัน พบวาสตรีโสดกลุมน้ีมีทัศนคติตอการอยู
เปนโสดโดยรวมแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมแรกจะมีความรูสึกดานลบเน่ืองจากไมไดรับการยอมรับ
จากสังคม มีความรูสึกกดดันและเกิดความเครียดจากบุคคลรอบขาง สวนอีกกลุมหน่ึงน้ันมีความรูสึก
ทางบวก เพราะรูสึกวาสังคมใหการยอมรับ รูสึกวาชีวิตโสดเปนชีวิตที่อิสระและมีความพอใจในการ
ใชชีวิตโสดนี้ จะเห็นไดวาทําใหตองเผชิญกับคานิยมในการมองสถานภาพของสตรีโสดในแงลบที่ยัง
มีอยู แตดวยสภาพแวดลอมและการเปดกวางทั้งในเรื่องของหนาที่การงาน และโอกาสทางสังคมก็
ทําใหภาพลักษณของสตรีโสดนั้นไมไดดูไมดีไปเสียหมด ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะนําตัวแปรทัศนคติตอ
การเปนโสดนี้มาศึกษาวิจัยวาทัศนคติตอการเปนโสดนั้นจะเกี่ยวของกับความสุขในชีวิตของสตรีโสด
หรือไม  
   การมองโลกในแงดีน้ันก็เปนอีกปจจัยหน่ึง ซ่ึงเปนปจจัยภายในเชนเดียวกับทัศนคติ 
ตางกันตรงที่วาทัศนคติน้ันแฝงไปดวยคานิยมและสามารถแปรเปลี่ยนไปไดตามสภาพแวดลอมและ
สังคมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง แตการมองโลกในแงดีเปนปจจัยภายในอันเกิดจากการเลือกที่จะคิดใน
แงที่ตนพึงใจ และสามารถสรางขึ้นไดดวยตนเอง โดยผูที่มีการมองโลกในแงดีน้ันจะมองในสิ่งดีๆ วา
จะเกิดขึ้นบอยครั้งและตลอดไปในขณะที่สิ่งรายๆ จะผานมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อีกทั้งมองวาสิ่งที่ดี
น้ันเกิดขึ้นโดยทั่วไป ในขณะที่สิ่งรายๆ จะเกิดขึ้นเพียงบางที่บางแหงบางสวน และมีความเชื่อม่ันวา
สิ่งที่ดีน้ันเกิดจากตนเอง ในขณะที่เร่ืองรายๆ น้ันเกิดจากปจจัยอ่ืน ตามนิยามของเซลิกแมน 
(Seligman: 1998) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยพบวาการมองโลกในแงดีมักถูกนําไปศึกษาในแง
ของการเปนตัวแปรทํานายหรือตัวแปรตามที่ จะส งผลตอพฤติกรรม  ไมว าจะเปนการ 
ปรับตัว (นพมาศ แซเสี้ยว. 2550: 65) การเปนผูนําอันสงผลตอความสําเร็จในหนาที่การงาน  
(พิมพรรณ กวางเดินดง. 2542: 15 ) หรือภาวะสุขภาพ (Karren. 2002: 10) แตการศึกษาปจจัยการ
มองโลกในแงดีที่สงผลตอความสุขน้ันยังมีอยูไมมากอาจจะเปนเพราะปจจัยการมองโลกในแงดีน้ันจะ
ดูใกลเคียงกับปจจัยความสุขมาก และทั้งสองปจจัยนี้นาจะมีความสัมพันธเปนไปในทางเดียวกัน แต
จากการศึกษาพบวา โดยทั่วไปจะพบผูที่มีความสุขประมาณ 10% เทานั้นที่มองโลกในแงดี  
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(ทีมสหวิชาชีพจิตเวช. 2550: 4) น่ันคือ เหตุการณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิต คนที่จะคิดในแงดีหรือ
แงบวกมีเพียง 10% เทานั้น และบุคคลเหลานี้เองที่เปนคนที่มีความสุขในชีวิต ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาปจจัยการมองโลกในแงดีของสตรีโสดวาจะเกี่ยวของกับความสุขในชีวิตของสตรีโสดหรือไม 

     ปจจัยภายในอีกตัวหน่ึงที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษานั่นคือบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
การมีบุคลิกภาพแบบใดยอมสงผลตอการแสดงออกผานทางพฤติกรรมที่ตางกัน โดยบุคคลที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวนั้น มักทําหรือคิดโดยผูกพันกับตนเองมากกวาบุคคลอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน 
ไมชอบสังสรรค ไมชอบสังคม ไมชอบทําตัวเดนเม่ือออกงานไมชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบทําอะไร
ตามกฎเกณฑและแบบแผนที่วางเอาไว มีหลักการที่แนนอนในการที่จะควบคุมตนเอง ในขณะที่
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะชอบเขาสังคม ชอบเดน ชอบแตงตัวดีๆ ชอบนําตัวไปพัวพันกับ
สิ่งแวดลอมหรือกับบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป เปนคนเปดเผย ชอบการเปลี่ยนแปลง ไมชอบเก็บตัว ไม
ชอบอะไรที่ซํ้าซากจําเจ สามารถเปลี่ยนแปลงความเคยชินหรือลักษณะนิสัยของตนเองไดงายเพื่อให
เหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนไป การแสดงออกของอารมณเห็นไดชัดเจน ไมวาจะโกรธ เศรา ดีใจ 
เสียใจหรือเบื่อหนายอะไร ตลอดจนมีอารมณออนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (นวลละออ สุภาผล, 
2534) 

   ถึงแมงานวิจัยของเบรบเนอร (Brebner, 1998: 279-296) จะพบวาบุคลิกภาพที่สัมพันธ
กันกับความสุขคือบุคลิกภาพแบบแสดงตัว แตยังไมพบวามีการศึกษาเรื่องของบุคลิกภาพของสตรี
โสดกับความสุขโดยตรง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวน้ี ใน
แงที่วาเมื่อเจาะจงศึกษาในกลุมสตรีโสดแลวจะไดผลการวิจัยไปในทิศทางเดียวกันกับในกลุม
ตัวอยางอ่ืนๆ หรือไม  

   ปจจัยสุดทายที่ผูวิจัยตองการศึกษาความเกี่ยวของกับความสุขของสตรีโสดนั่นคือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน เน่ืองจากเพื่อนเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอสตรีโสดสูง จากงานวิจัยของ
อัญชลี ทองมา (2546) ที่ศึกษาปจจัยการสนับสนุนทางสังคมที่ทํานายความพึงพอใจในชีวิตของสตรี
สมรสและสตรีโสดที่ทํางานนอกบาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวาแหลงการ
สนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือเพ่ือน นอกจากนี้เพ่ือนยังเปนกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอ
สตรีโสดสูง จากงานวิจัยของชัชสุณีย ศุษิลวรรณ (2546) พบวาผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือเพ่ือนรอง
มาคือครอบครัวและเพ่ือนรวมงาน แตอยางไรก็ตามจากการศึกษาของลารสัน (Larson.1979  
อางอิงจาก อัญชลี ทองมา, 2546 :18) กลับพบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน้ันก็ยัง
เปนรองจากการแตงงานและชีวิตครอบครัว ซ่ึงเปนการศึกษาในกลุมสตรีทั่วไปที่มีทั้งสตรีโสดและ
สมรสแลวรวมกัน  

   ผูวิจัยจึงมองเห็นวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนน้ันเปนตัวแปรอีกตัวหน่ึงที่
นาศึกษา เน่ืองจากในการวิจัยครั้งน้ีจะเปนการศึกษาเฉพาะเจาะจงกลุมตัวอยางที่เปนสตรีโสดและ
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเทานั้น ซ่ึงตางจากการศึกษาปจจัยการสนับสนุนทางสังคมใน
งานวิจัยทั่วไปที่มักศึกษาโดยรวม จึงนาสนใจวาหากศึกษาในรูปแบบเฉพาะเจาะจงแลวจะไดผล
การศึกษาวิจัยที่เหมือนหรือแตกตางจากกลุมตัวอยางอ่ืนๆ อยางไร อีกทั้งจากการทบทวน
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วรรณกรรมพบวา การศึกษาเรื่องของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนน้ันมักจะเปน
การศึกษาในแงของความพึงพอใจอันเปนเพียงสวนประกอบของความสุขเทานั้น สวนการศึกษาการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนกับความสุขน้ันยังมีอยูไมมากนัก การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงจะทําใหได
ขอมูลเบื้องตนในสวนนี้ดวย 

  จะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ที่ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษานั้นมีความนาจะเปนที่จะเกี่ยวของกับ
ความสุขของสตรีโสด ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถเปนตัว
แปรทํานายความสุขของสตรีโสดดวย เพ่ือที่จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดสวัสดิการใหแกประชากร
กลุมสตรีโสด อันจะเปนประชากรกลุมใหญในอนาคตและเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวิจัยเกี่ยวกับปจจัย
ที่เกี่ยวของกับทั้งสตรีโสดและความสุขตอไป 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสุขของสตรีโสดทีมี่ความแตกตางกันในดานทัศนคติตอการเปน

โสด การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพ 
2.  เพ่ือคนหาปจจัยที่สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได จากตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 

ทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว 
 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
  ผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของสตรีโสด อันจะ

สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ของกลุมสตรีโสดเอง และผูคนรอบขาง โดยทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถนําเอาผลวิจัยที่ไดรับไปปรับใชเพ่ือจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกสตรีโสดซึ่งจะเปนประชากร
กลุมใหมที่คาดวาจะมีความสําคัญยิ่งในอนาคตไดอยางเหมาะสมตอไป 

 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
   การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาปจจัยทีเ่กี่ยวของกับความสุขในชีวติของสตรีโสดโดยมี
ขอบเขตการวจัิยดังน้ี 

1.  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหวาง 
35-55 ป ที่ทํางานอยูในบริษัทเอกชนและหนวยงานราชการตางๆ  

2. กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเปนเปนสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานคร  
จํานวน 400 คน ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของศิริชัย 
กาญจนวาสี และคนอื่นๆ (2537: 105-106) โดยศึกษาจากตัวแทนที่ทํางานอยูในบริษัทเอกชนและ
หนวยงานราชการ  และเลือกตัวอยางโดยใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) คือ 
การเลือกตามสะดวก (Convenience sampling) 
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3. ตัวแปรที่ศึกษา 
    3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
      3.1.1 ทัศนคติตอการเปนโสด 
      3.1.2 การมองโลกในแงดี 
      3.1.3 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
      3.1.4 บุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตัว 
    3.2  ตวัแปรตาม ไดแก ความสุขของสตรีโสด 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   สตรีโสด หมายถึง สตรีไทยที่มีอายุตั้งแต 35-55 ป ที่รายงานวามีสถานภาพโสด ไมมี
คูครอง ซ่ึงจะตองเปนกลุมของสตรีที่เปนผูหญิงตั้งแตกําเนิดและรับรูวาตนเองเปนผูหญิงที่มีความ
แตกตางจากผูชาย  

 
นิยามปฏิบัติการ 

  1. ทัศนคติตอการเปนโสด หมายถึงการกระทําของบุคคลตอการเปนโสด ความพรอม 
ดังกลาวของบุคคล เห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงตอการเปนโสดวาชอบหรือไมชอบ เห็น
ดวยหรือไมเห็นดวย ในการวิจัยครั้งน้ีวัดทัศนคติในองคประกอบ 2 ดาน คือ 

1.1.  ดานความคิดเชิงประเมินคา คือ ความรูที่วาการเปนโสดนั้นดีและมีประโยชน หรือ 
การเปนโสดนั้นไมดีและมีโทษอยางไร 

1.2.  ดานความรูสึก คือ ความรูสึกที่สตรีโสดมีความรูสึกชอบหรือไมชอบตอสถานภาพ 
โสดของตนเองอยางไร มีความพอใจหรือไมพอใจในสถานภาพโสดของตนเองอยางไร 

       ทัศนคติตอการเปนโสดวัดโดยแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสดที่ผูวิจัยสรางเอง มีลักษณะ
เปน  มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 22 ขอ โดย
คะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีทัศนคติตอการเปนโสดดี และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย 
หมายถึง สตรีโสดมีทัศนคติตอการเปนโสดไมดี 

 
2.  บุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว  

         บุคลิกภาพแบบเก็บตัว หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่มักทําหรือคิดโดยผูกพันกับ
ตนเองมากกวาบุคคลอ่ืนหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน ไมชอบสังสรรค ไมชอบสังคม ไมชอบทําตัวเดนเม่ือ
ออกงานไมชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบทําอะไรตามกฎเกณฑและแบบแผนที่วางเอาไว มีหลักการที่
แนนอนในการที่จะควบคุมตนเอง 
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        บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ชอบสังคม ชอบเดน ชอบ
แตงตัวดีๆ ชอบนําตัวไปพัวพันกับสิ่งแวดลอมหรือกับบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป เปนคนเปดเผย ชอบการ
เปลี่ยนแปลง ไมชอบเก็บตัว ไมชอบอะไรที่ซํ้าซากจําเจ เปลี่ยนแปลงความเคยชินหรือลักษณะนิสัย
ของตนเองไดงายเพื่อใหเหมาะกับสถานการณที่เปลี่ยนไป การแสดงออกของอารมณเห็นไดชัดเจน 
ไมวาจะโกรธ เศรา ดีใจ เสียใจหรือเบื่อหนายอะไร มีอารมณออนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  

        บุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัวน้ีวัดโดยแบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว
ของ นวลละออ สุภาผล (2534) ซ่ึงแปลและปรับปรุงมาจากแบบวัดบุคลิกภาพของไอเซนต 
(Introversion-Extraversion in the Eysenck Personality Inventory : Wilson.1977: 182) มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ 
โดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย 
หมายถึง สตรีโสดมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
 

3.  การสนับสนุนทางสังคม 
         หมายถึงการที่บุคคลได รับความชวยเหลือจากเพื่อนเพ่ือใหสามารถปรับตัว  

เผชิญปญหา ตอบสนองความเจ็บปวยและความเครียดตามแนวคิดของเฮาส (House, 1981) 
 การสนับสนุนทางสังคมแบงแยกออกเปน 4 ดานคือ 

3.1 การสนับสนุนทางดานอารมณ (Emotional support) ไดแกการไดรับความรัก 
ความไววางใจ ความสนใจ ความเปนหวง ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลเอาใจใสและความผูกพันของ
คนใกลชิด 

3.2 การสนับสนุนทางดานวัตถุ (Material support) ไดแกการไดรับความชวยเหลือ
ดานการเงิน ชวยเหลืองานบาน การทํางาน สิ่งของ แรงงาน เวลาหรือจัดสภาพสิ่งแวดลอมตางๆ ให
เหมาะสม 

3.3 การสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสาร (Information support) ไดแกการไดรับ
ขอมูลขาวสาร ชวยแกปญหาตางๆ โดยไดรับขอมูล การแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอเสนอแนะ คําแนะนํา 
ชี้แนวทาง และไดรับ ขอมูลหรือขอเท็จจริงซ่ึงสามารถนําไปแกปญหาที่เผชิญได 

3.4 การสนับสนุนดานการประเมินคา (Appraisal support) เปนการไดรับขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับการเรียนรูตนเองหรือจากประสบการณ เปนการรับขอมูลยอนกลับหรือเปดโอกาส
ใหแสดงความคิดเห็นการเห็นพองและการรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติตางๆ 

         การสนับสนุนทางสังคมนี้ วัดจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลในเครือขาย
ทางสังคมของอัญชลี ทองมา (2546: 53) ที่ผูวิจัยนํามาใชเฉพาะในสวนของการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 6 ระดับ ซ่ึงประกอบไปดวยขอ
คําถามทั้งหมด 24 ขอ แบงเปนการสนับสนุนทางสังคมดานตางๆ ดานละ 6 ขอ โดยคะแนนสูงกวา



 10 

คาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีการสนับสนุนทางสังคมสูง และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรี
โสดมีการสนับสนุนทางสังคมต่ํา 

 
4. การมองโลกในแงดี  

             การมองโลกในแงดี หมายถึง การมีแนวโนมที่จะเชื่อวาการไมประสบความสําเร็จ 
เปนความลมเหลวเพียงชั่วคราวเทานั้นและเชื่อวาไมใชเปนเพราะความผิดของตนเอง แตเปนเพราะ
สภาพแวดลอม ความโชคราย หรือบุคคลอื่นเปนผูกระทํา จะไมวิตกกังวลกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเม่ือ 
ตองเผชิญกับเหตุการณที่เลวรายจะรับรูวาเปนสิ่งทาทาย และพยายามเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
โดยเกิดจาก 3 มิติหลักคือ 

           ความคงทนถาวร (Permanence) สําหรับผูที่มีการมองโลกในแงดีจะมองวาสิ่ง 
รายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเสมอและ
ตลอดไป 

           การแผขยายความรูสึก (Pervasiveness) เปนการอธิบายถึงความรูสึกที่มีตอเหตุ
การณคือ บุคคลที่มีการมองโลกในแงดีจะรูสึกวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะสิ่งหน่ึงสิ่งใด
เทานั้น สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในทุกเรื่อง 
              การเกี่ยวของกับตนเอง (Personalization) หมายถึง เม่ือมีสิ่งที่ไมดีเกิดขึ้น บุคคล
เลือกจะตําหนิตนเอง หรือตําหนิผูอ่ืนหรือสถานการณรอบขาง โดยบุคคลที่มีการมองโลกในแงดีจะ
มองวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุมาจากสิ่งอ่ืน สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้น
เพราะตนเอง โดยผูที่มีการตําหนิผูอ่ืนหรือสถานการณภายนอกนั้นจะไมสูญเสียความรูสึกเห็น 
คุณคาในตนเอง 

           วัดโดยแบบวัดการมองโลกในแงดี ที่สรางโดยนพมาศ แซเสี้ยว โดยใชแนวคิด
พ้ืนฐานจากแบบวัด Emotional Quotient Inventory ของบารออน (นพมาศ แซเสี้ยว. 2550  
อางอิงจาก Bar-On.1997) ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale)6 ระดับ ประกอบดวย
ขอคําถามทั้งหมด 16 ขอมีโดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับการมองโลกในแงดี 
และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับการมองโลกในแงไมดี 

 
5.  ความสุขของสตรีโสด 

         ความสุขของสตรีโสด หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิต มีความรูสึกทางบวก และการ
ไมมีความรู สึกทางลบของสตรีโสด เปนการประเมินความรู สึกภายในของบุคคลในทางที่ดี ใน
การศึกษาครั้งน้ีไดนิยามความสุขตามความหมายของอารคเล (Argyle,1978) ซ่ึงอธิบายความสุข 
ไวว า หมายถึง การประเมินความรู สึกภายในของแตละบุคคลวามีความพึงพอใจในชีวิตสูง  
(life satisfaction) มีความรูสึกทางบวกสูง (positive affect) และการไมมีความรูสึกทางลบ  
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(negative affect) ในขณะนั้น โดยสตรีโสดที่มีความสุขจะตองมีความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ
ทางบวกสูงในขณะที่ตองมีอารมณทางลบต่ํา 

        ความสุขของสตรีโสดในงานวิจัยน้ี วัดจากแบบวัดความสุข (The Oxford Happiness 
Questionnaire) ของอารคเล (Argyle, 1978) ฉบับภาษาไทยที่แปลโดยสหรัฐ เจตมโนรมย  
(2546: 55) (ประกอบดวยขอคําถามรวม 29 ขอ โดยคะแนนจะแบงเปนระดับชนิดมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 6 ระดับโดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับความสุข
สูง และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับความสุขต่ํา 

 

กรอบแนวคิดในงานวจัิย 
 
          ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทัศนคติตอการเปนโสด  

การมองโลกในแงดี    
ความสุขของสตรีโสด 

• ความพึงพอใจในชีวติ 

• ความรูสึกทางบวก 

• ความรูสึกทางลบ 

การสนับสนุนทางสังคม  

บุคลิกภาพ 
แบบเกบ็ตวั - แสดงตัว 



    บทที่ 2 
                                  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

  ในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการใชชีวติโสดของสตรวีัย 35-55 ปน้ี ผูวิจัยไดรวบรวม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการศึกษาดังน้ี 

 

             1. ความสุขของสตรีโสด 
                1.1  แนวคิดเกี่ยวกับความสุข  
                1.2  ความหมายของความสขุ 
                1.3  องคประกอบของความสุข 
                      1.3.1 ความพึงพอใจในชีวติ 
                      1.3.2 อารมณทางบวก  
                      1.3.3  อารมณทางลบ  

            2. สตรีโสด 
               2.1  ความหมายของคําวาโสด 
               2.2  สาเหตขุองการอยูเปนโสด 
                     2.2.1 สาเหตุทางบวก 
                     2.2.2 สาเหตุทางลบ 
               2.3  แนวคิดพืน้ฐานเกี่ยวกบัผูที่เปนโสด 

            3. ทัศนคติตอการเปนโสดกับความสขุ 
               3.1  ความหมายของทัศนคต ิ 
               3.2  องคประกอบของทัศนคต ิ
               3.3  การเกิดทศันคติ  
               3.4  การกอตัวของทัศนคติ  
               3.5  ประเภทของทัศนคต ิ
               3.6  หนาที่หรือกลไกของทศันคติ  
               3.7  งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับทัศนคติและความสุข 

            4. การมองโลกในแงดีกับความสุข 
               4.1  ความหมายของการมองโลกในแงดี 
               4.2  แนวคิดการมองโลกในแงดี 
               4.3  ทฤษฎีการมองโลกในแงดี 
               4.4  ระดับของการมองโลกในแงดี 
               4.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมองโลกในแงดีกับความสุข 
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          5. การสนับสนนุทางสังคมกับความสุข 
             5.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
             5.2  หลักการของการสนับสนนุทางสังคม 
             5.3  แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสังคม 
             5.4  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
             5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคมกับความสุข 

         6. บุคลิกภาพกับความสุข 
            6.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 
            6.2  ทฤษฎบีุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว 
            6.3  ทฤษฎบีุคลิกภาพตามแนวคิดของไอเซ็นต 
            6.4  งานวิจัยที่เกีย่วกับบุคลิกภาพแบบเก็บตวัและแบบแสดงตัวกับความสุข 

 

1. ความสุขของสตรีโสด 
  ความสุขเปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ในชีวิตของ

มนุษยเราทุกคนลวนแลวแตตองการความสุข และแสวงหาวิธีการที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งนี้ ทําใหมี
การศึกษาวิจัยทางดานนี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในปจจุบันนี้น้ันก็
มักเปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบวา ทําอยางไรมนุษยจึงจะสามารถดําเนินชีวิตของตนไปในทิศทางที่
เปนบวกได ทั้งในดานมณและความคิด ในปจจุบันไดมีการนําเอาความสุขมาเปนเปาหมายสูงสุดใน
นโยบายทางสังคม โดยถือวาความสุขของประชากรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของนโยบายทางสังคม 
(Diener. 1984: 542) 

  ในทางพุทธศาสนาแบงความสุขออกเปนสองประเภทคือ โลกิยสุขกับโลกุตตรสุข และ
ความสุขทั้งสองประเภทนี้ยังแบงเปนระดับตางๆ กัน ระดับต่ําสุดไดแก กามสุข และระดับสูงสุดได 
แกนิพพานสุข ตามทัศนะของพุทธปรัชญา ธรรมชาติของจิตมีหลายระดับ ดังนั้น จึงมีความสุขซ่ึง
บุคคลสามารถเขาถึงไดในหลายระดับที่แตกตางกัน 

  สวนในทางปรัชญานั้น มองวาความสุขเปนความดีสูงสุด ซ่ึงนักปรัชญาตางก็มีทัศนะ
เกี่ยวกับความดีสูงสุดแตกตางกันออกไป บางลัทธิเห็นวาความสุขเปนความดีสูงสุด เชน ทัศนะของ
ลัทธิสุขนิยม (Hedonism) อยางไรก็ตามยังมีลัทธิอ่ืนที่มีทัศนะแตกตางออกไป เชน ลัทธิสมบูรณ
นิยม (Perfectionism) เห็นวาความดีอันสูงสุด คือความสมบูรณ สวนความดีตามทัศนะของคานท
(Kant) เห็นวาความดีสูงสุดคือหนาที่เพ่ือหนาที่ (Duty For Duty's Sake) เปนตน (สุจิตรา ออนคอม. 
2523: 2) 

   ความสุขในทางจิตวิทยานั้นมีผูนิยามไวอยางหลากหลาย หลักๆ แลวมีความสุขที่นิยม
ศึกษากันอยูสามประเภท องคประกอบแรกคือ สุขภาวะ (Well-being) ซ่ึงเปนความสุขที่มาจาก
เกณฑภายนอกเชน ความดีงาม (virtue) หรือ ความศักดิ์สิทธิ์ (holiness) เปนการใหคําจํากัดความ
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ความสุขที่ไมไดพิจารณาถึงสภาพความรู สึกสวนตัวแตคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึงปรารถนา 
องคประกอบที่สองคือ ความพึงพอใจในชีวิต เปนการประเมินรวมถึงคุณภาพชีวิตทั้งหมดของบุคคล
ตามเกณฑที่บุคคลนั้นเลือกเอง และองคประกอบสุดทายคือ อารมณที่เปนสุข หมายถึง การมีความรู
สึกทางบวกมากกวาความรูสึกทางลบ  
 
              1.1  แนวคิดเก่ียวกับความสุข  

       ความสุขเปนสิ่งที่ทุกคนแสวงหา เปนความดีสูงสุด และเปนแรงจูงใจสุดทายของการ
กระทําของมนุษย ความสุขเปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือรวมกันวาเปนจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต และ
ความสุขเปนสิ่งที่มนุษยตองการและแสวงหา ทําใหมีการศึกษาวิจัยทางดานนี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในปจจุบันน้ีน้ันก็มักเปนการศึกษาเพื่อหาคําตอบวาทําอยางไร มนุษย
จึงจะสามารถดําเนินชีวิตของตนไปในทิศทางที่เปนบวกได ทั้งในดานอารมณและความคิด (Diener. 
1984: 542) 

       ในปจจุบันไดมีการนําเอาความสุขมาเปนเปาหมายสูงสุดในนโยบายทางสังคม โดยถือ
วา ความสุขของประชากรเปนตัวชี้วัดความสําเร็จของนโยบายทางสังคม (Veenhoven.1995: 32) 
ตั้งแตป 1973 เริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับความสุขมากขึ้น และมีงานวิจัยมากมายที่เกี่ยวกับความเขา 
ใจในเรื่องความสุข (Fordyce. 1988: 354) ปจจุบันเรายอมรับกันวา ความสุขเปนสิ่งที่สามารถวัดได 
สามารถหาคาความเที่ยงและความตรงได (Campbell.1976: Fordyce.1988: 355: Diener.  
1984: 542) การศึกษาเกี่ยวกับความสุขนั้นมีรากฐานมาจากการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงมีรูปแบบในการ
ประเมินที่กวาง และไมละเอียด แตในปจจุบันไดมีการพัฒนาใหมีการประเมินเกี่ยวกับความสุขที่มี
ความละเอียดมากขึ้น ใชขอคําถามมากขึ้น กลาวไดวารูปแบบการประเมินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไป 
แตสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลงก็คือวิธีการประเมินที่ใชวิธีใหผู ตอบประเมินโดยการรายงานตนเอง  
(self-report assessment) ซ่ึงเปนวิธีการที่เปนที่ยอมรับและใชกันมากที่สุด (Diener.1984: 540) 

 
               1.2 ความหมายของความสขุ 

       จากการคนควาขอมูลในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยพบวาตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบันมีการ
ใหคํานิยามความสุขแตกตางกันไป ซ่ึงสามารถสรุปไดเปน 3 ประเภท (Diener.1984: 543) ดังตอ 
ไปน้ี 

       1.2.1 เปนความรูสึกที่ดี เรียกวาสุขภาวะ (Well being) ไดคําจํากัดความมาจากเกณฑ
ภายนอกเชน ความดีงาม (virtue) หรือ ความศักดิ์สิทธิ์ (holiness) เปนการใหคําจํากัดความ
ความสุขที่ไมไดพิจารณาถึงสภาพความรูสึกสวนตัวแตคํานึงถึงคุณลักษณะอันพึงปรารถนา ดังที่
อริสโตเติล (Aristotle Citing in Mcgill. 1968: 17) ไดใหคําจํากัดความความสุข วาความสุขคือ
กิจกรรมของจิตที่สอดคลองกับความดีงาม และไดเขียนถึงความสุข (Eudaemonia) วาการเพิ่ม
ความสุขทําใหชีวิตมีความดีงามมากขึ้น ซ่ึงเปนการนิยามความสุขในแงของมาตรฐาน เปนมาตรฐาน
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สําหรับผูสังเกต แตไมไดเปนการตัดสินภายในของผูถูกสังเกต ดังน้ันจากการนิยามความสุขในแงน้ี
จึงไมใชความสุขที่เปนคําจํากัดความที่ตรงกับความรูสึกมีความสุข หากแตเปนความสุขอันเกิดจาก
ปจจัยภายนอก ความสุขลักษณะนี้ ใชเพ่ือวัดความสุขมวลรวมประชากร เปนความสุขในแงรวมที่
เกิดจากองคประกอบภายนอก  

        1.2.2 เปนความพึงพอใจในชีวิต (life satisfaction) เปนการประเมินรวมถึงคุณภาพ
ชีวิตทั้งหมดของบุคคลตามเกณฑที่บุคคลนั้นเลือกเอง ดังเชน เบรนเนอร (Brenner citing in  
Shin; & Johnson. 1978: 478) ใหคํานิยามวาความสุขคือ การประเมินทั้งหมดของคุณภาพชีวิตที่
สอดคลองกับเกณฑที่เขาเลือกเอง เชนเดียวกับที่ อูเรริอุส (Aurelius Citing in Campbell. 1976) ได
ระบุวา “คนเราจะไมมีความสุข ถาเขาคิดวาเขาไมมีความสุข” เม่ือบุคคลบอกวามีความสุข น่ัน
หมายความวาเขามีชีวิตที่มีความสุข ชีวิตในที่น้ีหมายถึง ตัวเขาทั้งหมดในขณะนั้นที่มีความสุข ซ่ึง
เกิดจากการที่เขาไดประเมินสภาพการณทั้งหมดในขณะนั้น วาเขารูสึกตอสิ่งนั้นอยางไร หรือจะกล
าววา ความสุขในความหมายนี้ก็คือ ‘ทัศนคติ’ ที่บุคคลมีตอชีวิตของตนเองก็เปนได สอดคลองกับ
การศึกษาของแอนดริวและวิททีย (Andrews; & Withey 1976 Citing in Diener. 1984: 543) ที่
ศึกษาพบวา 99% ของกลุมตัวอยางจะมีการประเมินความสุขในแงของความพึงพอใจ 

       1.2.3 เปนการเนนที่อารมณที่เปนสุข หมายถึง การมีความรูสึกทางบวกมากกวาความ
รูสึกทางลบ แบรดเบิรน (Bradburn Citing in Fordyce. 1983: 484) ใหคํานิยามวา ความสุขเปนผล 
ของความรูสึกทางบวกและการไมมีความรูสึกทางลบ น่ันคือ บุคลมีความรูสึกที่ดีมากตลอด ชวงชีวิต 
บุคคลมีแนวโนมที่จะมีอารมณเชนนั้น ซ่ึงในความหมายนี้เปนความหมายที่ใกลเคียงกับความหมาย
ที่ใชพูดคุยกันในชีวิตประจําวัน  

       ในการศึกษาความสุขในปจจุบัน นักวิจัยจํานวนมากมักนิยามความสุขจากสององค
ประกอบรวมกันคือ องคประกอบของความพึงพอใจ และองคประกอบของอารมณ ซ่ึงแยกเปน 
อารมณทางบวกและอารมณทางลบตามทัศนะของไดเนอร (Diener. 1994: 107)  

       จากคํานิยามความสขุในขางตนทีก่ลาวมา สรุปไดวา ความสขุมีขอบเขตดงัน้ี 
        1. เปนการประเมินเชิงอัตวิสัย (Subjective) กลาวคือเปนการประเมินประสบการณ

ภายในของบุคคลแตละคน 
        2. ความสุขไมใชเพียงแคการปราศจากอารมณหรือความรูสึกทางลบเทานั้นแตยัง

หมายรวมถึงการมีอารมณหรือความรูสึกทางบวกดวยดังที่เบรดเบิรน (Bradburn Citing in 
Fordyce. 1983:484) ใหความหมายวา ความสุข เปนผลของความรูสึกทางบวก และการไมมีความรู
สึกทางลบ 

        3. ความสุขเปนการประเมินโดยรวม มากกวาการประเมินเฉพาะองคประกอบใดองค
ประกอบหนึ่งของชีวิตเทานั้น (Diener.1994: 106) 
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              1.3  องคประกอบของความสุข 

       ดังน้ันในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจึงนิยามความสุขวาหมายถึง การประเมินความรูสึก
ภายในของบคุคลแตละคน อันเปนการประเมินทั้งหมดของชีวิตอันเปนสวนที่นาพอใจ ที่ประกอบด
วยองคประกอบ 3 ดาน ตามแนวคิดของอารคเลและครอสแลนด (Argyle; & Crossland. 1991: 78)  
ดังตอไปน้ี  

       1. ความพึงพอใจในชีวติ  
       2. ระดับของอารมณทางบวก หรือ ความเบิกบานใจ  
       3. ระดับของอารมณทางลบในขณะนั้น เชน ความซึมเศรา และความวติกกังวล 

 
                     1.3.1 ความพึงพอใจในชวีิต 

              ความพึงพอใจในชีวิตมีลักษณะเป นการพิจารณาตัดสินทางความคิดซึ่ง 
เปนการคิดพิจารณาตัดสินถึงชีวิตของตนเอง ความพึงพอใจในชีวิตโดยทั่วไปมักจะถูกศึกษาโดย 
แบงเปนแงมุมตางๆ เชน ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจในชีวิตสมรส ความพึงพอใจมักจะมี
ความสัมพันธกับตัวแปรทํานายในหลายๆ เรื่อง 

               ความพึงพอใจในชีวิตหมายถึง การประเมินคุณภาพชีวิตของบุคคลตาม
มาตรฐานที่ตนเองเปนผูกําหนด และดูเหมือนจะเปนการเปรียบเทียบการรับรูสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป
ในชีวิตของบุคคลกับการกําหนดมาตรฐานโดยตนเองหรือตนเองเปนผูตั้งมาตรฐาน และถาระดับที่ได
รับเปนไปตามมาตรฐานที่ตนไดตั้งไว บุคคลผูน้ันจะมีการรายงานความพึงพอใจในชีวิตสูง ดังนั้น
ความพึงพอใจในชีวิตจึงเปนการรับรูถึงการพิจารณาตัดสินดวยองคประกอบทางความคิดในเรื่องที่
เกี่ยวของกับชีวิตของแตละบุคคล อันเปนไปตามมาตรฐานที่ตนไดตั้งไว 

               บุคคลจะมีการรายงานความพึงพอใจต่ําอยางไรก็ตามคนแตละคนมีการให
นํ้าหนักองคประกอบที่แตกตางกัน เพราะคนแตละคนมีมาตรฐานของการมีชีวิตที่ดีแตกตางกันไป  
เชน มาตรฐานของความสําเร็จของนาย ก. แตกตางจากมาตรฐานความสําเร็จของนาย ข. ดังนั้น
จึงเปน สิ่งที่จําเปนที่จะตองประเมินถึงการตัดสินในแงมุมตางๆ ของชีวิตบุคคลโดยรวมมากกวาจะ
ตัดสินโดยแงมุมเฉพาะแงมุมใดแงมุมหน่ึง 
                ในความพึงพอใจนี้ มีผูศึกษาความพึงพอใจกับการเปนโสดไวคือรัชนี เบญจธนัง 
(2537) ศึกษาปจจัยบางประการที่เกี่ยวของกับพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสด พบวา สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 36-45 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด สวนรูปแบบของการอยูเปนโสดนั้นมี
ความ-สัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตโสด และสตรีที่มีรูปแบบการอยูเปนโสดโดยสมัครใจ 
มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาสตรีโสดที่มีรูปแบบของการอยูเปนโสดโดยไมสมัครใจ ทั้งน้ีเน่ืองมา 
จากสตรีโสดใหความสําคัญกับสิ่งอ่ืนมากกวาการหาคูครอง กลาวคือ สตรีโสดจะใหความสําคัญกับ
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การศึกษา การทํางาน การเสริมสรางฐานะความเปนอยูของตน การมีอิสระในชีวิตสวนตัว อารมณ
และสังคม มีความมั่นใจในตนเอง จึงทําใหมีความพึงพอใจในชีวิตโสด 

 
                     1.3.2  อารมณทางบวก  

               ระดับของอารมณทางบวกเปนความรูสึกที่เกี่ยวของกับอารมณทางบวกและทาง
ลบ ซ่ึงอารมณทั้งสองชนิดนี้เปนองคประกอบทางดานอารมณที่มีความเปนอิสระจากกัน เพราะ 
เปนไปไมไดที่บุคคลจะมีอารมณทางบวกและทางลบสองอยางในเวลาเดียวกัน (Argyle. 1987: 4) ยิ่ง
บุคคลมีความรูสึกทางบวกในขณะนั้นมากเขาก็จะมีความรูสึกทางลบลดนอยลงในเวลาเดียวกัน 
(Bradburn.1969 Citing in Diener. 1984: 548) 

               ความรูสึกทางบวกนี้ คือ องคประกอบทางดานอารมณของความสุข การจะ
ศึกษาถึงความรูสึกเปนสุขในดานความรูสึกทางบวกนี้จะตองศึกษาอารมณที่บุคคลมีทั้งสองแบบ 
อาจจะสรุปไดวา บุคคลที่มีคะแนนความรู สึกทางบวกมากกวาความรู สึกทางลบจะมีความรู สึก 
เปนสุขมาก กวาบุคคลที่มีอารมณทางลบมากกวาอารมณทางบวก บุคคลที่มีความสุขมาก คือ บุคคล
ที่ประเมินเหตุการณในชีวิตและสภาพแวดลอมตางๆ วาเปนไปในทางที่ดีมากกวาในทางที่ไมดี 
บุคคลที่ไมมีความสุข คือ บุคคลที่ประเมินองคประกอบสวนใหญในชีวิตวาไมดี เปนตัวขัดขวาง 
จุดมุงหมายในชีวิต ( Diener. 1994: 107) โดยในการวิจัยครั้งน้ีผูที่มีความสุขหมายถึงผูที่มีอารมณ
ทางบวกสูง 

               จากการวิจัยของเชียรเรอร และคนอ่ืนๆ (Sherer et al. Citing in Diener.  
1991: 79) พบวา ความสุขเกิดจากความสัมพันธทางสังคม และความสําเร็จ จากการศึกษาหลายๆ 
ชิ้น ไดขอสรุปวาสาเหตุของความสุขไดแก การมีการติดตอสัมพันธกับเพ่ือน หรือการมีสัมพันธภาพ
ที่แนนแฟนกับบุคคลอ่ืน กิจกรรมทางเพศ ความสําเร็จ กิจกรรมทางรางกาย การเลนกีฬา การได
เขาถึงธรรมชาติ การอานหนังสือ เลนดนตรี ทําอาหาร และการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

               วิธีการหนึ่งที่จะคนหาวาบุคคลใดมีอารมณทางบวก ก็โดยการถามวาบุคคลนั้น
มีความรูสึกทางบวกครั้งสุดทายเมื่อใด และอะไรเปนสาเหตุใหเขามีความรูสึกนั้น จากการศึกษากับ
นักเรียนชาวอเมริกันโดยสวนใหญพบวา สาเหตุหลักของอารมณทางบวกก็คือ ความสัมพันธทาง
สังคม ไมวาจะกับสมาชิกในครอบครัวกับคนรัก กับเพ่ือน หรือกลุมกิจกรรม ในขณะที่ความสําเร็จ
จากงานนั้นแปนเพียงแครางวัลจากการทํางานหนัก เหตุการณทางบวกก็พบวามีความสัมพันธกับ 
อารมณทางบวกเชนกัน จากการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 467 คน ซ่ึงประกอบดวยวัยทํางาน
และวัยเรียน โดยการใหคะแนนเหตุการณที่ทําใหเขามีความรูสึกเปนสุข ซ่ึงผลออกมาสรุปไดตาม
งานวิจัยของอารคเล (Argyle. 1987: 130) ดังนี้คือ การไดรับประทานอาหารดีๆ และสังสรรคกับ
เพ่ือน เพศ การพักผอนนอนหลับ คูสมรส เพ่ือนและความสัมพันธที่ใกลชิด ความสําเร็จ การเลื่อน 
.ตําแหนง ความพึงพอใจในตนเอง กิจกรรมทางรางกาย การเลนกีฬา และการมีสุขภาพที่ดี  
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การทํางาน การไดใชความชํานาญในการทํางาน การอานหนังสือ การฟงดนตรีและการดูทีวี  
ประสบการณที่เขมขน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับความงาม ศาสนา ลวนเปนปจจัยที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 

                 อารมณทางบวกนั้นจะสงผลตอพฤติกรรม และกระบวนการคิดของบุคคล เม่ือ
บุคคลมคีวามสุข บุคคลนั้นจะมีการคิดไปในทางบวก รับรูวาตนมีความสามารถ มีความรูสึกม่ันใจใน
ตนเอง มีความพึงพอใจในชีวติ เรียกคืนความจําเกี่ยวกับเหตุการณที่มีความสุขไดดี แกปญหาได มี
พฤติกรรมในการชวยเหลือผูอ่ืนและมองผูอ่ืนทางดานบวก 

                 ในสวนขององคประกอบของอารมณทางบวก จากการศึกษาของอารคเลและ 
ครอสแลนด (Argyle; & Crossland. 1987: 127) ไดสรุปมิติของอารมณทางบวกออกเปน 4 มิติคือ 

                   1. ซึมซับ (Absorption) เปนประสบการณภายในที่เกี่ยวของกับการทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เชน การไดฟงดนตรีที่ไพเราะ การไดทุมเทใหกับการทํางาน ดวยการ 
ใสใจอยางเต็มที่เพ่ือที่จะเรียนรูและเขาใจในสิ่งน้ัน นําไปสูความรูสึกผอนคลาย สบายใจ 

                   2.พลังอํานาจ (Potency) เปนประสบการณแหงความสําเร็จ ซ่ึงจะเปน
ประสบการณที่สรางความรูสึกของความมีพลัง มีอํานาจ อันจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกของความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความฮึกเหิม 

                   3. นึกถึงบุคคลอื่น (Altruism) เปนมิติที่เกี่ยวของกับความตองการของบุคคล
อ่ืนเปน สําคัญ เปนประสบการณทางความรูสึกที่ตองเกี่ยวของปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซ่ึงจะทําให
เกิดความรูสึกของความเบิกบาน สนุกสนาน ความรูสึกใสใจดูแลและหวงใย 

                   4. ความลึกซึ้ง (Spirituality) เปนประสบการณทางอารมณที่เขมขน ที่มา
จากความรูสึกของจิตใจ เชน การไดด่ืมดํ่ากับความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหบุคคลรูสึกถึง
ความรัก ความพึงพอใจ ความรูสึกทางอารมณที่ลึกซึ้ง 

                ในปเดียวกันนีเ้องหลังจากการศึกษาถึงองคประกอบของอารมณทางบวก 
อารคเล(Argyle.1987: 126-128) ไดสรุปมิติของอารมณทางบวกออกเปน 3 มิติ ดังตอไปน้ี 

1. ความรูสึกสุขใจ (joy) และความยินดี (elation)  
                        จัดเปนมิติหลักของอารมณทางบวก ซ่ึงสัมพันธกับใบหนาที่ยิม้แยม มี

ความยินดีในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน มีความรูสึกของการยอมรับ มีความมั่นใจในตนเองเปนกันเอง 
และมีความสามารถในการแกปญหาได  

                        ความตื่นเตน (excitement) ความสนใจ (interest) เปนมิติที่สองของ
อารมณทางบวก ถาความตื่นเตนบวกกับความยินดีก็จะเปนความสุขที่มีระดับอารมณเขมขึ้น 
มากกวา ความยินดีหรือสุขใจธรรมดาบุคคลจะแสดงออกทางรางกายดวยการหัวเราะ ซ่ึงความรูสึกนี้
จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ชอบทํากิจกรรมที่มีความตื่นเตน เชน กิจกรรมเกี่ยวกับความเร็ว เสี่ยงอันตราย 
เปนตน  
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                          ความพึงพอใจ (contentment) ความผอนคลาย (relaxation) ความรู 
สึกสบาย (comfort) เปนอารมณทางบวกที่มีระดับความเขมต่ํากวาอารมณตื่นเตน ถึงแมจะมีระดับ
ความเขมต่ํากวา แตก็ยังจัดไดวาเปนความรูสึกทางอารมณที่ดี 

2.  ประสบการณทางอารมณที่ลึกซึ้ง (intensityor depth of experience) 
มิติที่สามเปนมิติทางอารมณที่ระดับความเขมสูง เกิดขึ้นจากการทํากิจกรรมประเภทการฟงดนตรี 
การอานหนังสือ และการชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติ บุคคลจะมีความรูสึกในลักษณะของ 
ความเลื่อนไหล (spontaneity) ความรูสึกซึมซับ (absorption) ความสอดคลองเปนหน่ึงเดียว 
(integration) ความอิ่มเอิบใจ (intense joy) ตามที่ชิคเซนทเมฮี (Csikszentmihalyi 1982 Citing in 
Argyle.1987: 128) เรียกวา “ความรูสึกทวมทน (flow)” เปนความรูสึกจากการไดทุม เทใสใจอยาง
เต็มที่ในงานหรือกิจกรรมยามวางซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใหคุณคาแกตนเอง 

                         นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในแงของอารมณทางบวกไว
ดวย เชนในงานวิจัยของชินและจอหนสัน (Shin & Johnson :1978) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ความสุข เปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบทางทฤษฎีของความสุข โดยกลุ มตัวอยางมีทั้งสิ้น  
665 คน แบงเปนชาย 263 คน หญิง 403 คน กลุมตัวอยาง 615 คนเปนผิวขาว และ 50 คนเปน 
ผิวดํา ที่อาศัยอยูในเมืองขนาดกลาง 3 เมืองของรัฐอิลลินอยสประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีเปนแบบสอบถามประเมินตนเอง ที่พัฒนาโดยศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยมิชิแกน โดยให
ผูตอบแบบสอบถามประเมินเกี่ยวกับความสุขตามความเขาใจของแตละคน การศึกษาครั้งน้ีจะมี
การบงบอกถึงเกณฑที่เหมาะสมของความสุข สังเคราะหถึงสาเหตุหลักของความสุข และการ
ทดสอบดวยขอมูลเชิงประจักษในสาเหตุหลักของความสุข ผลจากการศึกษาดวยขอมูลเชิงประจักษ
พบวาสาเหตุหลักของความสุขคือ การประเมินทางบวกเกี่ยวกับเหตุการณในชีวิต และการ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับคุณลักษณะของเหตุการณในชีวิตกับบุคคลอื่น และเปรียบเทียบกับอดีต 

                           เชนเดียวกับเอ็มมอน (Emmon: 1986) ที่ ได ศึกษาถึงลักษณะ
บุคลิกภาพดานความพยายามวาจะสงผลตอความสุขอยางไร ลักษณะของการวิจัยเปนการตรวจสอบ
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะดานความพยายามสวนบุคคลและความสุข ซ่ึงความสุขน้ี
ประกอบดวย 3 องคประกอบคือ อารมณทางบวก อารมณทางลบ และความพึงพอใจในชีวิต  
การวิจัยแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรก ผูเขารวมวิจัยทําบันทึกเกี่ยวกับความพยายามสวนบุคคลและให
คะแนนออกมาในแตละดานของตนเอง ระยะที่สอง ผูเขารวมวิจัยจะบันทึกอารมณรวมทั้งความคิด
ของตนดวยเครื่องมือที่เรียกวา ESM โดยการวิจัยใชระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา 
อารมณเชิงบวกจะเชื่อมโยงอยางมากกับความหมายการเห็นคุณคาในตนเอง และการประสบ
ความสําเร็จ สวนอารมณในเชิงลบ จะเชื่อมโยงกับการไมประสบความสําเร็จในอนาคต นอกจากนั้น
จึงพบวาความพยายามยังเปนตัวทํานายที่สูงที่สุดตอความพึงพอใจในชีวิตอีกดวย 
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                     1.3.3  อารมณทางลบ  
               ความซึมเศรา เปนอาการหลักของอารมณทางลบ แตก็ยังมีอาการอ่ืนๆ อีกที่

จัดวาเปน อารมณทางลบ เชน ความเศราเสียใจ ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล และกลุม 
อารมณทางความเครียด ตามนิยามของอารคเล (Argyle.1987: 10) สอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับ
อารมณทางลบของเบรดเบิรน (Bradburn Citing in Argyle.1987: 10) ที่พบวา มีความสัมพันธอยาง
มีนัยสําคัญกับการรายงานตนถึงความวิตกกังวล ความเจ็บปวย มีปญหาเกี่ยวกับสัมพันธภาพ 
ระหวางบุคคล และเหตุการณในชีวิตที่ไมนาพึงพอใจ การวัดอารมณทางลบ จากการศึกษาใน
ประเทศอังกฤษ ศึกษาโดยการสอบถามกลุมตัวอยางวาพวกเขามีความรูสึกไมสบายเปนปริมาณ 
เทาใดบางเม่ือวานนี้  และเชนการศึกษาของ Bradburn ซ่ึงสอบถามกลุมตัวอยางโดยใหพวกเขา
รายงานชวงเวลาของความเบื่อหนาย ความซึมเศรา ในชวงสัปดาหหรือสองสัปดาหที่ผานมามี
การศึกษาพบวาอารมณทางลบจะมีสภาวะอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวยเชน ความซึมเศรา ความวิตก
กังวล ความกังวลใจ มีอาการทางรางกาย เชน ปวดหัว นอนไมหลับ เหน่ือย และโดยอาการทาง
ประสาท หรืออาการทางจิตนี้โดยปกติมักจะเชื่อมโยงมาถึงอาการเจ็บปวยทางรางกาย 

                โดยสรุปแลวความสุขน้ันเปนภาวะที่ไมใชเพียงความสุขภายในจิตใจ แตยัง
หมายความรวมถึงสภาวการณรอบขางที่สงผลตอความรูสึกสุขของบุคคลดวย ความสุขน้ันมี
องคประกอบและขั้นของการพัฒนาสูงขึ้นเชนเดียวกับความรูสึกอ่ืนๆ  

                 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกที่จะใชนิยามของความสุขวาเปนการประเมิน
ความรูสึกภายในของแตละบุคคล วามีความพึงพอใจในชีวิต มีความรูสึกทางบวก และการไมมีความ
รูสึกทางลบ ตามคํานิยามของอารคเล (Argyle. 1987: 4)  

                  ดวยความที่ความสุขน้ันมีองคประของของภาวะทางอารมณเปนองคประกอบ
หลักถึง 2 ตัว องคประกอบทางอารมณมีก็มีอยูในปุถุชนทั่วไปทุกคน เปนภาวะที่เกิดขึ้นและสลายไป
ไดก็จริง แตภาวะความสุขน้ีก็สงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ดังน้ัน การใชชีวิตอยางมีความสุข 
จึงเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการอันเปนความจริงที่เลี่ยงไมได   

                   สตรีโสดก็เปนบุคคลอีกกลุมหน่ึง ที่จะเปนบุคคลกลุมใหญในอนาคต จากทั้ง
การรายงานของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสภาวะสังคมในประเทศ
ไทย และสํานักงานสถิติแหงชาติในเรื่องของการจดทะเบียนครอบครัว ซ่ึงเปนการจดทะเบียนรับรอง
การมีบุตรของคูสมรสที่ไมไดจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนสมรสที่นอยลง น่ันหมายความวา
ปริมาณของสตรีโสดในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน  
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2. สตรีโสด 
                 2.1 ความหมายของคําวาโสด  
          ความหมายของคําวา “โสด” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 
2525 (ราชบัณฑิตยสถาน. 2525: 852) หมายถึง เด่ียว โดด ไมมีคู ยังไมมีสามีหรือภรรยา เชน  
ชายโสด หญิงโสด แตจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรูปแบบการแตงงาน ความหมายของคําวา 
โสด จึงหมายถึง ผูที่ยังไมแตงงาน รวมถึงผูที่เปนหมาย หยา หรือแยกกันอยู 
          สําลี ทองชิว (2530) ไดใหความหมายของคําวาโสดวา หมายถึง ผูที่ยังไมแตงงาน 
อยูคนเดียว ยังไมมีคู หรือผูที่แตงงานมาแลวและหยาเรียบรอยแลวจึงเปนคนโดดเดี่ยว ไมมีคู เปน
คนโสดไปโดยปริยาย 
          โดยสรุป การเปนโสดหมายถึง การอยูคนเดียว ไมมีคู ซ่ึงการไมมีคูน้ันบุคคลอาจเคย
สมรสมากอนหรือไมก็ตาม แตสําหรับการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใหความหมายของสตรีโสดไววา เปนสตรี
ไทยที่มีอายุตั้งแต 35-55 ป ที่รายงานวามีสถานภาพโสด โดยไมมีคูครอง ซ่ึงจะตองเปนกลุมของ
สตรีที่เปนผูหญิงตั้งแตกําเนิดและรับรูวาตนเองเปนผูหญิงที่มีความแตกตางจากผูชาย  
 
                 2.2 สาเหตุของการอยูเปนโสด 
          การอยูเปนโสดของสตรีในปจจุบันนี้มีสาเหตุตางๆ หลายดาน ทั้งดานบวกและ 
ดานลบ ซ่ึงก็เกิดมาจากสถานภาพทางสังคมของผูหญิงเปลี่ยนไป และปจจัยภายในของตัวสตรีโสดที่
เลือกจะเปนโสดเอง จากการศึกษารวบรวมงานวิจัยตางๆ ผูวิจัยจึงสามารถสรุปถึงปจจัยตอการเปน
โสดไดดังตอไปน้ี 
 
                       2.2.1 สาเหตุทางบวก 

                รัชนี เบญจธนัง (2537) กลาววา เหตุผลที่สตรีครองตัวเปนโสดเพราะไดรับ
การศึกษาสูงขึ้น อีกทั้งมีความเปนอิสระในเรื่องของการเงินและความกาวหนาในอาชีพการงาน ซ่ึง
สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะผูหญิงไทยเริ่มมองเห็นวา การศึกษาและการทํางานก็เปนสิ่งที่สําคัญในชีวิต
ซ่ึงแตกตางจากผูหญิงในยุคกอนๆ ที่เห็นวาการมีครอบครัวเปนขั้นตอนที่สําคัญในการดํารงชีวิต 
บุคคลใดที่เลือกใชชีวิตโสดเขาจะมีความสุขในการตัดสินใจของเขา ซ่ึงผูใหญที่มีอาชีพและอยูใน
เมืองใหญๆ สวนมากจะใชชีวิตโสด ชอบที่จะมีชีวิตที่สนุกสนาน มีอิสระในการเดินทางและทํา
ประโยชนใหกับผูอ่ืน เชนเดียวกับงานวิจัยของดร.เปยมสุข เมนะเศวต (2547 :163) ที่กลาวถึง
มุมมองของการเลือกที่จะอยูเปนโสดไววา ผูหญิงโสดจะมีโอกาสไดทําความรูจักกับผูคนไดมากมาย 
เพราะมีอิสระและเสรีภาพมากกวาบุคคลที่มีครอบครัวและเปนอิสระทางการเงิน นอกจากนี้ผูหญิง
โสดก็ไมตองเสี่ยงกับความเครียดจากการมีครอบครัวอีกดวย นอกจากนี้ กัญญารัตน สุดสอาด 
(2542) ยังไดศึกษาสตรีโสดในสังคมไทยปจจุบัน พบวาสตรีโสดกลุมน้ีมีทัศนคติตอการอยูเปนโสด
โดยรวมแบงเปน 2 แนวคือ กลุมแรกจะมีความรูสึกดานลบเนื่องจากไมไดรับการยอมรับจากสังคม มี



 22 

ความรูสึกกดดันและเกิดความเครียดจากบุคคลรอบขาง สวนอีกกลุมหน่ึงนั้นมีความรูสึกทางบวก 
เพราะรูสึกวาสังคมใหการยอมรับ รูสึกวาชีวิตโสดเปนชีวิตที่อิสระและมีความพอใจในการใชชีวิตโสด
น้ี 
 
                     2.2.2 สาเหตทุางลบ 

              คณิศร เต็งรัง (2542) กลาววา เหตุผลที่ทําใหผูหญิงอยูเปนโสดจนสูงอายุน้ันมี
มากมาย ไมวาจะเคยผิดหวังในผูชายที่เคยรักมากอน เชน มีคนรักและจะแตงงานกันแตตองเลิกกัน
เพราะฝายชายไปพบคนใหมทําใหฝายหญิงตองเสียใจ ไมอาจมีคนรักใหมได เปนตน ในการใชชีวิต
เรื่องของสิ่งแวดลอมก็เปนอีกเรื่องหน่ึงที่สําคัญ สตรีโสดนั้นอาจจะอยูในครอบครัวที่มีสภาพแวดลอม
ที่ไมดี สถานภาพครอบครัวที่ไมอบอุน เชน พอทุบตีแม แมไมสนใจครอบครัว เปนตน สงผลใหเกิด
ภาพพจนที่ไมดีตอการใชชีวิตคูมาตั้งแตเด็ก ทําใหเกิดความคิดวาชีวิตคูไมแนนอน จึงไมมีความ
สนใจในเรื่องคูครอง เกิดความคิดวาตนเองไมเหมาะสมที่จะมีชีวิตคู และเกรงกลัวความยุงยากที่
อาจจะตามมาเมื่อเลือกที่จะใชชีวิตคูจากประสบการณที่เคยไดรับ 

                จากงานวิ จัยของชัชสุ นี  ศุษิ ลวรณ  (2528) ที่ ได ศึ กษาถึ ง อัตมโนทัศน  
(Self-Concept) ในการอยูเปนโสดของผูหญิงที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป พบวาสตรีที่เปนโสดให
เหตุผลในการครองตัวเปนโสดเพราะชีวิตโสดมีอิสระมากวาชีวิตแตงงาน ตนเองรูสึกพึงพอใจใน
สถานภาพดังกลาว ยังไมพบคนที่ถูกใจ กลัวประสบปญหาในชีวิตสมรส รวมทั้งยังไมพรอมที่จะใช
ชีวิตแตงงาน เชนเดียวกับภัสสร ลิมานนท (2529) ที่ไดศึกษาทัศนคติตอการแตงงานของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสอบถามสตรีทั้งที่เปนโสดและแตงงานแลว พบวา ผูที่เปนโสดมีแนวโนม
ยอมรับวาการอยูเปนโสดในปจจุบันดีกวาการแตงงาน และผูที่มีการศึกษาสูง (การศึกษาตั้งแต
ปริญญาตรีขึ้นไป) มีความคิดวาการมีผูหญิงโสดมากขึ้นในสังคมไมนาจะเปนปญหาของสังคมแต
อยางใด นอกจากนั้นยังพบอีกวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญทั้งที่เปนโสดและแตงงานแลวมีความ
คิดเห็นวาผูหญิงสมัยน้ีไมจําเปนที่จะตองแตงงานก็ได ดวยเหตุผลที่วาการแตงงานและการมี
ครอบครัวในปจจุบันทําใหเกิดภาระที่สําคัญ โดยผูตอบที่เปนโสดไดระบุสาเหตุที่ทําใหตนเองยังเปน
โสดอยูจนถึงปจจุบันวา เปนเพราะตองการความกาวหนาในหนาที่การงาน ตองการอยูคนเดียว  
เปนอิสระ ไมตองมีภาระรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว และดูแลบุตร ยิ่งกวานั้นยังพบอีกวาคนเปน
โสดสวนใหญไมเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานภาพการเปนโสดของตน ซ่ึงนับวาเปนความ
แตกตางที่เปลี่ยนไปจากคานิยมด้ังเดิมที่กําหนดวาผูหญิงควรจะแตงงาน 
                จากขอมูลที่กลาวมานี้ สามารถสรุปไดวา สาเหตุของการอยูเปนโสดของบุคคล
น้ันเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน ขึ้นอยูกับแนวความคิดและประสบการณของบุคคลนั้นๆ ที่จะแปลง
เปนทัศนคติตอการแตงงานหรือเลือกใชชีวิตคู ซ่ึงทัศนคติน้ีเองที่มีผลโดยตรงอีกทางหนึ่งตอการ
ตัดสินใจที่บุคคลเลือกใชชีวิตโสดหรือไม และในการเลือกใชชีวิตโสดนี้เลวินสัน (นิภาวรรณ กิริยะ. 
2534 อางอิงจาก Levinson) ไดแบงลักษณะของการเปนโสดออกเปน 4 ลักษณะดังตอไปน้ี 
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1. กลุมที่สมัครใจจะอยูเปนโสดเพียงชั่วคราว 
                    บุคคลในกลุมน้ีสวนมากเปนกลุมที่มีอายุนอย ยังไมเคยแตงงานมากอนและ

มีความตองการที่จะเลื่อนเวลาแตงงานออกไปอีกสักชวงระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง
กลุมที่หยารางตั้งแตยังมีอายุนอยและไมประสงคจะแตงงานใหมในชวงนั้น 

                     สิ่งที่คนกลุมน้ีใหความสําคัญมากกวาการหาคูครองคือ การใหความสนใจ
ตอการศึกษา การทํางาน การเสริมสรางฐานะการเปนอยูของตนเอง รวมทั้งยังมีภาระที่ตอง
รับผิดชอบตอครอบครัวอยู ทั้งน้ีมิไดหมายความวาทุกคนในกลุมน้ีจะตองแตงงานทั้งหมดเมื่อถึง
เวลาอันสมควรจะแตงงาน สาเหตุของการมีพฤติกรรมดังกลาวอาจจะมาจากการอุทิศเวลาใหกับ
การศึกษาและการทํางานหนักมากจนเปนเหตุใหบางคนยังหาคูครองไมได และบางคนก็คิดวาตนเอง
อายุมากเกินกวาที่จะแตงงานแลว 

2. กลุมที่สมัครใจอยูเปนโสดถาวร แบงออกเปน 
                     2.1 กลุมที่ไมเคยแตงงานมากอนเลย และมีความพงึพอใจอยางมากตอการ

ตัดสินใจเลือกสถานะดังกลาว 
                     2.2 กลุมที่ปจจุบันเปนหมายหรือหยารางและไมตองการแตงงานอีกเลย 
                     2.3 กลุมที่มีแนวคิดตรงกันขามกับแนวคิดของการอยูรวมกันโดยการอยู

รวมกันอยางถูกตองตามกฎหมาย เชน การอยูรวมกันฉันทสามีภรรยา โดยไมจําเปนตองจดทะเบียน
สมรสกันอยางถูกตองตามกฎหมาย เปนตน 

                     2.4 กลุมที่มีการดําเนินชีวิตที่มีกฎขอบงัคับหามแตงงาน เชน นักบวช 
พระสงฆ เปนตน 
                           3. กลุมที่เปนโสดเพียงชั่วคราวโดยไมสมัครใจจะอยูเปนโสดอยางถาวร 

                    หมายถึง กลุมคนโสดที่ยอมรับคานิยมเกี่ยวกับการแตงงานแตยังไม
ประสงคจะแตงงาน โดยมีเหตุผลในใจบางประการ แบงออกเปน 

3.1  กลุมที่ยังไมเคยแตงงาน ยังมีอายุนอยและเปนพวกที่ไมตองการที่จะ
อยูเปนโสด จึงพยายามหาคูครองที่เหมาะสม 

3.2  กลุมที่ยังไมเคยแตงงาน มีอายุมากและเปนพวกที่ไมมีความสนใจจะ
แตงงานมากอน แตปจจุบันอยูในระหวางการมองหาคูครองเพื่อการแตงงาน 

3.3  กลุมที่เพ่ิงเปนหมายหรือเพ่ิงหยารางและตองการแตงงานใหม 
3.4  กลุมที่เปนโสดอยางถาวร โดยมิไดสมัครใจอยูเปนโสด หมายถึงกลุม

คนโสดที่มีอายุมาก ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาพนวัยแตงงานแลว ทั้งที่มีความตองการจะแตงงานแตยังหา
คูครองไมได และกลุมที่เปนหมายและหยารางเมื่ออายุมาก และมีความตองการที่จะแตงงานใหมแต
ยังหาคูครองไมได 

                       จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวา การที่จะอยูเปนโสดของบุคคลนั้นขึ้นอยู
กับปจจัยและเง่ือนไขหลายๆ ประการของทั้งของบุคคลเอง และเง่ือนไขของสังคมรวมทั้งอิทธิพลของ
ปจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เปนปจจัยหลายประการประกอบกัน เชน การเลือกโอกาสในหนาที่การงาน 
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โอกาสทางการศึกษา การทํากิจกรรมที่เพ่ิมมากขึ้น ฯลฯ ซ่ึงปจจัยและเง่ือนไขหลายอยางนี้ตางสงผล
ตอการเลือกที่จะเปนโสดของสตรีทั้งสิ้น 

 
                  2.3 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับผูที่เปนโสด 

          อีริคสัน (นิภาวรรณ  กิริยะ. 2534 อางอิงจาก Ericsson)  ไดกลาวถึงพัฒนาการของ
วัยผูใหญตอนตนไววา ในวัยน้ีบุคคลจะสามารถขจัดวิกฤตการณเกี่ยวกับความผูกพันใกลชิด 
(Intimacy) ไดสําเร็จในความคิดของอีริคสัน ความผูกพันใกลชิดนี้นอกจากความสัมพันธทางเพศแลว 
ยังหมายรวมไปถึงการเปนเพ่ือนรวมทุกขรวมสุข (Companionship) และความสัมพันธกับบุคคลอื่น 
ทั้งที่เปนสวนตัวและเปนกลุมอีกดวย ทางเลือกของความผูกพันใกลชิดของบุคคลนั้นมีไดหลาย
แนวทาง เชน การแตงงาน (Marriage) การอยูรวมกันโดยไมมีการแตงงาน (Cohabitation) การใช
ชีวิตรวมกันของคูสัมพันธที่เปนเพศเดียวกัน (Homosexual Marriage) รวมทั้งการอยูเปนโสด 
(Singlehood) 
           เลวินสัน (นิภาวรรณ กิริยะ. 2534 อางอิงจาก Levinson) ไดแบงขั้นตอนตามอายุ
ของคนโสดไวเปน 3 ขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
           ขั้นตอนที่ 1 ผูที่มีอายุนอยและไมเคยแตงงาน (อายุ 20-28 ป) 
           ชวงอายุ 20-28 ปโดยประมาณ จัดเปนชวงของการเริ่มเขาสูโลกของการเปนผูใหญ
และการคนหาทางเลือกที่มีหลายแนวทาง ดังนั้น คนโสดในชวงอายุดังกลาวจึงมัดมุงม่ันกับการ
ทํางาน มีความพอใจที่ไดเปนตัวของตัวเอง เปนอิสระจากบิดามารดา มีเพ่ือนสนิทที่ถูกใจ และ
เน่ืองจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวงของการสําเร็จการศึกษา ดังน้ัน บุคคลจําเปนตองมีการปรับตัวใน
เรื่องการทํางานและการมีเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงทั้งคูเปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลอยางมากตอการ
เห็นคุณคาในตนเองของบุคคลในชวงวัยน้ี 
           ขั้นตอนที่ 2 ชวงอายุ 30 ป 
           เลวิสันกลาววา ชวงอายุ 28-32 ป เปนชวงที่บุคคลตองเผชิญกับปญหาที่เกิดจาก
แรงกดดันทางสังคมจากบิดามารดา และจากตนเอง สําหรับผูเปนโสดชวงอายุดังกลาวจัดเปน
ระยะเวลาที่ยุงยากมากที่สุด เน่ืองจากสังคมพยายามกดดันใหผูที่เปนโสดหาคูครองและแตงงาน 
เพ่ือใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม  
           ความยุงยากอีกประการหนึ่งที่คนโสดจะตองประสบคือ ปญหาในการประกอบอาชีพ 
ทั้งน้ี เพราะชวงนี้นับเปนระยะหัวเลี้ยวหัวตอ (Transitional) ที่คนโสดบางคนมีความตองการจะ
เปลี่ยนงานใหม ดวยความหวังวาจะพบงานที่ตนพอใจมากกวางานเดิม 
           อดัมส (นิภาวรรณ กิริยะ. 2534 อางอิงจาก Adams.1976 ) กลาววา มีคนโสด
ในชวงอายุน้ีจํานวนมากที่เร่ิมประเมินความเปนอยูของตนเองใหม กลาวคือ คนโสดจะเริ่มยอมรับ
การอยูเปนโสดและความเปนไปไดที่จะไมไดแตงงาน และรูสึกวาตนเองควรตองเร่ิมการวางแผนการ
ใชชีวิตของตนเองใหมีความหมายมากยิ่งขึ้น เชน สตรีโสดบางคนเริ่มมีโครงการที่จะศึกษาตอใน
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ระดับที่สูงขึ้น บางคนเริ่มมองหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและบางคนเริ่มวางแผนปรับปรุงความเปนอยู
ของตนเองใหดีขึ้น  
           ขั้นตอนที่ 3 ชวงอายุ 35 ปขึ้นไป 
           เลวินสันกลาววา ผูหญิงโสดที่มีอายุในชวงนี้จะมีอาชีพ มีรายได และการศึกษา
ดีกวาผูชายโสดที่ มีอายุอยู ในชวงเดียวกัน และยังพบอีกวาผูหญิงโสดในชวงอายุ น้ีประสบ
ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นมากกวาผูหญิงที่แตงงานแลว 
           อดัมส (นิภาวรรณ กิริยะ. 2534 อางอิงจาก Adams.1976) กลาววา จากการศึกษา
กลุมสตรีอเมริกันที่มีอายุในชวง 40 ป ในป 1970 พบวา สตรีที่มีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมขึ้นไป 
และมีรายไดมากกวา 20,000 ดอลลารตอปจะเปนโสด 1 คน ในทุกๆ 5 คน และเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมสตรีที่มีระดับการศึกษาที่ต่ํากวามัธยมจะพบสตรีที่เปนโสดเพียง 1 คนในทุกๆ 20 คน 
           จากแนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผูที่เปนโสดของเลวินสัน ทําใหสามารถสรุป
ไดวา ผูที่เปนโสดจะตองเผชิญกับปญหาและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันออกไปในแตละชวงอายุ และ
ในแตละชวงอายุน้ันสถานภาพทางสังคมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง เม่ือสถานภาพทางสังคม
เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะเอกลักษณทางสังคม ความคิด และการเห็นคุณคาในตนเองของบุคคลก็
ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปพรอมกันดวย  
           จากขอมูลที่ผูวิจัย กลาวถึงทั้งหมดนั้นก็จะเห็นวาทัศนคติและการเลือกใชชีวิตโสด
ของสตรีในยุคปจจุบันนั้นเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน ทั้งที่เกิดจากความคิดเห็นสวนตัวของสตรีที่
เลือกที่จะอยูเปนโสดดวยความสมัครใจ หรือไมสมัครใจก็ตามแตจากขอมูลทางดานความคิดของ
บุคคลทั่วไปที่มีตอสตรีโสดนั้นยังมีทั้งดานที่ดีและไมดี จากการขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษามานี้แสดงให
เห็นวาทัศนคติของบุคคลในทางทางลบที่มีตอสตรีโสดนั้นยังคงอยูในสังคมไทย ในขณะท่ีกลุมสตรี
โสดนั้นมีแนวโนมจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น หากสามารถแสดงถึงทัศนคติของสตรีโสดใน
ปจจุบันนี้ไดชัดเจนยิ่งขึ้นวาเปนเชนไร ก็จะเปนขอมูลที่ชวยการเพิ่มความมั่นใจและความเขาใจอันดี
ตอสตรีโสด ซ่ึงจะสงผลตอไปในเรื่องของการใชชีวิตในสังคมใหสงบสุขและเขาใจกันไดดียิ่งขึ้น 
 

3. ทัศนคติตอการเปนโสด 
               3.1 ความหมายของทัศนคติ  

  ทัศนคติ (Attitude) เปนแนวความคิดที่มีความสําคัญมากแนวหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม และ
การสื่อสาร และมีการใชคํานี้กันอยางแพรหลาย สําหรับการนิยามคําวาทัศนคติน้ัน ไดมีนักวิชาการ
หลายทานใหความหมายไวดังน้ี 

  โรเจอร (สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2533 อางอิงจาก Roger. 1978) ไดกลาวถึง ทัศนคติ วา
เปนดัชนีชี้วา บุคคลนั้นคิดและรูสึกอยางไรกับคนรอบขาง วัตถุหรือสิ่งแวดลอมตลอดจนสถานการณ
ตางๆ โดยทัศนคติน้ันมีรากฐานมาจาก ความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ทัศนคติจึง
เปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเรา และเปนมิติของการประเมินเพ่ือแสดงวา ชอบหรือไม
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ชอบตอประเด็นหนึ่งๆ ซ่ึงถือเปนการสื่อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ที่เปน
ผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลตอพฤติกรรมตอไป 

  ออลพอรท (วัฒนา ศรีสัตยวาจา. 2539 อางอิงจาก Allport.1935) ใหคําจํากัดไววา 
ทัศนคติ คือภาวะพรอมทางจิตใจและประสาท ซ่ึงเกิดขึ้นจากประสบการณ ภาวะความพรมน้ีจะมีผล
ตอการกําหนดทิศทางการแสดงออกของบุคคลในการโตตอบตอสิ่งของ สถานการณที่เกี่ยวของ 

  คารเตอร วี. กูด (วัฒนา ศรีสัตยวาจา. 2539 อางอิงจาก Carter V. Good.1959) ใหคํา
จํากัดไววา ทัศนคติ คือ ความพรอมที่จะแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ที่เปนการสนับสนุน
หรือตอตานสถานการณบางอยาง บุคคล หรือสิ่งใดๆ 

  ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2523: 41) ไดใหความหมายวาทัศนคติคือความพรอมในการ
กระทําของบุคคลตอสิ่งใดตอบุคคลใด ความพรอมดังกลาวของบุคคล เห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคล
น้ันแสดงตอสิ่งน้ันวาชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

  โดยสรุป ทัศนคติตอการเปนโสดในที่น้ีจึงหมายถึง การกระทําของบุคคลตอการเปนโสด 
ความพรอมดังกลาวของบุคคล เห็นไดจากพฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงตอการเปนโสดวาชอบหรือไม
ชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับการเปนโสด 

 
               3.2  องคประกอบของทัศนคติ 

        จากความหมายของทัศนคติดังกลาว สามารถแยกองคประกอบของทัศนคติได 3 
ประการคือ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 2523) 

          1. องคประกอบดานความรู (The Cognitive Component) คือ สวนที่เปนความเชื่อ
ของบุคคลที่เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบ และไมชอบ หากบุคคลมีความรู หรือคิดวาสิ่งใดดี 
มักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งน้ัน แตหากมีความรูมากอนวา สิ่งใดไมดี ก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งน้ัน 

          2. องคประกอบดานความรูสึก (The Affective Component) คือ สวนที่เกี่ยวของ
กับอารมณที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งตาง ๆ ซ่ึงมีผลแตกตางกันไป ตามบุคลิกภาพของคนนั้น เปนลักษณะที่
เปนคานิยมของแตละบุคคล 

          3. องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออก
ของบุคคลตอสิ่งหน่ึง หรือบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเปนผลมาจาก องคประกอบดานความรู ความคิด และ
ความรูสึก 

        จะเห็นไดวา การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดตางกัน ก็เน่ืองมาจากบุคคลมีความ
เขาใจ มีความรูสึก หรือมีแนวความคิดแตกตางกันนั้นเอง ดังน้ันสวนประกอบทางดานความคิด หรือ
ความรู ความเขาใจ จึงนับไดวาเปนสวนประกอบขั้นพ้ืนฐานของทัศนคติ และสวนประกอบน้ีจะ
เกี่ยวของสัมพันธกับความรูสึกของบุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกตางกันทั้งในทางบวกและ 
ทางลบ ซ่ึงขึ้นอยูกับประสบการณ และการเรียนรู   
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           ในทางเดียวกันหากบุคคลเคยไดรับประสบการณที่ดีหรือไมดีรวมกับสตรีโสดก็จะ
แปลออกมาเปนทัศนคติที่มีตอสตรีโสด ไมวาจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบ ซ่ึงทัศนคติเหลานี้
ไมไดเกิดขึ้นเพียงแตประสบการณสวนตัวเพียงอยางเดียวเทานั้นแตหากยังรวมถึงประสบการณจาก
ผูอ่ืนที่ถายทอดมายังตัวบุคคลนั้นๆ ดวย 
           ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกวัดทัศนคติตอการเปนโสดใน 2 องคประกอบเทานั้น
คือองคประกอบดานความรูสึก และองคประกอบดานความคิดเชิงประเมินคา เน่ืองจากการเปนโสด
น้ันเปนสถานภาพ ไมใชพฤติกรรมที่พรอมกระทําแตอยางใด อีกทั้งกลุมตัวอยางในครั้งน้ีเปนสตรีที่มี
สถานภาพโสดอยูแลว จึงตองการจะทราบถึงความคิดเชิงประเมินคาและความรูสึกตอการเปนโสด 
ซ่ึงไมใชแนวคิดเพื่อที่จะเลือกสถานภาพโสดแตอยางใด 
 
               3.3 การเกิดทัศนคติ  

       อัลพอรท (วัฒนา ศรสีัตยวาจา. 2539 อางอิงจาก Allport. 1975) ไดใหความเห็นเรื่อง
ทัศนคติวาอาจเกิดขึ้นจากสิ่งตาง ๆ ดังน้ี 

        1. เกิดจากการเรียนรู เด็กเกิดใหมจะไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ
ประเพณีจากบิดามารดา ทั้งโดยทางตรง และทางออม ตลอดจนไดเห็นแนวการปฏิบัติของพอแม
แลว รับมาปฏิบัติตามตอไป 

        2. เกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกตาง คือ แยกสิ่งใดดี ไมดี เชน 
ผูใหญกับเด็กจะมีการกระทําที่แตกตางกัน 

        3. เกิดจากประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงแตกตางกันออกไป เชน บางคนมี
ทัศนคติไมดีตอครู เพราะเคยตําหนิตน แตบางคนมีทัศนคติที่ดีตอครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชย
ชมตนเสมอ 

        4. เกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผูอ่ืนมาเปนของตน เชน เด็กอาจรับ
ทัศนคติของบิดามารดา หรือครูที่ตนนิยมชมชอบมาเปนทัศนคติของตนได 

       ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526) กลาวถึงการเกิดทัศนคติวา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการ
เรียนรู (Learning) จากแหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตางๆ ที่อยูมากมายและแหลงที่ทําใหคน
เกิดทัศนคติที่สําคัญคือ 

        1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เม่ือบุคคลมีประสบการณเฉพาะ
อยางตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอสิ่งน้ันไปในทางที่ดีหรือไมดี  
จะทําใหเกิดทัศนคติตอสิ่งน้ันไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณมากอน 

        2. การติดตอสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from others) จะทําใหเกิด
ทัศนคติจากการรับรูขาวสารตางๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กที่ไดรับการสั่งสอนจากผูใหญจะเกิดทัศนคติ
ตอการกระทําตางๆ ตามที่เคยรับรูมา 



 28 

         3. สิ่งที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได เชน 
เด็กที่เคารพเชื่อฟงพอแม จะเลียนแบบการแสดงทาชอบหรือไมชอบตอสิ่งหน่ึงตามไปดวย 

         4. ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคล
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน  

 
                 3.4 การกอตัวของทัศนคติ  

         วัฒนา ศรีสัตยวาจา (2539) กลาววา ทัศนคติกอตัวเกิดขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจากปจจัยหลายประการดวยกัน คือ 

          3.3.1 การจูงใจทางรางกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง กําลังดําเนินการตอบสนองตามความตองการ หรือแรงผลักดันทางรางกาย ตัวบุคคลจะ
สรางทัศนคติที่ดีตอบุคคลหรือสิ่งของ ที่สามารถชวยใหเขามีโอกาสตอบสนองความตองการของตน
ได 

          3.3.2 ขาวสารขอมูล (Information) ทัศนคติจะมีพ้ืนฐานมาจากชนิดและขนาดของ
ขาวสารที่ไดรับรวมทั้งลักษณะของแหลงที่มาของขาวสาร ดวย กลไกของการเลือกเฟนในการ
มองเห็นและเขาใจปญหาตาง ๆ (Selective Perception) ขาวสารขอมูลบางสวนที่เขามาสูบุคคลนั้น 
จะทําใหบุคคลนั้นเก็บไปคิด และสรางเปนทัศนคติขึ้นมาได 

          3.3.3 การเขาเกี่ยวของกับกลุม (Group Affiliation) ทัศนคติบางอยางอาจมาจาก
กลุมตาง ๆที่บุคคลเกี่ยวของอยูทั้งโดยทางตรงและทางออม เชน ครอบครัว วัด กลุมเพ่ือนรวมงาน 
กลุมกีฬา กลุมสังคมตางๆ โดยกลุมเหลานี้ไมเพียงแตเปนแหลงรวมของคานิยมตางๆ แตยังมีการ
ถายทอดขอมูลใหแกบุคคลในกลุม ซ่ึงทําใหสามารถสรางทัศนคติขึ้นได โดยเฉพาะครอบครัวและ
กลุมเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงเปนกลุมที่สําคัญที่สุด (Primary Group) ที่จะเปนแหลงสรางทัศนคติใหแก
บุคคลได 

          3.3.4 ประสบการณ (Experience) ประสบการณของคนที่มีตอวัตถุสิ่งของ ยอมเปน
สวนสําคัญที่จะทําใหบุคคลตางๆ ตีคาสิ่งที่เขาไดมี ประสบการณมาจนกลายเปนทัศนคติได 

           3.3.5 ลักษณะทาทาง (Personality) ลักษณะทาทางหลายประการตางก็มีสวน
ทางออมที่สําคัญในการสรางทัศนคติใหกับตัวบุคคล 

           ปจจัยตางๆ ของการกอตัวของทัศนคติเทาที่กลาวมาขางตนนั้น ในความเปนจริง
จะมิไดมีการเรียงลําดับตามความสําคัญแตอยางใดเลย ทั้งน้ีเพราะปจจัยแตละทางเหลานี้ ตัวไหนจะ
มีความสําคัญตอการกอตัวของทัศนคติมากหรือนอยยอมสุดแลวแตวา การพิจารณาสรางทัศนคติตอ
สิ่งดังกลาว จะเกี่ยวของกับปจจัยใดมากที่สุด 
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                  3.5  ประเภทของทัศนคต ิ
          บุคคลนั้นสามารถแสดงทัศนคตอิอกมาได 3 ประเภทดวยกัน (วัฒนา ศรีสัตย

วาจา.2539) 
           1. ทัศนคตทิางเชิงบวก  
               เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณจากสภาพจิตใจ

โตตอบในดานดีตอบุคคลอื่น หรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน องคกร สถาบัน และ
การดําเนินกิจการขององคการอื่น ๆ เชน กลุมชาวเกษตรกร ยอมมีทัศนคติทางบวก หรือมี
ความรูสึกที่ดีตอสหกรณการเกษตร และใหความสนับสนุนรวมมือดวย การเขาเปนสมาชิกและรวม
ในกิจกรรมตางๆ อยูเสมอ เปนตน หรือหากบุคคลมีทัศนคติทางบวกตอสตรีโสด ก็จะยินดีที่จะรับ
สตรีโสดเปนเพ่ือน เปนผูที่รวมกิจกรรมตางๆ ดวยกัน 

           2. ทัศนคตทิางลบหรือไมดี  
              ทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับความเชื่อถือ หรือ

ไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรื่องราว หรือ
ปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือหนวยงานองคการ สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคการ และอ่ืนๆ 
เชน พนักงาน เจาหนาที่บางคน อาจมีทัศนคติเชิงลบตอบริษัท กอใหเกิดอคติขึ้นในจิตใจของเขาจน
พยายามประพฤติ และปฏิบัติตอตานกฎระเบียบของบริษัทอยูเสมอ ในทางเดียวกันหากบุคคลมี
ทัศนคติทางลบตอสตรีโสด ก็จะเกิดความรูสึกที่ไมตองการคบหาหรือรวมงานกับสตรีโสด เพราะมี
ความคิดที่วาการคบหาหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมดวยอาจจะทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ ไมสบาย
ใจขึ้นได 

          3. ทศันคติน่ิงเฉย  
             คือ ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง 

หรือตอบุคคล หนวยงาน สถาบัน องคการ และอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง เชน นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคติ
น่ิงเฉยอยางไมมีความคิดเห็น ตอปญหาโตเถียง เร่ืองกฎระเบียบวาดวยเครื่องแบบของนักศึกษา 
สําหรับความรูสึกนี้ก็จะเปนการที่บุคคลไมมีรูสึกทางบวกหรือทางลบกับสตรีโสด ไมไดรูสึกรังเกียจ
หรือชื่นชมสตรีโสดแตอยางใด 

             ทัศนคติทั้ง 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการก็ได 
ขึ้นอยูกับความมั่นคงในความรูสึกนึกคิด ความเชื่อ หรือคานิยมอ่ืนๆ ที่มีตอบุคคล สิ่งของ  
การกระทํา หรือสถานการณ ซ่ึงสําหรับความรูสึกที่บุคคลมีตอสตรีโสดที่นับวาเปนกลุมคนที่ถูกมอง
วาชีวิตไมไดเปนไปตามความคาดหวังทางสังคมดังที่ยึดถือกันมาตั้งแตสมัยโบราณ ก็อาจจะทําให
เกิดความรูสึกชอบหรือไมชอบสตรีโสดขึ้นได และหากบุคคลเกิดความรูสึกในทางลบตอสตรีโสดแลว 
ตองทํางานรวมกัน บุคคลที่เปนสตรีโสดเหลานั้นก็อาจจะรูสึกไมสบายใจหรือรูสึกไมสะดวกใจในการ
ทํางาน ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคในการสรางงานใหมีประสิทธิภาพไดอยางเต็มที่ ซ่ึงหากตองการที่จะ
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หาที่มาของทัศนคติที่เกิดขึ้นตอสตรีโสดหรือทัศนคติตอสิ่งตางๆ ก็จะตองทําความเขาใจตอหนาที่
หรือกลไกของทัศนคติใหเขาใจมากยิ่งขึ้น 

 
                3.6 หนาที่หรือกลไกของทัศนคติ  

        แคทซ (พิรัชยภณ แสงทอง. 2551 อางอิงจาก Katz.1960) ไดอธิบายถึงหนาที่หรือ
กลไกของทัศนคติที่สําคัญไว 4 ประการดังน้ีคือ 

        1. เพ่ือใชสําหรับการปรับตัว (Adjustment) หมายความวา ตัวบุคคลทุกคนจะอาศัย
ทัศนคติเปนเครื่องยึดถือ สําหรับการปรับพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่จะกอใหเกิดประโยชน
แกตนสูงที่สุด และใหมีผลเสียนอยที่สุด ดังน้ีทัศนคติจึงสามารถเปนกลไก ที่จะสะทอนใหเห็นถึง
เปาหมายที่พึงประสงคและที่ไมพึงประสงคของเขา และดวยสิ่งเหลานี้เองที่จะทําใหแนวโนมของ
พฤติกรรมเปนไปในทางที่ตองการมากที่สุด  

        2. เพ่ือปองกันตัว (Ego – Defensive) โดยปกติในทุกขณะ คนทั่วไปมักจะมีแนวโนม
ที่จะไมยอมรับความจริง ในสิ่งซ่ึงเปนที่ขัดแยง กับความนึกคิดของตน (Self – Image) ดังน้ี ทัศนคติ
จึงสามารถสะทอนออกมาเปนกลไกที่ปองกันตัว โดยการแสดงออกเปนความรูสึก ดูถูกเหยียดหยาม 
หรือติฉินนินทาคนอื่น และขณะเดียวกันก็จะยกตนเองใหสูงกวาดวยการมีทัศนคติที่ถือวา ตนนั้น
เหนือกวาผู อ่ืน การกอตัวที่เกิดขึ้นมาของทัศนคติในลักษณะนี้ จะมีลักษณะแตกตางจากการมี
ทัศนคติเปนเคร่ืองมือในการปรับตัวดังที่กลาวมาแลวขางตน กลาวคือ ทัศนคติจะมิใชพัฒนาขึ้นมา
จากการมีประสบการณกับสิ่งนั้นๆ โดยตรง หากแตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวผูน้ันเอง และสิ่งที่
เปนเปาหมายของการแสดงออกมาซึ่งทัศนคติน้ัน ก็เปนเพียงสิ่งที่เขาผูน้ันหวังใชเพียงเพื่อการ
ระบายความรูสึกเทานั้น 

        3. เพ่ือการแสดงความหมายของคานิยม (Value Expressive) ทัศนคติน้ันเปนสวน
หน่ึงของคานิยมตางๆ และดวยทัศนคติน้ีเอง ที่จะใชสําหรับสะทอนใหเห็นถึงคานิยมตางๆ ใน
ลักษณะที่จําเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ดังน้ันทัศนคติจึงสามารถใชสําหรับอรรถาธิบาย และบรรยายความ
เกี่ยวกับคานิยมตางๆ ได 

        4. เพ่ือเปนตัวจัดระเบียบเปนความรู (Knowledge) ทัศนคติจะเปนมาตรฐานที่ตัว
บุคคลจะสามารถใชประเมิน และทําความเขาใจกับสภาพแวดลอมที่มีอยูรอบตัวเขา ดวยกลไก
ดังกลาวนี้เอง ที่ทําใหตัวบุคคลสามารถรู และเขาใจถึงระบบและระเบียบของสิ่งตางๆ ที่อยูในรอบตัว
เขาได 

        โดยสรุปแลวกลไกของทัศนคติน้ันมีไวใชเพ่ือปรับตัวใหเขากับครรลองของสังคม หรือ
ยึดเหนี่ยวเปนกลไกปองกันตัวจากพฤติกรรมที่ขัดแยงกับความนึกคิดของตน รวมถึงสะทอนคานิยม
ตางๆ และเปนองคความรูเพื่อใชประเมินสภาพแวดลอมรอบตัว 
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             3.7 งานวิจัยที่เก่ียวกับทัศนคตแิละความสขุ 
      จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ยังไมพบวามีงานวจัิยที่เกี่ยวของกับทัศนคติและความสุข

โดยตรง มีเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุขในดานตาง ๆ ดังน้ี 
      ภัสสร ลิมานนท (2529) ศึกษาทัศนคติและคานิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส โดย

มี กลุมตัวอยางเปนสตรีโสด รับราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานเอกชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 
1,004 คน พบวา อายุและระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการตัดสินใจสมรส โดยผูที่มีระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรีจะมีทัศนคติที่ยึดประเพณีนิยมแบบเกา ที่เชื่อวาและบทบาทของสตรีคือ การ
แตงงานและการรับผิดชอบภายในบาน และพบวาอายุที่เหมาะสมสําหรับการสมรส ชายควรอยู
ในชวงอายุ 26-30 ปสําหรับหญิงน้ันควรอยูในชวงอายุ 21-25 ป และถามีอายุเกิน 35 ป แลวก็ไม
ควรแตงงาน ผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะมีทัศนคติคอนขางเปดกวางและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องประเพณีนิยมไดคอนขางสูง และมีความเห็นวาอายุของสตรีที่ไมควร
แตงงานควรจะใหโอกาสถึง 40 ป เชนเดียวกับชัชทอง ธุระทอง (2542) ที่ศึกษาปจจัยที่สนับสนุน
การใชชีวิตโสดของสตรีในกรุงเทพมหานคร พบวาทัศนคติที่มีตอการเปนโสดมีอิทธิพลโดยตรงตอ
การตัดสินใจเปนโสด ขณะที่การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและประกอบกับการมีรายไดดีจะมี
ความสัมพันธกับการเปนโสดเชนกัน สอดคลองกับรัชนี เบญจธนัง (2537) ที่ศึกษาปจจัยบาง
ประการที่เกี่ยวของกับพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสด พบวาสวนใหญมีอายุระหวาง 36-45 ป มีรูปแบบ
ของการอยูเปนโสดความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตโสด และสตรีที่มีรูปแบบการอยู
เปนโสดโดยสมัครใจ มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาสตรีโสดที่มีรูปแบบของการอยูเปนโสดโดยไม
สมัครใจ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสตรีโสดใหความสําคัญกับสิ่งอ่ืนมากกวาการหาคูครอง กลาวคือ สตรีโสด
จะใหความสําคัญกับการศึกษา การทํางาน การเสริมสรางฐานะความเปนอยูของตน การมีอิสระใน
ชีวิตสวนตัว อารมณและสังคม มีความมั่นใจในตนเอง จึงทําใหมีความพึงพอใจในชีวิตโสด ซ่ึง
ขัดแยงกับงานวิจัยของสมรัก ทองสุวิมล (2539) ที่ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจ
ในชีวิต และการวางแผนชีวิตของขาราชการสตรีโสด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 248 คน 
พบวาอายุ ตําแหนง ทัศนคติตอการครองตัวเปนโสดและการตัดสินใจครองตัวเปนโสด ไมมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในชีวิต ในขณะเดียวกันกลุมตัวอยางก็มีระดับความพึงพอใจในชีวิต
มาก สวนปจจัยความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตคือ รายได มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในชีวิตของสตรีโสดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

      สําหรับงานวิจัยตางประเทศโมฮานตี้ (ชัชทอง ธุระทอง.2542 อางอิงจาก Mohanty. 
2009) ไดศึกษาอิทธิพลของทัศนคติทางบวกกับความสุขและรายได พบวาทัศนคติทางบวกนั้นไม
เพียงสัมพันธกับรายไดที่เพ่ิมมากขึ้น แตระดับรายไดน้ันยังสามารถทํานายระดับของทัศนคติ
ทางบวกไดอีกดวย โดยแรงงานที่มีทัศนคติทางบวกนั้นจะมีความคิดที่ตองการทํางานเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตมากขึ้น เพ่ือรายไดที่สูงขึ้น ทัศนคติทางบวกนั้นสงผลทางออมกับความสุขผานการมีรายไดที่
สูงขึ้น และทั้งสามตัวแปรนี้มีความสัมพันธกัน 
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         จากงานวิจัยที่ผูวิจัยศึกษามานั้นสวนหนึ่งพบวาทัศนคติเกี่ยวของกับการตัดสินใจเปน
โสดและความพึงพอใจอันเปนหน่ึงในองคประกอบของความสุข พบวาทั้งสองปจจัยน้ีนาจะมีความ
เกี่ยวของกันดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัยในขอที่ 1 ไดวา สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการ
เปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดี 
          นอกเหนือไปจากทัศนคติของสตรีโสดที่มีตอการเปนโสดแลว ปจจัยภายในตัวของ
สตรีโสดอีกสิ่งหน่ึงซ่ึงสําคัญไมแพกัน ในเรื่องของแนวโนมความเชื่อของความคิดอันเปนเสมือนสิ่งที่
ควบคุมและชี้นําทางการกระทําที่บุคคลจะแสดงออกมา ในการแสดงออกทางความคิดนั้นแบงกวางๆ 
ได 2 ดาน คือ ดานบวก และดานลบ ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เราเลือกที่จะศึกษาตัวแปรทางดานบวก 
น่ันคือการมองโลกในแงดี ซ่ึงเปนอีกหนึ่งความคิดที่สําคัญอันจะสงผลตอการมีความสุขในการใชชีวิต
โสดของสตรีโสด 

 
4. การมองโลกในแงดีกับความสขุ 
               4.1 ความหมายของการมองโลกในแงดี 

       ในการศึกษาการมองโลกในแงดีพบวาไดมีผูวิจัยและนักวิชาการหลายทานกลา
วถึงการมองโลกในแงดีในตางๆ ไวดังน้ีคือ  

        โกลแมน (พิมพรรณ กวางเดินดง. 2542 อางอิงจาก Goleman.1995) กลาววาการ
มองโลกในแงดี หมายถึง การมีความคาดหวังอยางแรงกลาในสิ่งตางๆ วาจะกลายเปนสิ่งที่ดี แมจะมี
ความลมเหลวหรือความไมสมหวังขัดขวางอยูก็ตาม เปนแงหน่ึงของความฉลาดทางอารมณ 
(Emotional Intelligence) ที่อธิบายถึงการมองโลกในแงดีวาเปนทัศนคติที่ตานไมใหบุคคลเขาสูภาวะ
ของความเฉื่อยชาความหมดหวัง หรือเกิดความกดดันทางความคิด 

        บารออน (นพมาศ แซเสี้ยว. 2550 อางอิงจาก Bar-On. 1997) เสนอแนะวาการมอง
โลกในแงดีเปนองคประกอบหนึ่งของ อีคิว (EQ) ที่จะชวยจัดการชีวิตและสภาพแวดลอมรอบดานที่
กดดันไดอยางประสบความสําเร็จในชีวิต 

        เมหราเบียน (สุมิตรา เดชพิทักษ. 2546 อางอิงจาก Mehrabian.1998) กลาววา การ
มองโลกในแงดีและการมองโลกในแงรายเปนสิ่งที่บงบอกถึงอารมณและความคิดวาดีหรือไมดีกอนที่
จะเกิดเหตุการณใดๆ ขึ้น การมองในแงดีจะคิดวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนทางดานบวกมีประโยชนหรือ
เปนสิ่งดี ในขณะที่การมองในแงรายจะคิดในเชิงลบวาสิ่งน้ันนากลัวหรือไมดี ดังน้ันบุคคลที่มองใน 
แงดี จะเชื่อวาจะเกิดสิ่งดีๆ มากกวาสิ่งรายๆ ในขณะที่คนที่มองในแงรายจะรับรูประสบการณ 
ทางดาน ลบและมองวาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะทําใหตนมีความคิดหรือความรูสึกแย หรือไมดี 

        เซลิกแมน (อรพินทร ชูชม และคนอื่นๆ. 2546 อางอิงจาก Seligman.1998) กลาววา
การมองโลกในแงดี (Optimism) คือการมีแนวโนมที่จะเชื่อวาการไมประสบความสําเร็จเปนความ
ลมเหลวเพียงชั่วคราวเทานั้น และเชื่อวาไมใชเปนเพราะความผิดของตนเอง แตเปนเพราะสภาพ
แวดลอม ความโชครายหรือบุคคลอื่นเปนผูกระทํา จะไมวิตกกังวลกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น เม่ือตอง
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เผชิญกับเหตุการณที่เลวรายจะรับรูวาเปนสิ่งทาทาย และพยายามเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตรง
กันขามกับการมองโลกในแงราย (Pessimism) คือการมีแนวโนมที่จะเชื่อวาเหตุการณเลวรายที่
เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอยางถาวรและยาวนาน และยังสรุปเหมารวมไปยังทุกสิ่งที่ลงมือกระทํา มีความ
เชื่อวาเหตุการณที่เลวรายที่เกิดขึ้นนั้นเปนเพราะความผิดพลาดของตนเอง 

        เทอดศักดิ์ เดชคง (2541) กลาววา บุคคลที่มองโลกในแงรายมักจะคิดอยูเสมอวา
ตนเองไมดี มองสิ่งที่เกิดขึ้นวาเลวราย ยอมกอใหเกิดความทอถอยไดงาย เม่ือมีการมองโลกใน 
แงรายตอการทํางานมากๆ จะกลายเปนผูที่ขลาดกลัวทําสิ่งใดไมประสบความสําเร็จ ไมกลาตัดสินใจ 
และไมกลาลงมือกระทําสิ่งใดดวยตนเอง 

        เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2539) กลาววา บุคคลที่มองโลกในแงรายมักจะพูดในแง
ลบทําลายอนาคตตัวเอง เรียกไดวาแพตั้งแตยังไมทันไดเริ่มตนก็วาได เชน “ฉันทําไมได” หรือ  
“แพแลว” 

        ทีมสหวิชาชีพจิตเวช (2550) กลาววา การมองโลกในแงบวก คือ การมองเห็นความดี
ทามกลางความเลวราย การมองเห็นประโยชนทามกลางความไมมีประโยชน การมองเห็นโอกาส
ทามกลางอุปสรรค การมองเห็นบทเรียน ทามกลางความลมเหลว ผูที่มองโลกในแงดีคือผูที่ทํางาน
อยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ คือ ผูที่เห็นคุณคาของงานและเห็นความงามของคนรอบขาง 
ผูที่ใชชีวิตอยางมีความสุข ผูที่ใชชีวิตเปน และเห็นความงามของทุกสิ่งที่อยูรอบขางจะลมเหลวหรือ
จะมีชัยชนะ “มีขอมูลวาผูที่ทอแท พบเหตุการณและปญหาใกลเคียงกับผูที่ประสบความสําเร็จ”  
การตอบสนองสําคัญกวาตัวปญหา หรืออุปสรรคจริงๆ ทักษะที่สําคัญคือการมองโลกในแงบวก 
การแกปญหา และการวางแผนจะเปนเหยื่อหรือผูชนะ เราเลือกเหตุการณในชีวิตไมได แตเรา
สามารถเลือกความรูสึกไดทุกครั้ง เชนคํากลาวที่วา “You Are What You Think” 

        สรุปไดวาการมองโลกในแงดี หมายถึง การเลือกที่จะมองในสิ่งดีๆ วาจะเกิดขึ้น
บอยครั้งและตลอดไปในขณะที่สิ่งรายๆ จะผานมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อีกทั้งมองวาสิ่งที่ดีน้ันเกิดขึ้น
โดยทั่วไป ในขณะที่สิ่งรายๆ จะเกิดขึ้นเพียงบางที่บางแหงบางสวน และมีความเชื่อม่ันวาสิ่งที่ดีน้ัน
เกิดจากตนเอง ในขณะที่เรื่องรายๆ น้ันเกิดจากปจจัยอ่ืน 

 
                4.2 แนวคิดการมองโลกในแงดี 

        ในสถานการณหน่ึงๆ มนุษยจะเปนผูที่มีทั้งเหตุผลและไรเหตุผลได ตราบใดที่มนุษยมี
พฤติกรรมและการคิดที่สมเหตุสมผล มนุษยจะดํารงชีพอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข การที่
มนุษยมีความทุกข มีความรู สึกวิตกกังวลไมสบายกายไมสบายใจนั้นเกิดจากการคิดที่ไม 
สมเหตุสมผล ความคิดและอารมณเปนสิ่งที่ไปดวยกัน โดยเฉพาะอารมณเปนสิ่งที่ตามมาหลังจาก
เกิดการคิด ความคิดที่ไมสมเหตุสมผล เกิดจากการเรียนรูในอดีตอยางผิดๆ ซ่ึงบุคคลไดรับจากการ
ปลูกฝงเลี้ยงดูของบิดา มารดา สังคมที่เขาอาศัยอยู ดังน้ันถามีความคิดที่ไมสมเหตุสมผล อารมณ
ในทางลบจะเฝารบกวนจิตใจ ผูที่เก็บความทุกขไวในจิตใจ เปนผูที่พรํ่าบอกกับตัวเองถึงความคิดที่



 34 

ไมสมเหตุสมผล การกระทําเชนนี้ทําใหความทุกข เกิดการลดภาวะ (Extinction) เพราะบุคคลเฝา
กระตุนตัวเอง (Self-stimulation) การเขาใจสาเหตุหรือแหลงกําเนิดของความไมสบายใจโดยวิธี 
จิตวิเคราะหไมเพียงพอที่จะขจัดความทุกขได ความทุกขของมนุษยไมใชถูกกําหนดโดยสิ่งแวดลอม
ภายนอก แตเกิดจากการรับรูและทัศนคติที่มีตอเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมที่บุคคลผนึก เขาไปใน
สมองแลวพร่ําบอกกับตนเอง ดังเชน คําสอนของพระพุทธเจาที่กลาวไววา “ทุกขหรือสุขอยูที่ใจ” 

       เซลิกแมน (Seligman.1998) ไดกลาวถึงวิธีการมองโลกในแงดีวาตองกําจัดสาเหตุที่
ทําใหเกิดความคิดในแงราย หรือทําใหรูสึกผิดหวังเสียกอน โดยไดแบงการมองโลกในแงดีวามี
ลักษณะของมิติความคงทนถาวร มิติการแผขยายความรูสึก หรือมิติการเกี่ยวของกับตนเอง  
ดังตอไปน้ี 

       ความคงทนถาวร (Permanence) สําหรับผูที่มีการมองโลกในแงดีจะมองวาสิ่งรายๆ ที่
เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเทานั้น สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นเสมอและตลอดไป แต
สําหรับผูที่มองโลกในแงรายจะมองวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นอยางถาวรและจะมีผลกระทบ
ตอชีวิตอยูเสมอ สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นชั่วคราวเทานั้น 

       การแผขยายความรูสึก (Pervasiveness) เปนการอธิบายถึงความรูสึกที่มีตอเหตุ
การณในรูปแบบที่แตกตางกันนั่นคือ บุคคลที่มีการมองโลกในแงดีจะรูสึกวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะ
เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งหน่ึงสิ่งใดเทานั้น สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในทุกเรื่องสําหรับบุคคลที่มีการ
มองในแงรายจะรูสึกวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกสิ่งที่เกี่ยวของดวย และสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น
น้ันจะเกิดขึ้นเฉพาะบางเรื่องเทานั้น 

       การเกี่ยวของกับตนเอง (Personalization) ในมิติน้ีเซลิกแมน (Seligman.1998) ไดกล
าววา เม่ือมีสิ่งที่ไมดีเกิดขึ้น บุคคลเลือกจะตําหนิตนเอง หรือตําหนิผูอ่ืนหรือสถานการณรอบขาง 
โดยบุคคลที่มีการมองโลกในแงดีจะมองวาสิ่งรายๆ ที่เกิดขึ้นน้ันเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุมาจากสิ่งอ่ืน 
สวนสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะตนเอง โดยผูที่มีการตําหนิผูอ่ืนหรือสถานการณภายนอกนั้นจะ
ไมสูญเสียความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง สําหรับผูที่การมองโลกในแงรายจะมองวาสิ่งรายๆ ที่
เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะตนเอง แตสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะสิ่งอ่ืนหรือผูอ่ืน ผูที่ตําหนิตนเอง
เม่ือลมเหลวจะเปนบุคคลที่มีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองต่ํา มักจะคิดวาตนเองเปนคนไมดี  
ไมฉลาด  

       เซลิกแมน (Seligman.1998) กลาววาการที่บุคคลมีการมองในแงรายนั้นจะสงผล 
ตอลักษณะ 4 ประการ คือ 

         1. บุคคลนั้นจะงายตอการซึมเศรา 
         2. บุคคลนั้นอาจจะประสบความสําเร็จในการทํางานนอยกวาความสามารถที่มีอยู 
         3. สงผลตอภาวะสขุภาพทางกายและระบบปองกันสุขภาพ ซ่ึงอาจจะไมสามารถ

ทํางานไดอยางที่ควรจะเปน ทําใหสุขภาพทรุดโทรมลง 
         4. ทายสุดการมองโลกในแงรายจะสงผลใหบุคคลนั้นรูสึกวาชีวติไมนาพอใจอยางที่

ควรจะเปน 
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        การมองในแงรายนั้นเปนเหตุแหงความทุกขของคนเราทําใหจิตใจหดหูอยูเสมอ หาก
บุคคลมีความเชื่อในลักษณะการมองในแงราย กลาวคือ มีความเชื่ออยูตลอดเวลาวาเหตุการณ 
เลวรายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตนเองและยังสรุปเหมารวมไปยังสิ่งอ่ืนๆ ไดกระทําไปจะเปนบุคคลที่
มักจะเกิดความกดดันไดงายและจะประสบความสําเร็จไดนอยกวาขีดความสามารถที่มีอยูจริง สวน
บุคคลที่มองโลกอยางสรางสรรค หรือมีการมองในแงดีน้ัน จะเปนบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและมีความ
ม่ันคงทางอารมณ เซลิกแมน (Seligman.1998) กลาววาการมองโลกในแงดีไมเฉพาะแตการมอง
สิ่งแวดลอมภายนอกเทานั้น แตรวมทั้งการมองตนเอง การมองโลกภายนอก และมองอนาคตที่เต็ม
ไปดวยความหวัง ฉะน้ันบุคคลที่มีการมองในแงดีก็จะมีพฤติกรรมแสดงออกในลักษณะที่ดีดวย  

 
                4.3 ทฤษฎีการมองโลกในแงดี 

        เซลิกแมน (Seligman.1998) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูการเปนผูที่มีการมองโลกใน 
แงดีเอาไววา โดยปกติเม่ือเราตองเผชิญหนากับภาวะวิกฤต ความโชคราย (Adversity) เราจะมีการ
ตอบสนองดวยความคิดที่เต็มไปดวยความเชื่อ (Beliefs) และความเชื่อน้ันอาจสงผลตอลักษณะนิสัย 
โดยที่เรามักจะไมตระหนักถึงวาเรามีความเช่ือเหลานั้นอยู ถาเราไมหยุดความคิดพิจารณามัน และ
ความคิดความเชื่อเหลานี้ยังสงผลที่ตามมาตอตัวเรา (Consequence) อีกดวย เพราะความเชื่อเปน
สาเหตุที่ทําใหเราเกิดความรูสึกและสิ่งที่เราจะทําตอไป 

        โดยสามารถเขียนออกมาไดในรูปแบบของ ABCDE Model ซ่ึงเซลิกแมน 
(Seligman.1998) ไดพัฒนามาจากกรอบแนวคิด ABCDE ของอัลเบิรต (Albert.1984 อางอิงจาก 
Seligman.1998) เพ่ือแสดงผลที่มีตออารมณที่รบกวนจิตใจและการเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปเปนการ
มองโลกในแงดี เพ่ือแสดงใหเห็นวา ความคิดเปนตัวกําหนดสรางอารมณทางลบ และสามารถจัดการ
กับความคิดใหเปนแงดีไดอยางไร  

        วิธีการขั้นแรกคือ มองใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางความโชคราย ความเชื่อ และ
ผลลัพธ (Adversity, Beliefs, Consequence) ขั้นที่สองคือดูวา ABCDE ที่เกิดขึ้นเหลานี้สงผลกระ
ทบตอเหตุการณในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

        Adversity คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นที่ทําใหเราไมพอใจ หรือรูสึกวาโชคราย โชคไมดี 
ใหเขียนบรรยายถึงเหตุการณเหลานั้นวาเกิดอะไรขึ้น 

        Beliefs คือ ความเชื่อที่อธิบาย ตีความหมายของ Adversity หรือการลองหาวาจาก
เหตุการณ Adversity ที่เราเขียนนั้น ทําใหเราเกิดความคิดอัตโนมัติในทางลบ หรือการมองในแงลบ
ใดเกิดขึ้นบาง 

        Consequence คือ ความรูสึกและการกระทําที่เกิดขึ้นกับเราจากเหตุการณและ
ความคิดความเชื่อของเรานั้น ไมวาจะเปนความรูสึกเศรา วิตกกังวล ราเริงสนุกสนาน รูสึกผิด หรือ
ความรูสึกใดๆ โดยอาจเกิดขึ้นมากกวาหนึ่งอยาง บันทึกความรูสึกที่เกิดขึ้นเหลานี้ และการกระทํา
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ของเราวาเปนอยางไร เชน “ฉันหมดแรง” “ฉันวางแผนการเพื่อใหเธอมาขอโทษฉัน” “ฉันกลับไป
นอน” 

         โดยหลังจากที่ไดเขียนลําดับ ABC ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเอง เพ่ือดูความเกี่ยวของ
ระหวางความเชื่อและผลลัพธที่เกิดขึ้นใหเห็นเดนชัดขึ้นแลว จากนั้นใหลองโตแยงความคิดความเชื่อ
ที่เกิดขึ้น โดยสามารถใชวิธีการจัดการไดขั้นแรกในการจัดการกับความคิดความเชื่อทางลบเมื่อเรา
ตระหนักถึง คือ การผอนคลายจิตใจ โดยมากเริ่มจากการหยุดคิด (Stop) และพยายามคิดสิ่งอ่ืนๆ ที่
ไมเกี่ยวของ เชน การไปสัมผัสธรรมชาติรอบขางและหากมีบางอยางมารบกวนทําใหยากที่จะหยุด
คิดได เราสามารถพูดกับตัวเองวา “หยุดกอน เด๋ียวกอน ฉันจะกลับมาคิดใหมอีกครั้งหน่ึงในเวลา
ตอไป” 

         ตอมาใหโตแยงเกี่ยวกับความเชื่อน้ัน โดยอาจใช 4 วิธ ีคือ  
            1. การหาหลักฐาน (Evidence) หรือขอมูลของเหตุการณที่เกิดขึ้น  
            2. การหาตัวเลือกอ่ืน (Alternatives) ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณน้ัน โดยทางออก

ในการแกไขสถานการณที่ตองมากกวาหนึ่งทาง  
            3. การหานัย (Implications) หรือสิ่งที่เกี่ยวของอ่ืนๆ  
            4. ความมีประโยชน (Usefulness) จากความคิดความเชือ่ในเหตุการณที่เกดิขึ้น 

วามีประโยชนหรือไมอยางไร ทางออกในการแกปญหาที่เตรียมไวน้ันเปนไปไดหรือไม 
         จะเห็นไดวาจากรูปแบบของ ABCDE Model จะเปนการคอยๆ คิดหาเหตุผลเพ่ือ

เปลี่ยนสถานการณรายๆ โดยเลือกที่จะมองในแงบวกจากสถานการณจริงที่เปนอยู โดยจะสังเกตได
วาจะมีการดําเนินกิจกรรม เกิดขึ้นเม่ือเราประสบความสําเร็จในการจัดการกับความเชื่อทางดานลบ
แลว หรือหมายถึงการกระทําอันเกิดจากการมองโลกในแงดีน้ันจะเกิดหลังจากเราหาเหตุผลมา
หักลางความเชื่อดานลบไดแลว  

        ยกตัวอยางสถานการณ เชน 
         A : ฉันยืมตางหูราคาแพงมาจากเพื่อน และทํามันหายไปขางหนึ่งในขณะที่ฉันกําลัง

เตนรําอยู 
         B : ฉันไรความรับผิดชอบนี่เปนตางหูที่นาตาลีชอบมาก ฉันยืมมันไปและทํามันหาย

เธอจะตองโกรธฉันจัดและไมรับฟงเหตุผลใดๆ อยางแนนอน หากฉันเปนเธอก็คงจะเกลียดฉัน 
ดวยแนๆ ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวาทําไมฉันถึงเปนคนซุมซามอยางนี้ ฉันจะไมประหลาดใจเลยหาก
เธอจะบอกฉันวาเธอไมตองการทําอะไรรวมกับฉันอีก 

         C : ฉันรูสึกไมสบายใจเปนอยางมาก ฉันรูสึกละอาย อับอายและยุงยากใจมากๆ และ
ฉันไมตองการที่จะโทร.ไปบอกเธอวาเกิดอะไรขึ้น ฉันตองน่ังจมอยูกับความรูสึกที่โงๆ และพยายาม
ที่จะรวบรวมความกลาหาญที่จะโทร.ไปบอกเธอ 

         D : น่ีเปนโชคไมดีที่ฉันทําตางหูหาย น่ีเปนตางหูที่นาตาลีชอบมาก (Evidence) และ
เธอจะตองผิดหวังเปนอยางมาก (Implication) แตอยางไรก็ตาม เธอจะรูวานี่เปนอุบัติเหตุ 
(Alternatives) และฉันรูสึกสงสัยมากวาเธอจะเกลียดฉันเพราะสาเหตุน้ี (Implication) ฉันไมคิดวานี่
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จะเปนเรื่องที่จะทําใหฉันถูกตราหนาวาไมมีความรับผิดชอบเพียงเพราะวาฉันทําตางหูหาย 
(Implication) 

          E : ฉันรูสึกไมดีเกี่ยวกับการที่ตางหูหาย แตฉันไมรูสึกอับอาย และฉันไมไดกังวล 
วาเธอจะเลิกเปนเพ่ือนกับฉัน ฉันยังสามารถแกปญหาน้ีไดโดยโทร.ไปชี้แจงกับเธอ จากนั้น
สถานการณนาจะดีขึ้น 

 
               4.4 ระดับของการมองโลกในแงดี 

       ทีมสหวิชาชีพจิตเวช (2550) ไดกลาวถึงแนวทางในการมองโลกในแงดีดังน้ีความทุกข
ของคนเราไมไดขึ้นอยูกับปญหาหรืออุปสรรคที่ผานเขามาในชีวิต แตขึ้นอยูกับการมองโลกอยาง 
สรางสรรค ผูมีความทุกขมักมองโลกอยางจริงจังเกินไป มีการศึกษาพบวาโดยทั่วไปจะพบผูที่มี
ความสุขประมาณ10% นั่นคือ เหตุการณอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตคนที่จะคิดในแงดีหรือแงบวกมี
เพียงแค 10% เทานั้น 

       การมองโลกในแงดีมี 3 ระดับ คือ 
       ระดับที่ 1 เห็นบวกวาเปนบวก เชน เห็นคนแตงตัวสวยก็บอกวาแตงตัวสวยหรือไดยิน

เสียงเพลงเพราะ ก็บอกวาเพลงเพราะ คนที่เห็นบวกวาเปนบวกจะเปนคนที่มองหาสิ่งที่สวยงามใน
โลกใบนี้ และชื่นชมดวยความจริงใจ ดังน้ันเขาจึงเปนคนที่มีความสุขจากการเลือกเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆ ที่
ไดพบเห็น ไมวาจะเปนความงดงามจากธรรมชาติ ผูคนที่ผานเขามาในชีวิต หรือแงมุมที่ดีงามตางๆ 
ฯลฯ 

       ระดับที่ 2 เห็นบวกในสิ่งที่เปนลบ เชน รถติดก็เห็นวาก็ดีเหมือนกันจะไดแตงหนา 
อาหารไมอรอยก็เห็นวาอ่ิมเหมือนกัน คนที่เห็นบวกในสิ่งที่เปนลบจะเหมือนกระชอนที่รูจักกรองสิ่งที่
ดีเก็บไว สวนสิ่งที่ไมดีใหมันผานกระชอนไป และแมมันตกคางอยูก็มองใหเห็นเปนโอกาส มอง 
ใหเปนสิ่งที่ชวยใหตนเองเกิดการเติบโตงอกงาม และพัฒนาจิตใจใหสูงขึ้น การมองปญหาที่เกิด 
ขึ้นวา “ฉันนาจะทําอะไรบางอยางได” หรือ “มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแลว มันก็จะผานไป” จะชวยแก
ปญหาไดมากกวา “ไมใชฉัน” หรือ “ทําไมมันตองเกิดขึ้นกับฉัน” 

       ระดับที่ 3 เห็นความเปนธรรมดาของทุกสิ่ง (ทุกอยางมีเหตุ มีปจจัย) เชน ถูกตําหนิก็มี
สาเหตุ (ที่ใชแกไขและเปนประโยชน) การเห็นความธรรมดาของทุกสิ่งเปนการเขาใจโลก เขาใจชีวิต
ที่ทําใหเราทุกขเม่ือพบกับสิ่งที่ไมพอใจ และไมลุมหลงกับสิ่งที่พอใจเกินไป เปนการปลอยวางไปกับ
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวาเปนธรรมดาของโลก มีเกิดขึ้น มีดับไป มองโลกอยางไมเขาขางตนเองและพรอมที่
จะพัฒนาในสิ่งที่เปนจุดออนของตนเอง ของระบบงาน และอยาลืมมองวาไมมีใครที่จะแยไปหมด 

       สรุปไดวา บุคคลสามารถฝกเปลี่ยนแนวคิดการมองโลกในแงดีได ก็จะสามารถเปลี่ยน
อารมณและพฤติกรรมไดตามแนวคิดจิตวิทยาทางดานปญญา (Cognitive Psychology) ได 
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                     4.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการมองโลกในแงดีกับความสุข 
            จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ยังไมพบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมองโลกใน

แงดีกับความสุขโดยตรง มีเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการมองโลกในแงดี ในดานตางๆ ดังน้ี 
            แชง (กรกวรรณ สุพรรณวรรษา. 2544: 45 อางอิงจาก Chang.1996) ไดศึกษา

การมองโลกในแงดี การมองโลกในแงลบและอารมณทางดานบวกและลบในวัยกลางคนโดยใชแบบ
วัดรูปแบบความคิดและอารมณทางดานการปรับตัวเชิงจิตวิทยา การวิจัยในกลุมตัวอยางที่เปนวัย
กลางคน 237 คน ผลของการศึกษาพบวาทั้งการมองโลกในแงดีและการมองโลกในแงรายมี
นัยสําคัญทางตรงและผกผันกัน (จากอารมณทางดานบวกและลบ) ตออาการซึมเศรา ผลของ
การศึกษานี้อาจกลาวไดวาการมองโลกในแงดีและการมองโลกในแงลบเปนสิ่งสําคัญที่ควบคูไปกับ
การปรับตัวทางจิตวิทยาในผูใหญ เชนเดียวกับคาเรน (Karren. 2002) ที่ศึกษาพบความสัมพันธ
ระหวางจิตใจและรางกาย โดยทัศนคติและอารมณมีความสัมพันธทางตรงตอสุขภาพและความผาสุก 
ซ่ึงอารมณทางดานลบ เชน ความโกรธความซึมเศรา และความเครียดมีผลกระทบตอสุขภาพ 
รางกาย ในขณะที่อารมณทางดานบวก เชน อารมณขําขัน การมองโลกในแงดี จะสงผลตอสุขภาพ 
รางกายในทางที่ดีทําใหมีอายุยืนยาว สอดคลองกับพิมพรรณ กวางเดินดง (2542) ที่ศึกษาความ
สัมพันธระหวางความเปนผูนํา การมองโลกในแงดี และความสําเร็จในการทํางานของวิศวกรโรงงาน
อุตสาหกรรม พบวาการมองโลกในแงดี มีความสัมพันธทางบวกกับความเปนผูนําและความสําเร็จใน
การทํางานของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม เชนเดียวกับสุมิตรา เดชพิทักษ (2546) ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแงดีตอความซึมเศราและการเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา พบวาหลังจากที่กลุมนักศึกษาไดเขารวมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแงดี มีการ
มองโลกในแงดีและมีการเห็นคุณคา ในตนเองสูงกวากลุ มนักศึกษาที่ไมไดเขารวมโปรแกรม  
สวนดานความซึมเศราในกลุ มนักศึกษาที่เขารวมโปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแงดี มีความ 
ซึมเศราต่ํากวากลุมนักศึกษาที่ไมไดเขารวมโปรแกรม ในระยะติดตามกลุมนักศึกษาที่เขารวม
โปรแกรมพัฒนาการมองโลกในแงดีมีคะแนนความซึมเศรา ต่ํากวากลุมนักศึกษาที่ไมไดเขารวม
โปรแกรม สอดคลองกับนพมาศ แซเสี้ยว (2550: 45-46) การปรับตัวทางจิตสังคมและลักษณะ
สถานการณที่ เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผู ใหญวัยกลางคน  พบวาปจ จัยเชิ งสาเหตุ  
(ปจจัยปกปอง) ที่ชวยสรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตแตละดานของผูใหญวัยกลางคน คือ การบรรลุ
เอกลักษณแหงตน การรับรูความสามารถของตนในการจัดการกับความเครียด การมองโลกในแงดี
และวิถีชีวิตตามแนวศาสนา 
             สรุปไดวาการมองโลกในแงดีจะสรางใหมีในบุคคลไดดวยการฝกฝน และเม่ือบุคคล
ไดรับการฝกฝนการมองโลกในแงดีแลวก็จะทําใหเกิดการมองโลกในแงดี เชื่อวาจะเกิดสิ่งดีๆ ขึ้นใน
ชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิต มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีเปนสุข  
             จากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาคนความาพบวาการมองโลกในแงดีน้ันสัมพันธกับ
สุขภาพรางกายที่ยืนยาว ความซึมเศราต่ํา มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได ซ่ึงเปนสวนหนึ่งใน
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องคประกอบของความสุขดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถตั้งสมมติฐานในขอ 2 ไดวา สตรีโสดที่มีการมอง
โลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแงไมดี 
              การดํารงชีวิตของสตรีโสดนั้น แมจะไมมีครอบครัวเปนคนตนเอง แตก็ยังมีบุคคล
รอบขางเปนองคประกอบในชีวิตสตรีโสดอีกมาก โดยบุคคลเหลานี้เปนเสมือนครอบครัวเสมือน
ใหกับเหลาสตรีโสด ไมวาจะเปนครอบครัวเดิม เพ่ือน ผูรวมงาน ทั้งเพ่ือนรวมงาน นายจางหรือ
หัวหนางาน และลูกนอง รวมไปถึงบุคคลในกลุม หรือองคกรตางๆ ที่สตรีโสดไดเขารวม นอกจากจะ
เปนบุคคลที่อยูแวดลอมสตรีโสดแลว บุคคลเหลานี้ยังมีกิจกรรมรวมกันกับสตรีโสด ซ่ึงเปนทั้งการ
ชวยเหลือ ทํากิจกรรมเพ่ือสวนรวมหรือการกุศลตางๆ รวมไปถึงการใหคําปรึกษาแนะนํา และใหที่
พักพิงทั้งทางกายภาพและจิตใจ สิ่งเหลานี้รวมเรียกวา การสนับสนุนทางสังคม 
 

5. การสนับสนุนทางสงัคมกับความสุข 
      แนวคิดทางดานการสนับสนุนทางสังคมนั้น เปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย 
โดยเฉพาะงานดานการแพทยการสาธารณะสุขและสังคมสงเคราะห เน่ืองจากการสนับสนุนทาง
สังคม อยางเพียงพอจะมีผลตอการลดระดับความเครียดของบุคคล และมีการปรับตัวในสังคมได
อยางถูกตองและเหมาะสม การสนับสนุนทางสังคมคือการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลตางๆ ใน
เครือขายสังคม ซ่ึงเกี่ยวของกับทฤษฎีการใหความชวยเหลือ 
 
                  5.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสงัคม 
           จากแนวคิดดังกลาวไดมีผูใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไวหลาย
รูปแบบที่ตางกันออกไปดังน้ี 
           เฮาส (House1981 Citing in Pearson. 1990: 180) กลาววาปจจัยการสนับสนุน
ทางสังคมเปนการที่บุคคลไดรับความชวยเหลือสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากบุคคลอื่นในการแกปญหาที่เปนผล
มาจากการติดตอสัมพันธกัน ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (Emotional 
support) การสนับสนุนดานวัตถุ ( Material support) การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information 
support) และการสนับสนุนดานการประเมินคา (Appraisal support) 
           เพนเดอร (Pender. 1996) กลาววาปจจัยการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่
บุคคลรูสึกถึงความเปนเจาของ ไดรับการยอมรับ ความรัก รูสึกมีคาในตนเอง เปนที่ตองการของ
บุคคลอื่น โดยไดรับจากกลุมบุคคลในสังคมนั่นเอง เปนผูรับการสนับสนุนดานจิตใจ อารมณ วัสดุ 
อุปกรณ ขาวสาร คําแนะนําอันจะทําใหบุคคลนั้นสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 
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                  5.2  หลักการของการสนับสนุนทางสังคม 
           หลักการของการสนับสนุนทางสังคมประกอบไปดวย 2 ฝาย ฝายแรกไดแกผูให
ความชวยเหลือ หรือผูใหการสนับสนุนทางสังคม ฝายที่สอง ไดแก ผูรับความชวยเหลือ หรือผูรับ
การสนับสนุนทางสังคม โดยทั้งสองฝายตองทําหนาที่เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน ฝายใหจะมี
ความรูสึกอ่ิมเอมใจที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน สําหรับฝายรับความชวยเหลือก็มีความสุขที่มีคนเอาใจใส  
รักใคร หวงใย เพนเดอร (Pender. 1996) กลาวถึงการสนับสนุนทางสังคม มีลักษณะดังน้ี 
           กระบวนการติดตอสื่อสารระหวางผูที่ทําหนาที่หลักเปนผูให และผูที่ทําหนาที่หลัก
เปนผูรับการสนับสนุนกระบวนการสื่อสารทั่วไปประกอบดวย  

1.  ขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเชื่อวายังมีคนเอาใจใส มีคนรัก และมีผูหวงัดีตอตน 
อยางจริงใจ 

2. ขอมูลขาวสารที่ทําใหผูรับเชือ่วาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมและสามารถทํา
ประโยชนใหแกสังคมได 

3. ปจจัยนําเขาในกระบวนการการสนับสนนุทางสังคมซึ่งอาจจะอยูในรูปของขอมูล 
ขาวสาร วสัดุสิ่งของหรือการสนับสนุนทางดานจิตใจ 

4. การชวยใหผูรับไดบรรลุจุดมุงหมายที่เขาตองการ เชน ในดานสาธารณสุข คือมี
สุขภาพดี ในดานสวัสดิการสังคมอื่นๆ มีสภาพความเปนอยูที่ดี ไมประสบปญหาเดือดรอนทางสังคม
สามารถแกปญหา หรือเผชิญปญหาความเดือดรอนไดอยางเหมาะสม 

 
                 5.3 แหลงที่มาของการสนับสนุนทางสงัคม 
          โครงสรางเครือขายทางสังคมมีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางสังคม ทําให
มองเห็นความสัมพันธของบุคคลที่อาศัยอยูรวม ประกอบดวยบุคคลในครอบครัว ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน
รวมงานและเพื่อนบาน ความสัมพันธสังคมระหวางบุคคลในเครือขายสังคมนี้จะมีทั้งดานระบบ
เศรษฐกิจ การแตงงาน เครือญาติ การเมือง สุขภาพ และอ่ืนๆ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนการ
สนับสนุนทางสังคม ไดแก การไปมาหาสูเยี่ยมยืนกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สตรีโสดก็มีทั้ง
แยกมาอยูตามลําพัง หรืออาศัยอยูกับเพ่ือน หรืออยูกับครอบครัวเดิมมีบิดา มารดา พ่ีนอง หลาน ซ่ึง
อาจจะมีผลตอความสัมพันธของแหลงสนับสนุนทางสังคมได 
          เฮาส (House.1981 Citing in Pearson.1990: 180) ไดแบงแหลงที่มาของการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ระบบ คือ 

1.  ระบบการสนับสนุนตามธรรมชาติ (Natural support system) ไดแก แหลง
สนับสนุนจากครอบครัว ญาติมิตร ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากที่สุด เพราะครอบครัวมีบทบาทสําคัญ
ตอสตรีโสดตั้งแตวัยเด็ก ไดถายทอดคานิยม ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม การปฏิสัมพันธและ
ประสบการณตางๆ ในชีวิต เปนเครื่องมือสําคัญและเปนการสนับสนุนทางสังคมของสตรีโสด 
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2. ระบบการสนับสนุนจากกลุม (Peer support system) เปนการสนับสนุนทาง
สังคมของสตรีโสด ที่ไดรับจากกลุมเพ่ือนที่มีประสบการณ มีความชํานาญในการคนควาหาความรู
และชักจูงสตรีโสดใหสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตางๆในชีวิตได 

3. การสนับสนุนดานศาสนาและแหลงอุปถัมภตางๆ (Religious organizations or 
denomination) เปนแหลงที่จะชวยใหสตรีโสดไดแกเปลี่ยนความเชื่อ คานิยม คําสอน คําแนะนํา
เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ไดแก พระ นักบวช หมอสอนศาสนา 
และกลุมผูปฎิบัติธรรม 

4. ระบบการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพที่ชวยเหลือดานสุขภาพ  (Health 
professional system) สตรีโสดจะไดรับการสนับสนุนจากกลุมวิชาชีพที่ชวยเหลือดานสุขภาพ ไดแก 
การเจ็บปวยดวยโรคหรืออุบัติเหตุ (เม่ือมีปญหาดานสุขภาพและโดยเฉพาะเมื่อการสนับสนุนจาก
ครอบครัว เพ่ือนสนิท และกลุมเพ่ือนรวมงานใหการสนับสนุนไมเพียงพอ) 

5. ระบบการสนบัสนุนจากกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ (Organized support system not 
directed by health professions) เปนการสนับสนุนจากกลุมบริการอาสาสมัครกลุมชวยเหลือตนเอง 
(Self-help group) เปนกลุมที่เปนสื่อกลางที่จะชวยใหสตรีโสด สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทาง
ที่จะปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวติได 
   
                 5.4 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
          ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม หรือชนิดของการสนับสนุนทางสังคม (type of 
support) เปนสวนสําคัญมากประการหนึ่งของการชวยเหลือ หรือการสนับสนุนทางสังคม เพราะผูให
การชวยเหลือตองประเมินใหไดวาผูที่ไดรับการชวยเหลือมีความลําบากหรือตองการในดานใด จะได
ชวยเหลือ สนับสนุนไดอยางถูกตอง ในการสนับสนุนทางสังคมของสตรีโสดก็เชนกัน หากสตรีโสด
เหลานี้มีเรื่องทุกขใจ คับของใจตองการหาบุคคลเปนเพ่ือนคอยรับฟงปญหา หากผูใหความ
ชวยเหลือไมสามารถประเมินได หรือประเมินไมถูกตอง ใหกาสนับสนุนดวยเงินจํานวนไมมากก็ไม
สามารชวยเหลือได การใหการสนับสนุนจึงจําเปนตองทราบถึงความตองการของผู รับความ
ชวยเหลือวาตองการสิ่งใด เพ่ือที่จะไดสนับสนุนไดอยางเหมาะสม  
         ไดมีการแบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปนหลายดานหรือหลายประเภท แตในการ
วิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงประเภทการสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของเฮาส (House.1981 citing 
in Pearson.1990:180) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ครอบคลุมและแบบสอบถามมีขอคําถามที่เขาใจงาย แบง
ออกเปน 4 ดาน คือ 

1. การสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (Emotional support) ไดแกการไดรับ 
ความรัก ความไววางใจ ความสนใจและความเปนหวง 

2. การสนับสนุนทางสังคมดานวัตถุ (Material support) ไดแกการรับความ
ชวยเหลือดานการเงิน การชวยเหลืองานบาน การไดรับความชวยเหลือดานการทํางาน 
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3. การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร (Information support) ไดแก  
การไดรับขาวาร ชวยแกปญหาชีวิตหรือปญหาครอบครัว และการแลกเปลีย่นขาวสาร 

4. การสนับสนุนทางสังคมดานการประเมินคา (Appraisal support) เปนการไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกบัการเรียนรูตนเองหรือจากประสบการณ ไดรับขอมูลยอนกลับหรือเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็น 
          การสนับสนุนทางสังคมหมายถึงการที่บุคคลไดรับความชวยเหลือจากบุคคลใน
เครือขายสังคมเพื่อใหสามารถปรับตัวได เผชิญปญหา ตอบสนองตอความเจ็บปวยและความเครียด
ไดในระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงในงายวิจัยน้ี ผูวิจัยไดใชแนวคิดของเฮาส การสนับสนุนทางสังคมเปนการ
ที่บุคคลใหความชวยเหลือสิ่งหน่ึงสิ่งใดแกบุคคลอ่ืนในการแกปญหาที่เปนผลมาจากการติดตอ
สัมพันธกันเกี่ยวของกับการสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support) การสนับสนุนดานวัตถุ 
(Material support การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information support) และการสนับสนุนดาน
การประเมิน (Appraisal support) ซ่ึงเปนแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
เขาใจงายตอการชวยเหลือการสนับสนุนแตสตรีโสด 
 
                     5.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการสนับสนุนทางสังคมกับความสขุ 

            จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนทาง
สังคมและความสุขโดยตรง มีเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ ดังน้ี 
             สมรัก ทองสุวิมล (2539) ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต 
และการวางแผนชีวิตของขาราชการสตรีโสด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุมตัวอยางในการวิจัย 
ไดแก ขาราชการสตรีโสด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 248 คน 
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในชีวิตของขาราชการสตรีสัมพันธกับ การสนับสนุนทางสังคม 
สําหรับอายุ ตําแหนง ทัศนคติตอการครองตัวเปนโสดและการตัดสินใจครองตัวเปนโสด ไมมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับอัญชลี ทองมา (2546) ที่ศึกษาปจจัยการ
สนับสนุนทางสังคมที่ทํานายความพึงพอใจในชีวิตของสตรีสมรสและสตรีโสดที่ทํางานนอกบาน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีกลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่สตรีที่ทํางานใน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 400 คน พบวาการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ดานของทั้งสตรี
โสดและสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานมีความสัมพันธกับพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.
05 โดยแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือเพ่ือน รองลงมาคือเพ่ือนรวมงานและ
ครอบครัว ประเภทของการสนับสนุนทางสังคมที่สําคัญที่สุดคือดานขอมูลขาวสาร รองลงมาคือดาน
อารมณ ดานประเมินคา และดานวัตถุ ซ่ึงสอดคลองกับชัชสุณีย ศุษิลวรรณ (2546) ที่ศึกษาความคิด
เกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด พบวา สตรีโสดมีการยอมรับในเกียรติภูมิในตนเองสูง ผูที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดคือเพ่ือนรองมาคือครอบครัวและเพื่อนรวมงาน ในสวนของงานวิจัยตางประเทศก็พบวาเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เชน การศึกษาของลารสัน (อัญชลี ทองมา. 2546 :18 อางอิงจาก Larson.1979) 
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ที่พบวาการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเพ่ือนนั้นมีอิทธิพลตอการเกิดความสุขในผูหญิง
รองจากการแตงงานและชีวิตครอบครัว แตมากกวาการทํางาน  

           จะเห็นไดวาจากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาคนความาพบวาเพื่อนน้ันเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอสตรีโสดสูง ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน มากกวา
แหลงการสนับสนุนทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนการศึกษาในตัวแปรที่เฉพาะเจาะจงกวาการศึกษา
ปจจัยการสนับสนุนทางสังคมโดยทั่วไป และสามารถสรุปเปนสมมติฐานขอที่ 3 ไดวา สตรีโสดที่
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อนต่ํา 

           ปจจัยอีกสวนหนึ่งที่บุคคลแสดงออก และเปนสวนหนึ่งของเอกลักษณประจําตัว
ของบุคคลนั้นๆ อันสงผลตอการใชชีวิตอยางมีความสุข เปนปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอสิ่งแวดลอม 
ในขณะเดียวกันก็หลอหลอมมาจากสิ่งแวดลอมเชนกัน ปจจัยน้ันก็คือ บุคลิกภาพ การศึกษา
บุคลิกภาพในสตรีโสดนั้นจะทําใหเราไดทราบวาบุคลิกภาพแบบใดที่สงผลตอการใชชีวิตอยางมี
ความสุขในชีวิตโสด 
 

6. บุคลิกภาพกับความสขุ 
     บุคลิกภาพในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Personality โดยมีรากศัพทมาจากภาษาละติน

วา Persona ซ่ึงหมายถึงหนากากที่ตัวละครใชสวมเวลาแสดงเพื่อแสดงตามบทบาทที่ตนไดรับ  
การใหคํานิยามคําวา บุคลิกภาพ มีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดใหคํานิยามไวหลากหลาย  
(นวลละออ สุภาผล. 2527: 206) 

  
                   6.1 ความหมายของบุคลิกภาพ 

          ไอเซ็นต (นวลละออ สุภาผล. 2527: 206 อางอิงจาก Eysenck. 1947) บุคลิกภาพ
หมายถึงการกระทําทั้งหมดของอินทรียที่ไดรับจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 
           แคทเทล (นวลละออ สุภาผล. 2527: 206 อางอิงจาก Cattel. 1950) บุคลิกภาพ 
หมายถึง บุคลิกภาพเปนผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดมีทั้งที่เปดเผยและซอนเรน  
           อัลพอรท (นวลละออ สุภาผล. 2527: 206 อางอิงจาก Allport.1961) บุคลิกภาพ 
เปนองคประกอบที่สําคัญภายในตัวบุคคล ซ่ึงเปนตัวกําหนดการแสดง อุปนิสัยและความนึกคิดของ
บุคคลนั้นในการจะปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม 
           สุชา จันทรเอม (2533) บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะที่สําคัญตอการปรับตัวของ
บุคคลไดแก รูปรางหนาตา ความสามารถ แรงจูงใจ การแสดงอารมณและผลที่เกดิจากประสบการณ 

          ศรีเรือน แกวกังวาล (2536) อธิบายความหมายของบุคลิกภาพวาหมายถึงลักษณะ 
เฉพาะของบุคคลในดานตางๆ ทั้งในสวนภายในและภายนอก มีลักษณะซับซอนและมีแบบเฉพาะคน 
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                  6.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพแบบเก็บตวัและแบบแสดงตวั 
          ทฤษฎีบุคลิกภาพของคารล จี จุง (นวลละออ สุภาผล. 2527:206 อางอิงจาก Jung. 

1939) ไดอธิบายวา บุคลิกภาพของแตละบุคคล เปนเสมือนผลผลิตของอดีต กลาวคือ มนุษยไดถูก
ปรุงแตงและถูกวางรูปแบบใหเปนตัวตนในปจจุบัน โดยมีประสบการณที่สะสมในอดีตโดยไมรู
จุดเริ่มตนของมนุษยวาแยกมาจากเผาใด รากฐานของบุคลิกภาพจึงเปนเรื่องอดีตชาติ (Archaic) 
และบรรพกาล (Primitive) ซ่ึงติดตัวมาตั้งแตกําเนิด และเปนเรื่องขอความไรสํานึกที่ไมสามารถจดจํา
ได และมีขอบเขตอยางกวางขวาง (Universal)  

           ในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยน้ันทฤษฎีน้ีเชื่อวา พฤติกรรมของมนุษย
เปนผลรวมของอนาคตกาลกับอดีตกาล (Teleology and Causality) พฤติกรรมของมนุษยไดรับ
เง่ือนไขไมเพียงแตความแตกตางที่เกิดจากอดีตกาลเทานั้น แตยังเกิดจากปจจัยอ่ืนอีกเชน ความ 
มุงหมาย และความปรารถนาในอนาคตกาลของบุคคลอีกดวย โดยอดีตกาลเปนความจริงที่
แสดงออก ในขณะท่ีอนาคตกาลเปนเสมือนศักยภาพที่จะชี้นําบุคคลใหเกิดพฤติกรรม ดังน้ัน
แนวความคิดที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพคือความคาดหวังในผลขางหนาอันเปนการรับรูถึงการมองไป 
สูอนาคต ซ่ึงเปนสาเหตุใหบุคคลเกิดแนวทางในการพัฒนาตนเองในทางสรางสรรคเพ่ือแสวงหา
ความสมบูรณและคํานึงถึงการเกิดมาเพื่อมีชีวิตใหมอีกครั้งหน่ึง (Rebirth) 

           นอกจากนั้น กันยา สุวรรณแสง (2533) สรุปบุคลิกภาพตามแนวคิดของ Jung ได
กลาวโดยสรุปไวดังน้ี 
                      1) บุคลิกภาพแบบเก็บตัว (Introvert) คือบุคคลที่มีลักษณะดังน้ี 

               1.1)  ชอบการทํางานเงียบๆ คนเดียว ไมชอบปรึกษาหารือกับใคร แตมัก
ทํางานคนเดียวไดดีเปนพิเศษเพราะมีโครงการและแผนงานอยางละเอียดรอบคอบ 

               1.2)  มีความวิตกกังวลในเรือ่งไมเปนเรื่อง เชน กลัวคนนินทา กลัวโชคราย 
               1.3)  ชอบสนใจขาวลือ 
               1.4)  ยึดตนเองเปนศนูยกลาง 

                     2) บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extravert) คือบุคคลทีมี่ลักษณะดังน้ี 
               2.1)  ชอบสังคม คือบุคคลที่มีลักษณะเขากับบุคคลอื่นไดงาย ชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆ มีความรื่น-เริงสนุกสนาน ไมชอบการศึกษาโดยลําพัง และสามารถปรับตัวเขากับ
สถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

               2.2)  ชอบเปนผูนํา ชอบโดดเดน อยากไดรับความยอมรับนับถือ และมีความ
เชื่อม่ันในตนเอง 

               2.3)  ชอบผจญภัยมีความกลาหาญชอบความตื่นเตนและชอบแสวงหาประสบ
การใหมๆ 

               2.4)  ชอบอิสระ ไมชอบระเบียบแบบแผน ไมชอบความซ้ําซากจําเจ และ
สามารถพึ่งพาตนเองได ไมชอบขอความชวยเหลือจากใคร 
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เปรียบเทียบความแตกตางระหวางบคุลิกภาพแบบแสดงตวัและแบบเกบ็ตัว 
 

แบบแสดงตวั (Extrovert Personality) แบบเก็บตวั (Introvert Personality) 
1. มีความเชื่ออยูบนรากฐานของความจริง
และขอมูลทีไ่ดมาอยางยุติธรรม 

1. การตัดสินใจมักขึ้นอยูกับตนเอง 

2. อุปนิสัยถูกควบคุมโดยความจําเปน 2. มีมาตรฐานกฎเกณฑทีแ่นนอนเพื่อควบคุม
อุปนิสัยของตนเอง 

3. พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 3 .ไมคอยมีความยืดหยุนและปรับตวั 
4. ไมคอยพะวงถึงตัวเองมากนัก 4. พะวงถึงตนเองมากเปนพิเศษ 
5. การปรับตวัมักเปนรูปแบบของการชดเชย 5. การปรับตวัมักอยูในรูปแบบของการ

หลบหน ี
6. ถาเกิดความผดิปกติทางใจมักเปนพวกที่
ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได 
Hysteria 

6 .ถาเกิดความผิดปกติทางใจมักเปนพวกวิตก
กังวล Anxiety 

 
ที่มา: กันยา สุวรรณแสง (2533: 85-86) 
 
               6.3 ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดของไอเซ็นต 

       ทฤษฎีของไอเซ็นต อธิบายถึงแบบบุคลิกภาพที่อยูในแบบแสดงตัวและแบบเก็บตัว ไอ
เซ็นตไมไดเปนคนบัญญัติศัพท Extravert Introvert ขึ้นมาใหม แตเขานําการศึกษาของคารล จี จุง 
(Carl G. Jung 1875-1961) มาอธิบายใหมวา คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert คือ เปดเผย  
(หรือแสดงตัว) เม่ือประสบปญหามักจะลดความเครียดโดยการคลุกคลีอยูกับเพ่ือนฝูง กลาวคือมี
ความโนมเอียงที่จะคบหาเพื่อนฝูงไวมากๆ ชอบแตงตัวดี และประพฤติตนอยูในกรอบประเพณี 

       สวนคน Introvert (หรือเก็บตัว) จะชอบเก็บตัวมักจะมีอาการหมกมุนครุนคิด มักจะหัน
เขาหาตัวเองเม่ือเกิดทุกขหรือการขัดแยง และมีลักษณะประกอบคือ ขี้อาย ชอบทํางานของตัวคน
เดียว 

       ทฤษฎีสองมิติของไอเซนตนาสนใจเพราะเขานํามิติเปดเผย-เก็บตัว มาผสมกับอีกมิติ
หน่ึงคือ ม่ันคง-หวั่นไหว คือเพ่ิมมิติความไวของอารมณเขามา คือสุขภาพจิต เน่ืองดวยเห็นวา
อารมณมีสวนสัมพันธเกี่ยวของกับปฏิกิริยาที่บุคคลจะแสดงออก พวกที่ม่ันคงจะสามารถควบคุม
อารมณไดดี ไมตื่นเตนงาย สงบและสม่ําเสมอ สวนพวกที่หวั่นไหวอารมณจะเปลี่ยนแปรไดงาย 
หงุดหงิด ใจนอยกังวล อยูไมเปนสุข 
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         โดยบุคลิกภาพของบุคคลที่แตกตางกันออกไปเปนลักษณะเก็บตัว แสดงตัวน้ัน ไอ
เซนต (นวลละออ สุภาผล. 534: 64-65 อางอิงจาก Eysenck.1997: 36-39) กลาววา เกิดจาก
พฤติกรรมรวมกับระบบการทํางานของสมอง ซ่ึงในเรื่องน้ีนักประสาทวิทยาอธิบายวา ระบบการ
ทํางานของสมองในสวนที่ เปนระบบกานสมอง  จะทําให เกิดการเราในเปลือกสมองใหญ  
(สมองสีเททาสวนนอก) เพ่ือตอบสนองการกระตุนภายนอก (External srimulation) การทํางาน 
ดังกลาวนี้เรียกวา การตื่อนตัวตอสิ่งเรา (arousal) ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดความแตกตางทางสรีระของ
บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแสดงตัว  

        ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาบุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตัว โดยใชกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎีของไอเซ็นต 
 
                6.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวกับบุคลิกภาพแบบเกบ็ตัวและแบบแสดงตวักับความสุข 

        จากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวามีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว
และแบบแสดงตัว ในดานตาง ๆ ดังน้ี 

        เพ็ญนภา แพทยพันธุ (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของคูสมรสที่มีลักษณะบุคลิกภาพคลายคลึงกันและคูสมรสที่มีลักษณะบุคลิกภาพแตกตางกัน 
ผลการวิจัยพบวา คูสมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกวากลุมอ่ืนเม่ือมีคะแนนบุคลิกภาพใน
องคประกอบตอไปน้ีสูงทั้งสองคน มีดังน้ี ชอบออกสังคม มีหิริโอตัปปะ ชอบทดลอง ใชอํานาจกลา
เสี่ยงภัย ซ่ึงเปนลักษณะบุคลิกภาพแบบแสดงตัว เชนเดียวกับประพิศ จันทรพฤกษา  
(2537: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการมีสวนรวมในสังคม กับความ
พอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะทางบุคลิกภาพ คือ 
บุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัว และบุคลิกภาพหวั่นไหว-ม่ันคงในสภาพอารมณ ลักษณะทางชีวสังคม 
คือ รายได การมีสวนรวมในสังคม คือ การมีสวนรวมในเชิงสังคม และการมีสวนรวมในเชิงจิตใจ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรบุคลิกภาพ
หวั่นไหว-ม่ันคงในสภาวะอารมณ ตัวแปรการมีสวนรวมในเชิงจิตใจ ตัวแปรบุคลิกภาพ เก็บตัว-แสดง
ตัว และตัวแปรการมีสวนรวมในเชิงสังคมสามารถรวมกันทํานายความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย
ในเขตกรุงเทพมหานครไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยรวมกันทํานายในกลุมรวมได 
26 % ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตต่ํา เปนผูที่มีบุคลิกภาพเก็บตัว และมีสวนรวมในเชิงสังคม หรือ
เชิงจิตใจ หรือในสังคมนอย ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตสูง เปนผูที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในสภาวะ
อารมณหรือเปนผูที่มีสวนรวมในสังคมมาก ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตสูง เปนผูที่มีระดับ
การศึกษาสูง และมีสวนรวมในสังคมมาก การวิจัยน้ีจึงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของลักษณะทาง
บุคลิกภาพ และการมีสวนรวมในสังคมวามีผลตอความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย นอกจากนี้
งานวิจัยของเบรบเนอร (Brebner. 1998: 279-296) ที่ศึกษาบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความสุขในแง
ของความสุขที่เปนความถี่ของอารมณทางบวก การไมมีความสุขหรือความถี่ของอารมณทางลบและ
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ความคงทนของความสุข โดยเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ กับกลุมตัวอยาง 143 คน 
โดยใชแบบวัดทางความสุขและแบบวัดบุคลิกภาพหลายชิ้น รวมกับ the Oxford Happiness 
Inventory (OHI) พบวาบุคลิกภาพที่ สัมพันธกันกับความสุขคือบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion) แบบสนุกสนานรวมกับผูคน (Enjoying people) และความไมหยุดนิ่ง กาวไป
ขางหนา (Surgency) และเชื่อวาความสุขน้ันมาบุคลิกลักษณะและจากสภาพทางกายภาพมากกวา
สิ่งแวดลอมหรือมาจากสถานการณ 

        เน่ืองจากงานวิจัยที่ผูวิจัยไดศึกษาคนความาน้ันพบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ
และความสุข ผูวิจัยจึงตั้งใจจะศึกษาเพิ่มเติมในกลุมตัวอยางที่เปนสตรีโสด จึงสามารถสรุปเปน
สมมติฐานขอที่ 4 ไดวา สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
         และจากการศึกษาวิจัยถึงตัวแปรตางๆ ที่ผูวิจัยคิดวาเกี่ยวของกับความสุขนั้น นาจะ
สามารถทํานายความสุขในชีวิตของสตรีโสดได จึงสามารถสรุปเปนสมมติฐานในขอที่ 5 ไดวา
ทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัว – แสดงตัว สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. สตรีโสดที่มีทศันคตติอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดทีมี่ทัศนคติตอ 

การเปนโสดที่ไมดี 
2. สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแงไมดี 
3. สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนนุทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่ 

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา 
4. สตรีโสดที่มีบคุลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดทีมี่บุคลิกภาพแบบ 

เก็บตวั 
5. ทัศนคติ การมองโลกในแงดี การไดรับสนับสนุนทางสงัคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพ 

แบบเกบ็ตวั – แสดงตัว สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

 
             ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขัน้ตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
         ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก สตรีโสดที่อยูในวัยผูใหญ  อายุระหวาง 35-55 ป ที่
ทํางานอยูในบริษัทเอกชนและหนวยงานราชการตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
         การเลอืกกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ีเปนสตรีโสดวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ  
35 - 55 ป จํานวน 400 คนซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางกําหนดขนาดของกลุม
ตวัอยางของศิริชัย กาญจนวาสี และคนอื่นๆ (2537: 105-106) และเลือกตัวอยางโดยใชทฤษฎีความ
นาจะเปน (Non-probability Sampling) คือ การเลือกตามสะดวก (Convenience sampling) 
 
    เครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
             เครื่องมือที่ใชศึกษาแบงออกเปน  6 ตอน ประกอบดวย 
             ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรตามตัวแปรที่ศึกษา ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได สถานะทางเศรษฐกิจ การพักอาศัย และงานอดิเรก 
             ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด 
             ตอนที่ 3 แบบวัดการมองโลกในแงดี 
             ตอนที่ 4 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
             ตอนที่ 5 แบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว 
             ตอนที่ 6 แบบวัดความสุข 
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

    แบบสอบถามสวนที่  1 เปนแบบสอบถามดานปจจัยทางชีวสังคมของสตรีโสด 
ประกอบดวยตัวแปร 8 ตัวแปรคือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได สถานะทาง
เศรษฐกิจ การพักอาศัย และงานอดิเรก 
 
               ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของสตรีโสด 

   คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน  □  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 
1. อายุ ____ ป 
2. ระดับการศึกษา 

 □ต่ํากวาปริญญาตร ี
 □ปริญญาตรี 
 □สูงกวาปริญญาตร ี

3. อาชีพ 
 □ รับราชการ 
 □ รัฐวิสาหกจิ 
 □ พนักงานบริษัทเอกชน 
 □ เจาของกิจการ 
 □ อ่ืนๆ  กรุณาระบุ_________ 
 

                ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุขของสตรีโสด 
                 2.1 แบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด 
       แบบวัดทัศนคติตอการเปนโสดนี้ เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางเองจากองคประกอบทาง
ทัศนคติ ซ่ึงมีอยู 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบทางความรูความเขาใจเชิงประเมินคา 
(Cognitive Component) และองคประกอบดานความรูสึก (Affective Component) นํามาสรางเปน
แบบวัดทัศนคติตอการเปนโสดทั้งหมด 22 ขอ โดยสวนที่ 1 จะเปนแบบสอบถามดานความคิดเชิง
ประเมินคาตอการเปนโสดจํานวน 9 ขอ และแบบสอบถามดานความรูสึกตอการเปนโสดจํานวน  
13 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ จากเห็นดวยอยางยิ่งถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
และมากที่สุดถึงนอยที่สุด โดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีทัศนคติตอการเปนโสดดี 
และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีทัศนคติตอการเปนโสดไมดี โดยมีคาความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .86 
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ตัวอยางแบบวัดทศันคตติอการเปนโสดดานความคิดเชิงประเมินคา 
 
1. เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานคิดถึงความเข็มแขง็สามารถอยูคนเดียวได 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
 
2. เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานคิดถึงความมั่นคงทางการเงินที่ดี 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
 
3. เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานคิดถึงความอิสรเสรี ไรซ่ึงภาระและความรับผดิชอบ 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
 

การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง     6  
เห็นดวย       5  
คอนขางเห็นดวย     4  
คอนไมขางเห็นดวย     3  
ไมเห็นดวย      2  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1  
 

การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความคิดเห็น  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง     1  
เห็นดวย       2  
คอนขางเห็นดวย     3  
คอนไมขางเห็นดวย     4  
ไมเห็นดวย      5  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     6  
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ตัวอยางแบบวัดดานความรูสึกตอการเปนโสด  
 
1. เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานรูสึกชื่นชมวาเขมแข็ง สามารถอยูไดดวยตนเอง โดยไมตองพ่ึงพา
ผูอ่ืน 
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก      คอนขางนอย       นอย            นอยที่สุด 
 
2. เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานรูสึกชื่นชอบที่สามารถทุมเทใหกบัการทํางานไดเต็มที ่
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก      คอนขางนอย       นอย            นอยที่สุด 
 
3.  เม่ือทานนึกถึงการเปนโสด ทานรูสึกอับอาย 
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก      คอนขางนอย       นอย            นอยที่สุด 
 
การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความรูสึก  คะแนน 
 มากที่สุด    6 
 มาก    5 
 คอนขางมาก   4 
 คอนขางนอย   3 
 นอย    2 
 นอยที่สุด    1  
  
การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความรูสึก  คะแนน 
 มากที่สุด    1 
 มาก    2 
 คอนขางมาก   3 
 คอนขางนอย   4 
 นอย    5 
 นอยที่สุด    6 
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                 ข้ันตอนการสรางแบบวัดทัศนคตติอการเปนโสด 
1.  ศึกษาองคประกอบ นิยามของทัศนคติและการเปนโสดจากการศึกษาเอกสาร วารสาร 

บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอการเปนโสด 
2. สรางขอคําถามแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด 2 เทาของจํานวนขอที่จะใชจริง โดยใช

เปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับในสวนของทัศนคติเชิงประเมินคา คือ เห็นดวยอยางยิ่ง คอนขาง
เห็นดวย เห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง และใชมาตราสวนประเมิน
คา 6 ระดับในสวนของทัศนคติเชิงความรูสึก คือ มากที่สุด มาก คอนขางมาก คอนขางนอย นอย 
นอยที่สุด 

3. นําแบบวัดการทัศนคติตอการเปนโสด ไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของภาษาที่
ใช แลวนําผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 
Consistency: IOC) (ลวน สายยศ;และอังคณา สายยศ. 2543: 247-251) โดยผูวิจัยจะเลือกขอ
คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป แลวนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

4. หาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยใช Item-total Correlation จากกลุมตัวอยางจริงแลว
เลือกขอที่มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.20-0.80 หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .86  

 
                 2. 2  แบบวัดการมองโลกในแงดี (Optimism Test)  

           แบบวัดการมองโลกในแงดีน้ีผูวิจัยนํามาจากแบบวัดการมองโลกในแงดีที่สรางโดย      
นพมาศ แซเสี้ยว โดยใชแนวคิดพื้นฐานจากแบบวัดของบารออน (Bar-On Emotional Quotient 
Inventory) ประกอบดวยประโยคบอกเลาเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่มีมุมมองตอชีวิตใน 
ดานที่ดีหรือในทางบวก จะเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางไมไดเลวราย มีความยืดหยุน สามารถฟนตัวจาก
เหตุการณที่เลวรายได และมีความหวังในชีวิตแมจะเผชิญกับอุปสรรคใดๆ ก็ตาม 

         มีขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ มีลักษณะเปนมาตราประเมินคา 6 ระดับ จาก “จริง
ที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” โดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับการมองโลกในแงดี และ
คะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับการมองโลกในแงไมดี โดย นพมาศ แซเสี้ยวหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .81 เม่ือผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .65 
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ตัวอยางแบบวัดการมองโลกในแงดี (Optimism Test) 
 
1. ฉันเปนคนที่มองโลกในแงดีแทบทุกเรือ่งที่ฉันเกี่ยวของ  
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
2. ฉันรูสึกไมคอยไววางใจคนอื่น  
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
3. เม่ือเริ่มตนทํางานในแนวแปลกใหม ฉนัมักรูสึกเหมือนจะลมเหลว  
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 

เกณฑการใหคะแนน คือ 
การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความรูสึก  คะแนน 
 มากที่สุด    6 
 มาก    5 
 คอนขางมาก   4 
 คอนขางนอย   3 
 นอย    2 
 นอยที่สุด    1  
  
การคิดคะแนนในขอคําถามเชงิลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับความรูสึก  คะแนน 
 มากที่สุด    1 
 มาก    2 
 คอนขางมาก   3 
 คอนขางนอย   4 
 นอย    5 
 นอยที่สุด    6 
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               2.3 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
       แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยนํามาจากแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพ่ือน ในงานวิจัยเรื่อง ปจจัยการสนับสนุนทางสังคมที่ทํานายความพึงพอใจในชีวิตของสตรีสมรส
และสตรีโสดที่ทํางานนอกบาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีโดย อัญชลี ทองมา 
โดยใชแนวคิดจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม Personal support system Survey  
(Adult form) ของเฮาส (House.1981 citing in Pearson.1990: 54)  

       มีคําถามทั้งหมด 40 ขอ แบงเปน 10 ขอ ใน 4 ดาน คือ การสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ การสนับสนุนทางสังคมดานวัตถุ การสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร และการ
สนับสนุนทางสังคมดานการประเมินคา มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จาก “มาก
ที่สุด” ถึง “นอยทึ่สุด” โดยอัญชลี ทองมาหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามได .95 เม่ือผูวิจัย
นํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .9 

 
ตัวอยางแบบวัดการสนบัสนุนทางสงัคม 
 
 1. ทานไดรับการยกยองจากผูอ่ืน  
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก       คอนขางนอย      นอย             นอยที่สุด 
 
2. ทานไดรับความใสใจจากเพื่อน 
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก       คอนขางนอย      นอย             นอยที่สุด 
 
3. เม่ือทานทุกขใจ ทานมีคนที่จะพูดคุยดวย 
............  ............  ..........  ...........  ..........  ............ 
มากที่สุด          มาก            คอนขางมาก       คอนขางนอย      นอย             นอยที่สุด 
 

การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการสนบัสนุน  คะแนน 
 มากที่สุด    6 
 มาก    5 
 คอนขางมาก   4 
 คอนขางนอย   3 
 นอย    2 
 นอยที่สุด    1  
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การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการสนบัสนุน  คะแนน 
 มากที่สุด    1 
 มาก    2 
 คอนขางมาก   3 
 คอนขางนอย   4 
 นอย    5 
 นอยที่สุด    6 
 
               2.4 แบบวัดบุคลกิภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 

       แบบวัดบุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวน้ี ผูวิจัยนํามาจากมาจากแบบวัดบุคลิกภาพเก็บ
ตัว-แสดงตัวของไอเซนต ที่แปลและปรับปรุงโดยนวลละออ สุภาผล (2534) เน้ือหาในประโยคทั้ง  
17 ประโยคนี้กลาวถึงความรูสึกของผูตอบเกี่ยวกับการตอบสนองตอสิ่งเราในแงของแรงกระตุนใน
ตนเอง และความสามารถทางสังคม เชน ความรูสึกตื่นเตน ความสนใจผูอ่ืน ความคลองแคลววองไว 
เปนตน ลักษณะเก็บตัว หมายถึง ผูที่ขาดความสามารถทางสังคม รับการกระตุนจากภายนอกได
นอย มีการควบคุมตนเองสูง สวนลักษณะแสดงตัว หมายถึง ผูที่ชอบคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น รับ
การกระตุนจากภายนอกไดมาก ชอบความเปนอิสระและสนุกสนาน  

       แบบวันนี้มีจํานวนทั้งหมด17 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ จาก 
“มากที่สุด” ถึง “นอยทึ่สุด” โดยคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยนวลละออ สุภาผล หาค
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .69 เม่ือผูวิจัยนํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .62 

 
ตัวอยางแบบวัดบุคลิกภาพแบบเกบ็ตัว-แสดงตัว 
 
1. ขาพเจาเปนคนชอบแสวงหาเหตุการณที่นาตื่นเตน 
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
2. ขาพเจาเปนคนที่ชอบไตรตรองกอนลงมือทําสิ่งตางๆ เสมอ 
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
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3. ขาพเจาชอบทําอะไรอยางโลดโผนเพื่อใหเกิดความตืน่เตนเสมอ 
............  ............  ...........   ...........   ...........   ............ 
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 

เกณฑการใหคะแนน คือ 
 

การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการสนบัสนุน  คะแนน 
 มากที่สุด    6 
 มาก    5 
 คอนขางมาก   4 
 คอนขางนอย   3 
 นอย    2 
 นอยที่สุด    1  
  
การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการสนบัสนุน  คะแนน 
 มากที่สุด    1 
 มาก    2 
 คอนขางมาก   3 
 คอนขางนอย   4 
 นอย    5 
 นอยที่สุด    6 
 

       2.5  แบบวัดความสขุ (Oxford Happiness Questionnaire)  
         แบบวัดนี้ผูวิจัยไดนํามาจากรายงานเรื่องการพัฒนาแบบวัดความสุข The Oxford 

Happiness Questionnaire ของ Michael Argyle (1978) ฉบับภาษาไทยที่แปลโดยสหรัฐ  
เจตมโนรมย จํานวน 29 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็น
ดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง ระดับโดยคะแนน
สูงกวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสดมีระดับความสุขสูง และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ย หมายถึง สตรีโสด
มีระดับความสุขต่ํา โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .91 เม่ือผูวิจัยนํามาใชในการวิจัย
ครั้งน้ีไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .55 
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ตัวอยางแบบวัดความสขุ (Oxford Happiness Questionnaire) 

1. ฉันรูสึกไมพึงพอใจอยางยิ่งในวิถชีีวติของฉันในตอนนี้ 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
 
2. ฉันรูสึกสนใจความเปนไปของผูอ่ืนอยางแรงกลา 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
3. ฉันรูสึกเหมือนชีวิตน้ีเปนของขวัญที่มีคา 
............  ............    ..........      ...........          ..........      ............ 
เห็นดวย  เห็นดวย  คอนขาง    คอนขาง  ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง       เห็นดวย ไมเห็นดวย       อยางยิ่ง 
 
การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงบวก มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการแสดงออก  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง     6  
เห็นดวย       5  
คอนขางเห็นดวย     4  
คอนไมขางเห็นดวย     3  
ไมเห็นดวย      2  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     1  

การคิดคะแนนในขอคําถามเชิงลบ มีเกณฑดังน้ี 
 ระดับการแสดงออก  คะแนน 

เห็นดวยอยางยิ่ง     1  
เห็นดวย       2  
คอนขางเห็นดวย     3  
คอนไมขางเห็นดวย     4  
ไมเห็นดวย      5  
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง     6  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองและผูชวยวิจัยในการแจก

แบบสอบถาม โดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ผูวิจัยอบรมผูชวยวิจัยถึงขั้นตอนในการทําแบบสอบถาม และรูปแบบขอคําถามรวมถึง

คําถามเบื้องตนที่อาจพบเจอ 
 2. ผูวิจัยแนะนําตัวแกสตรีโสด พูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงคเพ่ือขอความรวมมือในการวิจัย 

เม่ือกลุมตัวอยางเต็มใจใหความรวมมือในการทําวิจัยแลว ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยให
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม  

 3. เ ม่ือผูวิ จัยและผูชวยวิ จัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูวิ จัยนําได
แบบสอบถามดังกลาวมาตรวจสอบความสมบูรณถูกตอง กอนจะนําคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมา
วิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
หลังจากตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามแลว นําขอมูลไปวิเคราะหทางสถิติ โดย

อาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังน้ี  

  1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
1.1  รอยละ 
1.2  คาเฉลี่ย 
1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  2.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
2.1  ใชสถิติทดสอบที (Independent sample t-test) เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอที่  

1 - 4 
2.2  คนหาปจจัยที่สงผลตอความสุขของสตรีโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพ่ิมตัวแปรเปนขั้นๆ (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยที่ศึกษาอยางนอย 1 ปจจัย สงผลตอความสุขของสตรีโสด 
ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบสมมุติฐานขอ 5 
 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาคนควาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับความสขุของสตรีโสด 

ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล เปน 2 สวน คอื 
 สวนที่ 1 เปนการเสนอขอมูลที่แสดงลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง และเปนการเสนอ

ผลการวิเคราะหความเกี่ยวของระหวางทศันคตติอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและบุคลิกภาพ กับความสุข 

 สวนที่ 2 เปนการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว  
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

n แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
Mdn แทน  คามัธยฐาน  
S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t แทน คาสถิติการแจกแจงแบบ t (t-Distribution) 
r แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 
b  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนน

ดิบ 
β แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนน

มาตรฐาน 
R แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
R2  แทน คาสัมประสิทธิ์ของการทํานาย  
R2 change  แทน คาสัมประสิทธการทํานายที่เปลี่ยนแปลงเม่ือตัวแปรทาํนายเขา

สมการเพิ่มขึ้น  
SE b แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตวัพยากรณ 
SE แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ 
p  แทน ความนาจะเปน (Probability) ของคาสถิติทดสอบ 
a แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ   
*  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ลักษณะเบือ้งตนของสตรีโสด 
  รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสตรีโสด ประกอบดวย การศึกษา อาชีพ ตําแหนง

งาน สภาพรายได การพักอาศัย งานอดิเรก แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 และขอมูลในสวนของ
อายุและรายไดจะแสดงในตารางที่ 2 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของสตรีโสดจําแนกตามอายุ ระดับการศกึษา อาชีพ สภาพรายได

ลักษณะการพกัอาศัย และงานอดิเรก (n =400)  
 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ  

ระดับการศึกษา 
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 39 9.75 
 ปริญญาตรี 232 58.00 
 สูงกวาปริญญาตร ี 129 32.25 
อาชีพ 
             รับราชการ 29 7.25 
             รัฐวิสาหกิจ 62 15.50 
             พนักงานบริษัทเอกชน 237 59.25 
             เจาของกิจการ 20 5.00 

อ่ืน ๆ  52 13.00 
ตําแหนงงาน 

ผูบริหารระดับสูง 9 2.25 
ผูบริหารระดับกลาง 31 7.75 
พนักงานระดับหัวหนา 81 20.25 
พนักงานทั่วไป 279 69.75 

ลักษณะการพักอาศัย 
บิดามารดา 210 52.50 
ตามลําพัง 94 23.50 
เพ่ือน 25 6.25 
ญาต ิ 71 17.75 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ  

งานอดิเรก 
ชมภาพยนตร 115 28.75 
อานหนังสือ 132 33 
เลนกีฬา 29 7.25 
ฟงเพลงและชมคอนเสิรต 50 12.50 
ทองเที่ยว 74 18.50 

สภาพรายได 
เหลือเก็บ 88 22.00 
พอใช 195 48.75 
ไมพอใช 85 21.25 
เปนหนี้ 32 8.00 

 
 ดานการศึกษาของสตรีโสด พบวา สตรีโสดสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(232 คน คิดเปน 58%) รองลงมาจบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี (129 คน คิดเปน 32. 
25%) และจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (39 คน คิดเปน 9.75%) ในสวนของอาชีพพบวา 
สตรีโสดสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน (237 คน คิดเปน 59.25%) รองลงมาเปนพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (62 คน คิดเปน15.50%) รับราชการ (29 คนคิดเปน 7.25%) และเจาของกิจการ (20 คน 
คิดเปน 5%) ตามลําดับ ตําแหนงงาน พบวาสตรีโสดสวนใหญเปนพนักงานทั่วไป (279 คน คิดเปน 
69.75%) รองลงมาเปนพนักงานระดับหัวหนา (81 คน คิดเปน 20.25%) เปนผูบริหารระดับกลาง 
(31 คน คิดเปน 7.75%) และเปนผูบริหารระดับสูง (9 คน คิดเปน 2.25%) สภาพของรายได พบวา 
สตรีโสดสวนใหญมีรายไดพอใช (195 คน คิดเปน 48.75%)รองลงมา มีรายไดเหลือเก็บ (88 คน  
คิดเปน 22%) มีรายไดไมพอใช (85 คน คิดเปน 21.25%) และเปนหนี้ (32 คน คิดเปน 8%)  
  ดานลักษณะการพักอาศัย พบวาสตรีโสดสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา (210 คน 
คิดเปน 52.50%) รองลงมาอาศัยอยูตามลําพัง (94 คน คิดเปน 23.50%) อาศัยอยูกับญาติ (71 คน 
คิดเปน17.75%) และพักอาศัยอยูกับเพ่ือน (25 คน คิดเปน 6. 25%) ในสวนของงานอดิเรก พบวา 
สตรีโสดสวนใหญอานหนังสือเปนงานอดิเรก (132 คน คิดเปน 33%) รองลงมาสตรีโสดชม
ภาพยนตรเปนงานอดิเรก (115 คน คิดเปน 28.75%) ทองเที่ยวเปนงานอดิเรก (74 คน คิดเปน 
18.50%) ฟงเพลงและชมคอนเสิรตเปนงานอดิเรก (50 คน คิดเปน 12.50%) และเลนกีฬาเปนงาน
อดิเรก (29 คน คิดเปน 7.25%) 
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของสตรีโสดจําแนกตามอายุและรายได (n =400) 
 

ตัวแปร นอยสุด สูงสุด Mdn S.D. 
อายุ 35 55 39.47 4.70 
รายได 8,000 95,000 24,348.34 12,490.82 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาสตรีโสดสวนใหญมีอายุ 35-55 ป อายุนอยสุดอยูที่ 35 ป สูงสุดอยูที่ 
55 ปอายุเฉลี่ยอยูที่ 39.47 ป (Mdn = 39.47, S.D. = 4.70) ในดานรายได พบวา สตรีโสดมีรายได
อยูที่ 8,000 – 95,000 บาท โดยรายไดต่ําสุดคือ 8,000 บาท สูงสุดคือ 95,000 บาท และมีรายได
เฉลี่ยอยูที่ 24,384 บาท (รายละเอียดของอายุและรายไดจะแสดงในภาคผนวก ก) 
 
ตาราง 3 ขอมูลเกี่ยวกับทศันคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนจาก   

เพ่ือน บุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และความสขุ 
 

  ตัวแปร ต่ํากวาคาเฉลีย่ มากกวาคาเฉลี่ย 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทัศนคติตอการเปนโสด  
การมองโลกในแงดี                                      
การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน  
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว  
ความสุข 

167 
172 
162 
198 
181 

41.75 
43.00 
40.50 
49.50 
45. 25 

233 
228 
238 
202 
219 

58.25 
57.00 
59.50 
50.50 
54.75 

 
 จากตาราง 3 พบวา ทศันคติตอการเปนโสดของสตรีโสดสวนใหญ มีทัศนคติตอการเปน
โสดดี (233 คน คิดเปน 58.25%) สตรีโสดสวนใหญ มีการมองโลกในแงดี (228 คน 57%) สตรโีสด
สวนใหญไดรับการสนับสนนุทางสังคมจากเพื่อนสูง (38 คน คิดเปน 59.50%) สตรีโสดสวนใหญมี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (202 คน คิดเปน 50.50%) และสตรีโสดสวนใหญมีความสุขอยูในระดบัสูง 
(219 คน คิดเปน 54.75%)  
 
 
 
 
 
 



 63 

สวนที่ 2 
               ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐาน  

  ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยสมมติฐาน 5 ขอ ในสวนนี้จะนําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานในขอที่ 1-4 ซ่ึงจะวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคา t –test และ
สมมติฐานขอที่ 5 ซ่ึงจะวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาตัวแปรทํานายโดยวิธีการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  
  สมมติฐานขอที่ 1 กลาววา สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรี

โสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดี 
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบ ทศันคตติอการเปนโสด กับความสขุของสตรีโสดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ความสุขของสตรีโสด        n         X         SD        t                

  
ทัศนคติตอการเปนโสดดี  233        107.98 8.86         4.60**          
ทัศนคติตอการเปนโสดไมดี 167      103.19           11.91 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
     จากตาราง 4 พบวา สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรีโสด
ที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 
ขอที่ 1 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอที่ 2 
สมมติฐานขอที่ 2 กลาววาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มี

การมองโลกในแงไมดี 
 
ตาราง 5 แสดงการเปรียบเทียบการมองโลกในแงดี กับความสุขของสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความสุขของสตรีโสด         n       X         SD        t                

  
การมองโลกในแงดี   228  110.12        9.46         10.20**      
การมองโลกในแงไมดี  172     100.50        9.23     

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 5 พบวา สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดทีมี่การ
มองโลกในแงไมดี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอที่ 3 
สมมติฐานขอที่ 3 กลาววา สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนนุทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมี

ความสุขมากกวาสตรีโสดทีไ่ดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา 
 

ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบ การไดรับการสนับสนนุจากเพื่อน กับความสขุของสตรีโสดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ความสุขของสตรีโสด                 n   X         SD        t                

  
การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนสูง      238        109.52           9.88            9.07**         
การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนต่ํา      162            100.78           9.15 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 6 พบวา สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุข
มากกวาสตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 3 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานขอที่ 4 

 สมมติฐานขอที่ 4 กลาววา สตรีโสดที่มีบคุลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรี
โสดที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
 
ตาราง 7 แสดงการเปรียบเทียบ บุคลิกภาพแบบเก็บตวั – แสดงตัว กับความสขุของสตรีโสดในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ความสุขของสตรีโสด               n            X           SD       t                

บุคลิกภาพแบบเก็บตัว             202      110.81            9.47              10.22**         
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว             198      101.24            9.24   

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 7 พบวา สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 4 
 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว สามารถสรุปไดวา สมมติฐานขอที่ 1 - 4 ไดรับการ
สนับสนุน 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 โดยการคํานวณหาตัวแปรทํานาย
โดยวิธีการถดถอยพหุคูณแบบขั้น (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยมีตัวแปรทํานาย 
คือ ทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน และบุคลิกภาพ
แบบเก็บตัว – แสดงตัว  

 
สมมติฐานขอที่ 5 กลาววาทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 
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ตาราง 8 คาสัมประสิทธิต์ัวพยากรณความสุขของสตรีโสด 
 

ตัวแปร R R2 R2change b SE b β t 

OP .605 .366 .365 .579 .097 .346 5.950** 
OP + PER .684 .468 .465 .519 .065 .346 7.995** 
OP + PER + SS .691 .478 .474 .151 .040 . 214 3.810** 
OP + PER + SS  + ATT .700 .490 .485 .092 .030 .145 3.081** 
 SE =   36.355     
   a =  4.673      
        

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
หมายเหตุ   OP แทน การมองโลกในแงดี  

  PER แทน บุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว 
       SS         แทน การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน 

     ATT แทน ทัศนคติตอการเปนโสด 
 

จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยที่ศึกษาทุกตัวคือ การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และทัศนคติตอการเปนโสด สามารถ
รวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 49  
 โดยพบวาการมองโลกในแงดี สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 36.6  
(R2 = .366, F = 229.991, p < .01) การมองโลกในแงดีกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว
รวมกันทํานายรวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 46.8 (R2 = .468, F = 174.296,  
p < .01) การมองโลกในแงดีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน รวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 47.8 (R2 = .478, F = 120.937 p < 
.01) และการมองโลกในแงดีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว การไดรับการสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อน และทัศนคติตอการเปนโสด รวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 49 (R2 = .490, 
F = 95.021 p < .01) 

เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนน
มาตรฐาน พบวา การมองโลกในแงดีสามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดมากที่สุด (β = .35,  
t = 5.95, p < .01) หมายถึง ยิ่งสตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีมากเทาไหร ก็จะมีความสุขมาก
เทานั้น ในทางกลับกันถาสตรีโสดมีการมองโลกในแงไมดีมากเทาไหร ก็จะมีความสุขนอยลงเทานั้น 
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เชนเดียวกับปจจัย บุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว (β = .35, t = 8.00, p < .01) หมายถึง สตรี
โสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมาก สวนสตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวจะมี
ความสุขนอย สวนการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถทํานายความสุขของสตรีโสด
ไดเปนอันดับตอมา (β =. 21, t = 3.81, p < .01) หมายถึง สตรีโสดที่มีการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพ่ือนสูงก็จะมีความสุขมากตามไปดวย ในทางกลับกันหากสตรีโสดไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนต่ํา
ก็จะมีความสุขนอย และทัศนคติตอการเปนโสดสามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดเปนอันดับ
สุดทาย (β =. 09, t = 3.081, p < .05) หมายถึงสตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี ก็จะมีความสุข
มากตามไปดวย ในทางกลับกัน หากสตรีโสดมีทัศนคติตอการเปนโสดไมมีก็จะมีความสุขนอยลง
เทานั้น 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว สามารถสรุปไดวา สมมติฐานขอที่ 5 ไดรับการ
สนับสนุน 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาครั้งน้ี เปนการศึกษาปจจัยที่เกีย่วของกับความสุขในสตรีโสด 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไว ดังน้ี 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบความสุขของสตรีโสด ที่มีทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแง
ดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และมีบุคลิกภาพตางกัน 

2.  เพ่ือคนหาปจจัยที่สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได จากปจจัยที่ศึกษา ไดแก 
ทัศนคติตอการเปนโสด การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และ
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.  สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีทัศนคติตอ

การเปนโสดที่ไมดี 
2.  สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแง 

ไมดี 
3.  สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา 
4.  สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีบุคลิกภาพ

แบบเก็บตัว 
5.  ทัศนคติ การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและ

บุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 
   

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนสตรีโสดที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  

จํานวน 400 คน ไดมาโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non-probability Sampling) คือ การเลือก
ตามสะดวก (Convenience sampling) ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห 
การทดสอบคา t (Independent sample t-test) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้น 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงเปน 5 ตอน ประกอบดวย 

    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของสตรีโสด เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบทั้งเลือกตอบและเติมคําตอบ ขอคําถาม 8 หัวขอ คือ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ ตําแหนงงาน รายได สถานะทางเศรษฐกิจ การพักอาศัย และงานอดิเรก 

 ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางเองจากทั้งหมด 22 ขอ 
โดยสวนที่ 1 จะเปนแบบสอบถามดานความคิดเชิงประเมินคาตอการเปนโสดจํานวน 9 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ  คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง 
ไมจริงเลย และสวนที่ 2 เปนแบบสอบถามดานความรูสึกตอการเปนโสดจํานวน 13 ขอ มีลักษณะ
เปนมาตราประเมินคา 6 ระดับเชนกัน  คือ เห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวย คอนขางเห็นดวย คอนขางไม
เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยในการแบงกลุม คะแนน
มากกวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีทัศนคติดี และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีทัศนคติไมดี แบบวัด
ทัศนคติตอการเปนโสดนี้มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .86 

 ตอนที่ 3 แบบวัดการมองโลกในแงดี แบบวัดนี้ผูวิจัยใชแบบวัดที่สรางโดยนพมาศ แซ
เสี้ยว โดยใชแนวคิดพื้นฐานจากแบบวัดของบารออน ( Bar-On Emotional Quotient Inventory) มี
ขอคําถามทั้งหมด 17 ขอ ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขาง
จริง คอนขางไมจริง ไมจริง ไมจริงเลย โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยในการแบงกลุม คะแนนมากกวา
คาเฉลี่ยหมายถึงมีการมองโลกในแงดี และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีการมองโลกในแงไมดี 
แบบวัดการมองโลกในแงดีน้ี นพมาศ แซเสี้ยวไดหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ .81 เม่ือผูวิจัยทํามาใชในการวิจัยครั้งนี้ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
เทากับ .65 

   ตอนที่ 4 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม แบบวัดนี้ผูวิจัยใชแบบวัดที่สรางโดยอัญชลี  
ทองมา โดยใชแนวคิดจากแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (Personal support 
system Survey (Adult form) เฉพาะในสวนของการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนจํานวน 15 ขอ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ จริงที่สุด จริง คอนขางจริง คอนขางไมจริง ไมจริง 
ไมจริงเลย โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยในการแบงกลุม คะแนนมากกวาคาเฉลี่ยหมายถึงการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อนสูง และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา 
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมนี้ อัญชลี ทองมา หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับได 
.95 เม่ือผูวิจัยทํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .95 

  ตอนที่ 5 แบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว แบบวัดนี้ผูวิจัยนํามาจากมาจากแบบวัด
บุคลิกภาพเก็บตัว-แสดงตัวของไอเซ็นต ที่แปลโดยนวลละออ สุภาผล (2534) จํานวน 17 ขอ  
มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ จาก มากที่สุด คอนขางมาก มาก คอนขางนอย นอย 
นอยทึ่สุด โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยในการแบงกลุม คะแนนมากกวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีบุคลิกภาพแบบ
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แสดงตัว และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว โดยแบบวัดบุคลิกภาพแบบ
เก็บตัว-แสดงตัวน้ี นวลละออ สุภาผล หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .69 เม่ือ
ผูวิจัยทํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .62 

   ตอนที่ 6 แบบวัดความสุข แบบวัดนี้ผูวิจัยใช The Oxford Happiness Questionnaire  
(OHI) ของ Michael Argyle (1978) ฉบับภาษาไทยที่แปลโดย สหรัฐ เจตมโนรมยมีขอคําถาม
ทั้งหมด 29 ขอ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 6 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่งเห็นดวย คอนขาง
เห็นดวย คอนขางไมเห็นดวย ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใชคะแนนคาเฉลี่ยในการ
แบงกลุม คะแนนมากกวาคาเฉลี่ยหมายถึงมีความสุขสูง และคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยหมายถึงมี
ความสุขต่ํา แบบวัดความสุขน้ีสหรัฐ เจตมโนรมยหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .91 
เม่ือผูวิจัยทํามาใชในการวิจัยครั้งน้ีไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .55 
 

สรุปผลการวิจัย 
  1. สตรีโสดที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา สตรีโสดสวนใหญมีอายุ 35-55 ป 
อายุเฉลี่ยอยูที่ 39.5 ป สตรีโสดมีรายไดอยูที่ 8,000 – 95,000 บาท โดยรายไดต่ําสุดคือ 8,000 บาท 
สูงสุดคือ 95,000 บาท และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 24,384 บาท ในดานการศึกษา พบวาสตรีโสดสวน
ใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (232 คน คิดเปน 58%) รองลงมาจบการศึกษาในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรี (129 คน คิดเปน 32. 25%) และจบการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี (39 คน คิดเปน 
9.75%) สตรีโสดสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน (237 คน คิดเปน 59.25%) รองลงมาเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (62 คน คิดเปน15.50%) รับราชการ (29 คนคิดเปน 7.25%) และเจาของ
กิจการ (20 คน คิดเปน 5%) ตามลําดับ ในดานอาชีพ พบวาสตรีโสดสวนใหญเปนพนักงานทั่วไป 
(279 คน คิดเปน 69.75%) รองลงมาเปนพนักงานระดับหัวหนา (81 คน คิดเปน 20.25%) เปน
ผูบริหารระดับกลาง (31 คน คิดเปน 7.75%) และเปนผูบริหารระดับสูง (9 คน คิดเปน 2.25%) สตรี
โสดสวนใหญมีรายไดพอใช (195 คน คิดเปน 48.75%) รองลงมา มีรายไดเหลือเก็บ (88 คน คิดเปน 
22%) มีรายไดไมพอใช (85 คน คิดเปน 21.25%) และเปนหนี้ (32 คน คิดเปน 8%)  
  ในดานการพักอาศัย พบวาสตรีโสดสวนใหญพักอาศัยอยูกับบิดามารดา (210 คน คิดเปน 
52.50%) รองลงมาอาศัยอยูตามลําพัง (94 คน คิดเปน 23.50%) อาศัยอยูกับญาติ (71 คน คิดเปน
17.75%) และพักอาศัยอยูกับเพ่ือน (25 คน คิดเปน 6.25%) ในดานงานอดิเรก พบวาสตรีโสดสวน
ใหญอานหนังสือเปนงานอดิเรก (132 คน คิดเปน 33%) รองลงมาสตรีโสดชมภาพยนตรเปนงาน
อดิเรก (115 คน คิดเปน 28.75%) ทองเที่ยวเปนงานอดิเรก (74 คน คิดเปน 18.50%) ฟงเพลงและ
ชมคอนเสิรตเปนงานอดิเรก (50 คน คิดเปน 12.50%) และเลนกีฬาเปนงานอดิเรก (29 คน คิดเปน 
7.25%) 
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     2. ทัศนคติตอการเปนโสดของสตรีโสดสวนใหญ มีทัศนคติตอการเปนโสดดี (233 คน 
คิดเปน 58.25%) สตรีโสดสวนใหญมีการมองโลกในแงดี (228 คน 57%) สตรีโสดสวนใหญไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนอยูสูง (38 คน คิดเปน 59.50%) สตรีโสดสวนใหญมีบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว (202 คน คิดเปน 50.50%) และสตรีโสดสวนใหญมีความสุขสงู (219 คน คิดเปน 54.75%)  

  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวา  
3.1 สตรีโสดที่มีทศันคตติอการเปนโสดดี จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดทีมี่ทัศนคติตอ

การเปนโสดที่ไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
3.2 สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีการมองโลกในแง

ไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.3 สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง จะมีความสุขมากกวาสตรี

โสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.4 สตรีโสดที่มีบคุลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุขมากกวาสตรีโสดทีมี่บุคลิกภาพ

แบบเกบ็ตวัอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
3.5 ปจจัยที่ศึกษาทุกตัวคือ การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพ่ือน และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และทัศนคติตอการเปนโสด สามารถรวมกันทํานาย
ความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 49 
   โดยพบวาการมองโลกในแงดี สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 36.6  
(R2 = .366, F = 229.991, p < .01) การมองโลกในแงดีกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว
รวมกันทํานายรวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 46.8 (R2 = .468, F = 174.296,  
p < .01) การมองโลกในแงดีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และการไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน รวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 47.8 (R2 = .478, F = 120.937  
p < .01) และการมองโลกในแงดีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว การไดรับการสนับสนุนทาง
สังคมจากเพื่อน และทัศนคติตอการเปนโสด รวมกันทํานายความสุขของสตรีโสดไดรอยละ 49  
(R2 = .490, F = 95.021 p < .01) 
 

อภิปรายผล 
ผูวิจัยเสนอการอภิปรายผล ตามผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 5 ขอ ดังน้ี 
1. การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  

        สมมติฐานขอที่ 1 กลาววา สตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดี จะมีความสุข
มากกวาสตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 นั่นคือสตรีโสดที่มี
ทัศนคติตอการเปนโสดที่ดี ทั้งในดานความคิดเชิงประเมินคา คือเห็นวาการเปนโสดนั้นดีและมี
ประโยชน และในดานความรูสึกที่ชอบความเปนโสดนั้น จะมีความสุขมากกวาสตรีโสดที่มีทัศนคติไม
ดีในทั้งสองดานเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสสร ลิมานนท (2529: 68) ศึกษาทัศนคติ



 72 

และคานิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส พบวาสตรีโสดผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก จะมีทัศนคติคอนขางเปดกวางและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องประเพณีนิยมได
คอนขางสูง เชนเดียวงานวิจัยของชัชทอง ธุระทอง (2542: 55) ที่ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการใชชีวิต
โสดของสตรีในกรุงเทพมหานคร พบวาทัศนคติที่มีตอการเปนโสดมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจ
เปนโสด งานวิจัยทั้งสองชิ้นน้ีแสดงใหเห็นวาทัศนคติน้ันสงผลตอการเปนโสด สวนการที่ทัศนคติตอ
การเปนโสดนั้นสงผลตอความสุขในชีวิตของสตรีโสด ก็เปนไปตามทฤษฎีที่กลาววาทัศนคติน้ันเปน
เสมือนตัวควบคุมการกระทําของมนุษย ผลที่เกิดจากทั้งความคิดและความรูสึกอันเปนองคประกอบ
ของทัศนคติน้ันนาจะสงผลตอพฤติกรรม หรือการกระทําของมนุษยดวย (ดวงเดือน พันธุมนาวิน. 
2545: 33) ดังน้ันผูที่มีทัศนคติตอการเปนโสดที่ดีก็ยอมมีความคิดเชิงประเมินคาที่ดีตอการเปนโสด
และความรูสึกที่ชื่นชอบในการเปนโสดดวย ยอมสงผลตอความสุขในชีวิตโสดเชนกัน นอกจากนี้การ
ที่ทัศนคติตอการเปนโสดที่ดีสงผลตอระดับความสุขสูงนั้นยังตรงตามทฤษฎีตนไมจริยธรรมที่กลาว
วา ลักษณะพื้นฐานและองคประกอบทางจิตใจซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่พึงปรารถนา (ดวงเดือน 
พันธุมนาวิน. 2523: 38) ทัศนคติ ซ่ึงเปนเรื่องของความคิด จึงสงผลตอพฤติกรรมที่ดีและกอใหเกิด
ความสุขในชีวิตของสตรีโสดได ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรัชนี เบญจธนัง (2537) ที่ศึกษาปจจัย
บางประการที่เกี่ยวของกับพึงพอใจในชีวิตของสตรีโสด ที่พบวาสตรีโสดที่มีรูปแบบของการอยูเปน
โสดโดยสมัครใจ มีความพึงพอใจในชีวิตสูงกวาสตรีโสดที่มีรูปแบบของการอยูเปนโสดโดยไมสมัคร
ใจ และทัศนคติตอการเปนโสดที่สงผลตอรูปแบบของการเปนโสดก็สงผลตอความพึงพอใจอันเปน
องคประกอบหนึ่งของความสุขอีกดวย 

2.  การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  
          สมมติฐานขอที่ 2 กลาววา สตรีโสดที่มีการมองโลกในแงดีจะมีความสุขมากกวาสตรี

โสดที่มีการมองโลกในแงไมดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 อาจเปนเพราะการมองโลกในแงดี
กอใหเกิดความสุขในการดํารงชีวิตได เพราะบุคคลที่มีการมองในแงดีก็จะมีพฤติกรรมแสดงออกใน
ลักษณะที่ดีดวย และการแสดงออกในลักษณะที่ดีน้ีเอง กอใหเกิดความสุข (เทิดศักดิ์ เดชคง.  
2541: 41) การมองโลกในแงดีเปนปจจัยภายในอันเกิดจากการเลือกที่จะคิดในแงที่ตนพึงใจ และ
สามารถสรางขึ้นไดดวยตนเอง โดยผูที่มีการมองโลกในแงดีน้ันจะมองในสิ่งดีๆ วาจะเกิดขึ้นบอยครั้ง
และตลอดไปในขณะที่สิ่งรายๆ จะผานมาเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อีกทั้งมองวาสิ่งที่ดีน้ันเกิดขึ้น
โดยทั่วไป ในขณะที่สิ่งรายๆ จะเกิดขึ้นเพียงบางที่บางแหงบางสวน และมีความเชื่อม่ันวาสิ่งที่ดีน้ัน
เกิดจากตนเอง ในขณะที่เรื่องรายๆ น้ันเกิดจากปจจัยอ่ืน (Seligman.1998) การมองโลกในแงดี คือ 
การมองเห็นความดีทามกลางความเลวราย การมองเห็นประโยชนทามกลางความไมมีประโยชน 
การมองเห็นโอกาสทามกลางอุปสรรค การมองเห็นบทเรียน ทามกลางความลม เหลว ผูที่มองโลก
ในแงดีคือผูที่ทํางานอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ คือ ผูที่เห็นคุณคาของงานและเห็นความ
งามของคนรอบขาง ผูที่ใชชีวิตอยางมีความสุข ผูที่ใชชีวิตเปน และเห็นความงามของทุกสิ่งที่อยู
รอบขางจะลมเหลวหรือจะมีชัยชนะ (ทีมสหวิชาชีพจิตเวช. 2550) การมองโลกในแงดีน้ันเปนเสมือน
การหาหนทางแกปญหาเม่ือเกิดภาวะวิกฤติ ดังที่เซลิกแมน (Seligman:1998) ไดกลาวถึงวิธีการ
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มองโลกในแงดีวาตองกําจัดสาเหตุที่ทําใหเกิดความคิดในแงราย หรือทําใหรูสึกผิดหวังเสียกอน เม่ือ
นําการมองโลกในแงดีมาใชแกปญหาหรือมองปญหาตามรูปแบบของ ABCDE Model 
(Seligman.1998) จะเปนการลดความคิดติดลบที่กอใหเกิดความทุกขลงและหาทางแกปญหาโดย
มองหาทางออกในแงดี สรางความเชื่อม่ันวาจะสามารถผานเหตุการณน้ันไปไดดวยดี เม่ือสามารถ
มองเห็นทางแกปญหาในทางที่ดีได ก็ยอมเกิดความสุขตามมา 

3.  การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอที่ 3  
         สมมติฐานขอที่ 3 กลาววา สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง มี

ความสุขมากกวาสตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
.01 หมายความสตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนไมวาจะเปนการสนับสนุนทางดาน
อารมณ ดานวัตถุ ดานขอมูลขาวสาร ดานการประเมินคา จากเพื่อนในระดับสูง จะมีความสุขสูงกวา
สตรีโสดที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสมรัก ทองสุวิมล 
(2539) ไดศึกษาการสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และการวางแผนชีวิตของขาราชการ
สตรีโสด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวาขาราชการสตรีโสด สังกักระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความพึงพอใจในชีวิตมาก เชนเดียวกับชัชทอง ธุระทอง (2542) ที่
ศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการใชชีวิตโสดของสตรีในกรุงเทพมหานคร พบวา การสนับสนุนทางสังคม
จากเพื่อนและประกอบกับการมีรายไดดีจะมีความสัมพันธกับการเปนโสดดวย รวมไปถึงงานวิจัย
ของ อัญชลี ทองมา (2546) ที่ศึกษาปจจัยการสนับสนุนทางสังคมที่ทํานายความพึงพอใจในชีวิตของ
สตรีสมรสและสตรีโสดที่ทํางานนอกบาน : ศึกษาเฉพาะกรณีโรพยาบาล นพรัตนราชธานี พบวาการ
สนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ดานของทั้งสตรีโสดและสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานมีความสัมพันธกับ 
พึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05 โดยแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดก็คือเพ่ือน และสอดคลองกับงานวิจัยของชัชสุณีย ศุษิลวรรณ (2546) ที่ศึกษาความคิดเกี่ยวกับ
ตนเองของสตรีโสด พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับการยอมรับในเกียรติภูมิในตนเอง พบวาผูที่มีอิทธิพล
มากที่สุดคือเพ่ือนรองมาคือครอบครัวและเพื่อนรวมงาน จากงานวิจัยเหลานี้แสดงใหเห็นวาการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนน้ันเกี่ยวของกับความสุขของสตรีโสดเปนอยางมาก เพราะสตรีโสดนั้น
อยูในสถานภาพที่ไมไดมีครอบครัวเชนเดียวกับสตรีในวัยเดียวกัน การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน
ซ่ึงเปนอีกหนึ่งแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่มีความใกลชิดในแงของอายุ ความใกลชิด และ
ประสบการณชีวิตที่ใกลเคียงกัน จึงนาจะมีอิทธิพลตอสตรีโสดมากกวาแหลงการสนับสนุนทางสังคม
อ่ืนๆ เพราะสตรีโสดก็เปนบุคคลในกลุมสังคมเชนเดียวกับทุกคน ที่ตองอาศัยอยูในสังคมรวมกัน 
การไดรับการสนับสนุนจากกลุมคนที่ใกลชิดก็ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต และมีอารมณ
ทางบวกซึ่งกอใหเกิดความสุขตามมา 

4.  การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอที่ 4  
         สมมติฐานขอที่ 4 ที่กลาววา สตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวจะมีความสุข

มากกวาสตรีโสดที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 หมายถึงสตรีโสดที่มี
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว อันหมายถึง ชอบสังคม คือบุคคลที่มีลักษณะเขากับบุคคลอื่นไดงาย ชอบ
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ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ มีความรื่นเริงสนุกสนาน ไมชอบการศึกษาโดยลําพัง และสามารถปรับตัว
เขากับสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ฯลฯ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเบรบ
เนอร (Brebner.1998) ศึกษาบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความสุขในแงของความสุขที่เปนความถี่ของ
อารมณทางบวก การไมมีความสุขหรือความถี่ของอารมณทางลบและความคงทนของความสุข โดย
เปรียบเทียบกับบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ พบวาบุคลิกภาพที่สัมพันธกันกับความสุข คือ
บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) แบบสนุกสนานรวมกับผูคน (Enjoying people) และความ
ไมหยุดนิ่ง กาวไปขางหนา (Surgency) และเชื่อวาความสุขน้ันมาบุคลิกลักษณะและจากสภาพทาง
กายภาพมากกวาสิ่งแวดลอมหรือมาจากสถานการณ เชนเดียวกับงานวิจัยของ ประพิศ จันทร
พฤกษา (2537: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการมีสวนรวมในสังคม 
กับความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร แลวพบวา ผูสูงอายุที่มีความพอใจ
ในชีวิตสูง เปนผูที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในสภาวะอารมณหรือเปนผูที่มีสวนรวมในสังคมมาก แสดงให
เห็นวาบุคลิกภาพแบบแสดงตัวนั้นเปนบุคลิกภาพที่สงเสริมใหเกิดความสุขในชีวิตของไดมากกวา
บุคลิกภาพแบบเก็บตัว  

5. การอภิปรายผลตามการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5  
         สมมติฐานขอที่ 5 ที่กลาววา ปจจัยการมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพื่อน และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว – แสดงตัว และทศันคติตอการเปนโสด สามารถรวมกัน
ทํานายความสุขของสตรีโสดในเขตกรุงเทพมหานครไดรอยละ 49  
          5.1 เม่ือพิจารณารายปจจัยพบวาการมองโลกในแงดี และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว - 
แสดงตัว สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดมากที่สุด กลาวคือยิ่งสตรีโสดมีการมองโลกในแงดี
มากเทาใด ก็จะมีความสุขมากเทานั้น และยิ่งสตรีโสดมีบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมากเทาใด ก็จะมี
ความสุขมากเทานั้น 

         เน่ืองจากการมองโลกในแงดี ถือเปนปจจัยภายในที่สงผลตอการกระทําของสตรีโสด
โดยตรง เพราะผูที่มีการมองโลกในแงดีจะมีวิธีการแกปญหาตอภาวะวิกฤติที่ไมมีความรูสึกทางลบ 
โดยเลือกที่จะแกปญหาดวยความคิดดานดี หรือมองสิ่งที่เกิดขึ้นวาเปนสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นเสมอ มอง
วาสิ่งรายๆ เกิดขึ้นเพียงชั่วครู และผูที่มีการมองโลกในแงดีน้ันจะตระหนักอยูเสมอวาใจตนเองมี
ความเขม แข็งหรือมีอํานาจในทางที่ดี (แสงสุรีย สําอางคกูล.2533) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนพ
มาศ แซ-เสี้ยว (2550: 45-46) ที่พบวาการมองโลกในแงดีน้ันเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหผูใหญวัย
กลางคนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได เชนเดียวกับงานวิจัยของแชง (กรกวรรณ สุพรรณวรรษา, 
2544: 45 อางอิงจาก Chang,1996) ที่ไดศึกษาการมองโลกในแงดี การมองโลกในแงลบและอารมณ
ทางดานบวกและลบในวัยกลางคนและพบวาเปนสวนสําคัญในการปรับตัวใหมีชีวิตอยางมีความสุข
ไดเชนกัน ดังน้ันการมองโลกในแงดีจึงเปนปจจัยที่สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดไดมากที่สุด 

        5.2 ในขณะเดียวกันบุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว ก็สามารถทํานายความสุขของ
สตรีโสดไดเทากันกับการมองโลกในแงดี สอดคลองกับงานวิจัยของเบรบเนอร (Brebner.1998) ที่
ศึกษาบุคลิกภาพที่สัมพันธกับความสุขในแงของความสุขที่เปนความถี่ของอารมณทางบวก การไมมี
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ความสุขหรือความถี่ของอารมณทางลบและความคงทนของความสุข โดยเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพ 
5 องคประกอบ พบวาบุคลิกภาพที่สัมพันธกันกับความสุขคือบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 
(Extraversion แบบสนุกสนานรวมกับผูคน (Enjoying people) และความไมหยุดนิ่ง กาวไปขางหนา 
(Surgency) และเชื่อวาความสุขน้ันมาบุคลิกลักษณะและจากสภาพทางกายภาพมากกวาสิ่งแวดลอม
หรือมาจากสถานการณ เชนเดียวกับ ประพิศ จันทรพฤกษา (2537: บทคัดยอ) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการมีสวนรวมในสังคม กับความพอใจในชีวิตของผูสูงอายุไทย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูสูงอายุที่มีความพอใจในชีวิตสูง เปนผูที่มีบุคลิกภาพมั่นคงใน
สภาวะอารมณหรือเปนผูที่มีสวนรวมในสังคมมาก แสดงใหเห็นวาบุคลิกภาพแบบแสดงตัวน้ันเปน
บุคลิกภาพที่สงเสริมใหเกิดความสุขในชีวิตของไดมากกวาบุคลิกภาพแบบเก็บตัว เพราะเอ้ือใหเกิด
อารมณทางบวกและความพึงพอใจในชีวิตไดมากกวา เปนองคประกอบของความสุข 
ปจจัยบุคลิกภาพแบบเก็บตวั-แสดงตัวจึงสามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 

     5.3 สวนการไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามารถทํานายความสุขในสตรีโสด
ไดเปนลําดับตอมา ซ่ึงแสดงวาสตรีโสดที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูงก็จะมีความสุขมาก
ตามไปดวย เพราะการสนับสนุนทางสังคมนั้นเปนปจจัยสนับสนุนใหสตรีโสดสามารถอยูในสังคมได
อยางมีความสุข เน่ืองจากสตรีโสดนั้นไมมีสามีเปนทั้งที่พึงทางใจ ทางการเงิน ฯลฯ การไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนจึงเปนสวนหน่ึงที่ชวยเติมเต็มความตองการในสวนนี้ สอดคลองกับ
งานวิจัยของชัชทอง ธุระทอง (2542) ที่พบวาการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและประกอบกับการ
มีรายไดดีจะมีความสัมพันธกับการเปนโสด เชนเดียวกับอัญชลี ทองมา (2546) ที่ศึกษาปจจัยการ
สนับสนุนทางสังคมที่ทํานายความพึงพอใจในชีวิตของสตรีสมรสและสตรีโสดที่ทํางานนอกบาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีโรพยาบาลนพรัตนราชธานี พบวาการสนับสนุนทางสังคมทั้ง 4 ดานของทั้งสตรี
โสดและสตรีสมรสที่ทํางานนอกบานมีความสัมพันธกับพึงพอใจในชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.
05 โดยแหลงการสนับสนุนทางสังคมที่มีอิทธิพลมากที่สุดก็คือเพ่ือน รองลงมาคือเพ่ือนรวมงานและ
ครอบครัว นอกจากนี้เพ่ือนยังเปนผูที่มีอิทธิพลตอสตรีโสดอีกดวย จากงานวิจัยของชัชสุณีย  
ศุษิลวรรณ (2546) ที่ศึกษาความคิดเกี่ยวกับตนเองของสตรีโสด และพบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับการ
ยอมรับในเกียรติภูมิในตนเอง พบวาผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือเพ่ือนรองมาคือครอบครัวและเพื่อน
รวมงาน และงานวิจัยของ ลารสัน (Larson.1979 citing in Agley.1987: 18) ที่พบวาการไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนเพ่ือนนั้นมีอิทธิพลตอการเกิดความสุขในผูหญิงรองจากการแตงงาน
และชีวิตครอบครัว แตมากกวาการทํางาน เพราะสตรีโสดก็ตองอาศัยอยูในสังคมรวมกันกับบุคคล
อ่ืน การไดรับการสนับสนุนจากกลุมคนที่ใกลชิดก็ยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในชีวิต และมีอารมณ
ทางบวกซึ่งกอใหเกิดความสุขตามมา การสนับสนุนทางสังคมสูงจึงสามารถทํานายความสุขของสตรี
โสดได 

    แตการที่ปจจัยน้ีสามารถทํานายความสุขในสตรีโสดไดนอยกวาปจจัยการมองโลกในแงดี 
และบุคลิกภาพแบบเก็บตัว - แสดงตัว อาจจะเปนเพราะปจจัยที่ศึกษานั่นคือ ความสุขนั้นเปนปจจัย
ภายในเชนเดียวกับปจจัยสองตัวน้ัน แตการสนับสนุนจากสังคมเปนปจจัยภายนอกที่เขามากระทบ 
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ความสามารถในการทํานายความสุขอาจจะนอยกวาความสุขที่มาจากปจจัยภายในที่เกิดจากตัวสตรี
โสดเอง 

    5.4 ทัศนคติตอการเปนโสดเปนปจจัยสุดทายที่สามารถทํานายความสุขของสตรีโสดได 
คือยิ่งสตรีโสดที่มีทัศนคติตอการเปนโสดดีมากเทาใด ก็จะมีความสุขสูงมากเทานั้น เพราะทัศนคติ
น้ันเกิดจากความเชื่อและความรูสึกที่จะสงผลไปยังการพรอมกระทํา น่ันคือเม่ือบุคคลมีความคิดที่ดี 
ก็จะมีการระทําที่ดีตามไปดวย แตทัศนคติน้ันเกิดจากเกิดจากประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึง
แตกตางกันออกไปตามนิยามของออลพอรท (วัฒนา ศรีสัตยวาจา. 2539: 40 อางอิงจาก 
Allport.1975) ดังนั้นทัศนคติจึงเปนเรื่องที่ เปนปจเจกบุคคล อีกทั้งการเปนโสดในบริบทของ
สังคมไทยยังดูเปนดานลบอยูมาก ซ่ึงตัวของสตรีโสดที่เปนกลุมตัวอยางเองอาจจะไมไดสมัครใจที่จะ
อยูเปนโสด ซ่ึงบุคคลกลุมน้ีจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่ํา อีกทั้งคานิยมอันเปนสวนหนึ่งในการ
กอใหเกิดทัศนคติน้ันก็สงผลสําคัญตอตัวสตรีโสดดวย จากงานวิจัยของชัญญา ลี้ศัตรูพาย (2546) 
พบวาสตรีโสดมีความเครียดที่เกิดจากคานิยมทางลบที่สังคมมีตอสตรีโสดอีกดวย ปจจัยเหลานี้จึง
อาจสงผลใหปจจัยทัศนคติตอการเปนโสดสามารถทํานายความสุขในสตรีโสดไดนอยกวาปจจัยอ่ืนๆ 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 จากผลการศกึษา ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอความสขุของสตรีโสดกับความสขุของชายโสด 
เน่ืองจากกลุมชายโสดนั้นก็เปนอีกกลุมตัวอยางที่นาสนใจ 

2. ศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ที่นาจะกอใหเกิดความสุขในสตรีโสดเพิ่มเติม โดยเพิ่มปจจัยที่เกิด
จากปจจัยภายนอก เชน แหลงที่อยูอาศัย อิทธิพลจากสื่อ เปนตน 

3. ศึกษาปจจัยความสุขของสตรีโสดในระยะยาว เพ่ือติดตามความสุขของสตรีโสด 
 

ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยที่พบวาทุกปจจัยที่ศึกษา ไดแก การมองโลกในแงดี บุคลิกภาพแบบแสดง
ตัว การไดรับการสนับสนุนจากเพื่อน และทัศนคติตอการเปนโสด สามารถทํานายความสุขของสตรี
โสดได ดังน้ัน ควรมีการสนับสนุนใหมีการทํากิจกรรมรวมกันของสตรีโสด เพ่ือใหเกิดกิจกรรมอัน
เปนประโยชนตอทั้งตอวตรีโสดเองและสังคม อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหสตรีโสดไดพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดความสุขในการใชชีวิต และลดความเครียดได 
รวมไปถึงควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกการมองโลกในแงดี ซ่ึงเปนวิธีการคิดและการ
แกปญหาซึ่งสามารถสรางและฝกหัดได เพ่ือสงเสริมใหกลุมสตรีโสดมีการมองโลกในแงดีมากขึ้น 
สงผลตอความสุขในชีวิตของสตรีโสดตอไป 
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ตารางขอมูลเบื้องตนของกลุมตวัอยาง 
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ตาราง 9 จํานวนและรอยละของสตรีโสดจําแนกตามอายุและรายได (N =400) 
 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
รายได 

8,000 
8,200 
9,000 
9,500 
10,000 
10,130 
10,760 
11,000 
11,120 
12,000 
12,400 
12,500 
12,600 
13,000 
13,400 
13,500 
13,700 
13,900 
14,000 
14,500 
15,000 
16,000 
16,500 
16,800 
17,000 
17,500 
17,640 
17,930 
17,940 

 
3 
1 
2 
1 

12 
1 
1 
3 
1 

14 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
1 
1 
9 
1 

38 
8 
2 
2 
9 
2 
1 
1 
2 

 
8 
.3 
.5 
.3 

3.0 
.3 
.3 
.8 
.3 

3.5 
.3 
.3 
.3 

1.8 
.5 

1.0 
.3 
.3 

2.3 
.3 

9.5 
2.0 
.5 
.5 

2.3 
.5 
.3 
.3 
.5 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
รายได (ตอ) 

17,950 
18,000 
19,000 
19,500 
19,700 
20,000 
20,200 
21,500 
22,000 
22,500 
23,000 
24,000 
25,000 
26,000 
26,500 
27,000 
27,650 
28,000 
29,000 
30,000 
30,175 
31,000 
31,900 
32,000 
33,000 
34,000 
35,000 
35,300 
35,800 

 
1 

10 
11 
4 
1 

61 
1 
1 
4 
1 
4 
2 

26 
3 
1 
1 
1 
4 
3 

45 
1 
2 
1 

10 
2 
1 

15 
1 
1 

 
.3 

2.5 
2.8 
1.0 
.3 

15.3 
.3 
.3 

1.0 
.3 

1.0 
.5 

6.5 
.8 
.3 
.3 
.3 

1.0 
.8 

11.3 
.3 
.5 
.3 

2.5 
.5 
.3 

3.8 
.3 
.3 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
รายได (ตอ) 

36,000 
37,000 
38,000 
40,000 
42,000 
45,000 
46,000 
50,000 
52,000 
60,000 
65,000 
70,000 
80,000 
95,000 
รวม 

 อายุ 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

 
2 
2 
2 

14 
2 
5 
2 

10 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

400 
 

63 
57 
45 
59 
37 
32 
13 
17 
11 
9 
8 
8 

 
.5 
.5 
.5 

3.5 
.5 

1.3 
.5 

2.5 
.3 
.5 
.3 
.5 
.5 
.5 

100 
 

15.8 
14.3 
11.3 
14.8 
9.3 
8.0 
3.3 
4.3 
2.8 
2.3 
2.0 
2.0 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 
อายุ (ตอ) 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
รวม 

 
6 
2 
3 

17 
2 
2 
2 
3 
4 

400 

 
1.5 
.5 
.8 

4.3 
.5 
.5 
.5 
.8 

1.0 
    100 

 
ตาราง 10 จํานวน คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน จําแนกตามปจจัยทัศนคตติอการเปนโสด   

การมองโลกในแงดี การไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน และบุคลกิภาพแบบเกบ็ตวั - 
แสดงตัว 

 

ตัวแปร คาเฉลี่ย S.D N 
 

ทัศนคติตอการเปนโสด 
ทัศนคติดี 107.98 8.86 233 
ทัศนคติไมดี 103.19 11.90 167 
รวม 70.40 16.55 400 

 

การมองโลกในแงดี 
มองโลกในแงดี 110.12 9.46 228 
มองโลกในแงไมดี 100.50 9.23 172 
รวม 38.16 6.28 400 

การไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมจากเพื่อน 
 

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสูง 109.52 9.88 238 
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนต่ํา 100.78 9.15 162 
รวม 59.75 14.87 400 

 

บุคลิกภาพ 
แบบเกบ็ตวั - แสดงตัว 

บุคลิกภาพแสดงตัว 101.24 9.24 202 
บุคลิกภาพเกบ็ตวั 110.81 9.47 198 
รวม 61.71 6.99 400 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม 
 
1.  รศ. ประณต เคาฉิม                              ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร  
                                                          มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
2.  อาจารยวัฒนา ศรีสัตยวาจา 
                                                          ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร  
                                                          มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
3.  อาจารยอุษา ศรีจินดารัตน                     สถาบันพฤติกรรมศาสตร  
                                                          มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร  
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ภาคผนวก  ค 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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แบบสอบถามความสุขในชีวิต 
 

คําชี้แจง : แบบสอบถามนีจั้ดทําขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับความสุขในชีวติในดานตางๆ เพ่ือใชใน
งานวิจัยเกี่ยวกับความสขุในชีวติ เพ่ือความเปนสวนตวัของผูรวมตอบแบบสอบถามทุกทาน ขอมูลที่ไดรับ
จะประเมินผลโดยรวม ไมไดเจาะจงขอมูลของผูใดผูหน่ึง ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลบั และใชเพ่ือ
การศึกษาวิจัยเทานั้น 

 
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 2 สวน 8 ตอน กรุณาอานคําชี้แจงในแตละสวนและตอบใหครบทุกขอ  
 
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม 
 
1. อายุ ______ ป 
 
2. ระดับการศึกษา 

 □ต่ํากวาปริญญาตร ี
 □ปริญญาตรี    
 □สูงกวาปริญญาตร ี
 

3. อาชีพ 
 □ รับราชการ 
 □ รัฐวิสาหกจิ 
 □ พนักงานบริษัทเอกชน 
 □ เจาของกิจการ 
 □ อ่ืนๆ 
4. ตําแหนงงาน 
 □ ผูบริหารระดับสูง 
 □ ผูบริหารระดับกลาง 
 □ พนักงานระดับหัวหนา 
 □ พนักงานทั่วไป 
 
 

 
 

 
5. รายได __________ บาท  ซ่ึงรายไดของ

ทาน 
 □ เหลือเก็บ 
 □ พอใช 
 □ ไมพอใช 

 □ เปนหนี้ 
 

6. ทานพักอาศัยอยูกับ 
 □ บิดามารดา 
 □ คนเดียว 
 □ เพ่ือน 
 □ ญาติ 
 
7. งานอดิเรก 
 □ ชมภาพยนตร 
 □ อานหนังสือ 
 □ เลนกีฬา 
 □ ฟงเพลงและคอนเสิรต 
 □ ทองเที่ยว
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สวนที่ 2 แบบสอบถามแบบสอบถามความสุขในชีวติ 
 

ตอนที่ 1 ความคิดเห็นตอตนเอง 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความคดิเห็นตอตนเองใน
ดานตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจ  และตัดสนิใจเลือกทําเครื่องหมาย x เหนือวลี “เห็น
ดวยอยางยิ่ง”, “เห็นดวย”,  “คอนขางเห็นดวย”, “คอนขางไมเห็นดวย”, “ไมเห็นดวย”, “ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง” เพียงแหงเดียวในแตละประโยค ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด กรุณาตอบ
ใหครบทุกขอ 
 
1. ขาพเจาคิดวาการเปนโสดทําใหมีอิสรเสรีในการใชชวีิต 
 ............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
2. ขาพเจาคิดวาการเปนโสดทําใหสามารถทุมเทใหกับการทํางานไดอยางเต็มที ่ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
3. การเปนโสดทําใหขาพเจามีความกาวหนาทางการงาน  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
4. ขาพเจาคิดวาการเปนโสดทําใหตองรับภาระของครอบครัวแทนพอแม 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
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5. ขาพเจาคิดวาการเปนโสดเปนเรื่องนากังวลในอนาคต  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
6. ขาพเจาคิดวาการเปนโสดทําใหขาพเจาสามารถใชเวลาทํางานเพื่อสังคมไดมากขึ้น  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
7. ขาพเจาคิดวาการเปนโสด ทําใหผูอ่ืนคิดวาขาพเจามีความเบี่ยงเบนทางเพศ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
8. การเปนโสดทําใหขาพเจามีภาพลักษณทีไ่มดีในสังคม  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
9. ขาพเจาคิดวาการเปนโสด เปนสิ่งที่นาอับอายของครอบครัว 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
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ตอนที่ 2 ความรูสึกตอตนเอง 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความรูสึกตอตนเองในดาน
ตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจ และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย x เหนือวลี “จริงที่สุด”, 
“จริง”,  “คอนขางจริง”, “คอนขางไมจริง”, “ไมจริง”, “ไมจริงเลย” เพียงแหงเดียวในแตละประโยค 
ซ่ึงตรงกับความรูสึกของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ขาพเจารูสึกชอบการเปนโสด  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
2. ขาพเจารูสึกยนิดีที่เปนโสด  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
3. ขาพเจารูสึกอับอายที่เปนโสด  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
4. ขาพเจารูสึกไมชอบการเปนโสด   
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
5. การเปนโสดทําใหขาพเจารูสึกโดดเดี่ยว วาเหว  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
6. การเปนโสดทําใหขาพเจารูสึกกังวลใจตออนาคต 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
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7. การเปนโสดทําใหขาพเจารูสึกเครียด  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
8. ขาพเจารูสึกเสียใจกับการเปนโสด 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
9. ขาพเจารูสึกหดหูกับการเปนโสด 
 .............        .............  .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
10. ขาพเจารูสึกเปนสุข ที่ไดเปนโสด   
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
11. ขาพเจารูสึกทกุขใจ ที่เปนโสด  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
12. การเปนโสดทําใหขาพเจารูสึกมีปมดอย 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
13. การเปนโสดทําใหขาพเจารูสึกกดดันจากครอบครัว  
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
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ตอนที่ 3 ลักษณะของตนเอง 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยลักษณะของทานในดาน
ตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจ และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย x เหนือวลี “จริงที่สุด”, 
“จริง”,  “คอนขางจริง”, “คอนขางไมจริง”, “ไมจริง”, “ไมจริงเลย” เพียงแหงเดียวในแตละประโยค 
ซ่ึงตรงกับลักษณะที่แทจริงของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 

 
1. ขาพเจาเปนคนชอบแสวงหาเหตุการณที่นาตื่นเตน 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
2. ขาพเจาเปนคนที่ชอบไตรตรองกอนลงมือทําสิ่งตางๆ เสมอ 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
3. ขาพเจาชอบทําอะไรอยางโลดโผนเพื่อใหเกิดความตืน่เตนเสมอ 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
4. ตามปกติขาพเจามักชอบอานหนังสือมากกวาเขาสงัคม 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
5. ขาพเจาพอใจที่จะมีเพ่ือนนอยคนแตเปนเพ่ือนแท 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
6. เม่ือมีเพ่ือนมาเอ็ดตะโรหรือพูดตะโกนกับขาพเจา ขาพเจามักเอ็ดตะโรหรือตะโกนตอบไป 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
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7. เพ่ือนๆ มักคิดวาขาพเจาเปนคนมีชีวติชวีา 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
8. เม่ืออยูในหมูคนมากๆ ขาพเจามักฟงคนอื่นพูดมากกวาคุย 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
9. ถาขาพเจาอยากทราบเรือ่งใด ขาพเจาจะแสวงหาความรูจากหนังสือมากกวาถามคนอื่น 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
10. ขาพเจาเปนคนไมชอบอยูในกลุมเพ่ือนที่ชอบลอเลียนคนอื่น 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
11. ขาพเจาชอบงานที่ตองทําดวยความรวดเร็ว 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
12. ขาพเจามักเปนคนเชื่องชาไมรีบรอน 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
13. ขาพเจาชอบสนทนากับคนอ่ืนมาก ฉะน้ันขาพเจาจะไมเสียโอกาสที่จะเขาไปพดูคุยกับคนแปลก
หนา 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
14. ขาพเจารูสึกไมมีความสุข ถาในเวลาสวนใหญแลวไมไดพบกับผูคนจํานวนมากๆ 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
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15. ขาพเจารูสึกเปนการยากที่จะทําตวัสนุกสนานในงานเลี้ยงสังสรรค 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
16. ขาพเจาเปนผูที่มีความเชื่อม่ันในตนเองมากพอสมควร 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
17. ขาพเจามักชอบเลนกระเซาเยาแหยคนอ่ืนๆ 
.............        .............   .............  .............  .............  .............   
จริงที่สุด  จริง          คอนขางจริง  คอนขางไมจริง    ไมจริง  ไมจริงเลย 
 
ตอนที่ 4 การไดรับการปฏิบัติจากผูอ่ืน 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการไดรับการปฏิบตัิจาก
ผูอ่ืนในดานตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจแลวและตัดสินใจเลือกทําเครือ่งหมาย x เหนือ
วลี “มากที่สุด”, “มาก”,  “คอนขางมาก”, “คอนขางนอย”, “นอย”, “นอยที่สุด” เพียงแหงเดียวในแต
ละประโยค ซ่ึงตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ทานไดรับการยกยองจากเพื่อน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด มาก  คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
2. ทานไดรับความเอาใจใสจากเพื่อน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
3. ทานเปนสุขเม่ือไดรับคําชื่นชม 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
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4. เม่ือทานทุกขใจ ทานมีเพ่ือนที่จะพูดคุยดวย 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
5. เม่ือทานทุกขใจ ทานรูสึกม่ันใจวามีคนคอยใหกําลังใจ 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
6. ทานมีบคุลที่รูสึกผูกพันดวย 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
7. ทานไดรับความชวยเหลือดานสิ่งของเม่ือตองการ 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
8. ทานมีผูชวยเหลือในการเดินทาง เม่ือทานตองการ 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
9. ทานไดรับการชวยเหลือ เม่ือมีปญหาเรื่องเงิน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
10. ทานไดรับความชวยเหลือ เม่ือเจ็บปวย 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
11. ทานไดรับคําแนะนําที่มีประโยชนจากเพือ่น 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
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12. ทานไดรับขอมูลขาวสารจากเพื่อน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
13. ทานสามารถติดตอ แลกเปลี่ยนขาวสารกบัเพ่ือน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
14. ทานสามารถถายทอดประสบการณในชวีิตของทานแกเพ่ือนได 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สดุ  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 

 
15. ทานสามารถเปดเผยความรูสึกไดอยางเต็มที่กับเพ่ือน 
............. ............. ............. ............. ............. .............   
มากที่สุด  มาก   คอนขางมาก คอนขางนอย นอย  นอยที่สุด 
 
ตอนที่ 5 มุมมองตอชีวติ 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยมุมมองตอชีวติในดาน
ตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจแลวและตัดสนิใจเลือกทําเครื่องหมาย x เหนือวลี “จริงที่สุด”, 
“จริง”,  “คอนขางจริง”, “คอนขางไมจริง”, “ไมจริง”, “ไมจริงเลย” เพียงแหงเดียวในแตละประโยค 
ซ่ึงตรงกับมุมมองของทานมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ฉันเปนคนที่มองโลกในแงดีแทบทุกเรือ่งที่ฉันเกี่ยวของ  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจรงิ  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
2. ฉันรูสึกไมคอยไววางใจคนอื่น  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
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3. เม่ือเริ่มตนทํางานในแนวแปลกใหม ฉนัมักรูสึกเหมือนจะลมเหลว  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
4. ตามปกต ิฉันมีความตองการที่จะฝาฟนอุปสรรคตอไป แมเม่ือเผชิญกับปญหา  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
5. ฉันเชื่อม่ันวาทุกปญหาที่เกิดขึ้นกับฉนัยอมมีทางออกเสมอ  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
6. ฉันเชื่อวาสิ่งที่ไมดีที่เกิดขึ้นกับฉัน จะเกิดขึ้นเพียงชัว่คราวเทานั้น  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
7. ฉันเชื่อวาสิ่งไมดีที่เกิดขึ้นกับฉันแลวน้ัน จะยังคงสงผลกระทบตอฉันตลอดไป  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
8. ฉันเชื่อวาจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับฉันภายหลัง เม่ือฉันผานพนเหตุการณรายๆ ไปแลว  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจรงิ  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
9. หากมีวิกฤตการณในชวีติเกิดขึ้น ฉันเชื่อวาฉันสามารถที่จะพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสที่ดีได  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
 
10. เม่ือเกิดเหตุการณที่เลวรายกับฉัน ฉันคาดหวังวาสามารถฟนตัวจากเหตุการณน้ันไดโดยเร็ว  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
จริงที่สุด จริง   คอนขางจริง  คอนขางไมจริง  ไมจริง   ไมจริงเลย 
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ตอนที่ 6 ความสุขของชีวติ 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความสขุของชีวติในดาน
ตางๆ ขอใหทานอานขอคําถามใหเขาใจ และตัดสินใจเลือกทําเครื่องหมาย x เหนือวลี “เห็นดวย
อยางยิ่ง”, “เห็นดวย”,  “คอนขางเห็นดวย”, “คอนขางไมเห็นดวย”, “ไมเห็นดวย”, “ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่ง” เพียงแหงเดียวในแตละประโยค ซ่ึงตรงกับความเปนจริงมากที่สุด กรุณาตอบใหครบทุกขอ 
 
1. ฉันรูสึกไมพึงพอใจในวิถีชวีติที่ฉันเปนอยู 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
2.  ฉันสนใจในตัวคนอื่นอยางมาก 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
3.  ฉันรูสึกวาชีวติเปนสิ่งทีใ่หผลตอบแทนที่คุมคาเปนอยางมาก 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
4.  ฉันมีความรูสึกเปนมิตรอยางแทจริงกับผูอ่ืนแทบทุกคน 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
5.  นอยครั้งทีฉ่ันตื่นขึ้นมาพรอมกับความผอนคลาย 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง        
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6.  ฉันมักจะไมคอยมองอนาคตในแงดีนัก 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
        
7.  ฉันพบวาแทบทุกสิ่งทุกอยางนั้นเปนเรื่องสนุกสนาน 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
8.  ฉันเปนคนที่มุงม่ันและมีสวนรวมอยูเสมอ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง        
9.  ชีวติเปนสิง่ที่ดี 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
10.  ฉันคิดวาโลกนี้ไมนาอยู 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
11.  ฉันไดหัวเราะบอยครั้ง 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
12.  ฉันพึงพอใจอยางมากกับทุกสิ่งในชวีิตฉัน 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
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13.  ฉันคิดวาฉันเปนคนไมมีเสนห 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
14.  มันมีความแตกตางระหวางสิ่งที่ฉันตองการที่จะทํากับสิ่งที่ฉันไดทําไปแลว 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
15.  ฉันมีความสุขมากๆ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
16.  ฉันมองเห็นความสวยงามในหลายสิ่งหลายอยางรอบตัว 
 ............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
       
17.  ฉันทําใหคนอ่ืนราเริงสดใสตลอดเวลา 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
18.  ฉันสามารถปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับทกุสิ่งทุกอยางที่ฉันตองการ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
19.  ฉันรูสึกวาฉันไมสามารถควบคุมชวีิตตนเองได 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
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20.  ฉันรูสึกวาสามารถเผชญิกับสิ่งตางๆ ได 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
        
21.  ฉันรูสึกวาจิตใจมีความเตรียมพรอมอยางเต็มที ่
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
22.  ฉันประสบกับความสุขและความอิ่มเอมใจบอยครั้ง 
 ............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
     
23.  ฉันคิดวามันไมงายที่จะตัดสินใจ  
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
24.  ฉันไมมีความเขาใจความหมายและเปาหมายในชวีิตของฉัน 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
25.  ฉนัรูสึกวาฉันมีพลังอยางมาก 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
26.  ฉันมักมีอิทธิพลในทางที่ดีตอเหตุการณตาง ๆ 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
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27.  ฉันไมมีความสนุกสนานรวมผูอ่ืน 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
28.  ฉันรูสึกวาตนเองมีสุขภาพที่ไมคอยแข็งแรง 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 
 
29.  ฉันมีความทรงจําที่ไมดีเกี่ยวกับอดีต 
............. ............. ............. ............. ............. .............  
เห็นดวย  เห็นดวย   คอนขาง    คอนขาง ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวย 
อยางยิ่ง    เห็นดวย ไมเห็นดวย   อยางยิ่ง 

 
 

****ขอขอบคุณทุกทานที่รวมตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี**** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของเครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสดดานความคิดเชิงประเมินคา  
  

ขอที่ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

 
 
ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลองของแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสดดานความคิดเห็น 
   

ขอที่ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
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ตาราง 13 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด  
  

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ขอที่ปรากฏในแบบวัดจริง 
1 .580** 1 
2 .365* 2 
3   .211* 3 
4 .563** 4 
5 .527** 5 
6  .362* 6 
7 .674** 7 
8 .804** 8 
9 .821** 9 

10 .294* 10 
11 .239* 11 
12 .818** 12 
13 .545** 13 
14 .536** 14 
15 .620** 15 
16 .806** 16 
17 .802** 17 
18 .802** 18 
19  .282* 19 
20   .783** 20 
21   .819** 21 
22   .680** 22 

 
 *มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดทัศนคติตอการเปนโสด (22 ขอ) เทากับ .86 
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ตาราง 14 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดการมองโลกในแงดี 
  

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 
1 .397 
2 .148 
3 .467 
4 .707 
5 .794 
6   .748 
7 .656 
8 .770 
9 .752 
10 .744 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดการมองโลกในแงดี (10 ขอ) เทากับ .65 
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ตาราง 15 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดการสนบัสนุนทางสังคมจากเพื่อน 
  

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 
1 .646 
2 .712 
3 .636 
4 .730 
5 .847 
6    .730 
7 .689 
8 .692 
9 .643 
10 .746 
11 .801 
12 .831 
13 .811 
14 .711 
15 .697 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน (15 ขอ) เทากับ .95 
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ตาราง 16 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว 
  

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 
1 .353 
2 .353 
3 .205 
4 .402 
5 .293 
6   .229 
7 .407 
8 .490 
9 .476 
10 .333 
11 .362 
12 .386 
13 .266 
14 .431 
15 .479 
16 373 
17 564 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดบุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัว (17 ขอ) เทากับ .62 
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ตาราง 17 คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสขุ 
  

ขอที่ คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) 
1 .267 
2 .034 
3 .478 
4 .505 
5 .018 
6    .372 
7 .468 
8 .570 
9 .454 
10 .407 
11 .515 
12 .358 
13 .295 
14 .237 
15 .421 
16 .502 
17 .524 
18 .552 
19 .229 
20 .547 
21 .445 
22 .479 
23 .255 
24 .204 
25 .294 
26 .483 
27 .378 
28 .068 
29 .172 

 
คาความเชื่อม่ันของแบบวัดความสุข (29 ขอ) เทากับ .55 
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