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บทคัดย่ อ
การศึกษาค่านิยมวัยรุ่ นเกี่ยวกับความรัก คูค่ รอง กรณีศกึ ษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาค่านิยมของวัยรุ่ นเกี่ยวกับความรัก คูค่ รอง และเปรี ยบเทียบค่านิยมเรื่ องความรัก คูค่ รองระหว่างวัยรุ่ นที่มี
ช่วงวัยและเพศที่แตกต่างกัน เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่แบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม 321 คน
ความคิดเห็นของวัยรุ่ นที่มีต่อค่านิยมความรัก ประเด็นเห็นด้ วย ได้ แก่ ความรักในวัยเรี ยนที่เหมาะสม ไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน “การอกหัก” จะไม่สร้ างผลกระทบที่เลวร้ ายกับชีวิตวัยรุ่ นหากมีความเข้ าใจ คนรักอาจมา
จากการเป็ นเพื่อนที่ ดีต่อกันมาก่อน การมีเพศสัมพันธ์ กับคนรั กแสดงถึงความรั กแท้ ส่วนค่านิยมเกี่ ยวกับคู่ครอง
ประเด็นเห็นด้ วย ได้ แก่ การเลือกคูค่ รองที่มีความคล้ ายคลึงกันจะทําให้ ชีวิตคูย่ ืนยาว การมีคคู่ รองควรมาจากความพึง
พอใจกันทังสองฝ่
้
าย เปรี ยบเทียบอายุแตกต่างกันไม่ทําให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับความรัก และคู่ครอง
แตกต่างกัน เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับความรักต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT

The purposes of Values of Teenagers about Love and Spouses: A Case Study of Samut
Songkhram Technical College were to study the values of teenagers about love and spouses and to
compare the differences between ages and gender. The tools were questionnaires. Sample using
purposive sampling included 321 people.
Opinions of teenagers on the value of love are love in school is not a barrier to learning, "broken
heart" does not affect life if teenagers understand it, darling may come from being good friends, and
having sex with lovers means showing true love. For the values on the spouse, the points that teenagers
agree are mate selection is similar to marriage longevity, the partner should have the satisfaction of both
parties, and age difference does not make the opinions on valuesof love and spouses different. Opinions
about the values of love between genders are different which is statistically significant at the .05 level
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คํานํา

ในสังคมมนุษย์ไม่วา่ จะเป็ นชนชาติใด ศาสนาใด สัญชาติใด ค่านิยมถือเป็ นเครื่ องชี ้นําในการดําเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคม เป็ นสิ่งที่สาํ คัญของมนุษย์และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการกําหนดการดําเนินชีวิตให้ เป็ นไปตามรู ปแบบ
ทางสังคม มีผ้ ใู ห้ คา่ นิยมไว้ หลายรู ปแบบด้ วยกัน เช่น ค่านิยม เป็ นแนวทางหรื อแนวคิด เพื่อให้ บคุ คลได้ เลือกกระทํา
สิ่งใดสิ่งหนึง่ หรื อเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ บคุ คลได้ สามารถคิด และตัดสินใจในการเลือกกระทําของตน (Kluckhohn, 1961)
หรื อดังที่ อดุลย์ วิเชียรเจริ ญ (2519) ได้ กล่าวไว้ วา่ ค่านิยมมีด้วยกัน 2 ประเภท ได้ แก่ ประเภทแรก ค่านิยมหลัก
ซึง่ เป็ นค่านิยมที่มีลกั ษณะเฉพาะของสังคมใดสังคมหนึง่ ซึง่ เมื่อเกิดขึ ้นแล้ ว มีการวางรากลึก ยากที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนอีกประการหนึง่ ได้ แก่ ค่านิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสังคมซึง่ เป็ นของที่ไม่คงทน
ซึง่ ค่านิยม อาจหมายถึง สิ่งที่คนยึดถือเป็ นมาตรฐานในการวัดคุณค่าของสิ่งของต่าง ๆ หรื อหมายถึงสิ่งที่เขาเห็นว่ามี
คุณค่า เขาจึงรัก หวงแหน อยากมีอยากได้ อยากเป็ น อยากเป็ นเจ้ าของ สําหรับวัยรุ่ นนัน้ จะมีลกั ษณะทางธรรมชาติ
ที่แตกต่างจากวัยอื่น อันจะเป็ นปั จจัยในการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางของค่านิยมให้ แก่ตวั วัยรุ่ นเอง กล่าวคือ
วัยรุ่ นทุกคนต้ องการความมีพวกพ้ อง (Sense of Belonging) ต้ องการเป็ นที่ยอมรับ (Acceptance) ต้ องการเป็ นที่
รู้ จกั (Recognition) ต้ องการยอมรับในความเป็ นผู้ชาย และผู้หญิงอย่างเต็มที่จากบุคคลอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน ไม่
เพียงแต่เพศเดียวกันเท่านัน้ แต่จากเพศตรงข้ ามด้ วยกัน จึงทําให้ วยั รุ่ นมักสนใจในเรื่ องความรัก และแสวงหาคูค่ รอง
อันนําไปสูก่ ารแต่งงานในที่สดุ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องเป็ นไปตามระเบียบแบบแผนที่ถกู ทํานองครองธรรม หรื อตามค่านิยม
ของสังคมด้ วย การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มุง่ ศึกษาค่านิยมของวัยรุ่ นในช่วงวัย เพศ ที่แตกต่างเกี่ยวกับความรัก และ
คูค่ รอง เพื่อทําให้ มองเห็นแนวโน้ มการดําเนินชีวิตของวัยรุ่ นในส่วนที่มีความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะหัว
เลี ้ยวหัวต่อของการเป็ นผู้ใหญ่ ทังนี
้ ้ ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของวัยรุ่ นที่มีตอ่ การพัฒนาประเทศ ดังนัน้ การ
ศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะทําให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ความเข้ าใจมุมมองของวัยรุ่ น ทําให้ สามารถป้องกัน ส่งเสริ มและแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างตรงเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาค่านิยมของวัยรุ่ นเกี่ยวกับความรักและเปรี ยบเทียบค่านิยมในเรื่ องความรักระหว่างวัยรุ่ นที่มี
อายุและเพศที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาค่านิยมของวัยรุ่ นเกี่ยวกับคูค่ รองและเปรี ยบเทียบค่านิยมในเรื่ องคูค่ รองระหว่างวัยรุ่ นที่มีอายุ
และเพศที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มุง่ ศึกษา ค่านิยมของวัยรุ่ นตอนกลางในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระดับปวช.ชันปี
้ ที่ 13 (อายุ 16-18 ปี ) และวัยรุ่นตอนปลายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระดับปวส.ชันปี
้ ที่ 1-2 (อายุ 19-20 ปี )
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ วัยรุ่ นตอนกลางในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระดับปวช.ชันปี
้ ที่ 1-3
(อายุ 16-18 ปี ) และวัยรุ่ นตอนปลายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ระดับปวส.ชันปี
้ ที่ 1-2 (อายุ 19-20 ปี ) โดยแบ่ง
ตามช่วงอายุและเพศ จํานวน 2,575 คน กําหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan (Krejcie
and Morgan. 1970 : 608) และคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบังเอิญ จํานวนรวม 321 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อทําการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้คือ แบบสอบถามมาตราประเมินค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุม
ในด้ านค่านิยมด้ านความรัก คู่ครอง จํานวน 23 ข้ อ
ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ ในการสร้ างเครื่ องมือ
ทฤษฎีและแนวคิด
“ความรักแบบลุม่ หลงเชื่อว่า ถ้ าตนมีชีวิตปราศจากความรัก ชีวิตของ
ตนก็จะไม่มีคา่ อะไรเลย” (Byrne and Clore, อ้ างใน Penrood , 1983)
“ความรัก ถ้ าจัดวางให้ ถกู ต้ องและเหมาะสมกับวัยจะไม่มีอปุ สรรคต่อ
การดําเนินชีวิต” (CELO,2546)
ความคล้ ายคลึงกันเป็ นองค์ประกอบที่ทําให้ บคุ คลชอบพอกันและมัก
นําไปสูก่ ารเป็ นเพื่อนที่ดีหรื อการตัดสินใจที่จะสมรสกับบุคลที่มีความ
คล้ ายคลึงกับตน (ธีระพร อุวรรณโณ, 2537) “เคยมีการสํารวจกันไว้ วา่
ทังชายและหญิ
้
งส่วนมากต่างก็เคยหลงเสน่ห์เพื่อนตัวเอง”
(CELO,2546)
สิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่ใช้ เลือกแฟนหรื อคูร่ ัก ก็คือความสวยงาม ความ
หล่อ รู ปร่ างหน้ าตา หน้ าที่ การงานและฐานะ เพราะสิ่งนี ้คือ สิ่งแรกที่
คนเราเจอกัน(รู ปลักษณะภายนอก) “ทําไมมนุษย์ชอบคนสวย คนหล่อ
และมีฐานะ” (สุกมล วิภาวีพลกุล, สัมภาษณ์, 7 ธันวาคม 2546 )
การที่บคุ คลจะมีเพศสัมพันธ์กนั ได้ นนั ้
ต้ องมีการจัดพิธีสมรสตาม
ประเพณี ซึง่ เป็ นพื ้นฐานมาจากจริ ยธรรมและความเชื่อทางศาสนาของ
สังคม มีพิธีการสูข่ อ และการจัดพิธีการสมรสตามประเพณี บุคคลทัง้
สองถึงจะสามารถมีเพศสัมพันธ์กนั ได้ แต่วฒ
ั นธรรมของชาติตะวันตก
ในเรื่ องเพศสัมพันธ์ได้ แสดงให้ เห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์กบั คนรัก คือ
การแสดงความรักแท้ (ประไพพรรณ ภูมิวฒ
ุ ิ, 2530)
ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ ในการสร้ างเครื่ องมือ (ต่อ)
ทฤษฎีและแนวคิด
“Sex เป็ นปั จจัยอันดับหนึง่ ในด้ านความรักจริ งหรื อไม่”(ผู้หญิง, 2545)
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ข้ อความ
- การมีความรักในวัยรุ่ นไม่ใช่เรื่ องเสียหาย หากไม่
ลุม่ หลงจนเกินไป
- ความรักในวัยเรี ยนที่เหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยน
- คนรักควรมีการคบหากันในช่วงระยะเวลาหนึง่
- ปั จจุบนั ความรักแบบค่อยเป็ นค่อยไปไม่มีอีกแล้ ว
- คนรักอาจจะมาจากการเป็ นเพื่อนที่ดีตอ่ กันมาก่อน
- การเลือกคูค่ รองที่คล้ ายคลึงกันทําให้ ชีวิตคูย่ ืนยาว
- ลักษณะบุคลิกภาพของคูร่ ักไม่ใช่ปัจจัยในการเลือก
คูค่ รอง
-รู ปร่ างหน้ าตาไม่ใช่สิ่งสําคัญแรกในการเลือกคูค่ รอง
- ฐานะการเงินเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการเลือกคูค่ รอง
- การยอมมอบกายใจซึง่ กันและกันถือเป็ นความไว้
เนื ้อเชื่อใจทางความรัก
- เพศสัมพันธ์ที่เข้ ากันได้ เป็ นสิ่งสําคัญมากกว่า
ระยะเวลาในการคบหา

ข้ อความ
- การมีเพศสัมพันธ์กบั คนรักแสดงถึงความรักแท้
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“การแต่งงานเป็ นเสมือนพิธีที่บง่ บอกให้ คนทัว่ ไปรับรู้ วา่ บุคคล 2 คน
จะใช้ ชีวิตคูร่ ่ วมกัน”(จุรี โอศิริ, สัมภาษณ์ , 23 ธันวาคม 2546 อ้ างใน
ศิริพิชญ์)
การแต่งงานเป็ นการอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์โดยมีพื ้นฐานมาจากความ
รัก ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตามประเพณี วัฒนธรรม และกฎระเบียบใน
สังคมนัน้ โดยมีเป้าหมายต่าง ๆ อาทิเช่น เป็ นการเริ่ มต้ นของการสร้ าง
ครอบครัวและเพื่อผลิตสมาชิกใหม่ให้ สงั คมหรื อเพื่อกําเนิดบุตร
(เสถียร โกเศศ , 2532)
การเลือกคูค่ รอง หมายถึง การที่หนุ่มสาวตัดสินใจเลือกบุคคลที่ตน
พอใจมากที่สดุ มาเป็ นคูส่ มรสเพื่อสร้ างครอบครัวใหม่ของตน
(รัชนีกร เศรษฐโส, 2519)
“ความรักแท้ ย่อมจะเกิดขึ ้นไม่ได้ จากคน ๆ เดียวแต่ความรักจะต้ องเป็ น
ความรู้ สกึ ร่ วมกันของทังสองฝ่
้
าย และการพิจารณาที่สําคัญประการ
หนึง่ ของการตัดสินใจที่ใช้ ชีวิตร่วมกันของคูร่ ัก คือ ความรัก ความ
เข้ าใจ (Hendrick , 1995)
“ส่วนใหญ่การที่ผ้ ชู ายทํางานหนักทุกวัน ก็เพื่อสร้ างอนาคตที่ดีของ
ครอบครัว” (ณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม, สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2546
อ้ างในศิริพิชญ์ )
สังคมไทยได้ รับวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่ องการอยู่ก่อนการสมรส ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ทําให้ วยั รุ่ นไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนเจตคติเดิมไป ควบคูก่ บั การ
มีความเชื่อทางสังคม (Jersild 1963 อ้ างถึงใน อมรรัตน์ เศวตนันท์,
2529)“ การแต่งงานจะต้ องเกิดขึ ้นจากความถูกต้ อง และความ
เหมาะสมจากหลายปั จจัย อารยธรรมตะวันตก ได้ สร้ างความไม่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย” (ผู้หญิง , 2545)
ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ ในการสร้ างเครื่ องมือ (ต่อ)
ทฤษฎีและแนวคิด
เมื่อสูญเสียความรักจึงเป็ นการสูญเสียภาพที่สร้ างขึ ้น ความเศร้ าเสียใจ
มากกว่าระดับที่เป็ นจริ ง
เมื่อเกิดอาการอกหักวัยรุ่ นอาจโศกเศร้ า
อารมณ์แปรปรวนสร้ างปั ญหาต่าง ๆ ได้ (Hurlock, 1973)
“การสูญเสียความรักหรื อที่เรี ยกว่า การอกหักนัน้
ก่อให้ เกิดการ
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- การแต่งงานควรกระทําให้ ถกู ต้ อคับ
งตามแบบแผนและกฎหมายในสังคม
- พิธีการแต่งงานเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการแต่งงาน
- การแต่งงานจะเกิดขึ ้นหรื อไม่เกิดก็ได้ ไม่จําเป็ นต้ องมี
ผู้อื่นรับรู้
- การแต่งงานเป็ นเสมือนเครื่ องชี ้ความมัน่ คง ของ
ครอบครัวและบุตรในอนาคต
- การแต่งงานไม่สามารถสร้ างความมัน่ คงในชีวิตได้
- การแต่งงานไม่ควรเน้ นเรื่ องบุตรสืบสกุลนัก
- การแต่งงานที่ดีควรมาจากความรัก ความเข้ าใจและ
การยินยอมทัง้ 2 ฝ่ าย
- ความรักแท้ ไม่ได้ มีในช่วงวัยรุ่ น เป็ นเพียงแค่
ความรู้ สกึ อยากลอง
- การมีคคู่ รองควรมาจากความพึงพอใจกันทังสองฝ่
้
าย
- การเลือกคูค่ รองควรมาจากความรักความเข้ าใจ
- การเลือกคูค่ รองที่ดี ไม่จําเป็ นต้ องหมายถึงอนาคตที่
ดีของครอบครัวด้ วย
- การอยู่ก่อนแต่งเป็ นสิ่งที่ทนั สมัยของวัยรุ่ นปั จจุบนั
- ความรักแบบหนีตามกันไป เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง

ข้ อความ
- “การอกหัก” จะไม่สร้ างผลกระทบที่เลวร้ ายกับชีวิต
วัยรุ่ นหากมีความเข้ าใจ
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เปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็ นอย่างมากต่อวัยรุ่ น”(วิทยา นาควัชระ, 2547)
เกณฑ์ การให้ คะแนน ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามมาตราประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อวัดค่านิยมด้ านความรัก จํานวน
13 ข้ อ ด้ านคูค่ รองจํานวน 10 ข้ อ เป็ นคําถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยในแต่ละข้ อนันจั
้ ดให้ คะแนนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้ คะแนน
คําถามเชิงบวก
เห็นด้ วย
=
ไม่เห็นด้ วย
=
ไม่เห็นด้ วยอย่างมาก
=
การแปลผล

คําถามเชิงลบ
เห็นด้ วยอย่างมาก
=
เห็นด้ วย
=
ไม่เห็นด้ วย
=

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.00 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

อยู่ในระดับเห็นด้ วย
อยู่ในระดับไม่แน่ใจ
อยู่ในระดับไม่เห็นด้ วย

การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. หาค่าสถิติพื ้นฐานของสภาพทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนค่านิยมของวัยรุ่ น ระหว่างวัยรุ่ นตอนต้ น และวัยรุ่ นตอนกลาง
(จําแนกตามระดับการศึกษาปวช. และปวส.) เป็ นรายข้ อ โดยใช้ t-test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
3. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ระหว่างตัวแปร
อายุ

ผลการทดลอง และวิจารณ์
ข้ อมูลทัว่ ไปส่วนใหญ่เป็ นเพศชายร้ อยละ 50.2 อายุระหว่าง 15-18 ปี ร้ อยละ 57.6 การศึกษาระดับปวช.
ร้ อยละ 51.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ร้ อยละ 11.8 และสถานภาพโสด ร้ อยละ 96.3
ตารางที่ 2 ค่านิยมเกี่ยวกับความรัก
n=321
S.D.
ระดับ
ค่ านิยมเกี่ยวกับความรั ก
ความคิดเห็น
x

1.
2.
3.
4.
5.

“การอกหัก”จะไม่สร้ างผลกระทบที่เลวร้ ายกับชีวิตวัยรุ่ นหากมีความเข้ าใจ
ความรักแบบหนีตามกันไป เป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
การมีความรักในวัยรุ่ นมิใช่เรื่ องเสียหายหากไม่ลมุ่ หลงจนเกินไป
ความรักในวัยเรี ยนที่เหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
คนรักอาจมาจากการเป็ นเพื่อนที่ดีตอ่ กันมาก่อน
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2.67
2.64
2.66
2.56
2.42

.57
.61
.60
.59
.68

เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
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6. การยอมมอบกายในซึง่ กันและกันถือเป็ นความไว้ เนื ้อเชื่อทางความรัก
7. ความรักแท้ ไม่มีในช่วงวัยรุ่ น เป็ นเพียงแค่ความรู้ สกึ อยากลอง
8. ในปั จจุบนั ความรักแบบค่อยเป็ นค่อยไปไม่มีอีกแล้ ว
9. ความรักไม่จําเป็ นต้ องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทงั ้ 2 ฝ่ าย
10.การมีเพศสัมพันธ์กบั คนรักแสดงถึงความรักแท้
11.ความรักเป็ นการแสดงถึงความรู้ สกึ ผูกพัน หวงแหน และห่วงใย
12.ความรักและความใคร่ เป็ นคนละเรื่ องกัน
13.คนรักกันต้ องมีรสนิยม บุลิกภาพ ระดับสติปัญญาใกล้ เคียงกัน
รวม

1.81
2.04
2.14
1.85
1.66
2.60
2.55
1.88
2.26

.81
.77
.72
.76
.77
.58
.62
.79
.86

ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ

ความคิดเห็นที่มีต่อค่านิยมความรักโดยรวมไม่แน่ใจ ( x = 2.26) และเมื่อแยกเป็ นรายข้ อจะพบว่า “การอก
หัก” จะไม่สร้ างผลกระทบที่เลวร้ ายกับชีวิตวัยรุ่ นหากมีความเข้ าใจ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ
72.6 ความรั กแบบหนีตามกันไป เป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ อง ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 230 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.7 การมี
ความรักในวัยรุ่ นมิใช่เรื่ องเสียหายหากไม่ล่มุ หลงจนเกินไป ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.8
ความรั กในวัยเรี ยนที่เหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.0
คนรั กอาจมาจากการเป็ นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก่อน ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 171 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 การยอม
มอบกายในซึง่ กันและกันถือเป็ นความไว้ เนือ้ เชื่อทางความรั ก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยจํานวน 142 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.2 ความรักแท้ ไม่มีในช่วงวัยรุ่ น เป็ นเพียงแค่ความรู้ สกึ อยากลอง ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจํานวน 129 คน คิดเป็ นร้ อยละ
40.2 ในปั จจุบนั ความรักแบบค่อยเป็ นค่อยไปไม่มีอีกแล้ ว ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจํานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5
ความรักไม่จําเป็ นต้ องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ทงั ้ 2 ฝ่ าย ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.4
การมีเพศสัมพันธ์กบั คนรักแสดงถึงความรักแท้ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 169 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.6 ความรักเป็ น
การแสดงถึงความรู้ สกึ ผูกพัน หวงแหน และห่วงใย ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.7 ความรัก
และความใคร่ เป็ นคนละเรื่ องกัน ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.0 คนรักกันต้ องมีรสนิยม บุลิก
ภาพ ระดับสติปัญญาใกล้ เคียงกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยจํานวน 140 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.6
ตารางที่ 3 ค่านิยมเกี่ยวกับคู่ครอง
n=321 S.D.
ระดับ
ค่ านิยมเกี่ยวกับคู่ครอง
ความคิดเห็น
x

1.
2.
3.
4.
5.

การเลือกคูค่ รองที่มีความคล้ ายคลึงกันจะทําให้ ชีวิตคูย่ ืนยาว
การมีคคู่ รองควรมาจากความพึงพอใจกันทังสองฝ่
้
าย
คนรักควรมีการคบหากันในช่วงระยะเวลาหนึง่
รู ปร่ างหน้ าตา ไม่เป็ นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการเลือกคูค่ รอง
การเลือกคูค่ รองควรมาจากความรัก ความเข้ าใจ
950

2.29
2.73
2.64
2.34
2.74

.71
.48
.55
.68
.53

ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
เห็นด้ วย
ไม่แน่ใจ
เห็นด้ วย
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6. ลักษณะบุคลิกภาพของคูร่ ักไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกคูค่ รอง
2.33
.63
ไม่แน่ใจ
7. การมีเพศสัมพันธ์ที่ไปด้ วยกันได้ เป็ นที่สําคัญกว่าการใช้ เวลาคบหาก่อน
1.87
.79
ไม่แน่ใจ
แต่งงาน
8. ฐานะการเงินเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ในการเลือกคูค่ รอง
1.97
.75
ไม่แน่ใจ
9. การเลือกคูค่ รองที่ดี ไม่จําเป็ นต้ องหมายถึงอนาคตที่ดีของครอบครัวด้ วย 2.06
.74
ไม่แน่ใจ
10. การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกันเป็ นสิทธิที่ทกุ คนทําได้
2.05
.81
ไม่แน่ใจ
รวม
2.30
.66
ความคิดเห็นที่มีตอ่ ค่านิยมเกี่ยวกับคูค่ รองโดยรวมไม่แน่ใจ ( x = 2.30) และเมื่อแยกเป็ นรายข้ อจะพบว่า
การเลือกคูค่ รองที่มีความคล้ ายคลึงกันจะทําให้ ชีวิตคูย่ ืนยาว ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.5
การมีคคู่ รองควรมาจากความพึงพอใจกันทังสองฝ่
้
าย ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 244 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.0 คนรัก
ควรมีการคบหากันในช่วงระยะเวลาหนึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.2 รู ปร่ างหน้ าตา ไม่
เป็ นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการเลือกคูค่ รอง ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 149 คน คิดเป็ นร้ อยละ 46.4 การเลือกคูค่ รอง
ควรมาจากความรัก ความเข้ าใจ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 253 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78. ลักษณะบุคลิกภาพของคูร่ ัก
ไม่ใช่ปัจจัยในการเลือกคูค่ รองส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจํานวน 157 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.9 การมีเพศสัมพันธ์ที่ไปด้ วยกัน
ได้ เป็ นที่สําคัญกว่าการใช้ เวลาคบหาก่อนแต่งงาน ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้ วยจํานวน 123 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.3 ฐานะ
การเงินเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ในการเลือกคูค่ รอง ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ จํานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.7 การเลือก
คูค่ รองที่ดี ไม่จําเป็ นต้ องหมายถึงอนาคตที่ดีของครอบครัวด้ วย ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้ อยละ
44.5 การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกันเป็ นสิทธิที่ทกุ คนทําได้ ส่วนใหญ่เห็นด้ วยจํานวน 116 คน คิดเป็ นร้ อยละ
36.1

สรุ ป

ความคิดเห็นของวัยรุ่ นที่มีต่อค่ านิยมความรั ก ประเด็นเห็นด้ วย ได้ แก่ “การอกหัก” จะไม่สร้ างผลกระทบที่
เลวร้ ายกับชีวิตวัยรุ่ นหากมีความเข้ าใจ ความรักแบบหนีตามกันไป เป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ อง การมีความรั กในวัยรุ่ นมิใช่
เรื่ องเสียหายหากไม่ลมุ่ หลงจนเกินไป ความรักในวัยเรี ยนที่เหมาะสม ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน คนรักอาจมาจาก
การเป็ นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก่อน การมีเพศสัมพันธ์ กบั คนรักแสดงถึงความรักแท้ ความรักเป็ นการแสดงถึงความรู้ สึก
ผูกพัน หวงแหน และห่วงใย ความรักและความใคร่ เป็ นคนละเรื่ องกัน ประเด็นไม่เห็นด้ วย ได้ แก่ การยอมมอบกาย
ในซึง่ กันและกันถือเป็ นความไว้ เนื ้อเชื่อทางความรัก รักกันต้ องมีรสนิยม บุลิกภาพ ระดับสติปัญญาใกล้ เคียงกัน
ความคิดเห็นของวัยรุ่ นที่ มีต่อค่ านิ ยมเกี่ยวกับคู่ครอง ประเด็นเห็นด้ วย ได้ แก่ การเลือกคู่ครองที่ มีความ
คล้ ายคลึงกันจะทําให้ ชีวิตคู่ยืนยาว การมีค่คู รองควรมาจากความพึงพอใจกันทังสองฝ่
้
าย คนรักควรมีการคบหากัน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รู ปร่ างหน้ าตา ไม่เป็ นสิ่งสําคัญอันดับแรกในการเลือกคู่ครอง การเลือกคู่ครองควรมาจาก
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ความรัก ความเข้ าใจ การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกันเป็ นสิทธิที่ทุกคนทําได้ ประเด็นไม่เห็นด้ วย ได้ แก่ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไปด้ วยกันได้ เป็ นที่สําคัญกว่าการใช้ เวลาคบหาก่อนแต่งงาน
เปรี ยบเทียบด้ านอายุที่แตกต่างกันไม่ทําให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับความรัก ค่านิยม
เกี่ยวกับคูค่ รอง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เปรี ยบเทียบด้ านเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับความรัก แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนค่านิยมเกี่ยวกับคูค่ รอง พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ทําให้ ความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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