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บทคัดย่อ 

การศกึษาคา่นิยมวยัรุ่นเก่ียวกบัความรัก คูค่รอง กรณีศกึษาวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม มีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือศกึษาค่านิยมของวยัรุ่นเก่ียวกบัความรัก คูค่รอง และเปรียบเทียบคา่นิยมเร่ืองความรัก คูค่รองระหวา่งวยัรุ่นท่ีมี

ช่วงวยัและเพศท่ีแตกตา่งกนั เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่แบบสอบถาม กลุม่ตวัอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวม 321 คน 

 ความคิดเห็นของวยัรุ่นท่ีมีต่อค่านิยมความรัก ประเด็นเห็นด้วย ได้แก่  ความรักในวยัเรียนท่ีเหมาะสม  ไม่

เป็นอปุสรรคต่อการเรียน “การอกหกั”  จะไม่สร้างผลกระทบท่ีเลวร้ายกบัชีวิตวยัรุ่นหากมีความเข้าใจ  คนรักอาจมา

จากการเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันมาก่อน การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักแสดงถึงความรักแท้  ส่วนค่านิยมเก่ียวกับคู่ครอง 

ประเดน็เห็นด้วย ได้แก่ การเลือกคูค่รองท่ีมีความคล้ายคลงึกนัจะทําให้ชีวิตคูยื่นยาว การมีคูค่รองควรมาจากความพึง

พอใจกนัทัง้สองฝ่าย เปรียบเทียบอายุแตกต่างกนัไม่ทําให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัค่านิยมเก่ียวกบัความรัก และคู่ครอง 

แตกตา่งกนั เพศตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคา่นิยมเก่ียวกบัความรักตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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2คาํนํา 

ในสงัคมมนษุย์ไมว่า่จะเป็นชนชาติใด ศาสนาใด สญัชาติใด  คา่นิยมถือเป็นเคร่ืองชีนํ้าในการดําเนินชีวิต

ของบคุคลในสงัคม เป็นสิ่งท่ีสาํคญัของมนษุย์และสถาบนัตา่ง ๆ เพ่ือการกําหนดการดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบ

ทางสงัคม  มีผู้ ให้คา่นิยมไว้หลายรูปแบบด้วยกนั เช่น  คา่นิยม  เป็นแนวทางหรือแนวคิด  เพ่ือให้บคุคลได้เลือกกระทํา

สิ่งใดสิ่งหนึง่   หรือเป็นสิ่งท่ีช่วยให้บคุคลได้สามารถคิด และตดัสินใจในการเลือกกระทําของตน (Kluckhohn, 1961) 

หรือดงัท่ี  อดลุย์  วิเชียรเจริญ (2519)  ได้กลา่วไว้วา่  คา่นิยมมีด้วยกนั  2  ประเภท  ได้แก่  ประเภทแรก  คา่นิยมหลกั

ซึง่เป็นคา่นิยมท่ีมีลกัษณะเฉพาะของสงัคมใดสงัคมหนึง่  ซึง่เม่ือเกิดขึน้แล้ว  มีการวางรากลกึ  ยากท่ีจะมีการ

เปลี่ยนแปลง  สว่นอีกประการหนึง่  ได้แก ่  คา่นิยมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสงัคมซึง่เป็นของท่ีไมค่งทน 

ซึง่คา่นิยม อาจหมายถงึ สิ่งท่ีคนยดึถือเป็นมาตรฐานในการวดัคณุคา่ของสิ่งของต่าง ๆ  หรือหมายถงึสิ่งท่ีเขาเห็นวา่มี

คณุคา่ เขาจงึรัก หวงแหน อยากมีอยากได้ อยากเป็น อยากเป็นเจ้าของ สําหรับวยัรุ่นนัน้  จะมีลกัษณะทางธรรมชาติ

ท่ีแตกตา่งจากวยัอ่ืน อนัจะเป็นปัจจยัในการกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะทางของคา่นิยมให้แก่ตวัวยัรุ่นเอง  กลา่วคือ  

วยัรุ่นทกุคนต้องการความมีพวกพ้อง (Sense of Belonging) ต้องการเป็นท่ียอมรับ (Acceptance) ต้องการเป็นท่ี

รู้จกั (Recognition) ต้องการยอมรับในความเป็นผู้ชาย และผู้หญิงอย่างเตม็ท่ีจากบคุคลอ่ืน ๆ  ในวยัเดียวกนั  ไม่

เพียงแตเ่พศเดียวกนัเท่านัน้  แตจ่ากเพศตรงข้ามด้วยกนั  จงึทําให้วยัรุ่นมกัสนใจในเร่ืองความรัก  และแสวงหาคูค่รอง

อนันําไปสูก่ารแตง่งานในท่ีสดุ  แตท่ัง้นีจ้ะต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีถกูทํานองครองธรรม หรือตามคา่นิยม

ของสงัคมด้วย  การศกึษาวิจยัครัง้นี ้  มุง่ศกึษาคา่นิยมของวยัรุ่นในช่วงวยั  เพศ  ท่ีแตกตา่งเก่ียวกบัความรัก  และ

คูค่รอง เพ่ือทําให้มองเห็นแนวโน้มการดําเนินชีวิตของวยัรุ่นในสว่นท่ีมีความสําคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงในระยะหวั

เลีย้วหวัตอ่ของการเป็นผู้ ใหญ่   ทัง้นี ้  ได้ตระหนกัถงึความสําคญัของวยัรุ่นท่ีมีตอ่การพฒันาประเทศ  ดงันัน้  การ

ศกึษาวิจยัในครัง้นีจ้ะทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ความเข้าใจมมุมองของวยัรุ่น  ทําให้สามารถป้องกนั  สง่เสริมและแก้ไข

ปัญหาได้อย่างตรงเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาค่านิยมของวยัรุ่นเก่ียวกบัความรักและเปรียบเทียบคา่นิยมในเร่ืองความรักระหวา่งวยัรุ่นท่ีมี

อายแุละเพศท่ีแตกตา่งกนั 

2. เพ่ือศกึษาค่านิยมของวยัรุ่นเก่ียวกบัคูค่รองและเปรียบเทียบคา่นิยมในเร่ืองคูค่รองระหวา่งวยัรุ่นท่ีมีอายุ

และเพศท่ีแตกตา่งกนั 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 การวิจยัในครัง้นีมุ้ง่ศกึษา คา่นิยมของวยัรุ่นตอนกลางในวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ระดบัปวช.ชัน้ปีท่ี 1-

3 (อาย ุ16-18 ปี) และวยัรุ่นตอนปลายในวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ระดบัปวส.ชัน้ปีท่ี 1-2 (อาย ุ19-20 ปี) 
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 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ วยัรุ่นตอนกลางในวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ระดบัปวช.ชัน้ปีท่ี 1-3 

(อาย ุ16-18 ปี) และวยัรุ่นตอนปลายในวิทยาลยัเทคนิคสมทุรสงคราม ระดบัปวส.ชัน้ปีท่ี 1-2 (อาย ุ19-20 ปี) โดยแบ่ง

ตามช่วงอายแุละเพศ จํานวน 2,575 คน กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตาราง Krejcie  และ  Morgan  (Krejcie  

and  Morgan.  1970  : 608)  และคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงและแบบบงัเอิญ จํานวนรวม 321 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือทําการศกึษาวิจยัครัง้นีคื้อ แบบสอบถามมาตราประเมินคา่ (Rating Scale) โดยครอบคลมุ

ในด้านคา่นิยมด้านความรัก คู่ครอง จํานวน 23 ข้อ 
 

ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ 

ทฤษฎีและแนวคดิ ข้อความ 

“ความรักแบบลุม่หลงเช่ือวา่ ถ้าตนมีชีวิตปราศจากความรัก ชีวิตของ

ตนก็จะไมมี่คา่อะไรเลย” (Byrne and Clore, อ้างใน Penrood , 1983) 

- การมีความรักในวยัรุ่นไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย หากไม่

ลุม่หลงจนเกินไป 

“ความรัก ถ้าจดัวางให้ถกูต้องและเหมาะสมกบัวยัจะไมมี่อปุสรรคตอ่

การดําเนินชีวิต” (CELO,2546) 

- ความรักในวยัเรียนท่ีเหมาะสม ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่

การเรียน 

ความคล้ายคลงึกนัเป็นองค์ประกอบท่ีทําให้บคุคลชอบพอกนัและมกั

นําไปสูก่ารเป็นเพ่ือนท่ีดีหรือการตดัสินใจท่ีจะสมรสกบับคุลท่ีมีความ

คล้ายคลงึกบัตน  (ธีระพร อวุรรณโณ, 2537) “เคยมีการสํารวจกนัไว้วา่

ทัง้ชายและหญิงสว่นมากตา่งก็เคยหลงเสน่ห์เพ่ือนตวัเอง” 

(CELO,2546) 

- คนรักควรมีการคบหากนัในชว่งระยะเวลาหนึง่ 

- ปัจจบุนัความรักแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปไมมี่อีกแล้ว 

- คนรักอาจจะมาจากการเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัมาก่อน 

- การเลือกคูค่รองท่ีคล้ายคลงึกนัทําให้ชีวิตคูยื่นยาว 

สิ่งแรกท่ีคนสว่นใหญ่ใช้เลือกแฟนหรือคูรั่ก ก็คือความสวยงาม ความ

หลอ่ รูปร่างหน้าตา หน้าท่ี การงานและฐานะ เพราะสิ่งนีคื้อ สิ่งแรกท่ี

คนเราเจอกนั(รูปลกัษณะภายนอก) “ทําไมมนษุย์ชอบคนสวย คนหลอ่

และมีฐานะ” (สกุมล วิภาวีพลกลุ, สมัภาษณ์, 7 ธนัวาคม 2546  ) 

- ลกัษณะบคุลิกภาพของคูรั่กไมใ่ช่ปัจจยัในการเลือก

คูค่รอง 

-รูปร่างหน้าตาไมใ่ช่สิ่งสําคญัแรกในการเลือกคูค่รอง 

- ฐานะการเงินเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการเลือกคูค่รอง 

การท่ีบคุคลจะมีเพศสมัพนัธ์กนัได้นัน้ ต้องมีการจดัพิธีสมรสตาม

ประเพณี ซึง่เป็นพืน้ฐานมาจากจริยธรรมและความเช่ือทางศาสนาของ

สงัคม มีพิธีการสูข่อ และการจดัพิธีการสมรสตามประเพณี บคุคลทัง้

สองถงึจะสามารถมีเพศสมัพนัธ์กนัได้ แตว่ฒันธรรมของชาติตะวนัตก

ในเร่ืองเพศสมัพนัธ์ได้แสดงให้เห็นวา่การมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรัก คือ 

การแสดงความรักแท้ (ประไพพรรณ ภมิูวฒิุ, 2530) 

- การยอมมอบกายใจซึง่กนัและกนัถือเป็นความไว้

เนือ้เช่ือใจทางความรัก 

- เพศสมัพนัธ์ท่ีเข้ากนัได้ เป็นสิ่งสําคญัมากกวา่

ระยะเวลาในการคบหา 

 

ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ (ตอ่) 

ทฤษฎีและแนวคดิ ข้อความ 

 “Sex เป็นปัจจยัอนัดบัหนึง่ในด้านความรักจริงหรือไม”่(ผู้หญิง, 2545) - การมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักแสดงถงึความรักแท้ 
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“การแตง่งานเป็นเสมือนพิธีท่ีบง่บอกให้คนทัว่ไปรับรู้วา่ บคุคล 2 คน 

จะใช้ชีวิตคูร่่วมกนั”(จรีุ โอศิริ, สมัภาษณ์ , 23 ธนัวาคม 2546 อ้างใน  

ศิริพิชญ์) 

การแตง่งานเป็นการอยู่ร่วมกนั ของมนษุย์โดยมีพืน้ฐานมาจากความ

รัก ความเข้าใจท่ีถกูต้องตามประเพณี วฒันธรรม และกฎระเบียบใน

สงัคมนัน้ โดยมีเป้าหมายตา่ง ๆ อาทิเช่น เป็นการเร่ิมต้นของการสร้าง

ครอบครัวและเพ่ือผลิตสมาชิกใหมใ่ห้สงัคมหรือเพ่ือกําเนิดบตุร 

(เสถียร โกเศศ , 2532) 

- การแตง่งานควรกระทําให้ถกูต้อคบั 

งตามแบบแผนและกฎหมายในสงัคม 

- พิธีการแตง่งานเป็นสิ่งสําคญัสําหรับการแตง่งาน 

- การแตง่งานจะเกิดขึน้หรือไมเ่กิดก็ได้ไมจํ่าเป็นต้องมี

ผู้ อ่ืนรับรู้ 

- การแตง่งานเป็นเสมือนเคร่ืองชีค้วามมัน่คง ของ

ครอบครัวและบตุรในอนาคต 

- การแตง่งานไมส่ามารถสร้างความมัน่คงในชีวิตได้ 

- การแตง่งานไมค่วรเน้นเร่ืองบตุรสืบสกลุนกั 

การเลือกคูค่รอง หมายถงึ การท่ีหนุ่มสาวตดัสินใจเลือกบคุคลท่ีตน

พอใจมากท่ีสดุมาเป็นคูส่มรสเพ่ือสร้างครอบครัวใหมข่องตน 

(รัชนีกร เศรษฐโส, 2519) 

“ความรักแท้ย่อมจะเกิดขึน้ไมไ่ด้จากคน ๆ เดียวแตค่วามรักจะต้องเป็น

ความรู้สกึร่วมกนัของทัง้สองฝ่าย และการพิจารณาท่ีสําคญัประการ

หนึง่ของการตดัสินใจท่ีใช้ชีวิตร่วมกนัของคูรั่ก คือ ความรัก ความ

เข้าใจ (Hendrick , 1995) 

- การแตง่งานท่ีดีควรมาจากความรัก ความเข้าใจและ

การยินยอมทัง้ 2 ฝ่าย 

- ความรักแท้ไมไ่ด้มีในช่วงวยัรุ่น เป็นเพียงแค่

ความรู้สกึอยากลอง 

- การมีคูค่รองควรมาจากความพงึพอใจกนัทัง้สองฝ่าย 

- การเลือกคูค่รองควรมาจากความรักความเข้าใจ 

“สว่นใหญ่การท่ีผู้ชายทํางานหนกัทกุวนั ก็เพ่ือสร้างอนาคตท่ีดีของ

ครอบครัว” (ณพสิทธ์ิ  เท่ียงธรรม, สมัภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2546 

อ้างในศิริพิชญ์ ) 

- การเลือกคูค่รองท่ีดี ไมจํ่าเป็นต้องหมายถงึอนาคตท่ี

ดีของครอบครัวด้วย 

สงัคมไทยได้รับวฒันธรรมตะวนัตกในเร่ืองการอยู่ก่อนการสมรส ผ่าน

สื่อตา่ง ๆ ทําให้วยัรุ่นไทยสว่นใหญ่เปลี่ยนเจตคติเดิมไป ควบคูก่บัการ

มีความเช่ือทางสงัคม (Jersild 1963 อ้างถงึใน อมรรัตน์  เศวตนนัท์, 

2529)“ การแตง่งานจะต้องเกิดขึน้จากความถกูต้อง และความ

เหมาะสมจากหลายปัจจยั อารยธรรมตะวนัตก ได้สร้างความไม่

เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย” (ผู้หญิง , 2545) 

- การอยู่ก่อนแตง่เป็นสิ่งท่ีทนัสมยัของวยัรุ่นปัจจบุนั 

- ความรักแบบหนีตามกนัไป เป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง 

ตารางที่ 1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีใช้ในการสร้างเคร่ืองมือ (ตอ่) 

ทฤษฎีและแนวคดิ ข้อความ 

เม่ือสญูเสียความรักจงึเป็นการสญูเสียภาพท่ีสร้างขึน้ ความเศร้าเสียใจ

มากกวา่ระดบัท่ีเป็นจริง เม่ือเกิดอาการอกหกัวยัรุ่นอาจโศกเศร้า

อารมณ์แปรปรวนสร้างปัญหาตา่ง ๆ ได้ (Hurlock, 1973)  

“การสญูเสียความรักหรือท่ีเรียกวา่ การอกหกันัน้ ก่อให้เกิดการ

- “การอกหกั” จะไมส่ร้างผลกระทบท่ีเลวร้ายกบัชีวิต

วยัรุ่นหากมีความเข้าใจ 
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เปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นอย่างมากตอ่วยัรุ่น”(วิทยา นาควชัระ, 2547) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามมาตราประเมินคา่ (Rating Scale) เพ่ือวดัคา่นิยมด้านความรัก จํานวน 

13 ข้อ ด้านคูค่รองจํานวน 10 ข้อ เป็นคําถามเชิงบวกและเชิงลบ โดยในแตล่ะข้อนัน้จดัให้คะแนนดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนน 

คาํถามเชงิบวก คาํถามเชงิลบ 

 เห็นด้วย   = 3  คะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย  = 2  คะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วยอย่างมาก = 1  คะแนน 

 เห็นด้วยอย่างมาก = 1  คะแนน 

 เห็นด้วย   = 2  คะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย  = 3  คะแนน 
 

การแปลผล คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 2.50 – 3.00 หมายถงึ อยู่ในระดบัเห็นด้วย 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถงึ อยู่ในระดบัไมแ่น่ใจ 

  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถงึ อยู่ในระดบัไมเ่หน็ด้วย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ ตามขัน้ตอนดงันี ้

 1. หาคา่สถิติพืน้ฐานของสภาพทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. ทดสอบความแตกตา่งคา่เฉลี่ยของคะแนนคา่นิยมของวยัรุ่น ระหวา่งวยัรุ่นตอนต้น และวยัรุ่นตอนกลาง 

(จําแนกตามระดบัการศกึษาปวช. และปวส.) เป็นรายข้อ โดยใช้ t-test ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ .05 

 3. วิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ระหวา่งตวัแปร

อาย ุ 

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 
 

ข้อมลูทัว่ไปสว่นใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 50.2 อายรุะหวา่ง 15-18 ปี ร้อยละ 57.6 การศกึษาระดบัปวช. 

ร้อยละ 51.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้อยละ 11.8 และสถานภาพโสด ร้อยละ 96.3  

ตารางที่ 2 คา่นิยมเก่ียวกบัความรัก 

ค่านิยมเก่ียวกับความรัก 
n=321 S.D. ระดับ 

ความคดิเหน็ x  
1. “การอกหกั”จะไมส่ร้างผลกระทบท่ีเลวร้ายกบัชีวิตวยัรุ่นหากมีความเข้าใจ 2.67 .57 เห็นด้วย 

2. ความรักแบบหนีตามกนัไป  เป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้อง 2.64 .61 เห็นด้วย 

3. การมีความรักในวยัรุ่นมิใช่เร่ืองเสียหายหากไมลุ่ม่หลงจนเกินไป 2.66 .60 เห็นด้วย 

4. ความรักในวยัเรียนท่ีเหมาะสม  ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การเรียน 2.56 .59 เห็นด้วย 

5. คนรักอาจมาจากการเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัมาก่อน 2.42 .68 ไมแ่น่ใจ 
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6. การยอมมอบกายในซึง่กนัและกนัถือเป็นความไว้เนือ้เช่ือทางความรัก 1.81 .81 ไมแ่น่ใจ 

7. ความรักแท้ไมมี่ในช่วงวยัรุ่น  เป็นเพียงแคค่วามรู้สกึอยากลอง 2.04 .77 ไมแ่น่ใจ 

8. ในปัจจบุนัความรักแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปไมมี่อีกแล้ว 2.14 .72 ไมแ่น่ใจ 

9. ความรักไมจํ่าเป็นต้องอยู่ในสายตาของผู้ ใหญ่ทัง้  2  ฝ่าย 1.85 .76 ไมแ่น่ใจ 

10. การมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักแสดงถงึความรักแท้ 1.66 .77 ไมแ่น่ใจ 

11. ความรักเป็นการแสดงถงึความรู้สกึผกูพนั หวงแหน และห่วงใย 2.60 .58 เห็นด้วย 

12. ความรักและความใคร่เป็นคนละเร่ืองกนั 2.55 .62 เห็นด้วย 

13. คนรักกนัต้องมีรสนิยม บลุิกภาพ ระดบัสติปัญญาใกล้เคียงกนั 1.88 .79 ไมแ่น่ใจ 

รวม 2.26 .86  

ความคิดเห็นท่ีมีต่อค่านิยมความรักโดยรวมไม่แน่ใจ ( x = 2.26) และเม่ือแยกเป็นรายข้อจะพบว่า “การอก

หกั”  จะไมส่ร้างผลกระทบท่ีเลวร้ายกบัชีวิตวยัรุ่นหากมีความเข้าใจ  สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 

72.6 ความรักแบบหนีตามกนัไป  เป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7 การมี

ความรักในวยัรุ่นมิใช่เร่ืองเสียหายหากไม่ลุ่มหลงจนเกินไป  ส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 

ความรักในวยัเรียนท่ีเหมาะสม  ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 

คนรักอาจมาจากการเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันมาก่อน ส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 การยอม

มอบกายในซึง่กันและกันถือเป็นความไว้เนือ้เช่ือทางความรัก ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยจํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.2 ความรักแท้ไมมี่ในช่วงวยัรุ่น  เป็นเพียงแคค่วามรู้สกึอยากลอง สว่นใหญ่ไมแ่น่ใจจํานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.2  ในปัจจุบนัความรักแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่มีอีกแล้ว   ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจจํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 

ความรักไม่จําเป็นต้องอยู่ในสายตาของผู้ ใหญ่ทัง้  2  ฝ่าย  ส่วนใหญ่ไม่แน่ใจ จํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4  

การมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักแสดงถงึความรักแท้  ส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ความรักเป็น

การแสดงถงึความรู้สกึผูกพนั หวงแหน และห่วงใย  ส่วนใหญ่เห็นด้วยจํานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ความรัก

และความใคร่เป็นคนละเร่ืองกนั  สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 คนรักกนัต้องมีรสนิยม บุลิก

ภาพ ระดบัสติปัญญาใกล้เคียงกนัสว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 43.6  

ตารางที่ 3 คา่นิยมเก่ียวกบัคู่ครอง   

ค่านิยมเก่ียวกับคู่ครอง 
n=321 S.D. ระดับ 

ความคดิเหน็ x  
1. การเลือกคูค่รองท่ีมีความคล้ายคลงึกนัจะทําให้ชีวิตคูยื่นยาว 2.29 .71 ไมแ่น่ใจ 

2. การมีคูค่รองควรมาจากความพงึพอใจกนัทัง้สองฝ่าย 2.73 .48 เห็นด้วย 

3. คนรักควรมีการคบหากนัในช่วงระยะเวลาหนึง่ 2.64 .55 เห็นด้วย 

4. รูปร่างหน้าตา  ไมเ่ป็นสิ่งสําคญัอนัดบัแรกในการเลือกคูค่รอง 2.34 .68 ไมแ่น่ใจ 

5. การเลือกคูค่รองควรมาจากความรัก  ความเข้าใจ 2.74 .53 เห็นด้วย 
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6. ลกัษณะบคุลิกภาพของคูรั่กไมใ่ช่ปัจจยัในการเลือกคูค่รอง 2.33 .63 ไมแ่น่ใจ 

7. การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไปด้วยกนัได้เป็นท่ีสําคญักวา่การใช้เวลาคบหาก่อน

แตง่งาน 

1.87 .79 ไมแ่น่ใจ 

 

8. ฐานะการเงินเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการเลือกคูค่รอง 1.97 .75 ไมแ่น่ใจ 

9. การเลือกคูค่รองท่ีดี  ไมจํ่าเป็นต้องหมายถงึอนาคตท่ีดีของครอบครัวด้วย 2.06 .74 ไมแ่น่ใจ 

10. การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกนัเป็นสิทธิท่ีทกุคนทําได้ 2.05 .81 ไมแ่น่ใจ 

รวม 2.30 .66  

ความคิดเห็นท่ีมีตอ่คา่นิยมเก่ียวกบัคูค่รองโดยรวมไมแ่น่ใจ ( x = 2.30) และเม่ือแยกเป็นรายข้อจะพบวา่ 

การเลือกคูค่รองท่ีมีความคล้ายคลงึกนัจะทําให้ชีวิตคูยื่นยาว สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 

การมีคูค่รองควรมาจากความพงึพอใจกนัทัง้สองฝ่าย สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 244 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 คนรัก

ควรมีการคบหากนัในช่วงระยะเวลาหนึง่ สว่นใหญ่เหน็ด้วยจํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 รูปร่างหน้าตา  ไม่

เป็นสิ่งสําคญัอนัดบัแรกในการเลือกคูค่รอง  สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 การเลือกคูค่รอง

ควรมาจากความรัก  ความเข้าใจ  สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 78. ลกัษณะบคุลิกภาพของคูรั่ก

ไมใ่ช่ปัจจยัในการเลือกคูค่รองสว่นใหญ่ไมแ่น่ใจจํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9  การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไปด้วยกนั

ได้เป็นท่ีสําคญักวา่การใช้เวลาคบหาก่อนแตง่งาน สว่นใหญ่ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 ฐานะ

การเงินเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุในการเลือกคูค่รอง สว่นใหญ่ไมแ่น่ใจ จํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7 การเลือก

คูค่รองท่ีดี  ไมจํ่าเป็นต้องหมายถงึอนาคตท่ีดีของครอบครัวด้วย สว่นใหญ่ไมแ่น่ใจ จํานวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 

44.5 การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกนัเป็นสิทธิท่ีทกุคนทําได้ สว่นใหญ่เห็นด้วยจํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.1  

 

สรุป 

ความคิดเห็นของวยัรุ่นท่ีมีต่อค่านิยมความรัก ประเด็นเห็นด้วย ได้แก่  “การอกหกั”  จะไม่สร้างผลกระทบท่ี

เลวร้ายกับชีวิตวยัรุ่นหากมีความเข้าใจ  ความรักแบบหนีตามกนัไป  เป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง การมีความรักในวยัรุ่นมิใช่

เร่ืองเสียหายหากไมลุ่ม่หลงจนเกินไป  ความรักในวยัเรียนท่ีเหมาะสม  ไม่เป็นอปุสรรคต่อการเรียน คนรักอาจมาจาก

การเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกนัมาก่อน การมีเพศสมัพนัธ์กบัคนรักแสดงถึงความรักแท้  ความรักเป็นการแสดงถึงความรู้สึก

ผกูพนั หวงแหน และห่วงใย  ความรักและความใคร่เป็นคนละเร่ืองกนั  ประเด็นไม่เห็นด้วย ได้แก่ การยอมมอบกาย

ในซึง่กนัและกนัถือเป็นความไว้เนือ้เช่ือทางความรัก รักกนัต้องมีรสนิยม บลุิกภาพ ระดบัสติปัญญาใกล้เคียงกนั  

ความคิดเห็นของวยัรุ่นท่ีมีต่อค่านิยมเก่ียวกับคู่ครอง ประเด็นเห็นด้วย ได้แก่ การเลือกคู่ครองท่ีมีความ

คล้ายคลงึกนัจะทําให้ชีวิตคู่ยืนยาว การมีคู่ครองควรมาจากความพึงพอใจกนัทัง้สองฝ่าย คนรักควรมีการคบหากนั

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รูปร่างหน้าตา  ไม่เป็นสิ่งสําคญัอนัดบัแรกในการเลือกคู่ครอง  การเลือกคู่ครองควรมาจาก
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ความรัก  ความเข้าใจ  การมีแฟนหลายคนในเวลาเดียวกนัเป็นสิทธิท่ีทุกคนทําได้ ประเด็นไม่เห็นด้วย  ได้แก่ การมี

เพศสมัพนัธ์ท่ีไปด้วยกนัได้เป็นท่ีสําคญักวา่การใช้เวลาคบหาก่อนแตง่งาน  

เปรียบเทียบด้านอายท่ีุแตกตา่งกนัไมทํ่าให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัคา่นิยมเก่ียวกบัความรัก คา่นิยม

เก่ียวกบัคูค่รอง แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  

เปรียบเทียบด้านเพศท่ีแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคา่นิยมเก่ียวกบัความรัก แตกตา่งอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคา่นิยมเก่ียวกบัคูค่รอง พบวา่ เพศท่ีแตกตา่งกนัไมทํ่าให้ความคิดเห็นแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 
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