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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน

สมัพันธ์ของวยัรุ่น และ 2) ศึกษาระดับสมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวัยรุ่น  การวิจัยครัง้นี ้
แบง่เป็น 2 ระยะ ระยะที่หนึง่การศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ผู้วิจยัด าเนินการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน เพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั  และ
น ามาใช้เก็บข้อมูลกับนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาเขตที่  1 ด้วย
วิธีการสุ่มหลายขัน้ตอน ระยะที่สองการศึกษาระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์  ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามที่ผา่นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัมาใช้เก็บข้อมลู ศึกษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์กบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาเขตที่  2 ด้วยวิธีการ
สุม่หลายขัน้ตอน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม มีลกัษณะแบบวดัประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่อ านาจ
จ าแนกโดยภาพรวมอยู่ระหว่าง  0.24-0.57 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั โดยมีการประมาณคา่พารามิเตอร์ 
โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สงูสุด  ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลการวดัองค์ประกอบสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น  ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ตามแนวคิดของมอนเทมายอร์  (Montemayor) 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  5 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ  ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม ไ ว้ ว า ง ใ จ  ค ว า ม ส นิ ท ส น ม  ค ว า ม ใ ก ล้ ชิ ด 
ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก  และการสื่อสารมีค่าความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
(x2=1.27,df=2,p=.53,GFI=1.00,AGFI=0.99,CFI=1.00,RMSEA=0.00,SRMR=0.01) มี ค่ า น ้ า ห นั ก
องค์ประกอบมาตรฐานระหวา่ง 0.35-0.87 มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) ระดบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสนิทสนมมีระดบั
มากที่สดุ รองลงมาคือด้านความใกล้ชิด ถดัมาคือด้านความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก ด้านการสื่อสาร ส่วน
ด้านความไว้วางใจมีระดบัปานกลาง 
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The purposes of this research are as follow: 1) to study the factors of interpersonal 

connectedness among teenagers; 2) to study the levels of interpersonal connectedness 
among teenagers. 1st one is conducted by interviewing 5 experts in interpersonal relationships. The 
information compiled to create a questionnaire for confirmation factor analysis and used to collect 
data with students at the lower secondary school under the authority of the Office of Educational 
Service Area One, with the multistage random sampling. The second part was confirmed with the 
questionnaire. This study examined the level of interpersonal connectedness with students at lower 
secondary schools in the Office of Educational Service Area Two with multistage random sampling. 
This research used the Five level Likert-style questionnaire with the power of discrimination between 
0.24-0.57 and a reliability of 0.88. The statistics used for data analysis, based on statistics, the mean, 
standard deviation and confirmatory factor analysis with parameter estimation and using the 
maximum likelihood. The results revealed that (1) The model for measuring interpersonal 
connectedness among the youths which the researcher applied to follow the concept 
of Montemayor, consisting of five elements, namely Trust, Intimacy, Closeness, 
Relative positive affect and Communication. With values in harmony with empirical data 
(x2=1.27,df=2,p=.53,GFI=1.00,AGFI=0.99,CFI=1.00,RMSEA=0.00,SRMR=0.01) with standard weight 
values between 0.35-0.87 with statistically significant level of .01;(2) The study and the level of 
interpersonal connectedness among teenagers showed the overall mean score at a high level. When 
considering each factor, it was found that the Intimacy had a highest mean score, followed by 
Closeness, Relative positive affect and the Communication. The factor of Trust had a mid level mean 
score.  
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ใต้อิทธิพลของความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนตัง้แต่แรกเกิดจนกระทั่ง

วาระสุดท้ายของชีวิต มนุษย์นับได้ว่าเป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถหลบเล่ียงขาดความสมัพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน ๆ ได้ แม้ว่าบุคคลนัน้จะหลบหลีกจากสงัคมไปชัว่คราว บุคคลนัน้ก็ยงัตกอยู่ใต้อิทธิพล
ของความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในแนวคิดนึกและการกระท าประจ าวนัของเขา (ศรีเรือน แก้วกงัวาล
, 2554, p. 76) อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์กับบุคลอ่ืนแล้ว มนุษย์ยัง
ต้องการความรู้สึกได้รับการยอมรับ เข้าถึง เช่ือมโยง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์กับ
บุคคลในสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ (Chartered Management Institute, 2012;citing Maslow, 1943) 
ภาวะของการรู้สึกเช่ือมโยงและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนนี ้มอนเทมายอร์ 
(Montemayor) ได้อธิบายไว้ว่า คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ท่ีมีความลึกซึง้ละเอียดอ่อน ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความ
ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสาร (Montemayor, R. Adams, & P. 
Gullotta, 1994) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพัน ธ์ 
(Interpersonal connectedness) กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationship) 
จะพบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลนัน้เป็นเพียงรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในลกัษณะ
ผิวเผิน ขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์เป็นรูปแบบการปฏิสมัพนัธ์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการทางอารมณ์ความรู้สกึเป็นส าคญั อนัเป็นผลให้เกิดความรู้สึกผอ่นคลาย ลดความตงึ
เครียดจากชีวิตประจ าวัน ไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนแปลกแยกผิดท่ีผิดทาง (Baumeister & Leary, 
1995, p. 497) การท่ีบคุคลมีสายสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในลกัษณะท่ีได้รับการยอมรับ รู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งกบัผู้ อ่ืนสม ่าเสมอ เป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพจิตท่ีดี ปอ้งกนัแนวโน้มของการป่วยเป็น
โรคทางจิตเวชและความเส่ียงจากความคิดและพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย (Daniel & Goldston, 
2012) เป็นการช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของบคุคล สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์สขุภาพจิตแห่งชาต ิ
20 ปี ท่ีส่งเสริมให้คนไทยมีปัญญา อารมณ์ดี มีความสขุ อนัเป็นจดุเร่ิมต้นของการพฒันาบคุคลให้
เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพในสงัคม (กรมสขุภาพจิต, 2560b) 

การให้ความหมายสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพัน ธ์  ( Interpersonal 
connectedness) มีนักวิชาการหรือนักทฤษฎีได้กล่าวถึงไว้ไม่มากนกั จากการศึกษาจากทฤษฎี
ดัง้เดิมและงานวิจยัท่ีใกล้เคียงกันสามารถอธิบายความหมายสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
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สมัพันธ์ในเบือ้งต้นได้หลายรูปแบบ อาทิ วานเบลและคนอ่ืน ๆ (Vanbel, Ijsselsteijn, & de Kort, 
2008) ได้อธิบายว่าคือรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเป็นความรู้สึกใกล้ชิดผกูพนั อนัเกิดจากความส าเร็จ
ในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม ใกล้เคียงกันกับการให้ความหมายของทับเบิร์ท (Tubbert, 
2016) ท่ีกล่าวว่าเป็นความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้จากการท างานร่วมกันภายใต้สถานการณ์กดดัน
ยากล าบาก โดยอาศยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดความไว้วางใจ พึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัทัง้ทางสภาพร่างกายและจิตใจ ขณะท่ีพินเนลและลอง (Pinel & Long, 2006) อธิบายว่า
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นเร่ืองของความรู้สึกเช่ือมโยงเข้าถึงซึ่งกันและกันผ่านการแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีคูป่ฏิสมัพนัธ์ต่างก็รู้สึกถึงความคล้ายคลึงหรือเหมือนกนักับประสบการณ์เดิมของ
ตน ท าให้ผู้แบง่ปันประสบการณ์ไม่รู้สกึว่าตนโดดเดี่ยว มีคนท่ีสามารถเข้าใจสิ่งท่ีตนเป็น สว่นโคพา
ล่า-ซิปเล่ย์และคนอ่ืน ๆ (Kopala-Sibley & al, 2013) ได้กล่าวไว้แตกตา่งและมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 
คือ สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์เป็นรูปแบบของการปรับตวัเพ่ือหวงัการพึ่งพา โดย
บุคคลรับรู้ถึงบทบาทของคู่ปฏิสมัพนัธ์ว่ามีอิทธิพลกับตนเช่นไรแล้วจึงเลือกแสดงพฤติกรรมท่ีจะ
เอือ้ให้คู่ปฏิสัมพันธ์สนองต่อความปรารถนาของตน เป็นต้น ในต่างประเทศนัน้ มอนเทมายอร์ 
(Montemayor et al., 1994, pp. 20-25) ได้ศกึษาเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์
และก าหนดองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ประกอบด้วย 1) ความ
ไว้วางใจ (Trust) คือ คณุลกัษณะเชิงความสมัพนัธ์ของวยัรุ่นท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึของบคุคลท่ีมี
ตอ่คนอ่ืน 2) ความสนิทสนม (Intimacy) คือ คณุลกัษณะของความรู้สกึและความคดิของบคุคลท่ีมี
ลกัษณะพิเศษตอ่บคุคลอ่ืน ตอบสนองในการยอมรับ เข้าใจความรู้สกึ และพงึพอใจในสมัพนัธภาพ 
3) ความใกล้ชิด (Closeness) คือ ระดับของอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
พึง่พาซึ่งกนัและกนั หรือมีอิทธิพลร่วมกนั 4) ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive 
affect) คือ ลักษณะการรับรู้ของบุคคลต่อสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีในเร่ืองความสัมพันธ์ 5) การ
ส่ือสาร (Communication) คือ วิธีส าหรับการแลกเปล่ียนข้อมูลในกลุ่มเพ่ือน ทัง้นีว้ิธีการส่ือสาร
ดงักลา่วจะชว่ยสง่เสริมความสมัพนัธ์  

จากท่ีกล่าวไปในข้างต้นจะเห็นได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ มี
ลกัษณะท่ีเก่ียวข้อง เกือ้กูล ตอบสนองทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก จากบุคคลท่ีปฏิสมัพันธ์ หรือ
กล่าวอีกลักษณะหนึ่งได้ว่าเป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ท่ีมีการปรับตัวเพ่ือเน้นการตอบสนอง
อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก มีนักวิจัยและนักจิตวิทยาได้ศึกษาเร่ืองท่ีคล้ายคลึงกับลักษณะ
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว ซึ่งผู้วิจยัได้น ามาใช้ในการอธิบายถึงความส าคญัของสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ อาทิ วาร์ก้าและครูเอเกอร์ (Varga & Krueger, 2013, p. 272) กล่าวว่า 
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การศกึษาเร่ืองภาวะซมึเศร้านัน้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเข้าใจเร่ืองของความสมัพนัธ์ให้ดีเสียก่อน การ
เข้าใจกลไกของความสัมพันธ์จะช่วยให้เข้าใจกลไกการท างานของโรคซึมเศร้ าด้วยเช่นกัน 
ใกล้เคียงกับงานของลันดี ้(Lundy & Drouin, 2016) ท่ีศึกษาเร่ืองโรคกังวลต่อการเข้าสังคม 
(Social anxiety) โดยเธอมองว่าการเข้าใจเร่ืองความสัมพันธ์โดยเฉพาะวิธีการส่ือสารจะท าให้
เข้าใจอาการของโรคดงักล่าวได้ดีขึน้ ส่วนโคพาล่า-ซิปเล่ย์ (Kopala-Sibley & al, 2013) กล่าวว่า 
การเข้าใจรูปแบบความสมัพนัธ์จะช่วยให้เข้าใจการปรับตวัเข้ากบัสงัคมซึ่งเป็นผลดีตอ่สขุภาพจิต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทับเบิร์ท (Tubbert, 2016) ท่ีกล่าวถึงการเข้าใจกลไกสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ว่าเป็นปัจจยัท่ีเอือ้ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ 
โดยภาพรวมจึงกล่าวได้ว่า แม้จะไม่มีนกัวิจยัหรือนกัจิตวิทยาท่ีศึกษาประโยชน์ของสมัพันธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์โดยตรง แตโ่ดยภาพรวมแล้วเร่ืองของความสมัพนัธ์นัน้เป็นสิ่งส าคญั 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรจะศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ และยิ่งสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพันธ์เป็นสิ่งท่ีเกือ้กูลตอบสนองต่อความรู้สึกทางอารมณ์เป็นหลกั สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
เชิงสานสมัพนัธ์จงึเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่ชีวิตของบคุคล สามารถชว่ยลดแนวโน้มของการเจ็บป่วยเป็น
โรคทางจิตเวชและยงัช่วยในเร่ืองการผ่อนคลายความวิตกกังวล ช่วยให้เกิดการปรับตวัต่อสภาพ
สงัคมท่ีตนอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการปรับตวัหรือการหวงัพึ่งพาคนอ่ืนเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลาในการ
เรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมเมืองท่ีมีความหลากหลายซบัซ้อน เบ็นฟิลด์ (Benfield, 1958) 
ได้อธิบายเร่ืองฐานแนวคิดของคนเมืองและคนชนบทท่ีมีตอ่เร่ืองคา่นิยมว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความ
แตกตา่งกนัของสงัคมการผลิตท่ีบคุคลนัน้ ๆ เติบโตมา กล่าวคือ ในฐานการผลิตแบบสงัคมชนบท
อาจมีแนวคิดในลักษณะของความเป็นกันเองฉันท์ พ่ี น้อง ช่วยเหลือเกื อ้กูลแบ่งปัน ไม่
ทะเยอทะยานมุ่งความก้าวหน้า ขณะท่ีฐานการผลิตแบบสังคมเมืองมีลักษณะสงวนความเป็น
ส่วนตวั แข่งขันเพ่ือความก้าวหน้า ถือตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน เม่ือบุคคลท่ีมาจากสังคมการผลิตท่ี
แตกตา่งมาปะทะกนับนเวทีสงัคมเมืองอย่างเช่นเมืองหลวงของประเทศ จึงเกิดความหลากหลาย
ของความคิดความรู้สึกท่ีมีต่อการตดัสินเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งความแตกต่างนีส้่งผลต่อการสร้าง
สัมพันธภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการสร้างความไว้วางใจ (Glaeser, Laibson, 
Scheinkman, & Soutter, 2000, August) อันเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ นอกเหนือจากนีก้ารเข้ามาของเทคโนโลยีในสงัคมเมืองมีความเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart phone) หรือ ไอ
แพด (Ipad) ท่ีก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “สังคมก้มหน้า” หรือรู้จักกันในช่ือ Social ignore ส่งผล
กระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในระดบัต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสงัคมระดบัครอบครัว แวดวง
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เพ่ือนฝงู หรือแม้กระทัง่สงัคมในท่ีท างาน จากการส ารวจมมุมองของประชาชนทัว่ประเทศของกรม
พฒันาสงัคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ร่วมกบัสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) พบวา่ สงัคมก้มหน้าท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีไม่ลงรอยหรือมี
ปฏิสมัพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลงคิดเป็นร้อยละ 51.16 และมีประชาชนท่ีคิดว่าตนเข้าข่ายอยู่ใน
กลุ่มสังคมก้มหน้าถึงร้อยละ 59.35 จากประชากรทั่วประเทศ (NIDA Poll, 2559) จนท าให้ขาด
ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปรากฏการณ์ดงักล่าวนีส้่งผลให้สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์มีความเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัวยัรุ่นในยคุนี ้

ในช่วงวยัรุ่นนัน้เป็นวยัแห่งการเปล่ียนแปลง เป็นช่วงรอยต่อการเปล่ียนผ่านระหว่างวยั
เด็กสู่วยัผู้ ใหญ่ (อสุา สทุธิสาคร, 2559) วยัรุ่นจ านวนมากต่างพบเจอกบัสถานการณ์และปัญหาท่ี
หลากหลาย สภาพจิตใจและอารมณ์มีความอ่อนไหวเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวยัแรก
รุ่นเป็นวยัท่ีอิทธิพลของครอบครัวเร่ิมลดลง และเพ่ือนฝงูมีอิทธิพลตอ่ชีวิตจิตใจของวยัรุ่นมากเป็น
อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามด้วยสภาพการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีเข้ามา ถือเป็นปัญหาใหม่ส าหรับในวยั
นี ้เน่ืองด้วยยงัอ่อนประสบการณ์และข้อจ ากัดทางสติปัญญา วยัรุ่นในช่วงนีอ้าจได้คิด ตดัสินใจ 
และยึดถือปฏิบตัิในสิ่งท่ีผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมเมืองซบัซ้อนท่ีมีความหลากหลาย
ของผู้คนและการเข้ามาของเทคโนโลยีตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต การสร้างประสบการณ์ในการ
มีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือนเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลาซึ่งขัดกับธรรมชาติของวยัรุ่นท่ีมี
อารมณ์ร้อน (จตพุร ลิม้มัน่จริง, 2549, p. 89) ช่วงวยัรุ่นถือเป็นวยัแห่งการเก็บเก่ียวประสบการณ์ 
สร้างแบบแผนการรับรู้ก่อนก้าวเข้าสูว่ยัผู้ ใหญ่ เร่ืองความสมัพนัธ์เองก็เป็นสิ่งส าคญัท่ีชว่ยขดัเกลา
จิตใจให้มีความอ่อนโยนไม่หยาบกระด้าง ทัง้ ซลัลิแวน (Sullivan) มาสโลว์ (Maslow) และอีริคสนั 
(Erikson) ต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกันว่าความสมัพนัธ์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์  โดย ซลัลิ
แวน (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2554;อ้างอิงจาก Sullivan, 1953) ได้เน้นย า้อย่างยิ่งถึงความส าคญัใน
การเรียนรู้เร่ืองการสร้างสัมพันธภาพของช่วงวัยนีว้่าเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาต่อยอดสู่
ความสมัพนัธ์ลกัษณะอ่ืน ๆ ในอนาคต แตห่ากวยัรุ่นได้เก็บเก่ียวประสบการณ์อย่างผิด ๆ หรือขาด
ทกัษะในเร่ืองการสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนนอกครัวเรือน อาจส่งผลให้เติบโตขึน้เป็นบคุคลผู้
ล้มเหลวในการสร้างสัมพันธภาพ เก็บตวั และอาจต้องอยู่อย่างโดดเดียวแต่เพียงล าพัง ซึ่งเร่ือง
ดงักล่าวไม่ใช่ผลดีตอ่สขุภาพจิตนกั แม้ว่าสงัคมเมืองในยคุสงัคมก้มหน้า วยัรุ่นสมยัใหม่สามารถ
เรียนรู้ทกัษะการสร้างสมัพันธภาพในเครือข่ายสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ มาทดแทนได้ แต่
สัมพันธภาพท่ีเกิดขึน้มานัน้ เป็นสิ่งท่ี มีความฉาบฉวยและอาจขาดซึ่งคุณภาพ อีกทัง้ยัง
เปล่ียนแปลงได้ง่าย ไม่ยัง้ยืนถาวร วัยรุ่นในช่วงนีอ้าจได้หลงผิดกับการพยายามรักษาไว้ซึ่ง
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ความสมัพนัธ์ท่ีไม่มัน่คงและขาดคณุภาพ หรือกล่าวคือเกิดการเสพติดความสมัพนัธ์ในโลกเสมือน 
(Cyber-relationship addiction) (Kuss & Griffths, 2011) ก่อให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเป็นปัญหาต่อ
สงัคมตามมาภายหลงัดงัท่ีเป็นข่าวอยู่บ่อยครัง้ เช่น กรณีวยัรุ่นหญิงถูกหลอกไปมีเพศสมัพนัธ์กับ
คนแปลกหน้าท่ีพดูคยุและรู้สกึผกูพนัผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์/ชมุชนออนไลน์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามหากจะสรุปเลยว่าการท่ีผู้ คนสมัยใหม่โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเติบโตมาจาก
ครอบครัวท่ีมีความหลากหลายในยุคสังคมก้มหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขาดทักษะในการสร้าง
สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้องเสียทีเดียวนกั วยัรุ่นในยุคปัจจุบนัได้ฝึกฝนพัฒนา
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในโลกเสมือน (Virtual interpersonal relationship) 
และอาจสามารถพฒันาต่อยอดจนเกิดเป็นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ทัง้ในโลก
เสมือนและในชีวิตจริงได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามรูปแบบความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้มาจากการฝึกฝนผา่นโลก
เสมือนก็ยังมีความแตกต่างจากความสัมพันธ์ในชีวิตจริง ด้วยเหตุเพราะช่องทางของการ
ปฏิสัมพันธ์นัน้มีความแตกต่างกัน การสร้างความสัมพันธ์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์/ชุมชน
ออนไลน์ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ง่ายเพราะการท างานของสมองจะหลัง่สารเคมีท่ีสร้างความพึงพอใจ
ออกมาเม่ือพบเจอกบัสถานการณ์การณ์ท่ีคุ้นเคย/เคยชิน หรือดไูม่มีพิษมีภยัอะไรวา่เป็นสิ่งท่ีดไูว้ใจ
ได้ ขณะท่ีการสร้างความสมัพนัธ์ในโลกความเป็นจริงเป็นเร่ืองยากกว่าเพราะต้องอาศยัการตีความ
ท่าทางพฤติกรรมเพ่ือดทู่าทีของอีกฝ่ายว่าสามารถวางใจได้มากน้อยเพียงใด มีผลให้สมองท างาน
หนักและสร้างความวิตกกังวลต่อการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ (National geography channel, 
2014) แต่อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ในโลกเสมือนยงัเป็นสิ่งท่ีมีความอ่อนไหวและอาจไม่ยัง่ยืน 
(Vanbel et al., 2008, pp. 3132-3133) เม่ือพิจารณาจากแนวคิดของฟรอยด์ (ยศ สันตสมบตัิ, 
2559;อ้างอิงจาก Freud, 1905) ฟรอยด์มีมุมมองในการพิจารณามนุษย์ว่าเป็นสตัว์ท่ีเกียจคร้าน
แต่ก็ยงัต้องการแสวงหาความสุขความสบาย หรืออาจกล่าวในอีกลักษณะหนึ่งได้ว่ามนุษย์เป็น
สิ่งมีชีวิตท่ียดึตดิกบัความสขุความสบายท่ียัง่ยืนถาวร ไมช่อบการเปล่ียนแปลง หรืออีกมมุหนึ่งจาก
แนวคิดของมาสโล ว์  (Chartered Management Institute, 2012 ;citing Maslow, 1943) ใน
แรงจูงใจขัน้ท่ีสองท่ีกล่าวว่ามนุษย์ต้องการความยัง่ยืนถาวร มาสโลว์ (Maslow) ยงัได้กล่าวไว้ว่า
การขาดซึ่งความยัง่ยืนถาวร ความมัน่คงท่ีแน่นอน จะกระตุ้นให้เกิดภาวะหวาดระแวง วิตกกังวล 
ตัง้แต่ระดับสามัญจนถึงระดับผิดปกติ ส่งผลให้มีแนวโน้มป่วยเป็นโรคทางจิตเวช  ดังนัน้แล้ว
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ในชีวิตจริงแม้จะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ท่ีสร้างได้
ยาก ต้องอาศยัระยะเวลาในการเรียนรู้ แตก็่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีคณุภาพมากกวา่ เพราะสามารถ
ชว่ยเตมิเตม็ความรู้สึกยัง่ยืนปลอดภยัของบคุคล การสร้างสมัพนัธภาพในชีวิตจริงนัน้จ าเป็นต้องใช้
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เวลามากกว่าในโลกเสมือนซึ่งก่อให้เกิดความผกูพนัเช่ือมโยงท่ีแน่นแฟ้นมากกว่าสมัพนัธภาพใน
โลกเสมือน ดงันัน้แล้วการปลูกฝังเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์และส่งเสริมให้
วยัรุ่นสร้างรูปแบบความสมัพนัธ์ดงักล่าวได้ในชีวิตจริงจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการยกระดบัคณุภาพ
ภาพชีวิต ซึง่สามารถตอ่ยอดสูก่ารพฒันาบคุคลให้เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพในสงัคม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ท าให้เห็นว่า การศึกษาเร่ือง
สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ในไทยยงัมีไม่มาก ประกอบกับสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์เป็นสิ่งจ าเป็น ช่วยให้มีภาวะสุขภาพจิตท่ีดี สามารถปรับตวัเข้ากับสังคม 
ปอ้งกนัความเจ็บป่วยจากโรคทางจิตเวชและเส่ียงตอ่พฤติกรรมการฆ่าตวัตาย ด้วยเหตนีุเ้องผู้วิจยั
จึงสนใจท่ีจะศึกษาหาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวยัรุ่นในช่วง
อายุ 12-15 ปี ท่ีก าลังศึกษาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษา
องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นว่ามีลกัษณะตรงกบัทฤษฎีหรือ
เป็นเช่นใด ด้วยการใช้วิธีการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพ ท าการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการเร่ิมต้นศกึษาเร่ืองสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ท่ีอาจสามารถใช้ตอ่ยอดในการ
พฒันา ส่งเสริมและปอ้งกนัวยัรุ่นท่ีมีปัญหาในเร่ืองสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ และ
ผลจากงานวิจัยอาจใช้ต่อยอดได้อีกในอนาคต เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อต่อบุคลากรท่ีท างานกับ
เยาวชนท่ีมีปัญหาในเร่ืองความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพครูแนะแนวและนักให้
ค าปรึกษา 

ค าถามการวิจัย 
1. สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
2. สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทยมีระดบัมากน้อยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทย 
2. เพ่ือศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทย 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน

สมัพนัธ์ของวยัรุ่นวา่มีองค์ประกอบใดบ้าง ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัจะเป็นแหลง่ข้อมลูส าหรับอ้างอิง
ให้กับบุคลากรท่ีท างานกบัเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาชีพครูแนะแนวและนกัให้ค าปรึกษา 
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สามารถน าไปใช้ตอ่ยอดสง่เสริมหรือพฒันาสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ เพ่ือปอ้งกนั
ปัญหาเร่ืองความสมัพนัธ์ในกลุม่วยัรุ่น  

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่ออกเป็น 2 ระยะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ ผู้ วิจยัได้

แบง่ระยะท่ี 1 ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
ตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ด้วยวิธี

คณุภาพ 
กลุม่ผู้ให้ข้อมลู 

ผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
จ านวน 5 ทา่น โดยผู้วิจยัได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 1 จ านวน 58 ,805 คน  (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  เป็นนักเรียนท่ีก าลัง

ศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1 จ านวน 680 คน 

ระยะที่ 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 2 จ านวน 68,719 คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาระดับ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 2 จ านวน 668 คน  

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 

(Interpersonal connectedness) มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ดงัตอ่ตอ่ไปนี ้ 
1. ความไว้วางใจ (Trust) 
2. ความสนิทสนม (Intimacy)  
3. ความใกล้ชิด (Closeness) 
4. ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect)  
5. การส่ือสาร (Communication) 

นิยามศัพท์ปฏิบัตกิาร 
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ (Interpersonal connectedness) หมายถึง 

ลกัษณะของความสมัพันธ์ท่ีเน้นการการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์เป็นหลกั แตกต่าง
จากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  ( Interpersonal relationship) อัน มี เป้ าหมายเพ่ื อบรรลุ
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเน้นท าการแลกเปล่ียนแบ่งปันความคิดและเหตุผลเป็นหลัก 
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ประกอบด้วย 

1. ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ลกัษณะของความคิดความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับความ
มัน่คงปลอดภยั ความสบายใจ ท่ีมีตอ่เพ่ือน ได้แก่ กล้าท่ีจะเปิดเผยและแบง่ปันเร่ืองราวส่วนตวัให้
เพ่ือนฟัง คิดว่าการเล่าเร่ืองส่วนตวัให้เพ่ือนฟังเป็นสิ่ง ท่ีสามารถท าได้ คิดว่าเพ่ือนสามารถเข้าใจ
เร่ืองราวท่ีแบง่ปัน คิดว่าเพ่ือนสามารถรักษาความลบัได้ รู้สึกมัน่ใจในค าพูด ค าสญัญา ตลอดจน
การกระท าตา่ง ๆ ของเพ่ือน คิดวา่การแบง่ปันเร่ืองราวให้เพ่ือนฟังสามารถชว่ยให้รู้สึกสบายใจและ
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  

2. ความสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีเก่ียวข้อง
กบับคุคลท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษ ได้แก่ รู้สึกสบายใจเม่ือท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือน รู้สกึเข้ากนัได้ดี
กับเพ่ือน ไวต่อความรู้สึกของเพ่ือน เพ่ือนแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจในตัวนักเรียน 
แสดงออกถึงความเป็นตวัของตวัเอง พร้อมท่ีจะรับฟังและแสดงความเห็นกับเพ่ือน แสดงออกถึง
ความปรารถนาดีตอ่เพ่ือนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 
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3. ความใกล้ชิด (Closeness) หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สกึท่ีเก่ียวข้อง
กบัระดบัของอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างมี
ผลกระทบต่อกัน น ามาซึ่งพฤติกรรมเชิงบวก ได้แก่ รู้สึกเห็นใจเม่ือเพ่ือนไม่มีความสุข รู้สึกยินดี
ร่วมกันกับเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีความสุข ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือนล าบาก ให้ก าลังใจ
เพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือนกดดันหรือไม่สบายใจ ช่วยเพ่ือนคิดหาทางออกจากปัญหาด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสม  

4. ความสัมพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) หมายถึง ลกัษณะของ
ความคิดความรู้สึกต่อการรับรู้ความรู้สึกเป็นสุขในด้านสมัพนัธภาพ ได้แก่ รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้
ความช่วยเหลือในช่วงท่ีล าบากจากค าพดูและการกระท า รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยเป็นก าลงัใจในช่วงท่ี
รู้สึกกดดนัหรือไม่สบายใจจากค าพูดและการกระท า รับรู้ว่าเพ่ือนของนกัเรียนมีการแสดงออกถึง
ความเป็นมิตรหรือแสดงความห่วงใยจากค าพดูและการกระท า รู้สึกเป็นสขุ สนกุสนาน เบิกบานใจ 
เม่ืออยูร่่วมกนักบัเพ่ือน 

5. การส่ือสาร (Communication) หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารในกลุ่มเพ่ือน/คนใกล้ชิด ซึ่งชว่ยส่งเสริมความสมัพนัธ์ ได้แก่ ไม่พูดจาว่า
ร้ายกนัต่อหน้าหรือลบัหลงั ตัง้ใจและแสดงท่าทีสนใจเม่ือเพ่ือนพดู ไม่ปิดบงัหรือซ้อนเร้นข้อมลูกับ
เพ่ือน สามารถรับฟังเพ่ือนโดยไม่โต้แย้ง สามารถยอมรับความเห็นของเพ่ือนแม้จะคิดเห็นตา่งกัน 
ไมบ่งัคบัและครอบง าความคดิของเพ่ือน สามารถเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมพดูคยุได้  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
วยัรุ่น หมายถึง นักเรียนในช่วงอายุ 12 – 15 ปี ท่ีก าลังศึกษาในระดบัชัน้มัธยมศึกษา

ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลยั บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ หอวงั พรตพิทยพยตั สตรีวิทยา วดันวลนรดิศ มธัยม
วดัดสุิตตาราม และแจงร้อนวิทยา 

กรอบแนวคิด 
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้น ากรอบแนวคิดส าหรับศึกษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่าง

บุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ โดยใช้แนวคิดของ มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994) เป็นกรอบ
แนวคดิอ้างอิง 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์
ตามแนวคิดของมอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994) 

สมมตฐิานการวิจัย 
โมเดลของการวดัองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวยัรุ่น  มี

ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาถึงองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิง
สานสมัพนัธ์ โดยมีหวัข้อดงันี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1.1 ความหมายของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1.2 แนวคดิ/ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1.3 อปุสรรคท่ีขดัขวางการเกิดสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ใน 

ครอบครัว 
1.4 องค์ประกอบของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1.5 ความส าคญัและคณุคา่ของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 
2.1 ความหมายของวยัรุ่น 
2.2 พฒันาการของวยัรุ่น 
2.3 ลกัษณะทางอารมณ์ของวยัรุ่น 

2.4 ปัญหาด้านความสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
3.1 ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
3.2 วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
3.3 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
3.4 ประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
3.5 ขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
3.6 การดดัแปรโมเดล 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 
1.1 ความหมายของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์  

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ หรือภาษาองักฤษใช้ค าวา่ Interpersonal 
Connectedness เป็นการน าศัพ ท์สองค ามารวม เข้าด้วยกัน  โดย แคมบ ริจด์ดิคชั่นนารี 
(Cambridge Dictionary, 2017b) ได้ให้ความหมาย Interpersonal วา่ ความเก่ียวข้องกนัระหว่าง
ผู้คน ซึ่งค าดังกล่าวมีความหมายเช่ือมโยงกับค าว่า Relationship บ่อยครัง้มักน าค าทัง้คู่มาใช้
ร่วมกนัเป็นค าว่า Interpersonal Relationship หรือ สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล ซึ่งค าดงักล่าวนีไ้ด้
มีผู้ศึกษาและให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายมากมาย ชชันนัท์ ค าวนั (2555, p. 10) กล่าวว่า 
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการมีปฏิสัมพนัธ์
ต่อกัน ทิศทางความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะเปล่ียนไปในทางบวกหรือลบนัน้
ขึน้อยู่กับความต้องการของตัวบุคคล ขณะท่ีเบห์อเมสเตอร์ (Buhrmester, 1990) ได้อธิบาย
ส่วนประกอบของสมัพนัธภาพไว้โดยแบง่ออกเป็นสองส่วนประกอบด้วยกนั ได้แก่ การปฏิสมัพนัธ์
และความสมัพนัธ์ ซึง่ต้องอาศยัการความใกล้ชิดในการเปิดเผยตวัตนจากแตล่ะฝ่ายเป็นส าคญั ใน
ส่วนของพิเอโตรโมนาโค (Pietromonaco, 1998) กล่าวว่าสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเป็นสิ่งท่ีเกิด
จากบุคคลสองคนได้ใช้เวลาร่วมกัน ได้ท าการแลกเปล่ียนเร่ืองราวในลกัษณะเปิดเผยข้อเท็จจริง
ของทัง้สองฝ่าย และมีการตอบสนองตอ่เร่ืองราวท่ีคูส่นทนาเปิดเผยในลกัษณะท่ียอมรับซึ่งกนัและ
กนั สอดคล้องกบั พนิดา ผกานิรินทร์ (2544, p. 12) ท่ีกล่าวว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลคือการ
ปฏิสมัพนัธ์ การแสดงออกของบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป ท าความรู้จกั เก่ียวข้องซึ่งกนัและกนั เพ่ือ
บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่ร่วมกนั  

เม่ือพิจารณาจากสิ่งท่ีมีผู้ศึกษาเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลกล่าวไว้ ผู้วิจยัจึงพอ
สรุปได้ว่า สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเป็นสิ่งท่ีครุมเครือ ไมช่ดัเจนว่ามีลกัษณะของความสมัพนัธ์ท่ี
ผิวเผินหรือละเอียดอ่อนเพียงใด โดยภาพรวมของความสมัพนัธ์มีลกัษณะเป็นความเก่ียวข้องกัน 
เร่ิมต้นจากการรู้จกั อาศยัระยะเวลาในการสร้างปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่ง ลักษณะของความสัมพันธ์อาจพัฒนาได้ทัง้บวกและลบขึน้อยู่กับความต้องการของ
บคุคล   

ในส่วนของค าว่า Connectedness แคมบริจด์ดิคชัน่นารี (Cambridge Dictionary, 
2017a) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สถานะของการด ารงอยู่ของความผูกพนั เม่ือรวมความหมายของ 
Interpersonal และ Connectedness เข้าด้วยกันจะได้ความหมายว่า ความเก่ียวข้องกันระหว่าง
บคุคลท่ีมีความผูกพนัสนิทสนม หรืออาจเรียบเรียงใหม่ได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ แตอ่ย่างไรก็ตาม การให้นิยามหรือจ ากดัความหมายของค าดงักล่าวนีไ้ด้ให้ไว้ในลกัษณะ



  13 

เพียงผิวเผิน ครุมเครือ และอาจแตกต่างจากในบริบทของศาสตร์ทางจิตวิทยา รวมถึงสิ่งท่ีผู้ วิจัย
ต้องการจะศึกษา ด้วยเหตุนีเ้องผู้ วิจัยจึงได้รวบรวมแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
น าเสนอความหมายของค าดงักลา่ว ดงันี ้

วานเบลและคนอ่ืน ๆ (Vanbel et al., 2008) ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์วา่เป็นความรู้สึกใกล้ชิดผกูพนัท่ีเกิดจากการตดิตอ่ทางสงัคม เป็นความรู้สึก
ท่ีเกิดขึน้จากการประสบความส าเร็จในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสอดคล้องกับแนวคิดของ 
มาสโลว์ (Maslow) ท่ีให้ความส าคญัตอ่ความต้องการเร่ืองความรักและการถกูรัก   

มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994) กล่าวว่า สมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีพฒันามาจากสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล โดยลกัษณะ
ของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์นัน้มีลกัษณะท่ีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนัมากกว่า
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวมีห้าองค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ ความ
ไว้วางใจ (Trust) ความสนิทสนม (Intimacy) ความใกล้ชิด (Closeness) ความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) และการส่ือสาร (Communication)  

ทับเบิ ร์ท (Tubbert, 2016) ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สัมพันธ์ในบริบทการท างานของพยาบาลไว้ว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการท างานร่วมกันภายใต้
สถานการณ์กดดนัยากล าบาก สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์จะก่อตวัขึน้จากการ
ท างานเป็นทีมโดยอาศยัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดการไว้วางใจ พึ่งพาอาศยั ช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนัทัง้ทางสภาพร่างกายและจิตใจ 

พินเนลและลอง (Pinel & Long, 2006) ได้ให้ความหมายสัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์วา่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการร่วมแบง่ปันเร่ืองราว ประสบการณ์ให้กบัคูส่นทนา
ได้รับฟัง โดยการแบ่งปันเร่ืองราวดังกล่าวจะสามารถดึงดูดบุคคล เพราะการรับฟังเร่ืองราวท่ีมี
ความคล้ายคลึงหรือเหมือนกนัของตวัผู้ เล่าดงึความรู้สึกร่วมจากตวัผู้ ฟังออกมา ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกถึง
การมีตวัตนของตนเอง องค์ประกอบอีกอย่างท่ีท าให้บุคคลดึงดูดกันและกันคือความโดดเด่ียว
อ้างว้าง การมีความรู้สึกร่วมเป็นประหนึ่งตัวชีว้ัดท่ีท าให้เราไม่รู้สึกโดดเด่ียวและยังท าให้รู้สึก
เช่ือมโยงถึงคนอ่ืนเพราะเข้าใจว่ามีคนท่ีเหมือน ๆ กันกับตัวบุคคลนัน้ ๆ ในทางกลับกันหากไม่
สามารถรู้สึกถึงอารมณ์ร่วมจากการร่วมกนัแบง่ปันประสบการณ์ได้ ความคิดท่ีว่าตวัผู้ ฟังไม่เข้าใจ
ตวัผู้ เลา่อยา่งถ่องแท้ จะเกิดขึน้และน าไปสูก่ารตดัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
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จากความหมายและการให้ค าจ ากดัความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์
ข้างต้น ผู้วิจยัสรุปได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ คือ ความสมัพนัธ์ท่ีพฒันาต่อ
ยอดจากสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล เป็นลกัษณะความสมัพนัธ์ท่ีต้องอาศยัเวลาในการฟูมฟัก ผา่น
การมีปฏิสมัพนัธ์ ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั เกิดความเข้าใจซึ่งกนัและกนั มีความชดัเจน โดดเดน่ท่ีเร่ือง
ความใกล้ชิดสนิทสนม รูปแบบความสมัพนัธ์เอือ้ต่อการตอบสนองความรู้สึกทางอารมณ์ ช่วยให้
รู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งในความสมัพนัธ์ 

1.2 แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 
เน่ืองด้วยทฤษฎีเร่ืองสมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์นีย้งัไม่มีนกัทฤษฎี

หรือนักวิจยัท่านใดกล่าวถึงหรือให้ความชดัเจน ด้วยเหตนีุเ้องผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาและน าแนวคิดท่ี
เก่ียวข้องหรือมีผู้ กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีมีความคล้ายคลึงหรือสอดคล้องมาใช้
ประกอบกับแนวคิดสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของมอนเทมายอร์ (Montemayor 
et al., 1994) โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

คาร์ดิลโล่ (Cardillo, 2001) ได้กล่าวถึงสมัพนัธภาพไว้วา่เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการ
เรียนรู้ในแตล่ะช่วงชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตวั โดยสรุปได้ว่าในชว่งทารก วยัเด็ก วยัรุ่น และวยั
ผู้ ใหญ่ตอนต้นเป็นช่วงของการพฒันาความสมัพนัธ์และการมีอตัลกัษณ์ โดยแตล่ะช่วงของชีวิตมี
ความเก่ียวข้องกบัความสมบรูณ์ของร่างกายและความรู้ในเร่ืองสมัพนัธภาพ ความสมัพนัธ์ถกูหล่อ
หลอมจากการปรับตวัเพ่ือรับมือกบัสถานการณ์ในการปฏิสมัพนัธ์ (Transaction) กบับุคคลตา่ง ๆ 
โดยมีพืน้ฐานมาจากความกังวลในเร่ืองของตวัตน ภาพลักษณ์ และการปรับตวัเพ่ือเข้ากับผู้ อ่ืน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ ในวยัเด็กจะมองหาการมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองขณะท่ียงัคงต้องการการพึ่งพิงจากผู้ปกครอง ในวยัรุ่นจะกังวลเ ร่ืองการสร้างอตัลกัษณ์แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องการการยอมรับจากผู้ อ่ืนเช่นกัน ในวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นเป็นเร่ืองของการ
เผชิญหน้า ท้าทายกบัสถานการณ์ท่ีต้องการจะหล่อหลอมอตัลกัษณ์ของความเป็นผู้ใหญ่ สรุปโดย
ภาพรวมจะเห็นได้ว่าบริบทของแต่ละช่วงวัยจะถูกแก้ไข ปรับเปล่ียน และตดัสินใจไปตามแต่ละ
ความต้องการของชว่งวยัซึง่เก่ียวข้องกบับคุลิกและอตัลกัษณ์ของบคุคลนัน้ ๆ  

ซัลลิแวน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554;อ้างอิงจาก Sullivan, 1953) เน้นเร่ือง
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลไว้ในทฤษฎีขัน้ตอนพฒันาการด้านสมัพนัธภาพ โดยเขาเสนอว่ามนษุย์
ต้องการความอ่อนโยน (Tenderness) ความอ่อนโยนเป็นสิ่งท่ีหาได้จากการเก่ียวข้อง เช่ือมโยง 
รู้สึกผูกพันกับคู่ปฏิสัมพันธ์ ผลของความล้มเหลวในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป่ียมด้วยความ
อ่อนโยนคือความเครียดความวิตกกังวลอนัเกิดจากการไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 
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(Needs) ส่งผลให้เกิดความกดดนัและหยาบกระด้างในจิตใจ มีผลเสียต่อการสร้างความสมัพนัธ์
ในลักษณะต่าง ๆ โดยเขาได้เน้นย า้ว่าในช่วงวัยแรกรุ่น พัฒนาการความใกล้ชิดกับเพ่ือนเพศ
เดียวกนั เป็นพฒันาการส าคญัมากตอ่การเป็นคนท่ีมีความสขุและมีสขุภาพจิตดี ไมตรีจิตกบัเพ่ือน
เพศเดียวกันจะพัฒนาไปสู่ไมตรีจิตกับเพ่ือนต่างเพศและบุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนีแ้ม้ว่า 
ซัลลิแวน (Sullivan) จะเน้นเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่าเป็นตัวน าพัฒนาการและ
บุคลิกภาพ แต่เขาก็ยอมรับว่ากรรมพันธุ์และวุฒิภาวะทางกายมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของบุคคลให้เข้มแข็งหรืออ่อนแอแตกต่างกัน แต่เม่ือเทียบเร่ืองต่าง  ๆ เหล่านีแ้ล้ว 
ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลมีความส าคญัมากท่ีสุด เขาเช่ือว่าความเป็นไปทางกายทางอารมณ์
และจิตใจมีต้นเหตมุาจากความสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล      

อีริคสัน (จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์ , 2557;อ้างอิงจาก Erikson, 1994) ได้
กล่าวถึงเร่ืองความต้องการสานสมัพนัธ์ใกล้ชิดไว้ในพฒันาการทางสงัคม (Psychosocial stages) 
โดยในทฤษฎีพัฒนาการของเขาได้เน้นไปท่ีเร่ืองการศึกษาบุคลิกภาพของบุคคลจากแง่
กระบวนการเข้าสงัคม และวิกฤตทางสงัคมจิตวิทยาท่ีเกิดจากการมีสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล ซึ่ง
ประกอบด้วยลกัษณะความขดัแย้งทางสงัคมจิตใจแปดขัน้ตอน โดยเขาได้อธิบายว่าในช่วงทารก
แรกเกิดไปจนถึงขวบคร่ึง ความไว้วางใจในผู้ อ่ืนเกิดจากการท่ีเด็กทารกได้รับการตอบสนองความ
ต้องการขัน้พืน้ฐานทางกายและทางจิตใจท าให้ทารกได้รับความสขุสบายและสขุใจ เกิดความรู้สึก
ว่าโลกนีน้่าอยู่เม่ือทุกข์ร้อนก็มีผู้ขจดัปัดเป่าให้ ความรู้สึกนีก้่อให้เกิดความไว้ใจในตวัผู้ดแูล และ
ขยายวงไปสู่ความไว้ใจในตนเองและผู้ อ่ืนซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นพืน้ฐานต่อยอดและพฒันา
บคุลิกภาพของตวับคุคลจนเข้าสู่ช่วงวยัท่ีพร้อมจะสร้างมิตรภาพ ความใกล้ชิด ความสามคัคี ผูก
มิตรไมตรีจิต หรือการแสวงหาคู่ครอง และเม่ือพบแล้วก็พร้อมท่ีจะร่วมชีวิตในไมตรีจิตอนัเสน่หา 
ในด้านความสมัพนัธ์ฉันคูค่รองนัน้ ทัง้สองฝ่ายต้องลดความเป็นตวัของตวัเองลงบ้าง หรือเสียสละ
บางอย่างของตนแก่บุคคลท่ีตนรัก มิตรภาพจึงจะมั่นคงและถาวร ชีวิตเพศและชีวิตคู่ในช่วงพ้น
วยัรุ่นมาแล้วต้องเป็นไปในแง่การร่วมแบง่ปันตอ่กนัและกัน มีความเช่ือถือไว้ใจกนัและกนั ส าหรับ
บุคคลท่ีไม่มีคู่ครองก็ควรจะต้องมีมิตรอนัสนิทสนมท่ีมีความสมัพนัธ์กันอย่างไว้เนือ้ไว้วางใจและ
นบัถือซึ่งกันและกัน ผู้ ใหญ่ท่ีไม่สามารถสร้างความใกล้ชิดจริงจงักับผู้ ใดผู้หนึ่งได้ จะมีความรู้สึก
อ้างว้างเดียวดาย 

บาวไมส์เตอร์และแลร่ี (Baumeister & Leary, 1995) กล่าวถึงสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ว่าเป็นสิ่งท่ีบุคคลทุกคนล้วนแสวงหา บุคคลทุกคนล้วนถูกกระตุ้น
ด้วยแรงจงูใจท่ีต้องการจะสานสมัพนัธ์ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีมีคณุคา่และรักษาความสมัพนัธ์นัน้ให้
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ยืนยาวท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้กับบุคคลท่ีตนเองให้ความส าคญั เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะบุคคลต้องการ
ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ท่ีพึ่งพอใจจากการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างสม ่าเสมอ และ
เหตผุลอีกข้อคือเพ่ือการแสดงออกซึ่งความห่วงใยตอ่คูป่ฏิสมัพนัธ์ โดยการแสดงออกถึงพฤตกิรรม
การห่วงใยนัน้เป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ืองคล้ายคลึงกับการปฏิสมัพันธ์ท่ีต่างได้
ผลประโยชน์กนัถ้วนหน้า หรือกล่าวคือการแสดงออกซึ่งความห่วงใยอยา่งสม ่าเสมอจะช่วยรับรอง
ความยัง่ยืนของการได้รับการตอบสนองทางอารมณ์จากการปฏิสมัพนัธ์  

แอดเลอร์ (Corey, 2009;citing Adler, 1927) กล่าวถึงเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลไว้ในเร่ืองความสนใจทางสงัคม (Social interest) โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์มีความปรารถนาใฝ่
ผกูสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนตัง้แต่เกิด ความสนใจทางสงัคมเป็นสญัชาตญาณ ความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจจากสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคมเป็นสิ่งท่ีก าหนดสุข-ทุกข์และความส าเร็จ-ความ
ล้มเหลวในชีวิตของบคุคล แอดเลอร์ (Adler) อธิบายว่าการให้ความสนใจกบัสงัคม หรือการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเป็นทางออกหรือทางชดเชยปมด้อยในแง่ใดแง่หนึ่ง แม้ว่าความสนใจ
ทางสงัคมจะเป็นสญัชาตญาณ แตก่ารแสดงออกของสญัชาตญาณอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ขึน้อยู่
กับการแนะน าฝึกฝน อบรมตัง้แต่วยัเด็ก  ซึ่งเร่ืองดงักล่าวเก่ียวข้องกับแบบแผนการด าเนินชีวิต 
(Style of life) โดยแอดเลอร์ (Adler) อธิบายเพิ่มเติมว่า แบบแผนการด าเนินชีวิตเป็นสิ่ง ท่ี
พัฒนาขึน้ตัง้แต่วัยเด็ก เด็กเร่ิมค้นหาวิธีของตนเพ่ือความสมบูรณ์แบบ พยายามปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองเพ่ือชดเชยแก้ไขปมด้อยท่ีเด็กได้เรียนรู้ เพ่ือให้ราบร่ืนต่อสภาพแวดล้อมหรือ
ความสมัพนัธ์ 

มาสโล ว์  (Chartered Management Institute, 2012 ;citing Maslow, 1943) 
กล่าวถึงความต้องการความสมัพนัธ์ ความรัก ความผกูพนัไว้ในทฤษฎีแรงจงูใจตามความต้องการ
ขัน้ พื น้ ฐานของมนุษ ย์  (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) โดย เขาอ ธิบายว่า 
แรงจงูใจของมนษุย์มีล าดบัขัน้ตอน ตัง้แตข่ัน้ต ่าสดุถึงขัน้สงูสดุโดยการจะสามารถพฒันาแรงจงูใจ
ไปสู่ขัน้แสวงหาความสมัพันธ์ ความรัก และความผูกพนัได้นัน้จ าเป็นต้องได้รับการเติมเต็มเร่ือง
ของปัจจยัอยู่รอดและความปลอดภยัเสียก่อน จากนัน้แรงจงูใจล าดบัท่ีสาม (Belongingness and 
Love Needs) จึงจะด าเนินตามมา ซึ่งแรงจูงใจในล าดับท่ีสามคือแรงจูงใจในการเป็นเจ้าเข้า
เจ้าของ มีสังกัด รู้สึกใฝ่หาผูกพันหรือมีความรักกับบุคคลอ่ืน เช่น การมีครอบครัว มีเพ่ือนฝูง มี
บุคคลท่ีใส่ใจคอยเป็นห่วงเป็นใย ขณะเดียวกันมนุษย์ก็ต้องการแสดงออกซึ่งการอาทรห่วงใย
บุคคลอ่ืนเช่นกัน (Need to be love and to love) เช่น การเลีย้งดูบุตรหลาน การเลีย้งสัตว์เลีย้ง 
การปลกูต้นไม้ เป็นต้น 
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องค์กรอนามัยโลก (WHO, 1997) กล่าวถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลไว้ใน
ทกัษะชีวิต (Life skills) 10 ข้อ โดยได้อธิบายว่าทกัษะชีวิตเป็นความสามารถในการปรับตวัรูปแบบ
หนึ่งเพ่ือก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีตามมา เป็นทักษะท่ีบุคคลล้วนแล้วแต่ต้องการเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านีมี้นับไม่ถ้วน แตกต่างกันไปตามแต่บริบทของสังคมและ
วฒันธรรม แตอ่ย่างไรก็ตามจากการศกึษาพบว่าทกัษะท่ีเป็นหวัใจส าคญัจริง ๆ ของทกัษะชีวิตนัน้
ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเสริมสขุภาพกายและจิตให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ โดยในเร่ือง
ของทกัษะสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล องค์กรอนามยัโลกได้ระบไุว้ว่า ทกัษะการสร้างสมัพนัธภาพ
ระหว่างบคุคล (Interpersonal relationship skills) เป็นความสามารถท่ีช่วยให้เกิดความเก่ียวข้อง
กบับคุคลท่ีแวดล้อมในทิศทางท่ีดี สามารถสร้างและรักษาสายสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญั มี
ผลตอ่ด้านสขุภาพจิตและความเป็นอยูใ่นสงัคม  

เบิ ร์น (Berne, 2016) ได้อธิบายเร่ืองความสนิทสนมของบุคคลไว้ว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคคลซึ่งช่วยเติมเต็ม สนองทัง้ความรู้สึกและความต้องการ ขณะท่ีการขาดหาย
หรือไม่ได้รับการเติมเต็มจากความสนิทสนมจะมีแนวโน้มให้เกิดโรคทางจิตเวช ขาดแคลนการ
สนองความต้องการ หรือต้องอยูอ่ย่างโดดเดี่ยว ซึ่งการขาดหายไปของความสนิทสนมจะก่อให้เกิด
พฤติกรรมการเล่นเกมเพ่ือเรียกร้องความต้องการ (Stroking) โดยเขาได้อธิบายวา่ “เกม” มีรูปแบบ
เป็นล าดับเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีการคิดแผนหรือกลอุบายขึน้เพ่ือเอาเปรียบอีกฝ่ายและเพ่ือ
เรียกร้องความสนใจให้ได้รับการสนองความต้องการ อย่างไรก็ตามในทศันคติของเขา ความสนิท
สนม (Intimacy) เองก็เป็นเกมชนิดหนึ่งเช่นกนั แตกตา่งจากเกมทัว่ไปเพราะเป็นเกมท่ีอาศยัความ
จริงใจ เปิดเผย ไม่มีการคิดแผนหรือใช้กลอุบายใด ๆ ในความสัมพันธ์ นอกเหนือจากนี ้เบิร์น 
(Berne, 2016, pp. 10-18) ยังได้สร้างแนวคิดในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Transactional analysis) โดยเขาเช่ือว่าในขณะท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลนัน้มีบุคลิกแอบ
แฝงซ่อนอยู่ในการปฏิสัมพันธ์นัน้ ๆ ประกอบด้วย บุคลิกแบบผู้ปกครอง บุคลิกแบบผู้ ใหญ่ และ
บุคลิกแบบเด็ก ซึ่งการแสดงออกของบุคลิกเหล่านีข้ณะมีการปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยส่งเสริมหรือ
ลดทอนความสมัพนัธ์ของบคุคลได้เชน่กนั 

สเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 1986) กล่าวถึงความสนิทสนมไว้ในทฤษฎีสามเหล่ียม
ความรัก (Triangular Theory of Love) โดยเขาระบุว่า ความสนิทสนม คือ ความรู้สึกใกล้ชิดสนิท
สนม ผกูพนักนัด้วยสายใยแหง่ความรักใคร่ ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึเช่ือมโยง อบอุน่ใจ  

โบว์บี  ้(Bretherton, 1992;citing Bowlby, 1980) กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการ
ความผกูพนัซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัรูปแบบการสร้างสายสมัพนัธ์ของบคุคล โดยเขาอธิบายวา่ในวยั
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ทารก ทารกแสวงหาความผูกพนักบัผู้ดแูลท่ีรู้สึกคุ้นเคยเพ่ือให้ได้รับการดแูล การปกปอ้ง และเพ่ือ
การผ่อนคลายทางอารมณ์ ซึ่งพฤติกรรมในการแสวงหาความผูกพันนี ้โบว์บี  ้(Bowlby) เช่ือว่า
เก่ียวข้องกับวิวฒันาการเพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ เม่ือทารกประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ท่ี
จะสร้างสายสัมพันธ์ ความผูกพันกับผู้ดูแลจะส่งผลให้ทารกมีอารมณ์ท่ีมั่นคง สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ดีขึน้ เม่ือโตขึน้ก็สามารถสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนได้อยา่งปกติ ขณะท่ี
ทารกท่ีขาดการสร้างความผูกพันจะมีผลให้ประสบปัญหาในการสร้างสายสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
โบว์บี ้(Bowlby) ได้เสนอรูปแบบความผกูพนัไว้ทัง้หมดส่ีประเภทด้วยกนั ซึง่แตล่ะรูปแบบการใสใ่จ
ให้ความผูกพันจะมีผลต่อบุคคลในการสร้างความสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืน โดยรูปแบบความผูกพัน
ดงักล่าว ได้แก่ ความผกูพนัท่ีปลอดภัย (Secure attachment) ความผกูพนัท่ีมีความวิตกกงัวลกับ
ความเด็ดขาดในการเลีย้งด ู(Anxious-ambivalent attachment) ความวิตกกงัวลกบัการหลีกเล่ียง
ความผูกพั น  (Anxious-avoidant attachment) และความ ผูกพั น ท่ี ไม่ มี การจัด ระ เบี ยบ 
(Disorganized attachment)   

แม้ว่าท่ีผู้ วิจยัได้หยิบยกแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ มานัน้ จะไม่ตรงกับเร่ืองสมัพันธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์โดยตรง แตเ่ม่ือพิจารณาจากสิ่งท่ีนกัทฤษฎีและนกัวิจยัได้กล่าวมา
ข้างต้นในเร่ืองของสัมพันธภาพจะเห็นได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์นัน้เป็น
พฒันาการของความสมัพนัธ์ลกัษณะหนึ่งท่ีบคุคลพยายามจะเรียนรู้และแสวงหา เช่นเดียวกนักับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในลักษณะอ่ืน ๆ บุคคลถูกกระตุ้นให้ขวนขวายซึ่งสัมพันธ์ภาพใน
ลกัษณะตา่ง ๆ อนัเกิดจากแรงกระตุ้นขัน้พืน้ฐานตามแนวคิดของซลัลิแวน (Sullivan) และมาสโลว์ 
(Maslow) บุคคลต้องการความรัก ความอบอุ่นใจ จากการปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงปลอดภัยว่าตนจะไม่ถูกบุคคลอ่ืนในสังคมทอดทิง้ จากท่ีบาวไมส์เตอร์ 
(Buameister) และแลร่ี (Leary) อธิบายไว้ บุคคลต้องการได้รับการตอบสนองทางด้านอารมณ์ ซึ่ง
เร่ืองดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีผู้ คนในสังคมต้องการพึ่งพาซึ่งกันและกันเพ่ือลดช่องว่างของสิ่งท่ีบุคคลไม่
สามารถเติมเต็มสอดคล้องตามท่ีแอดเลอร์ (Adler) กล่าวในเร่ืองความสนใจทางสงัคมเพ่ือชดเชย
ปมด้อย ความต้องการในเร่ืองของสายสมัพนัธ์ท าให้เกิดการเรียนรู้ตัง่แตว่ยัเด็กจนกระทัง่เข้าสู่วยั
ชรา หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคลท่ีมีการพัฒนา ปรับเปล่ียน
รูปแบบของสายสมัพนัธ์ให้เหมาะสมกบัชว่งอายแุละสงัคมท่ีตนอยู ่  

ในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ ตามท่ีอีริคสนั (Erikson) และโบว์บี ้(Bowlby) กล่าว ใน
วัยเด็กบุคคลได้รับและเรียนรู้สายสัมพันธ์จากผู้ ปกครอง บุคคลได้รับความสุขใจ ประสบ
ความส าเร็จในการสร้างสายสมัพนัธ์ในครัวเรือน แตเ่ม่ือบคุคลเตบิโตขึน้ สายสมัพนัธ์ท่ีบคุคลมีตอ่
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ครัวเรือนก็มีความเปล่ียนแปลงด้วยเช่นกัน บุคคลจึงพยายามท่ีจะเรียนรู้ ลองผิดลองถูกในเร่ือง
สายสมัพนัธ์พร้อมทัง้สร้างอตัลกัษณ์ท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพท่ีเปล่ียนไป บ้างก็ได้ลอง
ผิดลองถูกจนเกิดเป็นสายสัมพันธ์รูปแบบเกมดงัท่ีเบิร์น (Berne) จ ากัดความไว้ บ้างก็สามารถ
พฒันาตนเองตามแนวคิดขัน้บนัไดของอีริคสนั (Erikson) จนประสบความส าเร็จในการสร้างสาย
สมัพนัธ์กบัสงัคมนอกครัวเรือน สามารถเตมิเต็มและพฒันาสายสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่ง ๆ ดงัท่ีมาส
โลว์ (Maslow) ได้กล่าวไว้ในเร่ืองความต้องการล าดับท่ีสาม โดยภาพรวมคาร์ดิลโล่ (Cardillo) 
และองค์กรอนามยัโลก (WHO) อธิบายเร่ืองเหลา่นีว้่าการสร้างสายสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการ
เรียนรู้ในแตล่ะชว่งชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตวั เป็นทกัษะท่ีบคุคลล้วนแล้วแตต้่องการเพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั เป็นความสามารถท่ีช่วยให้เกิดความเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีแวดล้อมในทิศทางท่ีดี 
สามารถสร้างและรักษาสายสมัพันธ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญั มีผลต่อด้านสุขภาพจิตและความ
เป็นอยูใ่นสงัคม ดงันัน้โดยภาพรวมแล้ว สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์จงึเป็นลกัษณะ
ความสัมพันธ์ท่ีแตกย่อยพัฒนามาจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีส่วนช่วยส่งเสริมในด้าน
สขุภาพจิตนัน้เอง 

1.3 อุปสรรคที่ขัดขวางการเกิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ใน
ครอบครัว 

มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, pp. 15-20) อธิบายว่า ในช่วงวยัรุ่นนัน้
เป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเร่ืองของความสัมพันธ์รูปแบบท่ีรักษาระยะห่างจากผู้ ปกครองท่ีมีมากขึน้และ
ความสัมพันธ์ท่ีรักษาระยะห่างกับเพ่ือนด้วยกันมีน้อยลง โดยสิ่งท่ีบ่ งชีถ้ึงการเกิดการรักษา
ระยะห่างกบัผู้ปกครองนัน้สามารถสงัเกตเห็นได้จากพฤติกรรมและความรู้สึก ขณะท่ีสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงการเข้าหาเพ่ือน โครงสร้างของความสมัพนัธ์ท่ีรักษา
ระยะหา่งนัน้สามารถอธิบายได้ดงันี ้

1. ความขดัแย้ง (Conflict) ในความสมัพันธ์ระหว่างวยัรุ่นและผู้ปกครอง ความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งปกติท่ีเกิดขึน้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่จ าเพาะแต่กับ
ผู้ปกครองเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงพ่ีน้องด้วยเช่นกัน โดยความขดัแย้งของวยัรุ่น -ผู้ปกครองมีท่ีมา
จากความไม่เห็นด้วยต่อมุมมองโลกทศัน์ของครอบครัว วยัรุ่นไม่เห็นด้วยกับระเบียบข้อบงัคบัใน
ครอบครัว ขณะท่ีผู้ปกครองไม่พอใจต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของวยัรุ่น เช่น ความไม่เห็นด้วยใน
เร่ืองความสมัพันธ์ท่ีเท่าเทียมกัน นิสัยส่วนบุคคล และภาระความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว มี
งานวิจยัท่ีเปิดเผยเร่ืองความขดัแย้งของวยัรุ่น-ผู้ปกครองว่าวยัรุ่นนัน้มุ่งความสนใจท่ีเร่ืองทางเลือก
ท่ีตนต้องการ ขณะท่ีผู้ปกครองสนใจเร่ืองธรรมเนียมปฏิบตัทิางสงัคม นอกเหนือจากนีย้งัมีงานวิจยั
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ท่ีส ารวจถึงการแก้ไขความขดัแย้งของวยัรุ่น-ผู้ปกครองซึ่งพบว่าความสามารถในการปรับตวัเพ่ือ
เข้าใจซึง่กนัและกนั เพ่ือแก้ไขความขดัแย้งนัน้เก่ียวข้องกบัเร่ืองความเช่ือใจ ความใกล้ชิดและระดบั
ของอารมณ์เชิงบวก ขณะท่ีการขาดซึ่งสิ่งเหล่านีน้ ามาสู่ความรู้สึกต่อต้าน ความไม่ลงรอยและ
ความห่างเหินเหมือนคนแปลกหน้าตอ่กนั ความแตกตา่งระหวา่งความขดัแย้งของวยัรุ่น-ผู้ปกครอง
กับวยัรุ่น-เพ่ือน เม่ือเปรียบเทียบกัน วัยรุ่นกับเพ่ือนมักขดัแย้งกันในเร่ืองการล่วงละเมิดกัน เช่น 
เร่ืองความไมจ่ริงใจ การเรียกร้องท่ีมากเกินพอดี การไมเ่คารพกนั และการส่ือสารท่ีไมเ่หมาะสม  

2. การมีอัตลักษณ์ (Individuation) เป็นพัฒนาการแบบหนึ่งท่ีเด็กเล็กเร่ิมออก
ห่างจากผู้ปกครอง ฟูมฟักความมัน่ใจและพึ่งตนเองมากขึน้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งการพัฒนาเร่ืองของ  
อตัลกัษณ์นัน้เกิดขึน้อีกครัง้ในชว่งวยัรุ่น โดยวยัรุ่นแยกหา่งออกจากผู้ปกครองเพ่ือมุ่งหาอตัลกัษณ์
ของการมีตวัตน แตก็่ยงัรู้สกึถึงความเช่ือมโยง ผกูพนักบัผู้ปกครอง  

3. การแยกห่าง (Separation) เป็นผลพวงมาจากการแสวงหาอัตลักษณ์โดยไม่
ถูกผู้ปกครองครอบง า น ามาซึ่งการพึ่งพาตนเอง อิสระทางความเช่ือในค่านิยมต่าง ๆ ตามท่ีตน
สนใจ อิสระทางอารมณ์ความรู้สึกโดยไม่ต้องพึ่งพาการเกือ้กูลจากผู้ปกครอง และอิสระจากความ
ขัดแย้งโดยเช่ือว่าสิ่งท่ีท านัน้ไม่ผิด ผู้ ปกครองเช่ือใจและไม่โกรธ ในทางกลับกันผู้ปกครองนัน้มี
ความคาดหวงัตอ่ตวัวยัรุ่นซึง่ขดัแย้งกบัอิสระ วยัรุ่นจึงมกัเข้าหาคนในระดบัเดียวกนัมากกว่าเพราะ
ไมถ่กูคาดหวงัหรือมีเง่ือนไขใด ๆ  

4. การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวเน่ืองจากการมีอตัลกัษณ์
และการแยกห่าง วยัรุ่นมีอิสระทางพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก โดยไม่ถูกใครผูกมดั ซึ่งอธิบาย
แยกได้ดงันี ้1) การก ากับความคิด วยัรุ่นเลือกท่ีจะเช่ือความคิดท่ีเปิดกว้างและผ่านการพูดคยุใน
ลักษณะท่ีเท่าเทียม ไม่ถูกครอบง า นอกจากนีล้ักษณะความเช่ือและวิธีคิดของวยัรุ่นนัน้จะโน้ม
เอียงท่ีตนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของตนเอง 2) การก ากบัพฤติกรรม วยัรุ่น
เลือกท่ีจะแสดงพฤติกรรมออกมาตามสิ่งท่ีตนคิดกับผู้ปกครองและเพ่ือน 3) การก ากับอารมณ์ 
วยัรุ่นสละความต้องการเกือ้กลูด้านอารมณ์จากผู้ปกครองเพ่ือพึง่พาตนเอง  

จากทีได้กล่าวไปในข้างต้นจึงสรุปได้ว่า อุปสรรคท่ีขัดขวางการเกิดสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ในครอบครัว เกิดจากการท่ีวยัรุ่นมีความสามารถในการคิดอ่านได้
ด้วยตนเอง ต้องการจะค้นหา พฒันาแบบแผนของตน ซึ่งบ่อยครัง้มกัขดัแย้งกบัแนวคิดของคนใน
ครอบครัว ท าให้วยัรุ่นสร้างความสมัพนัธ์แบบรักษาระยะหา่งกบัครอบครัว 
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1.4 องค์ประกอบของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 
มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994) กล่าวถึง องค์ประกอบของสมัพนัธภาพ

ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่นวา่เป็นอารมณ์ความรู้สึกท่ีแยกตวัออกมาจากสิ่งท่ีเคยสมัผสั
จากผู้ปกครองส่งผ่านมาสู่เพ่ือนฝูงหรือบุคคลท่ีอยู่ในระดบัเดียวกัน มกัเกิดขึน้ในช่วงพัฒนาการ
เข้าสูว่ยัรุ่น เหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะการเปล่ียนแปลงหลายอย่างในตวัวยัรุ่นทัง้จากฮอโมนส์ ความคิด 
พฤตกิรรม ความรู้สกึ และสภาพสงัคม (Laursen & Collins, 2009) ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีไม่ลง
รอยกันระหว่างตัวผู้ ปกครองและวัยรุ่น วัยรุ่นจึงเลือกท่ีจะเข้าหากลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะหรือ
ประสบการณ์เหมือนกบักบัตนเองเพ่ือแสวงหาสิ่งตา่ง ๆ ท่ีตนเคยได้สมัผสัมาตอบสนองความรู้สึก
ทางอารมณ์ ซึง่องค์ประกอบดงักลา่วประกอบด้วย 

1. ความไว้วางใจ (Trust) มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, pp. 20-
21) อธิบายวา่เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่อีกฝ่ายในเร่ืองความเช่ือใจ 
บคุคลใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองประกอบกบัความรู้สกึในการตดัสินว่าอีกฝ่ายจริงใจในค าพดู 
ค าสญัญาและการกระท ามากน้อยเพียงใด นอกเหนือจากนีย้งัเก่ียวข้องกับความรู้สึกมัน่คงตอ่ตวั
บคุคล กล่าวคือ บคุคลรู้สึกว่าสิ่งท่ีตนแบง่ปันเร่ืองราวส่วนตวัให้อีกฝ่ายฟังนัน้จะไม่ถกูเปิดเผย อีก
ฝ่ายสามารถเข้าใจ เคารพในความคิดความต้องการของตน ซึ่งเร่ืองดงักล่าวทัง้ พินเนล ลองและ
ทบัเบิร์ท (Pinel & Long, 2006; Tubbert, 2016) ได้อธิบายพฤติกรรมการแสดงออกตา่ง ๆ เหล่านี ้
วา่เป็นสิ่งท่ีช่วยกระตุ้นเติมเตม็ความรู้สึกมัน่ใจ ปลอดภยั ผู้ อ่ืนสามารถรับรู้ เข้าใจถึงความต้องการ
และความกังวลใจของตน ท าให้ เกิดการช่วยเหลือเกื อ้กูลซึ่งกันและกัน  มอนเทมายอร์ 
(Montemayor et al., 1994, p. 21) กล่าวเพิ่มเติมว่าการปฏิเสธจะท าความเข้าใจในสิ่งท่ีแบ่งปัน 
น ามาซึ่งความรู้สึกแปลกแยก โดดเด่ียว เป็นคนนอก ส่งผลให้เกิดความกระวนกระวายใจ รู้สึกไม่
มั่นคง นอกจากนี  ้วานลานเกอร์ วิงค์ฮอยเซ้นและโพสทูม่า (van Lange, Vinkhuyzen, & 
Posthuma, 2014) มองว่าความไว้วางใจนัน้สามารถจ ากัดความได้ในลักษณะมุมมองของตัว
บคุคลท่ีมีความตัง้ใจจะยอมรับข้อเสียของอีกฝ่าย แม้ว่าอีกฝ่ายอาจจะสามารถท าผิดพลาดไม่ตรง
กบัความต้องการของบคุคล แตบ่คุคลก็เลือกท่ีจะเช่ือใจอีกฝ่ายโดยมีพืน้ฐานมาจากความคาดหวงั
ต่อพฤติกรรมของอีกฝ่ายว่าจะให้ผลลัพธ์ในทางบวก ขณะท่ีเดลกาโด้-มาคิวซ์ เฮอทาโด้-ทอเรส 
และอาเร่ก้อน-คอลเรีย (Delgado-Márquez, Hurtado-Torres, & Aragón-Correa, 2013) กล่าว
วา่ความไว้วางใจนัน้เป็นสิ่งท่ีสืบเน่ืองมาจากการใช้เหตผุล โดยตวับคุคลแสวงหาข้อมลูของอีกฝ่าย
ทัง้จากการมีประสบการณ์ตรงร่วมกันและทางอ้อมจากการพดูคยุรับฟังจากบุคคลท่ีสาม ก่อนจะ
ท าการตดัสินจากข้อมลูท่ีมีนัน้ว่าจะสามารถไว้วางใจอีกฝ่ายได้หรือไม่ นอกจากนีย้งัมีนกัจิตวิทยา



  22 

ทา่นอ่ืน ๆ ได้กล่าวถึงความไว้วางใจท่ีสนบัสนนุให้เกิดสมัพนัธ์ภาพท่ีแนน่แฟ้น ซิมป์สนั (Simpson, 
2007) ได้อธิบายไว้ว่าความไว้วางใจนัน้เป็นสิ่งท่ีเทียบเคียงกบัความหวงัและแรงบนัดาลใจท่ีมีต่อ
การฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งความไว้วางใจได้พัฒนาและคงรูปไว้ในแบบแผนทางอารมณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับความสุขอันเกิดจากการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน แนวคิดดงักล่าวได้รับการ
สนบัสนุนจากทฤษฎีดัง้เดิม ทัง้โบวล์บีแ้ละอีริกสัน โดยทัง้คู่ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลจะเติบโตเป็นผู้ มี
สมัพนัธภาพท่ีดีกับผู้ อ่ืนได้ จ าเป็นจะต้องสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึน้ในช่วงทารก เพราะความ
ไว้วางใจเป็นพืน้ฐานความปรารถนาในความสขุ การมีปฏิสมัพนัธ์คบหากบัผู้ อ่ืนได้อย่างสุขใจนัน้
ต้องพึ่งพาความไว้วางใจเป็นส าคัญ  ส่วนอเซโด้-คาร์โมน่าและโกมิล่า (Acedo-Carmona & 
Gomila, 2014) ได้อธิบายความไว้วางใจไว้ว่าเป็นเร่ืองของทัศนคติท่ีมีต่ออีกฝ่าย โดยทัศนคติ
ดงักล่าวมีความรู้สึกเกือ้หนนุค า้จนุกบัอีกฝ่าย ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ พดูคยุแลกเปล่ียนถึงสิ่งท่ี
วิตกกังวลใจ โดยภาพรวมผู้วิจยัสรุปได้ว่า ความไว้วางใจ คือ ความเช่ือความรู้สึกท่ีมีตอ่บคุคลอ่ืน
ในเร่ืองของความเช่ือใจ บคุคลรู้สึกมัน่คงเม่ือได้ตดัสินใจท่ีจะเช่ือใจอีกฝ่าย ประหนึ่งเหมือนบคุคล
รับรู้ว่ามีคนท่ีเข้าใจความต้องการและความกงัวลของตน พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเกือ้กลู  ท าให้บคุคล
รู้สกึมัน่ใจมากย่ิงขึน้ 

2. ความสนิทสนม (Intimacy) มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, pp. 
21-22) อธิบายว่าเป็นสิ่งท่ีใช้บรรยายถึงมิตรภาพ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับความคิดความรู้สึกของ
บคุคลท่ีมีตอ่อีกฝ่ายเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความโดดเดน่ในเร่ืองของพฤติกรรมการแบง่ปันความคิด
ความรู้สึกให้อีกฝ่ายฟังสม ่าเสมอ กล่าวคือ บุคคลค านึงถึงอีกฝ่ายเป็นล าดับต้น ๆ เม่ือมีเร่ืองท่ี
อยากจะแบง่ปันให้ฟังและรู้สึกพึงพอใจเม่ือบคุคลได้มีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั อีกฝ่ายสามารถยอมรับ
และเข้าอกเข้าใจกนั ซึง่พฤติกรรมดงักล่าวจะสามารถเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือบคุคลมีความรู้สกึไว้วางใจ
ในตวัอีกฝ่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (Psychological medicine, 1985) เม่ือพิจารณาเร่ืองของความ
ไว้วางใจประกอบกับความสนิทสนม ดูเหมือนว่าความไว้วางใจท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกมั่นคงและ
มัน่ใจนัน้ มีส่วนในการพฒันาความสมัพนัธ์ต่ออีกฝ่ายจนเกิดเป็นความรู้สึกพิเศษหรือความสนิท
สนม เร่ืองนีอ้าจสามารถอธิบายได้ตามมุมมองของเบิร์น (Berne, 2016, p. 4) โดยเบิร์นกล่าวว่า
ความสนิทสนมนัน้เป็นส่วนหนึ่งของเกม โดยเป็นเกมท่ีมีวัตถุประสงค์ของการแสดงออกทาง
พฤติกรรมเพ่ือสนองต่อความรู้สึกดี พึงพอใจ อบอุ่นใจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ าเป็นต้องกระท าทัง่สอง
ฝ่ายมิใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระท าเพียงฝ่ายเดียว เพ่ือรักษาความมัน่คงของการได้รับการตอบสนอง
จากการกระท า อย่างไรก็ตามความสนิทสนมนัน้เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นต่อการมีปฏิสมัพันธ์ทาง
สงัคม มีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระบุว่า (Berne, 2016;citing Spitz R, 1945) การขาดความสนิทสนม
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ในวัยเด็กมีผลต่อการสร้างสัมพันธภาพเม่ือโตขึน้และยังมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดโรคทางจิตเวช
ตามมา ซึ่งจากข้อสรุปดงักล่าวท าให้เบิร์นสรุปว่ามนุษย์มีความต้องการ ความสนิทสนมเป็นสิ่งท่ี
เติมเต็มความต้องการให้มนษุย์อยู่ในภาวะท่ีสมดลุ แนวคิดนีมี้ความใกล้เคียงกับแนวคิดของซลัลิ
แวน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554;อ้างอิงจาก Sullivan, 1953) โดยซัลลิแวน (Sullivan) มองว่า
มนษุย์มีความต้องการเพ่ือเตมิเต็มสิ่งเร้า ความต้องการในท่ีน่ีรวมถึงเร่ืองความละเอียดออ่น ความ
อ่อนโยนซึ่งพบได้จากความสนิทสนม การเรียนรู้และพฒันาความสนิทสนมจะเป็นพืน้ฐานในการ
สร้างสมัพันธภาพท่ีมัน่คงในรูปแบบอ่ืน ๆ กับสังคมนอกครัวเรือน นอกเหนือจากแนวคิดในเร่ือง
การท่ีบุคคลมีความคิดและความรู้สึกพิเศษต่ออีกฝ่าย เชเฟอร์และโอสัน (Schaefer & Olson, 
1981) ระบถุึงประเด็นท่ีน่าสนใจในการท าความเข้าใจความสนิทสนมไว้ทัง้หมด 5 ประเดน็ด้วยกนั 
ได้แก่ 1) ความสนิทสนมด้านสภาพอารมณ์ เก่ียวข้องกับความรู้สึกสนิทสนม สามารถพูดและ
แบ่งปันความรู้สึก ได้รับการสนับสนุนเกือ้กูลโดยปราศจากความรู้สึกต่อต้านหรือถูกปฏิเสธ 2) 
ความสนิทสนมด้านสังคม คือ การมีเพ่ือนและเครือข่ายทางสังคมร่วมกัน 3) ความสนิทสนมท่ี
เก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศ เก่ียวข้องกบัการแบง่ปันความรู้สกึ การสมัผสัและการมีเพศสมัพนัธ์ 4) ความ
สนิทสนมด้านปัญญา คือ การแบง่ปันแนวคิดและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัมมุมองชีวิตและการ
งาน 5) ความสนิทสนมด้านนนัทนาการ เก่ียวข้องกับการมีประสบการณ์ร่วมกันผ่านการใช้เวลา
ว่าง โดยภาพรวมผู้วิจยัสรุปได้ว่า ความสนิทสนม คือ ความคิดความรู้สึกท่ีบุคคลมีตอ่อีกฝ่ายเป็น
พิเศษ ซึ่งต้องใช้ความเช่ือใจในการคัดกรองอีกฝ่าย บุคคลรู้สึกได้รับความพึงพอใจเม่ือมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัอีกฝ่าย เพราะอีกฝ่ายสามารถยอมรับและเข้าใจตนได้  

3. ความใกล้ชิด (Closeness) มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, p. 22) 
อธิบายว่าเป็นลกัษณะของอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกผสาน เช่ือมโยงกนักบัอีกฝ่าย รู้สึกถึงการ
เป็นส่วนหนึ่งกับบุคคลหรือกลุ่มสงัคม ไม่รู้สึกว่าตนโดดเด่ียวหรือแปลกแยก ก่อให้เกิดความรู้สึก
อบอุ่นใจ ปลอดภัย ซึ่งจริง ๆ แล้ว ความรู้สึกต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นผลลพัธ์ท่ีสอดคล้องกับความสนิท
สนมกบับคุคลอ่ืน แม้ว่าเร่ืองของความใกล้ชิดกบัความสนิทสนมจะมีนกัจิตวิทยาและนกัวิจยัหลาย
ท่านมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรืออธิบายแยกไว้แต่คล้ายคลึงกัน เร่ืองดงักล่าวอาจสามารถอธิบาย
ตามแนวคิดของมอเทมายอร์ ได้วา่ ความสนิทสนม (Intimacy) นัน้เป็นเร่ืองของความคิดความรู้สึก
พิเศษท่ีบคุคลมีให้อีกฝ่ายผา่นการแสดงออกทางพฤติกรรม ขณะท่ีความใกล้ชิด (Closeness) เป็น
เร่ืองของการรับรู้ระดบัทางอารมณ์ท่ีสืบเน่ืองเกิดขึน้จากพฤติกรรมการแสดงออกซึง่ความสนิทสนม 
สอดคล้องกับโพโพวิค (Popovic, 2011 , pp. 449-450) ท่ีอธิบายความใกล้ชิดไว้ว่า เป็น
ประสบการณ์ในการรับรู้ทางความรู้สึกท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมการแสดงออกของความสนิทสนม 
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ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก ปลอดภยั อบอุน่ใจ ด้วยเหตเุพราะลกัษณะเฉพาะตวัของความใกล้ชิด
เป็นเร่ืองของการตดัสินเร่ืองผลประโยชน์และความปรารถนา ความใกล้ชิดชว่ยเติมเต็มระดบัความ
พึงพอใจของความต้องการทัง้หลาย เป็นสิ่งท่ีช่วยคดักรองคนท่ีรู้สึกน่าคบหาเพ่ือผ่อนคลายความ
ตึงเครียด ป้องกันโรคไซโคโซเมติก (Psychosomatic) โรคซึมเศร้า (Depression) การปลีกวิเวก
ออกจากสงัคม และป้องกนัการใช้สารเสพติด ส่วนพาร์มเล่ย์และแซง (Parmley & Zhang, 2014) 
อธิบายความใกล้ชิดว่า เป็นเร่ืองของการยกระดบัความรู้สึกผกูพนัให้ดีขึน้ผ่านความสนิทสนมโดย
การแบง่ปันความรู้สึกส่วนตวั ความต้องการ และความปรารถนา โดยความรู้สึกผกูพนัดงักลา่วเป็น
สิ่งท่ีเกิดจากการรับรู้อิทธิพลของคูป่ฏิสมัพนัธ์กบัความรู้สึกของตนเป็นหลกั โดยภาพรวมผู้วิจยัสรุป
ได้ว่า ความใกล้ชิด คือ ระดบัของอารมณ์ท่ีมีต่ออีกฝ่าย โดยมีความรู้สึกเช่ือมโยง เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนั พึง่พาซึง่กนัและกนั ก่อให้เกิดอารมณ์ทางบวก   

4. ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) มอนเทมายอร์ 
(Montemayor et al., 1994, pp. 23-24) อธิบายว่า เป็นประสบการณ์ท่ีได้รับมาจากการมีความ
เก่ียวพนัร่วมกนักบับุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดอารมณ์เชิงบวก เช่น รู้สึกอบอุ่นใจ มีแรงใจฟันฝ่าอปุสรรค 
ได้รับการยอมรับ มีการส่ือสารเชิงบวก ได้รับการช่วยเหลือ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งตามท่ี เฟรดริกสนั 
ลิวโบเมียสกี ้คิง ไดเนอร์และซานอน (Fredrickson, 2001; Lyubomirsky, King, & Diener, 2005; 
Zanon, 2013) วา่ไว้ อารมณ์เชิงบวก คือ อารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความสขุ ความพึงพอใจ เม่ือพิจารณา
โดยน าเร่ืองความสนิทสนมและความใกล้ชิดท่ีกล่าวมาก่อนหน้านีเ้พ่ือใช้ท าความเข้าใจเร่ือง
ดงักลา่ว ดเูหมือนวา่เร่ืองของความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวกนัน้เป็นสิ่งท่ีสอดแทรกอยูใ่นเร่ืองทัง้
คู ่ทัง้นีก้ารแสดงออกซึ่งพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสนิทสนมและความใกล้ชิดน ามาซึ่งอารมณ์เชิง
บวกทัง้สิน้ อย่างไรก็ตามความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวกในแง่ของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิง
สานสมัพนัธ์นัน้อาจสามารถท าความเข้าใจเร่ืองราวดงักลา่วได้โดยการพิจารณาเร่ืองการรับรู้ความ
เป็นอยู่ท่ีดีของตวับุคคลต่อความสมัพนัธ์ปัจจบุนัตามท่ีมอนเทมายอร์และซานอน (Montemayor 
et al., 1994 ; Zanon, 2013) อธิบายเพิ่ม เติม เช่น  บุคคลรับ รู้ว่ามี คนคอยให้ก าลังใจเป็น
แรงผลกัดนัสม ่าเสมอ ได้รับความช่วยเหลือ สมัผสัได้ถึงความเป็นมิตรจากบคุคลอ่ืน ขณะท่ีบคุคล
รับรู้ว่าความสมัพนัธ์ตอ่บุคคลอ่ืนรอบสงัคมนัน้เป็นไปในทางลบ บคุคลจะรู้สึกถึงความวิตกกังวล 
ความเศร้าหมอง ความโกรธเคือง และสิน้หวงั มีงานวิจยัหลายชิน้ท่ีกล่าวถึงความสอดคล้องของ
การประสบความส าเร็จในการสร้างความสมัพันธ์ซึ่งเช่ือมโยงมาสู่ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิง
บวก ดงัเช่น งานของลิวโบเมียสกี ้คิงและไดเนอร์ (Lyubomirsky et al., 2005, pp. 803-855) ท่ี
ศึกษาเร่ืองอารมณ์เชิงบวกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในด้านต่าง ๆ รวมถึงสมัพนัธภาพต่อผู้คนรอบ
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ข้าง หรือในส่วนของโคเฮนและเพรสแมน (Cohen & Pressman, 2006) ท่ีศึกษาเร่ืองอารมณ์เชิง
บวกส่งเสริมตอ่สุขภาพ ได้ระบุว่าการมีความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวกท่ีดีนัน้เกิดขึน้จากการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนท่ีแวดล้อม สง่ผลดีตอ่สขุภาพ และในงานวิจยัของเบา (Bao, 2012) ก็ได้ระบอีุก
เช่นกันว่าอารมณ์เชิงบวกนัน้เป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของ
ความสมัพนัธ์เชิงรักใคร่ โดยภาพรวมแล้วผู้ วิจยัสรุปได้ว่า ความสมัพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก คือ 
การท่ีบุคคลรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีในสายสัมพันธ์ท่ีบุคคลนัน้ เก่ียวข้อง อันมีผลให้เกิด
ความสขุใจ 

5. การส่ือสาร (Communication) มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, 
pp. 24-25) อธิบายวา่ คือกระบวนการของการแลกเปล่ียนข้อมลู ซึ่งการประมวลผลของข้อค าถาม
นัน้มุ่งเป้าสนใจไปท่ีคุณภาพของการตอบรับ ขณะท่ีความสนใจในเนือ้หามุ่งเป้าไปท่ีประเด็นของ
เนือ้หาท่ีแลกเปล่ียนกนั มีวิธีการวดัมากมายในเร่ืองการของการส่ือสารระหวา่งวยัรุ่นกบัผู้ปกครอง
ท่ีมุ่งวดัในมิติของ การส่ือสารท่ีตรงประเด็น การพูดคุยเพ่ือแก้ไขความขัดแย้ง และกลไกในการ
พดูคยุเพ่ือแลกเปล่ียนความต้องการและความรู้สึก ในแง่ของวยัรุ่นกบัเพ่ือนนัน้ มอนเทมายอร์ระบุ
ว่ารูปแบบการส่ือสารของวยัรุ่นกับผู้ปกครองนัน้มีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงกันกับการส่ือสารของวยัรุ่น
กบัเพ่ือน ซาบิฮิ เคทาบิ ทาวาโคลิ และกราดิริ (Zabihi, Ketabi, Tavakoli, & Ghadiri, 2014) เสริม
วา่ การส่ือสารของวยัรุ่นกบักลุม่เพ่ือนด้วยกนัจะแสดงออกในลกัษณะของ การพดูคยุถึงความชอบ 
ความสนใจ ความต้องการและความรู้สึก เม่ือพิจารณาโดยการน าเร่ืองความไว้วางใจ ความสนิท
สนม ความใกล้ชิด และความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวกมารวมกันในการส่ือสาร จะเห็นได้ว่า 
การส่ือสารในเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์นัน้มีลกัษณะท่ีส่งเสริมความสมัพนัธ์
ของคู่ปฏิสัมพันธ์ นอกเหนือจากนีย้ังมีนักจิตวิทยาและนักคิดได้กล่าวถึงเร่ืองรูปแบบของการ
ส่ือสารในความสัมพันธ์แตกต่างกันออกไป อาทิ เบิร์น (Berne, 2016, pp. 8-10) ได้กล่าวไว้ว่า
รูปแบบการส่ือสารของมนุษย์นัน้มาจากบุคลิกภาพขณะส่ือสาร บุคลิ กภาพในการส่ือสาร
ประกอบด้วย บุคลิกผู้ปกครอง บคุลิกผู้ ใหญ่ และบุคลิกเด็ก ซึ่งรูปแบบดงักล่าวนีส้ามารถส่งเสริม
หรือลดทอนคณุภาพของความสมัพนัธ์ลงได้ กล่าวคือ รูปแบบบคุลิกท่ีใช้ในขณะส่ือสารซึ่งกนัและ
กนัออกมาในลกัษณะท่ีส่งเสริมกันจะส่งผลให้สามารถเข้าใจเจตนารวมถึงส่งเสริมความสมัพนัธ์
ของกันและกันได้  ขณะท่ีการส่ือสารในรูปแบบของบุคลิกท่ีขดัแย้งกันจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ
และลดทอนคณุภาพของสายสมัพนัธ์ นอกเหนือจากบคุลิกท่ีใช้ในการส่ือสารแล้วยงัมีเร่ืองของการ
ใช้ I statement และ You statement โดยรูปแบบของวิธีการส่ือสารดงักล่าวมีลักษณะท่ีเน้นการ
พดูถึง “ตวัผู้พดู” และ “ตวัผู้ ฟัง” โดยลกัษณะของการส่ือสารนีจ้ะสง่ผลตอ่อารมณ์ของผู้ ฟังแตกตา่ง
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กนั ซึ่งอารมณ์ตอบสนองของผู้ ฟังเม่ือได้รับสารมีผลต่อคณุภาพความสมัพนัธ์เช่นกัน (Johnson, 
2012) โดยภาพรวมผู้วิจยัสรุปได้ว่า การส่ือสาร คือ การส่งข้อความจากบุคคลหนึ่งถึงอีกบุคคล
หนึง่ ทัง้โดยท่ีเป็นวจันะภาษาและ/หรืออวจันะภาษา สง่เสริมความสมัพนัธ์ของคูป่ฏิสมัพนัธ์  

จากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องจึงสรุปได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
เชิงสานสัมพันธ์ มี  5 องค์ประกอบ ได้แก่  ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด 
ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสาร ซึ่งงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้แนวคิดของมอนเท
มายอร์ (Montemayor) เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา 

1.5 ความส าคัญและคุณค่าของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้รวบรวมประโยชน์ 

ความส าคญัและคณุคา่ของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ตามท่ีนกัวิชาการกล่าวไว้
ได้ดงันี ้

วาร์ก้าและครูเอเกอร์ (Varga & Krueger, 2013) กล่าวว่า การเข้าใจเร่ืองภาวะ
ซึมเศร้าซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับเร่ืองของความใกล้ชิด (Proximity) อันเก่ียวข้องกับความรู้สึกใน
สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ จะช่วยให้บุคคลเข้าใจกลไก การท างานของการเกิด
อาการดงักลา่วโดยผู้วิจยัระบวุา่การสญูเสียซึง่ความเก่ียวข้องกบัความผกูพนักบัผู้ อ่ืนในวยัเด็กวา่มี
ส่วนส าคญัยิ่งต่อการเกิดภาวะซึมเศร้า ประกอบกับสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์มี
ส่วนช่วยแปลงการท างานของความรู้ความเข้าใจในการก ากับจดัการกับอารมณ์กระวนกระวาย 
หรือกล่าวคือ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์มีส่วนช่วยปลอบประโลมจิตใจให้มี
สุขภาพจิตท่ีดี สอดคล้องกับลนัดี ้(Lundy & Drouin, 2016) ได้กล่าวถึงงานวิจยัเร่ืองรูปแบบการ
ส่ือสารสามช่องทางท่ีมีผลกบัผู้ ป่วยเป็นโรงกังวลต่อการเข้าสงัคม (Social anxiety) โดยเธอพบว่า
กลุ่มผู้ มีอาการดงักล่าวมีแนวโน้มท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์มากเป็น
พิเศษ หรืออาจมองอีกนัยหนึ่งได้ว่ากลุ่มผู้ ป่วยท่ีมีอาการกลัวสังคมอาจรับรู้และสัมผัสถึงความ
สบายใจได้จากความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์มากเป็นพิเศษ กล่าวคือ สมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์มีสว่นชว่ยให้สขุภาพจิตดี 

ทบัเบิร์ท (Tubbert, 2016) กล่าวว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นต่อการท างานร่วมกันของพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากประสบการณ์การปฏิบตัิงานร่วมกนั
ภายใต้ภาวะวิกฤตก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกนัและกนั พึ่งพาอาศยักนัและกนั ท าให้สามารถฝ่า
ฝันอปุสรรคยากล าบากตา่ง ๆ ท่ีเข้ามา 
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โคพาล่า-ซิปเล่ย์และคนอ่ืน ๆ (Kopala-Sibley & al, 2013) กล่าวถึงสมัพนัธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในลกัษณะของการปรับตวั ซึ่งประโยชน์ของการปรับตวัดงักลา่วชว่ย
ให้การปฏิสมัพนัธ์ได้รับการตอบสนองตอ่อารมณ์มากยิ่งขึน้และยงัเป็นหลกัประกนัว่าจะไม่ถกูโดด
เดี่ยวหรือต้องอยูอ่ยา่งอ้างว้าง 

วานเบลและคนอ่ืน  ๆ (Vanbel et al., 2008) กล่าวว่าการท าความเข้าใจ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาระบบปฏิบตัิการ
โต้ตอบระหวา่งคนกบัคอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและเสมือนจริง
ประหนึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริงให้มากท่ีสุด ซึ่งเร่ืองดังกล่าวต้องอาศัยความเข้าใจใน
ธรรมชาตขิองอารมณ์ความรู้สกึ เข้าใจกลไกการเกิดสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 

จากท่ีกล่าวไปในข้างต้นถึงเร่ืองความส าคญัและคณุคา่ของสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์  มี
ประโยชน์ต่อบุคคลและต่อองค์กร ในด้านบุคคลนัน้ รูปแบบความสัมพันธ์ดงักล่าวมีส่วนช่วยให้
ได้รับความพึงพอใจทางอารมณ์ ส่งผลให้สุขภาพจิตดี ในส่วนขององค์กร สัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ชว่ยสนบัสนนุการท างานร่วมกนั เกิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นหมู่คณะ  

1.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 
ลนัดี ้(Lundy & Drouin, 2016) ได้ท าการศกึษาเร่ืองโรควิตกกงัวลตอ่การเข้าสงัคมท่ี

มีผลต่อระดบัของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ผ่านช่องทางการส่ือสาร 3 ประเภท 
โดยท าการวดัระดบัของเร่ืองดงักล่าวผ่านช่องทางการส่ือสาร 3 รูปแบบ ได้แก่ การสนทนากันซึ่ง
หน้า การสนทนาผ่านโทรศัพท์ และการสนทนาผ่านช่องทาง Instant messenger กับกลุ่มเด็ก
ปริญญาตรีจ านวนทัง้สิน้ 165 คน ซึ่งผลการทดลองพบว่าระดบัของโรงกังวลต่อการเข้าสังคมมี
นยัส าคญัผกูพนักบัเง่ือนไขในการสนทนาและความรู้สึกผกูพนักบัคูส่นทนาท่ีมีทศันคติคล้ายคลึง
กนั 

พินเนลและลอง (Pinel & Long, 2006) ได้ท าการศึกษาเร่ืองวิถีของสัมพันธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง I seeing I โดยรูปแบบดงักล่าวอาศยัการใช้ I sharing 
ให้ผู้ เข้าร่วมทดลองสลบักันท าการแบ่งปันและรับฟังเร่ืองราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผลของการ
วิจัยพบว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์จะเกิดขึน้ได้ดีก็ต่อเม่ือมีการเน้นเร่ืองของ
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลและลกัษณะของเร่ืองราวท่ีน ามาแบง่ปันซึ่งสอดคล้องกบัประสบการณ์
เดมิของสมาชิก 
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จากท่ีผู้ วิจัยได้น าเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สัมพันธ์ในข้างต้น จะเห็นได้ว่า งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรดังกล่าวนัน้ยังมีน้อย ท าให้ไม่
สามารถสรุปและท าความเข้าใจเร่ืองดงักล่าวได้อย่างชดัเจน จึงเป็นเหตใุห้ควรจะมีการศึกษาตวั
แปรดงักลา่วเพิ่มเตมิมากย่ิงขึน้ 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
2.1 ความหมายของวัยรุ่น 

จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2557, p. 60) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยคาบเก่ียวระหว่าง
ความเป็นเด็กและความเป็นผู้ ใหญ่ ซึ่งถือเป็นระยะหวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต เน่ืองด้วยช่วงวยัรุ่นเป็น
ช่วงท่ีมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายเติบโตถึงขัน้สมบูรณ์ ร่างกายสามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
เต็มท่ี แต่ขณะเดียวกันพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์ยังไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ความไม่
สมัพนัธ์กนัของพฒันาการทัง้ 2 อยา่งนีเ้องมีผลให้วยัรุ่นต้องเผชิญกบัปัญหาตา่ง ๆ  

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549, p. 329) กล่าวว่า วยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีพฒันาการเด่นในทุก
ด้าน โดยค าว่า “เด่น” ในท่ีน่ีหมายความว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด โดย
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้มีทัง้ในส่วนทางร่างกาย อารมณ์ สังคม วัย รุ่นเป็นช่วงเปล่ียนวัย
ระหวา่งเดก็เป็นผู้ใหญ่ เป็นวยัหวัเลีย้วหวัตอ่ มีความออ่นไหวตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้ง่าย  

อสุา สุทธิสาคร (2559, p. 9) กล่าวว่า วยัรุ่นหรือ Adolescence ในภาษาองักฤษมา
จากค าลาติน “Adolescere” ซึง่หมายถึง “การเตบิโตสูว่ยัผู้ใหญ่” เป็นช่วงวยัท่ีมีความเปล่ียนแปลง
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งความเปล่ียนแปลงแต่ละด้านมีความสมัพันธ์
สง่ผลถึงกนัและกนั พฒันาการในช่วงนีมี้อิทธิพลตอ่การเตบิโตสูว่ยัผู้ ใหญ่เป็นอย่างมาก จึงเป็นวยั
ท่ีควรได้รับความเข้าใจเป็นพิเศษเพ่ือสร้างสมาชิกในสงัคมท่ีมีคณุภาพ 

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสรุปความหมายของวัยรุ่นได้ว่า วัยรุ่นคือวัยท่ีมีความเปล่ียนแปลงทัง้
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เป็นวยัตอ่ระหว่างวยัเด็กสู่วัยผู้ ใหญ่ วยัรุ่นเรียนรู้
ด้วยการลองผิดลองถกูจากสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเข้ามา เป็นวยัท่ีมีความอ่อนไหว ควรได้รับการใส่
ใจและท าความเข้าใจเป็นพิเศษ 

2.2 พัฒนาการของวัยรุ่น 
1. การแบง่ชว่งอายขุองวยัรุ่น 

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549, p. 330) กล่าวว่าช่วงความเป็นวัยรุ่นคือประมาณ 
12-25 ปี โดยให้เหตผุลว่าเด็กอยู่ในระบบการศกึษานานขึน้ การเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีพึ่งพาตวัเองได้
จงึถกูยึดเวลาออกไป ในการแบง่ชว่งอายขุองวยัรุ่น สามารถแบง่ได้เป็น 3 ระยะ โดยใช้เกณฑ์ เด็ก-
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ผู้ ใหญ่ ในการตดัสิน ช่วงอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นช่วงวยัแรกรุ่น (Puberty) ในช่วงอายุนีย้ังมี
พฤติกรรมค่อนไปทางเด็กอยู่มาก ช่วงวัยรุ่นท่ีแท้จริง (Adolescence) คือช่วงอายุ 16-17 ปี เป็น
ช่วงวยัรุ่นตอนกลางและ 18-25 ปี เป็นช่วงวัยรุ่นตอนปลาย มีพฤติกรรมก า้กึ่งระหว่างเด็กและ
ผู้ใหญ่  

2. พฒันาการของวยัรุ่นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความสมัพนัธ์  
2.1 พฒันาการทางด้านอารมณ์  

ความ เป ล่ียนแปลงทั ง้ภ ายในและภายนอก ท่ี เกิดขึ น้ ในช่วงวัย รุ่น
กระทบกระเทือนต่อแบบแผนอารมณ์ ส่งผลให้เด็กมีอารมณ์อ่อนไหว สบัสน เปล่ียนแปลงได้ง่าย 
ผู้ รู้บางท่านเรียกลกัษณะอารมณ์ของวยัรุ่นวา่ พายบุแุคม (Strom and Stress) อารมณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
วยัรุ่นสามารถพบได้ทุกประเภท เช่น รัก ชอบ โกรธ เกลียด อิจฉา โอ้อวด อ่อนไหว สบัสน เห็นใจ 
หงุดหงิด ฯลฯ ซึ่งอารมณ์ท่ีเกิดขึน้มักมีลกัษณะรุนแรง บุคคลต่างวยัอาจเข้าใจในตวัวยัรุ่นผิดไป
จากอารมณ์ต่าง ๆ ท าให้เข้ากบับุคคลต่างวัยยาก ด้วยเหตนีุว้ยัรุ่นจึงมกัเกาะกลุ่มกันมากกว่าวยั
อ่ืน เพราะสามารถเข้าใจและยอมรับวยัรุ่นด้วยกนัได้ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549, p. 336)  

ลกัษณะทางอารมณ์ของวยัรุ่น 
จตุพร ลิม้มั่นจริง (2549, p. 89) อธิบายว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยท่ีมีอารมณ์

รุนแรงและบีบคัน้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีอารมณ์ท่ีมากกว่าปกติ ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบ
ปฏิกิริยาสภาพอารมณ์ในเวลาปกติของบุคคลกับสภาพอารมณ์ในเวลาเฉพาะ ลกัษณะท่ีส าคญั
ของอารมณ์ท่ีมากกวา่ปกตขิองวยัรุ่นมีดงันี ้ 

1. ความรู้สึกท่ีรุนแรงและไวเกินไป จะสังเกตเห็นได้เม่ือวัยรุ่นได้รับความ
กระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย ก็อาจแสดงพฤติกรรมท่ีอนัตรายร้ายแรงมาสู่ตนเอง เช่น ปัญหา
ภายในครอบครัวกระตุ้นให้วยัรุ่นหนีออกจากบ้าน หรือความรู้สึกผิดหวงั ชอกช า้ใจท่ีกระตุ้นให้
วยัรุ่นฆา่ตวัตาย 

2. อารมณ์ท่ีไม่คงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น ความดีใจและเสียใจท่ี
อาจเกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็วและหายไปอย่างง่ายดาย แต่ขณะเดียวกัน อารมณ์บางชนิดก็อาจ
กลายเป็นอารมณ์ท่ีถาวรได้ถ้ามีอุดมคติเข้ามาเก่ียวข้อง การหล่อหลอมระหว่างอุดมคติและ
อารมณ์ในช่วงนีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องพึงระวงั สมควรมีผู้ ใหญ่ให้ค าแนะน าท่ีเหมาะสม เพ่ือปอ้งกนัการเกิด
แนวคิดท่ีแปลกแยก ผิดเพีย้น เช่น การถูกผู้ปกครองสั่งสอนอบรมและเป็นตวัแบบในเร่ืองความ
รุนแรงในครอบครัว หรือการยดึคา่นิยมจากละครโทรทศัน์มาเป็นตวัแบบ 
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3. ควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ไม่ค่อยได้ เน่ืองจากความรุนแรงของ
อารมณ์ท่ีมากมาย วยัรุ่นมกัต้องการปลดปล่อยความรุนแรงนีอ้อกมาอย่างเปิดเผย ซึ่งบางครัง้อาจ
แสดงออกอยา่งไม่เหมาะสม ผิดทัง้เวลาและสถานท่ี เช่น การสบตากบัอีกฝ่ายแล้วรู้สกึไม่ถกูชะตา
จงึทะเลาะวิวาทชกตอ่ยกนั หรือการเอะอะโวยวายในท่ีสาธารณะ 

2.2 พฒันาการทางด้านสงัคม 
วยัแรกรุ่นจะให้ความส าคญัและผกูพนักบัเพ่ือนมากกวา่ชว่งวยัรุ่นตอนปลาย 

การคบหากลุม่เพ่ือนอาจเปล่ียนจากเพศเดียวกนัไปสู่เพ่ือนตา่งเพศ กลุ่มเพ่ือนในวยันีมี้อิทธิพลตอ่
ชีวิตและจิตใจของเด็กมาก ขณะท่ีครอบครัวมีอิทธิพลน้อยลง ในวัยแรกรุ่นเด็กจะเข้ากลุ่มเพ่ือ
พบปะสงัสรรค์ร่วมเล่น เรียน ท างาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั แตเ่ม่ือเข้าสูว่ยัรุ่น
ตอนปลาย จุดมุ่งหมายของการเข้ากลุ่มจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไป โดยจะเข้ากลุ่มเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแบบผู้ ใหญ่ เพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐานทางสังคม เช่น 
ฐานะต าแหนง่ ค ายกยอ่ง ฯลฯ นอกจากนัน้การปฏิบตัติอ่เพ่ือนตา่งเพศก็เปล่ียนจากความสมัพนัธ์
ฉันเพ่ือนเป็นความสมัพนัธ์ฉันคูรั่ก และอาจลงเอยกันด้วยการแต่งงานในวยัผู้ ใหญ่ (จิราภรณ์ ตัง้
กิตตภิาภรณ์, 2557, pp. 60-61) 

2.3 พฒันาการทางด้านสตปัิญญา 
พัฒนาการด้านความคิดความเข้าใจของวัยรุ่นเปล่ียนแปลงไปจากวัยเด็ก

มาก ในช่วงนีมี้ความสามารถหลายอย่างเพิ่มขึน้ อาทิ ความสามารถในการคิดได้หลายแง่มุม 
ความสามารถในการตัง้สมมติฐาน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตา่ง ๆ มีหลกัการเหตผุล รับรู้
สิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาได้ดี พัฒนาการด้านความคิดของวัยรุ่นท่ีควร
กลา่วถึงมีด้วยกนัทัง้หมด 5 ด้าน (อสุา สทุธิสาคร, 2559) ได้แก่  

1. ความคิดเก่ียวกับความเป็นไปได้ (Thinking about possibilities) วัยรุ่น
สามารถคิดถึงเหตุการณ์และความน่าจะเป็นท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถ
เปรียบเทียบข้อมลูท่ีได้ท าการสงัเกตมากบัสิ่งท่ีวยัรุ่นคาดคดิไว้ล่วงหน้าได้  

2. ความคิดเก่ียวกับนามธรรม (Abstract thinking) วัย รุ่นสามารถคิด
นอกเหนือจากสิ่งท่ีตนมองเห็นหรือมีประสบการณ์ วยัรุ่นสามารถเข้าใจมโนทัศน์หรือความคิดรวบ
ยอด (Concept) ของสิ่งตา่ง ๆ ในสภาพแวดล้อมได้ดี 

3. ความคิดเก่ียวกับกระบวนการคิด (Metacognition) เป็นความสามารถใน
การจดักระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ เชน่ การใช้เทคนิคในการจ า การอา่น เป็นต้น 
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4. ความคิดหลายมิติ (Thinking in multiple dimensions) วัยรุ่นสามารถมี
มุมมองท่ีซบัซ้อนในการคิดการคิดจากหลายมิติยังช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ใน
หลายบริบทท่ีอาจแตกตา่งไปจากตนเอง 

5. การคิดแบบยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Adolescent geocentricism) การ
ยึดตนเองเป็นสูญกลางของวยัรุ่นแตกต่างจากวยัเด็กท่ีมีข้อจ ากัดของสติปัญญาโดยการคิดแบบ
ยดึตนเองเป็นสญูกลางในวยัรุ่นแบง่ได้ 2 ลกัษณะคือ การจินตนาการว่ามีผู้จบัจ้องตน (Imaginary 
audience) เป็นความคดิท่ีว่ามีคนคอยจ้องมองจบัผิดพฤติกรรมของวยัรุ่นตลอดเวลา โดยความคิด
ดงักล่าวมักมีมากในเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่น ความคิดอีกลักษณะหนึ่งคือ การเช่ือมั่นในความคิด
ตนเอง (Personal fable) เป็นความคิดท่ีเช่ือมั่นในความคิดและความรู้สึกตนว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง
ทัง้หมด  

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การแบ่งช่วงอายุของวยัรุ่น คือประมาณ 
12-25 ปี ด้วยเหตุเพราะวัยรุ่นในยุคปัจจุบนัอยู่ในระบบการศึกษานานขึน้ การแบ่งช่วงอายุของ
วยัรุ่น แบ่งได้ 3 ระยะ ได้แก่ ช่วงวยัแรกรุ่น ช่วงวยัรุ่นท่ีแท้จริง และช่วงวยัรุ่นตอนปลาย ส าหรับ
พฒันาการท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ได้แก่ พฒันาการณ์ด้านอารมณ์ พฒันาการ
ด้านสงัคม และพฒันาการด้านสตปัิญญา 

2.3 ปัญหาด้านความสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่น 
ผู้วิจัยได้ท าการสรุปปัญหาด้านความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในช่วงพัฒนาการของวัยรุ่น 

โดยได้สรุปจากค าอธิบายของ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549, p. 336) จิราภรณ์ ตัง้กิตติภาภรณ์ 
(2557, pp. 60-61) อุสา สุทธิสาคร (2559) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเปล่ียนแปลงด้านต่าง ๆ ในช่วง
วยัรุ่นสง่ผลตอ่สภาพจิตใจและอารมณ์ของเดก็เป็นอย่างมาก มีผลให้บคุคลรอบข้างอาจเกิดความ
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด เด็กจึงท าการเกาะกลุ่มกับคนในวัยเดียวกัน เพราะคนในวัยเดียวกัน
สามารถรับรู้และเข้าใจกันได้ดีกว่า ขณะท่ีความสมัพนัธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง-วยัรุ่น กลบัมีอิทธิพล
น้อยลง ความสมัพนัธ์ระหว่าง วยัรุ่น-เพ่ือน มีอิทธิพลตอ่ชีวิตเด็กมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงวยัแรก
รุ่น แตข่ณะเดียวกนัการท่ีเด็กก้าวเข้าสู่ช่วงวยัรุ่นยงัขาดประสบการณ์ ยงัต้องเรียนรู้อีกมาก จึงจะ
เข้าใจเร่ืองของความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ประกอบกับอยู่ในช่วงวัยท่ีมีสภาพทางอารมณ์
รุนแรง กับข้อจ ากัดทางด้านสติปัญญาของวัย เป็นผลให้วัยรุ่นพบเจอกับปัญหาความสัมพันธ์ 
ตา่ง ๆ มากมาย วยัรุ่นในชว่งนีอ้าจได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผิดเพีย้นไปจากปกต ิและใช้แบบ
แผนประสบการณ์ดงักล่าวในการปฏิสมัพันธ์กับผู้คน อาจส่งผลให้ไม่ประสบความส าเร็จในการ
สร้างความสมัพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสมัพนัธ์ท่ีมีความละเอียดอ่อนลึกซึง้ท่ีต้องอาศยั
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ความใกล้ชิด สนิทสนม ไว้วางใจซึ่งกันและกัน หรือกล่าวคือประสบการณ์ท่ีเด็กได้เรียนรู้อย่าง
ผิดเพีย้นได้หล่อหลอมให้วยัรุ่นเม่ือเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จในการสร้างสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์นัน้เอง 

จากท่ีกล่าวไปข้างต้นจึงสามารถสรุปได้ว่า วัยรุ่น เป็นวัย ท่ีรู้สึกโดดเด่ียว ด้วยเหตุ
เพราะพฒันาการท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความสมัพนัธ์เป็นตวักระตุ้นให้คนตา่งวยัเข้าใจในตวัวยัรุ่นผิด
ไป วยัรุ่นพยายามสร้างแบบแผนและมมุมองในการเข้าใจเร่ืองความสมัพนัธ์ซึง่อาจผิดเพีย้นไปจาก
ปกตเิน่ืองด้วยยงัขาดซึง่ประสบการณ์ ท าให้ไมป่ระสบความส าเร็จในการสร้างความสมัพนัธ์ 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่น 
สไตน์เนอร์และคนอ่ืน ๆ (Steiner, Michael, Hall, Barrios, & Robin, 2014)) ศึกษา

เร่ืองความก้าวร้าวและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ในวัยรุ่นหลังจากการมี
เพศสมัพนัธ์โดยไม่มีการป้องกนัการวิจยัครัง้นีนี้มี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาความก้าวร้าวของวยัรุ่นผู้
ตกเป็นเหย่ือการมีเพศสมัพนัธ์โดยไม่มีการป้องกนั และเพ่ือศกึษาเร่ืองสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์ท่ีลดลงในบริบทครอบครัว โรงเรียน หลงัการมีเพศสมัพนัธ์โดยไมมี่การปอ้งกนั โดย
ผู้วิจยัใช้ข้อมูลจาก National Longitudinal Study of Adolescent Health ในการหาผู้ตอบจ านวน 
14,800 คน ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic regression 
analysis) เพ่ือตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความก้าวร้าวและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิง
สานสมัพนัธ์ด้วยแบบส ารวจตนเอง (Self-report) กับวยัรุ่นผู้ผ่านการวินิจฉัยว่าติดโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ (STI diagnose) ผลการวิจยัพบว่าความก้าวร้าวสงูขึน้และสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล
เชิงสานสัมพันธ์ลดลง อย่างไรก็ตามเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ท่ีลดลงดู
เหมือนจะไมมี่ความเก่ียวข้องกบัเร่ืองเพศเป็นตวัก าหนด 

วาน ซอลค์และวาน ซอลค์ (Van Zalk & Van Zalk, 2015) ศึกษาเร่ืองความส าคัญ
ของการได้รับการดแูลและรู้สึกผูกพันกับเพ่ือนและผู้ปกครองในกลุ่มวยัรุ่นผู้ เป็นโรควิตกกังวลต่อ
การเข้าสงัคม (Social anxiety) โดยศกึษาการปฏิสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่มเพ่ือนกับ
ผู้ปกครองของวยัรุ่นท่ีป่วยเป็นโรคดงักล่าวเพ่ือดผูลลพัธ์ของระดบัความวิตกกงัวลต่อโรคกลวัการ
เข้าสงัคมท่ีลดลงผู้วิจยัใช้รูปแบบการวิเคราะห์เครือข่ายทางสงัคม (Stimulation investigation foe 
empirical network analysis) ผลการวิจัยพบว่าการสร้างความสัมพันธ์และรู้สึกผูกพันในกลุ่ม
เพ่ือนไม่ได้สมัพันธ์ต่อการช่วยลดระดบัของโรคกลวัการเข้าสงัคม แต่การสร้างความสมัพนัธ์และ
รู้สกึผกูพนักบัเพ่ือนและผู้ปกครองร่วมกนัชว่ยท านายการทเุลาของระดบัโรคได้ 
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ฮี ฟุลกินิติ และฟิโน่-เวลาซคิวซ์ (He, Fulginiti, & Finno-Velasquez, 2015) ศึกษา
เร่ืองความคิดระหว่างความผูกพนัและการฆ่าตวัตายในวยัรุ่นท่ีเก่ียวพันกับสถานสงเคราะห์เด็ก 
ผู้วิจยัศกึษาในวยัรุ่นอาย ุ11-17 ปี ส ารวจความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้สึกผกูพนักบัความคิดฆ่าตวั
ตาย โดยใช้การถ่างน า้หนกัด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ (Logistic regression analysis) 
ผลการวิจยัพบว่าวยัรุ่นท่ีรู้สกึผกูพนักบัผู้ดแูลมีแนวโน้มของความคิดฆ่าตวัตายน้อย ขณะท่ีวยัรุ่นท่ี
แตกหกักบัเพ่ือนในระดบัเดียวกนัมีแนวโน้มของความคดิฆา่ตวัตายมากอยา่งมีนยัส าคญั  

จูห์อนและวอลเลซ (Chhuon & Wallace, 2014) ศึกษาเร่ืองการสร้างความผูกพัน
ผา่นการรู้จกัเพ่ือเตมิเต็มความต้องการสนิทสนมใกล้ชิดของวยัรุ่นมธัยมปลายในอเมริกา โดยผู้วิจยั
ท าการส ารวจการให้ความหมายของการรู้จัก (Being know) ในหมู่นักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งได้
องค์ประกอบสามตวัท่ีท าให้เกิดการรู้จกักนั ได้แก่ การชว่ยสอน การให้ความชว่ยเหลือเร่ืองอปุกรณ์
การเรียน และความรู้สึกไว้วางใจในตวัอีกฝ่ายจากนัน้จึงน าองค์ประกอบทัง้หมดมาตรวจสอบเพ่ือ
ท าความเข้าใจอีกครัง้วา่เพราะเหตใุดองค์ประกอบเหลา่นีจ้งึก่อให้เกิดความผกูพนั 

จากท่ีผู้ วิจัยได้น าเสนองานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวัยรุ่นในข้างต้น ท าให้ เห็นว่า 
วยัรุ่นเป็นวยัท่ีต้องการความใส่ใจ วยัรุ่นอาจตดัสินใจพลาดพลัง้ไปในเร่ืองความสัมพนัธ์ ดงันัน้แล้ว
วยัรุ่นควรได้รับการดแูล เข้าอกเข้าใจ มากเป็นพิเศษ 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
3.1 ความหมายของวิเคราะห์องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติท่ีมีหลกัการเชิงวิชาการ มี
วิธีการวิเคราะห์ซบัซ้อน เป็นวิธีการท่ีมีอ านาจสงู ช่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) 
เป็นช่ือทัว่ไปท่ีเรียกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีวิธีการและ/หรือเป้าหมายการวิเคราะห์ตา่งกัน คือ 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Component analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Common 
factor analysis) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจหรือการวิเคราะห์ส ารวจองค์ประกอบ 
(Exploratory factor analysis = EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
factor analysis = CFA) วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเหล่านีต้่างก็เป็นวิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัวิจยัทัง้สิน้ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542, pp. 113-114) นอกจากนี ้รสริน ศรีริกานนท์ (2555, pp. 
213-214) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์องค์ประกอบว่าเป็นเทคนิคจับกลุ่มหรือรวมตัวแปรท่ีมี
ความสัมพัน ธ์ไว้ในกลุ่ม เครือห รือ Factor เดียวกัน  ตัวแปรท่ีอยู่ ใน  Factor เดียวกันจะมี
ความสมัพนัธ์กนัมาก โดยความสมัพนัธ์อาจจะเป็นในทิศทางบวก (ไปในทางเดียวกนั) หรือทิศทาง
ลบ (ไปในทางตรงข้าม) ก็ได้ ส่วนตัวแปรท่ีอยู่คนละ Factor จะไม่มีความสัมพันธ์กัน หรือมี
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ความสัมพันธ์กันน้อยมาก ในส่วนของ บุญชม ศรีสะอาด (2560) กล่าวว่า การวิเคราะห์
องค์ประกอบเป็นเทคนิคในการค้นหาตวัประกอบต่าง ๆ (Factors) ท่ีตวัแปรในกลุ่มนัน้ชุดนัน้มี
องค์ประกอบร่วมกนั (สมัพนัธ์กนั) ช่วยให้ทราบวา่มีตวัประกอบอะไรบ้าง ท่ีกลุม่ตวัแปรเหล่านัน้วดั
ร่วมกัน ไม่มีการจ าแนกตวัแปรแต่ละตวัในกลุ่มตวัแปรเหล่านัน้ว่าตวัแปรใดเป็นตวัแปรอิสระหรือ
ตัวแปรใดเป็นตัวแปรตามแตกต่างจากเทคนิคของ Multiple regression analysis (MRA) และ
เทคนิคของ Path analysis (PA) ซึ่งเป็นวิธีการทางสถิติท่ีจัดอยู่ในกลุ่มของการวดัความสัมพันธ์
ด้วยกนั การวิเคราะห์องค์ประกอบมีสองลกัษณะ ได้แก่  

1) วิเคราะห์เพ่ือหาว่ามีองค์ประกอบใดบ้างท่ีตัวแปรเหล่านัน้ต่างก็ร่วมกัน 
เพ่ือท่ีจะบรรยายหรือส ารวจ ค้นหาความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปร (กลุ่มย่อย) ในตวัแปรต่าง ๆ 
ท่ีศกึษา เรียกการวิเคราะห์วิธีนีว้า่ Exploratory factor analysis: EFA  

2) การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานว่า สมมติฐานโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรท่ีก าหนดไว้ (อาจมาจากแนวคิดหรือทฤษฎี) นัน้ เม่ือน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคนีแ้ล้วมีความสอดคล้องกันหรือไม่ เรียกการวิเคราะห์นีว้่า Confirmatory 
factor analysis: CFA   

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบได้ว่า คือ รูปแบบหรือเทคนิคทางสถิติท่ี
ใช้ในการจัดและ/หรือคัดเลือกกลุ่มตวัแปรย่อยเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างเป็นองค์ประกอบของตวัแปร
หลกัท่ีต้องการจะศกึษา โดยตวัแปรยอ่ยเหลา่นัน้มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  

3.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ   
วัตถุประสงค์ส าคัญของการวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, p. 

123) มีอยู่ 2 ประการ ประการแรกเป็นการใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือส ารวจและระบุ
องค์ประกอบร่วมท่ีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ช่วยให้นกัวิจยัลดจ านวนตวัแปรลงและได้องค์ประกอบ ซึ่งท าให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลได้ง่าย 
และสะดวกในการแปลความหมายรวมทัง้ได้ทราบแบบแผน (Pattern) และโครงสร้าง (Structure) 
ความสมัพนัธ์ของข้อมลูประการท่ีสองเป็นการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน
เก่ียวกับแบบแผนและโครงสร้างความสมัพนัธ์ของข้อมูล กรณีนีน้กัวิจยัต้องมีสมมติฐานอยู่ก่อน
แล้วและใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลเชิงประจกัษ์ว่ามีความสอดคล้องกับ
สมมติฐานเพียงใด จากวตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบดงักล่าวน าไปสู่เป้าหมายของ
การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับการวิจยั เช่นนกัวิจยัอาจ
ใช้การวิ เคราะห์องค์ประกอบเป็นแบบวัด  (Measurement device) อย่างหนึ่ งในการวัด
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องค์ประกอบซึง่เป็นตวัแปรแฝง โดยน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบมาสร้างตวัแปรแฝงและน าตวั
แปรนีไ้ปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป หรือนกัวิจยัอาจใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเคร่ืองมือ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity tool) ของตวัแปรว่ามีโครงสร้างตามนิยาม
ทางทฤษฎี (Constitutive definition) หรือไม่และสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพท่ีเป็นจริงอย่างไร 
และนกัวิจยัอาจใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นเคร่ืองมือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับการทดลอง
ได้ ดงัท่ีเคอร์ลิงเกอร์ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542;อ้างอิงจาก Kerlinger, 1973) อธิบายว่า นักวิจัย
อาจมีสมมติฐานว่า วิ ธีสอนแบบหนึ่งท าให้แบบแผนความสามารถของนักเรียนดีขึน้ เม่ือ
เปรียบเทียบกับวิธีสอนอีกแบบหนึ่ ง และท าการทดลองใช้วิ ธีสอนทัง้สองแบบ มีการวัด
ความสามารถของนกัเรียนก่อนและหลงัการทดลองแล้วเปรียบเทียบแบบแผนความสมัพนัธ์ของตวั
แปรต่าง ๆ ท่ีวดัความสามารถของนกัเรียนอนัเป็นผลมาจากการสอนทัง้สองแบบนัน้ ถ้าแบบแผน
ความสมัพนัธ์ก่อนและหลงัการทดลองแตกตา่งกนัในกลุ่มท่ีใช้วิธีการสอนแบบหนึง่ แสดงว่าวิธีการ
สอนนัน้มีผลท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงแบบแผนความสามารถของนกัเรียนตามสมมตฐิาน  

จากท่ีกล่าวไปในข้างต้นท าให้สามารถสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์
องค์ประกอบ มีด้วยกัน 2 ประการ ได้แก่ เพ่ือเพ่ือส ารวจและระบุองค์ประกอบร่วมท่ีสามารถ
อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร และเพ่ือทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัแบบแผนและโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของข้อมลู 

3.3 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ยทุธ ไกยวรรณ์ (2556) ระบุว่า การก าหนดขนาดของตวัอย่าง หากตวัแปรมีจ านวน

มาก ขนาดของกลุ่มตวัอย่างก็ควรมีขนาดใหญ่ด้วยเช่นกัน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไม่ควรต ่ากว่า 
20 เทา่ของตวัแปร หรือขนาดของกลุม่ตวัอยา่งไมน้่อยกวา่ 10 เทา่ ก็ถือวา่ใช้ได้ 

3.4 ประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เคอร์ลิงเกอร์ (Kerlinger, 1973) กล่าวถึงประเภทของการวิเคราะห์องค์ประกอบไว้ 2 

ประเภท ได้แก่ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ใช้เพ่ือ
ส ารวจหรือค้นหาตัวแปรแฝงท่ีซ่อนอยู่ภายใต้ตัวแปรท่ีสังเกตหรือวัดได้  2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ใช้เพ่ือพิสูจน์ ตรวจสอบ หรือยืนยัน
ทฤษฎีท่ีมีผู้ ค้นพบ  

3.5 ขัน้ตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: 
CFA)  

เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling: SEM) 
การน า CFA มาใช้วิเคราะห์คณุภาพของแบบวดัทางจิตวิทยา ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิง
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โครงสร้าง การประมาณค่าความเท่ียง และการตรวจสอบความไม่แปรเปล่ียนของโครงสร้าง
องค์ประกอบเม่ือน าไปใช้ตา่งกลุ่ม ข้อมลูท่ีใช้ในการวิเคราะห์ควรวดัเป็นค่าต่อเน่ืองและมีจ านวน
มากพอ มีข้อตกลงเบือ้งต้นคือข้อมลูทกุตวัควรมีการแจกแจงแบบปกติ เทอมความคลาดเคล่ือนมี
ความสมัพนัธ์กนัได้ กลุม่ตวัอยา่งควรมีการแจกแจงแบบเชิงเส้นก ากบั และตวัแปรสงัเกตได้ต้องไม่
มีความสัมพันธ์กันสูง หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมีทัง้หมด 5  ขัน้ (เสรี ชัดแช้ม, 
2547)ตอน ดงันี ้ 

3.5.1. ก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดล (Model specification) เป็นการก าหนด
ความสมัพนัธ์เชิงโครงสร้างระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ในโมเดลองค์ประกอบ ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
ส าคัญในแผนผังโมเดลองค์ประกอบแสดงด้วยเส้นทางระหว่างตัวแปรซึ่งใช้แทนสิ่งท่ีผู้ วิจัย
คาดการณ์ไว้ ในทางปฏิบตัิผู้วิจยัอาจต้องการศกึษาโมเดลองค์ประกอบหลายโมเดลท่ีแตกตา่งกนั
ไปตามหลกัฐานท่ีน ามาสนบัสนนุ  

3.5.2 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของโมเดล (Model identification) เป็น
การระบวุ่าโมเดลองค์ประกอบนัน้น ามาประมาณเป็นคา่พารามิเตอร์ได้คา่เดียวหรือไม ่ในวิธี CFA 
ผู้วิจยัต้องการทดสอบระบุโมเดลเกินพอดี (Over identified model) มีจ านวนพารามิเตอร์ท่ีทราบ
คา่ (ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของค าถาม) ควรมีมากกว่าพารามิเตอร์ท่ีไม่ทราบค่า 
(เช่น คา่น า้หนกัองค์ประกอบ ค่าความคลาดเคล่ือนในการวดั) ส่วนกรณีจ านวนพารามิเตอร์น้อย
กว่าจ านวนพารามิเตอร์ไม่ทราบค่าเรียกว่า โมเดลระบุไม่พอดี (Under identified model) แต่ถ้า
จ านวนพารามิเตอร์ท่ีทราบคา่เทา่กบัจ านวนพารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่เรียกว่าโมเดลระบพุอดี (Just 
identified model) ซึ่งโปรแกรมริสเรล (Lisrel) ไม่สามารถประมาณคา่พารามิเตอร์ในโมเดลระบไุม่
พอดีและประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลระบุพอได้ไม่ดี การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สามารถทดสอบโมเดลองค์ประกอบได้เฉพาะโมเดลระบเุกินพอดีเทา่นัน้ 

3.5.3 การประมาณค่าพารามิเตอร์  (Estimating parameter) การประมาณ
คา่พารามิเตอร์ของโมเดลเป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งโดยการแก้สมการโครงสร้างเพื่อ
หาค่าพารามิเตอร์ซึ่งเป็นตัวไม่ทราบค่าในสมการซึ่งด าเนินการโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ได้จากการใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง (ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมของตวัแปรสงัเกตได้หรือข้อค าถาม) ประมาณคา่พารามิเตอร์ของประชากร เช่น ค่า

น า้หนักองค์ประกอบ () ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ () ค่าเศษเหลือ () เป็นต้น 
กระบวนการประมาณคา่พารามิเตอร์มีสองสิ่งท่ีควรค านงึถึงดงันี ้ 
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1. เร่ืองความล าเอียง หรือค่าพารามิเตอร์ได้เท่ากับค่าพารามิเตอร์จริง  ๆ 
หรือไม่ ผู้ วิจัยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบนัยส าคญัของพารามิเตอร์ ค่าสถิติทดสอบนัยส าคญั
เหลา่นีชี้ว้า่คา่พารามิเตอร์ท่ีประมาณได้มีโอกาสผิดพลาดเทา่ใด   

2. เร่ืองประสิทธิภาพในการประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธี ท่ีใช้ประมาณ
คา่พารามิเตอร์มีประสิทธิภาพท่ีสดุแล้วหรือยงั หรืออาจกล่าวว่า โมเดลองค์ประกอบนีส้อดคล้อง
กบัข้อมลูดีแล้วหรือยงั มีโมเดลทางเลือกอ่ืนท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูมากกว่าหรือไม ่  

3. การประเมินความสอดคล้องของโมเดล (Evaluating the data-model fit) 
ผู้ วิจัยประเมินความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบ โดยพิจารณาค่าสถิติต่าง  ๆ ในผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู คา่สถิตเิหลา่นีใ้ช้เป็นหลกัฐานสนบัสนนุวา่โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี
หรือไม่ หรือแนะน าว่าโมเดลไม่สอดคล้องกบัข้อมลูอย่างไรซึ่งในกรณีโมเดลไม่สอดคล้องกบัข้อมลู
ต้องปฏิเสธโมเดลองค์ประกอบตามสมมติฐาน หรืออาจใช้คา่ข้อมลูสถิตท่ีิให้มากบัผลการวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจก าหนดข้อมูลจ าเพาะของโมเดลหรือปรับโมเดลใหม่ เกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้องของโมเดล สามารถพิจารณาตามท่ี (พลูพงศ์ สขุสว่าง, 2556, p. 15) ได้ระบไุว้ดงั
ตาราง 1 

ตาราง 1 ดชันีท่ีใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องของโมเดลตามสมมตฐิานกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดัชนีตรวจสอบความสอดคล้อง เกณฑ์ที่ใช้พจิารณา 

คา่สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi - square) ค่าไคสแควร์ที่ค านวณได้น้อยกว่าไคสแควร์

ตารางหรือพิจารณาคา่ p-value มากกวา่ 0.05 

คา่ไคสแควร์สมัพนัธ์ (x2/df) มีคา่น้อยกวา่ 2 

Goodness of fit index (GFI) มีคา่มากกวา่ 0.95 

Adjust goodness of fit index (AGFI) มีคา่มากกวา่ 0.95 

Comparative fit index (CFI) มีคา่มากกวา่ 0.95 

Standardized root mean square residual (SRMR) น้อยกวา่ 0.05 

Root mean square error of approximation (RMSEA) มีคา่น้อยกวา่ 0.05 หรือ 0.08 

3.6 การดัดแปรโมเดล (Model modification)  
ในกรณีท่ีคา่สถิติวดัความสอดคล้องของโมเดลชีว้่าโมเดลองค์ประกอบไม่สอดคล้อง

กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ทัง้นีอ้าจเป็นไปได้ว่าการก าหนดความสมัพนัธ์ (เส้นตา่ง) ตา่ง ๆ ในโมเดลไม่
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง เช่น ผู้วิจยัมีสมมติฐานว่า ค าถามบางข้อมีน า้หนกัองค์ประกอบ
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หนึ่งตัว แต่ค าถามข้อนัน้ควรมีน า้หนักองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งตัว หรือตามทฤษฎีแล้ว
องค์ประกอบต่าง ๆ สัมพันธ์กันแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วไม่สัมพันธ์กัน ผู้ วิจยัสามารถปรับ
พารามิเตอร์ในโมเดลสมมติฐานแล้วทดสอบการปรับผลโมเดลได้ โปรแกรมให้ค่าดชันีปรับโมเดล 
(Modification indices: MI) ดชันี MI จะเสนอแนะว่าควรเพิ่มหรือตดัพารามิเตอร์ตวัใดออกจาก
โมเดลเพ่ือให้โมเดลสอดคล้องกับข้อมูล ส่วนการตดัสินใจปรับพารามิเตอร์ตวัใด ขึน้อยู่กับดุลย
พินิจของผู้ วิจัย ผู้ วิจัยต้องปรับพารามิเตอร์อย่างมีความหมายในเชิงเนือ้หาและและสามารถ
ตีความพารามิเตอร์นัน้ ๆ ได้ชดัเจน  
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น ผู้ วิจัยได้ด าเนินตาม
ขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั แบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น ผู้วิจยัแบง่ระยะท่ี 1 เป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้วย
วิธีคณุภาพ 

กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในการวิจยัเชิงคณุภาพ   
กลุ่มตัวอย่างในขัน้ตอนนีเ้ป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคล จ านวน 5 ท่าน เพ่ือให้ข้อมลู รายละเอียดเพิ่มเตมิในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหวา่ง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์แต่ละองค์ประกอบตามแนวคิดของมอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 
1994) โดยผู้วิจยัได้ระบเุกณฑ์ในการคดัเลือกไว้ดงันี ้

1. ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาวิชาจิตวิทยา 
2. ปฏิบตัหิน้าท่ีในวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็และเยาวชนโดยตรงเป็นเวลา

ไมต่ ่ากวา่ 5 ปี 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์

ของวยัรุ่น  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
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โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 1 จ านวน 58,805 คน  (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  เป็นนักเรียนท่ี

ก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1 จ านวน 680 คน มีรายละเอียด
ในการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. เลือกโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้โรงเรียน
ในสหวิทยาเขต สพม.1 

2. ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ดึงกลุ่มสหวิทยา
เขตออกมา ได้กลุม่สหวิทยาเขตทัง้หมด 4 สหวิทยาเขต  

3. ท าการสุ่มอย่างง่าย ดึงโรงเรียนออกมาอย่างละ 1 โรง จากข้อ 1.2 ได้
ทัง้หมด 4 โรงเรียนซึง่ไมซ่ า้กลุม่สหวิทยาเขต  

4. ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified random sampling) นัก เรียน
ออกเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1,2 และ 3 

5. ท าการสุม่อยา่งง่าย โดยการสุม่นกัเรียนดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั แยกตามสงักดั กลุม่
โรงเรียน/สหวิทยาเขต โรงเรียน ระดบัชัน้ และจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

สังกัด กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา

เขต 

โรงเรียน ระดับชัน้ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 

สพม.1 กลุม่ที่2 

 

 

กลุม่ที่6 

 

 

กลุม่ที่3 

 

 

กลุม่ที่5 

สตรีวิทยา 

 

 

วดันวลนรดศิ 

 

 

มธัยมวดัดสุติดา

ราม 

 

แจงร้อนวิทยา 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

16 

90 

13 

45 

43 

92 

25 

38 

128 

65 

54 

71 

รวม 4 กลุม่โรงเรียน/สหวิทยาเขต 4 โรงเรียน 12 ห้องเรียน 680 

 
ระยะท่ี 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 2 จ านวน 68 ,719 คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาระดับ เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศึกษาเขต 2 จ านวน 668 คน มีรายละเอียดในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. เลือกโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้โรงเรียน
ในกลุม่ สพม.2  

2. ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ดึงกลุ่มโรงเรียน
ออกมา ได้กลุม่โรงเรียนทัง้หมด 4 กลุม่   

3. ท าการสุ่มอย่างง่าย ดึงโรงเรียนออกมาอย่างละ 1 โรง จากข้อ 2.2 ได้
ทัง้หมด 4 โรงเรียนซึง่ไมซ่ า้กลุม่โรงเรียน 

4. ท าการสุ่มแบบแบ่งชัน้  (Stratified random sampling) นัก เรียน
ออกเป็นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1,2 และ 3 

5. ท าการสุม่อยา่งง่าย โดยการสุม่นกัเรียนดงัตาราง 3 

ตาราง 3 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งเพ่ือการศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ แยก
ตามสงักดั กลุม่โรงเรียน/สหวิทยาเขต โรงเรียน ระดบัชัน้ และจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

สังกัด กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยา

เขต 

โรงเรียน ระดับชัน้ จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 

สพม.2 สหวิทยาเขตวิภาวด ี

 

 

สหวิทยาเขตเสรีไทย 

 

 

สหวิทยาเขตรัชโยธิน 

 

 

สหวิทยาเขตศรีนครินทร์ 

ฤทธิยะวรรณาลยั 

 

 

บดินทรเดชา (สงิห์ 

สงิหเสนี) ๒ 

 

หอวงั 

 

 

พรตพิทยพยตั 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

ม.1 

ม.2 

ม.3 

147 

24 

18 

142 

11 

25 

65 

64 

62 

17 

31 

62 

รวม 4 กลุม่โรงเรียน/สหวิทยาเขต 4 โรงเรียน 12 ห้องเรียน 668 
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2. การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือการศึกษาสมัพนัธภาพ

ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ และแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์เพ่ือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวดัระดบั 

แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อการศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สัมพันธ์ 

1. ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิง
สานสมัพนัธ์ 

2. ผู้วิจยัสร้างข้อค าถามปลายเปิดและแบบสมัภาษณ์ มีข้อค าถามดงันี ้
ตัวอย่างแบบฟอร์มสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์

ของวัยรุ่น 

ช่ือผู้ เช่ียวชาญ........................................................................................................... 
ต าแหนง่...........................................วฒุิการศกึษา.................................................... 
หนว่ยงาน................................................................................................................. 
วนัท่ีสมัภาษณ์.........................................เวลา...................น. 

_______________________________________________________________ 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

เพ่ือศึกษาหาแนวทาง รายละเอียดของลักษณะส าคญัเชิงพฤติกรรมของสัมพันธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่น 
ค าชีแ้จง 

1. กรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิง  
สานสัมพั น ธ์  (Interpersonal connectedness) พัฒ นาจาก  Montemayor. 1994. Personal 
Relationships During Adolescence  

2. ข้อมูลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญน าไปสู่การสร้างนิยามศพัท์เฉพาะและสร้างแบบวัด
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ ตลอดจนแบบสังเกตพฤติกรรม ลักษณะของ
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่น 
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ประเด็นที่  1 ในฐานะท่ีท่านมีความเก่ียวข้องกับวัยรุ่น ท่านคิดว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ ควรมีลกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนีห้รือไม่ (ให้ตอบในลกัษณะมี/ไม่มี 
อาจมีการแสดงความคดิเห็นประกอบ)   

ลกัษณะท่ี 1 ความไว้วางใจ (Trust)  
ความคดิเห็น............................................................................................................ 

ประเด็นที่  2 ท่านคิดว่าแต่ละลักษณะควรมีรายละเอียดอย่างไร (ลักษณะเชิง
พฤติกรรม) และท่านคิดว่าลักษณะส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ควรมีลกัษณะอะไรเพิ่มเตมิหรือไมอ่ยา่งไร  

ลักษณะที่  1 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง คณุลกัษณะเชิงความสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ ความรู้สึกของบคุคลท่ีมีตอ่คนอ่ืน ได้แก่ ความรู้สึกมัน่คงในการท่ีจะเข้าใจ
และเคารพบคุคลอ่ืน รู้สึกสบายใจท่ีจะพดูคยุ แบง่ปันข้อมลูกบัผู้ อ่ืน รู้สกึมัน่ใจในค าพดู ค าสญัญา 
ตลอดจนการกระท าของอีกฝ่าย 

ความคดิเห็น............................................................................................................. 
3. น าข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษากับผู้ เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือ

ปรับข้อค าถามและแนวทางในการสมัภาษณ์เพ่ือใช้เก็บข้อมลูในล าดบัตอ่ไป 
แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์

องค์ประกอบและวัดระดับ  
1. ศึกษา รวบรวมจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ รวมถึงข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 
2. น าข้อมูลท่ีได้มาสรุปและน าไปใช้สร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น โดยค าถามแบง่เป็น 5 ตวัเลือกตามแบบมาตรวดัลิเคิร์ท (Likert-
type scale) โดยมีโครงสร้าง ขอบเขตการวดัดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 โครงสร้างและขอบเขตของข้อค าถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของ
วยัรุ่น 

องค์ประกอบ มิตกิารวัด จ านวน 

ความไว้วางใจ  

(Trust) 

- รู้สึกกล้าท่ีจะเปิดเผยและแบ่งปันเร่ืองราว

สว่นตวัให้เพ่ือนฟัง 

- มีความคิดว่าการเล่าเร่ืองส่วนตัวให้เพ่ือนฟัง

เป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้ 

- รู้ สึ ก สบ าย ใจ เม่ื อ ได้ เล่ า เ ร่ือ งแล ะ รู้สึ ก มี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ 

- รู้สกึวา่เพ่ือนสามารถเข้าใจเร่ืองราวท่ีแบง่ปัน 

- ความคดิวา่เพ่ือนสามารถรักษาความลบัได้ 

- รู้สึกมั่นใจในค าพูด ค าสัญญา ตลอดจนการ

กระท าตา่ง ๆ ของเพ่ือน 

10 

ความสนิทสนม (Intimacy) - รู้สกึสบายใจเม่ือท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือน 

- รู้สกึเข้ากนัได้ดีกบัเพ่ือน 

- ความออ่นไหวตอ่การรับรู้ความรู้สึกของเพ่ือน 

- รู้สึกท่ีได้รับการยอมรับและอีกฝ่ายเข้าใจในการ

เป็นตวัของตวัเอง  

- มีพฤตกิรรมพร้อมท่ีจะรับฟังและแสดง

ความเห็นกบัเพ่ือน 

- แสดงออกถึงความปรารถนาดีตอ่เพ่ือนทัง้ตอ่

หน้าและลบัหลงั 

10 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

องค์ประกอบ มิตกิารวัด จ านวน 

ความใกล้ชิด  

(Closeness) 

- รู้สกึเห็นใจเม่ือเพ่ือนไมมี่ความสขุ 

- รู้สกึยินดีร่วมกนักบัเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีความสขุ 

- มีพฤติกรรมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในช่วงท่ี

เพ่ือนล าบาก  

- มีพฤติกรรมให้ก าลังใจเพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือน

กดดนัหรือไมส่บายใจ 

- มีพฤติกรรมช่วยเห ลือเพ่ื อนด้วยวิ ธีการท่ี

เหมาะสม  

11 

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์ 

เชิงบวก  

(Relative positive affect) 

- รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้ความช่วยเหลือในช่วงท่ี

ล าบากทัง้จากค าพดูและการกระท าของเพ่ือน 

- รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้ก าลงัใจในชว่งท่ีรู้สกึ

กดดนั/ไมส่บายใจทัง้จากค าพดูและการกระท า

ของเพ่ือน 

- รับรู้ว่าเพ่ือนของนักเรียนมีการแสดงออกถึง

ความเป็นมิตร/แสดงความห่วงใยทัง้จากค าพูด

และการกระท าของเพ่ือน 

- รู้สกึมีความสขุเม่ือต้องอยูร่่วมกนักบัเพ่ือน 

8 

การส่ือสาร  

(Communication) 

 

- มีพฤตกิรรมไมพ่ดูจาวา่ร้ายกนัตอ่หน้าหรือลบั

หลงั 

- มีพฤตกิรรมตัง้ใจและแสดงทา่ทีสนใจเม่ือเพ่ือน

พดู 

- มีพฤตกิรรมไมปิ่ดบงัซ้อนเร้นข้อมลูกบัเพ่ือน  

11 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

องค์ประกอบ มิตกิารวัด จ านวน 

 

 

- มีพฤตกิรรมไมโ่ต้แย้ง ยอมรับความเห็นของ

เพ่ือนแม้จะคดิตา่ง 

- มีพฤตกิรรมไมบ่งัคบัและครอบง าความคดิของ

เพ่ือน 

- ความค านึงถึงการเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วม

พดูคยุด้วย  

 

 

รวม 5 องค์ประกอบ รวมตัวบ่งชี ้ 50 

 
3. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไป

ให้คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์พิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ 
จากนัน้จงึน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

4. น าแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นท่ีผ่าน
การแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่นพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า ได้ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 50 ข้อ 

5. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามไปท าการทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวดัสุทธิวราราม โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม 
และโรงเรียนนนทรีวิทยา ผู้ วิจัยประสานงานกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ด าเนินการเก็บข้อมูล
โรงเรียนละ 40 ฉบบั เป็นจ านวนทัง้สิน้ 120 ฉบบั ได้คืนกลบัมาทัง้หมด 102 ฉบบั คดัเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ได้ 92 ฉบบัแล้วจึงน าข้อมลูท่ีได้ไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item – Total Correlation) ในแต่ละ
ด้าน ได้ข้อค าถามจ านวนทัง้สิน้ 42 ข้อ 

6. น าแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไปหาคา่
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
(Pearson Product – Moment Correlation) ผู้ วิจัยคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต ่
0.20 ขึน้ไป ท าให้ได้แบบสอบถามโดยภาพรวมมีคา่อ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.24 – 0.57 มี
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ค่าความเช่ือมั่น (α) เท่ากับ 0.88 ส่วนองค์ประกอบความไว้วางใจ มีค่าอ านาจจ าแนก ( r) อยู่
ระหวา่ง 0.28 – 0.61 มีคา่ความเช่ือมัน่ (α) เท่ากบั 0.73 องค์ประกอบความสนิทสนม มีคา่อ านาจ
จ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 0.48 มีคา่ความเช่ือมัน่ (α) เท่ากบั 0.56 องค์ประกอบความใกล้ชิด 
มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.30 – 0.59 มีค่าความเช่ือมัน่ (α) เท่ากับ 0.79 องค์ประกอบ
ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.55 มีค่าความ
เช่ือมัน่ (α) เท่ากับ 0.65 และองค์ประกอบการส่ือสาร มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.25 – 
0.47 มีคา่ความเช่ือมัน่ (α) เทา่กบั 0.54 ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 องค์ประกอบ ตวับง่ชี ้จ านวนข้อค าถามทางบวกและทางลบของแบบสอบถาม
สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ข้อ ค าถาม

ทางบวก 

ค าถาม

ทางลบ 

ความไว้วางใจ 

(Trust) 

r = 0.28 – 0.61 

(α = 0.73) 

- รู้สกึกล้าที่จะเปิดเผยและแบง่ปันเร่ืองราว

สว่นตวัให้เพื่อนฟัง 

- มีความคิดวา่การเลา่เร่ืองสว่นตวัให้เพื่อนฟัง

เป็นสิง่ที่สามารถท าได้ 

- รู้สกึสบายใจเมื่อได้เลา่เร่ืองและรู้สกึมี

ความสมัพนัธ์ที่ดีขึน้ 

- รู้สกึวา่เพื่อนสามารถเข้าใจเร่ืองราวที่แบง่ปัน 

- ความคดิวา่เพื่อนสามารถรักษาความลบัได้ 

- รู้สกึมัน่ใจในค าพดู ค าสญัญา ตลอดจนการ

กระท าตา่ง ๆ ของเพื่อน 

รวม 

1 

 

2 

 

3-4 

 

5-6 

7 

8-9 

 

9 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

7 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

- 

1 

 

2 

ความสนิทสนม 

(Intimacy) 

- รู้สกึสบายใจเมื่อท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพื่อน 

- รู้สกึเข้ากนัได้ดีกบัเพื่อน 

10 

11-12 

1 

1 

- 

1 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ข้อ ค าถาม

ทางบวก 

ค าถาม

ทางลบ 

r = 0.25 – 0.48 

(α = 0.56) 

- ความออ่นไหวตอ่การรับรู้ความรู้สกึของเพื่อน 

- รู้สกึที่ได้รับการยอมรับและอีกฝ่ายเข้าใจใน

การเป็นตวัของตวัเอง  

- มีพฤตกิรรมพร้อมที่จะรับฟังและแสดง

ความเห็นกบัเพื่อน 

- แสดงออกถึงความปรารถนาดตีอ่เพื่อนทัง้ตอ่

หน้าและลบัหลงั 

รวม 

13 

14-15 

 

16 

 

17 

 

8 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

ความใกล้ชิด 

(Closeness) 

r = 0.30 – 0.59 

(α = 0.79) 

- รู้สกึเห็นใจเมื่อเพื่อนไมม่คีวามสขุ 

- รู้สกึยินดีร่วมกนักบัเพื่อนเมื่อเพือ่นมีความสขุ 

- มีพฤตกิรรมให้ความชว่ยเหลอืเพื่อนในช่วงที่

เพื่อนล าบาก  

- มีพฤตกิรรมให้ก าลงัใจเพื่อนในช่วงทีเ่พื่อน

กดดนัหรือไมส่บายใจ 

- มีพฤตกิรรมชว่ยเหลอืเพื่อนด้วยวิธีการท่ี

เหมาะสม  

รวม 

18-19 

20-21 

22-23 

 

24-25 

 

26-27 

 

10 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

ความสมัพนัธ์ทาง

อารมณ์ 

เชิงบวก 

(Relative positive 

affect) 

r = 0.20 – 0.55 

(α = 0.65) 

- รับรู้วา่มเีพื่อนคอยให้ความชว่ยเหลอืในชว่งที่

ล าบากทัง้จากค าพดูและการกระท าของเพื่อน 

- รับรู้วา่มเีพื่อนคอยให้ก าลงัใจในช่วงที่รู้สกึ

กดดนั/ไมส่บายใจทัง้จากค าพดูและการกระท า

ของเพื่อน 

- รับรู้วา่เพือ่นของนกัเรียนมกีารแสดงออกถงึ

ความเป็นมติร/แสดงความหว่งใยทัง้จากค าพดู

และการกระท าของเพื่อน 

28-29 

 

30-31 

 

 

32 

 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ ข้อ ค าถาม

ทางบวก 

ค าถาม

ทางลบ 

 - รู้สกึมีความสขุเมื่อต้องอยูร่่วมกนักบัเพื่อน 

รวม 

33-34 

7 

1 

3 

1 

4 

การสือ่สาร 

(Communication) 

r = 0.25 – 0.47 

(α = 0.54) 

 

- มีพฤตกิรรมไมพ่ดูจาวา่ร้ายกนัตอ่หน้าหรือลบั

หลงั 

- มีพฤตกิรรมตัง้ใจและแสดงทา่ทีสนใจเมื่อ

เพื่อนพดู 

- มีพฤตกิรรมไมปิ่ดบงัซ้อนเร้นข้อมลูกบัเพื่อน 

- ความค านงึถึงการเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วม

พดูคยุด้วยได้ 

รวม 

35-36 

 

37-38 

 

39-40 

41-42 

 

8 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

4 

รวมทัง้หมด 

r = 0.24 – 0.57 

(α = 0.88) 

รวมทัง้หมด 42 26 16 

7. น าแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวยัรุ่นท่ีได้
ปรับปรุงแก้ไขสมบรูณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมลูจริงกบันกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่โรงเรียน สตรีวิทยา วัดนวลนรดิศ มัธยมวัดดุสิตดาราม และแจงร้อนวิทยา โดยผู้ วิจัย
ประสานงานกบัฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ด าเนินการเก็บข้อมลูโรงเรียนละ 200 ฉบบั เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 800 ฉบบั ได้คืนกลบัมาทัง้หมดจ านวน 723 ฉบบั คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ได้ 680 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 85.00 จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) เพ่ือยืนยนัโมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิง
สานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นวา่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

8. น าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการยืนยนัโมเดลแล้วไปใช้ศึกษาระดบัสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น กับนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ หอวัง พรตพิทยพยัต โดยผู้ วิจัย
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ประสานงานกบัฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ด าเนินการเก็บข้อมลูโรงเรียนละ 200 ฉบบั เป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 800 ฉบบั ได้คืนกลบัมาทัง้หมด 754 ฉบบั คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ได้ 668 
ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 83.50 
ตัวอย่างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความแตล่ะข้อ และเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งค าตอบท่ี

สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดงันี ้ 

จริง  หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

คอ่นข้างจริง หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียน 

ค่อนข้างมาก 

จริงปานกลาง หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 

คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนข้าง 

น้อย 

ไมจ่ริงเลย หมายถึง ข้อความนัน้ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียน 

 

ข้อ ข้อความ ระดับความคิดเหน็ 

จริง ค่อน 

ข้าง

จริง 

จริง

ปาน

กลาง 

ค่อน 

ข้างไม่

จริง 

ไม่

จริง

เลย 

 ความไว้วางใจ       

00 นกัเรียนกล้าเลา่ความลบัของตนให้เพ่ือนฟัง       

 ความสนิทสนม      

00 นกัเรียนรู้สกึสบายใจเม่ือได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนักบัเพ่ือน      

 ความใกล้ชิด      

00 นกัเรียนแสดงออกถึงความตัง้ใจดีตอ่เพ่ือนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั      

 ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก      

00 เม่ือต้องเจอกบัปัญหา เพ่ือนของนกัเรียนจะคอยให้ความชว่ยเหลือ      

 การส่ือสาร      

00 นกัเรียนเปิดเผยข้อมลูที่มีประโยชน์กบัเพ่ือนเสมอ      
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 

ระดบัความถ่ี  คะแนนในข้อความทางบวก  คะแนนในข้อความทางลบ 

จริง          5           1 

คอ่นข้างจริง         4           2 

จริงปานกลาง         3           3 

คอ่นข้างไมจ่ริง         2           4 

ไมจ่ริงเลย         1           5 

เกณฑ์การแปลความหมายของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์  

ระดบัคะแนนเฉล่ีย   การแปลความหมาย 

1.00-1.50 มีระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

1.51-2.50 มีระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบัน้อย 

2.51-3.50 มีระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง 

3.51-4.50 มีระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมาก 

4.51-5.00 มีระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูดงัขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น 

ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ด้วยวิธีคณุภาพ 

1.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึง คณบดีคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต คณบดีคณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และ คณะบดีศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ เพ่ือการการศึกษาองค์องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ด้วยวิธี
คณุภาพ กบัผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น 
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1.2 ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์มาสรุป และน าไปใช้สร้างเคร่ืองมือ
แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวยัรุ่น  

2.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานครจ านวน  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตาราม และโรงเรียนแจงร้อนวิทยา เพ่ือการวิ เคราะห์
องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น  

2.2 ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่นไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับนกัเรียน จากนัน้รวบรวมแบบสอบถามและคดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์
ท่ีสดุ ก่อนน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ระยะท่ี 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
1. ผู้ วิจัยท าหนัง สือขอความ ร่วมมือเพ่ื อการวิจัยจากบัณฑิ ตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้อ านวยการสถานศกึษา โรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานครจ านวน  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ โรงเรียนหอวงั และโรงเรียนพรตพิทยพยตั เพ่ือการศึกษา
ระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

2. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไป
เก็บรวบรวมข้อมลูกบันกัเรียน จากนัน้รวบรวมแบบสอบถามและคดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ ก่อน
น าไปใช้ในการศกึษาระดบั 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจยัท าการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น  

ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ด้วยวิธีคณุภาพ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูวิธีคณุภาพจากการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ 
ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสมัพันธภาพระหว่างบุคคล ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทสาขา
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จิตวิทยาและปฏิบัติหน้าท่ีในวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ต ่ากว่า 5 ปี  ผลจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) จับ
ประเด็นถึงค าส าคัญท่ีมีการกล่าวซ า้จากการสัมภาษณ์ได้ถูกวิเคราะห์เป็นผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวยัรุ่น  

2.1 ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมถึงน าข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน มาวิเคราะห์และตีความกบัแนวคิดทฤษฎีเพ่ือสร้างแบบสอบถาม
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวยัรุ่น หลังจากนัน้จึงน าแบบสอบถามท่ีได้ไปหา
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หากับผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน ใช้สูตรวดัดชันีความสอดคล้อง ( Index of Item-
Object Congruence)  

2.2 ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่นท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาไปท าการทดลอง (Try out) ใช้กบัโรงเรียนวดั
สทุธิวราราม โรงเรียนสตรีวดัมหาพฤฒาราม และโรงเรียนนนทรีวิทยา ได้แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
ทัง้หมด 92 ฉบับ น าแบบสอบถามไปหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การหาค่าสหสัมพันธ์
ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item-total correlation) 

2.3 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามไปให้คา่ความเช่ือมัน่ โดยภาพรวมและเป็นรายข้อ
จากสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product moment coefficient correlation) 
และสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอนบาค (Coefficient Cronbach‘s Alpha)  

2.4 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันจากโรงเรียนสตรีวิทยา วัดนวลนรดิศ มัธยมวัดดุสิตดาราม  และแจงร้อนวิทยา ได้
แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ทัง้หมด 680 ฉบบั จากนัน้จึงน าแบบสอบถามทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์
ข้อมลู หาคา่สถิตพืิน้ฐาน คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   

2.5 เม่ือได้ค่าสถิติพืน้ฐาน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของแบบสอบถาม 680 ฉบบั ผู้ วิจยัจึงน าข้อมลูทางสถิติท่ีได้ไป
ใช้ตอ่ยอดในการตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งโมเดลการวดัองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่ง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) ซึ่งมีการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณค่าความเป็นไปได้สูงสุด 
(Maximum Likelihood) พิจารณาค่าไค-สแควร์ (Chi-square) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
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(Goodness of fit index) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีแก้ไขแล้ว (Adjust Goodness of fit 
index) ค่าดชันีวัดระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index) ค่าดัชนีรากของ
ค่า เฉ ล่ี ยก าลั งสองของความคลาด เค ล่ื อน โดยประมาณ  (Root mean square error of 
approximation) และคา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (Standard root 
mean square residual) ก่อนจะท าการสรุปผล 

ระยะท่ี 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
ผู้วิจยัเก็บรวบรวมแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการศึกษาระดบัสัมพันธภาพระหว่าง

บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ หอ
วงั พรตพิทยพยตั ได้คดัเลือกแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์เป็นจ านวนทัง้หมด 668 ฉบบั จากนัน้จึง
น าแบบสอบถามทัง้หมดมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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บทที่ 4  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้  
n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
M  แทน คา่เฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

x2   แทน คา่สถิตไิค-สแควร์ (Chi-Square) 
CFI  แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ  

(Comparative Fit Index) 
GFI  แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน  

(Goodness of Fit  Index)  
AGFI  แทน คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว  

(Adjusted Goodness of Fit Index) 
RMSEA แทน คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความ 

คลาดเคล่ือนโดยประมาณ   
(Root Mean Square Error of Approximation) 

SRMR  แทน คา่ดชันีรากมาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของ 
สว่นท่ีเหลือ (Standard Root Mean Square Residual)  

SC  แทน คา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน  
(Completely Standardize Solution)   

SE  แทน คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
t  แทน คา่สถิตทีิ (t-test)   
CR  แทน คา่ความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้าง (Construct Reliability) 
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ตัวอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมลูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกนั ผู้วิจยัได้ก าหนดตวัอกัษรยอ่ท่ีใช้แทนตวั

แปรสงัเกตได้ ดงันี ้
TRU แทน ความไว้วางใจ 
INT แทน ความสนิทสนม 
CLO แทน ความใกล้ชิด 
REP แทน ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก 
COM แทน การส่ือสาร 

การวิจยันีเ้ป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของ
วยัรุ่น ผู้ วิจยัศึกษาองค์ประกอบและศึกษาระดบัของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์
ของวยัรุ่น แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสมัพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสัมพนัธ์ของวยัรุ่น แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ การศึกษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้วยวิธีคณุภาพ และ การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่ง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ระยะท่ี 2 การศึกษาระดบัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของ
วยัรุ่น แบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างเพ่ือการศึกษาระดบัสมัพนัธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ผลการศกึษาระดบัของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวยัรุ่นโดยรวมและจ าแนกรายองค์ประกอบ การศกึษาระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิง
สานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นจ าแนกตามเพศ และการศกึษาระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่นจ าแนกตามชัน้ปี โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วัยรุ่น 

ตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ ด้วยวิธี
คณุภาพ 

ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูวิธีคณุภาพจากการสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้ เช่ียวชาญ ซึ่ง
เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขา
จิตวิทยาและปฏิบัติหน้าท่ีในวิชาชีพท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนไม่ต ่ากว่า 5 ปี  ผลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน โดยการจับประเด็นถึงค าส าคัญท่ีมีการกล่าวซ า้จากการ
สัมภาษณ์ได้ถูกวิเคราะห์เป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการศกึษาองค์ประกอบเชิงเนือ้หาจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ (Interpersonal connectedness) 

องค์ประกอบ

ย่อย 

ประเดน็จากการสัมภาษณ์และถอดเทปสัมภาษณ์ 

ความไว้วางใจ 

(Trust) 
• ความคิดความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบัความมัน่คงปลอดภยั ความสบายใจ ที่มีตอ่เพ่ือน  

• ความเชื่อมัน่ ความมัน่ใจ ความไว้วางใจ ความไมต้่องระแวงซึง่กนัและกนั ความเต็มใจและ
ยินยอมให้อีกฝ่ายกระท าสิ่งตา่ง ๆ แทนตนได้ 

• พืน้ฐานของการสร้างความสมัพนัธ์ ชว่ยให้เกิดความสบายใจในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 
ความสนิทสนม 

(Intimacy) 
• ความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบับคุคลที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษ 

• สามารถสงัเกตเห็นได้ผ่านทางพฤติกรรมและความรู้สกึที่มีตอ่เพ่ือน 

• การแสดงออกอยา่งเป็นธรรมชาติ สามารถเป็นตวัของตวัเองได้โดยไมต้่องกงัวลวา่จะท าอะไร
ไมถ่กูใจคนอ่ืน 

• แสดงออกถึงความปรารถนาดทีี่มีตอ่เพ่ือน 
ความใกล้ชิด 

(Closeness) 
• พฤติกรรมและความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบัระดบัของอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกนั พึง่พาซึง่กนัและกนั ตา่งฝ่ายตา่งมีผลกระทบตอ่กนั 

• ลกัษณะของการพึง่พาซึง่กนัและกนั มีผลกระทบตอ่กนัต้องเป็นไปในทิศทางบวก 

• ลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สกึเป็นลกัษณะความเห็นใจไมใ่ชมี่อารมณ์ร่วม 
ความสัมพันธ์

ทางอารมณ์เชิง

บวก (Relative 

positive affect) 

• ความคิดความรู้สกึตอ่การรับรู้ความรู้สกึเป็นสขุในด้านสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน  

• เป็นสขุ ความสนกุสนาน ความอุน่ใจ 

• การรับรู้ความเป็นมิตร และการได้รับความชว่ยเหลือเม่ือประสบความทกุข์ยาก 

การส่ือสาร 

(Communication) 
• พฤติกรรมที่เก่ียวข้องกบัการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารในกลุม่เพ่ือน/คนใกล้ชิด ซึง่ชว่ยสง่เสริม

ความสมัพนัธ์ 

• เก่ียวข้องกบัทกัษะการรับฟังด้วยความตัง้ใจและเต็มใจตลอดจนมีการตอบสนองในขณะฟัง 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้วิเคราะห์และลงความเห็นเหมือนกนั
ว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบย่อย 
ได้แก่ ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการ
ส่ือสาร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่านก็ได้เสนอแนะเพิ่มเติมแต่ละด้านไว้แตกต่างหรือ
คล้ายคลงึกนั ซึง่สามารถดไูด้จากตาราง 7 ดงันี ้ 
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ตาราง 7 ข้อเสนอแนะองค์ประกอบจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ 

 

ผู้เช่ียวชาญ 

 

องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 

 Trust  Intimacy  Closeness  Relative positive 

affect 

 Communication 

ผู้เช่ียวชาญ

ท่านที่ 1 
“เชือ่มัน่ มัน่ใจ 

วางใจ เป็นผลให้

เกิดการพดูคยุกบั

เพือ่นทกุเร่ือง เด็ก

ไม่ต้องระมดัระวงั

หรือระแวงว่าเพือ่น

จะไม่รกัษา

ความลบั” 

“ตวัอย่างของความ

สนิทสนมก็

เหมือนกบั ถ้าเห็น a 

ต้องเห็น b เห็นการ

แสดงออกถึงความ

ใกล้ชิดกนัมากทีส่ดุ 

ไปไหนมาไหน

ด้วยกนั” 

- “รู้สึกเป็นสขุ 

สนกุสนาน ตืน่เต้น 

เมือ่อยู่ร่วมกนักบั

เพือ่นฝงู” 

“ไม่บงัคบั ครอบง า

ความเห็นของเพือ่น

และเปิดโอกาสให้

เพือ่นร่วมพดูคยุ” 

ผู้เช่ียวชาญ

ท่านที่ 2 

“ความไว้วางใจ

เป็นพืน้ฐานของ

ความสมัพนัธ์ทาง

สงัคมตามทฤษฎี 

ช่วยให้รู้สึกสบาย

ใจทีจ่ะพดูคยุสร้าง

ความสมัพนัธ์ รู้สึก

มัน่คงปลอดภยั

เพราะคิดว่าเพือ่น

เข้าใจและยอมรบั” 

- “ระดบัของอารมณ์

ในเชิงบวกที่

ก่อให้เกิดความ

เป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั น ามาซ่ึง

การแสดงออกทาง

พฤติกรรมที่

เหมาะสม เช่น 

รบัรู้ว่าเพือ่นวิตก

กงัวลเร่ืองการสอบ

จึงชวนกนัไปติว

หนงัสือใน

ห้องสมดุ” 

“ผลเชิงบวกด้าน

ความสมัพนัธ์ 

สมัผสัรบัรู้ทางบวก

ต่อสขุภาวะด้าน

ความสมัพนัธ์ เป็น

สขุในเร่ือง

สมัพนัธภาพ” 

“เกีย่วข้องกบัเร่ือง 

active listening” 

ผู้เช่ียวชาญ

ท่านที่ 3 
“ความไว้วางใจ 

เป็นเร่ืองของ

ความรู้สึกกลา้ทีจ่ะ

แสดงออกซ่ึง

ความคิดความรู้สึก 

เปิดเผยเร่ืองราว 

“เป็นตวัของตวัเอง 

พร้อมทีจ่ะรบัฟังและ

บอกความเห็นของ

ตนแก่ผู้อืน่” 

“ความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

พึ่งพาซ่ึงกนัและ

กนั ควรมีลกัษณะ

ของ empathy  

“มีการแสดงออกถึง

ความเป็นมิตรหรือ

ความห่วงใยจาก

ภาษาและท่าทาง” 

“เกีย่วข้องกบัเร่ือง 

active listening 

ด้วย” 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ผู้เช่ียวชาญ 

 

องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ 

 Trust  Intimacy  Closeness  Relative positive 

affect 

 Communication 

 ให้กบัเพือ่นทีส่นิท

สนมรบัฟัง” 

 มากกว่า 

sympathy” 

  

ผู้เช่ียวชาญ

ท่านที่ 4 
“รู้สึกมัน่ใจทีจ่ะ

พดูคยุและอยู่

ร่วมกนั” 

“ความตรงไปตรงมา 

ควรแก้เป็น เป็นตวั

ของตวัเอง” 

- “เด็กรบัรู้ถึง

ความรู้สึกอุ่นใจ 

ความห่วงใย ความ

ใส่ใจทีส่่งผ่านทาง

ค าพดูและการ

กระท า” 

 

ผู้เช่ียวชาญ

ท่านที่ 5 
“ความรู้สึกเต็มใจ 

เชือ่มัน่ และ

ยินยอมให้เพือ่นที่

ไว้ใจกระท าส่ิง

ต่างๆ แทนตน” 

“ควรเพ่ิมแสดง

ความปรารถนาดีทัง้

ต่อหนา้และลบั

หลงั” 

“มีผลกระทบต่อกนั

และกนั” 

“รู้สึกได้ถึงความ

เบิกบานใจ อบอุ่น

ใจ ได้รบัก าลงัใจ” 

“เพ่ิมการแสดงความ

สนใจเมือ่เพือ่นพดู” 

ผู้วิจยัได้เรียบเรียงข้อมูลจากการสมัภาษณ์และข้อเสนอแนะทัง้หมด ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

ความไว้วางใจ (Trust) จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ให้ความเห็น
ว่าความไว้วางใจนัน้ มีลกัษณะของความคิดความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกบัความมัน่คงปลอดภยั ความ
สบายใจ ท่ีมีตอ่เพ่ือน ได้แก่ กล้าท่ีจะเปิดเผยและแบง่ปันเร่ืองราวส่วนตวัให้เพ่ือนฟัง คิดว่าการเล่า
เร่ืองส่วนตวัให้เพ่ือนฟังเป็นสิ่งท่ีสามารถท าได้ คิดว่าเพ่ือนสามารถเข้าใจเร่ืองราวท่ีแบ่งปัน คิดว่า
เพ่ือนสามารถรักษาความลับได้ รู้สึกมั่นใจในค าพูด ค าสัญญา ตลอดจนการกระท าต่าง  ๆ ของ
เพ่ือน คดิวา่การแบง่ปันเร่ืองราวให้เพ่ือนฟังสามารถช่วยให้รู้สึกสบายใจและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี
ตอ่เพ่ือน  

ความสนิทสนม (Intimacy) จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ให้
ความเห็นว่าความสนิทสนม มีลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีสนิท
สนมเป็นพิเศษ ได้แก่ รู้สึกสบายใจเม่ือท ากิจกรรมร่วมกนักบัเพ่ือน รู้สึกเข้ากันได้ดีกบัเพ่ือน ไวต่อ
ความรู้สกึของเพ่ือน เพ่ือนแสดงออกถึงการยอมรับและเข้าใจในตวันกัเรียน แสดงออกถึงความเป็น
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ตวัของตัวเอง พร้อมท่ีจะรับฟังและแสดงความเห็นกับเพ่ือน แสดงออกถึงความปรารถนาดีต่อ
เพ่ือนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั  

ความใกล้ชิด (Closeness) จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ให้
ความเห็นว่าความใกล้ชิด มีลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สึกท่ีเก่ียวข้องกบัระดบัของอารมณ์
ท่ีก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั พึง่พาซึง่กนัและกนั ตา่งฝ่ายตา่งมีผลกระทบตอ่กนั น ามา
ซึง่พฤตกิรรมเชิงบวก ได้แก่ รู้สกึเห็นใจเมื่อเพ่ือนไมมี่ความสขุ รู้สึกยินดีร่วมกนักบัเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมี
ความสุข ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือนล าบาก ให้ก าลังใจเพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือนกดดัน
หรือไมส่บายใจ ชว่ยเพ่ือนคดิหาทางออกจากปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) จากการสมัภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ให้ความเห็นวา่ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีลกัษณะของความคิด
ความรู้สึกต่อการรับรู้ความรู้สึกเป็นสุขในด้านสัมพันธภาพ ได้แก่ รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้ความ
ช่วยเหลือในช่วงท่ีล าบากจากค าพูดและการกระท า รับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยเป็นก าลงัใจในช่วงท่ีรู้สึก
กดดนัหรือไม่สบายใจจากค าพดูและการกระท า รับรู้วา่เพ่ือนของนกัเรียนมีการแสดงออกถึงความ
เป็นมิตรหรือแสดงความห่วงใยจากค าพดูและการกระท า รู้สึกเป็นสุข สนกุสนาน เบิกบานใจ เม่ือ
อยูร่่วมกนักบัเพ่ือน  

การส่ือสาร (Communication) จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน ได้ให้
ความเห็นว่าการส่ือสาร มีลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารใน
กลุ่มเพ่ือน/คนใกล้ชิด ซึ่งช่วยส่งเสริมความสมัพันธ์ ได้แก่ ไม่พูดจาว่าร้ายกันต่อหน้าหรือลบัหลงั 
ตัง้ใจและแสดงท่าทีสนใจเม่ือเพ่ือนพูด ไม่ปิดบงัหรือซ้อนเร้นข้อมูลกบัเพ่ือน สามารถรับฟังเพ่ือน
โดยไม่โต้แย้ง สามารถยอมรับความเห็นของเพ่ือนแม้จะคิดเห็นต่างกัน ไม่บังคับและครอบง า
ความคดิของเพ่ือน สามารถเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมพดูคยุได้ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
2.1 คา่สถิตพืิน้ฐานของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

2.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจยัได้น าองค์ประกอบของสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จ านวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีวิทยา วดั
นวลนรดิศ มธัยมวดัดสุิตดาราม และแจงร้อนวิทยา มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิตพืิน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั   

2.1.2 สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ในระดับมาก และเม่ื อพิจารณาเป็นราย
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องค์ประกอบ พบวา่ ความสนิทสนม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.56 รองลงมาคือ ความใกล้ชิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 
ความสมัพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
การส่ือสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.65 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ส่วนความไว้วางใจ มี
คา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.20 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.65 ตามล าดบั 

2.2 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ขององค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิง
สานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น  

2.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น จ านวน 5 องค์ประกอบ มาท าการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติพืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
ดงัตาราง 8 ดงันี ้ 

ตาราง 8 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวยัรุ่น (n=680)   

องค์ประกอบ TRU INT CLO REP COM 

TRU 1.00     

INT   0.39** 1.00    

CLO   0.25**   0.55** 1.00   

REP   0.26**   0.49**   0.64** 1.00  

COM   0.25**   0.47**   0.65**   0.54** 1.00 

**p<.01 

2.2.2 จากตาราง 8 พบว่า สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.25-0.64 ซึ่งทกุองค์ประกอบมีความสมัพนัธ์กันใน
ทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยความใกล้ชิด (CLO) และการส่ือสาร 
(COM) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสดุเทา่กบั 0.65 ส่วนความไว้วางใจ (TRU) กบัความใกล้ชิด 
(CLO) และความไว้วางใจ (TRU) กบัการส่ือสาร (COM) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่าสดุเท่ากบั 
0.25 
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2.3 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นขององค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

2.3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลในขัน้ นี  ้ผู้ วิจัยได้ท าการตรวจสอบเมทริกซ์
เอกลกัษณ์ของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวยัรุ่นโดยใช้สถิติทดสอบของบาร์
ทเลท (Bartlett’s Test) และหาค่าความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยรวม 
(Measure of Sampling Adequacy: MSA) เพ่ือท าการตรวจสอบความสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปร
สงัเกตได้ เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป ดงัตาราง 9 

ตาราง 9 การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นขององค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น (n=680) 

การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้น x2 KMO df p 
Bartlett’s Test 1115.14 0.81 10 .00** 

ความเพยีงพอของกลุม่การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยรวม (MSA) มคีา่อยูร่ะหวา่ง 0.76 – 0.83 

**p<.01 

2.3.2 จากตาราง 9 การตรวจสอบข้อตกลงเบื อ้งต้น พบว่า เมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ซึ่ง
มีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: 

x2=1115.14 df=10 p=.00) เม่ือพิจารณารายตวัแปรสังเกตได้ พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน 
(KMO) เท่ากับ 0.81 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.76 – 0.83 แสดงว่า สมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวยัรุ่นสามารถท า
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้ 

2.4 การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2.4.1 ผู้ วิจยัได้น าองค์ประกอบ สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวัยรุ่นมาท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบอนัดบัสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสาน
สมัพันธ์ของวัยรุ่นไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับ
โมเดลใหม ่ด้วยการลากเส้นความสมัพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ จนข้อมลูมี
ความความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ดงัตาราง 10 
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ตาราง 10 คา่ดชันีความความสอดคล้องและดชันีเปรียบเทียบของโมเดลการวดัสมัพนัธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ (n=680) 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถติิในโมเดล 

x2 ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ 

หรือสดัสว่น x2 / df ไมเ่กิน 2.00 

x2 = 1.27 df = 2 p = .53 

1.27/2 = 0.64 

GFI มากกวา่ 0.90 1.00 

AGFI มากกวา่ 0.90 0.99 

CFI มากกวา่ 0.95 1.00 

RMSEA น้อยกวา่ 0.05 0.00 

SRMR น้อยกวา่ 0.05 0.01 

2.4.2 จากตาราง 10 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 

ในดัชนีกลุ่มสัมบูรณ์  พบว่า ค่าไค -สแควร์ ( x2) = 1.27, df=2, p=.53, ค่า GFI=1.00, ค่า 
AGFI=0.99, ค่า  RMSEA=0.00, ค่า  SRMR=0.01 ส่วนในดัชนีกลุ่ม เป รียบเทียบ พบว่า ค่า 
CFI=1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึ่งหมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึน้สามารถน ามา
อธิบายโมเดลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวยัรุ่นได้ โดยสัมพนัธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความสนิทสนม 
ความใกล้ชิด ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสาร ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น (n=680) 

องค์ประกอบ น า้หนักองค์ประกอบ CR 

 SC SE T  

ความไว้วางใจ  0.35 0.04 7.76** 0.12 

ความสนิทสนม 0.66 0.04 16.10** 0.43 

ความใกล้ชิด 0.87 0.04 24.38** 0.76 

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก 0.73 0.04 20.17** 0.54 

การสือ่สาร 0.74 0.04 20.34** 0.55 

x2= 1.27 df = 2 p = .53 GFI = 1.00 AGFI = 0.99 CFI = 1.00 RMSEA = 0.00 SRMR = 0.01 
**p<.01 

2.4.3 จากตาราง 11 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดั
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 0.35 - 0.87 โดยทุกองค์ประกอบมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งความใกล้ชิด มีค่า
น า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.87 มีความแปรผันร่วมกับสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 76) รองลงมาคือ การส่ือสาร ความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์เชิงบวก ความสนิทสนม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.74, 0.73 และ 0.66 
ตามล าดบั มีความแปรผันร่วมกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์อยู่ในระดบั ปาน
กลาง (ร้อยละ 55 ,ร้อยละ 54 และ ร้อยละ 43) ส่วนความไว้วางใจมีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.35 มีความแปรผนัร่วมกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่
ในระดบัต ่า (ร้อยละ12) ตามล าดบั 
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x2= 1.27 df = 2 p = .53 GFI = 1.00 AGFI = 0.99 CFI = 1.00 RMSEA = 0.00 SRMR = 0.01 

ภาพประกอบ 2 โมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
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ระยะที่ 2 การศึกษาระดับของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วัยรุ่น  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือการศึกษาระดับสัมพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 

ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลูจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งของวยัรุ่น ดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งเพื่อการศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ 

ข้อมูลทัว่ไป จ ำนวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ   

ชาย 255   38.17 

หญงิ 413  61.83 

รวม 668 100.00 

2. ระดบัชัน้   

มธัยมศกึษาปีที ่1 371 55.54 

มธัยมศกึษาปีที ่2 130 19.46 

มธัยมศกึษาปีที ่3 167 25.00 

รวม 668 100.00 

3. โรงเรียน   

โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 189 28.29 

โรงเรยีนหอวงั 191 28.59 

โรงเรยีนพรตพทิยาพยตั 110 16.47 

โรงเรยีนบดนิทรเ์ดชา (สงิห ์สงิหเสนี) ๒ 178 26.65 

รวม 668 100.00 

จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.83 
รองลงมาคือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.17 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 55.54 รองลงมาคือระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี 2 คดิเป็นร้อยละ 19.46 โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่โรงเรียนหอวงั 
คิดเป็นร้อยละ 28.59 รองลงมาคือ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยัและโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิง
หเสนี)๒ คดิเป็นร้อยละ 28.59 และ 26.65 สว่นโรงเรียนพรตพิทยาพยตั คดิเป็นร้อยละ 16.47 
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ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาระดบัของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
โดยรวมและจ าแนกรายองค์ประกอบ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบของสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น มาท าการศึกษาระดบัของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น โดยการหาคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตาราง 13  

ตาราง 13 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น (n=668)  

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ M S.D. ระดับ 

ความไว้วางใจ 3.29 0.63 ปานกลาง 

ความสนิทสนม 4.04 0.57 มาก 

ความใกล้ชิด 3.97 0.68 มาก 

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก 3.80 0.74 มาก 

การสือ่สาร 3.73 0.49 มาก 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชงิสานสัมพนัธ์โดยรวม 3.73 0.48 มาก 

จากตาราง 13 พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48 อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า ความสนิทสนม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.04 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 รองลงมาคือความใกล้ชิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.68 ล าดบัถัดมาคือความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.74 การส่ือสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 
สว่นความไว้วางใจมีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.29 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63 ตามล าดบั  
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ตอนท่ี 3 การศึกษาระดบัของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
จ าแนกตามเพศ  

การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบของสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น มาท าการศึกษาระดบัของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น โดยวิธีการจ าแนกตามเพศ 

ตาราง 14 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น จ าแนกตามเพศ (n=668)  

 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชงิสาน

สัมพันธ์ 

เพศ 

ชาย (n=255) หญิง (n=413) 

M S.D. ระดับ M S.D. ระดับ 

ความไว้วางใจ 3.35 0.59 ปานกลาง 3.25 0.66 ปานกลาง 

ความสนิทสนม 4.04 0.57 มาก 4.04 0.57 มาก 

ความใกล้ชิด 3.91 0.70 มาก 4.01 0.66 มาก 

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก 3.79 0.72 มาก 3.81 0.75 มาก 

การสือ่สาร 3.73 0.49 มาก 3.75 0.50 มาก 

โดยรวม 3.73 0.49 มาก 3.74 0.49 มาก 

จากตาราง 14 พบว่า วยัรุ่นเพศชายมีคา่เฉล่ียสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ โดยรวมเท่ากับ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยู่ในระดบัมาก ส่วนวยัรุ่น
เพศหญิงมีค่าเฉล่ียสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมเท่ากับ 3.74 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดบัมาก และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ 
ดงันี ้

ความไว้วางใจ วัยรุ่นเพศชายมีค่าเฉล่ียความไว้วางใจเท่ากับ 3.35  มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนวัยรุ่นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความ
ไว้วางใจเทา่กบั 3.25 มีสว่น เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ความสนิทสนม วยัรุ่นเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความสนิทสนม เท่ากัน 
เทา่กบั 4.04 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.57 อยูใ่นระดบัมาก 
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- ความใกล้ชิด วยัรุ่นเพศชายมีคา่เฉล่ียความใกล้ชิดเท่ากบั 3.91 มีส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 0.70 อยู่ในระดบัมาก ส่วนวยัรุ่นเพศหญิงมีคา่เฉล่ียความใกล้ชิดเท่ากบั 4.01 มี
สว่นเบีย่งเบน มาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัมาก  

ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก เพศชายวัยรุ่นมีค่าเฉล่ียความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์เชิงบวก เท่ากับ 3.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดบัมาก ส่วนวัยรุ่น
เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวกเท่ากับ 3.81 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.75 อยูใ่นระดบัมาก 

การส่ือสาร วัยรุ่นเพศชายมีค่าเฉล่ียการส่ือสารเท่ากับ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49 อยูใ่นระดบัมาก ส่วนวยัรุ่นเพศหญิงมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.75 มีสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.50 อยูใ่นระดบัมาก  

จากข้อมูลในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า วัยรุ่นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมและรายองค์ประกอบ ประกอบด้วย ความใกล้ชิด 
ความสัมพันธ์ทาง อารมณ์เชิงบวกและการส่ือสารสูงกว่าวัยรุ่นเพศชาย ส่วนวัยรุ่นเพศชายมี
คา่เฉล่ียความไว้วางใจสงูกวา่วยัรุ่นเพศหญิง ส่วนวยัรุ่นเพศชายและวยัรุ่นเพศหญิงมีคา่เฉล่ียการที
ความสนิทสนมเทา่กนั 

ตอนท่ี 4 การศึกษาระดบัของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
จ าแนกตามชัน้ปี 

การวิเคราะห์ข้อมูลในขัน้นี ้ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบของสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น มาท าการศึกษาระดบัของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น โดยวิธีการจ าแนกตามชัน้ปี 
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ตาราง 15 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ ของวยัรุ่น จ าแนกตามระดบัชัน้ (n=668) 

 

จากตาราง 15 พบว่า วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.69 มี
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.48 อยู่ในระดบัมาก วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.85 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47 อยูใ่นระดบัมาก 

ความไว้วางใจ วัยรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 มีส่วน
เบีย่งเบน มาตรฐานเทา่กบั 0.63 อยูใ่นระดบัปานกลาง วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 3.48 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง และวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มี ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

ความสนิทสนม วยัรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 มีส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มี คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.02 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 อยูใ่นระดบัมาก 

ความใกล้ชิด วยัรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 มีส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นระดับชัน้ 
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัมาก 
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ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก วยัรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.78 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 0.74 อยู่ในระดบัมาก วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่น
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 อยู่ใน
ระดบัมาก 

การส่ือสาร วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.86 มีส่วนเบี่ยงเบน  มาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากและวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 มี สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.48 อยูใ่นระดบัมาก 

จากข้อมูลในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าวัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ค่าเฉล่ียสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมและทุกองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสารสงู
กวา่วยัรุ่น ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และวยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
2. เพ่ือศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 

สมมตฐิานของการวิจัย  
โมเดลของการวดัองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไทย

มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 ระยะ 
ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ

วยัรุ่น  
ตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้วยวิธี

คณุภาพ 
ผู้ให้ข้อมลูเชิงคณุภาพ 

ผู้ ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 
จ านวน 5 ทา่น โดยผู้วิจยัได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
โรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 1 จ านวน 58,805 คน  (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  เป็นนักเรียนท่ีก าลัง

ศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 1 จ านวน 680 คน 
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ระยะที่ 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเขตท่ี 2 จ านวน 68,719 คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2561)  

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือการวัดระดับ  เป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ท่ีการศกึษาเขต 2 จ านวน 668  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือการศึกษา

สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ และแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสาน
สมัพนัธ์เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบและการวดัระดบั 

1. แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพื่อการศกึษาสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
ผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน

สมัพนัธ์แล้วจึงสร้างแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างและน าไปใช้สมัภาษณ์กบัผู้ เช่ียวชาญ ก่อนจะน า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา จากนัน้จึงสรุปและสร้างขอบเขตของ
พฤติกรรมท่ีต้องการจะศกึษาก่อนจะน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล
เชิงสานสมัพนัธ์ในล าดบัถดัไป 

2. แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์เพ่ือการวิเคราะห์
องค์ประกอบและการวดัระดบั 

ผู้วิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัรวมถึงข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ น ามาใช้สร้าง
แบบสอบถามประมาณคา่ 5 ระดบั น าแบบสอบถามไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หาตามนิยามศพัท์เฉพาะ ได้แบบสอบถามท่ีมีจ านวนข้อค าถามทัง้สิน้ 50 ข้อ น าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับโรงเรียนท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง รวบรวมแบบสอบถามคืน
มาและน าไปหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ หาคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม
ในแตล่ะด้าน ได้แบบสอบถามท่ีมีจ านวนข้อค าถามทัง้สิน้ 42 ข้อ จากนัน้จึงน าแบบสอบถามไปใช้
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เก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนัน้จึงน าแบบสอบถามท่ีผ่านการ
ยืนยนัโมเดลแล้วมาใช้เก็บข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่างเพื่อการศกึษาระดบั  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบง่ออกเป็นทัง้หมด 2 ระยะดงันี ้

ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น 

ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้วย
วิธีคณุภาพ 

ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจัยถึงหน่วยงานของผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือการศกึษาองค์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์
และสรุปข้อมูลท่ีได้ ก่อนน าไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์
ของวยัรุ่น 

1. ผู้ วิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจยัถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา
เพ่ือน าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try out) จากนัน้จงึประสานงานกบัฝ่ายวิชาการ น าแบบสอบถามไป
ด าเนินการเก็บข้อมลูเม่ือได้แบบสอบถามคืนกลบัมาจงึน าไปตรวจสอบและและปรับปรุงแก้ไข 

2. ผู้ วิจยัท าหนงัสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจยัถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา
เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ จากนัน้จึงประสานงาน
กบัฝ่ายวิชาการของโรงเรียน น าสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล เม่ือได้แบบสอบถามคืนกลบัมา
จงึน าไปตรวจสอบและคดัเลือกฉบบัท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 

ระยะที่ 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือเพ่ือการวิจยัถึงผู้ อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือ

การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ จากนัน้จงึประสานงานกบัฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรียน น าสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูล เม่ือได้แบบสอบถามคืนกลับมาจึงน า
แบบสอบถามท่ีได้มาตรวจสอบและคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด  จากนัน้จึงน าไปใช้ในการ
วิเคราะห์ทางสถิต ิ 
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การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัท าการจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลูโดยแบง่ออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้ 

ระยะที่  1 การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของ
วยัรุ่น 

ตอนท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้วย
วิธีคณุภาพ  

ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนือ้หาและท าการสรุปประเดน็ส าคญัเพื่อสร้างขอบเขตพฤตกิรรมท่ีต้องการจะศกึษา 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 
1. ผู้ วิจัยน าข้อสรุปจากตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์และตีความกับแนวคิดทฤษฎี

เพ่ือสร้างแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น จากนัน้จึงน า
แบบสอบถามท่ีได้ไปหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หากับผู้ เช่ียวชาญ น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 
(Try out) กับโรงเรียนท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง น าแบบสอบถามท่ีได้คืนมาไปหาค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การหาคา่สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม คา่ความ
เช่ือมัน่ โดยภาพรวมและเป็นรายข้อจากสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson product 
moment coefficient correlation) และสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของคอนบาค (Coefficient Cronbach‘s 
Alpha) 

2. ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขแล้วไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตวัอย่าง
เพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบ เก็บรวบรวมแบบสอบถาม คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบรูณ์
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพืน้ฐาน ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น าข้อมูลทางสถิติ ท่ีได้ไปใช้ต่อยอดในการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างโมเดลการวัดองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ โดยใช้วิธีการ
วิ เค ราะ ห์ อ ง ค์ ป ระกอบ เชิ ง ยื น ยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ ง มี ก ารป ระม าณ
คา่พารามิเตอร์ โดยใช้วิธีการประมาณคา่ความเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum Likelihood) พิจารณา
คา่ไค-สแควร์ (Chi-square) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of fit index) ค่าดชันีวดั
ระดับความกลมกลืนท่ีแก้ไขแล้ว (Adjust Goodness of fit index) ค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative fit index) ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ  (Root mean square error of approximation) และค่าดัชนีราก



  77 

มาตรฐานของคา่เฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (Standard root mean square residual) ก่อนจะ
ท าการสรุปผล 

ระยะที่ 2 การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น 
ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการยืนยันโมเดลแล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตวัอย่างเพ่ือการศึกษาระดบั เก็บรวบรวมแบบสอบถาม คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 
น าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพืน้ฐาน ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มาท าการวิเคราะห์ สรุปผลระดับสัมพันธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น  

สรุปผลการวิจัย  
การศึกษาองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน พบว่า องค์ประกอบสมัพันธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์มีทัง้หมด 5 ตวั ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด 
ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสาร ซึง่สามารถสรุปองค์ประกอบแตล่ะตวัได้ ดงันี ้

1. ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ลักษณะของความคิดความรู้สึกท่ีเก่ียวข้อง
กับความมั่นคงปลอดภัย ความสบายใจ ท่ีมีต่อเพ่ือน  มีตวัแปรสังเกต 6 ตัวแปร ประกอบด้วย 
ความกล้าท่ีจะเปิดเผยและแบ่งปันเร่ืองราวส่วนตวัให้เพ่ือนฟัง ความคิดว่าการเล่าเร่ืองส่วนตวัให้
เพ่ือนฟังเป็นสิ่งท่ีท าได้ ความรู้สึกสบายใจเม่ือได้เล่าเร่ืองและรู้สึกมีความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ ความรู้สึก
ว่าเพ่ือนสามารถเข้าใจสิ่งท่ีแบ่งปัน ความคิดว่าเพ่ือนสามารถรักษาความลับได้ และความรู้สึก
มัน่ใจในค าพดู ค าสญัญา ตลอดจนการกระท าตา่ง ๆ ของเพ่ือน 

2. ความสนิทสนม (Intimacy) หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สึกท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลท่ีสนิทสนมเป็นพิเศษ มีตวัแปรสงัเกต 6 ตวัแปร ประกอบด้วย ความรู้สึกสบาย
ใจเม่ือท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือน ความรู้สึกเข้ากันได้ดีกับเพ่ือน ความอ่อนไหวต่อการรับรู้
ความรู้สึกของเพ่ือน ความรู้สึกได้รับการยอมรับและอีกฝ่ายเข้าใจในการเป็นตัวของตัวเอง มี
พฤติกรรมท่ีพร้อมจะรับฟังและแสดงความเห็นกบัเพ่ือน มีพฤตกิรรมแสดงออกถึงความปรารถนาดี
ตอ่เพ่ือนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 

3. ความใกล้ชิด (Closeness) หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมและความรู้สึกท่ี
เก่ียวข้องกับระดบัของอารมณ์ท่ีก่อให้เกิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน  ต่าง
ฝ่ายต่างมีผลกระทบต่อกัน น ามาซึ่งพฤติกรรมเชิงบวก มีตวัแปรสังเกต 5 ตวัแปร ประกอบด้วย 
ความรู้สึกเห็นใจเม่ือเพ่ือนไม่มีความสุข ความรู้สึกยินดีร่วมกันกับเพ่ือนเม่ือเพ่ือนมีความสุข มี
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พฤตกิรรมให้ความชว่ยเหลือเพ่ือนในชว่งท่ีเพ่ือนล าบาก มีพฤติกรรมให้ก าลงัใจเพ่ือนในช่วงท่ีเพ่ือน
กดดนั มีพฤตกิรรมชว่ยเหลือเพ่ือนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

4. ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ เชิงบวก  (Relative positive affect) หมายถึง 
ลกัษณะของความคิดความรู้สกึตอ่การรับรู้ความรู้สึกเป็นสขุในด้านสมัพนัธภาพ มีตวัแปรสงัเกต 4 
ตวัแปร ประกอบด้วย การรับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้ความช่วยเหลือในช่วงท่ีล าบากทัง้จากค าพูดและ
การกระท าของเพ่ือน การรับรู้ว่ามีเพ่ือนคอยให้ก าลังใจในช่วงท่ีรู้สึกกดดัน/ไม่สบายใจทัง้จาก
ค าพดูและการกระท าของเพ่ือน การรับรู้ว่าเพ่ือนแสดงออกถึงความเป็นมิตร/แสดงความห่วงใยทัง้
จากค าพดูและการกระท าของเพ่ือน ความรู้สกึมีความสขุเม่ือต้องอยูร่่วมกนักบัเพ่ือน 

5. การส่ือสาร (Communication) หมายถึง ลกัษณะของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเพ่ือน/คนใกล้ชิด ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์  มีตัวแปร
สงัเกต 6 ตวัแปร ประกอบด้วย มีพฤติกรรมไม่พูดจาว่าร้ายกันต่อหน้าหรือลับหลัง มีพฤติกรรม
ตัง้ใจและแสดงทา่ทีสนใจเมื่อเพ่ือนพดู มีพฤติกรรมไมปิ่ดบงัซ้อนเร้นข้อมลูกบัเพ่ือน มีพฤตกิรรมไม่
โต้แย้ง ยอมรับความเห็นของเพ่ือแม้จะคิดต่าง มีพฤติกรรมไม่บังคบัและครอบง าความคิดของ
เพ่ือน มีความค านงึถึงการเปิดโอกาสให้เพ่ือนร่วมพดูคยุด้วยได้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ มี
รายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

1. คา่สถิติพืน้ฐานสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ผู้วิจยัได้
น าองค์ประกอบของสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น จ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนสตรีวิทยา วัดนวลนรดิศ มัธยมวดัดุสิตดาราม แจงร้อน มาท าการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติพืน้ฐานส าหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า ความสนิทสนม มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.56 รองลงมาคือ ความใกล้ชิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.01 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.64 ความสมัพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.73 การส่ือสาร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.65 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.61 ส่วนความไว้วางใจ 
มีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.20 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ตามล าดบั  

2. คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน
สมัพันธ์ของวยัรุ่น ผู้ วิจยัได้น าองค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวยัรุ่น 
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จ านวน 5 องค์ประกอบ มาท าการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั เพ่ือน ามาใช้เป็นสถิติ
พืน้ฐานส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สัมพันธ์ของวัยรุ่น มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.25-0.64 ซึ่งทุกองค์ประกอบมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยความใกล้ชิด (CLO) 
และการส่ือสาร (COM) มีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สงูสุดเท่ากบั 0.65 ส่วนความไว้วางใจ (TRU) 
กับความใกล้ชิด (CLO) และความไว้วางใจ (TRU) กับการส่ือสาร (COM) มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ต ่าสดุเทา่กบั 0.25  

3. การตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งต้นขององค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล
เชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ผู้ วิจยัได้ท าการตรวจสอบเมทริกซ์เอกลกัษณ์ของสมัพนัธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยใช้สถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s Test) และหาค่า
ความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุม่ตวัอย่างโดยรวม (Measure of Sampling Adequacy: MSA) 
เพ่ือท าการตรวจสอบความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรสังเกต พบว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของ
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ ซึ่งมีความสมัพนัธ์

กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s Test: x2=1115.14 
df=10 p=.00) เม่ือพิจารณารายตวัแปรสงัเกตได้ พบว่า ไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) เท่ากับ 
0.81 และความเพียงพอของกลุ่มการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยรวม (MSA) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.76–
0.83 แสดงว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่นสามารถท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัตอ่ไปได้  

4. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยได้น าองค์ประกอบ สัมพันธภาพ
ระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นมาท าการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบอันดับสอง (Second Order) พบว่า โมเดลการวัด
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นไม่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการลากเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความ
คลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ จนข้อมูลมีความความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของ
วัยรุ่นกับข้อมูลเชิงประจักษ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในดชันีกลุ่มสัมบูรณ์ พบว่า  มีค่าไค-สแควร์ 
(Chi-square) เท่ากับ 1.27 คา่ df เท่ากับ 2 มีคา่นยัส าคญัทางสถิติ (p) เท่ากบั .53 คา่ดชันีระดบั
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดชันีวัดระดบัความกลมกลืนท่ีแก้ไขแล้ว  (AGFI) เท่ากับ 
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0.99 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ  (RMSEA) เท่ากับ 
0.00 และค่าดชันีค่ารากมาตรฐานของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) เท่ากับ 0.01 
ส่วนดชันีกลุ่มเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์ตามสอดคล้อง พบว่า ค่า
ไค-สแควร์ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และดชันีอ่ืน ๆ ยงัชีใ้ห้เห็นว่า โมเดลการวดัสมัพนัธภาพระหว่าง
บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ ซึ่งหมายความ
ว่าโมเดลท่ีสร้างขึน้สามารถน ามาอธิบายโมเดลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของ
วยัรุ่นได้ โดยสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ มีจ านวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสาร    

5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.35–0.87 โดย
ทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งความใกล้ชิด มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานสงูสดุเท่ากบั 0.87 มีความแปรผนัร่วมกบัสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่
ในระดบัสูง (ร้อยละ 76) รองลงมาคือ การส่ือสาร ความสมัพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก ความสนิท
สนม มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.74, 0.73 และ 0.66 ตามล าดบั มีความแปรผนั
ร่วมกับสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยู่ในระดบั ปานกลาง (ร้อยละ 55, ร้อยละ 54 
และ ร้อยละ 43) ส่วนความไว้วางใจมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสดุเท่ากบั 0.35 มีความ
แปรผนัร่วมกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า (ร้อยละ 12) ตามล าดบั  

การศึกษาระดับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น  
1. ผลการศึกษาระดับของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น

โดยรวมและจ าแนกรายองค์ประกอบ มีรายละเอียดดงันี ้
การศึกษาระดบัสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยรวม

และเป็นรายองค์ประกอบ ผู้วิจยัได้น าข้อมูลสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
มาจาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวิทยาฤทธิยะวรรณาลยั บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ 
หอวงั พรตพิทยพยตั พบว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์โดยรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48  อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบวา่ ความสนิทสนม มีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.04 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
0.57 รองลงมาคือความใกล้ชิด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 
ล าดบัถดัมาคือความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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เท่ากบั 0.74 การส่ือสาร มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.49 ส่วนความ
ไว้วางใจมีคา่เฉล่ียต ่าสดุเทา่กบั 3.29 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.63 ตามล าดบั  

2. ผลการศึกษาระดับของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น
จ าแนกตามเพศ มีรายละเอียดดงันี ้

การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นจ าแนกตาม
เพศ พบว่า วยัรุ่นเพศชายมีค่าเฉล่ียสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์  โดยรวมเท่ากับ 
3.72 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48  อยู่ในระดับมาก ส่วนวัยรุ่นเพศหญิงมีค่าเฉล่ีย
สมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชงิสานสมัพนัธ์โดยรวมเท่ากบั 3.74 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.49 อยูใ่นระดบัมาก และสามารถพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบได้ ดงันี ้

ความไว้วางใจ วยัรุ่นเพศชายมีค่าเฉล่ียความไว้วางใจเท่ากับ 3.35  มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนวัยรุ่นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความ
ไว้วางใจเทา่กบั 3.25 มีสว่น เบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ความสนิทสนม วยัรุ่นเพศชายและเพศหญิงมีคา่เฉล่ียความสนิทสนม เท่ากนั 
เทา่กบั 4.04 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.57 อยูใ่นระดบัมาก 

ความใกล้ชิด วัยรุ่นเพศชายมีค่าเฉล่ียความใกล้ชิดเท่ากับ 3.91 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับมาก ส่วนวัยรุ่นเพศหญิงมีค่าเฉล่ียความใกล้ชิด
เทา่กบั 4.01 มีสว่นเบีย่งเบน มาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัมาก  

ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก เพศชายวยัรุ่นมีคา่เฉล่ียความสมัพนัธ์ทาง
อารมณ์เชิงบวก เท่ากับ 3.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดบัมาก ส่วนวัยรุ่น
เพศหญิงมีค่าเฉล่ีย ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวกเท่ากับ 3.81 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.75 อยูใ่นระดบัมาก  

การส่ือสาร วยัรุ่นเพศชายมีคา่เฉล่ียการส่ือสารเท่ากับ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ0.49 อยู่ในระดบัมาก ส่วนวยัรุ่นเพศหญิงมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.75 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 0.50 อยูใ่นระดบัมาก  

จากข้อมูลในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า วัยรุ่นเพศชายและหญิงมีค่าเฉล่ีย
สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์โดยรวมไม่แตกต่างกันมากนกั จะต่างกันท่ีวยัรุ่นเพศ
หญิงมีคา่เฉล่ียสมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์รายองค์ประกอบ ประกอบด้วย ความ
ใกล้ชิด ความสมัพนัธ์ทาง อารมณ์เชิงบวกและการส่ือสารสงูกว่าวยัรุ่นเพศชาย ส่วนวยัรุ่นเพศชาย



  82 

มีคา่เฉล่ียความไว้วางใจสงูกวา่วยัรุ่นเพศหญิง สว่นวยัรุ่นเพศชายและวยัรุ่นเพศหญิงมีคา่เฉล่ียการ
ทีความสนิทสนมเทา่กนั  

3. ผลการศกึษาระดบัของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น
จ าแนกตามชัน้ปี มีรายละเอียดดงันี ้

การศกึษาระดบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นจ าแนกตาม
ชัน้ปี พบว่า วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 มีส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ3.85 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.50 อยู่ในระดบัมาก และวัยรุ่นระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.70 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47 อยูใ่นระดบัมาก 

ความไว้วางใจ วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.18 มี
ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดบัปานกลาง วัยรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.48 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง และวัยรุ่น
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

ความสนิทสนม วยัรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.99 มี
ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 อยู่ในระดบัมาก วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.16 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มี คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.02 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 อยูใ่นระดบัมาก 

ความใกล้ชิด วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.94 มีส่วน
เบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.07 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 อยู่ในระดับมาก และวัยรุ่นระดับชัน้ 
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.94 มีสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.66 อยูใ่นระดบัมาก 

ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 มี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.92 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 อยู่ในระดบัมาก 
และวยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.72 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.70 
อยูใ่นระดบัมาก 

การส่ือสาร วยัรุ่นระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.69 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49 อยู่ในระดับมาก วัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.86 มีส่วนเบี่ยงเบน  มาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากและวัยรุ่นระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 3 มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 มี สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.48 อยูใ่นระดบัมาก 

จากข้อมูลในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าวัยรุ่นระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มี
ค่าเฉล่ียสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์โดยรวมและทุกองค์ประกอบ ประกอบด้วย 
ความไว้วางใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก และการส่ือสารสงู
กวา่วยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 และวยัรุ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

อภปิรายผลการวิจัย 
1.การวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่น ผู้วิจยั

ได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ด้วยการวิเคราะห์อนัดบั
ท่ีสอง (Second order) พบว่า โมเดลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่นไม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้ วิจัยจึงด าเนินการปรับโมเดลใหม่ ด้วยการ
ลากเส้นความสมัพนัธ์ระหว่างความคลาดเคล่ือนขององค์ประกอบ จนข้อมลูมีความสอดคล้องกบั
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัและสามารถตรวจสอบความเช่ือมัน่เชิง
โครงสร้างของโมเดลสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นได้  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสองของสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิง
สานสัมพันธ์ของวยัรุ่น มีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 1.27 ค่า df เท่ากับ 2 ค่านัยส าคญั
ทางสถิติ (p) เท่ากบั .53 เม่ือพิจารณาตามเกณฑ์สอดคล้องตา่ง ๆ จะเห็นได้ว่า ค่าไค-สแควร์ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิต ิหรือแปลความหมายได้วา่ ข้อมลูเชิงประจกัษ์มีความสอดคล้องกบัโมเดล ยิ่งคา่
ไค-สแควร์ใกล้ 0 ยิ่งบง่ชีว้่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์และเม่ือพิจารณาค่าไค-
สแควร์สมัพทัธ์ (Relative Chi-square)เท่ากบั 0.64 ซึ่งน้อยกว่า 2.00 แสดงว่าข้อมลูเชิงประจกัษ์
สอดคล้องกับโมเดลในระดบัท่ียอมรับได้ ส่วนค่าดชันีระดบัความกลมกลืน (GFI) ท่ีใช้เทียบระดบั
ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ มีคา่เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้
แล้ว (AGFI) มีคา่เท่ากบั 0.99 และคา่ดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีคา่เท่ากบั 1.00 
ยิ่งคา่ดชันีระดบัความกลมกลืน (GFI) ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) และ
คา่ดชันีวดัความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีคา่มากกว่า 0.95 หรือเข้าใกล้หนึ่ง แสดงว่าข้อมูล
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความ
คลาดเคล่ือนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่าดชันีรากมาตรฐานของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งทัง้สองค่านีมี้ค่าต ่าเข้าใกล้เคียงศนูย์ บ่ง
บอกให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ (พลูพงศ์ สุขสว่าง, 2556, p. 15) จึง
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สรุปได้ว่า โมเดลสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นมีความสอดคล้องกบัข้อมูล
เชิงประจกัษ์ โดยโมเดลสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพันธ์ของวัยรุ่นมีห้าองค์ประกอบ
ด้วยกัน ประกอบด้วย ความเช่ือใจ ความสนิทสนม ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิง
บวก และการส่ือสาร 

2. การศึกษาโมเดลสมัพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวัยรุ่น พบว่า ความ
ใกล้ชิด มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานสูงสุดเท่ากับ 0.87 เหตท่ีุเป็นเช่นนีส้ามารถอธิบายได้
ด้วยการพิจารณา 2 ปัจจยัหลกัท่ีเอือ้ต่อการเกิดความใกล้ชิดได้ดงันี ้1) ปัจจยัเร่ืองธรรมชาติของ
วยัรุ่น มอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, pp. 15-20) กล่าวว่า วยัรุ่นสร้างความสมัพนัธ์
แบบรักษาระยะห่างกับผู้ปกครอง ด้วยเหตุเพราะความขัดแย้ง ไม่เห็นด้วยกับเร่ืองกฎระเบียบ 
มมุมองโลกทศัน์ของครอบครัว วยัรุ่นต้องการสร้างแบบแผนอตัลกัษณ์ซึ่งไม่ถูกผู้ปกครองครอบง า 
ด้านพัฒนาการทางอารมณ์ ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549, p. 336) กล่าวว่า อารมณ์ของวัยรุ่นมี
ความอ่อนไหว เปล่ียนแปลงได้ง่าย อารมณ์ท่ีเกิดขึน้มีลกัษณะรุนแรง ท าให้บคุคลตา่งวยัเข้าใจใน
ตวัของวยัรุ่นผิด ท าให้เข้ากบับคุคลตา่งวยัยาก วยัรุ่นจึงเน้นการสร้างความสมัพนัธ์และใช้เวลากบั
เพ่ือนในรุ่นเดียวกนัมากกวา่ครอบครัว หรือกลา่วได้อีกนยัหนึ่งว่า วยัรุ่นนัน้รู้สกึโดดเดี่ยวแปลกแยก
จากบุคคลแวดล้อม วัยรุ่นจะรู้สึกสนิทใจมากกว่าเม่ือได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือคนในฐานะ
เดียวกัน 2) ปัจจยัเร่ืองความต้องการขัน้พืน้ฐาน ทัง้ซลัลิแวน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554;อ้างอิง
จาก Sullivan, 1953) และมาสโลว์ (Chartered Management Institute, 2012;citing Maslow, 
1943) กล่าวว่า บุคคลมีความต้องการท่ีจะแสวงหาสัมพันธภาพและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งใน
ความสัมพันธ์ บุคคลต้องการความรัก ความอบอุ่นใจ จากการปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพ่ือเป็น
หลกัประกันความมัน่คงปลอดภัยว่าตนจะไม่ถูกคนอ่ืนในสงัคมทอดทิง้ บุคคลต้องการได้รับการ
ตอบสนองทางด้านอารมณ์ ซึ่งเร่ืองดงักล่าวเป็นสิ่งท่ีผู้คนในสงัคมต้องการพึ่งพาซึ่งกนัและกนัเพ่ือ
ลดช่องว่างของสิ่งท่ีบุคคลไม่สามารถเติมเต็มสอดคล้องตามท่ีแอดเลอร์ (Corey, 2009;citing 
Adler, 1927) กล่าวในเร่ืองความสนใจทางสังคมเพ่ือชดเชยปมด้อย โดยภาพรวมจึงสรุปได้ว่า 
วยัรุ่นมีความต้องการท่ีจะได้รับการตอบสนองและเติมเตม็ความรู้สกึทางด้านอารมณ์ ซึง่มีสว่นชว่ย
ให้วัยรุ่นรู้สึกไม่โดดเด่ียว ปลอดภัย มีอารมณ์ท่ีมั่นคง และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เม่ือ
พิจารณาปัจจยั 2 ข้อด้านบนประกอบกบันิยามศพัท์เฉพาะของค าว่า “ความใกล้ชิด” ในการวิจยั
ครัง้นี ้ความใกล้ชิด หมายถึง ระดบัของอารมณ์ท่ีบง่บอกถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั พึ่งพาซึ่ง
กนัและกนัหรือมีอิทธิพลร่วมกนั ก่อให้เกิดพฤตกิรรมช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั โดยภาพรวมจึง
พอจะสรุปได้ว่า ความรู้สึกแปลกแยกโดดเด่ียว เป็นตวักระตุ้นให้วยัรุ่นขวนขวายซึ่งความใกล้ชิด 
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ด้วยเหตุเพราะ ความใกล้ชิดเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงความใส่ใจ ห่วงใย ท าให้วัยรุ่นรับรู้ว่าตนไม่โดด
เด่ียว ยังมีคนท่ีคอยให้ความเช่ือเหลือเกือ้กูลเม่ือต้องพบเจอกับเร่ืองกดดันยากล าบาก วัยรุ่น
ต้องการคนท่ีมีอารมณ์ร่วม รับรู้สิ่งท่ีวยัรุ่นต้องเผชิญ และสามารถพึ่งพาได้นัน้เอง สว่น การส่ือสาร 
มีค่าน า้หนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 ซึ่งมีค่าน า้หนักองค์ประกอบสูงเป็นอันดับท่ีสอง และ 
ความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก ซึ่งมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.73 มากเป็นอนัดบัท่ีสาม 
ซึง่มีคา่น า้หนกัแตกตา่งกนัไม่มากนกั ซึง่องค์ประกอบทัง้ 2 นีต้า่งก็มีความสอดคล้องซึ่งกนัและกนั 
เม่ือพิจารณาว่าการส่ือสารคือเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล การรับฟังซึ่งกันและกัน และความสมัพนัธ์
ทางอารมณ์เชิงบวกคือเร่ืองการรับรู้สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีในความสัมพันธ์ โดยภาพรวมจึง
สามารถอธิบายได้ว่าผลพวงของระดบัของอารมณ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันกับ
เพ่ือนท่ีเพิ่มพนูมากขึน้ ประกอบกบัวยัรุ่นได้รับการตอบสนองด้านอารมณ์ ไม่รู้สึกว่าตนแปลกแยก 
โดดเด่ียว มีคนท่ีใส่ใจ คอยให้ความช่วยเหลือ ท าให้วยัรุ่นรู้สึกผูกพนักับบุคคลนัน้ และอยากท่ีจะ
พูดคยุแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดพฤติกรรมการเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง รู้สึกอยากท่ีจะ
เป็นฝ่ายเปิดบทสนทนากับคนท่ีสนิทใจ อยากรับฟังเร่ืองราวของคนท่ีสนิทใจ ซึ่งพินเนลและลอง 
(Pinel & Long, 2006) ได้อธิบายเร่ืองนีว้่า โดยปกติแล้วบุคคลมีความรู้สึกโดดเด่ียวอ้างว้างอยู่
ภายใน การได้แบง่ปันเร่ืองราว ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ให้กับคนท่ีรู้สึกสนิทใจรับรู้และได้รับความใส่
ใจ เป็นสิ่งท่ีท าให้วยัรุ่นรู้สึกมีตวัตน ไม่รู้สึกว่าตนแปลกแยกโดดเด่ียว รู้สึกมัน่ใจในตนเองมากขึน้
เม่ือรู้ว่ามีเพ่ือนท่ีเป็นเหมือนตนหรือต้องเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงและได้รับการสนบัสนุนทาง
อารมณ์ซึ่งกนัและกนั ซึ่งความมัน่ใจดงักล่าวช่วยตอบสนองต่อเร่ืองการสร้างอตัลกัษณ์ของวยัรุ่น 
อีกทัง้ยงัช่วยให้รู้สึกกล้าท่ีจะเปิดเผยเร่ืองราวของตนเองมากขึน้ เพราะตา่งฝ่ายต่างสามารถรับฟัง
กนัได้โดยไม่เกิดความขดัแย้งและให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกัน นอกเหนือจากนีก้ารส่ือสารของวยัรุ่นมี
ลกัษณะของการแบ่งปันความสนใจ ความรู้สึก ท าให้เกิดการแบ่งปันเร่ืองท่ีสนใจร่วมกัน (Zabihi 
et al., 2014) เกิดการใช้ภาษาหรือค าคะนองเพ่ืออธิบายความความคดิความรู้สึก ท าให้สนกุสนาน
และง่ายต่อการเข้าใจซึ่งกันและกัน หรืออาจกล่าวได้ว่า “คุยกันถูกคอเหมือนรู้ใจกัน” ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของเบิร์น (Berne, 2016) ท่ีกล่าวถึงลกัษณะบุคลิกภาพขณะส่ือสาร การใช้
ค าคะนองของวยัรุ่น พูดคุยหยอกล้อ แลกเปล่ียนเร่ืองท่ีสนใจร่วมกัน อาจสามารถมองได้ว่าเป็น
ลกัษณะบคุลิกภาพขณะส่ือสารท่ีตรงกนั เอือ้ให้ความสมัพนัธ์แนน่แฟ้นกนัมากขึน้ ซึง่เร่ืองดงักลา่ว
นัน้เก่ียวข้องกบัการรับรู้ตอ่สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีในเร่ืองความสมัพนัธ์ วยัรุ่นสามารถรับรู้ถึงความ
เป็นมิตรได้จากการส่ือสารท่ีมีร่วมกนั ซึ่งเป็นผลให้เกิดความสุขใจ ย่ิงวยัรุ่นได้รับความสขุจากการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนมากขึน้ การส่ือสารและความใกล้ชิดก็น่าจะเพิ่มมากขึน้ด้วยเช่นกัน  โดย
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ภาพรวมจึงสรุปได้ว่า ความต้องการในการพัฒนาอัตลักษณ์ของวัยรุ่นนัน้จ าเป็นต้องอาศยัการ
ส่ือสาร เพราะการส่ือสารกับคนท่ีวยัรุ่นรู้สึกสนิทใจด้วยนัน้ท าให้รู้สึกมั่นใจและกล้าท่ีจะเปิดเผย
เร่ืองราวของตนเองมากขึน้ อีกทัง้การส่ือสารเองยังเป็นสิ่งท่ีท าให้วัยรุ่นรู้สึกสนุ กสนาน ช่วย
ยกระดบัความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวกให้มากขึน้ด้วยเชน่กนั สว่น ความสนิทสนม มีคา่น า้หนกั
องค์ประกอบเทา่กบั 0.66 ซึ่งมีคา่น า้หนกัเป็นอนัดบัท่ีส่ี ความสนิทสนมสามารถอธิบายได้อีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็นเร่ืองของความรู้สึกและความคิดของตนเองท่ีมีลักษณะพิเศษต่อเพ่ื อน รู้สึกว่าเพ่ือน
เข้าใจและยอมรับสิ่งท่ีตนเป็น ต่อยอดไปสู่พฤติกรรมการเผ่ือแผ่สิ่งดี ๆ ให้กับเพ่ือน เร่ืองดงักล่าว
สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของซัลลิแวน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2554;อ้างอิงจาก Sullivan, 
1953) ท่ีกล่าวว่าความสนิทสนมเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากความต้องการความอ่อนโยนของมนษุย์ ความ
อ่อนโยนเกิดจากความรู้สึกผูกพันกับบุคคลอ่ืน ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล ส่วน 
ความไว้วางใจ มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุเท่ากบั 0.35 ส าหรับเหตท่ีุองค์ประกอบเร่ืองความ
ไว้วางใจมีคา่ต ่าท่ีสดุ อาจเก่ียวข้อง สืบเน่ืองมาจากแนวคิดวฒันธรรมของไทย ดัง่ส านวนท่ีว่า “ไฟ
ในไม่น าออก ไฟนอกไม่น าเข้า” หรือปรัชญาทางพุทธศาสนาท่ีเน้นการก ากับ ควบคมุตนเอง ดงัท่ี
กลา่ววา่ “ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน” ท าให้เร่ืองความไว้วางใจมีคา่น า้หนกัต ่าท่ีสดุ 

จากการอภิปรายผลข้างต้น ท าให้สามารถสรุปได้ว่า สมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน
สมัพนัธ์ของวยัรุ่น มีห้าองค์ประกอบด้วยกนั ประกอบด้วย ความไว้วางใจ (Trust) ความสนิทสนม 
(Intimacy) ความใกล้ชิด (Closeness) ความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive 
affect) และการส่ือสาร (Communication)  

3. การศึกษาระดบัสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นโดยภาพรวมมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 และเม่ือพิจารณาเป็นราย
องค์ประกอบ พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวยัรุ่นส่วนใหญ่อยู่ในระดบั
มาก โดยความสนิทสนมมีระดบัมาก (m=4.04 S.D.=0.57) รองลงมาคือความใกล้ชิด (m=3.97 
S.D.=0.68) ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ เชิงบวก (m=3.80 S.D.=0.74) การส่ือสาร (m=3.73 
S.D.=0.49) และความไว้วางใจมีระดบัปานกลาง (m=3.29 S.D.=0.63)   

จากผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสนิทสนมมีคา่เฉล่ียสงูสดุ ความสนิทสนม
ในการวิจยัครัง้นี ้หมายถึง คณุลกัษณะของความรู้สึกนึกคิดของบคุคลท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนเป็นพิเศษ 
บคุคลอ่ืนสามารถเข้าใจและยอมรับในตวัของบคุคลและรู้สึกพงึพอใจในสายสมัพนัธ์ท่ีมี ท าให้เกิด
ความรู้สึกเข้ากันได้ดี ยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งเร่ืองดงักล่าวสามารถท าความเข้าใจได้ด้วยการ
เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่นประกอบกับท่ีมอนเทมายอร์ (Montemayor et al., 1994, pp. 15-20) 
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อธิบายว่า ในช่วงวยัรุ่นนัน้เป็นวยัท่ีอยู่ในช่วงของการพัฒนาและเรียนรู้รูปแบบความสมัพันธ์ใน
ลกัษณะตา่ง ๆ วยัรุ่นต้องการท่ีจะสร้างอตัลกัษณ์แบบแผนของตนท่ีไม่ถูกครอบง าโดยผู้ปกครอง 
ประกอบกับลกัษณะความคิดอ่านของวยัรุ่นในช่วงนี ้วยัรุ่นมกัจะคิดโดยยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง 
(อสุา สทุธิสาคร, 2559) ท าให้เกิดความขดัแย้งกบัเร่ืองกฎระเบียบแบบแผนของครอบครัวบอ่ยครัง้ 
อีกทัง้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, p. 336) พฒันาการทางด้านอารมณ์ของวยัรุ่นนัน้มีลกัษณะท่ี
รุนแรง ท าให้บุคคลตา่งวยัอาจเข้าใจในตวัวยัรุ่นผิดไปจากอารมณ์ตา่ง ๆ ท าให้วยัรุ่นเข้ากับบคุคล
ตา่งวยัยาก เม่ือวยัรุ่นได้พบเจอกับกลุ่มเพ่ือนท่ีอยู่ในฐานะเดียวกนั เผชิญเหตกุารณ์ในลกัษณะท่ี
คล้ายคลึงกนั วยัรุ่นทัง้คูจ่ึงสามารถเข้าใจกนัและกนัได้ ส่งผลให้เกิดการยอมรับซึ่งกนัและกนั เม่ือ
พิจารณาจากสิ่งท่ีกล่าวมา อีกปัจจยัหนึ่งท่ีน่าจะมีความสมัพนัธ์ส่งผลให้ความสนิทสนมมีคา่เฉล่ีย
สูงนัน้น่าจะเก่ียวข้องกับเร่ืองความเครียดและความวิตกกังวล  ความเครียดนัน้มีสาเหตหุลกัมา
จากสองกรณีด้วยกัน ได้แก่ สาเหตจุากปัจจยัภายในและสาเหตจุากปัจจยัภายนอก (ศรียา นิยม
ธรรม, 2558, สิงหาคม) สาเหตุจากปัจจยัภายในเก่ียวข้องกับการท างานของสมองและลักษณะ
ผิดปกติหรือความบกพร่องของร่างกาย ซึง่ประเดน็นีผู้้วิจยัจะไม่เน้นกล่าวถึง แตจ่ะเน้นหนกัท่ีกรณี
ท่ีสอง สาเหตจุากปัจจัยภายนอก เกิดขึน้ได้จากปัจจยัหลายอย่าง ได้แก่ 1. สถานการณ์ท่ีบุคคล
ต้องตดัสินใจเร่ืองใหญ่ ๆ ในชีวิต 2. สถานการณ์ท่ี ต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย ซ า้ซาก จุกจิก
กวนใจ 3. สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด และเป็นเร่ืองท่ีจดัการได้ยาก 4. สถานการณ์หลัง
เผชิญภยัพิบตั ิส าหรับความเครียดท่ีเกิดขึน้ในชว่งวยัรุ่นนัน้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ด้านพัฒนาการทางอารมณ์และสติปัญญา ซึ่ งเก่ียวโยงกับข้อ 1,2 และข้อ 3 ดังตัวอย่าง 
สถานการณ์ท่ีบคุคลต้องตดัสินใจเร่ืองใหญ่ ๆ ในชีวิต สิ่งท่ีเป็นเร่ืองใหญ่ของวยัรุ่นในช่วงอาย ุ12 -
15 ปี อาจเป็นเร่ืองของการเลือกศึกษาต่อมัธยมปลายในสายท่ีสนใจ และด้วยสภาพสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปท าให้บางครอบครัวมีความคาดหวังกับตวัวยัรุ่นสงู ก่อให้เกิดแรงกดดนัตอ่การคิด
ตดัสินใจในทางเลือกของวัยรุ่น ส่วนสถานการณ์ท่ีต้องเผชิญกับความเบื่อหน่าย ซ า้ซาก จุกจิก
กวนใจ อาจเก่ียวข้องกบัเร่ืองกฎระเบียบของท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน การเข้าเรียนในวิชาท่ีวยัรุ่นไม่ชอบ
หรือไม่ถนัด และส่วนของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด อาจเก่ียวข้องกับพัฒนาการด้าน
สติปัญญา การคิดแบบยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง (อสุา สทุธิสาคร, 2559) ท าให้มองเห็นแตม่มุมอง
ท่ีวยัรุ่นสนใจและตดัสินใจผิดพลาดจนกระทบตอ่สภาพหรือบคุคลแวดล้อม นอกจากนีย้งัมีสาเหตุ
อ่ืน  ๆ ท่ีส่งผลให้ เกิดความเครียดตามท่ี กรมสุขภาพจิต (2560a) ระบุ เพิ่ ม เติม ไว้ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นมลภาวะของท่ีบ้านหรือท่ีโรงเรียน สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเน้นการ
สอบแข่งขัน สัมพันธภาพท่ีไม่ราบร่ืนกับเพ่ือนหรือครอบครัว สภาพฐานะของครอบครัว ความ
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คาดหวังในผลการเรียนและหน้าท่ีการงาน ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวบางประการท าให้เกิด
ความเครียดได้ง่าย เช่น การเป็นคนเจ้าระเบียบไม่ยืดหยุ่น การเป็นคนประนีประนอมเก็บ
ความรู้สึกไว้คนเดียว การเป็นคนชอบความท้าทายชอบการแข่งขนั ขณะท่ีงานวิจยัของ สุภาภัทร 
ทนเถ่ือน (2553) ท่ีศึกษาความเครียดและวิธีเผชิญความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ านวน 300 คน พบว่า ความเครียดท่ีเกิดขึน้ในวยัรุ่นนัน้มีความสมัพนัธ์กบักลุ่มนกัเรียนซึ่ง
มีผลการเรียนต ่า แม้ว่างานวิจัยดงักล่าวจะศึกษากับวยัรุ่นในช่วงชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่
ลกัษณะของความเครียดท่ีเกิดขึน้น่าจะไมต่า่งจากวยัรุ่นในชว่งมธัยมศกึษาตอนต้นเชน่กนั อย่างไร
ก็ตามสาเหตท่ีุความเครียดนัน้มีความสมัพนัธ์ท่ีท าให้ความสนิทสนมมีคา่เฉล่ียท่ีสงูนัน้ ตามนิยาม
ศัพท์เฉพาะของการวิจัยในครัง้นี ้ความสนิทสนมเก่ียวข้องกับการเกิดความรู้สึกพึงพอใจใน
สัมพันธภาพท่ีมีร่วมกันซึ่งเอือ้ให้เกิดพฤติกรรมเผ่ือแผ่สิ่งดี ๆ ให้กับคนใกล้ชิดสนิทสนม ซึ่ง
พฤติกรรมการเผ่ือแผ่สิ่งดี ๆ ให้กัน อาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการส่งตอ่ความปรารถนาดีให้
กนั เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความอ่อนโยนในพฒันาการทางด้านความสมัพนัธ์ของซลัลิแวน (ศรี
เรือน แก้วกังวาล , 2554;อ้างอิงจาก Sullivan, 1953) ความอ่อนโยนเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกเช่ือมโยง ผูกพันกับบุคคลอ่ืน ซึ่งช่วยตอบสนองต่อความรู้สึกดี พึงพอใจ อบอุ่นใจ 
(Berne, 2016 ;citing Spiltz R, 1945) เป็นผลให้ รู้สึกผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวลจาก
ความเครียดตา่ง ๆ ตามท่ีบาวไมส์เตอร์และแลร่ีกล่าวไว้ (Baumeister & Leary, 1995) สอดคล้อง
กับการท่ีองค์กรอนามยัโลก (WHO, 1997) ได้ก าหนดไว้ว่า เร่ืองของความสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่ง
ของทักษะชีวิตท่ีส าคัญ เป็นทักษะท่ีบุคคลล้วนแล้วแต่ต้องการเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ความสามารถในการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนในลกัษณะท่ีรู้สึกได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
ได้รับการยอมรับ รู้สึกเช่ือมโยงกับผู้ อ่ืนไม่ รู้สึกว่าตนเป็นคนแปลกแยกผิดท่ีผิดทาง เป็น
ความสามารถท่ีช่วยให้การปฏิสมัพันธ์กับบุคคลท่ีตนแวดล้อมเป็นไปในทิศทางท่ีดี มีผลต่อด้าน
การยกระดบัสขุภาพกายและจิตให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ เช่นกนักบัการศกึษาเร่ืองความสิน้หวงัใน
การสานสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนเป็นเหตใุห้เกิดพฤตกิรรมการฆ่าตวัตายของแดเนียลและโกลส์ตนั (Daniel 
& Goldston, 2012) ท่ีพบว่า การท่ีบคุคลมีสายสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนในลกัษณะท่ีได้รับการยอมรับ 
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ อ่ืนสม ่าเสมอ เป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมการมีสขุภาพจิตท่ีดี ปอ้งกันแนวโน้มของ
การป่วยเป็นโรคทางจิตเวชและความเส่ียงจากความคิดและพฤติกรรมการฆ่าตวัตายสอดคล้อง
กบัเบิร์น (Berne, 2016;citing Spiltz R, 1945) ท่ีกล่าวถึงการขาดซึ่งสมัพนัธภาพในวยัเด็กส่งผล
ต่อการเป็นโรคทางจิตเวชเม่ือโตขึน้ โดยภาพรวมจึงสรุปได้ว่า ความเครียดในยุคปัจจุบันเป็น
ตวักระตุ้นให้วยัรุ่นมีความสนิทสนมสงูขึน้ ด้วยเหตเุพราะวยัรุ่นต้องการคนท่ีเข้าใจ ความสนิทสนม
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เป็นสิ่งท่ีช่วยให้วยัรุ่นรู้สึกอ่อนโยน ผ่อนคลายความวิตกกงัวล อีกทัง้ยงัช่วยให้เข้ากนัได้ดีกบัเพ่ือน
ฝงู สง่ผลให้สามารถยอมรับและเข้าใจซึง่กนัและกนัได้ดีมากกวา่คนตา่งวยั 

ส่วนความไว้วางใจมีคา่เฉล่ียน้อยสดุอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งไม่สอดคล้อง ผิดแปลกไป
จากการอ้างอิงเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีความไว้วางใจน่าจะเป็นเร่ืองล าดบัต้น ๆ ใน
การสร้างความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ ตามท่ี ซิมป์สนั (Simpson, 2007) ได้อธิบายไว้วา่  

“บคุคลจะเตบิโตเป็นผู้ มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืนได้ จ าเป็นจะต้องสร้างความไว้วางใจ
ให้เกิดขึน้ในช่วงทารก เพราะความไว้วางใจเป็นพืน้ฐานความปรารถนาในความสุข การมี
ปฏิสมัพนัธ์คบหากบัผู้ อ่ืนได้อยา่งสขุใจนัน้ต้องพึง่พาความไว้วางใจเป็นส าคญั”  

ทัง้นีอ้าจสืบเน่ืองมากจากท่ีได้กล่าวไปขางต้นในเร่ืองของน า้หนักองค์ประกอบความ
ไว้วางใจ ในสงัคมไทยซึ่งเป็นเมืองพทุธ ได้มีการสัง่สอน สืบทอดต่อกนัมาตามปรัชญาแนวคิดของ
พุทธเร่ืองของการก ากับควบคุมตนเอง “ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน” ประกอบกับประเพณีวฒันธรรมท่ี
สะท้อนแนวคิดในรูปของส านวน “ไฟในไม่น าออก ไฟนอกไม่น าเข้า” ท าให้วยัรุ่นส่วนใหญ่อาจไม่
เน้นการพึ่งคนอ่ืนในเร่ืองของความเช่ือใจหรือเล่าความลบัให้เพ่ือนฟัง เม่ือน าสิ่งท่ีเบิร์น (Berne, 
2016)  กล่าวไว้ในเร่ืองของบุคลิกภาพขณะส่ือสารมาประกอบกับเร่ืองนี ้การแบ่งปันหรือเล่า
ความลบัให้ฟังเป็นสิ่งท่ีมีลกัษณะจริงจงั สอดคล้องกับรูปแบบบุคลิกภาพการส่ือสารแบบผู้ ใหญ่ 
แต่เม่ือเพ่ือนหรือวยัรุ่นเน้นท่ีเร่ืองการมีปฏิสมัพันธ์ท่ีเอือ้ต่อความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเน้นความ
สนุกสาน ผ่อนคลายความวิตกกังวล รูปแบบบุคลิกภาพการส่ือสารท่ีมาเผชิญกันจึงออกมาใน
ลกัษณะของเด็กกบัผู้ ใหญ่ซึ่งไม่สอดคล้องกนั หากจะยกตวัอย่างให้เห็นภาพก็จะเป็นลกัษณะของ
วยัรุ่นท่ีเลา่ความลบัท่ีเป็นเร่ืองจริงจงัให้เพ่ือนฟัง แตเ่พ่ือนกลบัแสดงความเห็นในลกัษณะหยอกล้อ
ชวนขบขนั กรณีท่ีเกิดขึน้จึงท าให้ความตัง้ใจท่ีจะเช่ือมัน่ในค าพูดและการกระท าของเพ่ือนไขว้เขว 
และกลายเป็นการพูดคุยสนุกสนานแทนการพูดคยุในลักษณะจริงจงั หรือในบางกรณีก็อาจเป็น
การลดทอนความสมัพนัธ์ท่ีมีลง ท าให้สว่นองค์ประกอบความไว้วางใจไมเ่กิดขึน้ นอกจากนีก้ระแส
โลกาภิวตัน์ท่ีโถมเข้าสู่ประเทศไทยอย่างตอ่เน่ืองยงัส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่าง
รวดเร็ว การวางแผนครอบครัวเพ่ือจ ากัดภาวะเจริญพันธุ์ อาจเป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการ
เพิ่มสงูขึน้ของจ านวนประชากรและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็ก
ลง หลายครอบครัวนิยมการมีลูกคนเดียว (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2556b) จากเม่ือก่อนท่ีครอบครัวนิยมการมีลูกหลายคน ท าให้วยัรุ่นขาดโอกาสท่ีจะพฒันาความ
ไว้วางใจในหมู่พ่ีน้อง อีกทัง้กระแสการย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้จากทิศทางของเศรษฐกิจ (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล, 2556a) 
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สง่ผลให้เกิดความซบัซ้อนวฒันธรรมและแนวคิดตา่ง ๆ ตามท่ีเบ็นฟิลด์ (Benfield, 1958) ได้เสนอ 
ฐานแนวคิดการผลิตของคนชนบทมาปะทะกับฐานแนวคิดการผลิตของคนเมือง ท าให้เกิดความ
หลากหลายของความรู้สึกนึกคิดตอ่การตดัสินเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ซึง่ส่งผลตอ่การสร้างความสมัพนัธ์
ของวยัรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองความไว้วางใจ หรือกล่าวอีกอย่างคือ ปรากฏการณ์ย้ายถ่ิน
ฐานท าให้วยัรุ่นต้องมาอยูท่า่มกลางคนแปลกหน้า นัน้เอง  

จากการสรุปผลในข้างต้น ท าให้สามารถอธิบายได้วา่ สาเหตท่ีุวยัรุ่นมีคา่เฉล่ียความสนิท
สนมสงูสดุนัน้น่าจะมีสาเหตเุก่ียวข้องกบัปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ในวยันีท่ี้กระตุ้นให้เกิดความเครียด 
วิตกตกกังวล และด้วยพัฒนาการของช่วงวัยนีท้ าให้บุคคลต่างวยัยากท่ีจะท าความเข้าใจในตวั
วยัรุ่น วยัรุ่นจงึเลือกท่ีจะคบหากบัคนท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั หรือกลา่วคือ กลุ่มเพ่ือนของวยัรุ่นตา่งก็
พบเจอกับปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีใกล้เคียงกันจึงสามารถเข้าใจกันและกันได้ดี ส่งผลให้วยัรุ่น
รู้สึกผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกงัวล มีเพ่ือนท่ีเข้าใจและยอมรับในสิ่งท่ีวยัรุ่นเป็นหรือต้อง
เผชิญ ส่วนความไว้วางใจมีค่าเฉล่ียน้อยสุดอยู่ในระดับปานกลาง เป็นเพราะรูปแบบสังคม
วฒันธรรมเฉพาะตวัของไทย ประกอบกบักระแสโลกาภิวตัน์เป็นสิ่งท่ีขดัขวางการเกิดขึน้ของความ
ไว้วางใจ 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจยัข้างต้น ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการวิจยั ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1.1 องค์ประกอบความสนิทสนมและความใกล้ชิด 2 องค์ประกอบนีใ้นงานวิจยั

หลายงานต่างพูดถึงในลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกนั หรือในบางบริบทเป็นตวัเดียวกัน หากต้องการจะ
น าตวัแปรดงักล่าวไปศึกษาเพิ่มเติม ผู้ วิจัยควรจะจ ากัดความความแตกต่างของตวัแปรทัง้ 2 ให้
ชดัเจนเป็นส าคญั   

1.2 หากจะน าองค์ประกอบในงานวิจัยครัง้นีไ้ปพัฒนา ส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ควรเร่ิมจากการสง่เสริมพฒันาในเร่ือง ความสนิทสนม เพราะความ
สนิทสนมจะเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในล าดบัถดัไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 ควรมีการตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์กับกลุ่มตวัอย่าง

วัยรุ่นในต่างจังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ในวัยรุ่น
แตกตา่งกนัหรือไม ่
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2.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองการทดลองสร้างโปรแกรมเพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่นให้มากขึน้ 
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การตรวจคุณภาพของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น 

1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสาน

สัมพันธ์ 
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ตารางคา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ 

จ านวน 50 ข้อ 

ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ค่า  

IOC 

หมาย

เหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

2 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

3 1 1 0 0 1 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

4 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

5 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

6 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

7 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

8 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

9 1 1 0 1 0 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

10 1 1 0 1 0 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

11 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

12 1 1 0 0 1 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

13 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

14 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

15 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

16 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

17 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

18 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

19 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

20 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

21 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
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ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ค่า  

IOC 

หมาย

เหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

22 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

23 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

24 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

25 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

26 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

27 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

28 0 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

29 0 1 0 1 1 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

30 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

31 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

32 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

33 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

34 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

35 1 1 1 0 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

36 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

37 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

38 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

39 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

40 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

41 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

42 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

43 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

44 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 
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ข้อ ผลพจิารณาของผู้เช่ียวชาญ ค่า  

IOC 

หมาย

เหต ุคนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

45 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

46 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

47 1 1 0 1 1 0.80 ผ่านเกณฑ์ 

48 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

49 1 1 1 1 1 1.00 ผ่านเกณฑ์ 

50 1 1 -1 1 1 0.60 ผ่านเกณฑ์ 

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณาใช้คา่ดชันีสอดคล้องตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 

  ข้อค าถาม 50 ข้อ 

  ผา่นเกณฑ์ 50 ข้อ 

ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม (n=92 คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

1 0.34 คดัเลือกไว้ 26 0.35 คดัเลือกไว้ 

2 0.09 ตดัทิง้ 27 0.35 คดัเลือกไว้ 

3 0.35 คดัเลือกไว้ 28 0.49 คดัเลือกไว้ 

4 0.47 คดัเลือกไว้ 29 0.35 คดัเลือกไว้ 

5 0.24 คดัเลือกไว้ 30 0.55 คดัเลือกไว้ 

6 0.45 คดัเลือกไว้ 31 -0.15 ตดัทิง้ 

7 0.44 คดัเลือกไว้ 32 0.50 คดัเลือกไว้ 

8 0.27 คดัเลือกไว้ 33 0.39 คดัเลือกไว้ 

9 0.48 คดัเลือกไว้ 34 0.43 คดัเลือกไว้ 

10 0.36 คดัเลือกไว้ 35 0.38 คดัเลือกไว้ 

11 0.36 คดัเลือกไว้ 36 0.59 คดัเลือกไว้ 
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ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

12 0.35 คดัเลือกไว้ 37 0.26 คดัเลือกไว้ 

13 0.56 คดัเลือกไว้ 38 0.30 คดัเลือกไว้ 

14 0.33 คดัเลือกไว้ 39 0.37 คดัเลือกไว้ 

15 -0.42 ตดัทิง้ 40 0.56 คดัเลือกไว้ 

16 0.53 คดัเลือกไว้ 41 0.51 คดัเลือกไว้ 

17 0.40 คดัเลือกไว้ 42 0.32 คดัเลือกไว้ 

18 0.64 คดัเลือกไว้ 43 0.29 คดัเลือกไว้ 

19 0.34 คดัเลือกไว้ 44 0.57 คดัเลือกไว้ 

20 0.51 คดัเลือกไว้ 45 0.39 คดัเลือกไว้ 

21 0.43 คดัเลือกไว้ 46 0.49 คดัเลือกไว้ 

22 0.47 คดัเลือกไว้ 47 0.42 คดัเลือกไว้ 

23 0.46 คดัเลือกไว้ 48 0.04 ตดัทิง้ 

24 0.34 คดัเลือกไว้ 49 -0.02 ตดัทิง้ 

25 0.09 ตดัทิง้ 50 0.05 ตดัทิง้ 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวมเทา่กบั 

0.88 ผู้วิจยัคดัเลือกเฉพาะข้อท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.19 ขึน้ไป และตดัทิง้ข้อท่ีไมผ่า่นเกณฑ์ 

ได้แก่ ข้อ 2, 15, 29, 46, 47, 48, 50  
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ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม ด้านความไว้วางใจ (n= 92คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

1 0.51 คดัเลือกไว้ 6 0.45 คดัเลือกไว้ 

2 0.03 ตดัทิง้ 7 0.28 คดัเลือกไว้ 

3 0.51 คดัเลือกไว้ 8 0.46 คดัเลือกไว้ 

4 0.61 คดัเลือกไว้ 9 0.44 คดัเลือกไว้ 

5 0.50 คดัเลือกไว้ 10 0.21 คดัเลือกไว้ 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้านความไว้วางใจ

เทา่กบั 0.73 

ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม ด้านความสนิทสนม (n= 92คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

11 0.48 คดัเลือกไว้ 16  0.41 คดัเลือกไว้ 

12 0.32 คดัเลือกไว้ 17 0.44 คดัเลือกไว้ 

13 0.25 คดัเลือกไว้ 18 0.48 คดัเลือกไว้ 

14 0.27 คดัเลือกไว้ 19 0.08 ตดัทิง้ 

15 -0.37 ตดัทิง้ 20 0.44 คดัเลือกไว้ 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้านความสนิทสนม

เทา่กบั 0.56 
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ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม ด้านความใกล้ชิด (n= 92คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

21 0.35 คดัเลือกไว้ 27 0.41 คดัเลือกไว้ 

22 0.51 คดัเลือกไว้ 28 0.72 คดัเลือกไว้ 

23 0.38 คดัเลือกไว้ 29 0.07 ตดัทิง้ 

24 0.59 คดัเลือกไว้ 30 0.68 คดัเลือกไว้ 

25 0.34 คดัเลือกไว้ 31 0.30 คดัเลือกไว้ 

26  0.56 คดัเลือกไว้    

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้านความใกล้ชิด

เทา่กบั 0.79 

ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม ด้านความสมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (n= 92คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

32 0.36 คดัเลือกไว้ 36 0.06 คดัเลือกไว้ 

33 0.49 คดัเลือกไว้ 37 0.51 คดัเลือกไว้ 

34 0.34 คดัเลือกไว้ 38 0.34 คดัเลือกไว้ 

35 0.20 คดัเลือกไว้ 39 0.55 คดัเลือกไว้ 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้านความสมัพนัธ์

ทางอารมณ์เชิงบวกเทา่กบั 0.65 
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ตารางคา่อ านาจจ าแนก (r) และคา่ความเช่ือมัน่ (α) ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคล

เชิงสานสมัพนัธ์โดยภาพรวม ด้านการส่ือสาร (n= 92คน) 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

ข้อ ค่าอ านาจ

จ าแนก 

ผลการ

คัดเลือก 

40 0.31 คดัเลือกไว้ 46 0.09 ตดัทิง้ 

41 0.13 คดัเลือกไว้ 47 -0.08 ตดัทิง้ 

42 0.38 คดัเลือกไว้ 48 0.18 ตดัทิง้ 

43 0.34 คดัเลือกไว้ 49 0.32 คดัเลือกไว้ 

44 0.26 คดัเลือกไว้ 50 0.25 คดัเลือกไว้ 

45 0.47 คดัเลือกไว้    

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ด้านการส่ือสาร

เทา่กบั 0.55 
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามเร่ืองสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ของวัยรุ่น 
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ช่ือผู้ เช่ียวชาญ.................................................................................................................. 

ต าแหนง่................................................วฒุิการศกึษา..................................................... 

หนว่ยงาน......................................................................................................................... 

วนัท่ีสมัภาษณ์.........................................เวลา..............................................................น. 

_______________________________________________________________ 

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

 เพ่ือศกึษาหาแนวทาง รายละเอียดของลกัษณะส าคญัเชิงพฤตกิรรมของสมัพนัธภาพ

ระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่น 

ค าชีแ้จง 

1. กรอบแนวคดิของการวิจยั ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิดสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสาน

สมัพนัธ์ (Interpersonal connectedness) พฒันาจาก Montemayor.  1994.  

Personal Relationships During Adolescence 

2. ข้อมลูท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญน าไปสูก่ารสร้างนิยามศพัท์เฉพาะและสร้างแบบวดั

สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ตลอดจนแบบสงัเกตพฤตกิรรม ลกัษณะ

ของสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ในวยัรุ่น 

 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเชิงสานสัมพันธ์ในวัยรุ่น 

Interpersonal connectedness in adolescence 
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 ประเดน็ที่ 1 ในฐานะท่ีทา่นมีความเก่ียวข้องกบัวยัรุ่น ท่านคิดวา่ สมัพนัธภาพระหวา่ง

บคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ ควรมีลกัษณะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่(ให้ตอบในลกัษณะมี/ไมมี่ อาจมีการ

แสดงความคิดเห็นประกอบ) 

 ลกัษณะท่ี 1 ความไว้วางใจ (Trust) 

 ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

 ลกัษณะท่ี 2 สมัพนัธภาพใกล้ชิด (Intimacy) 

ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ลกัษณะท่ี 3 ความสนิทสนม (Closeness) 

 ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………...……………………………...……… 

 ลกัษณะท่ี 4 สมัพนัธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) 

 ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

…………………………………………………...………………………………………………... 
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 ลกัษณะท่ี 5 การส่ือสาร (Communication) 

 ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………………...… 

ประเดน็ที่ 2 ทา่นคิดวา่แตล่ะลกัษณะควรมีรายละเอียดอยา่งไร (ลกัษณะเชิงพฤตกิรรม) 

และทา่นคิดวา่ลกัษณะส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ควรมี

ลกัษณะอะไรเพิ่มเตมิหรือไมอ่ย่างไร 

 ลักษณะท่ี 1 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง คณุลกัษณะเชิงความสมัพนัธ์

ของวยัรุ่นท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีตอ่คนอ่ืน ได้แก่ ความรู้สกึมัน่คงในการ

ท่ีจะเข้าใจและเคารพบคุคลอ่ืน รู้สกึสบายใจท่ีจะพดูคยุ แบง่ปันข้อมลูกบัผู้ อ่ืน รู้สกึมั่นใจในค าพดู 

ค าสญัญา ตลอดจนการกระท าของอีกฝ่าย 

ความคดิเห็น

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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  ลักษณะท่ี 2 สัมพันธภาพใกล้ชิด (Intimacy) หมายถึง คณุลกัษณะของ

ความรู้สกึและความคิดของบคุคลท่ีมีลกัษณะพิเศษตอ่บคุคลอ่ืน ตอบสนองในการยอมรับ เข้าใจ

ความรู้สกึ และพงึพอใจในสมัพนัธภาพ ได้แก่ ความตรงไปตรงมา การแสดงออกถึงความเป็น

ธรรมชาตขิองตนเอง ไวตอ่ความรู้สึกของผู้ อ่ืน กล้าท่ีจะรับฟังและบอกความเห็นของตนแก่ผู้ อ่ืน ไม่

พดูจาวา่ร้ายกนัลบัหลงั 

ความคดิเห็น

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

  ลักษณะท่ี 3 ความสนิทสนม (Closeness) หมายถึง ระดบัของอารมณ์ท่ีบง่

บอกถึงความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั พึง่พาซึง่กนัและกนัหรือมีอิทธิพลร่วมกนั ได้แก่ มีอารมณ์และ

ความรู้สกึร่วมกนักบัเพ่ือนตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ มีความคดิเห็นสอดคล้องร่วมกนักบัเพ่ือน ตา่งฝ่าย

ตา่งชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนั และตา่งฝ่ายตา่งมีผลกระทบตอ่กนัและกนั 

ความคดิเห็น

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

  ลักษณะท่ี 4 สัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวก (Relative positive affect) 

หมายถึง ลกัษณะการรับรู้ของบคุคลตอ่สภาพความเป็นอยูท่ี่ดีในเร่ืองความสมัพนัธ์ ได้แก่ ได้รับ

การสนบัสนนุทางอารมณ์ ได้รับความชว่ยเหลือ มีการแสดงออกถึงความเป็นมิตร 
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ความคดิเห็น

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ลักษณะท่ี 5 การส่ือสาร (Communication) หมายถึง วิธีส าหรับกาแลกเปล่ียน 

ข้อมูลข่าวสารในกลุ่มเพ่ือน/คนใกล้ชิด ทัง้นีว้ิธีการส่ือสารดงักล่าวจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ได้แก่ การเปิดเผยเร่ืองราวของตนเอง การริเร่ิมท่ีจะเป็นผู้ เปิดบทสนทนา การรับฟังข้อมูลจาก

บคุคลอ่ืนโดยไม่ขดัแย้งและยอมรับบคุคลอ่ืนแม้ว่าข้อมลูท่ีได้รับฟังจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของ

ตน ไม่ส่ือสารข้อมูลทางลบหรือปิดบงัซ้อนเร้นข้อมูล ไม่ครอบง าหรือน าความเห็นของตนมายัด

เยียดให้กบัอีกฝ่าย 

ความคดิเห็น

.............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...................................................................... 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถามฉบบันีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษาเทา่นัน้ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหลกัสตูร 

การศกึษามหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาพฒันามนษุย์และการให้ค าปรึกษา คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. แบบสอบถามนีมี้ความมุง่หมายเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบสมัพนัธภาพระหวา่ง

บคุคลเชิง 

สานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี  ้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นตวัของนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนต้น ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นใน

กรุงเทพมหานคร 

3. ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่การวิเคราะห์องค์ประกอบ

การมี 

สมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัจงึขอความกรุณา

จากนกัเรียนทกุคนให้ตอบแบบสอบถามให้ครบทกุข้อและตรงตามความเป็นจริง โดยการตอบ

แบบสอบถามนีไ้มมี่ผลกระทบตอ่คะแนนการเรียนการสอนแตป่ระการใด จะกระท าและน าเสนอ

ผลการวิจยัในภาพรวมเพ่ือการวิจยัเทา่นัน้ 

  ขอขอบคณุนกัเรียนทกุคนท่ีได้ชว่ยในการตอบแบบสอบถามครัง้นี  ้

 

กฤตยชญ์   ตระกลูวรานนท์ 

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ค าชีแ้จง ให้ท าเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งสีเหล่ียมหน้าข้อความท่ีท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียน 

และเตมิค าลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 

1. เพศ   ชาย  หญิง  

2. ระดบัชัน้  ม.1  ม.2  ม.3 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งบคุคลเชิงสานสมัพนัธ์ของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนพิจารณาข้อความแตล่ะข้อ และเขียนเคร่ืองหมาย / ลงในชอ่งค าตอบท่ี

สอดคล้องกบั 

 ความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ โดยพิจารณาเกณฑ์ในการเลือกตอบ ดงันี ้ 

จริง  หมายถึง         ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากที่สุด 

คอ่นข้างจริง หมายถึง         ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนข้างมาก 

จริงปานกลาง หมายถึง         ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนปานกลาง 

คอ่นข้างไมจ่ริง หมายถึง         ข้อความนัน้สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียนค่อนข้างน้อย 

ไมจ่ริงเลย หมายถึง         ข้อความนัน้ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงของนกัเรียน 

 

ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ 

จริง ค่อนข้าง

จริง 

จริง

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง

ไม่จริง 

ไม่จริง

เลย 

1 นกัเรียนกล้าเลา่ความลบัของตนให้เพื่อนฟัง      

2 นกัเรียนคดิวา่การเลา่เร่ืองสว่นตวัให้เพื่อนฟังเป็นเร่ืองปกติที่สามารถ

ท าได้  

     

3 การเลา่ความลบัหรือเร่ืองสว่นตวัให้เพื่อนฟังท าให้รู้สกึผอ่นคลาย 

สบายใจ ที่มีเพื่อนรับฟัง 

     

4 การเลา่ความลบัหรือเร่ืองสว่นตวัให้เพื่อนฟังจะชว่ยให้นกัเรียนกบัเพื่อน

สนิทกนัมากขึน้ 

     

5 เมื่อนกัเรียนไมส่บายใจ นกัเรียนจะเลา่ให้เพื่อนฟัง เพื่อนจะสามารถ      
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ 

จริง ค่อนข้าง

จริง 

จริง

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง

ไม่จริง 

ไม่จริง

เลย 

เข้าใจนกัเรียนได้  

6 ไมม่ีประโยชน์ที่จะระบายความกงัวลใจให้เพื่อนฟัง เพราะเพื่อนไม่

สามารถเข้าใจได้ 

     

7 นกัเรียนคดิวา่เพื่อนสามารถรักษาความลบัได้       

8 นกัเรียนรู้สกึมัน่ใจในค าพดู การกระท า และค าสญัญาของเพื่อน      

9 นกัเรียนไมไ่ว้ใจที่จะฝากสิง่ของส าคญัให้เพื่อนดแูล      

10 นกัเรียนรู้สกึสบายใจเมื่อได้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนักบัเพื่อน      

11 นกัเรียนรู้สกึวา่ตนเองท ากิจกรรมตา่ง ๆ กบัเพื่อนได้ดี      

12 นกัเรียนรู้สกึอดึอดัใจที่ต้องท างานร่วมกบัเพื่อน      

13 เมื่อเพื่อนไมส่บายใจ นกัเรียนรับรู้ได้      

14 นกัเรียนรู้สกึได้วา่เพื่อนให้การยอมรับและเข้าใจในความเป็นตวัของ

นกัเรียน 

     

15 นกัเรียนแสดงถึงความเป็นตวัของตวัเองเมื่ออยูก่บัเพื่อน      

16 นกัเรียนพร้อมทีจ่ะรับฟังและแสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนในทกุเร่ือง      

17 นกัเรียนแสดงออกถงึความตัง้ใจดีตอ่เพื่อนทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั      

18 เมื่อเพื่อนไมส่บายใจ นกัเรียนรู้สกึเห็นใจตอ่สิง่ทีเ่พื่อนต้องเผชิญ      

19 เมื่อเห็นเพื่อนเครียด นกัเรียนก็ไมรู้่สกึเดือดร้อนอะไร      

20 เมื่อเพื่อนได้คะแนนสอบดี นกัเรียนรู้สกึยินดีกบัเพื่อน      

21 บางครัง้นกัเรียนรู้สกึอิจฉา เมื่อเพื่อนได้รับค าชมจากอาจารย์หรือเพื่อน

คนอื่น ๆ 

     

22 นกัเรียนคอยให้ความชว่ยเหลอืเมื่อเพื่อนพบเจอกบัสถานการณ์ที่

ยากล าบาก 

     

23 เมื่อเพื่อนมีปัญหา นกัเรียนคิดวา่ไมใ่ช่หน้าทีข่องนกัเรียนที่ต้องคอย      
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ 

จริง ค่อนข้าง

จริง 

จริง

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง

ไม่จริง 

ไม่จริง

เลย 

ตามช่วยเหลอืเพื่อน 

24 เมื่อเพื่อนไมส่บายใจ นกัเรียนคิดวา่การให้ก าลงัใจเพื่อนเป็นสิง่ส าคญั      

25 เมื่อเพื่อนไมส่บายใจ นกัเรียนจะนิ่งเฉย เพราะคิดวา่การยืนหยดัด้วย

ตนเองเป็นสิง่ส าคญั 

     

26 หากเพื่อนมาขอความชว่ยเหลอื ให้ช่วยแก้ไขปัญหา นกัเรียนมกัจะ

หลบเลีย่ง 

     

27 เมื่อเพื่อนพบเจอกบัปัญหา นกัเรียนจะชว่ยเพื่อนคิดหาทางออกด้วย

วิธีการท่ีเหมาะสม 

     

28 เมื่อต้องเจอกบัปัญหา เพื่อนของนกัเรียนจะคอยให้ความช่วยเหลอื      

29 เพื่อนมกัหลกีเลีย่งทีจ่ะเข้าไปยุง่เก่ียวกบัปัญหาของนกัเรียนและไมเ่คย

ที่จะถาม ให้ความชว่ยเหลอืใด ๆ 

     

30 เพื่อนจะคอยให้ก าลงัใจ เมื่อนกัเรียนรู้สกึเครียด/ไมส่บายใจ      

31 เพื่อน ๆ ชอบพดูจาล้อเลยีน/บัน่ทอนก าลงัใจขณะที่นกัเรียนก าลงั

เครียด 

     

32 เพื่อน ๆ ชอบท าตวัไมใ่สใ่จหรือไมแ่สดงความหว่งใยถึงตวันกัเรียน      

33 นกัเรียนรู้สกึมคีวามสขุ สนกุสนาน เบิกบานใจเมื่ออยูร่่วมกนักบัเพื่อน      

34 นกัเรียนรู้สกึอดึอดัใจที่ต้องอยูร่่วมกนักบัเพื่อน      

35 นกัเรียนไมใ่ช้ถ้อยค าทีก่ระทบหรือท าร้ายจิตใจเพื่อน      

36 นกัเรียนไมน่ าเร่ืองเพื่อนไปนินทาให้คนอื่นฟัง      

37 นกัเรียนจะตัง้ใจฟังและให้ความสนใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู      

38 นกัเรียนรู้สกึเบื่อเพราะสิง่ทีเ่พื่อนพดูเป็นเร่ืองไร้สาระ      

39 ถ้านกัเรียนทราบข้อมลูที่มีประโยชน์มา นกัเรียนจะเก็บข้อมลูเอาไว้คน

เดียว 
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ข้อ 

 

ข้อความ 

ระดับความคิดเหน็ 

จริง ค่อนข้าง

จริง 

จริง

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง

ไม่จริง 

ไม่จริง

เลย 

40 นกัเรียนเปิดเผยข้อมลูที่มีประโยชน์กบัเพื่อนเสมอ      

41 เมื่อพดูคยุร่วมกนั นกัเรียนมกัจะถามความเห็นจากเพื่อน เปิดโอกาสให้

เพื่อนได้พดูในสิง่ทีค่ิด 

     

42 ถ้าเพื่อนพดูในสิง่นา่เบื่อ นกัเรียนจะพดูแทรกด้วยเร่ืองเพื่อเปลีย่นเร่ือง

คยุ 

     

 

 

 

 
 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล กฤตยชญ์ ตระกลูวรานนท์ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 มกราคม 2534 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา ศลิปศาสตร์บณัฑิต (ศศบ) เอกสารสนเทศศกึษา  

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 127 ซอยสมเดจ็พระเจ้าตากสิน 23   

แขวงส าเหร่ เขตธนบรีุ  
กทม. 10600   
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