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รูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

The Type of Love of Srinakharinwirot University’s students
พนิดาพร จงราเชนทร์ 1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 172 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบวัดรูปแบบความรักทีป่ รับปรุงจากแนวคิดและทฤษฎีสามเหลีย่ มความรักของ
Sternberg ซึง่ มีองค์ประกอบความรัก 3 องค์ประกอบ คือ ความสนิทสนม (Intimacy) ความเสน่หา (Passion) และพันธะ
สัญญา (Commitment) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ สถิตทิ ดสอบที (t-test) และสถิตทิ ดสอบความแปรปรวนระหว่าง
กลุม่ (one-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีองค์ประกอบด้านเสน่หา (Passion) แตกต่าง
กันตามชัน้ ปี และคณะทีส่ งั กัดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : ความรัก รูปแบบ ความสนิทสนม ความเสน่หา พันธะสัญญา

Abstract

The study examined the types of love of Srinakharinwirot University’s students. The samples consisted
of 172 participants. The research instrument was a Love type questionnaires adapted from Sternberg’s
triangle assessing three love dimensions (Intimacy, passion, and commitment). Data analysis was done
using t-test and one-way ANOVA. The results showed that there were significantly differences in passion
with the academic year and the faculty at the .05 level.
Keywords : Love, type, Intimacy, passion, commitment
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1. บทนำ�
จากมโนทัศน์เกีย่ วกับความรัก (Love) สามารถสรุป
ได้ว่า ความรักเป็นหนึ่งในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่มี
หลากหลายระดับ ตั้งแต่ระดับทั่วไปจนถึงระดับเกินพอดี
รวมทั้งความรู้สึกดึงดูดใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจาก
สิง่ ใด จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีค่ วามรักจะปรากฏในบทเพลงหรือ
บทกวีมากมาย และขยายวงกว้างมาจนถึงศาสตร์ทางด้าน
จิตวิทยา (Griffiths, 2007) ซึง่ พบว่ามีงานวิจยั ทางจิตวิทยา
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรักในหลายสาขาวิชา ไม่วา่ จะเป็น ชีวเคมี
(Emanuele, Politi, Bianchi, Minoretti, Bertona, &
Geroldi, 2006) จิตวิเคราะห์ (Gordon, 2006) และ
พฤติกรรมศาสตร์ (Ahmetoglu, Swzmi, & ChamorroPremuzic, 2010)
และจากการทบทวนผลการวิจัยเกี่ยวกับความแตก
ต่างของรูปแบบความรักทีผ่ า่ นมา พบว่า ปัจจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อความแตกต่างของรูปแบบความรักของ
บุคคล ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ ระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ความรักทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
ค่านิยมของบุคคล ล้วนส่งผลต่อรูปแบบความรัก (Dion &
Dion, 1988; Murstein, 1988; Hendrick & Hendrick,
1986; Meeks, Hendrick, & Hendrick, 1998; Landis &
O’Shea, 2000)
ในทางจิตวิทยานัน้ นักจิตวิทยาบางท่านมีความเห็น
ว่า การศึกษาเรื่องความรักจะช่วยให้เข้าใจและสามารถ
คาดคะเนพฤติกรรมในอนาคตได้ (Engel, Olson & Patrick,
2000) โดยจุดเริ่มต้นของการพัฒนาความรัก จะเกิดขึ้นใน
ช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ซึ่งนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอน
ปลายคาบเกี่ยววัยผู้ใหญ่ตอนต้น ได้ผ่านช่วงเวลาของการ
แสวงหาเอกลักษณ์ของตน (Ego Identity) หรือวัยหัวเลีย้ ว
หัวต่อของชีวิตมาแล้ว ก่อนที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว
เป็นช่วงวัยแห่งการสร้างความใกล้ชดิ ผูกพันกับเพศตรงข้าม
(Intimacy) (Erikson, 1958 อ้างถึงใน Walborn, 2014)
ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ นี้ จ ะพั ฒ นาต่ อ เป็ น ความรั ก แบบต่ า งๆ
ในอนาคต (Sternberg, 1988) ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะท�ำการศึกษารูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้ทฤษฎี “สามเหลี่ยมความรัก”
(Triangular Theory Of Love) ตามแนวคิดของ Sternberg
(1986, 1988) ซึง่ มีประโยชน์ในการท�ำนายถึงรูปแบบความ
สัมพันธ์ของคู่รักในอนาคต อันจะน�ำผลการวิจัยที่ได้มาใช้
เป็นแนวทางส�ำหรับคู่รักในการพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็น

คู ่ ค รองของตน เพื่ อ ท�ำให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจและส่ ง ผล
ต่ อ เนื่ อ งไปสู ่ ก ารมี ชี วิ ต สมรสและการสร้ า งครอบครั ว ที่
สมบูรณ์ตามทีบ่ คุ คลคาดหวัง

ทฤษฎีความรัก
Lee (1973) ได้เสนอโมเดลรูปแบบความรักไว้
6 รูปแบบตามแม่สี แบ่งเป็นรูปแบบปฐมภูมิ 3 รูปแบบ ได้แก่
1) Eros (สีแดง) คือ รูปแบบความรักแบบเร่าร้อน (Passionate
love) 2) Ludus (สีนำ�้ เงิน) คือ รูปแบบความรักแบบไม่ผกู มัด
(Uncommited love) และ 3) Storge (สีเหลือง) คือ รูปแบบ
ความรักแบบเพือ่ น (Friendship-based love) และรูปแบบ
ทุติยภูมิอีก 3 รูปแบบซึ่งเกิดจากการรวมกันของรูปแบบ
ปฐมภูมิ คือ 1) Pragma (สีเขียว) คือ รูปแบบความรักแบบมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน (Practical love) 2) Mania (สีมว่ ง)
คือ รูปแบบความรักแบบต้องการครอบครอง (Possessive
love) 3) Agape (สีสม้ ) คือ รูปแบบความรักแบบแห็นแก่
ผูอ้ นื่ มากกว่าตนเอง (Altruistic Love) ดังภาพที่ 1 ซึง่ แนวคิด
ของ Lee (1977) จะเน้นเรือ่ งลักษณะทีห่ ลากหลายในความ
สัมพันธ์ของคูร่ กั มากกว่าปัจจัยอืน่
Eros
Mania

Agape

Ludus

Storge
Pragma

ภาพที่ 1 รูปแบบความรักตามทฤษฎีสขี องความรัก
ของ Lee (1973, 1977)
ส่วน Sternberg (1986) กล่าวว่า องค์ประกอบของ
ความรักประกอบด้วย 3 องค์ประกอบส�ำคัญ คือ 1) ความ
สนิทสนม (Intimacy) 2) ความเสน่หา (Passion) และ 3)
พันธะสัญญา (Commitment) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 นี้
เกิดจากประสบการณ์ความรักและการเปลี่ยนแปลงความ
สัมพันธ์ของบุคคล เมื่อน�ำองค์ประกอบมาผสมกัน จะได้
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รูปแบบของความรักทัง้ หมด 7 แบบ แสดงดังภาพ 2 ได้แก่
1) รักแบบชอบพอ (Liking) 2) รักแบบหลงใหล (Infatuation)
3) รักที่ว่างเปล่า (Empty Love) 4) รักแบบโรแมนติก
(Romantic Love) 5) รักแบบเพื่อน (Companionate

Love) 6) รักลวงตา (Fatuous Love) และ 7) รักสมบูรณ์
แบบ (Consummate Love) ทั้งนี้ Sternberg (1998)
ยังอธิบายอีกว่า ความสัมพันธ์ที่ผิดฝาผิดตัวจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีความขัดแย้งภายในตัวบุคคลในสามเหลีย่ มความรัก

Liking

intimacy

Romantic Love

passion + intimacy

Companionate Love

Consummate
Love

intimacy + commitment

intimacy + passion
+ commitment
Empty Love

Infatuation

passion

Fatuous Love

dicision / commitment

passion + commitment

ภาพที่ 2 รูปแบบความรักตามทฤษฎีสามเหลีย่ มของความรักของ Sternberg (1988, 1998)
จากการศึกษาทฤษฎีความรักทั้ง 2 ทฤษฎี พบว่า
ทฤษฎีสามเหลีย่ มความรักของ Sternberg (1988, 1998)
มีความครอบคลุมความรักในรูปแบบต่างๆ มากกว่า รวมทัง้
องค์ประกอบของความรักตามทฤษฎีมคี วามชัดเจนเพียงพอ
ที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎี
สามเหลีย่ มความรักของ Sternberg ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อรูปแบบความรัก
Ahmetoglu, Swami, & Chamorro-Premuzic
(2010) ศึกษาวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างมิติของความรัก
และบุคลิกภาพ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความรักในมิตดิ า้ นความใกล้ชดิ (Intimacy) และพันธะสัญญา
(Commitment) แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับมิติด้าน
เสน่หา (Passion)
นอกจากนี้ เพศ มีอิทธิพลต่อรูปแบบความรักของ
บุคคลเช่นกัน (Fehr & Broughton, 2001) เช่น ผูห้ ญิงมีแนว
โน้มที่จะชื่นชอบผู้ชายที่ฉลาด หล่อ และรู้จักการเข้าสังคม
มากกว่าผูช้ ายประเภทอืน่ ในขณะทีผ่ ชู้ ายมีแนวโน้มทีจ่ ะชืน่
ชอบผูห้ ญิงทีม่ รี ปู ร่างหน้าตาดี (Schmitt & Buss, 1996) และ
งานวิจยั ของ Schmitt (2006) ยังพบว่า ผูห้ ญิงจะประเมินรูป

แบบความรักของตนในเชิงความรูส้ กึ มากกว่า เช่น โรแมนติก
(Romantic) หรือแบบเพือ่ น (Compassionate) ส่วนผูช้ าย
จะประเมินรูปแบบความรักของตนในเชิงกามารมณ์มากกว่า
เช่น ตัณหา (Lustful) หรือวิปริต (Kinky) เช่นเดียวกับ
Levesque (1993) ทีพ่ บว่า วัยรุน่ ชายทีม่ รี ปู แบบความรัก
แบบเสียสละ จะมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ดา้ นความ
รักทางบวก และวัยรุน่ หญิงทีม่ รี ปู แบบความรักแบบเสียสละ
กับแบบเสน่หา จะมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ดา้ นความ
รักทางบวก และผลการศึกษาของ Levesque ยังพบความ
คล้ายคลึงกันของการสร้างความผูกพัน มิตรภาพ และความ
เสน่หาในความสัมพันธ์ดา้ นความรักระหว่างวัยรุน่ และผูใ้ หญ่
อีกด้วย
จากงานวิจยั ข้างต้น จะเห็นได้วา่ อายุ เพศ ลักษณะ
ความชอบส่วนบุคคล รวมถึงรสนิยมทางเพศมีความสัมพันธ์
กับองค์ประกอบทัง้ 3 ของความรัก
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังสนใจศึกษาปัจจัยระดับชัน้ ปีและ
คณะทีน่ สิ ติ สังกัดว่ามีผลต่อรูปแบบความรักหรือไม่ เนือ่ งจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศยังไม่ปรากฎผลการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กับ
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รูปแบบความรักหรือไม่ ทั้งที่ระดับชั้นปีและคณะที่สังกัด
คือ คณะสายวิทยาศาสตร์และคณะสายสังคมศาสตร์และ
มนุยศาสตร์มีเนื้อหาวิชาและรูปแบบการเรียนการสอนที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้นิสิตมีกระบวนการคิดและค่านิยมใน
การด�ำเนินชีวิตแตกต่างกัน ประกอบกับการเรียนในระดับ
ชัน้ ปีทสี่ งู ขึน้ นิสติ เริม่ เติบโตเป็นผูใ้ หญ่มากขึน้ มีการเตรียม
พร้อมเพื่อเข้าสู่การท�ำงาน ท�ำให้รูปแบบการคิดของนิสิต
เปลีย่ นแปลงไปด้วย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
และเปรียบเทียบรูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้แบบรายงานตนเองเกีย่ วกับรูปแบบ
ความรักทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพือ่ น�ำ
ผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาความรัก และ
ความสัมพันธ์ในอนาคตของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้ด�ำเนินไปในทิศทางบวกต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือ่ ศึกษารูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบความรักตามปัจจัย
ส่วนบุคคลของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. สมมติฐานในการวิจยั
3.1 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพศหญิง
และเพศชายมีรปู แบบความรักทีแ่ ตกต่างกัน
3.2 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีอายุ
ต่างกันจะมีรปู แบบความรักทีแ่ ตกต่างกัน
3.3 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ใน
ระดับชัน้ ทีต่ า่ งกันจะมีรปู แบบความรักทีแ่ ตกต่างกัน
3.4 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อยู่ใน
คณะทีต่ า่ งกันจะมีรปู แบบความรักทีแ่ ตกต่างกัน
3.5 นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ รี สนิยม
ทางเพศต่างกัน จะมีรปู แบบความรักแตกต่างกัน
3.6 นิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทีม่ สี ถานภาพ
การมีคนรักต่างกันจะมีรปู แบบความรักทีแ่ ตกต่างกัน
4. วิธดี ำ�เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา จต 102 จิตวิทยาพืน้ ฐาน ตอนเรียน B01-B03 ภาคการ
ศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 406 คน ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั
ได้ใช้วธิ เี ลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เนื่องจากวิชาจิตวิทยาพื้นฐานเป็นวิชาการศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ นิสติ ทุกคณะและทุกชัน้ ปี
สามารถลงทะเบียนเรียนในวิชานีไ้ ด้ ท�ำให้ได้กลุม่ ตัวอย่างที่
ได้มีความหลากหลาย จากนั้นท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลได้
จากนิสติ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 371 คน คิดเป็นร้อยละ 91.38 แต่
มีนสิ ติ 23 คนทีร่ ะบุขอ้ มูลไม่ครบถ้วน และอีก 176 คน ไม่
สามารถจ�ำแนกรู ป แบบความรั ก ตามทฤษฎี ส ามเหลี่ ย ม
ความรักของ Sternberg (1988, 1998) ได้ ผูว้ จิ ยั จึงต้องตัด
นิสติ กลุม่ นัน้ ออก ท�ำให้เหลือกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 172 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบวั ด ประเภทรายงานตนเอง (Self-Assessment
Measurement) จ�ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Demographic
Information) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชัน้ ปี คณะทีน่ สิ ติ สังกัด
รสนิยมทางเพศและสถานภาพความรัก
2. แบบวัดรูปแบบความรัก เป็นแบบวัดทีผ่ วู้ จิ ยั แปล
และปรับปรุงจากแบบวัดรูปแบบความรัก (The love type
test) จาก www.personalityonline.com ซึง่ ได้เรียบเรียง
มาจากแนวคิดและทฤษฎีสามเหลีย่ มความรักของ Sternberg
(1988, 1998) จ�ำนวน 45 ข้อ เป็นแบบวัดเชิงประเมินค่า
5 ระดับ (5-Likert scale) ตัง้ แต่ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ ถึง 1
หมายถึง น้อยทีส่ ดุ เป็นค�ำถามทางบวก 45 ข้อ และให้เลือก
ตอบเพียง 1 ค�ำตอบในแต่ละข้อ แบบวัดรูปแบบความรัก
มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha-Coefficient) ผ่านการวิเคราะห์ราย
ข้อด้วยวิธี Item-Total Correlation ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้
ฉบับเท่ากับ .856
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำ
แบบสอบถามไปให้นิสิตท�ำการตอบในชั่วโมงเรียนของวิชา
จต102 จิตวิทยาพืน้ ฐานด้วยตนเอง โดยนิสติ ใช้เวลาในการ
ตอบแบบสอบถามทัง้ 2 ส่วนประมาณ 30 นาที จากนัน้ ผูว้ จิ ยั
ท�ำการแปลผลคะแนนให้นิสิตทราบถึงความหมายทันทีเมื่อ
นิสติ ตอบเสร็จ พร้อมเก็บชุดแบบสอบถามคืน เพือ่ ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของชุดแบบสอบถาม โดยชุดแบบสอบถามที่
ตอบไม่สมบูรณ์จะถูกคัดออก และไม่น�ำมาวิเคราะห์ในงาน
วิจยั นี้
จากนั้นผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel และ SPSS โดย
ใช้สถิตพิ นื้ ฐานในการแจกแจงความถี่ การวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ โดยใช้สถิตทิ ดสอบที (t-test) และสถิตทิ ดสอบความ
แปรปรวนระหว่างกลุม่ (One-way ANOVA)
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5. ผลการวิจยั
5.1 กลุม่ ตัวอย่าง 172 คน แบ่งออกเป็นนิสติ เพศ
ชาย 48 คนและนิสติ เพศหญิง 124 คน มีอายุระหว่าง 18-24
ปี อายุเฉลีย่ เท่ากับ 20.29 ปี ก�ำลังศึกษาในชัน้ ปีที่ 1-5 ใน
คณะสายวิทยาศาสตร์ 48 คน และคณะสายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ 124 คน จากการรายงานตนเองเรื่อง
รสนิยมทางเพศและสถานภาพความรัก มีกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 16 คน รายงานว่ามีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศ
เดียวกัน และกลุม่ ตัวอย่างรายงานว่าตนเองเป็นโสดมากถึง
116 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
5.2 เมื่อจ�ำแนกคะแนนองค์ประกอบความรักทั้ง
3 องค์ประกอบ เพือ่ จัดรูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีรปู แบบความรักแบบ
รักสมบูรณ์แบบ (Consummate Love) มีจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
คือ 35 คน (ร้อยละ 20.3) รองลงมาคือ รูปแบบความรัก
แบบรักทีว่ า่ งเปล่า (Empty Love) ร้อยละ19.2 และรูปแบบ
ความรักแบบเพือ่ น (Companionate Love) ร้อยละ 17.4
ตามล�ำดับ ส่วนรูปแบบความรักแบบโรแมนติก (Romantic

Love) มีจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ คือ 7 คน (ร้อยละ4.1) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 1
5.3 เมื่อน�ำรูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ด้วย
สถิตทิ ดสอบที (t-test) พบว่า รูปแบบความรักของนิสติ ไม่มี
ความแตกต่างกันในด้านเพศ คณะทีส่ งั กัด รสนิยมทางเพศ
และสถานภาพการมีคนรัก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้และเมื่อน�ำคะแนนองค์ประกอบของความรัก 3
องค์ประกอบ (ความสนิทสนม ความเสน่หา และพันธะ
สัญญา) มาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ
ทดสอบที (t-test) พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันในด้านเพศ
รสนิยมทางเพศและสถานภาพการมีคนรัก แต่พบความแตก
ต่างระหว่างคณะที่นิสิตสังกัดในองค์ประกอบของความรัก
ด้านความเสน่หา โดยนิสิตในคณะสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีคะแนนด้านความเสน่หาสูงกว่าคณะสาขา
วิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
(t= -2.118*) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรในการวิจยั
เพศ
อายุ

ชัน้ ปี

คณะ

ตัวแปร
ชาย
หญิง
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
สายวิทยศาสตร์
สายมนุษยศาสตร์

N
48
124
9
46
42
43
26
5
1
17
57
45
47
6
48
124

%
Mean
27.9
72.1		
5.2
26.7
24.4
25.0
15.1
2.9
0.6		
9.9
33.1
26.2
27.3
3.5		
27.9
72.1		

S.D.

34 I
ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร
รสนิยม Heterosexual
ทางเพศ Homosexual
สถานภาพ มีแฟนแล้ว
ความรัก โสด
รูปแบบ Liking
ความรัก Infatuation
Empty Love
Romantic Love
Companionate Love
Fatuous Love
Consummate Love
มิตคิ วามรัก Passion
Intimacy
Commitment

N
156
16
55
117
26
22
33
7
30
19
35
172
172
172

%
Mean
90.7
9.3		
32.0
68.0		
15.1
12.8
19.2
4.1
17.4
11.0
20.3		
100.0
61.65
100.0
53.73
100.0
61.56

S.D.

6.16
8.44
6.33

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบรูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามตัวแปรเพศ เพศ คณะทีส่ งั กัด
รสนิยมทางเพศและสถานภาพการมีคนรัก (N=172)
		
		
		
		
Intimacy
Passion
Commitment
รูปแบบความรัก
*p<.05

ชาย
(48)
Mean
62.35
53.50
62.33

เพศ
หญิง		
(124) t
Mean		
61.38 .93
53.82 -.22
61.27 .99
t = .17

คณะ
วิทย์ สังคม		
(48) (124) t
Mean Mean		
61.13 61.85 -.70
51.56 54.57 -2.12*
61.89 61.43 .43
t = -.33

รสนิยมทางเพศ
Hetero Homo		
(156) (16)
t
Mean Mean		
61.62 61.94 -.20
53.76 53.44 .15
61.64 60.81 .50
t = .42

สถานภาพการมีคนรัก
มีแฟน โสด
(55) (117) t
Mean Mean
61.44 61.75 -.31
53.84 53.68 .11
61.18 61.74 -.54
t = 1.05
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามตัวแปรอายุและชัน้ ปี (N=172)
		

อายุ

ชัน้ ปี

Sum		
Mean		
Sum		
Mean
Squares df Square F Squares df Square F
		
Intimacy
Between Groups 288.86 6
48.14 1.28 184.67 4
46.17 1.22
Within Groups
6196.21 165 37.55		 6300.40 167 37.73
Passion
Between Groups 542.90 6
90.48 1.28 818.19 4 204.55 3.00*
Within Groups
11648.80 165 70.60		 11373.51 167 68.11
Commitment Between Groups 77.07
6
12.84		 130.59 4
32.65 .81
Within Groups
6785.23 165 41.12		 6731.71 167 40.31
รูปแบบความรัก Between Groups 31.40
6
5.23 1.23 22.52
4
5.63 1.33
Within Groups
699.71 165 4.24		 708.59 167 4.24
*p<.05
5.4 เมื่อน�ำรูปแบบความรักของนิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ด้วยสถิติทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (One-way
ANOVA) พบว่า รูปแบบความรักของนิสติ ไม่มคี วามแตกต่าง
กันในด้านอายุและชัน้ ปี ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ที่ตั้งไว้ และเมื่อน�ำคะแนนองค์ประกอบของความรัก 3
องค์ประกอบ (ความสนิทสนม ความเสน่หา และพันธะ
สัญญา) มาทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ
ทดสอบความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (One-way ANOVA)
พบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันในด้านอายุ แต่พบความแตกต่าง
ในด้านชัน้ ปีอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 (F=3.003*)
จึงท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพิม่ เติมโดยแยกเป็นรายข้อ (Post
Hoc Test) พบว่า นิสติ ชัน้ ปี 2 มีคะแนนด้านความเสน่หา
สูงกว่านิสติ ชัน้ ปี 5 (Mean Difference (ชัน้ ปีที่ - ชัน้ ปีที่ 5)
= 10.13; p = 0.02) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3

6. อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบความรักของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามทฤษฎีสามเหลี่ยม
ความรักของ Sternberg ซึ่งจะอภิปรายโดยแบ่งเป็น 2
ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การศึกษารูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในตัวแปรเพศ อายุ ชั้นปี คณะที่สังกัด
รสนิยมทางเพศและสถานภาพการมีคนรัก พบว่า ไม่มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แปลความได้วา่ นิสติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไม่ว่าจะเพศใด อายุเท่าไร

เรียนในชัน้ ปีอะไร สังกัดอยูใ่ นคณะใด มีรสนิยมแบบใด หรือ
มีสถานภาพความรักแบบใด ล้วนมีรูปแบบความรักที่ไม่
แตกต่างกัน ซึง่ เป็นไปตามทฤษฎีพฒ
ั นาการทางจิตสังคมของ
Erikson (1958 อ้างถึงใน Walborn, 2014) โดยจะเห็นได้
จากการที่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีอายุที่ใกล้
เคียงกันมาก ตัง้ แต่ 18 ปี จนถึง 24 ปี สามารถจัดอยูใ่ นช่วง
วัยรุ่นตอนปลายที่มีความคาบเกี่ยวไปถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้น
ซึง่ Erikson กล่าวว่า วัยรุน่ ตอนปลาย (อายุ 18-21 ปี) อยูใ่ น
ช่วงเริม่ ต้นของขัน้ การสร้างความใกล้ชดิ ผูกพันและความรูส้ กึ
โดดเดีย่ ว (Intimacy VS Isolation) เนือ่ งจากนิสติ ก�ำลังศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัย เพิง่ เริม่ ทีจ่ ะรูจ้ กั ตนเองว่ามีจดุ มุง่ หมาย
ในชีวติ อย่างไร ยังไม่ได้ท�ำงาน จึงยังไม่มคี วามสนใจในเรือ่ ง
การสร้างครอบครัว การมีคคู่ รอง รวมทัง้ การมีคนรักหรือแฟน
แม้วา่ จะสามารถจ�ำแนกนิสติ เป็นกลุม่ ตามรูปแบบความรักทัง้
7 รูปแบบตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ Sternberg
(1988, 1998) ได้กต็ าม ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั เกีย่ วกับ
รูปแบบความรักของ Engel, Olson และ Patrick (2000) ที่
พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ (Gender Differences)
เป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้บุคคลมีรูปแบบ
ของความรักแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีความรักที่มีเหตุผล
และเด่นชัดกว่าผู้ชาย อาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมและการกล่อมเกลาทางสังคมทีน่ สิ ติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้รับผ่านการอบรมเลี้ยงดูมา จ�ำเป็นต้อง
ซ่อนเร้นความต้องการและความรูส้ กึ ทางด้านเพศ ไม่สามารถ
แสดงออกได้อย่างชัดเจน ประกอบกับความสัมพันธ์แบบคูร่ กั
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ของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น
ท�ำให้ไม่พบความแตกต่างในตัวแปรเพศ อายุ ชัน้ ปี คณะที่
สังกัด รสนิยมทางเพศและสถานภาพการมีคนรัก
2. การศึกษารูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า องค์ประกอบความรักด้านความ
เสน่หามีความแตกต่างกันตามชั้นปีและคณะที่สังกัดอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยนิสติ ชัน้ ปี 2 มีคะแนน
ด้านความเสน่หาสูงกว่านิสติ ชัน้ ปี 5 และนิสติ ในคณะสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มคี ะแนนด้านความเสน่หาสูง
กว่าคณะสาขาวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะอภิปรายเป็น 2 เรือ่ งดังนี้
2.1 นิสติ ชัน้ ปี 2 มีคะแนนด้านเสน่หามากกว่านิสติ
ชั้นปี 5 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ahmetoglu และ
คณะ (2010) ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากจะ
มีคะแนนด้านเสน่หาน้อยกว่าผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ อี ายุนอ้ ย
เนื่องจากเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น จะมีความตระหนักถึง
อนาคตมากขึ้น เริ่มมีการวางแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ยัง่ ยืนมากกว่าความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย
2.2 นิสิตคณะสาขาสังคมศาสตร์และนุษยศาสตร์
มีคะแนนด้านความเสน่หาสูงกว่าคณะสาขาวิทยาศาสตร์
อาจเป็นเพราะลักษณะบุคลิกภาพของนิสติ ในสาขาวิทยาศาสตร์
ทีม่ วี ธิ กี ารคิดแบบเป็นระบบระเบียบ และให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องที่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล ไม่สนใจเรื่องความ
สัมพันธ์ทเี่ ต็มไปด้วยอารมณ์ เช่น ความเสน่หา จึงอาจเป็น
เหตุให้นิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์มีคะแนนด้านความเสน่หา
น้อยกว่านิสติ ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ผลการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ท�ำให้ ไ ด้ ท ราบแนวโน้ ม ของ
รูปแบบความรักของกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งได้ทราบถึงปัจจัย
บางประการทีส่ ง่ ผลต่อรูปแบบของความรักอีกด้วย ซึง่ นิสติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ตั ว แทนของกลุ ่ ม วั ย รุ ่ น กลุ ่ ม หนึ่ ง ในสั ง คม
เท่านัน้ ลักษณะของรูปแบบความรักของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจึงมีลักษณะเฉพาะตัว แต่การได้ทราบ
แนวโน้มของรูปแบบความรักทีเ่ กิดขึน้ ในวัยรุน่ รวมทัง้ ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อรูปแบบความรักบางประการนัน้ ถือเป็นข้อมูลส�ำคัญ
ที่อาจช่วยให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมด้านความรักของ
วัยรุน่ มากขึน้
นอกจากนี้ยังสามารถน�ำข้อมูลวิจัยไปประยุกต์ใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการท�ำความเข้าใจ ตลอดจนการให้ค�ำ
แนะน�ำ หากนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีปญ
ั หาด้าน

ความรักเกิดขึน้ ทัง้ นีจ้ ากผลการวิจยั ยังสามารถน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการจัดอบรม ให้ความรูเ้ รือ่ งการวางแผนชีวติ และ
การมีคคู่ รอง ร่วมกับหลักการครองเรือนแก่นสิ ติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเพื่อให้มีความรักที่สมบูรณ์และมีความสุข
โดยแบ่ ง ผู ้ เข้ า ร่ ว มตามระดั บ ชั้ น ปี แ ละคณะที่ นิ สิ ต สั ง กั ด
เนื่องจากนิสิตที่สังกัดในคณะต่างกันและระดับชั้นปีต่างกัน
มีรปู แบบการคิดทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ การแบ่งกลุม่ นิสติ จะช่วยให้
ง่ายต่อการเตรียมเนือ้ หาและรูปแบบการอบรมยิง่ ขึน้
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
7.2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกีย่ วข้อง
กับรูปแบบความรักเพิม่ เติม เช่น บุคลิกภาพ ระยะเวลาของ
ความสัมพันธ์กับคนรัก รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูหรือความ
ผูกพันทางอารมณ์กับผู้เลี้ยงดูในวัยเด็ก เพื่อศึกษาความ
สัมพันธ์ของความรักกับปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุมมากขึ้น และสามารถน�ำผลการวิจัยไปประยุกต์
ใช้ได้กว้างขึน้
7.2.2 ข้อค�ำถามในแบบวัดที่ใช้ในการวิจัยบางข้อ
มีลกั ษณะใกล้เคียงกันมาก ดังนัน้ ในการเก็บข้อมูลครัง้ ต่อไป
อาจตัดข้อค�ำถามบางข้อออกได้ เพื่อลดจ�ำนวนข้อค�ำถาม
และระยะเวลาในการตอบแบบวัดของกลุม่ ตัวอย่าง
7.2.3 ส�ำหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรจะมีการขยาย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ก ว้ า งขึ้ น ไม่ ใช่ เ ฉพาะนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น อาจเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัย
ผูใ้ หญ่ดว้ ย เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของวัยรุน่ และวัย
ผูใ้ หญ่ ซึง่ อาจท�ำให้เห็นแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของรูปแบบ
ความรักตามอายุทชี่ ดั เจนขึน้
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