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บทคัดยอ	
งานวิจัยนีๅมีจุดมุงหมายพืไอศึกษาระดับความผูกพันตอครอบครัวของนักรียน

ตรียมทหารละพืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวจำนกตามชัๅนปกลุมตัวอยางปຓน
นักรียนรงรียนตรียมทหาร ชัๅนปทีไ แูใ ภาคการศึกษาทีไ โ ปการศึกษา โ55็ จำนวนทัๅงสิๅน 
แุแ5แ คน ฿ชຌการสุมตัวอยางบบการชัๅนภูมิ โ ขัๅนตอน งานวิจัยนีๅ฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ละการ
วิคราะหຏความปรปรวนทางดียวปຓนสถิติ฿นการวิคราะหຏขຌอมูล ผลการวิจัยสรุปวา  

แี นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัว ่ ดຌาน อยู฿นระดับสมดุล เดຌก 
ความสายสัมพันธຏทางอารมณຏ ขอบขตความสัมพันธຏ การ฿ชຌวลาอยูรวมกัน ความปຓนปຄกผน
฿นครอบครัว พืๅนทีไสวนบุคคล การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ความสน฿จ ละดຌานการพักผอน
หยอน฿จ สวนความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน พบวา ระดับความผูกพันเมสมดุล 
นืไองจากปຓนระดับทีไสูงมาก  

โี มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวรายดຌานจำนกตามชัๅนป พบวาความ
ผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัว ความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวน
บุคคล ละดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จมีความตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ 
ฺเแ ละ ฺเ5 

คำสำคัญ:	ความผูกพันตอครอบครัวุ นักรียนตรียมทหาร 

การศึกษาความผูกพันตอครอบครัว		
ของนักรียนตรียมทหาร	
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Abstract	
This research eึamines familื cohesion in preูcadets compared bื ืear 

in order to find correlation betีeen familื cohesion and lifelong learningฺ The 
sampling consists of แุแ5แ preูcadets from Year แ to Year ใ in the second 
semester of academic ืear โเแไฺ The tีoูstep stratified sampling ีas usedฺ 
Descriptiิe statisticsุ and Oneูีaื analืsis of ิariance ีere used to analื่e 
the dataฺ We find that ิแี ่ components are in the balance: emotional tiesุ 
relationship boundarืุ spending time togetherุ familื solidaritืุ personal 
spaceุ inิolิement in decision makingุ interests and recreation ีhile the leิel 
of friendship is not balanced but is rather high and ิโี ีhen each ืear is 
compared ีith one anotherุ ีe find that the difference is statisticallื 
significant in three components: familื solidaritืุ personal space and 
inิolิement in decision making at ฺเแ and ฺเ5ฺ 

Keืีords: Familื Cohesionุ –reูcadet 
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บทนำ	
ครอบครัวปຓนสถาบันสังคมทีไมีความหมายละมีความสำคัญตอบุคคลทุกคนตัๅงตริไม

ตຌนของชีวิตละมีความ฿กลຌชิดกับบุคคลมากทีไสุด สมาชิก฿นครอบครัวเดຌทำหนຌาทีไอบรมสัไงสอน 
รวมทัๅงหลอหลอมคุณลักษณะฉพาะของตละบุคคลดยตรง ครอบครัวจึงปຓนสถาบันทาง
สังคมพืๅนฐาน฿นการกำหนดรูปบบบุคลิกภาพ ความคิด ความชืไอ ทัศนคติ ละพฤติกรรมของ
ตละบุคคล พฤติกรรมทัๅงทางบวกละทางลบของสมาชิกทีไสดงออกภาย฿นครอบครัวจึงปຓน
พืๅนฐานละมีบทบาทสำคัญ฿นการหลอหลอม฿หຌบุคคลประสบความสำรใจหรือลຌมหลว฿น
ปัจจุบันละอนาคต การทีไสมาชิก฿นครอบครัวสดงความรัก ความอบอุน ฿หຌความอา฿จ฿ส ฿หຌ
คำปรึกษา คำนะนำ ตลอดจนมีความ฿กลຌชิดกัน จะทำ฿หຌกิดความรูຌสึกผูกพันระหวางกัน 
บุคคลจะรูຌสึกวาตนปຓนทีไรักละปຓนทีไตຌองการ ซึไงการเดຌรับความรักความอา฿จ฿สจากบิดา
มารดาหรือผูຌทีไลีๅยงดูจะทำ฿หຌดใกละยาวชนมีพัฒนาการทุกดຌานปຓนเปอยางหมาะสม ละ
มืไอตຌองประสบกับปัญหาตางโ กใจะสามารถผชิญปัญหาเดຌ ดยมีครอบครัวชวย฿หຌการ
สนับสนุนทางสังคม ิลำจียก กำธรุ โ5ไ่: แ5๋ ‘esnick et alฺุ แ้้็ : ่โใู่ใโี ชลฮวท 
ละคณะ ิ’halheิetุ et alฺ โเเ้ : ๆู่็เี ดยฉพาะผูຌรียนทีไอยู฿นชวงวัยรุนซึไงปຓนชวงวัย
ทีไตຌองผชิญกับการปลีไยนปลง฿นหลายโ ดຌาน หากมีรากฐานทางครอบครัวทีไขຌมขใงจะชวย
฿หຌสามารถรียนรูຌละปรับตัวเดຌดีตลอดทัๅงชีวิต ตหากสัมพันธภาพภาย฿นครอบครัวเมดีหรือ
ครอบครัวมีปัญหา ซึไงทำ฿หຌรูຌสึกวาตนขาดความรักความผูกพันกใจะปຓนอุปสรรคตอการรียนรูຌ
รวมทัๅงจะกิดความยุงยาก฿นการปรับตัว ละอาจทำ฿หຌเมสามารถกຌปัญหาหรือผานพຌน
อุปสรรคตางโ ฿นชวงวลายากลำบากของชีวิตเปเดຌดຌวยตนอง  

นวคิดทางจิตวิทยาทีไอธิบายถึงความผูกพันระหวางสมาชิก฿นครอบครัวทีไมีผลตอ
พฤติกรรมของบุคคลคือ นวคิดซอคัมพลกซຏ ิCircumpleึ Model of Marital and 
Familื ’ืstemี ของออลสัน ละคณะ ิOlsonุ etฺ alฺุ แ้็้ี ซึไงอธิบายถึงมิติตางโ ทีไ
ทำ฿หຌครอบครัวขใงรง ิHealthื familiesี  พราะการทีไบุคคลจะสามารถ฿ชຌชีวิตเดຌอยาง
ปกติสุขจำปຓนตຌองมีความรักความผูกพันทีไมีรากฐานมาจากครอบครัว นวคิดนีๅจะอธิบายกีไยว
กับหนຌาทีไของสมาชิก฿นครอบครัวทีไสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนຌาทีไของตนเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ นวคิดซอคัมพลกซຏ ิOlson า Gorallุ โเเใ : 55ๆู55่ี อธิบายวา มิติทีไ
ทำ฿หຌครอบครัวขใงรงประกอบดຌวย ใ มิติ เดຌก ิแี ความผูกพันระหวางสมาชิก฿นครอบครัว 
ิFamilื Cohesionี ิโี ความยืดหยุนหรือความสามารถ฿นการปรับตัวของครอบครัว 
ิFleึibilitืี ละ ิใี การสืไอสารระหวางสมาชิก฿นครอบครัว ิCommunicationี สำหรับงาน
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วิจัยฉบับนีๅสน฿จศึกษา฿นมิติของความผูกพันระหวางสมาชิก฿นครอบครัว นืไองจากมีงานวิจัยทีไ
สดงถึงความสำคัญของความผูกพันภาย฿นครอบครัว ดยผลการวิจัยพบวาความผูกพันตอ
ครอบครัวมีความกีไยวขຌองสัมพันธຏกับความสามารถ฿นการรียนรูຌละการสดงพฤติกรรมทีไ
หมาะสมของบุคคลดยฉพาะ฿นวัยรุน ิ’halheิetุ et alุ โเเ้ : ๆ็๋ ‘esnick et alฺุ 
แ้้็: ่โใู่ใโี 

งานวิจัยฉบับนีๅผูຌวิจัยศึกษาความผูกพันตอครอบครัวของนักรียนตรียมทหารดย฿ชຌ
นวคิดซอคัมพลกซຏ ดยศึกษาถึงระดับความผูกพันตอครอบครัวตามทีไ ออลสัน ละ ครอล 
ิOlson า Gorallุ โเเใ : 55ๆู55่ี จำนกเวຌ 5 ระดับ ปຓนระดับความผูกพันทีไมีความสมดุล
มี ใ ระดับ คือ ความผูกพันตอครอบครัวระดับคอนขຌางตไำ ความผูกพันตอครอบครัวระดับ  
ปานกลาง ความผูกพันตอครอบครัวระดับคอนขຌางสูง ละระดับความผูกพันทีไเมสมดุลมี โ 
ระดับ คือ ความผูกพันตอครอบครัวระดับตไำมาก ซึไงสมาชิก฿นครอบครัวเมคอยมีความ
กีไยวขຌองกัน ละความผูกพันตอครอบครัวระดับสูงมากกินเป ซึไงสมาชิก฿นครอบครัวจะขาด
ความปຓนอิสระ ขาดความปຓนสวนตัว รวมทัๅงสน฿จวาชัๅนปทีไตางกันมีความผูกพันตอครอบครัว
ดຌานตางโ ปຓนอยางเร นืไองจากนักรียนตรียมทหารประกอบเปดຌวยผูຌรียนจากทุกหลาทัพ 
เดຌก ทหารบก ทหารรือ ทหารอากาศ ละตำรวจ ซึไงทุกครัๅงทีไประทศชาติอยู฿นภาวะวิกฤต
บุคลากรหลานีๅจะปຓนผูຌทีไมีบทบาทสำคัญ฿นการทำ฿หຌประทศชาติกลับสูภาวะปกติ ดังหนຌาทีไ
ของกองทัพ โ ประการ คือ หนຌาทีไ฿นฐานะพลมืองทีไตຌองพิทักษຏรักษาเวຌซึไงชาติ ศาสนา   
พระมหากษัตริยຏ ละการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏทรงปຓนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญ ละหนຌาทีไพิทักษຏรักษาอกราช อธิปเตย ความมัไนคงของรัฐ สถาบันพระมหาู
กษัตริยຏ ผลประยชนຏหงชาติ ละการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏทรง
ปຓนประมุข ละพืไอการพัฒนาประทศ ิประยุทธຏ จันทรຏอชาุ โ55้ : ออนเลนຏี บุคคลทีไตຌอง
ปฏิบัติหนຌาทีไอันทรงคุณคานีๅยอมเดຌรับพัฒนาละวางรากฐานมาจากครอบครัว ดังนัๅนการ
ทราบถึงระดับความผูกพันของครอบครัวดຌานตางโ วาอยู฿นระดับทีไมีความสมดุลหรือเม ละ
เดຌทราบวาชัๅนปทีไตางกันมีความผูกพันตอครอบครัวดຌานตางโ ปຓนอยางเร พืไอปຓนขຌอมูลสาร
สนทศสำหรับผูຌปกครอง ครูอาจารยຏ ละผูຌบริหารสถานศึกษา จะเดຌมีความขຌา฿จ฿น
ปรากฏการณຏของความผูกพันตอครอบครัวนักรียนตรียมทหาร ละ เดຌรับทราบขຌอมูลวา
นักรียนตรียมทหารชัๅนปตางโ มีความผูกพันตอครอบครัว฿นดຌาน฿ด พืไอปຓนนวทางจัด
กิจกรรมสริมหลักสูตร฿นการพัฒนาบุคลากรทีไจะปຓนกำลังสำคัญของประทศชาติตอเป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
แฺ พืไอศึกษาระดับความผูกพันตอครอบครัวของนักรียนตรียมทหาร 
โฺ พืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัว มืไอจำนกตามชัๅนป 
 

สมมติฐานของการวิจัย	
แฺ นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตออยู฿นระดับสมดุล 
โฺ นักรียนตรียมทหารชัๅนปตางกันมีความผูกพันตอครอบครัวตกตางกัน 
 

วิธีดำนินการวิจัย	
ประชากร฿นงานวิจัย เดຌก นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แูใ  
กลุมตัวอยางปຓนนักรียนรงรียนตรียมทหาร ชัๅนปทีไ แูใ ภาคการศึกษาทีไ โ ป

การศึกษา โ55็ จำนวนทัๅงสิๅน แุแ5แ คน ฿ชຌการสุมตัวอยางบบการชัๅนภูมิ โ ขัๅนตอน   
ิโ ’tages stratified random samplingี ละการเดຌมาซึไงกลุมตัวอยางตละคน฿ชຌวิธีการสุม
บบจาะจง ิ–urposiิe samplingี ดยชัๅนภูมิรกปຓนชัๅนป เดຌก ป แ ป โ ละป ใ ดย
กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมิยอย฿หຌมีสัดสวนทีไทากัน คือ ชัๅนภูมิละ ไเเ คน 
ทำการสุมชัๅนภูมิทีไ โ ซึไงปຓนหลาทัพ มีจำนวน ไ หลาทัพ เดຌก ทหารบก ทหารรือ ทหาร
อากาศ ละตำรวจ กำหนดขนาดกลุมตัวอยางกลุมละ ใเเ คน ลักษณะการบงชัๅนภูมิละ
จำนวนกลุมตัวอยาง฿นตละชัๅนภูมิมีดังนีๅ 
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จากกลุมตัวอยางทีไกำหนดเวຌทัๅงหมด แุโเเ คน นืไองจากบทความวิจัยนีๅปຓนการนำ  
สนอผลการวิจัยบางสวนจากงานวิจัยฉบับสมบูรณຏ ผูຌวิจัยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดย฿ชຌ
กณฑຏขนาดหมาะสมละพียงพอตอการนำเป฿ชຌวิคราะหຏสถิติขัๅนสูงดຌวยปรกรมลิสรล ซึไง
จำปຓนตຌอง฿ชຌกลุมตัวอยางขนาด฿หญพอสมควร ดยทัไวเปอัตราสวนระหวางหนวยตัวอยางละ
จำนวนพารามิตอรຏหรือตัวปรควรปຓน โเ ถึง ไเ หนวยตัวอยาง ตอ แ ตัวปร ินงลักษณຏ 
วิรัชชัยุ โ5ใ่ : ไๆ อຌางอิงจาก Goldุ แ้่เ : แๆใี ดังนัๅน โเ ทาของตัวปรสังกต฿นงาน
วิจัย คือ โเ × ไใ ํ ่ๆเ ฿นการวิจัยครัๅงนีๅกำหนดกลุมตัวอยางเวຌจำนวน แุโเเ คน ผูຌวิจัย  
เดຌคัดลือกมาตรวัดทีไตอบคำถามครบทุกขຌอละสามารถนำมา฿ชຌวิคราะหຏขຌอมูลเดຌ จำนวน 
แุแ5แ คน คิดปຓนรຌอยละ ้5ฺ้โ 

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย

ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย เดຌก มาตรวัดความผูกพันตอครอบครัวทีไสรຌางขึๅนองนวคิด
ซอคัมพลกซຏ ของ ออลสัน ิOlsonุ โเเเ : แไไูแๆ็ี ประกอบดຌวย ้ ดຌาน เดຌก ดຌานสาย
สัมพันธຏทางอารมณຏ ดຌานขอบขตความสัมพันธຏดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวดຌานการ฿ชຌ
วลาอยูรวมกันดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลดຌานความปຓนพืไอนดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จดຌาน
ความสน฿จละดຌานการพักผอนหยอน฿จผูຌวิจัยนำมาตรวัดเปทดลอง฿ชຌกับนักรียนตรียมทหาร 
จำนวน โเเ คน  ผูຌวิจัยหาคุณภาพรายขຌอดຌวยการหาอำนาจจำนกดยการปรียบทียบกลุม
สูงกลุมตไำ ิtูtestี พบวาอยูระหวาง 5ฺไ็ูแใฺไ5 ละวิคราะหຏคาสัมประสิทธิ่ความชืไอมัไน
ของมาตรวัดอยูระหวาง เฺๆ่ใูเฺ่เๆ 

ผูຌวิจัยบงกณฑຏความผูกพันตอครอบครัวปຓน 5 ระดับ ซึไงผูຌวิจัยคำนวณจากคาพิสัย 
คือ คาสูงสุดูคาตไำสุด ดังนัๅนความความกวຌางของคะนนตละชัๅนจึงมีความกวຌางทากับ แ 
ทัๅงนีๅการ฿หຌความหมายระดับความผูกพันตอครอบครัวตามนวคิดของ ออลสัน ละ ครอล 
ิOlson า Gorallุ โเเใ : 55ๆู55่ี จะบงเดຌดังนีๅ  

ระดับความผูกพันทีไมีความสมดุลมีใ ระดับ เดຌก 
ระดับ โ กีไยวขຌองกันบางสวน ิ’ome ีhat connectedี คะนนอยูระหวาง โฺเแู

ใฺเเ หมายถึง ความผูกพันตอครอบครัวระดับคอนขຌางตไำ ปຓนการทีไสมาชิกมีความสัมพันธຏทาง
อารมณຏรวมกันบຌาง คอนขຌางมีความปຓนสวนตัวตกใเมอิสระจนมากกินเป ถึงมຌจะ฿หຌความ
สำคัญกับวลาสวนตัว ตยังมีวลาบางสวนทีไ฿ชຌรวมกัน มีการตัดสิน฿จบางอยางรวมกัน ตละ
คนอาจมีกิจกรรมละความสน฿จของสมาชิก฿นครอบครัวสวน฿หญทีไตกตางกัน ตกใมีบาง
กิจกรรมทีไสน฿จหรือทำรวมกันบຌาง 
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ระดับ ใ กีไยวขຌองกันปานกลาง ิConnectedี คะนนอยูระหวาง ใฺเแูไฺเเ   
หมายถึง ความผูกพันตอครอบครัวระดับปานกลาง ปຓนการทีไสมาชิกภาย฿นครอบครัวมี  
ความสมดุลระหวางการทำกิจกรรมรวมกันกับสมาชิกของครอบครัวละยังคงมีความปຓนสวน
ตัว ซึไงสดงถึงความปຓนอิสระของสมาชิก฿นครอบครัวดຌวย ิปຓนระดับดีทีไสุดี 

ระดับ ไ กีไยวขຌองกันมาก ิOิer connectedี คะนนอยูระหวาง ไฺเแู5ฺเเ   
หมายถึง ความผูกพันตอครอบครัวระดับคอนขຌางสูง ปຓนการทีไสมาชิกมีความ฿กลຌชิด ละมี
ความผูกพันทางอารมณຏตอกัน จึง฿หຌความสำคัญกับการ฿ชຌวลาอยูรวมกันมากกวา฿ชຌวลาอยูคน
ดียว จะเมยกตัวเปทำกิจกรรมฉพาะกลุมกับพืไอนของตนอง นืไองจากพืไอนของตละคน
จะปຓนพืไอนของครอบครัวดຌวย สมาชิกมีความสน฿จ฿นการทำกิจกรรมสวน฿หญรวมกัน จึงมี
ความสน฿จละเปทำกิจกรรมทีไยกกันคอนขຌางนຌอย 

ระดับความผูกพันทีไเมสมดุลมี โ ระดับ เดຌก 
ระดับ แ เมกีไยวขຌองกัน ิDisconnectedี คะนนอยูระหวาง แฺเเูโฺเเ หมายถึง 

ความผูกพันตอครอบครัวระดับตไำมาก ปຓนสมาชิก฿นครอบครัวมักจะมีอิสระทางอารมณຏกัน
อยางสุดตง สมาชิกตละคนมีสวนรวม฿นครอบครัวนຌอยมาก ความรัก฿ครกลมกียวกัน฿น
ครอบครัวมีนຌอย สมาชิก฿นครอบครัวเมคอยมีความกีไยวขຌองกัน ตจะยกทำสิไงตางดຌวย
ตนอง มีพืๅนทีไสวนตัวละความปຓนสวนตัวสูง สมาชิกเมมีการสนับสนุนหรือชวยหลือ฿นการ
กຌเขปัญหา฿หຌกันละกัน 

ระดับ 5 กีไยวขຌองกันมากกินเป ิOิerื connectedี คะนนอยูระหวาง 5ฺเแูๆฺเเ 
หมายถึง ความผูกพันตอครอบครัวระดับสูงมาก ปຓนการทีไสมาชิก฿นครอบครัวมีความ฿กลຌชิด
ทางอารมณຏสูงมาก มีการพึไงพากัน฿นครอบครัวสูง ขาดความปຓนอิสระ ขาดความปຓนสวนตัว   
มีพืๅนทีไสวนตัวพียงลใกนຌอย บุคคลจะ฿หຌความสน฿จละ฿ชຌวลาอยูทีไครอบครัว มีพืไอนนຌอยละ
มีความสน฿จสิไงตางโ ทีไนอกหนือจากความสน฿จของครอบครัวนຌอยมาก 

วิธีการกใบรวบรวมขຌอมูลี
แฺ ติดตอรงรียนตรียมทหาร฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล฿นการวิจัย 
โฺ ตรียมมาตรวัด วางผนดำนินการกใบขຌอมูล ละผูຌวิจัยดำนินการกใบรวบรวม

ขຌอมูลอง 
ใฺ อธิบาย฿หຌนักรียนขຌา฿จวัตถุประสงคຏละประยชนຏทีไเดຌรับจากการทำมาตรวัด 
ไฺ อธิบายวิธีตอบมาตรวัด฿หຌนักรียนขຌา฿จกอนลงมือทำบบสอบถาม 
5ฺ คัดลือกมาตรวัดฉบับทีไมีคำตอบสมบูรณຏ ละนำมาตรวัดมาวิคราะหຏหาคาทาง

สถิติ 
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การวิคราะห์ขຌอมูล

วิคราะหຏขຌอมูลบืๅองตຌนดย฿ชຌสถิติชิงพรรณนา ิDescriptiิe statisticsี ละปรียบ
ทียบความผูกพันตอครอบครัวของนักรียนตรียมทหารมืไอจำนกตามชัๅนป ดยการวิคราะหຏ
ความปรปรวนทางดียว ิOneูีaื analืsis of ิarianceี  

	
ผลการวิจัย	

ผูຌวิจัยวิคราะหຏขຌอมูลพืไอทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบผลการวิจัยดังนีๅ 
 

ตารางทีไ	แ	คาฉลีไย สวนบีไยงบนมาตรฐาน ละระดับความผูกพันตอครอบครัว ิn ํ แุแ5แี 

				ความผูกพันตอครอบครัว	 M	 SD	 ระดับ	

    ดຌานสายสัมพันธຏทางอารมณຏ ไฺ5ไ เฺ5่ สมดุล 
    ดຌานขอบขตความสัมพันธຏ ใฺแเ แฺแเ สมดุล 
    ดຌานการ฿ชຌวลาอยูรวมกัน ใฺ็แ เฺๆ5 สมดุล 
    ดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัว ใฺ็่ เฺ5โ สมดุล 
    ดຌานพืๅนทีไสวนบุคคล ใฺ้็ เฺ5โ สมดุล 
    ดຌานความปຓนพืไอน 5ฺโแ เฺ็แ เมสมดุล 
    ดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ไฺ5้ เฺ่5 สมดุล 
    ดຌานความสน฿จ ไฺ็โ เฺ้เ สมดุล 
    ดຌานการพักผอนหยอน฿จ ไฺแๆ เฺ็ๆ สมดุล 

    ความผูกพันตอครอบครัวดยรวม ไฺโแ เฺไใ สมดุล 

 
ตารางทีไ แ พบวา นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัวดยรวมอยู฿นระดับ

สมดุล ละมืไอพิจารณารายดຌานพบวา นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัว ่ ดຌาน 
อยู฿นระดับสมดุล เดຌก ความสายสัมพันธຏทางอารมณຏ ขอบขตความสัมพันธຏ การ฿ชຌวลาอยู
รวมกัน ความปຓนปຄกผน฿นครอบครัว พืๅนทีไสวนบุคคล การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ความ
สน฿จ ละดຌานการพักผอนหยอน฿จ สวนความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน พบวา 
ระดับความผูกพันเมสมดุล นืไองจากปຓนระดับทีไสูงมาก 
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มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวรายดຌานจำนกตามชัๅนป พบวาความผูกพัน
ตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัว มีความตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไ
ระดับ ฺเแ ความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคล ละความผูกพันตอครอบครัวดຌาน
การมสีวนรวม฿นการตดัสนิ฿จมคีวามตกตางอยางมนียัสำคญัทางสถติทิีไระดบั ฺเ5 ดงัตารางทีไ โ 

ตารางทีไ	โ	 ผลการปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวของนักรียนตรียมทหาร มืไอจำนก
ตามชัๅนป 

	 Mean	square		 ’um	of	’quares	
ความผูกพันตอครอบครัว	 betีeen		

group	
Within	
group	

betีeen	
group	

With	in	
group	

Total	 F	

แฺ ดຌานความผูกพันทาง
อารมณຏ  

แฺ5้ ใฺ่่็้ เฺ็้ เฺใใ ใ้เฺใ่ โฺใไ 

โฺ ดຌานขอบขตความสัมพันธຏ ไฺเใ แใ้ไฺโโ โฺเแ แฺโแ แใฺ้่โ5 แฺๆๆ 
ใฺ ดຌานความปຓนปຄกผน฿น

ครอบครวั  
ฺ้ไ่ ไ็ฺ้็่ ไฺ็โ เฺไแ ไฺ่้โๆ แแฺใไึึ 

ไฺ ดຌานการ฿ชຌวลาอยูรวมกนั แฺๆโ ใโเฺ่็ เฺ่แ เฺโ่ ใโโฺไ้ โฺ้เ 
5ฺ ดຌานพืๅนทีไสวนบุคคล  แฺ่็ ใแ5ฺใ่ เฺ้ใ เฺโ็ ใแ็ฺโ5 ใฺไเึ 
ๆฺ ดຌานความปຓนพืไอน โฺ่โ 5่ไฺใ่ แฺไแ เฺ5เ 5่็ฺโเ โฺ็็ 
็ฺ ดຌานการมสีวนรวม฿นการ

ตดัสนิ฿จ  
ไฺๆโ ่ใ5ฺไใ โฺใแ เฺ็โ ่ไเฺเๆ ใฺแ่ึ 

ฺ่ ดຌานความสน฿จ  ไฺแเ ้ไ็ฺ5แ โฺเ5 เฺ่โ ้5แฺๆโ โฺไ่ 
ฺ้ ดຌานการพกัผอนหยอน฿จ โฺๆโ ๆๆ็ฺเ5 แฺใแ เฺ5่ ๆฺ้้ๆ็ โฺโ5 

ิdfbetีeen ํ โุ dfีithin ํ แแไุ่ dftotal ํ แแ5แี  
ึึp์ฺเแุ ึp์ฺเ5 

 
ผูຌวิจัยทำการทดสอบภายหลัง ิ–ostูhocี ปຓนรายคูดຌวยวิธี L’D พบวา 
มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวรายคู 

ดยจำนกตามชัๅนป พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ ละชัๅนปทีไ โ มีความผูกพันตอ
ครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัย
สำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ 
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มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลรายคู ดยจำนกตาม
ชัๅนป พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลสูง
กวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ 

มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จรายคู   
ดยจำนกตามชัๅนป พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ โ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌาน  
การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไ
ระดับ ฺเ5 
	
การอภิปรายผล	

ผูຌวิจัยอภิปรายผลจากขຌอคຌนพบของการวิจัยตามวัตถุประสงคຏของการวิจัย ดังนีๅ 

วัตถุประสงค์การวิจัยทีไี ่	 พืไอศึกษาระดับความผูกพันตอครอบครัวของนักรียน
ตรียมทหาร จากวัตถุประสงคຏการวิจัยดังกลาวพบผลการวิจัยดังนีๅ 

นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัวดยรวมอยู฿นระดับสมดุล ละมืไอ
พิจารณารายดຌานพบวา นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัว ่ ดຌาน อยู฿นระดับ
สมดุล เดຌก ความสายสัมพันธຏทางอารมณຏ ขอบขตความสัมพันธຏ การ฿ชຌวลาอยูรวมกัน ความ
ปຓนปຄกผน฿นครอบครัว พืๅนทีไสวนบุคคล การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ความสน฿จ ละดຌาน
การพักผอนหยอน฿จ ซึไงออลสัน ละ ครอล ิOlson า Gorallุ โเเใ: 55ๆู55่ี อธิบาย
ระดับความผูกพันตอครอบครัวทีไสมาชิก฿นครอบครัวมีตอกันทัๅงทางกายภาพละทางจิต฿จ฿น
สภาพการณຏทีไกอ฿หຌกดิกำลงั฿จหรอืทຌอถอย ตามนวคดิความผกูพนัตอครอบครวัซอคมัพลกซຏ  
ของอลสัน ิOlson๋ ’prenkle๋ า ‘ussellุ แ้็้ี บงความผูกพันตอครอบครัวออกปຓน 5 
ระดับ เดຌก ิแี เมกีไยวขຌองกัน ิDisconnectedี ิโี กีไยวขຌองกันบางสวน ิ’ome ีhat 
connectedี ิใี กีไยวขຌองกันปานกลาง ิConnectedี ิไี กีไยวขຌองกันมาก ิOิer 
connectedี ละ ิ5ี กีไยวขຌองกันมากกินเป ิOิerื connectedี พวกขาอธิบายวา ความ
ผูกพัน฿นระดับทีไสมดุลคือระดับปานกลาง คือ ระดับ โ ู ไ เดຌก กีไยวขຌองกันบางสวน ิ’ome 
ีhat connectedี กีไยวขຌองกันปานกลาง ิConnectedี ละกีไยวขຌองกันมาก ิOิer 
connectedี ทัๅง ใ ระดับทีไสมดุลนีๅจะทำ฿หຌการทำหนຌาทีไของครอบครัวดำนินเปเดຌอยาง  
ราบรืไน สวนระดับความผูกพันตอครอบครัวทีไสูงมากละตไำมาก เดຌก เมกีไยวขຌองกัน 
ิDisconnectedี ละกีไยวขຌองกันมากกินเป ิOิerื connectedี จะทำ฿หຌกิดปัญหา
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สัมพันธภาพระหวางกัน ระดับความสมดุลของความผูกพันตอครอบครัวนีๅจะกิดขึๅนจากการ
รักษาสัมพันธภาพละระยะหางของสมาชิก฿นครอบครัว฿นระดับทีไหมาะสม พราะบุคคลจะ
สามารถปຓนอิสระละปຓนตัวของตัวองเดຌ ฿นขณะทีไยังมีความกีไยวขຌองสัมพันธຏกับครอบครัว 
ครอบครัวทีไมีปัญหา฿นปัจจุบันจะปຓนครอบครัวทีไมีระดับความผูกพันตอครอบครัวทีไสูงมากกิน
เปละตไำมากกินเป คือ ระดับ ิ5ี กีไยวขຌองกันมากกินเปละระดับ ิแี เมกีไยวขຌองกันลย 
มืไอครอบครัวมีความกีไยวขຌองกันมากกินเป มีความ฿กลຌชิดทางอารมณຏมากกินเปจะทำ฿หຌ
บุคคลมีความรูຌสึกวามีความอิสระนຌอยลง สวน฿นครอบครัวทีไมีความผูกพันตไำมาก สมาชิกตละ
คน฿นครอบครัวกใจะทำสิไงตางโ ดຌวยตนอง สมาชิก฿นครอบครัวจึงเมมีความกีไยวขຌองกันลย
ดังนัๅนจึงมีความผูกพันตอครอบครัวทีไตไำจนกินเป 

สำหรับผลการวิจัยทีไพบวา ความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน มีระดับ
ความผูกพันเมสมดุล คือ ปຓนระดับทีไสูงมาก ิOิerื connectedี ทัๅงนีๅอาจปຓนพราะ
ครอบครัวยินดี฿หຌบุตรหลานของตนมีอิสระอยางตใมทีไ฿นการลือกคบพืไอน ซึไงนักรียน
ตรียมทหารบางคนอาจมีการนะนำพืไอน฿นกลุม฿หຌรูຌจักกับสมาชิก฿นครอบครัวดຌวย การทีไผล
การวิจัยพบความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน฿นระดับทีไสูงมาก นืไองจากรงรียน
ตรียมทหารปຓนสถาบันทีไตรียมความพรຌอมผูຌรียนพืไอขຌาศึกษา฿นสถาบันชัๅนสูงของทหารละ
ตำรวจ ดังนัๅนจึงปຓนอกาสดีทีไนักรียนจะเดຌมีพืไอนจากหลาทัพตางโ กอนยกยຌายกันเปรียน
ทีไสถาบันการศึกษาขัๅนสูงตามหลาทัพของตน ทัๅงปຓนขຌอดีสำหรับการปฏิบัติงานรวมกัน฿น
อนาคต ฿นหนຌาทีไพิทักษຏรักษาเวຌซึไงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยຏ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏทรงปຓนประมุขตามรัฐธรรมนูญ ละหนຌาทีไพิทักษຏรักษา  
อกราช อธิปเตย ความมัไนคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริยຏ ผลประยชนຏหงชาติ การ
ปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริยຏทรงปຓนประมุข ละพืไอการพัฒนา
ประทศ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยทีไี้	 พืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวจำนก
ตามชัๅนป จากวัตถุประสงคຏการวิจัยดังกลาวพบผลการวิจัยดังนีๅ 

ผลการปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวปຓนรายดຌานมืไอจำนกตามชัๅนป พบผล
การวิจัยทีไปຓนเปตามสมมติฐานการวิจัยขຌอทีไ โ บางสวน คือ ความผูกพันตอครอบครัวดຌาน
ความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวมีความตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ มืไอผูຌวิจัย
ทำการทดสอบภายหลัง ิ–ostูhocี ปຓนรายคูดຌวยวิธี L’D พืไอปรียบทียบความผูกพันตอ
ครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวมืไอจำนกตามชัๅนป พบวา นักรียนตรียมทหาร
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ชัๅนปทีไ ใ ละชัๅนปทีไ โ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวสูงกวา
นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ มืไอพิจารณาคาฉลีไยความ
ผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวปຓนรายคู ผูຌวิจัยมีขຌอสังกตวานักรียน
ตรียมทหารชัๅนปทีไสูงกวามีความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿นครอบครัวมาก
กวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไตไำกวาทัๅงนีๅอาจปຓนพราะนักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไสูงกวาเดຌ
รับองคຏความรูຌทีไกีไยวขຌองกับการรวมกำลังกัน฿นการปฏิบัติภารกิจตางโ การสรຌางความปຓนอัน
หนึไงอันดียวกันมากกวานักรียนตรียมทหารทีไรียน฿นชัๅนปทีไตไำกวา พราะความปຓนปຄกผน
฿นครอบครัว ปຓนการรวมพลังกันทัๅงครอบครัว฿นการปฏิบัติภารกิจตางโ ดຌวยกัน มีความความ
กลมกลียวปຓนอันหนึไงอันดียวกันของสมาชิก฿นครอบครัว ิOlsonุ โเแแ : ๆ่ี นักรียน
ตรียมทหารอาจนำความรูຌทีไเดຌรับการฝຄกฝนอบรมจากรงรียนเป฿ชຌกับครอบครัวละ฿นชีวิต
ประจำวัน พราะสภาพวดลຌอม฿นครอบครัวกใมีผลตอการรียนรูຌระหวางสมาชิกภาย฿น
ครอบครัวดຌวย ิฉัฐวีณຏ สิทธิ่ศิรอรรถุ โ55โ : ๆไูๆ5๋ ชญานี จองลีพันธຏุ โ55็ : ๆไูๆๆี 
สอดคลຌองกบัผลการวจิยักีไยวกบัความผกูพนัตอครอบครวัของ ชืไนสมุล อกุฤษฏຏวริยิะ ิโ5ไใ : ้ี 
ทีไพบวา ประสบการณຏของตละคน฿นระบบครอบครัวมีความกีไยวขຌองกับสมาชิกอืไนโ ภาย฿น
ครอบครัวทางกายภายละจิต฿จ ทัๅง฿นสภาวะทีไมีกำลัง฿จหรือทຌอถอย 

ความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลมีความตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีไระดับ ฺเ5 มืไอผูຌวิจัยทำการทดสอบภายหลัง ิ–ostูhocี ปຓนรายคูดຌวยวิธี L’D พืไอปรียบ
ทียบความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลมืไอจำนกตามชัๅนป พบวา นักรียน
ตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลสูงกวานักรียน
ตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ มืไอพิจารณาคาฉลีไยความผูกพัน
ตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลปຓนรายคู ผูຌวิจัยมีขຌอสังกตวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไสูง
กวามีความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลมากกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไตไำกวา 
ทัๅงนีๅอาจปຓนพราะพืๅนทีไสวนบุคคล ปຓนระยะหางระหวางสมาชิก฿นครอบครัว การเมกຌาวกาย
พืๅนทีไความปຓนสวนตัวของกันละกัน มีความคารพ฿นสิทธิของสมาชิกตละคน รวมถึงการมี
สถานทีไทีไมีความปຓนสวนตัวของตนอง ิOlsonุ โเแแ : ๆ5ี ซึไงนักจิตวิทยาพัฒนาการ อีริคสัน 
ิEriksonี เดຌอธิบายถึง พัฒนาการขัๅนทีไ 5 ของวัยรุน คือ การพัฒนาอกลักษณຏหงตน ซึไงชวง
วัยนีๅบุคคลตຌองการอิสระ ตຌองการความปຓนสวนตัว ละกำลังคຌนหาตนอง วาขาปຓน฿คร ควร
ปຓนอะเร ิประณต คຌาฉิมุ โ5ไ้ : ไ่ี ซึไงนนอนวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไสูงกวายอมเดຌ
รับคำตอบจากประสบการณຏทีไเดຌรียน฿นรงรียนตรียมทหาร มีการปรับตัวตอการรียนละ
การฝຄกฝนตางโ จึงทำ฿หຌเดຌรับคำตอบกีไยวกับอกลักษณຏละสถานภาพของตน ซึไงการคຌนพบ
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ตนองจะทำ฿หຌมีวุฒิภาวะจึงสามารถบริหารจัดการพืๅนทีไความปຓนสวนตัวของตนองละผูຌอืไน 
รูຌจักคารพ฿นสิทธิของสมาชิกตละคน นืไองจากปຓนรุนพีไจึงมีสถานทีไทีไมีความปຓนสวนตัวมาก
กวานักรียนตรียมทหารรุนนຌอง  

ความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จมีความตกตางอยางมีนัย
สำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเ5 มืไอผูຌวิจัยทำการทดสอบภายหลัง ิ–ostูhocี ปຓนรายคูดຌวยวิธี 
L’D พืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จมืไอจำนก
ตามชัๅนป พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ โ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม
฿นการตัดสิน฿จสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเ5 มืไอ
พิจารณาคาฉลีไยความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จปຓนรายคู ผูຌวิจัยมี
ขຌอสังกตวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไตไำกวามีความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿น
การตัดสิน฿จมากกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไสูงกวาทัๅงนีๅอาจปຓนพราะการมีสวนรวม฿นการ
ตัดสิน฿จ ปຓนการมีสวนกีไยวขຌอง฿นการพิจารณาปัญหาของครอบครัว การมีสวนรวมสดง
ความคิดหใน รวมคิด รวมตัดสิน฿จ฿นปัญหาสำคัญโ ของครอบครัว ิOlsonุ โเแแ : ็็ี สดง
วานักรียนตรียมทหารทีไชัๅนปทีไตไำกวายังตຌองพึไงพาอาศัยครอบครัว฿นการ฿หຌชวยคิด ชวยตัดสิน
฿จ ละชวยกຌปัญหาตางโ มากกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไสูงกวา มีงานวิจัยทีไพบวา การ
สงสริมจากผูຌปกครองดย฿หຌผูຌรียนมีสวนรวม฿นการสดงความคิดหในละรวมตัดสิน฿จมี
อิทธิพลมากทีไสุดทีไจะชวยปรับปรุงคุณลักษณะทางวิชาการ฿หຌกิดขึๅน฿นตัวผูຌรียน รวมทัๅงยังชวย
ลดการขาดรียนละการลาออกกลางคัน ิทืๅอน ทองกຌวุ โ5ไเ : ็็ู่ใี 

 
สรุป	

นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัวดยรวมอยู฿นระดับสมดุล ละมืไอ
พิจารณารายดຌานพบวา นักรียนตรียมทหารมีความผูกพันตอครอบครัว ่ ดຌาน อยู฿นระดับ
สมดุล เดຌก สายสัมพันธຏทางอารมณຏ ขอบขตความสัมพันธຏ การ฿ชຌวลาอยูรวมกัน ความปຓน
ปຄกผน฿นครอบครัว พืๅนทีไสวนบุคคล การมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ ความสน฿จ ละดຌานการ
พักผอนหยอน฿จ สวนความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน พบวา มีระดับความผูกพัน
ทีไสูงมาก มืไอปรียบทียบความผูกพันตอครอบครัวรายดຌานจำนกตามชัๅนป พบวา นักรียน
ตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ ละชัๅนปทีไ โ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนปຄกผน฿น
ครอบครัวสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเแ สำหรับ
ความผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคล พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ ใ มีความ
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ผูกพันตอครอบครัวดຌานพืๅนทีไสวนบุคคลสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ แ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติทีไระดับ ฺเแ ละดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จ พบวา นักรียนตรียมทหารชัๅนปทีไ 
โ มีความผูกพันตอครอบครัวดຌานการมีสวนรวม฿นการตัดสิน฿จสูงกวานักรียนตรียมทหารชัๅน
ปทีไ ใ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติทีไระดับ ฺเ5 

 
ขຌอสนอนะ	

่.ีขຌอสนอนะจากการวิจัย

จากผลการวิจัยทีไพบวา ความผูกพันตอครอบครัวดຌานความปຓนพืไอน มีระดับระดับสูง
มาก ิOิerื connectedี สดงวาครอบครัว฿หຌอิสระอยางตใมทีไ฿นการลือกคบพืไอน ละ
นืไองจากรงรียนตรียมทหารปຓนสถาบันทีไตรียมความพรຌอมผูຌรียนพืไอขຌาศึกษา฿นสถาบัน
ชัๅนสูงของทหารละตำรวจ ดังนัๅนกิจกรรม฿นรงรียนจึงปຓนชองทางทีไชวยพิไมอกาสทีไดี฿หຌกับ
นักรียน ฿นการสรຌางสัมพันธภาพระหวางรุนพีไละรุนนຌอง ตลอดจนยังชวย฿หຌมีพืไอนจาก  
หลาทัพตางโ กอนยกยຌายกันเปรียนทีไสถาบันการศึกษาขัๅนสูงตามหลาทัพของตนพืไอการ
ปฏิบัติงานรวมกัน฿นอนาคต  

้.ีขຌอสนอนะสำหรับการทำวิจัยตอเป

การวิจัยครัๅงนีๅผูຌวิจัยทำการกใบขຌอมูลจากนักรียนตรียมทหารทีไรียนอยู฿นระดับชัๅน  
ปทีไ แ ปทีไ โ ละ ปทีไ ใ ซึไงปຓนคนละคนกัน จึงปຓน การศึกษาภาคตัดขวาง ิCross 
sectional studiesี ดังนัๅนความตกตางทีไกิดขึๅนระหวางชัๅนปเมวาจะพิไมขึๅนหรือลดลงจึง
เม฿ชขຌอมูลทีไมาจากผูຌตอบคนดียวกัน การวิจัยครัๅงตอเปอาจทำ การศึกษาระยะยาว 
ิLongitude studiesี ดยกใบขຌอมูลจากกลุมตัวอยางดียว฿นชวงวลาตางโ กัน พืไอทีไจะเดຌ
หในพัฒนาการหรือการปลีไยนปลงของปรากฏการณຏทีไกิดขึๅนตลอดระยะวลาทีไรียนอยู฿น
รงรียนตรียมทหาร 

การตอยอดงานวิจัยกีไยวกับความผูกพันตอครอบครัวตอโ เป อาจศึกษาวิจัยหลายโ 
มิติพรຌอมโ กัน พราะผลการวิจัยครัๅงนีๅพบวาความผูกพันตอครอบครัว฿นกลุมยอย คือ ชัๅนป 
บางดຌานมีความตกตางกัน ดังนัๅนการวิจัยครัๅงตอเปจึงอาจหาสาหตุ฿นตัวปรอืไน ละอาจ
ทำการศึกษาวิจัยกีไยวกับความผูกพันตอครอบครัว ดยนำบบวัดความผูกพันตอครอบครัวทัๅง 
้ ดຌาน ตามนวคิดซอคัมพลกซຏ เปปรับ฿ชຌ฿นกลุมอืไนโ  
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ฉัฐวีณຏ สิทธิ่ศิรอรรถฺ ิโ55โีฺ รายงานการวิจัยรืไอง	ปัจจัยชิงหตุละผลของการรียนรูຌดຌวย
การนำตนองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ กรุงทพมหานคร: ภาควิชา
จิตวิทยา  คณะมนุษยศาสตรຏ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

ชญานี จองลีพันธຏฺ ิโ55็ีฺ ความผูกพันตอครอบครัวละการปรับตัวทางสังคมของวัยรุนฺ 
สารนิพนธຏ กศฺมฺ ิจิตวิทยาพัฒนาการีฺ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรู
วิรฒฺ  

ชืไนสุมล อุกฤษฏຏวิริยะฺ ิโ5ไใีฺ อิทธิพลของความสัมพัมพันธ์ภาย฿นครอบครัวทีไมีผลตอ
พฤติกรรมการปຂดรับสืไอวีดิทัศน์ประภทอใกซ์ของยาวชนเทยทีไอยู฿นสถานศึกษา
฿นขตกรุงทพมหานครฺ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต ิสืไอสารมวลชนีฺ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรຏฺ 

ทืๅอน ทองกຌวฺ ิโ5ไเีฺ ปัจจัยทีไชวย฿หຌผูຌรียนกิดการรียนรูຌเดຌดีฺ วารสารพัฒนาหลักสูตรฺ 
แๆ ิแโ้ีุ  ็็ู่ใฺ 

นงลักษณຏ วิรัชชัยฺ ิโ5ใ่ีฺ ความสัมพันธ์ครงสรຌางชิงสຌน	 ิLisrelี	 สถิตวิคราะห์สำหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ละพฤติกรรมศาสตร์ฺ ิพิมพຏครัๅงทีไ โีฺ กรุงทพมหานคร: 
จุฬาลงกรณຏมหาวิทยาลัยฺ 

ประณต คຌาฉิมฺ ิโ5ไ้ีฺ จิตวิทยาวัยรุนฺ กรุงทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตรຏ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

ประยุทธຏ จันทรຏอชาฺ ิโ55้ีฺ หนຌาทีไของกองทัพละทหารฺ หนังสือพิมพຏนวหนຌา คอลัมนຏ
การมือง ิบຌานกิดมืองนอนี ฉบับวันอาทิตยຏทีไ แ พฤษภาคม โ55ฺ้ หลงทีไมา 
http://ีีีฺnaeีnaฺcom/ politic/columnist/แแโเ้ 

พิษณุ ลิมพะสูตรฺ ิโ555ีฺ พฤติกรรมการตัๅง฿จรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
พิศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ฺ สารนิพนธຏ กศฺมฺ ิจิตวิทยาพัฒนาการีฺ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 

รวดี ทรงทีไยง ละ อนุ จริญวงศຏระยับฺ ิโ55เีฺ รายงานการวิจัยรืไอง	 การศึกษา
พฤติกรรมการรียนรูຌดຌวยการนำตนองของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตรຏมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรฒฺ 
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ลำจียก กำธรฺ ิโ5ไ่ีฺ ความผูกพัน฿นครอบครัวความชืไอทีไเรຌหตุผลละภาวะซึมศรຌาของ
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