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การวิจยั ในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทําความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย 2) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตคูค่ สู่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย 3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิต
คู่ข องคู่ส มรสเจนเนอเรชั่ น วายโดยผู้ ให้ ข้ อ มูล หลัก ได้ แ ก่ คู่ ส มรสที่ ผ่ า นเกณฑ์ ใ นการคัด เลื อ ก
จํานวน 4 คู่
ผลจากการวิจยั พบว่า สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสเจนเนอ
เรชั่น วาย คื อ การสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง ลบ การไม่สื่ อสาร การสื่ อสารด้ วยความเห็น ต่าง และ การ
สื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยพบว่าวิธีการลดความขัดแย้ งที่ได้ ผลด้ วยการสื่อสารคือ การสื่อสารในหลาย
รู ปแบบ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยความเงียบ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม การสื่อสารด้ วยการฟั ง และ การสื่อสารด้ วยการปลดปล่อยอารมณ์ โดยได้
รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย 4รูปแบบด้ วยกันดังนี ้ 1)
รู ปแบบการสื่อสารแบบพูดสร้ างรัก 2) รูปแบบการสื่อสารแบบทําเพื่อเรา 3) รูปแบบการสื่อสารแบบเงียบ
จึงดี 4) รู ปแบบการสื่อสารแบบฟั งด้ วยใจ โดยรายละเอียดในแต่ละรู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งจะนํ ามาใช้ ในหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
โดยมีส่วนประกอบที่สําคัญได้ แก่ แนวคิดสําคัญ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา เครื่ องมือและอุปกรณ์
วิธีดําเนินการ และ การประเมินผล
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The purpose of this research is to provide an understanding of the fundamental
causes that associated with the communication conflict of Generation Y married couples.
Another objective was to synthesize an effective communication pattern that could minimize
the conflicts between Generation Y married couples. Additionally, the study aimed to
develop the communication program in order to reduce conflict in Generation Y married
couple. This study involved four married couples that surpassed the qualification criteria.
The study showed that the major common causes that created communication
conflicts between Generation Y marriage couple were negative conversations, noncommunication, disagreement conversations and emotional conversations, respectively.
Whereas, the study found out that the most common and effective ways in order to reduce
conflict were found in various means of communication, such as positive conversation, nonverbal communication, silence communication, third-party communication, listening and
emotional expression in communication. The study implied that the communication patterns
that could reduce the communication conflict of married couples, categorized into four
patterns which included 1) The communication pattern of the love creator; 2) The
communication pattern of doing it for us; 3) the communication pattern of silence as better; 4)
the communication pattern of the listening with the heart.
Each type of pattern was designed and applied in a communication curriculum in
order to minimize and reduce the communication conflict of Generation Y married couples
by sticking with the following components which were concept, objectives, timeframe,
supporting material and evaluation.
Keywords: Conflict Situation In Married Life, Communication In Conflict Resolution,
Generation Y
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ประกาศคุณูปการ
ในลําดับแรกความสําเร็ จในวันนี ้จะเกิดขึน้ ไม่ได้ เลยหากไม่มี ผศ.ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์สภ และ
ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริ ฐ อาจารย์ที่ปรึ กษา และ อาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วม ทังสองท่
้
านของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าขอขอบพระคุณอาจารย์สําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้ ลกู ศิษย์คนนี ้ ทังความรู
้
้ คําสัง่ สอน การ
ชี ้แนะแนวทาง การเป็ นต้ นแบบที่ดีในทุกๆด้ าน กําลังใจที่มอบให้ เสมอ ความเมตตาตังแต่
้ วนั แรกที่ได้
รู้จกั และทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่อาจารย์ทงสองได้
ั้
ท่มุ เทด้ วยหัวจของความเป็ นครู ทําให้ ข้าพเจ้ าได้ เดินทาง
มาถึงปลายทางที่ตงใจไว้
ั ้ ในวันนี ้ นอกเหนือจากความสําเร็ จที่ได้ รับแล้ วนัน้ ข้ าพเจ้ ารู้สึกภาคภูมิใจเป็ น
อย่างยิ่งที่ได้ เป็ นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่ข้าพเจ้ าเคารพรักทังสองท่
้
าน
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.นําชัย ศุภกษ์ ชยั สกุล ผศ.ดร. วิชุดา กิจธรธรรม รศ.ดร.อังศินนั ท์
อินทรกํ าแหง และ อาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ ผู้ร่วมเป็ นกรรมการสอบเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ และ
กรรมการสอบปากเปล่า รวมไปถึง ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร ที่ให้ เกียรติมาเป็ นประธานคณะกรรมการ
สอบปากเปล่า พร้ อมทังช่
้ วยชี ้แนะแนวทางในการวิจยั ให้ กบั ข้ าพเจ้ าในครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ ารู้สึกซาบซึ ้งใจใน
ความสามารถและความเอาใจใส่ของอาจารย์ทกุ ท่านเป็ นอย่างยิ่ง
ขอบพระคุณคณาจารย์ ที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ ห มดทุกท่าน ที่ มอบความรู้ ความรั กความ
เมตตากับข้ าพเจ้ าในทุกช่วงที่เข้ ามาศึกษาที่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ แห่งนี ้ จนข้ าพเจ้ าได้ มาถึง
จุดหมายปลายทางในวันนี ้ สิ่งหนึ่งที่ดีที่สดุ ของการเป็ นนิสิตที่นี่ คือการได้ สมั ผัสคําว่าอาจารย์ที่แท้ จริ ง
ที่ ข้ า พเจ้ า จะจดจํ า ในพระคุณ ในความเมตตาของทุก ท่ า นมิ ร้ ู ลื ม และขอบคุณ พี่ ๆ เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ทกุ ท่าน ที่มอบความเมตตา กําลังใจ และอํานวยความสะดวกให้ ข้าพเจ้ า
ในทุกเรื่ องด้ วยดีเสมอมา
ขอบคุณคู่สมรสทุกคู่ในปริ ญญานิพนธ์ ครัง้ นี ้ ทัง้ ที่มาเป็ นคู่สมรสผู้ให้ ข้อมูล และคู่สมรสผู้มา
เข้ าร่ วมฝึ กอบรมหลักสูตร ที่ ใ ห้ ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี เรื่ องราวของทุกท่านเป็ นดัง ครู ชัน้ ดีทัง้ ใน
งานวิจัยนี แ้ ละในการดําเนินชีวิต ข้ าพเจ้ าได้ รับทังความสุ
้
ข ความประทับใจ จากประสบการณ์ดีๆที่
ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยนรู้สิ่งต่างๆร่วมกับทุกท่าน
ขอบคุณรุ่ นพี่ รุ่นน้ องและเพื่ อนป.เอกรุ่ นที่ 8 (โทต่อเนื่องรหัส 52 และป.เอกรหัส 53) ใน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ที่ได้ มารู้ จกั กัน ขอบคุณทุกคนจากใจที่คอยช่วยเหลือเรื่ องการเรี ยน คอย
เป็ นกํ าลังใจให้ กันในทุกๆเรื่ อง มีเรื่ องราวดีๆเกิดขึ ้นมากมาย มีคําขอบคุณมากมายที่อยากจะกล่าว
ออกไป และต้ อ งขอขอบคุณ ที่ สุด จากหัว ใจ ดร.กล้ ว ย เพื่ อ นรั ก กัล ยาณมิ ต รคนนี ท้ ี่ มี แ ต่ค วามรั ก
ความหวังดี ความจริ งใจให้ เสมอ ถ้ าไม่มีเพื่อนคนนี ้ความสําเร็จและรอยยิ ้มในวันนี ้จะเกิดขึ ้นไม่ได้ เลย

ขอบคุณสําหรับความรั กและกําลังใจเสมอมา จากคนสําคัญในชีวิตของข้ าพเจ้ าทุกๆคน ทัง้
เพื่อนโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย เพื่อนเตรี ยมอุดมศึกษา เพื่อนอักษรศาสตร์ เพื่อนสาวๆ เพื่อนๆKLDF พี่
น้ องเพื่อนร่วมงานทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็ นทีมBride To Be Wedding Planner และลูกค้ าทุกๆคู่ พี่น้อง
ชาวTrue Music และเพื่อนร่ วมงานที่น่ารักจากคลื่นวิทยุ Get102.5 และที่สําคัญ แจน มะปราง จัด๊
และ เชอรี่ ที่ยืนเคียงข้ างกัน คอยให้ กําลังใจ คอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเสมอ ขอบคุณมากจริงๆ
สุดท้ ายนี ้ขอบพระคุณครอบครัวของข้ าพเจ้ า ที่ส่งเสริ มการศึกษาของข้ าพเจ้ ามาทังชี
้ วิต ที่ได้
มอบความรู้อนั เป็ นสมบัตติ ดิ ตัวอันลํ ้าค่าให้ กบั ข้ าพเจ้ า ความรักที่ประเมินค่ามิได้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่
ทําให้ ข้าพเจ้ ามีวนั นี ้ ที่ผ่านมาทุกครัง้ ที่ข้าพเจ้ ารู้ สึกท้ อแท้ และหมดกําลังใจจากการเรี ยนการทําวิจยั
ครอบครัวเป็ นสิ่งที่ทําให้ ข้าพเจ้ ามีกําลังใจเดินต่อได้ ครัง้ แล้ วครัง้ เล่า ความสําเร็ จที่ข้าพเจ้ าได้ รับนัน้ ขอ
มอบให้ กับคุณยายดา คุณพ่อ และ คุณแม่ของข้ าพเจ้ า และถึงคุณยายเอ๋ที่ท่านได้ จากไปก่อนที่จะได้
ชื่นชมความสําเร็ จของข้ าพเจ้ าในวันนี ้ คุณยายอวยพรให้ ข้าพเจ้ าเรี ยนจบสมที่ตงใจทุ
ั ้ กครัง้ ที่เราพบกัน
ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าคุณยายจะมองลงมาอย่างภาคภูมิใจ ด้ วยรักและคิดถึง
วรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภา

บทที่ 1
บทนํา
1. ภูมหิ ลัง

วัฏจักรชีวิตครอบครัวของมนุษย์นนเริ
ั ้ ่ มขึ ้นจากการเข้ าสู่ชีวิตครอบครัว ด้ วยการแต่งงาน ถ้ า
สามีและภรรยามีความรักใคร่ เข้ าใจซึ่งกันและกัน พยายามปรับตัวเข้ าหากัน มีสมั พันธภาพที่ดีตอ่ กัน เต็ม
ใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในครอบครัว มีการสื่อสารที่ดีตอ่ กันตลอดจนรับผิดชอบและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ภายใน
ครอบครัวร่วมกัน อันแสดงถึงคุณภาพชีวิตสมรสที่ดีของคูส่ ามีภรรยา แต่ในทางตรงกันข้ าม หากสามีภรรยา
มีสมั พันธภาพที่ไม่ดีตอ่ กัน ขาดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ไม่รักใคร่ปรองดองกัน และขาดความรับผิดชอบ
ร่วมกันแล้ ว ย่อมเกิดความขัดแย้ งกันอันอาจรุนแรงถึงขันทํ
้ าให้ ครอบครัวต้ องแตกสลายลง หรื อถ้ าไม่ถึงกับ
แตกสลายก็ จะทําให้ ครอบครัวขาดความสุขและมี ปัญ หา ซึ่งนํ าไปสู่ปัญ หาสังคมในที่ สุด สังคมจึงควร
ตระหนักและให้ ความสํ าคัญอย่างต่อเนื่ องกับความการสร้ างความมั่น คงของสถาบัน ครอบครัวเพื่ อให้
ครอบครัวเป็ นจุดกําเนิดหล่อหลอมและสร้ างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้ กบั ประเทศชาติ (ลดาวัลย์ สําแดง.
2550) สังคมไทยในปั จจุบนั เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ ้นมากมาย หลายมิติทงในเรื
ั ้ ่ องเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ การ
ใช้ ชีวิตของคนในสังคมสะดวกสบาย สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ อย่างง่ายดายมากขึ ้น โครงสร้ างของ
สังคมที่กําลังเข้ ายุคของการเป็ นสังคมผู้สูงอายุรวมถึงระบบเศรษฐกิจการเงินโลก ที่มีความผันผวนอย่าง
รุนแรง รวดเร็ วตลอดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ล้ วนส่งผลให้ ครอบครัวไทย เปลี่ยนแปลงและรับผลกระทบ
ในหลายมิติซึ่งหากครอบครัวไม่สามารถตังรั
้ บการเปลี่ยนแปลงได้ ทนั อาจส่งผลสะเทือนถึงความเข้ มแข็ง
ของครอบครัวไทยต่อไป (สํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม และความ
มั่น คงของมนุษ ย์ . 2554) ในขณะเดี ย วกัน พบว่า การที่ ปั จ จุบัน ลัก ษณะของครอบครั ว ไทยมี ค วาม
หลากหลายขึ ้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้ องกันในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสามี
กับภรรยาหรื อบิดามารดากับบุตร ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ ที่ห่างเหินกันมากขึน้ และมีความใกล้ ชิดกัน
น้ อยลง กล่าวคือ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมปั จจุบนั ทําให้ บิดามารดาต้ องออกไป
ทํางานนอกบ้ านมากขึน้ เพื่ อหารายได้ ให้ เพียงพอสําหรับการดํารงชีพของครอบครัว ส่งผลให้ สมาชิกใน
ครอบครัวมีเวลาพูดคุยปรึ กษาหารื อกันน้ อยลง ตลอดจนมีโอกาสพบปะสังสรรค์และทํากิจกรรมร่ วมกัน
ลดลงไปด้ วย จนบางครัง้ ก่อให้ เกิดความสับสนในหน้ าที่และความไม่เข้ าใจในบทบาทของครอบครัว (สุร
ศักดิ์ โควสุภทั ร. 2542)
ประเทศไทยได้ มีนโยบายในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เน้ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันในมิติต่างๆ เพื่อให้ การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยัง่ ยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศกั ยภาพมาใช้ ประโยชน์ อย่างบูรณาการและ
เกื ้อกูลกัน พร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างให้ แข็งแกร่งเพื่อเป็ นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญ ได้ แก่ การเสริ มสร้ าง
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ทุนสังคม (ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ ความสําคัญกับ การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สงั คม
คุณภาพ มุ่งสร้ างภูมิ ค้ ุม กันตัง้ แต่ร ะดับปั จ เจก ครอบครัว และชุมชน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 2555) สถานการณ์เกี่ยวกับครอบครัวไทยปั จจุบนั ปรากฏในผล
การศึกษาและการสํ ารวจเกี่ ยวกับ ครอบครัวไทย แสดงถึงแนวโน้ มความเปลี่ยนแปลงด้ านค่านิยม และ
โครงสร้ างครอบครัว ดังที่นกั วิชาการได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเกี่ยวกับครอบครัวปั จจุบนั ว่า สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
มาก ได้ ส่งผลกระทบต่อ ครอบครัวและบุคคล ครอบครัวในเขตเมืองส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งมีผล
ต่อ ปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ของบุคคลเป็ น จํ านวนมาก แนวโน้ ม ที่ เ พิ่ม ขึน้ ของครอบครั ว ที่ แ ตกแยก นับเป็ น
ปรากฏการณ์ ที่น่าเป็ นห่วงโดยเฉพาะครอบครัวไทย การหย่าร้ างเป็ นปั ญหาของสังคมยุคใหม่ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมได้ สร้ างทัศนะบางประการให้ แก่คสู่ มรสปั จจุบนั เช่น การมองเรื่ องการหย่าร้ าง
เป็ นเรื่ องปกติ มากขึ ้น ความรับผิดชอบต่อครอบครัวน้ อยลง สภาพครอบครัว ที่มีการทะเลาะวิวาท แยกทาง
และหย่าร้ าง เป็ นผลอันเนื่องมาจากการขาดความอดทนอดกลันต่
้ อกัน และที่สําคัญคือ ขาดความพร้ อมใน
การที่จะ รับผิดชอบครอบครัว ส่งผลกระทบต่อ หน่วยสังคมในที่สดุ (สุภะรัฐ ยอดระบํา. 2548)
เมื่อพิจารณากรอบนโยบายเชิงมหภาคที่เหมาะสมและเป็ นไปได้ สําหรับการจัดการกับปั ญหา
การหย่ าร้ างในประเทศไทย พบว่ านโยบายสํ า คัญ น่าจะอยู่ที่ ก ารรณรงค์ ใ ห้ คนไทยทุก คนตระหนักถึ ง
ความสํ า คัญ ของสถาบัน ครอบครั ว และการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลให้ มากขึ น้ โดยเน้ น ให้ บุ ค คลให้
ความสํ าคัญกับความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครั วให้ มากกว่าวัตถุ เนื่ องจาก
เป็ นไปไม่ได้ ที่จะส่งเสริ มให้ ลดรายได้ ตอ่ บุคคลลง ส่งเสริมให้ ประชากรย้ ายไปอยูอ่ าศัยในเขตชนบท ส่งเสริ ม
ให้ สตรี ไม่เข้ าสู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริ มให้ ภาวะเจริ ญพันธุ์สงู ขึ ้น หรื อยกระดับอัตราส่วนเพศให้ สงู ขึ ้น เพื่อให้
ภาวะการหย่าร้ างลดลง อีกนัยหนึ่งคือ การเพิ่มขึ ้นของรายได้ ตอ่ บุคคลของคนไทยถือเป็ นสิ่งที่ดี เนื่องจาก
สะท้ อ นความอยู่ ดี มี สุข ของคนไทย ในขณะที่ ก ารย้ า ยเข้ า มาอยู่อ าศัย ในเขตเมื อ งมากขึ น้ การเข้ า สู่
ตลาดแรงงานมากขึ ้นของสตรี การลดลงของภาวะเจริ ญพันธุ์ และการลดลงของอัตราส่วนเพศ เป็ นการ
เปลี่ ยนแปลงทางสังคมที่ ต้องเกิ ดขึน้ อย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ ทําให้ การรับมือปั ญหาการหย่าร้ างขึน้ อยู่กับ
นโยบายการป้องกันมิให้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวส่งผลทําให้ ภาวะการหย่าร้ าง
สูงขึน้ ได้ ซึ่ง ก็ คือนโยบายการรณรงค์ ให้ บุคคลเห็นความสํ าคัญของสถาบัน ครอบครั วและมีการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลมากขึ ้นดังกล่าวข้ างต้ นนัน่ เอง ทังนี
้ ้การแก้ ปัญหาการหย่าร้ างมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การสร้ างความมัน่ คงทางสังคม ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับผลิตภาพแรงงาน นําไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยัง่ ยืนในสังคมสูงวัยต่อไป (ศุภเจตน์ จันทร์ สาส์น. 2557)
เมื่อพิจารณาอัตราการหย่าร้ างของประชากรจากการจดทะเบียนในแต่ละภาคก็พบว่าแม้ มี
มาก น้ อยแตกต่างกันไป แต่ก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือมีแนวโน้ มที่สงู ขึ ้น โดยที่พบว่า อัตราการหย่าร้ าง
สูงสุดอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยข้ อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ยังแสดงให้ เห็นว่า อัตราการจด
ทะเบียนหย่าของประชากรไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีลกั ษณะ ผกผันกับอัตราการจดทะเบียนสมรส
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กล่าวคือ ขณะที่อตั ราการจดทะเบียนสมรสมีแนวโน้ มลดลง อัตราการจดทะเบียนหย่ากลับมีแนวโน้ มสูงขึ ้น
และเป็ น แนวโน้ ม ที่ พ บได้ ใ นทุกภาค ระบุว่า ในปี 2555 มี ผ้ ูจ ดทะเบียนสมรสใหม่ทั่วประเทศจํ านวน
314,338 คู่และมีค่สู มรสเก่าจดทะเบียนหย่า 111,377 คู่คิดเป็ น 35% ของคู่ที่จดทะเบียนสมรสใหม่
นอกจากนี ้ การจดทะเบียนหย่าร้ างถื อว่าเพิ่มสูงกว่าช่วง 9 ปี ที่ผ่านมาถึง 27% โดยในปี 2546 มีผ้ จู ด
ทะเบียนสมรส 328,356 คูแ่ ต่มีค่สู มรสเก่าจดทะเบียนหย่า 80,836 คู่โดยจากข้ อมูลปี 2557 พบว่า ทัว่
ประเทศมีครัวเรื อนประมาณ 22 ล้ านครัวเรื อน แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทําให้ สภาพ
ครัวเรื อนต่างจากอดีต ครอบครัวขยายที่มีพ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า พี่น้องอยู่ร่วมกันลดลง จํานวนครอบครัวเดี่ยว
อยู่กันเฉพาะพ่อ แม่ ลูก มากขึ ้น ครอบครั วไทยยุคใหม่จึงเปราะบางกว่าอดีต และน่าเป็ นห่วง ทําให้ เกิ ด
ปั ญหาการแยกทาง หย่าร้ างสูงขึ ้น จากข้ อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ล่าสุดในปี 2557 มี
รายงานข้ อมูล คูจ่ ดทะเบียนสมรสใหม่ทวั่ ประเทศ 296,258 คู่ และมีค่สู มรสเก่าจดทะเบียนหย่า 111,810
คู่ การจดทะเบียนหย่าเพิ่มสูงกว่าปี 2547 หรื อ 10 ปี ที่ผ่านมา ถึงร้ อยละ 23 สาเหตุการหย่าร้ างพื ้นฐานมา
จากทัง้ 2 ฝ่ าย ถูกกดดันทังจากความเครี
้
ยดจากงานและค่านิยมใหม่การพึ่งลําแข้ งตัวเอง ความอดทนจึง
น้ อยลง จึงคิดว่าไม่จําเป็ นต้ องพึง่ ชีวิตคู่
ผลอันเกิ ดจากการมี ปัญหาครอบครัวแตกแยกหรื อหย่าร้ าง ในด้ านสามี หรื อภรรยาจะเกิ ด
ปั ญหาทาง สุขภาพจิตและความรู้ สึกผิดหวังในชีวิตคู่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเลวลง เนื่องจาก
ขาดผู้ร่วม รับผิดชอบ สมรรถภาพในการทํางานลดลง และขาดความรับผิดชอบในครอบครัวนําไปสู่การ
ขาดความรัก ความอบอุ่น บางทีบิดามารดาขาดการเอาใจใส่ดแู ลอนาคตบุตรจนทําให้ เกิดปั ญหาเด็กและ
วัยรุ่นต่อมา ในส่วนของบุตรหลานก็จะเกิดความรู้สกึ อับอาย สับสน กลายเป็ นคนที่มีปัญหาด้ านบุคลิกภาพ
และอารมณ์ไม่มนั่ คง มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ติดยาเสพติด รายงานของศูนย์วิจยั ครอบครัว มหาวิทยาลัยเคม
บริ ดจ์ ประเทศอัง กฤษพบว่า เด็กที่ ม าจากครอบครั วที่ มี การหย่ าร้ าง จะมี ปัญ หาไปตลอดชี วิต หน่ว ย
งานวิจยั เกี่ยวกับเด็กไทยหลายองค์กร พบข้ อมูลที่น่าวิตกหลายเรื่ อง เช่น เยาวชนอายุ 14-19 ปี มีอตั ราการ
ฆ่าตัวตายสูงขึ ้น เด็กด้ อยโอกาสติดยาบ้ ากว่า 6 แสนคน ปั ญหาส่วนใหญ่ของเด็กเหล่านี ้เกิดจากความไม่
มัน่ คงทางอารมณ์และจิตใจที่มีสาเหตุมาจากความไม่มนั่ คงของสถาบันครอบครัวที่ถือว่าเป็ นสถาบันหลัก
ของสังคม อันเป็ นสาเหตุแรกที่จะนําปั ญหา หลายรู ปแบบมาสู่สงั คมไทย (สยุมพร เคไพบูลย์. 2547)
สัมพันธภาพระหว่างสามีภรรยา เป็ นจุดเริ่ มต้ นของสัมพันธภาพที่ดีที่สดุ ในครอบครัว หากสามีภรรยารักใคร
ผูกพันการมี สัม พัน ธภาพที่ ดีต่อกัน ปรั บตัว เข้ าหาการช่วยเหลื อเกื อ้ กูล และแก้ ไ ขปั ญ หาต่า งๆร่ วมกัน
ย่อมจะก่อให้ เกิดความสงบสุขขึ ้นในครอบครัว และในทางตรงข้ ามหากสามีภรรยาขาดความเห็นอกเห็นใจ
และขาดความรับผิดชอบร่ วมกันแล้ วย่อมจะเกิดความขัดแย้ งระหว่างกันอยู่เสมอ ครอบครัวจะขาดความ
สงบสุข อันจะมีผลกระทบต่อบุตรหลานและสมาชิกทุกคนในครอบครัว (สุพิศ รนขาว. 2542)
สํ าหรั บในต่า งประเทศนัน้ สกิ น เนอร์ สไตน์ ฮ อลเออร์ และซานตา บาบาร่ า . (Skinner;
Steinhauer; & Santa-Barbara. 1995) ให้ ความเห็นว่าความเข้ มแข็งและความอ่อนแอของครอบครัว
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สามารถ ตรวจวัดได้ จาก การปฏิบตั หิ น้ าที่ของครอบครัว อันประกอบด้ วยความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ ภารกิจ
ของครอบครั ว การแสดงบทบาท การสื่ อสาร การแสดง ออกทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การ
ควบคุมพฤติกรรมค่านิยม สําหรั บในประเทศไทย ดุษฎี โยเหลา และคนอื่นๆ (2545) ให้ ผลสรุ ปจาก
งานวิจยั ในประเทศไทยที่ศกึ ษาเยาวชน และบิดามารดา จํานวน 1,089 ครอบครัว ว่าครอบครัวสุขภาพดี
ซึง่ เป็ นลักษณะหนึง่ ของครอบครัวที่เข้ มแข็งนัน้ จะประกอบด้ วยการสื่อสารทางบวก มีความขัดแย้ งระหว่าง
บิดา-มารดาตํ่า มีความใกล้ ชิดผูกพันสูงและมีการรับรู้ สภาพของเศรษฐกิจของนอกจากนี ้ผลการศึกษายัง
สอดคล้ องกันกับรายงานการวิจัย ลักษณะการสื่อสารของสามี - ภรรยา ในครอบครัวเขตเมื องและเขต
ชนบทจังหวัดอุบลราชธานี (ไพศรี วิลาวรรณ. 2541) พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเขตเมือง มีการกล่าวขอโทษ
กันระหว่างสามีภรรยามากกว่ากลุ่มตัวอย่างในเขตชนบท อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะกลุ่มตัวอย่าง
ในเขตชนบทมี การสื่ อสารแบบสมยอมเมื่ อเกิดความขัดแย้ งกัน มากกว่าครอบครั ว ในเขตเมืองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ และกลุ่มตัวอย่างในเขตชนบทส่วนใหญ่มีความเห็นว่าคู่สมรสของตนปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
ครอบครั วในระดับตํ่ามากกว่าครอบครัวในเขตเมืองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนการสื่อสารแบบอื่นๆ
ระหว่ างครอบครั วในเขตเมื องและเขตชนบทไม่มี ความแตกต่างกัน ในส่ว นของตัวแปรภูมิ ห ลัง ได้ แ ก่
การศึกษาและอาชีพมีความสัมพันธ์กบั ลักษณะการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน
มี ก ารสื่ อ สารกับ สามี ห รื อ ภรรยาในเรื่ อ งการพู ด คุย หยอกล้ อ และการกล่ า วชื่ น ชมแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ กลุ่มตัวอย่างที่ มีอาชี พต่างกัน กล่าวขอโทษ และการกล่าวขอบคุณ ขอบใจกับสามี
ภรรยาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ตัวแปรด้ านบุคลิกภาพพบว่า บุคลิกภาพแบบแสดงออก เก็บ
ตัว สามารถทํานายหรื อมีอิทธิพลต่อการสื่อสารแบบกล่าวชื่นชมและการพูดคุยหยอกล้ อขอสามีภรรยา ตัว
แปรด้ านการสื่อสารที่มีการพูดคุยทักทายในครอบครัวเดิมของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสามารถทํานายหรื อมี
อิทธิ พลต่อการกล่าวขอบคุณ ขอบใจกันของสามีภรรยา ในครอบครัวปั จจุบนั และการสื่อสารแบบอวัจนะ
ภาษาที่ ใช้ สายตา ในการดุ ว่า ในครอบครัวเดิมของกลุ่มตัวอย่างสามารถทํานายหรื อมีอิทธิ พลต่อการ
สื่อสารแบบเฉไฉของสามีภรรยา ในครอบครัวปัจจุบนั และผลข้ อสุดท้ ายพบว่าการสื่อสารในภาวะต่าง ของ
สามี ภ รรยา พบว่ า ระดับ ความขัด แย้ ง ของสามี ภรรยาที่ มี ต่อ กัน ไม่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันแต่ระดับความขัดแย้ งของสามีภรรยาที่ต่างกันมีการสื่อสารแบบเฉไฉออกนอกเรื่ องและการ
สื่อสารแบบสมยอมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ความขัดแย้ งเรื่ องการเลี ้ยงดูบตุ ร มีความสัมพันธ์
เชิงบอกกับการสื่อสารแบบสมยอม การบอกความรู้ สึกของตนเองและการสื่อสารเเบบเฉไฉออกนอกเรื่ อง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยผลการวิจยั ทําให้ ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้ างที่มีผลต่อการสื่อสารในครอบครัว
ของสามี ภ รรยา ซึ่ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการศึกษาสํ าหรั บครอบครั วที่ มีความขัดแย้ ง กัน และเป็ น
แนวทางสําหรับการป้องกันส่งเสริ มเรื่ องการสื่อสารในครอบครัวเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวต่อไป
จะเห็นได้ ว่าจากลักษณะความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเกี่ยวข้ องและมีปฏิสัง
สรรค์กันอย่างใกล้ ชิด เปิ ดเผย และส่งผลกระทบต่อกันตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ละคนทําให้ ครอบครัวมี
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โอกาสเกิ ดปั ญ หาความขัดแย้ ง ได้ ง่าย ซึ่งลักษณะความขัดแย้ ง ในครอบครั วที่ มักเกิ ดขึน้ บ่อยครั ง้ ได้ แ ก่
ความขัดแย้ งระหว่างสามี กับภรรยา และระหว่างบิดามารดากับบุตรดัง นัน้ เองการติดต่อสื่อสารจึงเป็ น
องค์ประกอบ สําคัญประการแรกต่อการสร้ างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคูส่ มรสในฐานะ เป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะ
ช่วยให้ สามีภรรยาปรับตัวเข้ าหากัน และจัดสรรบทบาทได้ อย่างเหมาะสม (ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานติ์. 2540)
ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสื่อสารกันเพื่อลดความขัดแย้ งได้ มากขึ ้นรวมทังการศึ
้
กษาของสตินเนทและคณะ (Stinnett et
al. 1984) พบว่า ครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพจะมีวิธีติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มีการติดต่อสื่อสารกัน
โดยตรง มีเวลาสําหรับพูดคุยปรึ กษาหารื อกันอยู่เสมอ อีกทัง้ สมาชิกในครอบครัวต่างเป็ นผู้ฟังที่ดี และมี
ความไว้ วางซึ่งกันและกัน เมื่อมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นก็จะพูดกัน แต่พยายามร่ วมกันรับรู้ความรู้ สึก ของกัน
และกัน เป็ นการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันในเรื่ องความรู้ สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวัง หรื อ ความ
ห่วงใย โดยใช้ คําพูด (verbal communication) และไม่ใช้ คําพูด (non-verbal communication)ซึ่งเหล่านี ้
อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นคุณลักษณะสําคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่จําเป็ นต้ องเสริ มสร้ างให้ เกิดขึ ้นใน
คูส่ มรส
จากสถานการณ์ ที่ ว่าครอบครั วที่ อาศัยอยู่ใ นเมื องหลวงต้ องประสบปั ญ หาความสัม พัน ธ์
ภายในครอบครั ว อันเป็ นผลมาจากการขาดพืน้ ฐานความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกเมื่อครอบครัวต้ อง
ประสบกับปั ญหาวิกฤตที่กดดันจากสภาพแวดล้ อมภายนอกประกอบกับความเครี ยดของคนในครอบครัว
ทําให้ สมาชิกในครอบครัวเกิดปั ญหาความไม่ลงรอยกันและเกิดความขัดแย้ งกันขึ ้น ซึ่งเมื่อสะสมติดต่อกัน
เป็ นเวลานานโดยมิได้ รับการแก้ ไข สภาพปั ญหาและภาวะความเครี ยดในครอบครัวดังกล่าวอาจขยาย
ความรุ นแรงจนกลายเป็ นปั ญหาสังคมต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่ขาดความเข็มแข็ง ขาด
การวางระเบียบวินัยและการปฏิ บัติในครอบครั ว ตลอดจนขาดความสัม พันธ์ ที่ ดีระหว่างสมาชิ กอย่าง
เพียงพอครอบครัวเหล่านันย่
้ อมมิอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบของปั ญหาเหล่านี ้ได้ ซึ่งลิวอิส เอโคเซอร์ .(Lewis
A. Coser.1956)ได้ กล่าวถึงลักษณะความขัดแย้ งระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดสนิทสนมว่า จะมี
ความรุนแรงมากกว่าความขัดแย้ งระหว่างคนแปลกหน้ ากัน เนื่องจากต่างฝ่ ายต่างพยายามเก็บกดไม่แสดง
ความไม่พอใจออกมา และเมื่อเก็บไว้ มากๆ เข้ าความไม่พอใจจะรุนแรงยิ่งขึ ้น ทําให้ ระเบิดออกมา และเมื่อ
ถึงวันนันสาเหตุ
้
ของความขัดแย้ งอาจขยายความรุนแรงครอบคลุมถึงปั จจัยอื่นๆ ด้ วย (ปาริ ชาติ สุขมุ .2531)
นอกจากนี แ้ ล้ ว ลักษณะของครอบครั วบางประการยังเป็ นสาเหตุส นับสนุน ให้ ส มาชิกในครอบครั วเกิ ด
ปั ญหาขัดแย้ งและไม่เข้ าอกเข้ าใจกัน (เหมวรรณ เหมะนัค.2533; อ้ างอิงจาก Gelles and Straus.1979)คู่
สมรสส่วนใหญ่มีความขัดแย้ งกันนานๆครัง้ ซึ่งครอบครัวที่มีความขัดแย้ งไม่ได้ เป็ นครอบครัวที่มีปัญหาแต่
อย่างใด เพราะความขัดแย้ งเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดได้ ในทุกๆความสัมพันธ์ คู่สมรสควรจะยอมรับ และทํ า
ความเข้ าใจว่าความขัดแย้ งไม่ใช่สิ่งเลวร้ ายที่ยอมให้ เกิดขึ ้นไม่ได้ และความขัดแย้ งย่อมสามารถแก้ ไขได้
โดยความร่ วมมื อกัน ของคู่สมรส (จัส มิน สุวรรณชีพ .2544) โดยมี งานวิจัยของ แกลวินและบรอมเมล
(Galvin; &Brommel.1986) พบว่า ทังคู
้ ส่ มรสที่มีความสุขและคูส่ มรสที่ไม่มีความสุขในชีวิตสมรสต่างก็มี
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ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสไม่แตกต่างกัน แต่คทู่ ี่ประสบความสําเร็ จในชีวิตสมรสจะสามารถรับมือกับความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นและนํามาใช้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ให้ ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ มาร์ คแมน (อุมา
พร ตรังคสมบัติ. ม.ป.ป.; อ้ างอิงจาก Markman. 1981) ที่พบว่า ตัวพยากรณ์ถึงความพึงพอใจและ
ความสําเร็จในชีวิตคูท่ ี่ดีที่สดุ คือ ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ ง หรื อกล่าวได้ ว่า ชีวิตสมรสจะ
ประสบความสําเร็ จได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความขัดแย้ ง แต่เป็ นเพราะคูส่ มรสสามารถจัดการกับความขัดแย้ งได้
ดีตา่ งหาก
ปั จจัยสํ าคัญ ประการหนึ่งที่ จะช่วยให้ ครอบครั วทําหน้ าที่ไ ด้ เป็ นอย่างดี คือ การสื่อสารกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยจัดการกับปั ญหาความเครี ยดที่เกิดในครอบครัว ไม่ให้ รุนแรงจนกลายเป็ น
ปั ญหาวิกฤติต่อไป ซึ่งครอบครัวที่มีทกั ษะการสื่อสารที่ดีจะมีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการบอกเล่า
ความรู้ สึก และความต้ องการต่อกัน ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันจะมีมากขึน้ (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2545)ดัง
นันเองการที
้
่ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นมักเริ่ มต้ นจากการขาดทักษะในการสื่อสารของคูส่ มรส การจัดการความ
ขัดแย้ ง จึงเป็ นสิ่งสํ าคัญที่ ค่สู มรสต้ องนํ ามาใช้ เพื่อให้ ครอบครัวดําเนินต่อไปได้ และวิธีที่จะจัดการความ
ขัดแย้ งต่างๆให้ ลดน้ อยลงหรื อหมดไปได้ คือการมีทกั ษะมีการสื่อสารระหว่างคูส่ มรสที่ดีหากมีการสื่อสาร
ระหว่างคู่สมรสอย่างมีประสิทธิภาพแล้ วนัน้ จะก่อให้ เกิดสัมพันธภาพดีในครอบครัว รักษาความสัมพันธ์
ระหว่างกันไว้ อย่างแนบแน่นระหว่างสามีกบั ภรรยาจะทําให้ คสู่ มรสมีวิธีจดั การกับปั ญหาได้ อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อมและสังคม จนเกิดความสงบสุขในครอบครัว
สําหรับการศึกษาวิจยั เกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ นันยั
้ งพบไม่
มากนักส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาวิจยั ในลักษณะของการสํารวจสถานการณ์ครอบครัวไทยและการศึกษาถึง
สาเหตุที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งในครอบครัวโดยมีทงการศึ
ั้
กษาในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในส่วนของ
การศึกษาในเชิงคุณภาพในลักษณะของกรณีศกึ ษานันนั
้ นส่
้ วนใหญ่เป็ นการหยิบยกเพียงบางประเด็นมา
ศึกษาเช่นความขัดแย้ งภายในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวเป็ นต้ นส่วนในเชิงปริ มาณเป็ นการศึกษา
ในเชิงสํารวจและเชิง สหสัม พันธ์ ร ะหว่างตัวแปรความขัดแย้ ง กับตัวแปรอื่ นๆและความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคลกับตัวแปรอื่นๆโดยเฉพาะกับตัวแปรทางชีวสังคมเช่นเพศอายุอาชีพประเภทของครอบครัวเป็ นต้ นซึ่ง
ทําให้ ผ้ ูวิจัยเห็นช่องว่างของความรู้ ทัง้ ในด้ านของเนือ้ หาหรื อประเด็นที่ทําการศึกษาและในด้ านของวิ ธี
วิทยาการวิจยั ที่ยงั ขาดการนําเสนอมุมมองในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้ นการทําความเข้ าใจและอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ ของครอบครัวไทยทังในด้
้ านของความขัดแย้ งและความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัวโดยอาศัย
แนวคิดทังทางจิ
้
ตวิทยาสังคมวิทยาและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องในการศึกษาอย่างเป็ นองค์รวมเพื่อให้ เข้ าใจ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ทว่าในปั จจุบันประชากรที่ กําลัง จะมี ครอบครั วหรื อเริ่ ม แต่ง งานมีครอบครั ว มี สถานะเป็ น สามี
ภรรยาแล้ ว คือ คนในยุคของคนรุ่นเจเนอเรชัน่ วาย (Y Generation หรื อ Gen-Y หรื อ Why Generation หรื อ
Net Generation) ซึ่งเป็ นผู้ที่เกิดในช่วงค.ศ. 1980 หรื อ พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมาปั จจุบนั มีจํานวนสัดส่วน 1
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ใน 4 ของประชากรทังโลก
้ สําหรับประเทศไทยมี จํานวน “ประชากรเจนวาย”18 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
27 ของประชากรทังประเทศ
้
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ.2558) โดยคนเจนเนอเรชัน่
วาย จะเป็ นคนที่เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้ อมทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมืองรวมทังเทคโนโลยี
้
ที่ก้าวหน้ ามีบุคลิกลักษณะตามสมัยนิยมมีความเก่งกล้ าในการแสดงออกและ
กล้ าคิด (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ. 2552) ดังนันคนเจนเนอเรชั
้
น่ วายที่เติบโตในยุคสมัยนี ้ที่ผ้ คู นติดต่อสื่อสารกันได้
รวดเร็ ว อุปกรณ์ เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถื อกลายเป็ นปั จจัยสําคัญ รู ปแบบวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจึงทําให้ การ
สื่อสารของผู้คนก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนในเจนเนอเรชัน่ นี ้ นอกจากนี ้กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายเชื่อว่าการ
ประสบความสําเร็ จในชีวิตจะเกิดขึ ้นต้ องทํางานหนักทําให้ มีการแต่งงานช้ าลงจะสังเกตได้ ว่าคนเจนเนอ
เรชัน่ วายน้ อยมากที่แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี และหากมีแฟนแล้ วแฟนเป็ นอุปสรรคกับงานพวกเขาจะเลิกกับ
แฟนและเลือกงาน (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร. 2553)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่า ความโดดเด่นของความเป็ นคนเจนเนอเรชัน่ วาย คือ การที่พวกเขา
เกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้ อม
ทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองรวมทังเทคโนโลยี
้
ที่ก้าวหน้ าเป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ มเข้ าสู่วยั ทํางานมีลกั ษณะนิสยั
ชอบแสดงออกมีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข เจนเนอเรชัน่ วายเป็ นคน
ทัน สมัยไม่ตกยุคและมักเบื่อง่าย เป็ น กลุ่ม คนที่ ทัน โลกทัน เทคโนโลยีส ามารถใช้ อุปกรณ์ และเครื่ องมื อ
ทันสมัย อาทิ ไอโฟน ไอพอด โน๊ ตบุ๊ก และกล้ องดิจิตอลได้ คล่องแคล่ว คนกลุ่มนีจ้ ึงมีบุคลิกลักษณะด้ าน
หนึง่ ที่คอ่ นข้ างหวือหวาตามสมัยนิยมพ่วงติดมากับความเก่งกล้ าในการแสดงออกและกล้ าที่จะคิด นับเป็ น
ประชากรที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็ นตัวของตัวเอง ในด้ านการสื่อสารที่คนเจนเนอเรชัน่ นี ้ ชอบที่
จะสื่ อ สารด้ วยความรวดเร็ ว การมี พ ฤติ ก รรมเสพสื่ อ ทุ ก อย่ า งผ่ า นหน้ าจอนั น้ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบกับความต้ องการความก้ าวหน้ าและประสบความสําเร็ จ ทําให้ คนเจนเนอเรชัน่ นี ้
สมรสช้ าลง แต่พ บว่าอัตราการหย่าร้ างสูง ขึน้ ประชากรเจเนอเรชั่นวายจึง ได้ รับความสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะจากกลุ่มนักวิชาการด้ านทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็ นกลุ่มประชากรเป็ นวัยเจริ ญพันธุ์ที่ส่วน
หนึ่ง กํ าลัง เข้ าสู่ตลาดแรงงานและอี กส่ว นหนึ่ง กํ าลัง อยู่ระหว่างการศึกษา สิ่ง เหล่านี ส้ ะท้ อนให้ เ ห็น ว่า
ประชากรกลุ่มนี ค้ วรค่าแก่การศึกษา คือ กลุ่มคนที่ มีการสื่อสารในชี วิตประจําวันที่เปลี่ยนไปจากคนรุ่ น
ก่อนๆ มีบคุ ลิกลักษณะในแบบของตนที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม การศึกษาและงานวิจยั ที่ผ่านๆ มาในด้ านที่
ส่งผลต่อคู่สมรสนัน้ ยังไม่ได้ ครอบคลุมและยังไม่พบการศึกษาประชากรที่จะเริ่ มสร้ างครอบครัวใช้ ชีวิต
สมรสในกลุม่ เจนเนอเรชัน่ วายเหล่านี ้
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ เห็นช่องว่างของความรู้ ทงั ้ ในด้ านของเนื ้อหาหรื อประเด็นที่
ทําการศึกษาและในด้ านของวิธีวิทยาการวิจยั ที่ใช้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาโดยเริ่ มจากคูส่ มรสหรื อ
สามีภรรยาถือเป็ นบุคคลสําคัญที่จะขับเคลื่อนครอบครัวไปสู่สงั คม การสร้ างสัมพันธภาพ อันดีระหว่างคู่
สมรสโดยลดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคูส่ มรส จะก่อให้ เกิดผลต่อพัฒนาการด้ านจิตใจ และพฤติกรรมของ
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สมาชิ กในครอบครัว ตลอดจนการนํ าเสนอรู ปแบบในการลดความขัดแย้ งระหว่างคู่ส มรส ด้ วยการใช้
องค์ประกอบด้ านการติดต่อสื่อสารที่ควรให้ ความสนใจต่อการเสริมสร้ างซึง่ จะเห็นได้ ว่าจากงานวิจยั ที่กล่าว
มาข้ างต้ น พบว่าการศึกษาในลักษณะของการร่วมมือกัน เพื่อให้ เกิดผลในเชิงปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมนันยั
้ งมี
ไม่มากนัก และที่สําคัญงานที่ มุ่งค้ นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ ส่งผลต่อสถานการณ์ ความขัดแย้ งของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย พร้ อมทังค้
้ นหารู ปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ค่สู มรสเจนเนอ
เรชัน่ วายตลอดจนเพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพของหลักสูตรด้ วยการเรี ยนรู้ ร่วมกันเพื่อสร้ างคู่หลักสูตร
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายซึง่ พบว่ายังไม่มี โดยในงานวิจยั นี ้จะได้
ทังข้
้ อค้ นพบ และหลักสูตรอันเกิดประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทังภาครั
้
ฐภาคเอกชน เจ้ าหน้ าที่ คูส่ มรสตลอดจน
ผู้ที่สนใจ สามารถนําไปใช้ ในการจัดทําหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่หรื อปรับไปใช้ กับ
บุคคลทัว่ ไปได้ อีกด้ วย ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้ จากการทบทวนสถานการณ์และงานวิจยั ต่างๆ ผู้วิจยั จึง
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย แบบวิ ธี ก ารเดี ย วหลายช่ ว ง (MonomethodMultistrand) แบบตามลํ า ดับ ขัน้
(Sequential Design) ตามแนวทางของ เทดดี ้และ ทาชาคโคริ (Teddlie&Tashakkori. 2009) มาใช้ เป็ น
กรอบของการศึกษาในการค้ นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชั่น วาย สัง เคราะห์ รู ปแบบของการสื่ อสารที่ ล ดความขัดแย้ ง ในชี วิต คู่ข องคู่ส มรสเจนเนอเรชั่น วาย
ตลอดจนพัฒนาและศึกษาคุณภาพของหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรส
เจนเนอเรชัน่ วาย
2.คําถามการวิจัย
1) สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
ผ่านมุมมองคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย เป็ นอย่างไร
2) รู ปแบบของการสื่ อสารที่ ลดความขัดแย้ งในชี วิตคู่ค่สู มรสเจนเนอเรชัน่ วายมีอะไร และเป็ น
อย่างไรบ้ าง
3) หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นอย่างไร
3.ความมุ่งหมายของการวิจัย
ผู้วิจยั กําหนดความมุง่ หมายของการวิจยั เป็ น 3ข้ อ ดังนี ้
1) เพื่อทําความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย
2) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
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4.ความสําคัญของการวิจัย
ผู้วิจัยคาดว่าผลการวิจัยจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในด้ านการสร้ างความรู้ ทางวิชาการ และในเชิง
ปฏิบตั ิ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
4.1การสร้ างความรู้ทางวิชาการ
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ที่มีความละเอียดลึกซึ ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
กับการสื่อสารของชีวิตคู่ คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายซึ่งจะทําให้ เข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความ
ขัดแย้ ง วิธีการ ผลที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการสื่อสารที่จะนําไปสู่การช่วยลดความขัดแย้ งของการใช้
ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่จะมีสว่ นสําคัญให้ สถาบันครอบครัวมีความเข้ มแข็งขึ ้น
4.2ในเชิงปฏิบตั ิ
ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ทําให้ ได้ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจน
เนอเรชัน่ วายในมิติต่างๆ ได้ แก่ สถานการณ์ความขัดแย้ งในครอบครัว วิธีการ ขันตอนสํ
้
าหรับคู่สมรสเจน
เนอเรชัน่ วายโดยเป็ นหลักสูตรที่ง่ายต่อการนําไปใช้
5.ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั เลือกใช้ แนวทางของวิธีการวิจยั แบบวิธีการเดียวหลายช่วง (MonomethodMultistrand)
แบบตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางของเทดดี ้และทาชาคโคริ (Teddlie&Tashakkori.
2009) โดยในช่วงที่ 1 ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษา) Case study) มาใช้ เพื่อทําความเข้ าใจ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายรวมทังรู้ ปแบบของการ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย ผ่านมุมมองของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วายจากนัน้
ในช่วงที่ 2 การวิจยั เชิงเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาและศึกษาคุณภาพของหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายหลังจากที่ได้ ถ่ายทอดให้ กบั คูส่ มรส
ผู้วิจยั ได้ จําแนกขอบเขตของการวิจยั ทัง้ 2 ช่วง ออกเป็ น 3 ด้ าน คือ ด้ านวิธีวิทยาการวิจยั ด้ าน
เนื ้อหาและด้ านผู้ให้ ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
5.1.ขอบเขตด้ านวิธีวิทยาการวิจัย
1) การวิจัยช่ วงที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบกรณีศกึ ษา
(Case study) มีจดุ มุง่ หมายเพื่อทําความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ อง
คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย รวมทังรู้ ปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายผ่าน
มุมมองของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เลือกกรณีศกึ ษาโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น information rich case กล่าวคือ เป็ นคูส่ มรส
เจนเนอเรชัน่ วายที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากฐานข้ อมูลประวัติของคูส่ มรส ผล
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คะแนนจากแบบประเมินความขัดแย้ งในครอบครัว รวมถึงได้ รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
จิตวิทยาครอบครัว และพฤติกรรมศาสตร์
2) การวิจัยช่ วงที่ 2เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้ วย
กระบวนการ 2 ขันตอน
้
คือ
2.1) การหาประสิทธิผลของหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ อง
คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายโดยมีวิธีการ ดังนี ้
1) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ในช่วงที่ 1 มาทําการสร้ างเป็ นร่ าง
หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
2) ผู้วิจยั นําร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วายให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา ครอบครั ว และพฤติกรรมศาสตร์ ทําการตรวจสอบ
และให้ ข้อเสนอแนะ
3) ผู้วิจยั ทําการปรับปรุงร่างหลักสูตรตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
4) ผู้วิจัยถ่ายทอดร่ างหลักสูตร ในทุกส่วน ให้ กับ คู่สมรส โดยทําการ
ถ่ายทอดในรูปแบบของการอบรมจํานวน 7 ครัง้ รวมทังให้
้ คสู่ มรสได้ นําหลักสูตรไปปฏิบตั ทิ ี่บ้านอีกด้ วย
2.2) การประเมินการใช้ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชี วิตคู่ของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วายนัน้ ผู้วิจยั นําวิธีการวิจยั เชิงประเมิน ตามแนวทางเชิงคุณภาพและการทบทวนการ
ปฏิบตั หิ ลังการนําไปใช้ ที่บ้าน (After Action Review: AAR)
2.3) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินมาปรับหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเนอเรชัน่ วายให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
5.2.ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กําหนดขอบเขตด้ านเนื ้อหา ของการวิจัยช่วงที่ 1 และ การวิจัยช่วงที่ 2
ดังต่อไปนี ้
5.2.1การวิจัยช่ วงที่ 1เป็ นการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับ
1) การสื่อสารที่ส่งผลต่อความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในชีวิตคู่ ผ่านมุมมองของคู่สมรส
เจนเนอเรชัน่ วายซึ่งมี คณ
ุ ลักษณะตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ได้ แก่ค่สู มรสที่เกิดตังแต่
้ ปีพ.ศ.2523-2533
โดยพิจ ารณาจากฐานข้ อมูล ประวัติของคู่สมรส ผลคะแนนจากแบบประเมินความขัดแย้ งในครอบครั ว
รวมถึงการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2) รู ปแบบของการสื่ อสารที่ ล ดความขัดแย้ งของคู่ส มรสเจนเนอเรชั่นวายผ่าน
มุมมองของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
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5.2.2การวิจัยช่ วงที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ วิธีการ
ตามแนวทางเชิงคุณภาพ ในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูส่ ําหรับคูส่ มรสเจน
เนอเรชัน่ วายประกอบด้ วยประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ในช่วงที่ 1 มาทําการสร้ างเป็ นร่ างหลักสูตรการ
สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วายที่ประกอบด้ วย การพัฒนาความรู้ การ
พัฒนาทักษะ และการพัฒนาเจตคติ ที่ เกี่ ยวกับการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง ในชี วิตคู่ จากนัน้ นําร่ าง
หลักสูตรไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชียวชาญด้ านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านความสัมพันธ์และครอบครัวทําการประเมิน
2) ผู้วิจยั ทําการถ่ายทอดร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ อง
คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายในทุกส่วนให้ กบั คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย โดยทําการถ่ายทอดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการสื่อสาร นอกจากนี ้ก็จะให้ คสู่ มรสได้ นําหลักสูตรไปปฏิบตั ทิ ี่บ้านอีกด้ วย
3) การประเมินผล ด้ วยรูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนน
จากแบบประเมินความขัดแย้ งก่อนและหลังเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตร และผ่านเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story
telling) หลังการนําร่างหลักสูตรไปปฏิบตั ทิ ี่บ้านของคูส่ มรส

5.3 ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล
5.3.1 การวิจัยช่ วงที่ 1
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 1ได้ แก่ค่สู มรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย จํานวน 4คู่ ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.) กลุม่ คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
1.1) ผ่านการทํ าแบบประเมินความขัดแย้ ง ได้ คะแนนในระดับสูง และ
สัมภาษณ์เบื ้องต้ นจากผู้วิจยั แล้ วพบว่า เป็ นคูส่ มรสที่เคยผ่านสถานการณ์ขดั แย้ ง
1.2) เป็ นคูส่ มรสที่ได้ รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (นักจิตวิทยาครอบครัว
นักพฤติกรรมศาสตร์ ) ที่ มี ประสบการณ์ ก ารวิจัย หรื อประสบการณ์ ก ารสอนในเรื่ องคู่ส มรสหรื อ เรื่ อ ง
จิตวิทยาครอบครัว เรื่ องความขัดแย้ งในครอบครัว
5.3.2การวิจัยช่ วงที่ 2
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2กลุม่ คือ
1) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจากการวิจยั ในช่วงที่ 1
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2) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายที่สมัครใจเข้ าร่วมโดยผ่านเกณฑ์การเป็ นคูส่ มรสเจน
เนอเรชัน่ วายที่ทงสามี
ั ้ และภรรยาเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2533 และมีคณ
ุ ลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ
คนเจนเนอเรชัน่ วาย โดยการติดตามการประกาศการเข้ าร่วมหลักสูตรผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและใช้ การ
ร่ วมสมัครโดยติดต่อสื่อสารกับนักวิจยั ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านัน้ ผ่านการทําแบบประเมินความขัดแย้ ง
และสัมภาษณ์เบื ้องต้ นจากผู้วิจยั แล้ วพบว่า เป็ นคูส่ มรสที่เคยผ่านสถานการณ์ขดั แย้ ง
โดยสรุปได้ ดงั ตาราง1 ดังนี ้
ตาราง 1 ขอบเขตการวิจยั
ความมุง่ หมายของการวิจยั
วิธีการศึกษา
ข้ อ 1 และ ข้ อ 2
การวิจยั เชิงคุณภาพ
(การวิจยั ช่วงที่ 1)
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth-interview)
- การเล่าเรื่ อง
(Story telling)
ข้ อ 3
การวิจยั เชิงคุณภาพ
(การวิจยั ช่วงที่ 2)
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth-interview)
- วิธีการวิจยั เชิงประเมิน
ตามแนวทางเชิง
คุณภาพ
- การทบทวนการปฏิบตั ิ
หลังการนําไปใช้ ที่บ้าน
(After Action Review:
AAR)

ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1.คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย

1.คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
ที่ เ ป็ นผู้ ให้ ข้ อมู ล จากการ
วิจยั ในช่วงที่ 1
2.คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
ที่สมัครใจเข้ าร่ วมโดยผ่าน
เกณฑ์ตา่ งๆ

6. การเชื่อมโยงผลการวิจัยแต่ ละช่ วง
ผลจากการค้ นหาสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่
วายผ่านมุมมองของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย รวมทัง้ ข้ อมูลที่เกี่ ยวกับรู ปแบบของการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานครผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ มาใช้ เป็ นข้ อมูล
สําหรับการสร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วายในการวิจยั
ช่วงที่ 2 ต่อไป
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7.นิยามศัพท์ เฉพาะ
การสื่อสารของคุ่สมรส หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างคูส่ มรสที่มีการสื่อ
ความหมาย ความรู้ สึกนึกคิด ความต้ องการ ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ ายทัง้ ในเชิงวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา
ความขัดแย้ งในชีวิตคู่ หมายถึง ความไม่เห็นพ้ องต้ องกันของคูส่ มรส โดยแสดงออกได้ จากความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การทะเลาะเบาะแว้ ง ความไม่พอใจของแต่ละฝ่ ายในคูส่ มรส
การสื่ อ สารที่ ทํา ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ในชี วิ ต คู่ ห มายถึ ง การกระทํ า หรื อ การแสดงออกซึ่ ง
สัญลักษณ์ ใดๆ เพื่ อสื่ อความหมาย ทัง้ ในเชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งก่อให้ เกิดกระบวนการทาง
ความคิด หรื อความรู้สกึ หรื อการแสดงออกที่ไม่เห็นพ้ องต้ องกันของคูส่ มรส
การสื่อสารที่ลดความขั ดแย้ งในชีวิตคู่ หมายถึง การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์
ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ทังในเชิ
้
งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยมุ่งที่จะแก้ ไขหรื อบรรเทาความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นและรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อนั ดีของคูส่ มรส ตลอดจนให้ ชีวิตสมรส ตลอดจนให้ ชีวิตสมรสดําเนิน
ต่อไปได้
รู ปแบบการสื่ อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชี วิตคู่ของคุ่สมรสเจนเนอเรชั่ นวาย หมายถึง
การสื่อสารที่เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดข้ อความหรื อ การกระทําของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสอง
้
ฝ่ ายผ่านช่องทางคือการใช้ วิธีพูด การใช้ ภาษากาย ผ่านการเผชิญ หน้ าของคู่สมรสทัง้ สองฝ่ าย การใช้
ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยี คือ การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์มือถือการส่งข้ อความผ่านLine
ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ด้ วยการใช้ คําพูดหรื อข้ อความต่างๆ ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย รู้สึกไม่พอใจ
จนเกิ ดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสขึน้ มาได้ โดยเมื่ อเกิ ดความขัดแย้ งขึน้ แล้ วมี วิธี การสื่อสารในหลาย
รู ปแบบที่ลดความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารที่เกิดขึ ้น โดยผลที่เกิดขึ ้นทําให้ ความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วายลดลง
คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง ชายและหญิงที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2533 ที่ได้ ตกลงใช้
ชีวิตคูร่ ่ วมกันฉันท์สามีหรื อภรรยา มีความผูกพันกันทางด้ านจิตใจและด้ านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ ทาง
พฤตินยั ใช้ ชีวิตร่ วมกันเป็ นครอบครัวโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อตามจารี ตประเพณี หรื อตามพฤตินยั ใน
ฐานะของคู่สมรส โดยทังสามี
้ และภรรยามี คณ
ุ ลักษณะของความเป็ นคนเจนเนอเรชัน่ วายที่บุคลิกภาพมี
ความมัน่ ใจในตัวเอง ต้ องการความก้ าวหน้ าในชีวิต มีความต้ องการใช้ เวลาสําหรับชีวิตส่วนตัวที่ต้องใช้
เวลากับเพื่อน (โซเชียลมีเดีย และเพื่อนที่พบปะพูดคุยกันจริ งๆ) และคูร่ ักด้ วย มีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ ว
ทันใจด้ วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ การเสพสื่อต่างๆผ่านหน้ าจอมือถือจน
มือถือกลายเป็ นปั จจัยสําคัญในชีวิตประจําวันที่ขาดไม่ได้
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หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง
แผนประสบการณ์การเรี ยนที่เป็ นเอกสารและโครงการของการศึกษาที่วางแผนไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนอันได้ แก่คู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วายได้ ศกึ ษาได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ทงหมดโดยแผนงานมี
ั้
จดุ หมายที่ม่งุ เสริ มสร้ าง
ความรู้ เจตคติและทักษะในด้ านการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ให้ แก่ค่สู มรสเจนเนอเรชัน่ วาย มี
โครงสร้ างที่ประกอบไปด้ วยแนวคิดสําคัญวัตถุประสงค์ระยะเวลาเครื่ องมือและอุปกรณ์วิธีดําเนินการและ
การประเมินผลมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ค่สู มรสมีการสื่อสารระหว่างกันที่ดีขึ ้น อันได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยความเงียบ การสื่อสารการฟั ง เพื่อลดสาเหตุของความ
ขัดแย้ งอันได้ แก่ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร การสื่อสารด้ วยความเห็นต่างและ
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ ตลอดจนเพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีและลดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ที่อาจ
ทําให้ เกิดเป็ นความขัดแย้ งที่นําไปสูก่ ารหย่าร้ างในที่สดุ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในบทนี ้เป็ นการนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา
ผู้วิจยั นําเสนอตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกลุม่ เจนเนอเรชัน่ วาย
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
ส่วนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ งในคูส่ มรส
ส่วนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ อง
4.1 ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
4.2 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ทางสังคม
ส่วนที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ส่วนที่ 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ส่วนที่ 7 วิธีการวิจยั แบบวิธีการเดียวหลายช่วง แบบตามลําดับขัน้
ส่วนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ส่ วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย(Generation Y)
ยุค (Generation) เป็ นคําที่ใช้ ระบุ ช่วงอายุของคน เช่น อาจกล่าวเป็ น 2 ยุคได้ แก่เรี ยกว่า คนยุค
ใหม่ และคนยุคเก่า การแบ่งยุคมักแบ่งโดยอาศัยช่วงปี ที่เกิด คนที่เกิดในช่วงปี เดียวกันจะเรี ยกว่าเป็ นคนใน
ยุคเดียวกัน ตัวอย่างของการแบ่งยุค ได้ แก่
1) ยุคเบบี ้บูม (Baby Boomers) ที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1946-1963 ซึ่งเป็ นยุคหลังสงครามโลกครัง้ ที่
สองเป็ นยุคที่มีเด็กเกิดมาก คนในยุคนี ้ เป็ นคนที่มีลกั ษณะแบบอนุรักษ์ นิยม ชื่นชอบประเพณีที่ดีงาม ความ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ยึดมัน่ ศีลธรรมอันดี ชื่นชอบและเคารพสถาบันของสังคม
2) ยุคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (X Generation หรื อ Gen-X) ซึ่งเป็ นผู้ที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1964 – 1986 คน
กลุ่มนีม้ ีความเชื่ อมั่นในตัวเองสูง แสวงหาอานาจด้ วยตนเอง ทางานแบบเบ็ดเสร็ จด้ วยตนเองหรื อเป็ น
เจ้ าของเอง ชอบทําอะไรง่ายๆ ไม่ต้องเป็ นทางการ ชอบพูดคุยสนทนาแบบผู้ใหญ่ ไขว่คว้ าหาความมัน่ คง
ทางอารมณ์ความรู้ สึก รู้ รอบ ใฝ่ ศึกษาหาความรู้ สัง่ สมบทเรี ยนประสบการณ์ใส่ตน กลุ่มนี ้อาจเป็ นเป็ น 2
ช่วงย่อยคือ Early Xers (1964-1976) และ late Xers (1977-1986)
3) ยุคของคนรุ่นเจเนอเรชัน่ วาย (Y Generation หรื อ Gen-Y หรื อ Why Generation หรื อ Net
Generation) และยังมีชื่ออื่น ได้ แก่ มิลิเนียนเจเนอเรชัน, เน็ทเจเนอเรชัน, หรื อ แอคโคบูมเมอร์ (ลูกของ
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รุ่นเบบี ้บูมเมอร์ ) ซึง่ เป็ นผู้ที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1980 หรื อ พ.ศ. 2523 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั มีจํานวนสัดส่วน 1 ใน
4 ของประชากรทังโลก
้ สําหรับประเทศไทยมี "ประชากรเจนวาย" จํานวน 18 ล้ านคน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 27
ของประชากรทังประเทศ
้
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ. 2558)
4) ปั จ จุบัน เข้ า สู่ค นรุ่ น เจเนอเรชั่น ซี (Generation C หรื อ Gen-C ย่อ มาจากคํ าว่า
Connectedness) ซึ่งบริ ษัทวิจยั ข้ อมูลด้ านการตลาด “นีลเส็น” (Nielsen) นิยามกลุ่มลักษณะประชากร
กลุ่มใหม่ โดยไม่ใช้ หลักอ้ างอิงตามช่วง พ.ศ. เกิดอีกต่อไป แต่นิยามตามอัตราความกระตือรื อร้ นของการ
เป็ นคนในยุคดิจิทลั สภาพแวดล้ อมทางด้ านอิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เริ่ ม
ตังแต่
้ การที่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทําให้ มีอานาจทางด้ านข้ อมูลมากขึ ้น สามารถรับรู้และค้ นหาข่าวสาร
ข้ อมูลได้ ทนั ท่วงที และไร้ ขอบเขตจํากัด มีความรู้ ฉลาดขึ ้น ส่งผลให้ มีความต้ องการที่ซบั ซ้ อนหลากหลาย
และยากที่จะตอบสนองมากขึ ้น นอกจากพลังที่มากขึ ้นในเชิงข้ อมูลแล้ ว คนเจเนอเรชัน่ ซี ยังมีพลังที่เกิด
จากความคิดสร้ างสรรค์ที่เปี่ ยมล้ น และถูกผลักดันสนับสนุนให้ มีการแสดงออกได้ ด้ วยเครื่ องมืออุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย มี ความกล้ าจะแสดงออก และมี ช่องทางจะแสดงออกถึง ความสามารถ และ
ความคิดของตนเอง และมีความกระตือรื อร้ นที่จะเข้ าไปมีส่วนร่วมสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่มีความถนัด (พสุ
เดชะริ นทร์ . 2548)
ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษาคูส่ มรสที่อยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย โดยมีรายละเอียดที่
สําคัญ ดังนี ้
1.1 ความหมายของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย(Generation Y)
ตามที่ Strauss และ Howe (2000) นิยามไว้ ซึ่งมีระยะห่างของอันตรภาคชันทั
้ งสิ
้ ้น 22 ปี โดยได้
แบ่งออกเป็ น 4 ช่วงๆ ละ 5 ปี ทําให้ ได้ ประชากรเจเนอเรชัน่ วาย กลุ่มแรกจึงเป็ นผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 25232528 ขณะนี ้มีอายุระหว่าง32-37ปี กลุ่มที่สองเป็ นผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2529-2534 ขณะนี ้มีอายุระหว่าง
26-31 ปี กลุ่มที่สามเป็ นผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2533-2540 ขณะนี ้มีอายุระหว่าง 20-27 ปี และกลุ่มที่สี่เป็ นผู้
เกิดระหว่าง พ.ศ. 2541 -2546 ขณะนี ้มีอายุระหว่าง 14-19 ปี
หากจํ าแนกตามปี พ .ศ.ที่ เกิ ดนัน้ พบว่าอุทิส ศิริวรรณ (2555) กล่าวว่า กลุ่ม เจนเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2533 ซึ่งคนเจนเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่ รักง่าย
หน่ายเร็ ว สมาธิ สัน้ กล้ าแสดงออก หวือหวา ทันแฟชั่นทันโลก ทันเหตุการณ์ เกาะติดเทคโนโลยีใกล้ ชิด
ต้ องการประสบความสาเร็ จแบบเป็ นตัวของตัวเอง และ ไม่ต้องการเป็ นเจ้ าคนนายคน แต่ต้องการทํางาน
แบบเป็ นนายตัวเอง ไม่ชอบให้ ใครสัง่ ไม่ชอบให้ ใครบังคับ ข่มขู่ หรื อ ควบคุม
ในขณะที่รอน (รัชฎา อสิสนธิสกุล; และ อ้ อยอุมา รุ่งเรื อง. 2548; อ้ างอิงจาก Ron.n.d.)กล่าวว่า เจ
เนอเรชั่นวาย หมายถึง คนที่ เกิ ดระหว่าง พ.ศ. 2524 – 2544 มีทักษะด้ านกี ฬา คาราเต้ เข้ าค่าย
คอมพิวเตอร์ และกิจกรรมต่างๆ มี ทศั นะคติและมุม มองใหม่ๆ ต่อเรื่ องเพศ สถานที่ เวลา และระยะทาง
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อย่า งง่ า ยๆ สงสัย เรื่ อ งเกี่ ย วกับ การแบ่ ง แยกเชื อ้ ชาติ และเพศ ตามแนวคิ ด เดิ ม มี เ พื่ อ นสนทนาทาง
อินเตอร์ เน็ต ซึง่ สามารถติดต่อเวลาใดก็ได้ อปุ สรรคด้ านเวลาและสถานที่ไม่มีอิทธิพลต่อคนรุ่นนี ้ มีความเต็ม
ใจทํางานและเรี ยนรู้ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง มุง่ ผลสัมฤทธิ์
รอบบินส์ (รัชฎา อสิสนธิสกุล; และ อ้ อยอุมา รุ่งเรื อง. 2548; อ้ างอิงจาก Robbins.n.d.) กล่าวว่า
เจนเนอเรชั่น วาย คือ กลุ่ม คนที่ เพิ่ง เริ่ ม เข้ าสู่การทํางาน คนรุ่ น นีเ้ ติบโตในยุคเศรษฐกิ จ เฟื่ องฟู มี ความ
คาดหวังสูง เชื่ อมัน่ ในตนเองและมัน่ ใจในความสามารถที่จะประสบความสาเร็ จด้ วยตนเอง ไม่เคยหยุด
ค้ นหางานตามอุดมคติ ไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงงานบ่อยเป็ นเรื่ องผิดและมองหาสิ่งสําคัญในงานอยู่เสมอ
พอใจกับการเปลี่ยนแปลง เป็ นคนรุ่นแรกที่ยอมรับการใช้ เทคโนโลยีอย่างเต็มใจ ให้ ความสนใจอย่างมากต่อ
เงิน แสวงหาความสําเร็ จด้ านการเงิน ชอบการทํางานเป็ นทีม และ พึ่งพาตนเองได้ สงู มีคา่ นิยมต่ออิสรภาพ
และชีวิตที่สะดวกสบาย
เชสเตอร์ (รัชฎา อสิสนธิสกุล; และ อ้ อยอุมา รุ่งเรื อง. 2548; อ้ างอิงจาก Chester.n.d.)ได้ ให้ คํา
นิยามไว้ วา่ เจนเนอเรชัน่ วาย คือ กลุ่มคนที่มีความสามารถในการปรับตัว มีความคิดสร้ างสรรค์ คุ้นเคยกับ
เทคโนโลยี ยืดหยุน่ ชาญฉลาดและยึดมัน่ ในขณะเดียวกันมีลกั ษณะที่ไม่อดทน ไม่เคารพนับถือ มีแรงจูงใจ
ด้ านภาพลักษณ์ ตรงไปตรงมาและช่างสงสัย
ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ (2552) กล่าวว่า คนเจนเนอเรชัน่ วายจะมีอายุระหว่าง 10-32 ปี เป็ นคนที่เติบโตมา
ในยุคของการเปลี่ ย นแปลงอย่า งมากของสภาพแวดล้ อ มทางสัง คม เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง รวมทัง้
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ า มีบคุ ลิกลักษณะตามสมัยนิยม มีความเก่งกล้ าในการแสดงออก และกล้ าคิด
ศันธยา สิทธิสมวงศ์ (2551) กล่าวว่า กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายเป็ นกลุ่มคนที่เกิดไม่เกินปี พ.ศ.
2521 คนกลุ่มนี ้เป็ นคนที่เพิ่ง จะจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ ปริ ญญาโท และกาลังเริ่ ม ก้ าวเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายต้ องการอิส ระ มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง กล้ าแสดงออกทาง
ความคิด การพูด การแต่ง กาย เคารพคนอื่ น ที่ ตัวตน ไม่ใ ช่ความอาวุโส มี ความอดทนตํ่ า ชอบท้ าทาย
กฎระเบียบ มีความทะเยอทะยาน ต้ องการประสบความสําเร็ จในระยะเวลาอันสัน้ คุ้นเคยกับเทคโนโลยี
ชอบการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรื อร้ น มองโลกในแง่ดี และมีไอเดียชอบคิดอะไรนอกกรอบ ให้ ความ
สนใจและรักษาสุขภาพ เนื่องจากเขาได้ รับการเลี ้ยงดูที่พยายามให้ เขามีความมัน่ ใจในตัวเองและพยายาม
ค้ นคว้ าหาคําตอบด้ วยตนเอง พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายนี ้ ต้ องการความสมดุลระหว่างงานและชีวิต
มาก (Work-Life Balance) ถ้ ารู้สึกว่างานที่ทําอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เขาแสวงหา ไม่เหมาะกับการดํารงชีวิตของเขา
เขาก็พร้ อมที่จะลาออก
ฉัตรนภา ติละกุล (2555) กล่าวว่า กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่ เกิด
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2533 ซึ่งมีอายุระหว่าง 27-37ปี เป็ นกลุ่มคนที่ โตมาพร้ อมกับคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยี เป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ ม เข้ าสู่วยั ทํางาน มีลกั ษณะนิสยั ชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่
ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนกลุ่มนี ้ต้ องการความชัดเจนในการทํางานว่าสิ่งที่ทํามีผลต่อตนเอง
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และต่อหน่ วยงานอย่างไร อี กทัง้ ยัง มี ความสามารถในการทางานที่ เ กี่ ยวกับการติด ต่อสื่ อสาร และยัง
สามารถทํางานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน
โดยสรุ ป กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 2533 เป็ นคนที่เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้ อมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง รวมทังเทคโนโลยี
้
ที่ก้าวหน้ า คนกลุ่มนี ้เติบโตขึ ้นมาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและมีคา่ นิยมที่
แตกต่างกันระหว่างรุ่ นปู่ ย่าตายายกับรุ่ นพ่อแม่ของพวกเขา โดยรับเอาความเจริ ญรุ ดหน้ าของเทคโนโลยี
และอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาแทรกอยู่ในการดํารงชีวิตประจําวัน มีอปุ นิสยั บุคลิกภาพที่โดดเด่น เป็ นคนรุ่นแรกที่
ยอมรับการใช้ เทคโนโลยีอย่างเต็มใจ ให้ ความสนใจอย่างมากต่อเงิน แสวงหาความสําเร็ จด้ านการเงิน มี
ค่านิยมต่ออิสรภาพและชีวิตที่สะดวกสบายมีบคุ ลิกลักษณะตามสมัยนิยม มีความเก่งกล้ าในการแสดงออก
และกล้ าคิด
1.2 บุคลิกลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)
เด็กวัยรุ่ นยุคใหม่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง กล้ าแสดงออก ไม่หวัน่ กับคํา
วิจารณ์ ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ ว และชอบเทคโนโลยีเป็ นที่สดุ คนเจนเนอเรชัน่ วายคือประชากรกลุ่มที่
เกิดหลัง Extraordinary Generation หรื อ Generation X (Gen X) พวกเขาเกิดในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบ
สุข และเติบ โตมาในยุค ของการเปลี่ ยนแปลงอย่ างมากของสภาพแวดล้ อ มทางสัง คม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง รวมทัง้ เทคโนโลยี ที่ก้าวหน้ า เป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ มเข้ าสู่วัยทางาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มี
ความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข คนเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นคนทันสมัย ไม่
ตกยุค และมักเบื่อง่าย เป็ นกลุ่มคนที่ทนั โลก ทันเทคโนโลยี สามารถใช้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือทันสมัย อาทิ
ไอโฟน ไอพอด โน๊ ตบุ๊ก และกล้ องดิจิตอลได้ คล่องแคล่ว คนกลุ่มนี ้ จึงมีบคุ ลิกลักษณะด้ านหนึ่งที่คอ่ นข้ าง
หวือหวา ตามสมัยนิยม พ่วงติดมากับความเก่งกล้ าในการแสดงออกและกล้ าที่จะคิด นับเป็ นผู้บริ โภคที่มี
เอกลักษณ์และโดดเด่นมีความเป็ นตัวของ (ชัชวาล. 2553) คนเจนเนอเรชัน่ วายมักหมกมุ่นอยู่กบั ตัวเอง
ติดเพื่อน ชอบทําหลายๆ อย่างพร้ อมกัน เสียงดัง มองโลกในแง่ดี เป็ นกลุ่มประชากรที่นกั การตลาดทัว่ โลก
คาดว่าจะมีอิทธิพลสูงในโลกปั จจุบนั ผู้เชี่ยวชาญการวิจยั ลักษณะของคนแต่ละรุ่นชี ้ว่า คนเจนเนอเรชัน่ วาย
ซึง่ กําลังเข้ าสู่วยั ทางาน นับเป็ นคนวัยทํางานที่ได้ รับการเลี ้ยงดูจากพ่อแม่อย่างดีที่สดุ ในประวัติศาสตร์ ของ
โลก (เสาวนีย์ พิสิฐานุสรณ์. 2550) คนรุ่นวัยนี ้มีศกั ยภาพสูงมากในการเรี ยนรู้ มากกว่าคนรุ่นใดๆ ที่ผ่านมา
คนเจนเนอเรชัน่ วายมีพลังในตัวเองมากและมักคิดนอกกรอบ พวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนวและ
มีความมัน่ ใจในตัวเองค่อนข้ างสูง ความสามารถของคนเจนเนอเรชัน่ วายไม่ว่าจะเป็ นในนวัตกรรมใหม่ๆ
ด้ านต่างๆ ทังเทคโนโลยี
้
คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ล้ วนเป็ นความรู้และทักษะที่จําเป็ นต่อ
การทํางานในโลกยุคไร้ พรมแดน เช่น ในปั จจุบนั ชาวเจนเนอเรชัน่ วายส่วนใหญ่มกั มีความสามารถในการใช้
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่หลากหลาย สามารถเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและพร้ อมพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ (Gang-Y.com. 2553)
ด้ านการศึกษาของคนเจนเนอเรชัน่ วายที่ผ่านมาจะพบว่าพวกเขาได้ รับการศึกษาที่คอ่ นสูง และอยู่
ในสถานศึกษาที่ เปิ ดโอกาสให้ แสดงความคิดเห็นของตัวเองมากขึน้ โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับแนว
ทางการเรี ยนรู้ของ Gen X พวกเขาจะกล้ าแสดงออกในขณะเดียวกันก็รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น คนเจน
เนอเรชัน่ วายสามารถเรี ยนรู้ ได้ ดีกบั คนกลุ่ม Baby Boomers โดยเฉพาะถ้ าความสัมพันธ์ ไม่ได้ เป็ นแบบ
ทางการมากนัก หาก คน Gen B ให้ โอกาสปรึกษาหรื อพูดคุย และให้ คําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ ก็อาจทําให้
การเรี ยนรู้ของคนเจนเนอเรชัน่ วายมีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ (อภิวฒ
ุ ิ พิมลแสงสุริยา. 2553)
ในด้ านการทํางานคนเจนเนอเรชัน่ วายต้ องการความชัดเจนในการทํางานว่าสิ่งที่ทํามีผลต่อตนเอง
และต่อหน่วยงานอย่างไร เป็ นกลุม่ คนที่ต้องการเรี ยนรู้ในประสบการณ์ที่หลากหลาย ต้ องการประสบการณ์
และการเรี ยนรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา (พสุ เดชะริ นทร์ . 2552) พวกเขามีความสามารถในการทํางานหลาย
ด้ านที่เกี่ยวกับการนวัตกรรมใหม่ๆ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออีกหลายประเภท อีกทังยั
้ งมี
ความสามารถในการทํางานหลายๆ อย่างได้ ในเวลาเดียวกัน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
สูง สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ต้ องการทํางานที่มีความก้ าวหน้ า สามารถแสดงความคิดเห็นและ
บริ หารจัดการด้ วยตนเอง ทังในเรื
้ ่ องเวลาและสถานที่ ให้ ความสําคัญต่อสัมพันธภาพที่ดีในการทํางาน (ทิพ
วัลย์ สินนิธิถาวร. 2553) กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นกลุ่มที่นําเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความสะดวกสบาย
ให้ กับตนเอง และด้ วยเทคโนโลยี เขาจึงมองว่า เขาสามารถทํ างานที่ไหน หรื อตอนไหนก็ได้ โดยเมื่อถึ ง
กําหนดเขาก็จะสามารถส่งงานได้ ตามเวลา ดังนันองค์
้ กรที่ต้องการดึงดูดคน คนเจนเนอเรชัน่ วายมาทํางาน
ด้ วย หากสามารถเข้ าใจถึ ง อุป นิ สัย ของพวกเขาจะสามารถดึง ศัก ยภาพต่างๆ เหล่ านี ม้ าใช้ ไ ด้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายเชื่อว่าการประสบความสําเร็ จในชีวิตจะเกิดขึ ้นต้ องทํางานหนัก ทํา
ให้ มีการแต่งงานช้ าลงจะสังเกตได้ วา่ คนเจนเนอเรชัน่ วายน้ อยมากที่แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี และหากมีแฟน
แล้ วแฟนเป็ นอุปสรรคกับงาน พวกเขาจะเลิกกับแฟนและเลือกงาน
คนเจนเนอเรชัน่ วายมีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง ชอบแต่งตัว ต้ องการทํางานในแวดวงแฟชัน่ ใน
องค์กรที่ต้องแต่งตัวไปงานต่างๆ หรื อนอนดึกตื่นสาย ต้ องการองค์กรที่ยืดหยุ่นในเรื่ องเวลา และต้ องการให้
คนมองว่าเขาเป็ นผู้ใหญ่ บางครั ง้ องค์ กรปฏิบตั ิกับคนกลุ่มนีเ้ ป็ นเด็กอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจึงต้ องการ
โอกาสในการพิสูจ น์ ความสามารถตนเอง และต้ องการความสาเร็ จ ในชีวิตอย่างรวดเร็ ว (ผู้จัดการราย
สัปดาห์. 2553) ปั จจัยจูงใจที่สําคัญของคนในเจนเนอเรชัน่ วายอีกประการหนึ่งคือ การทํางานเป็ นทีม คน
เหล่านี ้ไม่ชอบที่จะนัง่ ทํางานอยู่คนเดียวง่ายๆ โดยไม่สุงสิงกับใคร พวกเขาต้ องการที่จะทํางานที่มีโอกาส
พูดคุย สังสรรค์กบั ผู้อื่น และต้ องการสถานที่ทํางานที่มีลกั ษณะเปิ ดโล่งที่เปิ ดโอกาสให้ สร้ างปฏิสมั พันธ์ กับ
เพื่ อนร่ วมงาน คนวัยเจนเนอเรชั่นวายนัน้ อยากจะทํ างานในสถานที่ที่ ส ามารถเข้ าถึง หรื อติดต่อเพื่ อน
ร่วมงานและเจ้ านายได้ สะดวกตลอดเวลา (พสุ เดชะรินทร์ . 2552)
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โดยสรุ ปบุคลิกลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วายหมายถึง กลุ่มคนที่มีบคุ ลิกเฉพาะตัวที่โดดเด่น
เป็ นกลุม่ ที่นําเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความสะดวกสบายให้ กบั ตนเอง ดังนันการติ
้
ดต่อสื่อสารที่รวดเร็ ว ฉับไว
การใช้ อปุ กรณ์สื่อสารที่ทนั สมัยมีความจําเป็ นในชีวิตประจําวันของคนเจนเนอเรชัน่ วายเป็ นอย่างยิ่ง ไม่ว่า
จะเป็ นโทรศัพท์มือถื อ ที่เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีทนั สมัย
อื่นๆ ด้ วยการที่เติบโตมาในยุคโลกไร้ พรมแดน ทําให้ คนกลุ่มนี ้ติดหน้ าจอมากและขาดการสื่อสารทางตรง
ตลอดจนบุคคลิกต่างๆ ที่โดดเด่นในเจนเนอเรชัน่ วายเองทําให้ การสื่อสารในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการ
สื่อสารกับคนใกล้ ตวั ในครอบครัว
การสื่ อ สารระหว่ า งคู่ส มรสของคนเจนเนอเรชั่น วายมี ค วามน่ า สนใจคนกลุ่ม นี เ้ ติ บ โตขึน้ มา
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและมี ค่านิยมที่แตกต่างกันระหว่างรุ่ นปู่ ย่าตายายกับรุ่ นพ่อแม่ของพวกเขา
โดยรับเอาความเจริญรุดหน้ าของเทคโนโลยีและอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาแทรกอยู่ในการดํารงชีวิตประจําวันด้ วย
มีการศึกษาดี มี ลักษณะนิสยั ชอบการแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูกบังคับให้ อยู่ใน
กรอบ ไม่ชอบอยู่ในเงื่ อนไข ชอบเสพข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่หลากหลาย มีอิสระทางความคิด กล้ า
ซักถาม แต่ทว่า คนกลุ่มนี ้จะไม่คอ่ ยอดทนเหมือนคนรุ่ นพ่อแม่ นอกจากนี ้แล้ ว กลุ่มคนเจนเนอเรชัน่ วายจะ
เป็ นคนมองโลกในแง่ดี มีใจช่วยเหลือสังคม รักษาสิ่งแวดล้ อม มีความสัมพันธ์ ที่ดี และแน่นแฟ้นกับพ่อแม่
ในชี วิตประจํ าวันมักจะจัดสรรเวลาให้ ง านและชีวิตส่วนตัวในจุดที่ส มดุลกัน พอหลังเลิกงานอาจไปทํ า
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้ างความสุขให้ กับตัวเอง เช่น ไปเล่นฟิ ตเนส ไปพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง จะไม่ค่อย
หมกมุน่ อยูก่ บั งานเหมือนกับคนรุ่นก่อน รักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัว ดังนัน้ จะ
เห็นว่าประชากรเจนวายต้ องการความยืดหยุน่ ในการทํางาน เพราะต้ องใช้ เวลาสําหรับชีวิตส่วนตัวที่ต้องใช้
เวลากับเพื่อน (โซเชียลมี เดีย และเพื่อนที่พบปะพูดคุยกันจริ งๆ) และคู่รักด้ วย ส่วนเรื่ องความสัมพันธ์
เนื่องจากคนกลุม่ นี ้เชื่อว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตจะเกิดขึ ้นต้ องทํางานหนักทําให้ มีการแต่งงานช้ าลง
ในด้ านการสื่อสารคนกลุ่มนี ้มักใช้ อปุ กรณ์อิเลคโทรนิค และเทคโนโลยีต่างๆ โปรแกรมต่างๆ แอพพลิเคชัน่
การเชื่อมต่ออินเตอร์ เนตในชีวิตประจําวันเพื่อติดต่อสื่อสารกันในชีวิตประจําวัน ทําให้ สามารถติดต่อสื่อสาร
กันได้ ทุกที่ทุกเวลา คนเจนเนอเรชัน่ วายจึงติดมือถือมาก ถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการดํารงชีวิต ตลอดจน
อุปนิสยั ที่ติดการใช้ โทรศัพท์การมีพฤติกรรมติดมือถือทําให้ คนเจนเนอเรชัน่ วายสื่อสารทางตรงต่อหน้ ากัน
น้ อยลงไปด้ วย
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ส่ วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร
คําว่า “การสื่อสาร” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Communication” ซึง่ หมายถึง กระบวนการ
ถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ ายหนึง่ เรี ยกว่า “ผู้สง่ สาร” (Source) ไปยังอีกบุคคลหนึง่ ซึง่ เรี ยกว่า
“ผู้รับสาร” (Receiver) โดยผ่านสาร (Channel) วัตถุประสงค์ที่สําคัญยิ่งของการสื่อสารคือการก่อให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ มีนกั วิชาการหลายท่านให้ ความหมาย
ของการสื่อสารไว้ ในหลายแง่มมุ เช่น จอร์ จ เอ มิลเลอร์ กล่าวว่าเป็ นการถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึง่ ไปยังอีก
ที่หนึง่ จอร์ จ เกิร์บเนอร์ กล่าวว่า เป็ นการแสดงกริยาสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์และระบบสาร วิล
เบอร์ ชแรมส์ กล่าวว่า เป็ นการมีความเข้ าใจร่วมกันต่อเครื่ องหมายที่แสดงข่าวสาร ซึง่ สามารถสรุปให้
เข้ าใจได้ ง่ายๆ คือ การถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารจากบุคคลฝ่ ายหนึง่ ที่เรี ยกว่าผู้สง่ สารไปยังยังบุคคลอีกฝ่ าย
หนึง่ ที่เรี ยกว่าผู้รับสารโดยผ่านช่องทางในการสื่อสาร (พรศักดิ์ ผ่องแผ้ ว. 2526) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญ
คือ ผู้สง่ สาร(Sender) สาร(Message) ช่องทาง(Channel) และตัวผู้รับสาร(Reciever) ซึง่ มักเรี ยกกันว่า
SMCR (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 2542)
ตามองค์ประกอบของการสื่อสาร ทําให้ เห็นว่ามีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสารได้ ดังนันจึ
้ งควรต้ องทําความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างเพื่อช่วยในการวางแผนการ
สื่อสาร โดยสามารถศึกษาได้ จากแบบจําลองการสื่อสารของเบอร์ โลตามหัวข้ อ2.1.2 องค์ประกอบของ
การสื่อสารดังนี ้
2.1.2 องค์ประกอบของการสื่อสาร
จะเห็นได้ ว่าการสื่ อสารของบุคคลมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ (Process) ที่ไม่หยุดนิ่ง มีความ
เปลี่ยนแปลง และมี ความต่อเนื่ องตลอดเวลา ซึ่งสามารถพิจารณาได้ เ สมือนระบบหนึ่งที่ประกอบด้ วย
องค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีหน้ าที่และวัตถุประสงค์ที่ต้องกระทําร่ วมกัน หลักการ
สื่อสารมีปัจจัยพื ้นฐานอยู่4 ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค.เบอร์ โล (David K.Berlo) ได้
พัฒนาทฤษฎีที่ผสู้่งจะส่งสารอย่างไรและผู้รับจะรับ แปลความหมาย และมีการโต้ ตอบกลับสารนันอย่
้ างไร
ทฤษฏีS M C R ซึง่ องค์ประกอบสําคัญของการสื่อสารมีดงั นี ้
องค์ประกอบที่สําคัญของการสื่อสารมี 4 ประการ ดังนี ้
1. ผู้สง่ สาร (Sender) หรื อแหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคลกลุม่ บุคคล หรื อหน่วยงานที่ทําหน้ าที่
ในการส่งสาร หรื อเป็ นแหล่งกําเนิดสาร ที่เป็ นผู้เริ่มต้ นส่งสารด้ วยการแปลสารนันให้
้ อยูใ่ นรูปของ
สัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้ างขึ ้นแทนความคิด ได้ แก่ ภาษาอากัปกิริยาต่างๆ เพื่อส่งสารความคิด ความรู้สกึ
ข่าวสาร ความต้ องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้ วยวิธีการใดๆ หรื อส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม
จะโดยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม เช่น ผู้พดู ผู้เขียน กวี ศิลปิ น นักจัดรายการวิทยุ โฆษก รัฐบาล องค์การ
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สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หน่วยงานของรัฐ บริ ษัท
และสถาบันสื่อมวลชน เป็ นต้ น
คุณสมบัตขิ องผู้สง่ สาร
- เป็ นผู้ที่มีเจตนาแน่ชดั ที่จะให้ ผ้ อู ื่นรับรู้จดุ ประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดงความคิดเห็น หรื อ
วิจารณ์ ฯลฯ
- เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเข้ าใจเนื ้อหาของสารที่ต้องการจะสื่ออกไปเป็ นอย่างดี
- เป็ นผู้ที่มีบคุ ลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิ ดเผยจริ งใจ และมีความรับผิดชอบ
ในฐานะเป็ นผู้สง่ สาร
- เป็ นผู้ที่สามารถเข้ าใจความพร้ อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร
- เป็ นผู้ร้ ูจกั เลือกใช้ กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรื อนําเสนอสาร
2. สาร (Message) หมายถึง เรื่ องราวที่มีความหมาย หรื อสิ่งต่างๆ ที่อาจอยูใ่ นรูปของข้ อมูลความรู้
ความคิด ความต้ องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึง่ ถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ ได้ รับรู้ และแสดงออกมา
โดยอาศัยภาษาหรื อสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถทําให้ เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้ อความที่พดู ข้ อความที่
เขียน บทเพลงที่ร้อง รูปที่วาด เรื่ องราวที่อา่ น และท่าทางที่สื่อความหมาย เป็ นต้ น
- รหัสสาร (Message code) ได้ แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรื อสัญญาณที่มนุษย์ใช้ เพื่อแสดงออกแทน
ความรู้ ความคิด อารมณ์ หรื อความรู้สกึ ต่างๆ
- เนื ้อหาของสาร (Message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ที่ผ้ สู ง่ สาร
ต้ องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนเพื่อความเข้ าใจร่วมกันหรื อโต้ ตอบกัน
- การจัดสาร (Message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื ้อหาของสาร แล้ วนํามาเรี ยบเรี ยงให้
เป็ นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้ ได้ ใจความตามเนื ้อหา ที่ต้องการด้ วยการเลือก ใช้ รหัสสารที่เหมาะสม
3. สื่อหรื อช่องทาง (Media or channel) เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึง่ ในการสื่อสาร
หมายถึง สิ่งที่เป็ นพาหนะของสาร ทําหน้ าที่นําสารจากผู้สง่ สารไปยังผู้รับสาร ผู้สง่ สารต้ องอาศัยสื่อหรื อ
ช่องทางทําหน้ าที่ไปสูผ่ ้ รู ับสารการแบ่งประเภทของสื่อมีหลากหลายแตกต่างกันออกไป ดังนี ้ (สถาบันราช
ภัฎสวนดุสิต, 2542: 6)
ตารางที่ 2 การแบ่งประเภทของสื่อ
เกณฑ์ การแบ่ ง
ประเภทของสื่อ
1. แบ่งตามวิธีการเข้ า สื่อวัจนะ (Verbal)
และถอดรหัส
สื่ออวัจนะ (Nonverbal)

ตัวอย่ าง
คําพูด ตัวเลข
สีหน้ า ท่าทาง นํ ้าเสียง หนังสือพิมพ์
รูปภาพ
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2. แบ่งตามประสาท
การรับรู้

สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็น
สื่อที่รับรู้ด้วยการฟั ง
สื่อที่รับรู้ด้วยการเห็นและการฟั ง
3. แบ่งตามระดับการ สื่อระหว่างบุคคล
สื่อสารหรื อจํานวน สื่อในกลุม่
ผู้รับสาร
สื่อสารมวลชน
4. แบ่งตามยุคสมัย สื่อดังเดิ
้ ม
สื่อร่วมสมัย
สื่ออนาคต
5. แบ่งตามลักษณะ สื่อธรรมชาติ
ของสื่อ
สื่อมนุษย์หรื อสื่อบุคคล
สื่อสิ่งพิมพ์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่อระคน
6. แบ่งตามการใช้
สื่อสําหรับงานทัว่ ไป
งาน
สื่อเฉพาะกิจ
7. แบ่งตามการมีสว่ น สื่อร้ อน
ร่วมของผู้รับสาร สื่อเย็น

นิตยสาร
เทป วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดีทศั น์
โทรศัพท์ จดหมาย
ไมโครโฟน
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
เสียงกลอง ควันไฟ
โทรศัพท์ โทรทัศน์ เคเบิล
วีดีโอเทกซ์
อากาศ แสง เสียง
คนส่งของ ไปรษณีย์ โฆษก หนังสือ
นิตยสาร ใบปลิว
วิทยุ วีดีทศั น์
ศิลาจารึก สื่อพื ้นบ้ าน หนังสือ ใบข่อย
จดหมายเวียน โทรศัพท์
วารสาร จุลสาร วีดีทศั น์
การพูด
การอ่าน

4. ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุม่ บุคคล หรื อมวลชนที่รับเรื่ องราวข่าวสาร จากผู้สง่ สาร
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้สง่ สาร หรื อส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคนอื่นๆ ตาม
จุดมุง่ หมายของผู้สง่ สาร เช่น ผู้เข้ าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุม่ ผู้ฟังการอภิปราย ผู้อา่ นบทความจาก
หนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
หลักในการสื่อสาร
การสื่อสารจะประสบความสําเร็ จตรงตามจุดประสงค์หรื อไม่ผ้ สู ง่ สารควรคํานึงถึงหลักการสื่อสาร
ดังนี ้ (ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี. 2542)
1. ผู้ที่จะสื่อสารให้ ได้ ผลและเกิดประโยชน์ จะต้ องทําความเข้ าใจเรื่ ององค์ประกอบในการสื่อสารและ
ปั จจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ องกับระบบ การรับรู้ การคิด กรเรี ยนรู้ การจํา ซึง่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการสื่อสาร
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2. ผู้ที่จะสื่อสารต้ องคํานึงถึงบริ บทในการสื่อสาร บริบทในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยู่แวดล้ อมที่มี
ส่วนในการกําหนดรู้ความหมายหรื อความเข้ าใจในการสื่อสาร
3. คํานึงกรอบแห่งการอ้ างอิง (Frame of reference) มนุษย์ทกุ คนจะมีพื ้นความรู้ ทักษะ เจตคติ
ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ เรี ยกว่าภูมิหลังแตกต่างกัน ถ้ าคูส่ ื่อสารใดมีกรอบแห่ง การ
อ้ างอิงคล้ ายกัน ใกล้ เคียงกัน จะทําให้ การสื่อสารง่ายขึ ้น
4. การสื่อสารจะมีประสิทธิผล เมื่อผู้สง่ สารส่งสารกันอย่างมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ผ่านสื่อหรื อช่องทาง
ที่เหมาะสมถึงผู้รับสารที่มีทกั ษะในการสื่อสารและมีวตั ถุประสงค์สอดคล้ องกัน
5. ผู้สง่ สารและผู้รับสาร ควรเตรี ยมตัวและเตรี ยมการล่วงหน้ า เพราะจะทําให้ การสื่อสารราบรื่ น
สะดวก รวดเร็ ว เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และสามารถแก้ ไขได้ ทนั ท่วงที หากจะเกิดอุปสรรค์ที่จดุ ใด
จุดหนึง่
6. คํานึงถึงการใช้ ทกั ษะ เพราะภาษาเป็ นสัญลักษณ์ที่มนุษย์ตกลงใช้ ร่วมกันในการสื่อความหมาย ซึง่
ถือได้ ว่าเป็ นหัวใจในการสื่อสาร
7. คูส่ ื่อสารต้ องศึกษาเรื่ องการใช้ ภาษาและสามารถใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล เนื ้อหา
ของสาร และช่องทางหรื อสื่อ ที่ใช้ ในการสื่อสาร
8. คํานึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ถือเป็ นการประเมินผลการสื่อสารที่จะทําให้ คสู่ ื่อสารรับรู้ผล
ของการสื่อสารว่าประสบผลดีตรงตามวัตถุหรื อไม่ ควรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขข้ อบกพร่อง
ใด เพื่อที่จะทําให้ การสื่อสารเกิดผลตามที่ต้องการ
จากองค์ประกอบของการสื่อสารข้ างต้ นย่อมเห็นได้ ชดั เจนว่า ครอบครัวซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สดุ ใน
สังคมนัน้ สามี ภรรยาทําหน้ าที่ สําคัญในฐานะแหล่งสารหรื อผู้ส่งสารตัวสารได้ แก่ โดยมีบทบาทเป็ นสื่ อ
บุคคล และปฏิกิริยาย้ อนกลับหรื อผลที่เกิดแก่ตวั ผู้รับสารการสื่อสารระหว่างคูส่ มรสเป็ นกระบวนการในการ
แลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างคูส่ ามีภรรยาที่สื่อความหมาย ความรู้สึกนึกคิด ความต้ องการ ความคิดเห็น โดย
การใช้ ทงภาษาถ้
ั้
อยคําและภาษาท่าทาง ในการศึกษาวิจยั นี ้คือการศึกษาสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วายและรู ปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
ผ่านมุมมองคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่ างคู่สมรส
2.2.1 ทฤษฎีการสื่อสารตามแนวคิดของซาเทียร์
ซาเทียร์ (Satir. 1967) กล่าวว่าการสื่อสารเป็ นกระบวนการการปฏิสมั พันธ์ (Interaction) หรื อการ
ติด ต่อสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุค คลโดยมี ก ารให้ และการรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่ าวสารผ่ านการสื่ อสารด้ ว ยวัจ นภาษา
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และอวัจ นภาษา ทัง้ นี ก้ ารสื่ อสารที่ บุคคลใช้ จ ะแสดงถึงความสัม พัน ธ์ ระหว่างตนกับผู้อื่น จึงควรมี การ
สื่อสารที่ชดั เจน ซึ่งจะส่งผลให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจความต้ องการของตนในทางกลับกัน หากบุคคลสื่อสารไม่ชดั เจน
จะทําให้ เกิดความผิดพลาด ส่งผลให้ ได้ รับ การตอบสนองที่ไม่ตรงตามความต้ องการของตน ดังนัน้ การ
สื่อสารความหมายที่ชดั เจนไปยังบุคคลอื่นเป็ นสิ่งที่สําคัญยิ่ง
ซาเทียร์ (Satir. 1967) กล่าวว่าการสื่อสาร เป็ นการสื่อสารเมื่อบุคคลเผชิญสถานการณ์ที่ตงึ เครี ยด
บุคคลจะรู้สกึ ขาดความสมดุลทางจิตใจ ซึง่ ในสถานการณ์ดงั กล่าวบุคคลจะเลือกสื่อสาร 2 ลักษณะได้ แก่
1.การสื่อสารแบบสองคล้ อง (Congruent) เป็ นการสื่อสารแบบสอดคล้ องเป็ นรูปแบบการสื่อสารที่
แสดงถึงความรู้สึกว่าตนมีคณ
ุ ค่าหรื อมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงทังนี
้ ้การสื่อสารแบบสอดคล้ องมิได้ เป็ น
แค่เพียงการสื่อสารเท่านันหากยั
้
งเป็ นเป้าหมายในการพัฒนาตนไปสู่บคุ คลที่มีชีวิตเต็มตามแนวคิดของซา
เทียร์ (Satier. 1967) อีกด้ วย โดยเน้ นว่ารูปแบบการสื่อสารแบบสอดคล้ อง และการเห็นคุณค่าในตนเองสูง
เป็ นสองปัจจัยหลักที่มีความสําคัญกับการพัฒนาตนให้ เป็ นบุคคลที่มีชีวิตเต็ม
นอกจากนี ้ การสื่อสารแบบสอดคล้ องยังเป็ นการแสดงถึงความเป็ นบุคคล หรื อความเป็ นตัวของ
ตัวเอง และวิธีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นด้ วย โดยบุคคลที่มีลกั ษณะของการสื่อสารแบบสอดคล้ อง คือ
บุคคลจะมีความชื่นชมในความเป็ นตัวของตัวเอง มีพลังงานในตนและในปฏิสมั พันธ์ เคลื่อนไหวอย่างเป็ น
อิสระ ยืนยันในฐานะความเป็ นบุคคลเชื่อมัน่ ในตนเองและบุคคลอื่น ยินดีที่จะเสี่ยงและถูกทําร้ ายสามารถ
เลือกใช้ แหล่งช่วยเหลือทังภายใน
้
และภายนอกบุคคลเปิ ดรับความใกล้ ชิด เป็ นตัวของตัวเองอย่างอิสระ
และยอมรับในคนอื่น มีความรักต่อตนเอง และบุคคลอื่น ยืดหยุน่ และยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลง
การที่บคุ คลจะตอบสนองอย่างสอดคล้ อง ไม่ได้ เกิดขึ ้นเพื่อต้ องการเอาชนะควบคุมคนอื่น ปกป้อง
ตัวเองหรื อ เมินเฉยต่อผู้อื่น แต่การเลือกสื่อสารแบบสอดคล้ อง เป็ นการเลือกที่จะเป็ นตนเองตัวจริ งในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
ความสอดคล้ อ งสามารถจํ า แนกได้ เ ป็ น 3 ระดับ โดยบุค คลจะมี ป ระสบการณ์ ใ นแต่ล ะระดับ
พัฒนาขึ ้นไปอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
ระดับที่ 1 ความรู้สกึ
บุคคลจะเริ่ ม ตระหนักถึง ความรู้ สึกของตัวเอง และยอมรั บความรู้ สึกของตนได้ โดยยอมรั บว่า
ความรู้ สึก ต่า งๆ ที่ เ กิ ดขึน้ เป็ นของตนเอง เราต้ อ งจัด การกับ ความรู้ สึก ของตนโดยไม่ ปฏิ เ สธ หรื อโยน
ความผิดไปที่บคุ คลอื่น บุคคลมีความซื่อสัตย์กบั ความรู้สกึ ของตนและสามารถแบ่งปั นความรู้สึกของตนกับ
บุคคลใกล้ ชิด ซึง่ การที่บคุ คลตระหนักถึงความรู้สึกต่างๆของตนนันอาจเป็
้
นเหมือนดาบสองคม คือ เมื่อเรา
รับรู้กบั ความรู้สกึ เป็ นสุขได้ อย่างชัดเจน และเราก็จะรับรู้กบั ความรู้สกึ เจ็บปวดได้ อย่างชัดเจนเช่นกัน
ระดับที่ 2 ตน
ในระดับนี เ้ ป็ นการสื่ อถึงความเป็ นองค์รวมของบุคคล ให้ ความสํ าคัญกับประเด็นภายในตนใน
ระดับลึกบุคคลที่อยูใ่ นระดับนี ้จะมีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงในแนวทางที่สอดคล้ องจะมีพลังอย่างชัดเจน
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บุคคลที่อยูใ่ นระดับนี ้จะมีสนั ติสขุ ภายในใจกับทังตนเองบุ
้
คคลอื่นและความสัมพันธ์ตา่ งๆที่มีกบั ผู้อื่น
ระดับที่ 3 พลังชีวิต
ระดับที่ 3 ของความสอดคล้ องจะเป็ นพัฒนาสู่ส่วนของจิตวิญ ญาณและจักรวาลซึ่งในระดับนี ้
พบว่าเป็ นประเด็นสําคัญของการมีชีวิตเต็มได้ มากขึ ้นบุคคลที่อยู่ในระดับนี ้จะทุ่มเทในการแสวงหาทางชีวิต
ในระดับจักรวาลซึ่งจะเป็ นการสร้ างการสนับสนุนการและพัฒนาความงอกงามในมนุษย์และในสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ
สรุปว่า การสื่อสารแบบสอดคล้ อง หมายถึง การสื่อสารที่ผ้ พู ดู สามารถสื่อสารความรู้สึกและความ
ต้ องการของตนให้ ผ้ รู ับได้ อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา
2. การสื่อสารแบบที่ไม่สอดคล้ อง หมายถึง การสื่อสารที่ไม่สอดคล้ องกันระหว่างด้ านคําพูดและ
ด้ า นท่ า ทางที่ แ สดงออกทํ า ให้ ก ารสื่ อ สารของบุค คลขาดความชัด เจนซึ่ ง อาจทํ า ให้ ผ้ ู รั บ สารไม่ เ ข้ า ใจ
ความหมายของสาร หรื อเข้ าใจความหมายของสารคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้ส่งสารได้ อย่างถูกต้ อง การสื่อสารจึงขาดประสิทธิ ผลและก่อให้ เกิดปั ญหาได้ โดยบุคคลที่
สื่อสารในลักษณะต่างๆ จะเป็ นผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองตํ่า ซึ่งสามารถแบ่งการสื่อสารแบบไม่สอดคล้ อง
ออกเป็ น 4 แบบโดยบุคคลจะใช้ การสื่อสารเพียง 1 แบบหรื อใช้ การสื่อสารทัง้ 4 แบบก็ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กับ
สถานการณ์ และสัมพันธภาพที่บคุ คลมีตอ่ ผู้อื่น เช่น บุคคลอาจจะคล้ อยตามในที่ทํางาน และตําหนิผ้ อู ื่นที่
บ้ าน และเฉไฉกับเพื่อนที่งานเลี ้ยงสังสรรค์ เป็ นตัน การสื่อสารแบบไม่สอดคล้ องทัง้ 4 แบบได้ แก่การสื่อสาร
แบบตําหนิผ้ อู ื่นแบบคล้ อยตาม แบบเฉไฉ และแบบยึดติดเหตุผล มีรายละเอียดดังนี ้
2.1 การสื่อสารแบบตําหนิผ้ อู ื่น (Blaming) เป็ นลักษณะของบุคคลที่ร้ ูสึกไม่เห็นคุณค่าในตนเองแต่
จะพยายามปกป้องตนเองโดยไม่แสดงออกให้ บุคคลอื่นรับรู้ ไม่ต้องการให้ ผ้ อู ื่นมองตนว่าเป็ นคนอ่อนแอ
ดังนันบุ
้ คคลจึงแสดงออกด้ วยการตําหนิกล่าวโทษหรื อโยนความผิดให้ บคุ คลอื่นก่อน โดยจะแสดงออกด้ วย
ท่าทางที่ไม่เป็ นมิตร โหดร้ าย หาเรื่ อง จับผิด หรื อรุ นแรง โดยการกล่าวโทษนีจ้ ะทําให้ บุคคลอื่นกลัวเขา
มากกว่าที่จะเคารพเขา บุคคลจึงรู้ สึกว่าตนเองมีอํานาจควบคุมบุคคลที่สื่อสารแบบนี ้จะมีการแสดงออกที่
ไม่ให้ ความสําคัญกับผู้อื่น
ลักษณะของบุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนีเ้ หมือนจะระเบิดอารมณ์ ในการตําหนิบุคคลอื่ น
ออกมาบ่อยครัง้ มักจะใช้ วิธีการแบบนี เ้ พื่ อลดความรู้ สึกไม่ดีเกี่ ยวกับตนเอง หากเมื่ออยู่ลําพัง คนเดียว
บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้กลับยังรู้สึกถึงความรู้สกึ ว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่า
สิ่งที่เกิดขึ ้นตามมาในบุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้ คือ อาจมีการแสดงออกอย่างรุนแรง เช่น
การข่มขืนคูส่ มรส การทําร้ ายร่างกายคูส่ มรส
ท่าทีภายนอกที่สงั เกตเห็นได้ ของบุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้ คือ การยืนหลังตรงและชี ้นิ ้ว
ออกไปที่ผ้ อู ื่น มือวางอยูท่ ี่สะโพก กล้ ามเนื ้อที่ใบหน้ าตึงเขม็ง เสียงก็จะห้ าว
บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้จะสูญเสียความเชื่อมัน่ หากผู้ที่สื่อสารด้ วยตอบกลับมาอย่าง
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กล้ าหาญและแสดงออกว่ามีตนเป็ นฝ่ ายรู้จริ งหรื อเรื่ องที่กําลังถูกตําหนิ ซึ่งในสถานการณ์นี ้จะแสดงออกมา
ทางร่ างกายของบุคคลที่มีรูปแบบสื่อสารแบบตําหนิ คือ จะหายใจสันและเร็
้
วขึ ้นกล้ ามเนื ้อก็จะตึง ซึ่งอาจ
พัฒนาเป็ นอาการทางกายแบบเรื อ้ รังได้
สรุปได้ วา่ การสื่อสารแบบตําหนิผ้ อู ื่น หมายถึง การสื่อสารที่ผ้ พู ดู มากใช้ คําพูดในเชิงตําหนิหรื อโยน
ความผิดให้ กบั ผู้อื่นหรื อสถานการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ ้น
2.2 การสื่อสารแบบคล้ อยตาม (Placating) เป็ นรูปแบบการสื่อสารที่บคุ คลใช้ เมื่อรู้สึกว่าตัวเองถูก
คุกคามบุคคลต้ องพยายามทําให้ บคุ คลอื่นพอใจ เนื่องจากบุคคลรู้สึกว่าตนเองไม่มีคณ
ุ ค่ายอมมอบอํานาจ
ให้ แก่ผ้ อู ื่นเป็ นฝ่ ายต้ องยอมรับในทุกเรื่ อง โดยการแสดงความเห็นด้ วยหรื อเข้ าข้ างอีกคนหนึ่งเกินไป แม้ ไม่
ตรงกับความรู้ สึกและความต้ องการของตน ซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่ไม่กล้ ายืนยันสิทธิของตนด้ วยการยอมให้
ผู้อื่นกระทําและยอมตามซึง่ เป็ นการสื่อสารที่ตรงกันข้ ามกับแบบตําหนิผ้ อู ื่น
ลักษณะของบุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้จะแสดงออกด้ วยการเอาอกเอาใจยอมรับในทุกๆ
เรื่ องที่เกิดขึ ้นซึง่ จะแตกต่างจากความรู้สกึ ที่มีอยูอ่ ย่างแท้ จริงทังนี
้ ้เพื่อทําให้ ผ้ อู ื่นพอใจโดยจะทําดีกบั ผู้อื่นแม้
ตนเองไม่ร้ ู สึกว่าอยากจะทํ าดี ทัง้ นี บ้ ุคคลจะลดคุณค่าของตนเองลงไม่ยอมรับในคุณค่าของตนเองอาจ
แสดงออกมาให้ ผ้ อู ื่นรับรู้ว่าตนเองไม่มีความสําคัญ และมักบอกกับตัวเองว่า ฉันไม่มีใครนึกถึง ฉันไม่เป็ นที่
รัก ฉันต้ องดีกบั ผู้อื่น โดยตลอด ฉันต้ องไม่ทําให้ ใครโกรธ มันเป็ นความผิดของฉัน เป็ นต้ น
บุค คลที่ มี รู ป แบบการสื่ อ สารแบบนี จ้ ะแสดงออกอย่ า งไม่ ให้ ค วามสํ า คัญ กั บ ตนเอง ท่ า ทาง
ภายนอกที่สงั เกตเห็นได้ คือ การอยู่ในท่าคุกเข่า วางมือในตําแหน่งที่แสดงถึงการขอร้ องทําทีเหมือนกับว่า
ฉันยินดีทําทุกอย่างที่คณ
ุ ต้ องการ เสียงที่พดู จะเป็ นเสียงที่สงู และมีนํ ้าเสียงที่อ้อน
เมื่ อบุคคลอยู่ใ นสถานการณ์ ตึง เครี ยดจะบอกกับ ตนเองว่ า วิ ธี ที่ ทํ า ให้ เ ราอยู่ร อดไปได้ โ ดยไม่
ทะเลาะกัน คือ การยอมตกลงไม่วา่ ความจริ งแล้ วฉันจะรู้สกึ ยังไงก็ตาม ซึ่งเจตคติแบบนี ้จะนํามาซึ่งการเก็บ
กดความรู้สกึ ไม่พอใจ ความโกรธและนํามาซึง่ โรคทางกายได้
สรุ ปว่า การศึกษาแบบคล้ อยตาม หมายถึง การสื่อสาร ที่ผ้ พู ดู จะแสดงความเห็นด้ วยหรื อเข้ าข้ าง
อีกฝ่ ายหนึง่ จนเกินไป เพื่อทําให้ ผ้ อู ื่นพอใจ ทังๆ
้ ที่บางครัง้ ไม่ตรงกับความรู้สกึ และความต้ องการของตน
2.3 การสื่ อ สารแบบเฉไฉ (Irrelvant) เป็ น ลักษณะที่ แกล้ ง ทํ าเป็ น ไม่เ ข้ าใจเรื่ องที่ ส นทนาพูด
เบี่ยงเบน หันเหอีกฝ่ ายจากความขัดแย้ ง เปลี่ยนจุดสนใจโดยเป็ นการเปลี่ยนประเด็นอย่างกระทันหัน อาจ
ขัดคอ เพื่อหัดเหออกนอกเรื่ องหรื อการกระทําในสิ่งที่ไม่ตรงกัน บุคคลที่สื่อสารแบบนี ้ คือบุคคลที่แสดงออก
อย่างไม่ให้ ความสําคัญกับตนเอง
บุคคลที่สื่อสารแบบเฉยๆ จะไม่สามารถให้ ความสนใจอยู่ที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งได้ หากมีการคุย
กันในประเด็นใดอยู่ บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้ก็อาจจะผิวปาก ร้ องเพลงขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย กระพริ บตาหรื อขยี ้ผมหรื ออาจทําตลก เพื่อเรี ยกร้ องความสนใจ
บางครัง้ สังคมอาจมองว่า บุคคลที่สื่อสารแบบเฉไฉเป็ นคนที่สนุกสนานเป็ นธรรมชาติ ผู้อื่นจะรู้สึก
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สนุกสนานไปกับการแสดงออกของบุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้ เนื่องจากบุคคลที่สื่อสารแบบเฉไฉ
มักจะเข้ ามาในขณะที่ผ้ อู ื่นกําลังรู้สึกไม่สบายใจ หากแต่การแสดงออกของบุคคลที่สื่อสารแบบนี ้จะเข้ ามา
ในจังหวะที่ไม่แน่นอนและไม่มีจดุ หมายในการแสดงออก โดยบุคคลเพียงแค่ต้องการหักเหออกจากประเด็น
ที่กําลังสนทนา และเลี่ยงออกมาสถานการณ์ที่ตึงเครี ยด ท่าทีภายนอกที่แสดงออกจะเป็ นลักษณะที่แสดง
ถึงความต้ องการไม่เกี่ ยวข้ องการสนทนานันเอี
้ ่ยวออกไปทางใดทางหนึ่งจากวงสนทนาเพื่อที่จะคงความ
สมดุลของตนไว้ บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบนี ้จะต้ องขยับร่างกายอยู่ตลอดเวลา หากแต่ท่า ทีที่แสดง
ออกมาจะเป็ นไปในลักษณะที่มากเกินไปไม่เหมาะสมและไม่มีเป้าหมาย
สรุปได้ วา่ การสื่อสารแบบเฉไฉ หมายถึง การสื่อสารที่ผ้ พู ดู เบี่ยงเบนและหันเหออกนอกเรื่ องที่กําลัง
สนทนาด้ วยการขัดคอหรื อเปลี่ยนเรื่ องพูดหรื อแสดงออก ในสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่กําลังสนทนา
2.4 การสื่อสารด้ านยึดติดกับเหตุผล (Super Reasonable) เป็ นลักษณะที่บุคคลใช้ เหตุผลมาก
เกินไป บุคคลจะให้ ความสนใจเพียงแต่ในส่วนของเนื ้อหา ให้ ความสนใจอยู่แค่ข้อมูลและเหตุผลและบุคคล
จะพยายามหลีกเลี่ยงเรื่ องอารมณ์ และความรู้ สึก มักมีทีท่าที่นิ่งเฉยไม่ให้ ความสําคัญความรู้ สึกและการ
สัม ผัส บุคคลจะเก็บซ่อนอารมณ์ ของตนไว้ จึง อาจทํ าให้ บุคคลเกิ ดความห่างเหิน และแยกตัวจากผู้อื่น
บุคคลจะพยายามควบคุมตนเอง ผู้อื่นและสภาพแวดล้ อมของตน โดยการใช้ หลักการต่างๆ มาควบคุมหรื อ
หลีกเลี่ยงความขายหน้ าของตน บุคคลที่สื่อสารแบบนี ้จะไม่ให้ ความสนใจทังตนเองและผู
้
้ อื่น
บางครัง้ อาจเกิดความเข้ าใจผิดระหว่างการยึดติดกับความฉลาด บุคคลที่มีรูปแบบการสื่อสารแบบ
นี ้ จะพูดและคิดเฉพาะเหตุผลที่ไม่มีข้อโต้ แย้ ง คําศัพท์เฉพาะทางชอบที่ดเู ป็ นนักวิชาการ จัดการกับปั ญหา
ด้ วยการค้ นหางานวิจยั หรื อข้ อมูลที่สนับสนุนงานคิดของตนเอง ต้ องการพิสจู น์วา่ ตนเองถูกเสมอ
บุคคลที่สื่อสารแบบนี ้จะถอดหนีจากบุคคลคนอื่น และจมอยู่กบั ความรู้สึกโดดเดี่ยว บางครัง้ บุคคล
อื่นจะมองว่าเป็ นคนที่เย็นชา น่าเบื่อ ในกรณีที่มีความรุนแรงมากบุคคลที่มีการสื่อสารแบบนี ้จะแยกตัวออก
จากสังคม
ลักษณะของบุคคลที่สื่อสารแบบยึดติดเหตุผลมักนิ่งเงียบ ซึ่งจะตรงกันข้ ามกับบุคคลที่สื่อสารแบบ
เฉไฉ ที่ มักจะเคลื่ อ นไหวตลอดเวลาและมักดึง ความสนใจของผู้อื่น จากประเด็น ที่ กํา ลัง สนทนา หรื อ
อภิปรายร่วมกันอยู่
ลักษณะที่ตามมาของบุคคลที่มีการสื่อสารแบบนี ้ คือ อาจส่งผลต่อการทํางานของต่อมที่ผลิตสาร
คัดหลัง่ ต่างๆ ที่จะไม่สามารถผลิตสารคัดหลัง่ ออกมาได้ ตามปกติ อัตราการหายใจก็จะเป็ นในระดับเดียว
เสียงก็จะเป็ นเสียงระดับเดียว
สรุ ปว่า การสื่ อสารแบบยึดติดกับเหตุผ ล หมายถึง การสื่ อสารที่ ผ้ ูพูดใช้ เ หตุผ ลมาก พยายาม
หลีกเลี่ยงการแสดงอารมณ์ เก็บความรู้สกึ
โดยสรุ ปเป้าหมายของการสื่ อสารตามแนวคิดของซาเที ยร์ คือ การสื่ อสารเป็ นการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านพฤติกรรม โดยซาเทียร์ (Satier. 1967) เชื่อว่า
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การสื่ อ สารที่ มี ค วามชัด เจน การส่ ง และรั บ ข้ อ มูล ที่ ถู ก ต้ อ งชัด เจนและการสื่ อ สารที่ ภ าษาพูด มี ค วาม
สอดคล้ องกับภาษาท่าทาง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสาร จึงช่วยให้ บคุ คลสามารถเปิ ดเผยตัวตน
ที่แท้ จริงของตนเองต่อบุคคลอื่น โดยบุคคลจะสามารถเปิ ดเผยความรู้ สึกความต้ องการและทัศนคติของตน
ได้ ตรงตามความหมาย ซึ่งช่วยให้ บุคคลรับรู้ และเข้ าใจความรู้ สึกของตนตามความเป็ นจริ ง บุคคลไม่เกิด
การบิดเบียนการรับรู้ ความรู้ สึกของตน และประสบการณ์ จึงทําให้ บุคคลมีความเข้ าใจในตนเองมากขึน้
ส่งเสริ มให้ บุคคลตระหนักรู้ ถึงความมี คณ
ุ ค่าในตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมส่วนบุคคลและด้ วยการ
สื่อสารที่บุคคลสามารถสื่อความรู้ สึกความต้ องการและทัศนคติของตนให้ ผ้ ูอื่นรับรู้ ได้ นี ้ ส่งผลให้ ผ้ ฟู ั งเกิด
ความเข้ าใจในตัวบุคคลเพิ่มมากขึน้ เสริ มสร้ างความเข้ าใจในระหว่างบุคคล และสมาชิกผู้อื่นในระบบ
ครอบครัว ด้ วยเหตุนี ้จึงกล่าวได้ ว่า การสื่อสารและการตระหนักถึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็ นพื ้นฐานของ
ระบบครอบครัว
2.2.2 การสื่อสารในครอบครั วตามแนวคิดเซอร์ คัมเพลค
การสื่ อสารในครอบครั วหมายถึงการแสดงออก ของสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้ ข้อมูลความคิด
ความรู้ สึกโดยการใช้ ทกั ษะการสื่อสาร นักวิชาการด้ านครอบครัวระบุว่าการสื่อสารในครอบครัวเป็ นสิ่งที่
สําคัญที่จะช่วยให้ ครอบครัวมีสมั พันธภาพที่ดี และเป็ นสิ่งที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเป็ นสิ่งที่สําคัญที่สดุ สําหรับ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล การสื่อสารจึงเป็ นส่วนประกอบในทฤษฎีที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของบุคคลและ
ครอบครัวหลายๆทฤษฎีโอลสัน รัสเซล และ สปริ งเคิล ได้ พฒ
ั นา แนวคิดเซอร์ คมั เพลคนี ้ นี ้ในปี ค.ศ. 1979
โดยมีมิตดิ ้ านความผูกพันต่อครอบครัวและความสามารถในการปรับตัวเป็ นมิติหลักและมีการสื่อสารที่เป็ น
ตัวขับเคลื่อน โดยเป็ นมิตทิ ี่ชว่ ยให้ ครอบครัวสามารถปรับระดับรักษาระดับ การทําหน้ าที่ในสองมิติแรกให้ มี
ความสมดุล และเหมาะสมตลอดวงจรชี วิตของครอบครั วและสถานการณ์ ต่างๆที่ เ กิดขึน้ ในครอบครั ว
เป้าหมายของโมเดลก็คือ การสร้ างความสมดุลของการ อยู่ร่วมกันเป็ นส่วนร่วมภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวและคูส่ มรสสามารถเกิดได้ ตลอดขึ ้นตามกาลเวลา ตามวงจรชีวิต และสังคมที่แต่ละคนไปพบเจอ
การที่ ค่สู มรส หรื อ ครอบครั วมี ความสมดุล ในด้ านความผูกพันต่อครอบครัวและความสามารถในการ
ปรับตัวหรื อบทบาทหน้ าที่จะทําให้ วงจรครอบครัวทําหน้ าที่ได้ ขึ ้น ซึง่ แนวทางสําคัญสามมิติที่นํามาใช้ ได้ แก่
มิติด้านความผูกพันต่อครอบครัว (Cohesion), ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการมี
ทักษะการสื่ อสาร (Communication skills) ซึ่งเป็ นตัวแปรที่สําคัญที่ทําให้ การขับเคลื่อน เซอร์ คมั เพลค
โมเดลไปอย่างที่มีประสิทธิผลที่สดุ (Olsen,DH. 2000)
มิติด้านความผูกพันต่อครอบครั ว (Cohesion) นัน้ ก็ คือการที่สมาชิกในครอบครัวมีความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันโดยทางจิตใจ โดยวัดจากการที่มีการใช้ เวลาร่ วมกัน ช่วยเหลือกันในยามลําบาก ทํา
กิจกรรมร่ วมกัน และเคารพให้ พืน้ ที่ ส่วนตัวของกันและกัน โดยแต่ละระดับจะบ่งบอกขัน้ ความเป็ นหนึ่ง
เดียวกันของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกันไป โดยมากสุด คือ การที่ครอบครัวที่เป็ น ENMESHED คือยืด
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ติดกัน ต่างคนต่างเป็ นที่พงึ่ ของกันและกัน และน้ อยสุดคือ DISENGAGED คือ ต่างคนต่างอยู่นนั่ เอง ซึ่งแต่
ละระดับจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกว่าครอบครัวยืนอยูใ่ นระดับไหนของความเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ตารางที่3 มิตดิ ้ านความผูกพันต่อครอบครัว มีรายละเอียดดังนี ้
Disengaged
Separated
I – ฉัน
I-We ฉันและพวกเรา
ใกล้ ชิดกันน้ อยมาก ใกล้ ชดิ น้ อย-ปานกลาง
จงรักภักดีตอ่ นกันน้ อย มีความจงรักภักดีกนั อยู่
มาก
บ้ าง
มีความเป็ นอิสรภาพสูง พึง่ พาอาศัยกันแต่มี
อิสระ
Unbalanced
Balance

Connected
I-We ฉันและพวกเรา
ใกล้ ชิดกันพอสมควร
มีความจงรักภักดี

Enmeshed
We - พวกเรา
มีความใกล้ ชิดกันมาก
มีความจงรักภักดีมากๆ

พึง่ พาอาศัยกัน

พึง่ พาอาศัยกันสูงมาก

Balanced

Unbalanced

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) นัน้ คือ ความสามารถในการที่ค่สู มรสหรื อ
ครอบครัวมีการปรับเปลี่ยน ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ หรื อรู ปแบบของครอบครัว ตามสภาวะที่พบเจอ
เพื่อที่จะรักษาการมีความสมดุลและให้ ระบบครอบครัวทํางานโดยมีประสิทธิผลและมีสภาพด้ านจิตใจที่ดี
โดยระดับของการปรับตัวมีสี่ขนคื
ั ้ อ เริ่ มจากการเปลี่ยนแปลงอย่างน้ อยสุดคือ rigid , structured , flexible
และ chaotic
ตารางที่ 4 มิตขิ องความสามารถในการปรับตัว มีดงั นี ้
Chaotic
Flexible
Strucutred
ขาดผู้นํา
มีผ้ นู ําร่วม
มีผ้ นู ําแต่บางครัง้ มีผ้ นู ํา
ร่วม
มีความบกพร่องในการ
วินยั ประชาธิปไตย
ค่อนข้ างมีวินยั
หน้ าที่
ประชาธิปไตย
มีการเปลี่ยนหน้ าที่
มีการเปลี่ยนหน้ าที่ได้
หน้ าที่คงตัว
อย่างรวดเร็ ว
ตลอด
เปลี่ยนแปลงบ่อย
เปลี่ยนเมื่อจําเป็ น
เปลี่ยนเมื่อต้ องการ
Unbalanced
Balanced
Balanced

Rigid
ผู้นําเผด็จการ
มีระเบียบวินยั สูง
มีการเปลี่ยนแปลงใน
หน้ าที่น้อยมาก
เปลี่ยนน้ อยมาก
Unbalance
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องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ ายที่ เ ป็ นตัว สํ า คัญ ในการทํ า ให้ การขั บ เคลื่ อ นเซอร์ คัม เพลคโมเดลให้ มี
ประสิทธิผลที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสาร โดยในแนวคิดได้ แบ่งทักษะการสื่อสารออกเป็ น การสื่อสารเชิงบวก
ได้ แ ก่ คํ า พูด ให้ กํ า ลัง ใจกั น หรื อ คํ า ชม และคํ า พู ด ปลอบใจกัน คํ า พู ด พวกนี ส้ ามารถส่ ง เสริ ม ความ
สัมพันธภาพให้ ครอบครั วกลับยึดเหนี่ยวจิตใจกันได้ ง่ายขึน้ รวมไปถึงการฟั ง และอีกส่วนคือทักษะการ
สื่ อสารเชิ ง ลบ ได้ แ ก่ คําพูดเชิ ง ลบ เช่น การพูดความหมายคลุม เครื อ ดูถูกกัน ตะโกน ต่อว่าและไม่ใ ห้
กําลังใจกันและกัน อาจจะทําให้ ความสัมพันธ์ แย่ลง ยากที่จะกลับมาเป็ นหนึ่งเดียวกัน หรื อปรับหน้ าที่ให้
เหมาะสมกับสภาพที่เป็ นอยู่ ฉะนันทั
้ กษะสื่อสารเชิงบวกจึงถึงเป็ นหัวใจสําคัญที่สามารถเป็ นเครื่ องช่วย
ขับ เคลี่ อ นที่ นํ า พาครอบครั ว กลับ สู่จุด ที่ มี ค วามสมดุล หรื อ จะทํ า ให้ ค วามทํ า หน้ า ที่ ผิ ด พลาดไม่ เ กิ ด
ประสิทธิผลและมีปัญหากันได้ ฉะนันครอบครั
้
วควรมีการสื่อสารที่ดีเพื่อเป็ นทักษะให้ การปรับตัวเข้ าหาการ
เปลี่ยนแปลงหรื อการปรับตัวเข้ าหากันและกันเพื่อให้ มีความเป็ นหนึ่งเดียวและทําหน้ าที่ครอบครัวได้ อย่าง
สมบูรณ์ (Olsen,DH. 2000)
โดยใช้ ทกั ษะการสื่อสารทางบวกโดยมีสมมุติฐานที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคูส่ มรสของแนวคิด
เซอร์ คมั เพลคดังนี ้
1. การสื่อสารระหว่างคูส่ มรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระบบครอบครัวที่มีการทําหน้ าที่อย่างสมดุล
และมีความสัมพันธ์ทางลบกับครอบครัวที่มีการทําหน้ าที่ในระดับที่ไม่สมดุลหรื อครอบครัวที่สมดุล
จะมีทกั ษะการสื่อสารในครอบครัวดีกว่าครอบครัวที่ไม่สมดุล
2. การสื่อสารระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในครอบครัวรู้ สึกคู่สมรสที่มี
ทักษะการสื่อสารที่ดีสมาชิกจะรู้สึกพึงพอใจหรื อมีความสุขในครอบครัวมากกว่าคูส่ มรสที่มีทกั ษะ
การสื่อสารไม่ดี
โดยจากแนวคิดเซอร์ คมั เพลคได้ ให้ รายละเอียดถึงทักษะการสื่อสารระหว่างคูส่ มรสดังนี ้ (มนัญญา
ช้ อยเชิดสุข. 2554; อ้ างอิงจาก Olsen, D.H., & Barnes, H. 2004)
2.1 ทักษะการฟั งประกอบด้ วย (Listener’s Skills) ประกอบด้ วย
2.1.1 การเข้ าใจความรู้สกึ ของอีกฝ่ าย (Emphath)
2.1.2 การฟั งอย่างตังใจ
้ (Attentive Listening)
2.2 ทักษะการพูด (Speaker’s Skills)
2.2.1 การพูดเพื่อบอกความรู้สกึ หรื อสิ่งที่ต้องการ (Speaking for self)
2.2.2 การไม่พดู เพื่อคนอื่น (No Speaking for Other) คือการละเว้ นการพูดบางอย่างเพื่อ
บุคคลอื่นเช่นไม่ขดั จังหวะการพูดอย่างอื่นเพื่อประคับประคองอีกฝ่ าย
2.3 การเปิ ดเผยตนเองอย่างจริ งใจ (self-disclosure) การพูดอย่างเปิ ดเผยถึงความรู้สึกของตัวเอง
และสัมพันธภาพ
2.4 ความชัดเจน (Clarity) ประกอบด้ วย
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2.4.1 การพูดอย่างชัดเจนสามารถเข้ าใจได้ ง่าย
2.4.2 มี ความสอดคล้ องกันระหว่างการพูด และกริ ยาท่าทางที่ แสดงออกไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
2.5 การพูด บนหัว ข้ อ สนทนา (Continuity/Tracking) การที่ ไ ม่ แ สดงกริ ย าหรื อ คํ า พู ด ที่ ทํ า ให้ คู่
สนทนาเกิ ดความไขว้ เขวเสียสมาธิ หงุดหงิ ดรํ าคาญ พูดส่อเสียด แสดงกริ ยาที่ไม่เหมาะสมหรื อ
เปลี่ยนเรื่ องในเวลาที่ไม่สมควร
2.6 การเคารพคูส่ นทนา (Respect and Regard) การเคารพในความรู้สึก หรื อข้ อมูลข่าวสารของคู่
สนทนา
2.2.3 การสื่อสารระหว่ างคู่สมรส (Marital Communication)
การสื่อสารระหว่างคูส่ มรส (Marital Communication) เป็ นมิติหนึ่งในหลายมิติที่นกั สังคมวิทยา
และนักวิชาการทางครอบครัวให้ ความสนใจว่ามีความเกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตสมรสและความมัน่ คงใน
ชีวิตสมรสของคูส่ ามีภรรยาว่าจะแสดงออกต่อกันได้ ดีเพียงใดในการมีปฏิสมั พันธ์กนั
จากการศึกษาของสตินเนทและคนอื่นๆ (Stinnet; et al. 1984) พบว่าครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพจะมี
วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีเวลาสําหรับพูดคุยปรึกษาหารื อกัน
อย่างสมํ่าเสมอ อีกทังสมาชิ
้
กในครอบครัวต่างเป็ นผู้ฟังที่ดีและมีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน แม้ จะมีความ
ขัดแย้ งเกิดขึ ้น ก็จะพูดคุยกัน ไม่ปกปิ ด ไม่เก็บไว้ ในใจ แต่พยายามร่วมกันรับรู้ความรู้สึกของกันและกัน เป็ น
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันในเรื่ องความรู้ สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวังหรื อความห่วงใยโดยใช้
คําพูด (Verbal Communication) ซึ่ ง มักมี เ นื อ้ หาที่ ชัด เจน และโดยไม่ใ ช่คํา พูด (Nonverbal
Communication) จากการแสดงสีหน้ านํ ้าเสียง แววตา ท่าทาง ฯลฯ เป็ นลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน
ระหว่างสามี ภรรยา โดยที่ แต่ละคนมี บทบาทหน้ าที่ทํ าสถานภาพในครอบครัวของตนมีการสื่ อสารเป็ น
ศูนย์กลางในการรวมตัวกัน ทําให้ เกิดความผูกพันใกล้ ชิดในการปรับตัวที่เหมาะสมของสมาชิกแต่ละคน
แนวทางการอธิ บายเช่นนี ้มีความสอดคล้ องกับนักวิชาการหลายคน อาทิ แกลวินและ บรอม
เมล (Galvin; & Brommel. 1996) ได้ อธิบายว่าการสื่อสารจะเป็ นศูนย์กลางของการรวมตัวกันทําให้ เกิด
ความใกล้ ชิดผูกพันและการปรับตัวของคู่สมรสเนื่องจากการปรับตัวที่มีประสิทธิ ภาพจะต้ องมีการเข้ าใจ
ความหมายต่างๆ ร่ วมกัน รวมทังการสื
้
่อสารใช้ ในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ซึ่งทํา
หน้ าที่สําคัญประการหนึง่ ของครอบครัวนอกเหนือจากหน้ าที่การให้ ความรักปกป้องคุ้มครองและหน้ าที่ทาง
เศรษฐกิจยังสอดคล้ องกับ ยงยุทธวงศ์ ภิรมศานติ์ (2540) ได้ กล่าวถึงความสําคัญของการสื่อสารในทํานอง
เดียวกันว่าการสื่อสารมีความสําคัญในฐานะเป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะช่วยให้ สามีภรรยาปรับตัวเข้ าหากันและ
จัดสรรบทบาทเหมาะสมการจัดสรรบทบาทล้ ม เหลวความสัม พันธ์ ใ นครอบครัวย่อมเสื่อมคลายลงอัน
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นําไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การใช้ ความรุนแรงในครอบครัว ความไม่ซื่อสัตย์ตอ่ กัน การหย่าร้ างทางอารมณ์
การแยกทางกันโดยการหย่าร้ างหรื อไม่ก็ตาม
นอกจากนี ้ ลาสเวลและลาสเวล (รจนา กุลรัตน์. 2545; อ้ างอิงจาก Lasswell and Lasswell.1991)
กล่าวถึงการสื่ อสารระหว่างคู่สมรสว่า “การสื่อสารมีความสําคัญต่อชีวิตคู่เป็ นพฤติกรรมที่แสดงออก
ทังหมดด้
้
วยคําพูดและไม่ใช่คําพูดถื อว่าเป็ นการบอกถึงข่าวสารทังสิ
้ ้น บางทีข่าวสารตรงไปตรงมาชัดเจน
ต้ องไม่ใช่เพียงแต่คําพูดที่พดู ออกมาแต่ควรคํานึงถึงความรู้สึกภายใต้ ข่าวสารนัน้ และเจตนาของข่าวสารที่
ต้ องการให้ เกิดขึ ้นด้ วย
จากแนวคิ ด ที่ นัก สัง คมวิ ท ยาและนัก วิ ช าการทางครอบครั ว ได้ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า
การศึกษาของคูส่ มรสที่มีการสื่อความหมายกันอย่างชัดเจนมีการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีทกั ษะในการ
สื่อสาร มีเวลาสําหรับพูดคุยปรึกษาหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอ การเป็ นผู้ฟังที่ดีมีความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน
มีการสื่อสารเปิ ดเผยตรงไปตรงมาจะเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาและคงไว้ ซงึ่ สัมพันธภาพซึง่ กันและกัน ดังนัน้
หากคูส่ มรสมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็ นปั จจัยสําคัญในการปรับตัวของทังสองฝ่
้
าย เพราะ
นอกจากจะเป็ นการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแล้ ว ยังทําให้ เกิดความเข้ าใจเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกันด้ วย
2.2.4 ประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่ างคู่สมรส
มี นัก วิ ช าการจํ า นวนไม่ น้ อ ยที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายแนวเชิ ง ทฤษฎี ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารเป็ น
กระบวนการแลกเปลี่ ยนความคิดอารมณ์ และความเชื่ อโดยใช้ วัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่งฝ่ ายหนึ่ง
สามารถเปิ ดเผยความรู้สึกนึกคิดและทําให้ อีกฝ่ ายหนึ่งพอใจ นักสังคมวิทยาและนักวิชาการทางครอบครัว
ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัวพบว่า คูส่ มรสที่ประสบความสําเร็ จและมีความสุขในชีวิตสมรสนัน้ มีการ
สื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละฝ่ ายสามารถเปิ ดเผยความรู้ สึกนึกคิดและทําให้ อีกฝ่ าย
หนึ่ง ซึ่งมีการปฎิสมั พันธ์เกิดความพึงพอใจได้ ประสิทธิภาพของการสื่อสารจึงเป็ นปั จจัยหลักในการรักษา
ความสัมพันธ์ของคูส่ มรสให้ ดําเนินและพัฒนาต่อไปได้ ดี
จากการศึกษาของเลวินเจอร์ และรอช (Leivinger; & Raush. 1997) การสนับสนุนว่าการสื่อสาร
ระหว่างคูส่ มรสที่เป็ นไปอย่างเปิ ดเผยมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส คูส่ มรสที่มี
การสื่อสารกันอย่างเปิ ดเผยตนเองจะมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมากกว่าคู่สมรสที่เปิ ดเผยความรู้ สึกที่
แท้ จริ งของตัวเองน้ อยในขณะที่สื่อสาร
นอกจากนี ้ การศึกษาของมัวร์ (ฉันทจิต จริ ยจรู ญโรจน์. 2541; อ้ างอิงจาก Moore. 1983)
สนับสนุนว่าความพึงพอใจในชีวิตสมรสนัน้ ต้ องประกอบด้ วยสัมพันธภาพที่มีพื ้นฐานของเสรี ภาพระหว่างคู่
สมรส การรั บ รู้ สิ่ ง ดี ข องกั น และกั น การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของคู่ส มรสและการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทังประสบการณ์
้
ที่สนับสนุนให้ เกิดปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว
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สําหรับสตินเนทและคนอื่นๆ (Stinnet; et al. 1984) ได้ สรุปถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่าง
คูส่ มรสประกอบไปด้ วย
1. การพูดคุยกันอย่ างสมํ่าเสมอ คือ ความถี่ในการสื่อสารที่สามีและภรรยามีตอ่ กันโดย
เปิ ดโอกาสให้ แต่ละฝ่ ายได้ แสดงความรู้สกึ ความคิดเห็นความต้ องการของตนหรื อความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็ น
คําพูดหรื อท่าทางการพูดคุยกันสมํ่าเสมอ ทําให้ สามีภรรยาได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้สึก
ระหว่างกัน นอกจากนี ย้ งั เป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะช่วยให้ สามีและภรรยาปรับตัวเข้ าหากันเหมาะสม จาก
การศึกษาของแนฟแรน (วรรณภา ลําเจียกเทศ. 2530; อ้ างอิงจาก Navran.n.d.)พบว่าคูส่ มรสที่มีความสุข
มีการสื่อสารระหว่างกันตลอดเวลา มี การพูดคุยกันมาก ไวในการรับรู้ ความรู้ สึกของคู่สมรส มี ภาษาที่มี
ความหมายระหว่างกันเป็ นส่วนตัว และใช้ ภาษาท่าทางในการสื่อสารกันมากกว่า ซึ่งนําไปสู่คณ
ุ ภาพชีวิต
สมรสที่ดีและมีความมัน่ คงตลอดไป
2. การเปิ ดเผยตนเองระหว่ างกัน หมายถึง การแสดงพฤติกรรมในการปฏิสมั พันธ์อย่าง
ตรงไปตรงมา กาญจนา คุณารักษ์ (2527) กล่าวว่า ในปั จจุบนั มีการสร้ างสิ่งกีดขวางอุปสรรคและช่องว่าง
ของการติดต่อสื่อสาร อันมีผลทําให้ ประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง อุปสรรคเหล่านี ้อาจพบได้ จากการ
ใช้ ภาษาที่คนอื่นฟั งเราไม่เข้ าใจ ก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด ทําให้ ผ้ ฟู ั งตีความหมายผิดพลาดไปจากสิ่งที่ผ้ ู
สื่อสารต้ องการ นอกจากนี ้โครงสร้ างทางสังคมและการปกป้องภาพพจน์ส่วนตัวของบุคคล หรื อช่องว่างจะ
หมดไป จํ าเป็ น ที่ จ ะต้ องผสานเชื่ อมต่อกัน โดยคํ า นึง ถึ ง อายุ กลุ่ม เพื่ อ น อาชี พ และสัง คมรอบตัวเป็ น
องค์ประกอบร่วมกันในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มสมาชิก โดยที่ผ้ ตู ิดต่อสื่อสารและผู้รับเต็มใจพร้ อมที่จะ
เข้ า ใจรั บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของผู้อื่ น เคารพในความคิ ด ของผู้อื่ น เปิ ด เผยตนเอง รู้ จัก ให้ กํ า ลัง ใจผู้อื่ น
หลีกเลี่ยงการใช้ อํานาจที่ทําลายสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
นอกจากนี ้ เมเยอร์ และเมเยอร์ (Myers; & Myers. 1985) กล่าวว่าการเปิ ดเผยตนเองเป็ น
รากฐานของสัมพันธภาพที่มนั่ คงดีงาม ถ้ าบุคคลปิ ดบังบางสิ่งบางอย่างจากบุคคลอื่นจะก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อสัมพันธภาพ และเกิดความรู้สกึ โดดเดี่ยว สิ่งที่นา่ สนใจในการเปิ ดเผยตนเอง คือ ยิ่งบุคคลเปิ ดเผยตนเอง
ต่อบุคคลอื่นมากเท่าใด บุคคลอื่นจะยิ่งแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเขาให้ บคุ คลได้ รับรู้มากเท่านัน้ ดังนัน้
การเปิ ดเผยตนเองจึง หมายถึง การอนุญ าตให้ บุคคลอื่น รู้ จักตัวตนของเรา มี ลักษณะเผชิญ หน้ า ไม่ใส่
หน้ า กาก ไม่ ปิ ด บัง ตนเองจากบุค คลอื่ น ๆ การเปิ ด เผยตนเองมี พื น้ ฐานจากการซื่ อ สัต ย์ ต่ อ กัน การมี
ปฏิสมั พันธ์ที่แท้ จริ งต่อผู้อื่น ดังนันการเปิ
้
ดเผยตนเองจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นในการสร้ างสัมพันธภาพ การเปิ ดเผย
ตนเองจะก่อให้ เกิดความเต็มใจที่จะฟั ง และสนใจในความรู้สึกซึ่งกันและกัน เมเยอร์ และเมเยอร์ (Myers; &
myers. 1985) ได้ กล่าวถึงประโยชน์ของการเปิ ดเผยตนเองที่มีตอ่ การสื่อสารระหว่างบุคคล คือ
1. ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบุคคลก่อให้ เกิดความเข้ าใจในความคิดและความรู้สึก
ร่วมกัน
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2. ทําให้ ร้ ูจกั กันมากขึ ้นและเกิดความใกล้ ชิดสนิทสนม ได้ เรี ยนรู้ ร่ วมรับรู้ ถึงความรู้สึกใน
ระดับลึก ซึง่ จะเพิ่มความรู้สกึ พึงพอใจในการสื่อสารระหว่างบุคคล
3. ทําให้ ร้ ู จักตนเองมากขึ ้น บุคคลอื่นจะเปรี ยบเสมือนกระจกที่ 2 ให้ บุคคลเข้ าใจถึง
ความรู้สกึ และพฤติกรรมของตนก่อให้ เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง
การเปิ ดให้ ตนเองเป็ น องค์ ประกอบสํ าคัญ ในการพัฒ นาความใกล้ ชิดสนิ ท สนมกับบุคคลอื่ น ๆ
โดยเฉพาะในการสื่อสารระหว่างสามีและภรรยาทําให้ แต่ละฝ่ ายรู้จกั ตนเองและอีกฝ่ ายหนึ่งมากยิ่งขึ ้น ทํา
ให้ บุคคลไม่ร้ ูสึกโดดเดี่ยวและพึงพอใจที่จะอยู่ร่วมกับอีกฝ่ ายในสถานการณ์ต่างๆ ได้ มากยิ่งขึ ้น ทําให้ เกิด
ความรู้สกึ เอาใจใส่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสื่อสารระหว่างกัน เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกันให้ ดี
ขึ ้น
3. การเป็ นผู้ ฟังที่ดี การศึกษาในเรื่ องการสื่อสารมักจะให้ ความสําคัญต่อทักษะในการ
แสดงออกมีสว่ นน้ อยที่ให้ ความสนใจทักษะการฟั ง การสื่อสารจะเกิดขึ ้นไม่ได้ ถ้าไม่มีผ้ ฟู ั ง ดังนันการรั
้
บสาร
จะมี ค วามสํ า คัญ เท่ า ๆ กั บ การส่ ง สาร ประสิ ท ธิ ภ าพในการสื่ อ สารจะเกิ ด ขึ น้ ได้ เมื่ อ ผู้รั บ สารเข้ า ใจ
ความหมายของสารตรงกับผู้ส่งสาร ส่งข่าวสารมาให้ คนส่วนมากไม่คอ่ ยฟั งอย่างแท้ จริ ง เพราะเตรี ยมตัวที่
จะพูดต่อไปมากกว่า ผลก็คือการละเลยที่จะฟั งนัน่ เอง การฟั งจึงเป็ นทักษะที่ยากที่สุดในการเรี ยนรู้ เพราะ
การฟั ง มี ค วามหมายมากกว่ า การได้ ยิ น คํ า พูด การฟั ง จะรวมถึ ง ความหมายและความรู้ สึ ก ที่ ซ่ อ นอยู่
เบื ้องหลังคําพูดนัน้ ๆ การฟั งที่ ดีต้องไม่ตดั สินไม่เอาค่านิยมของตนไปปะปนด้ วย และผู้ฟังต้ องเข้ าใจใน
ความคิดและความรู้สกึ ของผู้พดู (Empathy) นัน่ คือเข้ าใจในความรู้สึกและมองโลกในสายตาของผู้พดู ด้ วย
มีผ้ กู ล่าวว่าโดยเฉลี่ยแล้ วเราใช้ เวลาในการฟั งร้ อยละ 45 ในการพูดร้ อยละ 39 ในการอ่านร้ อยละ 16 และ
ในการเขียนร้ อยละ 9 ซึ่งทําให้ เห็นว่าการฟั งเป็ นปั จจัยที่สําคัญมากกว่าการพูด เกื ้อกูล ทาสิทธิ์ (2522)
อธิ บายว่าทักษะที่ จําเป็ นอย่างยิ่งสํ าหรับผู้ที่กําลังติดต่อสื่อสารกันคือทักษะในการฟั ง ผู้ฟังจํ าเป็ นต้ องมี
สมาธิในการฟั งมีความตังใจ
้ สนใจ และจับใจความทุกประเด็น ทุกตอนได้ โดยไม่วิเคราะห์หรื อประเมินผล
จนกว่าจะรับฟั งข้ อความจบ เสน่ห์อย่างหนึ่งของการเป็ นคูส่ นทนาที่ดีคือ ความสามารถในการเป็ นผู้ฟังที่ดี
นอกจากนี ้ผู้ฟังควรมีความพร้ อมที่จะฟั งและมีความพยายามที่จะเข้ าใจข้ อมูลทุกอย่างที่ผ้ พู ดู ส่งมาให้ การ
พัฒนาภาษา การเป็ นผู้ฟังที่ดี จึงเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็ นสิ่งที่ทําให้ การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพแล้ วยังเป็ นการสร้ างเสน่ห์ในการเป็ นผู้ฟังที่ดีอีกด้ วย
ในการสื่อสารระหว่างสามีและภรรยาการเป็ นผู้ฟังที่ดีมีความสําคัญในการที่จะเข้ าใจความรู้ สึก
ของอีกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง การฟั งอย่างตังใจและมี
้
สมาธิ แสดงให้ เห็นถึงความเอาใจใส่ที่มีให้ อีกฝ่ าย ทําให้
รับรู้วา่ มีคนที่คอยห่วงใยใส่ใจในเรื่ องราวต่างๆ ที่เขาต้ องการพูด ก่อให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกันในการ
ใช้ ชีวิตคู่
4. ความเข้ าใจความหมายตรงกัน ความเข้ าใจผิดในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดจาก
การติดต่อสื่อสารโดยมีสมมุติฐานในใจว่า (1) “คุณ” ต้ องรู้ว่าฉันหมายถึงอะไรและ (2) “ฉัน” รู้ว่าคุณ
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หมายความว่าอะไรบุคคลที่คิดเช่นนี ้จะคิดว่าเขาสื่อสารอย่างกระจ่างชัดแล้ ว ทังๆ
้ ที่ผ้ พู ดู ยังรู้สึกสับสนกับ
ข่าวสารที่ได้ รับ การเข้ าใจผิดในการสื่อสารจึงเกิดขึ ้น เพราะความไม่ชดั เจนในการสื่อสารนัน่ เอง
การแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน จะก่อให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารด้ วย การแสดงความคิดเห็นที่ชดั เจน คือ การที่บคุ คลสามารถสร้ างรหัสของข่าวสารจากการ
ได้ ยินรหัสของข่าวสาร คือ ความคิดเห็ นที่เกิ ดขึน้ ในตัวบุคคล การสร้ างรหัสจึง เป็ นกระบวนการส่งผ่าน
ความคิดของตนออกมาเป็ นข่าวสาร การเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน จึงเป็ นสิ่ง
สําคัญ เยาวพา เดชะคุปต์ (2522) กล่าวว่า การแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนเป็ นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้
เราสามารถตรวจสอบความเข้ าใจในการสื่อสารและสื่อความหมายได้ ตรงกัน คือ ต้ องให้ ผ้ พู ดู อธิบายสิ่งที่
เขาต้ องการสื่อให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น เป็ นการทดสอบความเข้ าใจของตัวเราเองด้ วย และการทบทวนความเข้ าใจ
นี ้มีสว่ นช่วยในการสร้ างสัมพันธภาพ และเชื่อมช่องว่างระหว่างบุคคล 2 ประการคือ
1. การช่วยให้ คสู่ นทนาสื่อสารกันได้ ถกู ต้ องซึง่ จะทําให้ ผ้ พู ดู และผู้ฟังเกิดความเข้ าใจที่ดีตอ่
กัน
2. เป็ นการแสดงความสนใจเอาใจใส่ของเราที่มีตอ่ คูส่ นทนา
โลแกนและบลอชแมน (Logan; & Blochman. 1965) กล่าวว่า การปรับปรุงความสามารถในการ
คิดค้ นถ้ อยคํา จะมีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถในการแสดงความคิดเห็นได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในการ
สื่อสารที่ต้องเผชิญหน้ าการคิดค้ นถ้ อยคําศัพท์ตา่ งๆ ที่จะนํามาพูด จะช่วยในการแสดงออกถึงความคิดของ
ตนได้ อย่างชัดเจน ซึง่ นับว่าเป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่ง
การแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนจะก่อให้ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารด้ วยการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน คือ การที่บคุ คลสามารถสร้ างรหัสของข่าวสารการได้ ยิน
รหัสของข่าวสาร คือ ความคิดที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคลการสร้ างรหัส จึงเป็ นกระบวนการส่งผ่านความคิดของ
ตนออกมาเป็ นข่าวสาร การเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนจึงเป็ นสิ่งสําคัญ การ
แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน จึงเป็ นกระบวนการของการพูดและการฟั งอย่างชัดเจน มีช่องทางในการ
สื่อสารที่ชัดเจน มี การให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่ผ้ ูพูด และขจัดสิ่งรบกวนต่างๆ ในการส่งสาร รวมทัง้ การให้
ข้ อมูลที่เหมาะสมกับผู้ฟังด้ วย
ปั ญหาการสื่อสารในชีวิตสมรสที่สําคัญ และนําไปสู่การหย่าร้ าง คือ ปั ญหาการสื่อสารที่ไม่ชดั เจน
มีความหมายไม่ตรงกับเรื่ องที่ต้องการสื่อสาร พูดกํากวมทําให้ อีกฝ่ ายเกิดความเข้ าใจผิด หากการสื่อสารมี
ความคลุมเครื อ และอ้ อมค้ อมมากเท่าใด ชีวิตคูก่ ็จะมีปัญหามากขึ ้นเท่านัน้ หากการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
จะสื่อสารได้ ชดั เจน และตรงต่อบุคคลเป้าหมาย ก่อให้ เกิดความเข้ าใจซึง่ กันและกัน นําไปสู่สมั พันธภาพที่ดี
ในชีวิตสมรส
5. ความเห็นอกเห็นใจและให้ กําลังใจกัน ในการสื่อสารระหว่างสามีและภรรยาการ
แสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจและให้ กําลังใจกันในระหว่างการสื่อสาร เป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ เกิ ด
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สัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เพราะอาจมีบางโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งประสบกับปั ญหาที่เข้ ามาในชีวิต ถ้ า
ได้ รับความเข้ าใจเห็นอกเห็นใจจากคูส่ มรสโดยการพูดจา หรื อแสดงออกให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายรับรู้เรื่ องความรัก
เข้ าใจสนับสนุน และเป็ นกํ าลังใจที่ดีต่อกันเป็ นการสนับสนุนทางสังคมที่ทําให้ ค่สู มรสสามารถเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ที่เข้ ามาในชีวิตอย่างไม่โดดเดี่ยว
เพราะฉะนัน้ เมื่ อพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารข้ างต้ น เห็นได้ ว่านักวิชาการ
หลายท่านมีการนําเสนอองค์ประกอบในลักษณะที่คล้ ายคลึงกันซึ่งผู้วิจยั เห็นว่าองค์ประกอบที่สตินเนท
และคนอื่นๆ (Stinnett; et al. 1984) ได้ นําเสนอนันเป็
้ นองค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพฤติกรรมการสื่ อสารในคู่สมรส กล่าวคือ เป็ น การรวบรวมองค์ประกอบสําคัญที่นักวิชาการ
หลายคนได้ นําเสนอไว้ นนั่ เอง ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จะได้ นําองค์ประกอบเหล่านี ้มาใช้ ในการทําคววามเข้ าใจ
รูปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
ส่ วนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ งในคู่สมรส (Marital Conflict)
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ วว่า ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสนันเป็
้ นเรื่ องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ละคู่
สมรสจะสามารถรักษาขีวิตสมรสให้ ดําเนินต่อไปได้ นนั ้ ขึ ้นอยู่กับคู่สมรสทัง้ สองฝ่ ายว่าจะสามารถตังสติ
้
และร่ วมมือกันแก้ ไขความขัดแย้ งนัน้ ให้ หมดไปหรื อลดความรุ นเเรงของความขัดแย้ งให้ เหลือน้ อยที่สุด
อย่างไรก็ดี คูส่ มรสบางคูท่ ี่ไม่สามารถแก้ ไข้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น เมื่อสะสมมากขึ ้นๆ ในที่สดุ ก็เป็ นสาเหตุที่
ทําลายชีวิตสมรสลงได้
การเรี ยนรู้และเข้ าใจปั ญหาหรื อขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึ ้นในชีวิตสมรสจะช่วยให้ คสู่ มรสสามารถแก้ ไข
และจัดการกับความขัดแย้ งเหล่านัน้ ได้ ดีขึ ้น คู่สมรสต้ องตระหนักว่า แม้ ว่าความขัดแย้ งเป็ นสิ่งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ แต่สามารถแก้ ไขได้ บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน ทังค่
้ านิยม ทัศนคติ หรื อภูมิหลัง ดังนัน้ เป็ นเรื่ อง
ปกติที่สามีภรรยาอาจมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้ าง คูส่ มรสย่อมไม่เห็นพ้ องตรงกันไปหมดทุกเรื่ อง และคู่
สมรสที่มีเหตุผลต้ องไม่คาดหวังว่าอีกฝ่ ายหนึง่ จะต้ องมีความคิดเห็นที่เหมือนกับตนเสมอไป คูส่ มรสจําเป็ น
จะต้ องประเมินว่าควรมีปฏิกริยาโต้ ตอบต่อปฏิสมั พันธ์ในชีวิตสมรสอย่างไร เพื่อสร้ างความพึงพอใจในชีวิต
สมรส
ชารล์ส มอริ ส (วรารัตน์ กิตติรักษนนท์. 2536 ;อ้ างอิงจาก Charles G. Morris. 1990) กล่าวถึง
ความขัดแย้ งในครอบครัวว่า หมายถึง ความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคู่สมรสอันเนื่องจากความไม่ลงรอย
กันด้ านความต้ องการ จุดประสงค์ หรื อความคาดหวังของคูส่ มรส เมื่อเกิดความขัดแย้ งสิ่งที่คสู่ มรสต้ องการ
คือ การปรับตัวเพื่อให้ ชีวิตสมรสยังคงอยู่ซึ่งความสุข ความพึงพอใจ ซึ่งความขัดแย้ งในชีวิตสมรสเป็ นสิ่งที่
อาจเกิดขึ ้นได้ เสมอกับคูส่ มรสทุกคู่ คูส่ มรสใดรักษาระดับความขัดแย้ งให้ อยู่ในระดับตํ่า คุณภาพชีวิตสมรส
ก็ยงั อยูใ่ นระดับสูง แต่หากปล่อยให้ ความขัดแย้ งเกิดขึ ้นในระดับสูงคุณภาพชีวิตสมรสก็ยอ่ มจะตํ่าลง
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3.1 ความหมายของความขัดแย้ ง
ฟิ ลเลย์ (เสริ มศักดิ์ วศาลาภรณ์ . 2534; อ้ างอิงจากFilley. 1975) กล่าวว่า ความขัดแย้ งเป็ น
กระบวนการทางสังคมความขัดแย้ งเกิดขึ ้นเมื่อแต่ละฝ่ ายมีจุดมุ่งหมายที่ไปด้ วยกันไม่ได้ และมีค่านิยมที่
ต่างกัน ความแตกต่างนี ้มักเกิดจากการรับรู้มากกว่าที่จะเป็ นความแตกต่างที่เกิดขึ ้นจริงๆ
แมคโครสกี และวีลลีส (McCroskey;& Richmond. 1986) กล่าวว่าความขัดแย้ งระหว่างบุคคล
หมายถึง การรับรู้ที่ไม่สอดคล้ องกัน ทําให้ เกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ลดความเชื่อถือตลอดจนทําให้ เกิดการ
ไม่ยอมรับนับถือกัน ซึ่งสอดคลองกับ เซทซ์ และ สตีเวนสัน (Dcetz; & Stevensons. 1986) ที่กล่าวว่า
ความขัดแย้ งบุคคล เป็ นการหยุดยัง้ ความรู้ สึกที่ ดีต่อกันและขัดขวางความสามารถที่จะทํางานร่ วมกัน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ
แซสส์ (Sasse. 1978) กล่าวว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเป็ นการแสดงออกถึงของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 2 คน หรื อมากกว่า โดยที่ บุคคลหนึ่งพยายามที่จะกี ดกัน หรื อรบกวนการกระทําของอี ก
บุคคลหนึง่
จอห์นสัน (Johnson. 1986) กล่าวว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลจะเกิดขึ ้นเมื่อการกระทําของบุคคลหนึ่งไปป้องกัน ขัดขวาง และรบกวน การกระทําของอีก
บุคคลหนึ่ง ซึ่ง สอดคล้ องกับ เสริ ม ศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2534) กล่าวว่า ความขัดแย้ ง ระหว่างบุคคลเป็ น
สถานการณ์ที่การกระทํ าของอีกฝ่ ายหนึ่งไปขัดขวางหรื อสกัดกัน้ การกระทําของอีกฝ่ ายหนึ่ง ในการที่จะ
บรรลุเ ป้า หมายของเขาหรื อ การที่ บุค คลที่ มี ค วามแตกต่า งกั น ในค่า นิ ย ม ความสนใจแนวคิ ด วิ ธี ก าร
เป้าหมาย ต้ องการติดต่อหรื ออยูร่ ่ วมกัน โดยที่ความแตกต่างนี ้เป็ นสิ่งที่ไม่สอดคล้ องกันหรื อไปด้ วยกันไม่ได้
แอดเลอร์ และทาวน์ (Adler; & Towne. 1987) กล่าวว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล เป็ นการ
แสดงออกระหว่างบุคคลอย่างน้ อย 2 คน ที่มีความเกี่ยวข้ องซึ่งกันและกัน ในลักษณะของการรบกวนเพื่อมิ
ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลจะเกิดขึ ้นเมื่อทังสองฝ่
้
ายรับรู้ ถึง
ความคิดที่ไม่ตรงกัน และแสดงออกมาให้ เห็นโดยอาจจะเป็ นคําพูดหรื อท่าทาง เช่น การนิ่งเฉย การหลีกหนี
นอกจากนี ้ ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลยังรวมถึงการที่มีฝ่ายหนึง่ ได้ รับความพึงพอใจหรื อได้ รับประโยชน์แต่
อีกฝ่ ายหนึง่ ต้ องเป็ นฝ่ ายเสีย
วิลสัน และ แฮนนา (Wilson; & Hanna. 1990) กล่าวว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเกิดขึ ้นเมื่อ
สมาชิ ก ในกลุ่ม มี ความคิ ด ค่า นิ ย ม หรื อเป้าหมายที่ ต่า งกัน และมี ก ารแสดงออกมาในลัก ษณะความ
พยายามที่จะป้องกัน ขัดขวาง รบกวน หรื อวิธีการใดๆ ก็ตาม เพื่อมิให้ อีกฝ่ ายหนึ่งบรรลุเป้าหมายตามที่
ต้ องการ ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลนี ้จะสังเกตุได้ โดยตรงจากพฤติกรรมการสื่อสารที่บคุ คลแสดงออกมา
ทังทางภาษาถ้
้
อยคําและภาษาท่าทาง
รอบบินส์ (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 2534; อ้ างอิงจาก Robbins.1983) ได้ แสดงให้ เห็นความ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ งเป็ น 3 กลุม่ คือ
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1. แนวประเพณีนิยม (Traditional View) เชื่อว่า ความขัดแย้ งเป็ นสิ่งเลว เป็ นความรุ นแรงจึงถูก
มองไปในทางลบ ไม่เป็ นประโยชน์ จึงควรหลีกเลี่ยงหรื อกําจัดให้ หมดไป เป็ นเรื่ องของความผิดพลาดของ
คนใดคนหนึ่ง จึงต้ องการหาตัวคนผิดให้ ได้ เป็ นเรื่ องเสียหายจึงต้ องช่วยกันปิ ดบังความขัดแย้ งเป็ นผลมา
จากความผิดพลาดหรื อล้ มเหลวในการสื่อสาร ขาดความใจกว้ าง ไม่เชื่อใจกัน แนวประเพณีนิยมเชื่อว่า
สามารถป้องกันหรื อขจัดความขัดแย้ งไม่ให้ เกิดขึ ้นได้ หากมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นถือว่าเป็ นการผิดพลาด
2. แนวพฤติกรรม (Behavioral View)เห็นว่า ความขัดแย้ งเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ความขัดแย้ งไม่จําเป็ นต้ องเลวร้ ายเสมอไป เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นปกติจึงควรยอมรับความขัดแย้ งว่า ต้ องมี
ไม่สามารถกําจัดให้ หมดไปได้ บางครัง้ ยังเป็ นประโยชน์แก่กลุ่มอีกด้ วยแนวพฤติกรรมเชื่อว่างจึงควรหาทาง
ลดความขัดแย้ ง แทนที่จะปฏิเสธว่าไม่มีความขัดเเย้ ง
3. แนวนักปฎิสมั พันธ์ (Interactional View) แนวคิดนี ้เป็ นแนวคิดในปั จจุปัน เชื่อว่าความขัดแย้ ง
ไม่ใช่ดีทัง้ หมดหรื อเลวทัง้ หมด แต่ขึน้ อยู่กับแบบของความขัดแย้ ง จําเป็ น ต้ องแยกความขัดแย้ ง ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ออกจากความขัดแย้ งที่ไม่เป็ นประโยชน์
วิลสัน และเฮนนา ( Wilson; & Hanna. 1990) กล่าวว่า แหล่งสําคัญที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่
เป็ นประโยชน์ระหว่างบุคคล มีดงั นี ้
1. ความขัดแย้ งทางความคิดและค่านิยมของบุคคล
2. ความขัดแย้ งของบทบาทและการใช้ อํานาจ บทบาท หมายถึง ตําแหน่งของสมาชิกแต่ละบุคคล
ในกลุ่ม ถ้ าหากสมาชิกในกลุ่มไม่พอใจบทบาทที่ตนได้ รับ อาจนําไปสู่ความตึงเครี ยดและความขัดแย้ งได้
ส่วนการให้ อํานาจ คือ การที่บคุ คลหนึ่งมีอิทธิพล หรื อมีผลต่ออีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั บทบาท
ความขัดแย้ งจะเกิดขึ ้น เมื่อสมาชิกให้ กลุม่ เห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึง่ ใช้ อํานาจอย่างไม่เหมาะสม
โดยสรุ ปความหมายของความขัดแย้ งในงานวิจัยนี ้ หมายถึงความขัดแย้ งระดับบุคคลโดยความ
ขัดแย้ งระหว่างบุคคลนีจ้ ะสังกุตได้ โดยตรงจากพฤติกรรมการสื่อสารที่บุคคลแสดงออกมาทัง้ ทางภาษา
ถ้ อยคํ าและภาษาท่าทางความไม่เห็น พ้ องต้ องกัน ของคู่ส มรส โดยแสดงออกได้ จากความคิดเห็ น ที่ ไ ม่
ตรงกัน การทะเลาะเบาะแว้ ง ความไม่พอใจของแต่ละฝ่ ายในคูส่ มรส
3.2 ประเภทของความขัดแย้ ง
ความขัดแย้ งในสังคมมี อยู่หลายประเภทด้ วยกัน การแบ่งประเภทของความขัดแย้ ง มีหลายวิ ธี
ขึ ้นอยูก่ บั แนวคิดที่ยดึ เป็ นหลักในการแบ่ง ซึง่ นักวิชาการได้ แบ่งประเภทของความขัดแย้ งแตกต่างกันออกไป
ดังนี ้
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้ แบ่งความขัดแย้ งออกเป็ น 6 ประเภทคือ
1. ความขัดแย้ งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict) เกิดจากความไม่แน่ใจในเรื่ อง
ความต้ องการหรื อการตัดสินใจไม่ได้ ของตนเอง
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2. ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล เป็ นความไม่สามารถตกลงกันได้ ระหว่างบุคคล หรื อความ
แตกต่างกันด้ านบุคลิกภาพ บทบาทหรื อความต้ องการ
3. ความขัดแย้ งภายในกลุ่ม เป็ นความขัดแย้ งที่บคุ คลในกลุ่มไม่สามารถตกลงกันในเรื่ อง
เดียวกันได้
4. ความขัดแย้ ง ระหว่า งกลุ่ม เป็ น ความขัดแย้ ง ของกลุ่ม ภายในองค์การเดี ยวกัน ที่ ไ ม่
สามารถตกลงกันได้ ในเรื่ องเดียวกัน
5. ความขัดแย้ งภายในองค์การ ซึ่งเป็ นความขัดแย้ งระหว่างบุคคลความขัดแย้ งภายใน
กลุม่ และความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม เพราะถือว่าความขัดแย้ งเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ ซึ่งมีอยู่ในทุกระดับ
และมี อยู่ตลอดเวลา โดยทั่วไปสามารถแบ่ง ความขัดแย้ งในองค์ การได้ 4 ชนิด คื อ 1) ความขัดแย้ ง ใน
แนวดิ่ง เกิ ดจากสายบังคับบัญชาในองค์การ ระหว่างสมาชิกต่างระดับกันในองค์กร 2) ความขัดแย้ งใน
แนวนอน เป็ นความขัดแย้ งระหว่างฝ่ ายต่างๆ หรื อหน่วยงานย่อย ตลอดถึงบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกัน 3)
ความขัดแย้ งระหว่างสายงานหลักกับฝ่ ายอํานวยการ เนื่องจากบทบาทและหน้ าที่สองฝ่ ายแตกต่างกัน 4)
ความขัดแย้ งในเรื่ องบทบาท เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่หรื อกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ตามหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย
6. ความขัดแย้ งระหว่างองค์การ (Inter Organizational Conflict) เป็ นความขัดแย้ ง
ระหว่างองค์การกับองค์การที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ในเรื่ องเดียวกัน
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2542)ที่ได้ ทําการแบ่งประเภทของความขัดแย้ งไว้ 6 ประเภทคือ
1. ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict)
2. ความขัดแย้ งภายในบุคคล (Personal Conflict)
3. ความขัดแย้ งภายในกลุม่ (Group Conflict)
4. ความขัดแย้ งระหว่างกลุม่ (Between-Group Conflict)
5. ความขัดแย้ งภายในองค์การ (Organization Conflict)
6. ความขัดแย้ งระหว่างองค์การ (Interorganization Conflict)
สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2541) ได้ แบ่งความขัดแย้ งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1.ความขัดแย้ งภายในเอกบุคคล เป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเนื่องจากการตอบสนองความ
ต้ องการหรื อการแสดงบทบาทของบุคคลไม่เป็ นไปอย่างราบรื่ น เกิดความคับข้ องใจ ขัดแย้ งกันในเป้าหมาย
ของตนเองหรื อบทบาทที่ตนเองแสดง
2.ความขัดแย้ ง ระหว่า งบุค คล เป็ น ความขัดแย้ ง ที่ มี ม ากที่ สุด เป็ น ความขัดแย้ ง ในการ
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลต่างๆ ในองค์การ หรื อความแตกต่างกันในบทบาทหน้ าที่หรื อเป้าหมาย
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3. ความขัดแย้ งในระดับองค์การ เป็ นการขัดแย้ งภายในบุคคล ระหว่างบุคคลหรื อระหว่าง
กลุ่มที่เกิดขึ ้นในองค์การ หรื อเกิดจากตัวองค์การเอง ในเรื่ องเป้าหมาย วิธีการสถานภาพหรื อการรับรู้ ที่ไม่
สอดคล้ องกัน
จากข้ อมูลข้ างต้ นสามารถทําการแบ่งประเภทความขัดแย้ ง โดยอาศัยเกณฑ์ในการแบ่ง 2 เกณฑ์
หลัก คือ เกณฑ์คกู่ รณีที่เกิดความขัดแย้ ง และเกณฑ์สถานที่เกิดความขัดแย้ ง ส่วนอีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะนํามา
พิจารณาร่วมกับทัง้ 2 เกณฑ์ข้างต้ นคือในเรื่ องของเนื ้อหาของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
1) เกณฑ์ ค่ ูกรณีท่ เี กิดความขัดแย้ ง
1.1) ความขัดแย้ งระหว่ างบุคคล หมายถึง ความขัดแย้ งในการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล
เนื่องจากบุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่ องต่างๆ เช่น การพูดคุยกันแล้ วนําไปสู่การโต้ เถียงกัน การแสดง
ความคิดเห็นที่ไม่ดีต่อคนอื่นไม่ว่าจะต่อหน้ าหรื อลับหลัง หรื อการแสดงข้ อข้ องใจของคนหนึ่งที่มีตอ่ อีกคน
หนึง่
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคล (Interpersonal
Conflict)หมายถึง ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคลเนื่องจากความไม่เห็นด้ วยในเรื่ องราว การกระทํา
หรื อจุดประสงค์ ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเกิดขึ ้นส่วนใหญ่มีผลมาจากความแตกต่างของบุคคลในด้ าน
การรับรู้ พื ้นฐานการศึกษาและครอบครัว หรื อความแตกต่างกันด้ านบุคลิกภาพบทบาทหรื อความต้ องการ
ตลอดจนสถานภาพ ความขัดแย้ งชนิดนี ้จะเป็ นสิ่งสกัดกัน้ บุคคลให้ มีการติดต่อกันอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สอดคล้ องกับ บราวน์ (Brown. 1983)กล่าวว่าความขัดแย้ งระหว่างบุคคล หมายถึง การที่บคุ คลสองฝ่ ายมี
พฤติกรรมที่ ไ ม่ล งรอยกัน หรื อมี พ ฤติกรรมที่ ดําเนิน ไปด้ วยกัน ไม่ได้ เนื่ องจากมีความเห็น ความสนใจที่
แตกต่างกัน การกระทําของฝ่ ายหนึ่งมีความตังใจที
้ ่จะไปยับยัง้ หรื อสร้ างความคับข้ องใจให้ อีกฝ่ ายหนึ่งใน
ขณะที่ กรรณิ การ์ อัศวดรเดชา (2553) ได้ กล่าวไว้ ว่าเป็ นความขัดแย้ งที่เกิดจากความไม่ชอบกันหรื อมี
วาระซ่อนเร้ น ซึ่งความขัดแย้ งระหว่างบุคคลจะนําไปสู่การปกป้องตนเอง และ สร้ อยตระกูล (ติวยานนท์)
อรรถมานะ (2541) ที่ได้ กล่าวไว้ ว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเป็ นความขัดแย้ งที่มีมากที่สุดเป็ นความ
ขัดแย้ งในการปฏิสมั พันธ์ กบั บุคคลต่างๆ ในองค์การหรื อความแตกต่างกันในบทบาทหน้ าที่หรื อเป้าหมาย
นอกจากนี ้ แอดเลอร์ และทาวน์ (Adler; & Towne. 1987) ให้ ความหมายของความขัดแย้ งระหว่างบุคคล
ว่า หมายถึง การแสดงความรู้ สึกต่อสู้กันระหว่างบุคคลอย่างน้ อย 2 คน ที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน แต่ทงั ้
สองฝ่ ายรั บ รู้ ความไม่ ล งรอยกัน ความเห็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกัน และพยายามก่ อ กวนไม่ ใ ห้ อี ก ฝ่ ายบรรลุ
เป้าหมาย
จะเห็นได้ ว่าความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเกิดขึ ้นเนื่องจากความไม่เห็นด้ วยในเรื่ องราว การ
กระทํ า หรื อ จุด ประสงค์ ความไม่ ช อบกัน ความแตกต่า งกัน ในบทบาทหน้ า ที่ ห รื อ เป้า หมาย พื น้ ฐาน
การศึกษา ครอบครัว บุคลิกภาพและบทบาท
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ทังนี
้ ้มีนกั วิชาการได้ มองความขัดแย้ งในครอบครัวเป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคล
ในครอบครัว จึงถือได้ ว่าเป็ นความขัดแย้ งระหว่างบุคคล ดังที่ วิทยา เกริ กศุคลวณิชย์ (2542) ได้ กล่าวไว้ ว่า
ความขัดแย้ งในครอบครัวเป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างบิดา มารดา และบุตร ความขัดแย้ งระหว่าง
บุคคลหมายถึง การที่บคุ คลมีความคิด ความรู้สกึ และค่านิยมที่ไม่สอดคล้ องกัน ไม่สามารถตกลงหาข้ อยุติ
ที่เป็ นที่พึงพอใจของทังสองฝ่
้
ายได้ ทําให้ มีการแสดงออกในลักษณะของการต่อต้ าน ขัดขวาง รบกวน หรื อ
วิธีการใด ๆ เพื่ อไม่ให้ อีกฝ่ ายหนึ่งบรรลุเป้าหมาย อาจแสดงออกมาทางภาษาถ้ อยคําหรื อภาษาท่าทาง
สอดคล้ องกับ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2547) ที่ได้ ศกึ ษาปั ญหาความขัดแย้ ง การทะเลาะวิวาท และการ
ขาดความสามัคคีของกลุ่มคนในสังคมแต่ละกลุ่มได้ แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มประชาชนทั่วไปและ
ผู้ปกครอง กลุ่มข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่งในประเด็นความขัดแย้ ง ในครอบครั ว ได้ กล่าวไว้ ว่า
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรส (สามีภรรยา) ปั ญหาที่เกิดทางด้ านคูส่ มรสที่อาจก่อให้ เกิดการมีบคุ คลที่สาม
ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งอาจมี ส าเหตุจ ากความไม่สมดุลกัน ในเรื่ องเพศซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆได้ แก่อายุที่
แตกต่างกันมากเกินไปของทังสองฝ่
้
ายทําให้ ความต้ องการทางเพศต่างกันความแตกต่างกันด้ านสรี ระการ
อยู่ใ นสภาวะแวดล้ อมที่ ต่างกันเช่น เดี ยวกับ วิ นัดดา ปิ ยะศิล ป์ (2552) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความขัดแย้ ง ใน
ชีวิตประจําวันอันเป็ นการขัดแย้ งกันในเรื่ องไม่น่าจะเป็ นเรื่ องขัดแย้ ง เช่น สามีอยากเปิ ดหน้ าต่างภรรยาไม่
อยากเปิ ดเรื่ องเล็กๆน้ อยๆ
1.2) ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่ม หมายถึง ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มต่างๆ เนื่องจากแต่ละ
กลุ่มมีความแตกต่างกันทางด้ านความคิด ค่านิยม มีเป้าหมายและวิธีการไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกัน การ
แข่งขัน และความต้ องการทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจํากัด
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม (Intergroup
Conflict) หมายถึงความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างกลุม่ เช่น ความขัดแย้ งของแผนกบัญชีและแผนกวิจยั กลุ่ม
สหภาพแรงงานและคณะกรรมการประนีประนอม ถ้ าปรากฏว่าไม่สามารถตกลงแก้ ปัญหาได้ ความขัดแย้ ง
ชนิดนี ้มักจะนําไปสู่การแข่งขัน และเกิดผลในแง่ของการชนะ – แพ้ สอดคล้ องกับ สร้ อยตระกูล (ติวยา
นนท์) อรรถมานะ (2541) ที่ได้ กล่าวว่า ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มที่เกิดขึ ้นในองค์การหรื อเกิดจากตัว
องค์การเองเกิ ดได้ ในเรื่ องเป้าหมายวิธีการสถานภาพหรื อการรับรู้ ที่ไม่สอดคล้ องกัน โดยในประเด็นของ
ครอบครัวนัน้ จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (2547) ได้ ศึกษาปั ญหาความขัดแย้ ง การทะเลาะวิวาท และการ
ขาดความสามัคคีของกลุ่มคนในสังคมแต่ละกลุ่มได้ แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มประชาชนทั่วไปและ
ผู้ปกครอง กลุ่ม ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ซึ่ง ในประเด็น ความขัดแย้ งในครอบครัว พบว่ามี ความ
ขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม ที่ เกิ ดขึน้ เช่น ความขัดแย้ ง ระหว่างคู่ส มรสกับญาติพี่ น้องปั ญ หาระหว่างบุคคลใน
ครอบครัวในชีวิตสมรสของคูส่ ามีภรรยานันปั
้ ญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตสมรสนันมิ
้ ใช่มีเฉพาะปั ญหาจากคูส่ มรส
เท่านันแต่
้ ยงั อาจมีปัญหาจากบุตรหลานหรื อผู้ที่เข้ ามาอาศัยในลักษณะเกื ้อกูลกันปั ญหาที่มกั จะเกิดขึ ้นเช่น
ปั ญหาการไม่ลงรอยกันของญาติพี่น้องของทังสองฝ่
้
ายหรื อกับคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมักก่อให้ เกิดปั ญหา
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การหย่าร้ างของคู่ส มรสเช่นฝ่ ายภรรยาไม่ล งรอยกับมารดาของฝ่ ายสามี แล้ วต้ องอยู่ภ ายในครอบครั ว
เดียวกันเนื่ องจากปั ญหาด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นปั ญ หาระหว่างบิดามารดาและบุตร เช่น
ปั ญหาที่เกิดจากบิดามารดากับปั ญหาด้ านความประพฤติของคนในครอบครัวเช่นปั ญหาการติดสิ่งเสพติด
ของบุตรหลาน การชอบเที่ยวกลางคืนของบุตรหลานตลอดจนการคบเพื่อนไม่ดี เป็ นต้ น
1.3) ความขัดแย้ งภายในกลุ่ม หมายถึง ความขัดแย้ งของบุคคลภายในกลุ่ม ที่ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ มีความคิดเห็น การปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างกันภายในกลุม่ นันๆ
้
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2540) ได้ กล่าวไว้ วา่ ความขัดแย้ งภายในกลุม่ (Intragroup
Conflict) หมายถึงความขัดแย้ งของสมาชิกภายในกลุม่ ที่เกิดจากความไม่เห็นด้ วย เนื่องจากแนวคิดต่างกัน
ดังนันเมื
้ ่อสมาชิกสรุปผลจากข้ อมูลเดียวกันโดยสรุปต่างกันจึงทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ซึ่งอาจเรี ยกได้ ว่าเป็ น
Substantive Conflict ผลของความขัดแย้ งแบบนี ้จะช่วยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารที่ดีขึ ้นและมี
การตัดสินใจ ส่วนความขัดแย้ งที่อยู่บนรากฐานของการตอบสนองทางอารมณ์ต่อสถานการณ์นนๆ
ั ้ อาจ
เรี ยกได้ ว่า Affective Conflict ซึ่งความขัดแย้ งแบบนี ้อาจเป็ นผลมาจากการที่มีรูปแบบและบุคลิกภาพที่ไม่
เข้ ากัน เช่นเดียวกับอรุ ณ รักษ์ ธรรม (2532) ที่ได้ กล่าวว่าความขัดแย้ งของกลุ่มหรื อบุคคลภายในองค์การ
เป็ นความขัดแย้ งที่มีสาเหตุมาจากความต้ องการค่านิยมการรับรู้ตลอดถึงเป้าหมายของบุคคลหรื อของกลุ่ม
ที่แตกต่างกันโดยในประเด็นของครอบครั วนัน้ จุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (2547) ได้ ศึกษาปั ญหาความ
ขัดแย้ ง การทะเลาะวิวาท และการขาดความสามัคคีของกลุ่มคนในสังคมแต่ละกลุ่มได้ แก่ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่ม ประชาชนทั่วไปและผู้ปกครอง กลุ่ม ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่งในประเด็นความ
ขัดแย้ งในครอบครัวเช่น ปั ญหาญาติพี่น้องที่ต้องช่วยเหลือกันเรื่ องนี ้ถ้ านานๆ ครัง้ คู่สมรสก็คงไม่มีปัญหา
เพราะลักษณะของครอบครัวไทยถือการสนิทสนมและต้ องช่วยเหลือกันในหมูญ
่ าติพี่น้องของทังสองฝ่
้
ายแต่
ถ้ าบ่อยครัง้ หรื อต้ องช่วยเหลือด้ วยเงินเป็ นจํานวนมากๆ กรณีนี ้สามีภรรยาอาจทะเลาะกันเพราะเป้าหมาย
ในการใช้ เงิน แตกต่างกันออกไป หรื อนําไปสูส่ าเหตุของการทะเลาะกันได้
2) เกณฑ์ สถานที่ท่ ีเกิดความขัดแย้ ง โดยพิจารณาจากสถานที่ที่ความขัดแย้ งเกิดขึ ้น สามารถ
แบ่งได้ เช่น ความขัดแย้ งในที่ทํางาน ความขัดแย้ งในโรงเรี ยน ความขัดแย้ งในครอบครัว เป็ นต้ น แต่สําหรับ
การศึกษาครัง้ นี ้จะพิจารณาเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในครอบครัว ดดยเฉพาะในสามีภรรยาเท่านัน้
นอกจากนี ้กรองแก้ ว อยู่สขุ (2535) ยังได้ แบ่งประเภทของความขัดแย้ งโดยยึดสาเหตุเป็ นหลัก
ได้ 3 ประเภทคือ
1. ความขัดแย้ งในเรื่ องของงาน (Bureaucratic Conflict) เกิดจากความต้ องการเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลหรื อหน่วยงานย่อยในองค์การนันๆ
้ เช่น ฝ่ ายปกครองกับฝ่ ายแนะแนวในโรงเรี ยน
2. ความขัดแย้ งในเรื่ องระบบ (System Conflict) เป็ นความขัดแย้ งที่เกิดจากเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน
ย่อยในองค์ การแตกต่างกันซึ่ง ทํ าให้ มีความสนใจการให้ ความสํ าคัญ ต่อสิ่ งต่างๆ แตกต่างกัน เช่น ฝ่ าย
วิชาการกับฝ่ ายกิจกรรม
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3. ความขัดแย้ งในเรื่ องการใช้ ทรัพยากร (Bargaining Conflict) มักพบบ่อยในองค์การเนื่องจากทรัพยากร
ในองค์การมีจํากัดไม่เพียงพอต่อความต้ องการของบุคลากรหรื อหน่วยงานย่อยในองค์การการแบ่งปั นขาด
ความยุตธิ รรม
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็น ได้ ว่า ความขัดแย้ ง สามารถแบ่ง ออกได้ เ ป็ น หลายประเภท แต่ใน
งานวิจยั นี ้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้ งในคูส่ มรส จึงได้ อาศัยเกณฑ์ในการแบ่งประเภทของความ
ขัดแย้ งในคูส่ มรส 2 เกณฑ์ คือ 1) เกณฑ์ค่กู รณีที่เกิดความขัดแย้ ง แบ่งได้ เป็ น (1) ความขัดแย้ งระหว่าง
บุคคล (2) ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม และ (3) ความขัดแย้ งภายในกลุ่ม และเกณฑ์ที่ 2) เกณฑ์สถานที่ที่
เกิดความขัดแย้ ง อาจจะเป็ นองค์การต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน หรื อองค์การเอกชนอื่นๆ เป็ นต้ น โดย
ในงานวิจยั นี ้จะระบุเป็ นความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคู่สมรสเท่านัน้ นอกจากนี ้อีกหนึ่งเกณฑ์ที่จะถูกแทรกไว้
พิจารณาในประเภทความขัดแย้ งในแต่ละแบบคือ เกณฑ์ในเรื่ องของเนื ้อหาของความขัดแย้ งที่ยึดสาเหตุ
เป็ นหลัก เช่น ความขัดแย้ งในงาน ความขัดแย้ งในระบบ ความขัดแย้ งในทรัพยากร เป็ นต้ น
3.3 สาเหตุของความขัดแย้ ง
ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ งในครอบครัวไว้ ดงั นี ้ แจลส์ และสเต
ราส์ (เหมวรรณ เหมะนัด. 2553 ; อ้ างอิงจาก Gelles and Straus, 1979) ได้ กล่าวถึงลักษณะบางประการ
ของครอบครัวที่แตกต่างจากกลุม่ สังคมอื่นๆ ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งภายในครอบครัว ดังนี ้
1.เวลาที่ต้องเสี่ยง (Time at Risk) ในแต่ละวันสมาชิกครอบครัวเดียวกันจะใช้ เวลาในการปฏิสงั
สรรค์ (Interaction) กันวันละหลายชัว่ โมง ดังนันโอกาสที
้
่จะเกิดความรุนแรงในครอบครัวจึงมีมากกว่า เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกลุม่ อื่นๆ ที่คนในกลุ่มต้ องใช้ เวลาในการปฎิสงั สรรค์กนั มาก เช่น เพื่อนร่วมงาน แต่การเกิด
ความรุ นเเรงก็ยงั มีน้อยกว่าในครอบครัวซึ่งเป็ นเครื่ องชี ้ให้ เห็นว่า นอกจากจะเกี่ยวกับเรื่ องเวลาที่ใช้ ในการ
ปฏิสงั สรรค์แล้ วการเกิดความรุนแรงยังเกี่ยวข้ องกับเรื่ องอื่นๆ ด้ วย
2. ขอบข่ายของกิจกรรมและความสนใจ (Ranes of Activities and Interest) การปฏิสงั สรรค์ทาง
สังคมอื่นๆ มักมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่การปฏิสงั สรรค์ภายในครอบครัวครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ มากกว่า
จึงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นขัดแย้ งและไม่เป็ นตามความคาดหวังได้ มากกว่า
3. ความเข้ มข้ นของการผูกพัน (Intensive of Involvement) เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
มีความรู้สกึ ผูกพันกันอย่างลึกซึ ้ง เมื่อคนในครอบครัวคนใดคนหนึง่ ทําอะไรผิดพลาด เราจะรู้สึกเดือดร้ อนใจ
มากกว่าเมื่อคนนอกครอบครัวทําเรื่ องเดียวกัน นอกจากนี ้ Coser ได้ กล่าวถึงความขัดแย้ งที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเข้ มของการผูกพันว่า ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดสนิทสนมกันจะมีความ
รุนแรงมากกว่าความขัดแย้ งระหว่างคนแปลกหน้ ากัน เนื่องจากต่างฝ่ ายต่างพยายามเก็บกดไม่แสดงความ
ไม่พอใจออกมา และเมื่อเก็บไว้ มากๆ เข้ าความไม่พอใจจะรุนแรงมากยิ่งขึ ้น ทําให้ ระเบิดออกมาได้ และเมื่อ
ถึงวันนันอาจจะไม่
้
เป็ นเฉพาะเรื่ องที่เป็ นสาเหตุเท่านัน้ แต่จะมีปัจจัยอื่นๆ เข้ ามาด้ วย ซึ่งความสัมพันธ์ ยิ่ง
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ใกล้ ชิด ยิ่งมีอารมณ์ร่วมมาก การแสดงความไม่พอใจจะยากขึ ้น แนวโน้ มของการเก็บความรู้สึกโกธรหรื อไม่
พอใจก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วย และเมื่ อมี การเก็ บกดความรู้ สึกไม่พอใจไว้ นานเข้ ายิ่งจําเป็ นจะต้ องให้ แสดงออก
(ปาริชาติ สุขมุ . 2531; อ้ างอิงจาก Coser. 1956)
4. กิจกรรมที่มีการกระทบกระทัง่ กัน (Infringing Actitivities) กิจกรรมในครอบครัวมีลกั ษณะ Zero
sum คือเมื่ออีกฝ่ ายหนึ่งได้ ประโยชน์อีกฝ่ ายหนึ่งจะเสียประโยชน์ ความขัดแย้ งจะเกิดขึ ้นจากการที่แต่ละ
คนอยากทํากิจกรรมที่ไม่สอดคลองกันเช่น จาการที่คนหนึ่งไปดูภาพยนตร์ อีกคนหนึ่งต้ องการไปเล่นกีฬา
หรื อเกิดจากการที่คนแต่ละคนมีนิสยั ความเคยชินต่างกัน เช่น คนหนึง่ ทิ ้งของเกะกะอีกคนหนึง่ คอยตามเก็บ
5. สิทธิในการกําหนดพฤติกรรม (Righht to Influence) สมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีสิทธิโดยนัย
ที่จะกําหนดพฤติกรรมของกันและกัน ดังนันการไม่
้
พอใจต่อการกระทําของอีกฝ่ ายหนึ่งจึงเลยเถิดไปจนขัน้
พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่น
6. ความแตกต่างทางด้ านอายุและเพศ (Age and Sex Discrepancies) การที่ครอบครัวประกอบ
ไปด้ วยบุคคลต่างเพศต่างวัย ซึ่งมักจะมี โลกทัศน์และวัฒนธรรมแตกต่างทําให้ ครอบครัวเป็ นที่ที่มีความ
ขัดแย้ งทางวัฒนธรรมระหว่างสามีภรรยาและระหว่างพ่อแม่กับลูก นอกจากนี ้ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิ จ
สังคม ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี แบบแผนวัฒนธรรมครอบครัวในยุคที่ผ้ ใู หญ่ยงั เป็ นวัยรุ่นกับปั จจุปันมี
ความแตกต่างกัน บางเรื่ องแตกต่างกันชนิดขาวกับดํา ถ้ าผู้ใหญ่ไม่ยอมรับชีวิตวัยรุ่ นของเด็กในใลกใหม่
สังคมใหม่ ก็ยอ่ มทําให้ เกิดจุดต่างในด้ านความสัมพันธ์กบั วัยรุ่นรุ่นใหม่ (ศรี เรื อน แก้ วกังวาล. 2536)
7. บทบาทที่ได้ มาแต่กําเนิด (Ascribed Roles) ความไม่เสมอภาคทางเพศที่กําหนดโดยสังคมมี
พื ้นฐานมาจากความแตกต่างด้ านชีวภาพ ในสังคมที่เน้ นความเสมอภาคการแบ่งแยกเพศภายในครอบครัว
ย่อมก่อให้ เกิดความขัดแย้ งได้ สงู ถึงแม้ วา่ จะปราศจากความลักลัน่ ดังกล่าวก็ยงั มีความขัดแย้ งแฝงอยูส่ งู
8. ความเป็ นส่วนตัวของครอบครัว (Family Privacy) ในสังคมจํานวนมากกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวได้ กลายเป็ นเกราะป้องกันไม่ให้ สงั คมเข้ าไปควบคุมแก้ ปัญหาความขัดแย้ งใน
ครอบครัว ระบบครอบครัวเดี่ยวสังคมยุคอุตสากรรมเมืองเป็ นตัวอย่างที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ
9. ระดับความเครี ยดสูง (High level of Stress) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเดี่ยวมีลกั ษณะ
ไม่มั่นคง ทัง้ นี ม้ ีสาเหตุมาจากปั จจัยหลายประการ กล่าวคือโดยทั่วไปความสัมพันธ์ แบบ dyadic มี
แนวโน้ มที่จะไม่มนั่ คง ยิ่งกว่านันครอบครั
้
วเดี่ยวต้ องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างที่สําคัญๆ ซึ่ง
เป็ นไปตามวงจรชีวิตครอบครัว เช่น การเกิด การบรรลุนิติภาวะของบุตรพัฒนาการของบุตรแต่ละวัย การ
ล่วงเข้ าวัยชรา การเกษี ยณ เป็ นต้ น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้มีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนใน
ครอบครัวอย่างมาก และทําให้ ครอบครัวเป็ นที่กลุม่ มีความเครี ยดสูงกว่ากลุม่ อื่นๆ
สเปรย์ (เหมวรรณ เหมะนัด. 2533; อ้ างอิงจาก Sprey. 1969) กล่าววว่า การเป็ นสมาชิกกลุ่มโดย
ไม่สมัครใจ (Invlountary Membership) อาจเป็ นสาเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งในครอบครัวได้ ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยาในครอบครัวเดียวมีลกั ษณะของความสัมพันธ์ที่เป็ นไปโดยไม่สมัครใจอยู่ด้วย ลักษณะ
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ประการแรกก็คือสังคมคาดหวังให้ บคุ คลที่แต่งงานต้ องอยูด่ ้ วยกันจนกระทัง่ ตายจากกัน และมีปัจจัยอื่นๆ ที่
ทําให้ สามีภรรยาจําต้ องอยู่ด้วยกัน เช่น การตอบสนองทางด้ านอารมณ์ด้านทรัพย์สินและกฏหมาย ดังนัน้
เมื่อเกิดความขัดแย้ งหรื อความไม่พอใจเกิดขึ ้น การแก้ ปัญหาโดยการหย่าร้ างจึงทําได้ ยาก การแสดงออก
ในทางลบเพื่อเป็ นการระบายอารมณ์จงึ อาจเกิดกับบุคคลใกล้ ชิด เช่น ดุวา่ ทุบตีบตุ ร เป็ นต้ น
สเปรย์ (Bahr. 1989; citing Spray. 1979) ได้ นําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้ งใน
ครอบครัวไว้ 5 ประการคือ
1. ความขัดแย้ งในเรื่ องความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความเป็ นอิสระ และการใช้ อํานาจระหว่างกัน
จะมีผลกระทบต่อคุณภาพและความมัน่ คงของครอบครัวมากกว่าความขัดแย้ งที่เกี่ยวกับการตัดสินใจใน
เรื่ องงาน
2. การคาดหวังอย่างมากว่าจะต้ องเห็นพ้ องกันในเรื่ องสําคัญต่างๆ ทําให้ ความขัดแย้ งในครอบครัว
มีมากขึ ้น
3. ยิ่งแรงจูงใจที่จะอยู่ร่วมกันมีมากเท่าใด ทักษะหรื อความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ ง
จะมีมากขึ ้นเท่านัน้
4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารจะทําให้ ความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ งมียิ่งขึ ้น
5. ยิ่งระดับความยืดหยุน่ ของทัศนคติและพฤติกรรมมีมากเท่าใด ความไว้ วางใจในระหว่างกันจะมี
มากขึ ้นเท่านัน้ และจะส่งผลกระทบถึงระดับความขัดแย้ งระหว่างกันด้ วย ความขัดแย้ งในครอบครัวอาจ
กล่าวได้ ว่าเป็ นความขัดแย้ งระหว่างบิดามาดา และบุตร และความขัดแย้ งระหว่างสามี ภรรยา ได้ อีกด้ วย
เนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่จะประกอบไปด้ วย บิดา มารดา และบุตร ดังที่ จรรจา สุวรรณทัต (2526) ได้
ศึกษาและอธิบายความขัดแย้ งระหว่างบิดา มารดา และบุตร ว่าเปรี ยบเสมือนวัฏจักรของการเกิด สาเหตุที่
แท้ จริ งของความขัดแย้ งมี 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านสรี ระ พบว่าพละกํ าลังของพ่อแม่มีกําลังคงที่หรื อเสื่อมถอย สิ่งที่พ่อแม่ต้องการคือ
ความอบอุ่นปลอดภัยทางจิตใจ และความต้ องการที่จะสงวนไว้ ซึ่งพละกําลัง แต่ฝ่ายวัยรุ่ นนันมี
้ พละกําลัง
เหลือเฟื อ ข้ อแตกต่างทางด้ านสรี ระจึงเห็นได้ ชดั เจน
2. ด้ านจิต-สังคม พบว่า พ่อแม่ซงึ่ เข้ าสูว่ ยั ผู้ใหญ่ตอนกลางและตอนปลายไปแล้ วนัน้ จะเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นตามความเป็ นจริ งและข้ อเท็จจริ ง ขณะที่ลูกวัยรุ่ นกําลังอยู่ในระยะเวลาที่ยึดอุดมคติหรื อ
อุดมการณ์เป็ นหลัก ส่วนผู้ใหญ่จะผ่านประสบการณ์ต่างๆ มามากจนไม่หวัน่ ไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งต่าง ๆ แต่เด็กวัยรุ่ นจะรู้ สึกกระทบกระเทือนใจได้ ง่าย หากได้ พบกับสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็ นไปตามที่เขาตัง้
ความหวังไว้
3. ด้ านสังคมวิทยา พ่อแม่จะอยู่ในสถานภาพที่เหนือกว่า ในขณะที่เด็กยังเล็กต้ องยอมรับและ
เชื่อฟั งพ่อแม่โดยไม่มีทางต่อต้ านขัดขืน แต่เมื่อเขาย่างเข้ าสู่วยั รุ่น ความต้ องการตามธรรมชาติของเด็กวัยนี ้
ทําให้ เขาต้ องการความเป็ นอิสระที่จะคิดและทําทุกอย่างที่ต้องการ เริ่ มเห็นความสําคัญและการยอมรับ
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จากกลุ่มเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ และพยายามแสวงหาการยอมรับจากสังคม จึงต้ องการความเข้ าใจจากพ่อ
แม่ หากพ่อแม่กบั เด็กมีชอ่ งว่างระหว่างกันในการปรับความเข้ าใจก็จะนําไปสูภ่ าวะความขัดแย้ งในที่สดุ
พระครูนิภาสธรรมาธิมตุ (อําพร ปริ มตุ ฺโต) (2553)ได้ สรุปสาเหตุของความขัดแย้ งไว้ ดงั นี ้
1. นิสยั และความเคยชินส่วนตัว ซึ่งเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกันยากเพราะเป็ นนิสยั ติดตัวมานานในอดีต
ถึงแม้ จะเปลี่ยนได้ แต่ก็เป็ นเพียงชัว่ ระยะหนึ่งเท่านันสามี
้
หรื อภรรยาจะต้ องยอมรับและทําใจให้ ได้
แล้ วปรับตัวเข้ าหากันผ่อนสันผ่
้ อนยาวถึงจะอยูด่ ้ วยกันยืนยาว
2. ขาดความตระหนักในบทบาทและหน้ าที่สมัยก่อนสามีมีบทบาทเป็ นผู้นําหาเงินเลีย้ งครอบครั ว
ปั จจุบนั สตรี มีบทบาทในการทํางานหาเงินมาเลี ้ยงดูครอบครัวเช่นกันแต่สตรี ก็ยงั ต้ องมารับผิดชอบ
งานในบ้ านและอบรมสัง่ สอนบุตรธิดาอีกจึงทําให้ บางครัง้ ภรรยารู้สึกหงุดหงิดและจุกจิกจู้จี ้ไปบ้ าง
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งได้ และสามีบางคนก็ไม่รับผิดชอบต่อหน้ าที่ของตนเองคอยตําหนิดดุ า่ ภรรยา
ว่าไม่อบรมเลี ้ยงดูบุตรทังๆที
้ ่งานอบรมเลี ้ยงดูบุตรก็เป็ นหน้ าที่โดยตรงของทังพ่
้ อและแม่ฉะนันทั
้ ง้
สองคนต้ องช่วยเหลือกันในการอบรมเลี ้ยงดูบตุ รตลอดจนงานในบ้ านต้ องช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
3. ไม่มีเวลาให้ กันและกันเนื่องมาจากต่างฝ่ ายต่างมีภารกิจต้ องทํางานบางทีก็แยกกันอยู่ทําให้ ไม่มี
เวลาพูดคุยรับรู้ สารทุกข์สุกดิบของกันและกันครอบครัวจึงควรมีวนั แห่งครอบครัวสัปดาห์ละ1วัน
หรื อแล้ วแต่ตกลงกันมีเวลาอยูพ่ ร้ อมหน้ ากันพ่อแม่ลกู มีกิจกรรมร่วมกัน
4. ใช้ ความรุนแรงตัดสินปั ญหาในครอบครัวได้ แก่การทะเลาะดุดา่ ข่มขู่จนกระทัง่ ลงมือตบตีกนั ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการพูดยัว่ ยุของฝ่ ายหญิงทําให้ ฝ่ายชายโกรธจนทนไม่ได้ ลงมือทําร้ าย
จากที่ กล่าวไปข้ างต้ น ตังแต่
้ ประเภทของความขัดแย้ งในครอบครัวและสาเหตุของความขัดแย้ ง
สามารถสรุ ปลักษณะของการระบุสาเหตุของความขัดแย้ ง ออกเป็ น 3 รู ปแบบ ตามประเภทของความ
ขัดแย้ งที่แบ่งตามคูก่ รณี คือ สาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างบุคคล สาเหตุของความขัดแย้ งระหว่างกลุ่ม
และสาเหตุความขัดแย้ งภายในกลุม่ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั ตาราง 5
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ตาราง 5 ประเภทของความขัดแย้ งในครอบครัวและสาเหตุของความขัดแย้ ง
ประเภทความขัดแย้ ง
สาเหตุของความขัดแย้ ง
กายภาพ
สังคม
(ภายนอกตัวบุคคล)
ความขัดแย้ งระหว่าง
- สรี ระร่างกาย (รูปร่าง,
- วัฒนธรรมหลัก วัฒนธรรม
บุคคล
ผิวพรรณ ,หน้ าตา)
รอง
- สุขภาพ (ความแข็งแรง,
- ความแตกต่างของ
ความเจ็บป่ วย ,ความทุพล
สถานภาพและบทบาทของ
ภาพ)
บุคคล
- เพศ (ชาย, หญิง, เพศที่
- การอบรมเลี ้ยงดู
สาม)
- แบบแผนการใช้ ชีวิตจาก
- อายุ ช่วงวัย
ครอบครัวเดิม
- สภาพแวดล้ อม (พื ้นที่,
- การสื่อสาร
สภาพอากาศ)
- สถานการณ์ยวั่ ยุ
- ทรัพยากร(มีจํากัด, แย่งชิง, - ระดับการศึกษา
ผลประโยชน์)
- ระดับรายได้ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ

จิตใจ
(ภายในตัวบุคคล)
- บุคลิกภาพ
- ความเครี ยด
- เจตคติตอ่ เรื่ องต่างๆ
- การกํากับตัวเอง
- การเห็นคุณค่าในตนเอง
- EQ
- IQ
- ความสามารถในการรับรู้เรื่ อง
ต่างๆ
- ความแตกต่างของค่านิยมและ
เป้าหมาย
- ความแตกต่างของ
ประสบการณ์

ความขัดแย้ งระหว่าง
กลุม่

- เจตคติในเรื่ องต่าง ๆ
- ความสามารถในการรับรู้เรื่ อง

- อายุ ช่วงวัย
- สภาพแวดล้ อม (พื ้นที่, การ

- อิทธิพลจากสื่อ
- อิทธิพลจากกลุม่

ผลที่เกิดขึน้

- การทะเลาะวิวาท การใช้ ความรุนแรง
- ความสัมพันธ์แย่ลง
- ทําให้ บคุ คลเห็นแก่ประโยชน์สว่ นตน
มากกว่าส่วนรวม
- ความเครี ยด สุขภาพจิตเสีย
- เป็ นต้ นเหตุให้ เกิดความขัดแย้ งอื่นๆ
ตามมา

- ทะเลาะวิวาท
- การแข่งขัน (เกิดการแพ้ -ชนะ)
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ประเภทความขัดแย้ ง
กายภาพ

ความขัดแย้ งภายใน
กลุม่

ก้ าวลํ ้าอาณาเขต, สภาพ
อากาศ)
- ทรัพยากร(มีจํากัด, แย่งชิง,
ผลประโยชน์)
- สภาพแวดล้ อม (พื ้นที่,
สภาพอากาศ)
- ทรัพยากร(มีจํากัด, แย่งชิง ,
ผลประโยชน์)
- สรี ระร่างกาย (รูปร่าง,
ผิวพรรณ ,หน้ าตา)
- สุขภาพ (ความแข็งแรง,
ความเจ็บป่ วย, ความทุพล
ภาพ)
- เพศ (ชาย, หญิง, เพศที่
สาม)
- อายุ ช่วงวัย

สาเหตุของความขัดแย้ ง
สังคม
จิตใจ
(ภายนอกตัวบุคคล)
(ภายในตัวบุคคล)
พฤติกรรมรวมหมู่
ต่างๆ
- การสื่อสารระหว่างกลุม่
- ความรู้สกึ แปลกแยก
- สถานการณ์ยวั่ ยุ
- ความแตกต่างของ
สถานภาพและบทบาทของ
บุคคล
- การรับรู้ความไม่ยตุ ธิ รรม
- สถานการณ์ยวั่ ยุ

- บุคลิกภาพ
- ความรู้สกึ แปลกแยก

ผลที่เกิดขึน้

- การต่อต้ านกันระหว่างกลุม่

- การทะเลาะวิวาท การใช้ ความรุนแรง
- พฤติกรรมไม่ให้ ความร่วมมือ
- ความแตกแยก ไม่สามัคคี
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หมายเหตุ: สาเหตุของความขัดแย้ งในแต่ละประเภทนันเป็
้ นเพียงบางส่วนจากการสรุปจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งเท่านันซึ
้ ่งสาเหตุและ
ผลอาจมีความคาบเกี่ยวกันในแต่ละประเภทของความขัดแย้ งที่ประกอบไปด้ วยบุคคลใน 3 กลุ่มตามช่วงวัย คือ กลุ่มสามีภรรยา (บิดามารดา) กลุ่มบุตรหลาน กลุ่ม
ปู่ ยา่ ตายายและญาติมิตร
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3.4 ลักษณะความขัดแย้ งในชีวิตสมรส
ความขัดแย้ ง ในชี วิตสมรส ซึ่ง เกิ ดขึ น้ ระหว่างบุคคลสองคน ที่ เ ป็ น คู่ส มรส อาจแสดงออกเป็ น
พฤติกรรมได้ หลายลักษณะ เช่น โต้ แย้ ง ทุ่มเถี ยง แสดงออกในทางตรงกันข้ าม การกระทําที่ขดั กัน หรื อ
ประชดประชัน กันไปเลย เจมส์ ซี. โคลแมน (ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา. 2545; อ้ างอิงจาก James C.
Coleman. 1988) กล่าวถึง รูปแบบของความขัดแย้ งในชีวิตสมรส ซึ่งจะชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ความ
ขัดแย้ งในชีวิตสมรส สามารถเริ่ มจากจุดของความแตกต่างทางความคิดจุดเล็กๆซึ่งอาจลุกลามเป็ นความ
ขัดแย้ งในชีวิตสมรสได้ โดยง่ายดังนี ้
รู ปแบบที่ 1 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสที่สามารถอธิบายได้ ด้วยเหตุผล (Rational conflict) เป็ น
ความขัดแย้ งที่มีรากฐานอยู่บนความแตกต่างของความคิด ในหัวข้ อต่างๆที่ชดั เจน เช่น ความคิดที่จะนํา
เงินสะสมของครอบครัว ไปใช้ ในวัตถุประสงค์ที่ตา่ งกัน สามีอยากซื ้อรถ ภรรยาอยากต่อห้ องครัวเป็ นต้ น
รูปแบบที่ 2 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรส ที่ไม่สามารถอธิบายได้ ด้วยเหตุผล (Irrational conflict) เป็ น
ความขัดแย้ งที่เกิดจากความรู้สึก ความคิด หรื อความเชื่อของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อทังสองฝ่
้
าย เช่นคิดมาก
เกินไป ใจน้ อยเกินไป โมโหง่ายเกินไปอคติ มองโลกในแง่ร้าย หูเบา ฯลฯ ทําให้ เกิดความเข้ าใจกันไปผิดๆ
นําไปสูก่ ารขัดใจกันง่ายๆ
รู ปแบบที่ 3 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสที่มีลกั ษณะเปิ ดเผย (Overt conflict) เป็ นความขัดแย้ งที่
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ต้ องการแก้ ไขสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ ามมี เช่น ขอให้ สามีเลิกสูบบุหรี่ ขอให้ ภรรยาเลิกเล่นไพ่ ขอร้ อง
ไม่ให้ สามีตามใจลูกขอร้ องให้ ภรรยาดูแลลูกให้ มากขึ ้น การแก้ ไขสิ่งที่เป็ นการแสดงออกโดยเปิ ดเผยนี ้ หาก
ทังคู
้ ม่ ีความคิดเห็นตรงกัน และฝ่ ายที่ต้องแก้ ไขยอมรับได้ และให้ ความร่วมมือ ปัญหาก็จะคลี่คลายไป
รูปแบบที่ 4 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสที่มีลกั ษณะไม่เปิ ดเผย (Convert conflict) เป็ นความขัดแย้ ง
ในลักษณะปกปิ ดซ่อนเร้ น เกิดขึ ้นเมื่อฝ่ ายที่มีความขัดแย้ งไม่แสดงความขัดแย้ งนันออกมา
้
ใช้ การเก็บไว้ ใน
ใจ เช่น ภรรยาที่สงสัยในการกลับบ้ านไม่ตรงเวลาของสามี เก็บความสงสัยไว้ ในใจจนเกิดความเครี ยด ปวด
ศีรษะ เป็ นต้ น
รู ปแบบที่ 5 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสที่มีลกั ษณะเฉียบพลัน (Acute conflict) เป็ นความขัดแย้ งที่
เกิดขึ ้นในช่วงสันๆเกิ
้ ดขึ ้นจากการได้ รับรู้พฤติกรรมปกติของฝ่ ายตรงข้ ามที่ตนไม่เคยรู้มาก่อน เช่น การนอน
กรน ใช้ ห้องนํ า้ นาน ฯลฯ ส่วนใหญ่ เ กิ ดในระยะแรกของการสมรส ในช่วงเวลาที่ค่สู มรสกํ าลัง พยายาม
ปรับตัวเข้ าหากัน
รูปแบบที่ 6 ความขัดแย้ งในชีวิตสมรส ที่มีลกั ษณะเรื อ้ รัง (Chronic conflict) เป็ นความขัดแย้ งที่
เกิ ด ขึน้ จากการที่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง ข้ อ ขัด แย้ ง ของตนเองได้ เช่ น หัว หน้ า
ครอบครั วที่ อ่อนแอ ขาดการรั บผิ ดชอบ ทิง้ ภาระให้ ภ รรยาเป็ นหลักในการเลี ย้ งครอบครั ว ครอบครั วที่
แม่บ้านไม่ดแู ลรับผิดชอบงานบ้ าน เลี ้ยงดูลกู เป็ นต้ น ความขัดแย้ งในชีวิตสมรสที่มีลกั ษณะเรื อ้ รังนี ้ มักจะ
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เป็ นเรื่ องของความคาดหวังของบทบาททางเพศ ซึ่งจากแก้ ไขเมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ทังสองฝ่
้
ายปรับตัวตาม
บทบาทได้
ความขัดแย้ งนัน้ ไม่เพียงแต่จะมีผลเสียต่อชีวิตสมรสด้ านเดียว ในทางกลับกัน ความขัดแย้ งก็มี
ผลดีอยู่ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั คูส่ มรสว่าจะนํามาใช้ ในทางใด ซึ่ง เฮลท์ และ ไบรแอนท์ (Health; &Bryant. 1992) ได้
สรุปประโยชน์และโทษความขัดแย้ งไว้ ดังต่อไปนี ้
3.5 ประโยชน์ ของความขัดแย้ ง
เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้ ง เราจะมองว่าเป็ นสิ่งไม่ดี และพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดขึ ้นอย่างไรก็ดี
นักจิตวิทยาและผู้ให้ คําปรึกษาชีวิตสมรสได้ สรุปว่า ประโยชน์ของความขัดแย้ ง มีดงั นี ้
1. บรรเทาความตึงเครี ยด ความขัดแย้ งเป็ นประโยชน์และมีผลดีต่อสภาพจิตใจ โดยช่วยลด
ความรู้ สึกที่อัดอันอยู
้ ่ในใจ รวมทัง้ ความเป็ นศัตรู ต่อกันน้ อยลงได้ เมื่อความรู้ สึกด้ านลบถูกแสดงออกมา
อย่างเปิ ดเผย จะช่วยผ่อนคลายความเครี ยดของคูส่ มรสหรื อความเก็บกดในบุคคลออกมาได้
2. ลดความขุน่ เคืองใจ พฤติกรรมบางอย่างของคูส่ มรสอาจสร้ างความรู้สึกด้ านลบให้ เกิดขึ ้นได้ การ
เปิ ดเผยความรู้ สึกด้ านลบออกมา จนอาจเกิดความขัดแย้ งขึ ้นนัน้ เป็ นการระบายความรู้ สึกไม่พอใจ และ
ช่วยลดความขุน่ เคืองใจลงไปได้
3. ชี ้ให้ เห็นปั ญหา ความขัดแย้ งยังช่วยชี ้ชัดว่าปั ญหาในชีวิตสมรสที่แท้ จริ งคืออะไร ความขัดแย้ ง
ช่วยเปิ ดเผยประเด็นปั ญหาที่แท้ จริ ง ดังนัน้ จึงสามารถตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้ องทิ ้งไปและยัง ขจัดความ
เข้ าใจผิดลงได้ เมื่อปั ญหาที่แท้ จริ งชี ้ชัดออกมา คู่สมรสทังสองฝ่
้
ายจะได้ ไตร่ตรองสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นได้
ถูกต้ อง และช่วยเพิ่มโอกาสในการแก้ ไขปั ญหาที่ยงุ่ ยากให้ ลลุ ว่ งไปได้
4. เพิ่มความเข้ าใจซึ่งกันและกันของคู่สมรส ความขัดแย้ งให้ ประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากช่วย
พัฒนาความเข้ าใจกันและกัน และทําให้ ตระหนักถึงคุณค่าซึง่ กันและกัน
5. ทําให้ เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ คู่สมรสบางคู่ที่ผ่านช่วงเวลาจองความขัดแย้ งและความ
บาดหมางหรื อความห่างเหินระหว่างกัน เมื่อผ่านช่วงเวลานันไปได้
้
แล้ ว จะช่วยให้ ตระหนักถึงความรู้สึกดีๆ
ต่อกันอีกครัง้
3.6 ผลเสียของความขัดแย้ ง
ผลลบของความขัดแย้ งคือการทําลายความสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านัน้ ความขัดแย้ งที่ไม่สามารถแก้ ไข
ได้ ยงั สร้ างความกดดันและความไม่ลงรอยกัน ความขัดแย้ งนําไปสู่การทําลายคุณค่าในตนเอง ทําให้ เกิด
ความรู้ สึกทางด้ านลบและเป็ นสาเหตุของความห่างเหินระหว่างสามีภรรยา และ ผลที่เลวร้ ายที่สุด คื อ
นําไปสูก่ ารหย่าร้ างกัน
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ในความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด ดังเช่นความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานัน้ ความขัดแย้ งย่อมเกิดขึ ้น
ได้ เสมอ ส่วนการรักษาความสัมพันธ์ให้ ดําเนินต่อไปหรื อไม่นนั ้ ก็ขึ ้นอยู่กบั การที่ค่สู มรสแต่ละคู่จดั การกับ
ความขัดแย้ งนันๆได้
้ ดีเพียงใด ทังนี
้ ้ มีผลการวิจยั ที่สนับสนุนว่า ความขัดแย้ งเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เกิดขึ ้นได้ ใน
ความสัมพันธ์ของทุกคน โดย แกลวินและบรอมเมล (Cox. 1999; citing Galvin; &Bremmel. 1986)
พบว่า ในคู่สมรสที่มีความสุข และคู่สมรสที่ไม่มีความสุขมีความขัดแย้ งในชีวิตสมรสไม่ต่างกัน แต่ว่าคู่ที่
ประสบความสําเร็ จนันเรี
้ ยนรู้ วิธีการรับมือกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นและนํามาใช้ พฒ
ั นาความสัมพันธ์ให้ ดี
ขึ ้น ถ้ าความขัดแย้ งถูกปิ ดบังไว้ จะนําไปสู่ความล้ มเหลวที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ ดีขึ ้นและเกิดการ
สะสมของความไม่เป็ นมิตรขึ ้น ซึง่ จะค่อยๆทําลายความสัมพันธ์ของคูส่ มรสในที่สดุ
3.7 แนวทางในการป้ องกันความขัดแย้ ง
จอห์นสัน (Johnson. 1986) กล่าวว่า ในการจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างบุคคลที่เกิดขี ้น เพื่อ
ให้ ผลในทางที่ดีนนควรจะต้
ั้
องคํานึงถึงสิ่งต่างๆ และการสื่อสารดังนี ้
1. การรับรู้ พฤติกรรมของตนเองและบุคคลอื่นให้ ตรงกับความเป็ นจริ งในสถานการณ์ขัดแย้ งนัน้
การรับรู้พฤติกรรมของตนเองและของบุคคลอื่นมักจะผิดพลาดหรื อบิดเบือนไปจากความจริ งได้ เสมอ
2. การสร้ างบรรยากาศของความไว้ วางใจโดยมีหลักการสองอย่าง คือต้ องแสดงว่าเราไว้ วางใจ
ผู้อื่น ด้ วยการแสดงถึงความพยายามที่จะแก้ ไขความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้น เปิ ดเผยความคิดความรู้สึก ความ
ต้ องการของตนเองให้ บคุ คลอื่นทราบอย่างตรงไปตรงมา และแสดงท่าทีให้ น่าไว้ วางใจแก่บคุ คลอื่นด้ วยการ
แสดงการยอมรับ รวมทังให้
้ ความมัน่ ใจว่าเราจะไม่สง่ ผลไม่ดีแก่บคุ คลอื่น
3. การให้ ความร่วมมือซึ่งกันและกัน การที่บคุ คลมีส่วนร่วมในการจัดการกับความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ การให้ ความร่วมมือซึ่งกันและกัน นอกจากจะช่วยให้ เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างบุคคลที่เกิดขึ ้นแล้ ว ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เป็ นเพิ่มพูน
ความรู้สกึ รักใคร่ชอบพอกัน ความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน และที่สําคัญคือ
4. การสื่อสารที่ชดั เจนและถูกต้ อง การสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งในการจัดการกับ
ความขัดแย้ งระหว่างบุคคลเพื่อให้ เกิดผลในทางที่ดี ลักษณะของการสื่อสารที่ดี ได้ แก่ การสื่อสารแบบเปิ ด
คือ การที่ทงสองฝ่
ั้
ายกล้ าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ สึกต่อกันอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา แสดงการ
ยอมรับซึง่ กันและกัน ในความเข้ าใจบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการประเมินหรื อตัดสินบุคคลอื่น แสดงการยอมรับ
ซึ่ง กัน และกัน ให้ ความเข้ าใจผู้อื่นหลี กเลี่ ยงการประเมิน หรื อตัดสินผู้อื่น การโกหก การออกคําสั่ง การ
โต้ เถียงเพื่อเอาชนะ การพยายามที่ควบคุมบุคคลอื่น
นอกจากนี ้สายสุรี จุติกลุ (2537) ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (2537) และสุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2537) ได้
รวบรวมแนวคิดของนักจิตวิทยาชาวต่างประเทศในเรื่ องสัมพันธภาพและความรักในครอบครัวว่า คนเรา
จะต้ องมี ความรักและความอบอุ่นระหว่างกันและกัน ครอบครัวที่มีสมั พันธภาพที่ดีจะต้ องมีพฤติกรรมที่
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แสดงความรัก และความผูกพันกันโดยหนึ่งในนนันมี
้ เรื่ องการสื่อสารว่า ต้ องรู้จกั สื่อสารในครอบครัว การ
สื่อสารในครอบครัวควรใช้ ปิยะวาจาระหว่างสามีภรรยา บิดามารดาและบุตร การสื่อสารอาจจะทังรู้ ปแบบ
ที่ใช้ ภาษาและภาษาท่าทาง ภาษาพูด การเขียน ฯลฯ การตําหนิก็ทําได้ แต่ควรเป็ นคําตํานิที่ใช้ ถ้อยคําที่น่า
ฟั ง และเรื่ องอื่นๆในลักษณะดังต่อไปนี ้
1. ต้ องเอาใจดูและและเอื ้ออาทรต่อกัน การเอาใจใส่ในที่นี ้หมายถึง การดูแลสุขภาพของกันและ
กัน อาหารการกิน การเล่าเรื่ องของบุตร ความสะอาด การใช้ จ่ายเงินทอง การเดินทางไปทํางานหรื อไป
โรงเรี ยน ความทุกข์และความสุขที่ต้องการระบายเป็ นต้ น
2. ต้ องรู้จกั คนที่รักเรา บิดามารดาต้ องเข้ าใจและมีความรู้เกี่ยวกับบุตร อุปนิสยั บุตรรู้ ว่าบุตรชอบ
อะไรไม่ชอบอะไร จุดเด่นจุดด้ อยเป็ นอย่างไร ทุกคนในครอบครัวจะต้ องปรับความรู้จกั ซึ่งกันและกัน เพื่อ
ช่วยให้ มีการตอบสนองที่ดีตอ่ กันและกัน
3. ต้ องเคารพซึง่ กันและกัน การเคารพในที่นี ้หมายถึง การเคารพที่มาจากใจ การเคารพในลักษณะ
นี ้มีพฤิตกรรมแสดงออกได้ หลายอย่างเช่น การฟั งกัน การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การเกรงใจ
กัน เช่น บุตรเกรงใจบิดามารดา บิดามารดาก็ต้องรู้ จกั เกรงใจบุตร ความเกรงใจนี ้รู้ สึกว่ามีคณ
ุ ค่าและช่วย
ให้ ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลดีขึ ้น
4. ต้ องมีความรับผิดชอบ การมีความรับผิดชอบหมายถึง การยอมรับผิดหรื อความชอบ การไม่
รับผิดชอบของบิดามารดาและความไม่ถูกต้ อง การเป็ นต้ นแบบที่ไม่ดีก็เป็ นการแสดงความไม่รับผิดชอบ
การละเลยหรื อละเมิดสิทธิของเด็ก สิทธิของบิดามารดา ก็เป็ นการไม่รับผิดชอบ
5. ต้ องความไว้ วางใจกัน ความไว้ วางใจเป็ นรากฐานที่ทําให้ เกิดสัมพันธภาพในครอบครัว ความ
ไว้ วางใจควรมีตอ่ กันทังทางกายและทางใจ
้
จะช่วยให้ คนในครอบครัวมีความสบายไร้ กงั วล หรื อความกลัว
เป็ นที่ พึ่งพาได้ ครอบครัวใดที่ไม่ได้ สร้ างรากฐานที่ดีในเรื่ องของความไว้ วางใจ บุคลิกภาพของผู้เยาว์ใน
ครอบครัวอยูใ่ นสภาพขาดความไว้ วาดใจ อาจนําไปสูภ่ าวะของการเป็ นคนก้ าวร้ าว เก็บกดหรื อมีปมด้ อย
6. ต้ องให้ กําลังใจกันและกัน การให้ กําลังใจก็คือการให้ พลังแก่สมาชิกในครอบครัวให้ ดําเนินไป
อย่างมีความสุข การให้ กําลังใจอาจเป็ นคําพูดและท่าทางที่ให้ การสนับสนุน ชมเชยเมื่อทําสิ่งที่ถกู ต้ อง และ
แนวทางในการหาทางออกเมื่อมีปัญหา ไม่ดวุ า่ หรื อกล่าวโทษว่าเป็ นความผิด
7. ต้ องให้ อภัยกันและกัน สมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วยกันหลายคน ต้ องมีการกระทบกระทัง่ กันบ้ าง
ไม่มากก็น้อย ถ้ ามีความรักกอยู่ก็อภัยกันได้ ยกโทษให้ ในครอบครัวที่บตุ รประพฤติผิดบิดามารดาก็ไม่ควร
จดจําความผิดนันแล้
้ วนําไปต่อว่าบุตรให้ โอกาสต่อๆไป เพราะเมื่อบุตรได้ รับฟั งความผิดของตนเองอยู่เสอม
ก็จะเกิดความโกรธ ความไม่สบายใจและอาจนึกไปว่าบิดามารดาไม่รักตน
8. ต้ องใช้ เวลาด้ วยกันอย่างมีคณ
ุ ค่าและคุณภาพ สมาชิกในครอบครัวควรหาเวลาอยู่ด้วยกัน ถาม
ไถ่สารทุกข์สุขดิบระหว่างกัน ช่วยกันแก้ ปัญหาต่างๆที่มี มีกิจกรรมร่ วมกัน เช่น ไปเที่ยวทางไกล ไปเที่ยว
สวนสาธารณะ รับประทานอาหารพิเศษร่วมกัน ไปเยี่ยมญาติ เป็ นต้ น
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9. ต้ องมี การปรั บตัวตามภาวะเปลี่ ยนแปลงของบุคคลในครอบครั ว สภาวะของครอบครั วและ
สภาวะของสมาชิกมิได้ อยู่นิ่ง มีการเปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น บุตรที่เกิดใหม่เป็ นทารก ก็จะ
เติบโตมี พัฒ นาการตามวัยอัน ควร บิดามารดาจะต้ องปรั บตัวตามความเปลี่ ยนแปลงของบุตร ตัวบิดา
มารดาเองก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตามวั ย ดั ง นั น้ สมาชิ ก ในครอบครั ว จะต้ องตระหนั ก ในเรื่ อง
ความเปลี่ยนเเปลงนี ้ และปรับตามความเปลี่ยนแปลงนันๆ
้ ในฐานะที่ตวั เองเปลี่ยนเเปลงไป และปรับตัวใน
ฐานะที่จะต้ องสัมพันธ์กบั ความเปลี่ยนเเปลงของคนอื่น
10. ต้ องรู้จกั ภาระหน้ าที่ในครอบครัว และช่วยเหลือกันและกัน การอยู่รวมกันในครอบครัวต่างคน
ต่างมี บทบาทและหน้ าที่ ทัง้ บทบาทหน้ าที่ ต่อตนเองและต่อสมาชิกในครอบครั วซึ่ง บทบาทและหน้ าที่
เหล่านีเ้ กิดจากความคาดหวังของตนเองและความคาดหวังของแต่ละคนในครอบครัว ดังนัน้ สมาชิกใน
ครอบครัวจะต้ องตกลงกันให้ ดีว่าเรื่ องต่างๆ ที่จะบริ หารครอบครัวให้ เป็ นปกติสุขนัน้ เป็ นเรื่ องของใครใน
สัดส่วนใด ร่วมกันอย่างไร
11. มีความใกล้ ชิดทางสัมผัส การสัมผัสเช่นการกอดกันโอบกันบ้ าง เกี่ยวแขนหรื อหอมแก้ มกันใน
ครอบครัว เป็ นการแสดงความรั กความอบอุ่นตามธรรมชาติของคน แต่การแสดงออกควรกระทํากันใน
ครอบครัวระหว่างคนใกล้ ชิดและการแสดงออกควรกระทํากันในครอบครัวระหว่างคนใกล้ ชิดและแสดง
ความใกล้ ชิดจริ งๆ
โดยสรุ ป การป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งของบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยา
สามารถกระทํ าได้ ห ลายวิ ธีและแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครั ว ที่ สําคัญคือต้ องประกอบไปด้ วย การ
ติดต่อสื่อสารกันที่ชดั เจนและถูกต้ องเพราะการสื่อสารเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่งในการจัดการกับ
ความขัด แย้ ง ระหว่างบุคคลเพื่ อให้ เ กิ ด ผลในทางที่ ดี โดยสามี ภ รรยาทัง้ สองฝ่ ายกล้ าที่ จ ะแลกเปลี่ ย น
ความคิดความรู้สึกต่อกันอย่างเปิ ดเผยตรงไปตรงมา แสดงการยอมรับซึ่งกันและกัน ในความเข้ าใจบุคคล
อื่น หลีกเลี่ยงการประเมินหรื อตัดสินบุคคลอื่น แสดงการยอมรับซึง่ กันและกัน ให้ ความเข้ าใจผู้อื่นหลีกเลี่ยง
การประเมินหรื อตัดสินผู้อื่น การโกหก การออกคําสัง่ การโต้ เถียงเพื่อเอาชนะ การพยายามที่ควบคุมบุคคล
อื่นเพื่ อให้ เ กิดความเข้ าใจ อันนํ าไปสู่การป้องกันความขัดแย้ ง ที่อาจจะเกิดขึน้ และบรรเทาระดับความ
รุ นแรงของความขัดแย้ งให้ ลดน้ อยลงด้ วยนอกจากความชัดเจนและถูกต้ องแล้ ว คุส่ มรสต้ องรู้จกั สื่อสารใน
ครอบครัวโดยควรใช้ ปิยะวาจาระหว่างสามีภรรยา บิดามารดาและบุตร การสื่อสารอาจจะทังรู้ ปแบบที่ใช้
ภาษาและภาษาท่าทาง ภาษาพูด การเขียน โดยแม้ แต่การตําหนิก็ทําได้ แต่ควรเป็ นคําตํานิที่ใช้ ถ้อยคําที่น่า
ฟั งนัน่ เอง
ส่ วนที่ 4แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้ อง
4.1 ทฤษฎีปฏิสังสรรค์ สัญลักษณ์ (Symbolic Interactionism)
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ทฤษฎี ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interactionism) เป็ นแกนหลักของสังคมวิทยาการ
ตีความ (Interpretative Sociology) ที่เน้ นความสําคัญของความหมายในเชิงอัตวิสัย (Subjective
Meaning) โดยมองว่า มนุษย์ใช้ ชีวิตอยู่ในโลกแห่งความหมาย (Meaning World) ซึ่งกระบวนการนิยาม
ความหมาย และการตีความหมายสามารถถูกสร้ างปรับเปลี่ยนเรี ยนรู้และถ่ายทอดท่ามกลางกระบวนการ
ปฏิสงั สรรค์ทางสังคม แนวคิดนี ้มีรากฐานมาจากงานของนักคิดทฤษฎีหลายท่านที่สําคัญ ได้ แก่ ผลงานของ
George Herbert Mead (1863-1931) ร่ วมกับนักคิดคนอื่นๆ เช่น John Dewey, William James,
Charles Peire, Wiliam Thomas และ Charles Horton Cooley ซึ่ง Mead ได้ เขียนบทความเป็ นจํานวน
มาก สิ่งที่ มีอิทธิ พลมากต่อแนวคิดนี ้ก็คือ คําบรรยายในห้ องเรี ยนของเขาและการจดบันทึก บรรดาศิษย์
ทังหลายโดยมี
้
Herbert Blumer เป็ นศิษย์เอก สืบทอดแนวคิดของ Mead และเป็ นผู้บญ
ั ญัติชื่อทัศนภาพนี ้
ว่า “Symbolic Interactionism” คําว่า “การปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์นิยม” นัน้ หมายถึง ข้ อเท็จจริ งที่ว่า
มนุษย์ “ตีความ” หรื อ “ให้ นิยาม” ซึ่งกันและกัน แทนที่จะมีเพียงปฏิกิริยาต่อการกระทําของกันและกัน
เท่านัน้ (Blumer. 1969)
ความเป็ นมาและสาระสําคัญของแนวคิดการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (History and context of
Symbolic Interactionism) ในยุคแรกๆ George Simmel เป็ นนักสังคมวิทยาคนแรกที่เน้ นและให้ ความ
สนใจในเรื่ องกระบวนการปฏิ สังสรรค์ (Interaction) ซึ่งได้ ยืน ยัน ว่า สามารถค้ น หารู ปแบบของการ
ปฏิสงั สรรค์ที่มีความสัมพันธ์ที่คงมีต่อกันภายใต้ ปรากฏการณ์ของสังคมต่างๆ ซึ่งหมายถึง การค้ นหาธาตุ
แท้ ของรู ปแบบของการขัดแย้ ง การร่วมมือกัน และการแข่งขันกันในทางสังคม ในขณะที่ Lewis A. Coser
ได้ ให้ คําจํากัดความของคําว่า ปฏิสงั สรรค์ (Interaction) ไว้ ว่า เป็ นกระบวนการที่สร้ างแกน (Core) ของ
ชี วิ ต สัง คมและพฤติก รรมของมนุษ ย์ กระบวนการนี เ้ ป็ น หลัก ทางสัง คมวิ ท ยาที่ เ ราไม่ ส ามารถเข้ า ใจ
พฤติกรรมของมนุษย์ได้ อย่างสมบูรณ์ หากไม่ตระหนักว่าการกระทําทางสังคม (Social actions) ของ
ปั จ เจกบุค คลมี จุดเริ่ ม ต้ นมาจากคนอื่ น และเป็ น ความสัม พัน ธ์ ระหว่างการกระทํ าของตัวตนกับความ
คาดหวัง หรื อการมี การปะทะสัง สรรค์ต่อกันจริ งๆ ของบุคคลคนหนึ่งหรื อหลายคน และเขาได้ กล่าวว่า
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ จริ ง ก็ คื อ พฤติ ก รรมในการปะทะสัง สรรค์ กั น และการปะทะสั ง สรรค์ คื อ
ปรากฏการณ์ที่เป็ นสากล มีเรื่ องของบรรทัดฐาน สถานภาพ ตําแหน่ง และผลประโยชน์เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ซึ่ง
หมายความว่า จะต้ องมีผ้ แู สดงตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป มาแสดงบทบาทต่อกัน เข้ ามาเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั การ
ปะทะสังสรรค์นัน้ จะต้ องมี การติดต่อเกี่ ยวข้ องสัมพันธ์ กันกับทัง้ ตัวเองบุคคลอื่น และกลุ่มบุคคล โดยมี
สัญลักษณ์ในการติดต่อทัง้ สิน้ ปั จเจกบุคคลจะมีการติดต่อเกี่ ยวข้ องกัน ทัง้ โดยตรงและโดยอ้ อม โดยใช้
กฏเกณฑ์ภายใต้ ระบบความสัมพันธ์อนั เดียวกัน (อ้ อมเดือน สดมณี. 2523)
Mead ได้ เขียนบทความเรื่ องสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction)
คือ “Mind, Self and Society” ในปี ค.ศ. 1937 ทฤษฎีนี ้ระยะแรกๆ อยู่ในลักษณะกระจัดกระจายไม่
สมบูรณ์แบบ ปั จจุบนั นักปฏิสงั สรรค์นิยมเห็นความสําคัญเบื ้องแรกของสังคมว่า เป็ นเสมือนเบ้ าหล่อหลอม
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บุคคลให้ มีพฤติกรรมแบบต่างๆ แต่ก็มีแนวโน้ มที่จะพิจารณาว่า ปั จเจกบุคคลซึ่งเป็ นสมาชิกของสังคม ก็มี
ความสําคัญในฐานะที่เป็ นแหล่งสร้ างสรรค์ของพฤติกรรม คือ ในขณะที่ต้องทําตามระเบียบบรรทัดฐานของ
กลุม่ สังคมบุคคล ก็จะมีอิสระที่จะคิดแสดงพฤติกรรมบางอย่างตามความต้ องการของตนเอง เพราะในขณะ
ที่มนุษย์เองเป็ นผู้ออกระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตนคิดบัญญัติขึ ้นมา เพื่อความอยู่รอดของชีวิตสังคม (อ้ อมเดือน
สดมณี. 2523) ในหนังสือ “Mind, Self and Society” ของ George Herbert Mead กล่าวว่ากลุ่มสังคมนัน้
เกิดขึน้ จากความตังใจ
้
(Intention) ของบุคคล และการแสดงการกระทําตามความตังใจนั
้ นท่
้ าทางที่
แสดงออกของแต่ละบุคคลจะเป็ น เครื่ องกระตุ้น ให้ อีกบุคคลหนึ่ง แสวงหาความหมายท่าทาง แล้ วจึง มี
ปฏิกิริยาของความหมายอันนัน้ ฉะนันพฤติ
้
กรรมนันจะเกิ
้
ดขึ ้นสืบเนื่องมาจากผู้อื่นและตนเองในตัวบุคคล
นันจะมี
้
ส่วนประกอบอยู่สองส่วนคือ “l” ซึ่งเปรี ยบได้ กบั “ego” ของฟรอยด์ เป็ นความต้ องการเฉพาะตัว
และ “Me” ซึ่งบุคคลนัน้ คิดว่าตนควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร ในขณะที่ Herbert Blumer ได้ นิยามแนวคิด
การปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction) แตกต่างจากปฏิกิริยาบุคคลความสัมพันธ์ดงั กล่าว
เป็ น ผลจากการที่ บุคคลแปล หรื อกํ าหนดความหมายการกระทํ า หรื อการแสดงออกของบุคคลที่ ตนมี
ความสัมพันธ์ การมีปฏิกิริยาโต้ ตอบ “response” มิได้ มีโดยตรงต่อการกระทําของบุคคล แต่เป็ นปฏิกิริยา
ต่อความหมายของการกระทํา หรื อการแสดงออกความสัมพันธ์ จะใช้ สญ
ั ลักษณ์การแปลความหมาย และ
แสวงหาความหมายที่ แท้ จริ งของการกระทํานัน้ ดังนัน้ การแสดงออกซึ่งปฏิกิริยาของบุคคลจะต้ องผ่าน
กระบวนการของการตระหนักในเหตุการณ์ ประเมิน เหตุการณ์ ใ ห้ ความเหมาะสมและตัดสิน ใจที่ จ ะมี
ปฏิกิริยาโต้ ตอบภายใต้ ความหมายนัน้
มีนกั ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์นิยมหลายคนที่มีบทบาทสูง โดยแต่ละคนมีทศั นะที่น่าสนใจต่อแนวคิด
ด้ านการปฏิสงั สรรค์สัญลักษณ์ ในที่นี ้ ผู้วิจัยนําเสนอนักปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์นิยมได้ แก่ จอร์ จ เฮอร์
เบิร์ต มี ้ดผู้วิจยั ศึกษาเพื่อทําความเข้ าใจทฤษฎีการปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ตามแนวคิดของแต่ละนักปฏิสงั
สรรค์สญ
ั ลักษณ์นิยม
4.1.1 แนวคิดของนักปฏิสังสรรค์ สัญลักษณ์ นิยม จอร์ จ เฮอร์ เบิร์ต มีด้ (George Herbert
Mead)
ในบรรดานักทฤษฎีปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์จอร์ จ เฮอร์ เบิร์ต มี ้ด (George Herbert Mead) ถือว่า
เป็ นผู้ที่มีบทบาทสูงในทัศนะคติของเขา ความคิด ประสบการณ์ และพฤติกรรม มีส่วนสําคัญต่อสังคม
มนุษย์สร้ างความสัมพันธ์ผ่านระบบสัญลักษณ์ (Symbols) สัญลักษณ์ที่สําคัญที่สดุ คือ ภาษา มนุษย์ทกุ
คนจํ า เป็ น จะต้ อ งมี ก ารสื่ อ สารกั น ในสัง คม ซึ่ ง ตัว กลางที่ สํ า คัญ ในการสื่ อ สาร คื อ ภาษา มนุษ ย์ มี
ประสบการณ์ ในการตีความ ดังนัน้ สัญลักษณ์ร่วม (Common Symbols) จึงเป็ นวิธีเดียวที่มนุษย์จะ
ปฏิสมั พันธ์กนั ได้ ดังนันเราจึ
้
งต้ องรู้จกั ความหมายของสัญลักษณ์ที่ไปสัมพันธ์กบั ผู้อื่น วิธีนี ้มี ้ดเรี ยกว่า การ
รับรู้ บทบาท (role-taking) ซึ่งหมายถึง การรู้จกั บทบาทของผู้อื่นจะทําให้ เราทราบความหมายและความ
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ตังใจของผู
้
้ อื่นและสามารถตอบสนองการปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่นได้ อย่างดี จากการรับรู้บทบาทนี ้ มี ้ดได้ พฒ
ั นา
แนวคิดเรื่ อง “Self” (ตัวตน) ขึ ้นมา เขากล่าวว่า ความคิดเรื่ องตัวตน เกิดขึ ้นได้ เมื่อบุคคลคิดออกไปนอกตัว
แล้ วมองสะท้ อนกลับมาเหมือนผู้อื่นมองเรา = บทบาทของผู้อื่น (Role of Another) การรับรู้ บทบาทนี ้ไม่ได้
ติดตัวมาแต่กําเนิด ต้ องมาเรี ยนในภายหลังและเรี ยนรู้ตอนเป็ นเด็ก ถ้ าปราศจากความคิดเรื่ อง Self แล้ ว
มนุษย์จะไม่สามารถตอบสนองและปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่นได้ มี ้ดกล่าวว่า ขันตอนการพั
้
ฒนามีอยู่ 2 ขันตอน
้
ได้ แก่ Play Stage (ขันการละเล่
้
น) เช่น ตอนเป็ นเด็กเรามักจะเล่นบทบาทที่ไม่ใช่ของตนเอง เช่น บทบาท
พ่อแม่ ครู ตํารวจ หรื อหุ่นยนต์ ซึ่งจะทําให้ เขารู้ความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น และบทบาทที่เล่นที่
แตกต่างออกไปขันที
้ ่สองคือ Game Stage (ขันเล่
้ นเกม) เป็ นการเล่นกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม เด็กต้ องเรี ยนรู้
ความสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่น ผ่านกติกาของเกมที่เล่น เขาจะต้ องถูกวางตัวเองไว้ ในตําแหน่งใด
ตําแหน่งหนึ่งในเกม เพื่อจะเล่นกับผู้อื่นให้ ได้ เด็กมีการรับรู้ที่จะวางตัวในสังคม เพื่อเป็ นที่ยอมรับของกลุ่ม
ดังนัน้ การดํารงอยู่ในสังคมเราไม่สามารถแยกปั จเจกบุคคล และสังคมออกจากกันได้ ถ้ าปราศจากการ
สื่อสารด้ วยสัญลักษณ์ ที่มีการตีความหมายร่ วมกัน กระบวนการทางสังคมจะไม่เกิดขึ ้น ดังนันมนุ
้ ษย์ที่จะ
อยู่ในโลกแห่งสัญลักษณ์ที่มีความหมาย และมีความสําคัญต่อชีวิต และพื ้นฐานหลักของการมีปฏิสมั พันธ์
ของมนุษย์ มี ้ดกล่าวโดยสรุ ปว่า ภาษาเป็ นรากฐานของการกระทําทางสังคม เจตคติเป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรม
จากที่กล่าวมาเห็นได้ ชดั ว่าสังคมยังต้ องขึน้ อัตตา (Self) เพราะอัตตาเกิดจากทัศนะของผู้ชม
(Generalized Other) หากไม่สามารถมองเห็น และประเมินค่าตนเองจากสายตาคนอื่นแล้ ว การควบคุม
ทางสัง คมก็ จ ะอาศัยเพี ยงการประเมิ นตนจากบทบาทของตนเท่า นัน้ ซึ่ง จะทํ าให้ ไ ม่ส ามารถประสาน
กิจกรรมที่แตกต่างได้ ยิ่งกว่านันสั
้ งกัปเรื่ องจิตและอัตตายังช่วยให้ Mead สามารถมองสังคมในสภาพที่
เปลี่ยนไปมาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ ด้วย เพราะการแทนบทบาทและเลือกบทบาท หรื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิ ทําให้ บุคคลสามารถปรับตัวได้ ตลอดเวลาที่มีการโต้ ตอบกับผู้อื่น (Response) นอกเหนือจากนัน้
การถือเอาอัตตาเป็ นวัตถุอย่างหนึ่งในกระบวนการกระทําของสังคม ทําให้ บคุ คลสามารถประเมินค่าอัตตา
ในสายตาของผู้อื่นได้ ด้วย หลังจากนันก็
้ สามารถวางแผนการโต้ ตอบได้ ทัศนะเช่นนี ้ เน้ นลักษณะสังคมและ
แบบแผนขององค์การสังคมว่า เป็ นทังการสื
้
บเนื่องและเปลี่ยนแปลงตามความสามารถในการปรับตัวของ
จิตและการต่อรองของอัตตา ในส่วนนี ้ Mead กล่าวว่า “สถาบันของสังคมก็คือ รูปแบบที่เป็ นระเบียบของ
กลุม่ หรื อกิจกรรมทางสังคม ซึง่ เป็ นรูปแบบที่มีการจัดระเบียบ จนบุคคลสมาชิกของสังคมสามารถปฏิบตั ิตน
ได้ สมบูรณ์ด้วยการถือลักษณะท่าทางของผู้อื่นที่มีตอ่ กิจกรรมเหล่านี ้
เช่นเดียวกับ การศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานครครัง้ นี ้ผู้วิจยั เห็นว่า การใช้ ชีวิตคู่ของสมรสจะเป็ นรู ปแบบใด น่าจะเป็ นผล
มาจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคมแนวคิดเรื่ องการรับรู้ บทบาท (Role-taking) และแนวคิด
เรื่ องตัวตน (Self) ของมี ้ด สามารถนํามาเป็ นแนวทางเพื่อศึกษาเหตุผล เนื่องจากมนุษย์มีการปฏิสมั พันธ์กบั
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บุคคลอื่นๆ ดังนัน้ การที่มนุษย์จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดแล้ วนัน้ มนุษย์จําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ความเป็ นผู้อื่น
เพื่ อมองย้ อนกลับมาว่า พฤติกรรมใดแสดงออกมาแล้ วเหมาะสมเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ในสังคม
นอกจากนี ม้ นุษ ย์ ไ ด้ เ รี ย นรู้ พฤติ ก รรมหรื อ การแสดงออกของผู้ อื่ น โดยอาศัย การตี ค วามหมายผ่ า น
สัญลักษณ์ ซึง่ ได้ แก่ ภาษา เพื่อตอบสนองต่อผู้นนได้
ั ้ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ เมื่อเข้ าใจว่าคูส่ มรสมีปัญหา
ทังสามี
้ และภรรยามีความพยายามที่จะสืบค้ นข้ อมูลจากผู้อื่น เข้ ารับการอบรมชีวิตคู่ที่เป็ นประโยชน์และ
น่าเชื่ อ ถื อ เพื่ อนํ า มาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขในชี วิ ตคู่ข องตนต่อไปสํ า หรั บการศึกษาหัว ข้ อ การศึก ษาเรื่ อ ง การ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจยั
จึงได้ นําแนวคิดต่างๆ มาเป็ นแนวทางเพื่ออธิบายรูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูท่ ี่เกิดขึ ้น
ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตคู่
4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory) เป็ นทฤษฎีของแบนดูรา
(Bandura) แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด (Standford) ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในทฤษฎีนี ้ แบนดูราเชื่อว่า
พฤติกรรม (Behaviour) ของมนุษย์มีปฏิสมั พันธ์ (Interact) กับปั จจัยหลักอีกสองปั จจัย ได้ แก่ ปั จจัยส่วน
บุคคล (Personal Factor) ซึง่ ได้ แก่ ความคิดความเชื่อและความคาดหวังเป็ นต้ น ปั จจัยที่สอง ได้ แก่ ปั จจัย
สภาพแวดล้ อม (Environmental Factor) แบนดูร่ายังชีใ้ ห้ เห็น ถึงความแตกต่างระหว่างการเรี ยนรู้
(Learning) กับการกระทํ า (Performance) โดยมนุษย์สามารถเรี ยนรู้ สิ่งต่างๆได้ หลายอย่างแต่ไ ม่
จําเป็ นต้ องแสดงออกด้ วยการกระทํ าทัง้ หมดทุกอย่าง ความรู้ ต่างๆ ที่ผ้ ูเรี ยน เรี ยนรู้ ไว้ แล้ วอาจยังไม่เคย
นํามาปฏิบตั หิ รื อกระทํา ถือว่าเกิดการเรี ยนรู้แล้ ว นอกจากนันแบนดู
้
ราเชื่อว่า การเรี ยนรู้ของมนุษย์ส่วนมาก
เป็ นการเรี ยนรู้ที่ได้ มาด้ วยการสังเกต (Observational Learning) หรื อได้ มาจากการเลียนแบบจากตัวแบบ
(Modeling) โดยตัวแบบสามารถอยูใ่ นรูปแบบใดๆ ก็ได้ อาจจะเป็ นมนุษย์หรื อสิ่งมีชีวิตอื่น หรื อตัวแบบที่อยู่
ในรูปแบบของสัญลักษณ์ (Symbol) อื่นใด (Bandura. 1963)
จากแนวคิดพื ้นฐานที่แบนดูร่านําเสนอนัน้ เน้ นว่าการที่พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลง มิได้ ขึ ้นอยู่
กั บ สภาพแวดล้ อมแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ มี ผ ลมาจากกระบวนการทางปั ญ ญาด้ ว ย กล่ า วคื อ ถ้ า
กระบวนการทางปั ญ ญาเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของบุ ค คลจะเปลี่ ย นแปลงไปด้ ว ยวิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลง
กระบวนการทางปั ญญา คือ การเรี ยนรู้ที่ได้ มาด้ วยการสังเกต (Observational Learning) หรื อได้ มาจาก
การเลียนแบบจากตัวแบบ (Modeling) โดยเริ่มจากความใส่ใจที่เลือกสิ่งเร้ ามีบทบาทสําคัญในการเลือกตัว
แบบสําหรับขันการกระทํ
้
า (Performance) นัน้ ขึ ้นอยู่กบั บุคคล เช่น ความสามารถทางด้ านร่างกาย ทักษะ
ต่างๆ รวมทังความคาดหวั
้
งที่จะได้ รับแรงเสริ มซึ่งเป็ นแรงจูงใจ กระบวนการที่สําคัญในการเรี ยนรู้ โดยการ
สังเกต แบนดูรา (Bandura. 1977) ได้ อธิบายกระบวนการที่สําคัญในการเรี ยนรู้โดยการสังเกตหรื อการ
เรี ยนรู้ โดยตัวแบบว่ามีทงหมด
ั้
4 อย่างคือกระบวนการใส่ใจ (Attention Processes) กระบวนการจดจํา
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(Retention Processes) กระบวนการกระทํา (Production Process) และกระบวนการการจูงใจ
(Motivational Processes)
การบวนการใส่ใจ (Attention Processes)หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใส่ใจ และสนใจในการ
รับรู้พฤติกรรมของตัวแบบ การเรี ยนรู้จากการสังเกตเกิดขึ ้นได้ มากก็ตอ่ เมื่อบุคคลใส่ใจต่อพฤติกรรมของตัว
แบบ ถ้ าผู้เรี ยนไม่มีความใส่ใจในการเรี ยนรู้การสังเกต หรื อการเลียนแบบก็จะไม่เกิดขึ ้น ดังนันการเรี
้
ยนรู้
แบบนี ค้ วามใส่ใจจึงเป็ นสิ่ งแรกที่ คู่สมรสจะต้ องมี แบนดูร่ากล่าวว่า คู่ส มรสจะต้ องรั บรู้ ส่วนประกอบที่
สําคัญของพฤติกรรมของผู้ที่เป็ นตัวแบบ องค์ประกอบที่สําคัญของตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อความใส่ใจของคู่
สมรสมีหลายอย่าง เช่น เป็ นผู้ที่มีเกียรติสงู (High status) มีความสามารถสูง (High Competence)
หน้ าตาดีรวมทังการแต่
้
งตัวการมีอํานาจที่จะให้ รางวัลหรื อลงโทษ คุณลักษณะของคูส่ มรสก็มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการใส่ใจ ตัวอย่างเช่น วัยของคูส่ มรส ความสามารถทางด้ านปั ญญา ทักษะการใช้ มือ และส่วน
ต่างๆ ของร่ างกาย รวมทังตั
้ วแปรทางบุคลิกภาพของผู้เรี ยน เช่น ความรู้ สึกว่าตนนันมี
้ คา่ (Self-Esteem)
ความต้ องการและเจตคติของผู้เรี ยน ตัวแปรเหล่านี ้มักจะเป็ นสิ่งจํากัดขอบเขตของเรี ยนรู้โดยการสังเกต
กระบวนการจดจํา (Retention Process) เป็ นกระบวนการสําคัญที่ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ได้ ถ้ าหาก
ผู้สงั เกตสามารถเก็บจําพฤติกรรมของตัวแบบไว้ ได้ เพราะผู้สงั เกตไม่มีโอกาสทําตามตัวแบบในขณะสังเกต
ได้ แบนดูร่าอธิบายว่า การที่ผ้ ูสงั เกตสามารถที่จะเลียนแบบหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบได้ ก็เป็ น
เพราะบันทึกสิ่งที่ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ ในความจําระยะยาว แบนดูราพบว่า ผู้สงั เกตที่สามารถอธิบาย
พฤติกรรมหรื อการกระทําของตัวแบบด้ วยคําพูด หรื อสามารถมีภาพพจน์สิ่งที่ตนสังเกตไว้ ในใจ จะเป็ นผู้ที่
สามารถจดจําสิ่งที่เรี ยนรู้ โดยการสังเกตได้ ดีกว่าผู้ที่เพียงแต่ดเู ฉยๆ หรื อทํางานอื่นขณะที่ดตู วั แบบไปด้ วย
สรุ ปแล้ วผุ้สงั เกตสามารถระลึกถึงสิ่งที่สงั เกตเป็ นภาพพจน์ในใจ (Visual Imagery) และสามารถเข้ ารหัส
ด้ วยคําพูดหรื อถ้ อยคํา (Verbal coding) จะเป็ นผู้ที่สามารถแสดงพฤติกรรมเลียนแบบจากตัวแบบได้ แม้ ว่า
เวลาจะผ่านไปนานๆ และนอกจากนี ้ถ้ าผู้สงั เกต ในกรณีนี ้เป็ นคูส่ มรส มีโอกาสที่จะได้ เห็นตัวแบบแสดงสิ่งที่
จะต้ องเรี ยนรู้ ซํ า้ ก็ จ ะเป็ น การช่วยความจํ าให้ ดียิ่งขึน้ กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมื อนกับตัวแบบ
(Reproduction Process) กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเป็ นกระบวนการที่แปรสภาพ
(Transform) ภาพพจน์ (Visual Image) หรื อสิ่งที่จําไว้ เป็ นการเข้ ารหัสเป็ นถ้ อยคํา (Verbal coding) ใน
ที่สุดแสดงออกมาเป็ นการกระทําหรื อแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบปั จจัยที่สําคัญของกระบวนการนี ้
คือความพร้ อมทางด้ านร่างกายและทักษะที่จําเป็ นจะต้ องใช้ ในการเลียนแบบของคูส่ มรส ถ้ าหากคูส่ มรสไม่
มีความพร้ อมก็จะไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมเลียนแบบได้ แบนดูร่ากล่าวว่า การเรี ยนรู้โดยการสังเกต
หรื อการเลียนแบบไม่ใช่เป็ นพฤติกรรมที่ลอกแบบอย่างตรงไปตรงมา การเรี ยนรู้โดยการสังเกตประกอบด้ วย
กระบวนการทางปั ญญา (Cognitive Process) และความพร้ อมทางด้ านร่างกายของคูส่ มรส
กระบวนการกระทํา (Production Process) เป็ นกระบวนการที่ผ้ สู งั เกตนําเอาการเก็บจํา เป็ น
สัญลักษณ์มาแปลงเป็ นการกระทํา โดยขึ ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าบางคนก็อาจจะทําได้ ดีกว่าตัวแบบที่ตน
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สังเกต หรื อบางคนก็สามารถเลียนแบบได้ เหมือนมาก บางคนก็อาจจะทําได้ ไม่เหมือนกับตัวแบบเพียงแต่
คล้ า ยคลึ ง กั บ ตัว แบบ มี บ างส่ ว นเหมื อ น บางส่ ว นไม่ เ หมื อ นกับ ตัว แบบ และคนจะไม่ส ามารถแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบ ดังนันแบนดู
้
ราจึงให้ คําแนะนําแก่ผ้ ทู ี่มีหน้ าที่เป็ นตัวแบบ เช่น คู่สมรสตัวอย่าง
หรื อนักวิชาการ ควรใช้ ผลย้ อนกลับที่ต้องตรวจสอบแก้ ไข (Correcting Feedback) เพราะจะเป็ นการ
ช่วยเหลือให้ ค่สู มรสใหม่หรื อผู้สงั เกตมีโอกาสทบทวนในใจว่า การแสดงพฤติกรรมของตัวแบบมีอะไรบ้ าง
และพยายามแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation Process) เป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างมากที่ทําให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบออกมา แบนดูรา (1965, 1982) อธิบายว่า แรงจูงใจของผู้เรี ยนที่จะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกตเนื่องมาจากความคาดหวังการเลียนแบบจะนํามาใช้ ประโยชน์
มาใช้ เช่น การได้ รับแรงเสริ มหรื อรางวัลหรื ออาจจะนํามาใช้ ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างมาให้ รวมทังการคิ
้
ด
ว่าการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทําให้ ตนหลีกเลี่ยงปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นในการใช้ ชีวิตคู่ของคู่
สมรสได้
จากแนวคิดดังกล่าวของทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางปั ญญาสังคม (Social Cognitive Learning Theory)
หรื อ ที่ ร้ ู จัก กัน ในนามทฤษฎี ข องแบนดูร าเน้ น ว่ า การที่ พ ฤติ ก รรมของคนเปลี่ ย นแปลงมิ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ กับ
สภาพแวดล้ อมแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปั ญญาด้ วยโดยมนุษย์สามารถเรี ยนรู้สิ่ง
ต่างๆ ได้ หลายอย่างแต่ไม่จําเป็ นต้ องแสดงออกด้ วยการกระทําทัง้ หมดทุกอย่าง ความรู้ ต่างๆ ที่ค่สู มรส
เรี ยนรู้ไว้ แล้ วอาจยังไม่เคยนํามาปฏิบตั หิ รื อกระทํา ถือว่าเกิดการเรี ยนรู้แล้ วสามารถนํามาอธิบายถึงการที่คุ่
สมรสต่างๆอาจเรี ยนรู้ สิ่ง ความขัดแย้ ง ต่างๆ ได้ หลายอย่างแต่ไ ม่จํ าเป็ นต้ องแสดงออกด้ วยการกระทํ า
ทังหมดทุ
้
กอย่าง อาจเลือกกระทําการสื่ อสารรู ปแบบต่างๆ เพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ จากการสังเกต
การเลียนแบบตามกระบวนการที่กล่าวมาข้ างต้ นตลอดจนการเรี ยนรู้ ที่จะฝึ กทักษะการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ งจากการเข้ าร่วมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง ผ่านกระบวนการที่สําคัญในการเรี ยนรู้โดย
การสังเกตหรื อการเรี ยนรู้โดยตัวแบบว่ามีทงหมด
ั้
4 อย่าง คือกระบวนการใส่ใจ (Attention Processes)
กระบวนการจดจํา (Retention Processes) กระบวนการกระทํา (Production Process) และกระบวนการ
การจูงใจ (Motivational Processes) นัน่ เอง
ส่ วนที่ 5 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม
ในการจัด การปั ญ หาความขัด แย้ ง ของคู่ส มรสนัน้ วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ น่ า จะนํ า มาใช้ คื อ การพัฒ นา
หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูจ่ งึ กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ดังนี ้
5.1 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและการทํา
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หลักสูตรให้ ดีขึ ้น ซึ่งหมายรวมตังแต่
้ การวางแผนหลักสูตร (Planning) การใช้ หลักสูตร (Implementation)
การประเมินหลักสูตร (Evaluation) บางครัง้ มีผ้ ใู ช้ คําว่า การปรับปรุงหลักสูตร (Curriculum improvement)
เป็ นความหมายเดียวกับการพัฒนาหลักสูตร (Oliva. 1988)
5.2 รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร
แนวคิดและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนันมี
้ นกั การศึกษาหลายท่านได้ เสนอแนวคิดและรูปแบบไว้
จํ า นวนมาก ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดและขั น้ ตอนแตกต่ า งกั น ไปโดยงานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ใช้ ตามแนวทางของ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Sayler, Alexander & Lewis. 1981)
แนวคิดนี ้แสดงการพัฒนาหลักสูตรที่เริ่ มจาก เมื่อได้ เป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ ว
ก็จะตัดสินใจเลื อกรู ปแบบของหลักสูตรที่ มีความเหมาะสมกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของผู้เรี ยนและ
สังคม นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงถึงข้ อกําหนดต่างๆ ทางการเมืองและสังคมด้ วย เมื่อได้ หลักสูตรแล้ วจะต้ องมี
การนําหลักสูตรไปใช้ ซงึ่ จําเป็ นจะต้ องกล่าวถึงรูปแบบของการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ครูได้ เลือกใช้ วิธีการสอน
และสื่อการสอนที่เหมาะสม ส่วนขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการประเมินผล ได้ แก่การประเมินความก้ าวหน้ าของ
นักเรี ยนซึ่งเกิ ดจากการสอนของครู และการประเมินหลักสูตรซึ่งดําเนิน การโดยกลุ่มผู้รับผิดชอบในการ
พัฒนาหลักสูตร ข้ อมูลจากการประเมินผลจะเป็ นพื ้นฐานในการตัดสินใจตัดสินใน โอกาสต่อไป รู ปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ แสดงในภาพประกอบ1
เป้ าหมายและจุดประสงค์

การจัดทําหลักสูตร
การตัดสินใจในการจัดการหลักสูตรโดยกลุม่ ผู้รับผิดชอบข้ อมูลต่างๆของหน่วยงานทางสังคมและการเมืองอาจมีผล
ต่อข้ อจํากัดต่างๆของหลักสูตรในขันสุ
้ ดท้ ายได้

การใช้ หลักสูตร
การตัดสินใจในการดําเนินการสอน ซึง่ ดําเนินการโดยครู หลักสูตรประกอบด้ วยข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับทรัพยากร สือ่
และหน่วยงาน จึงเป็ นการกระตุ้นให้ มีความยืดหยุน่ และเป็ นอิสระแก่ครูและนักรี ยน

การประเมินผลหลักสูตร
การตัดสินใจในการประเมินความก้ าวหน้ าของนักเรี ยนซึง่ ดําเนินการโดยครูสว่ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมิน
หลักสูตรนัน้ ข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินผลจะเป็ นพื ้นฐานสําหรับการจัดทําหลักสูตรในครัง้ ต่อไป
ภาพประกอบ 1 กระบวนการจัดทําหลักสูตรของเซเลอร์ และคณะ
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โดยในงานวิ จัยนี ้ จะใช้ กระบวนการพัฒ นาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิ ส
(Sayler, Alexander & Lewis. 1981) เมื่อได้ เป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ วก็จะ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของคูส่ มรสใหม่เจนเนอ
เรชัน่ วายและสังคม นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงถึงข้ อกําหนดต่างๆ ทางการเมืองและสังคมด้ วย เมื่อได้ หลักสูตร
แล้ วจะต้ องมีการนําหลักสูตรไปใช้ ซงึ่ จําเป็ นจะต้ องกล่าวถึงรูปแบบของการเรี ยนการสอนเพื่อให้ วิทยากรได้
เลือกใช้ วิธีการสอนและสื่อการสอนที่เหมาะสม ส่วนขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการประเมินผล ได้ แก่การประเมิน
ความก้ าวหน้ าของคู่สมรสเกิดจากการสอนของวิทยากรและการประเมินหลักสูตรซึ่งดําเนินการโดยกลุ่ม
ผู้รับผิ ดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ข้ อมูล จากการประเมินผลจะเป็ น พื น้ ฐานในการตัดสิน ใจตัดสิน ใน
โอกาสต่อไปในการทําหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
จากการค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรด้ านการสื่อสารในคูส่ มรสพบว่า ในงานของ
มนัญญา ช้ อยเชิดสุข (2554) ทําการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคูส่ มรสที่พยายามฆ่าตัว
ตายด้ วยการให้ คําปรึ กษาตามแนวทฤษฎี ซาเทียร์ โดยเป็ นงานวิจยั เชิงทดลองที่ทําการทดลองกับคูส่ มรส
จํานวน 20 คู่ โดยผลการศึกษาพบว่า พบว่า มีปฎิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะของการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คู่สมรสในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการสื่ อสารที่ไม่สอดคล้ อง
แตกต่างจากกลุม่ ควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนยั สําคัญทางสติถิ .05 และคู่
สมรสในกลุม่ ทดลองมีคะแนนทักษะการสื่อสารที่ไม่สอดคล้ องในระยะหลัการทดลอง และระยะติดตามผล
แตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นเพียงงานวิจยั เดียวที่มุ่ง
พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุส่ มรสแต่เป็ นในเชิงจิตวิทยาการให้ คําปรึกษาตามแนวทฤษฎีซาเทียร์
จึงเป็ นที่น่าสนใจว่าไม่พบงานวิจยั ในประเทศไทยที่สร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง
ในคู่ส มรสโดยเฉพาะในเจนเนอเรชั่น วายหรื อคู่ส มรสช่วงวัยอื่ น ๆมาก่อน ส่วนในต่างๆประเทศนัน้ พบ
งานวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของการฝึ กทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับความขัดแย้ งในการสมรสและด้ านต่าง ๆ ใน
สตรี โดย Jahanshir Tavakolizadeh (2015) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการฝึ กทักษะการ
สื่อสารในด้ านความขัดแย้ งในชีวิตสมรสจากสตรี ที่สมรสในโรงพยาบาลที่เข้ ารับการรักษาตัวในศูนย์การ
สาธารณสุขจังหวัดเกนูบดั ในปี พศ. 2556 ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทดลองกับกลุ่มควบคุมและอีกกลุ่ม มี
การทดสอบหลังเรี ยน ขันแรกให้
้
ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนทังสองกลุ
้
่ม แบบวัดผลการเรี ยนประกอบด้ วย
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลประชากรทักษะการสื่อสารและความขัดแย้ งในการสมรส จากนันกลุ
้ ่มตัวอย่าง
ได้ รับการบรรยายเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเป็ นเวลา 45 นาที ในตอนท้ ายของการฝึ กอบรมซึ่งกินเวลานาน
2 สัปดาห์ทงสองกลุ
ั้
่มได้ ตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลที่ได้ รับการวิเคราะห์โดยใช้ ชดุ สถิติสําหรับสังคมศาสตร์
ผลการศึกษาพบว่าการฝึ กทักษะการสื่อสารช่วยลดความขัดแย้ งในชีวิตสมรสได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง ใน
งานวิจัยนีจ้ ึง ให้ ข้ อเสนอแนะว่าควรมี การฝึ กอบรมทักษะการสื่อสาร โดยการฝึ กอบรมในสตรี พบความ
ขัดแย้ งในชีวิตสมรส
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5.3 การประเมินผลหลักสูตร
เป็ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอ่ เนื่องมาตังแต่
้ ต้นต้ นจนกระทัง่ ได้ มีการนําหลักสูตรไปใช้ แล้ ว
โดยนําผลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ เพื่อนํามาใช้ ในการกํ าหนดคุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึน้ มา การ
ประเมินผลหลักสูตรจึงมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของหลักสูตร และสามารถนํา ผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ วิชยั วงษ์ ใหญ่ (2525) ได้ กล่าวถึงจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินหลักสูตรที่ปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่มี 2 ประการคือ
1. การประเมินผลเพื่อประเมินหลักสูตร เป็ นการประเมินผลระหว่างการปฎิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ ผลการประเมินนี ้ให้ เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีการ
วัดผลเป็ นระยะๆในระหว่างการทดลองใช้ หลักสูตร แล้ วนําผลจากการวัดมาประเมินว่าในแต่ละตอนของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้ าง ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
แก่นกั พัฒนาหลักสูตร ในการที่จะปรับปรุงส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรได้ ถกู ต้ อง
2. การประเมินเพื่อสรุ ปผล คุณค่าของการพัฒนาหลักสูตรว่าดีหรื อไม่ หลักสูตรได้ สนองตอบความ
ต้ องการของผู้เรี ยน ของสังคมเพียงใด ควรจะใช้ ต่อไปหรื อควรจะยกเลิกทังหมด
้
หรื ออาจจะยกเลิกเพียง
บางส่วน
5.3.1 เกณฑ์ ท่ ใี ช้ ในการประเมินหลักสูตร
คณะกรรมการการศึกษาการประเมินผลระดับชาติ ไฟ เดลต้ า แคบป้า (Brady. 1990;
citing Phil Delta Kappa National Committee on Evaluation. 197) ได้ กําหนดเกณฑ์ในการประเมินไว้
เป็ น 2 ประเภทคือ
1) เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific criteria) ได้ แก่
1.1 ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) เป็ นแค่ความสอดคล้ องกัน ภายใน
ระหว่างข้ อมูลที่มีอยูแ่ ละปรากฏการณ์จริ ง
1.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) เป็ นความสอดคล้ องที่จะสรุ ป
จากกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มอื่ นๆ หมายถึงนักวิจยั จะนําผลการศึกษาจากคนกลุ่มหนึ่งไปยังกลุ่มอื่นที่อยู่ใน
สถานการณ์ใกล้ เคียงกัน
1.3 ความเชื่อถื อได้ (Reliability) เป็ นการแสดงถึงความคงที่จากการวัดหลาย
หลายวิธี ซึง่ หมายถึงข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลควรจะมีความคงที่กบั ผลการศึกษา
1.4 ความเป็ นปรนัย (Objectivity) หมายถึงความสามารถที่จะสรุปข้ อค้ นพบให้
ตรงกันระหว่างบุคคลที่ประเมินหลักสูตร ถึงแม้ จะใช้ เทคนิควิธีที่แตกต่างกันไปก็ตาม
2) เกณฑ์ในการปฏิบตั จิ ริ ง (Practical criteria) ได้ แก่
2.1 ความต้ องการเรื่ อง (Relevance) การประเมินผลควรตรงตามรายละเอียดที่
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จะประเมินถ้ าข้ อมูลที่ได้ มาไม่ตรงกับสิ่งที่จะประเมินข้ อมูลนันก็
้ ไม่มีความหมาย
2.2 มีความสําคัญ (Importance) การประเมินควรจัดเก็บข้ อมูลที่มีความสําคัญ
ที่สดุ ถ้ าข้ อมูลใดมีความสําคัญน้ อยก็จะไม่มีความหมายที่จะนํามาใช้ ในการประเมิน
2.3 ขอบเขต (Scope) การประเมิน ควรจะมี ขอบเขตเพี ยงพอที่ จะทํ าให้ เ กิ ด
ประโยชน์ข้อมูลที่ได้ บางครัง้ อาจจะตรงกับเรื่ องและมีความสําคัญ แต่อาจไม่มีขอบเขต ซึ่งคณะกรรมการ
ไฟ เดลต้ า แคบป้า กําหนดว่า เกณฑ์สําคัญที่สุดในการประเมิน คือความตรง ความสําคัญและขอบเขต
เกณฑ์ 3 ประการนี ้จะทําให้ การประเมินตรงตามเป้าหมาย (Relevance)ไม่มีรายละเอียดปลีกย่อยมาก
เกินไป (Importance) และแคบเกินไป (Scope)
2.4 น่าเชื่อถือ (Creditability) ผลการประเมินและข้ อเสนอและจะต้ องเชื่อถือได้
ถ้ าผู้ประเมินขาดความเชื่อถือการประเมินก็จะไม่มีประโยชน์ซงึ่ ส่งผลต่อรายงานที่ไม่มีคณ
ุ ค่าเช่นกัน
2.5 ระยะเวลาการประเมิน (Timeliness) ควรจะมีระยะเวลาที่เหมาะสมความ
เป็ นไปได้ ในการประเมินจะมีคณ
ุ ค่าน้ อยถ้ าทําในช่วงเวลาสันหรื
้ อนานเกินไปจึงควรกําหนดระยะเวลาให้
เหมาะสมที่จะทําการประเมิน
2.6 การขยายผล (Pervasiveness) นักประเมินควรจะแน่ใจได้ ว่าผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
การประเมินควรจะรับรู้และนําผลการประเมินไปใช้
2.7 เกณฑ์ ในการกํ าหนดนโยบาย (Prudential criterion) คือประสิทธิ ผ ล
(Efficiency) ของการประเมิน ถ้ าผลของการประเมินสามารถนํามาใช้ ได้ ในหลายสถานการณ์ จะช่วยให้ มี
การตัดสินใจใช้ ข้อมูลนัน้
5.3 รู ปแบบการประเมินผล
แบรดี ้ (Brady. 1990) กล่าวว่ารูปแบบตามประเมินหลักสูตรมีผ้ นู ําเสนอไว้ หลากรูปแบบ ได้ แก่
1) รู ปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็ นหลัก (Goal – attainment model) รู ปแบบนี ้จะเน้ น
วัตถุประสงค์โดยจุดมุ่งหมายเป็ นหลักได้ แก่รูปแบบของ ไทเลอร์ (Tyler’s objective model) รูปแบบของ
แฮมมอนด์ (Hammond. 1973) รูปแบบของโปรวุส (Provus)
2) รู ปแบบที่ยึดหลักเกณฑ์เป็ นหลัก (Criterion model) ได้ แก่ รูปแบบของสเตค (Steak’s
countenance model)
3) รู ปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision model) ได้ แก่ รู ปแบบซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลระดับชาติ ไฟ เดลต้ า แคบป้า ซึ่งมีประธานคือ Daniel L. Stufflebeam ได้ นําเสนอซึ่งกรณี
เรี ยกว่า CIPP MODEL
โดยสรุ ปจากผลการศึกษาทังหมด
้
ตังแต่
้ การพัฒนาร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่นําผลจากการวิจยั ช่วงที่1 และการทบทวนวรรณกรรม ผ่าน
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การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ นํ าไปถ่ายทอดให้ กับคู่สมรสใหม่เจนเนอร์ เรชั่นวาย โดยการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิ บัติ การ และผลจากการสะท้ อ นการนํ าสิ่ ง ที่ อบรมไปปฏิ บัติ ผู้วิจัยได้ นํ าผลทัง้ หมดมาปรั บปรุ ง ร่ า ง
หลักสูตรการสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง ในชีวิตคู่ของคู่ส มรสเจนเนอเรชั่นวาย จนได้ เป็ นหลักสูตรการ
สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายที่สมบูรณ์ โดยขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร
เป็ นไปตามแนวคิด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Sayler, Alexander
& Lewis. 1981) แนวคิดนี ้แสดงการพัฒนาหลักสูตรที่เริ่ มจาก เมื่อได้ เป้าหมายและจุดประสงค์ของการ
พัฒ นาหลัก สู ต รแล้ ว ก็ จ ะตัด สิ น ใจเลื อ กรู ป แบบของหลั ก สู ต รที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ เป้ า หมายและ
จุดประสงค์ของผู้เรี ยนและสังคม นอกจากนี ้ยังต้ องคํานึงถึงข้ อกําหนดต่างๆ ทางการเมืองและสังคมด้ วย
เมื่อได้ หลักสูตรแล้ วจะต้ องมีการนําหลักสูตรไปใช้ ซึ่งจําเป็ นจะต้ องกล่าวถึงรู ปแบบของการเรี ยนรู้ เพื่อให้
วิทยากรได้ เลื อกใช้ วิธีการสอนและสื่ อการสอนที่เหมาะสม ส่ วนขั้นตอนสุ ดท้ายเป็ นการประเมินผล ใน
งานวิจยั ครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับ แบรดี้ (Brady. 1990) ที่ได้กล่าวว่ารู ปแบบที่ช่วยในการตัดสิ นใจ (Decision
model)ได้แก่ รู ปแบบที่ช่วยในการตัดสิ นใจ (Decision model) เรี ยกว่า CIPP MODEL
ส่ วนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากการศึกษางานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การสื่อสารเพื่ อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสนัน้ พบว่าการ
สื่อสารระหว่างคูส่ มรสเป็ นทักษะที่สําคัญของคูช่ ีวิตหากคูส่ มรสมีการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ เกิดความผูกพัน
ช่วยแก้ ไขความขัดแย้ งและนําไปสู่ความมัน่ คงในชีวิตสมรส ซึ่งจากความสําคัญดังกล่าว จึงได้ มีการวิจยั
อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับครอบครัวและคูส่ มรส ที่มีทงในเชิ
ั้
งปริ มาณและเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็ นการวิจยั เชิง
สํารวจ งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ ยวกับปั จจัยสาเหตุ และ ความสัมพันธ์ รวมไปถึงการวิจยั เชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัย
สามารถนํ ามาใช้ เ ป็ น ฐานในการศึกษาครั ง้ นีไ้ ด้ เ ป็ นอย่างดีเ นื่ องจากทํ าให้ ผ้ ูวิจัยมองเห็น ภาพเรื่ องการ
สื่อสารและเรื่ องความขัดแย้ งในครอบครัวในคู่สมรสซึ่งสามารถจําแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั สรุ ป
เป็ น ประเด็น ที่ สํ า คัญ สามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น กลุ่ม หลัก ๆ คื อ 1.งานวิ จัยที่ ศึกษาเกี่ ยวกับความขัดแย้ ง ใน
ครอบครัวและคู่สมรส 2.งานวิจยั ที่ ศึกษาเกี่ยวกับการค้ นหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งใน
ครอบครัวและคูส่ มรส 3.งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการสื่อสารในครอบครัวและคูส่ มรสซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
1. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้ งในครอบครัวและคู่สมรส
ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาวิจยั ในลักษณะของการสํารวจสถานการณ์ครอบครัวไทยและการศึกษาถึง
สาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งในครอบครัวโดยมีทงั ้ การศึกษาในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในส่วน
ของการศึกษาในเชิงคุณภาพในลักษณะของการศึกษารายกรณีนนนั
ั ้ นส่
้ วนใหญ่เป็ นการหยิบยกเพียงบาง
ประเด็นมาศึกษา เช่นความขัดแย้ งภายในครอบครัวความรุ นแรงในครอบครัวเป็ นต้ นส่วนในเชิงปริ มาณ
เป็ นการศึ ก ษาในเชิ ง สํ า รวจและเชิ ง สหสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรความขั ด แย้ งกั บ ตัว แปรอื่ น ๆและ
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ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับตัวแปรอื่นๆโดยเฉพาะกับตัวแปรทางชีวสังคมเช่นเพศอายุอาชีพประเภท
ของครอบครั ว โดยงานวิ จัย ที่ ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย และสาเหตุนัน้ ได้ แ ก่ สุ มัท นา สิ น สวัส ดิ์ (2557)
ทําการศึกษาเรื่ อง ครอบครัว : การจัดการความขัดแย้ งของคู่สมรสเพื่อการครองรักอย่างยั่งยืน ที่ได้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งของคูส่ มรส และแนวทางในการจัดการความขัดแย้ ง
เพื่อการครองรักอย่างยัง่ ยืนพบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งจากการครองรักของคู่สมรส เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
ของลักษณะนิสยั ส่วนตัวที่แตกต่างกัน การขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง การแสดงออก
ทางอารมณ์ในทางลบ การสื่อสารในทางลบ อบายมุข และความไม่ซื่อสัตย์ สาเหตุดงั กล่าวมีการเชื่อมโยง
กันอย่างเป็ นรูปธรรมก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งจากการครองรักของคูส่ มรส
เช่นเดียวกัน ทรงศักดิ์ สถาปนะนันท์ (2547) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับ
ความขัดแย้ งของคู่สมรส : ศึกษาเฉพาะคู่สมรสในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ
พฤติกรรมความขัดแย้ งในคู่สมรส ศึกษาการจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างคู่สมรสศึกษาความสัมพันธ์
ของปั จจัยก่อนการสมรส ปั จจัยระหว่างสมรส ปั จจัยสาเหตุของความขัดแย้ ง และปั จจัยลักษณะของความ
ขัดแย้ ง กับการจัดการกับความขัดแย้ งของคูส่ มรส พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่มีสาเหตุจาก
การมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมากที่สุด รองลงมา คือ ความไม่เข้ าใจซึ่งกันและกันความแตกต่างในค่านิยม
และความเชื่อความแตกต่างของประสบการณ์ ภูมิหลัง และสุดท้ าย คือ การไม่รับผิดชอบในหน้ าที่ตาม
บทบาทในครอบครัว
สําหรั บงานวิจยั ที่ศึกษาด้ านความสัมพันธ์ ได้ แก่สุรชา เชษฎาธนาพร และพรรณระพี สุทธิ วรรณ
(2552) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่างความขัดแย้ งระหว่างการทํางานกับครอบครัว ความ
ฉลาดทางอารมณ์ และสุขภาวะทางจิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขัดแย้ งอัน
เนื่องจากงานมี ผลกระทบต่อชีวิตครอบครั ว ความขัดแย้ งอันเนื่องจากชี วิตครอบครั วมีผลกระทบต่องาน
ความฉลาดทางอารมณ์ และสุขภาวะทางจิตของพนักงานพบว่า ความขัดแย้ งอันเนื่องจากงานมีผลกระทบ
ต่อชีวิตครอบครัว และความฉลาดทางอารมณ์ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์สขุ ภาวะทางจิตของพนักงาน
ชายที่สมรสแล้ วได้ ร้อยละ 28.70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตของ
พนักงานหญิงที่สมรสแล้ ว ได้ แก่ ความขัดแย้ งอันเนื่องจากชีวิตครอบครัวมีผลกระทบต่องาน และความ
ฉลาดทางอารมณ์ โดยสามารถร่ วมกันพยากรณ์สุขภาวะทางจิตของพนักงานหญิงที่สมรสแล้ วได้ ร้อยละ
40.90 อย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติเช่นกันกับ อัจ ฉรา สกุนตนิยม (2541) ทํ าการศึกษาเรื่ อง ปั จ จัยที่ มี
ความสัม พัน ธ์ กั บ การทํ า ร้ ายคู่ส มรส ที่ ไ ด้ ศึก ษาอัต ราความชุ ก ของการทํ า ร้ ายคู่ส มรสและปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับการทําร้ ายคู่สมรส และพบว่า อัตราความชุกของการทําร้ ายคู่สมรสเท่ากับร้ อยละ 21.3
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การทําร้ ายคูส่ มรส อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ ครอบครัวที่สามี
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อตํ่ากว่า มีรายได้ ครอบครัว 20,000 บาท หรื อตํ่ากว่า มีความขัดแย้ งกัน
มากในระหว่างคูส่ มรส และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสามีจนมีอาการมึนเมา
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ในงานวิ จัยเชิ งสํ ารวจพบว่างานของ ดวงหทัย คชเสนี (2549)ทํ าการศึกษาเรื่ อง ความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตของคู่สมรสที่ทํางานในกรุ งเทพมหานครเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในชีวิตและความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวของคูส่ มรสที่ทํางานในกรุ งเทพมหานคร
พบว่า คู่ส มรสที่ ทํ างานในกรุ ง เทพมหานครมี ความพึง พอใจในชี วิตสูง มี ความขัด แย้ ง ระหว่างงานกับ
ครอบครัวน้ อยทัง้ ในรู ปแบบงานก้ าวก่ายครอบครัวและครอบครัวก้ าวก่ายงาน บางกลุ่มในความขัดแย้ ง
ระหว่างงานกับครอบครัวในระดับปานกลางทังใงานก้
้
าวก่ายครอบครัวและครอบครัวก้ าวก่ายงานกลุ่มที่อยู่
ในช่วงอายุ 32-38ปี มีความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวในรู ปแบบงานก้ าวก่ายครอบครัวที่มีสาเหตุ
จากเวลา และจากความเครี ยดมากกว่าผู้ที่อยูใ่ นช่วงอายุ 39-45 ปี ความขัดแย้ งระหว่างงานกับครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกกับรูปแบบของความขัดแย้ ง และสาเหตุของความขัดแย้ ง
และยังพบงานวิจยั ต่างประเทศ ของ Sarah J. Carroll (2012) ที่ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การสื่อสาร
ของคูส่ มรสเป็ นตัวกลางระหว่างความขัดแย้ งของงานและบ้ าน และความพอใจในการแต่งงานการวิจยั นี ้
ตรวจสอบผลของตัวกลางระหว่างการสื่อสารที่เสริ มสร้ างและทําลายระหว่างคู่ ในความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความขัดแย้ งที่บ้านและที่ทํางานและความพึงพอใจในการสมรส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการจัดการกับความขัดแย้ งของคู่สมรส และงานวิจัยของ Hannah E. Murray (2015)
ทําการศึกษาเรื่ อง ช่วงเวลาในการอยู่นอกบ้ านและปั ญหาความขัดแย้ งในคู่สมรสพบว่ามีความเกี่ยวเนื่อง
กันระหว่างระดับการสื่อสารและระดับความเครี ยด และความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างการสื่อสารในคูส่ มรส
และการใช้ ไฟฟ้าภายในครัวเรื อน ซึ่งทําให้ เห็นว่าเหตุผลนันไม่
้ ได้ เกี่ยวกับระยะเวลาที่คสู่ มรสใช้ ด้วยกัน แต่
เกี่ยวกับเวลาที่ดีมีคณ
ุ ภาพที่คสู่ มรสใช้ ด้วยกัน นอกจากนี ้คูส่ มรสที่แจ้ งว่าทะเลาะกับคูข่ องตน 2-3 ครัง้ ต่อ
อาทิตย์นนั ้ รายงานว่าตัวเองใช้ เวลาเกิน 7 ชัว่ โมงนอกบ้ าน และผู้ถกู วิจยั จํานวนน้ อยที่รายงานว่าทะเลาะ
กับคูส่ มรสเกือบทุกวัน ความแตกต่างอยู่ระหว่างใช้ เวลาอยู่นอกบ้ านระหว่างเพียง 1-2 ชัว่ โมง กับพวกที่ใช้
เวลาอยูน่ อกบ้ าน 7-8 ชัว่ โมงซึง่ ทําให้ เห็นว่า หากคนใดคนหนึง่ อยูบ่ ้ านนาน และอีกคนหนึ่งใช้ เวลานอกบ้ าน
มากขึ ้น ความขัดแย้ งก็จะมากขึ ้นด้ วย ยังพบอีกว่างานวิจยั สนับสนุนว่า การใช้ เวลานอกบ้ านอยู่ระหว่าง 36 ชัว่ โมง และคูส่ มรสสามารถใช้ เวลานอกบ้ านได้ มากสุดถึง 8 ชัว่ โมง
และในปี เดียวกันก็มีงานของ Sarah Rose Klein (2015) ทําการศึกษาเรื่ อง การควบคุมทาง
อารมณ์และความคิดเห็นต่อการวิจารณ์ที่เป็ นและไม่เป็ นมิตรในความสัมพันธ์แบบคูร่ ักการวิจยั นี ้ตรวจสอบ
ความเกี่ยวเนื่องของความยุ่งยากในการควบคุมทางอารมณ์ และตรวจสอบกลยุทธ์ ในการเจาะจงใช้ วิธีการ
ความคุมแบบเปิ ดเผย และกลยุทธการคิดพิจารณารับรู้ทางความคิด โดยดูจากการวิจารณ์ที่เป็ นและไม่เป็ น
มิตร ในบริ บทของคูส่ มรส พบว่า ความคิดเห็นต่อการวิจารณ์แบบไม่เป็ นมิตรในความสัมพันธ์นนั ้ มีความ
เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ไม่ดีและการทํางานของปั จเจกบุคคล ในขณะที่ความเห็นต่อการสื่อสารแบบเป็ น
มิตร มีความเกี่ยวเนื่องกับความพึงพอใจในความสัมพันธ์จนถึงปั จจุบนั นี ้มีความรู้เชิงประจักษ์ เกี่ยวกับรื่ อง
นี ้น้ อยมาก ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผล่อความคิดเกี่ยวกับการวิจารณ์ที่เป็ นและไม่เป็ นมิตร ความสามารถและ

69

กลยุทธในการควบคุมทางอารมณ์นนเกี
ั ้ ่ยวเนื่องกับสังคมและผลของการสื่อสาร จึงเป็ นปั จจัยหลักของการ
วิจารณ์แบบเป็ นและไม่เป็ นมิตรการวิจารณ์ที่ไม่เป็ นมิตรนันมากขึ
้
้น เมื่อคูส่ มรสทังสองฝ่
้
ายมีปัญหาในการ
ควบคุม อารมณ์ และใช้ ความกดดัน ทางอารมณ์ มากขึน้ ผู้ถูกวิจัยแสดงให้ การวิจารณ์ แบบไม่เ ป็ นมิตร
ระหว่างการอภิ ปราย พวกเขารายงานว่า ระหว่างอภิปรายนัน้ มีการกดดัน ตัวตนและเจอปั ญ หาในการ
ควบคุมทางอารมณ์ ผู้ถูกวิจัยแต่ละคนรายงานว่า ระดับของการวิจัยแบบเป็ นมิตรมีมากขึ ้นเมื่อคู่สมรส
กดดันน้ อยลง ท้ ายที่สดุ ในระหว่าางการอภิปราย ผู้ถกู วิจยั รายงานว่าระดับการวิจารณ์แบบเป็ นมิตรมีมาก
ขึ ้นเมื่อมีการคิดพิจารณาใหม่ในคู่สมรส และเมื่อคู่ครองมีความกดดันทางอารมณ์ น้อยลงและยังพบงาน
ของ Sarah J. Carroll (2012) ทําการศึกษาเรื่ อง การสื่อสารของคูส่ มรสเป็ นตัวกลางระหว่างความขัดแย้ ง
ของงานและบ้ าน และความพอใจในการแต่งงาน ผลของการวิจยั คือความขัดแย้ งระหว่างบ้ านและงานนันมี
้
ผลอย่างมากและเกี่ยวเนื่องในแง่ลบกับความพึงพอใจในการสมรส
2. งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การค้ น หาแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาความขั ด แย้ ง ใน
ครอบครั วและคู่สมรส
นอกจากนี ้ยังพบงานวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ นหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ดังนี ้
สุมทั นา สินสวัสดิ์ (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง ครอบครัว : การจัดการความขัดแย้ งของคูส่ มรสเพื่อการครอง
รักอย่างยัง่ ยืน ศึกษาสาเหตุที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งของคู่สมรส และแนวทางในการจัดการความขัดแย้ ง
เพื่อการครองรักอย่างยัง่ ยืน พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งจากการครองรักของคู่สมรส เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
ของลักษณะนิสยั ส่วนตัวที่แตกต่างกัน การขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง การแสดงออก
ทางอารมณ์ในทางลบ การสื่อสารในทางลบ อบายมุข และความไม่ซื่อสัตย์ สาเหตุดงั กล่าวมีการเชื่อมโยง
กันอย่างเป็ นรูปธรรมก่อให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ งจากการครองรักของคูส่ มรสเช่นกันกับงานของ ทรงศักดิ์
สถาปนะนันท์ (2547) ที่ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับความขัดแย้ งของคู่สมรส :
ศึกษาเฉพาะคู่สมรสในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับพฤติกรรมความขัดแย้ งในคู่
สมรส ศึกษาการจัดการกับความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยก่อนการสมรส ปั จจัย
ระหว่างสมรส ปั จจัยสาเหตุของความขัดแย้ ง และปั จจัยลักษณะของความขัดแย้ ง กับการจัดการกับความ
ขัดแย้ งของคูส่ มรสและงานของสุมทั นา สินสวัสดิ์ (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง ครอบครัว : การจัดการความ
ขัดแย้ งของคูส่ มรสเพื่อการครองรักอย่างยัง่ ยืน พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งจากการครองรักของคู่สมรส
เกี่ ยวข้ องกับเรื่ องของลักษณะนิสัยส่วนตัวที่แตกต่างกัน การขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง การแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ การสื่อสารในทางลบ อบายมุข และความไม่ซื่อสัตย์ สาเหตุ
ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นรูปธรรมก่อให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งจากการครองรักของคูส่ มรส
นอกจากนี ้ยังพบงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการให้ คําปรึกษาครอบครัวอันได้ แก่งานของพรทิพย์ อัฐ
มาลา (2548) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ คําปรึกษาครอบครัว ตามแนวคิดของซาเทียร์ เพื่อลด
ความขัดแย้ งเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของคูส่ มรส ที่ภรรยาตังครรภ์
้
แรก จังหวัดสระบุรีโดยพบว่าภายหลังการให้
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คําปรึกษา สามีที่มีภรรยาตังครรภ์
้
แรกมีความขัดแย้ งเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ลดลงกว่าก่อนการให้ คําปรึกษา
และ ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ (2549) ทําการศึกษาเรื่ อง การให้ คําปรึ กษาครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมรสของคูส่ มรสทหารเรื อ ได้ ทําการศึกษาและพัฒนาการให้ คําปรึกษาครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมรสของคู่สมรสทหารเรื อ พบว่า คุณภาพชีวิตสมรสของคู่สมรสทหารเรื อมี 8 องค์ประกอบ ได้ แก่ การ
สื่อสารระหว่างคู่สมรส การปรับตัวต่อกันของคู่สมรส การจัดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของคู่สมรส การขจัด
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรส ความรักใคร่ผูกพันที่มีตอ่ กันระหว่างคู่สมรส การทํากิจกรรมและการใช้ เวลา
ว่างร่ วมกันของคูส่ มรส การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลสําคัญภายนอกครอบครัว และความซื่อสัตย์ต่อ
กันคูส่ มรส และคุณภาพชีวิตสมรสของคูส่ มรสทหารเรื อ ก่อนให้ คําปรึกษาครอบครัว ภายหลังให้ คําปรึกษา
ครอบครั ว และติ ด ตามผลภายหลัง ให้ คํ า ปรึ ก ษาครอบครั ว ตามทฤษฎี ก ลุ่ม พฤติ ก รรมนิ ย มและกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมที่ เน้ นด้ านการรู้ คิด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่าการให้
คําปรึ กษาครอบครัวตามทฤษฎี กลุ่มพฤติกรรมนิยมและกลุ่มพฤติกรรมนิยมที่เน้ นความการรู้ คิด มีผลให้
คุณภาพชีวิตสมรสของคูส่ มรสทหารเรื อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น
ในส่วนงานวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ พบงานวิจยั ของ พระครูนิภาสธรรมาธิมตุ อําพร ปริ มตุ ฺโต (2553) ที่
ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งในครอบครัวตามหลักธรรม ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถร
วาท ที่มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้ นหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งของครอบครัวตามหลักธรรม
ในคัมภี ร์พระพุทธศาสนาเถรวาทจากการศึกษาปั ญหาความขัดแย้ งของครอบครัวไทยพบว่า มีปัญหา
สําคัญหลายประการ ได้ แก่ 1) ปั ญหาความขัดแย้ งขัน้ พืน้ ฐานในการดํารงชีวิตประจําวัน 2) ปั ญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับการดํารงชีวิตของครอบครัว 3) ปั ญหาความขัดแย้ งที่รุนแรงของครอบครัว เช่น ปั ญหาการ
หย่าร้ าง ปั ญหาการนอกใจของคู่สามีภรรยา ปั ญหาการทะเลาะเบาะแวงขันรุ
้ นแรงที่นําไปสู่การทําร้ ายกัน
จากปั ญ หาดัง กล่าวเป็ น สาเหตุนํ าไปสู่ความขัดแย้ ง ในครอบครั วจนไม่ส ามารถประคับประคองสภาพ
ครอบครัวให้ อยูร่ อดมัน่ คงได้
และยังมีงานวิจยั เชิงทดลองของ พนิดา อยู่ชชั วาล (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง ผลของการส่งเสริ ม
สัมพันธภาพและทักษะการสื่อสารต่อการพัฒนาความรู้ การรับรู้ และการปฏิบตั ิตนเพื่อลดความรุนแรงในคู่
สมรสศึกษาผลกระทบของการส่งเสริ ม สัม พัน ธภาพและทักษะการสื่ อสารระหว่างสามี ภรรยา ต่อการ
พัฒนาความรู้ เกี่ ยวกับความรุ นแรงระหว่างสามีภรรยา เมื่ อมี ความรุ นแรงพบว่าก่อนการทดลองความรู้
เกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาและการปฏิบตั ิตนระหว่างสามีภรรยาเมื่อมีความรุนแรงของหญิง
ครรภ์แรกและสามีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน หลังการทดลองพบว่าหญิงครรภ์แรกและ
สามีกลุม่ ทดลองมีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาเมื่อมีความรุนแรงสูงขึ ้นกว่ากลุ่มควบคุม
ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ หลังการทดลองความรู้เกี่ยวกับความรุ นแรงระหว่างสามี
ภรรยาของหญิ งครรภ์ แรกกลุ่มทดลองสูงขึน้ กว่าก่อการทดลองเล็กน้ อยเมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าไม่มี
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ความแตกต่างกัน ส่วนสามีกลุม่ ทดลองมีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาสูงขึ ้นกว่าก่อนการ
ทดลองซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญทางสถิติ และการรับรู้ การปฏิบตั ิตนเพื่อลดความรุ นแรง
ระหว่างสามี ภรรยา และการปฏิบตั ิตนระหว่างสามีภรรยาเมื่อมีความรุ นแรงของหญิงครรภ์แรกและสามี
กลุม่ ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองซึง่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ยังพบงานวิจยั ในต่างประเทศของ Kristin M. Perrone-McGovern, Patrícia Oliveira-Silva
Stephanie Simon-Dack Erin Lefdahl-Davis, David Adams, John McConnell, Desiree Howell,
Ryan Hess, Andrew Davis, Óscar F. Gonçalves (2014) ทําการศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของความเห็นใจ
และกลยุท ธการคลี่ ค ลายความขัด แย้ ง ในการกระตุ้น ทางร้ างกายและจิ ต ใจและความพึ ง พอใจใน
ความสัมพันธ์ แบบรั กใคร่ สมมุติฐานของการวิจยั คือความมากน้ อยของความเห็นใจของ ผู้ถูกวิจยั ที่มีต่อ
คูร่ ักจะแสดงออกได้ จากการวัดทางสรี ระวิทยา และจากความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ถ้ ามีความเห็นใจ
กันมาก จะส่งผลกระทบต่อการกระตุ้นทางสรี ระและความพึงพอใจในความสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านัน้ เราตัง้
สมมุติฐ านว่า ความแตกต่า งทางสรี ร ะวิ ท ยา ที่ เ ห็น ผลได้ จ ากการตรวจสอบ ขึน้ อยู่กับประเภทของกล
ยุทธในการคลี่คลายความขัดแย้ งที่ผ้ ถู กู วิจยั ได้ ใช้
3. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารและการพัฒนาทักษะของการสื่อสารในครอบครั ว
และคู่สมรส
ส่วนในด้ านของการสื่อสารระหว่างคู่สมรสและการพัฒนาทักษะของการสื่อสารในคู่สมรสได้ แก่
การศึกษาพฤติกรรมสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งของคูส่ มรสงานวิจยั เชิงปริ มาณมีดงั นี ้ ในงานของ จัสมิน
สุวรรณชีพ. (2544) ที่ศกึ ษาเรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งของคูส่ มรสใช้ รูปแบบ
การวิจยั เชิงสํารวจ ซึ่งแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือหลักในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นคู่สมรสคู่
เดียวกัน จํานวน 150 คู่ และเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมด้ วย การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับคูส่ มรสจํานวน 15 คู่
โดยทํามานานเกินกว่า10ปี แล้ วได้ ผลที่นา่ สนใจดังนี ้ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการสื่อสารของคุ่
สมรสคือ ระยะเวลาสมรส และ ระดับการศึกษา ส่วนปั จจัยที่ไม่มีผลต่อระดับประสิทิภาพในการสื่อสารคือ
อาชีพ และจํานวนบุตร โดยพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งที่มีประสิทธิภาพคือ การพูดคุยกัน
อย่างเปิ ดเผยปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งของคู่สมรส คือ ระดับการศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ได้ แก่ ระยะเวลาสมรส ระดับการศึกษา และจํานวนบุตร
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรส คือ อาชีพ ส่วนในงานด้ านการสื่อสารกับความพึง
พอใจในชีวิตสมรสของผู้สมรสของ ขวัญวดี เชียรชัยนิรัติศยั (2547) เรื่ อง การสื่อสารกับความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสของผู้สมรสโดยเป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณกับคู่สมรสจํานวน325คน ที่พบว่าพบว่าผู้สมรสที่ มี
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสใช้ การสื่อสารแบบสอดคล้ องมากกว่า และใช้ การสื่อสารแบบไม่สอดคล้ องน้ อย
กว่าผู้สมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสตํ่า หมายความว่า ผู้สมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูง
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เลือกใช้ การสื่อสารแบบสอดคล้ องมากกว่าการสื่อสารแบบไม่สอดคล้ อง ดังนันการสื
้
่อสารแบบสอดคล้ อง
จึงอาจจะเป็ นแนวทางที่ทําให้ ผ้ สู มรสมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสเพิ่มมากขึ ้น
และในงานของ มนัญญา ช้ อยเชิดสุข (2554) ทําการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารของคู่
สมรสที่พยายามฆ่าตัวตายด้ วยการให้ คําปรึกษาตามแนวทฤษฎีซาเทียร์ โดยเป็ นงานวิจยั เชิงทดลองที่ทํา
การทดลองกับคูส่ มรสจํานวน 20 คู่ โดยผลการศึกษาพบว่า พบว่า มีปฎิสมั พันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับ
ระยะของการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 คูส่ มรสในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษการสื่อสาร
ที่ไม่สอดคล้ องแตกต่างจากกลุม่ ควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลอย่างมีนยั สําคัญทาง
สติถิ .05 และคูส่ มรสในกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการสื่อสารที่ไม่สอดคล้ องในระยะหลัการทดลอง และ
ระยะติดตามผลแตกต่างจากระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็ นเพียง
งานวิจยั เดียวที่ มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุ่สมรสแต่เป็ นในเชิงจิตวิทยาการให้ คําปรึ กษาตามแนว
ทฤษฎีซาเทียร์
ส่วนในงานวิจยั ต่างประเทศที่เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณในงานของ ELÇiN SAKMAR (2010) ที่
ศึกษาบุคคลที่แต่งงาน 74 คน ทังที
้ ่มีบตุ ร 68 คนและไม่มีบตุ ร 66 คนรวมไปถึงคนที่อยู่ด้วยกันโดยไม่ได้
แต่งงาน เรื่ องการทํานายบทบาทของการสื่อสารของความพึงพอใจในชีวิตคุข่ องบุคคลที่แต่งงานทังที
้ ่มีบตุ ร
และไม่มี บุต รรวมไปถึ ง คนที่ อ ยุ่ด้ ว ยกัน โดยไม่ ไ ด้ แ ต่ง งาน:การดํ า เนิ น บทบาทความพึ ง พอใจทางเพศ
ผลการวิจยั พบว่าระดับของการสื่อสารที่ไม่สร้ างสรรค์จะมีระดับตํ่าากว่า ส่วนการสื่อสารเชิงสร้ างสรรค์จะมี
ระดับสูงกว่า ส่วนระดับความพึงพอใจทางเพศนันไม่
้ มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอในชีวิตคู่ที่ดีในทุกๆ
รู ปแบบของสถานะความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามมีเพียงแค่บุคคลที่แต่งงานและมีบุตรที่พบว่ามีการสื่อสาร
โดยใช้ อารมณ์ อย่างมี เหตุผลโดยมี ความสัมพัน ธ์ ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตคู่ และการสื่อสารที่
รุนแรงนันไม่
้ พบความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในชีวิตคุท่ งของบุ
ั้
คคลที่แต่งงานและ ไม่มีบตุ ร รวมไปถึงคน
ที่อยูด่ ้ วยกันโดยไม่ได้ แต่งงาน
ส่วนอีกหนึ่งงานที่เป็ นงานวิจยั ในต่างประเทศ งานวิจยั เชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณ์วิทยาได้ แก่
งานของEsther Laree Boykin (2004) ศึกษาเรื่ องคูแ่ ต่งงานวัยรุ่นที่ประสบความสําเร็ จในชีวิตคู:่ งานวิจยั
เชิงคุณภาพ ในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นคู่แต่งงานที่แต่งงานกันตอนวัยรุ่ นที่อายุน้อยกว่า 20 ปี และประสบ
ความสําเร็ จในชีวิตคู่ ผลการวิจยั พบว่าในด้ านการสื่อสารคูส่ มรสทุกคูเ่ ห็นด้ วยว่าการพยายามที่จะหาทาง
ตกลงกันในเรื่ องที่ไม่เข้ าใจกันนันมี
้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งทุกๆคนให้ ความสําคัญในการใช้ การสื่อสารใน
การใช้ ชีวิตคูร่ ่วมกัน
ส่วนในงานวิจยั ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ทกั ษะการสื่อสารจากเซอร์ คมั เพลค โมเดล พบว่า
มีดงั นี ้ ในงานวิจยั ของ Stephen A. Anderson ที่ทําการศึกษางานวิจยั เชิงปริ มาณ เรื่ อง การเป็ นหนึ่งเดียว
การปรับตัว และ การสื่อสาร : การทดสอบข้ อสมมุติฐานของเซอร์ คมั เพลค โมเดล ศึกษาข้ อสมมติฐานของ
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ครอบครับที่สมดุลขององค์ประกอบต่างของเซอร์ คมั เพลค โมเดล ไม่ว่าจะเป็ น ความผูกพันต่อครอบครัว
(Cohesion), ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) จะเห็นได้ ว่าจะก่อให้ ทกั ษะการสื่อสารเชิงบวก
ซึ่งการวัดระดับประสิทธิ ภาพในการสื่อสารจะเห็นได้ ว่าการมีทักษะการพูดที่มีความชัดเจนและสามารถ
สื่ อสารเพื่ อให้ กําลังใจหรื อมี การตอบสนองที่ดีในการสื่อสารนัน้ ๆ โดยพบว่า ความผูกพันต่อครอบครั ว
(Cohesion) จะมี ผ ลที่ มั่ น คงและคงเส้ นคงว่ า กว่ า ความสามารถในการปรั บ ตั ว (Adaptability)
นอกเหนือจากนีข้ ้ อแตกต่างในผลความผูกพันต่อครอบครั ว (Cohesion), ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability) และการตอบสนองต่อการสื่อสารระหว่างสามีและภรรยาโดยที่สามีได้ ผลที่มีความสมดุลกัน
ในความผูกพันต่อครอบครัว (Cohesion) กับความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ในขณะที่การ
ตอบสนองต่อการสื่อสารค่อนข้ างตํ่าและภรรยานัน้ ได้ ผลที่มีความสมดุลกันในความผูกพันต่อครอบครัว
(Cohesion) กับความสามารถในการปรับตัว (Adaptability )เช่นกัน แต่การตอบสนองต่อการสื่อสารนัน้
เป็ นไปในทางที่ดีและสูง
ส่วนในงานวิจยั ของ William H. Meredith, Douglas A. Abbott, Rita Tsai and Zheng Fu Ming
เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ แบบปริ มาณ ใน268 คูส่ มรสจากประเทศไต้ หวัน และ 305 คูส่ มรสจากประเทศ
จีน เรื่ อง ครอบครัวที่การปฎิบตั หิ น้ าที่ได้ แข็งแรงในวัฒนธรรมจีน : การศึกษาเชิงสํารวจโดยใช้ เซอร์ คมั เพลค
โมเดล โดยศึกษา เพื่อบ่งบอกความสําคัญของ ความผูกพันต่อครอบครัว (Cohesion), ความสามารถใน
การปรับตัว (Adaptability ) และ communication จากแนวคิดจากครอบครัวอบอุ่นที่มีประสิทธิผลใน
ประเทศจี นและไต้ หวัน ภายใต้ บริ บทของทฤษฎี เซอร์ คมั เพลค พบว่าการสื่ อสารและการปรับตัวเป็ นสิ่ ง
สําคัญสําหรับทังสองกลุ
้
ม่ โดยที่ ความผูกพันต่อครอบครัว (Cohesion) ถูกให้ ความสําคัญมากที่สดุ และใน
งานวิจยั ของ Howard L. Barnes and David H. Olson เรื่ อง การสื่อสารของผู้ปกครองกับเด็กวัยเจริ ญเติบ
ใจ และ เซอร์ คมั เพลค โมเดล ที่เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณเช่นเดียวกัน ดดยทําการศึกษาจาก พ่อ แม่ และ
เยาวชนจากครอบครัวปกติจํานวน 426 ครอบครัวเพื่อที่จะทดสอบการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับลูก และ
ระบบของเซอร์ คัม เพลค โมเดล ของคู่ส มรสและครอบครั ว พบว่าความแตกต่า งทางด้ านอายุ วัย รุ่ น
(Generation) ทําให้ พ่อแม่และบุตรได้ รับข้ อความการสื่อสารแตกต่างกันไป ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ครอบครัวที่
ผู้ปกครองที่มี ทักษะการสื่อสารที่ดี จะทําให้ ครอบครัวมีการสมดุลในทําหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
แนวคิดเซอร์ คัม เพลคโมเดลไม่ว่าจะความผูกพัน ต่อครอบครั ว (Cohesion) และความสามารถในการ
ปรับตัว (Adaptability) จึงทําให้ ครอบครัวแล้ วพึงพอใจซึง่ กันและกัน
เป็ นที่นา่ สนใจว่าไม่พบงานวิจยั ในประเทศไทยที่สร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่
สมรสส่วนในต่างๆประเทศนัน้ พบงานวิจัย เรื่ องประสิทธิผลของการฝึ กทักษะการสื่อสารเกี่ยวกับความ
ขัดแย้ งในการสมรสและด้ านต่าง ๆ ในสตรี โดย Jahanshir Tavakolizadeh (2015) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการฝึ ก ทัก ษะการสื่ อ สารในด้ า นความขัด แย้ ง ในชี วิ ตสมรสจากสตรี ที่ ส มรสใน
โรงพยาบาลที่เข้ ารับการรั กษาตัวในศูนย์การสาธารณสุขจังหวัดเกนูบดั ในปี พศ. 2556 ในการวิจยั ครัง้ นี ้
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เป็ นการทดลองกับกลุ่มควบคุมและอีกกลุ่ม มีการทดสอบหลังเรี ยน ขันแรกให้
้
ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนทัง้
สองกลุ่ม แบบวัดผลการเรี ยนประกอบด้ วยแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลประชากรทักษะการสื่อสารและ
ความขัดแย้ งในการสมรส จากนันกลุ
้ ่มตัวอย่างได้ รับการบรรยายเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารเป็ นเวลา 45
นาที ในตอนท้ ายของการฝึ กอบรมซึง่ กินเวลานาน 2 สัปดาห์ทงสองกลุ
ั้
ม่ ได้ ตอบแบบสอบถาม ข้ อมูลที่ได้ รับ
การวิเคราะห์โดยใช้ ชดุ สถิติสําหรับสังคมศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าการฝึ กทักษะการสื่อสารช่วยลดความ
ขัดแย้ งในชีวิตสมรสได้ อย่างมีนยั สําคัญทาง ในงานวิจยั นี ้จึงให้ ข้อเสนอแนะว่าควรมีการฝึ กอบรมทักษะการ
สื่อสาร โดยการฝึ กอบรมในสตรี พบความขัดแย้ งในชีวิตสมรส
โดยสรุ ปจากงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องจะพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็ นงานวิจัยเขิงปริ มาณ มากกว่า
งานวิจัย เชิง คุณ ภาพ แสดงให้ เ ห็ น ว่า ที่ ผ่า นมามี การศึก ษาในลัก ษณะเชิ ง สํ ารวจ และเชิง สหสัม พัน ธ์
มากกว่าศึกษาในรายละเอี ยดเชิ งลึก และยัง ขาดการศึกษากลุ่ม ตัวอย่างที่ เ ป็ น คนเจนเนอเรชั่น วาย ที่
เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารในชีวิตสมรสของคนเจนเนอเรชัน่ วายด้ วย จึงทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นช่องว่างของความรู้ทงั ้
ในด้ านของเนื ้อหาหรื อประเด็นที่ทําการศึกษาและในด้ านของวิธีวิทยาการวิจยั ที่ยงั ขาดการนําเสนอมุมมอง
ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ที่เน้ นการทําความเข้ าใจและอธิบายถึงปรากฏการณ์ของครอบครัวไทยทังในด้
้ าน
ของความขัดแย้ งและความสัมพันธ์ ที่ดีในครอบครัว รวมทัง้ การพัฒนาทักษะด้ านการสื่อสาร การสร้ าง
หลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้ ชีวิตคู่ สําหรับคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายที่ก้าวเข้ าสู่วงจร
ชีวิตสมรสในปั จจุบนั โดยอาศัยแนวคิดทังทางจิ
้
ตวิทยาสังคมวิทยาและศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้ องในการศึกษา
อย่างเป็ นองค์รวมเพื่อให้ เข้ าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น
ส่ วนที่ 7 การวิจัยแบบวิธีการเดียวหลายช่ วงตามลําดับขัน้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เลือกใช้ แนวคิดของ เท็ดดี ้ และ ทาซาคโคริ (2009) เนื่องจาก เท็ดดี ้ และ
ทาซาคโคริ นันได้
้ มองเห็นถึงข้ อจํากัดของในการทําการวิจยั ที่บางครัง้ ไม่อาจสมบูรณ์ด้วย การทําวิจยั เพียง
แค่ระยะเดียว จึงทําให้ แ นวคิดนี ม้ ี ความซับซ้ อนกว่าแนวคิดคนอื่ นมาก ดังนัน้ เองในงานวิจัยนี จ้ ะเน้ น ที่
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้ เพียงระเบียบวิธีวิจยั เดียว แบบหลายช่วง ทําวิจยั ตามลําดับขันโดยผู
้
้ วิจยั
แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 เริ่ มดําเนินการวิจยั ในวิธีวิจยั เชิงคุณภาพก่อนเพื่อหาคําตอบ
บางอย่างเพื่อนําไปใช้ ในช่วงที่ 2 ของการศึกษา และท้ ายที่สดุ จะต้ องนําผลการศึกษาของทังสองช่
้
วงนํามา
อภิปรายผลร่วมด้ วย
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ขันการสร้
้
างกรอบแนวคิดการวิจยั
(Conceptualization stage)
ขันการออกแบบการวิ
้
จยั ในเชิงวิธีการวิจยั

(Experiential Stage: methodology)
ภาพประกอบที่ 2

ขันการวิ
้
เคราะห์ผล

(Experiential Stage: analytical)
ขันการตี
้
ความและอภิปรายผล

(Inferential Stage)

ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการวิจยั ตามแนวคิดของเท็ดดี ้และทาซาคโคริ (Teddie & Tashakkori.2009)
จากภาพประกอบ 2การทําวิจยั แต่ละช่วง แม้ จะเป็ นเชิงคุณภาพเหมือนกัน แต่จะต้ องประกอบด้ วย
ขันตอนทั
้
งหมด
้
3 ขันตอนใหญ่
้
คือ 1. ขันการสร้
้
างกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptualization stage)
เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ ูวิจยั สร้ างคําถามการวิจยั วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา 2. ขันการออกแบบ
้
การวิจยั (Experiential Stage) ขันตอนนี
้
้เป็ นขันตอนที
้
่นกั วิจยั ดําเนินการออกแบบการวิจยั การเก็บข้ อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลว่าจะดําเนินการอย่างไร ในขันตอนนี
้
้ สามารถจําแนกออกมาได้ อีก 2 ประเภทย่อย
คื อ ขัน้ การออกแบบการวิ จัย ในเชิ ง วิ ธี ก ารวิ จัย และขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นอกจากนี ้ ยัง มี อี ก
กระบวนการหนึง่ ที่อยูร่ ะหว่างขันการออกแบบการวิ
้
จยั ในเชิงวิธีการวิจยั และขันตอนการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลคือ
การแปลงข้ อมูล (Data Conversion) และ 3. ขันการตี
้
ความและอภิปรายผล (Inferential stage)
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ขันการสร้
้
างกรอบแนวคิดการวิจยั
(Conceptualization stage)

ขันการสร้
้
างกรอบแนวคิดการวิจยั
(Conceptualization stage)

ขันการออกแบบการวิ
้
จยั ในเชิงวิธีการวิจยั

ขันการออกแบบการวิ
้
จยั ในเชิงวิธีการวิจยั

(Experiential Stage: methodology)

(Experiential Stage: methodology)

ขันการวิ
้
เคราะห์ผล
(Experiential Stage: analytical)

ขันการวิ
้
เคราะห์ผล
(Experiential Stage: analytical)

ขันการตี
้
ความและอภิปรายผล

ขันการตี
้
ความและอภิปรายผล

(Inferential Stage)

(Inferential Stage)
การอภิปรายผล6
ภาพประกอบ

ภาพประกอบที่ 3
จากภาพประกอบ 3 แสดงการออกแบบการวิ จัยด้ วยวิ ธี การวิจัยแบบวิ ธีการเดี ยวหลายช่วง
(Monomethod Multistrand) ตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางของเท็ดดี ้และทาซาคโคริ
(Teddlie & Tashakkori. 2009) เป็ นรู ปแบบที่ผ้ วู ิจยั แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ช่วง ในช่วงที่ 1 เริ่ ม
ดําเนินการวิจยั ในวิธีวิจยั เชิงคุณภาพก่อนเพื่อหาคําตอบบางอย่างเพื่อนําไปใช้ ในช่วงที่ 2 ของการศึกษา
แ ล ะ ท้ า ย ที่ สุ ด จ ะ ต้ อ ง นํ า ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ทั ้ ง ส อ ง ช่ ว ง นํ า ม า อ ภิ ป ร า ย ผ ล ร่ ว ม ด้ ว ย
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ส่ วนที่ 8 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิ จัย กํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จัย ตามวิ ธี ก ารวิ จัย แบบวิ ธี ก ารเดี ย วหลายช่ ว ง
(Monomethod Multistrand) แบบตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวทางของเท็ดดี ้และทาซาค
โคริ (Teddlie & Tashakkori. 2009) และได้ อาศัยแนวคิดมุมมองในด้ านพฤติกรรมศาสตร์ อันประกอบด้ วย
ทฤษฎี ทางจิตวิทยา และทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบาย โดยในช่วงที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) แบบการศึกษารายกรณี (Case study) มีจดุ มุ่งหมายเพื่อทําความเข้ าใจสาเหตุ
ของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย และเพื่อสังเคราะห์รูปแบบ
ของการสื่อสารที่ ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ค่สู มรสเจนเนอเรชั่นวาย ในการวิจยั ช่วงที่ 2 เป็ นการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย โดยใช้ แนว
ทางการสร้ างและพัฒนาหลักสูตร และมุมมองจากทฤษฎีทางจิตวิทยา และทฤษฎี ทางสังคมวิทยา และ
ตามแนวทางการทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน (After Action Review) หลังจากนันเป็
้ นการประเมินหลักสูตร
ด้ วยแนวทางการประเมินเชิงคุณภาพ
ดังภาพประกอบ ต่อไปนี ้

การวิจัยช่ วงที่ 1
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การสื่อสาร
ด้ วยคําพูดเชิง
ลบ

การสื่อสาร
ด้ วยอารมณ์

สาเหตุจากการ
สื่อสารที่ทําให้
เกิดความขัดแย้ ง

การสือ่ สาร
ด้ วย
ความเห็น
ต่าง

Why

วิธีการสือ่ สารที่
ลดความขัดแย้ ง
ในชีวติ คู่

Where

ผลที่เกิดขึ ้น

การสื่อสาร
ด้ วยการไม่
สื่อสาร

การวิจัยช่ วงที่ 2

หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลด
ความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคู่
สมรสใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย
ภาพประกอบ 4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ นําแนวทางของการวิจัยแบบวิธีการเดียวหลายช่วง (Monomethod
Multistrand) แบบตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวคิดของเท็ดดี ้และทาซาคโคริ (2009) เพื่อ
ทําความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอร์ เรชัน่ วาย เพื่อ
สังเคราะห์รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูค่ สู่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ช่วง แต่ละช่วงมีรายละเอียด ดังนี ้
3.1 ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจยั
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 การตรวจสอบความถูกต้ อง / เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
3.6 จรรยาบรรณในการวิจยั
3.7 การพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ใู ห้ ข้อมูล
3.1 ผู้ให้ ข้อมูลในการวิจัย
3.1.1 การวิจัยช่ วงที่ 1
จํานวน 4 คู่

ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 1 ได้ แก่ คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย

1.) กลุม่ คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
1.1) ผ่านการทําแบบประเมินความขัดแย้ ง และสัมภาษณ์เบื ้องต้ นจาก
ผู้วิจัย แล้ วพบว่า เป็ นคู่สมรสที่ เคยผ่านสถานการณ์ ขัดแย้ ง โดยได้ ผ่านเกณฑ์ระดับสูงจากการทําแบบ
ประเมิณความขัดแย้ ง
1.2) เป็ นคูส่ มรสที่ได้ รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (นักจิตวิทยาครอบครัว
นักพฤติกรรมศาสตร์ ) ที่ มี ประสบการณ์ ก ารวิจัย หรื อประสบการณ์ ก ารสอนในเรื่ องคู่ส มรสหรื อ เรื่ อ ง
จิตวิทยาครอบครัว เรื่ องความขัดแย้ งในครอบครัว
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ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เลือกกรณีศกึ ษาโดยใช้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น information rich case กล่าวคือ เป็ นคูส่ มรส
เจนเนอเรชัน่ วายที่มีคณ
ุ ลักษณะตรงตามที่กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากฐานข้ อมูลประวัติของคูส่ มรส ผล
คะแนนระดับสูงจากแบบประเมินความขัดแย้ งในครอบครัว รวมถึงการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
จิ ตวิ ท ยาครอบครั ว และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี ต ารางแสดงประวัติสํ าหรั บให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิไ ด้ ทํ าการ
คัดเลือก ดังตาราง 4 โดยขันตอนในการคั
้
ดเลือกจะเริ่มจาก
1. ผู้วิจยั ติดต่อสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ นจากคูส่ มรส เกี่ยวกับ การใช้ ชีวิต อารมณ์
ความรู้สกึ ของคูส่ มรส ระยะเวลาที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในแต่ละระยะตามวงจรชีวิตของคูส่ มรส
2.ผู้วิจยั ให้ คสู่ มรสทําแบบประเมินความขัดแย้ งในครอบครัว โดยให้ 1 คูท่ ํา 1 แบบ
ประเมิน
3. ผู้วิจยั ทําการสรุ ปผลจากการสัมภาษณ์เบื ้องต้ น และผลจากการทําแบบประเมิน ใส่ใน
ตารางประวัตขิ ้ อมูลของคูส่ มรส เพื่อให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิทําการคัดเลือก ด้ วยการจัดอันดับว่า คูส่ มรสคูใ่ ดควร
เป็ นคูส่ มรสที่จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
4. หลังจากได้ ผลการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ผู้วิจยั เลือกผู้ที่ได้ คะแนนสูงสุด 4
อันดับ เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักและทําการติดต่อขอสัมภาษณ์ตอ่ ไป
ตารางประวัตขิ ้ อมูลของคูส่ มรส ที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิทําการคัดเลือก มีดงั ต่อไปนี ้
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ตาราง 6 แสดงประวัตขิ ้ อมูลของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่ได้ รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเด็น
ระยะเวลาใน
การใช้ ชีวติ คู่
Formation
Stage
Expansion
Stage
การอยู่อาศัย
ของคู่สมรส
ระยะเวลาที่คบ
กันก่ อน
แต่ งงาน
สาเหตุของ
ความขัดแย้ ง
มากที่สุด3
อันดับ

Rose
Couple

Lily
Couple

Sun
flower
Couple

Peony
Couple

Lavender
Couple

Camellias
Couple

Gypso
Couple

Blue Bell
Couple

Tulip
Couple

Daisy
Couple

4 ปี

4 ปี

2 ปี

2 ปี

1 ปี

1 ปี

4 ปี

4 ปี

3 ปี

4 ปี











ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี





ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

แยกกันอยู่

แยกกันอยู่

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

3 ปี

1 ปี 6 เดือน

8 ปี

8 ปี

2 ปี

1 ปี

10 ปี

2 ปี

3 ปี

1 ปี 6 เดือน

การสือ่ สาร
ความคิด
ลูก

การสือ่ สาร
ญาติ
ความคิด

การสือ่ สาร
ความคิด
ลูก

การสือ่ สาร
งาน
ความคิด

ความคิด
งาน
การสือ่ สาร

ความคิด
ญาติ
การสือ่ สาร

ญาติ
ลูก
การสือ่ สาร

ความคิด
ลูก
การสือ่ สาร

ความคิด
ความรุนแรง
เงิน

ความคิด
เงิน
งาน
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ประเด็น

Rose
Couple

การสือ่ สาร
พูดถกเถียงถึง
วิธีการลดความ
ปั ญหา
ขัดแย้ ง
การสือ่ สาร
ด้ วยภาษา
กาย

Lily
Couple

Sun
flower
Couple

การสือ่ สาร
พูดกันด้ วย
เหตุผล
แยกกันอยู่

การสือ่ สาร
การพูดกัน
ตรงๆ
การรับฟั ง

อาชีพสามี

นักธุรกิจ

ข้ าราชการ

นักธุรกิจ

อาชีพภรรยา

นักธุรกิจ

ข้ าราชการ

แม่บ้าน

ระดับสูง

ระดับปาน
กลาง

ระดับสูง

1

4

2

ผลการประเมิน
ความขัดแย้ ง
จากแบบ
ประเมินความ
ขัดแย้ ง
อันดับผลการ
คัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

Peony
Couple

ใช้ การ
สือ่ สารพูด
ขอโทษ
ฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ ยอม
พนักงาน
เอกชน
พนักงาน
เอกชน

Lavender
Couple

การสือ่ สาร
พูดขอโทษ
ฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ ยอม

Camellias
Couple
มีบคุ คลที่
สามเข้ ามา
ช่วย
การสือ่ สาร
พูดกันด้ วย
เหตุผล

Gypso
Couple

แยกกันอยู่

Blue Bell
Couple

Tulip
Couple

Daisy
Couple

ฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง่ ยอม
การสือ่ สาร
พูดกันตรงๆ

มีบคุ คลที่สาม
เข้ ามาช่วย
การสือ่ สาร

มีบคุ คลที่สาม
เข้ ามาช่วย
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
ยอม

นักธุรกิจ

สถาปนิก

นักธุรกิจ

นักธุรกิจ

ทันตแพทย์

นักบิน

เจ้ าของ
กิจการ

เจ้ าของร้ าน
เบเกอรี่

แม่บ้าน

นักธุรกิจ

ศัลยแพทย์

พนักงานต้ อนรับ
บนเครื่ องบิน

ระดับสูง

ระดับปาน
กลาง

ระดับปาน
กลาง

ระดับปาน
กลาง

ระดับปาน
กลาง

ระดับน้ อย

ระดับน้ อย

3

8

7

10

5

9

6
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คําอธิบายสัญลักษณ์ ในตาราง 6
1.วงจรชีวิตของคู่สมรส แบ่งเป็ น 2 ช่วง ได้ แก่
1.1. ระยะเริ่ มต้ นสร้ างครอบครัว (Formation Stage) เป็ นเวลาที่หญิงชายเริ่ มสร้ างความผูกพันต่อ
กันมีการเลือกคู่ การแต่งงาน และครอบครัวใหม่เกิดขึ ้น เป็ นช่วงเวลาที่คสู่ มรสต้ องทําความรู้จกั และปรับตัว
เข้ าหากัน คูส่ มรสดูแลเอาใจใส่กนั สามารถสื่อสารความต้ องการและความคิดเห็นของกันได้ ดี รู้จกั การแก้
ไชความขุดแย้ ง ประนีประนอมและปรับความคาดหวังมีตอ่ กันให้ เหมาะสม ตลอดจนสร้ างความสันพันธ์ที่ดี
กับครอบครัวของแต่ละฝ่ าย
1.2. ระยะมีลกู (Expansion Stage) เป็ นระยะที่ครอบครัวมีสมาชอกใหม่เพิ่มขึ ้นมานันคื
้ อ ลูกซึ่ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างสามีภรรยาและบทบาทหน้ าที่ของแต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซี่งในระยะนี ้
อาจเกิดปั ญหาขัดแย้ งระหว่างหน้ าที่การงานและชีวิตครอบครัวได้ มากและความสัมพันธ์ ระหว่างคู่สมรส
อาจแย่ลง หากไม่สามารถปรับตัวรับการความเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้
2.แสดงความสุขในแต่ ละช่ วงตามวงจรชีวิตของคู่สมรส
คูส่ มรสมีความสุขทังสองคน
้
 คูส่ มรสมีความสุขเพียงคนเดียวอีกคนไม่มีความสุข
 คูส่ มรสมีความเศร้ าทังสองคน
้
ไม่มี คือ คูส่ มรสไม่มีชว่ งชีวิตในระยะนัน้
3. สาเหตุของความขัดแย้ ง 3 ลําดับที่มากที่สุด ตัง้ แต่ อดีตถึงปั จจุบัน
สื่อสาร =ความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสาร ลูก = ความขัดแย้ งเกี่ยวกับลูก เงิน = ความขัดแย้ ง
เกี่ยวกับการเงิน ญาติ = ความขัดแย้ งเกี่ยวกับญาติพี่น้อง
4. ผลจากการประเมินความขัดแย้ งที่เกี่ยงข้ องกับการสื่อสาร แบ่งเป็ น มีความขัดแย้ งมาก มีความ
ขัดแย้ งปานกลาง มีความขัดแย้ งน้ อย และ ไม่มีความขัดแย้ ง
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3.1.2 การวิจัยช่ วงที่ 2
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจากการวิจยั ในช่วงที่ 1
2) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายที่แต่งงานไม่เกิน5ปี
ตาราง7 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักแต่ละกลุม่ ดังต่อไปนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
เกณฑ์ ในการคัดเลือก
1) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
1.ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจากการวิจยั ในช่วงที่ 1
2.สมัครใจในการให้ ข้อมูล
2) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
1. เป็ นคูส่ มรสที่แต่งงานไม่เกิน 5 ปี
2. สมัครใจในการให้ ข้อมูล
3. ทังคู
้ เ่ กิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533
4. มี คุณ ลักษณะการติด ต่อ สื่ อ สารแบบคนเจน
เนอเรชัน่ วาย โดยการติดตามการประกาศการ
เข้ า ร่ วมหลัก สูตรผ่านช่องทางโซเชี ยลมี เ ดี ย
และ ผ่า นการทํ า แบบประเมิ น ความขัดแย้ ง
และสัมภาษณ์ เบื ้องต้ นจากผู้วิจัย แล้ วพบว่า
เป็ นคูส่ มรสที่เคยผ่านสถานการณ์ขดั แย้ ง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่สําคัญที่สดุ ในงานวิจยั เชิงคุณภาพคือตัวผู้วิจยั เนื่องจากการวิจยั เชิงคุณภาพต้ องศึกษา
ปรากฏการณ์อย่างลึกซึ ้ง ผู้วิจยั ต้ องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับผู้ให้ ข้อมูล และต้ องมีความเข้ าใจในเรื่ องที่
ตนเองศึกษาเป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามนักวิจยั จําเป็ นที่จะต้ องมีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือเพื่อช่วยในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการวิจยั ทัง้ 3 ช่วง
ที่สําคัญมี ดังนี ้
1) แนวคําถามสําหรั บการสัมภาษณ์ เชิงลึก
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกเป็ นวิธีการหลักในการเก็บข้ อมูล เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลที่ได้ รายละเอียดของสถานการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในครอบครัวรู ปแบบการสื่อสารที่ค่สู มรสใช้
เมื่อเกิดความขัดแย้ งขึ ้น และผลของการใช้ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยในการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้ผู้วิจยั ได้
สร้ างแนวคําถามเพื่อเป็ นแนวทางสําหรับการเก็บข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบตามประเด็นคําถามการวิจัย
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และป้องกันการขาดตกบกพร่ องของประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ สร้ างแนวคําถามในประเด็น
กว้ า ง ๆ แต่ค รอบคลุ ม ประเด็ น คํ า ถามการวิ จัย ที่ ต้ อ งการค้ น หาคํ า ตอบ โดยแนวคํ า ถามสํ า หรั บ การ
สัมภาษณ์นี ้ผู้วิจยั จะไม่ได้ นําออกมาอ่านในขณะทําการสัมภาษณ์ และไม่ได้ เรี ยงการถามตามประเด็นที่
กําหนดไว้ แต่จะทําการสัมภาษณ์ และรับฟั งเรื่ องราวตามคําบอกเล่าของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นหลัก คําถามที่ใช้
ถามจะมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ที่ประสบจริ งในขณะที่ทําการเก็บข้ อมูล ซึ่งก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะนําแนว
คําถามการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้ไปใช้ จริ งผู้วิจยั ได้ ให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้ านการวิจยั
เชิงคุณภาพเป็ นผู้ช่วยตรวจสอบแนวคําถาม และได้ ทดลองใช้ แนวคําถามทําการสัมภาษณ์กับเพื่อนของ
ผู้วิจัยเอง เพื่อเป็ นการทําความเข้ าใจในแนวคําถามที่สร้ างขึ ้นก่อนนําไปสัมภาษณ์ จริ ง ในการสร้ างแนว
คําถามสําหรับการสัมภาษณ์ครัง้ นี ้
ตาราง 8 ตัวอย่างแนวคําถามสัมภาษณ์เชิงลึก
วัตถุประสงค์
แนวคําถาม
การวิจยั ช่วงที่ 1
1.เพื่ อ ทํ า ความเข้ า ใจ 1.1) ช่วยเล่าความประทับใจในการใช้ ชีวิตคูใ่ ห้ ฟังได้ ไหมคะ
สาเหตุของการสื่อสาร 1.2) มีเหตุการณ์ใดบ้ าง ที่ผา่ นแล้ ว ถ้ าย้ อนเวลากลับไปได้ จะกลับไปแก้ ไข
ที่ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เพราะอะไร
ขัดแย้ งในชี วิตคู่ของคู่ 1.3) มีเหตุการณ์ใดที่ทําให้ ทา่ นทะเลาะกันบ้ าง แล้ วแก้ ปัญหานันอย่
้ างไร
สมรสเจนเนอเรชั่ น 1.4) สาเหตุของการทะเลาะกันเป็ นเพราะอะไร
วาย
1.5) สาเหตุของการทะเลาะที่มาจากการสื่อสารเป็ นอย่างไร
1.6) ท่านรู้สกึ อย่างไร เมื่อเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกับคูส่ มรสของท่าน
2. เพื่อสังเคราะห์
2.1 เมื่อเกิดความขัดแย้ งกันขึ ้น ท่านใช้ วิธีใดในการแก้ ไข เพราะอะไร
รูปแบบของการ
2.2 หลังจากที่ทะเลาะกันแล้ ว ท่านเลือกใช้ คําพูดแบบใด หรื อ ทําอะไรให้ กบั คู่
สื่อสารที่ลดความ
สมรสของท่านบ้ าง และผลเป็ นอย่างไร
ขัดแย้ งในชีวิตคูค่ ู่
สมรสเจนเนอเรชัน่
วาย
หมายเหตุ แนวคําถามมีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามสถานการณ์
2) แนวคําถามสําหรั บการเล่ าเรื่ อง
นอกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นําเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story telling) มาใช้ ในการก็บ
รวบรวมข้ อมูล เพื่อให้ คสู่ มรส ได้ เล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ผา่ นมาในอดีต จนถึงการใช้ ชีวิตคูใ่ นปัจจุบนั
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ตัวอย่ าง :
โครงสร้ างของเรื่ องเล่าที่ดีจะมี 9 องค์ประกอบ และมี 5 ประเด็นที่ควรเล่าเรื่ องไปพร้ อมๆ
กัน เริ่ มจาก 1  2 + 3  4 + 5 + 6  7 + 8 และ 9 ตามลําดับ

1
2
4

3
5

7

6
8

9
ภาพประกอบที่ 5 โครงสร้ างของเรื่ องเล่าที่ดี
แนวคําถามสําหรั บการเล่ าเรื่ อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เมื่อไหร่ (การสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่ทา่ นกําลังจะเล่านี ้เกิดขึ ้นเมื่อไหร่ )
ที่ไหน (การสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งนันเกิ
้ ดขึ ้นที่ไหน)
ใคร (เป็ นความขัดแย้ งเกิดขึ ้นระหว่างใครกับใคร)
อะไร (ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้ งท่านทําอะไร)
การโต้ ตอบ (ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้ ง ท่านมีการโต้ ตอบกับคูช่ ีวิตของท่านอย่างไร)
ความรู้สึก (ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้ งท่านมีความรู้สึกอย่างไร)
การกระทํา (ในระหว่างที่เกิดความขัดแย้ งท่านมีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งอย่างไรบ้ าง)
ผลลัพธ์ (ผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นเป็ นอย่างไร)
การเปลี่ยนแปลง (หลังจากการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งแล้ วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร)

3.2.3 อุปกรณ์ ภาคสนาม ได้ แก่
การวิจยั เชิงคุณภาพอุปกรณ์ภาคสนามมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างมากในการเก็บข้ อมูล
เนื่ องจากเป็ น เครื่ อ งมื อที่ ช่วยให้ ผ้ ูวิจัยสามารถดํ า เนิ น การเก็ บข้ อมูล ได้ ส ะดวกขึ น้ ป้องกัน การขาดตก
บกพร่องของข้ อมูล และช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถนําข้ อมูลมาสรุป วิเคราะห์ได้ อย่างลึกซึ ้ง ตามสภาพความเป็ น
จริ ง ที่ ปรากฏ โดยผู้วิจัยใช้ อุปกรณ์ ภ าคสนามในการเก็ บข้ อมูล สํ าหรั บการวิจัยช่วงที่ 1 และระยะที่ 2
เหมือนกัน ดังนี ้
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สมุ ด จดบั น ทึก ภาคสนาม ผู้วิ จัย ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ว ยในการเก็ บ ข้ อ มูล การจดบัน ทึก
ภาคสนามมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการวิจยั เนื่องจากช่วยให้ ผ้ วู ิจยั สามารถบันทึกเรื่ องราว
หรื อข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ สังเกต และการสนทนากลุ่ม รวมทังบั
้ นทึกอารมณ์ ความรู้สึกของผู้วิจยั
ขณะทําการเก็บข้ อมูล อันเป็ นการป้องกันความมีอคติในการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ อีกด้ วย
เครื่ องบันทึกเสียง ผู้วิจยั ใช้ เครื่ องบันทึกเสียงเป็ นเครื่ องมือช่วยในการบันทึกรายละเอียด
ขณะทําการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยในการบันทึกข้ อมูล ป้องกันการขาดตกบกพร่องของข้ อมูลจากการจดบันทึก
แต่ทงนี
ั ้ ้ ผู้วิจยั ได้ ทําการขออนุญาตบันทึกเสียงจากผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ ก่อนทําการบันทึกเสียง
กล้ อ งถ่ า ยภาพ ผู้วิ จัย ใช้ ก ล้ อ งถ่ า ยภาพเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการบัน ทึ ก ภาพเพื่ อ เก็ บ
รายละเอี ยดของการเก็ บข้ อมูลการวิ จัย ทัง้ รายละเอี ยดขณะทํ าการสัม ภาษณ์ สถานที่ การทํ างานเป็ น
อาสาสมัครของอาสาสมัครดวงตามื ด ภาพถ่ายขณะการสนทนากลุ่ม เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห์
ข้ อมูลการศึกษาวิ จัย ทัง้ นี ก้ ่อนทํ าการบัน ทึกภาพใด ๆ ผู้วิจัยได้ ทํ าการขออนุญ าตจากผู้ใ ห้ ข้อมูล และ
เจ้ าของสถานที่ก่อนทุกครัง้
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.3.1การเก็บข้ อมูลเบือ้ งต้ น
การศึกษาพืน้ ที่ก่อนการลงสนามจริง ก่อนการดําเนินการวิจยั ในภาคสนาม ผู้วิจยั ได้ เข้ าไปทํา
ความคุ้นเคยกับผู้ให้ ข้อมูล ด้ วยการเข้ าไปพูดคุยอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน กิจกรรมที่ชอบ และ
อื่นๆ ทําให้ ผ้ วู ิจยั เห็นแนวทางในการศึกษาวิจยั และเป็ นกาสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลักอีก
ด้ วย
ก่ อ นการดํา เนิ น การวิ จั ย ภาคสนาม ผู้ วิ จั ย ได้ ทํา การทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้ องกับประเภทของครอบครั ว ทัง้ ความหมาย ลักษณะ ของครอบครัวประเภทต่าง ๆ แนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสาร ตังแต่
้ ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะของการสื่อสารทัว่ ไป การสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ ง รวมทังงานวิ
้
จยั ที่เกี่ยวข้ องกับคูส่ มรส การสื่อสารของคูส่ มรส การจัดการความขัดแย้ งของคูส่ มรส
โดยผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาอย่างกว้ าง ๆ เพื่อทําความเข้ าใจบริ บทของครอบครัวประเภทต่าง ๆ และคูส่ มรส
เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปสูก่ ารวิจยั ในภาคสนามเท่านัน้ ไม่ได้ นํามาเป็ นกรอบหรื อจํากัดความคิดในการ
ศึกษาวิจยั ผู้วิจยั จะให้ ความสําคัญกับข้ อมูลที่ได้ จากภาคสนามโดยการบอกเล่าเรื่ องราวของคูส่ มรสเป็ น
ข้ อมูลและข้ อค้ นพบที่สําคัญ
1) การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
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ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ผู้วิจยั ลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง ซึ่งการวิจยั เชิงคุณภาพผู้วิจยั เป็ น
เครื่ องมือที่สําคัญที่สดุ ในการวิจยั ดังนันผู
้ ้ วิจยั ได้ เตรี ยมตนเองให้ พร้ อมทังทางด้
้
านเทคนิค กระบวนการการ
ดําเนินวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ สามารถเข้ าใจปรากฏการณ์และดําเนินการเก็บข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งมากที่สดุ เพื่อทําความเข้ าใจเรื่ องราว สถานการณ์ความขัดแย้ ง การสื่อสาร องค์ประกอบ
ลักษณะ ผลลัพธ์ ของการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็ นหลัก และการเล่าเรื่ อง
ของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ดังนี ้
การวิ จัยช่ วงที่ 1 ค้ นหาสาเหตุ เงื่อนไข กระบวนการเกิด ความขัด แย้ งในชี วิตคู่ และ
องค์ ประกอบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
1. ผู้วิจัยติดต่อขอสัมภาษณ์ เ บื ้องต้ นกับคู่สมรสทุกคู่ พร้ อมทัง้ ให้ คู่สมรสทํ าแบบประเมิน
ความขัดแย้ ง เพื่อนําข้ อมูลมาใส่ในตารางประวัตขิ องคูส่ มรส
2.ผู้วิจยั จัดทําตารางประวัตขิ องคูส่ มรส เพื่อจัดส่งให้ กบั ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.ผู้วิจยั จัดส่งตารางประวัติของคูส่ มรสให้ กบั ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้ อมทังทํ
้ าการนัดวันที่จะรับผล
การประเมิน
4.ผู้วิจยั ทําการรวมผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทงหมด
ั้
แล้ วเลือกคู่สมรส ที่ได้ คะแนน
รวมจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นลําดับ 1-4 เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants)
5.ทําการขอจริ ยธรรมการวิจยั กับสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจยั ของมศว
6.ทําการขอหนังสือขออนุญาตการเก็บข้ อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย
7.ทําการเก็บข้ อมูลกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก ด้ วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก และเทคนิคการเล่า
เรื่ อง
การวิจัยช่ วงที่ 2 การสร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรส
เจนเนอเรชั่นวาย
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ช่วงที่ 1 ทําการสร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง
ในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน เป็ นการจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อกําหนดข้ อมูล
พื ้นฐานที่จําเป็ น และต้ องการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งแบ่งการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน เป็ น 3
ขันตอน
้
คือ
ขัน้ ที่ 1.1 ศึกษาและวิ เ คราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยที่ เ กี่ ยวข้ องกับการ
พัฒนาการสื่อสาร เพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
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ขันที
้ ่ 1.2 สร้ างร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจน
เนอเรชัน่ วาย ให้ สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ได้ จากการวิจยั ช่วงที่ 1
ขันที
้ ่ 1.3 นํ าร่ างหลักสูตรไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชียวชาญด้ านการ
สื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้ านความสัมพันธ์และครอบครัวทําการประเมิน
ตอนที่ 2 การถ่ายทอดร่ างหลักสูตร เป็ นขันนํ
้ าร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง
ในชี วิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายถ่ายทอดให้ ค่สู มรสเจนเนอเรชั่นวาย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และการที่คสู่ มรสนําไปปฏิบตั ิ มีขนตอน
ั้
ถ่ายทอดร่ างหลักสูตร ให้ กบั กลุ่มคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายด้ วยการ
อบรม 7 ครัง้ ได้ แก่
- กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
- กิจกรรมที่ 2 “We are generation Y” ให้ ความรู้เรื่ องเจนเนอเรชัน่ วาย
- กิจกรรมที่ 3 “Let’s talk darling” ให้ ความรู้เรื่ องการสื่อสารของคูส่ มรส
เจนเนอเรชั่นวาย (ผลจากการวิจัยช่วงที่ 1) และให้ ความรู้ เรื่ องการ
สื่อสารระหว่างคูส่ มรสตามแนวคิดของเซอร์ คมั เพลค
- กิจกรรมที่ 4 “มโน เพอโซนา” การสํารวจความสัมพันธ์ ระหว่างคูส่ มรส
และการสํารววจการสื่อสารระหว่างคูส่ มรส
- กิจกรรมที่ 5 “พูดสร้ างรัก” ทักษะการพูด (Speaker’s Skills)
- กิจกรรมที่ 6 “ฟั งด้ วยใจ” ทักษะการฟั ง (Listener’s Skills)
- กิจกรรมที่ 7 “ทําเพื่อเรา” พัฒนาทักษะการกระทํา (Action speaks
louder than words)
ขันที
้ ่ 2.2 การนําร่ างหลักสูตรไปปฏิบตั ิ โดยคู่สมรสจะนําหลักสูตรการ
สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ไปปฏิบตั ทิ ี่บ้านเป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ตอนที่ 3 การประเมินผล ด้ วยรูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ คะแนนจาก
แบบประเมินความขัดแย้ งก่อนและหลังเข้ าร่วมร่างหลักสูตร และผ่านเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story telling)
หลังการนําร่างหลักสูตรไปปฏิบตั ทิ ี่บ้านของคูส่ มรส
3.1 การประเมินผล ด้ วยรูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขันที
้ ่ 3.1.1 ประเมินจุดมุ่งหมาย เพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมทังเพื
้ ่อพิจารณา
ความจําเป็ นที่จะต้ องจัดทําหลักสูตรดังกล่าว
ขันที
้ ่ 3.1.2 ประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้
ในหลักสูตร ตลอดจนเทคโนโลยี และแผนของการดําเนินงาน
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ขันที
้ ่ 3.1.3 ประเมินเพื่อ 1) หาข้ อบกพร่องของการดําเนินการตามหลักสูตร เพื่อทําการ
แก้ ไข 2) หาข้ อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะสัง่ การเพื่อพัฒนางานต่าง ๆ 3) บันทึกภาวะของเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นไว้ เป็ นหลักฐาน
ขันที
้ ่ 3.1.4 ประเมินเพื่อเปรี ยบเทียบผลที่เกิดขึ ้นจากการทําโครงการกับเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ ข องโครงการที่ กําหนดไว้ แ ต่ต้น รวมทัง้ พิจ ารณาในประเด็น ของการยุบ เลิก ขยาย หรื อ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
หลังจากที่ผา่ นทุกขันตอนแล้
้
วจึงได้ มาเป็ นหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย
3.2 ประเมินผลด้ วยคะแนนจากแบบประเมินความขัดแย้ ง
3.2.1 ให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมทํ าแบบประเมิน ก่อนการเข้ าร่ วมอบรมเชิง ปฏิ บตั ิการของร่ าง
หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
3.2.2 ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมทําแบบประเมินความขัดแย้ ง หลังจากผู้เข้ าร่วมเข้ าร่วมการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ าร
3.3 ประเมินผลผ่านเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story telling)
หลังจากผู้เข้ าร่ วมเข้ าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และได้ นําไปปฏิบตั ิที่บ้าน เป็ น
เวลา 1 เดือน ผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม กลับมาเล่าถึงการนําสิ่งที่ได้ จากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการไปใช้ ในการลด
ความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่ อง (Story telling)
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยตนเองอย่างละเอียดทุกขันตอนโดยการนํ
้
าข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารมาจัดกระทําและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของไมล์สและฮูเบอร์ แมน
(Miles; & Huberman. 1994) ทังในการวิ
้
จยั ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 ดังนี ้
3.4.1 การจัดระเบียบข้ อมูล (Data organizing) ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ที่
ได้ จากการถอดเทปมาจัดพิมพ์ จากนันผู
้ ้ วิจยั ทําการอ่านทานข้ อมูลเพื่อให้ ซึมซับและเขียนบันทึกประกอบ
เพื่อตังข้
้ อสังเกตและช่วยจํา จากนันจํ
้ าแนกข้ อมูลออกเป็ นหัวข้ อใหญ่ โดยแยกหัวข้ อออกมาเป็ นประเด็น
หลักๆที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจยั ผู้วิจยั จัดทําตารางเพื่อแยกเป็ นหมวดหมู่ที่ชัดเจนโดยประเด็น
หลัก หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ย่อยประเด็นหลักๆ ออกมาเป็ นประเด็นย่อยๆ เพื่อความละเอียดและอํานวยความ
สะดวกต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทําให้ ข้อมูลเป็ นระเบียบทังในกายภาพและเนื
้
้อหาพร้ อมที่จะ
แสดงและนําเสนออย่างเป็ นระบบต่อไป
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3.4.2 การแสดงข้ อมูล (Data display) ผู้วิจยั แสดงข้ อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา การ
พรรณนา และการรายงานผลโดยการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้ อมูลที่จัดระเบียบแล้ วเข้ าด้ วยกัน เพื่อสื่อสาร
เรื่ องราวของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งในสนามวิจยั
3.4.3 การหาข้ อสรุ ป การตีความ และการยืนยัน (Conclusion, interpretation and
verification) ผู้วิจัยทบทวนรายละเอี ยดของข้ อมูล ทัง้ หมดเพื่ อนํ าไปสู่การตี ความ ทํ าความเข้ าใจถึง
สถานการณ์ของความขัดแย้ ง รวมไปถึงรู ปแบบ วิธีการ และผลลัพธ์ ของการสื่อสารในครอบครัวประเภท
ต่าง ๆ ในบริบทสังคมไทย ซึ่งเป็ นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนํามาเสนอเพื่อสนับสนุนข้ อค้ นพบที่ผ้ วู ิจยั ได้
จากการลงสนามวิจยั พร้ อมทังตรวจสอบความถู
้
กต้ องแม่นยําด้ านเนื ้อหาและการตีความโดยอาจเพิ่มการ
อ้ างอิงคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ทําการตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ โดย
ตรวจสอบว่าผู้วิจยั นําข้ อมูลที่มาจากแหล่งข้ อมูลหลายแหล่ง วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลหลายวิธี และจากผู้
เก็บข้ อมูลอื่นๆ มาร่วมวิเคราะห์เพื่อนําเสนอข้ อค้ นพบ
3.5 การตรวจสอบความถูกต้ องและความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
การศึกษาวิจยั ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบความถูกต้ อง/เชื่อถือได้ ของข้ อมูล สําหรับการวิจยั ทัง้ 2
ช่วง ด้ วยวิธีการเดียวกัน ดังนี ้
3.5.1 การตรวจสอบแบบสามเส้ า (Triangulation) ผู้วิจยั ทําการตรวจสอบความถูกต้ อง/เชื่อถือ
ได้ ของข้ อมูลด้ วยการตรวจสอบสามเส้ าในประเด็นดังนี ้
1) วิธี ก ารเก็บ รวบรวมข้ อมู ล มากกว่ า 1 วิธี (Methodological Triangulation)
การศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก เทคนิคการเล่า
เรื่ อง และการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ ข้อมูล เพื่อค้ นหาคําตอบของประเด็นการวิจยั และเป็ นการตรวจสอบ
ความถูกต้ อง/เชื่อถือได้ ของข้ อมูล
2) การสะท้ อนข้ อมูลกลับไปยังผู้ให้ ข้อมูล (Member Check) ในขณะที่ผ้ วู ิจยั ทําการเก็บ
ข้ อมูลทังจากการสั
้
มภาษณ์เชิงลึก เทคนิคการเล่าเรื่ องและการสนทนากลุม่ ผู้วิจยั ได้ ทําการตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลเมื่ อทําการพูดคุยไปได้ ระยะหนึ่งจะพักการสนทนาเพื่อทบทวนคําตอบที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้
ตรวจสอบว่า คําตอบที่ผ้ ูวิจัยเข้ าใจนันถู
้ กต้ องและสอดคล้ องกับที่ ผ้ ูให้ ข้อมูลต้ องการสื่ อสารหรื อไม่ หาก
พบว่าไม่ถกู ต้ องจะได้ ทําความเข้ าใจให้ ถกู ต้ องตรงกัน เพื่อความถูกต้ องและน่าเชื่อถือได้ ของข้ อมูลการวิจยั
3.5.2 มีการตรวจสอบการดําเนินการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ (Peer Debriefing) โดยมีอาจารย์
ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์เป็ นผู้ตรวจสอบการดําเนินการวิจยั ในทุกขันตอน
้
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3.5.3 ความไว้ วางใจได้ (Dependability) ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั และอธิบายให้ เห็นถึงขันตอน
้
การทําวิจัยอย่างชัดเจน นํ าเสนอข้ อมูลครบถ้ วนและครอบคลุมการทําในทุกกระบวนการในการทําวิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล
3.5.4 การยืนยันผลการวิจัย (Confirm Ability)
ผู้วิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้
1) มีการทําบันทึกภาคสนาม (Field note)
2) การอ้ างคําพูด (Quotation)
3) การสรุปข้ อมูลในขันตอนต่
้
าง ๆ
3.6 จรรยาบรรณในการวิจัย
จรรยาบรรณในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ให้ ความสําคัญกับการเคารพสิทธิ และความปลอดภัย
ของแหล่งข้ อมูล หรื อกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ ทัง้ 2 ช่วงของการวิจยั รวมถึงความถูกต้ องและความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจยั โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเพื่อรักษาจรรยาบรรณในขันตอนดั
้
งนี ้
1) ขัน้ ตอนออกแบบวิจัย เน้ นเรื่ องการได้ รับการยินยอมในการเข้ าร่วมในการศึกษาวิจยั การ
รั กษาความลับ ตลอดจนป้องกัน ไม่ใ ห้ เ กิ ดผลกระทบทัง้ ทางด้ านร่ า งกายและจิตใจต่อผู้ใ ห้ ข้อมูล โดย
คํานึงถึงการพิทกั ษ์ สิทธิ์ของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ
1.1) การขอความยินยอม ผู้วิจยั ได้ ข้อความยินยอมจากผู้ให้ ข้อมูลโดยการลงชื่อในใบคํา
ยินยอมในการให้ ข้อมูล และการแจ้ งวัตถุประสงค์ สาระสําคัญของเรื่ องที่ทําการศึกษา ความร่วมมือที่ผ้ วู ิจยั
คาดหวัง และมาตรการการรักษาความลับ ในการปกปิ ดชื่อและลักษณะส่วนตัว และหลีกเลี่ยงเปิ ดเผยชื่อ
สถานที่ทําการวิจยั
2.2) ผ่านกระบวนการเพื่อพิทกั ษ์ สิทธิ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล กระบวนการขออนุญาตเพื่อเข้ าเก็บ
ข้ อมูลในพื ้นที่วิจยั โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒก่อนที่จะอนุญาตให้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
2.3) การป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้ ร่วมวิจยั เป็ นการป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ให้ ความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั ของผู้ให้ ข้อมูล คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ โดยการ
ออกแบบการเก็บข้ อมูลที่ยืดหยุ่น ต้ องทําความเข้ าใจว่าการศึกษาอาจมีกระทบต่อทางด้ านจิตใจของผู้ให้
ข้ อมูลเป็ นสําคัญ ในที่นี่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการการอธิบายและทําความเข้ าใจถึงชื่อของงานวิจยั ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อความรู้สกึ ของผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเกิดความเข้ าใจและลดความรู้สึกเสมือนการถูกตีตรา
2.4 การรักษาความลับ ผู้วิจยั ต้ องตระหนักถึงความเป็ นส่วนตัว หรื อความลับเฉพาะของ
ผู้ให้ ข้อมูล พึงรักษาความลับอย่างดีที่สุด โดยการปกปิ ดชื่อจริ ง โดยการใช้ ชื่อสมมุติ หลีกเลี่ยงเปิ ดเผย
สถานที่ทําการวิจยั
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3) ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล การเก็บข้ อมูลครัง้ นี ้ใช้ หลายเทคนิคในการเก็บข้ อมูล แต่ที่
สําคัญคือ การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) ในการสัมภาษณ์จะไม่มีการคาดคัน้ ในเรื่ องราวที่
ผู้ให้ ข้อมูลลําบากใจ จะมีการสังเกต สีหน้ าท่าทาง แววตาไปพร้ อมๆกัน เพื่อให้ ผ้ วู ิจยั เท่าทันต่อความรู้ สึก
ของผู้ให้ ร่วมวิจยั ผู้วิจัยหลีกเหลี่ ยงคําพูดที่เปรี ยบเทียบหรื อว่ากล่าว ที่จะส่งผลซํ ้าเติมให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลเกิ ด
ความวิตกกังวล จะมีการแจ้ งวัตถุประสงค์ที่ชดั เจนในการศึกษาวิจยั
4) ขั น้ ตอนการจดบั นทึก และการถอดเทปข้ อมู ลสั มภาษณ์ ผู้วิจัยคํานึงการเก็ บรั กษา
ความลับข้ อมูล เคารพผู้ให้ ข้อมูลโดยไม่ใส่สิ่งที่ไม่ใช่คํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลในบทสัมภาษณ์จากการถอด
เทป
5) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจยั ตระหนักถึงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ ้ง และ
ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล โดยวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้ อมูลอย่างเหมาะสม
6) ขัน้ การรายงานผล ผู้วิจยั คํานึงการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และ
คํานึงถึงการนําเสนอเฉพาะข้ อมูลที่มิได้ เป็ นความลับหรื อเป็ นเรื่ องที่จะทําให้ ผ้ อู ่านทราบว่าผู้ให้ ข้อมูลเป็ น
ครัง้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั คํานึงถึงความถูกต้ อง และก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ
3.7 การพิทักษ์ สิทธิผ้ ูให้ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มีการพิทกั ษ์ สิทธิ์ของผู้ให้ ข้อมูล ทัง้ 2 ช่วงของการวิจยั โดยการ
ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นทางการ และได้ มีกระบวนการของอนุญาตเพื่อเข้ าเก็บข้ อมูลใน
พื ้นที่วิจยั โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ตามหนังสือรับรองเลขที่
SWUEC/E-305 /2559 ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒก่อนที่จะอนุญาตให้ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
และชี ้แจงกระบวนการในการทําวิจยั ให้ กับกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ได้ รับทราบ มีการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้วิจยั และกลุม่ ผู้ร่วมวิจยั ทําการสอบถามความสมัครใจในการให้ ข้อมูลก่อนการเก็บข้ อมูล ก่อนทําการเก็บ
ข้ อมูลผู้วิจยั ต้ องขออนุญาตบันทึกเสียง จากผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ แจ้ งผู้ให้ ข้อมูลหลักทุกครัง้ ว่ามีอิสระใน
การให้ ข้อมูล และมีสิทธิตอบหรื อไม่ตอบคําถามในประเด็นที่ไม่ต้องการเปิ ดเผยโดยแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทราบ
ผู้วิจยั ทําการเก็บข้ อมูลไว้ ในที่ปลอดภัย และไม่เปิ ดเผยแก่ผ้ อู ื่นหากไม่ได้ รับความยินยอมหรื อได้ รับอนุญาต
จากกลุ่มผู้ร่วมวิจยั รวมทังผู
้ ้ วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูลที่ได้ อย่างตรงไปตรงมาตามข้ อค้ นพบที่ได้ จากการศึกษา
และใช้ นามสมมติในการกล่าวถึงผู้ให้ ข้อมูลแทนการใช้ ชื่อจริง

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายในเขตกรุ งเทพมหานคร” มีความมุ่งหมาย เพื่อทําความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งใน
ชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย โดยการนําเสนอผลการศึกษามี ดังนี ้
4.1 ลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล
4.2 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
4.3 การสังเคราะห์รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
ในเขตกรุงเทพมหานคร
4.4 การพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
4.1 ลักษณะข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูล
ในส่ว นนี ้ จะนํ าเสนอผลการศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ลัก ษณะข้ อมูล พื น้ ฐาน ทัง้ ข้ อมูล ทั่วไปและ
ลักษณะส่วนบุคคล การศึกษา และอาชี พ ของผู้ใ ห้ ข้อมูล ทัง้ 4คู่ที่ เ ป็ น คู่ส มรสเจนเนอเรชั่น วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตาราง 9 ลักษณะข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ให้ ข้อมูล
ประเด็น

อายุ
ระยะเวลาใน
การใช้ ชีวิตคู่
ก า ร อ ยู่ อ า ศั ย
ของคู่สมรส

Lily Couple

Rose Couple

Sunflower
Couple

Peony
Couple

สามี : 35 ปี

สามี : 36 ปี

สามี : 34 ปี

สามี : 32 ปี

ภรรยา : 35 ปี

ภรรยา : 30 ปี

ภรรยา : 32 ปี

ภรรยา : 32 ปี

4 ปี

4 ปี

2 ปี

2 ปี

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน

อยูด่ ้ วยกัน
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Lily Couple

Rose Couple

Sunflower
Couple

Peony
Couple

1 ปี 6 เดือน

3 ปี

8 ปี

8 ปี

อาชีพสามี

นักธุรกิจ

ข้ าราชการ

นักธุรกิจ

พนักงานเอกชน

อาชีพภรรยา

นักธุรกิจ

ข้ าราชการ

แม่บ้าน

พนักงานเอกชน

ประเด็น
ระยะเวลาที่คบ
กันก่ อน
แต่ งงาน

สามี : กําลังศึกษา
การศึกษา
สูงสุด

ปริ ญญาเอก
ภรรยา : ปริ ญญา
โท

สามี : ปริ ญญาตรี สามี : ปริ ญญาเอก สามี : ปริ ญญาโท
ภรรยา : ปริ ญญา

ภรรยา : ปริ ญญา

ภรรยา : ปริ ญญา

ตรี

โท

โท

4.1.1 กรณีศึกษา คู่สมรส Lily
1) ข้ อมูลทั่วไป และ ลักษณะส่ วนบุคคล
คูส่ มรส Lily เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 35 ปี เป็ นลูกชายคนโต มีน้องสาวหนึ่งคน และ
เป็ น หลานชายที่ รั ก ของครอบครั ว ครอบครั วอบอุ่น และมี ห น้ าตาในสัง คมในฐานะครอบครั ว
ข้ าราชการระดับสูง มีลกั ษณะที่พูดน้ อย สุภาพเรี ยบร้ อย ขี ้เกรงใจ แต่พูดฉะฉาน ตรงประเด็น มี
ความน่าเชื่อถือ เป็ นคนมีเชื่อมัน่ ใจในตนเองพอสมควร บางเรื่ องจริ งจัง บางเรื่ องจะสบายๆไม่คิด
มาก มี ลัก ษณะเป็ น ผู้ต ามเมื่ อ อยู่กับ คู่ส มรส แต่จ ะเป็ น ผู้นํ า เมื่ อ อยู่กับ เพื่ อ น มี ค วามสนิ ท กับ
ครอบครั วเดิมของตนเอง และมี ความคิดเป็ นผู้ใหญ่ เพราะใช้ ชีวิตด้ วยตนเองเรี ยนหนังสืออยู่ที่
ต่างประเทศตัง้ แต่เ ด็กๆจนจบมหาวิท ยาลัยระดับปริ ญ ญาโท มีการดําเนินชี วิตแบบรอบคอบ
วางแผนมาอย่างดีในเรื่ องความมั่น คง แต่ก็ชอบที่จะใช้ ชีวิตสบายๆไม่ต้องแบกรับความเครี ยด
ความกดดัน เติบโตมาค่อนข้ างสบายไม่ต้องขวนขวายอะไร การสื่อสารในครอบครัวเดิมด้ วยความ
ที่ครอบครัวเดิมของฝ่ ายชายมีความอบอุ่นตามแบบครอบครัวไทยที่เป็ นครอบครัวขยายลูกมีความ
เกรงใจต่อผู้ใหญ่ในบ้ านพ่อและแม่ของบ้ านมักจะใช้ การสื่อสารพูดคุยกันด้ วยเหตุผล พูดคุยกัน
ตรงๆ มีอะไรจะพูดคุยกันช่วยกันแก้ ปัญหา
คูส่ มรส Lily เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีอายุ 35 ปี เป็ นลูกสาวคนโต มีน้องสาวหนึ่งคน และ
ยังเป็ นหลานสาวคนโต ครอบครัวอบอุน่ และมีหน้ าตาในสังคมในในฐานะ

96

สถานะก่อนมาเป็ นสามีภรรยา ก่อนแต่งงานทังคู
้ ไ่ ม่เคยแม้ แต่ไปเที่ยวนอนค้ างครอบครัว
ข้ าราชการระดับสูงเช่นกัน การสื่อสารในครอบครัวเดิมของฝ่ ายหญิงจะมีความทันสมัยแต่มีบาง
เรื่ องที่ยงั ต้ องอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ที่พ่อและแม่วางไว้ การสื่อสารในครอบครัวเดิมค่อนข้ างเปิ ด
กว้ าง พ่อและแม่ของบ้ านมักจะสื่อสารกันทุกวัน มีอะไรจะใช้ การพูดคุยกันในครอบครัว บางครัง้ ที่
เกิดความขัดแย้ งขึ ้นแม่ของคูส่ มรสLilyหญิงจะใช้ วิธีการเงียบ และพยายามรับฟั งความคิดเห็นของ
สามี ส่ว นสามี เ มื่ อ เกิ ด ความขัด แย้ ง จะใช้ ก ารพูด คุย ด้ ว ยเหตุผ ลและเน้ น การพูด จากัน ตรงๆ
บุคคลิกภาพของคูส่ มรส Lily เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีลกั ษณะ มัน่ ใจ เป็ นผู้หญิงยุคใหม่ กล้ าคิด
กล้ าตัดสินใจ คล่องแคล่ว มีลักษณะความเป็ นผู้นํา พูดเก่ง มีความคิดเป็ นของตัวเอง เชื่อมัน่ ใน
ตนเองสูง มีความสนิทสนมกับครอบครัวเดิมของตนเองโดยเฉพาะแม่ มักจะปรึ กษาปั ญหาต่างๆ
กับแม่ มีการดําเนินชีวิตแบบตามแบบแผนความคาดหวังของครอบครัวและสังคม
โดยคูส่ มรส Lily อยูร่ ่วมกันในลักษณะของครอบครัวขยายกับครอบครัวของฝ่ ายหญิง โดย
ที่ทงคู
ั ้ ย่ งั ไม่มีลกู ด้ วยกัน การย้ ายเข้ ามาของฝ่ ายชายทําให้ ต้องปรับตัวมากในการแต่งงานที่เข้ ามา
อยูใ่ นครอบครัวขยายกับบ้ านของฝ่ ายหญิง ทังคู
้ ค่ บกันเพียงปี กว่าๆเท่านันก่
้ อนที่จะแต่งงานมาอยู่
บ้ านเดียว การใช้ ชีวิตตอนเป็ นแฟนกับการต้ องปรับตัวเรี ยนรู้ ตอนที่เปลี่ยนต่างจังหวัดกันสองคน
การย้ ายเข้ ามาอยู่บ้านเดียวกันทําให้ ต้องปรับตัวมากนํามาซึ่งความขัดแย้ งในชีวิตประจําวันจาก
การอาศัยอยู่ในบ้ านเดียวกันที่กระทบกระทัง่ กันตังแต่
้ เรื่ องนอนกรน ไปจนถึงยกฝาชักโครก และ
ทะเลาะกันเรื่ องความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ่อยๆ นอกจากนีก้ ารที่ฝ่ายชายต้ องย้ ายเข้ ามาอยู่กับ
ครอบครัวของฝ่ ายหญิงทําให้ ทงคู
ั ้ ม่ กั จะมีปัญหาถกเถียงกันอยูเ่ สมอ เพราะฝ่ ายชายรู้สึกอึดอัดและ
ต้ องปรับตัวมาก เพราะเดิมฝ่ ายชายเป็ นคนสําคัญของบ้ านและออกมาใช้ ชีวิตอยู่คนเดียวที่คอนโด
ของตัวเองมานาน นอกจากนี ท้ ัง้ คู่ยัง มี ปัญ หากัน เรื่ องความคิดเห็ น ไม่ตรงกันจากการเลี ย้ งดูที่
แตกต่างกันของทังสองบ้
้
าน และมีปัญหาที่ครอบครัวสองฝ่ ายมีความคิดเห็นในบางเรื่ องไม่ตรงกัน
ทําให้ ต่างฝ่ ายต่างต้ องโต้ เถี ยงเข้ าข้ างฝั่ งครอบครัวเดิมของตน นอกจากนี ้นิสยั ส่วนตัวของภรรยา
อาจจะมีความเป็ นผู้ชายมากกว่าฝ่ ายสามีที่นิสยั ส่วนตัวที่มีความเป็ นผู้หญิงมากกว่าฝ่ ายภรรยา
เวลาที่เกิดความขัดแย้ งขึน้ สามี จะต้ องการสื่อสารกับภรรยาทันทีจะเดินตามพยายามจะสื่อสาร
ด้ วยจนกว่าจะปรับความเข้ าใจกันแต่มกั จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ ้น ฝ่ ายหญิงก็จะพูดจาไม่ดีใส่
จนกลายเป็ นการระเบิดอารมณ์ใส่กัน ในขณะที่ภรรยาจะชอบเงียบก่อนเพื่อให้ ใจเย็นลงแล้ วค่อย
หันมาพูดจากัน ดีๆ ทัง้ คู่เคยมี ช่วงที่แยกบ้ านกันอยู่แต่ไ ม่ได้ เลิกกัน เคยมีช่วงที่ไ ม่พูดคุยกันเป็ น
เวลานานๆ สุดท้ ายปัจจุบนั ทังคู
้ ก่ ลับมาคืนดีกนั และนําเอาบทเรี ยนจากความขัดแย้ งในตอนเริ่ มต้ น
สมรสกันใหม่ๆมาปรั บใช้ และพยายามเข้ าใจและยอมรับตัวตนของอีกฝ่ ายมากขึน้ จนสามารถ
ประคับประคองชีวิตสมรสได้
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2) การศึกษา
คูส่ มรส Lily เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชาย กําลังศึกษาในระดับปริ ญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยของ
รัฐแห่งหนึง่ ในประเทศไทย ในหลักสูตรนานาชาติ จบปริ ญญาโทและตรี จากประเทศอังกฤษ สาขา
เศรษฐศาสตร์ คู่สมรส Lily เป็ นคู่สมรส ที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริ ญญาโท จาก
ประเทศอังกฤษ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ และปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยลัย
รัฐบาลชื่อดัง
3) อาชีพ
ทังสองฝ่
้
าย ประกอบอาชี พรับราชการ ในกระทรวงการคลัง เรี ยกได้ ว่าทังคู
้ ่มีการศึกษา
และอาชีพที่อยูใ่ นสายเดียวกันมาก และพบกันครัง้ แรกในที่ทํางาน
4.1.2 กรณีศึกษา คู่สมรส Rose
1) ข้ อมูลทั่วไป และ ลักษณะส่ วนบุคคล
คูส่ มรส Rose เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 36 ปี เป็ นลูกชายคนเล็กคนเดียวของบ้ าน ที่มี
พี่สาวอี ก สองคน ครอบครั วเดิมอบอุ่น เป็ นครอบครัวคนจีนประกอบธุรกิจ ไปใช้ ชีวิตเมืองนอก
ตังแต่
้ วยั รุ่น ตอนเป็ นวัยรุ่ นใช้ ชีวิตเต็มที่เกเร แต่ประสบความสําเร็ จด้ วยตนเองตังแต่
้ อายุยงั น้ อย มี
ลักษณะเป็ นผู้นําสูง เป็ นหัวหน้ าครอบครัว รักครอบครัว อุปนิสยั เด็ดขาด ค่อนข้ างใจร้ อน ใจถึงใจ
นักเลง พูดจาตรงไปตรงมา ไม่พูดจาหวานๆแต่จริ งจังจริ งใจ เป็ นผู้นําเมื่ออยู่กับคู่สมรส มีความ
สนิ ท กับครอบครั วเดิม ของตนเอง มี การดําเนิน ชี วิตคุ้ม ค่าแบบสุดโต่ง มาก่อนที่ จ ะเป็ น หัวหน้ า
ครอบครัวและมีลูกชายสองคนในปั จจุบนั การสื่อสารในครอบครัวเดิมคุณพ่อของคู่สมรส Rose
ฝ่ ายชายปกติจะใจเย็นสุขมุ และยอมภรรยาเสมอ ส่วนคุณแม่จะเป็ นแม่บ้านเป็ นช้ างเท้ าหลังดูแล
ลูกๆ ทังคู
้ ่มีการสื่อสารแบบยอมกันเมื่อเกิดความขัดแย้ งและพูดจาดีๆต่อกัน บางครัง้ ที่เกิดปั ญหา
ทะเลาะกันจะสื่อสารพูดคุยกันตรงๆปรับความเข้ าใจกัน
คูส่ มรส Rose เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีอายุ 30 ปี เป็ นลูกสาวคนโต มีน้องสาวที่สนิทกัน
มากอีก1คน มากจากครอบครัวที่อบอุ่นและสนิทกันมาก มีลกั ษณะ เป็ นผู้หญิงยุคใหม่ เป็ นตัวของ
ตัวเอง มีความคิดเป็ นของตัวเอง รักสวยรักงาม มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง กล้ าคิดกล้ าพูด พูดเก่ง
เปิ ดเผยจริ งใจ ปากตรงกับใจ และร่ าเริ ง ชอบดูแลคนอื่น เป็ นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆ ขยันชอบทํางาน มี
ความสนิทสนมกับครอบครัวเดิมของตนเอง มีการดําเนินชีวิตแบบเต็มที่ในทุกสิ่งที่คิดและลงมือทํา
มาก่อนที่จะแต่งงานสร้ างครอบครัวและมีลูกชายสองคนในปั จจุบนั กาสื่ อสารในครอบครั วใน
ครอบครัวเดิมคุณพ่อและคุณแม่ของคู่สมรสRoseฝ่ ายหญิงใช้ ชีวิตแบบตัวติดกันตลอดเวา ทัง้ ที่
บ้ านและที่ทํางาน โดยคุณแม่รับบทบาทเป็ นแม่บ้าน ทังคู
้ เ่ ป็ นคนช่างพูดช่างคุยอารมณ์ดีด้วยความ
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ที่ทงคู
ั ้ ม่ กั จะใช้ ชีวิตด้ วยกันตลอดเวลาทําให้ การสื่อสารพูดคุยทุกๆวัน และการรับฟั งอีกฝ่ ายเป็ นสิ่ง
สําคัญ นอกจากนี ้เวลามีปากเสียงกันทังคุ
้ จ่ ะใช้ การพูดตรงๆแรงๆห้ จบปัญหาทันที
โดยคูส่ มรส Rose อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวเดี่ยว โดยที่ทงคู
ั ้ ่ต่างทําธุรกิจของ
ตัวเองที่ ทํ างานที่ บ้านด้ วยกัน ทัง้ สองคน เส้ น ทางความรักของทัง้ คู่คบกัน มาทัง้ สิน้ 3ปี ก่อนที่ จ ะ
แต่งงานกัน โดยตอนสมัยเป็ นแฟนกันทังคู
้ เ่ คยลองใช้ ชีวิตอยู่ด้วยกันมาแล้ วที่บ้านของฝ่ ายชายซึ่ง
อาศัยอยู่เพียงลําพังทําให้ การปรับตัวเมื่อต้ องย้ ายเข้ ามาอยู่บ้านเดียวกันในบทบบาทสามีภรรยา
ไม่ใช่ปัญหา ก่อนแต่งงานทังคู
้ ม่ กั จะมีปัญหาเรื่ องความหึงหวง ด้ วยวัยที่แตกต่างกันของทังคู
้ เ่ พราะ
ฝ่ ายชายแก่กว่าหลายปี ทําให้ ความขัดแย้ งมักเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันซึ่งยังเป็ นอยู่แม้ จะ
แต่ง งานกัน แล้ ว เป็ น ที่ น่าสนใจว่าทัง้ คู่มีอุปนิสัยคล้ ายกัน ต่างฝ่ ายต่างพยายามยอมรั บตัวตน
เข้ าใจในภาระงานในแบบที่อีกคนเป็ น ทังคู
้ ย่ งั คล้ ายกันที่เป็ นคนตรงไปตรงมา พูดจาแรงๆ โผงผาง
มักทะเลาะมีปากเสียงกันด้ วยเรื่ องของคําพูดอยูเ่ สมอ ไม่ว่าจะเป็ นการตําหนิ ต่อว่า ประชดประชัน
พูดจาด้ วยอารมณ์ จากนันจะบานปลายกลายเป็
้
นใช้ อารมณ์ตอ่ กัน แต่เมื่อทังคู
้ ร่ ะบายอารมณ์ใส่
กัน แล้ วจะจบไม่มานั่ง ทดไว้ ใ นใจ ทัง้ คู่ต่างไม่เ ก็บปั ญ หาสะสมเอาไว้ จะลงมือจัดการกับความ
ขัดแย้ งทันทีแม้ ว่าบางครัง้ อาจจะทิ ้งช่วงให้ ใจเย็นก่อนที่จะหันหน้ ามาพูดกันตรงๆด้ วยเหตุและผล
ใช้ การพยายามทําในสิ่งที่อีกฝ่ ายพอใจ และการกอดกันเพื่อให้ คืนดีกัน แต่ในบางครัง้ ทัง้ คู่ก็ขาด
การสื่อสารกันจากความเข้ าใจผิดเรื่ องต่างๆทําให้ ไม่พดู คุยกัน ไม่รับโทรศัพท์หายไปจากกันนานๆ
เป็ นวันก็มี อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทงคู
ั ้ ม่ ีเหมือนกันคือเป็ นคนรักครอบครัว ทังสองฝ่
้
ายต่างสนิทสนนกับ
พ่อแม่ของทังสองฝ่
้
ายและยังมีหลานเป็ นกาวใจให้ ทงสองครอบครั
ั้
วสนิทกัน เวลามีความขัดแย้ งคน
ในครอบครัวจึงเข้ ามามีบทบาทในการช่วยปรับความเข้ าใจด้ วย ทําให้ ทงคู
ั ้ ม่ ีคําว่าครอบครัวและลูก
ที่จะให้ ความสําคัญอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลามีปัญหากันทังคู
้ ่จะนึกถึงความเป็ นครอบครัวและลูก
อยูเ่ สมอทําให้ สามารถจัดการกับความขัดแย้ งได้
2) การศึกษา
คูส่ มรส Rose เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชาย มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริ ญญาตรี จากประเทศ
สาขา บริ หารธุรกิจ คูส่ มรส Rose เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริ ญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึง่ ในสาขารัฐศาสตร์
3) อาชีพ
ทังสองฝ่
้
าย ประกอบอาชีพเจ้ าของธุรกิจส่วนตัว โดยมีที่ทํางานอยูท่ ี่บ้านของทังคู
้ ่
4.1.3 กรณีศึกษา คู่สมรส Sunflower
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1) ข้ อมูลทั่วไป และ ลักษณะส่ วนบุคคล
คูส่ มรส Sunflower เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 34 ปี เป็ นลูกชายคนโตคนเดียวของบ้ าน
ที่มีน้องสาวหนึ่งคน ไปใช้ ชีวิตเมืองนอกตังแต่
้ วยั รุ่ น ที่บ้านในวัยเด็กมากจากครอบครัวเชื ้อสายจีน
ฐานะค่อนข้ างลําบาก แต่เมื่อโตมาครอบครัวมีฐานะรํ่ ารวย และมีหน้ าตาในสังคม มีลกั ษณะเป็ น
ผู้นําสูง เป็ น หัวหน้ าครอบครั ว รั กครอบครัว อุปนิสัยค่อนข้ างใจร้ อน เป็ นคนจริ ง จัง กับทุกๆเรื่ อง
มัน่ ใจสูง ชอบความมีระเบียบวินยั ชอบความสมบรูณ์แบบ เป็ นผู้นําเมื่ออยู่กบั คูส่ มรส มีการดําเนิน
ชีวิตที่เป็ นขันตอนวางแผนชี
้
วิตอย่างดี การสื่อสารในครอบครัวเดิมคุณพ่อและคุณแม่ของเขามักจะ
รับฟั งซึง่ กันและกัน เมื่อมีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นจะปรับความเข้ าใจกันและให้ อภัยกันเสมอ
คูส่ มรส Sunflower เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิ งมีอายุ 32 ปี เป็ นลูกสาวคนโต มีน้องสาว1คน
เติบโตมาจากครอบครัวคนไทยแท้ เป็ นครอบครัวข้ าราชการจากต่างจังหวัดที่เข้ ามาเรี ยน มาทํางาน
ในกรุ งเทพ มีลักษณะ เป็ นผู้หญิ งยุคใหม่ที่ยงั คงอยู่ในกรอบของสังคม เป็ นตัวของตัวเอง เป็ นคน
สนุกสนานร่าเริ ง จิตใจดี รักสวยรักงาม ค่อนข้ างมีความมัน่ ใจในตัวเอง พูดเก่ง เปิ ดเผยจริ งใจ เป็ นผู้
ตามเมื่ออยูก่ บั คูส่ มรส มีการดําเนินชีวิตแบบตามแบบแผนเรี ยบง่าย มีแฟนคนแรกคือสามี ก่อนที่จะ
แต่งงานสร้ างครอบครัวและมีลกู สาวหนึง่ คนในปั จจุบนั การสื่อสารในครอบครัวเดิมด้ วยความที่คณ
ุ
พ่อและคุณแม่ค่อนข้ างใจเย็นจึงมักจะพูดจากันดีๆ เวลาที่ฝั่งหนึ่งเริ่ มไม่พอใจมักจะพูดขอโทษกัน
ทันทีและพูดคุยปรับความเข้ าใจ บางครัง้ แยกกันไปก่อนเพื่อไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
โดยคูส่ มรส Sunflower อยูร่ ่วมกันในลักษณะของครอบครัวขยายกับครอบครัวของฝ่ ายชาย
เส้ นทางความรักของทังคู
้ ค่ บกันมายาวนานถึง8ปี ตังแต่
้ สมัยเรี ยนมหาวิทยาลัย จนทํางาน ก่อนที่จะ
แต่งงานความรักของทังคู
้ ม่ ีช่วงที่ห่างไกลกันหลายปี ที่ทงสองคนต่
ั้
างต้ องไปศึกษาต่อไกลกันคนละ
ซีกโลก แต่ทงคู
ั ้ ไ่ ม่เคยมีปัญหาเรื่ องคนอื่นหรื อความหึงหวงเลย ความขัดแย้ งตังแต่
้ สมัยเป็ นแฟนและ
จนกระทั่ง แต่งงานนัน้ มาจาก การที่ ทงั ้ คู่เ ป็ น สองคนที่แตกต่างกัน มากทัง้ ด้ านความคิด อุปนิสัย
ส่วนตัว โดยฝ่ ายชายจะเป็ นคนที่ชอบความสมบูรณ์ แบบ เจ้ าระเบียบ มั่นใจสูง กล้ าคิดกล้ าทํา มี
ภาวะผู้นําสูงมาก ชอบความก้ าวหน้ าและต้ องการความประสบสําเร็ จในชีวิต ในขณะที่ฝ่ายหญิ ง
เป็ นคนง่ายๆสบายๆ ซุม่ ซ่าม อารมณ์ดี เข้ ากับคนง่าย และจะเป็ นผู้ตาม มีความเกรงใจสามีโดยฝ่ าย
ชายที่ จะมี อิทธิ พลต่อชี วิตเธอเสมอ ด้ วยความที่ แตกต่างแต่ทงั ้ คู่มองว่าเข้ ากันได้ อย่างลงตัว แต่
มักจะทําให้ มีความขัดแย้ งเกิดขึ ้นอยูเ่ สมอๆ เพราะฝ่ ายชายเป็ นคนอารมณ์ร้อน ช่างพูด ใช้ คําพูดเก่ง
โดยเฉพาะการตําหนิดตุ ่อว่า เวลาที่ฝ่ายหญิงทําอะไรผิดไปตังแต่
้ เรื่ องทั่วๆไปในชีวิตประจําวันไป
จนถึงเรื่ องอื่นๆ ทังคู
้ เ่ วลาทะเลาะกันจะค่อนข้ างรุนแรง แต่ฝ่ายหญิงมักจะยอมเงียบ และรับฟั ง ทํา
ให้ สถานการณ์ ดีขึน้ ในบางเรื่ องที่ ไม่ยอมกันทัง้ คู่จะใช้ อารมณ์ เพื่อถกเถี ยงโต้ แย้ งถึงปั ญหาทันที
และเมื่อเวลาฝ่ ายชายรู้ ว่าทํ าให้ ภรรยาเสียใจหรื อพูดจารุ นแรงมากเกินไปมักจะใช้ การพูดขอโทษ
และพยายามทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดีแทน เพราะเวลาที่ดีกนั ทังคู
้ ต่ า่ งเป็ นคูท่ ี่รับได้ ยอมรับและเข้ าใจ
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ในตัวตนของกันและกัน นอกจากนีท้ งั ้ คู่ยงั มีการคุยกันทุกวัน เหมือนเป็ นทังคนรั
้ กและเพื่อนสนิท
ฝ่ ายหญิงเป็ นภรรยาและแม่ที่ส่งเสริ ม รับฟั ง สนับสนุนสามีอย่างเต็มที่ สามีเองก็พึงพอใจที่ภรรยา
เป็ นผู้ตามคอยรั บฟั งและให้ กําลังใจ ทําให้ ทงคู
ั ้ ่จะนึกถึงคุณค่าของกันและกันเสมอเวลาที่มีความ
ขัดแย้ งทําให้ ทงคู
ั ้ ส่ ามารถก้ าวผ่านความขัดแย้ งที่รุนแรงในหลายๆครัง้ มากได้
2) การศึกษา
คู่สมรส Sunflower เป็ นคู่สมรส ที่ฝ่ายชาย จบศึกษาในระดับปริ ญญาเอกและโท จาก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา สาขาวิศวะ จบศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวะ จากมหาวิทยาลัยรัฐชื่อ
ดัง คูส่ มรส Sunflower เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับ ปริ ญญาโท จากประเทศ
อังกฤษ ในสาขาบริ หารธุรกิจ จบศึกษาในระดับปริ ญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
เอกชนชื่อดัง
3) อาชีพ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ฝ่ ายชาย ประกอบอาชีพเป็ นผู้บริ หารธุรกิจระดับสูงในกิจการบริ ษัทของ
ครอบครัว ส่วนฝ่ ายหญิงหลังจากแต่งงานได้ ลาออกจากงานบริ ษัทมาเป็ นแม่บ้านดูแลสามีและลูก
4.1.4 กรณีศึกษา คู่สมรส Peony
1) ข้ อมูลทั่วไป และ ลักษณะส่ วนบุคคล
คูส่ มรส Peony เป็ นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 32 ปี เป็ นลูกชายคนเดียว ครอบครัวคนจีน
ค้ าขาย ครอบครัวเดิมพ่อกับแม่แยกทางกัน อาศัยอยุก่ บั แม่จนโตถึงแต่งงาน อุปนิสยั มีลกั ษณะที่พดู
น้ อย เรี ยบร้ อย ไม่คอ่ ยแสดงออกความคิดเห็น หรื อความรู้สึกของตน เป็ นคนคนขี ้เกรงใจ เป็ นผู้ตาม
เมื่ออยูก่ บั คูส่ มรส แต่จะเป็ นผู้นําเมื่ออยูใ่ นที่ทํางาน มีการดําเนินชีวิตแบบอยู่ในกรอบและกฏเกณฑ์
ใช้ ชีวิตเรี ยบง่าย การสื่อสารในครอบครัวเดิมด้ วยความที่ฝ่ายชายเติบโตมากับคุณแม่เพียงคนเดียว
ทําให้ การสื่อสารที่เกิดขึ ้นในบ้ านมีเพียงตัวเค้ ากับแม่เท่านัน้ โดยเค้ ามักจะรับฟั งแม่พดู อยู่เสมอ ไม่
ค่อยพูดคุยกับแม่เท่าที่ควร เวลาที่แม่พดู อะไรเค้ าจะคอยรับฟั ง
คูส่ มรส Peony เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายหญิงมีอายุ 32 ปี ครอบครัวเป็ นครอบครัวชาวจีนที่เป็ น
สายวิชาการ เป็ นลูกสาวคนที่สามในพี่น้องผู้หญิงทัง4คน
้
มีลกั ษณะ เป็ นผู้หญิงช่างพูดช่างเจรจา
ฉลาด ทํางานเก่ง ทํ างานหนัก ประสบความสําเร็ จ มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง มีความคิดเป็ นของ
ตัวเอง พูดเก่ง มีความเป็ นผู้ใหญ่ มีความเป็ นผู้นําสูง มีระเบียบวินยั ชอบการจัดการวางแผน มีการ
ดําเนินชีวิตแบบอยู่ในกรอบและกฏเกณฑ์ใช้ ชีวิตเรี ยบง่ายมีการวางแผนชีวิตมาอย่างดี การสื่อสาร
ในครอบครัวเดิมของฝ่ ายหญิง ความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารมาจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
ไม่วา่ จะเป็ นการบ่นการตําหนิ ซึง่ เมื่อเวลาที่พ่อและแม่เกิดความขัดแย้ งขึ ้นจะพูดคุยกันตรงๆ พูดกัน
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ชัดเจนถึง ปั ญ หา และพูดขอโทษเมื่ อ เป็ น ฝ่ ายผิ ด ตลอดจนบางครั ง้ เมื่ อเกิ ดความขัดแย้ ง ขึน้ จะ
แยกกันไปทําอะไรให้ ใจเย็นก่อนแล้ วค่อยคุยกัน
โดยคูส่ มรส Peony อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวเดี่ยวด้ วยกันเพียงสองคน โดยที่ทงั ้
คูย่ งั ไม่มีลกู ด้ วยกัน เส้ นทางความรักของทังคู
้ ค่ บกันมายาวนานถึง8ปี ตังแต่
้ สมัยเรี ยนมหาวิทยาลัย
จนเข้ าสู่วัยทํ างาน ฝ่ ายชายเป็ นแฟนคนแรกของฝ่ ายหญิงโดยในช่วงแรกทัง้ คู่โดนกี ดกันจากทาง
บ้ านเพราะเริ่ มต้ นศึกษาดูใจกันในวัยเรี ยนมหาวิทยาลัย ซึง่ ทังคู
้ เ่ รี ยกได้ วา่ เป็ นเด็กเรี ยนเก่ง เรี ยบร้ อย
จากมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังทังคู
้ ่ ทังคู
้ ไ่ ปเรี ยนต่อต่างประเทศด้ วยกันในสมัยปริ ญญาโท ทังคู
้ ่ใช้ ชีวิต
ค่อนข้ างเรี ยบง่ายและดําเนินไปตามแบบแผนที่วางไว้ ไม่เคยนอกลู่นอกทางหรื อไม่ทามแผนนที่วาง
ไว้ ในชีวิต จนในที่สดุ ทังคู
้ แ่ ต่งงานกัน อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ทงคู
ั ้ ม่ ีให้ กนั คือความรักและตระหนักใน
ความดีของกันและกัน แต่ด้วยความที่ทงคู
ั ้ เ่ ติบโตมาแตกต่าง กันและเพศที่แตกต่างกันทําให้ ทงคู
ั ้ ม่ กั
มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเสมอๆ ด้ วยพื ้นฐานของฝ่ ายหญิงเติบโตมาในครอบครัวที่มีพี่น้องเป็ นหญิง
ล้ วน เรี ยนโรงเรี ยนเอกชนหญิ งล้ วน ส่วนฝ่ ายชายเป็ นลูกชายคนเดียวเติบโตมาในสังคมโรงเรี ยน
รัฐบาลชายล้ วน ดังนันภรรยาจะมี
้
ความเป็ นผู้หญิ งมากๆ ทังความคิ
้
ด การกระทํา การแสดงออก
การสื่อสารจะเน้ นพูดคุยมาก เน้ นการสื่อสาร ชอบพูดชอบเขียนกับฝ่ ายชาย ชอบที่ฝ่ายชายมักจะรับ
ฟั งและไม่เถี ยง นอกจากนี ้ด้ วยความเป็ นคนเก่งเป็ นผู้นําสูงการที่ทงคู
ั ้ อ่ ายุเท่ากันมีความเป็ นเพื่อน
อยู่มากทําให้ ภรรยามักจะบ่นหรื อพูดจาตําหนิสามีในสิ่งที่ตนไม่ชอบหรื อไม่เห็นด้ วย ในขณะที่ฝ่าย
ชายเป็ นคนเงียบๆ ไม่ค่อยพูด จะให้ ฝ่ายหญิงเป็ นคนพูดเป็ นส่วนใหญ่ และคิดว่าปล่อยให้ พดู ไปจะ
ได้ ไม่ต้องทะเลาะกัน แต่แม้ เวลาที่ทงคู
ั ้ ม่ ีความขัดแย้ งทังสองฝ่
้
ายจะไม่โต้ เถียงกันด้ วยอารมณ์ แต่จะ
เงียบงอนไม่สื่อสาร โดยเฉพาะฝ่ ายหญิงเวลาไม่พอใจจะเป็ นฝ่ ายยอมเงียบไม่พดู ฝ่ ายสามีจะพูดขอ
โทษโดยทังๆที
้ ่ไม่ร้ ูเหตุผลที่แท้ จริ ง และปั ญหาไม่ได้ ถกู แก้ ไขจริ งๆ ทังนี
้ ้สามียงั พูดว่าปั ญหาในชีวิตคู่
ของตนเหมือนซุกไว้ ใต้ พรม คือเลี่ยงที่จะไม่สื่อสารกัน เพราะคิดว่ายอมๆให้ ผา่ นๆไปไม่อยากทะเลาะ
กันเวลาเกิดความขัดแย้ ง แต่ปัญหายังคงมีอยู่เหมือนเดิม ภรรยาทราบดีว่าในตอนนี ้ยังแต่งงานไม่
นานและยังคงมีความรักให้ กนั แต่ถ้าวันใดสามีหมดรักกันแล้ วผ่านไปนานๆไม่ร้ ูว่าเค้ าจะยอมไปอีก
นานแค่ไหน
2) การศึกษา
คูส่ มรส Peony เป็ นคูส่ มรส ที่ฝ่ายชาย จบปริ ญญาโทจากประเทศอังกฤษ สาขาการเงิน
และปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง คู่สมรส Peony เป็ นคู่สมรส ที่ฝ่าย
หญิ ง มี การศึกษาสูง สุด ในระดับ ปริ ญ ญาโท จากประเทศอัง กฤษ ในสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ และ
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชื่อดัง
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3) อาชีพ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ทังสองฝ่
้
าย ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชนในตําแหน่งสูง
4.2 สาเหตุของการสื่อสารที่ทาํ ให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
ในส่วนนี ้ จะนําเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับ การทําความเข้ าใจในเรื่ องของสาเหตุของ
การสื่ อสารที่ ทําให้ เกิ ดความขัดแย้ ง โดยจากผลการศึกษาพบว่า การเกิดความขัดแย้ งระหว่างคู่
สมรสนันมี
้ สาเหตุสําคัญมาจากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของคูส่ มรส ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงลบ การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร การสื่อสารด้ วยอารมณ์ ซึ่งเมื่อ
เกิดการสื่อสารในรูปแบบเหล่านี ้แล้ วนัน้ ทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นได้ นอกจากนี ้ก็ยงั
พบสาเหตุอื่นๆ ได้ แก่ ในคูส่ มรสLily พบการมีทิฐิสงู พื ้นฐานครอบครัวเดิมที่แตกต่างกัน การปรับตัว
ในการย้ ายเข้ ามาอยู่กับครอบครั วของอีกฝ่ าย ครอบครัวของอีกฝ่ ายเข้ ามามีบทบาทในชีวิตคู่ การ
ปรับตัวในการใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคุส่ มรสได้ ในคูส่ มรสRoseพบความ
อยากเอาชนะ การมีทิฐิ เรื่ องการเลี ้ยงลูก การติดมือถือ ติดsocial media และ ความหึงหวง ที่ทําให้
เกิ ดความขัดแย้ งระหว่างคุ่สมรสได้ ในคุ่สมรสSunflower พบตัวตนที่แตกต่างกัน การใช้ ชีวิตคู่
ร่วมกันในบ้ าน ความอยากเอาชนะ และ ความน้ อยใจที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคุส่ มรสได้ ใน
คูส่ มรสPeony พบการให้ ความสําคัญรื่ องงานมากเกินไป การใช้ ชีวิตคูร่ ่ วมกัน ตัวตนที่แตกต่างกัน
คนในครอบครัวของอีกฝ่ ายเข้ ามามีบทบาท และ การขาดความเป็ นผู้นําของสามี
4.2.1 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
สาเหตุที่ สํ า คัญ ที่ พ บได้ ใ นทัง้ 4 คู่ส มรส ที่ มี ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และบริ บ ทของ
ครอบครั วเดิม ที่ แ ตกต่างกัน โดยในคู่ส มรส Lilyนัน้ การสื่ อสารโดยการใช้ คําพูดเชิ ง ลบ เป็ น การ
แสดงออกผ่านการใช้ ถ้อยคําตําหนิ ใช้ คําพูดแรงๆ การด่าเสียๆหาย การต่อว่าอีกฝ่ ายแรงๆ การ
พูดจาไม่เข้ าหู พูดประชดประชันจิกกัด ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย รู้ สึกไม่พอใจ จนเกิ ด
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“คนนี ้เค้าไม่ยอมอยู่แล้วเพราะมี อี โก้ เหมื อน
แบบโหโตมากับครอบครัวแบบนี ้ เราก็อีโก้เพราะรู้สึก
ว่า เอ้ย เราโตมาสามสิ บกว่าปี ชัน้ อยู่ได้fine มัน่ ใจใน
ตัวเองระดับนึ ง เราก็ ไม่ ยอมอยู่แล้ว อี โก้ทงั้ คู่อ่ะคะ
มัน ก็ เ ลยยิ่ ง ไปกัน ใหญ่ ปั ญ หาคื อ ต่ า งคนต่ า งพู ด
ประชดจิ ก กัด กัน เวลาเริ่ มจะไม่ พ อใจ บางที ไ ม่ ไ ด้
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ทะเลาะนะแต่จิกๆกันด้วยคํ าพูด ก็ทําให้กลายเป็ น
ทะเลาะกัน” (Lily1)
ในคู่สมรส Rose ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล เป็ นคนตรงๆแรงๆแต่จริ งใจ พูดจาตรง
ขวานผ่าซากด้ วยกันทังคู
้ ่ พบว่าทังสามี
้ และภรรยามักมีการสื่อสารโดยการใช้ คําพูดเชิงลบ
เป็ นการแสดงออกผ่านการตําหนิ ใช้ คําพูดแรงๆ การด่าเสียๆหาย การต่อว่าอีกฝ่ ายแรงๆ
ซึ่งภรรยามักจะสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบโดย การพูดจาไม่เข้ าหู ประชดประชันซึ่งเป็ นการ
กระตุ้นให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายรู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“คื อ Rose1อ่ ะ จะเป็ นคนที ่แ บบพูดตรง ตรง
มากทุก อย่ า ง แล้ ว มาเจอกับ Rose2ซึ่ ง พูด ตรงกว่ า
แล้วคื อมันเหมื อนกับว่ าแบบมันต้องมี ซักคนที ่ถอย
อะไรประมาณนี ้ แต่ในบางครั้งที ่แบบ เรามี ความรู้สึก
ว่าเราไม่ผิดอ่ะ เราก็จะไม่ถอยเลยแม้แต่ก้าวเดี ยว คื อ
เหมื อนแบบพร้อมจะชนทุกอย่าง แล้วพูดด่าเค้าแรงๆ
ด้วย” (Rose1)
ในคูส่ มรส Sunflower ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล และบริ บทของครอบครัว
แตกต่างกันค่อนข้ างมาก นัน่ คือ การสื่อสารด้ วยการใช้ คําพูดเชิงลบโดยสามีมกั ใช้ คําพูด
ตําหนิ พูดจาทําร้ ายจิตใจ พูดจาต่อว่าอีกฝ่ าย พบว่าเกิดขึ ้นบ่อยครัง้ และชัดเจนในความ
ขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นในคูส่ มรสSunflower ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ภรรยา รู้สึกน้ อยใจไม่พอใจ จน
เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“เค้าเป็ นคนที ่พูดได้เ จ็ บใจเสี ยใจ ใจดํ า โดด
คอนโดเลยก็ได้ เราแย่ขนาดนัน้ เลยเหรอ ในเวลาเค้า
ของขึ้ น พอเค้าขับรถออกไปเค้าจะนึ กได้ แล้วก็โทร
มาพูดขอโทษ ไม่ ก็ทําเป็ นส่งสติ กเกอร์ ตลกๆมา ส่ง
Lineมาง้อ เราก็หายน้อยใจ” (Sunflower1)
ในคูส่ มรส Peony ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล และบริ บทของครอบครัวเดิม
แตกต่างกัน นั่น คือ การสื่ อสารด้ วยการใช้ คําพูดเชิง ลบโดยมักเป็ น ภรรยามที่ ใ ช้ คําพูด
ตําหนิ พูดจาบ่น ต่อว่าอี กฝ่ าย พบว่าเกิ ดขึน้ บ่อยครัง้ เวลาที่ สามีทําอะไรผิดไป หรื อไม่
เป็ นไปตามที่ภรรยาเห็นด้ วยหรื อต้ องการ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
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“เรื ่องเวลาขับรถนีจ่ ะบ่อยมาก เช่นแบบขับเลย
ที ่กลับรถอะไรแบบนี ้ เราก็จะเอาละ ทํ าไมทํ าแบบนี ้
บ่นๆต่อว่าเค้า จากตรงนั้นจะเริ่ มพูดไม่ ดีกันต่อละ”
(Peony1)
โดยสรุปการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อ
ข้ อความของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพูด ผ่าน
การเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่อง
ทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ
ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ คือ การใช้ ถ้อยคําตําหนิ การใช้ คําพูดแรงๆ การพูดจาไม่เข้ า
หู พูดประชดประชัน จิกกัด พูดจาทําร้ ายจิตใจ ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย รู้สึก
ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ ซึ่งวิธีการลดความขัดแย้ งที่ผ่านมา
พบว่า คูส่ มรสมีการใช้ วิธีการสื่อสารในหลายรูปแบบ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยความเงียบ และการสื่อสารด้ วยการฟั ง โดยผล
ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากการสื่ อ สารด้ ว ยวิ ธี ก ารต่า งๆของคู่ส มรสที่ เ ป็ น ผู้ใ ห้ ข้ อ มูล หลัก พบว่า มี
รายละเอี ยดที่ต่างกัน เช่น คืนดีกัน เข้ าใจและยอมรับกันและกันมากขึ ้น ไม่ทะเลาะกัน
รุ นแรงมากขึ ้น การให้ อภัยกัน ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่
สมรส รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส ใจเย็นขึ ้น และเปิ ดใจพูดมากขึ ้น
4.2.2 การสื่อสารด้ วยการไม่ ส่ ือสาร
สาเหตุที่สํ าคัญ ที่พ บได้ ในทัง้ 4คู่ส มรส ที่ มีลักษณะส่วนบุคคล และบริ บทของ
ครอบครัวเดิมที่แตกต่างกัน นัน่ คือ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร โดยในคูส่ มรสLilyพบว่า
จะเป็ นการไม่แสดงออกความรู้สกึ ที่แท้ จริงของตนให้ อีกฝ่ ายรับรู้ แสดงออกตรงกันข้ ามกับ
ความรู้ สึกที่แท้ จริ ง แสดงออกด้ วยการนิ่งเฉยไม่พูด เงียบงอน ไม่พอใจแต่ไม่แสดงอาการ
ไม่แสดงอารมณ์ ทํ าให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย ไม่สามารถรับรู้ ความคิด ความรู้ สึกหรื อปั ญหาที่
แท้ จ ริ ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่างคู่ข องตนได้ จ นก่อ เกิ ดการสะสมของปั ญ หาและความขัด แย้ ง
ระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“ส่ ว นใหญ่ ข องLily1เวลาน้อยใจปุ๊ บ Lily1จะ
เป็ นคนแบบไม่ ค่อยแสดงออก เหมื อนคนจะไม่ รู้จัก
เราเพราะเราไม่ ค่อยแสดงออก สมมติ เวลาน้อยใจ
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เวลาอยากให้Lily2ใส่ใจมากกว่านี ้ Lily1จะแสดงออก
อี กแบบ ที ่มนั จะดูแบบแกร่ งfineชั้นไม่แคร์ ไม่ ยอม
บอกอีกฝ่ ายตรงๆ” (Lily1)
ในคู่สมรส Rose การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร เป็ นการแสดงออกด้ วยการนิ่งเฉย
เมื่อมีการสื่อสารด้ วย การไม่พดู แต่แสดงท่าทางสีหน้ าความไม่พอใจ รวมไปถึงไม่สามารถ
ติดต่อสื่อสารหาได้ อีกฝ่ ายโทรหาจะไม่รับสาย ทําให้ คสู่ มรสอีกฝ่ าย ไม่พอใจจนทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“เค้าก็จะแบบเหมื อนแบบไม่รับโทรศัพท์ ไม่รับ
เลย โทรกี ่ครั้งก็ไม่รับ เป็ นสิ บๆครั้งก็แบบไม่รับ อะไร
อย่างเนี ๊ยะ จนเราแบบ ยิ่ งทํ าให้เราแบบเหมื อนกับ
โมโหมาก” (Rose1)
ในคู่ส มรส Sunflower ที่ มี ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และบริ บ ทของครอบครั ว เดิ ม ที่
แตกต่างกันมาก นัน่ คือ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร เป็ นการแสดงออกด้ วยการการหลีก
หนีปัญหาโดยการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร การเดินหนี การโทรไปไม่รับสายทําให้ คสู่ มรส
อีกฝ่ าย ไม่พอใจจนทําให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“มันมาจากที ่เค้าชอบเดิ นหนี ไปนัง่ อี กที นึง อัน
นี ้ทําให้โมโห โทรไปไม่ รับมันทํ าให้ยิ่ง เดื อด มันเป็ น
วิ ธีการที ม่ นั ไม่ได้ผล” (Sunflower 2)
ในคู่สมรส Peony การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร ฝ่ ายภรรยามักแสดงออกด้ วยการ
นิ่งเฉยทําบึ ้งตึง ไม่แสดงอาการ ไม่แสดงอารมณ์ ไม่แสดงความรู้สึก ไม่พดู ด้ วยงอนเงียบ
ใส่ เวลาที่เกิดความไม่พอใจ รวมไปถึงการที่ภรรยาไม่สามารถติดต่อหาอีกฝ่ ายได้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ไม่ รั บ สาย ไม่ ต อบข้ อ ความที่ ส่ ง ไป ส่ วนการสื่ อ สารด้ ว ยการไม่ สื่ อ สารของสามี ที่
เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งคือ การไม่แสดงความรู้ สึกที่แท้ จริ ง ไม่พอใจแต่ไม่แสดงออกแต่
ทดไว้ ในใจ ทําให้ ค่สู มรสเกิดความขัดแย้ งที่สะสมเอาไว้ เกิดความไม่พอใจจนทําให้ เกิ ด
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
”อย่างเวลาเค้าทํางาน อย่างปกติ เวลานอนเรา
จะนอนกัน เที ่ ย งคื น บางครั้ ง เค้ า งานเยอะ เค้ า จะ

106

ทํ างานของเค้าไป เวลานอนเราก็ ไม่ พ อใจ ไม่ ใช่ ไ ม่
พอใจแต่เหมื อนกับ ทําไมไม่นอน เหมื อนเด็ก โยนผ้า
ห่ม แต่ไม่ได้ไปบอกเค้าตรงๆ” (Peony2)
โดยสรุ ปการสื่ อสารด้ วยการไม่สื่ อสาร กล่าวคื อ เป็ น การไม่กระทํ าหรื อการไม่
แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ ของคูส่ มรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคน
้
เพื่อสื่อความหมาย
โดยเป็ นเป็ นการเงี ยบงอน ไม่แสดงออกสื่อสารความรู้ สึกที่แท้ จริ งของตนให้ อีกฝ่ ายรับรู้
แสดงออกตรงกันข้ ามกับความรู้สึกที่แท้ จริ ง ทําให้ คสู่ มรสอีกฝ่ าย ไม่สามารถรับรู้ความคิด
ความรู้สึกหรื อปั ญหาที่แท้ จริ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคูข่ องตนได้ จนก่อเกิดการสะสมของปั ญหา
และความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ ผ่านช่องทางคือ ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรส
ทัง้ 2 ฝ่ าย การไม่รับผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์ สื่อสารและ
เทคโนโลยีคือ การไม่ตอบหรื อส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ ายต่าง
เข้ าใจผิ ด จึง เป็ น การกระตุ้น ให้ คู่ส มรสต่า งฝ่ ายต่างรู้ สึก ไม่พ อใจ จนเกิ ดความขัดแย้ ง
ระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ ซึ่งวิธีการลดความขัดแย้ งที่ผ่านมา พบว่า คูส่ มรสมีการใช้ วิธีการ
สื่อสารในหลายรู ปแบบ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม และ โดยผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารด้ วยวิธีการต่างๆของคู่
สมรสที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก พบว่ามีรายละเอียดที่ตา่ งกัน เช่น คืนดีกนั เข้ าใจและยอมรับ
กันมากขึ ้น ไม่ทะเลาะกันรุ นแรงมากขึ ้น การให้ อภัยกัน ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส ใจเย็นขึ ้น และ มีความสุข
มากขึ ้น
4.2.3 การสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
สาเหตุที่สําคัญ ที่พบได้ ใน3คูส่ มรส ได้ แก่ คูส่ มรส Lily คูส่ มรส Rose และ คูส่ มรส
Peony ที่ มี ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล และบริ บ ทของครอบครั ว เดิ ม ความเป็ น ชายหญิ ง ที่ มี
ทัศ นคติ แ ละนิ สัย ที่ แ ตกต่ า งกั น โดยที่ ไ ม่ พ บการสื่ อ สารด้ ว ยความเห็ น ต่ า งในคู่ ส ม
Sunflowerเนื่องจาก ฝ่ ายภรรยามักเป็ นผู้ตามผู้สนับสนุน ไม่ค่อยได้ ตดั สินใจหรื อเป็ นผู้นํา
ความคิดเห็นใดๆ จึงทําให้ ทงคู
ั ้ ไ่ ม่คอ่ ยเกิดความขัดแย้ งด้ วยความเห็นต่าง
ทังนี
้ ้ลักษณะคําพูดหรื อข้ อความที่มาจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง ในคูส่ มรส
Lily คือ การสื่อสารพูดคุยเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน การ
ตีความผิดๆจากคําพูดของอีกฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของตัวเอง ใช้ คําพูดปกติโดย
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ไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสต่างฝ่ าย
ต่างรู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“มันเหมื อนว่าพูดแบบนี ้แปลว่าไรวะ ถ้าบ้าน
เราเหมื อนมัน ตี ค วามเป็ นแบบนี ้น ะ แต่ เ ค้าบอกว่ า
ไม่ ได้คิดอะไร การที ่เค้าพูดแบบนี ้คือ ไม่คิดอะไรเลย
แต่เราก็แบบการที ่คณ
ุ พูดแบบนี ้ต้องตี ความแบบนี ้ ก็
เริ่ มไม่พอใจแล้ว” (Lily1)
ในคู่สมรส Rose ลักษณะของการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างจะเป็ น การสื่อสาร
พูดคุยด้ วยความเข้ าใจเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน มีเจตคติ
ต่อเรื่ องบางอย่างไม่ตรงกัน เช่นบทบาทความเป็ นภรรยา บทบาทความเป็ นแม่ ต่างฝ่ าย
ต่างคิดในมุมของตัวเอง ซึง่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ าย
ต่างรู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“ก็ ทะเลาะก็ จะแปลกไป คื อแต่ ก่อนก็ จ ะเป็ น
ทะเลาะแบบไร้สาระมากๆ แต่เดี ๋ยวนี ้ก็จะเป็ น Rose1
ก็ยงั มี ไร้ สาระอยู่เรื ่ องเดี ยว แต่ก็คือแบบเรื ่ องอื ่นก็จะ
แบบ ส่วนมากก็จะเป็ นเรื ่ องเนี ๊ยะ เรื ่ องความคิ ดเห็น
ไม่ตรงกัน” (Rose1)
ในคูส่ มรส Peony ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคล ความเป็ นเพศชายเพศหญิงที่แตกต่าง
กันมาก และบริ บทของครอบครัวเดิมแตกต่างกัน ทําให้ พบการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
คือ การสื่อสารพูดคุยด้ วยความเข้ าใจเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็น มีทศั นคติความคิด
ความเข้ าใจไม่ตรงกัน การตีความผิดๆจากคําพูดของอีกฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของ
ตัวเอง ซึง่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้สึกไม่พอใจ
จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
“บางครั้งก็ จ ะมี ความคิ ดเห็น ไม่ ตรงกัน และ
ตึ ง ๆกั น บ้ า งแต่ ไ ม่ ไ ด้ มี อ ะไรที ่ แ ตกต่ า ง กั น ถึ ง ขั้ น
รุนแรง” (Peony2)
โดยสรุ ปการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคน
หนึ่ ง หรื อ ทัง้ สองคน ผ่ า นการใช้ ถ้ อยคํ า ที่ ส ะท้ อ นความคิ ด ของตนเอง การพูด แสดงความคิ ด เห็ น
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ความรู้ สึกไปยังคูส่ มรส ที่พดู คุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน การตีความ
ผิดๆจากคําพูดของอีกฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทางคือ
การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่อง
ทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ าย
ต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรส
ขึ ้นมาได้ ซึ่งวิธีการลดความขัดแย้ งที่ผ่านมา พบว่า คูส่ มรสมีการใช้ วิธีการสื่อสารในหลายรูปแบบ ได้ แก่
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม การสื่อสารด้ วย
ความเงียบ และการสื่อสารด้ วยการฟั ง โดยผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารด้ วยวิธีการต่างๆของคูส่ มรสที่เป็ น
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก พบว่ามีรายละเอียดที่ตา่ งกัน เช่น คืนดีกนั เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น ไม่ทะเลาะกัน
รุนแรงมากขึ ้น การให้ อภัยกัน ความถี่ ในการทะเลาะกันน้ อยลง รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส รู้ วิธีการ
ประคับประคองชีวิตสมรส ใจเย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น
4.2.4 การสื่อสารด้ วยอารมณ์
สาเหตุที่สําคัญ ที่ พบได้ ใน 3 คู่ส มรสได้ แก่ค่สู มรส Lily คู่สมรส Rose และ คู่สมรส
Sunflower โดยไม่พ บใน คู่ส มรสPeony เพราะทัง้ คู่เ ป็ น คนค่อนข้ างใจเย็ น มี เ หตุผ ล ไม่ค่อยใช้
อารมณ์ เก็บความรู้สกึ เก่ง จึงไม่เกิดสาเหตุที่เกี่ยวข้ องกับความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
โดยในคูส่ มรส Lily ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลค่อนข้ างเชื่อมัน่ ใจในตัวเองสูง มีทิฐิและความ
อยากเอาชนะทังคู
้ ่ จึงทําให้ เกิดการสื่อสารด้ วยอารมณ์ ที่มีการแสดงออกในเรื่ องของการส่งสาร
ระหว่างกัน แบบมีอารมณ์ ร่วมด้ วย ส่วนใหญ่มกั เป็ นอารมณ์ โกรธ อารมณ์โมโห ตะโกน โวยวาย
พูดจาเสียงดัง ท่าทางเกรี ย้ วกราด ของทังสองฝ่
้
ายที่จะปะทะรุนแรง ทะเลาะโต้ เถียงกันอย่างรุนแรง
ด้ วยอารมณ์
“คุยกันด้วยทัง้ เหตุผลและอารมณ์ ส่วนใหญ่
จะเป็ นอารมณ์ ก่อ นจนเหนื ่ อย รู้ สึ กว่ า โอ้ย เหนื ่ อ ย
ตะเบ็งตะโกนกันจนสุดจนเจ็บคอ” (Lily1)
เช่นเดียวกันกับในคู่สมรส Rose ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลใจร้ อน พูดตรงๆแรงๆโผงผาง มี
ลักษณะกล้ าได้ กล้ าเสี ย แม้ ว่าภรรยาจะอายุน้อยกว่าแต่ก็เป็ นคนอารมณ์รุนแรงเช่นเดียวกันกับ
สามี จึงพบการสื่อสารด้ วยอารมณ์ ที่มีการแสดงออกในเรื่ องของการส่งสารระหว่างกัน แบบมี
อารมณ์ ร่ วมด้ ว ย ส่วนใหญ่ มักเป็ น อารมณ์ โกรธ อารมณ์ โมโห ตะโกน โวยวาย พูดจาเสี ยงดัง
ท่าทางเกรี ย้ วกราด ของทังสองฝ่
้
ายที่จะปะทะรุนแรง ทะเลาะโต้ เถียงกันอย่างรุนแรงด้ วยอารมณ์
โดยสามารถทะเลาะกันรุนแรงต่อหน้ าลูกได้
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“คือเหมื อนกับว่าแบบคนอื ่นเค้ามาเห็นว่าเราทะเลาะกัน
แรง หรื อRose2พูดแรงใส่ Rose1 หรื อบางคํ าคนอื ่นฟังอาจจะ
ตกใจมาก” (Rose1)
ในคู่สมรส Sunflower ที่ มีลักษณะส่วนบุคคล และบริ บทของครอบครัวเดิมแตกต่างกัน
มาก โดยสามีเป็ นคนอารมณ์รุนแรงและใจร้ อนมาก มีความมัน่ ใจในตนเองสูง จึงเป็ นสาเหตุที่ทํา
ให้ เ กิ ดความขัดแย้ งขึน้ ได้ ซึ่งภรรยาเองก็จะโต้ เถี ยงกลับเหมือนกัน โดยพบว่าการสื่อสารด้ วย
อารมณ์ ที่มีการแสดงออกในเรื่ องของการส่งสารระหว่างกัน แบบมีอารมณ์ร่วมด้ วย ส่วนใหญ่มกั
เป็ นอารมณ์โกรธ อารมณ์โมโห ตะโกน โวยวาย พูดจาเสียงดัง ท่าทางเกรี ย้ วกราว ของทังสองฝ่
้
าย
ที่จะปะทะรุนแรง ทะเลาะโต้ เถียงกันอย่างรุนแรงด้ วยอารมณ์
“ความที ่เ ราอยากจะเอาชนะเค้ า บางครั้ ง ก็
เป็ นเหมื อนกันที ่อยากให้เค้าระเบิ ด อยากให้ตายกัน
ฆ่ ากัน ไปเลยบ้างก็ มี ก็ เป็ น ชอบจี ้ เค้า บางครั้ งเค้า
เกิ นไป ก็ท้าเค้า แต่เค้าจะมี สติ นะ แต่เราจะเป็ นคน
หลุดเองชะมากกว่า เวลาเถี ยงกันหนักก็ตายเป็ นไป
ข้ า ง นึ ง เ อ า ปื น ม า ยิ ง กั น ใ ห้ ต า ย ไ ป ข้ า ง นึ ง ”
(Sunflower1)
โดยสรุ ปการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกของคู่ส มรสคนใดคนหนึ่ง
หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้ ถ้อยคําและท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์โกรธโมโหร่ วมด้ วย ด้ วยการทะเลาะ
โต้ เถียงกันอย่างรุ นแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทังสองฝ่
้
าย ด้ วยการตะโกน โวยวาย พูดจาเสียงดัง และการใช้
ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์รุนแรงของทังสองฝ่
้
าย ด้ วยการมีสีหน้ าท่าทางเกรี ย้ วกราดของทังสองฝ่
้
ายที่
จะปะทะรุนแรงด้ วยอารมณ์ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้
วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์ การใช้ วิธีการแสดงออก ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งเมื่อต่างฝ่ ายต่างมี
อารมณ์ รุนแรง จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรส
ขึ ้นมาได้ ซึ่งวิธีการลดความขัดแย้ งที่ผ่านมา พบว่า คู่สมรสมีการใช้ วิธีการสื่อสารในหลายรู ปแบบ ได้ แก่
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยความเงียบ การสื่อสารด้ วยการ
ปลดปล่อยอารมณ์ และการสื่อสารด้ วยการฟั ง โดยผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารด้ วยวิธีการต่างๆของคูส่ มรส
ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก พบว่ามีรายละเอียดที่ตา่ งกัน เช่น คืนดีกนั เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น ไม่ทะเลาะ
กันรุ นแรงมากขึ ้น การให้ อภัยกัน ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง รู้สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส รู้วิธีการ
ประคับประคองชีวิตสมรส ใจเย็นขึ ้น เปิ ดใจพูดมากขึ ้น และที่น่าสนใจวิธีการสื่อสารด้ วยการปลดปล่อย
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อารมณ์นนั ้ สามารถลดความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์เพียงอย่างเดียว และได้ ผลที่แตกต่าง
จากผลอื่นๆ คือ การปรับความเข้ าใจกัน และ ได้ แนวทางแก้ ไขปัญหา
4.3 การสังเคราะห์ รูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในการทําความเข้ าใจการสื่ อสารที่ ลดความขัดแย้ งในชี วิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ ใช้ การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key-informants) ได้ แก่ คูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย ที่ผา่ นเกณฑ์การคัดเลือก ซึง่ จากผลจากการทําความเข้ าใจนัน้ ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถทําการสังเคราะห์
รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย โดยในแต่ละรูปแบบ ประกอบไป
ด้ วย สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง และผลที่เกิดขึ ้น ผลปรากฏ
ว่ามี 4 รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ซึ่งในแต่ละรูปแบบ ผู้วิจยั
แบ่งตามวิธีการลดความขัดแย้ ง ได้ แก่ 1) รู ปแบบการสื่อสารแบบพูดสร้ างรัก 2) รู ปแบบการสื่อสารแบบทํา
เพื่อเรา 3) รูปแบบการสื่อสารแบบเงียบจึงดี 4) รูปแบบการสื่อสารแบบฟั งด้ วยใจ
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ขอนําเสนอผลของการสังเคราะห์รูปแบบ ดังนี ้
1. ตารางแสดงสาเหตุ วิธีการ และผลที่เกิดขึ ้น แยกตามผู้ให้ ข้อมูลเป็ นรายคู่
2. ตารางสรุปสาเหตุ วิธีการและผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3. ตารางสรุปการสังเคราะห์รูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
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ตาราง 10 สรุป สาเหตุ วิธีการ และผลที่เกิดขึ ้น แยกตามผู้ให้ ข้อมูลเป็ นรายคู่
คู่สมรส
สาเหตุ
วิธีการลด
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คู่สมรส

สาเหตุ
วิธีการลด
ผล
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สาเหตุ

วิธีการ

ผลที่เกิดขึ ้น

1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก

1.คืนดีกนั

2.การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

2.การสื่อสารด้ วยการกระทํา

2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น

3.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

3.การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น

4.การสื่อสารด้ วยอารมณ์

4.การสื่อสารด้ วยความเงียบ

4. การให้ อภัยกัน

5.การสื่อสารด้ วยการปลดปล่อย 5.ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
อารมณ์

6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
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6.การสื่อสารด้ วยการฟั ง

7.รู้ วิ ธี ก ารประคั บ ประคองชี วิ ต
สมรส
8.ใจเย็นขึ ้น
9.เปิ ดใจพูดมากขึ ้น
10.รู้สกึ ดีที่มีคนรับฟั ง
11.มีความสุขมากขึ ้น
12.ปรับความเข้ าใจกัน
13.ได้ แนวทางในการแก้ ไขปัญหา

ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลจากตาราง 10 สรุ ป สาเหตุ วิธีการ และผลที่เกิดขึ ้น แยกตามผู้ให้ ข้อมูลเป็ น
รายคู่ มาสรุปสาเหตุ วิธีการ และผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 11 ตารางสรุปสาเหตุ วิธีการและผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุ
วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
ผลที่เกิดขึน้
การสื่ อสารด้ วยคําพูด การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
1.คืนดีกนั
เชิงลบ
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
4. การให้ อภัยกัน
การสื่อสารด้ วยการกระทํา
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
5.ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิต
การสื่อสารด้ วยความเงียบ
1.คืนดีกนั
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
การสื่อสารด้ วยการฟั ง
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
8.ใจเย็นขึ ้น
9.เปิ ดใจพูดมากขึ ้น
การสื่อสารด้ วยการไม่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก

1.คืนดีกนั
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สาเหตุ

วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง

สื่อสาร

การสื่อสารด้ วยการกระทํา

การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

การสื่อสารด้ วย
ความเห็นต่าง

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก

การสื่อสารด้ วยการกระทํา

การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

การสื่อสารด้ วยความเงียบ

ผลที่เกิดขึน้
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
4. การให้ อภัยกัน
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
8.ใจเย็นขึ ้น
11.มีความสุขมากขึ ้น
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
5.ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
4. การให้ อภัยกัน
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
5.ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
1.คืนดีกนั
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
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สาเหตุ

การสื่อสารด้ วย
อารมณ์

วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง

ผลที่เกิดขึน้

8.ใจเย็นขึ ้น
การสื่อสารด้ วยการฟั ง
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
8.ใจเย็นขึ ้น
9.เปิ ดใจพูดมากขึ ้น
10.รู้สกึ ดีที่มีคนรับฟั ง
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
4. การให้ อภัยกัน
การสื่อสารด้ วยการกระทํา
1.คืนดีกนั
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
5.ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
7.รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
การสื่อสารด้ วยความเงียบ
1.คืนดีกนั
3.ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
8.ใจเย็นขึ ้น
การสื่อสารด้ วยการปลดปล่อยอารมณ์ 1.คืนดีกนั
12.ปรับความเข้ าใจกัน
13.ได้ แนวทางในการแก้ ไขปัญหา
การสื่อสารด้ วยการฟั ง
2.เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
6.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส
8.ใจเย็นขึ ้น
9.เปิ ดใจพูดมากขึ ้น

จากตาราง 11 จะเห็นได้ ว่าวิธีการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ ง มีทงหมด
ั้
6 วิธีการที่สามารถลด
ความขัดแย้ งที่ มาจากสาเหตุของการสื่ อสาร 4 สาเหตุ โดยผลที่เกิ ดขึน้ มีทงั ้ ที่เ หมือนและต่างกัน เมื่ อ
พิจารณาแล้ วพบว่า สามารถจัดระดับของผลที่เกิดขึ ้นเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ 1.ระดับความรู้ คือ การรู้วิธีการ
ประคับประคองชีวิตสมรส และ การได้ แนวทางในการแก้ ไขปั ญหา 2.ระดับความรู้ สึก คือ การเข้ าใจและ
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ยอมรับกันมากขึ ้น ความรู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส ความรู้สึกดีที่มีคนรับฟั ง และ การมีความสุขมาก
ขึ ้น และ 3.ระดับพฤติกรรม คือ การคืนดีกนั การไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น การให้ อภัยกัน ความถี่ในการ
ทะเลาะกันน้ อยลง ใจเย็นขึ ้น เปิ ดใจพูดมากขึ ้น และ ปรับความเข้ าใจกัน
ทังนี
้ ้เมื่อผู้วิจยั ได้ ทําการสังเคราะห์วิธีการที่ช่วยลดความขัดแย้ ง ที่มาจากสาเหตุตา่ งๆ ดังตาราง
11 ตารางสรุปสาเหตุ วิธีการและผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
ก็สามารถสรุปเป็ นรูปแบบของการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง ได้ 4 รูปแบบ ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 12 สรุปการสังเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
ความขัดแย้ ง
ขัดแย้ ง
สาเหตุ
1.รู ปแบบการสื่อสารแบบพูด การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
สร้ างรัก

ระดับความรู้
-

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
• เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
ค อ ง ชี วิ ต
กั น รุ น แ ร ง
• มีความสุขมากขึ ้น
สมรส
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน
• ใจเย็นขึ ้น

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

-

• เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ

ระดับความรู้

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก

ระดับพฤติกรรม
• ไม่ ท ะ เลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

• เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน

2.รู ปแบบการสื่อสารแบบทํ า การสื่อสารด้ วยการกระทํา
เพื่อเรา

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั

119

รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ ง

3.รู ปแบบการสื่ อ สารแบบ การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
เงียบจึงดี
(รู ป แบบผสมผสานระหว่ า ง
การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ สาม
และการสื่ อ สารด้ วยความ
เงียบ)

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก
กันมากขึ ้น

ระดับความรู้
ระดับพฤติกรรม
ประคับประ
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ ง

การสื่อสารด้ วยความเงียบ

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

-

-

• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• ใจเย็นขึ ้น

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

-

• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• ใจเย็นขึ ้น
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ความขัดแย้ ง
ขัดแย้ ง
4.รู ปแบบการสื่ อสารแบบฟั ง การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
ด้ วยใจ
(รู ป แบบผสมผสานระหว่ า ง
การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ สาม
และการสื่อสารด้ วยการฟั ง)

การสื่อสารผ่านการฟั ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู้ วิ ธี ก า ร • เข้ าใจและยอมรับ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต • รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
• เข้ าใจและยอมรับ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด
มากขึ ้น
• รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
ต่อคูส่ มรส
• เข้ าใจและยอมรับ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู้สกึ ดีที่มีคนรับฟั ง

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

มากขึ ้น

•เข้ า ใจและยอมรั บ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารที่ลดความ
ขัดแย้ ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ

ระดับความรู้

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
มากขึ ้น
•รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
ต่อคูส่ มรส
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จากตารางที่12 สามารถสรุ ปรู ปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่
วาย ที่ประกอบด้ วยสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย วิธีการ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย และผลที่เกิดขึ ้น โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
รูปแบบดังต่อไปนี ้
1. รู ปแบบการสื่อสารแบบพูดสร้ างรั ก
เป็ นรู ปแบบที่ มีการนํ าการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง บวกอันได้ แก่ การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่ง
สัญ ลัก ษณ์ ใ ดๆ เพื่ อ สื่ อ ความหมาย ในเชิ ง วัจ นภาษา ที่ สื่ อ สารด้ ว ยการพู ด คุย โดยใช้ คํ า พู ด ที่ ดี แ ละ
สร้ างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ กับผู้ที่เราสื่อสารด้ วย คําพูดด้ านดีต่างๆไม่ว่าจะ
เป็ น การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล การใช้ คําว่าขอโทษ การพูดง้ อขอคืนดี การถามความคิดเห็นความรู้สึก
ของอีกฝ่ าย การเล่าเรื่ องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน การบอกความรู้ สึกดีๆต่อกัน และ การพูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน โดยผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่าน
โทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วย
โทรศัพท์มือถื อ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ ที่เป็ นลักษณะเด่นของเจนเนอเรชัน่ วาย มาช่วยในการลด
สาเหตุของความขัดแย้ งที่ มาจากการสื่อสารครบทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การ
สื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร 3.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 4.การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดใน
สามระดับได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกัน
มากขึ ้น และ มีความสุขมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น ใจเย็นขึ ้น และ
การให้ อภัยกัน)
ในส่วนของรู ปแบบการสื่อสารแบบพูดสร้ างรักนี ้ เป็ นการนําวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกมา
เป็ นวิธีการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ งที่มาจาก 4 สาเหตุที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น โดยผู้วิจยั ขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี ้
1.1 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
1.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
1.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
1.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
1.2 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร
1.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
1.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
1.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
1.3 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
1.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
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1.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
1.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
1.4 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
1.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
1.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
1.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.1 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
1.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อ
ทังสองฝ่
้
าย ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การ
ใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ
การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ คือ การใช้
ถ้ อยคําตําหนิ การใช้ คําพูดแรงๆ การพูดจาไม่เข้ าหู พูดประชดประชัน จิกกัด พูดจาทําร้ าย
จิตใจ ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย รู้ สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคู่
สมรสขึ ้นมาได้
การใช้ ถ้อยคําตําหนิ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบที่ทําให้ อีกฝ่ ายรู้สกึ ไม่ดี ต่อคูส่ มรส ที่กล่าวหาว่าทําในสิ่งที่
ไม่ถกู ต้ องไม่ได้ ดงั่ ใจ ต่อว่าถึงความผิดความไม่ดีของอีกฝ่ าย
“ก็จะว่าเค้าเลย แบบโอ้ยบอกกี ่ทีแล้วใช่มยั้ ว่า
ยกโถส้ ว ม แค่ นี้ มั น ยากตรงไหน ทํ า ไม่ ไ ด้ ส ัก ที ”
(Lily1)
การใช้ คาํ พูดแรงๆ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการ ใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการด่าเสียๆหายๆ การต่อว่าอีกฝ่ ายแรงๆด้ วยคํา
ด่าถ้ อยคําไม่สภุ าพต่างๆ
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“เราด่าเค้าแรงมาก เราด่าเค้าเสี ยๆหายๆ แล้ว
ก็ไม่ ได้เป็ นเรื ่ องจริ ง คื อเหมื อนด้วยความโกรธอะไร
อย่างนี ”้ (Rose1)
การพูดจาไม่ เข้ าหู
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจากวนอีกฝ่ าย พูดห้ วนๆด้ วยนํ ้าเสียงไม่ดี
พูดในสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่อยากได้ ยิน
“เราเป็ นคนที ่ไม่ ค่อยพูดเข้าหูคน เป็ นคนแบบ
ว่ า ถ้าของขึ้ น ไม่ ม องหน้าใคร ไม่ ว่าจะเป็ นใคร ไม่
สนใจใคร ภรรยาก็โดน ใจร้อนมาก” (Rose2)
พูดประชดประชัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจิกกัด เสียดสีอีกฝ่ ายด้ วยคําพูดต่างๆ
“เพิ่ งทะเลาะกันวันก่อน เหมื อนแบบไม่ อยาก
อยู่ก็ไปเลย พูดแบบนีใ้ ช่ป่ะ ตามอารมณ์ เค้า เค้าก็จะ
เป็ นอารมณ์ประชดอย่างนี”้ (Rose1)
พูดจาทําร้ ายจิตใจ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจาขวานผ่าซาก ไม่ถนอมนํ ้าใจคนฟั ง ใช้
คําพูดที่คนฟั ง ฟั งแล้ วรู้สกึ เสียใจ รู้สกึ น้ อยอกน้ อยใจ
“เค้าเป็ นคนที ่พูดได้เ จ็ บใจเสี ยใจ ใจดํ า โดด
คอนโดเลยก็ได้ เราแย่ขนาดนัน้ เลยเหรอ ในเวลาเค้า
ของขึ้น” (Sunflower1)
1.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงลบนัน้ เป็ นวิธีการสื่ อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อ
ข้ อความที่ทําให้ ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบลดลง ด้ วยการแสดงออก
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ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยใช้ คําพูดที่ดีและ
สร้ างสรรค์ ซึง่ ได้ แก่ การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล การขอโทษ และ การพูดง้ อขอคืนดี
การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล
การพูดคุยปรับความเข้ าใจด้ วยเหตุผล พูดความรู้ สึกของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยเหตุและผลโดยไม่ใช้ อารมณ์ เป็ นใหญ่ การพูด
รู้สกึ นึกคิดพูดความจริ งต่อกันด้ วยเหตุและผล เป็ นการพูดให้ ตา่ งฝ่ ายต่าง
ได้ คิดทําความเข้ าใจในหลักการและเหตุผลของกันและกันทังด้
้ วยคําพูด
ต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่
เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“ขณะเดี ยวกันบางเรื ่ องเราก็ มีเหตุผลของเรา
อะไรประมาณนี ้ เราก็ จ ะพยายามอธิ บายให้ เ ค้ า
เข้าใจในเหตุผลของเรา เวลาที ่เค้าต่อว่าอะไรที ่เค้า
พูดใส่ๆเรามาก่อน” (Rose1)
การขอโทษ
การพูดคําว่าขอโทษกับอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดขอโทษทันที
เมื่ อเกิ ดปั ญหา ด้ วยคําพูดต่อหน้ าและการโทรศัพท์ไปพูดขอโทษ หรื อ
อาจใช้ คําว่าขอโทษ ด้ วยการส่งข้ อความขอโทษอีกฝ่ าย ผ่านการเขียนคํา
ขอโทษในจดหมายในการ์ ด รวมไปถึ ง การส่ ง ข้ อความขอโทษผ่ า น
โทรศัพท์ซงึ่ เป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่ วายใช้ กนั มาก
“เค้าเป็ นคนที ่พูดได้เ จ็ บใจเสี ยใจ ใจดํ า โดด
คอนโดเลยก็ได้ เราแย่ขนาดนัน้ เลยเหรอ ในเวลาเค้า
ของขึ้น พอเค้าขับรถออกไปเค้าจะนึกได้ แล้วก็โทร
มาพูดขอโทษ ไม่ ก็ทําเป็ นส่งสติ กเกอร์ ตลกๆมา ส่ง
Lineมาง้อ เราก็หายน้อยใจ” (Sunflower1)
การพูดง้ อขอคืนดี
การพูดคุยกับอีกฝ่ ายก่อนด้ วยการพูดง้ อ พูดสิ่งที่ทําให้ อีกฝ่ าย
พึงพอใจ เพื่อให้ อารมณ์หรื อความรู้ สึกของอีกฝ่ ายดีขึ ้นให้ อีกฝ่ ายใจเย็น
ลง พูดจายอมอีกฝ่ าย ซึ่งทังหมดมี
้
ทงการพู
ั้
ดต่อหน้ า การโทรศัพท์มาพูด
ง้ อ รวมไปถึงการส่งข้ อความพูดง้ อผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่
วายใช้ กนั มาก
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“Sunflower2 ก็ จ ะส่ ง ไลน์ ม าง้อ แป๊ ปเดี ย วก็
หายแล้ว หลายครั้ ง มากเค้าออกไปทํ างานเราก็ อยู่
ห้องร้ องไห้คิ ดไปเรื ่ อ ย นู่ นนี ้น ั้น หาทางเช่ าคอนโด
ต้องเก็บของนู่นนีน้ นั้ ต้องเช่ารถมาขนของ เสร็ จสรรพ
เรี ยบร้ อยไม่โมโน คิ ดจริ งจังมากพอเค้าส่งไลน์ มาง้อ
เค้ า ง้ อ ทุ ก ที เวลาที ่ เ ค้ า รู้ ว่ า พู ด ให้ เ ราเสี ยใจ”
(Sunflower 1)
1.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง บวก มาเป็ นวิ ธี การ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ นัน้ พบผลที่เกิดขึ ้นในสองระดับ
ได้ แก่ ระดับความรู้สกึ (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกัน
รุนแรงมากขึ ้น และ การให้ อภัยกัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ตอนที ่ท ะเลาะกัน ด่าเค้าคิ ดว่าตัวเองถูกนะ
พอเค้ า พู ด มาปุ๊ ป เราก็ อ๋ อ จริ งของเค้ า นะเข้ า ใจ
ความรู้สึกเค้ามากขึ้น” (Sunflower1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยกลับมาพูดคุย
กันเหมื อนเดิม ไม่พูดถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหาย
โกรธกัน
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“คื อขอโทษ ถ้าผิ ดจริ งก็ พร้ อมอยู่แล้ว เป็ นคน
พูดขอโทษแต่สดุ จริ งๆ ไม่สดุ จริ งๆไม่ขอโทษและต้อง
แน่ใจว่าตัวเองต้องผิ ด เราเย็นและนั่งนึ กแล้วคิ ดว่ า
เราผิ ดเราจะขอโทษ แม้ว่าเมื ่อกี ้ ภรรยาจะพูดจาไม่ดี
ใส่มา แล้วเค้าก็จะหายโกรธดีกนั จบ” (Rose2)
ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี ก ารสื่ อสารด้ วยคํ าพูด เชิ ง บวก โดยไม่ทํ า ให้ คู่
สมรสทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“เวลาเค้ า พู ด ประชดมา เราก็ พ ยายามใช้
เหตุผลคุยกับเค้า ไม่ก็ยอมเงี ยบๆไป อย่าไปยิ่ งต่อล้อ
ต่อเถียงมันจะไม่ทะเลาะกันหนักขึ้น” (Peony2)
การให้ อภัยกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการพูดยกโทษ
ให้ อภัย แล้ วหันหน้ ามาคุยกันด้ วยความรู้สึกให้ อภัยอีกฝ่ าย ไม่ติดใจเรื่ อง
ที่ไม่พอใจ จากการที่โดนอีกฝ่ ายใช้ คําพูดเชิงลบ
“ก็ยกโทษให้เค้าบอกว่าคราวหลังถ้าไม่ อยาก
ให้จู้จี้ขี้บ่น ก็ อย่าทํ าอี ก เค้าก็เงี ยบไปคิ ดแล้วเดิ นมา
ขอโทษบอกว่าจะไม่ทําแล้ว” (Rose1)
1.2 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่ ส่ ือสาร
1.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร เป็ นการไม่กระทําหรื อการไม่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ ของคู่สมรสคนใดคน
หนึ่ง หรื อทังสองคน
้
เพื่อสื่อความหมาย กล่าวคือ เป็ นการเงี ยบงอนไม่พูด ไม่แสดงออก
ความรู้สึกที่แท้ จริ งของตนให้ อีกฝ่ ายรับรู้ แสดงออกตรงกันข้ ามกับความรู้สึกที่แท้ จริ ง ทํา
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ให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายไม่สามารถรับรู้ความคิด ความรู้สึกหรื อปั ญหาที่แท้ จริ งที่เกิดขึ ้นระหว่าง
คูข่ องตนได้ จนก่อเกิดการสะสมของปั ญหาและความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ ผ่าน
ช่องทางคือ ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่าน
อุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การไม่รับผ่านโทรศัพท์ การไม่ตอบหรื อส่งข้ อความผ่าน
Line ด้ วยโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเงียบงอนไม่ พูด
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่คสู่ มรสไม่พดู คุยกัน แสดงออกด้ วยการนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ หรื อมี
ท่าทางบึ ้งตึงใส่กนั เพราะมีความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ดี รู้สึกโกรธ รู้สึกน้ อยใจ ที่
ล้ วนเป็ นความรุ้สกึ เชิงลบที่บนั่ ทอนความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ ข้างในทังสิ
้ ้น
“ปกติ เ ค้า จะเป็ นคนออกความคิ ดเห็ น กับทุก
เรื ่ อง อะไรก็ตามที ่อยู่ดีเงี ยบคื อเค้าไม่ พอใจเราก็ รู้ว่า
ต้องเข้าไปถามไปพูดขอโทษบ่อยๆให้เค้าหายโกรธ”
(Peony2)
ไม่ แสดงออกสื่อสารความรู้ สึกที่แท้ จริงของตนให้ อีกฝ่ ายรับรู้
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้ เพราะ คู่
สมรสมีความรู้สกึ หรื อความคิดอะไรบางอย่าง เก็บไว้ อยู่คนเดียวซ่อนเอาไว้ ไม้ ได้ บอกไม่ได้
แสดงออกอีกฝ่ ายไปตรงๆว่าตัวเองคิดหรื อรุ้สกึ อย่างไรแท้ ที่จริงแล้ ว
“เราเชื ่อว่าบางทีเค้าทดไว้ในใจ คื อเราเคยบอก
บางที ที่เ ราเคยคุยว่ า กลัวว่ าถึ ง จุ ดนึ ง เค้าจะระเบิ ด
ออกมาที เดี ยว ในสิ่ งที ่เค้าไม่พอใจไม่ ว่าอะไรก็ ตาม
เค้าไม่ พูดออกมา ทํ าให้เราต้องคอยถามว่าเค้าเป็ น
อะไรรู้สึกอย่างไร” (Peony1)
แสดงออกตรงกันข้ ามกับความรู้สึกที่แท้ จริง
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้ เพราะคุ่
สมรสแสดงออกทางคําพูดหรื อท่าทางที่ตรงกันข้ ามกับความรุ้ สึกที่ตวั เองคิดอยู่ รู้ สึกอยู่
หรื อเป็ น อยู่ จนทํ าให้ อีกฝ่ ายไม่ส ามารถรั บรู้ ถึงความรุ้ สึกความคิดที่แท้ จริ งได้ และอาจ
เข้ าใจผิดเพี ้ยนไปเพราะเข้ าใจตามสิ่งที่อีกฝ่ ายสื่อสารออกมา
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“ส่ ว นใหญ่ ของLily1เวลาน้อ ยใจปุ๊ บ Lily1จะ
เป็ นคนแบบไม่ ค่อยแสดงออก เหมื อนคนจะไม่ รู้จัก
เราเพราะเราไม่ ค่อยแสดงออก สมมติ เวลาน้อยใจ
เวลาอยากให้Lily2ใส่ใจมากกว่านี ้ Lily1จะแสดงออก
อี กแบบ ที ่มนั จะดูแบบแกร่ งfineชัน้ ไม่แคร์ เค้าก็จะ
พยายามมาขอโทษให้เราให้อภัยเค้า” (Lily1)
1.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอัน
เนื่ อ งมาจากสาเหตุ การสื่ อ สารด้ ว ยการไม่ สื่ อ สารนั น้ เป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่
แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อข้ อความที่ทําให้ ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่
สื่อสารลดลง ด้ วยการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยใช้ คําพูดที่ดีและสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ แก่ การพูดคุยกันด้ วย
เหตุและผล การขอโทษ การพูดง้ อขอคืนดี การถามความคิดเห็นความรู้สึกของอีก
ฝ่ าย การเล่าเรื่ องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน การบอกความรู้ สึกดีๆต่อกัน และ
การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน
การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล
การพูดคุยปรับความเข้ าใจด้ วยเหตุผล พูดความรู้ สึกของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยเหตุและผลโดยไม่ใช้ อารมณ์ เป็ นใหญ่ การพูด
รู้สกึ นึกคิดพูดความจริงต่อกันด้ วยเหตุและผล เป็ นการพูดให้ ตา่ งฝ่ ายต่าง
ได้ คิดทําความเข้ าใจในหลักการและเหตุผลของกันและกันทังด้
้ วยคําพูด
ต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่
เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“เวลาไม่คยุ กันนานๆ บางที เป็ นวันกว่าจะหาย
โกรธ สมมุติว่าทะเลาะกัน นะ แล้วถ้าเค้ามาคุยกัน
ตรงๆบอกเหตุผ ลตัวเอง คื อหายเลยตั้ง แต่ ตอนพูด
เคลี ยร์ เสร็ จ คื อจบ” (Lily2)
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การขอโทษ
การพูดคําว่าขอโทษกับอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดขอโทษทันที
เมื่ อเกิ ดปั ญหา ด้ วยคําพูดต่อหน้ าและการโทรศัพท์ไปพูดขอโทษ หรื อ
อาจใช้ คําว่าขอโทษ ด้ วยการส่งข้ อความขอโทษอีกฝ่ าย ผ่านการเขียนคํา
ขอโทษในจดหมายในการ์ ด รวมไปถึ ง การส่ ง ข้ อความขอโทษผ่ า น
โทรศัพท์ซงึ่ เป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่ วายใช้ กนั มาก
“อย่างเราผิ ดเราขอโทษ ยอมรับผิ ดมี เหตุผล
จากใจจริ งนะ Sunflower2จะรู้ หมด ฉลาดมากว่าที ่
พู ด มาคื อ พู ด จริ งหรื อแกล้ ง แประชด เค้ า จะรู้ จั ก
นํ้ าเสี ยงเรา เค้าเหมื อนคนแก่ เหมื อนพ่อ พอเราขอ
โทษกอดเค้ า ก็ หายทั้ ง ๆที ่ ไ ม่ คุ ย กั น มาทั้ ง คื น”
(Sunflower1)
การพูดง้ อขอคืนดี
การพูดคุยกับอีกฝ่ ายก่อนด้ วยการพูดง้ อ พูดสิ่งที่ทําให้ อีกฝ่ าย
พึงพอใจ เพื่อให้ อารมณ์หรื อความรู้ สึกของอีกฝ่ ายดีขึ ้นให้ อีกฝ่ ายใจเย็น
ลง พูดจายอมอีกฝ่ าย ซึ่งทังหมดมี
้
ทงการพู
ั้
ดต่อหน้ า การโทรศัพท์มาพูด
ง้ อ รวมไปถึงการส่งข้ อความพูดง้ อผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่
วายใช้ กนั มาก
“หลายครั้งที ่สามี รู้ว่าเราไม่คุยด้วยเพราะงอน
ไม่ก็ทําเป็ นไม่งอนแต่จริ งๆนี ่งอน เค้าก็จะส่งไลน์ มา
ง้อส่งอะไรตลกมาให้ดูให้อ่าน เราหายง่ายแป๊ ปเดี ยว
ก็หายแล้ว” (Sunflower 1)
การถามความคิดเห็นความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
การพูดประโยคคําถาม เพื่อถามอีกฝ่ ายของคู่สมรสว่าคิดเห็ น
อย่างไร มีความรู้ สึกอย่างไรด้ วยใจจริ ง เพื่อให้ ได้ รับคําตอบที่นํามาซึ่ง
ความเข้ าใจความคิดความรู้ สึกของอี กฝ่ ายทัง้ ด้ วยคํ าพูดต่อหน้ า ทาง
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โทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่เจนเนอเรชัน่
วายนิยมใช้
“เราจะเริ่ มจากถามเค้าก่อนว่าเป็ นอะไรทํ าไม
ไม่พูด โกรธเรื ่ องอะไรรึ เปล่า จากนัน้ มันจะง่ายขึ้ นที ่
เค้าจะบอกว่าเป็ นอะไร เป็ นการเริ่ มพูดไปถามเค้าดี ๆ
ก่อน เพือ่ ให้หนั มาคุยกัน” (Lily2)

การเล่ าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน
การพูดคุยกันถึงเรื่ องราวต่างๆที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของตน
ทังเรื
้ ่ องทัว่ ๆไปและเรื่ องงาน เพื่อให้ อีกฝ่ ายได้ รับรู้ถึงเรื่ องราวต่างๆในชีวิต ทังยั
้ ง
เป็ นการปรั บสารทุกข์สุขดิบต่างๆ และเสริ มสร้ างความเข้ าใจเรื่ องราวต่างๆใน
ชีวิตประจํ าวันที่ อีกฝ่ ายกํ าลังเผชิญอยู่ทงั ้ ด้ วยคําพูดต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และ
การส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซงึ่ เป็ นช่องทางที่เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“เดีย๋ วนี ้มีอะไรจะเล่าสู่กนั ฟัง เพราะมันเคยทํา
ให้เราห่างเหิ นกันมาก่ อนการที ่ไม่ ค่อยคุยกันไม่ รู้ว่า
เค้า เป็ นอะไรโกรธอะไร เมื ่ อก่ อนไม่ รู้ว่ าเค้า เครี ย ด
เรื ่ องงานอยู่ เดี ๋ยวนี ้พอคุยกันทุกๆวันทํ าให้เข้าใจกัน
ขึ้ น รู้ ว่า ต้ อ งทํ า อย่ างไรกับชี วิ ต คู่ เ วลาเค้ า เจอเรื ่ อ ง
แบบนี ้ คู่เราก็มีความสุขมากขึ้น” (Rose1)

การบอกความรู้สึกดีๆต่ อกัน
การพูด บอกอี ก ฝ่ ายของคู่ส มรสถึ ง ความรู้ สึก ดี ๆ ที่ มี ที่ เ กิ ด ขึ น้
ความรู้ สึกชื่นชมต่างๆที่ร้ ู สึกต่อกัน อันทําให้ อีกฝ่ ายได้ รับรู้ และเกิดความรู้ สึกที่ดี
ต่อคู่ข องตนผ่านทัง้ ด้ วยคํ าพูดต่อหน้ า ทางโทรศัพ ท์ และการส่ง ข้ อความผ่าน
โทรศัพท์ซงึ่ เป็ นช่องทางที่เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“เมื ่อก่ อนปกติ เ ค้าจะไม่ ชมเราเลย บางที เ รา
งอนจนน้อยใจเงี ยบไม่ แสดงออก แต่ปีๆนึ งหลัง ๆที ่
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เค้าส่ ง Lineมาบอกรั กมาชื ่ น ชมมาขอบคุณ เราตาม
เทศกาล ทําให้หวั ใจพอโต เค้าว่าพิ มพ์หามันง่ายกว่า
มานัง่ พูด” (Lily1)

การพูดจาไพเราะอ่ อนหวาน
การพู ด จาดี ๆ ด้ วยกั บ อี ก ฝ่ าย โดยพู ด จาด้ วยนํ า้ เสี ย งดี ๆ
อ่อนหวาน ใช้ ถ้อยคําสุภาพอ่อนโยน และใช้ คําลงท้ ายที่ไพเราะน่าฟั ง ทังด้
้ วย
คําพูดต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่
เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“เวลาที่ภรรยางอนไม่คยุ ด้ วย เราจะโทรไปพูด
ดีๆด้ วย แบบทําอะไรอยู่คะ เหนื่อยมัย้ คิดถึงนะ หรื อ
ส่งไปหาเค้ าในLineแบบเดียวกัน เค้ าจะยอมคุยด้ วย”
(Lily2)
1.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง บวก มาเป็ นวิ ธี การ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร นัน้ พบผลที่เกิดในสาม
ระดับได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและ
ยอมรับกันมากขึ ้น และ มีความสุขมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกัน
รุนแรงมากขึ ้น ใจเย็นขึ ้น และ การให้ อภัยกัน)
ระดับความรู้
รู้ วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการเกิดความรู้
ที่จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึ ้นในชีวิตสมรสว่าจะทํา
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
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“เราก็ เ ลยชอบบอกเค้าว่ าถ้าไม่ โอเคให้บอก
ตรงๆ ยกตัวอย่างอย่างตอนวันครบรอบเราก็มานัง่ คุย
กัน ว่าเราไม่ชอบอะไรบ้างในปี ที ่ผ่านมา มานัง่ คุยกัน
จริ งจัง หนึ่ งปี เนี ้ย คื อทํ าอะไรที ่ไม่ชอบบางมัย้ จริ งๆ
ตั ว เราทํ าไปอย่ า งงั้ น แต่ ตั ว เค้ า เป็ นที ่ ไ ม่ ค่ อ ย
communicate เราก็เลยทําเป็ นเล่าของเราเพื ่อทํ าให้
เค้าเล่าของเค้าให้เราฟัง” (Peony1)
ระดับความรู้สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ตอนที ่ท ะเลาะกัน เวลาเค้าไม่ แสดงออกไม่
บอกว่าคิ ดยังไงเป็ นยังไง เราจะไปรู้ ได้ยงั ไง แต่พอใช้
การคุย กัน ตรงๆเล่ า ให้ฟั ง ว่ าคิ ด ยัง ไง จึ ง เกิ ดความ
เข้าใจความรู้สึกฝั่งนัน้ มากขึ้น” (Sunflower2)

มีความสุขมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกด้ วยการที่ค่สู มรส
รู้สกึ ว่าตนเองมีความสุขในชีวิตมากขึ ้นโดยเฉพาะความสุขกับคูข่ องตน
“พอเราคุยกันมันดี กว่ามากๆๆๆ จริ งๆค่ะ คื อ
เราก็ มี ความสุขที ่เ ข้ าใจกัน มี ความสุขที ่เ ราเป็ นที ม
เดียวกัน พูดกันมากขึ้นไม่ทดกันไปมา ให้รู้สึกแย่ๆต่อ
กัน” (Peony1)
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ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกด้ วยการกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“เห็ น เค้าไม่ พูดด้วยจะเริ่ มไม่ ส บายใจ คื อขอ
โทษ ถ้าผิ ดจริ งก็ พร้ อมอยู่แล้ว เป็ นคนพูดขอโทษแต่
สุดจริ งๆ ไม่สดุ จริ งๆไม่ขอโทษและต้องแน่ใจว่าตัวเอง
ต้องผิ ด เราเย็นและนัง่ นึกแล้วคิ ดว่า เราผิ ดเราจะขอ
โทษ แม้ว่าเมื ่อกี ้ ภรรยาจะพูดจาไม่ดีใส่มา แล้วเค้าก็
จะหายโกรธดีกนั จบ” (Rose2)
ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี ก ารสื่ อสารด้ วยคํ าพูด เชิ ง บวก โดยไม่ทํ า ให้ คู่
สมรสทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“ถ้ารู้ ว่ามี อะไรแปลกๆพูดด้วยไม่ พูดด้วย เรา
จะพูดง้อถ้ารู้สึกว่าทําอะไรผิ ดไป อย่ายิ่ งไปโกรธกลับ
จะเห็นเลยว่ามันไม่ทะเลาะกันหนักขึ้น” (Peony2)
การให้ อภัยกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการพูดยกโทษ
ให้ อภัย แล้ วหันหน้ ามาคุยกันด้ วยความรู้สึกให้ อภัยอีกฝ่ าย ไม่ติดใจเรื่ อง
ที่ไม่พอใจ จากการที่โดนอีกฝ่ ายใช้ คําพูดเชิงลบ
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“ภรรยาเราทํ า ไมเรื ่ อ งแค่ นี้ จ ะยกโทษไม่ ไ ด้
โกรธไม่คุยกันแต่พอเค้าพยายามอธิ บายเหตุผลของ
เ ค้ า เ ร า ก็ เ รี ย น รู้ ที ่ จ ะ ป ล่ อ ย ว า ง ใ ห้ อ ภั ย กั น ”
(Sunflower2)
ใจเย็นขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการที่ค่สู มรส
รู้ สึกว่าตนใจเย็นขึ ้น จากเดิมที่ร้ ู สึกโกรธไม่อยากพูดคุยกับอีกฝ่ ายเพราะ
กําลังไม่พอใจ โดยจะหงุดหงิดไม่พอใจน้ อยลง พูดใจเย็นขึ ้น
“เค้าจะมาพูดดี ๆด้วย ง้ออย่างนัน้ อย่างนี ้พูด
ให้เรายิ้ มได้ เราก็ใจเย็นขึ้ นไม่โกรธเท่าตอนแรกละ”
(Sunflower1)
1.3 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
1.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
ความเห็ นต่าง เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทัง้ สองคน ผ่านการใช้
ถ้ อยคําที่สะท้ อนความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่
พูดคุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน การตีความผิดๆจาก
คําพูดของอีกฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทาง
คือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์ รวม
ไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์ สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine
ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ซึง่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่าง
รู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
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“แล้วความขัดแย้งที ่เกิ ดขึ้ นส่วนใหญ่ มันเป็ น
แค่พดู เข้าใจไม่ตรงกัน เราเข้าใจแค่มุมเราแค่คนเดี ยว
ไม่ได้คิดว่า อี กฝ่ ายเค้ากํ าลังเข้าใจอะไรแบบไหน ใน
สถานการณ์เดียวกัน” (Lily1)
การตีความผิดๆจากคําพูดของอีกฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการตี ความหมายที่ ผิ ดเพี ย้ นไปจากสิ่ ง ที่ อีกฝ่ ายพยายามจะพูดคุยหรื อ
อธิ บายโดยอีกฝ่ ายไม่ได้ มีความหมายว่าอย่างที่อีกคนเข้ าใจ จนก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดได้
“มันเหมื อนว่าพูดแบบนี ้แปลว่าไรวะ ถ้าบ้าน
เราเหมื อ นมัน ตี ความเป็ นแบบนี ้น ะ แต่ เ ค้าบอกว่ า
ไม่ ได้คิดอะไร การที ่เค้าพูดแบบนี ้คือ ไม่ คิดอะไรเลย
แต่เราก็แบบการที ่คณ
ุ พูดแบบนี ้ต้องตี ความแบบนี ้ ก็
เริ่ มไม่พอใจแล้ว” (Lily1)
ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“เค้า จะให้ง านเป็ นpriorityก่ อน แต่ อย่ า งเรา
พอกลับ มาบ้ า นเสาร์ อ าทิ ตย์ นี้ จะตัด เรื ่ องงานเลย
เพราะฉะนัน้ ในมุมเราเราว่าดี กว่าถูกต้องกว่าแต่เค้า
ก็จะให้อีกเรื ่ องนึงสํ าคัญมากกว่าทําให้พูดแล้วคิ ดไม่
ตรงกันเรื ่องนีบ้ ่อยๆ” (Peony2)
1.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยด้ วยความเห็นต่าง เป็ นวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อข้ อความที่
ทํ าให้ ความขัดแย้ งจากการสื่ อสารด้ วยความเห็น ต่างลดลง ด้ วยการแสดงออกด้ วยคํ าพูดหรื อ
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ข้ อความของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยใช้ คําพูดที่ดีและสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ แก่ การ
พูดคุยกันด้ วยเหตุและผล การขอโทษ การพูดง้ อขอคืนดี การถามความคิดเห็นความรู้ สึกของอีก
ฝ่ าย การเล่าเรื่ องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน
การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล
การพูดคุยปรับความเข้ าใจด้ วยเหตุผล พูดความรู้ สึกของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยเหตุและผลโดยไม่ใช้ อารมณ์ เป็ นใหญ่ การพูด
รู้สกึ นึกคิดพูดความจริ งต่อกันด้ วยเหตุและผล เป็ นการพูดให้ ตา่ งฝ่ ายต่าง
ได้ คิดทําความเข้ าใจในหลักการและเหตุผลของกันและกันทังด้
้ วยคําพูด
ต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่
เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“ถ้าเราเห็นไม่ตรงกัน บางที เราก็บอกว่าเราคิ ด
แบบนี ้เค้าก็ จะบอกเค้าคิ ดแบบนัน้ เราก็ แบบจะพูด
กัน ด้ ว ยเหตุแ ละผล ว่ า เอออัน นี ้ คุ ณ รู้ ม ากกว่ า ให้
ตัดสิ นใจ ส่วนใหญ่เค้าจะค่อนข้างตามใจ พอตามใจ
ปุ๊ ปมันก็กลายเป็ นว่าไม่ทะเลาะกัน” (Peony1)
การขอโทษ
การพูดคําว่าขอโทษกับอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดขอโทษทันที
เมื่ อเกิ ดปั ญหา ด้ วยคําพูดต่อหน้ าและการโทรศัพท์ไปพูดขอโทษ หรื อ
อาจใช้ คําว่าขอโทษ ด้ วยการส่งข้ อความขอโทษอีกฝ่ าย ผ่านการเขียนคํา
ขอโทษในจดหมายในการ์ ด รวมไปถึ ง การส่ ง ข้ อความขอโทษผ่ า น
โทรศัพท์ซงึ่ เป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่ วายใช้ กนั มาก
“ที ่ผ่านมาก็พอใจมี กําลังใจเวลาที ่เค้ายอมขอ
โทษเราก้ให้อภัย เพราะเค้าทํ าตามหลังจากเราบอก
ความเห็นของเรา เรื ่ องที ่ทําไมถึ งอยากให้บอกว่าไป
ไหนทําอะไรซึ่งเราคิ ดไม่เหมื อนกัน” (Rose1)
การพูดง้ อขอคืนดี
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การพูดคุยกับอีกฝ่ ายก่อนด้ วยการพูดง้ อ พูดสิ่งที่ทําให้ อีกฝ่ าย
พึงพอใจ เพื่อให้ อารมณ์หรื อความรู้ สึกของอีกฝ่ ายดีขึ ้นให้ อีกฝ่ ายใจเย็น
ลง พูดจายอมอีกฝ่ าย ซึ่งทังหมดมี
้
ทงการพู
ั้
ดต่อหน้ า การโทรศัพท์มาพูด
ง้ อ รวมไปถึงการส่งข้ อความพูดง้ อผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่
วายใช้ กนั มาก
“เวลาที ่เ ราพูดอย่ างเค้าคิ ดไม่ ตรงกัน เค้ามา
ง้อๆพูดดี ๆด้วย เราก็ จะพยายามนึ กถึงสิ่ งดี ๆเค้าคื อ
life partnerก็จะหายโกรธลงบ้าง” (Lily1)
การถามความคิดเห็นความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
การพูดประโยคคําถาม เพื่อถามอีกฝ่ ายของคู่สมรสว่าคิดเห็ น
อย่างไร มีความรู้ สึกอย่างไรด้ วยใจจริ ง เพื่ อให้ ได้ รับคําตอบที่ นํามาซึ่ง
ความเข้ าใจความคิดความรู้ สึกของอี กฝ่ ายทัง้ ด้ วยคํ าพูดต่อหน้ า ทาง
โทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่เจนเนอเรชัน่
วายนิยมใช้
“ขณะเดี ยวกันบางเรื ่ องเราก็ มีเหตุผลของเรา
อะไรประมาณนี ้ เราก็ จ ะพยายามอธิ บายให้ เ ค้ า
เข้าใจในเหตุผลของเรา แล้วต้องถามความคิ ดเห็ น
ของเค้า ก็จะเริ่ มทะเลาะกันไม่หนักขึ้นพอเอาเหตุผล
เข้ามา” (Rose1)

การเล่ าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน
การพูดคุยกันถึงเรื่ องราวต่างๆที่เกิดขึ ้นในชีวิตประจําวันของตน
ทังเรื
้ ่ องทัว่ ๆไปและเรื่ องงาน เพื่อให้ อีกฝ่ ายได้ รับรู้ถึงเรื่ องราวต่างๆในชีวิต ทังยั
้ ง
เป็ นการปรั บสารทุกข์สุขดิบต่างๆ และเสริ มสร้ างความเข้ าใจเรื่ องราวต่างๆใน
ชีวิตประจํ าวันที่ อีกฝ่ ายกํ าลังเผชิญอยู่ทงั ้ ด้ วยคําพูดต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และ
การส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซงึ่ เป็ นช่องทางที่เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
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“การที ่ คุย กัน ทุ ก วัน เค้ า จะเล่ า หมดเห็ น ด้ ว ยบ้ า งตี กัน
เพราะคิ ด ไม่ เ หมื อ นกัน บ้ า ง คื อ เหมื อ นแบบมัน ไม่ มี อ ะไรที ่
จะต้อ งแบบเหมื อ นให้มัน เป็ นเรื ่ อ งใหญ่ ไ ปมากกว่ านั้น อะไร
ประมาณนี ”้ (Rose1)
1.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง บวก มาเป็ นวิ ธี การ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง นัน้ พบผลที่เกิดในสองระดับ
ได้ แก่ ระดับความรู้สกึ (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกัน
รุนแรงมากขึ ้น และ การให้ อภัยกัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“เวลาที ่ความเห็นไม่ตรงกันทะเลาะกัน บางที
เราคิ ดว่าตัวเองถูกนะ แต่เมื ่อคุยกันด้วยเหตุผลแล้ว
ยอมรับความรู้สึกเค้ามากขึ้น เราอธิ บายฝั่งเราเค้าก็
เหมื อนจะเข้าใจมากขึ้น” (Sunflower2)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยกลับมาพูดคุย
กันเหมื อนเดิม ไม่พูดถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหาย
โกรธกัน
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“คื อ แบบเรามี ทั้ ง วั น ที ่ แ ย่ แ ละวั น ที ่ ดี ใ นวั น
เดียวกันมากกว่า เช่นแบบตอนเช้าคุยกันไม่รู้เรื ่องเลย
เรื ่ องลูก ตอนเย็ น กลับ ขึ้ น ไป เค้าก็ แบบดี กัน ละคื อ
แบบลืมเรื ่องตอนเช้า“(Rose1)

ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี ก ารสื่ อสารด้ วยคํ าพูด เชิ ง บวก โดยไม่ทํ า ให้ คู่
สมรสทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“ขณะเดี ยวกันบางเรื ่ องเราก็ มีเหตุผลของเรา
อะไรประมาณนี ้ เราก็ จ ะพยายามอธิ บายให้ เ ค้ า
เข้าใจในเหตุผลของเรา แล้วต้องถามความคิ ดเห็ น
ของเค้า ก็จะเริ่ มทะเลาะกันไม่หนักขึ้นพอเอาเหตุผล
เข้ามา” (Rose1)

การให้ อภัยกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการพูดยกโทษ
ให้ อภัย แล้ วหันหน้ ามาคุยกันด้ วยความรู้สึกให้ อภัยอีกฝ่ าย ไม่ติดใจเรื่ อง
ที่ไม่พอใจ จากการที่โดนอีกฝ่ ายใช้ คําพูดเชิงลบ
“ที ่ผ่านมาก็พอใจมี กําลังใจเวลาที ่เค้ายอมขอ
โทษเราให้อภัย เพราะเค้าทํ าตามหลัง จากเราบอก
ความเห็นของเรา เรื ่ องที ่ทําไมถึ งอยากให้บอกว่าไป
ไหนทําอะไรซึ่งเราคิ ดไม่เหมื อนกัน” (Rose1)
1.4 การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
1.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
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สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
อารมณ์ เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้ ถ้อยคํา
และท่าทางที่ สะท้ อนการมีอารมณ์โกรธโมโหร่ วมด้ วย ด้ วยการทะเลาะโต้ เถียงกันอย่าง
รุ นแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทังสองฝ่
้
าย และการใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์รุนแรงของ
ทัง้ สองฝ่ าย ด้ วยการมี สี หน้ าท่าทางเกรี ย้ วกราดของทัง้ สองฝ่ ายที่ จ ะปะทะรุ นแรงด้ วย
อารมณ์ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธี
พูดผ่านโทรศัพท์ การใช้ วิธีการแสดงออก ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งเมื่อ
ต่างฝ่ ายต่างมีอารมณ์ รุนแรง จึงเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จน
เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การทะเลาะโต้ เถียงกันอย่ างรุนแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่ ส ามี ภ รรยาใช้ ถ้ อ ยคํ า และนํ า้ เสี ย งที่ แ สดงออกถึ ง ความโกรธจัด
อารมณ์โมโห การพูดจาเสียงดังโวยวาย ตะคอก ตะโกน แผดเสียงดังใส่อีกฝ่ าย
“ถ้าเกิ ดแบบเมื ่อไหร่ ที่เป็ นแรงปุ๊ บ คื อเราจะให้
ลูก แบบอยู่ อี ก ห้ อ งนึ ง แล้ ว ปิ ดประตู ใ ส่ แล้ว แบบชุด
ใหญ่ เลย คื อแบบใหญ่ มากๆเหมื อนสมัยเรายังเป็ น
แฟนกัน พูดจาเสี ยงดังโวยวาย ตะคอก ตะโกนเสี ยง
ดัง” (Rose 2)

การใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์ รุนแรงของทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาแสดงสีหน้ าไม่พอใจอย่างรุนแรง ทําตาแข็ง แสดงท่าทาง
เกรี ย้ วกราด แสดงออกถึงการปะทะที่รุนแรง
“คื อเหมื อนกับว่าแบบคนอื ่นเค้ามาเห็นว่าเรา
ทะเลาะกันแรง หรื อRose2พูดแรงใส่Rose1 หรื อบาง
คํ า คนอื ่ น ฟั ง อาจจะตกใจมาก สี ห น้ า ท่ า ทางนี ่ ไ ป
หมด” (Rose1)
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1.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่ อ สารด้ ว ยคํ า พูด เชิ ง บวก เป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ล ดความ
ขัด แย้ ง อัน เนื่ อ งมาจากสาเหตุ การสื่ อ สารด้ ว ยอารมณ์ เป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่
แสดงออกด้ ว ยคํ า พูด หรื อ ข้ อ ความที่ ทํ า ให้ ค วามขัด แย้ ง จากการสื่ อ สารด้ ว ย
อารมณ์ลดลง ด้ วยการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยใช้ คําพูดที่ดีและสร้ างสรรค์ ซึ่งได้ แก่ การพูดคุยกันด้ วย
เหตุและผล การขอโทษ การพูดง้ อขอคืนดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล
การพูดคุยปรับความเข้ าใจด้ วยเหตุผล พูดความรู้ สึกของตัวเอง
อย่างตรงไปตรงมาด้ วยเหตุและผลโดยไม่ใช้ อารมณ์ เป็ นใหญ่ การพูด
รู้สกึ นึกคิดพูดความจริงต่อกันด้ วยเหตุและผล เป็ นการพูดให้ ตา่ งฝ่ ายต่าง
ได้ คิดทําความเข้ าใจในหลักการและเหตุผลของกันและกันทังด้
้ วยคําพูด
ต่อหน้ า ทางโทรศัพท์ และการส่งข้ อความผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นช่องทางที่
เจนเนอเรชัน่ วายนิยมใช้
“ทะเลาะกันที แรงมาก เพราะเป็ นคนโมโหร้าย
กันทัง้ คู่ ทีนีก้ ารทีเ่ ค้าพยายามใช้เหตุผลกับเรา เราจะ
ยอมอ่ อ นลง บางที ก็ รู้ สึ ก ว่ า เออคุ ย กั น ดี ๆ ก็ ไ ด้ ”
(Rose1)
การขอโทษ
การพูดคําว่าขอโทษกับอีกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นการพูดขอโทษทันที
เมื่ อเกิ ดปั ญหา ด้ วยคําพูดต่อหน้ าและการโทรศัพท์ไปพูดขอโทษ หรื อ
อาจใช้ คําว่าขอโทษ ด้ วยการส่งข้ อความขอโทษอีกฝ่ าย ผ่านการเขียนคํา
ขอโทษในจดหมายในการ์ ด รวมไปถึ ง การส่ ง ข้ อความขอโทษผ่ า น
โทรศัพท์ซงึ่ เป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่ วายใช้ กนั มาก
“พอเริ่ มมี เรื ่ อง กํ าลังเถี ยงกันอยู่ ต่างคนต่าง
ใส่ อ ารมณ์ ต่ อ กัน จะเริ่ มดี กัน เมื ่ อ มี ใ ครสัก คนเริ่ ม
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พร้ อมขอโทษ ตกลงกันว่าจะพยายามดี กนั เร็ วๆ พอ
สามี ขอโทษเราก็ไม่พดู ทะเลาะกันต่อ” (Rose2)
การพูดง้ อขอคืนดี
การพูดคุยกับอีกฝ่ ายก่อนด้ วยการพูดง้ อ พูดสิ่งที่ทําให้ อีกฝ่ าย
พึงพอใจ เพื่อให้ อารมณ์หรื อความรู้ สึกของอีกฝ่ ายดีขึ ้นให้ อีกฝ่ ายใจเย็น
ลง พูดจายอมอีกฝ่ าย ซึ่งทังหมดมี
้
ทงการพู
ั้
ดต่อหน้ า การโทรศัพท์มาพูด
ง้ อ รวมไปถึงการส่งข้ อความพูดง้ อผ่านโทรศัพท์ซึ่งเป็ นวิธีที่เจนเนอเรชัน่
วายใช้ กนั มาก
“สามี ตะคอกใส่ ระเบิ ดลงชุดใหญ่ บางที เราก็
เถียงกลับทะเลาะกันบ้านแตกสักพักเราก็จะโทรไปง้อ
ก็ จ ะอารมณ์ เย็ น กัน ขึ้ น เริ่ ม คุยกัน แบบปกติ ไ ม่ ทําให้
ทะเลาะกันหนักมากขึ้นกว่าเดิ ม” (Sunflower 1)
1.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิง บวก มาเป็ นวิ ธี การ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยอารมณ์ นนั ้ พบผลที่เกิดในเกิดในสองระดับ
ได้ แก่ ระดับความรู้สกึ (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกัน
รุนแรงมากขึ ้น และ การให้ อภัยกัน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ที่ ม าจากสาเหตุ ก ารสื่ อ สารด้ วยอารม
ณ์ ที่ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการเกิ ด
ความเข้ าใจความคิด ความรู้สึก ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับใน
สิ่งที่อีกคนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“เพราะว่าไม่เคยแสแสร้ ง ใส่กนั ตัง้ แต่วนั แรก
ไม่เคย โกหก ไปไหน ไปบอกไม่ให้ไปก็จะไป ต้องรับ
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ให้ ไ ด้ บอกตรงๆมั น ก็ ไ ด้ ผ ลดี ที ่ ไ ม่ ท ะเลาะกั น ”
(Rose2)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ที่ ม าจากสาเหตุ ก ารสื่ อ สารด้ วยอารม
ณ์ ที่ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“พอเริ่ มมี เรื ่ อง กํ าลังเถี ยงกันอยู่ ต่างคนต่างใส่อารมณ์
ต่อกัน จะเริ่ มดีกนั เมื ่อมี ใครสักคนเริ่ มพร้อมขอโทษ ตกลงกันว่า
จะพยายามดีกนั เร็ วๆ พอสามี ขอโทษเราก็ไม่พูดทะเลาะกันต่อ”
(Rose2)

ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ที่ ม าจากสาเหตุ ก ารสื่ อ สารด้ วยอารม
ณ์ที่ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก โดยไม่ทําให้ คู่
สมรสทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“สามี ตะคอกใส่ ระเบิ ดลงชุดใหญ่ บางที เราก็
เถียงกลับทะเลาะกันบ้านแตกสักพักเราก็จะโทรไปง้อ
ก็ จ ะอารมณ์ เย็ น กัน ขึ้ น เริ่ ม คุยกัน แบบปกติ ไ ม่ ทําให้
ทะเลาะกันหนักมากขึ้นกว่าเดิ ม” (Sunflower 1)
การให้ อภัยกัน
เป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ที่ ม าจากสาเหตุ ก ารสื่ อ สารด้ วยอารม
ณ์ที่ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการพูดยก
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โทษให้ อภัย แล้ วหันหน้ ามาคุยกันด้ วยความรู้สึกให้ อภัยอีกฝ่ าย ไม่ติดใจ
เรื่ องที่ไม่พอใจ จากการที่โดนอีกฝ่ ายใช้ อารมณ์

“ส่วนใหญ่คนทีเ่ ลิ กกัน คุยกันแล้วปรับกันไม่ได้
จนมันไม่ได้แล้วไม่ได้เลย คู่Rose2ไม่ถึงไม่มีทางเรามี
ลูกที ่น่ารักทัง้ สองคน เราพร้ อมจะให้อภัยแม้ว่าชอบ
ทะเลาะใส่ กันรุ นแรงแค่ ไ หนถ้าคุยกัน ดี ๆขอโทษกัน
เรามี หวั ใจสําหรับทีใ่ ห้เราไปต่อได้” (Rose2)

2. รูปแบบการสื่อสารแบบทําเพื่อเรา
เป็ นรูปแบบที่มีการนําการสื่อสารด้ วยการกระทํา อันได้ แก่ การกระทําหรื อการแสดงออก
ซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา ที่สื่อสารด้ วยการกระทําโดยไม่ต้อง
อาศัยคําพูด แสดงออกสื่อสารไปยังอีกฝ่ ายด้ วยการกระทํา หรื อภาษากายของคู่สมรสฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย โดยการกระทํ านัน้ อาจเป็ น กิ ริยาท่าทาง การแสดงออกโดยการ
กระทําต่างๆโดยเป็ นการกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อทังสองฝ่
้
าย
แสดงออกอะไรในสถานการณ์ความขัดแย้ งนันไม่
้ วา่ จะเป็ น การยอมรับตัวตนของอีกฝ่ ายอย่าง
แท้ จริ ง การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีก
ฝ่ ายอารมณ์ ดี ตลอดจนการใช้ ภ าษากาย ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี หน้ า
ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย มาช่วยในการลดสาเหตุของความขัดแย้ ง
ที่มาจากการสื่อสารครบทัง้ 4ด้ าน ดังนี ้ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร 3.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 4.การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดใน
สามระดับได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและ
ยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั และ
ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง)
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ในส่วนของรู ปแบบการสื่ อสารแบบทํ าเพื่ อเรานี ้ เป็ นการนําวิธีการสื่อสารด้ วยด้ วยการ
กระทํามาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ งที่มาจาก 4 สาเหตุที่ได้ กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น
โดยผู้วิจยั ขอนําเสนอตามลําดับ ดังนี ้
2.1 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
2.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
2.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
2.2 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร
2.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
2.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
2.3 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
2.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
2.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
2.4 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
2.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
2.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น

2.1 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
2.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อ
ทังสองฝ่
้
าย ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การ
ใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ
การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ คือ การใช้
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ถ้ อยคําตําหนิ การใช้ คําพูดแรงๆ พูดประชดประชัน พูดจาทําร้ ายจิตใจ ซึ่งเป็ นการกระตุ้น
ให้ คสู่ มรสอีกฝ่ าย รู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
การใช้ ถ้อยคําตําหนิ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบที่ทําให้ อีกฝ่ ายรู้สกึ ไม่ดี ต่อคูส่ มรส ที่กล่าวหาว่าทําในสิ่งที่
ไม่ถกู ต้ องไม่ได้ ดงั่ ใจ ต่อว่าถึงความผิดความไม่ดีของอีกฝ่ าย
“เวลามี เพือ่ นจะมาดูบอล อยากมา มันวุ่นวาย
ส่งเสี ยงมาทําข้าวของเลอะเทะ เค้าจะไม่พอใจต่อว่า
เรา เราก็ โอเคจะไปคุยกับด้านเพื ่อนพยายามเบา ๆ
ลดความถี ่ ตอนหลังก็ดีขึ้นนะ ไม่ ค่อยเป็ นประเด็น”
(Lily2)
การใช้ คาํ พูดแรงๆ
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการ ใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการด่าเสียๆหายๆ การต่อว่าอีกฝ่ ายแรงๆด้ วยคํา
ด่าถ้ อยคําไม่สภุ าพต่างๆ
“เราด่าเค้าแรงมาก เราด่าเค้าเสี ยๆหายๆ แล้ว
ก็ไม่ ได้เป็ นเรื ่ องจริ ง คื อเหมื อนด้วยความโกรธอะไร
อย่างนี ้ เค้ารับทีเ่ ราเป็ นเราได้มนั ก็ยงั โชคดี ” (Rose1)
พูดประชดประชัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจิกกัด เสียดสีอีกฝ่ ายด้ วยคําพูดต่างๆ
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“ชอบประชดกันไปมาเออ เธอทํ าแบบนี ้ชั้น
ทําแบบนี ้ แต่พอประชดแล้วเค้าลงมื อทําจัดการเรื ่อง
ทีเ่ ราประชด เราก็รู้สึกพอใจทีเ่ ค้าทําให้” (Peony 1)
พูดจาทําร้ ายจิตใจ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจาขวานผ่าซาก ไม่ถนอมนํ ้าใจคนฟั ง ใช้
คําพูดที่คนฟั ง ฟั งแล้ วรู้สกึ เสียใจ รู้สกึ น้ อยอกน้ อยใจ
“บางที เค้าว่าเราแรงไปมาก ไม่คิดถึงจิ ตใจคน
ฟังเลย พอนึ กได้ว่าเพราะพูดอะไรมา ก็ จะมาทํ าง้อ
ทําตัวน่ารักพาไปshopping” (Sunflower1)
2.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการกระทํา เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบนัน้ เป็ นการแสดงออกด้ วยการกระทําหรื อภาษากาย
ของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยการกระทํานัน้ อาจเป็ นกิริยาท่าทาง การ
แสดงออกโดยการกระทําต่างๆโดยเป็ นการกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย แสดงออกอะไรในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง นัน้ โดยทํ าให้ ความ
ขัดแย้ งจากการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงลบลดลง จะพบว่ามี การกระทําดัง นี ้ การยอมรั บ
ตัวตนของอีกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อ
ด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี และ การใช้ ภาษากาย
การยอมรั บตัวตนของอีกฝ่ ายอย่ างแท้ จริง
การที่คสู่ มรสแสดงออกไม่ไปเปลี่ยนแปลงตัวตนต่างๆของอีกฝ่ าย อีกทัง้
ยังรับได้ ในสิ่งที่คสู่ มรสเป็ นโดยเป็ นการรับข้ อเสียของอีกคนได้ และยังพยายาม
ปรับตัวเข้ าหากัน
“เรารู้ว่าเค้าพูดประชดไปอย่างนัน้ แหละ แรกๆ
ก็มีทะเลาะประชดมาทํากลับบ้าง หลังๆชิ น ก็นะนิ สยั
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ผู้หญิ ง เค้าก็ พูดๆไป เราก็ รับได้เ ข้าใจแล้วไปแหย่ ๆ
โอ๋ๆกอดเค้าก็จะดีขึ้น” (Peony2)
การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
การแสดงออกด้ วยการกระทําถึงการยอมลงมือทําในสิ่งที่ให้ อีกฝ่ ายพอใจ
เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
“แต่แบบพอเหมื อนกับเรากลับมาเค้าก็จะแบบ
อาบนํ้าแต่งตัวอะไรเรี ยบร้อย แล้วพาลูกอาบนํ้าอะไร
อย่างเนี ๊ยะ คื อแบบไม่ ได้ไปแข่ งรถเพราะเราประชด
ใส่ไป ก็คือสรุปว่าแบบไม่ไปยอมทําในสิ่ งที ่เราขอเพือ่
จะได้ไม่เกิ ดปัญหา เราก็รู้สึกพอใจ” (Rose1)
การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ ดี
การแสดงออกด้ วยการกระทําโดยทําในสิ่งที่อีกคนรู้ สึกดีชอบพอใจ โดย
ซื ้อของซื ้อดอกไม้ มาง้ อ พาไปทําในสิ่งที่อีกคนชอบใช้ เวลาอยู่ด้วยกันสองคน การ
แหย่เล่นด้ วยทําตัวน่ารัก
“เวลาที ่ เ ค้ า ประชดว่ า เราไม่ มี เวลา เราก็
พยายามง้อเค้าด้วยการพอออกไปใช้เวลาด้วยกันไป
กิ นข้าว พาไปดูหนัง” (Lily2)
การใช้ ภาษากาย
เป็ นการแสดงออกทางกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกที่ดีไปยังคูส่ มรสแทนการ
พูด ได้ แก่ การกอด การหอม สัมผัสกัน
“ก็จะไปกอดเค้า คื อเหมื อนว่าแบบเหมื อนพูดกวนตี นไป
เมื ่อวาน แต่แบบ เออ รักอยู่อะไรอย่างนี ้นะ แต่คือก็จะไม่พูดว่า
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รักนะ เพราะว่าเวลาพูดว่ารัก มันเหมื อนRose1เลิ กพูดไปตัง้ แต่
แต่งงานแล้วอ่ะ เค้าจะกอดกลับก็รู้ละว่าหายโกรธกัน” (Rose1)
2.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อ สารด้ วยการกระทํา มาเป็ นวิธีการสื่ อสารที่ล ด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ นัน้ พบผลที่ เกิดในสามระดับได้ แก่ระดับ
ความรู้ (รู้ วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกัน และ ความถี่ ในการทะเลาะกัน
น้ อยลง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“เค้าถูกtreat ยังไง ชึ่งมันแตกต่างจากเราโดย
สิ้ นเชิ ง มันก็ เลยทํ าให้เข้าใจว่า เฮ้ยเค้าโตมาแบบนี ้
ไม่ใช่ว่า เค้าจะแบบอยากมาทะเลาะกันเรา หรื อจะมี
ปัญหากับเรา แต่เค้าโตมาแบบนี ้ เค้าเข้าใจแบบนัน้
จริ ง ของLilyคื อ โอกาสที ่ใช้เวลากับที ่บ้านเค้า ทํ าให้
ได้เห็นเข้าใจว่าจะอยู่ดว้ ยกันยังไงแบบไหน” (Lily1)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิ ธีการสื่ อสารด้ วยการกระทํ า ด้ วยการเกิ ดความ
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เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“เราบ่นเค้าเรื ่องบางทีทําบ้านรก เค้าก็ไม่พอใจ
เราก็ ไ ม่ พ อใจ แต่ เ ราพยายามปล่ อยวางเข้ าใจเค้า
เพราะเค้าโตมาแบบนี ้ ปี หลังนี ้ทะเลาะเรื ่ องบ้านรก
น้อยลง เพราะเราเข้าใจเค้า” (Lily1)
รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทําโดยรู้สึกพึงพอใจในผล
ที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“ก็พอใจที ่เค้าสํ านึ กได้ เราก็ ไม่ ได้อยากจะไป
พูดไม่ดีหรื อขี ้บ่น” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยกลับมาพูดคุยกัน
เหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหายโกรธ
กัน
“ตอนแรกต่ อ ว่ า หนักมาก พอเค้า ดู สํ านึ กผิ ด
มากอดๆอ้อนๆเราก็เย็นลง อารมณ์ พอมันเย็นลดลง
มันก็หายโกรธไม่ใช่ว่าเค้าไปมี เมี ยน้อย” (Peony1)

ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
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เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ ว ยวิ ธี การสื่ อสารด้ ว ยการกระทํ า โดยเมื่ อ เกิ ดความ
ขัดแย้ งแล้ วจัดการกับปั ญหาได้ ทําให้ การทะเลาะเรื่ องเดิมๆน้ อยลงไป
จากแต่ก่อน
“คื อ จริ งๆมั น ก็ มี ค่ อ นข้ า งจะเรื ่ อ ยๆนะ แต่
ความถี ่มันห่างขึ้ นจากปี สองปี แรก ที ่เกื อบจะทุกวัน
เดี ๋ยวนี ้ก็ เดื อนละครั้ง หรื อ สองอาทิ ตย์ ครั้ง ด้วย
ความที ่ เ ดี ๋ ย วนี ้ เ ราทํ า ในสิ่ ง ที ่ เ ค้ า พอใจจะได้ ไ ม่ มี
ปัญหา” (Lily2)

2.2 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่ ส่ ือสาร
2.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร เป็ นการไม่กระทําหรื อการไม่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ ของคูส่ มรสคนใดคน
หนึ่ง หรื อทัง้ สองคน เพื่ อสื่ อความหมาย กล่าวคือ เป็ นการเงี ยบงอนไม่พูด แสดงออก
ตรงกันข้ ามกับความรู้สกึ ที่แท้ จริง ทําให้ คสู่ มรสอีกฝ่ ายไม่สามารถรับรู้ความคิด ความรู้สึก
หรื อปั ญหาที่แท้ จริ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคูข่ องตนได้ จนก่อเกิดการสะสมของปั ญหาและความ
ขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ ผ่านช่องทางคือ ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การไม่รับผ่านโทรศัพท์
การไม่ตอบหรื อส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเงียบงอนไม่ พูด
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่คสู่ มรสไม่พดู คุยกัน แสดงออกด้ วยการนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ หรื อมี
ท่าทางบึ ้งตึงใส่กนั เพราะมีความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ดี รู้สึกโกรธ รู้สึกน้ อยใจ ที่
ล้ วนเป็ นความรุ้สกึ เชิงลบที่บนั่ ทอนความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ ข้างในทังสิ
้ ้น
“เค้ า ก็ จ ะแบบเหมื อ นแบบงอนบึ้ ง ตึ ง ไม่ รั บ
โทรศัพท์ ไม่ รับเลย โทรกี ่ครั้งก็ ไม่ รับ เป็ นสิ บๆครั้งก็
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แบบไม่รับ อะไรอย่างเนี ๊ยะ จนเราลองส่งดอกไม้ไป
ง้อเลยยอมโทรกลับมา” (Peony 2)
แสดงออกตรงกันข้ ามกับความรู้สึกที่แท้ จริง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคูส่ มรสเกิดขึ ้นเพราะคุ่
สมรสแสดงออกทางคําพูดหรื อท่าทางที่ตรงกันข้ ามกับความรู้ สึกที่ตวั เองคิดอยู่ รู้ สึก
อยู่ หรื อเป็ นอยู่ จนทําให้ อีกฝ่ ายไม่สามารถรับรู้ถึงความรุ้สึกความคิดที่แท้ จริ งได้ และ
อาจเข้ าใจผิดเพี ้ยนไปเพราะเข้ าใจตามสิ่งที่อีกฝ่ ายสื่อสารออกมา
“เวลาน้ อ ยใจ เวลาอยากให้ เ ค้ า ทํ า แบบนั้น
แบบนี ้ บางที เราไม่ บอกแล้วจะแสดงออกอี กอย่ าง”
(Lily1)
2.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการกระทํา เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารนัน้ เป็ นการแสดงออกด้ วยการกระทําหรื อภาษากาย
ของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยการกระทํานัน้ อาจเป็ นกิริยาท่าทาง การ
แสดงออกโดยการกระทําต่างๆโดยเป็ นการกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย แสดงออกอะไรในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง นัน้ โดยทํ าให้ ความ
ขัดแย้ ง จากการสื่ อสารด้ วยการไม่สื่ อสารลดลง จะพบว่า มี การกระทํ าดัง นี ้ การลงมื อ
จัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี
และ การใช้ ภาษากาย
การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
การแสดงออกด้ วยการกระทําถึงการยอมลงมือทําในสิ่งที่ให้ อีกฝ่ ายพอใจ
เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
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“มั น ทํ า ให้ เ รารู้ สึ ก ว่ า โอเคแล้ ว ปั ญ หามั น
หายไป เราไม่ โกรธเค้าแล้ว ให้อภัย ณ เวลานั้นไม่
อยากทําให้เค้าไม่สบายใจเพราะเค้าพยายามทํางาน
ให้น้อยลงทํ าให้เราพอใจ พอเห็นเราเริ่ มงอนๆ เราก็
ไม่อยากไปโกรธเค้ามาก” (Peony2)

การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ ดี
การแสดงออกด้ วยการกระทําโดยทําในสิ่งที่อีกคนรู้ สึกดีชอบพอใจ โดย
ซื ้อของซื ้อดอกไม้ มาง้ อ พาไปทําในสิ่งที่อีกคนชอบใช้ เวลาอยู่ด้วยกันสองคน การ
แหย่เล่นด้ วยทําตัวน่ารัก
“มี ให้ดอกไม้ ง้อตอนทะเลาะกันเค้าไม่พูดด้วยก็ได้ผล
นะ” (Peony2)
การใช้ ภาษากาย
เป็ นการแสดงออกทางกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกที่ดีไปยังคูส่ มรสแทนการ
พูด ได้ แก่ การกอด การหอม สัมผัสกัน
”อย่างเวลาเค้าทํางาน อย่างปกติ เวลานอนเรา
จะนอนกัน เที ่ ย งคื น บางครั้ ง เค้ า งานเยอะ เค้ า จะ
ทํางานของเค้าไป เวลานอนเราก็ไม่พอใจ แต่ไม่ได้ไป
บอกเค้าตรงๆ เค้าพอเดาๆได้ก็จะเดิ นมาหอมมากอด
ให้เราหายไม่พอใจ” (Peony2)
2.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยการกระทํา มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร นัน้ พบผลที่เกิดในสามระดับ
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ได้ แก่ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับ
กันมากขึ ้น และ รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกัน และ
ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้ จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“เราโตมาจากครอบครัวที ่ไ ม่ สําเร็ จ ชี วิตพ่อ
แม่ เ ราทะเลาะกันตัง้ แต่เ ริ่ ม เกิ ดเลย ตอนเด็ กเราจะ
รู้ สึ กว่ า ถ้ า เรามี ครอบครั ว เราต้ อ งมี ความสุ ข
เพราะฉะนัน้ อะไรก็ ตามที ่ทําให้มีความสุขเราจะทํ า
ก่ อ น และเราต้ อ งเข้ า ใจเค้ า ว่ า เค้ า เป็ นแบบไหน”
(Peony2)

ระดับความรู้สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิ ธีการสื่ อสารด้ วยการกระทํ า ด้ วยการเกิ ดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“เค้าคื อที มเดี ยวกับเรา ตอนที ่เราแบบมองไม่
เห็น อะไรประมาณนี ้ค่ะ เหมื อนมัน ก็ เ ลยเหมื อนกับ
เออ ก็ คงเป็ นเรื ่ องนี ้แหละที ่เหมื อนทํ าให้มันกลับมา
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เป็ นเหมื อนเดิ ม ได้ เข้ า ใจในสิ่ ง ที ่ ท ั้ง สองคนเป็ นให้
มากๆ แม้กระทัง้ ตอนเค้าพูดหรื อมี ท่าทางที ่ตรงกัน
ข้ามกับความรู้ สึกที ่ตวั เองคิ ดอยู่เราก็ พ อรู้ ว่าเค้าคิ ด
อะไรอยู่ ด้ ว ยกั น มาก็ รั ก ในสิ่ ง ที ่ เ ค้ า เป็ นมากขึ้ น ”
(Rose2)
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทําโดยรู้สึกพึงพอใจในผล
ที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“รู้สึกดีกบั เค้ามากขึ้นที ่เค้ามาง้อให้เราอารมณ์
ดีหลังจากทีเ่ ราไม่คยุ กันงอนกัน” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยกลับมาพูดคุยกัน
เหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหายโกรธ
กัน
”อย่างเวลาเค้าทํางาน อย่างปกติ เวลานอนเรา
จะนอนกัน เที ่ ย งคื น บางครั้ ง เค้ า งานเยอะ เค้ า จะ
ทํางานของเค้าไป เวลานอนเราก็ไม่พอใจ แต่ไม่ได้ไป
บอกเค้าตรงๆ เค้าพอเดาๆได้ก็จะเดิ นมาหอมมากอด
ให้เราหายไม่พอใจ” (Peony2)

ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
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เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ ว ยวิ ธี การสื่ อสารด้ ว ยการกระทํ า โดยเมื่ อ เกิ ดความ
ขัดแย้ งแล้ วจัดการกับปั ญหาได้ ทําให้ การทะเลาะเรื่ องเดิมๆน้ อยลงไป
จากแต่ก่อน
“ตอนแต่งานแรกๆเค้างอนเป็ นวันไม่พูดเดี ๋ยวนี ้
เรารู้ ว่าต้องง้ออย่างไร ต้องรี บทําอะไรก่อนหลัง มันก็
ไม่ค่อยงอนกันบ่อยๆ” (Lily2)
2.3 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
2.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
ความเห็นต่าง เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้
ถ้ อยคําที่สะท้ อนความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่
พูดคุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน การตีความผิดๆจาก
คําพูดของอีกฝ่ าย ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทาง
คือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์ รวม
ไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์ สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine
ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ซึง่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่าง
รู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
“ก็ ทะเลาะก็ จ ะแปลกไป คื อแต่ ก่อนก็ จ ะเป็ น
ทะเลาะแบบไร้สาระมากๆ แต่เดีย๋ วนี ้จะเป็ น Rose1ก็
ยังมี ไร้ สาระอยู่เ รื ่ องเดี ยว แต่ก็คือแบบเรื ่ องอื ่น ก็ จ ะ

159

แบบ ส่วนมากก็จะเป็ นเรื ่ องเนี ๊ยะ เรื ่ องความคิ ดเห็น
ไม่ตรงกัน” (Rose1)

การตีความผิดๆจากคําพูดของอีกฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการตี ความหมายที่ ผิ ดเพี ย้ นไปจากสิ่ ง ที่ อีกฝ่ ายพยายามจะพูดคุยหรื อ
อธิ บายโดยอีกฝ่ ายไม่ได้ มีความหมายว่าอย่างที่อีกคนเข้ าใจ จนก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดได้
“เพราะปั ญ หามาจากเข้ าใจที ่เ ค้าพูดไปผิ ดๆ
เราต้องพยายามเรี ยนรู้ที่จะเข้าใจวิ ธีการคิ ดของเค้า”
(Lily1)
ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“เค้าจริ งจังกับเรื ่องงานก็มากกว่าเรา ทําให้พูด
แล้วคิ ดไม่ ตรงกันเรื ่ องนี ้บ่อยๆ ซึ่ งเค้าจะขอให้เรา
เข้าใจเค้าเราก็ ต้องยอมรับเรื ่ องการทํ างานหนักของ
ภรรยา” (Peony2)
2.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการกระทํา เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยด้ วยความเห็นต่าง เป็ นการแสดงออกด้ วยการกระทําหรื อภาษา
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กายของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยการกระทํานัน้ อาจเป็ นกิริยาท่าทาง
การแสดงออกโดยการกระทําต่างๆโดยเป็ นการกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ง หรื อทังสองฝ่
้
าย แสดงออกอะไรในสถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ โดยทําให้ ความ
ขัดแย้ งจากการสื่ อสารด้ วยความเห็นต่างลดลง จะพบว่ามีการกระทําดังนี ้ การยอมรับ
ตัวตนของอีกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อ
ด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี และ การใช้ ภาษากาย
การยอมรั บตัวตนของอีกฝ่ ายอย่ างแท้ จริง
การที่คสู่ มรสแสดงออกไม่ไปเปลี่ยนแปลงตัวตนต่างๆของอีกฝ่ าย อีกทัง้
ยังรับได้ ในสิ่งที่คสู่ มรสเป็ นโดยเป็ นการรับข้ อเสียของอีกคนได้ และยังพยายาม
ปรับตัวเข้ าหากัน
“เพราะปั ญ หามาจากเข้ าใจที ่เ ค้าพูดไปผิ ดๆ
เราต้องพยายามเรี ยนรู้ที่จะเข้าใจวิ ธีการคิ ดของเค้า”
(Lily1)
การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
การแสดงออกด้ วยการกระทําถึงการยอมลงมือทําในสิ่งที่ให้ อีกฝ่ ายพอใจ
เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
“พั ก นึ ง เราก็ เ ลื อกเอาอะไรที ่ มั น flexible
สํ าหรั บทั้ง คู่ ม ากกว่ าแต่ จ ริ ง ๆมัน ก็ กลับมาเป็ นเรื ่ อง
เดิ มที ่เค้าให้ความสํ าคัญกับงานมากเกิ น ไป เค้าให้
อับดับแรก แต่เราไม่รู้ว่าจะจัดการยังไง ได้แต่ยอมรับ
ตั ว ตนของอี กฝ่ าย รั บ ข้ อ เสี ยของอี กคนให้ ไ ด้ ”
(Peony2)

การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ ดี
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การแสดงออกด้ วยการกระทําโดยทําในสิ่งที่อีกคนรู้ สึกดีชอบพอใจ โดย
ซื ้อของซื ้อดอกไม้ มาง้ อ พาไปทําในสิ่งที่อีกคนชอบใช้ เวลาอยู่ด้วยกันสองคน การ
แหย่เล่นด้ วยทําตัวน่ารัก
“เวลาทะเลาะกัน จะพยายามยกโทษให้อภัย
ไปง้อให้อารมณ์ ดีพาเค้าไปทานข้าวอร่ อยๆเวลาเค้า
งอนเงี ยบไม่ พูด เราคิ ดอยู่เสมอว่าถ้ารักกันเวลาอยู่
ด้วยกันต้องมี ความสุข มากกว่าที ่มีความทุกข์ พวก
เรื ่องมองต่างมุมก็นึกถึงสิ่ งดี ๆที ม่ ี จะดี กว่า” (Peony2)
การใช้ ภาษากาย
เป็ นการแสดงออกทางกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกที่ดีไปยังคูส่ มรสแทนการ
พูด ได้ แก่ การกอด การหอม สัมผัสกัน
“แบบเถี ย งกัน เรื ่ อ งขับ รถที ่ คิ ด ไม่ เ หมื อ นกัน
เวลาต่างคนไม่พอใจ ตอนอยู่ในรถพอเค้าหันมาจับ
มื อก็รู้สึกดีกบั เค้าขึ้นหายงอน” (Peony1)
2.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยการกระทํา มาเป็ นวิธีการสื่ อสารที่ล ด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง นัน้ พบผลที่เกิดในสามระดับได้ แก่ระดับ
ความรู้ (รู้ วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกัน และ ความถี่ ในการทะเลาะกัน
น้ อยลง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
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อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“บางครั้งก็ จะมี ความคิ ดเห็นไม่ ตรงกัน และ
ตึงๆกันบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรทีแ่ ตกต่าง กันถึงขัน้ รุนแรง
อยู่ๆกันไปก็รู้ว่าจะประคับประคองยังไง” (Peony2)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึน้ ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิ ธีการสื่ อสารด้ วยการกระทํ า ด้ วยการเกิ ดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“เรี ยนรู้ที่จะยอมรับกันมากกว่าปี แรกเยอะ เรา
เคยแยกบ้านกันเลยนะ มันคิ ดไม่ ตรงกันสักเรื ่ อง แต่
เมื ่อเรายอมรับได้ว่าเค้าเป็ นแบบนี ้ เค้ายอมทําตามที ่
คิ ดว่าเราคิ ดแบบนี ้ พอพฤติ กรรมการกระทํ าเปลี ่ยน
เราก็ รั บ ในอี ก คนได้ ต อนกลัย มาอยู่ ด้ ว ยกั น อี ก ”
(Lily1)
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทําโดยรู้สึกพึงพอใจในผล
ที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“แม้ว่าเค้าจะไม่ เห็นด้วย คุยแล้วไม่ เข้าใจกัน
แต่การที ่เค้าไม่พยายามเปลี ่ยนแปลงเรา เราก็ดีใจที ่
สามี เป็ นแบบนี ”้ (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
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คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยกลับมาพูดคุยกัน
เหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหายโกรธ
กัน
“แบบเถี ย งกัน เรื ่ อ งขับ รถที ่ คิ ด ไม่ เ หมื อ นกัน
เวลาต่างคนไม่พอใจ ตอนอยู่ในรถพอเค้าหันมาจับ
มื อก็รู้สึกดีกบั เค้าขึ้นหายงอน” (Peony1)
ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ ว ยวิ ธี การสื่ อสารด้ ว ยการกระทํ า โดยเมื่ อ เกิ ดความ
ขัดแย้ งแล้ วจัดการกับปั ญหาได้ ทําให้ การทะเลาะเรื่ องเดิมๆน้ อยลงไป
จากแต่ก่อน
“ตอนแรกวิ ธีการแบบเราเค้าอาจจะไม่เห็นด้วย
แต่ พ อเค้ารั บ ตัวตนเราได้ มัน ทํ า ให้อี ก ฝ่ ายเปลี ่ย น
พฤติ กรรมไปไหนทางที ่ดีขึ้น เค้าเลื อกทําในสิ่ งที ่เค้า
พอใจจะได้ไ ม่ มี ปั ญ หาก็ ไ ม่ ท ะเลาะเรื ่ อ งการตื ่นวัน
อาทิ ตย์บ่อยเท่าเมื ่อก่อน” (Lily2)
2.4 การสื่อสารด้ วยการกระทํา ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
2.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
อารมณ์ เป็ นการแสดงออกของคูส่ มรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้ ถ้อยคํา
และท่าทางที่ สะท้ อนการมีอารมณ์โกรธโมโหร่ วมด้ วย ด้ วยการทะเลาะโต้ เถียงกันอย่าง
รุนแรงด้ วยอารมณ์โมโหทังสองฝ่
้
าย และการใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์รุนแรงของ
ทัง้ สองฝ่ าย ด้ วยการมี สี หน้ าท่าทางเกรี ย้ วกราดของทัง้ สองฝ่ ายที่ จ ะปะทะรุ นแรงด้ วย
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อารมณ์ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธี
พูดผ่านโทรศัพท์ การใช้ วิธีการแสดงออก ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งเมื่อ
ต่างฝ่ ายต่างมีอารมณ์รุนแรง จึงเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จน
เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การทะเลาะโต้ เถียงกันอย่ างรุนแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่ ส ามี ภ รรยาใช้ ถ้ อ ยคํ า และนํ า้ เสี ย งที่ แ สดงออกถึ ง ความโกรธจัด
อารมณ์โมโห การพูดจาเสียงดังโวยวาย ตะคอก ตะโกน แผดเสียงดังใส่อีกฝ่ าย
“ความที ่ เ ราอยากจะเอาชนะเค้า บางครั้ ง ก็
เป็ นเหมื อนกันที ่อยากให้เค้าระเบิ ด อยากให้ตายกัน
ฆ่ ากัน ไปเลยบ้างก็ มี ก็ เ ป็ น ชอบจี ้ เค้า บางครั้ งเค้า
เกิ นไป ก็ ท้าเค้า แต่เค้าจะมี สติ นะ แต่เราจะเป็ นคน
หลุดเองชะมากกว่า เวลาเถี ยงกันหนักก็ตายเป็ นไป
ข้ า ง นึ ง เ อ า ปื น ม า ยิ ง กั น ใ ห้ ต า ย ไ ป ข้ า ง นึ ง ”
(Sunflower1)
การใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์ รุนแรงของทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาแสดงสีหน้ าไม่พอใจอย่างรุนแรง ทําตาแข็ง แสดงท่าทาง
เกรี ย้ วกราด แสดงออกถึงการปะทะที่รุนแรง
“พออารมณ์ ไม่ดี จะลงที ่อีกคน คื อมันจะแบบ
มันสามารถทีจ่ ะแรงมากทําท่าทางร้ายๆใส่กนั ผ แล้ว
อยู่ดีๆก็จะแบบกลับมาเป็ นเหตุการณ์ ปกติ ได้ เพราะรู้
กันว่าเป็ นคนแบบนี ้ จะพยายามระวังทํ าให้เค้ายิ่ ง
โมโห” (Rose1)
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2.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการกระทํา เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ เป็ นการแสดงออกด้ วยการกระทําหรื อภาษากายของคู่
สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย โดยการกระทํ า นัน้ อาจเป็ น กิ ริย าท่า ทาง การ
แสดงออกโดยการกระทําต่างๆโดยเป็ นการกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย แสดงออกอะไรในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง นัน้ โดยทํ าให้ ความ
ขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์ลดลง จะพบว่ามีการกระทําดังนี ้ การลงมือจัดการการ
ลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี และ การใช้
ภาษากาย
การลงมือจัดการการลงมือแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้
การแสดงออกด้ วยการกระทําถึงการยอมลงมือทําในสิ่งที่ให้ อีกฝ่ ายพอใจ
เพื่อจัดการกับปั ญหาที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
“ปกติ เราจะใส่กนั ยับ ถ้าเค้ายอมทําในสิ่ งที ่เรา
ขอ ที ่ รุ น แรงกั น มาก็ จ บปั ญ หากั น เลย ดี กั น แล้ ว
แล้วแต่จงั หวะ” (Rose2)
การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ ดี
การแสดงออกด้ วยการกระทําโดยทําในสิ่งที่อีกคนรู้ สึกดีชอบพอใจ โดย
ซื ้อของซื ้อดอกไม้ มาง้ อ พาไปทําในสิ่งที่อีกคนชอบใช้ เวลาอยู่ด้วยกันสองคน การ
แหย่เล่นด้ วยทําตัวน่ารัก
“เค้ า จะรู้ จั ก นํ้ า เสี ย งเรา เค้ า เหมื อ นคนแก่
เหมื อนพ่อ พอเราขอโทษ ไปแกล้งๆแหย่ๆเค้าก็หาย
เวลาเค้ า โมโหมากๆใส่ เ ราที ่ ทํ าอะไรซุ่ มซ่ าม”
(Sunflower1)
การใช้ ภาษากาย
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เป็ นการแสดงออกทางกายเพื่อสื่อสารความรู้สึกที่ดีไปยังคูส่ มรสแทนการ
พูด ได้ แก่ การกอด การหอม สัมผัสกัน
“Sunflower2จะเป็ นคนที ่อ ารมณ์ ก่อ นไฟขึ้ น
สุด ถึ ง จุ ด พี ค สุด แต่ ก็ อ่ อ นลงเพราะเห็ น เราร้ อ งไห้
เสี ยใจ ทะเลาะกันก็เท่านัน้ หาจุดจบของเราเจอแล้ว
คือรักกัน กอดกันนะ” (Sunflower 1)
2.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยการกระทํา มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยอารมณ์นนั ้ พบผลที่เกิดในเกิดในสามระดับได้ แก่ระดับ
ความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สกึ (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ
รู้สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั และ ความถี่ในการทะเลาะกัน
น้ อยลง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยการเกิดความรู้ที่จะ
จัด การกับ ปั ญ หา ความขัด แย้ ง ต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ น้ ในชี วิ ต สมรสว่ า จะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“พออารมณ์ไม่ดี จะลงที ่อีกคน คื อมันจะแบบ
มันสามารถทีจ่ ะแรงมากทําท่าทางร้ายๆใส่กนั ผ แล้ว
อยู่ดีๆก็จะแบบกลับมาเป็ นเหตุการณ์ ปกติ ได้ เพราะรู้
กันว่าเป็ นคนแบบนี ้ จะพยายามระวังทํ าให้เค้ายิ่ ง
โมโห” (Rose1)
ระดับความรู้ สึก
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เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํา ด้ วยการเกิดความเข้ าใจ
ความคิด ความรู้ สึก ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีกคน
เป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“Sunflower2เป็ นคนตลกแต่ เ รารู้ จั ก เค้ า ดี
ยอมรับเค้าดี ว่าเค้าเป็ นคนแบบนี ้พ่อแม่Sunflower2ก็
บอกว่า เค้าอารมณ์ รุนแรงหาคนที ่อยู่กบั เค้าได้ยาก
แต่ Sunflower1เป็ นคนรั ก เค้า ที ่เ ค้า เป็ นแบบนี ้ และ
เข้าใจที ่เค้าเป็ นแบบนี ้เข้าใจในตัวตนเลยอยู่ด้วยกัน
ได้” (Sunflower 1)
รู้สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทําโดยรู้ สึกพึงพอใจในผลที่
ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“พอเริ่ มมี เรื ่อง กํ าลังเถี ยงกันอยู่ ต่างคนต่างใส่
อารมณ์ ต่อกัน ถ้าเค้าลงมื อทํา เราก็พอใจในตัวเค้าที ่
เค้ายอมทํายอมเปลีย่ นอะไรให้เรา” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทํ า ด้ วยกลับมาพูดคุยกัน
เหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหายโกรธ
กัน
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“ปกติ เราจะใส่กนั ยับ ถ้าเค้ายอมทําในสิ่ งที ่เรา
ขอ ที ่ รุ น แรงกั น มาก็ จ บปั ญ หากั น เลย ดี กั น แล้ ว
แล้วแต่จงั หวะ” (Rose2)
ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง
เป็ นผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการกระทําโดยเมื่อเกิดความขัดแย้ ง
แล้ วจัดการกับปั ญหาได้ ทําให้ การทะเลาะเรื่ องเดิมๆน้ อยลงไปจากแต่
ก่อน
“มี ครั้งนึ งที ่เรา พี คก่ อน ก่ อนแล้วเค้าพี คตาม
แต่ พี คหนั ก กว่ า เราต้ อ งเอาเค้ า ลง เอาจริ งๆ
Sunflower1ก็รู้ว่าเค้าเอาจริ ง ก็กลัวเหมื อนกัน ก็ห้าม
เค้าก็กอดกันดี กนั แล้วนัง่ คุยกับ ปรับความเข้าใจกัน
เค้าก็ไม่ทําละ จากนัน้ ก็ไม่ทะเลาะกันหนักบ่อยๆเท่า
เมื ่อก่อนแล้ว” (Sunflower 1)
3. รู ปแบบการสื่อสารแบบเงียบจึงดี
เป็ นรู ปแบบที่ มีการผสมผสานการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
และ การสื่อสารด้ วยความเงียบ มาช่วยลดความขัดแย้ งจากสาเหตุตา่ งๆ โดยการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
เป็ น การกระทํ าหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ทังในเชิ
้
งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาผ่านบุคคลที่สาม คือ พ่อและแม่ของคู่สมรสฝ่ ายหญิง แม่ของคู่สมรสฝ่ ายชาย พนักงานในบริ ษัท
เพื่อน และลูก โดยคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดยรับฟั งความคิดหรื อ
เรื่ องราวใดๆ ที่สง่ ผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อออกไป จากวิธีการการสื่อสาร
ผ่านบุคคลที่สามนัน้ จะเป็ นสารเชิงบวก ที่ผ้ สู ่งสารกล่าวอะไรในสถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามี
ดังนี ้ พูดให้ คืนดีกนั พูดให้ คําปรึกษา และพูดเล่นด้ วยให้ อารมณ์ดี ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีการพูด ผ่าน
การเผชิญหน้ าของบุคคลที่สามและคูส่ มรสทังสองฝ่
้
าย หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์ รวม
ไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ
ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ
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จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนี ้ พบในทัง4
้ คู่ เพียงแต่ตวั บุคคลที่สาม
อาจแตกต่างกันไป บางคนสนิทกับครอบครัวจะมีคนครอบครัวเข้ ามาสื่อสาร บางคนสนิทกับเพื่อน บางคน
มีลูก มีลูกน้ องเป็ นต้ น โดยเป็ นวิธีการสื่อสารที่มาจากการสื่อสารโดยบุคคลที่สามเข้ ามามีส่วนช่วยในการ
ไกล่เกลี่ย ช่วยสื่อสารกับคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
ายเวลาเกิดความขัดแย้ ง โดยเฉพาะสาเหตุ
ของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่คสู่ มรส 2 ด้ านด้ วยกัน ดังนี ้1.การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร 2.การ
สื่อสารด้ วยความเห็นต่าง โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดในสามระดับได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้ วิธีการประคับประคอง
ชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับ
พฤติกรรม (คืนดีกนั )
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามเป็ นการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้ งนชีวิตคู่ที่มา
จาก 2ด้ านเท่านัน้ จึงควรใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยความเงียบร่วมด้ วยเพื่อช่วยการลดความขัดแย้ งที่มาจากการ
สื่อสารได้ ครบทุกด้ าน เนื่องจากการสื่อสารด้ วยความเงียบ สามารถลดความขัดแย้ งอันมาจากสาเหตุที่ตา่ ง
ไป นัน่ คือ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 3.การสื่อสารด้ วยอารมณ์
โดยการสื่ อสารด้ วยความเงี ยบนัน้ เป็ นการกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ ใดๆ เพื่อสื่ อ
ความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา โดยจะไม่มีการส่งเสียงให้ คําพูดเพียงแต่แสดงท่าทางที่สื่อความหมายว่า
หยุดการพูดจา และ การแยกกันไปอยู่คนละที่ เป็ นวิธีที่คสู่ มรสใช้ เป็ นวิธีการในการลดปั ญหาความขัดแย้ ง
ไม่ให้ ทวีความรุ นแรงมากขึ ้นผ่านช่องทางคือ การใช้ การแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ า
ของคู่สมรสทังสองฝ่
้
าย ถือเป็ นวิธีที่คสู่ มรสเลือกใช้ เป็ นวิธีการในการลดปั ญหาความขัดแย้ ง โดยเฉพาะ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่คสู่ มรส3ด้ านด้ วยกัน ดังนี ้1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.
การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 3. การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดในหนึ่งระดับได้ แก่ ระดับ
พฤติกรรม (คืนดีกัน ไม่ทะเลาะกันรุ นแรงมากขึ ้น และ ใจเย็นขึ ้น) ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ขอนําเสนอตามลําดับ
ดังนี ้
3.1 การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร
3.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
3.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
3.2 การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
3.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
3.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น

170

3.3 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
3.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
3.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
3.4 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
3.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
3.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
3.5 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
3.5.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
3.5.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
3.5.3 ผลที่เกิดขึ ้น
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่ ส่ ือสาร
3.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร เป็ นการไม่กระทําหรื อการไม่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ ของคูส่ มรสคนใดคน
หนึง่ หรื อทังสองคน
้
เพื่อสื่อความหมาย กล่าวคือ เป็ นการเงียบงอนไม่พดู ทําให้ คสู่ มรสอีก
ฝ่ ายไม่สามารถรับรู้ความคิด ความรู้สกึ หรื อปัญหาที่แท้ จริงที่เกิดขึ ้นระหว่างคูข่ องตนได้ จน
ก่อเกิ ดการสะสมของปั ญหาและความขัดแย้ งระหว่างคู่สมรสขึ ้นมาได้ ผ่านช่องทางคือ
ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
และเทคโนโลยี คือ การไม่รับผ่านโทรศัพ ท์ การไม่ตอบหรื อส่ง ข้ อความผ่านLine ด้ วย
โทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเงียบงอนไม่ พูด
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่คสู่ มรสไม่พดู คุยกัน แสดงออกด้ วยการนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ หรื อมี
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ท่าทางบึ ้งตึงใส่กนั เพราะมีความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ดี รู้สึกโกรธ รู้สึกน้ อยใจ ที่
ล้ วนเป็ นความรู้สกึ เชิงลบที่บนั่ ทอนความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ ข้างในทังสิ
้ ้น
“อยู่ดีๆเงียบๆต้องคิ ดก่อนว่าคื อเค้าไม่พอใจถ้า
อยู่กบั เพือ่ นเค้าก็จะช่วยพูดให้หายโกรธ” (Peony2)
3.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจาก
สาเหตุ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารนัน้ เป็ นวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อ
ข้ อความที่ทําให้ ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารลดลง กล่าวคือ เป็ นการ
แสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความผ่านบุคคลที่สาม โดยคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั ง
ข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดยรับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้
สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อออกไป จากวิธีการการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
นันจะเป็
้
นสารเชิงบวก ที่ ผ้ ูส่งสารกล่าวอะไรในสถานการณ์ ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามี
ดังนี ้ พูดให้ คืนดีกนั พูดให้ คําปรึกษา และ พูดเล่นด้ วยให้ อารมณ์ดี
พูดให้ คืนดีกัน
เป็ นการพูดผ่านบุคคลที่สามให้ เข้ าใจความรู้สึกของอีกคน พูดปรับความ
เข้ าใจ พูดไกล่เกลี่ยความไม่เข้ าใจ รวมไปถึงพูดชื่นชมคูส่ มรสให้ อีกฝ่ ายฟั ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ ค่สู มรสคืนดีกันจากการรับฟั งวามคิดความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
เวลาที่ทงสองคนไม่
ั้
สื่อสารไม่คยุ กัน
“คื อ เวลาเรามี อ ะไรก็ จ ะบอกแม่ พอแม่ เ ห็ น
อาการปุ๊ บ แม่ ก็จะบอกLily2แล้ว ว่า Lily1เค้าอยาก
ให้Lily2สนใจ แม่ก็จะนัง่ พากย์ นัง่ อะไรแบบนี ้ เพือ่ ให้
Lily2เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าLily2เข้าใจเปล่า” (Lily1)
พูดให้ คาํ ปรึกษา
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การพูด ให้ คํ า ปรึ ก ษาจากบุ ค คลที่ ส ามในฐานะคนที่ มี ค วามเข้ า ใจ มี
ประสบการณ์ มากกว่าเวลาที่ค่สู มรสต้ องการข้ อมูล รวมไปถึงการพูดอบรมสั่ง
สอนเพื่อให้ ข้อมูลในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสอีกด้ วย
“เพื ่อนเราเค้าจะเห็นใจกันและกัน ช่วยพูดให้
เย็นลง เพื ่อนมี ส่วนให้มองตัวเอง คล้ายกระจก เห็น
เรามากขึ้ นมุมมองตัวเรา เป็ นอี กวิ สยั ทัศน์ นึงให้เรา”
(Peony2)
พูดเล่ นด้ วยให้ อารมณ์ ดี
เป็ นการพูดหยอกเล่นให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดีขึ ้นโดยใช้ ลกู เป็ นกาวใจโดยเอา
ลูกมาเล่นมาแหย่ให้ อีกฝ่ ายหายโกรธ
“ส่ ว นใหญ่ เ ค้า จะพูด ให้เ หตุผ ลนู่ น นี ้น ั้น คน
เป็ นคนพูดเยอะอยู่แล้ว ก่อนมี ลูกRose1จะเข้าหา โดย
ทํามาเนียนมานัง่ คุยกัน แต่หลังมี ลูกก็จะเอาลูกมาล่อๆ
เอามาเล่นอะไร สักพักก็ดีกนั ” (Rose2)
3.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร นัน้ พบผลที่เกิดในสามระดับได้ แก่
ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมาก
ขึ ้น และ รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
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อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“เราต้องรู้ จักตัวตนเค้าให้ดีแล้วปรับเราจะใช้
จากการอยู่ กับ เค้ าจริ ง ๆ เราจะรู้ แบบแผนจากการ
สังเกตุเรารู้ ว่าถ้าเค้าโกรธระดับนี ้ เราไปจุด นิ ดนึ งก็
ติ ด ถ้าเงี ยบใส่ไม่พูดน่าจะโกรธจัดมากเราก็รู้ว่าต้อง
ทําไง” (Lily1)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“จุ ด ที ่ เ ราเงี ย บโกรธเค้ า ทั้ง คื น เค้ า ก็ ป รึ ก ษา
เพื ่อนเค้า เพื ่อนก็ พูดให้ปรับความเข้าใจกัน เค้าจึ ง
พยายามเข้าใจผูห้ ญิ งมากขึ้น” (Peony1)
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม โดยรู้สึกพึงพอใจใน
ผลที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“รู้ สึ ก ดี กับเค้า มากขึ้ น ที ่ เ ค้ าเอาลู ก มาช่ ว ยง้อ
ต ล ก ดี ทํ า ใ ห้ เ ร า อ า ร ม ณ์ ดี ขึ้ น ห ลั ง ง อ น กั น ”
(Sunflower2)
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ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ ส าม ด้ วยการกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“แล้วเค้าก็ จ ะแบบ เหมื อนอารมณ์ ว่าใจแข็ ง
อะไรประมาณนี ้ เหมื อนแบบไม่โทรมาไม่อะไรไม่คุย
กัน แต่คนรอบข้างเค้าก็จะเป็ นคนแบบ ให้โทรไปหา
Rose1สิ ก๋ วยเตี ๋ยวอร่ อยมาก อะไรประมาณนี ้ เค้าก็
จะต้องโทรมา ท้ายที ่สุดประมาณเหมื อนใช้คนรอบ
ข้างมากกว่า” (Rose1)
3.2 การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
3.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
ความเห็ นต่าง เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทัง้ สองคน ผ่านการใช้
ถ้ อยคําที่สะท้ อนความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่
พูดคุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุม
ของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของ
คู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธี การใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์
สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ าย
ต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
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ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
“ส่วนมากก็จะเป็ น เรื ่องความคิ ดเห็นไม่ตรงกัน
อย่างเรื ่ องการเลี ้ยงลูก แม่ก็จะมาช่วยออกความเห็น
ให้เข้าใจกัน” (Rose1)
ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“ ในมุมเราเราว่าดี กว่าถูกต้องกว่าแต่เค้าก็จะ
มี เหตุผลของเค้า ทําให้พูดแล้วคิ ดไม่ตรงกัน พ่อแม่ก็
จะมาช่วยพูดฝั่งเค้าบ้าง” (Sunflower2)
3.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจากสาเหตุ
การสื่อสารด้ วยด้ วยความเห็นต่าง เป็ นวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อข้ อความที่ทําให้
ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารลดลง กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อ
ข้ อความผ่านบุคคลที่สาม โดยคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดย
รับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อ
ออกไป จากวิธี การการสื่ อสารผ่านบุคคลที่สามนัน้ จะเป็ นสารเชิงบวก ที่ผ้ ูส่งสารกล่าวอะไรใน
สถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืนดีกนั และ พูดให้ คําปรึกษา
พูดให้ คืนดีกัน

176

เป็ นการพูดผ่านบุคคลที่สามให้ เข้ าใจความรู้สึกของอีกคน พูดปรับความ
เข้ าใจ พูดไกล่เกลี่ยความไม่เข้ าใจ รวมไปถึงพูดชื่นชมคูส่ มรสให้ อีกฝ่ ายฟั ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ ค่สู มรสคืนดีกันจากการรับฟั งวามคิดความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
เวลาที่ทงสองคนไม่
ั้
สื่อสารไม่คยุ กัน
“คื อเวลาเรามี อะไรก็จะบอกแม่ แม่จะบอกว่า
เราคิ ดยังไง สามี คิดยังไง ให้คืนดี กนั ” (Lily1)
พูดให้ คาํ ปรึกษา
การพูด ให้ คํ า ปรึ ก ษาจากบุ ค คลที่ ส ามในฐานะคนที่ มี ค วามเข้ า ใจ มี
ประสบการณ์ มากกว่าเวลาที่ค่สู มรสต้ องการข้ อมูล รวมไปถึงการพูดอบรมสั่ง
สอนเพื่อให้ ข้อมูลในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสอีกด้ วย
“ปรึ กษาเพื ่อนได้ระบายและได้เ ข้ าใจผู้ห ญิ ง
มากขึ้น ว่าทําไมเป็ นแบบนี”้ (Peony2)
3.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง นัน้ พบผลที่เกิดในสามระดับได้ แก่
ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมาก
ขึ ้น และ รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“เราเชื ่ อ ว่ า บางที เ ค้า ทดไว้ ใ นใจ คื อ เราเคย
บอกบางที ที่ เ ราเคยคุย ว่ า กลัว ว่ า ถึ ง จุ ด นึ ง เค้ า จะ
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ระเบิ ดออกมาที เดี ยว ในสิ่ งที ่เค้าไม่พอใจไม่ว่าอะไรก็
ตาม เราจะได้รู้วิธีการว่าจะทําอย่างไรเพือ่ ให้ตวั เค้ามี
คามสุขมากขึ้น จากการถามเพือ่ นๆเค้า” (Peony1)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“พอได้ ฟั ง แม่ เค้ า สอนจึ งเข้ า ใจวามรู้ สึ ก
ความคิ ดของภรรยามากขึ้ นว่าเค้าเป็ นคนแบบนี ้คิด
แบบนี ้ เราเข้าใจความเป็ นเค้ามากขึ้น” (Lily2)
รู้สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม โดยรู้สึกพึงพอใจใน
ผลที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“รู้สึกดี กบั สามี มากขึ้ นพอแม่บอกว่าเค้ามาพูด
กับแม่ว่าอะไร” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ ส าม ด้ วยการกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
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“ตอนนั้น ที ่ ท ะเลาะกัน เราลงจากรถเลย ชุ ด
ราตรี จะไหนดี ไปหมอชิ ต กลับบ้านก่อนแต่งงาน แล้ว
มื อถื อแบตหมดเหมื อนในหนังเลย นัง่ รถทัวร์ น่ากลัว
มาก โทรหาพ่อให้มารับ เค้ารู้ว่าเรากลับบ้าน เค้าโทร
หาพ่ อ เรา ให้ พ่ อ ส่ ง ขึ้ น รถกลับ ทะเลาะกัน แต่ เ ค้ า
สามารถพูดให้พ่อแม่เราเข้าข้าง ส่งเรากลับกรุงเทพดี
กันชะงัน้ ” (Sunflower1)
3.3 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
3.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทํา ให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อ
ทังสองฝ่
้
าย ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การ
ใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ
การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ คือ การใช้
ถ้ อยคําตําหนิ การพูดจาไม่เข้ าหู พูดประชดประชัน ซึ่งเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสอีกฝ่ าย
รู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
การใช้ ถ้อยคําตําหนิ
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบที่ทําให้ อีกฝ่ ายรู้สกึ ไม่ดี ต่อคูส่ มรส ที่กล่าวหาว่าทําในสิ่งที่
ไม่ถกู ต้ องไม่ได้ ดงั่ ใจ ต่อว่าถึงความผิดความไม่ดีของอีกฝ่ าย
“บ่ อยครั้ง ที ่เ ราจะต่ อว่ า เค้า เรื ่ องในบ้าน ถ้า
เค้าไม่เถียงกลับเงียบใส่เราก็ไม่ได้บ่นต่อ บางที มนั อด
ไม่ได้ แต่ก็ทําให้เราไม่ทะเลาะกันมากขึ้นนะ” (Lily1)
การพูดจาไม่ เข้ าหู
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สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจากวนอีกฝ่ าย พูดห้ วนๆด้ วยนํ ้าเสียงไม่ดี
พูดในสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่อยากได้ ยิน
“เราบางครั้งใจร้ อนมาก ชอบพูดกวนประสาท
อี ก คนบางที ก็ รู้ ตัว นะ ถ้ า เค้ า ไม่ โ ต้ ต อบก็ โ อเค”
(Rose2)
พูดประชดประชัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจิกกัด เสียดสีอีกฝ่ ายด้ วยคําพูดต่างๆ
“บางที แ ค่ ป ระชดๆไม่ ไ ด้ อ ะไร บางที เ ค้ า ก็
ยอมๆเงียบๆให้เราพูด” (Rose1)
3.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่ อ สารด้ วยด้ วยความเงี ย บ เป็ นวิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ล ดความขั ด แย้ งอั น
เนื่องมาจากสาเหตุ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบนัน้ วิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยความ
เงี ย บที่ ทํ า ให้ ค วามขัด แย้ ง จากการสื่ อ สารด้ ว ยคํ า พูด เชิ ง ลบลดลง กล่ า วคื อ เป็ น การ
แสดงออกด้ วยกิริยาท่าทาง การแสดงออกโดยการกระทําต่างๆที่สื่อออกไปของคู่สมรส
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรื อ ทัง้ สองฝ่ าย โดยในการสื่ อ สารด้ ว ยความเงี ย บนั น้ จะเป็ น การ
แสดงออกโดยการกระทํ าที่ ไม่มีการใช้ เสี ยงหรื อคําพูดใดๆ ที่แสดงออกในสถานการณ์
ความขัดแย้ ง นัน้ จะพบว่ามี ดัง นี ้ ท่าทางที่ สื่ อความหมายว่าหยุดการพูดจา และ การ
แยกกันไปอยู่คนละที่ ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการ
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
ท่ าทางที่ส่ ือความหมายว่ าหยุดการพูดจา
การแสดงท่ าที ท างกายว่ าหยุด พูดจาใดๆในขณะที่ กํ าลัง เกิ ด
ความขัด แย้ ง ท่ า ทางที่ สื่ อ ความหมายว่ า เงี ย บเพื่ อ ยอมหยุด โต้ เ ถี ย ง
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เพื่อให้ หยุดทะเลาะกัน อาจะเงียบเพื่อฟั งคําอธิบาย รวมไปถึงการเงียบ
ยังไม่พดู คุยกันถึงเรื่ องที่เกิดความขัดแย้ งขึ ้น
“ต้องยอมเงี ยบ พอเค้าบ่นมา เงี ยบให้เค้าบ่น
ให้รู้ว่าเรายอมไม่เถียงแล้วค่อยกลับมาคุย” (Lily2)
การแยกกันไปอยู่คนละที่
การที่คสู่ มรสแยกกันไปทําอย่างอื่นไปก่อนเงียบแยกกันไปอยู่คน
ละที่ เพื่อให้ ไม่ยิ่งทะเลาะกันรุ นแรง เงี ยบแยกให้ อีกฝ่ ายอารมณ์เย็นลง
ก่อน ก่อนจะมาพุดคุยกันหลังจากต่างฝ่ ายต่างใจเย็นด้ วยกันทังคู
้ ่
“แบบบางทีเค้าก็จะไปนัง่ อยู่คนเดี ยวในห้องนํ้า
ไปรดนํ้าต้นไม้ จะลุกออกไปชะมากกว่า แต่ว่าไม่แนว
แบบว่าเอ้ยต้องมาพูดกันให้รู้เรื ่อง แต่สกั พักพอclam
down ถึงค่อยคุยกันก็เลยไม่มีแบบมี การพูดประชด
ประชัดรุนแรงใส่กนั ” (Peony1)
3.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยความเงียบ มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ นัน้ พบผลที่เกิดขึ ้น หนึ่งระดับได้ แก่
ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั และ ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัด แย้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยความเงี ย บ ด้ ว ยการกลับ มา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“ก็ยกโทษให้เค้าบอกว่าคราวหลังถ้าไม่ อยาก
ให้จู้จี้ขี้บ่น ก็อย่าทําอีก พอเราบ่นๆแล้วเค้าก็เงี ยบเรา
ก็ใจเย็นลงคุยกันปกติ ” (Rose1)
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ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยความเงียบ โดยไม่ทําให้ ค่สู มรส
ทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“บ่อยครั้งที ่เ ราจะต่อว่ าเค้า เรื ่ องในบ้าน ถ้า
เค้าไม่เถียงกลับเงียบใส่เราก็ไม่ได้บ่นต่อ บางที มนั อด
ไม่ได้ แต่ก็ทําให้เราไม่ทะเลาะกันมากขึ้นนะ” (Lily1)
3.4 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
3.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
ความเห็ นต่าง เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทัง้ สองคน ผ่านการใช้
ถ้ อยคําที่สะท้ อนความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่
พูดคุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุม
ของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของ
คู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธี การใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์
สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ าย
ต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
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“พูดเข้าใจไม่ตรงกัน เราเข้าใจแค่มุมเราแค่คน
เดี ยว อี กฝ่ ายเค้าไม่เห็นด้วย แยกกันไปก่อนจะได้ไม่
ต้องเถี ยงกัน” (Lily1)
ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“ มันตามาต่างกันเราว่าเหตุผเราก็ถูก เค้าก็ว่า
เค้าถูก คื อมันไม่จบนะ ยิ่ งมี แต่ของขึ้น เราว่าแยกกัน
ไปก่อนจะได้ไม่ทะเลาะกัน” (Lily)
3.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยความเงียบ เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจากสาเหตุ การ
สื่อสารด้ วยด้ วยความเห็นต่าง เป็ นการแสดงออกด้ วยกิริยาท่าทาง การแสดงออกโดยการกระทํา
ต่างๆที่สื่อออกไปของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย โดยในการสื่อสารด้ วยความเงียบนัน้
จะเป็ นการแสดงออกโดยการกระทําที่ ไม่มีการใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ ที่แสดงออกในสถานการณ์
ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ ท่าทางที่สื่อความหมายว่าหยุดการพูดจา และ การแยกกันไปอยู่
คนละที่ ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้
2 ฝ่ าย
ท่ าทางที่ส่ ือความหมายว่ าหยุดการพูดจา
การแสดงท่ าที ท างกายว่ าหยุด พูดจาใดๆในขณะที่ กํ าลัง เกิ ด
ความขัด แย้ ง ท่ า ทางที่ สื่ อ ความหมายว่ า เงี ย บเพื่ อ ยอมหยุด โต้ เ ถี ย ง
เพื่อให้ หยุดทะเลาะกัน อาจะเงียบเพื่อฟั งคําอธิบาย รวมไปถึงการเงียบ
ยังไม่พดู คุยกันถึงเรื่ องที่เกิดความขัดแย้ งขึ ้น
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“ต้องยอมเงี ยบ พอเค้าบ่นมา เงี ยบให้เค้าบ่น
ให้รู้ว่าเรายอมไม่เถี ยงแล้วค่อยกลับมาคุย จะได้ใจ
เย็นขึ้นด้วย” (Lily2)
การแยกกันไปอยู่คนละที่
การที่คสู่ มรสแยกกันไปทําอย่างอื่นไปก่อนเงียบแยกกันไปอยู่คน
ละที่ เพื่อให้ ไม่ยิ่งทะเลาะกันรุ นแรง เงี ยบแยกให้ อีกฝ่ ายอารมณ์เย็นลง
ก่อน ก่อนจะมาพุดคุยกันหลังจากต่างฝ่ ายต่างใจเย็นด้ วยกันทังคู
้ ่
“หาอะไรทํ าให้เย็นลงก่อน ไปดูทีวีก่อน ปล่อย
ให้เถี ยงกันก็ ยิ่งทะเลาะ แยกกันไปหาอะไรทํ าให้ไม่
ทะเลาะกันดีกว่า” (Peony2)
3.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยความเงียบ มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็น ต่าง นัน้ พบผลที่เ กิดในหนึ่ง ระดับได้ แ ก่
ระดับพฤติกรรม (คืนดีกัน ไม่ทะเลาะกันรุ นแรงมากขึ ้น และ ใจเย็นขึน้ ) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัด แย้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยความเงี ย บ ด้ ว ยการกลับ มา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“แยกกันไปหาอะไรทํ าให้ไม่ ทะเลาะกันดี กว่า
เดี ๋ยวใจเย็นก็ดีกนั เรื ่องความคิ ดเห็นมันไม่ใช่เรื ่องคอ
ขาดบาดตาย” (Peony2)
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ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยด้ วยความเห็น
ต่างที่ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยความเงียบ โดยไม่ทําให้ คู่
สมรสทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“เรื ่องขับรถคนละทางนี ่ประจํ า เค้าคิ ดว่าจะไป
ทางนี ้เ ร็ วกว่ า หรื อทํ าไมวิ่ ง ทางนี ้ คิ ดไม่ เ หมื อ นกัน
เริ่ มเถี ยงกันละ แต่เรารู้ ว่าเงี ยบๆยอมๆวิ่ งตามจะไม่
ต้องทะเลาะกันดีกว่า” (Peony2)
ใจเย็นขึน้
ด้ ว ยความเห็ น ต่า งที่ ล ดความขัด แย้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารด้ ว ย
ความเงียบ ด้ วยการที่ค่สู มรสรู้สึกว่าตนใจเย็นขึ ้น จากเดิมที่ร้ ูสึกโกรธไม่
อยากพูดคุยกับอี กฝ่ ายเพราะกํ าลัง ไม่พ อใจ โดยจะหงุดหงิ ดไม่พ อใจ
น้ อยลง พูดใจเย็นขึ ้น
“ต้องยอมเงี ยบ พอเค้าบ่นมา เงี ยบให้เค้าบ่น
ให้รู้ว่าเรายอมไม่เถี ยงแล้วค่อยกลับมาคุย จะได้ใจ
เย็นขึ้นด้วย” (Lily2)
3.5 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
3.5.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
อารมณ์ เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้ ถ้อยคํา
และท่าทางที่ สะท้ อนการมีอารมณ์โกรธโมโหร่ วมด้ วย ด้ วยการทะเลาะโต้ เถียงกันอย่าง
รุนแรงด้ วยอารมณ์โมโหทังสองฝ่
้
าย และการใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์รุนแรงของ
ทัง้ สองฝ่ าย ด้ วยการมี สี หน้ าท่าทางเกรี ย้ วกราดของทัง้ สองฝ่ ายที่ จ ะปะทะรุ นแรงด้ วย
อารมณ์ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธี
พูดผ่านโทรศัพท์ การใช้ วิธีการแสดงออก ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย ซึ่งเมื่อ
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ต่างฝ่ ายต่างมีอารมณ์ รุนแรง จึงเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จน
เกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การทะเลาะโต้ เถียงกันอย่ างรุนแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่ ส ามี ภ รรยาใช้ ถ้ อ ยคํ า และนํ า้ เสี ย งที่ แ สดงออกถึ ง ความโกรธจัด
อารมณ์โมโห การพูดจาเสียงดังโวยวาย ตะคอก ตะโกน แผดเสียงดังใส่อีกฝ่ าย
“คื อแบบที ่จริ งเหมื อนกับแบบไม่ได้สําคัญแล้ว
แต่คือเราต้องทะเลาะรุ นแรงให้ไ ด้ อะไรประมาณนี ้
คื อ แบบเป็ นความมุ่ ง มั่ น ของเราว่ า แบบ กู ต้ อ ง
ทะเลาะกับมึงเรื ่องนี”้ (Rose1)

การใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์ รุนแรงของทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาแสดงสีหน้ าไม่พอใจอย่างรุนแรง ทําตาแข็ง แสดงท่าทาง
เกรี ย้ วกราด แสดงออกถึงการปะทะที่รุนแรง
“สี หน้าท่าทางนี ่ไปหมด เวลาโมโหใส่กนั นะ
เสี ยงดังลัน่ บ้าน” (Rose1)
3.5.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่ อ สารด้ ว ยความเงี ย บ เป็ น วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ล ดความขัด แย้ ง อัน
เนื่องมาจากสาเหตุ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ คือวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยความเงียบที่
ทํ าให้ ความขัดแย้ งจากการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ กล่าวคื อ เป็ น การแสดงออกด้ วยกิ ริยา
ท่าทาง การแสดงออกโดยการกระทําต่างๆที่สื่อออกไปของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทัง้
สองฝ่ าย โดยในการสื่อสารด้ วยความเงียบนัน้ จะเป็ นการแสดงออกโดยการกระทําที่ ไม่มี
การใช้ เสี ยงหรื อคําพูดใดๆ ที่แสดงออกในสถานการณ์ ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้
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ท่าทางที่สื่อความหมายว่าหยุดการพูดจา และ การแยกกันไปอยู่คนละที่ ผ่านช่องทาง คือ
การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
ท่ าทางที่ส่ ือความหมายว่ าหยุดการพูดจา
การแสดงท่ าที ท างกายว่ าหยุด พูดจาใดๆในขณะที่ กํ าลัง เกิ ด
ความขัด แย้ ง ท่ า ทางที่ สื่ อ ความหมายว่ า เงี ย บเพื่ อ ยอมหยุด โต้ เ ถี ย ง
เพื่อให้ หยุดทะเลาะกัน อาจะเงียบเพื่อฟั งคําอธิบาย รวมไปถึงการเงียบ
ยังไม่พดู คุยกันถึงเรื่ องที่เกิดความขัดแย้ งขึ ้น
“ตัวเองเป็ นคนที ่เดื อดแล้วเดื อดไปเลย เดื อด
เป็ นคลัง่ อันนี ้ยอมรับในตัวของเราเอง แต่ตวั ภรรยา
เ ค้ า มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น ตั ว เ ร า เ ค้ า ก็ จ ะ เ งี ย บ ”
(Sunflower 2)
การแยกกันไปอยู่คนละที่
การที่คสู่ มรสแยกกันไปทําอย่างอื่นไปก่อนเงียบแยกกันไปอยู่คน
ละที่ เพื่อให้ ไม่ยิ่งทะเลาะกันรุ นแรง เงี ยบแยกให้ อีกฝ่ ายอารมณ์เย็นลง
ก่อน ก่อนจะมาพุดคุยกันหลังจากต่างฝ่ ายต่างใจเย็นด้ วยกันทังคู
้ ่
“คื อรู้ สึกว่าการbrake ณ ตอนนัน้ มันจะเป็ น
การถนอมนํ้ าใจ มันจะไม่ มีการทํ าหน้าเกรี ้ ยวกราด
ใส่กนั หรื อมาตะโกนใส่กนั เพราะว่ามันจะได้แยกกัน
อยู่ไปก่อน ผ่านไปชัว่ โมงนึงอ่ะเดี ๋ยวค่อยกลับมาคุย”
(Lily1)
3.5.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยความเงียบ มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง จากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ นัน้ พบผลที่ เ กิดในเกิ ดในหนึ่งระดับได้ แ ก่
ระดับพฤติกรรม (คืนดีกัน ไม่ทะเลาะกันรุ นแรงมากขึ ้น และ ใจเย็นขึน้ ) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยความเงี ยบ ด้ วยการกลับมาพูดคุย
กันเหมื อนเดิม ไม่พูดถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ ายหาย
โกรธกัน
“ทุก ครั้ ง พอแบบเริ่ มมี อ ารมณ์ เริ่ มหงุด หงิ ด
โวยวายใส่ กัน ต้ องแบบเดี ๋ ย วไปก่ อ นเดี ๋ ย วค่ อ ยคุย
เดี ๋ยวไว้ค่อยคุย รอเย็นลงก่ อน แล้วค่อยคุย แยกกัน
ไปก่อน” (Lily1)
ไม่ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึน้
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารสื่ อ สารด้ ว ยความเงี ย บ โดยไม่ทํ า ให้ คู่ส มรส
ทะเลาะกันหนักมากขึ ้นกว่าเดิม
“ทะเลาะกันแรงที พออารมณ์ ดีขึ้นจากไปนั่ง
ทําอะไรของเรา รอให้อารมณ์ ดีขึ้นก็จะไม่ทะเลาะกัน
หนักขึ้น” (Sunflower2)
ใจเย็นขึน้
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยความเงียบ ด้ วยการที่คสู่ มรสรู้สึกว่า
ตนใจเย็นขึ ้น จากเดิมที่ร้ ูสกึ โกรธไม่อยากพูดคุยกับอีกฝ่ ายเพราะกําลังไม่
พอใจ โดยจะหงุดหงิดไม่พอใจน้ อยลง พูดใจเย็นขึ ้น
“ตอนสามี โวยวายมากๆ เราเงียบรอให้อารมณ์
ดีขึ้นก็จะไม่ทะเลาะกันหนักขึ้น” (Sunflower1)
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4. รู ปแบบการสื่อสารแบบฟั งด้ วยใจ
เป็ นรูปแบบที่มีการผสมผสานการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคลที่
สาม และ การสื่อสารด้ วยการฟั ง มาช่วยลดความขัดแย้ งจากสาเหตุตา่ งๆ โดยการสื่อสารผ่าน
บุคคลที่สาม เป็ น การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ทังใน
้
เชิงวัจนภาษาและอวัจนภาษาผ่านบุคคลที่สาม คือ พ่อและแม่ของคูส่ มรสฝ่ ายหญิง แม่ของคู่
สมรสฝ่ ายชาย พนักงานในบริ ษัท เพื่อน และลูก โดยคู่ส มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั ง
ข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดยรับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สาร
อาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อออกไป จากวิธีการการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนัน้ จะ
เป็ นสารเชิงบวก ที่ผ้ สู ง่ สารกล่าวอะไรในสถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืน
ดีกนั พูดให้ คําปรึกษา และพูดเล่นด้ วยให้ อารมณ์ดี ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีการพูด ผ่านการ
เผชิญหน้ าของบุคคลที่ สามและคู่สมรสทัง้ สองฝ่ าย หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การใช้ วิธี พูดผ่าน
โทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความ
ผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ
จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนี ้ พบในทัง4
้ คู่ เพียงแต่ตวั บุคคลที่
สามอาจแตกต่างกันไป บางคนสนิทกับครอบครัวจะมีคนครอบครัวเข้ ามาสื่อสาร บางคนสนิท
กับเพื่อน บางคนมีลกู มีลกู น้ องเป็ นต้ น โดยเป็ นวิธีการสื่อสารที่มาจากการสื่อสารโดยบุคคลที่
สามเข้ ามามีส่วนช่วยในการไกล่เกลี่ย ช่วยสื่อสารกับคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย
เวลาเกิดความขัดแย้ ง โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่คสู่ มรส 2
ด้ านด้ วยกัน ดังนี 1้ .การสื่ อสารด้ วยการไม่สื่อสาร 2.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง โดยผลที่
เกิ ด ขึ น้ เกิ ด ในสามระดับ ได้ แก่ ระดับ ความรู้ (รู้ วิ ธี ก ารประคับ ประคองชี วิ ต สมรส) ระดับ
ความรู้ สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่สมรส) และ ระดับ
พฤติกรรม (คืนดีกนั )
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามเป็ นการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้ งใน
ชีวิตคูท่ ี่มาจาก 2ด้ านเท่านัน้ จึงควรใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยการฟั ง ร่ วมด้ วยเพื่อช่วยการลดความ
ขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารได้ ครบทุกด้ าน เนื่องจากการสื่อสารด้ วยการฟั ง สามารถลดความ
ขัดแย้ งอันมาจากสาเหตุที่ต่างไป นั่นคือ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วย
ความเห็นต่าง 3.การสื่อสารด้ วยอารมณ์
โดยการสื่ อสารด้ วยการฟั งนัน้ การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ ใดๆ เพื่อสื่ อ
ความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา โดยการเงียบเพื่อรับฟั ง สบตา พยักหน้ าหรื อแสดงท่าทางที่ทํา
ให้ ผ้ สู ง่ สารรับรู้วา่ กําลังรับฟั งเหตุผล ฟั งคําอธิบายของอีกฝ่ าย รับฟั งความรู้สึกของอีกฝ่ าย รับ
ฟั ง ปั ญ หาของอี กฝ่ าย ฟั ง อย่างเข้ าใจ ตัง้ ใจฟั ง และทํ าตัวเป็ น ผู้ฟั งที่ ดี ถื อเป็ นวิธี ที่ คู่ส มรส
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เลือกใช้ เป็ นวิธีการในการลดปั ญหาความขัดแย้ ง โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งที่ ค่สู มรส3ด้ านด้ วยกัน ดังนี 1้ .การสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่ อสารด้ วย
ความเห็นต่าง 3. การสื่ อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่ เกิ ดขึน้ เกิ ดในสองระดับได้ แก่ ระดับ
ความรู้สึก (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่อคู่สมรส และ รู้สึกดีที่มีคนรับ
ฟั ง) ระดับพฤติกรรม (ใจเย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
4.1 การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร
4.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
4.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
4.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
4.2 การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
4.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
4.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
4.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
4.3 การสื่อสารผ่านด้ วยการฟั ง ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
4.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
4.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
4.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
4.4 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง
4.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
4.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
4.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
4.5 การสื่อสารด้ วยความเงียบ ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
4.5.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
4.5.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
4.5.3 ผลที่เกิดขึ ้น
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
4.1 การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่ ส่ ือสาร
4.1.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร เป็ นการไม่กระทําหรื อการไม่แสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ ของคูส่ มรสคนใดคน

190

หนึง่ หรื อทังสองคน
้
เพื่อสื่อความหมาย กล่าวคือ เป็ นการเงียบงอนไม่พดู ทําให้ คสู่ มรสอีก
ฝ่ ายไม่สามารถรับรู้ความคิด ความรู้สกึ หรื อปัญหาที่แท้ จริงที่เกิดขึ ้นระหว่างคูข่ องตนได้ จน
ก่อเกิ ดการสะสมของปั ญหาและความขัดแย้ งระหว่างคู่สมรสขึ ้นมาได้ ผ่านช่องทางคือ
ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
และเทคโนโลยี คื อ การไม่รั บ ผ่ า นโทรศัพ ท์ การไม่ ตอบหรื อ ส่ ง ข้ อ ความผ่ า นLineด้ ว ย
โทรศัพท์มือถือ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การเงียบงอนไม่ พูด
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่คสู่ มรสไม่พดู คุยกัน แสดงออกด้ วยการนิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ หรื อมี
ท่าทางบึ ้งตึงใส่กนั เพราะมีความไม่พอใจ ความรู้สึกไม่ดี รู้สึกโกรธ รู้สึกน้ อยใจ ที่
ล้ วนเป็ นความรุ้สกึ เชิงลบที่บนั่ ทอนความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ ข้างในทังสิ
้ ้น
“ปกติ เ ค้ า จะเป็ นคนพู ดมากช่ า งคุย เมื ่ อ ไรก็
ตามทีอ่ ยู่ดีๆเงียบคือเค้าไม่พอใจละ” (Rose2)
4.1.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจากสาเหตุ
การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารนัน้ เป็ นวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อข้ อความที่ทําให้
ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารลดลง กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อ
ข้ อความผ่านบุคคลที่สาม โดยคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดย
รับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อ
ออกไป จากวิธี การการสื่ อสารผ่านบุคคลที่สามนัน้ จะเป็ นสารเชิงบวก ที่ผ้ ูส่งสารกล่าวอะไรใน
สถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืนดีกนั พูดให้ คําปรึกษา และ พูดเล่นด้ วยให้
อารมณ์ดี
พูดให้ คืนดีกัน
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เป็ นการพูดผ่านบุคคลที่สามให้ เข้ าใจความรู้สึกของอีกคน พูดปรับความ
เข้ าใจ พูดไกล่เกลี่ยความไม่เข้ าใจ รวมไปถึงพูดชื่นชมคูส่ มรสให้ อีกฝ่ ายฟั ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ คู่สมรสคืนดีกันจากการรับฟั งวามคิดความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
เวลาที่ทงสองคนไม่
ั้
สื่อสารไม่คยุ กัน
“คื อแม่จะบอกจะพูดต่างๆเพือ่ ให้เราเข้าใจกัน
หายโกรธกัน พูดให้คิดข้อดี เราก็จะหายโกรธเค้ามาก
ขึ้น” (Lily1)
พูดให้ คาํ ปรึกษา
การพูด ให้ คํ า ปรึ ก ษาจากบุ ค คลที่ ส ามในฐานะคนที่ มี ค วามเข้ า ใจ มี
ประสบการณ์ มากกว่าเวลาที่ค่สู มรสต้ องการข้ อมูล รวมไปถึงการพูดอบรมสั่ง
สอนเพื่อให้ ข้อมูลในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสอีกด้ วย
“ส่วนใหญ่ มี อะไรก็ จ ะเล่ าให้แม่ ฟั ง ค่ ะ แม่ ก็จ ะ
พูดให้เ ข้าใจอะไรมากขึ้ น เที ยบพ่อเป็ นตัวอย่ าง ว่ า
ชี วิตคู่พ่อแม่เป็ นไงให้คําปรึ กษา” (Lily1)
พูดเล่ นด้ วยให้ อารมณ์ ดี
เป็ นการพูดหยอกเล่นให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดีขึ ้นโดยใช้ ลกู เป็ นกาวใจโดยเอา
ลูกมาเล่นมาแหย่ให้ อีกฝ่ ายหายโกรธ
“ใช้ลูกเป็ นกาวใจ พอลูกเห็นเราทะเลาะกันเค้า
จะมากอดพ่อกับแม่ เราเองจะใจเย็นขึ้น ไม่อยากโกรธ
กันนานๆ” (Sunflower2)
4.1.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม มาเป็ นวิธีการสื่อสาร
ที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร นัน้ พบผลที่เกิดนสามระดับได้ แก่
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ระดับความรู้ (รู้ วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น
และ รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“เรารู้ สึ ก ว่ า ไม่ ไ ด้ อ ะไรมัน มี แ ต่ ค วามเหนื ่ อ ย
อารมณ์ แ ย่ และเครี ยด แล้ ว ไปๆมาๆเราก็ ต้อ งอยุ่
ด้วยกันอยู่ดี เพราะว่าเรารู้ปีแรกที ่ทะเลาะกัน เราทน
ไม่ ไ ด้ ยู ท นไม่ ไ ด้ ก็ ไ ปเลย เราจะพร้ อ มแตกหั ก
ตลอดเวลา แล้วพอมันผ่านมา4ปี กว่าแล้ว ทุกอย่าง
มันก็ยงั อย่างงี ้ก็เลยต้องหาวิ ธีที่ทําให้เราเครี ยดน้อย”
(Lily1)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“การไม่ คยุ กัน พอมันคิ ดอะไรได้กนั ทัง้ สองคน
บางที ก็เลิ กกันไปมันไม่ดี บางที ยอมทะเลาะกันไปให้
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พ่ อ แม่ ช่ ว ยสอนบ้ า ง ดี กว่ า มั น จะappreciateกั น
มากกว่าเดิ มแถมเข้าใจอีกฝั่งขึ้นด้วย” (Sunflower2)

รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม โดยรู้สึกพึงพอใจใน
ผลที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“รู้ สึ ก ดี กั บ เค้ า มากขึ้ น พอฟั ง ที ่ แ ม่ ส ามี พู ด
เพราะเค้ า เลี ้ ย งลู ก เค้ า มาเค้ า ต้ อ งรู้ จั ก ลู ก เค้ า ดี ”
(Rose1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ ส าม ด้ วยการกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“เค้ า รู้ ว่ า เรากลับ บ้ า น ไม่ รั บ โทรศัพ ท์ ไม่ คุย
ด้ ว ย เค้ า โทรหาพ่ อ เราพ่ อ ช่ ว ยพู ด จนคื นดี กั น ”
(Sunflower1)
4.2 การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
4.2.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
ความเห็ นต่าง เป็ นการแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทัง้ สองคน ผ่านการใช้
ถ้ อยคําที่สะท้ อนความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่
พูดคุยในเรื่ องเดียวกันแต่มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุม
ของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิงลบ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของ
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คู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธี การใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์
สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ าย
ต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้ สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ ง
ระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
“เค้ า ฉลาดมากเราตามไปทัน เข้ า ใจผิ ด ไป
บ่อยๆทําให้คุยละมันกลายเป็ นเข้าใจไม่ตรงกัน ต้อง
มี คนอืน่ มาช่วยแปลก็มี” (Sunflower1)

ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“เรื ่องงานจะคิ ดต่างกันเลย เค้าทํางานหนักมา
ไป คุยเรื ่ องนี ้ทีไรทะเลาะกันตลอด จนเพื ่อนเราต้อง
พูดให้เข้าใจกัน” (Peony2)
4.2.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
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การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เป็ นวิธีการสื่อสารที่แสดงออกด้ วยคําพูด หรื อข้ อความที่ทํา
ให้ ความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสารลดลง กล่าวคือ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อ
ข้ อความผ่านบุคคลที่สาม โดยคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดย
รับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อ
ออกไป จากวิธี การการสื่ อสารผ่านบุคคลที่สามนัน้ จะเป็ นสารเชิงบวก ที่ผ้ ูส่งสารกล่าวอะไรใน
สถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืนดีกนั และ พูดให้ คําปรึกษา
พูดให้ คืนดีกัน
เป็ นการพูดผ่านบุคคลที่สามให้ เข้ าใจความรู้สึกของอีกคน พูดปรับความ
เข้ าใจ พูดไกล่เกลี่ยความไม่เข้ าใจ รวมไปถึงพูดชื่นชมคูส่ มรสให้ อีกฝ่ ายฟั ง โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ อให้ ค่สู มรสคืนดีกันจากการรับฟั งวามคิดความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
เวลาที่ทงสองคนไม่
ั้
สื่อสารไม่คยุ กัน
“แม่ก็จะฟังเราระบายเวลางอนไม่คยุ กัน แล้วก้
พยายามพูดให้คยุ กัน สุดท้ายก้ดีกนั ” (Lily1)
พูดให้ คาํ ปรึกษา
การพูด ให้ คํ า ปรึ ก ษาจากบุ ค คลที่ ส ามในฐานะคนที่ มี ค วามเข้ า ใจ มี
ประสบการณ์ มากกว่าเวลาที่ค่สู มรสต้ องการข้ อมูล รวมไปถึงการพูดอบรมสั่ง
สอนเพื่อให้ ข้อมูลในการใช้ ชีวิตคูข่ องคูส่ มรสอีกด้ วย
“ต้ อ งขอคํ า ปรึ กษาจากเพื ่ อ นๆบ้ า ง บางที
อยากให้เข้าข้าง เพือ่ นก้จะบอกให้ไปปง้อภรรยายังไง
ให้คําแนะนําเป็ นทีป่ รึ กษา” (Peony2)
4.2.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม มาเป็ นวิธีการสื่อสารที่
ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง นัน้ พบผลที่เกิดในในสามระดับ
ได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกัน
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มากขึ ้น และ รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้
รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความรู้ ที่
จะจัดการกับปั ญหา ความขัดแย้ งต่างๆที่เกิดขึน้ ในชี วิตสมรสว่าจะทํ า
อย่างไรให้ ชีวิตคูด่ ําเนินต่อไปได้ รู้จกั ระวังที่จะไม่ทําสิ่งที่อีกฝ่ ายไม่พอใจ
ทําให้ พฤติกรรมต่อกันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ ้น
“พอฟังเพื ่อนมาจะรู้ว่าทํ าแบบไหนให้อีกฝ่ าย
ยิ่ ง งอน เราก็ รู้ว่าจะทํ า อย่ า งไรให้คู่เ รามี ชี วิต คู่ที่ดี ”
(Peony1)
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม ด้ วยการเกิดความ
เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีก
คนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ผู้ ห ญิ งส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นแบบนี ้ เราผู้ ช าย
ต่างกันบางที ไ ม่ เข้าใจ พอฟังคนอื ่น พูดก็ นึกออกว่ า
เป็ นคล้ายกันหมด เราก็เข้าใจความเป็ นตัวเค้าที ่คิด
อะไรต่างกันมากขึ้น” (Sunflower2)

รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส

197

เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม โดยรู้สึกพึงพอใจใน
ผลที่ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“เวลาเราคิ ดต่างกันแต่เพราะเค้าทํ าไปเพราะ
รัก เราเองรู้ สึ กรักสามี ม ากขึ้ น รู้ สึกดี กับเค้ามากขึ้ น
พอคุยกับแม่แล้วเลยเข้าใจ” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
คืนดีกัน
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ ง ด้ วยวิ ธี การสื่ อสารผ่านบุคคลที่ ส าม ด้ วยการกลับมา
พูดคุยกันเหมือนเดิม ไม่พดู ถึงปั ญหาอีก คุยกันได้ ปกติ หายโกรธอีกฝ่ าย
หายโกรธกัน
“แม้ ว่ า กับ ภรรยาจะพูด จาไม่ เ ข้ า ใจกัน เรื ่ อ ง
ต่างๆ พอได้ฟังลูกน้องช่วยพูด เราก้จะหายโกรธดี กนั
จบ” (Rose2)
4.3 การสื่อสารด้ วยการฟั ง ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
4.3.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่ อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ เป็ นการแสดงออกด้ วยคําพูดหรื อข้ อความของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อ
ทังสองฝ่
้
าย ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การ
ใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ
การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ คือ การใช้
ถ้ อยคําตําหนิ พูดประชดประชัน ซึง่ เป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสอีกฝ่ าย รู้สึกไม่พอใจ จนเกิด
ความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้
การใช้ ถ้อยคําตําหนิ
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สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรส
เกิดขึ ้นเพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบที่ทําให้ อีกฝ่ ายรู้สึกไม่ดี ต่อคู่สมรส ที่
กล่าวหาว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้ องไม่ได้ ดงั่ ใจ ต่อว่าถึงความผิดความไม่ดี
ของอีกฝ่ าย
“เราจะบ่ น เรื ่ องเดิ ม ซึ่ ง มัน จะหยุดเมื ่ อเค้าฟั ง
พยายามทําตาม” (Lily1)
พูดประชดประชัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรส
เกิดขึ ้นเพราะมีการใช้ คําพูดเชิงลบด้ วยการพูดจิกกัด เสียดสีอีกฝ่ ายด้ วย
คําพูดต่างๆ
“เค้ าก็ จ ะเป็ นอารมณ์ ประชดอย่ า งเราก็ ฟั ง ๆ
เออๆออๆไป ไม่ ต้ อ งไปบ้ า ตามเค้ า จะได้ ไ ม่ ยิ่ ง
ทะเลาะ” (Rose2)
4.3.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการฟั ง เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจากสาเหตุ
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบนัน้ คือ การที่คสู่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย แสดง
ท่าทางหรื อแสดงออกที่สื่อออกความหมายว่าเงียบฟั ง โดยท่าทางที่สื่อออกไปของวิธีการ
การสื่ อสารด้ วยการฟั ง คู่ส มรสจะหยุดพูดและฟั ง อี กฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มี การใช้ เ สี ยงหรื อ
คําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้ อีกฝ่ ายรับรู้ ว่ากําลังฟั งโดยการสบตา ห รื อ พยักหน้ า ที่
สะท้ อนว่ากําลังฟั งผู้สนทนา ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่าน
การเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
แสดงท่ าทางหรื อแสดงออกที่ส่ ือออกความหมายว่ าเงียบฟั ง
โดยท่าทางที่สื่อออกไปของวิธีการการสื่อสารด้ วยการฟั ง คูส่ มรสจะหยุด
พูดและฟั งอีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มีการใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้
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อี ก ฝ่ ายรั บ รู้ ว่า กํ า ลัง ฟั ง โดยการสบตา หรื อ พยัก หน้ า ที่ ส ะท้ อ นว่ า กํ า ลัง ฟั ง ผู้
สนทนากํ าลังรับฟั งเหตุผล ฟั งคําอธิบายของอีกฝ่ าย รับฟั งความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
รับฟั งปั ญหาของอีกฝ่ าย ฟั งอย่างเข้ าใจ ตังใจฟั
้ ง และทําตัวเป็ นผู้ฟังที่ดี
“ต่อให้เค้าอารมณ์ เสี ยกลับมาบ่นๆเราไปด้วย
แต่เพราะกลับบ้านมาเค้าจะเล่าทุกอย่างที ่เกิ ดขึ้น ทัง้
เรื ่ องความลับ เรื ่ องไม่ ดีก็เล่า เรื ่ องดี ก็เล่าเล่าทุกอย่ง
ก่ อ นนอน เราก็ ฟั ง มั่ น ใจว่ า เป็ นคนผู้ ฟั ง ที ่ ดี ให้
กําลังใจเค้า ตัง้ แต่ไหนแต่ไร เรื ่องความรักแค่จบั กันก็
รู้แล้วรัก คือนิ ดนึงแค่นีก้ ็รู้ว่ารักกัน” (Sunflower1)
4.3.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยการฟั ง มาเป็ นวิธีการสื่ อสารที่ล ด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ นัน้ พบผลที่เกิดขึ ้นสองระดับได้ แก่ ระดับ
ความรู้ สึก (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น รู้ สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส) ระดับพฤติกรรม (ใจ
เย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึน้ ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการฟั ง ด้ วยการเกิดความเข้ าใจ
ความคิด ความรู้ สึก ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีกคน
เป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ตอนทีท่ ะเลาะกัน เวลาเค้าพูดติ อะไรเรา แล้ว
เราฟั ง เอามาคิ ด ตามเราจะเข้ า ใจเค้ า มากขึ้ น นะ”
(Sunflower2)
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
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เป็ นผลที่เกิดขึน้ ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการฟั ง โดยรู้ สึกพึงพอใจในผลที่
ได้ พึงพอใจในตัวสามีหรื อภรรยา
“บางที เราอารมณ์ เสี ยกลับมาบ่นๆภรรยา เค้า
ก็นงั่ ฟัง เป็ นผู้ฟังที ่ดีเราก็ เออหายหงุดหงิ ดใจเย็นขึ้ น
รู้สึกดี ทีเ่ ค้าเป็ นผูฟ้ ังเรา” (Sunflower2)
ระดับพฤติกรรม
ใจเย็นขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึน้ ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการฟั ง จนรู้สึกใจเย็นขึ ้น หงุดหงิด
ไม่พอใจน้ อยลง พูดใจเย็นขึ ้น
“ตอนแรกต่อว่าหนักมาก พอเค้าดูรับฟังและ
ขอโทษสํ า นึ ก ผิ ด เราก็ เ ย็ น ลง อารมณ์ พ อมัน เย็ น
ลดลงมันก็หายโกรธ” (Peony1)
เปิ ดใจพูดมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึน้ ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการฟั งโดยคู่สมรสจะพูดอธิบาย
ความในใจมากขึ ้น พูดอธิบายเหตุผล พูดอย่างเปิ ดใจ พูดด้ วยความตังใจ
้
พูดอธิบายอย่างละเอียด พูดระบายมากขึ ้น
“บางที เราอารมณ์ เสี ยกลับมาบ่นๆภรรยา เค้า
ก็นงั่ ฟัง เป็ นผู้ฟังที ่ดีเราก็ เออหายหงุดหงิ ดใจเย็นขึ้ น
รู้สึกดี ทีเ่ ค้าเป็ นผูฟ้ ังเรา” (Sunflower2)
4.4 การสื่อสารด้ วยการฟั ง ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยความเห็นต่ าง
4.4.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยความเห็น
ต่าง เป็ น การแสดงออกของคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง หรื อทัง้ สองคน ผ่านการใช้ ถ้อยคําที่ ส ะท้ อน
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ความคิดของตนเอง การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกไปยังคูส่ มรส ที่พดู คุยในเรื่ องเดียวกันแต่
มีความคิดเห็นหรื อความเข้ าใจไม่ตรงกัน ต่างฝ่ ายต่างคิดในมุมของตัวเอง โดยไม่ได้ ใช้ คําพูดเชิง
ลบ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพูด ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่าน
โทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่าน
Line ด้ วยโทรศัพท์มือถื อ ซึ่งเมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้ าใจผิด จึงเป็ นการกระตุ้นให้ ค่สู มรสต่างฝ่ ายต่าง
รู้สกึ ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
พูดคุยในเรื่องเดียวกันแต่ มีความคิดเห็นหรือความเข้ าใจไม่ ตรงกัน
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาพูดคุยกันถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ในเรื่ องเดียวกัน แต่ทงคู
ั ้ ค่ ิดไม่
ตรงกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ เรื่ อ งดัง กล่ า วไม่ เ หมื อ นกั น มี ค วามเข้ า ใจต่อ เรื่ อ ง
ดังกล่าวที่แตกต่างกัน รู้สกึ ไม่เห็นด้ วยและไม่เข้ าใจอีกฝ่ าย
“แล้วความขัดแย้งที ่เกิ ดขึ้ นส่วนใหญ่ มันเป็ น
แค่พดู เข้าใจไม่ตรงกัน เราเข้าใจแค่มุมเราแค่คนเดี ยว
ไม่ได้คิดว่า อี กฝ่ ายเค้ากํ าลังเข้าใจอะไรแบบไหน ใน
สถานการณ์ เ ดี ย วกั น เราเลยต้ อ งฟั ง ให้ ดี ว่ า เค้ า
หมายถึงอะไร” (Lily1)
ต่ างฝ่ ายต่ างคิดในมุมของตัวเอง
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะยึดมั่นเอาความคิด เอาเหตุผลของตนว่าถูกต้ องกว่าอีกฝ่ าย มีมุมมองที่
แตกต่างกันและคิดว่าของตนดีกว่าถูกต้ องกว่า ยึดเอาหลักกการและเหตุผลของ
ตนเป็ นใหญ่
“บางที มัน คิ ดต่ างกัน เราก็ ว่าเราถูก เค้าก้ว่า
เค้าถูก ต้องฟังเค้าอธิ บาย ฟังเราอธิ บายมันจะเข้าใจ
ว่ามันมี ถูกมี ผิดทัง้ คู่” (Peony2)
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4.4.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการฟั ง เป็ นวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งอันเนื่องมาจากสาเหตุ
การสื่อสารด้ วยด้ วยความเห็นต่าง คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งหรื อทังสองฝ่
้
าย แสดงท่าทาง
หรื อ แสดงออกโดยการกระทํ าต่างๆที่ สื่ อออกความหมายว่าเงี ย บฟั ง โดยท่าทางที่ สื่ อ
ออกไปของวิธีการการสื่อสารด้ วยการฟั ง คู่สมรสจะหยุดพูดและฟั งอีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มี
การใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้ อีกฝ่ ายรับรู้ ว่ากํ าลังฟั งโดยการสบตา
หรื อ พยักหน้ า ที่สะท้ อนว่ากําลังฟั งผู้สนทนา ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี
หน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
แสดงท่ าทางหรื อแสดงออกที่ส่ ือออกความหมายว่ าเงียบฟั ง
โดยท่าทางที่สื่อออกไปของวิธีการการสื่อสารด้ วยการฟั ง คูส่ มรสจะหยุด
พูดและฟั งอีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มีการใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้
อี ก ฝ่ ายรั บ รู้ ว่ า กํ า ลัง ฟั ง โดยการสบตา หรื อ พยัก หน้ า ที่ ส ะท้ อ นว่ า กํ า ลัง ฟั ง ผู้
สนทนากํ าลังรับฟั งเหตุผล ฟั งคําอธิบายของอีกฝ่ าย รับฟั งความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
รับฟั งปั ญหาของอีกฝ่ าย ฟั งอย่างเข้ าใจ ตังใจฟั
้ ง และทําตัวเป็ นผู้ฟังที่ดี
“ความขัด แย้ง คื อ conflict ทางความคิ ด
คิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั น ที ่ เ ราเป็ นบ่ อ ยๆเพราะโตมาไม่
เหมื อนกันเลยพยายามฟังเค้าให้มากขึ้ นจะได้เข้าใจ
กัน” (Peony1)
4.4.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนําการสื่อสารด้ วยการฟั งมาเป็ นวิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง นัน้ พบผลที่เกิดในสองระดับได้ แก่
ระดับความรู้ สึก (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น รู้ สึกดีที่มีคนรับฟั ง) ระดับพฤติกรรม (ใจ
เย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
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เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยการฟั ง ด้ วยการเกิดความเข้ าใจความคิด ความรู้สึก
ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีกคนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ความขัด แย้ ง คื อ conflict ทางความคิ ด
คิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั น ที ่ เ ราเป็ นบ่ อ ยๆเพราะโตมาไม่
เหมื อนกันเลยพยายามฟังเค้าให้มากขึ้ นจะได้เข้าใจ
กัน ซึ่งก็ได้ผลเข้าใจเค้ามากขึ้น” (Sunflower2)
รู้ สึกดีท่ มี ีคนรับฟั ง
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยการฟั งโดยรู้สึกดีที่อีกฝ่ ายรับฟั ง ตังใจฟั
้ งในสิ่งที่ตน
พูด ทําให้ เกิดความรู้สกึ ดีที่ได้ พดู รู้สกึ ได้ รับความสนใจฟั ง
“รู้สึกดีเวลทีเ่ ค้าตัง้ ใจฟัง บางที เราก็พูดอธิ บาย
นัน่ นี ่ แต่เราก็มีเหตุผลของเราที ่คิดไม่เหมื อนกันนะ”
(Lily1)
ระดับพฤติกรรม
ใจเย็นขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยการฟั งจนรู้ สึกใจเย็นขึน้ หงุดหงิดไม่พอใจน้ อยลง
พูดใจเย็นขึ ้น
“เวลาเราเป็ นผูฟ้ ังที ่ดี สามี จะดูใจเย็นขึ้นจากที ่
เริ่ มมี อารมณ์เวลาคิ ดไม่ตรงกัน” (Sunflower1)
เปิ ดใจพูดมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้น ที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยความเห็นต่างที่
ลดความขัดแย้ งด้ วยการฟั งโดยคู่สมรสจะพูดอธิบายความในใจมากขึ ้น
พูดอธิบายเหตุผล พูดอย่างเปิ ดใจ พูดด้ วยความตังใจ
้ พูดอธิบายอย่าง
ละเอียด พูดระบายมากขึ ้น
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“ต้องฟั ง เค้าอธิ บายเค้าจะได้พูดออกมา เค้า
ฟังเราอธิ บายเราก้อยากพูดให้ฟัง” (Peony2)

4.5 การสื่อสารด้ วยการฟั ง ที่ลดความขัดแย้ งจากการสื่อสารด้ วยอารมณ์
4.5.1 สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ได้ แก่ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ เป็ น
การแสดงออกของคูส่ มรสคนใดคนหนึง่ หรื อทังสองคน
้
ผ่านการใช้ ถ้อยคําและท่าทางที่สะท้ อนการ
มีอารมณ์โกรธโมโหร่วมด้ วย ด้ วยการทะเลาะโต้ เถียงกันอย่างรุ นแรงด้ วยอารมณ์โมโหทังสองฝ่
้
าย
และการใช้ ทา่ ทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์รุนแรงของทังสองฝ่
้
าย ด้ วยการมีสีหน้ าท่าทางเกรี ย้ วกราด
ของทังสองฝ่
้
ายที่จะปะทะรุนแรงด้ วยอารมณ์ ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพดู ผ่านการเผชิญหน้ าของ
คู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ การใช้ วิธีการแสดงออก ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่
สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย ซึง่ เมื่อต่างฝ่ ายต่างมีอารมณ์รุนแรง จึงเป็ นการกระตุ้นให้ คสู่ มรสต่างฝ่ ายต่างรู้สึก
ไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้ งระหว่างคูส่ มรสขึ ้นมาได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การทะเลาะโต้ เถียงกันอย่ างรุนแรงด้ วยอารมณ์ โมโหทัง้ สองฝ่ าย
สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่ ส ามี ภ รรยาใช้ ถ้ อ ยคํ า และนํ า้ เสี ย งที่ แ สดงออกถึ ง ความโกรธจัด
อารมณ์โมโห การพูดจาเสียงดังโวยวาย ตะคอก ตะโกน แผดเสียงดังใส่อีกฝ่ าย
“ตัวเองเป็ นคนที ่เดื อดแล้วเดื อดไปเลย เดื อด
เป็ นคลัง่ อันนี ้ยอมรับในตัวของเราเอง แต่ตวั ภรรยา
เค้ามี ความเข้าใจในตัวเรา เค้าก็จะเงี ยบ และฟัง เรา
ก็จะพูดใจเย็นขึ้น” (Sunflower 2)

การใช้ ท่าทางที่สะท้ อนการมีอารมณ์ รุนแรงของทัง้ สองฝ่ าย
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สาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ระหว่างคู่สมรสเกิดขึน้
เพราะการที่สามีภรรยาแสดงสีหน้ าไม่พอใจอย่างรุนแรง ทําตาแข็ง แสดงท่าทาง
เกรี ย้ วกราด แสดงออกถึงการปะทะที่รุนแรง
“เค้าจะอ่อนแบบฉลาดให้เรารู้สึก กลัวกลับมา
เค้ามี วิธีพูด แต่คนต่างแรง แต่ของเค้า เค้าจะดึ งมา
แต่พอถึงจุดที ่ทะเลาะกันหนักมาก เราก็จะจบกันตรง
นัน้ จะต้องจบตรงนี ้ จะกระโดดลงจากรถ หรื อขับรถ
เร็ วๆให้ชนๆไปเลยเค้าก็ จะหาวิ ธีพูดให้เราใจเย็นลง
ได้” (Sunflower 1)
4.5.2 วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง
การสื่อสารด้ วยการฟั ง คู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ าย แสดง
ท่าทางหรื อแสดงออกโดยการกระทําต่างๆที่สื่อออกความหมายว่าเงียบฟั ง โดยท่าทางที่
สื่อออกไปของวิธีการการสื่อสารด้ วยการฟั ง คูส่ มรสจะหยุดพูดและฟั งอีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มี
การใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้ อีกฝ่ ายรับรู้ ว่ากํ าลังฟั งโดยการสบตา
หรื อ พยักหน้ า ที่สะท้ อนว่ากําลังฟั งผู้สนทนา ผ่านช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี
หน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย
แสดงท่ าทางหรื อแสดงออกที่ส่ ือออกความหมายว่ าเงียบฟั ง
โดยท่าทางที่สื่อออกไปของวิธีการการสื่อสารด้ วยการฟั ง คูส่ มรสจะหยุด
พูดและฟั งอีกฝ่ ายหนึ่งโดยไม่มีการใช้ เสียงหรื อคําพูดใดๆ อาจมีการแสดงออกให้
อี ก ฝ่ ายรั บ รู้ ว่ า กํ า ลัง ฟั ง โดยการสบตา หรื อ พยัก หน้ า ที่ ส ะท้ อ นว่ า กํ า ลัง ฟั ง ผู้
สนทนากํ าลังรับฟั งเหตุผล ฟั งคําอธิบายของอีกฝ่ าย รับฟั งความรู้ สึกของอีกฝ่ าย
รับฟั งปั ญหาของอีกฝ่ าย ฟั งอย่างเข้ าใจ ตังใจฟั
้ ง และทําตัวเป็ นผู้ฟังที่ดี
“ตัวเองเป็ นคนที ่เดื อดแล้วเดื อดไปเลย เดื อด
เป็ นคลัง่ อันนี ้ยอมรับในตัวของเราเอง แต่ตวั ภรรยา
เค้ามี ความเข้าใจในตัวเรา เค้าก็จะเงี ยบ และฟัง เรา
ก็จะพูดใจเย็นขึ้น” (Sunflower 2)
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4.5.3 ผลที่เกิดขึ ้น
จากผลการศึกษา พบว่า การนํ าการสื่ อสารด้ วยการฟั งมาเป็ นวิ ธี การ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยอารมณ์นนั ้ พบผลที่เกิดในเกิดในสอง
ระดับได้ แก่ ระดับความรู้สึก (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น รู้สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคูส่ มรส)
ระดับพฤติกรรม (ใจเย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ระดับความรู้ สึก
เข้ าใจและยอมรั บกันและกันมากขึน้
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการฟั ง ด้ วยการเกิดความเข้ าใจความคิด ความรู้สึก
ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น เข้ าใจแลยอมรับในสิ่งที่อีกคนเป็ นมากขึ ้นกว่าแต่ก่อน
“ต่ อ ให้ ท ะเลาะกัน แรงแค่ ไ หน พอตอนพี ค ๆ
แล้วนึกถึงความดี นึกว่าเค้าก็เป็ นแบบนี ้ นึกถึงว่าเค้า
เป็ นพ่อของลูกที ่ดีแค่ไหน มันก็จะเห็นคุณค่าของกัน
ไม่อยากจะยิ่ งทะเลาะไปอี ก พอหยุดฟังกันดี ๆแล้วจะ
เข้าใจเค้า” (Sunflower 1)
รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจต่ อคู่สมรส
เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการฟั ง โดยรู้ สึกพึงพอใจในผลที่ได้ พึงพอใจในตัว
สามีหรื อภรรยา
“จากที ่ เ มื ่ อ กี ้ ร้อ นๆแหกปากใส่ กัน พอสักพัก
เค้าหยุดฟังเรา เรารู้ว่าเค้าฟังเราก็รู้สึกดี ที่เค้าทําแบบ
นัน้ ” (Lily1)
ระดับพฤติกรรม
ใจเย็นขึน้
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เป็ น ผลที่ เ กิ ดขึน้ ที่ มาจากสาเหตุการสื่ อสารด้ วยอารมณ์ ที่ ล ด
ความขัดแย้ งด้ วยวิธีการฟั งจนรู้ สึกใจเย็นขึน้ หงุดหงิดไม่พอใจน้ อยลง
พูดใจเย็นขึ ้น
“ตัวเองเป็ นคนที ่เดื อดแล้วเดื อดไปเลย เดื อด
เป็ นคลัง่ อันนี ้ยอมรับในตัวของเราเอง แต่ตวั ภรรยา
เค้ามี ความเข้าใจในตัวเรา เค้าก็จะเงี ยบ และฟัง เรา
ก็จะพูดใจเย็นขึ้น” (Sunflower 2)
เปิ ดใจพูดมากขึน้
เป็ นผลที่เกิดขึ ้นจากการสื่อสารด้ วยวิธีการสื่อสารด้ วยการฟั งที่
ลดความขัดแย้ งที่มาจากสาเหตุการสื่อสารด้ วยอารมณ์โดยคูส่ มรสจะพูด
อธิบายความในใจมากขึ ้น พูดอธิบายเหตุผล พูดอย่างเปิ ดใจ พูดด้ วย
ความตังใจ
้ พูดอธิบายอย่างละเอียด พูดระบายมากขึ ้น
“โมโหกันบางที จะเป็ นจะตาย แต่ถ้ามี สติ หยุด
ฟั ง กั น ได้ มัน จะค่ อ ยอธิ บ ายเหตุ ผ ลแม้ ว่ า จะยัง มี
อารมณ์ ไม่ใช่ใส่กนั อย่างเดียว ต้องใส่อารมณ์ และรับ
ฟังเค้าระบายออกมาให้หมด เปิ ดใจฟัง กันไปด้วย”
(Rose1)

4.4 การพัฒนาหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย”
จากผลกการศึกษาในช่วงที่ 1 ทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ทราบถึงสาเหตุของความขัดแย้ ง วิธีการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง และผลที่เกิดขึ ้น โดยเฉพาะรู ปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งได้ อย่างมีประสิทธิภาพที่มี
องค์ประกอบของการสื่อสารต่างๆ กัน ผู้วิจยั ก็จะได้ นําผลการศึกษานี ้ ไปร่ วมกับผลที่ได้ จากการทบทวน
วรรณกรรม เพื่อนําไปสร้ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งต่อไป โดยจากผลการศึกษา พบว่า
วิธีการสื่อสารที่ สามารถลดความขัดแย้ งได้ นนั ้ เป็ นวิธีการที่ต้องอาศัยการมีความรู้ เจตคติ และทักษะที่
สําคัญ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงคาดว่า หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง ที่พฒ
ั นาขึ ้นมานี ้ จะเน้ นการการ
พัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะที่สําคัญต่างๆ ที่ได้ จากผลการศึกษาในช่วงที่ 1 เพื่อให้ ค่สู มรสได้ นําไป
ปฏิบตั ิหากมีความขัดแย้ งเกิ ดขึน้ ผู้วิจัยได้ พัฒนาหลักสูตร”การสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ งในชี วิตของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย”เพื่อใช้ ในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ คสู่ มรสมีแนวทางในการ
สื่อสารระหว่างกันที่ดีขึ ้น อันได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสาร
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ด้ วยความเงี ยบ การสื่อสารด้ วยการฟั ง เพื่อลดสาเหตุของความขัดแย้ งอันได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิง
ลบ การสื่ อ สารด้ ว ยการไม่ สื่ อ สาร การสื่ อ สารด้ ว ยความเห็ น ต่ า ง และ การสื่ อ สารด้ ว ยอารมณ์ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและลดความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ที่อาจทําให้ เกิดเป็ นความขัดแย้ งที่นําไปสู่การหย่า
ร้ างในที่ สุด โดยหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายประกอบไป
ด้ วยกิจกรรมทังการให้
้
ความรู้ เจตคติ และ การฝึ กทักษะ
4.4.1 การพัฒนาร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจน
เนอเรชั่นวาย
ในการพัฒนาร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเนชัน่ วาย
ผู้วิจัยได้ นําผลการศึกษาการศึกษาจากช่วงที่ 1 และการทบทวนวรรณกรรม มาช่วยในการพัฒนาร่ าง
หลักสูตร โดยกิจกรรมในร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชันวาย
มีดงั นี ้
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
กิจกรรมที่ 2 We are generation Y ให้ ความรู้เกี่ยวกับคนเจนเนอเรชัน่ วาย
กิจกรรมที่ 3 Let’s talk darling ให้ ความรู้เรื่ องการสื่อสารของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย(ผลจากการ
วิ จั ย ช่ ว งที่ 1) และให้ ความรู้ เรื่ องการสื่ อ สารระหว่ า งคู่ ส มรสตามแนวคิ ว ของ
เซอร์ คมั เพลค
กิจกรรมที่ 4 มโน เพอโซนา การสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส และ การสํารวจการสื่อสาร
ระหว่างคูส่ มรส
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง พูดสร้ างรัก ทักษะการพูด (Speaker’s Skills) การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
และการสื่อสารด้ วยความเงียบ
กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง ฟั งด้ วยใจ ทักษะการฟั ง (Listener’s Skills)การสื่อสารด้ วยการฟั ง
กิจกรรมที่ 7 ทําเพื่อเรา ทักษะการกระทํา (Action speaks louder than words) การสื่อสารด้ วย
การกระทํา
โดยรายละเอียดของกิจกรรม มีดงั ตาราง 13
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ตาราง 13 การดําเนินการร่างหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย”
กิจกรรมที่
1

เรื่อง
กา รปฐมนิ เ ทศ และ
การสร้ างสัมพันธภาพ

วัตถุประสงค์

-

-

2

“We are generation
Y” ให้ ความรู้ เรื่ องเจน
เนอเรชัน่ วาย

-

เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างวิทยากรกับคู่สมรส
รวมถึ ง สร้ างความคุ้ นเคยระหว่ า งคู่ ส มรส จนเกิ ด
ความรู้สกึ อบอุน่ ปลอดภัย และความไว้ วางใจ

เทคนิคที่ใช้

แนวคิดและทฤษฎี

-

เกมส์

-

การทํากิจกรรมกลุม่ แนวคิดเรื่ องเจนเนอเรชัน่ ต่างๆ

การทํากิจกรรมกลุม่

เพื่อให้ คสู่ มรส เข้ าใจถึงจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ
หลักสูตร บทบาทหน้ าที่ ของวิทยากรและของคู่สมรส
ตลอดจนระยะเวลาดําเนินกิจกรรมและกฎกติกาในการ
เข้ าร่วมหลักสูตร
เพื่อเตรี ยมคูส่ มรสเข้ าสู่หลักสูตร และสร้ างแรงจูงใจใน
การเข้ าร่ ว มหลัก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเกิ ด ความ
ร่วมมือของคูส่ มรส

เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารเกิ ด ความรู้
ความเข้ าใจในการเป็ น คู่ส มรสที่เ ป็ น คนเจนเนอเรชั่น
วาย
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กิจกรรมที่

3

4

เรื่อง

วัตถุประสงค์

-

เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารเกิ ด ความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องเกี่ยวกับคุณลักษณะของคนเจนเนอ
เรชัน่ วาย

“Let’s talk darling” ให้
ความรู้ เรื่ อ งการสื่ อ สาร
ของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่
วาย(ผลจากการวิจยั ช่วง
ที่ 1) และให้ ค วามรู้ เรื่ อ ง
การสื่ อ สารระหว่ า งคู่
สมรสตามแนวคิ ว ของ
เซอร์ คมั เพลค

-

เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารตระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของการสื่อสาร

“ มโน เพอโซนา “
การสํารวจความสัมพันธ์
ระหว่ า งคู่ ส มรส และ
การสํ า รวจการสื่ อ สาร
ระหว่างคูส่ มรส

-

-

-

เทคนิคที่ใช้

-

การทํากิจกรรมกลุม่ ทฤษฎี ก ารสื่ อ สารและแนวคิ ด
เ ซ อ ร์ คั ม เ พ ล็ ก ซ์ โ ม เ ด ล
(Circumplex Model)

-

การทํากิจกรรมกลุม่

เพื่ อ ให้ ผ้ ู เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารเกิ ด ความรู้
ความเข้ าใจเรื่ องการสื่อสารในคูส่ มรส

เพื่อสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส
เพื่อให้ คสู่ มรสได้ แสดงออกถึงการสื่อสารระหว่างกัน ได้
สํารวจถึงลักษณะการสื่อสารของตนและของคูส่ มรส
เพื่อให้ คสู่ มรสตระหนักถึงปั ญหาการสื่อสารระหว่างกัน
ที่ ส่ง ผลต่อ สัม พัน ธภาพระหว่างคู่ส มรสและเป็ น เหตุ

แนวคิดและทฤษฎี

การทํากิจกรรมคู่
ใช้ สรรพนามแทนตัว
ว่า “ฉัน” (“I"
Statements)
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กิจกรรมที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

5

“พูดสร้ างรั ก”
ทักษะการพูด
(Speaker’s Skills)

-

เทคนิคที่ใช้

แนวคิดและทฤษฎี

สืบเนื่องให้ เกิดปัญหาความขัดแย้ ง
เพื่ อ ให้ คู่ ส มรสได้ ตั ง้ เป้ า หมายที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
ปรับปรุงพฤติกรรมของตนเพื่อให้ ความสัมพันธ์ดีขึ ้น
เพื่อให้ ค่สู มรสได้ เรี ยนรู้ ลกั ษณะการสื่อสารด้ วยการใช้
คําพูดเชิงบวก
เพื่อให้ คสู่ มรสได้ ฝึกการใช้ คําพูดเชิงบวก

-

เพื่ อ ให้ คู่ ส มรสได้ เรี ย นรู้ ลั ก ษณะการพู ด เพื่ อ บอก
ความรู้สกึ หรื อสิ่งที่ต้องการ (Speaking for Self)

-

เพื่อให้ คสู่ มรสได้ ฝึกการพูดเพื่อบอกความรู้สึกหรื อสิ่งที่
ต้ องการ (Speaking for Self)

-

เพื่ อให้ คู่ส มรสได้ เ รี ยนรู้ ลักษณะการไม่พูดเพื่ อคนอื่ น
(No Speaking for Other) หรื อการสื่อสารด้ วยความ
เงียบ
เพื่ อให้ คู่ ส ม รสไ ด้ ฝึ กการไ ม่ พู ด เพื่ อคนอื่ น (No
Speaking for Other) หรื อการสื่อสารด้ วยความเงียบ

การทํากิจกรรมกลุม่ แนวคิ ด เซอร์ คัม เพล็ ก ซ์ โมเดล
(Circumplex Model)
ใช้ สรรพนามแทนตัว
- การพูด บอกความรู้ สึก ของ
ว่า “ฉัน” (“I"
ตนเอง เป็ นการสื่ อสารที่ ทํา
Statements)
ให้ อี ก ฝ่ ายเข้ า ใจถูก ต้ อ งว่ า
การแสดงละคร
เรามีความรู้สกึ นึกคิดอย่างไร
(Drama)
ด้ วยการใช้ คํ า พู ด เชิ ง บวก
การใช้ คําพูดเชิงบวก
สื่อสารเนื ้อหาชัดเจนและตรง
สื่อสารเนื ้อหาการชื่น
ต่อบุคคลเป้าหมาย
ชมและขอบคุณ
- การไม่ พู ด เพื่ อ คนอื่ น (No
Speaking for Other)

-

การเปิ ดเผยตนเองอย่ า ง
จ ริ ง ใ จ (Self-Disclosure)
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กิจกรรมที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

-

6

“ฟั งด้ วยใจ”
ทักษะการฟั ง

-

(Listener’s Skills)

-

เทคนิคที่ใช้

แนวคิดและทฤษฎี
การพู ด อย่ า งเปิ ดเผยถึ ง
ความรู้ สึ ก ของตนเองและ
สัมพันธภาพ

เพื่ อให้ ค่สู มรสได้ มีโอกาสคิดวิเคราะห์ประเมินปั ญหา
การสื่ อ สารด้ วยคํ า พู ด และความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงการสื่อสารระหว่างกัน
เพื่ อ ให้ คู่ส มรสได้ ต ระหนักถึ ง คุณ ค่า ความรั ก ความ
งดงามในความสัมพันธ์ ในชีวิตสมรสของตน ด้ วยการ
พูดคุย
เพื่ อ ให้ คู่ส มรสได้ พูด อย่า งเปิ ด เผยถึ ง ความรู้ สึก ของ
ตนเองและสัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรสจากการสื่อสาร
ด้ วยการพูด
เพื่ อ ให้ คู่ ส มรสได้ เรี ยนรู้ ทั ก ษะการฟั ง (Listener’s
Skills) ด้ วยการเข้ าใจความรู้สกึ ของอีกฝ่ าย (Empathy)
เพื่อให้ ค่สู มรสได้ ฝึกทักษะการฟั ง (Listener’s Skills)
ด้ วยการเข้ าใจความรู้สกึ ของอีกฝ่ าย (Empathy)
เพื่ อ ให้ คู่ ส มรสได้ เรี ย นรู้ ทั ก ษะการฟั ง (Listener’s

-

เกมส์
การทํากิจกรรมคู่
การทํากิจกรรมกลุม่
ใช้ สรรพนามแทนตัว
ว่ า “ฉั น ”
(“I"

แนวคิด เซอร์ คัม เพล็ ก ซ์ โมเดล
(Circumplex Model)

-

ทั ก ษะ การ ฟั ง (Listener’s
Skills) การเข้ าใจความรู้ สึก
ของอีกฝ่ าย (Empathy)
ทั ก ษะ การ ฟั ง (Listener’s
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กิจกรรมที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

7

“ทําเพื่อเรา”
พัฒนาทักษะการกระทํา
(Action speaks louder
than words)

-

Skills) ด้ วยการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening)
เพื่อให้ ค่สู มรสได้ ฝึกทักษะการฟั ง (Listener’s Skills)
ด้ วยการฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening)

เทคนิคที่ใช้

-

แนวคิดและทฤษฎี

Statements)

Skills) การฟั งอย่ า งตั ง้ ใจ
(Active Listening)

การแสดงละคร
(Drama)

เพื่อให้ ค่สู มรสได้ มีโอกาสคิดวิเคราะห์ ประเมินปั ญหา
การสื่อสารจากความสามารถในการฟั งระหว่างกัน
เพื่ อ ให้ คู่ส มรสได้ ต ระหนักถึ ง คุณ ค่า ความรั ก ความ
งดงามในความสัมพันธ์ ในชีวิตสมรสของตนจากการ
รับฟั งด้ วยใจ
เพื่อให้ ค่สู มรสได้ ฟัง ด้ วยใจรั บรู้ ความรู้ สึกของอี กฝ่ าย
และสัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรสจากการรับฟั งกัน
เพื่อให้ คสู่ มรสได้ เรี ยนรู้ ว่าการกระทําสําคัญกว่าคําพูด
ดังนันคํ
้ าพูดและการกระทําควรสอดคล้ องกัน
เพื่อให้ คสู่ มรสได้ ฝึกการแสดงออกด้ วยการสื่อสารด้ วย
การกระทํา
เพื่อให้ คสู่ มรสได้ ฝึกการแสดงออกด้ วยการใช้ ภาษกาย

-

การทํากิจกรรมคู่

-

การแสดงละคร

ใช้ สรรพนามแทนตัว
ว่ า “ฉั น ”
(“I"
Statements)

แนวคิ ด เซอร์ คัม เพล็ ก ซ์ โมเดล
(Circumplex Model)

-

ความชัดเจน (Clarity) โดยมี
ความสอดคล้ องกันระหว่าง
การพู ด และกริ ย าท่ า ทางที่
แ ส ด ง อ อ ก ไ ป ใ น ทิ ศ ท า ง
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กิจกรรมที่

เรื่อง

วัตถุประสงค์

-

ในการสื่อสาร
เพื่ อให้ คู่ส มรสได้ มี โอกาสคิดวิเ คราะห์ ประเมิ น การ
สื่อสารด้ วยการกระทําระหว่างคูข่ องตนความสามารถ
ในการเปลี่ ย นแปลงการแสดงออกถึ ง การสื่ อ สารใน
รูปแบบการกระทําระหว่างกัน

เทคนิคที่ใช้

-

(Drama)
การใช้ ภาษกายใน
การสื่อสาร

แนวคิดและทฤษฎี
เดียวกัน
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒแิ ละผู้เข้ าร่ วม
3.1) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจยั ได้ มีการประเมินร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิต ก่อนการนําไปถ่ายทอด
ให้ กับคู่สมรส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในด้ านจิตวิทยา ด้ านการสื่อสาร และด้ านความสัมพันธ์ และ
ครอบครัว ผลของการประเมินร่างหลักสูตร มีดงั ต่อไปนี ้
3.1.1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในส่วนนี ้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่านเห็นด้ วยกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีเพียง 1
ท่านที่ไม่เห็นด้ วยในข้ อที่เกี่ยวกับความเห็นต่าง เนื่องจาก ควรจะให้ มีการเห็นต่างได้ เพราะแต่ละคูก่ ็น่าจะ
มีในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างของสถานะครอบครัว ไม่ควรมีความคาดหวังหรื อ
ครอบงํ าว่า จะต้ อ งเห็ น ด้ วยเสมอไป เพราะจะทํ าให้ ความเป็ น ตัวตนหายไป เพราะฉะนัน้ ในข้ อ นี ค้ วร
อนุญาตให้ เห็นต่างได้ และให้ ความเคารพในความแตกต่าง ในท้ ายที่สดุ ผู้วิจยั เลือกนําเสนอ การสื่อสาร
ด้ วยความเห็นต่างไว้ ในวัตถุประสงค์เช่นเดิม เนื่องจาก เป็ นข้ อค้ นพบที่ได้ มาจากการวิจยั ช่วง 1
3.1.2) ขอบเขต
ในประเด็ น นี ้ ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ด้ วยกั บ ขอบเขตที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ นํ า เสนอ แต่ มี
ข้ อเสนอแนะว่า น่าจะกําหนดว่าเป็ นคูท่ ี่อยู่ร่วมกันมาระหว่าง 2-5 ปี เพราะบางคูป่ ั ญหาอาจเริ่ มเกิดตอน
ประมาณปี สองปลายๆหรื อ ปี ที่สาม หรื อสามารถใช้ ได้ กบั คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายทัว่ ไปได้
3.1.3) คําสําคัญ
ในประเด็นนี ้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้ วยกับคําสําคัญที่ผ้ วู ิจยั ได้ นําเสนอ
3.1.4) รูปแบบของหลักสูตร
ในประเด็นนี ้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้ วยกับรูปแบบที่ผ้ วู ิจยั ได้ นําเสนอ
3.1.5) กิจกรรม
ในประเด็นของกิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู รงคุณวุฒิเห็นด้ วยทังใน
้
ประเด็นของแนวคิด การดําเนินการ และการสรุปกิจกรรม มีเพียงกิจกรรมที่ 1 ที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ไม่แน่ใจว่า
การสลับป้ายชื่ อตังแต่
้ การลงทะเบียนหมายถึงสลับคู่และป้ายชื่อหรื ออย่างไร ถ้ ามาลงทะเบียนไม่ไ ด้
พร้ อมกันจะเกิดปั ญหาไหม ขอความชัดเจนในการอธิบายเรื่ องการเปลี่ยนป้ายชื่อตังแต่
้ ยังไม่มีการทํา
ความรู้จกั ผู้วิจยั จึงได้ นํากิจกรรมนี ้ออกไปจากร่างหลักสูตร ที่จะนําไปถ่ายทอดให้ กบั คูส่ มรส
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3.2) ประเมินหลังการนําไปใช้
หลังจากที่จดั ฝึ กอบรมเชิงปฏัตกิ ารแล้ ว ผู้วิจยั ได้ มีการประเมินร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ ง ในชี วิต โดยผู้ใ ห้ ข้ อมูล หลัก ที่ ไ ด้ เ ข้ าร่ วมการอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการของร่ างหลักสูตรฯ ได้ ทํ าการ
ประเมินผ่านการทบทวนผลหลังการปฏิบตั ิ (After Action Review) ผลของการประเมินร่างหลักสูตร มี
ดังต่อไปนี ้
3.2.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผู้เข้ าร่ วมกิ จกรรมประเมิน ว่าจากวัตถุประสงค์ที่ตงมานั
ั้
น้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เข้ าร่วม ที่ต้องการฝึ กทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร และคิดว่าการจากการเข้ าร่วมกิจกรรม
นัน้ ทําให้ ทราบถึงวิธีการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การฟั ง การสื่ อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วย
ความเงียบ และสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง
3.2.2 ขอบเขต
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมประเมินว่า ควรขยายขอบเขตของหลักสูตรมากกว่านี ้ กล่าวคือ
ควรเป็ นหลักสูตรสําหรั บ คู่สมรสที่ ยังไม่ได้ แต่งงาน คู่สมรสที่แต่งงานแล้ ว ไม่จํากัดปี เพราะเนือ้ หาของ
หลักสูตร เป็ นสิ่งที่นําไปใช้ ได้ จริ ง และเป็ นสิ่งที่ต้องผ่านการฝึ กอย่างจริงจังอีกด้ วย
3.2.3 คําสําคัญ
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมประเมินว่า คําสําคัญทัง้ 3 คํา อธิบายได้ ชดั เจน อ่านแล้ วเข้ าใจ
ว่าต้ องการสื่อถึงสิ่งใด
3.2.4 รูปแบบของหลักสูตร
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ประเมินว่า ควรปรับให้ เป็ น รูปภาพ หรื อ info graphic และมี
สถานการณ์จําลอง เพื่อง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3.2.5 กิจกรรม
1) แนวคิดที่สําคัญ
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ ประเมินว่า แนวคิดที่สําคัญที่เป็ นพืน้ ฐาน
ของการนํามาสร้ างหลักสูตรนัน้ เป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับหลักสูตรที่ต้องการ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งได้ อย่างครบถ้ วน เพราะเป็ นแนวคิดที่เน้ น
เรื่ อง การฟั ง การพูด การกระทํา และ การสื่อสารด้ วยความเงียบ
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2) วัตถุประสงค์
ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม ได้ ประเมินว่า วัตถุประสงค์ของทัง้ 7 กิจกรรม
มี ความเหมาะสม ครอบคลุม เป้าหมายในการพัฒนาการสื่ อสารเพื่ อลดความ
ขัดแย้ งได้ เป็ นอย่างดี
3) วิธีดําเนินกิจกรรม
ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม ได้ ประเมินว่า ชอบที่ไ ด้ ฝึกปฏิบตั ิจริ ง ในทุก
กิจกรรม เนื่องจากทําให้ สามารถเกิดการเรี ยนรู้ที่พร้ อมนําไปปฏิบตั ิได้ ทนั ทีหลัง
การฝึ ก ส่วนสิ่งที่อยากให้ เพิ่มเติม คือ สถานการณ์ ความขัดแย้ งที่นํามาให้ ฝึก
ควรมี ความหลากหลายและพบเจอได้ ในชีวิตประจํ าวัน ในส่วนของอุปกรณ์
ประกอบการทํ ากิ จ กรรมนัน้ มี ประสิท ธิ ภ าพ และช่วยให้ เกิ ดการสื่อสารกับคู่
สมรสได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากออกแบบมาให้ ใช้ ร่วมกัน และต้ องใช้ การสื่อสารใน
รู ปแบบต่างๆ สุดท้ าย การเรี ยงลําดับกิจกรรม ทําได้ ดี มีการเริ่ มจากความสนุก
แล้ วค่อยไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทําให้ ตื่นเต้ น และอยากที่จะทํากิจกรรมต่อไปเรื่ อยๆ
4) การประเมินผล
ผู้เ ข้ าร่ ว มกิ จ กรรม ได้ ประเมิ น ว่า เหมาะสม เพราะเป็ น การที่
ผู้วิจยั เลือกการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม ที่ผ้ เู ข้ าร่วมไม่ได้ ร้ ูสึกว่า
ถูกประเมินอยู่ ทําให้ สามารถทํากิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง
จากผลการศึกษาทังหมด
้
ตังแต่
้ การพัฒนาร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งใน
ชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่นําผลจากการวิจยั ช่วงที่1 และการทบทวนวรรณกรรม ผ่าน
การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ นําไปถ่ายทอดให้ กบั คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย โดยการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ และผลจากการสะท้ อนการนําสิ่งที่อบรมไปปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ นําผลทังหมดมาปรั
้
บปรุ ง
ร่ างหลักสูต รการสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง ในชี วิตคู่ของคู่ส มรสเจนเนอเรชั่น วาย จนได้ เ ป็ น
หลักสูตรการสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง ในชี วิตคู่ของคู่ส มรสเจนเนอเรชั่นวายที่ สมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตรดังต่อไปนี ้
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4.4.5 หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
1) วัตถุประสงค์
หลักสูตรสําหรับคูส่ มรสที่เป็ นคนเจนเนอเรชัน่ วาย โดยหลักสูตรจะประกอบไปด้ วยกิจกรรมทังการ
้
ให้ ความรู้ เจตคติ และการฝึ กทักษะ มุ่งให้ ค่สู มรสเจนเนอเรชัน่ วายมีแนวทางในการสื่อสารระหว่างกันที่ดี
ขึ ้น อันได้ แก่ การสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยความเงี ยบ การ
สื่อสารการฟั ง เพื่อลดสาเหตุของความขัดแย้ งอันได้ แก่ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ การสื่อสารด้ วยการไม่
สื่อสาร การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง และ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีและลด
ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น ที่อาจทําให้ เกิดเป็ นความขัดแย้ งที่นําไปสู่การหย่าร้ างในที่สดุ
2) ขอบเขต
หลักสูตรฉบับนี ้ เหมาะสําหรับคูส่ มรสที่เป็ นคนเจนเนอเรชัน่ วาย ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2533
มีการใช้ ชีวิตร่วมกัน เป็ นสามีและภรรยาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อตามจารี ตประเพณี หรื อตามพฤตินยั ที่
มีความผูกพันกันและมีความสัมพันธ์ ทางพฤติกรรมในฐานะคูส่ มรส
3) คําสําคัญ
การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชี วิตคู่ หมายถึง การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ ใดๆ
เพื่อสื่อความหมาย ทังในเชิ
้ งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยมุ่งที่จะแก้ ไขหรื อบรรเทาความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้น
และรักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์อนั ดีของคูส่ มรส ตลอดจนให้ ชีวิตสมรส ตลอดจนให้ ชีวิตสมรสดําเนินต่อไปได้
คู่ส มรส หมายถึ ง ชายและหญิ ง ได้ ตกลงใช้ ชี วิตคู่ร่ว มกัน ฉัน ท์ ส ามี ห รื อ ภรรยา มี ความผูกพัน กัน
ทางด้ านจิตใจและด้ านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ ทางพฤตินยั ใช้ ชีวิตร่ วมกันเป็ นครอบครัวโดยชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อตามจารี ตประเพณี หรื อตามพฤตินยั ในฐานะของคูส่ มรส
คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย หมายถึง ชายและหญิงที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 -2533 ที่ใช้ ชีวิตร่วมกัน
เป็ นสามี-ภรรยาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อตามจารี ตประเพณี หรื อตามพฤตินยั ที่มีความผูกพันกันและมี
ความสัมพันธ์ ทางพฤติกรรมในฐานะคูส่ มรส
4) กิจกรรม
กิจกรรมมีทงสิ
ั ้ ้น7กิจกรรม ได้ แก่
กิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
กิจกรรมที่ 2 We are generation Y ให้ ความรู้เกี่ยวกับคนเจนเนอเรชัน่ วาย
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กิจกรรมที่ 3 Let’s talk darling ให้ ความรู้เรื่ องการสื่อสารของคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย(ผลจากการ
วิ จั ย ช่ ว งที่ 1) และให้ ความรู้ เรื่ องการสื่ อ สารระหว่ า งคู่ ส มรสตามแนวคิ ว ของ
เซอร์ คมั เพลค
กิจกรรมที่ 4 มโน เพอโซนา การสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส และ การสํารวจการสื่อสาร
ระหว่างคูส่ มรส
กิจกรรมที่ 5 เรื่ อง พูดสร้ างรัก ทักษะการพูด (Speaker’s Skills) การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
และการสื่อสารด้ วยความเงียบ
กิจกรรมที่ 6 เรื่ อง ฟั งด้ วยใจ ทักษะการฟั ง (Listener’s Skills)การสื่อสารด้ วยการฟั ง
กิจกรรมที่ 7 ทําเพื่อเรา ทักษะการกระทํา (Action speaks louder than words) การสื่อสารด้ วย
การกระทํา
4.4.2 ผลที่ได้ จากการนําร่ างหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจน
เนอเรชั่นวาย” ไปใช้ กับคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
1) ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
ตาราง 14 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ลําดับ
1

ชื่อ
(นามสมมติ)
A1

อาชีพ
Sales

อายุ ระยะเวลาใน
การแต่ งงาน
27

10 เดือน

Executive

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
• อยากหาวิธีการเยียวยาชีวิตคู่
• อยากสื่อสารกับคู่รักได้ ร้ ูเรื่ อง
ตรงประเด็น

2

A2

ธุรกิจส่วนตัว

28

10เดือน

ร้ านอาหาร

• มีความคิดที่จะหย่ากันอยาก
หาทางออกให้ กบั คูข่ องตน
• สามารถอยู่ ร่ วมกั น อย่ า ง
เข้ าใจมากขึ ้น
• สื่อสารกันเข้ าใจมากขึ ้น

3

B1

เจ้ าของบริ ษัท 32

1ปี 7เดือน

• อยากทํากิจกรรมร่วมกับสามี

220

ลําดับ

ชื่อ
(นามสมมติ)

อาชีพ

อายุ ระยะเวลาใน
การแต่ งงาน

ส่งออก

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์
ในชีวิตสมรส
• ได้ ศกึ ษาได้ เข้ าใจกันมากขึ ้น

4

B2

Expert Sales 34

1ปี 7เดือน

• อยากมาเรี ย นรู้ อะไรใหม่ ๆ
ร่วมกัน
• รี วิววิธีการสื่อสารระหว่างกัน
ตอนนี ว้ ่ า โอเคพ อหรื อยั ง
ดีกว่านี ้ได้ อีกไหม

5

C1

พนักงาน

31

1ปี 10เดือน

บริ ษัทเอกชน

• รู้ สึกว่า คุยกันไม่ร้ ู เรื่ อ งอยาก
หาทางออก
• ปั ญห าใน การ อยู่ ร่ วม กั น
น้ อยลง

6

C2

เจ้ าของธุรกิจ 33

1ปี 10เดือน

ร้ านอาหาร

pleasure to my love

และ ธุรกิจ

• How to handle argument

hostel
7

D1

• How to communicate with

จัดซื ้อ

35

1ปี 4เดือน

บริ ษัทเอกชน

• รู้ สึ ก ว่ า น่ า สนใจดี สามี ช วน
มา อยากทราบวิธีการสื่อสาร
ที่ถกู ต้ อง

8

D2

นักวางกล
ยุทธ์

36

1ปี 4เดือน

• อยากรู้ วิ ธี ก ารสื่ อ สารของคู่
อื่นๆเพื่อนําไปปรับใช้ ได้ จะ
ได้ ร้ ูตวั เองด้ วยว่ามีจดุ ต้ องแก้
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ลําดับ

ชื่อ
(นามสมมติ)

อาชีพ

อายุ ระยะเวลาใน
การแต่ งงาน

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ตรงไหนบ้ าง
• ร่ ว มสร้ างความทรงจํ า ที่ ดี
ช่วงเวลาดีๆกับภริ ยา

9

E1

HR

33

1ปี 11เดือน

Operation

• อยากทราบว่าคู่ส มรสมี การ
สื่ อ สารกั น ได้ ดี ม ากแค่ ไ หน
และจะสื่อสารที่ดีได้ อย่างไร
• ลดการทะเลาะในเรื่ อ งการ
พูดคุยสื่อสารที่ไม่เข้ าใจกัน

10

E2

IT Support

34

1ปี 11เดือน

Specialist

• อ ย า ก รู้ ว่ า จ ะ พั ฒ น า
ความสัมพันธ์ในคูแ่ ต่งงานให้
ดีขึ ้นอย่างไร
• ลดการทะเลาะกันได้ อย่างไร

11

F1

ธุรกิจส่วนตัว

30

10เดือน

• ต้ อ ง ก า ร ห า จุ ด กึ่ ง ก ล า ง
ระหว่างความสัมพันธ์ และ
ระยะห่างของความสัม พัน ธ์
สามีภรรยา
• รู้จกั คูส่ มรสของเราดีขึ ้น
• อ ย า ก รู้ วิ ธี ก า ร สื่ อ ส า ร ที่
ถู ก ต้ องและสามารถนํ า ไป
ปฏิบตั กิ บั คู่ ของเราได้

12

F2

ธุรกิจส่วนตัว

32

10เดือน

• ต้ องการเรี ยนรู้ วิธีการสื่อสาร
ให้ ภรรยาอยูใ่ นโอวาท
• สร้ างความเข้ าใจกันมากขึน้
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ลําดับ

ชื่อ
(นามสมมติ)

อาชีพ

อายุ ระยะเวลาใน
การแต่ งงาน

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
กว่าเดิม

13

G1

พนักงาน

30

2เดือน

บริ ษัท

• อยากทราบสิ่ ง ที่ ต นเองขาด
และควรปรั บปรุ ง ในกา ร
สื่อสาร
• หวั ง ว่ า กลั บ ไปเราจะมี ก าร
สื่อสารที่ดีขึ ้น

14

G2

พนักงาน

33

2เดือน

บริ ษัท

• ต้ องการฝึ กและทราบวิธีการ
สื่อสาร ที่ถกู ต้ อง
• ได้ เข้ าใจกันมากขึ ้น
• ภรรยาชวนมา อยากมาลองดู
ว่าจะพัฒานาอะไรได้ บ้าง

15

H1

พนักงาน

32

1ปี 7เดือน

บริ ษัท
Assistant

• ได้ วิธี ก ารสื่ อสาร ที่ เ ป็ น ที่
ยอมรั บ ของทัง้ สองฝ่ ายเพื่ อ
ไม่ใ ห้ เ กิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ใน
อนาคต

Director

16

H2

พนักงาน
บริ ษัท
Assistant
Vice

• อยากเข้ าใจในวิธีการสื่อสาร
ระหว่า งคู่ส มรสให้ เ ข้ าใจกัน
และกันมากขึ ้น

32

1ปี 7เดือน

• อยากรู้ วิ ธี ก ารพูด ที่ จ ะทํ า ให้
คูร่ ักเชื่อฟั งและวิธีการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
• อยากกลับไปแล้ วตัวเองพูด
สื่อสารได้ ดีขึน้ เพื่ อลดปั ญหา
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ลําดับ

ชื่อ
(นามสมมติ)

อาชีพ
President

อายุ ระยะเวลาใน
การแต่ งงาน

เหตุผลในการเข้ าร่ วมกิจกรรม
ความไม่เข้ าใจ

2) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม1 การปฐมนิเทศและการสร้ างสัมพันธภาพ
จากกิ จ กรรมนี ต้ ้ องการสานสัม พัน ธ์ และให้ ผ้ ูเ ข้ าร่ วมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติการทุกคนทํ า
ความรู้จกั กัน ให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการทุกคนเปิ ดใจ โดยสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวิทยากร
กับคู่สมรส รวมถึงสร้ างความคุ้นเคยระหว่างคู่สมรสทุกคู่กันเอง จนเกิดความรู้ สึกอบอุ่น ปลอดภัย และ
ความไว้ วางใจ โดยนอกจากวิทยากรและผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการทุกคนเกิดสัมพันธภาพอันดี เริ่ มมี
ความสนิทสนนคุ้นเคยกันแล้ ว ในกิจกรรมครัง้ ที่1นี ้คู่สมรสยังได้ เข้ าใจถึงจุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของ
หลักสูตร เข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ของวิทยากรและของคูส่ มรสตลอดจนระยะเวลาเข้ าร่วมหลักสูตรและกฎ
กติกาในการเข้ าร่วมหลักสูตร เพื่อเตรี ยมคูส่ มรสเข้ าสู่หลักสูตร และสร้ างแรงจูงใจในการเข้ าร่วมหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือของคูส่ มรสตลอดหลักสูตรต่อไป
“ปกติ ขี้ อ ายมากแต่ วัน นี ้ ล องเปิ ดใจดู เพราะ
อยากทําอะไรกับคู่เราให้ดีขึ้นก็เต็มที ่ ภรรยาชวนมาก็
มา ตอนนี ้ก้เข้าใจที ่เค้าอยากให้มาด้วยกันว่าทํ าไม”
(C2)

3) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม 2 “We're Generation Y”
ภายหลังการจัดกิจกรรม 2 “We're Generation Y” ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ให้ ความรู้เรื่ องเจนเนอเรชัน่ วายนัน้
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการได้ สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้ รับหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรม มี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
3.1) ด้ านความรู้
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัตกิ ารสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ รับความรู้จาก
กิจกรรม ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เรี ยนรู้ ว่าคนเจนเนอเรชั่นวายมีลักษณะอย่างไร ได้
เรี ยนรู้ ความโดดเด่นของคนเจนเนอเรชัน่ วาย ได้ เรี ยนรู้ ว่าคนเจนเนอเรชัน่ ตัวเองแตกต่าง
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จากคนเจนเนอเรชั่นอื่ นๆอย่างไร ได้ เ ข้ าใจความเป็ น คนเจนเนอเรชั่น วายที่ มี ความ
เฉพาะตัว ได้ ร้ ูจกั การใช้ ชีวิตของคนเจนเนอเรชัน่ วาย เกิดความเข้ าใจธรรมชาติของผู้ชาย
และผู้หญิง เจนเนอเรชัน่ วาย
“จากกิ จกรรมเข้าใจชัดเลยว่าเราเป็ นคนเจน
เนอเรชัน่ นีจ้ ริ งๆ ติ ดมื อถือมาก ไม่มีนีข่ าดใจ” (B1)
3.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้ สึกที่ได้ ทํา
กิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้ สึกสนุกที่ได้ ทํางานกับคนอื่นๆ และ รู้ สึกดีกับทีมที่ได้
ทํางานร่วมกัน
“ตอนช่ ว ยกัน คิ ด ช่ ว ยกัน แก้ คุณ ลัก ษณะเจน
วาย สบายๆไม่เครี ยดเฮอา สนุกสนานกันมาก” (E1)
3.3) ด้ านทักษะ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะ ที่
ได้ รับจากกิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ฝึกทักษะการทํางานเป็ นทีม และ ได้ สื่อสาร
กับคนอื่นๆที่เข้ าร่วมหลักสูตร
“ได้ ทํ า งานเป็ นที ม ซึ่ ง ที ม เรามัน ดี ม ากteam
work ช่ ว ยกั น เต็ ม ที ่ เ ลย แถมชนะได้ ค ะแนนอี ก
ต่างหาก” (A1)
4) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม 3 “Let’s talk darling”
ภายหลังการจัดกิจกรรม 3 “Let’s talk darling” ที่เป็ นการให้ ความรู้เรื่ องการสื่อสารของคูส่ มรสเจน
เนอเรชัน่ วาย (ผลจากการวิจยั ช่วงที่1) และการให้ ความรู้เรื่ องการสื่อสารระหว่างคูส่ มรสตามแนวคิดเซอร์
คัมเพล็กซ์ โมเดล (Circumplex Model) ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการได้ สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่ได้ รับหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
4.1) ด้ านความรู้
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ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัตกิ ารสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ รับความรู้จากกิจกรรม
ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ความรู้เรื่ ององค์ประกอบของการสื่อสาร ได้ เห็นชัดเกี่ยวกับปั ญหาของการสื่อสาร
ของคูต่ นเอง ได้ เรี ยนรู้วิธีการในการสื่อสารกันว่ามีอะไรบ้ าง ได้ เข้ าใจว่าการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพเป็ น
อย่างไร ได้ เรี ยนรู้ ว่าการสื่ อสารระหว่างคู่ส มรสมี ความสํ าคัญ และทํ าให้ ท ราบว่าการสื่ อสารมี ความ
ผิดพลาดได้
“การสื ่อ สารสํ า คัญ มากจริ ง ๆ ยิ่ ง วัน นี ้ทํ า
กิ จกรรมจะเห็นเลยว่ามันผิ ดพลาดกันได้ง่ายๆ” (C1)
4.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้ สึกที่ได้ ทํากิจกรรม
ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้สกึ สนุกสนานที่ได้ สง่ ข้ อความหาคนอื่นๆ รู้สึกกล้ าเปิ ดใจมากขึ ้น รู้สึกตื่นเต้ นที่ได้
ส่งต่อคําพูดให้ คนอื่นๆ รู้ สึกมีความสุขที่ได้ สื่อสารกันหลายวิธี รู้ สึกดีที่ได้ เป็ นทีมที่สื่อสารมีประสิทธิ ภาพ
ที่สดุ
“ตอนเป็ นคนแรกที ่ ต้ อ งส่ ง สารกดดัน มาก
ตื ่นเต้น กลัวจํ าไม่ได้กลัวจะส่งสารผิ ดๆ แต่สนุกมาก
ลุน้ มาก” (G1)
4.3) ด้ านทักษะ
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะ ที่ได้ รับจาก
กิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ฝึกทักษะการทํางานเป็ นทีม ได้ สื่อสารกับคนอื่นๆที่เข้ าร่ วม
หลักสูตร ได้ ฝึกฟั งคนอื่นอย่างตังใจ
้ ได้ พดู กับคนอื่นๆอย่างที่ตงใจพู
ั ้ ด ได้ พยายามที่จะสื่อสารให้ อีก
คนเข้ าใจ
“ได้ล องทั้ง เป็ นคนส่ ง สารรับ สาร ครบทุกคน
เลย นานแล้วทีไ่ ม่ได้ทําอะไรแบบนี”้ (C2)
5) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม 4 มโน เพอโซนา คู่สมรสในฝั นกับความเป็ น
จริง
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ภายหลังการจัดกิจกรรม 4 มโน เพอโซนา คูส่ มรสในฝั นกับความเป็ นจริ ง เป็ นการสํารวจ
ความสัมพันธ์ระหว่างคูส่ มรส และ การสํารวจการสื่อสารระหว่างคูส่ มรส ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการ
ได้ สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้ รับหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
5.1) ด้ านความรู้
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัตกิ ารสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ รับความรู้จากกิจกรรม
ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้วา่ จะต้ องปรับปรุงตัวอะไรบาง มองเห็นว่าอะไรบ้ างที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ได้ ร้ ู
วิธีการสร้ างความสัมพันธ์ในคูข่ องตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ข้อดีของผู้อื่นนํามาปรับใช้ ได้ ทําให้ ทราบว่าทุกคู่ย่อมมี
ปั ญหา เข้ าใจธรรมชาติของคูส่ มรสตนเองมากขึ ้น ได้ เรี ยนรู้ที่จะแก้ ไขตนเองได้ ทราบข้ อดีข้อเสียของตัวเอง
และคูส่ มรส และ เข้ าใจความรู้สกึ ของอีกฝ่ ายมากขึ ้น
“มาร่ วมกิ จกรรมแล้ ว ได้ ท ราบถึ ง ปั ญ หา
ระหว่ า งเราสองคน บางสิ่ ง เป็ นสิ่ ง ที ่ ผ มรู้ อ ยู่ แ ล้ ว
บางอย่างก็ยงั ไม่รู้ ทําให้รู้ว่าควรแก้ยงั ไงให้ชีวิตคู่ของ
เรายืนยาวมากขึ้น” (H2)
5.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้สึก ที่สะท้ อนออกมา
ในด้ านความรู้ สึกดีต่อความสัมพันธ์ ของตน ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เห็นคุณค่าในคู่ของตัวเองเพราะ
ความเคยชินทําให้ มองข้ ามบางอย่างไป รู้สกึ รักสามีมากขึ ้น รู้สกึ เห็นคุณค่าความดีของภรรยา รู้สึกแปลกใจ
ในรายละเอียดของอีกฝ่ าย ซึ่งปั จจุบนั เขาก็ยงั ทําอยู่ (ยังเป็ นคนเดิม) รู้สึกมีความสุขดีใจที่อีกฝ่ ายแสดง
ความรู้ สึกออกมา รู้ สึกมีกําลังใจทํ าต่อไป (ความรู้ สึกที่มีต่อคู่ตนเอง) ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการ
สะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้ สึกอื่นๆผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้ สึกสนุกมากตอนทํางานในทีม รู้ สึก
Enjoy + Participate + Share รู้สกึ อยากมีสว่ นร่วม และ ประทับใจในกิจกรรมมาก
“ลืมไปแล้วว่าเค้าดี ยงั ไง ตอนนี ้ก็รู้สึกว่าที ่เรามี
ก็ดีอยู่แล้ว” (F1)
5.3) ด้ านทักษะ
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ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะ ที่ได้ รับจาก
กิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ รับฟั งความคิดเห็นอย่างตังใจ
้ (ไม่ใช่ฟังเฉพาะที่อยากจะฟั ง) ได้
ฝึ กทักษะการทํางานเป็ นทีม ได้ พดู นําเสนอต่อหน้ าคนกลุม่ ใหญ่ และ ได้ ฝึกการแก้ ปัญหาร่วมกัน
“ตอนทํ างานคู่ กับสามี ไ ด้ช่ วยกัน คิ ด ช่ วยกัน
เขี ยน ช่ วยกันตัดเลื อกรู ป ทํ างานศิ ลปะของคู่เรา ก็
เหมื อนได้แก้ปัญหา แก้สถานการณ์ไปด้วยกัน” (A1)
6) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม 5 พูดสร้ างรัก
ภายหลังการจัดกิจกรรม 5 พูดสร้ างรัก เป็ นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการพูด การสื่อสารด้ วยการใช้
คําพูดเชิงบวก การพูดเพื่อบอกความรู้สึกหรื อสิ่งที่ต้องการ (Speaking for Self) การไม่พดู เพื่อคนอื่น (No
Speaking for Other) หรื อการสื่อสารด้ วยความเงียบ และ ภายหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรม
เชิง ปฏบัติการได้ ส ะท้ อนถึ ง ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ ไ ด้ รับ หลัง การเข้ าร่ วมกิ จ กรรม มี รายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี ้
6.1 ด้ านความรู้
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ เข้ าใจถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ร้ ูว่าคําพูดมีความสําคัญกับชีวิตคูม่ ากเพื่อเรา
จะได้ อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข การพูดขอบคุณบ่อยๆ ขอโทษและ ไม่เป็ นไรนันสํ
้ าคัญ พูดดีมีชยั ไปกว่า
ครึ่ง และ คําพูดสําคัญไม่แพ้ การกระทํา
จริ งๆก็ รู้ว่ามัน สํ าคัญนะ การพูดเนี ่ย
แต่ ตอนนี ้มัน ได้เ ข้ าใจมาตรฐานเดี ยวกัน ชัด เจนว่า
สําคัญอย่างไรมากขึ ้น” (E2)
ผู้เ ข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิง ปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจ กรรมในแง่การได้ เรี ยนรู้ วิธี การการ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ร้ ูวิธีการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก เรี ยนรู้การพูดที่สื่อตรง
และชัดเจน ได้ เรี ยนรู้วิธีการที่จะพูดดีๆกับคู่สมรส เรี ยนรู้การพูดว่าแบบไหนควรพูดไม่ควรพูด ก่อนจะพูด
อะไรออกไปควรจะคิดก่อนที่จะพูดออกไป เรี ยนรู้ เรื่ องการใช้ คําพูดในเชิงบวกดีกว่า ได้ ทราบวิธีการที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีพดู ได้ ร้ ูเรื่ องการพูดตรงประเด็นแต่ถนอมนํ ้าใจ ได้ ร้ ูจกั การปรับคําพูด และจังหวะที่ดีขึ ้น ได้ ร้ ู
วิธีการว่าควรเริ่ มด้ วยคําพูด แสดงความเป็ นห่วง แล้ วบอกว่ารู้สึกอย่างไรตรงๆ ได้ ทราบว่าการพูดตรงไป
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ไม่ได้ ดีเสมอไป ได้ ทราบว่าในบางครัง้ เราต้ องเลี่ยงที่จะพูดประโยคแบบไหนหรื อเลี่ยงที่จะไม่พูดบ้ าง ได้ ร้ ู
การแก้ ไขปัญหาเวลาทะเลาะกัน เรี ยนรู้วิธีรับมือกับความขัดแย้ ง และรู้จกั แก้ ปัญหาการพูดปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
“ได้เรี ยนรู้วิธีการสือ่ สารและรับสารเมื ่อเวลาอี ก
ฝ่ ายโกรธจากสถานการณ์ จริ ง ควรพูดอะไรไม่ควรพูด
อะไร จะได้ไม่ยิ่งตี กนั ” (D1)
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ ทบทวนความสัมพันธ์
ของตนเองจากกิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เรี ยนรู้ประสบการณ์จากหลายๆคูท่ ําให้ เห็นหลายมุมมอง
ได้ เข้ าใจความรู้สกึ ของผู้หญิงในการพูด ได้ ร้ ูไว้ ว่าอีกฝ่ ายต้ องการอะไร ทําให้ ร้ ูว่าคูเ่ ราพูดกันยังไม่ดีพอ และ
คําพูดหรื อการกระทําบางอย่างอาจทําให้ เกิดปัญหามากกว่าที่มนั ควรจะเป็ น
“ตอนนี ้รู้แล้วว่าจะพูดถามเค้าด้วยความเป็ น
ห่ วงเวลากลับบ้านมากกว่ าเริ่ มต้น คํ าถามว่ าทํ าไม
กลับดึก” (C1)
6.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้สึก ที่สะท้ อนออกมา
ในด้ านความรู้สกึ ดีตอ่ ความสัมพันธ์ของตน ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้สึกดีที่มีวิธีแก้ ปัญหาในคูข่ อง
ตน ประทับใจในการแสดงออกของคนรัก และ รู้สกึ ว่าเรายังมีข้อเสียในการพูดจากับคูส่ มรส
“รู้สึกดี ที่มีวิธีแก้ปัญหาในคู่ของตนแล้ว เพราะ
เราก็ รู้ ว่ า ต้ อ งพู ด ดี ๆ นะ แต่ ไ ม่ เ คยฝึ ก พอได้ ฝึ กทํ า
ด้วยกันมันเห็นแสงสว่างว่าจะทําไปด้วยกัน” (H1)
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้ สึกอื่นๆผ่านข้ อความต่างๆ
ดังนี ้ รู้สึกมีความสุขจากเรื่ องที่ได้ ฟัง เกิดความประทับใจในการให้ ความร่วมมมือของอีกฝ่ าย รู้สึกสนุกกับ
การทํากิจกรรม รู้สกึ ตื่นเต้ นที่ได้ แสดงอออก
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“ได้เ ห็ น เค้าให้ความร่ วมมื อเวลาทํ ากิ จ กรรม
แล้วชื ่ น ใจมากค่ะ เพราเค้าเป็ นคนไม่ ค่อยให้ความ
ร่ วมมื ออะไรง่ายๆ” (E1)
6.3) ด้ านทักษะ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะการพูด ที่
ได้ รับจากกิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ฝึกทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก ได้ พดู สิ่งที่ตวั เอง
ต้ องการออกไป ได้ ฝึกการพูดแบบตรงประเด็น ฝึ กการพูดถนอมนํ ้าใจ ได้ ฝึกพูดในสถานการณ์ที่มี
ความขัดแย้ ง ได้ ฝึกให้ พดู บอกเหตุผลดีดีแทน ฝึ กที่จะไม่พดู ประชดประชันกัน พูดแบบเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา และไ ม่ใช้ อารมณ์ในการพูด ได้ หดั ไม่ต้องพูดในสิ่งที่ไม่เกินประโยชน์
“วันนี ้ได้ฝึกทักษะการพูดจริ งๆจังๆหลายแบบ
ทักษะการพูดที ่ผ่านมา ผมคิ ดหาเหตุผลมาตลอด ว่า
ใครถูกใครผิ ดกันแน่ ปกติ เค้า (ภรรยา) จะเป็ นฝ่ าย
พูด ผมก็เงี ยบ เพราะเราคิ ดว่า เงี ยบนี ่ดีที่สดุ แล้ว แต่
ปัญหามันซุกใต้พรม วันนี ้ ทําให้เห็นว่า การเงี ยบข้าง
นอกแต่ข้างในเถี ยงมันไม่เกิ ดประโยชน์ และที ่จริ งผม
ก็สามารถพูดมันออกมาได้ และผมก็รู้แล้วว่า เราทัง้ คู่
ต่างก็เป็ นทัง้ คนผิ ดและคนถูกพอๆ กัน” (H2)
7) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม 6 ฟั งด้ วยใจ
ภายหลังการจัดกิจกรรม 6 ฟั งด้ วยใจ ทักษะการฟั ง (Listener’s Skills) ประกอบด้ วย การเข้ าใจ
ความรู้สึกของอีกฝ่ าย (Empathy) การฟั งอย่างตังใจ
้ (Active Listening) และ ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติ
การได้ สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้ รับหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
7.1) ด้ านความรู้
ผู้ เข้ าร่ ว มฝึ กอบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารสะท้ อนผลของกิ จ กรรมในแง่ ก ารได้ ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการสื่อสารด้ วยการฟั งผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เห็นความสําคัญว่าการฟั งต้ อง
ฟั งจริ งๆไม่ใช่แค่ได้ ยิน ได้ ร้ ูถึงความสําคัญที่จะต้ องมีการฟั งให้ เป็ นในชีวิตสมรส
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“โห การฟั ง นี ้ มั น สุ ด ยอดเลย สํ า คัญ มากๆ
เหมื อนที ่ผ่ า นมาเราไม่ ไ ด้ใ ห้ ความสํ าคัญ เลยครั บ ”
(C2)
ผู้เ ข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิง ปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจ กรรมในแง่การได้ เรี ยนรู้ วิธี การการ
สื่อสารด้ วยการฟั ง ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ วิธีการในการแก้ ปัญหา หลายวิธี ได้ สื่อสารให้ ครู่ ้ ูว่า
เราคิดอย่างไร ได้ เรี ยนรู้จกั การฟั งที่ไม่เคยทราบมาก่อน
“มันก็รู้นะว่าต้องฟังให้ได้ร้อยเปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่
เคยรู้ ว่ า มั น คื อ ยัง ไง ผมเพิ่ ง เข้ า ใจวัน นี ้ แ หละ มัน
กระจ่ างในใจเลย ว่าอย่างนี ้นี่เอง แค่นี้เองเหรอ รู้ ชดั
เลย” (G2)
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ ทบทวนความสัมพันธ์
ของตนเองจากกิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ร้ ูสาเหตุของการทะเลาะกัน ได้ ร้ ูและเข้ าใจคูม่ าก
ขึ ้น ได้ เห็นตัวเองพร้ อมความคาดหวังกับตัวเองมากกว่าคาดหวังกับคู่ ได้ ร้ ูเรื่ องต่างเกี่ยวกับคูส่ มรส
จากการฟั ง ได้ ร้ ูวา่ คูเ่ รามีปัญหาอะไรควรปรับตรงไหน รู้วา่ ต้ องปรับตัวเองเรื่ องการฟั ง ได้ ร้ ูว่าการส่ง
สารมีมากกว่า 1 ทาง คือผู้รับและผู้สง่ สารได้ ร้ ูวา่ ปัญหาของเราเล็ก ได้ ร้ ูว่าคูข่ องเราต้ องการส่งสาร
อะไรให้ เรา ได้ ทบทวนตัวเอง ชัดเจนในเรื่ องความรู้สกึ ตัวเองมากขึ ้น และได้ เข้ าใจความรู้สึกของอีก
ฝ่ าย
“คราวนี ้ ครั้งนี ้เธอ (ภรรยา) เล่าเรื ่ องเดิ มที ่ผม
เคยฟังมาแล้ว แต่คราวนี ้ พอผมตัง้ ใจฟัง ทํ าไมผมรู้
เรื ่ องต่างไปจากเดิ มมาก มันทํ าให้เข้าใจเธอมากขึ้ น
ด้วย” (G2)
7.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้สึก ที่สะท้ อนออกมา
ในด้ านความรู้ สึกดีต่อความสัมพันธ์ ของตน ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้ สึกมีกําลังใจที่จะปรับปรุ ง
ตัวเองเพื่อคูส่ มรส รู้สึกว่าเรายังมีข้อเสียในการฟั งกัน รู้สึกดีที่ค่ขู องตนมักจะฟั งกันเสมอๆ รู้ สึกว่า
อยากจะฝึ กทักษะการฟั งให้ ดีมากกว่าเดิม
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‘’ตัง้ ใจแล้วว่านี ่คือทักษะที ่เราจะกลับไปแก้ให้ดี
ก่อนเลย อยากฝึ กตัวเองให้ฟังดีกว่านีจ้ ริ งๆ” (E1)
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้สึกอื่นๆผ่านข้ อความ
ต่างๆดังนี ้ รู้สึกอึดอัดตอนที่หดั ฟั งแรกๆ รู้ สึกมีความสุขจากการได้ ยินสิ่งที่อีกคนเล่า รู้ สึกดีที่มีคน
ตังใจฟั
้ ง รู้ สึกขอบคุณวิทยากร ขอบคุณตัวเอง ขอบคุณคูข่ องเราที่ยอมมา และพามา ขอบคุณทุก
คนที่ร่วมคลาส และได้ แบ่งปั นเรื่ องราวที่เป็ นประโยชน์ รู้สกึ ประทับใจรูปแบบกิจกรรม
“ตอนนั่ ง ฟั ง เค้ า เล่ า 5นาที แรกอึ ด อั ด มาก
อยากจะถาม อยากจะพู ด แทรก พอสลับ บทกั น
เข้าใจเลย ตอนเป็ นคนเล่าแล้วเค้าฟัง เออมันรู้ว่าเค้า
ตัง้ ใจฟังเราจริ งๆมันดีนะ” (H1)
7.3) ด้ านทักษะ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะที่ได้ รับจาก
กิจกรรม ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ฝึกทักษะการฟั งอย่างตังใจ
้ ได้ ฝึกฟั งสิ่งที่อีกคนพูดจริ งๆโดยไม่
พูดแทรกไม่ตดั สิน ได้ ฟังละซาบซึ ้งไปกับสิ่งที่อีกคนเล่า ได้ ตงใจฟั
ั ้ ง ได้ ฟังอย่างเข้ าใจ
“ได้ฝึกฟังคนที ่เป็ นภรรยาเรา ซึ่ งเราก็ฟังอยู่ทกุ
วันแต่ไม่เคยได้ฟังจริ งๆแบบทีล่ องทําวันนี ”้ (F2)
8) ผลการศึกษาที่ได้ จากการเข้ าร่ วมกิจกรรม7 ทําเพื่อเรา ทักษะการกระทํา (Action
speaks louder than words)
ภายหลังการจัดกิจกรรม 7 ทําเพื่อเรา เป็ นการฝึ กทักษะการกระทํา (Action speaks louder than
words) โดยผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัตกิ ารได้ สะท้ อนถึงความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ได้ รับหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
8.1) ด้ านความรู้
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การเข้ าใจถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารด้ วยการกระทําผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เห็นถึงความสําคัญว่าการสื่อสารเป็ นสิ่ง
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สําคัญ ได้ ตระหนักถึงปั ญหาของการสื่อสารแก้ ได้ ด้วยการมองเจตนาที่แท้ จริ ง ได้ ร้ ูว่าการแสดงออก
ถึงความต้ องการอย่างตรงไปตรงมาช่วยแก้ ปัญหาได้ และ Action speak louder than words
“Action speaks louder than words ยังไง
พู ด อย่ า งเดี ยว แบบสั ก แต่ ว่ า ขอโทษไปไม่ แ ก้
พฤติ กรรมมัน ก็ เท่านัน้ ต้องลงมื อทํ าด้วยมันสํ าคัญ
จริ งๆ ได้เ รี ยนรู้ วัน นี ้ ว่า จะช่ ว ยลดความขัด แย้ง ได้ ”
(D1)
ผู้ เข้ าร่ ว มฝึ กอบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารสะท้ อนผลของกิ จ กรรมในแง่ ก ารได้ ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของการสื่อสารด้ วยการกระทํา ในเรื่ องความสําคัญของภาษากาย ผ่านข้ อความต่างๆ
ดังนี ้ เกิดความรู้ความเข้ าใจถึงวิธีการสื่อสารโดยไม่ต้องพูดก็ทําให้ ร้ ูว่าเราอยู่ด้วยกันได้ จริ งๆแล้ วไม่
พูดก็สามารถสื่อสารได้ ได้ เรี ยนรู้ว่าภาษากายสําคัญ ทําให้ ทราบว่าการกระทําก็มีความสําคัญไม่
น้ อยกว่าการพูดเพื่อทําให้ ชีวิตคูป่ ระสบความสําเร็ จ ได้ เข้ าใจว่าภาษากายสําคัญเหมือนกันในชีวิต
คูบ่ างทีเหนื่อยมากแค่จบั มือกัน ก็ดีมากแล้ ว ได้ เรี ยนรู้ได้ ลองวิธีการ Communicate แบบใหม่ที่
แตกต่างจากวิธีการเดิมที่มีเพียงแค่การพูด ได้ ร้ ู การใช้ ภาษากายสื่อสารในเชิงบวกเพื่อลดอารมณ์
ของอีกฝ่ าย ได้ ทราบว่าการแสดงความเห็นหรื อความต้ องการนันใช้
้ ภาษากายสามารถสื่อถึงกันได้
ได้ ทราบว่าภาษากายสามารถช่วยแก้ ปัญหาให้ อีกฝ่ ายรู้ สึกดีขึน้ และ body language is
important
“บางวันเหนื ่อยมาแค่ สามี มากอดหอมมาจับ
มื อ กั น ให้ กํ า ลั ง ใจกั น มั น ก็ ห ายจริ ง ตอนนี ้ รู้ แ ล้ ว
กลับไปก็ จะเติ ม ความหวานด้วยภาษากายกัน มาก
ขึ้น” (E1)
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ ทบทวนความสัมพันธ์
ของตนเองจากกิจกรรมผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ เรี ยนรู้สิ่งในอดีตและนํามาปรับใช้ ในอนาคต ได้
ลองทบทวนเหตุการณ์ ที่ทํ าให้ คู่เ ป็ นปั ญ หา ได้ ฟัง มุม มองจากคนอื่ น ๆ ได้ เ ห็น กิ จ กรรมจริ ง จาก
สถานการณ์ที่เกิดขึ ้น ได้ ใช้ ความรู้สกึ จริง เวลากลับมานัง่ เล่าสิ่งที่ตวั เราเคยเป็ นให้ คนอื่นฟั งเราก็จะ
ได้ เห็นตัวเองมากขึ ้น
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“เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ ที่จริ งมาก คู่เราควรรู้
ว่าตัวเองทํ าผิ ดต้องยอมรับและขอโทษเปลี ่ยนแปลง
แก้ไขการกระทําลดละเลิ กไม่ติดsocialมากเกิ นไปจะ
ได้ไม่ทะเลาะกัน” (B1)
ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การได้ เข้ าใจถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารด้ วยยการพูดจากการที่กิจกรรมให้ งดพูดคุยแล้ วใช้ ภาษากายแทน ผ่านข้ อความ
ต่างๆดังนี ้ ได้ เรี ยนรู้วา่ การพูดทําให้ เข้ าใจได้ ตรงกับที่ต้องการมากกว่าไม่พดู ตระหนักว่าการสื่อสาร
ได้ ไม่พดู อาจจะทําให้ เราเข้ าใจผิด และ การไม่พดู บางครัง้ ทําให้ ชีวิตยากขึ ้น
“พอไม่ได้พูดกันมันยากมากเลย เราอยากให้
เค้าทําแบบนึง เค้าทําอีกแบบนึง” (G1)
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่การเรี ยนรู้ ที่จะปรับปรุงการ
สื่อสารด้ านการกระทําของตนผ่านข้ อคววามต่างๆดังนี ้ กิจกรรมนี ้เปลี่ยนมุมมองในการให้ ความรัก
ได้ เรี ยนรู้วา่ ต้ องให้ ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ า การแสดงความเอาใจใส่ตอ่ ฝ่ ายตรงข้ ามสําคัญ
ได้ เข้ าใจในสิ่งที่เค้ าเป็ น เข้ าใจความต้ องการอีกฝ่ ายมากขึ ้น บางสิ่งที่เขาเป็ นเราควรเข้ าใจและ
ยอมรับในตัวตนเขา ได้ เรี ยนรู้วา่ เราสามารถทําสิ่งที่ดีขึ ้นด้ วยตัวเราเพื่อให้ ไม่เกิดความขัดแย้ ง
“พอ role play แล้วสะท้อนว่าเรามาสามารถ
ลงมื อ ทํ า ก่ อ นด้ ว ยตัว เราจะได้ ไ ม่ ต้ อ งทะเลาะกัน ”
(F2)
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่อื่นๆ ได้ แก่ ได้ ตระหนักว่า
ความ relax และเป็ นตัวของตัวเองจะทําให้ ทกุ อย่างดีขึ ้น ได้ เข้ าใจว่าการเชื่อใจเป็ นสิ่งสําคัญมาก
ในการสื่อสาร การแสดงความรู้สกึ ผิดจริงๆแสดงความจริงใจสําคัญ เป็ นต้ น
“พอตอนถ่ า ยรู ป ภาษากาย ถ้ า เราเชื ่ อ ใจอี ก
ฝ่ ายสื ่อสารกัน มัน ก็ ทําได้เ หมื อนคุยกัน รู้ เรื ่ องปกติ ”
(H2)
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8.2) ด้ านความรู้สกึ และเจตคติ
ผู้เ ข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏบัติ ก ารสะท้ อ นผลของกิ จ กรรมในแง่ ค วามรู้ สึ ก ที่ ร้ ู สึ ก ดี ต่อ
ความสัมพันธ์ของตน ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ รู้สกึ ว่าโชคดีที่มีผ้ ชู ายที่เข้ าใจและเห็นอกเห็นใจแบบ
นี ้ รู้ สึกโชคดีที่คขู่ องเราเข้ าใจอะไรง่ายง่าย เกิดความรู้สึกว่าเหมือนกลับไปช่วงก่อนแต่งงานความ
ตื่นเต้ นกลับมาอีกครัง้ รู้สึกว่ามองตาก็ร้ ูใจ และรู้สึกว่าทุกอย่างราบรื่ นดีมากเหมือนเราคุยกันปกติ
แม้ จะไม่ได้ สื่อสารกันด้ วยคําพูด
“ตอนถ่ายภาพ รู้สึกดี มาก ว่าไม่ใช่ปัญหาเลย
เรารู้จกั รู้กนั หมดแล้วว่าเขาทําแบบนี ้คืออะไร” (G1)
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในแง่ความรู้สึกอื่นๆผ่านข้ อความ
ต่างๆดังนี ้ รู้ สึกต่างฝ่ ายต่างอยากปรับตัวให้ ดีขึน้ ทังคู
้ ่ การไม่พูดกันมันรู้ สึกอึดอัด รู้ สึกใจเย็นขึน้
ต้ องพยายามที่จะเข้ าใจในสิ่งที่เค้ าต้ องการ และเกิดความรู้สกึ cheer up ซึง่ กันและกัน
“รู้สึกว่าตอนทํากิ จกรรม ห้ามพูดกันรู้สึกว่าอึ ด
อัดเราไม่เคยมาทํ าอะไรแบบนี ้เลยรู้ สึกอึดอัดแต่ก็ได้
ลองทําอะไรดีๆด้วยกัน” (C2)
8.3) ด้ านทักษะ
ผู้เข้ าร่ วมฝึ กอบรมเชิงปฏบัติการสะท้ อนผลของกิจกรรมในด้ านการฝึ กทักษะที่ได้ รับจาก
กิจกรรม ผ่านข้ อความต่างๆดังนี ้ ได้ ลองใช้ ภาษากายมากขึ ้นเพื่อให้ ร้ ูความต้ องการของอีกฝ่ าย ได้
แสดงความรักโดยใช้ ภาษากาย ฝึ กการแสดงความรู้สึกด้ วยการกระทํา ได้ ฝึกการสังเกตุคสู่ มรส ได้
ลองแสดงออกท่าทางที่มาจากใจได้ ฝึกความพยายามเข้ าใจในสิ่งที่เขาต้ องการจะถ่ายทอด
“นานๆที ่จะแสดงออกกันทางกาย พอได้ลอง
ฝึ กทําแล้วได้เกิ ดทักษะเกิ ดผลก็อยากทําบ่อยๆ” (D2)
4.4.3 การประเมินผล ร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชั่นวาย หลังคู่สมรสนําไปปฏิบัตเิ ป็ นระยะเวลา 1 เดือน
ในส่วนของการประเมินผล ร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจน
เนอเรชัน่ วาย ภายหลังจากการที่คสู่ มรสได้ นําไปปฏิบตั ิเป็ นระยะเวลา 1 เดือนนัน้ ผู้วิจยั มีการนําเสนอผล
การประเมินผล เป็ น 3 ส่วน ดังนี ้

235

1) ผลจากการทํ า แบบประเมิ น ความขัด แย้ ง ก่ อ นและหลัง การเข้ า รั บ การอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารของร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
2) ผลจากการสะท้ อนของคูส่ มรสผ่านเทคนิคเรื่ องเล่า (Story telling)
3) ผลการประเมินเชิงคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ าร่วม
3.1) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2) ประเมินหลังการนําไปใช้
ในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) ผลจากการทําแบบประเมินความขัดแย้ งก่อนและหลังการเข้ ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของ
ร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
ผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก ทําแบบประเมินความขัดแย้ ง ก่อนและหลังเข้ ารับการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการของร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ โดยผลที่ได้
มีดงั ใน ตาราง15 ผลจากการทําแบบประเมินความขัดแย้ งก่อนและหลัง ดังต่อไปนี ้
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก

คะแนนก่อน

คะแนนหลัง

A1

5

2

A2

6

2

B1

7

0

B2

7

0

C1

8

1

C2

5

2

D1

5

0

D2

6

0

E1

7

0

E2

8

0

F1

9

1

F2

9

2

G1

9

0

G2

6

0
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ผู้ให้ ข้อมูลหลัก

คะแนนก่อน

คะแนนหลัง

H1

7

1

H2

7

0

หมายเหตุ จํานวนคะแนน คือ จํานวนที่มีความขัดแย้ ง
จากตาราง 15 จะเห็นได้ ว่า คะแนนหลังการเข้ าร่ วม ส่วนใหญ่จะมีคะแนนที่
น้ อยลง หมายความว่า ภายหลังการเข้ าร่ วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการของร่ างหลักสูตรฯ
แล้ วนัน้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ นําสิ่งที่ได้ กลับไปปฏิบตั ิ ทําให้ ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นระหว่างคูส่ มรส
ลดลงไปนัน่ เอง
2) ผลจากการสะท้ อนของคูส่ มรสผ่านเทคนิคเรื่ องเล่า (Story telling)
ผู้วิจยั ได้ ให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก ได้ มาสะท้ อนผลของการนําสิ่งที่ได้ จากการปฏิบตั ิไปใช้
กับการดําเนินชีวิตคู่ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน โดยการสะท้ อนผลในครัง้ นี ้ เป็ นการสะท้ อน
ผ่านเทคนิคเรื่ องเล่า (Story telling) ทังนี
้ ้ผู้วิจัยขอนําเสนอแยกเป็ นรายบุคคล โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
2.1) เรื่องเล่ าของคู่สมรส A
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ1ปี 10เดือน โดยสามีอายุ33ปี มีอาชีพ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ภรยาอายุ31ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน
2) สถานการณ์ปัญหาของคูส่ มรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร
ทังคู
้ ่ทํางานนอกบ้ านคนละเวลาพอแต่งงานมาทําให้ พูดคุยกันน้ อยลง และไม่ค่อยได้ ใช้
เวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนด้ วยกัน ทางภรรยารู้ สึกว่าเมื่อแต่งงานไปรู้ สึกว่าคุยกันไม่ร้ ู เรื่ องอยากหา
ทางออก รู้ สึกว่าไม่ค่อยมี การสื่ อสารกัน และอยากให้ ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้ อยลง ในขณะที่
สามีต้องการเรี ยนรุ้วิธีการสื่อสารเพื่อทําให้ ชีวิตสมรสดีขึ ้น และเมื่อเวลาทังคุ
้ ่ทะเลาะกันไม่ร้ ู ว่าจะ
จัดการกับความขัดแย้ งที่ถกู ต้ องอย่างไร
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2.1.1 เจ้ าของเรื่ องเล่ า A1 (ภรรยา)
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นคนอ่อนโยนเรี ยบร้ อย พูดจาอ่อนหวาน ใจเย็น แต่ไม่
ค่อยชอบพูดไม่คอ่ ยสื่อสารเวลาเกิดปั ญหามักจะชอบใช้ การเขียน การchatสื่อสารกับสามี
บางครัง้ เวลาน้ อยใจสามีจะเก็บเอาไว้ คนเดียว ปั ญหาต่างๆจะสะสมไว้ ไม่ค่อยสื่อสารให้
อีกฝ่ ายรับรู้ กลายเป็ นสะสมปัญหาเอาไว้
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจน
เนอเรชั่นวายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการ
สื่อสารด้ วยพูดเชิงบวก กล่าวคือ เมื่อสามีกลับบ้ านดึก โดยปกติ ภรรยาจะพูดกวนประสาท เพราะไม่พอใจ
ว่าทําไมต้ องกลับบ้ านดึก แต่เมื่อเหตุการณ์ได้ เกิดขึ ้นอีกครัง้ ก็นึกเตือนตนเองว่า ได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตร
การพัฒนาการสื่อสารมาแล้ ว จึงได้ นําทักษะที่ได้ ฝึกมาใช้ นั่นคือ แทนที่จะถามว่าทําไมกลับดึก เปลี่ยน
วิธีการพูดจากกวนประสาท ประชดประชัน เป็ น การพูดด้ วยความเป็ นห่วงก่อนจะถามว่าเพราะอะไรถึง
กลับบ้ านดึก
“ก็ คิดนะคะ ว่ าเราฝึ กแล้ว ก็ ล องใช้ดู วัน นั้น
เค้ า กลับ ดึ ก ก็ เ ลยพู ด กั บ เค้ า ดี ดี ว่ า เป็ นไงบ้ า ง
เหนือ่ ยมัย้ ร้านยุ่งเหรอ กลับดึกเลย” (A1)
ซึง่ เมื่อได้ พดู เช่นนันไปแล้
้
วทําให้ สามีเข้ าใจว่าที่ถามเพราะภรรยาเป็ นห่วง ไม่ได้ จะจับผิด สังเกตได้
จากการที่สามีไม่โมโห และพูดแบบไม่กรรโชกโฮกฮากหลังจากที่ภรรยาได้ ถามสาเหตุของการกลับบ้ านดึก
เหมือนทุกครัง้
“ก็ พูดกับภรรยาดี ขึ้ น ไม่ ห งุดหงิ ด นํ้ า เสี ยงดี
เพราะรู้ว่าทีเ่ ราถาม เราเป็ นห่วง ไม่ได้จะจับผิ ดอะไร”
(A1)

นอกจากมีการเปลี่ยนลักษณะการพูดกับสามีแล้ ว ยังได้ นําทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
ด้ วยการสื่อสารพูดคุยกันด้ วยเหตุผล มาใช้ ผา่ นทางช่องทางการติดต่อออนไลน์ อย่าง Application Line อีก
ด้ วย กล่าวคือ ก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร เมื่อมีเหตุการณ์การทะเลาะกัน เช่น พูดแล้ วความคิดเห็นไม่ตรงกัน พูด
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ด้ วยนํ ้าเสียงไม่ดี ส่วนใหญ่ภรรยาจะเป็ นฝ่ ายเงียบ และไม่บอกสาเหตุว่า เพราะการพูดด้ วยนํ ้าเสียงที่ไม่ดี
ทําให้ โกรธ เนื่องจากคิดว่า หากพูดไป ก็จะทําให้ ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น แต่เมื่อได้ มาเข้ าร่วมการอบรม
แล้ ว ก็ได้ เรี ยนรู้ ว่า การเงียบไม่ได้ ทําให้ ความไม่เข้ าใจกันนันหายไป
้
แต่กลับเป็ นการสะสมไว้ มากกว่า พอ
เกิดเหตุการณ์ แ บบเดิมอี ก จึง เลื อกที่ จะเขียนความคิดเห็นของตนเองลงไปใน Application Line ถึ ง
ความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นหลังจากการทะเลาะ และเหตุผลที่พดู ไม่ดีลงไป พอตอนเช้ า ฝ่ ายสามีก็มาขอโทษ ทําให้
เรารู้สกึ ดี และรู้สกึ ว่า ปั ญหานันจบลงแล้
้
วจริงๆ
“แต่ ก่อ นเถี ยงกัน บ่ อย ส่ ว นใหญ่ เ ราจะเงี ย บ
เพราะไม่อยากให้ทะเลาะกันแรง ตื ่นเช้ามาก็ทําเป็ น
หาย แต่ปัญหามันไม่ได้แก้ แต่พอเข้าอบรมหลักสูตร
แล้ว ก็เขี ยน Comment ลงไปในไลน์ ให้สามี ได้รู้ถึง
ความรู้ สึกแย่ๆ ของเรา พอตอนเช้าเค้าก็มาขอโทษ
เราก็ รู้ สึ ก ดี และปั ญ หาก็ จ บ ไม่ ส ะสมไว้ เ หมื อ น
เมื ่อก่อน” (A1)

2.1.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า A2 (สามี)
ลักษณะข้ อมูล ทั่วไปของสามี ด้ วยความที่ เติบโตในต่างประเทศจึง มี ความิดมี บุคคลิที่
ค่อนข้ างทันสมัย เปิ ดกว้ าง กล้ าคิดกล้ าทํา เป็ นคนที่จริ งจังกับทุกๆเรื่ อง ชอบทํางานและ
ทํางานหนักมาก มีความคิดเป็ นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบและเป็ นผู้นําภรรยา เวลาที่จะ
สื่อสารจะใช้ การพูดเป็ นส่วนมาก เป็ นคนพูดจาชัดเจนพูดตรงไปตรงมา กล้ าแสดงความ
คิดเห็น
ภายหลังจากได้ เข้ าร่ วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการฟั ง กล่าวคือ
ภรรยาจะเป็ นผู้ที่ชอบเล่าเรื่ องราวต่างๆ ก่อนเข้ าร่ วมอบรม สามีจะไม่ชอบฟั งรายละเอียด จะถามโพล่งถึง
ประเด็นที่ต้องการเลย แต่ภายหลังได้ เข้ าร่วมอบรม เมื่อภรรยาได้ เล่าเรื่ องราวที่ได้ พบเจอให้ ฟัง ฝ่ ายสามีก็
ได้ ฟังภรรยาเล่าจนจบ และทํ าให้ ท ราบว่า ภรรยาเพียงต้ องการหาคนรับฟั ง ไม่ได้ ต้องการคําตอบ หรื อ
ความเห็น อย่างที่ฝ่ายสามีเข้ าใจมาตลอดก่อนการเข้ าอบรม
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“นํามาใช้มากก็เรื ่อง ทักษะการฟังครับ คื อ ชัด
เลยเมื ่อคื น เค้าโทรมา เค้าจะเล่ าเรื ่ องให้เ ราฟั ง ถ้า
เป็ นเมื ่ อก่ อน เราก็ จ ะแทรกคํ าถามของเรา หรื อใส่
ความเห็น ใส่อารมณ์ ลงไปกับเรื ่องนัน้ ๆ ก่อนที ่เค้าจะ
เล่ า จนจบ แต่ ผ มก็ คิ ด ได้ ว่ า เราได้ อ บรมมา ก็ เ ลย
นํ า มาใช้ ฟั ง เค้ า เล่ า จนจบ ก็ ไ ด้ รู้ ว่ า คํ า ถามที ่ เ รา
อยากรู้ ระหว่างเค้าเล่ า ถ้าตั้งใจฟั งเค้าจริ งๆ ก็ รู้ว่า
เค้าพูดมาแล้ว และจริ ง ๆ เค้าไม่ ต้องการความเห็ น
แต่เค้าแค่ตอ้ งการคนฟังเท่านัน้ เอง” (A2)

นอกจากนี ้ สามียงั ได้ เล่าว่า ภายหลังจากที่ได้ เข้ าร่วมอบรมแล้ ว ทําให้ ร้ ูว่า คูข่ องเค้ ามีปัญหากันอยู่
โดยไม่ร้ ูตวั เพราะก่อนหน้ านี ้ ไม่ได้ มีการสื่อสารกันมากเท่าที่ควร เลยทําให้ คยุ กันน้ อยลง เมื่อกลับมาจาก
การอบรม ได้ มานั่งคุยกัน ร่ วมกันแก้ พูดคุยถึงสาเหตุของปั ญหา เพื่อทําให้ ความขัดแย้ งลดน้ อยลง จึงได้
ทราบว่า สาเหตุ คือ การไม่สื่อสารกัน จึงได้ วางแผนที่จะแก้ สาเหตุนนร่
ั ้ วมกัน อย่างแรกที่ทํา คือ หากมีการ
พูดไม่ดีต่อกัน จะพยายามฟั ง และพูดกันด้ วยเหตุผลตรงๆ มากขึน้ ซึงหลังจากได้ ปฏิบตั ิมาเป็ นเวลา 1
เดือน ก็พบว่า การเถียงกันน้ อยลง และเข้ าใจกันมากขึ ้น
“หลังจากทีไ่ ด้เข้าร่ วม ทําให้รู้เลยว่าเรา
มี ปั ญ หากัน นะ เพราะก่ อ นหน้ า นี ้ คุ ย กั น ไม่ รู้ เ รื ่ อ ง
เท่ า ไหร่ เลยทํ า ให้ คุ ย น้ อ ยลง แต่ พ อเราได้ ค้ ย พบ
ปัญหาที ่แท้ เราก็ ม านัง่ คุยกัน แล้วก็ แก้ปัญหาที ล ะ
เรื ่อง ฟังกันมากขึ้น พูดกันตรงๆ มากขึ้น ก็รู้สึกดี มาก
ชี วิตดีขึ้นมากจริ งๆ” (A2)
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จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คุส่ มรสที่1 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก โดยการพูดจาดีๆกับอีกฝ่ าย และพูดคุยสื่อสารด้ วยเหตุผล ซึ่ง
ทักษะเหล่านี ้ช่วยลดความขัดแย้ งในคูส่ มรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสาร

2.2)เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 2
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 10เดือน โดยสามีอายุ28 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ร้ านอาหาร ภรยาอายุ27ปี มีอาชีพ Sales Executive
2) สถานการณ์ปัญหาของคูส่ มรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร คือทังคู
้ ค่ บกันมาตังแต่
้ สมัย
เรี ยนมัธยม แต่การที่คบกันมานานพอเมื่อต้ องมาแต่งงานกัน ปรากฎว่าทังคู
้ ่มีความคิดที่
จะหย่ากันจึงอยากหาทางออกให้ กับคู่ของตน อยากหาวิธีการเยียวยาชีวิตคู่ เพื่อที่จะ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเข้ าใจมากขึ ้น เดิมฟั งกันไม่ร้ ูเรื่ องแถมยังพูดไม่เข้ าใจไปอีก เวลา
สื่ อ สารมัก จะเข้ า ใจไม่ ต รงกัน เพราะคิ ด ว่ า ทุก คนจะเข้ า ใจในสิ่ ง ที่ ตัว เองกํ า ลัง จะสื่ อ
โดยเฉพาะกับคูส่ มรส
2.2.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า B1 (ภรรยา)
ลักษณะข้ อมูล ทั่วไปของภรรยา เป็ นผู้หญิ งยุคใหม่มี บุคลิกดี มีความมั่นใจในตัวเองชอบ
ทํางาน มีความคิดเป็ นของตัวเอง เป็ นคนที่ติดโทรศัพท์มือถือหนักมาก และติดการเล่นsocial
ตลอดเวลา ตลอดจนยังเป็ นคนที่มกั จะฟั งอะไรไม่ได้ ความ จับประเด็นไม่เก่ง จะและเป็ นคน
พูดสื่อสารไม่ชดั เจนด้ วย
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่างหลักสูตรการพัฒนาการสื่อสารเพื่อคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายแล้ ว
เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันพบว่า ทักษะการฟั งดีมากขึ ้นเพราะจากเดิมภรรยาเป็ คนไม่ชอบฟั งเวลาที่สามี
ที่มกั จะเล่าอะไรยาวๆ ภรรยาไม่เคยได้ ตงใจฟั
ั ้ งจริ งๆ เพราะไม่เคยตระหนักว่าการฟั งสําคัญอย่างไร และ
การฟั งจริ งๆเป็ นอย่างไรเมื่อได้ มาเข้ าอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูท่ ําให้ ภรรยา
เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็ นในชีวิตคูท่ ี่จําเป็ นต้ องรู้ จกั ฟั งกันจริ งๆ เพราะการสื่อสารจะประสบ
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ความสําเร็ จได้ ต้องมีฝ่ายที่รับฟั งอย่างเข้ าใจถูกต้ อง นอกจากนี ้การที่ภรรยาหลังเข้ าร่วมหลักสุตรเมื่อได้ ร้ ูจกั
ที่จะนําเอาทักษะการฟั งไปใช้ แล้ วทําให้ สามารถเข้ าใจสิ่งที่สามีพดู มากขึ ้นสามีเองก็ร้ ูสึกดีว่าภรรยาสนใจตัว
เค้ ามากขึ ้นอีกด้ วย
“ ขอพูดถึงเรื ่องการฟังนะคะ เหตุการณ์ เกิ ดขึ้น
ระหว่างขับรถไปด้วยกัน มี การพูดคุยกันปกติ เค้าจะ
เล่ านู่ น นี ่ แล้ว ทุก ครั้ ง ที ่เ ค้า จะเล่ าไม่ ว่ าเรื ่ อ งอะไรก็
ตาม คื อ เท้าความยาวไปไกลเลย คื อจะจับประเด็น
ไม่ ได้เลยว่าจะสื ่อถึ งอะไร แต่ครั้งนี ้ตงั้ ใจฟังมากขึ้ น
ดึ ง สติ เรี ยกสติ ตัวเองตลอดเวลาที ่เ ค้าเล่ า ไม่ ห ลุด
เวลาที เ่ ค้าเล่าเลย จนได้รู้ว่าสิ่ งที ่เค้าเล่า เค้าจะสื ่อว่า
อะไร พอตัง้ ใจฟังจนสามารถรู้ในสิ่ งที ่เค้าจะสื ่อรับเรา
เค้าเองก็ รู้ สึกว่าเราตั้งใจฟั งในสิ่ งที ่เค้าพูดมาตลอด
แล้วเราเองก็ ได้รู้เรื ่ องที ่คิดว่าไกลตัวมากขึ้ น ผิ ดจาก
เมื ่อก่ อน จะฟั งนะคะ แต่ฟังได้ไม่ ถึงครึ่ งเรื ่ อง ไปละ
ค่ะ สติ หลุด” (B1)

นอกจากนี ้อีกอย่างที่ภรรยาได้ เล่าว่าได้ รับ คือ หลังจากเข้ าไปฝึ กหลักสุตรทําให้ ร้ ูปัญหาของตัวเอง
แล้ วก็พยายามแก้ ปัญ หาของตัวเอง เมื่ อก่อนจะเป็ นคนผิดไม่เป็ น ต้ องถูกตลอด หลัง จากไปอบรมรู้ สึก
เปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ ้น โดยนําทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวกมาใช้ โดยพยายามพูดขอโทษและ
ตังใจพู
้ ดให้ ชดั เจนมากขึ ้น ด้ วยการสื่อสารโดยพยายามพูดคุยเหตุผลกันตรงๆกับอีกฝ่ ายมากขึ ้น เมื่อก่อนจะ
เป็ นคนพูดอะไรไม่ชดั เจนสื่อสารไม่ตรงประเด็นเพราะคิดว่าคนอื่น โดยเฉพาะสามีน่าจะเข้ าใจ แต่กลับยิ่ง
สร้ างปั ญหาเพราะคนอื่นไม่ได้ เข้ าใจในสิ่งที่พดู เนื่องจากไม่ได้ สื่อสารด้ วยการพูดอธิบายเหตุผลตรงๆอย่าง
ชัดเจน หลังจากฝึ กอบรมทําให้ การพุดสื่อสารของภรรยามีทกั ษะที่ดีขึ ้น และเมื่อมองเห็นปั ญหาของตนจึงมี
ความตังใจที
้ ่จะเพื่อลดปั ญหาการขัดแย้ ง และพัฒนาต่อไปเพื่อชีวิตคูท่ ี่ยืนยาว
“ส่ ว นเรื ่ อ งพู ด นี ้ ห นัก หน่ อ ยค่ ะ จะเป็ นพู ด ไม่
เคลี ย ร์ เพราะคิ ด ว่ า ทุก คนจะเข้ า ใจในสิ่ ง ที ่ตัว เอง
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กํ าลังจะสื ่อ คนที ่โดนบ่อยๆก็ คงเป็ นสามี เพราะอยู่
ด้วยกันมานานต้องบังคับให้รู้ทุกเรื ่ องที ่ต้องการ หลัง
เข้าร่ วม หลักสูตร เราพยายามดึ งสติ อยู่ตลอดเวลา
อย่างที ่บอกค่ะ ไม่ให้วอกแวกในขณะฟัง เพื ่อตัวเอง
จะได้ รู้ เ รื ่ อ งมากขึ้ น และก็ พู ด ให้ ชั ด เจนมากขึ้ น
ต้องการอะไร จะไปที ่ไหนเวลากี ่โมงไปกับใคร ให้คน
ฟังไม่ มีข้อสงสัยในสิ่ งที ่เรากํ าลังพูดค่ะ เดื อนที ่ผ่าน
มาแปลกมากทะเลาะกันน้อยลงค่ะ” (B1)

2.2.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า B2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นเจ้ าของกิจการ เป็ นคนชอบอ่าน ชอบคันคว้ าหาข้ อมูล ชอบ
พูดชอบเล่าเรื่ อง พูดจาตรงไปตรงมา กล้ าคิดกล้ าทํา ใจเด็ด เป็ นคนมัน่ ใจในตัวเอง ปกติเป็ น
คนอารมณ์เย็นแต่เมื่อเกิดปั ญหากับคูส่ มรสมีบ้างที่ใช้ อารมณ์
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันในชีวิตจริง พบว่าในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการฟั ง
กล่าวคือ ภรรยาจะคอยมาปรึกษาเรื่ องราวต่างๆ โดยเฉพาะเรื่ องปั ญหาในที่ทํางาน ก่อนเข้ าร่วมอบรม สามี
จะไม่ชอบฟั งรายละเอียด จะตําหนิภรรยาบ้ างว่าเล่าไม่ร้ ู เรื่ อง และมักด่วนสรุปให้ คําแนะนําแนวทางแก้ ไข
หาข้ อสรุ ปให้ บทสนทนาจบลงโดยไม่ได้ ฟังจนจบหรื อใช้ ใจฟั งเลย ทําให้ มองข้ ามความรู้สึกของอีกฝ่ ายและ
ไม่ทราบถึงประเด็นที่ภรรยาต้ องการจะสื่อสาร โดยเมื่อได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสุตรไปสามีพยายามรับฟั งในสิ่ง
ที่ภรรยาเล่าระบายให้ ฟังมากขึ ้น ทําให้ สามารถสัมผัสถึงความรู้ สึกที่ภรรยาต้ องการจะสื่อสารได้ และเกิด
ความรู้สกึ เข้ าใจอีกฝ่ ายจริ งๆมากขึ ้น
“สิ่ ง ที ่ไ ด้อีกอย่ า งหนึ่ ง ก็ คือการสื ่อสารไม่ ไ ด้ มี
ทางเดี ยว มี ทงั้ การส่งออกไปและการรับด้วย ตอนนี ้
ผมบกพร่ องด้านการรับ เขาอาจบกพร่ องด้านการส่ง
ด้วยเลยไม่ เ ข้ าใจกันสักที ตอนนี ้เ ข้าใจแล้วว่ ามันมี
สองทาง เราจะทํ ายังไงให้เป็ นผู้รับฟังที ่ดี ก่อนหน้านี ้
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ไม่เคยฟังเค้าด้วยใจเลยไม่รู้ว่ามันคื ออะไรด้วยซํ้ า พอ
ไปเข้าอบรมก็ได้เรี ยนรู้ การทักษะการฟัง ตอนนี ้เวลา
เค้ามาปรึ กษาเรื ่องงาน เรื ่องอะไรตัวเองทําได้ดีขึ้นฟัง
เค้าจนจบได้จริ งๆโดยไม่อคติ เหมื อนก่อน” (B2)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่วมร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า การสื่อสารนันสํ
้ าคัญในชีวิตคู่ โดยในทักษะต่างๆคูส่ มรสมองว่าสิ่งเหล่านี ้เป็ นเรื่ องที่ร้ ูอยู่
แล้ วแต่ไม่ได้ นํามาใช้ แต่หลังอบรมก็ได้ ถกู นํามาใช้ มากขึ ้น โดยเฉพาะเวลาที่เริ่ มเกิดความขัดแย้ งในบางครัง้
แต่เดิมเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายภรรยาความรู้สึกอยากเลิกกันให้ มนั จบปั ญหา แต่เมื่อได้ ฝึกการสื่อสารด้ วย
ความเงียบไปทําให้ เกิดการนํามาใช้ เวลาที่โมโหทะเลาะกันรุนแรง จึงเริ่ มที่จะหยุดปะทะกันโดยยอมเงียบ
โดยใช้ ทกั ษะการสื่อสารด้ วยความเงียบ จึงทําให้ ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น
“ก่ อ นมามี ปั ญ หาเรื ่ อ งการสื ่ อ สารกั บ แฟน
บ่อยๆ ที ่มาร่ วมกิ จกรรมเพื ่อจะได้รู้ดํารู้แดงไปเลยว่า
ใครผิ ดใครถู ก แต่ พ อได้ร่วมกิ จ กรรมแล้ว รู้ ว่า จริ ง ๆ
แล้วมันไม่มีใครผิ ดใครถูก เราต่างเป็ นทัง้ คนผิ ดคนถูก
อยู่ ที่ ว่ า ความผิ ด ของใคร ก่ อ นมาชอบทะเลาะกัน
แรงๆ ข้าวของเสี ยหายก็มี ตอนนี ้วนั ก่อนมี การใช้การ
สื ่อสารด้วยความเงี ยบเพื ่อให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยหัน
หน้ามาคุยกัน ได้ พอกลับ ไปคุยก็ เ อาทักษะการพูด
ด้วยคําพูดเชิ งบวกมาใช้ปรับความเข้าใจกัน ก็เข้าใจ
กันมากขึ้น และเราจะทําให้ชีวิตคู่ดีขึ้นได้” (B2)

จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คุส่ มรสที่2 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก และ การสื่อสารด้ วยความเงียบ ซึ่งทักษะเหล่านี ้ช่วยลดความ
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ขัดแย้ งในคู่สมรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสาร และยังทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าใจกันและกัน
มากยิ่งขึ ้น

2.3) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 3
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 1ปี 7เดือน โดยสามีอายุ
34 ปี มีอาชีพ Expert Sales ภรรยาอายุ 32 ปี มีอาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็ นเจ้ าของ
บริ ษัทส่งออก
2) สถานการณ์ปัญหาของคู่สมรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่ วมหลักสูตร คือ เมื่อแต่งงานแล้ ว
แม้ วา่ จะไม่ได้ ทะเลาะกันรุนแรง แต่จะมีที่เงียนงอนไม่คอ่ ยเข้ าใจการกระทําหรื อคําพูดของ
อี กฝ่ ายบ่อยครัง้ จึงอยากทํากิจกรรมร่ วมกันเพื่อเสริ มสร้ างความสัม พันธ์ ในชีวิตสมรส
เพื่อให้ ได้ ศกึ ษาได้ เรี ยนรู้เข้ าใจกันมากขึ ้น เพราะบางครัง้ กลายเป็ นปั ญหาสะสมที่ไม่เข้ าใจ
กันและกัน
2.3.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า C1
ลักษณะข้ อมูลทั่วไปของภรรยา เป็ นลูกสาวคนเดียวของครอบครัว มีจบการศึกษาสูง
เติบโตมาจากครอบครัวที่มีความสุช และ มีฐานะ มีภาวะผู้นําสูใ่ นคูส่ มรส ไม่ได้ มีลกั ษณะ
เป็ นแม่บ้าน เป็ นคนตัดสินใจเด็ดขาด ชอบจัดการวางแผนชีวิตคู่ จนบางครัง้ เหมือนจุกจิ ้
จุกจิก แต่เป็ นคนพร้ อมที่จะเป็ นเปลี่ยนอะไรที่สามีไม่ชอบใจ หรื อ ทําในสิ่งที่จะทําให้ ชีวิต
ส่วนตัวและสมรสมีความสุข
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก กล่าวคือแต่เดิมบางครัง้ พูดจากับคู่สมรสไม่ค่อยถนอมนํ ้าใจ รู้ สึกว่าแสดงท่าทางและคําพูดตาม
อารมณ์ บางครัง้ พูดจากันตรงๆไม่อ้อมค้ อมอาจจะทําร้ ายคววามรู้ สึกอีกฝ่ ายได้ โดยหลักจากที่ได้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรแล้ ว ทําให้ พยายามพูดจาถนอมนํ ้าใจคิดถึงความรู้สกึ อีกฝ่ ายก่อนพูดมากขึ ้น
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“เมื ่อก่อนจะแบบมี อะไรก็ว่าเค้าตรงๆเลย พูด
กันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อม ตรงไปตรงมา แต่บางที ทํา
ให้ท ะเลาะกัน พอได้มาฝึ กทักษะไปทํ าให้พยายาม
เลีย่ งทีจ่ ะไม่สือ่ สารแบบลบๆ พยายามพูดกับเค้าด้วย
คําพูดดี ๆแบบที ่ทําในตอนฝึ กพูด ก็แบบไม่ต้องเฉื อด
เฉื อนกัน ด้วยคํ าพูดแล้ว ก็ คุยกัน ได้ดีขึ้น นะเดี ๋ยวนี ้”
(C1)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่วมร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ทักษะการกระทําของภรรยาดีขึ ้นด้ วย เดิมจะไม่คอ่ ยมีการแสดงออกความรักด้ วยภาษา
กายก็มีการนํามาใช้ มากขึ ้น โดยพยายามแสดงออกไปสัมผัสอีกฝ่ ายเวลาที่สามีต้องการกําลังใจ เวลาที่สามี
ทําอะไรดีๆทําอะไรก็พยายามสื่อสารทางกายให้ เค้ ารับรู้มากกว่าแต่ก่อน
“เดี ๋ ย วนี ้ ห วานขึ้ น มากๆ เมื ่ อ ก่ อ นจะเขิ น ๆไม่
กล้าแสดงออก พอไปฝึ กมาแล้วรู้ ว่ามันดี ต่อการใช้
ชี วิตคู่ก็ลองเอากลับมาใช้ ซึ่ งมันได้ผลจริ งๆ เราก็รู้สึก
ว่าเค้าก็ชอบให้เราแสดงออก” (C1)

2.3.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า C2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี โตมาจากครอบครัวจีน จบการศึกษาจากเมืองนอก เป็ นผู้ชายที่
มีลกั ษณะนิสยั คล้ ายๆผู้หญิง ชอบทําอาหาร และ ดูแลเรื่ องภายในบ้ านและ ครอบครัว มีภาวะ
ผู้นําและสามารถเป็ นคนตามได้ ในขณะเดียวกัน ใส่ใจในรายละเอียดของภรรยา และ อีกทังยั
้ ง
ปรับตัวเข้ ากับสามารถเข้ ากับครอบครัวภรรยาได้ ดี
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก โดยเรี ยนรู้ที่จะขอโทษเวลาที่เห็นภรรยาเริ่ มงอนเริ่ มแสดงออกว่าไม่พอใจ ซึ่งทําให้ ภรรยาหายโกรธ
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มากกว่าเมื่อก่อนที่ไม่อยากพูดขอโทษ นอกจากนันเวลาภรรยาทํ
้
าอะไรดีๆให้ ก็พยายามพูดขอบคุณ อีกทัง้
ยังชื่นชมเวลาที่อีกฝ่ ายทําสิ่งดีๆให้ มากขึ ้นพบว่าความสัมพันธ์ดีขึ ้นกว่าเดิม
“วันก่ อนเลื อกร้ านอาหารกลางวันไม่ ได้ เราก็
เผลอพูดเสี ยงดังไป ทํ าให้เค้างอน ถ้าเป็ นเมื ่อก่อนก็
จะปล่อยผ่านเลยปล่อยให้เค้าหายเอง แต่ตอนนี ้ลอง
ขอโทษดูมนั ทํ าให้ระยะเวลาที ่ต้องทะเลาะกันนานๆ
มันสัน้ ลง ได้ผล และพอเค้าทําตัวน่ารักก็ขอบคุณชื ่น
ชมเค้าด้วยนะเดีย่ วนีเ้ ป็ นคนใหม่แล้ว” (C2)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
ามีการนําเอาทักษะการฟั งไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้ ดีกว่าเดิม โดยมีการหยุดฟั งเวลาที่
ภรรยาพยายามจะอธิบายอะไรมากขึ ้น ตังใจฟั
้ งคูส่ มทนามากขึ ้น รวมทังมี
้ การสังเกต ท่าทางอารมณ์ของอีก
ฝ่ ายมากขึ ้นมีการเริ่ มดูจงั หวะและเวลาที่เหมาะสมในการเริ่ มสนทนา พยายามฟั งอีกฝ่ ายอย่างตังใจจนจบ
้
โดยไม่พดู แทรกอีกฝ่ ายมากขึ ้น
“พอเค้ า เริ่ มพู ด อะไรบ่ น ๆจะไม่ เ อาไม่ ฟั ง ละ
ตอนนี ้ พ อใจในตั ว เองมาก หลั ง จากไปเข้ า ร่ วม
หลักสูตรมาเริ่ มที ่จะตัง้ ใจฟังภรรยาพูดจนจบโดยไม่
ไปแทรกเค้ า แต่ ร อจั ง หวะและ เพิ่ ม ความใส่ ใ จ
อารมณ์ความรู้ของอีกฝ่ ายด้วย ซึ่ งค้นพบว่าทําแบบนี ้
จะดีกว่า” (C2)

จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่3 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง ทักษะการสื่อสารด้ วยการกระทํา และ ทักษะการพูด การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ซึ่งทักษะเหล่านี ้
ช่วยลดความขัดแย้ งในคู่สมรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสาร และยังทําให้ ทงั ้ สองฝ่ าย
ทะเลาะกันน้ อยลง ความสัมพันธ์เริ่ มดีขึ ้น
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2.4) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 4
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 1ปี 4เดือน โดยสามีอายุ 36 ปี มีอาชีพ นักวางกล
ยุทธ์ ภรรยาอายุ 35 ปี มีอาชีพ พนักงานจัดซื ้อบริษัทเอกชน
2) สถานการณ์ปัญหาของคูส่ มรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร คือ ฝ่ ายหญิงเป็ นคนขี ้
หงุดหงิดแต่ไม่นานก็หายไม่เก็บไว้ และชอบพูดประชดและคิดไปเกินความเป็ นจริ ง จึง
มักจะสื่อสารเชิงลบบ้ าง ใช้ ถ้อยคําตําหนิไปที่สามีบ่อยๆและมองว่าไม่ใช่เรื่ องเสียหาย
ในขณะที่ฝ่ายสามีเลือกที่จะยอมภรรยาเสมอเพื่อเลี่ยงความขัดแย้ งแต่นนั่ ก็ทําให้ ปัญหา
ต่างๆถูกสะสมเอาไว้ ทัง้ วิธี การเงี ยบการยอมโดยเลี่ ยงปั ญหาแต่ไม่ได้ มีการสื่ อสารกัน
หรื อไม่แก้ ไขที่ต้นเหตุ กลายเป็ นปัญหาจาการไม่สื่อสารกัน
2.4.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า D1
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นคนชัดเจนตรงไปตรงมา ชอบพูดจาประชดประชันแล้ วไม่
รู้ สึก อะไร ไม่ไ ด้ ม องว่ าเป็ น สิ่ ง ไม่ดี อยากคิดอยากพูด อะไรก็ ทํา ไม่ไ ด้ คิดว่ามัน มี ผ ลต่อ
ความสัมพันธ์เป็ น อีกทังยั
้ งคนใจร้ อนและขี ้หงุดหงิด
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก กล่าวคือ พูดจาด้ วยถ้ อยคําดีๆมากขึ ้น พูดใจเย็นขึ ้นจากเดิม ไม่พดู คําที่ตําหนิมากเท่าเดิม พอรู้ตวั
ว่าพูดจาไม่ดีกบอีกฝ่ ายก้ ขอโทษทันที เพราะหลักจากเข้ าร่วมอบรวมหลักสูตรได้ เห็นและเข้ าใจว่าการตําหนิ
การพูดจาต่อว่าอีกฝ่ ายไม่ใช่สิ่งที่สมควรทํา ได้ เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและสะท้ อนคิดว่าที่ผ่านมาตัวเองทําจน
เคยชินเป็ นนิสนั ทังๆที
้ ่มนั เป็ นการสื่อสารเชิงลบไปยังคูส่ มรส หลังจากเข้ าร่วมอบรมในสถานการณ์เดิมเรื่ อง
สามีขบั รถที่เคยชอบต่อว่าก็พบว่ามีการเกิดทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกทําให้ สถานการณ์ในชีวิต
สมรสดีขึ ้น
“เราจะเป็ นคนใจร้อนและขี ้หงุดหงิ ดโดยเฉพาะ
ตอนที ่สามี ขับรถช้า หลังจากไปเข้าร่ วมหลักสูตรมา
รู้ สึ ก ว่ าใจเย็ น ขึ้ น และพู ด ด้ว ยนํ้ าเสี ย งที ่เ ข้ า ใจ เช่ น
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ตรงนี ห้ ลุมเยอะเลยต้องขับช้าๆเนอะ ซึ่ งเดิ มที จะถาม
ว่าทําไมขับช้าแบบนี ้ และต่างฝ่ ายก็จะรู้สึกไม่ดี หลัง
อบรมเตื อนสติ เราได้ดี ไม่ค่อยอารมณ์ เสี ยใส่เค้า นิ่ ง
ขึ้ น นึกถึงใจเขาใจเรา อยากสื ่อสารเชิ งบวกมากกว่า
คิ ดบวก พลังบวก เดิ มอยากคิ ดอยากพูดอะไรก็ทํา
ไม่ได้คิดว่ามันมี ผลต่อความสัมพันธ์ พอฝึ กแล้วเกิ ด
การเรี ยนรู้ ที่ดีกว่า เลยเลื อกที ่จะทํ าในสิ่ งที ่ดีกว่า”
(D1)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ได้ มีการนําเอาทักษะการฟั งไปใช้ ด้วย โดยเดิมที่มกั จะฟั งกันและกันอยู่แล้ ว แต่อาจจะ
ยังฟั งได้ ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อได้ เข้ าร่ วมอบรมแล้ วพบว่ามีการฟั งที่ดีขึ ้นจากการที่ฟังได้ ใจความมากขึ ้น เก็บ
รายละเอียดได้ มากขึ ้น เรี ยนรู้ที่จะฟั งความรู้สึกได้ มากขึ ้น บางคูร่ ับฟั งมากขึ ้นและทําให้ ไม่โกรธง่ายรวมถึง
ทําให้ ความสัมพันธ์ดีขึ ้นอีกด้ วย
“หลังจากเข้าหลักสูตรคื อ ไม่โกรธง่าย ฟังมาก
ขึ้นและคิ ดช้าลงค่ะ เพราะว่าการที ่แอนรับฟังมากขึ้ น
กว่าตอนก่อนเข้าร่ วมอบรม ทําให้รู้จกั ทีจ่ ะฟังเค้ามาก
ขึ้ น ได้ฟั งได้คิดตาม ทํ าให้ไม่ โกรธง่ายรวมถึ งทํ าให้
ความสัมพันธ์ ดีขึ้นค่ะ” (D1)

2.4.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า D2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นคนใจดีใจเย็น มีเหตุผล และมีความคิดสร้ างสรรค์ เป็ น
คนทํางานที่มกั จะแบ่งเวลาให้ ทงครอบครั
ั้
ว ใช้ เวลาด้ วยกันกับภรรยาพาไปทํากิจกรรม ไป
ท่องเที่ ยวด้ วยกันเสมอๆ นอกจากนีย้ งั เป็ นคนพูดจาดี และใจเย็นเวลาที่เกิดปปั ญหา มี
ภาวะความเป็ นหัวหน้ าครอบครัวที่ดี
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ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงบวก กล่าวคือ แม้ วา่ แต่เดิมจะเป็ นคนค่อยข้ างใจเย็นและพูดยอมภรรยาอยุ่แล้ วแต่การไปเข้ าร่วม
ฝึ กอบรมทําให้ เห็นปั ญหาว่าที่ผ่านมาเค้ าเลือกที่จะยอมภรรยาไม่บอกความต้ องการเหตุผล ความคิดคว
วามรู้ สึกที่แท้ จริ งออกไป เพื่อเลี่ยงความขัดแย้ งที่จะเกิดขึ ้นจากการทําให้ ภรรยาไม่พอใจหรื อยิ่งเพิ่มความ
ขัดแย้ งที่กําลังเกิดขึ ้น ดังนันในอดี
้
ตจึงพบการไม่สื่อสารออกไปตรงๆกับภรรยาอยู่เสมอ ภายหลังจากที่เข้ า
ร่ วมอบรมสามี เลื อกที่ จะใช้ ทักษะการสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกโดย เวลาที่ภรรยาพูดจาประชดประชัน
เลือกที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ ายตรงแทน ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่น่ารัก ดดยใช้ ถ้อยคําดีๆสื่อสารกัน ใช้ วิธีพดู ตรงๆ
บอกเหตุผลตามที่ได้ ฝึกมา และภรรยาเองก็เปลี่ยนไปหันขอโทษง่ายขึ ้นทําให้ ความขัดแย้ งลดลง
“เดิ มปกติ โกรธกันนานประมาณ 2 ชม. คราวนี ้
จบเร็ วขึ้ นเพี ยง 30นาที เมื ่อก่ อนจะเงี ยบเพื ่อไม่ ให้
ปัญหาบานปลาย คราวนี ้พูดเตื อนสติ เรื ่ องทํ าอะไร
ต้องวางแผนก่ อน ตัวเค้าทํ าอะไรก็ ม าบอกผมก่ อน
พอพูดคุยกันมากขึ้น มันก็ทําเพือ่ ไม่ให้เกิ ดปัญหา พูด
ตรงๆ คุยกันด้วยเหตุผล ทําให้ความขัดแย้งลดลง ผม
ว่าในระยะยาวด้วย สื ่อสารกันไม่เก็บเอาไว้แล้ว เราก็
มี ความสุข “ (D2)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
าสามียงั มีการนําเอาทักษะการฟั งมาใช้ ในทางที่ดีขึ ้น โดยสามีที่เป็ นคนมีเหตุผล เรี ยนรู้ ที่
จะเปิ ดใจรับฟั งภรรยามากขึ ้นการฟั ง ทังกั
้ บคูฟ่ ั งกันและกันมากขึ ้น และสามียงั นําไปใช้ กบั ลูกน้ องที่ทํางาน
ที่ร้ ูสกึ ว่าคุยกับตัวเองง่ายกว่าเดิม ไม่ขดั คอลูกน้ อง ทําให้ ลกู น้ องเสนองานต่าง เสนอความคิดได้ เต็มที่ จาก
เดิมสามีจะเป็ นฟั งมากกว่า แต่พอไปอบรมรู้ จกั การฟั งจริ งๆ มากขึ ้น จากการฟั งจากที่ดีอยู่แล้ วก็ดียิ่งขึน้
โดยเปิ ดใจรับฟั งมากขึ ้นภายหลังอบรม ทําให้ เข้ าใจในสิ่งที่ภรรยาพูดมากยิ่งขึ ้น
“ผมว่ า คู่ เ รารั บ ฟั ง กัน ดี อ ยู่ แ ล้ ว นะ แต่ ต อนนี ้
มันดี ขึ้นกว่าเดิ ม ฟังแล้วเก็ยรายละเอี ยดที ่ภรรยาพูด
ได้มากขึ้ น เข้าใจมากขึ้นเพราะมี ทกั ษะการฟังที ่ดีขึ้น
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มันเหมื อนกับเดิ มเราใช้หู ฟังรุ่ นที ่เราว่ าโอเคแล้วนะ
แต่ พ อไปอบรมมัน เหมื อ นเอาไปอัพ เกรดเป็ นหู ฟั ง
ราคาแพงที ่แม้จะฟังได้ยินเหมื อนกัน แต่รายละเอี ยด
มันต่างกันนะคุณภาพมันดีขึ้นกว่าจริ งๆ” (D2)
จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่4 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง และ ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก ซึ่งทักษะเหล่านี ้ช่วยลดความขัดแย้ งในคู่สมรส โดยเฉพาะ
ความขัดแย้ งที่เกิดจากการไม่สื่อสารและการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ จึงทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าใจกันและกัน
มากยิ่งขึ ้นและเป็ นการป้องกันปั ญหาที่จะสะสมในระยะยาวอีกด้ วย

2.5) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 5
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 1ปี 11เดือน โดยสามีอายุ 34ปี มีอาชีพ เป็ นพนักงาน
IT Support Specialist ภรรยาอายุ 33ปี มีอาชีพ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน แผนก HR
Operation
2) สถานการณ์ปัญหาของคูส่ มรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร คือ ฝ่ ายหญิงเติบโตมา
ได้ บ้า นที่ ค รอบครั ว สื่ อ สารกัน แต่พ อมาแต่ง งานสร้ างครอบครั ว ของตัว เองพบว่ า มัก
ทะเลาะกันเรื่ องคําพูดอยู่บอ่ ยๆ อีกทังยั
้ งไม่เคยฟั งกันจนจบเวลาที่มีคนต้ องการจะสื่อสาร
รวมไปถึงการเงี ยบงอนไม่สื่อสารกันตรงๆด้ วยเหตุผล ปล่อยปั ยหาทิง้ ไว้ แบบนันจะเป็
้
น
ความรู้สกึ ที่ไม่ดีสะสมเอาไว้ นอกจกานี ้เวลาที่เริ่มมีความขัดแย้ งจะเถียงกันด้ วยอารมณ์ไม่
มีใครยอมขอโทษใคร ทังคู
้ จ่ ึงอยากได้ ได้ วิธีการสื่อสาร ที่เป็ นที่ยอมรับของทังสองฝ่
้
ายเพื่อ
ไม่ให้ เกิดความเข้ าใจผิดในอนาคต ลดการทะเลาะในเรื่ องการพูดคุยสื่อสารที่ไม่เข้ าใจกัน
ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ในคูแ่ ต่งงานให้ ดีขึ ้นอย่างไร

2.5.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า E1
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ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องทํางานนนอกบ้ านในระดับหัวหน้ า
มี ความรั บผิ ดชอบสูง เป็ น คนที่มี ความมั่นใจค่อนข้ างมีทิฐิกับสามี เป็ นผู้หญิ งที่ทํางาน
ค่อนข้ างหนักมากจนเอางานกลับมาทําที่บ้านตลอดเวลา นอกจากเวลางานแล้ วยังต้ อง
แบ่งเวลาเลี ้ยงลูกด้ วย การทํางานของภรรยาทําให้ ทงคู
ั ้ ท่ ะเลาะกันบ่อยๆ
ภายหลังจากได้ เข้ าร่ วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายแล้ ว
เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิง
บวก กล่าวคือ เมื่อก่อนเวลาเริ่ มไม่เข้ าใจกันจะไม่สื่อสารกัน จบลงด้ วยการเงียบงอน และไม่ยอมขอโทษ
เพราะไม่อยากเป็ นฝ่ ายเริ่ มขอโทษก่อน เมื่อก่อนจะยากมากที่จะพูดขอโทษสามี หลังจากเข้ าร่วมหลักสุตร
จากที่ปกติไม่คอ่ ยขอโทษ ตอนนี ้ขอโทษสามีทนั ที พอเรานํามาใช้ หลังจากเข้ าร่ วมหลักสูตรจังเห็นว่าได้ ผล
จริ งๆ สามีบอกว่าเราอ่อนลงและแต่เดิมเค้ าเพียงต้ องการแค่รอคําว่าขอโทษ
“แต่ก่อนไม่สือ่ สารกัน ปล่อยปัญหาไว้อย่างนัน้
แหละ คื อมี ปัญหา เงี ยบไม่สื่อสาร งอนกัน ไม่คุย
ด้วยเหตุผล ทดไว้ในใจว่าสามี ทําไมเป็ นแบบนี ้เราก็รุ้
สึกไม่ดีต่อเค้าสะสมไปเรื ่อยๆ พอไปฝึ กมาด้วยกันมัน
เหมื อนเรามองออกแล้งว่าปัญหาที ่คู่เรามี มนั คื ออะไร
และต้องหันหน้าคุยกันดี ๆด้วยเหตุผลนะ วันก่อนเลย
ทะเลาะกันเรื ่ องนัดคนมาทํ าท่อประปา สามี ชอบพูด
จี ้ๆให้เราหงุดหงิ ด ก็ สวนไปว่ารู้ แล้วน่า พูดไม่ ค่อยดี
แต่ก็นึกถึงตอนไปอบรมได้ทนั ทีว่ามันไม่ดี เลยเปลี ่ยน
ใหม่ หัน ไปขอโทษแล้ ว อธิ บายว่ า นัด ไปแล้ ว อะไร
ยังไง”(E1)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ทักษะฟั ง เดิมมัญหาคือไม่มีใครฟั งใคร เมื่อก่อนเข้ าร่วมหลักสูตรเวลาที่เริ่ มสื่อสารเข้ าใจ
ไม่ตรงกัน มีความคิดเห็นไม่ตรง ต่างฝ่ ายต่างเถียงกัน ใช้ อารมณ์เอาชนะฟั งกันโดยเฉพาะภรรยาที่ไม่เคยฟั ง
สามีพดู จนจบเลย หลังจากกลับไป1เดือนมีทกั ษะการฟั งที่ดีขึ ้น เวลาที่เริ่ มจะไม่ฟังสามีจะเตือนดีๆ ถ้ าเป็ น
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เมื่อก่อนจะมีความรู้สกึ ไม่เข้ าใจว่าทําไมต้ องฟั งก็ได้ ยินที่พดู แล้ ว ยึดความรู้สกึ ความต้ องการตัวเองเป็ นใหญ่
แต่ตอนนี ้เข้ าใจว่าเค้ ากําลังเตือนให้ เราฟั ง และเราต้ องฟั งอย่างไร ทําให้ เราหยุดฟั งดึงทักษะการฟั งขึ ้นมาใช้
ทันที
“ทุกครั้งทีท่ ะเลาะกันก็จะนึกถึงคลาสเข้าอบรม
คลาสนี ้ดึงความรู้ สึกออกมา เลยทํ าให้จดจํ าได้ ทุก
ครั้งที ่ remind เรื ่องนี ้ เราทําให้จํา เราควรฟังกันก่อน
เหมื อนที ่เราไปอบรมด้วยกันมา คื อมันเข้าใจว่าอะไร
ทีท่ ําแล้วดีทงั้ คู่เป็ นบรรทัดฐานเดี ยวกันก็ทําให้เออพอ
เค้ า พู ด ขึ้ น มาใช่ เ ราต้ อ งฟั ง กัน ก่ อ นนะ มัน ก็ ฟั ง กัน
มากกว่าจริ งๆ” (E1)
2.5.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า E2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นผู้ชายที่ช่างพูดช่างเจรจา มีนิสยั ละเอียด มีการสื่อสาร
คล้ ายผู้หญิง คือจะชอบพูดชอบใช้ ถ้อยคําต่างๆ สามารถพูดจาประชดประชันภรรยาได้
บางครัง้ เวาไม่เข้ าใจอะไรจะชอบถามซํ ้าๆจนนํามาซึง่ ความขัดแย้ ง
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงบวก กล่าวคือ สามี กล้ าพูดกับภรรยาด้ วยเหตุผลมากขึน้ กว่าแต่ก่อนเข้ าร่ วมหลักสูตร มีการ
สื่อสารกันด้ วยเหตุผลตรงๆในเวลาที่เริ่ มมี การสื่อสารที่ขดั แย้ งเรื่ องใดที่เห็นต่างกัน หรื อเวลาที่ภรรยาไม่
สื่อสารเงียบงอนจะดึงทักษะการพูดคุยด้ วยคําพูดเชิงบวกมาใช้ คือหันไปเริ่ มพูดคุยกับเค้ าดีๆอธิบายเหตุผล
ให้ เค้ าใจเย็นและเข้ าใจความคิดของสามีมากขึ ้น นอกจากนี ้สามีรับรู้ได้ ว่าภรรยาเปลี่ยนไปมาในการเริ่ มพูด
ขอโทษเวลาที่ภรรยาเป็ นฝ่ ายผิดและยังรับฟั งสามีมากขึ ้น สามีได้ นําเอาการใช้ คําพูดเชิงบวกด้ วยการชื่นชม
ภรรยามาใช้ ให้ ความสัมพันธ์ดีตอ่ กันมากขึ ้นด้ วย
หลังอบรมหันหน้ามาคุยกัน สื ่อสารกันมากขึ้น
อย่างเรื ่องเลื อกรู ป ปกติ ภรรยาจะเลื อก เช่นเดี ยวกับ
ครั้งนี ้ เค้าเลื อกไว้แล้วเหมื อนกัน เดิ มเราคงยอมๆ
ปล่ อ ยๆไปแม้ ว่ า จะคิ ด เห็ น ไม่ ต รงกั น แต่ ค ราวนี ้
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พยายามอธิ บายเหตุผลว่า คราวนี ้ขอได้ไหม เมื ่อก่อน
ปกติ ต้องจบด้วยการทะเลาะกัน เราจะพูดประชด
ประชัน พอเราคุยกับเค้าดีๆด้วยเหตุผลเค้ายอมรับฟัง
จักรก็ชมว่ามี การเปลีย่ นแปลงที ่ดี เราก็ต้องชื ่นชมเค้า
เหมื อนทีเ่ รี ยนในหลักสูตรด้วย” (E2)

นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่วมร่างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ทักษะฟั ง ของสามีเองจากเดิมที่มีอยู่แล้ วกลับได้ เรี ยนรู้การฟั งที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
โดยเดิมเวลาที่ ภรรยาเล่าอะไรจะรั บฟั งทํ าตัวเป็ นผู้ฟังที่ดีแต่บางครัง้ จะพูดแทรกขัดภรรยาขึน้ มาเวลาที่
คิดเห็นไม่ตรงกันและบางครัง้ ก็ฟังไม่จบมักจะด่วนสรุ ปตัดสินไปก่อน หลังจากเข้ าร่ วมหลักสูตรมีการนํ า
ทักษะการสื่อสารด้ านการฟั งที่ได้ รับการอบรมมาใช้ โดยฟั งในสิ่งที่ภรรยาต้ องการจะเล่าจับใจความได้ มาก
ขึ ้น เมื่อก่อนฟั งแล้ วตัวสินสิ่งที่ภรรยาเล่าตอนนี ้ก็รอฟั งให้ จบรับฟั งที่อีกคนพูดจริ งๆ และภรรยาเองก้ ฟังเรา
มากขึ ้นเมื่อเราฟั งเค้ าจริ งๆทําให้ ร้ ูสกึ ดีตอ่ กันมากขึ ้นด้ วย
“ภรรยาเค้ารู้ว่าผมเป็ นผูฟ้ ังเค้ามากกว่าอยู่แล้ว
ส่วนผมว่าตัวผมฟังเป็ นจริ งๆมากขึ้ นเพราะเมื ่อก่อน
ฟังบ้างพูดขัดเค้าบ้างเวลาเค้ามาเล่ามาปรึ กษาอะไร
ฟังโดยตัดสิ นสิ่ งที ่เค้าเล่า นึ กมาตลอดว่านัน่ ก็ คือฟัง
แล้วแต่ตอนนีเ้ อาใจมาฟังด้วย ฟังด้วยใจเหมื อนที ่เรา
ได้เรี ยนมาในหลักสูตร” (E2)
จะเห็นได้ วา่ หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่5 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทังทั
้ กษะการ
พูดด้ วยคําพูดเชิงบวก และ ทักษะการฟั ง ซึ่งทักษะเหล่านี ้ช่วยลดความขัดแย้ งในคูส่ มรส โดยเฉพาะการไม่
สื่อสารสารกันที่เป็ นปั ญหาก่อนเข้ าร่วมอบรม เมื่อพูดคุยกันด้ วยเหตุผลปั ญหาก็ถกู แก้ ไข และเมื่อเกิดการ
ฟั งกันมากขึ ้นก้ ทําให้ เข้ าใจกันมากขึ ้น ความรู้สกึ ที่มีตอ่ กันรู้สกึ ดีขึ ้นด้ วย

2.6) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 6
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1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 10เดือน โดยสามีอายุ32 ปี มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ภรรยาอายุ30 ปี มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
2) สถานการณ์ ปัญหาของคู่สมรสที่ เคยเจอก่อนเข้ าร่ วมหลักสูตร คือทัง้ คู่มักมี ความ
คิดเห็นที่ แ ตกต่างกัน จนสื่ อสารออกมาเข้ าใจผิ ดกัน อยู่บ่อยครัง้ บางคร้ งสามี พูดจาให้
อารมณ์ดีแต่ถกู ภรรยาเข้ าใจผิดว่าพูดประชดประชัน การเป็ นการสื่อสารที่เข้ าใจกันผิดทํา
ให้ ทะเลาะกันบ่อยๆ นอกจากนี ้ภรรยายังมักจะพูดจาบ่นตําหนิสามีบอ่ ยครัง้ ด้ วยคําพูดเชิง
ลบในชีวิตประจําวัน อีกทังยั
้ งไม่มีใครยอมกันเวลาที่เกิดความขัดแย้ ง ทังคู
้ ่จึงต้ องการหา
จุดกึ่งกลางระหว่างความสัมพันธ์ และระยะห่างของความสัมพันธ์สามีภรรยา รู้จกั คูส่ มรส
ของดีขึ ้น และอยากรู้วิธีการสื่อสารที่ถกู ต้ องและสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้
2.6.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า F1
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นคนอ่อนโยนน่ารัก อัธยาศัยดี ค่อนข้ างใจเย็น เป็ นคน
ละเอี ยดกับเรื่ องต่างๆในชี วิตประจํ าวัน เวลาที่ ไ ม่พ อใจสามี มักจะขาดความอดทนจึง
สื่อสารเชิงลบอยุบ่ อ่ ยๆครัง้ และมักจะหงุดหงิดรํ าคาญพฤติกรรมคําพูดของสามีเรื่ องเดิมๆ
อีกด้ วย
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก กล่าวคือจากเดิมภรรยาจะมองว่าเวลาสื่อสารในความขัดแย้ ง ใครคือผู้ชนะ เพราะต่างคนต่างชอบ
เอาชนะกัน การสื่อสารของแต่ละฝ่ ายจะพยายามเอาความคิดของตนเองเป็ นที่ตงั ้ ตอนนี ้ตําหนิอีกฝ่ าย
น้ อยลง พูดจาดีๆขอโทษ ขอบคุณ พูดใจเย็นด้ วยเหตุและผลมากขึน้ พูดจาดีๆกับอีกฝ่ ายพยายามไม่ใช่
อารมณ์ในทุกๆวันมากกว่าเดิม
“หลังมาร่ วมกิ จกรรมแล้วได้รู้ว่าปัญหาที ่คู่เรา
เจอนัน้ เป็ นเพียงเรื ่องเล็กน้อยเท่านัน้ หลังจากได้ร่วม
กิ จกรรมได้รับฟั งปั ญหาของเราอย่างมี สติ เมื ่อก่ อน
จะคิ ดว่ าสิ่ ง ที ่เ ราคิ ด สิ่ ง ที ่เ ราทํ าเป็ นสิ่ ง ที ่ถู ก แต่ พ อ
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ได้มารับฟังคนอืน่ ได้คิดทบทวนตัวเองก็ได้รู้ว่าบางสิ่ ง
เราก็ไม่น่าจะทํ าแบบนัน้ เลย กลับไปก็พยายามมี สติ
มากขึ้ นก่อนที ่คิด ก่ อนที ่จะพูดอะไร ตอนนี ้รู้สึกว่า
ตัวเองกลับไปบ่นสามี น้อยลงพูดจาตําหนิ เค้าน้อยลง
พยายามมี สติ สือ่ สารด้วยคําพูดดีๆกันแทน” (F1)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ทักษะการสื่อสารด้ วยการกระทํา เป็ นอีกหนึ่งทักษะที่เกิดการพัฒนาในภรรยา โดยเดิม
ปั ญหาหลักๆ คือพยายามสื่อสารให้ อีกฝ่ ายทําตาม หรื อคิดตามที่เราคิด ซึ่งโดยลืมไปว่า ทุกคนต่างมีเหตุล
ของตัวเอง ไม่มีผิดหรื อถูก มีแค่วา่ ตรงใจเราหรื อไม่ตรงใจ ตอนนี ้ได้ ทราบปั ญหาของคุต่ นแล้ วหลังจากที่เข้ า
รับอบรมจึงเริ่ มที่จะเข้ าใจอีกฝ่ าย ยอมรับในสิ่งที่สามีเป็ น และลงมือจัดการกับปั ญหาที่ตวั เองแทน จึงพบว่า
ความหงุดหงิดสามีมีน้อลงจากเดิมก่อนเข้ าร่วมอบรมและเข้ าใจกันมากขึ ้น
“เรื ่ องอะไรที ่บ่นเค้าแล้วไม่ทํา เมื ่อก่อนจะบ่ น
ไปเรื ่ อยๆ จนทะเลาะกันรุนแรง ตอนนี ้เราก็ลงมื อทํ า
แทนอย่างเรื ่องเรี ยกให้มาช่วยกันตากผ้า ถ้าเรี ยกแล้ว
เค้าไม่มาไม่เป็ นไรเราลงมื อทํ าไปเลย เลี ่ยงที ่จะต้อง
ไปพูดให้ทะเลาะกัน แก้ที่ตวั เราแทนเพราะเรารู้ แล้ว
ว่าบางครั้งคํ าพูดไม่ ช่วยอะไรต้องแก้ที่การลงมื อทํ า
ตอนนี ้ ก ลั้ น ใจที ่ จ ะไม่ บ่ น เอาไว้ แ ละทํ า ได้ แ ล้ ว ไม่
เหมื อนก่อนหน้านี ”้ (F1)

2.6.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า F2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นคนอารมณ์ดีขี ้เล่น ชอบพูดจากวนๆในบางครัง้ เป็ นคนที่พูด
คําว่าขอโทษยาก มีบคุ คลิกเข้ ากับคนง่าย เป็ นทังผู
้ ้ นําและผู้ตามภรรยาในความสัมพันธ์
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงบวก กล่าวคือ พยายามพูดจาดีๆเวลาเกิดความขัดแย้ ง มีความอดทนพยายามใช้ อารมณ์ให้
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น้ อยลงจากแต่ก่อนเข้ ารับการอบรม และภายหลังจากเข้ าร่วมหลักสุตรพบว่าตอนที่ร้ ูว่าภรรยาไม่พอใจอะไร
แล้ วพยายามไม่เถียงถ้ อยคํารุนแรงกลับไปและพยายามพูดขอโทษง่ายขึ ้น ต่างจากเมื่อก่อนรุ้ สึกว่าคําว่าขอ
ทาควรเก็บไว้ ใช้ เวลาที่เป็ นเรื่ องใหญ่เท่านัน้ แต่ตอนนี ้ทราบแล้ วว่าเรื่ องเล็กๆการพูดขอทาก็ควรทําและช่วย
ให้ ภรรยาหายโกรธเร็ วขึ ้นอีกด้ วย
“ทําไมต้องเกิ ดเรื ่องแบบนี ้ ปกติ เป็ นคนอารมณ์
เย็นและอารมณ์ ดี อยากได้อะไรเชิ งบวก มากกว่าลบ
ส่วนใหญ่ผมจะไปทํ าอะไรไม่ได้ตงั้ ใจพูดให้เขาขัดใจ
ตลอดมา น้อยครั้ ง ที ่ผ มจะอารมณ์ เสี ยก่ อน จึ ง เกิ ด
คํ าถามว่ า ทํ าไมๆ เดี ๋ยวนี ้พ อรู้ ว่า พูดไปแล้ วเค้ าไม่
ชอบไม่ พอใจ เมื ่อก่ อนไม่ ชอบขอโทษเลยเดี ๋ยวนี ้จ ะ
ยอมพูดขอโทษนะ แล้วพูดบอกเค้าด้วยเหตุผลว่าเรา
ตัง้ ใจจะสื ่อสารอะไร พอเค้าเริ่ มฟฟังเราพูดมันก็ช่วย
ได้มาก” (F2)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า การสื่อสารด้ วยการกระทําและภาษากาย สามีมีการนํามาใช้ เพิ่มมากกว่าแต่ก่อน โดย
หลังจากที่ฝึกอบรมทําให้ ทราบว่าที่ภรรยาชอบพูดจาบ่นต่อว่าตําหนิ หงุดหงิดใส่บอ่ ยๆเป็ นเพราะสามีไม่ได้
ทําในสิ่งที่ภรรยาขอ หรื อคาดหวัง จึงสื่อสารเชิงลบออกมาโดยที่สามีเคยเข้ าใจว่ายังไม่ทนั ได้ ทําอะไร ภรรยา
ก็เริ่ มสื่อสารเชิงลบแล้ ว แต่ตอนนี ้กลับบ้ านไปนัง่ ทบทวนว่ามีไม่กี่เรื่ องที่ภรรยาชอบบ่น จึงเปลี่ยนการกระทํา
พยายามยอมรั บตัวตนของภรรยาและแก้ ไขการกระทําที่พฤติกรรมของตนไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการไม่ช่วย
ทํางานบ้ าน หรื อ เรื่ องชอบพาดผ้ าทิ ้งไว้ ในห้ องนํ ้า เป็ นต้ น เมื่อแก้ ที่การกระทําของตนแล้ วพบภรรยาพอใจ
และทะเลาะกันน้ อยลง สื่อสารผ่านการกระทําไปให้ ภรรยารับรู้ แทน ทังยั
้ งแสดงออกด้ วยภากายให้ ภรรยา
รับรู้เวาที่พดู ขอโทษก็จะสบตาจับมือให้ เค้ าใจเย็นด้ วย
“ไม่เข้าใจว่า เราไม่ได้สื่อสารลบๆ ไป ทํ าไมถึง
เกิ ดความขัดแย้งขึ้ นบ่อยๆ พอตอนนี ้เออเข้าใจละว่า
ที ่เค้าบ่นเพราะอยากให้เราทํ าตัวดี ขึ้นอย่างเรื ่ องเรา
ชอบพาดผ้าทิ้ งไว้ในห้องนํ้ า พอลองแก้ที่ตวั เราก่ อน

257

หัน มาเข้ าใจความรู้ สึ กกัน มากขึ้ น ตอนนี ้พ อเราเลิ ก
พาดผ้าทิ้ งไว้ในห้องนํ้ า เค้าก็ เลิ กบ่นได้ผลเลย แก้ที่
การกระทําเริ่ มจากตัวเรา ดีกว่ามานัง่ พูดอีก” (F2)
จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่6 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก และ การสื่อสารด้ วยการกระทําและภาษากาย ซึ่งทักษะเหล่านี ้ช่วยลด
ความขัดแย้ งในคูส่ มรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ และการสื่อสารด้ วย
ความเห็นต่างลดลง และยังทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าใจกันและกันมากยิ่งขึ ้น

2.7) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 7
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 2เดือน โดยสามีอายุ33 ปี มีอาชีพพนักงานบริ ษัท
ภรรยาอายุ30 ปี มีอาชีพ พนักงานบริษัท
2) สถานการณ์ ปัญหาของคู่สมรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร คือ คู่สมรสที่แต่งงาน
ใหม่ตา่ งคนชินที่จะทําในสิ่งที่ค้ นุ ในชีวิตประจําวันเวลาอยู่บ้าน ทังสองคนมี
้
โลกส่วนตัวสูง
บางครัง้ อยู่บ้านเดียวกันแต่ตา่ งคนต่างทําอะไรที่ตวั เองชอบจนไม่คอ่ ยได้ พดู คุยสื่อสารกัน
เช่นฝ่ ายชายจะติดเกมส์คอมพิเตอร์ มาก และเวลาภรรยาให้ ทําอะไรจะเป็ นโรคเดี๋ยวก่อน
จนกระทัง่ กลายเป็ นปั ญหาทะเลาะกันเสมอเพราะฝ่ ายภรรยาจะคอยพูดบ่น สื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ ทําให้ ฝ่ายสามีไม่พอใจ จนทังคู
้ ่อารมณ์เสียทะเลาะกันในที่สุด ในบางครั ง้
เวลาไม่พอใจยังเงียบแต่ทดความไม่พอใจเอาไว้ ไม่สื่อสารกันอีกด้ วย การมาฝึ กอบรม ทังคู
้ ่
อยากทราบสิ่งที่ตนเองขาดและควรปรับปรุ งในการสื่อสาร หวังว่ากลับไปชีวิตคู่จะมีการ
สื่อสารที่ดีขึ ้น
2.7.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า G1
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นคนมีโลกส่วนตัว ชอบใช้ เวลาอ่านหนังสือดูทีวีอยุ่บ้าน
บางครัง้ ค่อนข้ างเอาแต่ใจกับสามี ชอบออกคําสัง่ เวลาไม่ได้ ดงั ใจจะตําหนิตอ่ ว่าพูดจาไม่
ดี และหากไม่เห็นด้ วยไม่พอใจเรื่ องใดจะเก็บเอาไว้ ในใจไม่สื่อสาร
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ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการสื่อสารด้ วยคําพูด
เชิงบวก กล่าวคือ ก่อนเข้ าร่ วมหลักสูตรจะมีนิสยั สองอย่างคือชอบบ่น ชอบสัง่ สามีให้ ช่วยทํานู่นนี่ให้ เรา
หรื อให้ ช่วยงานบ้ าน นอกจากนี ้เวลาที่ไม่เห็นด้ วยเรื่ องไหนไม่พอใจอะไรจะไม่ยอมบอกยอมพูด เพราะเชื่อ
มาตลอดว่ายิ่งพูดยิ่งไม่จบ แต่ในความจริ งถึงไม่พดู กันปัญหาก็ไม่จบอยู่ดี ภายหลังที่ได้ รับการฝึ กอบรมการ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกแล้ วพยายามเลี่ยงการพูดออกคําสัง่ ที่พูดจาไม่ดีมากขึ ้น พูดขอร้ องดีๆแทนเช่น
ตอนปลุกสามีเวลาตื่นนอนเมื่อก่อนจะโวยวายพูดไม่ดีไปก่อนโดยที่สามียงั ไม่ได้ ทําอะไร ตอนนี ้ไม่ทําแล้ ว
พยายามทําตังแต่
้ วนั แรกๆที่กลับไปจนทําได้ ดีแล้ ว นอกจากนี ้ยังพยายามพูดสื่อสารกันดีๆด้ วยเหตุผลเวลา
ที่มีอารมณ์โมโหทะเลาะกันทําให้ หายโกรธกันง่ายขึ ้น ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลงอีกด้ วย
“เราจะโมโหแล้วเงี ยบแต่เถี ยงในใจ แต่เดี ๋ยวนี ้
ก็ยงั โมโห แต่จะเคลี ยร์ โดยจะคิ ดก่ อน ปล่อยวาง
แล้วค่อยพูดออกมา เพราะว่าถ้าเราพูดไปเลยนํ้าสี ยง
เราจะไม่ดีคนฟังก็จะยิ่ งไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้
ให้ทงั้ สองคนรู้สึกแย่ เราเลยเลือกที ่จะพูดเลยแต่ไม่ใช้
อารมณ์” (G1)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า ทักษะการฟั งของภรรยาก็ดีขึ ้นโดยเมื่อก่อนเข้ าร่วมอบรมเวลาสามีเล่าอะไรจะไม่คอ่ ยได้
สนใจฟั งมากนัก โดยเฉพาะเวลาที่สามีพยายามอธิบายอะไรที่ไม่สนใจจะเลี่ยงไม่ฟังไปเลย หรื อแม้ กระทัง่
เวลาทะเลาะกันจะไม่ค่อยยอมฟั งเหตุผลของอีกฝ่ ายใช้ อารมณ์ และเหตุผลของตัวเองเป็ นหลัก ภายหลัง
จากเข้ าร่วมหลักสูตรฟั งได้ นานขึ ้น เปิ ดใจรับฟั งสามีมากยิ่งขึ ้นกว่าแต่ก่อน ทําให้ เข้ าใจความรุ้สึกนึกคิดของ
สามีมากขึ ้นเกิดความเข้ าใจต่อกันมากขึ ้นด้ วย
“ทักษะที ่ใช้คือการฟังมากขึ้น ไม่เคยรู้ว่าเป็ น
ทักษะที ่สําคัญต้องฝึ กกันด้วยตอนนี ้รู้แล้วว่าฟังเป็ น
กับฟังไม่เป็ นต่างกันอย่างไร พอเราเริ่ มพยายามตัง้ ใจ
ฟั ง พยายามไม่ ตัด สิ น ความคิ ด ของสามี ตั้ง ใจฟั ง
เก็บรายละเอียด ได้ยินทีเ่ ค้าพูดจริ งๆทําให้ไม่อคติ เค้า
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ไม่ ดมโหเค้ามากขึ้ น เข้ า ใจสามี ม ากขึ้ น ว่ า คิ ดอะไร
รู้สึกอะไร” (G1)

2.7.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า G2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นคนมีโลกส่วนตัวสูง บางครัง้ ขาดการคิดถึงความรู้ สึก
ผู้อื่น ยึดความคิดของนเป็ นหลัก เวลาว่างชอบเล่นเกมส์ติดเกมส์มากใช้ เวลาวันละหลายๆ
ชัว่ โมง นอกจากนีบางครัง้ มีนิสยั ชอบผลัดวันประกันพรุ่ งและเป็ นโรคเดี๋ยวก่อนไม่ชอบทํา
อะไรทันที
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วย
การกระทํา กล่าวคือ แต่เดิมคิดว่าสิ่งที่ตวั เองทําคือสิ่งที่ถกู ต้ อง โดยคิดในแง่มมุ ของตัวเองเป็ นหลัก ไม่ได้ คิด
ว่าอีกฝ่ ายจะได้ รับผลกระทบอะไร อย่างเรื่ องที่ตดิ เกมส์ไม่ได้ คดิ ว่ามีผลกระทบอะไรกับชีวิตคู่ ตอนนี ้รู้แล้ วว่า
มันมีสว่ นเพราะเราควรจะใช้ เวลาที่บ้านด้ วยกันพูดคุยทํากิจกรรมร่วมกัน จึงพยายามแก้ ปัยหาที่ต้นเหตุคือ
ตัวเรา พยายามลดเวาการเล่มเกมส์ลง และเวลาที่ภรรยาบอกให้ ทําอะไรภายหลังกลับไปมีการทําข้ อตกลง
ร่วมกัน จึงทําให้ พยายามทําในสิ่งที่ตกลงกันด้ วยเหตุผลเพื่อป้องกันปัญหาเดิมๆอีก
“เรื ่ องปรัง ปรุ ง ตัวจากการเป็ นโรคเดี ๋ยว จริ ง ๆ
ผมทําตัง้ แต่วนั แรกๆแล้วครับ แต่ภรรยาบอกว่าจะรอ
ดูก่อนว่าจะทําได้ไปเรื ่อยๆไหม ผลลัพท์ ที่ชดั ๆเลย วัน
แรกๆภรรยาบอกว่ า ผมจะยัง พู ด คํ า ว่ า เดี ๋ ย วก่ อ น
เดี ๋ยวค่ อยทํ า แต่ พอรู้ ตวั เอง ผมจะพูดออกมาเองว่า
ลื ม ไปว่ าจะไม่ เดี ๋ยวแล้ว แล้วก็ ลุกมาทํ าเลย พอมา
หลังๆพูดปุ๊ บทํ าปั๊บ เช่นช่วยซักผ้า ตากผ้าไม่ต้องให้
ภรรยามาจิ กมาบ่นเหมื อนเมื ่อก่อน” (G2)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
า การสื่อสารด้ วยความเงียบ เป็ นอีกหนึง่ ทักษะที่นํามาใช้ เมื่อเกิดความขัดแย้ ง โดยสามีจะ
พยายามควบคุมสติอารมณ์ไม่พดู จาโวยวายแต่จะนิ่งและเงียบไปสักพักจนใจเย็นขึ ้น ค่อยหันมาพูดจาดีๆ
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พูดความรู้ สึกตรงๆออกมาแบบไม่ใส่อารมณ์ ทําให้ สถานการณ์ ความขัดแย้ งไม่รุนแรงมากขึน้ เหมือนแต่
ก่อน ด้ วยการละเว้ นการพูดบางอย่างเพื่อไม่ทําร้ ายความรู้สึกภรรยา เช่นไม่ขดั จังหวะการพูดอย่างอื่นเพื่อ
ประคับประคองอีกฝ่ าย
“พอเริ่ มมี อารมณ์ จะพยายามเงี ยบหายใจลึกๆ
ก่อน ตอนนี ้พยายามคิ ดให้ดีๆก่ อน ใจเขาใจเรา คิ ด
ว่าถ้าทําแบบนี ้แล้วเขาจะรู้สึกยังไง คิ ดถึงเค้ามากขึ้น
คิ ดกลับเสมอว่ าอี กฝ่ ายต้องการอะไรมี เหตุผลอะไร
ทํ าให้พอเราเงี ยบละเว้น การพูดไม่ ดีใ ส่กัน รอให้ใจ
เย็ยแล้วหันหน้ามาคุยกันดีๆ” (G2)
จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่7 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก ทักษะการกระทํา และ การสื่อสารด้ วยความเงียบ ซึ่งทักษะเหล่านี ้
ช่วยลดความขัดแย้ งในคู่สมรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสาร และยังทําให้ ทงสองทะเลาะ
ั้
กันน้ อยลงเข้ าใจอีกฝ่ ายมากขึ ้น

2.8) เรื่องเล่ าหลังเข้ ารับการอบรม คู่สมรสที่ 8
1) ข้ อมูลทัว่ ไปของคูส่ มรส
สามีภรรยาที่แต่งงานกันมาประมาณ 1ปี 7เดือน โดยสามีอายุ 32ปี มีอาชีพ พนักงาน
บริ ษัทเอกชน ภรรยาอายุ 32ปี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
2) สถานการณ์ปัญหาของคูส่ มรสที่เคยเจอก่อนเข้ าร่วมหลักสูตร คือ ทังคู
้ ไ่ ม่เคยทราบว่าคู่
ตนมี ปัญหาขาดการสื่ อสาร เนื่องจากภรรยาเป็ นคนชอบพูดชอบอิบาย แต่สามีเป็ นคน
เงียบและชอบฟั ง โดยสามีเวลาโกรธมักจะเงียบ ไม่สื่อสารไม่เคยพูดความรู้สึกหรื อปั ญหา
กับภรรยาตรงๆ เพราะคิดว่าการเงียบไปเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ แต่กลับทําให้ ปัญหาซุกไว้ ใต้
พรม ส่วนภรรยามักจะใช้ คําพูดตําหนิสื่อสารเชิงลบกับสามีเรื่ องเล็กๆน้ อยๆที่ไม่พอใจใน
ชีวิตประจําวันเสมอจนเป็ นเรื่ องปกติ สามีเวลาได้ ฟังจะไม่พอใจแต่ทดความรู้สกึ เอาไว้
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2.8.1) เจ้ าของเรื่ องเล่ า H1
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของภรรยา เป็ นผู้หญิงที่ทํางานหนักต้ องมีความรับผิดชอบในหน้ าที่
การงานสู ง เป็ น คนเก่ ง ที่ มี ค วามมั่น ใจในตัว เองแต่มี ค วามอ่ อ นโยนและอ่ อ นไหวใน
ขณะเดียวกัน นอกจากนี ย้ ัง มีความเป็ น ผู้นํ าสูง กล้ าคิดกล้ าทํ ากล้ าพูด ช่างพูดคุยช่าง
เจรจา มีหลักการในทุกเรื่ องที่ทํา จริงจังกับชีวิต รักความยุตธิ รรม
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
แล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สดุ คือ ทักษะการฟั ง กล่าวคือ จาก
เดิมภรรยาเป็ นคนที่พดู มากกว่าฟั ง และไม่เคยคิดว่าการฟั งของตนไม่ดีอย่างไร ตอนนี ้ได้ ททราบถึงความรู้
ในการฟั งว่าคืออะไรและมีอย่าไรบ้ าง การฟั งเป็ นอย่างไรที่แท้ จริ ง จึงนํามาใช้ ในชีวิตประจําวันทังกั
้ บสามี
และคนรอบๆตัวอีกด้ วย ด้ วยความที่เป็ นคนเก่งคนชอบพูดชอบเสนอความคิดเห็นเวลาคนมาเล่าอะไรให้ ฟัง
จะนึกว่าเค้ ามาขอความคิดเห็นจึงจะพูดมากกว่าฟั งเสมอตอนนี ้ได้ ทราบการฟั งที่ดีแล้ วจึงนํามาใช้
“ปัญหาของเราเกิ ดจากการไม่ฟัง หลังอบรม
เข้าใจว่า hearing แตกต่างกับ listening ตอนนี ้มี
ความอดทนฟั ง ให้น านขึ้ น ทํ าเหมื อ นตอนอบรม ที ่
ต้องอดทนฟั ง ให้จ บ 5 นาที แต่ ต้องกลั้น ใจไม่ ถาม
สวนไปตอนนัน้ อึ ดอัดมาแต่พอในชี วิตจริ งมันเรี ยนรู้
แล้วว่าความอึดอัดนัน้ เพราะเราไม่ได้ฟังเค้าจริ งๆ พอ
นํามาใช้เดีย่ วนีส้ ามี ระบายอะไรจะฟังก่อนไม่รีบเสนอ
ความคิ ดเห็นเหมื อนแต่ก่อนที ่คิดว่าเค้าอยากให้เรา
หาทางแก้ไขให้” (H1)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
ามีการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวกมากขึ ้น โดยจากทักษะการฝึ กพูดที่เวลาตังคํ
้ าถามอีกฝ่ าย
ไม่ใช้ คําว่าทําไม อย่างไร แต่ใช้ ความรู้สกึ ที่ดีที่เป็ นห่วงมาก่อนตอนที่เข้ าฝึ กอบรม จึงนํามาใช้ ในชีวิตจริ งโดย
ไม่เอาประโยคคําพูดเชิงลบขึ ้นมาก่อน แต่เปลี่ยนประโยคเชิงลบที่จะขึ ้นมาก่อนโดยการแสดงความรักความ
เป็ นห่วงก่อน เพื่อไม่ให้ ทะเลาะกัน พยายามใจเย็น ช้ าๆค่อยๆ คิด ค่อยๆ พูด พยายามไม่สื่อสารเชิงลบ
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“เรื ่ อ งเล็ ก น้ อ ยใจชี วิ ต ประจํ า วัน เราใช้ ก าร
สื อ่ สารคําพูดเชิ งลบ ตําหนิ พูดว่าเรื ่องการสื ่อสารด้วย
คําพูด เมื ่อสองอาทิ ตย์ ที่ผ่านมาไปต่างจัวหวัดกันมา
สองคนทํ าให้ อยู่ด้วยกันเยอะ ปกติ เวลาอยู่บนรถ
สามี เ ป็ นคนขับ รถ เวลาเค้ า ขับ ผิ ด ตรงไหนเราจะ
ตํ า หนิ ท ัน ที เ ป็ นนิ ส ัย จะต่ อ ว่ า เค้ า เลยทัน ที ตอน
นี ้ชัเ ลยที ่ไปเที ่ยวสามี กลับรถผิ ดต้องขับอ้อมไปไกล
พอไปร่ วมอบรม เกิ ดกระบวกรในการเรี ยนรู้ ใช้วิ ธี
เงียบเพือ่ ไม่ไปตําหนิ เขาแล้วพูดดี ๆแทน มันก็แค่ไป u
turn แล้วขับมาใหม่แค่นนั้ ไม่ทําเป็ นเรื ่ องใหญ่แบบ
เมื ่อก่อน” (H1)
2.8.2) เจ้ าของเรื่ องเล่ า H2
ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปของสามี เป็ นคนสุภาพเรี ยบร้ อย มีความรับผิดชอบ ใจเย็นยอมเป็ นผู้
ตามในบ้ าน แต่ในที่ทํางานหรื อการทํางานกับคนหมู่มากจะสามารถเป็ นผู้นําได้ บุคคลิก
กับคนภายนอกจะเงียบๆไม่คอ่ ยพูด แต่กบั คนสนิทถ้ าต้ องออกความคิดเห็นจะชอบพูดคุย
ในเรื่ องที่ถนัดและสนใจ เป็ นคนคิดก่อนทํา ทํามากกว่าพูด เป็ นคนไม่ค่อยแสดงออกทาง
อารมณ์มากนัก
ภายหลังจากได้ เข้ าร่วมอบรมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในคู่สมรสเจนเนอเรชัน่
วายแล้ ว เมื่อได้ กลับไปใช้ ชีวิตร่ วมกันที่บ้าน ในทุกวันสิ่งที่ได้ นํามาใช้ มากที่สุด คือ ทักษะการสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงบวก กล่าวคือ ตอนนี ้พยายามทําให้ ภรรยารู้ว่าโกรธไม่พอใจอะไร ด้ วยการ พูดคุยด้ วยเหตุผลดีดี
ว่าไม่ชอบอะไร พยายามพูดสื่อสารได้ ดีขึ ้นเพื่อลดปัญหาความไม่เข้ าใจกัน อีกทังยั
้ งพยายามพูดคุยกันมาก
ขึ ้นทุกๆวัน มีอะไรก็พยายามบอกภรรยาตรงๆไม่เก้ บเอาไว้ คนเดียว
“ไม่ เคยคิ ดว่ ามี ปัญหา นึ กว่าการที ่เราเงี ยบ
แล้ว ไม่ ต่อ พูด ความรู้ สึ กออกไปเป็ นการเลื อ กใช้ วิ ธี
ประณี ประนอม แต่สิ่งที สื่อสารออกมาไม่ตรงประเด็น
กับสิ่ งทีเ่ รารู้สึก ตอนนี ้รู้ว่ามี ปัญหาเรื ่องการไม่สื่อสาร
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และเรี ยนรู้ วิธีการมากขึ้ น สิ่ งที ่ทําอยู่แล้วก็ พยายาม
ทําให้ดีขึ้น” (H2)
นอกจากนี ้หลังจากเข้ าร่ วมร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วายนันพบว่
้
ามีการใช้ ทกั ษะการสื่อสารด้ วยการกระทําด้ วยภาษากาย มีการนําภาษากายการแสดง
ออกมาขึ ้นเพราะปกติสามีจะไม่ค่อยพูด พบว่าหลังจากฝึ กอบรมนอกจจากจะมีทกั ษะการสื่อสารด้ วยการ
พูดมากขึ ้นแล้ วการแสดงออกด้ วยภาษาในชีวิตประจําวันต่อภรรยาก็มากขึ ้นตามไปด้ วย เช่นเวลาที่ฝ่าย
หญิ งต้ องการให้ ฝ่ายชายเป็ นผู้นํา ฝ่ ายสามีจับมือพาข้ ามถนน เป็ นต้ น รวมไปถึงตอนที่ฝึกทักษะการใช้
ภาษากายผ่ านการสื่ อ สารด้ วยการกระทํ า ที่ ส ามี นํ า ไปใช้ คือ เวลาที่ ท ะเลาะกัน จะง้ อภรรยาตอนดึก ๆ
หลังจากที่ทงคู
ั ้ ่ใจเย็นลงแล้ ว สามีจะเข้ ามากอด มาลูบหัว เริ่ มด้ วยการพูดขอโทษก่อน แล้ วค่อยใช้ ภาษา
กายมาจับมาสัม ผัส เช่น มากอดมาจับมื อ ซึ่ ง ภรรยาบอกว่ าทํ าให้ ภ รรยารู้ สึกดี ห ายโกรธและพึ ง พอใจ
เนื่องจาก บางที่ภรรยาหายโกรธแล้ ว แต่ไม่ร้ ู จะกลับไปเริ่ มตรงไหน เมื่อสามีเริ่ มมาสัมผัสมาง้ อด้ วยภาษา
กายก่อน จึงคืนดีกนั ได้
“รู้ สึกว่าตอนที ่โกรธกัน พอเรารอให้ใจเย็นลง
แล้ ว แล้ ว หัน ไปขอโทษเค้ า เมื ่ อ ก่ อ นขอโทษอย่ า ง
เดี ยวเค้าก็ ยงั ไม่หาย มันเหมื อนไม่ มีนํ้าหนักพอ แต่
ตอนนี ้พอไปฝึ กมาเราเห็นละว่าภาษกายก็แสดงออก
ได้เหมื อนกัน เราเลยเอามาใช้ตอนง้อภรรยา พอขอ
โทษแล้วเข้าไปจับมื อค้า มันเหมื อนได้ผลกว่าเพราะ
เค้าคงรอให้เรามาง้อ มันช่ วยทลายกํ าแพงงอนของ
เค้าอีกระดับ” (H2)
จะเห็นได้ ว่า หลังจากเข้ าร่วมอบรมแล้ ว คูส่ มรสที่8 มีการนําทักษะที่ได้ ฝึกอบรมไปใช้ ทัง้ ทักษะ
การฟั ง ทักษะการพูดด้ วยคําพูดเชิงบวก และ การสื่อสารด้ วยการกระทําผ่านภาษากาย ซึ่งทักษะเหล่านี ้
ช่วยลดความขัดแย้ งในคูส่ มรส โดยเฉพาะความขัดแย้ งที่เกิดจากการสื่อสาร และยังทําให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเข้ าใจ
กันและกันมากยิ่งขึ ้น มีความสุขในชีวิตสมรสมากขึ ้นจากเดิมที่เคยไม่เข้ าใจกันแล้ วไม่สื่อสารกัน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่
วาย ในเขตกรุ งเทพมหานคร” ครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจัยได้ นําการวิจัยแบบวิธีการเดียวหลายช่วง (Monomethod
Multistrand) แบบตามลําดับขัน้ (Sequential Design) ตามแนวคิดของเท็ดดี ้และทาซาคโคริ (2009)
มีความมุ่งหมาย เพื่ อทํ าความเข้ าใจสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ ของคู่
สมรสเจนเนอเรชัน่ วาย เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสใหม่เจนเนอเรชัน่
วาย
ผู้ให้ ข้อมูล
การวิจัยช่ วงที่ 1
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 1 ได้ แก่ คู่สมรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย จํานวน 4 คู่ ที่มีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1.) กลุม่ คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย
1.1) ผ่านการทําแบบประเมินความขัดแย้ ง ได้ คะแนนในระดับสูง
และสัมภาษณ์เบื ้องต้ นจากผู้วิจยั แล้ วพบว่า เป็ นคูส่ มรสที่เคยผ่านสถานการณ์ขดั แย้ ง
1.2) เป็ นคู่สมรสที่ ได้ รับคัดเลื อกจากผู้ทรงคุณวุฒิ (นักจิตวิทยา
ครอบครัว นักพฤติกรรมศาสตร์ ) ที่มีประสบการณ์การวิจยั หรื อประสบการณ์การสอนในเรื่ องคู่สมรส
หรื อ เรื่ องจิตวิทยาครอบครัว เรื่ องความขัดแย้ งในครอบครัว
การวิจัยช่ วงที่ 2
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ของการวิจยั ในช่วงที่ 2 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
2.1) คูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลจากการวิจยั ในช่วงที่ 1
2.2) คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายที่สมัครใจเข้ าร่ วมโดยผ่านเกณฑ์การเป็ นคู่
สมรสเจเนอเรชัน่ วาย ที่ทงสามี
ั ้ และภรรยาเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2533 และมีคณ
ุ ลักษณะการติดต่อ
สื่สารแบบคนเจนเนอเรชัน่ วาย โดยการติดตามการประกาศการเข้ าร่วมหลักสูตรผ่านช่องทางโซเชียล
มีเดีย และใช้ การร่วมสมัครโดยติดต่อสื่อสารกับนักวิจยั ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านัน้ ผ่านการทําแบบ
ประเมินความขัดแย้ ง และสัมภาษณ์เบื ้องต้ นจากผู้วิจยั แล้ วพบว่า เป็ นคูส่ มรสที่เคยผ่านสถานการณ์
ขัดแย้ ง
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ผู้วิจัยได้ รับการอนุมตั ิจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ตามหนังสือรับรองเลขที่ SWUEC/E-305
/2559 ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยการวิจยั นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูล ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559
ถึง เดือนสิงหาคม 2560
ในบทนี ้ ผู้วิจยั ขอเสนอการสรุปและอภิปรายผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะงานวิจยั ตามลําดับ
ดังนี ้
1. สรุ ปและอภิปรายผลรู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของสมรสเจนเนอ
เรชัน่ วาย
2. สรุ ปและอภิปรายผลการพัฒนา “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของ
สมรสเจนเนอเรชันวาย”
3. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1.สรุ ปและอภิปรายผลรู ปแบบการสื่ อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่สมรสเจนเนอเรชั่ น
วาย
จากผลการศึกษาที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ สรุ ปรู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง
โดยจําแนกตามสาเหตุที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง วิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง และผลที่เกิดขึ ้น ได้ 4
รูปแบบ ดังนี ้
1) รูปแบบการสื่อสารแบบพูดสร้ างรัก
เป็ นรู ปแบบที่มีการนําการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ได้ แก่ การกระทําหรื อการแสดงออกซึ่ง
สัญ ลักษณ์ ใดๆ เพื่ อสื่ อความหมาย ในเชิงวัจนภาษา ที่สื่ อสารด้ วยการพูดคุยโดยใช้ คําพูดที่ ดีและ
สร้ างสรรค์ ซึ่งมีผลต่อการเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีให้ กบั ผู้ที่เราสื่อสารด้ วย คําพูดด้ านดีตา่ งๆไม่ว่า
จะเป็ น การพูดคุยกันด้ วยเหตุและผล การใช้ คําว่าขอโทษ การพูดง้ อขอคืนดี การถามความคิดเห็น
ความรู้สึกของอีกฝ่ าย การเล่าเรื่ องพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทุกวัน การบอกความรู้ สึกดีๆต่อกัน และ การ
พูดจาไพเราะอ่อนหวาน โดยผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีพูด ผ่านการเผชิญหน้ าของคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ าย
การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่ง
ข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ ที่เป็ นลักษณะเด่นของเจนเนอ
เรชั่นวาย มาช่วยในการลดสาเหตุของความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารครบทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ 1.การ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร 3.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 4.การสื่อสาร
ด้ วยอารมณ์ โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดในสามระดับได้ แก่ ระดับความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส)
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ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ มีความสุขมากขึ ้น) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั
ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น ใจเย็นขึ ้น และ การให้ อภัยกัน)
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ วา่ สาเหตุของความขัดแย้ งในชีวิตคูส่ ว่ นใหญ่มาจากการสื่อสารเชิง
ลบ การสื่อสารด้ วยอารมณ์ การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง และการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร สอดคล้ อง
กับ เซอร์ คมั เพลคโมเดล (Olsen,DH. 2000) ที่กล่าวไว้ ว่า ทักษะการสื่อสารเชิงลบ ได้ แก่คําพูดเชิงลบ
เช่น การพูดความหมายคลุมเครื อ ดูถูกกัน ตะโกน ต่อว่า แล้ ว ไม่ให้ กําลังใจกันและกัน อาจจะทําให้
ความสัมพันธ์ แ ย่ลงว่ายากที่ จ ะกลับมาเป็ น หนึ่งเดียวกัน และงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ สถาปนะนัน ท์
(2547) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับความขัดแย้ งของคูส่ มรส : ศึกษาเฉพาะคูส่ มรสใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดย ก็ได้ พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่มีสาเหตุจากการมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกันมากที่สดุ และงานของสุมทั นา สินสวัสดิ์ 2557 ทําการศึกษาเรื่ อง ครอบครัว : การจัดการ
ความขัดแย้ งของคู่สมรสเพื่อการครองรั กอย่างยัง่ ยืน พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งจากการครองรัก
ของคูส่ มรส เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ การสื่อสารในทางลบ
นอกจากนี ้ ผลการศึกษาได้ พบว่าวิธีการที่ช่วยลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสได้ แก่ การ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ด้ วยการการพูดคุยปรับความเข้ าใจ พูดคุยด้ วยเหตุผล การพูดกันตรงๆ
การพูดอธิบายความรู้ สึกที่แท้ จริ ง พูดคุยกันทุกวัน สอดคล้ องกับ งานของ จัสมิน สุวรรณชีพ. (2544)
ศึกษาเรื่ อง การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งของคูส่ มรส โดยพฤติกรรมการสื่อสาร
เพื่อลดความขัดแย้ งที่มีประสิทธิ ภาพคือ การพูดคุยกันอย่างเปิ ดเผย เการศึกษาของสตินเนทและคน
อื่นๆ (Stinnet; et al. 1984) พบว่าครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มี
การติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีเวลาสําหรับพูดคุยปรึกษาหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอ แม้ จะมีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น ก็จะพูดคุยกัน ไม่ปกปิ ด ไม่เก็บไว้ ในใจ แต่พยายามร่วมกันรับรู้ความรู้ สึกของกันและกัน เป็ น
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันในเรื่ องความรู้ สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวังหรื อความห่วงใยโดย
ใช้ คําพูด (Verbal Communication) ซึ่งมักมีเนื ้อหาที่ชดั เจน โดย การพูดคุยกันอย่ างสมํ่าเสมอ คือ
ความถี่ในการสื่ อสารที่สามีและภรรยามีต่อกันโดยเปิ ดโอกาสให้ แต่ละฝ่ ายได้ แสดงความรู้ สึกความ
คิดเห็นความต้ องการของตนหรื อความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็ นคําพูดหรื อท่าทางการพูดคุยกันสมํ่าเสมอ
ทําให้ สามีภรรยาได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนคติความรู้สกึ ระหว่างกัน
2) รู ปแบบการสื่อสารแบบทําเพื่อเรา
เป็ น รู ปแบบที่ มี การนํ าการสื่ อสารด้ วยการกระทํ า อัน ได้ แก่ การกระทํ าหรื อการ
แสดงออกซึง่ สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา ที่สื่อสารด้ วยการกระทําโดยไม่ต้อง
อาศัยคําพูด แสดงออกสื่อสารไปยังอีกฝ่ ายด้ วยการกระทํา หรื อภาษากายของคูส่ มรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
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หรื อทังสองฝ่
้
าย โดยการกระทํานัน้ อาจเป็ นกิริยาท่าทาง การแสดงออกโดยการกระทําต่างๆโดยเป็ น
การกระทําในเชิงบวก ที่สามีหรื อภรรยาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หรื อทังสองฝ่
้
าย แสดงออกอะไรในสถานการณ์
ความขัดแย้ งนัน้ ไม่ว่าจะเป็ น การยอมรับตัวตนของอีกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง การลงมือจัดการการลงมือ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น การง้ อด้ วยการกระทําโดยทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี ตลอดจนการใช้ ภาษากาย ผ่าน
ช่องทาง คือ การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการเผชิญหน้ าของคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ าย มาช่วยใน
การลดสาเหตุของความขัดแย้ งที่มาจากการสื่อสารครบทัง้ 4ด้ าน ดังนี ้ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ
2.การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร 3.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 4.การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่
เกิ ดขึน้ เกิ ดในสามระดับได้ แ ก่ ระดับความรู้ (รู้ วิธี การประคับประคองชี วิตสมรส) ระดับความรู้ สึก
(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้สกึ ดี รู้สกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั และ
ความถี่ในการทะเลาะกันน้ อยลง)
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ ว่า สาเหตุของความขัดแย้ งในชีวิตคูม่ าจากการสื่อสารเชิงลบ การ
สื่อสารด้ วยอารมณ์ การสื่ อสารด้ วยความเห็นต่าง และการสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร สอดคล้ องกับ
เซอร์ คมั เพลคโมเดล (Olsen,DH. 2000) ที่กล่าวไว้ ว่า ทักษะการสื่อสารเชิงลบ ได้ แก่คําพูดเชิงลบเช่น
การพูดความหมายคลุม เครื อ ดูถูกกัน ตะโกน ต่อว่ า แล้ ว ไม่ใ ห้ กํา ลัง ใจกัน และกัน อาจจะทํ าให้
ความสัมพันธ์ แ ย่ลงว่ายากที่ จ ะกลับมาเป็ น หนึ่งเดียวกัน และงานวิจัยของ ทรงศักดิ์ สถาปนะนัน ท์
(2547) ที่ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกับความขัดแย้ งของคูส่ มรส : ศึกษาเฉพาะคูส่ มรสใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดย ก็ได้ พบว่า ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นนันส่
้ วนใหญ่มีสาเหตุจากการมีความคิดเห็น
ไม่ตรงกันมากที่สดุ และงานของสุมทั นา สินสวัสดิ์ 2557 ทําการศึกษาเรื่ อง ครอบครัว : การจัดการ
ความขัดแย้ งของคู่สมรสเพื่อการครองรั กอย่างยัง่ ยืน พบว่าสาเหตุของความขัดแย้ งจากการครองรัก
ของคูส่ มรส เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการแสดงออกทางอารมณ์ในทางลบ การสื่อสารในทางลบ
การสื่อสารด้ วยการกระทํา โดยลงมือจัดการปั ญหาที่เกิดขึ ้น ยอมทําในสิ่งที่ให้ อีก
ฝ่ ายพอใจ ไม่ทําสิ่งที่อีกคนไม่พอใจอีก การลงมือแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นด้ วยกัน การง้ อด้ วยการกระทําง้ อ
ด้ วยการให้ สิ่งของ ใช้ เวลาอยู่ด้วยกันสองคนพาไปทําสิ่งที่อีกคนชอบ การกอด การหอม การสัมผัสกัน
และกัน เป็ น 2 วิธีการที่ใช้ ลดสาเหตุของความขัดแย้ งได้ ครบทัง้ 4 สาเหตุของความขัดแย้ งในคูส่ มรส
เจนเนอเรชัน่ วายจึงถือเป็ นวิธีการที่ได้ ผลที่สดุ
3) รูปแบบการสื่อสารแบบเงียบจึงดี
เป็ นรูปแบบที่มีการผสมผสานการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
และ การสื่อสารด้ วยความเงียบ มาช่วยลดความขัดแย้ งจากสาเหตุต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านบุคคลที่
สาม เป็ น การกระทํ าหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ทัง้ ในเชิงวัจนภาษา
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และอวัจ นภาษาผ่านบุคคลที่ ส าม คื อ พ่อและแม่ของคู่ส มรสฝ่ ายหญิ ง แม่ของคู่ส มรสฝ่ ายชาย
พนักงานในบริ ษัท เพื่อน และลูก โดยคู่สมรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว
โดยรับฟั งความคิดหรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อ
ออกไป จากวิ ธี ก ารการสื่ อ สารผ่ า นบุค คลที่ ส ามนัน้ จะเป็ น สารเชิ ง บวก ที่ ผ้ ูส่ ง สารกล่ า วอะไรใน
สถานการณ์ ความขัดแย้ งนัน้ จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืนดีกัน พูดให้ คําปรึ กษา และพูดเล่นด้ วยให้
อารมณ์ดี ผ่านช่องทางคือ การใช้ วิธีการพูด ผ่านการเผชิญหน้ าของบุคคลที่สามและคูส่ มรสทังสองฝ่
้
าย
หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การใช้ วิธีพูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ช่องทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและ
เทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่านLine ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ
จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนี ้ พบในทัง4
้ คู่ เพียงแต่ตวั บุคคลที่
สามอาจแตกต่างกันไป บางคนสนิทกับครอบครัวจะมีคนครอบครัวเข้ ามาสื่อสาร บางคนสนิทกับเพื่อน
บางคนมีลูก มีลูกน้ องเป็ นต้ น โดยเป็ นวิธีการสื่อสารที่มาจากการสื่อสารโดยบุคคลที่สามเข้ ามามีส่วน
ช่วยในการไกล่เ กลี่ ย ช่วยสื่ อสารกับคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ ายเวลาเกิ ดความขัดแย้ ง
โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่ค่สู มรส 2 ด้ านด้ วยกัน ดังนี ้1.การสื่อสาร
ด้ วยการไม่สื่ อสาร 2.การสื่ อสารด้ วยความเห็น ต่าง โดยผลที่ เ กิ ดขึน้ เกิ ดในสามระดับได้ แก่ ระดับ
ความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้สึกดี
รู้สกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั )
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามเป็ นการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้ งนชีวิตคู่
ที่มาจาก 2ด้ านเท่านัน้ จึงควรใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยความเงียบร่ วมด้ วยเพื่อช่วยการลดความขัดแย้ ง
ที่มาจากการสื่อสารได้ ครบทุกด้ าน เนื่องจากการสื่อสารด้ วยความเงียบ สามารถลดความขัดแย้ งอันมา
จากสาเหตุที่ ต่างไป นั่น คือ 1.การสื่ อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่ อสารด้ วยความเห็นต่าง 3.การ
สื่อสารด้ วยอารมณ์
โดยการสื่อสารด้ วยความเงียบนัน้ เป็ นการกระทําหรื อการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อ
ความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา โดยจะไม่มีการส่งเสียงให้ คําพูดเพียงแต่แสดงท่าทางที่สื่อความหมาย
ว่าหยุดการพูดจา และ การแยกกันไปอยู่คนละที่ เป็ นวิธีที่คสู่ มรสใช้ เป็ นวิธีการในการลดปั ญหาความ
ขัดแย้ งไม่ให้ ทวีความรุ นแรงมากขึ ้นผ่านช่องทางคือ การใช้ การแสดงออกด้ วยสีหน้ า ท่าทาง ผ่านการ
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสองฝ่
้
าย ถือเป็ นวิธีที่คสู่ มรสเลือกใช้ เป็ นวิธีการในการลดปั ญหาความขัดแย้ ง
โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่คสู่ มรส3ด้ านด้ วยกัน ดังนี ้1.การสื่อสารด้ วย
คําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 3. การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผลที่เกิดขึ ้น เกิดในหนึ่ง
ระดับได้ แก่ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั ไม่ทะเลาะกันรุนแรงมากขึ ้น และ ใจเย็นขึ ้น)
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การสื่อสารด้ วยความเงียบ โดยเงียบเพื่อให้ อีกฝ่ ายอารมณ์เย็นลง เงียบเพื่อแยกกันให้ ใจเย็น
ก่อนแล้ วค่อยคุยเป็ นวิธีการที่ใช้ ลดสาเหตุของความขัดแย้ งได้ ครบทัง้ 3 สาเหตุของความขัดแย้ งในคู่
สมรสเจนเนอเรชั่นวาย ยกเว้ น การสื่ อสารด้ วยการไม่สื่อสารจึงถื อเป็ น วิธีการที่ไ ด้ ผลที่ช่วยบรรเทา
สถานการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ รวมไฟถึง การสื่อสารด้ วยการฟั งที่สามารถใช้ สื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งได้ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ การสื่อสารด้ วยความเห็นต่างและการสื่อสารด้ วย
อารมณื เพราะการฟั งจะสามารถก่อให้ เกิดผลแห่งความเข้ าใจได้ นั่นเอง ผลการศึกษายังพบว่า การ
สื่อสารที่มีคนอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ อง หรื อ การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่คนรอบข้ างเข้ ามามีส่วนช่วยใน
การพูดไกล่เกลี่ยพูดให้ เข้ าใจกันเวลาเกิดความขัดแย้ ง ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่หรื อเพื่อน ถือเป็ นวิธีการใน
การลดปั ญหาความขัดแย้ ง ที่มาจากสาเหตุ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร การสื่อสารด้ วยความเห็น
ต่างระหว่างคู่สมรสทัง้ สองได้ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้ จึงสอดคล้ องกับ การศึกษาของสตินเนทและคนอื่นๆ
(Stinnet; et al. 1984) พบว่าครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มีการ
ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มี เวลาสํ าหรับพูดคุยปรึ กษาหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอ แม้ จะมีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น ก็จะพูดคุยกัน ไม่ปกปิ ด ไม่เก็บไว้ ในใจ แต่พยายามร่วมกันรับรู้ความรู้ สึกของกันและกัน เป็ น
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันในเรื่ องความรู้ สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวังหรื อความห่วงใยโดย
ใช้ คําพูด (Verbal Communication) ซึง่ มักมีเนื ้อหาที่ชดั เจน
4) รู ปแบบการสื่อสารแบบฟั งด้ วยใจ
เป็ นรูปแบบที่มีการผสมผสานการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
และ การสื่อสารด้ วยการฟั ง มาช่วยลดความขัดแย้ งจากสาเหตุต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
เป็ น การกระทําหรื อการแสดงออกซึง่ สัญลักษณ์ใดๆ เพื่อสื่อความหมาย ทังในเชิ
้
งวัจนภาษาและอวัจน
ภาษาผ่านบุคคลที่สาม คือ พ่อและแม่ของคูส่ มรสฝ่ ายหญิง แม่ของคูส่ มรสฝ่ ายชาย พนักงานในบริ ษัท
เพื่อน และลูก โดยคูส่ มรสทัง้ 2 ฝ่ ายเป็ นเพียงผู้รับฟั งข้ อความหรื อคําพูดดังกล่าว โดยรับฟั งความคิด
หรื อเรื่ องราวใดๆ ที่ส่งผ่านไปตามสื่อได้ สารอาจเป็ นข้ อความ คําพูด โดยสารที่สื่อออกไป จากวิธีการ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนันจะเป็
้
นสารเชิงบวก ที่ผ้ สู ง่ สารกล่าวอะไรในสถานการณ์ความขัดแย้ งนัน้
จะพบว่ามีดงั นี ้ พูดให้ คืนดีกัน พูดให้ คําปรึ กษา และพูดเล่นด้ วยให้ อารมณ์ดี ผ่านช่องทางคือ การใช้
วิธีการพูด ผ่านการเผชิญหน้ าของบุคคลที่สามและคูส่ มรสทังสองฝ่
้
าย หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง การใช้ วิธี
พูดผ่านโทรศัพท์ รวมไปถึงวิธีการใช้ ชอ่ งทางผ่านอุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีคือ การส่งข้ อความผ่าน
Line ด้ วยโทรศัพท์มือถือ ด้ วยคําพูดหรื อข้ อความต่างๆ
จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนี ้ พบในทัง4
้ คู่ เพียงแต่ตวั บุคคลที่
สามอาจแตกต่างกันไป บางคนสนิทกับครอบครัวจะมีคนครอบครัวเข้ ามาสื่อสาร บางคนสนิทกับเพื่อน
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บางคนมีลูก มีลูกน้ องเป็ นต้ น โดยเป็ นวิธีการสื่อสารที่มาจากการสื่อสารโดยบุคคลที่สามเข้ ามามีส่วน
ช่วยในการไกล่เ กลี่ ย ช่วยสื่ อสารกับคู่สมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อทัง้ สองฝ่ ายเวลาเกิ ดความขัดแย้ ง
โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่ค่สู มรส 2 ด้ านด้ วยกัน ดังนี ้1.การสื่อสาร
ด้ วยการไม่สื่ อสาร 2.การสื่ อสารด้ วยความเห็น ต่าง โดยผลที่ เ กิ ดขึน้ เกิ ดในสามระดับได้ แก่ ระดับ
ความรู้ (รู้วิธีการประคับประคองชีวิตสมรส) ระดับความรู้สึก(เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น และ รู้สึกดี
รู้สกึ พึงพอใจต่อคูส่ มรส) และ ระดับพฤติกรรม (คืนดีกนั )
ซึ่งจะเห็นได้ ว่าการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามเป็ นการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้ งนชีวิตคู่
ที่มาจาก 2ด้ านเท่านัน้ จึงควรใช้ วิธีการสื่อสารด้ วยการฟั ง ร่ วมด้ วยเพื่อช่วยการลดความขัดแย้ งที่มา
จากการสื่ อสารได้ ครบทุกด้ าน เนื่ องจากการสื่อสารด้ วยการฟั ง สามารถลดความขัดแย้ งอันมาจาก
สาเหตุที่ต่างไป นัน่ คือ 1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 3.การสื่อสาร
ด้ วยอารมณ์
โดยการสื่ อ สารด้ ว ยการฟั ง นัน้ การกระทํ า หรื อ การแสดงออกซึ่ ง สัญ ลัก ษณ์ ใ ดๆ เพื่ อ สื่ อ
ความหมาย ในเชิงอวัจนภาษา โดยการเงียบเพื่อรับฟั ง สบตา พยักหน้ าหรื อแสดงท่าทางที่ทําให้ ผ้ สู ่ง
สารรับรู้ ว่า กําลังรับฟั งเหตุผล ฟั งคําอธิบายของอีกฝ่ าย รับฟั งความรู้สึกของอีกฝ่ าย รับฟั งปั ญหาของ
อีกฝ่ าย ฟั งอย่างเข้ าใจ ตังใจฟั
้ ง และทําตัวเป็ นผู้ฟังที่ดี ถือเป็ นวิธีที่คสู่ มรสเลือกใช้ เป็ นวิธีการในการลด
ปั ญหาความขัดแย้ ง โดยเฉพาะสาเหตุของการสื่อสารที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งที่คสู่ มรส3ด้ านด้ วยกัน
ดังนี ้1.การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ 2.การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง 3. การสื่อสารด้ วยอารมณ์ โดยผล
ที่เกิดขึ ้น เกิดในสองระดับได้ แก่ ระดับความรู้สึก (เข้ าใจและยอมรับกันมากขึ ้น รู้สึกดีร้ ูสึกพึงพอใจต่อคู่
สมรส และ รู้สกึ ดีที่มีคนรับฟั ง) ระดับพฤติกรรม (ใจเย็นขึ ้น และ เปิ ดใจพูดมากขึ ้น)
การสื่อสารด้ วยความเงียบ โดยเงียบเพื่อให้ อีกฝ่ ายอารมณ์เย็นลง เงียบเพื่อแยกกันให้ ใจเย็น
ก่อนแล้ วค่อยคุยเป็ นวิธีการที่ใช้ ลดสาเหตุของความขัดแย้ งได้ ครบทัง้ 3 สาเหตุของความขัดแย้ งในคู่
สมรสเจนเนอเรชั่นวาย ยกเว้ น การสื่ อสารด้ วยการไม่สื่อสารจึงถื อเป็ น วิธีการที่ไ ด้ ผลที่ช่วยบรรเทา
สถานการณ์ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นได้ รวมไฟถึง การสื่อสารด้ วยการฟั งที่สามารถใช้ สื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ งได้ ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ การสื่อสารด้ วยความเห็นต่างและการสื่อสารด้ วย
อารมณื เพราะการฟั งจะสามารถก่อให้ เกิดผลแห่งความเข้ าใจได้ นั่นเอง ผลการศึกษายังพบว่า การ
สื่อสารที่มีคนอื่นเข้ ามาเกี่ยวข้ อง หรื อ การสื่อสารผ่ านบุคคลที่สาม ที่คนรอบข้ างเข้ ามามีส่วนช่วยใน
การพูดไกล่เกลี่ยพูดให้ เข้ าใจกันเวลาเกิดความขัดแย้ ง ไม่ว่าจะเป็ นพ่อแม่หรื อเพื่อน ถือเป็ นวิธีการใน
การลดปั ญหาความขัดแย้ ง ที่มาจากสาเหตุ การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร การสื่อสารด้ วยความเห็น
ต่างระหว่างคู่สมรสทัง้ สองได้ ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้ จึงสอดคล้ องกับ การศึกษาของสตินเนทและคนอื่นๆ
(Stinnet; et al. 1984) พบว่าครอบครัวที่มีคณ
ุ ภาพจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มีการ
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ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มี เวลาสํ าหรับพูดคุยปรึ กษาหารื อกันอย่างสมํ่าเสมอ แม้ จะมีความขัดแย้ ง
เกิดขึ ้น ก็จะพูดคุยกัน ไม่ปกปิ ด ไม่เก็บไว้ ในใจ แต่พยายามร่วมกันรับรู้ความรู้ สึกของกันและกัน เป็ น
การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างกันในเรื่ องความรู้ สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวังหรื อความห่วงใยโดย
ใช้ คําพูด (Verbal Communication) ซึง่ มักมีเนื ้อหาที่ชดั เจน
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยจึงได้ นําแนวคิดของ Mead มาเป็ นแนวทางเพื่ออธิ บายรู ปแบบของการ
สื่อสารที่ลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ที่เกิดขึน้ ของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิตคู่ ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เห็นว่า
การใช้ ชีวิตคูข่ องสมรสจะเป็ นรูปแบบใด น่าจะเป็ นผลมาจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลกับสังคม
แนวคิดเรื่ องการรับรู้บทบาท (Role-taking) และแนวคิดเรื่ องตัวตน (Self) ของมี ้ด สามารถนํามาเป็ น
แนวทางเพื่ อศึกษาเหตุผล เนื่ องจากมนุษย์มี การปฏิสัม พันธ์ กับบุคคลอื่ นๆ ดังนัน้ การที่มนุษย์จ ะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดแล้ วนัน้ มนุษย์จําเป็ น ต้ องเรี ยนรู้ ความเป็ น ผู้อื่นเพื่อมองย้ อนกลับมาว่า
พฤติกรรมใดแสดงออกมาแล้ วเหมาะสมเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่นๆ ในสังคม นอกจากนี ้มนุษย์ได้
เรี ยนรู้ พฤติกรรมหรื อการแสดงออกของผู้อื่น โดยอาศัยการตีความหมายผ่านสัญลักษณ์ ซึ่งได้ แก่
ภาษา เพื่อตอบสนองต่อผู้นนได้
ั ้ อย่างเหมาะสม กล่าวคือ เมื่อเข้ าใจว่าคู่สมรสมีปัญหา ทังสามี
้ และ
ภรรยามีความพยายามที่จะสืบค้ นข้ อมูลจากผู้อื่น เข้ ารับการอบรมชีวิตคูท่ ี่เป็ นประโยชน์และน่าเชื่อถือ
เพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขในชีวิตคู่ของตนต่อไปสําหรับการศึกษาหัวข้ อการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาการ
สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายในเขตกรุงเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ในส่วนของ วิธีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในแต่ละวิธีนนั ้ พบว่ามีองค์ประกอบสําคัญ
ของการสื่อสาร ที่เป็ นไปตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด เค.เบอร์ โล (David K.Berlo) อย่าง
ครบถ้ วน อันได้ แก่ ผู้สง่ สาร สาร ช่องทาง และผู้รับสาร มีรายละเอียด ดังนี ้
ตาราง 16 แสดงวิธีการสื่อสารที่ลดความขัดแย้ ง จําแนกตามองค์ประกอบของการสื่อสาร S M C R
วิธีการ
สื่อสารที่
S
M
C
R
ลดความ
ขัดแย้ ง
การสื่อสาร คูส่ มรส
สื่อวัจนะ
คูส่ มรส
• พูดคุยกันด้ วยเหตุ
การใช้ วิธีพดู ผ่านการ
(ช) และ
และผล
ด้ วยคําพูด (ช) และ
(ญ)
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสอง
้
(ญ)
• การขอโทษ
เชิงบวก
ฝ่ าย
• การพูดง้ อขอคืนดี
• การถามความคิดเห็น สื่ออวัจนะ
ความรู้สกึ ของอีกฝ่ าย การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์

272
วิธีการ
สื่อสารที่
ลดความ
ขัดแย้ ง

S

M
• การเล่าเรื่ องพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันทุกวัน
• การบอกความรู้สึกดีๆ
ต่อกัน

C

R

ส่งข้ อความผ่านLine ด้ วย
โทรศัพท์มือถือ

• การพูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน
การสื่อสาร คูส่ มรส
ด้ วยการ
(ช) และ
กระทํา
(ญ)

• การยอมรับตัวตนของ
อีกฝ่ ายอย่างแท้ จริง
• การลงมือจัดการการ
ลงมือแก้ ไขปัญหาที่
เกิดขึ ้น

สื่ออวัจนะ
คูส่ มรส
การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี
(ช) และ
หน้ า ท่าทาง ผ่านการ
(ญ)
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสอง
้
ฝ่ าย

• การง้ อด้ วยการกระทํา
โดยทําให้ อีกฝ่ าย
อารมณ์ดี
• การใช้ ภาษากาย
การสื่อสาร คูส่ มรส
ด้ วยความ (ช) และ
เงียบ
(ญ)

• ท่าทางที่สื่อ
ความหมายว่าหยุด
การพูดจา
• การแยกกันไปอยู่คน
ละที่

การสื่อสาร คูส่ มรส
ด้ วยการฟั ง (ช) และ
(ญ)

• ท่าทางที่สื่อ
ความหมายว่าเงียบฟั ง
เช่น การพยักหน้ า การ
สบตา

สื่ออวัจนะ
คูส่ มรส
การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี
(ช) และ
หน้ า ท่าทาง ผ่านการ
(ญ)
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสอง
้
ฝ่ าย
สื่ออวัจนะ
คูส่ มรส
การใช้ วิธีแสดงออกด้ วยสี
(ช) และ
หน้ า ท่าทาง ผ่านการ
(ญ)
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสอง
้
ฝ่ าย
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วิธีการ
สื่อสารที่
S
ลดความ
ขัดแย้ ง
การสื่อสาร แม่ของคู่
ผ่ านบุคคล สมรส
ที่สาม
ฝ่ ายหญิง
, พ่อของ
คูส่ มรส
ฝ่ ายหญิง
, แม่ของ
คูส่ มรส
ฝ่ ายชาย,
พนักงาน
ในบริ ษัท
เพื่อน
และ ลูก

M

C

R

• พูดให้ คืนดีกนั

สื่อวัจนะ
คูส่ มรส
การใช้ วิธีพดู ผ่านการ
(ช) และ
• พูดให้ คําปรึกษา
เผชิญหน้ าของคูส่ มรสทังสอง
้
(ญ)
• พูดเล่นด้ วยให้ อารมณ์
ฝ่ าย
ดี
สื่อวัจนะ
การใช้ วิธีพดู ผ่านโทรศัพท์
ส่งข้ อความผ่านLineด้ วย
โทรศัพท์มือถือ

จากรู ปแบบการสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง ทัง้ 4 รู ปแบบ ผู้วิจัยสรุ ปประเด็น ดัง ตาราง
ต่อไปนี ้
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ตาราง 17 สรุปรูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง
รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ความขัดแย้ ง
ขัดแย้ ง
1. รู ป แบบการสื่ อ สารแบบ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก
พูดสร้ างรัก

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

ระดับความรู้
-

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
•เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
ค อ ง ชี วิ ต
กั น รุ น แ ร ง
•มีความสุขมากขึ ้น
สมรส
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

ระดับความรู้
-

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก

ระดับพฤติกรรม
• ใจเย็นขึ ้น

•เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

•เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
กันมากขึ ้น
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• การให้ อภั ย
กัน
•
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ความขัดแย้ ง
ขัดแย้ ง
2. รูปแบบการสื่อสารแบบทํา การสื่อสารด้ วยการกระทํา
เพื่อเรา

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
• รู้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

• รู้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
• ค ว า ม ถี่ ใ น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
การทะเลาะ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
กันน้ อยลง
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ความขัดแย้ ง
ขัดแย้ ง
3. รู ปแบบการสื่ อสารแบบ การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
เงียบจึงดี (รู ปแบบผสมผสาน
ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคล
ที่ ส ามและการสื่ อ สารด้ วย
ความเงียบ)

การสื่อสารด้ วยความเงียบ

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
• รู ้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู ้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส
• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

-

-

• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
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รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ

ระดับความรู้

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก

ระดับพฤติกรรม
มากขึ ้น
• ใจเย็นขึ ้น

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

-

• คืนดีกนั
• ไม่ ท ะเลาะ
กั น รุ น แ ร ง
มากขึ ้น
• ใจเย็นขึ ้น

4. รู ปแบบการสื่อสารแบบฟั ง การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
ด้ ว ยใจ (รู ป แบบผสมผสาน
ระหว่างการสื่อสารผ่านบุคคล
ที่สามและการสื่อสารด้ วยการ
ฟั ง)

การสื่อสารด้ วยการไม่สื่อสาร

• รู ้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

• รู ้ วิ ธี ก า ร •เข้ า ใจและยอมรั บ • คืนดีกนั
ประคับประ กันมากขึ ้น
ค อ ง ชี วิ ต •รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
สมรส
ต่อคูส่ มรส

279
รู ปแบบการสื่อสารที่ลด
ความขัดแย้ ง

วิธีการสื่อสารเพื่อลดความ
ขัดแย้ ง
การสื่อสารผ่านการฟั ง

ลดความขัดแย้ งที่มาจาก
สาเหตุ
การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ

ระดับความรู้
-

ผลที่เกิดขึน้
ระดับความรู้สึก ระดับพฤติกรรม
•เข้ า ใจและยอมรั บ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด
•.รู้สกึ ดีร้ ูสกึ พึงพอใจ
มากขึ ้น
ต่อคูส่ มรส

การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง

-

•เข้ า ใจและยอมรั บ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด
•.รู้สกึ ดีที่มีคนรับฟั ง
มากขึ ้น

การสื่อสารด้ วยอารมณ์

-

•เข้ า ใจและยอมรั บ • ใจเย็นขึ ้น
กันมากขึ ้น
• เ ปิ ด ใ จ พู ด
•รู้ สึกดีร้ ู สึกพึงพอใจ
มากขึ ้น
ต่อคูส่ มรส
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2. สรุ ปและอภิปรายผลการพัฒนา “หลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่
ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย”
จากผลการศึกษาทังหมด
้
ตังแต่
้ การพัฒนาร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิต
คูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย ที่นําผลจากวิจยั ช่วงที่1 และการทบทวนวรรณกรรม ผ่านการประเมิน
จากผู้ทรงคุณวุฒิ นําไปถ่ายทอดให้ กับคู่สมรสใหม่เจนเนอเรชัน่ วาย โดยการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
และผลจากการสะท้ อนการนําสิ่งที่อบรมไปปฏิบตั ิ ผู้วิจยั ได้ นําผลทังหมดมาปรั
้
บปรุ งร่ างหลักสูตรการ
สื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วาย จนได้ เป็ นหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลด
ความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชัน่ วายที่สมบูรณ์
โดยขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตรเป็ นไปตามแนวคิด กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์
อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Sayler, Alexander & Lewis. 1981) แนวคิดนี ้แสดงการพัฒนาหลักสูตรที่
เริ่ มจาก เมื่อได้ เป้าหมายและจุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ วก็จะตัดสินใจเลือกรู ปแบบของ
หลักสูตรที่ มี ความเหมาะสมกับเป้าหมายและจุดประสงค์ของผู้เ รี ยนและสัง คม นอกจากนี ย้ ัง ต้ อง
คํานึงถึงข้ อกําหนดต่างๆ ทางการเมืองและสังคมด้ วย เมื่อได้ หลักสูตรแล้ วจะต้ องมีการนําหลักสูตรไป
ใช้ ซึ่งจํ าเป็ นจะต้ องกล่าวถึงรู ปแบบของการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ครู ได้ เลือกใช้ วิธีการสอนและสื่อการสอนที่
เหมาะสม
ทังนี
้ ้ การฝึ กอบรมยังได้ เลือกใช้ วิธีการ ที่สําคัญของการฝึ กอบรมตามที่ วอลเลอร์ สเทน และ
เบอร์ สเทน (นิตยา เพ็ญศิรินภา. 2542; อ้ างอิงจาก Wallerstien; & Berstein. 1993) เทคนิคการ
ฝึ กอบรม ที่สําคัญ ได้ แก่ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษารายกรณี
การระดมสมอง และเกม
ส่วนขันตอนสุ
้
ดท้ ายเป็ นการประเมินผล ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ประเมินผลแนวทางเดียวกับการ
ประเมินผลของ แบรดี ้ (Brady. 1990) ที่ได้ กล่าวว่ารูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision model)
ได้ แก่ รู ปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision model) หรื อที่เรี ยกว่า CIPP MODEL โดยได้ นําวิธีการ
นี ้มาใช้ ในการประเมินผลหลักสูตรในครัง้ นี ้
3. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ผู้วิจยั ขอเสนอแนะจากงานวิจยั ใน 2 ส่วนคือ ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ข้ อเสนอแนะเพื่อการ
ปฏิบตั คิ รัง้ ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงวิจัย
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จากข้ อค้ นพบของงานวิจัยฉบับนี ้ ทําให้ ทราบสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ งที่มาจากการ
สื่ อสาร และวิธี การลดความขัดแย้ ง ที่ สํ าคัญ ดัง นัน้ จึงควรทํ าการวิจัยในวิ ธี การวิ จัยต่างๆ เพิ่ ม เติม
เพื่อให้ ได้ ผลที่มีประสิทธิภาพ และในกลุม่ ตัวอย่างอื่น เช่น
1. ทําการวิจยั ระยะยาว (longitudinal) แบบ latent growth curve เพื่อดูความยัง่ ยืน
ของการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรส
2. ทําการวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบระหว่างรู ปแบบการสื่อสารที่ส่งผลต่อการลดลงของ
ความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสเจนเนอเรชันวาย
3. ทําการวิจยั ในคูส่ มรสที่เป็ นกลุ่ม Generation อื่น ที่มีพฤติกรรมเฉพาะและกําลังจะ
มีเพิ่มขึ ้นในอนาคต เช่น Generation Z
4. ทํ าวิจัยในกลุ่มตัวอย่างอื่น ซึ่งเป็ นคู่สมรสที่ Generation ต่างกัน เพื่อทําความ
เข้ าใจรูปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในแบบอื่นๆ
3.2 ขัอเสนอแนะในทางปฏิบัติ
จากข้ อค้ นพบของงานวิจยั ฉบับนี ้ ทําให้ ทราบสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ งว่ามาจาก การ
สื่อสารด้ วยอารมณ์ การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง และการสื่อสารด้ วย
การไม่สื่อสารนัน้ และรู ปแบบของการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง ที่มาจากสาเหตุตา่ งๆ ทําให้ ผ้ วู ิจยั มี
ข้ อเสนอแนะในทางปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1. จากข้ อค้ นพบในเรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง “แบบทําเพื่อเรา” ที่พบว่าสิ่ง
สําคัญคือ การใช้ ภาษากาย และ การกระทํา เพื่อแสดงออกให้ เห็นว่า ยอมรับตัวตนของอีกฝ่ าย และ
การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างคู่สมรส ดังนันคู
้ ่สมรสจึงควรแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการแสดงออกทาง
กาย และ การกระทําเมื่อเกิดปั ญหาที่มีสาเหตุมาจากการสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงลบ การสื่อสารด้ วยการ
ไม่สื่อสาร การสื่อสารด้ วยความเห็นต่าง และการสื่อสารด้ วยอารมณ์ ก็นา่ จะทําให้ ความขัดแย้ งระหว่าง
คูส่ มรส ลดลงไปด้ วย
2.จากข้ อค้ นพบในเรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง “แบบพูดสร้ างรัก” ที่พบว่าสิ่ง
สําคัญคือ การใช้ คําพูดเชิงบวก เพื่อแสดงออกให้ อีกฝ่ ายเห็นว่า รับรู้ปัญหา เข้ าใจ และรู้เหตุผลที่ทําให้
เกิดความขัดแย้ ง ดังนันคู
้ ่สมรสจึงควรแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการใช้ คําพูดเชิงบวก เช่น พูดขอโทษ พูด
ชื่นชมอีกฝ่ าย พูดคุยด้ วยเหตุผลเมื่อเกิดปั ญหา โดยอาจแสดงการใช้ คําพูดเชิงบวกได้ หลายช่องทาง
เช่น Line What’s app Facebook การพูดคุยต่อหน้ า หรื อการพูดคุยผ่านโทรศัพท์
3.จากข้ อค้ นพบในเรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง “แบบฟั งด้ วยใจ” ที่พบว่าสิ่ง
สําคัญ คือ การผสมผสานวิธีการระหว่างการฟั ง และ การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เพื่อแสดงให้ อีกฝ่ าย
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รู้ สึกดีที่ค่สู มรสรับฟั งในปั ญหา ดังนันคู
้ ่สมรสจึงควรแสดงพฤติกรรมที่เป็ นการแสดงออกว่า ตังใจฟั
้ ง
ด้ วยการมองหน้ า สบตา พยักหน้ าคูส่ มรสในขณะที่อีกฝ่ ายเล่าถึงปั ญหา หรื อเรื่ องอื่นๆ รวมทังโต้
้ ตอบ
ในประเด็นที่สําคัญเพื่อให้ คสู่ มรสเห็นว่า สนใจและจับประเด็นได้ รวมทังการฟั
้
งผ่านบุคคลที่สามที่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคนในครอบครัว ที่ได้ รับรู้ปัญหาและเข้ ามาร่วมในการลดความขัดแย้ งในครัง้ นี ้
4.จากข้ อค้ นพบในเรื่ อง รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ ง “แบบเงียบจึงดี” ที่พบว่าสิ่ง
สําคัญ คือการผสมผสารวิธีการระหว่าง การเงียบ และ การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม เพื่อแสดงให้ อีก
ฝ่ าย
5.ผู้ที่ทํางานในด้ านการให้ คําปรึ กษากับคู่สมรส สามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากข้ อค้ นพบในเรื่ อง
รู ปแบบการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคูข่ องคูส่ มรสทัง้ 4 รูปแบบ ที่ในแต่ละรูปแบบได้ อธิบาย
ถึงสาเหตุของความขัดแย้ ง วิธีการสื่อสารเพื่อลดความแย้ ง และผลที่เกิดขึ ้นในแต่ละระดับ ไปใช้ ในการ
ให้ คําแนะนํา เป็ นทางเลือกในการปฏิบตั เิ พื่อให้ คสู่ มรสเลือกใช้ เพื่อลดความขัดแย้ งให้ เหมาะสมได้
6.ผู้ที่ กําลัง จะเริ่ ม ต้ นการใช้ ชี วิตคู่ สามารถนํ าวิ ธี การสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง เช่น การ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การสื่ อสารด้ วยการกระทํา การสื่อสารด้ วยการฟั ง การสื่อสารผ่านความ
เงียบ ไปใช้ ในการลดความขัดแย้ งที่มาจากสาเหตุที่ทําให้ เกิดความขัดแย้ งแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมได้
7.เจ้ าหน้ าที่ ที่ทํางานเกี่ยวข้ องในเรื่ อง การฝึ กอบรมให้ กับคู่สมรส สามารถเลือกกิจกรรมจาก
หลักสูตรการสื่ อสารเพื่ อลดความขัดแย้ ง ไปใช้ ใ นการฝึ กทักษะการสื่อสารที่สําคัญ เช่น ทักษะการ
สื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ทักษะการฟั งอย่างตังใจ
้ และทักษะการสื่อสารด้ วยการกระทํา ให้ กบั คูส่ มรส
หรื อ ผู้ที่กําลังจะเริ่ มต้ นการใช้ ชีวิตคูไ่ ด้
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แบบประเมินความขัดแย้ งในครอบครั ว
ข้ อคําถาม
1. ครอบครัวของฉันใช้ คําพูดต่อว่ากันรุนแรง
2. ครอบครัวของฉันแสดงอารมณ์โกรธต่อกันอย่างรุนแรง
3. สมาชิกในครอบครัวของฉันแย่งกันใช้ สิ่งของต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี
4. สมาชิกในครอบครัวของฉันแย่งกันใช้ พื ้นที่ตา่ งๆ ภายในบ้ าน เช่น ห้ องนํ ้า
ห้ องนัง่ เล่น
5. ผู้ใหญ่กบั เด็กในครอบครัวของฉันมีการโต้ เถียงกัน
6. สมาชิกในครอบครัวของฉันมีการลงไม้ ลงมือกัน เช่น ผลัก ตี เตะ ตบ ต่อย เมื่อเกิด
การทะเลาะกัน
7. สมาชิกในครอบครัวไม่ให้ ความร่วมมือ ถ้ าให้ ทําในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากทํา
8. สมาชิกในครอบครัวมักแย่งกันใช้ อปุ กรณ์เครื่ องใช้ ในบ้ าน
9. เมื่อทะเลาะกัน สมาชิกในครอบครัวทําลายสิ่งของเครื่ องใช้ เช่น ขว้ างปา
10. ในครอบครัวของฉัน เมื่อมีการถกเถียงกันด้ วยเรื่ องเล็กน้ อย จะลุกลามบาน
ปลายกลายเป็ นเรื่ องใหญ่

หมายเหตุ คะแนน 0-3 = มีความขัดแย้ งระดับตํ่า
4-6 = มีความขัดแย้ งระดับปานกลาง
7-10 = มีความขัดแย้ งระดับสูง

มี

ไม่มี
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Core Categories
การสื่อสารด้ วยการกระทํา

Categories
ยอมรับตัวตนของอีกฝ่ าย

Code
- เป็ นตัวของตัวเอง
เต็มที่
- ยอมรับในการ

Quotation
“ เพราะว่าไม่เคยแสแสร้ ง ใส่กนั ตัง้ แต่วนั แรกไม่ เคยโกหก ไปไหน ไป
บอกไม่ให้ไปก็จะไป ต้องรับให้ได้ บอกตรงๆ”(Rose2)
“ เรื ่องมื อถือ เค้าเล่นเยอะ ตอนแรกโมโหตอนหลังมองไปรอบก็ไม่ใช่เรื ่อง

กระทําของอีกฝ่ าย แปลก ตอนนี ้คือกลายเป็ นไปชื ้อให้เค้าเลยบางอย่ างเราไม่ สามารถทํ า
- ทําความเข้ าใจอีก อะไรได้ก็ตอ้ งยอมรับให้ได้ไม่งนั้ คนทีท่ กุ ข์คือเรา”(Rose2)
ฝ่ ายมากขึ ้น

- รู้วิธีปฏิบตั ิตอ่ อีก
คน
- รักในสิ่งที่อีกคน
หนึง่ เป็ น
- รับข้ อเสียของอีก
คนได้
- ยอมรับและเข้ าใจ

“ แล้วเราก็เลือกทีจ่ ะอยู่กบั เค้าโดยที ่เราแบบไม่ต้องสบายมากก็ได้ แต่เรา
ก็แค่อยากอยู่กบั เค้าอะไรประมาณเนี ๊ยะ ใช่ ก็ เลยแบบ ก็ เลยแล้วRose1
คงไม่เหมื อนคนอืน่ ด้วยมัง๊ “(Rose1)
“ Rose1ก็เลยมามองว่าแบบไม่ ต้องการคนที ่แบบ เหมื อนให้ความหวัง
เราอ่ะ คื อเราไม่ เอา เพราะว่าแบบ เหมื อนกับว่าแบบ มันเหมื อนกับว่า
บางวันมันอาจจะเปลี ่ยนไปก็ได้ แต่คือแบบขอแบบเป็ นอย่างเงี ๊ยะ คื อแย่
อย่างเงี ๊ยะ (หัวเราะ) ก็ คือให้แย่ทุกวัน เรารู้ สึกว่า เห้ย มันแบบมันใช่ อ่ะ
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Core Categories

Categories

Code

Quotation

บทบาทหน้ าที่การ คื อแบบมันไม่สามารถเปลีย่ นแปลงให้แบบไปดี กว่านี ้ หรื อแบบมันแย่กว่า
งานของอีกฝ่ าย

นี ้ คือแบบเรามี ทงั้ วันที ่แย่และวัยที ่ดีในวันเดี ยวกันมากกว่า เช่นแบบตอน
เช้าด่ากัน ตอนเย็นกลับขึ้นไป เค้าก็แบบดี กนั ละคื อแบบลื มเรื ่องตอนเช้า“
(Rose1)
“ เค้าจะเป็ นคนทีแ่ บบ เหมื อนตืน่ มาตอนเช้าแล้วแบบหงุดหงิ ดหรื ออะไรก็
แล้วแต่ เพราะว่าเค้าคื อต้องแบบคุมหลายอย่าง แล้วอยู่กบั ลูกน้องผู้ชาย
แล้วแบบมันก็จะมี เรื ่ องแบบที ่แบบ control ไม่ได้ แล้วเราเป็ นสิ่ งเดี ยวที ่
เค้า control ได้ เหมื อนเป็ นแบบที ่ระบายอารมณ์ อ่ะ นึกป่ ะ เค้าพูดอะไร
มาเราก็ตอ้ งรับไว้ “(Rose1)
“ งานเค้ามันไม่ใช่การทํางานที ่แบบใส่สูทผูกไทด์แบบสามารถคุยกันด้วย
ภาษาดอกไม้หรื อเงี ๊ยะ คื อมันไม่ใช่ เพราะเค้าจะเป็ นแบบ เพราะคนสอน
คนที ่แบบไม่ค่อยได้มีการศึกษาสูงมาก เค้าก็จะต้องเป็ นอี กแบบนึงอะไร
อย่างเนี ๊ยะ แต่พอเค้าใช้ energy เค้าหมดปุ๊ บอ่ะ at the end of the day
คื อเค้าแบบ คื อแบบ ยังไงอ่ะ release ปล่ อยทุกอย่าง แล้วก็ แบบว่ า
happy ขึ้ นไปหาลูก คื อแบบมี แต่ความรู้ สึกดี ๆ ซึ่ งจะเกิ ดขึ้ นตอนหัวคํ่ า
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Core Categories

Categories

Code

Quotation
มันจะไม่เหมื อนบ้านอืน่ ที ่มนั แบบตื ่นเช้ามาอารมณ์ ดี ออกไปเจอ energy
ข้างนอกแย่ๆ แล้วแบบพอกลับมาปุ๊ บ ก็จะเป็ นแบบเครี ยดตอนก่อนนอน
ใส่ กั น หรื ออะไรอย่ า งเนี ๊ ย ะ คื อ ของRose1จะเป็ นแบบตรงกั น ข้ า ม
“(Rose1)
“ อารมณ์ มากกว่า คื อต้องจัดการกับอารมณ์ ตวั เองให้ได้ คื อในเมื ่อเรารู้
แล้วว่านิ สยั เค้าเป็ นอย่างนี ้ เราไม่สามารถเปลี ่ยนแปลงอะไรในตัวเค้าได้
เพราะเค้าเป็ น เค้า เค้าไม่ สามารถเปลี ่ยนได้แล้ว คื อเราเป็ นคนเดี ยวที ่
สามารถควบคุมตรงนี ไ้ ด้“(Rose1)

การสื่อสารด้ วยการกระทํา

ลงมือจัดการปัญหาที่
เกิดขึ ้น

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก ใช้ การพูดคุยกัน

- ยอมทําตามในสิ่ง
ที่อีกฝ่ ายต้ องการ
เพื่อหยุดการ
ทะเลาะ
- พูดกับอีกฝ่ าย
ตรงๆ
- พูดกับอีกคนก่อน
- คุยกันให้ จบทันที

“ แต่ แ บบพอเหมื อ นกับ เรากลับ มาเค้า ก็ จ ะแบบอาบนํ้ า แต่ ง ตัว อะไร
เรี ยบร้อย แล้วพาลูกอาบนํ้าอะไรอย่างเนี ๊ยะ คื อแบบไม่ได้ไป ก็คือสรุปว่า
แบบ ก็คือไม่ไป เพราะรู้ว่าเราหึง“(Rose1)
“เป็ นคนตรงๆ ทัง่ คู่ ส่วนใหญ่จะพูดเลย ว่าไม่ชอบแบบนี ้ ไม่ทําห้ามทําจบ
Rose1จะไม่โกรธ เวลาเราพูดตรง”(Rose2)
“ Rose1ง้อ เค้าจะเค้ามาคุยก่ อนเราจะเป็ นคนแข็ งมาก คื อเราอยู่คน
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Core Categories

Categories

Code
-

เมื่อเกิดปั ญหา
พูดคุยด้ วยเหตุผล
พูดให้ อีกฝ่ ายคิด
เล่าเรื่ องพูดคุยกัน
ทุกวัน
พูดความจริง
พูดอธิบายเหตุผล
ของตน

Quotation
เดี ยวออกมาอยู่คนเดี ยวตัง้ แต่13 ตอนนี ้อายุเยอะแล้วเปลี ่ยนไม่ ได้แล้ว
เวลาโมโหเราจะไม่ พูด แต่ น้องจะรู้ ว่าเราโกรธแล้วก็ จ ะเข้ ามาคุย เราก็
พร้อมหายอยู่แล้ว”(Rose2)
“ พูดด้วยเหตุผลอย่างเดี ยว ทําแบบนี ้ได้ไร ทําแบบนัน้ ได้ไร จริ งๆจะเป็ น
คนเงียบก่อนไม่พดู ถ้าไม่มีถามเราก่อนเราจะไม่พดู เลย Rose1จะเป็ นฝ่ าย
ช่างพูดช่างเจรจา มันก็ดี นะ เพราะถ้าเงี ยบหมด มันคงไม่ดี”(Rose2)
“ ส่วนใหญ่เค้าจะพูด ให้เหตุผลนู่นนี ้นนั้ คนเป็ นคนพูดเยอะอยู่แล้ว ก่อน
มี ลูกRose1จะเข้าหา โดยทํามาเนี ยนมานัง่ คุยกัน แต่หลังมี ลูกก็จะเอาลูก
มาล่อๆ เอามาเล่นอะไร”(Rose2)
“ Rose1เค้าจะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ลูกน้องนะ”(Rose2)
“ เพราะเราทํางานที ่เค้าทําไม่เป็ นเค้าก็เหมื อนกัน แค่เล่าสู่กนั ฟัง บอกวิ ธี
จัดการ อันควรปล่อยไม่ปล่อย เค้าฟังแต่ไม่ทํา พอไม่ทํา เราก็แล้วแต่เค้า
เราพูดไปในมุมของเราทํ าไม่ ทํา เรื ่ องของเค้าไม่ เกี ยวกับเรา มันคื องาน
ของเค้า ”(Rose2)
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Categories

Code

Quotation
“ เราคุยกันตัง้ แต่แรกว่ามี อะไรต้องคุยกันให้รู้เรื ่ อง ไม่ พูดแล้วไปแสดง
อาการอีกอย่างใช้ที่นี้ไม่ได้ แต่เค้าก็ไม่ทํา เค้าจะเป็ นคนที ่เปรี ้ยง มี อะไรก็
พูดเลย”(Rose2)
“ เพราะว่าไม่ เคยแสแสร้ ง ใส่กนั ตัง้ แต่วนั แรกไม่เคย โกหก ไปไหน ไป
บอกไม่ให้ไปก็จะไป ต้องรับให้ได้ บอกตรงๆ”(Rose2)
“ เราทะเลาะกันคื อพูดเลย อะไรที ่ไม่ใช่พูดเลย จัดการเลยเดี ๋ยวนี ้ไม่เอา
รอไม่เป็ น เห็นก็ตอ้ งจัดทันที ให้เสร็ จ ไม่ปล่อย”(Rose2)
“ ขณะเดี ยวกันบางเรื ่ องเราก็มีเหตุผลของเรา อะไรประมาณนี ้ เราก็จะ
พยายามอธิ บายให้เค้าเข้าใจในเหตุผลของเรา“(Rose1)
“ แต่ว่าในความคิ ดRose1อ่ะ Rose1มี ความคิ ดว่าแบบ ถึงแก่กว่าก็ไม่ได้
แปลว่าถูก นึ กออกป่ ะเรามี สิ ทธ์ ที่จ ะโต้แย้ง เรามี สิ ทธิ์ ที่จ ะแสดงความ
คิ ดเห็น แบบเต็มที ่ อะไรประมาณเนี ๊ยะ แล้วเค้าก็เป็ นอารมณ์ ว่าแบบ ไม่
เก็บมาไว้ในใจ คื อเหมื อนเค้าจะเป็ นอารมณ์ แบบแรงแล้วปล่อยออกมา“
(Rose1)
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“เวลาโมโหเราจะไม่ พูด แต่ น้องจะรู้ ว่าเราโกรธแล้วก็ จะเข้ามาคุย เราก็
พร้อมหายอยู่แล้ว”(Rose2)

การสื่อสารด้ วยการปลดปล่อย โต้ เถียงถึงปัญหา
อารมณ์

-

ทะเลาะกัน
เถียงกัน
ด่ากัน
ตะโกนใส่กนั
คุยกันด้ วยอารมณ์
เผชิญหน้ ากัน

“ พอเริ่ มมี เรื ่อง กํ าลัง เถี ยงกันอยู่ ต่างคนต่างใส่อารมณ์ ต่อกัน เราก็จะถี
ยงกันตรงนัน้ แล้วจบเลย เราจะใส่กนั ยับแล้วจบกันเลย ดี กนั แล้ว แล้วแต่
จังหวะ”(Rose2)
“ ถ้าเกิ ดเค้าแบบ ไม่รับเลยอย่างเนี ้ยะ บางที Rose1ก็แบบคื อพูดใส่ไป
แบบตรงๆเลย ว่าแบบถึงจะทะเลาะกันแรง ก็คือแรงเลย ไม่แคร์ “(Rose1)
“

คื อเหมื อนเค้าจะเป็ นอารมณ์ แบบแรงแล้วปล่ อยออกมา แล้วอี ก

ประมาณชั่วโมงนึงก็ จะเหมื อนเดิ ม คื อมันจะแบบ มันสามารถที ่จะแรง
มาก แล้วอยู่ดีๆก็จะแบบกลับมาเป็ นเหตุการณ์ ปกติ “(Rose1)
“ คือการด่านัน่ แหละ (หัวเราะ) “(Rose1)
“ เพราะว่าแบบ มันเหมื อนกับว่าแบบถ้าเราทํ าอย่างนัน้ แล้วเราจะเกิ ด
ความรู้สึกหดหู่ แบบในใจ เราไม่สามารถทําได้ แล้วเราต้องยอมทะเลาะ
ในเรื ่องนี “้ (Rose1)

310

Core Categories

Categories

Code

Quotation
“ ห้ามไปข่มความรู้สึก ว่าแบบ เหมื อนเราไม่อยากทะเลาะให้ลูกเห็นหรื อ
เราจะต้องหยาบคายมากๆต้องหน้าลูก แต่คือเราแค่เป็ นตัวของตัวเองพอ
เหมื อนคิ ดยังไงก็พดู ออกไปเลย“(Rose1)
“ คื อถ้าทะเลาะกันเบาๆ คื อสามารถที ่จ ะพูดได้เ ลยต่ อหน้าลู ก คื อเรา
สามารถที ่จะให้ลูกเห็น แต่ถ้าเกิ ดแบบเมื ่อไหร่ ที่เป็ นแรงปุ๊ บ คื อเราจะให้
ลูกแบบอยู่อีกห้องนึ งแล้วปิ ดประตูใส่แล้วแบบชุดใหญ่เลย คื อแบบใหญ่
มากๆเหมื อนสมัยเรายังเป็ นแฟนกัน“(Rose1)
“ คือถ้าเกิ ดเป็ นเรื ่องแบบ 0-4 เป็ นเรื ่องแบบไม่ถึง 5 นี ่คือเราทําให้ลูกเห็น
เป็ นเรื ่ องปกติ เลย เพราะถ้าวันนึ งถ้าเค้าแบบไม่ เคยเห็นเลยแล้วมาเห็ น
เดี ๋ยวเค้าจะตกใจว่ าแบบ เห้ย อะไรอย่ างเนี ๊ยะแต่ ถ้าเกิ ดมันเป็ นอะไรที ่
แบบข่ มอารมณ์ ตวั เองไม่อยู่แล้วอ่ะ คื อต้องเดิ นไปปิ ดประตูแล้วจะล็อค
ห้องแล้วจัดชุดใหญ่ ชุดใหญ่กนั อยู่ 2 คน (หัวเราะ) “(Rose1)

การสื่อสารด้ วยความเงียบ

แยกกันให้ ใจเย็นก่อนแล้ ว
ค่อยคุย

- รอให้ ใจเย็นลงก่อน “ โกรธกันไม่เคยอยู่กนั คนละที ่ ก็อยู่แบบนี ้ แต่แบบอย่าเพิ่ งคุยกัน ไปนัง่ ดู
ที วีไปทํ าอย่ างอื ่นก่ อน บ้านจะไม่ มีมาคุ จะมี แต่ใส่เลย ใส่ให้จบต้องจบ
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เลยนะ”(Rose2)

การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

บุคคลอื่นช่วยไกลเกลี่ย

- เข้ าหาคนรอบข้ าง
ของอีกฝ่ าย
- คนอื่นช่วยพูดให้ ดี
กัน
- พ่อและแม่ชว่ ยพูด
ให้ คืนดีกนั
- เชื่อฟั งคําสอนแม่
สามี
- ใช้ ลกู เป็ นกาวใจ

“ ถ้ า เกิ ด ง้ อ ไม่ ห นัก มากก็ จ ะแบบ เหมื อ นซื ้ อ ก๋ ว ยเตี ๋ ย วเจ้ า อร่ อ ย ให้
มอเตอร์ ไซค์ วิ่งมา แล้วก็เอามาให้ทุกคนเลยในอู่ คื อเหมื อนกับว่าทํ าให้
เค้ารู้ ว่าเราไม่ ได้แคร์ แค่ตวั เค้า คื อเราแบบแคร์ คนรอบๆข้างเค้า ซึ่ งแบบ
ทุกคนก็คือคนงานอะไรอย่างนี ้ดว้ ยนะ คือแบบทุกคนจริ งๆ“(Rose1)
“ แล้วเค้าก็ จะแบบ เหมื อนอารมณ์ ว่าใจแข็ ง อะไรประมาณนี ้ เหมื อน
แบบไม่โทรมาไม่อะไรไม่คยุ กัน แต่คนรอบข้างเค้าก็จะเป็ นคนแบบ ให้โทร
ไปหาRose1สิ ก๋ วยเตี ๋ยวอร่ อยมาก อะไรประมาณนี ้ เค้าก็จะต้องโทรมา
ท้ายทีส่ ดุ ประมาณเหมื อนใช้คนรอบข้างมากกว่า“(Rose1)
“ แล้วก็แบบทําอย่างที R่ ose1บอกอ่ะ ก็คือเหมื อนพยายามเข้าหาคนรอบ
ข้างอะไรไอย่ างเนี ๊ยะ เหมื อนให้เ ค้ารู้ ว่าRose1ยัง อยู่ในชี วิตเค้าตลอด
อย่างเงีย๊ ะ“(Rose1)
“ อี กครั้งก็คือจะทะเลาะกันแรง แล้วRose1ก็จะแบบไม่กลับมาแล้วจะไป
แล้วก็จะเป็ นอารมณ์ ว่าแบบพ่อก็จะมาหาที ่นี่ แล้วพ่อก็จะแบบดันเราขึ้ น
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ไปบนบ้าน“(Rose1)
“ แม่เค้าสอนดี มาก คื อเหมื อนแบบ เค้าบอกว่ าแบบเราไม่ ต้องอดทน
หรื อไม่ตอ้ งอะไรก็ได้ แต่ให้รู้ว่าทีน่ ีค่ ือบ้านของเราอะไรอย่างนี ้ แล้วเหมื อน
แบบลูกก็จะยังอยู่กบั เรา เหมื อนทุกคนก็จะยังอยู่กบั เรา ถ้าเกิ ดมี คนที ่คิด
จะไปให้เป็ นคนอื ่น ให้เป็ นเค้าอะไรอย่างนี ้ เหมื อนแม่ บอกว่าเรามี สิทธิ์ ที่
จะอยู่ลูก“(Rose1)
“ แม่ พี่เ ค้าจะไม่ ส อนแบบนัน้ เค้าจะสอนว่ าแบบเหมื อนแบบคนเรา
สามารถทะเลาะกันได้ แล้วคนเราก็สามารถที ่จะดี กนั ได้ในคนๆเดี ยวกัน
อะไรประมาณนี ้แล้วก็ทําให้ลูกเห็นไปเลยว่าแบบการทะเลาะกันเป็ นเรื ่อง
ปกติ เพราะว่ า คนเรามี ค วามคิ ด เห็ น ที ่แ ตกต่ า งกัน อะไรประมาณนี ้ “
(Rose1)
“ ห้ามไปข่มความรู้สึก ว่าแบบ เหมื อนเราไม่อยากทะเลาะให้ลูกเห็นหรื อ
เราจะต้องหยาบคายมากๆต้องหน้าลูก แต่คือเราแค่เป็ นตัวของตัวเองพอ
เหมื อ นคิ ด ยัง ไงก็ พู ด ออกไปเลย คื อ แม่ กับ ป๊ าเป็ นอย่ า งนั้น เหมื อ นกัน
เหมื อนก็ทะเลาะกันให้ลูกเห็นไปเลย ซักพักนึ งป๊ าก็ จะง้อแม่ แบบรักมาก
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หอม กอด จูบ อะไรอย่างนี ้ แม่ก็จะผลักๆ(หัวเราะ) แต่ก็จะดีกนั “(Rose1)
“ ส่วนใหญ่เค้าจะพูด ให้เหตุผลนู่นนี ้นนั้ คนเป็ นคนพูดเยอะอยู่แล้ว ก่อน
มี ลูกRose1จะเข้าหา โดยทํามาเนี ยนมานัง่ คุยกัน แต่หลังมี ลูกก็จะเอาลูก
มาล่อๆ เอามาเล่นอะไร สักพักก็ดีกนั ”(Rose2)

การสื่อสารด้ วยการกระทํา

เข้ าใจเรื่ องงานของอีกคน

- ไม่ก้าวก่ายเรื่ อง
งาน
- เคารพการ
ตัดสินใจเรื่ องงาน

“ เพราะเราทํางานที ่เค้าทําไม่เป็ นเค้าก็เหมื อนกัน แค่เล่าสู่กนั ฟัง บอกวิ ธี
จัดการ อันควรปล่อยไม่ปล่อย เค้าฟังแต่ไม่ทํา พอไม่ทํา เราก็แล้วแต่เค้า
เราพูดไปในมุมของเราทํ าไม่ ทํา เรื ่ องของเค้าไม่ เกี ยวกับเรา มันคื องาน
ของเค้า ”(Rose2)
“ จัดการครับไม่ จัดการอยู่ไม่ ได้ เรื ่ องงานเราก็ ช่วยสนับสนุนตัง้ แต่ ก่อน
แต่ ง งาน เค้ า จะทํ า อะไรเราก็ จ ะsupportจะเจ๊ งหรื อยั ง ไงก็ ต ามก็
โอเค”(Rose2)
“ เพราะเราทํางานที ่เค้าทําไม่เป็ นเค้าก็เหมื อนกัน แค่เล่าสู่กนั ฟัง บอกวิ ธี
จัดการ อันควรปล่อยไม่ปล่อย เค้าฟังแต่ไม่ทํา พอไม่ทํา เราก็แล้วแต่เค้า
เราพูดไปในมุมของเราทํ าไม่ ทํา เรื ่ องของเค้าไม่ เกี ยวกับเรา มันคื องาน
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ของเค้า ”(Rose2)

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก การยอม

- ฝ่ ายใดฝ่ ายนึงเป็ น “ แรกๆก็ คือยอมมาก เหมื อนยอมทุกอย่าง แล้วแบบเหมื อนRose2ก็จะ
คนยอม
เป็ นตัวของตัวเองมาก มากจนเหมื อนเค้าไม่แคร์ อะไรเราเลยอ่ะ“(Rose1)

การสื่อสารด้ วยการกระทํา

- ง้ อด้ วยการเอาใจ
ซื ้อของกินไปฝาก
- แสดงออกด้ วยการ
กระทํา
- แสดงออกด้ วยการ
กระทํา
- พาไปทําในสิ่งที่อีก
คนชอบ ใช้ เวลา
ด้ วยกัน

ทําให้ อีกฝ่ ายอารมณ์ดี

“ Rose1อ่ะง้อเค้าตลอด นี ่คือRose1ไม่แคร์ มากแล้ว แต่ก็คือง้อตลอด
(หัวเราะ) ก็คือง้อเค้าตลอดแบบไม่รู้เหมื อนกันว่าทําไม“(Rose1)
“

ถ้าเกิ ดง้อไม่ หนักมากก็ จ ะแบบ เหมื อนซื ้ อก๋ วยเตี ๋ยวเจ้ าอร่ อย ให้

มอเตอร์ ไซค์ วิ่งมา แล้วก็เอามาให้ทุกคนเลยในอู่ คื อเหมื อนกับว่าทํ าให้
เค้ารู้ว่าเราไม่ได้แคร์ แค่ตวั เค้า คือเราแบบแคร์ คนรอบๆข้างเค้า“(Rose1)
“ ครั้งล่าสุดก็เพิ่ งทะเลาะกัน ก็คือจะไม่คยุ กันเลย หน้าก็ไม่อยากจะมอง
หรื ออะไรแบบนี ้เลย แล้วRose1ก็บอกว่าRose1เจ็บคอแล้วนะ Rose1จะ
ป่ วยไม่ได้เพราะว่าแบบ เดี ๋ยวพี ่เลี ้ยงจะกลับบ้านแล้วจะไม่มีใครดูลูกคื อ
Rose1ก็พูดแค่นี้ จะไปหาหมอ เค้าก็จะแบบก็ขึ้นรถดิ (หัวเราะ) เดี ๋ยวพา
ไปหาหมออะไรประมาณนี ้ ซึ่ งเราก็คิดว่าแบบ เออเหมื อนไม่ต้องมาแบบ
เหมื อน เห้ย ดี กนั เถอะเธอ หรื ออะไรประมาณนี ้ แต่คือเป็ นอารมณ์ แบบ
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ก็แค่พาไปหาหมอ“(Rose1)
“ Rose1มาก็กลายเป็ นว่าแบบ เราใส่ใจเค้าในทุกๆเรื ่อง โดยที ่เราเองก็ไม่
รู้ตวั ว่าเนีย่ คื อเราใส่ใจเค้าอยู่นะ“(Rose1)
“ก็พาเราไปทํานัน่ นี พ่ าไปข้างนอก เป็ นวิ ธีการง้อของเค้าแบบนึงด้วย แล้ว
ก็ เ หมื อ นกั บ ว่ า เป็ น แบบวิ ธี ที ่ Rose1อยากรู้ ด้ ว ยว่ า เค้ า ยัง รั ก Rose1
เหมื อ นเดิ ม รึ เ ปล่ า แต่ เ ราจะไม่ มี ก ารถาม เอ๊ ย ยัง รั ก เหมื อ นเดิ ม ไหม
“(Rose1)

การสื่อสารด้ วยคําพูดเชิงบวก วิธีการพูดขอโทษ

- พูดขอโทษเมื่อผิด “ คื อ ขอโทษ ถ้าผิ ดจริ งก็พร้อมอยู่แล้ว เป็ นคนพูดขอโทษแต่สุดจริ งๆ ไม่
- เข้ าไปคุยก่อน
สุดจริ งๆไม่ขอโทษและต้องแน่ใจว่าตัวเองต้องผิ ด เราเย็นและนัง่ นึ กแล้ว
พยายามทําตัวเป็ น คิ ดว่า เราผิ ดเราจะขอโทษ”(Rose2)
ปกติ
“ Rose1ง้อ เค้าจะเค้ามาคุยก่ อนเราจะเป็ นคนแข็ งมาก คื อเราอยู่คน
เดี ยวออกมาอยู่คนเดี ยวตัง้ แต่13 ตอนนี ้อายุเยอะแล้วเปลี ่ยนไม่ ได้แล้ว
เวลาโมโหเราจะไม่ พูด แต่น้องจะรู้ ว่าเราโกรธแล้วก็จะเข้ามาคุย มาพูด
ด้วยก่อน เราก็พร้อมหายอยู่แล้ว”(Rose2)
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Quotation
“ พอกลับมาถึงบ้านก็จะต่างคนต่างนอน แต่พอตอนเช้าลูกออกไปแล้ว
อะไรอย่างนี ้ Rose1ก็ จะไปกอดเค้า คื อเหมื อนว่าแบบเหมื อนกวนตี นไป
เมื ่อวาน แต่ แ บบ เออ รักอยู่ อะไรอย่างนี ้นะ แต่ คือก็ จ ะไม่ พูดว่ ารักนะ
เพราะว่าเวลาพูดว่ารัก มันเหมื อนRose1เลิ กพูดไปตัง้ แต่แต่งงานแล้วอ่ะ
“(Rose1)
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
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แบบประเมินร่ างหลักสูตรการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ งในชีวิตคู่ของคู่สมรสใหม่
เจนเนอเรชั่นวาย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่…. ด้ าน…………….
ประเด็น
1. วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. ขอบเขต
3. คําสําคัญ
4. รูปแบบของหลักสูตร
5. กิจกรรม 1
6.1 แนวคิดที่สําคัญ
6.2 วัตถุประสงค์
6.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
6.3.1 ขันนํ
้ า
6.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
6.3.3 ขันสรุ
้ ป
6.3.4 ระยะเวลา
6.5 การประเมินผล
6. กิจกรรม 2
7.1 แนวคิดที่สําคัญ
7.2 วัตถุประสงค์
7.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
7.3.1 ขันนํ
้ า
7.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
7.3.3 ขันสรุ
้ ป
7.3.4 ระยะเวลา
7.5 การประเมินผล
7. กิจกรรม 3

ผลการประเมิน
เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
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ประเด็น
8.1 แนวคิดที่สําคัญ
8.2 วัตถุประสงค์
8.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
8.3.1 ขันนํ
้ า
8.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
8.3.3 ขันสรุ
้ ป
8.3.4 ระยะเวลา
8.5 การประเมินผล
8. กิจกรรม 4
9.1 แนวคิดที่สําคัญ
9.2 วัตถุประสงค์
9.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
9.3.1 ขันนํ
้ า
9.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
9.3.3 ขันสรุ
้ ป
9.3.4 ระยะเวลา
9.5 การประเมินผล
9.
กิจกรรม 5
9.1 แนวคิดที่สําคัญ
10.2 วัตถุประสงค์
10.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
10.3.1 ขันนํ
้ า
10.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
10.3.3 ขันสรุ
้ ป
10.3.4 ระยะเวลา
10.5 การประเมินผล
10. กิจกรรม 6
10.1 แนวคิดที่สําคัญ
11.2 วัตถุประสงค์

ผลการประเมิน
เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
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ประเด็น
11.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
11.3.1 ขันนํ
้ า
11.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
11.3.3 ขันสรุ
้ ป
11.3.4 ระยะเวลา
11.5 การประเมินผล
11. กิจกรรม 7
11.1 แนวคิดที่สําคัญ
12.2 วัตถุประสงค์
12.3 วิธีดําเนินกิจกรรม
12.3.1 ขันนํ
้ า
12.3.2 ขันดํ
้ าเนินการ
12.3.3 ขันสรุ
้ ป
12.3.4 ระยะเวลา
12.5 การประเมินผล

ผลการประเมิน
เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย
ข้ อเสนอแนะ

362

ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
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ประวัตยิ ่ อผู้วจิ ัย
ชื่อ ชื่อสกุล

วรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภา

วันเดือนปี เกิด

26 พฤศจิกายน 2527

สถานที่เกิด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สถานที่ทํางาน

บริ ษัท อินดิเพนเดนท์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ตเวิร์ค จํากัด

ที่อยูท่ ี่ทํางาน

88/8 ลาดพร้ าว 18 แยก 12 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กทม. 10900

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2550

ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาสารนิเทศศึกษา และ
สาขาศิลปการละคร จาก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2553

ปริ ญญาโท MA Brand Management
จาก Instituto Marangoni. London, UK

พ.ศ. 2560

ปริ ญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์
จาก สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

