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ความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร1

บทคัดย่อ
งานวจิยัน้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวติ และเพือ่ท�านาย

การเรยีนรู้ตลอดชีวติของนักเรียนเตรียมทหารจากความผกูพนัต่อครอบครัว กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ช้ัน 

ปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวนทั้งสิ้น 1,151 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบการชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน งานวิจัยนี้ 

ใช้การหาค่าสหสัมพันธ์ และการถดถอยพหุคูณเป็นสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยสรุปว่า ความผูกพันต่อครอบครัว

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความผูกพันต่อครอบครัว ประกอบด้วย ด้าน

สายสัมพันธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ด้านพื้นที่

ส่วนบุคคล ด้านความเป็นเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความสนใจ และด้านการพักผ่อนหย่อนใจ สามารถ

ร่วมกันท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ร้อยละ 21.0 ผลการวิจัยในกลุ่มรวม พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัวด้านความสนใจ 

เป็นตัวแปรท�านายอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ และด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ : ความผูกพันต่อครอบครัว, การเรียนรู้ตลอดชีวิต, นักเรียนเตรียมทหาร

1บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความผูกพันต่อครอบครัวของนักเรียนเตรียมทหาร ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
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Family Cohesion and Lifelong Learning of Pre-cadet

Abstract

The purpose of this research examines correlation between family cohesion and lifelong learning and 

pinpointing the important predictors in term of family cohesion, as well as their predictive percentage, of lifelong 

learning. The sampling consists of 1,151 pre-cadets from Year 1 to Year 3 in the second semester of academic 

year 2014. The two-step stratified sampling was used. Descriptive statistics, pearson’s product moment correlation 

coefficient, and multiple regression were used to analyze the data. Results of the research found that the positively 

correlation between family cohesion and lifelong learning is statistically significant at .01. Family cohesion comprises 

nine indicators : emotional bonding, boundaries, coalitions, time, space, friends, decision-making, interests, and 

recreation. All family cohesions were the co-variance explanation of the lifelong learning at 21.0 percent. Result of 

to total sample indicated that family cohesion in dimension of interest was the first important predictor of lifelong 

learning, followed by emotional bonding, and coalitions. 
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บทน�า 
ครอบครัวมีความส�าคัญที่จะท�าให้บุคคลมีพัฒนาการ

ทุกด้านเป็นไปอย่างปกติและมีพัฒนาการตามวัย เชลเฮเวท  

และคณะ (Shalhevet, et al., 2009, p.67-75) อธิบายว่า 

บุคคลที่อยู ่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน หากมีรากฐานทางครอบครัว

ที่เข้มแข็งจะช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ดีตลอด

ทั้งชีวิต แต่หากสัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่ดีหรือ

ครอบครัวมีปัญหา ซึ่งท�าให้รู้สึกว่าตนขาดความรักความ 

ผูกพันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ รวมทั้งจะเกิดความ 

ยุง่ยากในการปรับตัว และอาจท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือ

ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในช่วงเวลายากล�าบากของชีวิตไป

ได้ด้วยตนเอง แนวคิดทางจิตวิทยาที่อธิบายถึงความผูกพัน

ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล 

คือ แนวคิดเซอคัมเพลกซ์ (Circumplex Model of Marital 

and Family System) ของ ออลสันและคณะ (Olson, et.  

al., 1979) ซึ่งเขาได้พัฒนาทฤษฎีเซอคัมเพลกซ์ ข้ึนในปี 

ค.ศ. 1979 เพื่ออธิบายกระบวนการต่างๆ ที่ท�าให้ครอบครัว 

แข็งแรง (Healthy Families) แนวคิดนี้มีพื้นฐานกรอบแนวคิด

ที่พัฒนามาจากทฤษฎีระบบ (System Theory) เขาอธิบาย

ว่า การที่บุคคลจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขจ�าเป็นต้อง 

มีความรักความผูกพันที่มีรากฐานมาจากครอบครัว เขาจะ

อธิบายถึงความสัมพันธ์เก่ียวกับหน้าที่ของครอบครัว โดยที่

สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ

ตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารทางบวก สมาชิก 

มีความใกล้ชิดผูกพันกัน มีวิธีการรักษาสัมพันธภาพที่ดี มี

การใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ความผูกพันต่อครอบครัว 

จงึเป็นการทีส่มาชิกมกีารเหน็คณุค่า มคีวามเอือ้อาทร มคีวาม

ห่วงใยซึ่งกันและกัน การสนับสนุนกันระหว่างสมาชิกภายใน

ครอบครัว บรรยากาศในครอบครัวจงึเตม็ไปด้วยความอบอุน่ 

ออลสัน และ โครอล (Olson, & Gorall, 2003, p.556-

558) ก�าหนดให้ความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

(Family Cohesion) เป็นมิติที่ 1 ของแนวคิดเซอคัมเพลกซ์ 

ส�าหรับมติทิี ่2 และ 3 ได้แก่ ความยดืหยุน่ (Flexibility) ซึง่เป็น

ความสามารถในการปรับตัวของครอบครัว และการสื่อสาร

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว (Communication) ส�าหรับงาน

วิจัยฉบับน้ีผู้วิจัยสนใจศึกษาในมิติของความผูกพันระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากมงีานวจิยัก่อนหน้าน้ีทีแ่สดงถึง

ความส�าคัญของความผกูพนัภายในครอบครัว จากผลการวิจยั

พบว่าความผูกพันต่อครอบครัวมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

ความสามารถในการเรียนรู้และการแสดงพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

ของบุคคลโดยเฉพาะในวัยรุ่น ซึ่งงานวิจัยของ เชลเฮเวท  

และคณะ (Shalhevet, et al., 2009, p.67) พบว่า ความผกูพนั

ของวัยรุ่นกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว ได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย 

สามารถช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละช่วยลดปัญหาการปรับตัว

ของวัยรุ่นได้ มีผลการวิจัยในประเทศไทยที่พบว่าปัจจัยเชิง

สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัวส่งผลทางตรงต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ

สมาชิกในครอบครัว และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

สภาพแวดล้อมในครอบครัวกับการเรียนรู้ พบว่า ที่มีความ

สัมพันธ์ทางบวกสูงกับการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

(ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, 2552, น.64-65) ส�าหรับบทความวิจัย

ฉบับน้ีผู้วิจัยน�าบางส่วนของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์มาเผยแพร่ 

โดยน�าเสนอผลวิจัยเฉพาะความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง

ความผูกพันของสมาชิกครอบครัวด้านต่างๆ ตามแนวคิด 

เซอคัมเพลกซ์ของออลสัน กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ 

นักเรียนเตรียมทหาร โดยมข้ีอสงัเกตว่าจากวกิฤตการณ์หลายคร้ัง 

ของประเทศไทยที่ผ่านมา ทหารเป็นบุคคลส�าคัญที่ช่วย 

เข้ามาคลีค่ลายในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านพ้นไปได้ แน่นอนว่า

บคุคลทีต้่องปฏิบติัหน้าทีอ่นัทรงคณุค่าน้ีย่อมได้รับการพฒันา

และวางรากฐานมาจากครอบครัวและสถาบนัการศึกษา ดงัน้ัน

การทราบว่าความผูกพันต่อครอบครัวด้านใดที่ส่งผลต่อการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล จะเป็นข้อมูลส�าหรับผู้ปกครอง 

ครูอาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่สามารถน�าไปใช ้

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูร ตลอดจน 

การน�าไปก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการ

พัฒนาบุคลากรที่ส�าคัญของประเทศชาติต่อไป
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ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย 
ผลงานวิจยัน้ีท�าให้ทราบว่าความผกูพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวติมคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัหรือไม่ อย่างไร 

และทราบว่าความผูกพันต่อครอบครัวด้านใดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศส�าหรับ 

ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมที่จะ 

ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ เพิ่มความกลมเกลียวและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันให้มากขึ้น  

ดังน้ันกิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับ 

ผู้เรียนในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และระหว่างครูกับศิษย์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. เพื่อท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารจากความผูกพันต่อครอบครัว

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผูว้จัิยพฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัมาจากแนวคดิเซอคมัเพลกซ์ (Circumplex Model of Marital and Family System) 

ของออลสันและคณะ (Olson, et al., 1979) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่มีผลต่อ 

พฤติกรรมของบุคคล ออลสันพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเน่ืองเพื่อเช่ือมช่องว่างระหว่าง ทฤษฎี การวิจัย และน�าไปสู่การปฏิบัติ 

แนวคดิน้ีอธิบายถงึความสมัพนัธ์เกีย่วกบัหน้าทีข่องครอบครัว ส�าหรับงานวจิยัฉบบัน้ีสนใจศกึษาในมติขิองความผกูพนัระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากมีงานวิจัยที่แสดงถึงความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของความผูกพันภายในครอบครัวกับความสามารถ

ในการเรียนรู้ (ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ, 2552) รวมถึงการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมของบุคคลโดยเฉพาะในวัยรุ่น (Shalhevet, 

et al. 2009 ; ชญานี จองลีพันธ์, 2557) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเกี่ยวข้องกันระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวกับการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ดังกรอบแนวคิดงานวิจัยต่อไปนี้
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สมมติฐานการวิจัย
1. ความผกูพนัต่อครอบครัว ประกอบด้วย สายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ ขอบเขตความสมัพนัธ์ ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว 

การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน พื้นที่ส่วนบุคคล ความเป็นเพื่อน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความสนใจ และการพักผ่อนหย่อนใจ 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ความผกูพนัต่อครอบครัว ประกอบด้วย สายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ ขอบเขตความสมัพนัธ์ ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว 

การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน พื้นที่ส่วนบุคคล ความเป็นเพื่อน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความสนใจ และการพักผ่อนหย่อนใจ 

สามารถท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารได้

วิธีการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่ำงและวิธีกำรสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ�านวนทั้งสิ้น 1,151 คน  

การออกแบบการสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 2 ขั้นตอน (2 Stages Stratified Random Sampling) และการได้มา

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ชั้นภูมิแรกเป็นชั้นปี ได้แก่ ปี 1 ปี 2 และปี 3 ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชัน้ภูมิย่อยให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน คือ ชัน้ภูมิละ 400 คน ชั้นภูมิที่สองเป็นเหล่าทัพ จ�านวน 4 เหล่าทัพ  

ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และต�ารวจ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 300 คน ลักษณะการแบ่งชั้นภูมิและ

จ�านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิมีดังนี้

จากกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนดไว้ทั้งหมด 1,200 คน เนื่องจากบทความวิจัยนี้เป็นการน�าเสนอผลการวิจัยบางส่วนจากงาน

วจิยัฉบบัสมบรูณ์ ผูวิ้จยัก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ขนาดเหมาะสมและเพยีงพอต่อการน�าไปใช้วเิคราะห์สถิตข้ัินสงู

ด้วยโปรแกรมลิสเรล ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่พอสมควร โดยทั่วไปอัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจ�านวน

พารามิเตอร์หรือตัวแปรควรเป็น 20 ถึง 40 หน่วยตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปร (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2538, น.46 อ้างอิงจาก Gold, 

1980, p.163) ดังนั้น 20 เท่าของตัวแปรสังเกตในงานวิจัย คือ 20 x 43 = 860 ในการวิจัยครั้งนี้ก�าหนดกลุ่มตัวอย่างไว้จ�านวน 

1,200 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาตรวัดที่ตอบค�าถามครบทุกข้อและสามารถน�ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ จ�านวน 1,151 คน คิด

เป็นร้อยละ 95.92 
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2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 

ความผูกพันต่อครอบครัว หมายถึง การเห็นคุณค่า 

การให้ความสนใจ ความห่วงใย ความใกล้ชิด การมคีวามรู้สกึ

ยดึเหน่ียวทางอารมณ์ และการสนับสนุนซึง่กนัและกนัระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว ความผูกพันต่อครอบครัว ประกอบด้วย 

9 ด้าน ได้แก่ ด้านสายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความ

สัมพันธ์ ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ด้านการใช้เวลา

อยูร่่วมกัน ด้านพืน้ทีส่่วนบคุคล ด้านความเป็นเพือ่น ด้านการ 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความสนใจ และด้านการ 

พกัผ่อนหย่อนใจ การวดัความผกูพนัต่อครอบครัวใช้มาตรวดั 

ทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนตามแนวคดิเซอคมัเพลกซ์ของออลสนัและคณะ  

(Olson, et. al., 1979) มาตรวัดมีลักษณะเป็นมาตรประเมิน

ค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “เป็นประจ�า” ถึง “ไม่เคยเลย” ผู้ที่ได้

คะแนนสูงกว่าแสดงว่ามีความผูกพันต่อครอบครัวมากกว่า 

ผู้ที่ได้คะแนนต�่ากว่า

การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจาก

การริเร่ิมและตั้งใจของผู ้เรียนเอง บุคคลจะวางแผนการ

แสวงหาความรู้ตามความต้องการ ความสนใจ ให้ตนเองมี 

การเปลีย่นแปลงทีด่ข้ึีน โดยพยายามพฒันา ปรับปรุง ความรู้  

ความสามารถของตนอย่างต่อเน่ือง และมีทักษะการเรียนรู้

ของตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิตวัดได้จากทักษะการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตของผูเ้รียน ตัวแปรน้ีวดัโดยใช้มาตรวดั “การเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต” ของ เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ 

(2550) มาตรวดัมลีกัษณะเป็นมาตรประเมนิค่า 6 ระดบั ตัง้แต่  

“เป็นประจ�า” ถงึ “ไม่เคยเลย” ผูท้ีไ่ด้คะแนนมากกว่าแสดงว่า 

มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสูงกว่าผู้ที่ได้คะแนนต�่ากว่า

3. เครื่องมือวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

(1) มาตรวัดความผกูพนัต่อครอบครัวทีผู่ว้จิยัสร้างข้ึนเองตาม

แนวคิดเซอคัมเพลกซ์ของออลสันและคณะ (Olson, et al., 

1979) จ�านวน 43 ข้อ ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่ ด้านสาย

สัมพันธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ ด้านความ

เป็นปึกแผ่นในครอบครัว ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ด้าน

พื้นที่ส่วนบุคคล ด้านความเป็นเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ ด้านความสนใจ และด้านการพักผ่อนหย่อนใจ 

(2) มาตรวัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ�านวน 36 ข้อ 

ผูว้จิยัน�ามาตรวดัไปทดลองใช้กบันักเรียนเตรียมทหาร 

จ�านวน 200 คน หาคุณภาพรายข้อของมาตรวัดความ 

ผูกพันต่อครอบครัวเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์ิ 

สหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item-Total 

Correlation) อยู่ระหว่าง 0.274 ถึง 0.738 มีค่าความเชื่อมั่น

ของมาตรวัดความผูกพันต่อครอบครัวทั้ง 9 ด้าน อยู่ระหว่าง 

0.683-0.806

4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ตดิต่อโรงเรียนเตรียมทหารในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในการวิจัย

 2. เตรียมมาตรวัด วางแผนด�าเนินการเก็บข้อมูล 

และผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง

 3. อธิบายให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการท�ามาตรวัด

 4. อธิบายวิธีตอบมาตรวัดให้นักเรียนเข้าใจก่อน

ลงมือท�าแบบสอบถาม

 5. คัดเลือกมาตรวัดฉบับที่มีค�าตอบสมบูรณ์ และ

น�ามาตรวัดมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ

5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัท�าการวเิคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั  

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานการวจิยัข้อที ่1 และท�าวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2
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ผลการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานเพื่อตอบค�าถามวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพัน

ต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน

การวิจัยข้อที่ 1 ดังตาราง 1

ตำรำง 1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผูกพันต่อครอบครัวและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. เพื่อท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารจากความผูกพันต่อครอบครัว ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้การ

ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) ทั้งชนดิโดยรวม (Enter) และเปน็ขัน้ (Stepwise) ผลการวจิยัพบว่า ความผูกพนั

ต่อครอบครัวทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ ด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว 

ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน ด้านพื้นที่ส่วนบุคคล ด้านความเป็นเพื่อน ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความสนใจ และ

ด้านการพกัผ่อนหย่อนใจ สามารถร่วมกนัท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวติของนักเรียนเตรียมทหารได้ร้อยละ 21.0 อย่างมนัียส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ส�าหรับผลการท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร โดยใช้ความผูกพันต่อครอบครัวทั้ง 9 ด้าน เมื่อ

จ�าแนกตามชั้นปีและเหล่าทัพ พบผลการวิจัยดังตาราง 2 
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ตำรำง 2 ผลกำรท�ำนำยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในกลุ่มตัวแปรย่อย เมื่อจ�ำแนกตำมชั้นปีและเหล่ำทัพ

หมำยเหตุ : ความผูกพันทางอารมณ์ทั้ง 9 ด้าน แทนด้วยตัวเลขต่อไปนี้

 1 = ด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ 2 = ด้านขอบเขตความสัมพันธ์ 3 = ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว

 4 = ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 5 = ด้านพื้นที่ส่วนบุคคล 6 = ด้านความเป็นเพื่อน

 7 = ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 8 = ด้านความสนใจ 9 = ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ

เมื่อแยกวิเคราะห์ตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ ช้ันปีและเหล่าทัพ พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัวที่เป็นตัวท�านายการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นล�าดับแรกในกลุ่มรวม และเป็นตัวท�านายเกือบทุกกลุ่มย่อย ได้แก่ ความผูกพันต่อครอบครัวด้าน

ความสนใจ ส�าหรับความผูกพันต่อครอบครัวที่เป็นตัวท�านายทั้งในกลุ่มรวม เข้ามาเป็นล�าดับแรกบางกลุ่มย่อย และพบว่าเป็น 

ตัวท�านายเกือบทุกกลุ่มย่อยในล�าดับรองลงมา คือ ความผูกพันต่อครอบครัวด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ และด้านความเป็น

ปึกแผ่นในครอบครัว ตามล�าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยอภิปรายผลจากข้อค้นพบของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

วตัถปุระสงค์กำรวจิยัที ่1 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความผกูพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชวีติ ผลการวจิยั 

พบว่า ความผกูพนัต่อครอบครัวและการเรียนรู้ตลอดชีวติมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นไป 

ตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1

ผลการวิจัยที่พบว่าความผูกพันต่อครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความผูกพัน

ต่อครอบครัว เป็นความห่วงใยความใกล้ชิดระหว่างสมาชิกครอบครัว การมีความรู้สึกยึดเหนี่ยวแนบแน่นทางอารมณ์ระหว่าง

กัน การให้ความสนใจ การเห็นคุณค่า และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน หากผู้ที่อยู่ในวัยเรียนมีรากฐานทางครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ก็จะช่วยให้สามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ดีตลอดทั้งชีวิต (Shalhevet, et al. 2009 : 67-75) สอดคล้องกับแนวคิดของ โกลด์เนอร์  

และโกลด์เนอร์ (Gouldner & Gouldner, 1963, p.52) อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวว่า บิดามารดา 

ที่ให้ความรัก ความสนใจ สร้างความอบอุ่นให้เกิดข้ึนในบ้านและเห็นความส�าคัญของลูก ผลที่ตามมา คือ ท�าให้ลูกเป็น 

คนที่ให้ความร่วมมือ มีอารมณ์มั่นคง ร่าเริง มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร เป็นมิตร ซื่อสัตย์ มีความมั่นใจในตนเองและ
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รับรู้ตนเองได้ตรงตามความเป็นจริง ผลการวิจัยน้ีเป็นไปใน

แนวทางเดียวกับผลการวิจัยของ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2552, 

น.64-65) ที่พบว่าปัจจัยเชิงสาเหตุด้านสภาพแวดล้อมใน

ครอบครัวส่งผลทางตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเฉพาะ

สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับสมาชิกในครอบครัว การที ่

ผูเ้รียนมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัสมาชิกในครอบครัวสงูจะส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นด้วย 

วัตถุประสงค์กำรวิจัยที่ 2 เพื่อท�านายการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารจากความผูกพันต่อครอบครัว 

ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันต่อครอบครัวทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสายสมัพนัธ์ทางอารมณ์ ด้านขอบเขตความสมัพนัธ์ ด้าน

ความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ด้านการใช้เวลาอยู่ร่วมกัน  

ด้านพืน้ทีส่่วนบคุคล ด้านความเป็นเพือ่น ด้านการมส่ีวนร่วม 

ในการตัดสินใจ ด้านความสนใจ และด้านการพักผ่อน 

หย่อนใจ สามารถร่วมกันท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

นักเรียนเตรียมทหารได้ร้อยละ 21.0 อย่างมนัียส�าคญัทางสถิติ

ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวิจยัข้อที ่2 เมือ่แยก 

วิเคราะห์ตามตัวแปรภูมิหลัง ได้แก่ ชั้นปีและเหล่าทัพ พบว่า  

ความผกูพนัต่อครอบครัวทีเ่ป็นตวัท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

ได้เป็นล�าดับแรกในกลุ่มรวม และเป็นตัวท�านายเกือบทุก 

กลุ่มย่อย ได้แก่ ความผูกพันต่อครอบครัวด้านความสนใจ 

ส�าหรับความผูกพันต่อครอบครัวที่เป็นตัวท�านายล�าดับรอง

ลงมาในกลุ่มรวม และเป็นตัวท�านายในหลายกลุ่มย่อย คือ 

ความผูกพันต่อครอบครัวด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ และ

ความผูกพันต่อครอบครัวด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว 

จากผลการวิจัยที่พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัว 

ที่เป็นตัวท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นล�าดับแรกใน 

กลุม่รวม และเป็นตัวท�านายเกือบทกุกลุม่ย่อย คอื ความผกูพนั 

ต่อครอบครัวด้านความสนใจ ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะความสนใจ  

เป็นการแสดงออกถงึความชอบและพอใจในเร่ืองต่างๆ ร่วมกนั  

เช่น การท�างานอดิเรกหรือการท�ากิจกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว (Olson, 2011, p.66)  

พิษณุ ลิมพะสูตร (2555, น.101-102) ท�าการวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยพบว่า การได้รับข้อมูล

ด้านความชอบหรือความพึงพอใจจากสมาชิกในครอบครัว 

เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความคิดและการตัดสินใจของ 

ผู้เรียน โดยเฉพาะทัศนคติต่อสถาบันการศึกษาเป็นปัจจัย

หน่ึงที่สามารถท�านายกับพฤติกรรมการเรียน ดังน้ัน การที่

นักเรียนเตรยีมทหารได้เข้าเรียนในสถาบนัการศกึษาทีต่นเอง

และครอบครัวสนใจก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความ 

กระตือรือร้น และเพยีรพยายามในการศกึษา เล่าเรียน ตลอดจน 

ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 

ด้วยดี (ชลดา ยอดอ่วม, 2552 ; ณัฐพล แย้มสะอาด, 2551)

ความผูกพันต่อครอบครัวที่เป็นตัวท�านายล�าดับรอง 

ลงมาในกลุม่รวม และเป็นตวัท�านายในหลายกลุม่ย่อย คอื ความ 

ผูกพันต่อครอบครัวด้านสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ และความ

ผูกพันต่อครอบครัวด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ผล

การวจิยัทีพ่บว่าความผกูพนัต่อครอบครัวด้านสายสมัพนัธ์ทาง

อารมณ์ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตน้ัน ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะ

สายสมัพันธ์ทางอารมณ์ เป็นพฤติกรรมทีส่มาชิกในครอบครัว

แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย ความชื่นชมยินดีต่อกัน 

ตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือกัน การให้ก�าลังใจกันและ

กนั ทัง้ในช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก หรือเม่ือสมาชิกประสบความ

ส�าเร็จ (Olson, 2011, p.64) ดังนั้น การที่สมาชิกในครอบครัว

แสดงความรัก ความอบอุ่น ให้ความเอาใจใส่ ให้ค�าปรึกษา 

ค�าแนะน�า ตลอดจนมีความใกล้ชิดกัน จะท�าให้เกิดความ

รู้สึกผูกพันระหว่างกัน บุคคลจะรู้สึกว่าตนเป็นที่รักและเป็น 

ทีต้่องการจะท�าให้เดก็มพีฒันาการทกุด้านเป็นไปอย่างเหมาะสม  

(ล�าเจียก ก�าธร, 2548, น.15) ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ 

ผลงานวิจัยของ พิษณุ ลิมพะสูตร (2555, น.100) ที่พบว่าการ

สนับสนุนของครอบครัวเป็นตัวท�านายพฤติกรรมการเรียน

ของผู้เรียน และในงานวิจัยของ ฉัฐวีณ์ สิทธิ์ศิรอรรถ (2552, 

น.63-64) ก็พบผลความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเชิง

สาเหตุด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัวกับการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง เนื่องจากผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุน หรือช่วยเหลือ 

จากสมาชิกในครอบครัวทางด้านอารมณ์ ข้อมูลข่าวสาร  
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ค�าแนะน�า เงนิ เวลา และวตัถสุิง่ของต่างๆ จะช่วยให้นักศกึษา 

มีสมาธิ หรือมีความเพียรพยามในการเรียนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการทัง้ของตนเองและความคาดหวงัของครอบครัว 

โดยมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการสนับสนุนของครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเรียน เช่น งานวิจัย

ของพระชลภัช คุณวีโร (2552) หรืองานวิจัยของพระอดิศักดิ์ 

ยางธิสาร (2551)

ส�าหรับผลการวิจัยที่พบว่าความผูกพันต่อครอบครัว

ด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวเป็นตัวท�านายการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตน้ัน ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะความเป็นปึกแผ่นใน

ครอบครัว เป็นการรวมก�าลังกันทั้งครอบครัวในการปฏิบัติ

ภารกิจต่างๆ ด้วยกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ

กลมเกลียวกันของสมาชิกในครอบครัว ไม่รู้สึกแบ่งแยกแตก

สามัคคี (Olson, 2011, p.64-80 ; Olson, & Gorall, 2003, 

p.556-558 ; Olson, 2000, p.144-167) ซึ่งความผูกพันต่อ

ครอบครัวด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวน้ัน ส่วนหน่ึงอาจ

เป็นไปได้ที่นักเรียนเตรียมทหารน�าความรู้ที่ได้รับการฝึกฝน

อบรมจากโรงเรียนไปใช้กับครอบครัวและในชีวิตประจ�าวัน 

เพราะสภาพแวดล้อมในครอบครัวก็มผีลต่อการเรียนรู้ระหว่าง

สมาชิกภายในครอบครัวด้วย (ฉัฐวีณ์ สิทธ์ิศิรอรรถ, 2552,  

น.64-65 ; ชญานี จองลีพันธ์, 2557, น.64-66) สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันต่อครอบครัวของช่ืนสุมล  

อกุฤษฏ์วริิยะ (2543, น.9) ทีพ่บว่า ประสบการณ์ของแต่ละคน 

ในระบบครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกอ่ืนๆ ภายใน

ครอบครัวทางกายภาพและจิตใจ ทั้งในสภาวะที่มีก�าลังใจ

หรือท้อถอย

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่า ความผูกพันต่อครอบครัว 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะ

ความผูกพันต่อครอบครัวด้านความสนใจ ด้านสายสัมพันธ์

ทางอารมณ์ และด้านความเป็นปึกแผ่นในครอบครัว ที่

สามารถท�านายการเรียนรู้ตลอดชีวติได้เป็นล�าดบัแรกๆ ดงัน้ัน

การทีบ่คุคลเข้าเรียนในสถาบนัเดยีวกนัหรือสาขาวชิาเดยีวกนั

กแ็สดงถงึการมคีวามสนใจร่วมกัน กจิกรรมระหว่างเรียนกจ็ะ

ได้ช่วยเพิ่มโอกาสให้บุคคลได้สร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์ 

และช่วยให้ผู้เรียนมีความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

ดงัน้ัน กจิกรรมต่างๆ ในสถาบนัการศกึษาทัง้ในห้องเรียนและ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสที่ด ี

ให้กบันักเรียนในการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างเพือ่น ระหว่าง

รุ่นพี่และรุ่นน้อง และระหว่างครูกับศิษย์ ดังนั้น โรงเรียนจึง

เป็นสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคคล เพราะ

โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และครูก็เปรียบเสมือน

พ่อแม่คนที่สอง ความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลนี้จะช่วย

สนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนรู ้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องเป็นก�าลังส�าคัญของ

ประเทศชาติสืบไป

จากผลการวิจัยข้างต้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับ

การท�าวิจัยครั้งต่อไป คือ (1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการเก็บ

ข้อมูลจากนักเรียนเตรียมทหารที่เรียนอยู่ในระดับช้ันปีที่ 1  

ปีที ่2 และ ปีที ่3 ซึง่เป็นคนละคนกนั จงึเป็น “การศกึษาภาค 

ตัดขวาง”(Cross Sectional Studies) ดังนั้น ความแตกต่าง 

ทีเ่กิดข้ึนระหว่างช้ันปี ไม่ว่าจะเพิม่ข้ึนหรือลดลงจงึไม่ใช่ข้อมูล

ที่มาจากผู้ตอบคนเดียวกัน การวิจัยคร้ังต่อไปอาจท�า “การ

ศกึษาระยะยาว” (Longitude Studies) โดยเกบ็ข้อมลูจากกลุม่

ตวัอย่างเดยีวในช่วงเวลาต่างๆ กนั เพือ่ทีจ่ะได้เหน็พฒันาการ 

หรือการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ที่ เกิดข้ึนตลอด 

ระยะเวลาที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหาร และ (2) การ 

ต่อยอดงานวจิยัเก่ียวกบัความผกูพนัต่อครอบครัวต่อๆ ไป อาจ 

ศึกษาวิจัยหลายๆ มิติพร้อมๆ กัน เพราะผลการวิจัยครั้งนี้ 

พบว่าความผกูพนัต่อครอบครัวในกลุม่ย่อย คอื ช้ันปี บางด้าน 

มีความแตกต่างกัน ดังนั้น การวิจัยคร้ังต่อไปอาจหาความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อครอบครัวและ/หรือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับตัวแปรอื่นและ/หรือในกลุ่มอื่นๆ 



สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 21

รายการอ้างอิง
ฉัฐวณ์ี สทิธิศ์ริอรรถ. (2552). รายงานการวจิัยเรือ่ง ปจัจยัเชงิเหตแุละผลของการเรยีนรูด้ว้ยการน�าตนเองของนสิิตมหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชลดา ยอดอ่วม. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 โรงเรียน 

 สันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิต 

 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ชญาน ีจองลพีนัธ์. (2557). ความผกูพนัต่อครอบครัวและการปรับตัวทางสงัคมของวยัรุ่น. สารนิพนธ์ กศ.ม. (จติวทิยาพฒันาการ).  

 กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ชื่นสุมล อุกฤษฏ์วิริยะ. (2543). อิทธิพลของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อวีดิทัศน์ประเภท 

 เอก็ซ์ของเยาวชนไทยทีอ่ยูใ่นสถานศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารศาสตรบณัฑติ (สือ่สารมวลชน) : มหาวทิยาลยั 

 ธรรมศาสตร์.

ณัฐพล แย้มสอาด. (2551). การศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การ 

 วิจัยและสถิติที่ใช้ในการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2538). ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (Lisrel) สถิติวิเคราะห์ส�าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ 

 พฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พษิณุ ลมิพะสตูร. (2555). พฤตกิรรมการตัง้ใจเรียนของนักศกึษาระดบัปริญญาตรีภาคพเิศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์.  

 สารนิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พระชลภชั คณุวโีร. (2552). ปัจจยัทีส่่งผลต่อวริิยะในการเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรียนธีรกานท์ บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง  

 จังหวัดล�าพูน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

พระอดศิกัดิ ์ยางธิสาร. (2551). ปัจจยัทีส่่งผลต่อนิสยัการเรียนของนักเรียนช่วงช้ันที ่4 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา  

 กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (จติวทิยาการศกึษา). กรุงเทพฯ : บณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ. 

เรวดี ทรงเที่ยง และ อนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2550). รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการน�าตนเองของ 

 นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ล�าเจียก ก�าธร. (2548). ความผูกพันในครอบครัว ความเชื่อที่ไร้เหตุผล และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและ 

 อบรมเด็กและเยาวชน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.



22 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Gouldner, A.W. & Gouldner, H. P. (1963). Modern Sociology. New York : Harcourt Brace and World.

Olson, D. (2011). FACES IV and the Circumplex Model : Validation study. Journal of Marital and Family Therapy.  

 37 (1) : 64-80.

Olson, D.H. & Gorall, D.M. (2003). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Nomal Family Processes (3).  

 New York : Guilford : 514-547.

Olson, D.H. (2000). Circumplex Model of Marital and Family Systems. Journal of Family Therapy, 22 : 144-167.

Olson, D.H., Russell, C.S. & Sprenkle, D.H. (1979). Circumplex Model : Systemic Assessment and Treatment of Families.  

 New York : Haworth Press.

Shalhevet, A., & et al. (2009). Grandparenting and Adolescent Adjustment in Two-Parent Biological, Lone-Parent,  

 and Step-Families. Journal of Family Psychology. 23(1) : 67-75.


