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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญา 2) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและ
ปจจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา 3) ศึกษาสาเหตุของการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญา 4) หาแนวทางอภิบาลคูสมรสใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพสังคม
ปจจุบัน กลุมตัวอยาง ไดแก คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี จํานวน 369 คน จําแนกเปนผูสมรส
จํานวน 301 คนและผูหยารางจํานวน 68 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะห
ขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว
แปรอิสระทุกตัวกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา โดยใชสถิติไคว-สแควร
ผลการวิจัยพบวา
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากรพบวา ระยะเวลาการสมรสและจํานวนบุตรมี
ความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
อายุเมื่อสมรสและความแตกตางของอายุคูสมรสไมมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสังคมวิทยาพบวา ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับ
การศึกษาและความแตกตางของรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอาชีพ ความแตกตางของอาชีพและรายไดตอเดือน
ไมมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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3. ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตวิทยาพบวา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสและการปรับตัว
ในชีวิตสมรสมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยศาสนาพบวา ความแตกตางในการนับถือศาสนาของคู
สมรส การอบรมกอนสมรส การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห การปฏิบัติศาสนกิจรวมกันและการ
อบรมหลังสมรสมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนการนับถือศาสนา ไมมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
5. เหตุ ผ ลของการรั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น สั ญ ญาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ การมี บุ ต ร
ดวยกันของคูสมรสจึงมีสิ่งผูกพัน รองลงมาคือ ไมมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธและการสมรสไดรับการ
ยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ
6. เหตุผลของการไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาที่พบมากที่สุดคือ การไมได
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน รองลงมา คือ การที่คูสมรสไมมีเวลาทําความคุนเคยกันกอนแตงงาน การ
สมรสไมไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ และสภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
ที่แตกตางกันจึงมีปญหาในการปรับตัว
คําสําคัญ : 1) การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา 2) การหยาราง 3) การอภิบาลคูสมรส
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Abstract
A Study of Concerning Factors on Keeping Faith of Spouses’s Promises of Ratchaburi
Diocese
Researchers : Rev. Fr Wuthichai Ongnawa
Rev. Fr Dr. Paiyong Maniraj
Ms. Tip – anong Rachaneeladdajit
A.d :
2008
The purposes of this research were to determinine 1)The factors concerning
about keeping faith of promises 2) The relation of populations, social science, psychological and
religions factors on keeping faith of promises 3) The cause of keepings faith of promises 3) The
spouses’s suitable way according to their needs and present community. The sample consisted of
369 spouses in Ratchaburi Diocese. They were composed of 301 spouses and 68 divorces. The
research instruments were Questionnaires. The statistics for data analyzing was frequencies ( f ),
percentage ( % ), mean ( x ), standard deviation ( S.D.) and the relation of each variance and
keeping faith of promises analysis by chi-square.
The research findings were as the follows.
1. The relation of population concerning their time marriage and children related to the
keeping faith of promises at the level. 05. But for the marriage age and the difference of spouses
age didn’t relate to it at the level. 05
2. The relation of social science concerning their educational level, the difference of
educational level and monthly income related to the keeping faith of promises at the level. 05 .But
for the occupations difference and monthly income didn’t relate to it at the level .05
3. The psychological relation concerning their marriage satisfaction and adjustment
related to the keeping faith of promises at the level.05

ง

4. The religious relation concerning their spouses’ religious difference, pre-marriage
training, weekly religious activities, co-operative religious activities and post – marriage training
related to the keeping faith of promises at the level.05
5. The most reasons for keeping faith of promises were the spouses’ obligatory child, no
sexual problem and cousins’ and friends’ agreeable respectively.
6. The most reasons for not keeping faith of promises were the co-operative religious
activity obstacles and the spouses were not familiar each other before getting married, the
relatives’ and friends’ disagreeable marriage and the culture, custom and different belief
respectively for an adjustment.
Keyword : 1) Keeping Faith of Spouses’ Promises 2) Divorce 3) Take care of spouses
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การสมรสตามคําสอนของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก ยืนยันการเคารพศักดิ์ศรีพื้นฐาน
ของมนุษย ในฐานะเปนภาพลักษณของพระเจา ดังในพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมที่วา “เราจะสราง
มนุษยขึ้นตามภาพลักษณของเรา ใหมีความคลายคลึงกับเรา” (ปฐก 1: 26) “เพราะฉะนั้น ชายจะละ
บิดามารดาของตน ไปผูกพันกับภรรยา และทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” (ปฐก 2: 24) ซึ่งพระเยซูเจา
ย้ําความสําคั ญของการสมรสในฐานะเปน “พันธสัญญา” ที่ผูก พันคู สมรสใหเ ป น หนึ่ง เดี ย วกัน
ภายใตพระพรที่พระเจาประทานให
สังฆมณฑลราชบุรี ตระหนักถึงภารกิจสําคัญในการอภิบาลคูสมรส ระหวางป 2007 –
2008 คณะสงฆ (บาทหลวง) ของสังฆมณฑล ไดรวมกันศึกษาการอภิบาลคูสมรสเปนพิเศษ และ
ติดตอศูนยวิจัย คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ไดชวยทําการวิจัยการอภิบาล
คูสมรสในเขตสังฆมณฑล ในหัวขอ “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํ า มั่ น สั ญ ญาของคู ส มรสในสั ง ฆมณฑลราชบุ รี ” ซึ่ ง ได รั บ การตอบรั บ ที่ จ ะดํ า เนิ น การให
จนแลวเสร็จ จึงขอขอบคุณศูนยวิจัยฯ มา ณ ที่นี้ดวย
ขอใหขอมูลจากงานวิจัยนี้ จะไดรับการนําไปสูภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานอภิบาลคูสมรส
ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของพระศาสนจักรตอไป
ขอพระอํานวยพร
บาทหลวงสิริพงษ จรัสศรี
อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
ฉ

“การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสใน
สังฆมณฑลราชบุรี” เปนการศึกษาวิจัยขอมูลพื้นฐานเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร
สังคมวิทยา จิตวิทยา ศาสนา อันนําสูเหตุผลของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ศึกษากรณีสังฆมณฑลราชบุรี
ขอขอบพระคุณศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม และสังฆมณฑล
ราชบุรี ที่อํานวยความสะดวก ใหคําแนะนําและสนับสนุนการทํางานวิจัยนี้
หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอผูเกี่ยวของใน
งานอภิบาลครอบครัว อันเปนสถาบันพื้นฐานของสังคมตอไป

คณะผูวจิ ัย
16 ธันวาคม 2551

ช

การทํางานวิจัยชิ้นนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมสนับสนุน
ชวยเหลือและใหคําแนะนําในการวิจัย ดังตอไปนี้
สั ง ฆมณฑลราชบุ รี โดย มุ ข นายก ยวง บอสโก ป ญ ญา กฤษเจริ ญ ที่ ใ ห น โยบายแก
สังฆมณฑลในการสงเสริมและใหความสําคัญตอการอภิบาลชีวิตครอบครัว รวมทั้งการอนุมัติทุน
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในงานวิจัย โดยผานทางการผานทางบาทหลวงสิริพงษ จรัสศรี
อุปสังฆราช บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย เหรัญญิก และอธิการโบสถตางๆ ที่อํานวยความ
สะดวกและติดตามในเรื่องแบบสอบถาม
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม โดยคณะกรรมการศูนยวิจัยฯ ที่
อนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อรับใชพระศาสนจักร
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ฒ

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สถาบั นครอบครั วเปนหนว ยยอยที่สุดของสังคม มีการรวมกลุมแบบปฐมภูมิ (Primary
group) ซึ่ ง เกิ ด มาเองโดยธรรมชาติ ต ามความจํ า เป น ของการดํ า รงอยู ประกอบด ว ยบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธในทางสายโลหิตและในทางสามีภรรยา ครอบครัวเปนจุดกําเนิดของการเลี้ยงดู หลอ
หลอมใหสมาชิกปฏิบัติหรือประพฤติตามรอยของวัฒนธรรม และมนุษยเราโดยทั่วไปเมื่อถึงวัยอัน
ควรแลวธรรมชาติก็มักเรียกรองใหสนใจเพื่อนตางเพศ เริ่มมีความคิดตองการจะมีคนรัก มีคูครอง
ปรียานุช รวิยะวงศ (2547 : 1) ไดกลาววาการดํารงชีวิตของครอบครัวจะตองผานความเจริญเปน
ขั้นๆ อยูในวัฎจักรตางๆ เริ่มจากชายและหญิงแตละคนมีทัศนคติ มีแนวคิดกอนที่จะตัดสินใจใชชีวิต
รวมกัน สามารถแบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะครอบครัวเบื้องตนเริ่มตั้งแตสามีภรรยา
แตงงานใหมยังไมมีบุตร ระหวางนี้ยังมีโอกาสปรับตัวใหเขาหากัน การปรับตัวที่ดีถือวาเปนรากฐาน
ที่สําคัญสําหรับการมีชีวิตครอบครัวในอนาคต ระยะที่ 2 ระยะการขยายตัวของครอบครัว เริ่มตั้งแต
ภรรยาตั้งครรภ คลอดบุตร เลี้ยงดูตลอดจนบุตรเขาสูวัยรุน และระยะสุดทายคือ เริ่มจากวัยรุนออก
นอกบานไปศึกษาตอหรือไปทํางาน จนกระทั่งบุตรแตละคนมีครอบครัวของตัวเองและพอแม
จะตองใชชีวิตตามลําพัง

2

การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาฯ

ความผูกพันรักใครในครอบครัวเปนรากฐานของความสุขแหงชีวิต มีความเปนปกแผนแหง
สังคมของประเทศ บานเมือง และของโลกชีวิตสังคมยอมตั้งตนมาจากครอบครัว ถาครอบครัว
แตกแยกหรือครอบครัวขาดความผูกพันรักใครตอกัน ชีวิตในสังคมจะแตกแยกประดุจเงาตามตัว
ชีวิตคูเปนความรักแทที่ตองทะนุถนอมเพื่อใหความเจริญเติบโตและพัฒนาชีวิต ครอบครัวที่เปนสุข
เปนหนาที่ของชายหญิงที่รักกันจะตองชวยสรางครอบครัวของตนไมปลอยใหความรักเปนไปตาม
ยถากรรม การเลือกคูสมรสมีความสําคัญมากสําหรับชีวิตครอบครัวในอนาคตเพราะคูสมรสที่เขาใจ
กันไดดีเทานั้นจะชวยใหคนทั้งสองสามารถครองชีวิตไปไดอยางมีความสุขและชีวิตคูจะมีความสุข
ไดตองอาศัยปจจัยหลายๆ อยาง ทั้งนี้เพราะการอยูดวยกันมีความใกลชิดกันทั้งรางกายและจิตใจยอม
มีผลกระทบในเรื่องของความไมเขาใจกัน เผชิญปญหานานัปการที่สะสมกันมาตลอดระยะของการ
ครองชีวิตคู ชีวิตสมรสเปนการเปลี่ยนชีวิตใหม มีภาระผูกพัน มีความรับผิดชอบมากขึ้น ตองพึ่งพา
ตนเองและจะตองเปนผูใหญขาดจากการปกครองของพอแม ถาเลือกคูผิดชีวิตสมรสจะไมมีความสุข
การเลือกคูสมรสมีความสําคัญมากสําหรับชีวิตครอบครัวในอนาคต เพราะคูสมรสที่ดีเขากันไดดี
เทานั้น จะชว ยใหคนทั้งสองสามารถครองชีวิตไปไดอยางมีความสุข อยางสร างสรรค จากการ
สอบถามคูสมรสหลายคูและคนหนุมสาวที่ยังไมมีครอบครัว พบวา การใชชีวิตคูใหมีความสุขและ
คาดหวังใหชีวิตสมรสสมบูรณ สวนมากจะเปนเรื่องของความเขาใจ ความรัก ความเอื้ออาทร ความ
เอาใจใสซึ่งกันและกัน การอดทน เสียสละ ใหอภัย และความซื่อสัตย สัมพันธภาพภายในครอบครัว
ในปจจุบันขาดความเขาใจ ขาดความรัก ความอบอุน จึงทําใหเกิดปญหาครอบครัวเพิ่มขึ้นซึ่งอาจ
นําไปสู ก ารหยาร าง เปนวิก ฤติ การณ ของชีวิตสมรสที่คูสมรสทุก คูพยายามจะหลีก เลี่ยง เพราะ
นอกจากจะเปนการทํารายจิตใจของทั้งสองฝายแลวยังมีผลกระทบยังบุคคลที่สามไมวาจะเปนลูกๆ
ญาติ พี่ น อ งและสั ง คมอี ก ด ว ย ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ ป น แก น แท ข องการสมรสตามแบบคริ ส ต
โรมันคาทอลิก คือ ความเปนหนึ่งเดียวกันนั้นจึงอาจไมใชประเด็นสําคัญในการอยูครองชีวิตคู
สําหรับคริสตชนคาทอลิกบางคน
ในอดีตการหยารางไมเปนที่ยอมรับของสังคมเพราะถือวาเปนเรื่องนาอับอายของสตรี และ
สตรีที่หยารางก็จะถูกติฉินนินทาจากสังคม แตปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น จิตใจและแนวความคิดของมนุษยก็เปลี่ยนแปลงไปดวย การหยารางจึงเกิด
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มากขึ้น โดยถือกันวาถาอยูดวยกันไมมีความสุขก็ไมจําเปนตองครองชีวิตคูรวมกันอีกตอไป ปจจุบัน
สังคมไทยผูช ายและผู ห ญิ งมี อัต ราการหยารางค อ นขางสูง มากโดยเฉพาะสั งคมเมื อง ทั้ งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากระบบสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ที่เห็นไดชัดคืออดีต ภรรยามักมีหนาที่เปนแมบาน
ดูแลความเรียบรอยของบานใหดีที่สุดก็เพียงพอแลว แตขณะนี้ผูหญิงจํานวนมากออกไปทํางานนอก
บานเพื่อชวยหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว จะพบวาหญิงไทยมีการศึกษาสูงกวาอดีต เปนเหตุใหตางฝาย
ตางมีความมั่นใจในตัวเอง มีทิฐิตอกันเพราะถือวาตนเองมีการศึกษา มีตําแหนงหนาที่การงานเปน
ของตนเองไมจําเปนตองรอรับความชวยเหลือของอีกฝายหนึ่ง เมื่อสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่จําตองพึ่งพิงในทางเศรษฐกิจมากขึ้น ความนึกคิด ความใฝฝน ความรับผิดชอบของแตละ
ฝายที่สูงขึ้นยอมกอใหเกิดความขัดแยงกัน ผลที่ตามมาทําใหคูสมรสมีแนวโนมของการหยาราง
สูงขึ้นตามลําดับไปดวย
ปจจุบั นการหยารางมี สถิติสูงขึ้นตามลําดับ (สวนการทะเบี ยนทั่วไป กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2550) แตอยางไรก็ตามการหยารางดังกลาวเปนการหยารางตามกฎหมายโดย
คูสมรสไดจดทะเบียนสมรส แตในความเปนจริงมีคูสมรสอีกเปนจํานวนมากที่ไมไดจดทะเบียน
สมรส โดยใชชีวิตในลักษณะการอยูกินนอกการสมรส คูสมรสดังกลาวเมื่อหยารางก็ไมจําเปนตอง
ไปจดทะเบียนหยาเพียงแตตกลงยินยอมแยกกันอยู ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การหยารางมีจํานวนสูง
มาก เมคโดเนล (McDonald, 1979 : 167) กลาววาการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานภาพการสมรส
ของบุคคล ยอมเปนไปตามบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในสังคมรวมถึงปจจัยความทันสมัย ไดแก
การศึกษา การมีประสบการณในชุมชนเมือง การใชสื่อสารมวลชน การที่สตรีมีสวนรวมในแรงงาน
นอกจากนั้นแลวอาจประกอบดวยปจจัยอื่นๆ อีก เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคม ระดับ
การศึกษา อายุเมื่อสมรส ความแตกตางดานอายุระหวางสามีกับภรรยา ระยะเวลาการสมรสหรือ
จํานวนปสมรสและจํานวนบุตร เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้อาจเปนสาเหตุของการหยารางได
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สําหรับความเชื่อของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก 1 สถาบันครอบครัวเปนสถาบัน
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเปนสถาบันที่พระเปนเจาทรงตั้งขึ้นดังปรากฏในหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 ขอ 27-28;
2 :18-24 “พระเจ า ทรงสร า งมนุ ษ ย ต ามภาพลั ก ษณ ข องพระองค พระองค ท รงสร า งเขาตาม
ภาพลักษณของพระเจา พระองคทรงสรางใหเปนชายและหญิง; พระยาหเวห พระเจาตรัสวา มนุษย
อยูเพียงคนเดียวนั้น ไมดีเลย เราจะสรางผูชวยที่เหมาะสมกับเขาให... เพราะฉะนั้น ชายจะละบิดา
มารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา” ความรักของคูสมรสจึงเปนความรักที่ซื่อสัตยตอกันจนตายจาก
กั น เป น พั น ธสั ญ ญามี เ ป า หมายเพื่ อ มอบตนทั้ ง ครบแก กั น และกั น เป น ความสั ม พั น ธภาพที่
พิเศษระหวางชายหนึ่งกับหญิงหนึ่งเทานั้น มีจุดประสงคเพื่อความดีของคูสมรส บุตรและการศึกษา
อบรมบุตร
การสมรสของคริสตชนคาทอลิกมีความมั่นคงพิเศษโดยเหตุผลของการเปนศีลศักดิ์สิทธิ์2
จึงไมอาจหยารางได อาจกลาวไดวาความสัมพันธตลอดชีวิตจากการสมรสไมมีใครหรืออํานาจใดจะ
มาแบงแยกเขาจากกันไดไมวาการสมรสที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์หรือการสมรสตามกฎธรรมชาติหรือการ
สมรสตามกฎหมาย การสมรสที่ เ ป น ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มี รู ป แบบมาจากความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
1

ศาสนาคริสต แบงออกไดสามกลุม/นิกายใหญ ไดแก โรมันคาทอลิก ออรโธดอกซและโปรแตสเตนต คําวา “คริสตชนคาทอลิก”
ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ผูนับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีพระสันตะปาปาเปนประมุข

2

คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacrament คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง
ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึง
การประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism)
ศีลกํ า ลัง (Confirmation) ศีลมหาสนิ ท (Communion) ศี ล อภัย บาป (Confession) ศี ลสมรส (Matrimony) ศี ลบวช (Order) และ
ศีลเจิมคนไข (Anointing of the Sick)
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระหรรษทานเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปนบุตรของพระ
เจา พิธีกําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาใน
ชีวิต ทําใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําให
ไดรับพระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว
และพิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
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พระคริสตเจากับพระศาสนจักร ดังนั้น ความสัมพันธที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไมมีคําวาแยกจากกันหรือหยาราง
ได ขอยกเวนบางประการจากพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์นี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ 1) การยกเลิกพันธะของ
การสมรสซึ่ ง หมายความว า เกิ ด การสมรสอย า งถู ก ต อ งจริ ง ต อ มายกเลิ ก เพราะเหตุ ผ ลไม มี
เพศสัมพันธอาศัยเอกสิทธิ์ของความเชื่อ 2) การประกาศวาการสมรสเปนโมฆะ หมายความวา
การสมรสไมถูกตองหรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาไมมีการสมรสนั่นเอง ขาดเงื่อนไขบางอยาง เชน มีขอ
ขัดขวางที่ยกเวนไมไดหรือไมไดรับการยกเวน ขาดความยินยอมสมัครใจของคูสมรส ขาดรูปแบบ
การสมรส อยางไรก็ตามเหตุผลการหยารางของคริสตชนในปจจุบันทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกัน
หรือนับถือศาสนาตางกันอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ขอที่กลาวมานี้นอยมาก
ปญหาการหยารางสรางความวิตกกังวลใหกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปน
อยางมาก ผลจากการหยารางของคูสมรสแตละคูทําใหเกิดปญหาสืบเนื่องอีกหลายประการ ปญหา
เหลานี้ไ ดสร างความท าทายให กั บพระศาสนจั กรเปน อยางยิ่ง โดยเฉพาะสํา หรับบาทหลวงใน
สังฆมณฑล3 ราชบุรีที่เปนกลุมที่เกี่ยวของกับการอภิบาลคูสมรสคริสตชนคาทอลิกโดยตรง จึงสนใจ
ที่จะศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในศีลสมรส ในประเด็นที่
เกี่ยวของกับเหตุผลและปจจัยที่สงผลใหการสมรสมีความมั่นคง ยืนนานไมมีคําวาแยกจากกันได
เรียกวาการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา นอกจากนี้ไดศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับเหตุผล
และปจจัยที่มีสวนใหการสมรสลมเหลว แยกจากกันไปซึ่งแสดงออกโดยการหยารางจากกัน
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในศีลสมรสของ
คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุ รีนี้ มุงศึ กษาปจ จัย ที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาในศีลสมรส รวมถึงศึกษาสาเหตุเพื่อจะไดนําผลที่ไดมาเปนแนวทางสําหรับผูอภิบาลในฐานะ
ที่ มี บ ทบาทในการอบรมคู ส มรสคาทอลิ ก ให เ กิ ด ความเข า ใจและตระหนั ก ว า ศี ล สมรสเป น
พันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ เปนหนึ่งเดียวและแยกจากกันมิได

3

สังมณฑลหมายถึงเขตปกครองคริสตชนที่มีมุขนายกเปนประมุข การแบงเขตสังฆมณฑล และการแตงตั้งประมุขแตละเขต
พระสันตะปาปาเปนผูแตงตั้ง.
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและ
ปจจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
4. เพื่อหาแนวทางอภิบาลคูสมรสใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพสังคมปจจุบัน

สมมุติฐานการวิจัย
ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและปจจัยศาสนามีความเกี่ยวของกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ไดแก ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและ
ปจ จัย ศาสนา รวมถึ งศึ ก ษาสาเหตุข องการรัก ษาความซื่อสั ตยแ ห ง คํามั่ น สั ญญาของคู สมรสใน
สังฆมณฑลราชบุรี

ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยนี้ไดรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญาซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีสังคมวิทยา
1.1 ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ (Structural functional theory)
มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่ออธิบายการทํางานประสานกันของสวน
ตางๆ ในรางกายของสิ่งมีชีวิต กลาวคือ รางกายประกอบดวยอวัยวะสําคัญตางๆ อวัยวะเหลานี้ก็ทํา
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หนาที่ของตนเองและมีการประสานงานกัน โครงสรางตางๆ ของสังคมก็เชนเดียวกันตางก็ทําหนาที่
ของมันและในขณะเดียวกันก็ทํางานประสานงานกันและดวยการทํางานดังกลาวจะทําใหสังคมอยู
รอดได กําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษาเรื่องอาชีพ
1.2 ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)
เป น ทฤษฎี ที่ มี รู ป แบบการพั ฒ นาแบบทั น สมั ย สามารถเห็ น ผลอย า งชั ด เจน
เนื่องจากความหรูหรา ความสะดวกสบายเปนแรงจูงใจสําคัญที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว 3 รูปแบบ
คือ 1) การเคลื่อนไหวทางกายภาพ 2) การเคลื่อนไหวทางจิต 3) การเคลื่อนไหวทางสังคมกําหนด
เปนตัวแปรที่ศึกษาเรื่องระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน
2. ทฤษฎีจิตวิทยา
2.1 ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)
การที่มนุษยจะเลือกหรือตัดสินใจกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ
โดยที่บุคคลนั้นจะตองมีความคาดหวัง แนวคิดนี้ใชพัฒนาคุณภาพชีวิตของคูสมรสกําหนดเปนตัว
แปรที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในชีวิตสมรส
2.2 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion theory)
การแพรกระจายเกิดจากการติดตอสื่อสารระหวางสังคมที่ตางวัฒนธรรมกัน มักจะ
เกิดการนําสิ่งใหมๆ จากภายนอกเขามาผสมผสานกับของที่มีอยูกอนแลวเปนของใหมที่ไมเคยมีมา
กอน ผูวิจัยมุงใชทฤษฎีนี้ดวยเหตุที่วัฒนธรรมเดิมของคูสมรสนั้นยอมแตกตางกันออกไป คูสมรส
จะตองเขาใจและรับรูวัฒนธรรมของแตละฝายเพื่อความมั่นคงในชีวิตสมรส กําหนดเปนตัวแปรที่
ศึกษาเรื่องการปรับตัวในชีวิตสมรส
3 หลักปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก
3.1 การอภิบาลกอนสมรส
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1063 (Canon law, 1983) คริสตชน
คาทอลิก และผูอภิบาลตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับคูบาวสาวในชวง 2-3
เดือนกอนที่จะเขาพิธีสมรส แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ชวงระยะยาว ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน
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ตองเตรียมใหเขาใจในเรื่องสําคัญคือความหมายของการสมรสแบบคริสตชน สิทธิและหนาที่ของ
คูสมรสและของบิดามารดา 2) ชวงระยะพิเศษ กระทําโดยอธิการโบสถ4 ใหคูบาวสาวทราบถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติและจุดหมายของการสมรส รูปแบบการสมรส ขอหามและขอขัดขวาง
ผลของการสมรส 3) ชวงระยะพิธีกรรม การเตรียมตัวทางดานพิธีกรรม ระหวางคุณพอเจาอาวาส
กับผูจะรับพิธีสมรสจึงตองปรึกษาหารือ เพื่อใหพิธีกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น และมีความหมาย
ประทับใจไปตลอดชีวิต ใหเปนรหัสธรรมความรักและความเปนหนึ่งเดียวของพระคริสตเจากับ
พระศาสนจักร 4) ชวงหลังการสมรส พระศาสนจักรถือเปนหนาที่จะตองอภิบาลคูสมรสตอเนื่อง
ใหเขาใจความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว คํามั่นสัญญาในโอกาสสมรส การปรับตัวและการ
ดูแลอบรมบุตร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่อง การอบรมกอนสมรสและการเพิ่มเติมความรูดาน
ศาสนา
3.2 การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา
พระศาสนจักรมีเจตนาชวยวิญญาณมนุษยเปนสําคัญจึงแนะนําใหรับศีลอภัยบาป
และศีลมหาสนิทเปนประจําเพื่อใหพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์บังเกิดผลอยางอุดมแกคูบาวสาว
ซึ่งจะตองดําเนินชีวิตครอบครัวอยางดีตลอดชีวิต ชีวิตใหมของเขาจะมั่งคงเปนหนึ่งเดียวเหมือน
พระคริสตเจาและกับพระศาสนจักร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห
และการปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น คู ส มรสในสั ง ฆมณฑลราชบุ รี กํ า หนดขนาดกลุ ม
ตั ว อย า งโดยใช สู ต รคํ า นวณ กรณีไ ม ท ราบจํ า นวนประชากร ทราบแต ว า มี จํา นวนมาก ใช สู ต ร
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 41) ดังนี้
n

4

=

หรือที่คริสตชนคาทอลิกเรียกวา “คุณพอเจาอาวาส”

p (1 − p ) z 2
e2
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ตัวแปรที่ศึกษา
ในการวิจัยครัง้ นี้ไดกําหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้คือ
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 ปจจัยประชากร ประกอบดวย อายุเมื่อสมรส ความแตกตางระหวางอายุคูสมรส
ระยะเวลาการสมรสและจํานวนบุตร
1.2 ปจจัยสังคมวิทยา ประกอบดวย ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับการศึกษา
อาชีพ ความแตกตางระหวางอาชีพ รายไดและความแตกตางของรายได
1.3 ปจ จัย จิ ตวิ ทยา ประกอบดว ย ความพึงพอใจในชีวิ ตสมรส การปรับตัว ในชีวิต
สมรสและเหตุผลของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
1.4 ปจจัยศาสนา ประกอบดวย การนับถือศาสนา ความแตกตางในการนับถือศาสนา
การอบรมดานศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจ
2. ตัวแปรตาม ไดแก การรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส

พื้นที่ที่ทําการวิจัย
การวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาปจ จั ย ส ง เสริ มการรั ก ษาความซื่ อสัตยแ หงคํ ามั่ น สัญญาของคูสมรสใน
สังฆมณฑลราชบุรี โดยสังฆมณฑลราชบุรีมีพื้ นที่ครอบคลุม 4 จังหวัดดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี
จัง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสงครามและจั งหวั ด เพชรบุ รี พื้ น ที่ บ ริห ารงาน คื อ โบสถจํ า นวน
35 แหง

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา (ผูสมรส) หมายถึง การสมัครใจอยูรวมกัน
เปนสามีภรรยาของคริสตชนชายหญิง ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองหรือเขาพิธีศีลสมรสตามกฎ
ของพระศาสนจักรโดยแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือแบบนับถือศาสนาตางกัน
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2. การไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา (ผูหยาราง) หมายถึง การสิ้นสุดสภาพชีวิต
ของคูสมรสคริสตชนทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน โดยจดทะเบียน
หยาที่ถูกตองตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม
ยกเวนกรณีที่สามีหรือภรรยาเสียชีวิต
3. อายุเมื่อสมรส หมายถึง อายุในขณะเริ่มตนแตงงานสําหรับการแตงงานครั้งปจจุบัน
โดยนับจํานวนปเต็มไมคิดเศษเดือน ถาเกิน 6 เดือนใหนับเพิ่มอีกเปน 1 ป ในการศึกษาครั้งนี้จําแนก
เปน 3 กลุม ดังนี้
3.1 อายุ 15-20 ป
3.2 อายุ 21-30 ป
3.3 อายุมากกวา 30 ป
4. ความแตกตางระหวางอายุของคูสมรส หมายถึง จํานวนปของอายุสามีและภรรยาที่
แตกตางกัน โดยนับจํานวนปเต็มไมคิดเศษเดือน ถาเกิน 6 เดือนใหนับเพิ่มอีกเปน 1 ป ในการศึกษา
ครั้งนี้จําแนกเปน 4 กลุม ดังนี้
4.1 ไมแตกตาง
4.2 แตกตาง 1-5 ป
4.3 แตกตาง 6-10 ป
4.4 มากกวา 10 ปขึ้นไป
5. จํานวนบุตร หมายถึง จํานวนบุตรที่เกิดกับคูสมรสปจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้จําแนก
เปน 3 กลุม ดังนี้
5.1 ไมมีบุตร
5.2 จํานวน 1-2 คน
5.3 มากกวา 3 คนขึ้นไป
6. ระยะเวลาการสมรส หมายถึง ระยะเวลาที่คูสมรสอยูดวยกันจนถึงวันหยารางโดยนับ
จํานวนปเต็มไมคิดเศษเดือน ถาเกิน 6 เดือนใหนับเพิ่มอีกเปน 1 ป ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 3
กลุม ดังนี้
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6.1 ระยะเวลา 1-5 ป
6.2 ระยะเวลา 6-10 ป
6.3 ระยะเวลา มากกวา 10 ป
7. อาชี พ หมายถึ ง ลั ก ษณะการทํ า งานที่ ไ ด ค า จ า งหรื อ ผลตอบแทนของผู ต อบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 6 กลุมดังนี้
7.1 ไมมีอาชีพ
7.2 เกษตรกรรม
7.3 พนักงานบริษทั / หางราน
7.4 คาขาย
7.5 รับจาง
7.6 รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
8. ความแตกตางของอาชีพ หมายถึง ความแตกตางของลักษณะการทํางานที่ไดคาจางหรือ
ผลตอบแทนระหวางสามีและภรรยา ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ มีความแตกตางและ
ไมมีความแตกตาง
9. รายได หมายถึ ง เงิ น ที่ ไ ด รั บ ต อ เดื อ นของผู ต อบแบบสอบถามในขณะตอบ
แบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 5 กลุม ดังนี้
9.1 ไมมีรายได
9.2 ต่ํากวา 5,000 บาท
9.3 5,000-10,000 บาท
9.4 10,001-15,000 บาท
9.5 มากกวา 15,000 บาท
10. ความแตกตางของรายได หมายถึง ความแตกตางของจํานวนเงินที่ไดรับตอเดือน
ระหวางสามีและภรรยา ในการศึกษาครั้งนี้
10.1 ไมแตกตาง
10.2 แตกตางกันต่ํากวา 5,000 บาท/เดือน
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10.3 แตกตางกัน 5,000-10,000 บาท/เดือน
10.4 แตกตางกัน 10,001-15,000 บาท/เดือน
10.5 แตกตางกันมากกวา 15,000 บาท/เดือน
11. ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามในขณะตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 4 กลุม ดังนี้
11.1 ประถมศึกษา
11.2 มัธยมศึกษา / ปวช.-ปวส.
11.3 ปริญญาตรี
11.4 สูงกวาปริญญาตรี
12. ความแตกตางของระดับการศึกษา หมายถึง ความแตกตางของวุฒิสูงสุดของคูสมรส
ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุมคือ มีความแตกตางและไมมีความแตกตาง
13. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจของสามีหรือภรรยาที่มีตอ
สถานการณในชีวิตสมรสของตัวเองในแงตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและศาสนา ใน
การศึกษาครั้งนี้วัดความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่สรางขึ้นซึ่งจําแนกความพึงพอใจออกเปน 4
กลุม ดังนี้ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอยและไมพึงพอใจในชีวิตสมรส
14. การปรั บ ตั ว ในชี วิ ต สมรส หมายถึ ง พฤติ ก รรมการอยู ร ว มกั น ของสามี ภ รรยาที่ มี
ความสามารถประนีประนอมอยูรวมกันไดตั้งแตเริ่มแตงงานจนถึงปจจุบัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้วัด
ระดับการปรับตัวจากแบบสอบถามที่สรางขึ้น จําแนกการปรับตัวเปน 4 กลุมดังนี้คือ ปรับตัวไดดี
ปรับตัวไดปานกลาง ปรับตัวไดเล็กนอยและปรับตัวไมได
15. ศาสนา หมายถึง การถือศาสนาของผูตอบแบบสอบถามในปจจุบนั ในการศึกษาครั้งนี้
จําแนกเปน 4 กลุม ดังนี้
15.1 ศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก
15.2 ศาสนาพุทธ
15.3 ศาสนาอิสลาม
15.4 ศาสนาอื่นๆ
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16. การอบรมดานศาสนา หมายถึง การเขารับการอบรมดานศาสนาคาทอลิกของคูสมรส
แบงเปน 2 ชวงเวลาคือ 1) กอนสมรส และ 2) หลังการสมรส ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุม
คือ เคยไดรับการอบรมและไมเคยไดรับการอบรม
17. การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ หมายถึ ง การเข า ร ว มกิ จ กรรมที่ ท างพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก
กําหนดใหเ ปนหน าที่ ของคริสตชนที่ตองปฏิบัติ แบงเปน 2 แบบคือ 1) การปฏิบัติ ศาสนกิจ ทุก
สัปดาหและ 2) การปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 2 กลุมคือ เคยปฏิบัติและ
ไมเคยปฏิบัติ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนดานการอภิบาล
1. ผูอภิบาลคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรีไดทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาเพื่อนําไปเปนแนวทางสําหรับการใหคําแนะนําคูสมรสสําหรับการครอง
ชีวิตสมรสใหเกิดความรัก มีความสุข มีความมั่นคงในชีวิตสมรสแบบยั่งยืน
2. ผูอภิบาลไดทราบสาเหตุของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาเพื่อ
นําไปเปนขอมูลสําหรับใหคําแนะนําคูสมรสที่กําลังมีปญหาในการครองชีวิตสมรส เมื่อผูอภิบาลให
แนวทางแกคูสมรสไดวิเคราะหสภาพปญหาของตน จะทําใหคูสมรสเขาใจกันมากขึ้นและสามารถ
แกปญหาไดอยางถูกตอง
ประโยชนดานการปฏิบตั ิ
1. คูสมรสไดทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติสําหรับการครองชีวิตสมรสใหมั่นคง มีความรัก เกิดความสุขและมีความยั่งยืน
2. ผูที่จะแตงงานไดทราบขอมูลการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญา โดยนําขอมูลที่ไดไปประกอบการตัดสินใจสําหรับการเลือกคูครองในอนาคตใหมี
ความเหมาะสมมากที่สุด
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ประโยชนดานการวิจัย
1. งานวิจยั นี้เปนจุดเริ่มตนสําหรับการศึกษาดานการอภิบาลชีวิตสมรส โดยขอมูลที่ได
จากการศึกษาครั้งนี้จะเปนพืน้ ฐานสวนหนึง่ สูการศึกษาเฉพาะกรณีการอภิบาลคูสมรสตอไป
2. งานวิจัยนี้เปนการเสริมสรางความรูและทฤษฎีในการศึกษาดานการอภิบาลชีวิตสมรส
โดยตรง ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะนําไปสูการพัฒนางานวิจัยดานอื่นๆ ดวย

งานวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของ
คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
1. พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของศีลสมรส
2. คุณภาพชีวิตสมรส
3. ความมั่นคงในชีวิตสมรส
ตอนที่ 2 การยกเลิกพันธะแหงการสมรส : การหยาราง
1. ความหมายของการหยาราง
2. สาเหตุการหยาราง
3. ผลของการหยาราง
ตอนที่ 3 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
1. ทฤษฎีสังคมวิทยา
2. ทฤษฎีจิตวิทยา
3. หลักปฏิบัติของศาสนาคาทอลิก
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ตอนที่ 4 การสังเคราะหตัวแปร
1. ปจจัยประชากร
2. ปจจัยสังคมวิทยา
3. ปจจัยจิตวิทยา
4. ปจจัยศาสนา
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตอนที่ 1 การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
สถาบันครอบครัวเปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์เพราะเปนสถาบันที่พระเจาทรงตั้งขึ้นดังปรากฏใน
หนังสือปฐมกาล “พระเจาทรงสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระองค พระองคทรงสรางเขาตาม
ภาพลักษณของพระเจา พระองคทรงสรางใหเปนชายและหญิง; พระยาหเวห พระเจาตรัสวา
มนุษยอยูเพียงคนเดียวนั้น ไมดีเลย เราจะสรางผูชวยที่เหมาะสมกับเขาให... เพราะฉะนั้นชายจะละ
บิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยา” (ปฐก 1 : 27-28; 2 : 18-24)
การสมรสในชว งแรกๆ ถื อตามกฎหมายของอาณาจั กรโรมัน คริสตชนยังไมมีกฎหรือ
รูปแบบเฉพาะของตน แตแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา การสมรสคือการอุทิศใหแกกันของคูสมรส
คูบาวสาวตองเปนหนึ่งเดียวกันและรักชวยเหลือกันเหมือนพระคริสตเจาที่ทรงรักและชวยเหลือ
พระศาสนจักร
ศตวรรษที่ 12 การสมรสของคริ ส ตชนมี รู ป แบบที่ ชั ด เจน มี ก ารบั น ทึ ก การสมรส
พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอรที่ 3 (Pope Alexander III, ค.ศ.1159 - 1181) ประกาศหลักปฏิบัติ
เรื่องการหยารางไมไดและไมมีอํานาจใดบนแผนดินนี้จะยกเลิกพันธะแหงการสมรสได การสมรส
ของคริสตชนเปนศีลสมรส
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สังคายนาแหงเมืองเตร็น1 (ค.ศ. 1545 – 1563) สอนเรื่องจุดหมายของการสมรส และ
พระสันตะปาปาปโอที่ 11 (Pope Pio XI, ค.ศ. 1922 – 1939) ในสมณสาสน Casti Connubii
(1930) ทรงสอนวาการสมรสเปนสถาบันที่กําเนิดบุตรหลาน การเปนคูครองกันจนกวาจะเสียชีวิต
ครอบครัวเปนสถาบันที่ใหกําเนิดบุตรหลาน และใหการศึกษาอบรมแกบุตรและเปนการชวยเหลือ
สนับสนุนระหวางสามีและภรรยาชวยเหลือกันเพื่อมุงไปสูความสมบูรณหรือความครบครัน
กฎหมายพระศาสนจักร2 ค.ศ.1917 มาตรา 1013 (Canon law, 1917) กลาววา จุดหมายของ
การสมรส คือ การใหกําเนิดบุตรและการศึกษาบุตรเปนจุดหมายแรก จุดหมายที่สองคือ การชวยซึ่ง
กันและกันของคูสมรส

1

เปนการจัดการประชุมสภาสังคายนาที่สําคัญ ของศาสนาคริสต เพื่อจัดระบบคําสอนและวิถีปฏิบัติชีวิตคริสตชนใหเหมาะสมกับ
ยุคสมัย รวมทั้งการประนามแนวคิดที่ไมสอดคลองกับการตีความคําสอนของคริสตศาสนา ตามการตีความตามธรรมประเพณีของ
พระศาสนจักร.

2

กฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law) เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและพัฒนาการเชนเดียวกับ
ประมวลกฎหมายทั่วไป โดยประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพื่อความสะดวกตอการดําเนินงานของ
พระศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวลกฎหมายพระศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป
กลาวคือ สืบเนื่องจากจํานวนสมาชิกพระศาสนจักรทวีจํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
ของคริสตชน ผูนําของพระศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอ
วิธีแกไขในแตละปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลาสุด ผลจากการ
ประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการพิจารณารวมกันของผูนํา
พระศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดประกาศใชประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ. 1983
ซึ่งเปนประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับปจจุบัน มีทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังนี้
บรรพ 1 วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป
บรรพ 2 วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา
บรรพ 3 วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร บรรพ 4 วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
บรรพ 5 วาดวยทรัพยสินของพระศาสนจักร
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในพระศาสนจักร
บรรพ 7 วาดวยกระบวนการทางศาล
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สภาสัง คายนาวาติ กันครั้ งที่ 23 (ค.ศ. 1962 – 1965) ในธรรมนูญวาดว ยพระศาสนจัก ร
(Gaudium et Spes, 1965) สอนวา การสมรสเปนพันธสัญญาซึ่งตางฝายตางมอบแกกันและกัน
การเปนหนึ่งเดียวกันและการกําเนิดเลี้ยงดูบุตรคือธรรมชาติของการสมรส การเปนคูครองกันตลอด
ชีวิตของคูสมรสคือธรรมชาติของการสมรสของคริสตชน
พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 (Pope Paul VI, ค.ศ. 1963 – 1978) ไดตรัสสอนไวใน
พระสมณสาสน “Humanae Vitae” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1968 เรื่องการสมรสไว ดังนี้
1. ความรักแหงชีวิตสมรส
การสมรสไม ใ ช ผ ลจากการบั ง คั บ หากเป น การจั ด ตั้ ง ที่ ช าญฉลาดของพระผู ส ร า ง
สําหรับผูที่รับศีลลางบาป การสมรสยังใหศักดิ์ศรีแหงการอยูเปนหนึ่งเดียวของพระคริสตเจากับ
พระศาสนจักร (Paul VI, 1968 : 8)
2. ลักษณะเฉพาะของการสมรส
ความรักของสามีภรรยาเปนความรักที่แบงปนทุกสิ่งทุกอยางอยางใจกวาง ไมมีการแบง
เขาแบงเรา ไมมีการแสวงหาผลประโยชนเขาฝายตน ยินดีชวยเหลือใหคูครองมีความสุขสมบูรณ
ความรักของคูสมรสเปนความรักที่ซื่อสัตยตอกันจนตาย (Paul VI, 1968 : 9)
3. ธรรมชาติและคุณสมบัติของการสมรสของคริสตชนคาทอลิก
การสมรสเปนพันธสัญญาระหวางชายหนึ่งและหญิงหนึ่งกระทําตอกัน เขาทั้งสองนํา
ชีวิตทั้งหมดของตน มาหลอมเขาเปนชีวิตหนึ่งเดียว ธรรมชาติของพันธสัญญานี้มุงความดีของคูชีวิต
และการใหกําเนิดบุตรหลาน รวมทั้งใหการศึกษาอบรม การแตงงานระหวางผูไดรับศีลลางบาป
ไดรับการยกขึ้นจากพระคริสตเจา ใหมีศักดิ์ศรีเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ (Canon law, 1983 : มาตรา 1055)

3

สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน
ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอน
และวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติ
ที่ประชุมไปดําเนินการ.
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นี่คือขอคําสอนอีกยาวนานของคริสตชน ปรากฏเดนชัดใหเขาใจถึงขอความเชื่อตอการ
สถาปนาการสมรสของคริสตชนใหเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ เราเขาใจความนี้ดี เมื่อเราอานจดหมายของ
นักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 5 : 25, 32) ความวา “สามีจงรักภรรยาดังที่พระคริสตเจาทรงรัก
พระศาสนจักร และทรงพลีพระองคเพื่อพระศาสนจักร ธรรมล้ําลึก4 นี้ ยิ่งใหญนัก ขาพเจาหมายถึง
พระคริสตเจากับพระศาสนจักร”
สรุปธรรมชาติของการสมรสของคริสตชนคือ
1. การสมรสระหวางผูรับศีลลางบาปทั้งสองคนเปนศีลศักดิ์สิทธิ์
2. ผลของศีลศักดิ์สิทธิ์คือ พันธสัญญา
3. เปาหมายของพันธสัญญา คือ การมอบตนทั้งครบแกกันและกัน เปนความสัมพันธ
พิเศษระหวางชายหนึ่งกับหญิงหนึ่งเทานั้น
4. จุดประสงคของความสัมพันธ คือ ความดีของคูสมรสและเพื่อความดีของบุตร และ
การศึกษาอบรมบุตร

พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของศีลสมรส
ลักษณะเฉพาะที่เปนแกนแทของการสมรส คือ ความเปนหนึ่งเดียวและการแยกจากกันมิได
การสมรสของคริสตชนมีความมั่นคงพิเศษ โดยเหตุผลของการเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ (Canon law, 1983 :
มาตรา 1055)
จะเห็นคุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ ดังนี้
1. ความเปนเอกภาพ (Unity) หมายถึง ความสัมพันธระหวางชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง
ไม ส ามารถมี บุ ค คลที่ ส ามได อี ก กล า วคื อ ไม ส ามารถมี ภ รรยาน อ ยหรื อ สามี น อ ย หรื อ กิ๊ ก

4

ธรรมล้ําลึก หมายถึง สัจธรรม ที่พระเจาทรงเผยแสดงความจริงเกี่ยวกับพระองคแกมนุษย ถึงกระนั้น มนุษยไมสามารถเขาใจได
ทั้งหมด จึงจําเปนตองมีความเชื่อศรัทธาเปนพื้นฐานดวย.
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พระศาสนจักรไมยอมรับการมีสามีหรือภรรยามากกวาหนึ่งคน (Polygamy) ไมยอมรับการมีภรรยา
หรือสามีหลายคนในเวลาเดียวกัน
2. การหย า ร า งไม ไ ด (Indissolubility) หมายถึ ง ความสั ม พั น ธ ต ลอดชี วิ ต จากการ
สมรส ไมมีใครหรืออํานาจใดจะมาแบงแยกเขาจากกันได ไมวาการสมรสที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์หรือ
การสมรสตามกฎธรรมชาติ หรือการสมรสตามกฎหมาย การสมรสที่เปนศีลศักดิ์สิทธิ์มีรูปแบบมา
จากความสัมพันธระหวางพระคริสตเจากับพระศาสนจักร ความสัมพันธที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไมมีคําวาแยก
จากกันหรือหยารางได

การใหความยินยอมสมัครใจ
การสมรสเกิ ด ขึ้ น จากการยิ น ยอมของทั้ ง สองฝ า ยซึ่ ง แสดงออกโดยชอบด ว ยกฎหมาย
ระหวางบุคคลที่สามารถสมรสไดตามกฎหมาย การยินยอมนี้ไมสามารถทดแทนดวยอํานาจของ
มนุษยใดๆ
ความสมัครใจแตงงาน คือ กิจกรรมที่มาจากอิสรภาพที่ชายและหญิงยอมมอบและรับกัน
และกัน การสมรสที่ยินยอมสมัครใจนี้ถือวาคงอยูตลอดไป จนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะตายไป (Canon
law, 1983 : มาตรา 1057)
ความหมายเรื่องการยินยอมสมัครใจขางบนนี้มีความสําคัญ 3 ประการ คือ
1. การยินยอมสมัครใจตองมีการแสดงออกภายนอกของคูบาวสาว ไมมีใครจะใหการ
ยินยอมสมั ค รใจแทนไดไ ม ว าพอ แม ครอบครัว หรือพระศาสนจัก ร การยิน ยอมดั ง กลา วจะคง
อยูเสมอ
2. การยินยอมสมัครใจตองเปนการแสดงออกอยางถูกตองตามกฎหมายเพราะการ
สมรสไม ใ ช เ ป น เรื่ อ งระหว างคู บ า วสาวเทานั้น แต เ ปน เรื่อ งทางสังคมดว ย จึงต อ งกระทําอยา ง
สาธารณะตามรูปแบบกฎหมายหรือจารีตประเพณีที่กําหนดไว
3. การยินยอมสมัครใจเปนการกระทําของชายหนึ่งและหญิงหนึ่งที่มีความสามารถ
ตามกฎหมาย หมายถึง คูบาวสาวตองไมมีขอขัดขวางหรือขอหามในการสมรสไมวาจากกฎหมาย
บานเมือง กฎหมายพระศาสนจักร หรือกฎธรรมชาติ
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สิทธิและเสรีภาพในการสมรส
ทุกคนซึ่งกฎหมายไมหาม สามารถทําสัญญาสมรสได (Canon law, 1983 : มาตรา 1058)
การสมรสของคริสตชน แมฝายเดียวเทานั้นเปนคาทอลิก ไมเพียงแตอยูในเกณฑของพระเจาเทานั้น
แตยังอยูใ ตกฎเกณฑของพระศาสนจักรดวย โดยคงไวซึ่งอํานาจทางบานเมื อง เกี่ยวกับผลทาง
บานเมืองของการสมรสนั้นดวย (Canon law, 1983 : มาตรา 1059) การสมรสไดรับการสนับสนุน
จากกฎหมาย ดวยเหตุนี้กรณีมีความสงสัยใหยืนยันความถูกตองของการสมรสไวกอน จนกวาจะ
พิสูจนใหเห็นเปนตรงกันขาม (Canon law, 1983 : มาตรา 1060)
สิทธิตามธรรมชาติของมนุษยในการเลือกคูครองและการสมรสโดยอิสระ สิทธิดังกลาวเปน
สิทธิพื้นฐานของมนุษยทุกคน ไมมีใครหรืออํานาจใดมาหามหรือขัดขวางได เปนสิทธิที่คงอยูอยาง
ถาวร ผูมีอํานาจทั้งฝายศาสนาและบานเมืองตองรับรูและเขาใจพรอมปฏิบัติตาม รักษาสิทธินี้ดวย
การออกกฎหมายหรื อ ระเบี ย บคุ ม ครองสิ ท ธิ พื้ น ฐานและการละเมิ ด สิ ท ธิ เช น การสมรสทาง
สายโลหิตสายตรง การมีอยูของพันธะจากการมีคูสมรสอยูแลว
การสมรสของคริ ส ตชนคาทอลิ ก ทั้ ง สองฝ า ย หรื อ ฝ า ยหนึ่ ง เป น คาทอลิ ก จะได รั บ การ
คุมครองจากกฎของพระเจา กฎหมายบานเมืองและกฎหมายพระศาสนจักรเพื่อสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ใหชีวิตสมรสมีความสุข ไมมีการขัดแยงกันระหวางกฎหมายเพราะจุดหมายของกฎหมาย
เหมือนกันคือ เพื่อความดีของมนุษย และความสงบสุขของสังคม
ขอสงสัยเกี่ยวกับการสมรสอาจเปนเรื่องเกี่ยวกับ
1. มีขอหามหรือขอขัดขวางที่จะทําใหการสมรสโมฆะ
2. มีรูปแบบของการสมรสถูกตองหรือไม
3. มีความยินยอมสมัครใจอยางอิสสระหรือไม
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ขอสงสัยอาจเปนการสงสัยเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายหรือสงสัยเกี่ยวกับขอเท็จจริง โดยปกติ
การสมรสถือวาถูกตองจนกวาจะมีคําพิพากษา ตัดสินวา การสมรสนั้นโมฆะเพราะขอสงสัยประการ
ใดประการหนึ่ง

คุณภาพชีวิตสมรส
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1061 (Canon law, 1983) กลาวถึงความหมายของ
การสมรสไววา การแตงงานที่ถูกตอง ระหวางผูไดรับศีลลางบาปเรียกวา การสมรสที่ไดรับสัตยาบัน
เทานั้น หากยังไมมีการทําใหสมบูรณ เรียกวา การแตงงานที่ไดรับสัตยาบันและสมบูรณ หากสามี
ภรรยาไดมีเพศสัมพันธตามวิสัยมนุษย ซึ่งในตัวมันเองเหมาะที่จะเกิดบุตรหลานโดยธรรมชาติ
การแตงงานมีจุดประสงคเพื่อการมีเพศสัมพันธนี้ และโดยการมีเพศสัมพันธนี้ สามีภรรยากลายเปน
เนื้อเดียวกัน ถาสามีภรรยามีชีวิตรวมกันหลังจากแตงงาน ใหสันนิษฐานไวกอนวาการแตงงานนั้น
สมบูรณแลวจนกวาจะพิสูจนใหเห็นเปนตรงกันขาม การแตงงานที่ไมถูกตองตามกฎหมายเรียกวา
การสมมุติ หากการแตงงานมีขึ้นโดยสุจริตใจอยางนอยจากฝายหนึ่ง จนกวาทั้งสองฝายแนใจวาการ
แตงงานนั้นโมฆะ
จากประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon law, 1983) ใหความหมายของการสมรสเปน
3 แบบดังนี้
1. สัตยาบัน (Ratum) หมายถึงการสมรสของผูรับศีลลางบาปทั้งสองฝาย หรือระหวาง
ผูที่ไมไดถือศีลลางบาปแตภายหลังไดรับศีลลางบาป การสมรสแบบนี้ถือวาเปนศีลศักดิ์สิทธิ์
2. สัตยาบันและสมบูรณ (Ratum et Consummatum) หมายถึงการสมรสที่เปน
ศีลศักดิ์สิทธิ์และมีเพศสัมพันธกันอยางสมบูรณแบบปกติ ตามประสามนุษยและการมีเพศสัมพันธ
เพื่อการกําเนิดบุตร การสมรสดังกลาวไมสามารถยกเลิกพันธะได (Canon law, 1983 : มาตรา 1141)
3. สัตยาบันแตไมสมบูรณ (Ratom et Non-Consummatum) หมายถึง การสมรสที่
ถูกตอง แตยังไมมีเพศสัมพันธ การสมรสดังกลาวนี้ สามารถยกเลิกพันธะได (Canon law, 1983 :
มาตรา 1142) ถาดู ค วามหมายของการสมรสในรูป แบบของการสมรสสามารถแบง การสมรส
ออกเปน 2 อยาง ดังนี้
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การสมรสที่ ถู ก ต อ ง (Valid) หมายถึ ง การสมรสที่ มี สั ต ยาบั น แต ยั ง ไม มี เ พศสั ม พั น ธ
การสมรสนี้สามารถยกเลิกได (Canon law, 1983 : มาตรา 1142) และการสมรสที่มีสัตยาบันและมี
เพศสัมพันธ การสมรสนี้ยกเลิกไมได (Canon law, 1983 : มาตรา 1141)
การสมรสที่ไมถูกตอง (Invalid) หมายถึง การสมรสที่มีขอขัดขวาง (Canon law, 1983 :
มาตรา 1073- 1094) หรือขาดการยินยอมสมัครใจ (Canon law, 1983 : มาตรา 1095-1107) หรือขาด
รูปแบบ (Canon law, 1983 : มาตรา 1108-1123)

การใหคํามั่นสัญญา
การสัญญาจะแตงงาน ไมวาจะเปนฝายเดียวหรือทั้งสองฝาย เรียกวา การหมั้น การสัญญานี้
ควบคุ ม ด ว ยกฎหมายเฉพาะซึ่ ง สภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก (สภาพระสั ง ฆราช
คาทอลิก)5 ตั้งขึ้น หลังจากที่ไดพิจารณาประเพณีการหมั้นและกฎหมายบานเมือง การหมั้นไมทําให
เกิดสิทธิเรียกรองการแตงงาน แตทําใหเกิดสิทธิเรียกรองการชดเชยคาเสียหาย (Canon law, 1983 :
มาตรา 1062)
การหมั้น คือ คําสัญญาของฝายเดียวหรือทั้งสองฝายเพื่อจะสมรสโดยผูหมั้นทั้งสองตองเปน
ผูมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเขาทําการสมรส การหมั้นเปนเรื่องที่สภาพระสังฆราชจะเปนผู
กําหนดวาใหมีผลบังคับใชหรือไม สําหรับการสมรสของคริสตชนคาทอลิก ถือวาการหมั้นไมมีผล
บังคับใหตองทําการสมรส ดังนั้นการหมั้นไมถือวากอใหเกิดพันธะทางการสมรส พระศาสนจักรไม
รับผลของการหมั้นวากอใหเกิดพันธะของการสมรสที่ยกเลิกไมได

5

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก (สภาพระสังฆราชคาทอลิก) ประกอบดวยบรรดามุขนายกประจําสังฆมณฑลตางๆ ใน
แตละประเทศ ทําหนาที่กําหนดทิศทางการดําเนินภารกิจของพระศาสนจักรในแตละประเทศ โดยมีสมณทูตวาติกันประจําประเทศ
นั้น ๆ (ผูแทนพระสันตะปาปา) เปนที่ปรึกษา.
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การอภิบาลกอนการสมรส
ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานของพระศาสนจักรซึ่งเราเรียกวาเปนพระศาสนจักรระดับ
บาน (Domestic Chruch) ครอบครัวเปนโรงเรียนหลังแรกโดยมีพอแมเปนครูคนแรก การอภิบาล
ดูแลชายหญิงกอนการสมรสจึ งเปนเรื่องสําคัญมาก บุคคลใดที่ตองทํางานเกี่ยวกับมนุษยตองมี
ใบประกอบวิชาชีพ ผูที่จะเขารับการสมรสตองไดรับการอภิบาลและเตรียมตัวเปนพิเศษ เพราะเขา
กําลังจะเปนผูใหชีวิตมนุษยตามธรรมชาติ และพระศาสนจักรจะเปนผูใหชีวิตเหนือธรรมชาติ
กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1063 (Canon law, 1983) กลาววา ผูอภิบาลวิญญาณมีหนาที่
ต อ งเอาใจใส ใ ห ชุ ม ชนวั ด จั ด ให ค วามช ว ยเหลื อ คริ ส ตชน เพื่ อ รั ก ษาสภาพการแต ง งานให มี
จิตตารมณคริสตชน และพัฒนาไปสูความครบครัน ความชวยเหลือที่ตองจัดใหมีดังนี้
1. ดวยการเทศน การสอนคําสอนที่ปรับใหเหมาะสมกั บผู เยาว คนหนุมสาวและ
ผูใหญ ยิ่งกวานั้นโดยใชสื่อสารทางสังคม เพื่อวาโดยอาศัยสื่อสารเหลานี้ คริสตชนจะไดรับการสอน
เกี่ยวกับความหมายของการแตงงานแบบคริสตชน หนาที่ของสามีภรรยาและหนาที่ของบิดามารดา
ที่เปนคริสตชน
2. เตรียมตัวคูบาวสาวเปนรายบุคคลหรือรายคูเพื่อเขาสูการสมรส คูสมรสจะไดมี
ความพรอมที่จะรับศีลศักดิ์สิทธิ์ และปฏิบัติหนาที่ของตนอยางดี
3. การประกอบพิ ธี ส มรสตามจารี ต อย า งมี ค วามหมาย เพื่ อ ให คู ส มรสสามารถ
แสดงออกอยางแจงชัดและรวมสวนในธรรมล้ําลึกของความเปนเอกภาพและความรักระหวาง
พระคริสตเจากับพระศาสนจักร
4. ชวยเหลือใหคูสมรสที่สมรสแลว ใหยึดมั่นและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่กระทํากัน
ไวตอหนาพระเจาและพระศาสนจักร ชวยเหลือกันใหยิ่งวันยิ่งกาวหนาสูความศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ
ในชีวิตครอบครัว
การเตรียมตัวสูการสมรส เปนสิ่งสําคัญยิ่ง ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมาตรา
ดังกลาว ไดย้ําใหคริสตชนและผูอภิบาล ตองจัดและใหมีการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมเปน 3
ขั้นตอนดังนี้
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1. ขั้นเตรียมพรอมระยะยาว เริ่มตั้งแตวัยเด็กโดยเริ่มจากบานการสอนดวยคําพูดและ
การดําเนินชีวิต ใหบุตรหลานไดเห็นความรักของพอแม การแสดงตนตามบทบาทและตามเพศ
สอนใหรูคุณคาของความบริสุทธิ์ ศักดิ์ศรีของมนุษย ความสัมพันธที่ถูกตองระหวางบุคคลและ
ในสั ง คม เมื่ อ เด็ ก เติ บ โตขึ้ น ให เ ขารู จั ก ควบคุ ม ตนเอง รู จั ก เคารพและให เ กี ย รติ เ พศตรงข า ม
อบรมดานจิตใจในเรื่องคําสอนและศีลศักดิ์สิทธิ์ ใหการศึกษาคาทอลิกหรือการอบรมแบบคาทอลิก
2. ขั้นเตรียมพรอมระยะกลาง วัยรุนตองไดรับการเตรียมตัวดวยการสอนคําสอนและ
กิจกรรมคาทอลิกที่เหมาะสม ใหวัยรุนพบกับความหมายของคําสอนและศีลศักดิ์สิทธิ์ อบรมให
ทุกคนรูพัฒนาการมนุษยทั้งครบ เพศศึกษา การเคารพซึ่งกันและกัน การสมรสและการเตรียมตัว
สูชีวิตสมรสใหมีความรูและอาชีพที่มั่นคง ใหพวกเขามีสวนในงานแพรธรรมดวยชีวิตครอบครัว
รูจักการเขาสังคมอยางมีคุณภาพ
3. ขั้นเตรียมพรอมระยะสั้น สําหรับผูที่จะเขาพิธีสมรส ตองจัดขึ้นสองหรือสามเดือน
กอนการสมรส ระยะนี้เปนชวงเวลาสําคัญอยางยิ่งที่ควรจะแบงออกเปน 4 ชวงดังนี้
ชวงระยะยาว ภายในระยะเวลา 2-3 เดือนนี้ตองเตรียมใหเขาใจในเรื่องสําคัญคือ
ความหมายของการสมรสแบบคริสตชน สิทธิและหนาที่ของคูสมรส และของบิดามารดา
ชวงระยะพิเศษ การเตรียมตัวชวงระยะเวลานี้กระทําโดยคุณพอเจาอาวาสใหคูบาว
สาวทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติและจุดหมายของการสมรส รูปแบบการสมรส ขอหามและ
ขอขัดขวาง ผลของการสมรส
ชวงระยะเวลาพิธีกรรม พิธีกรรมมีความสําคัญมากสําหรับคูสมรสและญาติของ
คูสมรส การเตรียมตัวทางดานพิธีกรรม ระหวางคุณพอเจาอาวาสกับผูจะเขารับพิธีสมรสจึงตอง
ปรึกษาหารือ เพื่อใหพิธีกรรมดําเนินไปอยางราบรื่น และมีความหมายประทับใจไปตลอดชีวิต
ใหเห็นธรรมล้ําลึกความรัก และความเปนหนึ่งเดียวของพระคริสตเจากับพระศาสนจักร
ชวงหลังการสมรส หลังจากการสมรสและดําเนินชีวิตครอบครัวแลวระยะหนึ่ง
พระศาสนจักรถือเปนหนาที่จะตองอภิบาลคูสมรสตอเนื่องใหเขาใจความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบัน
ครอบครัว คํามั่นสัญญาในโอกาสสมรส การปรับตัวและการดูแลอบรมบุตร
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ผู รั บ ผิ ด ชอบงานเตรี ย มตั ว สู ก ารสมรสประมวลกฎหมายพระศาสนจั ก ร มาตรา 1064
(Canon law, 1983) กําหนดไววา เปนหนาที่ของผูใหญ ผูทรงอํานาจของทองถิ่น ที่จะจัดใหมีความ
ชวยเหลือนี้อยางที่ควร ถาเห็นวาเหมาะสม ทานควรปรึกษาบุรุษและสตรีผูมีประสบการณและความ
เชี่ยวชาญซึ่งเปนที่ยอมรับได แบงเปน 2 กลุม คือ
1. ผู ใ หญ ผู ท รงอํ า นาจของท อ งถิ่ น หรื อ ผู อ ภิ บ าล ซึ่ ง ประกอบด ว ยพระสั ง ฆราช
(มุขนายก) ประจําสังฆมณฑล อธิการโบสถ บาทหลวง นักบวช ครูคําสอน โดยบุคคลดังกลาวตอง
กําหนดนโยบาย ระบบและวิธีการในการเตรียมตัวสูการสมรส ผูรับผิดชอบโดยตรงในการบริหาร
จัดการใหเกิดงานเตรียมตัวสูการสมรส
2. ฆราวาส ที่มีความรูความสามารถ เชน นักกฎหมาย แพทย พยาบาล นักจิตวิทยา
คูสามีภรรยาที่มีประสบการณและแบบอยางที่ดี

การตรวจสอบกอนการสมรส
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1065 วรรค 1 (Canon law, 1983) กลาววา
คริสตชนคาทอลิกที่ยังไมไดรับศีลกําลัง ใหรับศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นกอนเขาพิธีแตงงาน ถาหากการรับนี้
ไมกอใหเกิดความไมสะดวกมากนัก และมาตราดังกลาว วรรค 2 กลาววา เพื่อใหการรับศีลแตงงาน
นี้เกิดผลอุดม ขอแนะนําอยางแข็งขัน ใหคูสมรสรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท
ผูอภิบาลหรืออธิก ารโบสถ บิดา มารดาและคูบ าวสาว ตองตรวจสอบความพรอมทาง
ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ทธิ์ ตรวจสอบความมั่ น ใจว า คูบ า วสาวรั บ ศีล ล า งบาปอย า งถู ก ต อ งแล ว เพื่ อ เขาจะเข า
รับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ไดอยางถูกตอง (Canon law, 1983 : มาตรา 842) ตรวจสอบดูวาคูบาวสาวไดรับ
ศีลกําลังและศีลมหาสนิทแลว เพราะศีลศักดิ์สิทธิ์ที่กลาวมา คือ การเปนคริสตชนที่สมบูรณ ศีลกําลัง
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คือศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพระพรและพระหรรษทาน 6 จากพระจิตเจา7 ทําใหผูรับศีลกําลังเปน
ผูใหญมีกําลังในการปฏิบัติหนาที่คริสตชนและบิดามารดาอยางดี
แนะนํ า ให รั บ ศี ล อภั ย บาปและศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อ ย า งดี ก อ นการรั บ ศี ล สมรสเพื่ อ ให
พระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์บังเกิดผลอยางอุดมแกคูบาวสาวซึ่งจะตองดําเนินชีวิตครอบครัว
อยางดีตลอดชีวิต อธิการโบสถ ผูเตรียมตัวคูบาวสาวเขาสูพิธีสมรสตองเตรียมใหคูบาวสาวไดรับ
ศีลอภัยบาปอยางดีดวยการเตรียมจิตใจ และจัดเวลาใหเขารับศีลอภัยบาปกอนการรับศีลสมรส
ใหเ ขารับศีล มหาสนิทอย า งดี เ พื่ อชี วิ ต ใหมข องเขาจะมั่ง คงเปน หนึ่ง เดี ย วเหมื อ นพระคริ สตเจ า
และกับพระศาสนจักร

การสอบสวนกอนการสมรส
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1066 (Canon law, 1983) กลาววา กอนจะ
ประกอบพิธีสมรสจะตองแนใจวา ไมมีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางมิใหประกอบพิธีแตงงานมีผล
และถูกตองตามกฎหมาย และมาตรา 1067 (Canon law, 1983) กลาววา
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตองวางกฎเกณฑเกี่ยวกับแบบสอบถามคูสมรส
และเกี่ยวกับการประกาศแตงงานหรือพิธีสอบสวนอื่นๆ ที่เหมาะสม จึงตองกระทํากอนการแตงงาน
เมื่อไดถือตามกฎเกณฑเหลานี้อยางเอาใจใสแลว เจาอาวาสก็ดําเนินการประกอบพิธีสมรสได

6

พระหรรษทาน หมายถึง การที่พระเจาประทานพระพรเพื่อชวยมนุษยสูความรอดพน เนื่องจากลําพังตัวมนุษยเอง ไมสามารถที่จะ
บรรลุถึงความรอดพนในพระเจาดวย (ดวยลําพังตนเอง) แตตองอาศัยพระพร (พระหรรษทาน) ที่พระเจาประทานแกมนุษย เพื่อชวย
มนุษยบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณในพระเจา.
7

ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว แตพระองคเสด็จลงมาสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล หรือที่เรียกวา
“พระตรีเอกภาพ” คือ พระบิดา พระบุตรและพระจิตเจา พระบิดาไดทรงสรางเรามา พระบุตรคือ พระเยซูคริสต พระผูไถ และ
พระจิตคือ ผูที่ประทับอยูและเปนพลังชีวิตของคริสตชน.
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กอนการสมรส ตองมีความมั่นใจกอนวาไมมีขอขัดขวางหรือขอหาม ตองไมมีความกังวล
ใจใดๆ ทั้งสิ้น ใหคูบาวสาวมีอิสระอยางแทจริงในการเขาพิธีสมรส โดยผูประกอบพิธีมีความมั่นใจ
วาเขามีอิสรภาพจริง และเขาเหมาะสมที่จะเขาพิธีสมรสไดอยางถูกตอง
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก แหงประเทศไทยโดยกฤษฎีกาบทที่ 11 ประกาศ
วา กอนจะโปรดศีลสมรสใหทําตามกฎเกณฑตางๆ ดังนี้
1. ใหใชแบบสอบสวนที่สภาฯ กําหนด
2. การสอบสวนใหกระทํากอนการสมรสอยางนอยหนึ่งเดือน
3. ใหมีการประกาศสมรสในวันอาทิตยอยางนอยสองครั้งติดตอกัน แมในกรณีที่คู
สมรสตางคนตางถือศาสนาของตน รวมทั้งกรณีแตงงานไมถูกตองและอยากจัดให
ถูกตอง เวนแตวามีเหตุผลสมควรเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของ
มุขนายก ประมุขของสถานที่ที่คูสมรสมีภูมิลําเนา
การสอบสวนกอนการสมรสมีจุดประสงคเพื่อ
1. ใหมีความมั่นใจวาไมมีขอหามหรือขอขัดขวางในการสมรส
2. ใหคูบาวสาวมีเจตนาเขาพิธีสมรสดวยใจอิสระ มีความยินยอมที่จะรับกันและกัน
ดวยเจตนาที่แทจริง
3. ใหคูบาวสาวเขาใจสถานภาพการสมรส ชีวิตสมรส หนาที่ของสามีภรรยา และบิดา
มารดาคริสตชนที่ดี
การตอบคําถามกอนการสมรสตองกระทําโดยอธิการโบสถหรือผูที่อธิการโบสถมอบ
อํานาจ ตองอธิบายคําถามอยางดี เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงจุดหมายและธรรมชาติของการสมรส
อาจตองอบรมพิเศษใหแกคูสมรส ไดเขาใจกอนหรือหลังการตอบแบบสอบถามเรียกรองใหคูสมรส
ตอบแบบสอบถามด ว ยความซื่ อ สั ต ย ตอบตรงกั บ ความจริ ง เพื่ อ คุ ณ พ อ เจ า อาวาสจะสามารถ
ชวยเหลือหรือแกไข เพื่อใหการสมรสถูกตองและมีผลสมบูรณ อธิการโบสถมีหนาที่เฉพาะในเรื่อง
การสอบสวนนี้ (Canon law, 1983 : มาตรา 530 วรรค 4)
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กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1068 (Canon law, 1983) กลาววา ในกรณีที่มีอันตราย
ใกลเสียชีวิต ถาไมสามารถหาสิ่งพิสูจนอยางอื่นได เวนแตมีสิ่งบงบอกตรงกันขาม เปนการเพียงพอ
ที่คูสมรส ยืนยันดวยการสาบาน ถาจําเปนวา เขาไดรับศีลลางบาป และไมมีขอขัดขวางใดๆ
พระศาสนจักรมีเจตนาชวยวิญญาณมนุษยเปนสําคัญ จึงผอนผันเรื่องการสอบสวนใน
เวลาที่ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองอยูในอันตรายใกลเสียชีวิตใหใชการยืนยันรูปแบบอื่นที่สะดวก
มากกวาคือการสาบาน
กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1069 (Canon law, 1983) กลาววา กอนการประกอบ
พิธีสมรส คริสตชนคาทอลิกทุกคนมีหนาที่ตองแจงอธิการโบสถ หรือผูใหญผูทรงอํานาจทองถิ่นให
ทราบถึงขอขัดขวางที่เขารู
การสอบสวนกอนการสมรสเปนหนาที่ของอธิการโบสถและคริสตชนคาทอลิกทุกคน
เนื่องจากการสมรสเปนเรื่องทางสังคมดวย ไมใชเปนเรื่องเฉพาะคูบาวสาวเทานั้น คริสตชนคาทอลิก
ที่รูขอขัดขวางหรือขอหามตองแจงอธิการโบสถหรือมุขนายกประจําสังฆมณฑล ความรูที่จะแจงนั้น
ตองเปนความรูที่แนนอน ตองเปนความรูที่มีหลักฐานและเชื่อถือได
กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1070 (Canon law, 1983) กลาววา ถาบุคคลอื่นทําการ
สอบสวนแทนคุณพอเจาอาวาสผูซึ่งประกอบพิธีสมรส บุคคลเหลานี้จะตองแจงผลการสอบสวนให
คุณพอเจาอาวาสทราบเร็วที่สุดเทาที่ควรจะทําไดดวยเอกสารที่เปนทางการ
การสอบสวนที่กระทําโดยอธิการโบสถ คุณครูคําสอนหรือเจาหนาที่ธุรการหรือผูที่
อธิการโบสถมอบหมายใหกระทํา การสอบสวนดังกลาวไมวาจะสอบสวนในวัดที่คูบาวสาวมี
ภูมิลําเนา ถาการสอบสวนพบขอหามหรือขอขัดของ ตองแจงใหอธิการโบสถทราบเปนลายลักษณ
อักษร การสอบสวนตองกระทําเปนเอกสารทางการตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
ประเทศไทย
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การสมรสที่เรียกรองการขออนุญาต
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1071 วรรค 1 (Canon law, 1983) กลาววา เวนแต
ในกรณีที่จําเปน ไมอนุญาตใหใครประกอบพิธีสมรสโดยไมไดรับอนุญาตจากผูใหญผูทรงอํานาจ
ทองถิ่น คือขอขัดขวางที่ทําใหการสมรสไมถูกตองตามประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร
อาจกอใหเกิดความสับสนทางกฎหมายหรือศีลธรรม มุขนายกประจําสังฆมณฑล อธิการโบสถเปน
ผูใหญผูทรงอํานาจที่สามารถชวยเหลือใหการสมรสถูกตองตามกฎหมายดวยการอนุญาต
1. การสมรสของคนพเนจร (Vagus) คือ ผูที่ไมมีที่อยูอาศัยแนนอนเปนหลักแหลง หรือผู
ที่ไมมีภูมิลําเนาหรือกิ่งภูมิลําเนา ผูเรรอนไมมีสถานภาพที่แทจริงเชิงประจักษ ดังนั้น ถาฝายใดฝาย
หนึ่งจะเขาสมรสโดยไมมีที่อยูที่แนนอน ตองขออนุญาต เพื่อผูมีอํานาจจะตัดสินใจวาจะจัดการ
อยางไร เกี่ยวกับการสอบสวนกอนการสมรส เพื่อใหการสมรสถูกตองและชอบดวยกฎหมายใน
หลายๆ เรื่อง เชน สถานที่ประกาศสมรส
2. การสมรสซึ่งกฎหมายบานเมืองไมรับรูหรือไมอนุญาตใหประกอบพิธี คือ การสมรสที่
ไมสามารถกระทําไดตามกฎหมายบานเมือง อาจกลาวไดวามีความขัดแยงกันระหวางกฎหมาย
พระศาสนจักรกับกฎหมายบานเมือง เชน กฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1083 กําหนดอายุของชาย
และหญิงที่จะเขาพิธีสมรสคือ ชายอายุ 16 ป และหญิง 14 ป กฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพง
พาณิ ช ย มาตรา 1448 กํ า หนดอายุ ช ายหญิ ง ที่ จ ะเข า พิ ธี ส มรส คื อ 17 ป บริ บู ร ณ ความขั ด แย ง
ดังกลาวคือ การไมรับรูของกฎหมาย แตสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ผูมีอํานาจได
กําหนดใหคริสตชน (คาทอลิก) ไทยที่จะเขาพิธีสมรสอยางถูกตองใหมีอายุ 17 ปบริบูรณ เหมือน
กฎหมายไทย
3. การสมรสของบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบตามธรรมชาติตอคูสมรสอีกฝายหนึ่งหรือตอ
บุตรที่เกิดมาจากการสมรสครั้งกอน การสมรสของผูมีพันธะและหนาที่ตามธรรมชาติ คือการสมรส
ที่ฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายเคยผานการสมรสแลว ฝายใดฝายหนึ่งมีคูครองอยูแลว หรือฝายใดฝาย
หนึ่งหรือทั้งสองฝายมีบุตรที่เกิดจากการสมรสเดิม การสมรสเดิมนี้ไมวาถูกตองหรือไมถูกตองก็ถือ
วามีพันธะเดิม เพื่อจะเขาสูการสมรสอยางถูกตองใหม จําเปนตองขออนุญาต
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4. การสมรสของบุคคลที่ปฏิเสธความเชื่อคาทอลิกอยางเปนทางการ การสมรสของผูที่จะ
ทิ้ ง ความเชื่ อ คื อ พวกนอกรี ต (Heresy) หรื อ ผู ล ะทิ้ ง ศาสนา (Apostasy) หรื อ ผู แ ยกตั ว ไปจาก
พระศาสนจักร (Schism) บุคคลทั้ง 3 กลุมตองกระทําการอยางเปดเผย เปนทางการ ทุกคนรับรูใน
การทิ้งความเชื่อ ทิ้งศาสนา หรือแยกตัวออกไปจากศาสนจักร การละทิ้งความเชื่อยังหมายถึงการไม
ปฏิบัติศาสนกิจอยางเปดเผย หรือเปนผูที่เชื่อตามขอความเชื่อของพระศาสนจักร ดําเนินชีวิตเฉยๆ
ในเรื่องศาสนา แตไมละทิ้งศาสนาหรือไปนับถือศาสนาอื่น
5. การสมรสของบุคคลที่ตองโทษตามกฎหมายพระศาสนจักร คือผูที่ถูกตัดสินลงโทษ
จากพระศาสนจักร ไมเปนโทษถูกขับออกจากพระศาสนจักร (Excommunication) โทษตองหาม
(Interdict) โทษถู ก แขวน (Suspension) บุ ค คลเหล า นี้ ต อ งได รั บ การพิ จ ารณาสอบสวนและขอ
อนุญาตเพื่อการสมรสจะถูกตองตามกฎหมาย
6. การสมรสของผูเยาวโดยทั้งบิดามารดาไมรูหรือไมยินยอมอยางมีเหตุผล คือ การสมรส
ของชายหรือหญิงที่อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ การสมรสที่อธิการโบสถพบวา บิดามารดาไมทราบวา
ลูกผูมีอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ จะเขาพิธีสมรส บิดามารดาอาจไมทราบหรือไดคัดคานการแตงงาน
โดยมีเหตุผลที่เหมาะสม เปนหนาที่ของบิดามารดาที่ตองดูแลเอาใจใสใหบุตรไดเขาสูการสมรส
ดวยความพรอม อธิการโบสถตองแจงใหบิดามารดาของผูเยาว ถาพิจารณาดวยเหตุผลแลวเห็นวา
เหตุผลของบิดามารดาไมถูกตอง อธิการโบสถสามารถประกอบพิธีสมรสไดโดยปรึกษาและขอ
อนุญาตมุขนายกประจําสังฆมณฑลหรือผูที่มีอํานาจ
7. การสมรสโดยตัวแทน คือการสมรสที่ปราศจากเจาบาวหรือเจาสาวแตมีผูแทนเจาบาว
หรือเจาสาวกระทําการปฏิญาณสัญญาแทน ผูแทนอาจเปนผูแทนของฝายเจาบาวหรือเจาสาว หรือ
อาจเปนตัวแทนทั้งสองฝายก็ได กลาวคือ ทั้งเจาบาวและเจาสาวใชตัวแทนเขาพิธีสมรส การสมรส
อย า งนี้ มั ก ไม ป รากฏบ อ ยนั ก ต อ งขออนุ ญ าตมุ ข นายกประจํ า สั ง ฆมณฑลหรื อ ผู มี อํ า นาจเพื่ อ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนผูแทนใหถูกตองตามกฎหมายพระศาสนจักร (Canon law, 1983 : มาตรา
1105)
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การสมรสกอนวัยสมควร
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1072 (Canon law, 1983) กลาววา ใหผูอภิบาล
วิญญาณพยายามหันเหหนุมสาวจากการแตงงานกอนอายุ ซึ่งเปนอายุแตงงานตามประเพณีทองถิ่น
การแตงงานกอนอายุในที่นี้หมายถึง ชายอายุ 16 ป หญิงอายุ 14 ป ตามประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักร มาตรา 1083 แตสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทยกําหนดไว
ในกฤษฎีกาที่ 12 กําหนดอายุตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1448 คือ 17 ปบริบูรณ
ทั้งชายและหญิง (Canon law, 1983 : มาตรา 1083 วรรค 2) ผูอภิบาลคือ มุขนายกประจําสังฆมณฑล
อธิการโบสถ บรรดาบาทหลวง นักบวช ครูคําสอน พอแมตองชวยใหคูบาวสาวที่อายุต่ํากวา 17 ป
บริบูรณไมใหเขาพิธีสมรส เนื่องจากยังไมมีความพรอมในหลายเรื่อง ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
ประเทศไทย การชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ ตามหนาที่ของแตละคน ถาหากวาคูบาวสาวที่อายุ
ต่ํากวา 17 ปบริบูรณยังยืนยันจะเขาสมรสและตรวจดูแลววาไมมีขอขัดขวางทางกฎหมายบานเมือง
อธิการโบสถตองขออนุญาตมุขนายกประจําสังฆมณฑลหรือผูมีอํานาจ เพื่อใหพิธีสมรสถูกตองตาม
กฎหมายพระศาสนจักร

ความมั่นคงในชีวิตสมรส
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1134 (Canon law, 1983) กลาววา ผลจากการ
สมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย ทําใหเกิดพันธะระหวางคูสมรส ซึ่งโดยธรรมชาติพันธะนี้ถาวรและ
ผูกขาดเฉพาะตัว นอกนั้นในการสมรสของคริสตชน คูสมรสไดรับการเสริมพลังประหนึ่งวาไดรับ
การอภิเษกจากศีลศักดิ์สิทธิ์พิเศษ เพื่อหนาที่และศักดิ์ศรีแหงสถานภาพของตน
กฎหมายมาตรานี้กลาวถึงประเด็นสําคัญ 2 ประการคือ
1. พันธะการสมรส : เปนขอผูกมัดเฉพาะและถาวรระหวางหญิงหนึ่งกับชายหนึ่งที่
สมัครใจ ยอมรั บซึ่ งกันและกัน พั นธะนี้เปนสิ่งที่พระเจาทรงรวมไว มนุษ ยไ ม
สามารถแยกได
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2. พระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ : การสมรสของผูลางบาปทั้งสองคนที่ถูกตองจะ
ไดรับพระหรรษทานของศีลสมรสซึ่งเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูคริสตเจาทรงตั้ง

สิทธิและหนาที่ของคูสมรส
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1135 (Canon law, 1983) กลาววา คูสมรสทั้ง
สองฝายมีหนาที่และสิทธิเทาเทียมกัน ในสิ่งที่เกี่ยวกับการเปนหุนสวนชีวิตสมรส
กฎหมายมาตรานี้ กลาวถึงสิทธิและหนาที่เทาเทียมกันในเรื่องการดําเนินชีวิตคูฉันสามี
ภรรยา ในเรื่องสําคัญตอไปนี้
1. ชีวิตดานเพศสัมพันธ
2. ชีวิตรวมกันฉันสามีภรรยา
3. ทรัพยสิน
4. เรื่องของบุตรในเรื่องการอบรมศึกษาทั้งดานสติปญญา รางกาย สังคม วัฒนธรรม
ศีลธรรมและศาสนา (Canon law, 1983 : มาตรา 1136)

บุตรตามกฎหมาย
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon law, 1983) กลาวเรื่องบุตรตามกฎหมายของ
พระศาสนจักรไวดังนี้
มาตรา 1137 กลาววา บุตรซึ่งปฏิสนธิหรือเกิดจากการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย เปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
มาตรา 1138 วรรค 1 กลาววา บิดาคือบุคคลที่การสมรสอันชอบธรรมบงบอก เวนแตจะ
พิสูจนใหเห็นเปนตรงกันขามดวยขอพิสูจนที่ชัดแจง
มาตรา 1138 วรรค 2 กลาววา บุตรที่เกิดอยางนอย 180 วันหลังวันสมรส หรือภายใน 300
วัน นับจากการสิ้นสุดของชีวิตสมรส ใหสันนิษฐานวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
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มาตรา 1139 กลาววา บุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย โดยการ
สมรสตอมาของบิดามารดา ไมวาเปนการสมรสถูกตองตามกฎหมายหรือโดยคําตอบอนุมัติของ
สันตะสํานัก
มาตรา 1140 กลาววา บุตรที่กลายเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายเทาเทียมกับบุตรที่ชอบดวย
กฎหมายทุ ก อย า ง ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ผลทางกฎหมาย เว น แต จ ะมี ร ะบุ ไ ว เ ป น อย า งอื่ น ชั ด แจ ง ใน
กฎหมาย
การสมรสที่ถูกตองคือ การสมรสที่กระทําตามกฎหมายพระศาสนจักรทุกประการ มีการ
แสดงความยินยอมสมัครใจอยางอิสระ ปราศจากขอขัดขวางและทําตามรูปแบบจารีตพิธีสมรส
การเกิดอยางถูกตองตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon law, 1983) คือ
1. บุตรที่ปฏิสนธิและเกิดระหวางการสมรสที่ถูกตอง
2. บุตรที่ปฏิสนธิและเกิดหลังพิธีสมรส และระหวางการสมรส
3. บุ ต รที่ เ กิ ด ระหว า งการสมรสและเกิ ด หลั ง แยกกั น เช น การตายของบิ ด าหรื อ
หลังจากประกาศยกเลิกพันธะหรือจากการประกาศเปนโมฆะของการสมรส
การเปนบิดาของเด็กที่เกิดมา คือ สามีที่ถูกตองตามกฎหมายของหญิง สวนวันเกิดของบุตร
ตามกฎหมาย คือ
1. เด็กเกิดหลัง 180 วันนับจากการสมรสหรือ
2. ภายใน 300 วันนับจากวันที่ไดแยกชีวิตสมรสฉันสามีภรรยา
บุตรที่ไมถูกตองตามกฎหมายพระศาสนจักร สามารถทําใหถูกตองตามกฎหมายได
โดยการสมรสอยางถูกตองภายหลัง
โดยการประกาศจากสันตะสํานัก
บุตรที่ทําใหถูกตองตามกฎหมายพระศาสนจักรแลว จะมีสิทธิเทาเทียมบุตรที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
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ตอนที่ 2 การยกเลิกพันธะแหงการสมรส : การหยาราง
การยกเลิกพันธะของการสมรสสามารถแยกพิจารณาเปน 2 ประเด็นดังนี้
1 การยกเลิกพันธะของการสมรสซึ่งหมายความวา เกิดการสมรสอยางถูกตองจริง
ตอมายกเลิกเพราะเหตุผลไมมีเพศสัมพันธ อาศัยเอกสิทธิ์ของความเชื่อ
2 การประกาศวาการสมรสเปนโมฆะ หมายความวา การสมรสไมถูกตองหรือกลาว
อีกอยางหนึ่งวาไมมีการสมรสนั่นเอง ขาดเงื่อนไขบางอยาง ตอไปนี้ มีขอขัดขวางที่ยกเวนไมไดหรือ
ไมไดรับการยกเวน ขาดความยินยอมสมัครใจของคูสมรส ขาดรูปแบบการสมรส

ความหมายของการหยาราง
การหย า ร า ง หมายถึ ง การเลิ ก เป น สามี ภ รรยากั น หรื อ เลิ ก ร า งกั น ซึ่ ง ทํ า ให ก ารสมรส
สิ้นสุดลง โดยความยินยอมของคูสมรสทั้ง 2 ฝาย หรือโดยคําพิพากษาของศาล (ราชบัณฑิตยสถาน,
2539 : 876)
การหยารางมีความหมายตรงขามกับการแตงงาน การแตงงานเปนการเริ่มตนของชายหญิงที่
จะอยูรวมกันและเปนสามีภรรยากันโดยมีการจดทะเบียนสมรสเปนหลักฐาน แตการหยารางเปน
การสิ้นสุดของการอยูกินรวมกัน และเลิกเปนสามีภรรยากันของชายหญิง ดังนั้นเมื่อชายหญิงที่จะ
เปนคูสมรสกันตองการจะเลิกรางกันไปก็จําเปนตองยกเลิกพันธสัญญาการแตงงาน คือใบทะเบียน
สมรสนั่นเอง โดยการจดทะเบียนหยาขาดกันไปโดยการทําเปนหนังสือที่อําเภอหรือเขตและจะตอง
มีพยานลงลายมือชื่ออยางนอย 2 คน หรือโดยคําพิพากษาของศาล (ปอม ดอยปุย, 2530 : 87)
กลาวโดยสรุป การหยารางคือ การสิ้นสุดชีวิตการแตงงานของคูสมรส เปนการแตกแยก
ของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด การหยารางในตัวของมันเองเปนเรื่องเศรา เปนการ
ทําลายความรัก ความเชื่อของบุคคลที่เคยผูกพันกันอยางลึกซึ้ง แตการหยารางก็ไมใชความเศรา
ที่ถาวร เพราะอาจเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสุขไดเหมือนกัน คือพนจากความทุกขหรือความไมเปน
สุขในชีวิตสมรสและเปนการใหโอกาสแกผูหยารางไดทําการสมรสใหมกับคนที่จะทําใหชีวิตสมรส
มีความสุขมากกวา (สุพัตรา สุภาพ, 2523 : 56)
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ดังนั้น จากความหมายของการหยารางที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา การหยาราง หมายถึง
การเลิกเป น สามีภรรยากั น เปนการสิ้นสุด ชีวิตการแตงงานของคูสมรส โดยมี การจดทะเบีย น
หยาขาดจากกันที่อําเภอ

สาเหตุการหยาราง
สันทัด โชติประยูร (2546 : 16-21) กลาวถึงสาเหตุของการหยารางไวดังนี้ เหตุการณที่เปน
สาเหตุของการหยารางเริ่มจากที่สามีภรรยาปรับตัวใหเขากันไมไดทําใหเกิดความเครียดขึ้น ความรัก
เริ่มคลี่คลายลงแลว เมื่อนั้นทั้งคูจะคิดถึงการหยาราง แตเหตุผลของการหยารางของสามีภรรยาอาจ
ไมไดมาจากสาเหตุที่แทจริง แตเปนเพียงเหตุที่สามีและภรรยายกขึ้นมาเปนขอกลาวหาเพื่อขอ
หยารางเทานั้น โดยการยกขอบกพรองของอีกฝายหนึ่งโดยมิไดพิจารณาขอบกพรองของตน เหตุผล
ที่ยกขึ้นอางเหลานี้จะขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะของทั้งสองฝายซึ่งแสดงออกมาในสภาพตางๆ เชน
การทารุณ ทุบตี การทอดทิ้ง การเพิกเฉย ไมดูแล การนอกใจ การติดสุรา ฯลฯ
อนึ่ง ผูตองการขาดจากการสมรสโดยการหยานั้นสามารถทําได 2 ลักษณะ ไดแก
1. การหยารางโดยการยินยอมของทั้งสองฝาย คือการที่คูสมรสเมื่อจะหยาขาดจากกัน
จะตองไปจดทะเบียนหยาที่อําเภอ โดยเขียนขอตกลงเปนลายลักษณอักษร แบงลูก แบงทรัพยสินกัน
ใหแนนอน ใครจะปกครองลูกคนไหนและจะเอาทรัพยสินอะไรบาง แลวทั้งสองฝายก็ลงชื่อตอหนา
พยานอยางนอย 2 คน แลวนําสัญญาหยานี้ไปจดทะเบียนที่อําเภอ หรือเขต
2. การหยาโดยคําพิพากษาของศาล คือ การหยาที่เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝายตกลง
กันไมได คือ ฝายหนึ่งจะหยาแตอีกฝายหนึ่งไมยอมหยา หรือยอมหยาแตจะเอาเงินมากๆ จนอีกฝาย
หนึ่งไมมีจะใหหรือแบงลูกกันแตตกลงกันไมไดจึงตองฟองศาล ถือเปนการหยาที่ไมยินยอม
การฟองรองศาลเพื่อที่จะหยา ตองมีเหตุอางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (2550)
มาตรา 1516 ซึ่งบัญญัติเหตุที่จะฟองหยาไดนั้นมี 10 ประการคือ
1. สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองหญิงอื่นฉันภรรยาหรือภรรยามีชูอีกฝายหนึ่งฟอง
หยาได เดิมกฎหมายใหสิทธิเฉพาะสามีที่จะฟองหยาเมื่อภรรยามีชู สวนสามีจะเจาชูอยางไรภรรยา
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ฟองหยาไมได แตเมื่อกฎหมายครอบครัวฉบับใหมมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2519 ภรรยาจึง
สามารถฟองหยาได หากพิสูจนไดวาสามีอุปการะหรือยกยองหญิงอื่นเยี่ยงภรรยา
2. สามี ภ รรยาประพฤติ ชั่ ว ไม ว า ความประพฤติ ชั่ ว นั้ น จะเป น ความผิ ด ทางอาญา
หรือไม ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง ไดรับการดูถูก เกลียดชัง
เพราะเหตุ ที่ เ ป น สามี ห รื อ ภรรยาของฝ ายที่ ป ระพฤติ ชั่ว อยูต อ ไป หรื อ ได รั บ ความเสีย หายหรื อ
เดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเปนอยูรวมกันฉันสามีภรรยามาคํานึงประกอบ
อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
3. สามี ห รื อ ภรรยาทํ า ร า ยหรื อ ทรมานร า งกาย หรื อ จิ ต ใจ หรื อ หมิ่ น ประมาท
หรือเหยียดหยามอีกฝายหนึ่ง หรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ถาเปนการรายแรงอีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได
4. สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้ง หรือหยารางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้น
ฟองหยาได
5. สามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งใหเปนผูสาบสูญและศาลยังไมเพิกถอนคําสั่ง อีกฝาย
หนึ่งนั้นฟองหยาได
6. สามีหรือภรรยาไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควร หรือ
ทําการเปนปฏิปกษตอการที่เปนสามีหรือภรรยากันอยางรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได
7. สามีหรือภรรยาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ เพราะเหตุวิกลจริตตลอดมา
เกินสามปนับตั้งแตวันที่ศาลสั่ง และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายไดกับทั้งความวิกลจริต
ถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันสามีภรรยาตอไปไมได อีกฝายหนึ่งฟองหยาได
8. สามีหรือภรรยาผิดทัณฑบนที่ทําไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝาย
หนึ่งฟองหยาได
ทัณฑบน คือ ขอตกลงเรื่องความประพฤติที่สามีภรรยาทําไวเปนลายลักษณอักษร
จะเกิด มีการทําทัณ ฑบนก็ เมื่อมี การทะเลาะเบาะแวงกัน ฝ ายหญิงหนีก ลับบาน ฝายชายตามไป
งองอน มีผูใหญไกลเกลี่ยใหคืนดีกัน ซึ่งในโอกาสนี้มักจะมีการทําทัณฑบนไวตอกัน เชนฝายชาย
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อาจสัญญาวาตอไปจะไมกินเหลา จะไมเจาชู ฝายหญิงอาจสัญญาวาจะไมเลนไพ จะไมเลนหวยอีก
ตอไป ถาฝายใดทําผิดขอตกลงนั้น อีกฝายหนึ่งก็ฟองหยาได
9. สามีหรือภรรยาเปนโรคติดตออยางรายแรง อันอาจจะเปนอันตรายแกอีกฝายหนึ่ง
และโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองหยาได แตเหตุหยาขอนี้ดูไปแลว
ออกจะทํารายจิตใจผูปวยอยู จึงไมมีใครนําเหตุผลขอนี้มาฟองหยา มีแตจะชวยกันรักษาพยาบาล
ทั้งนี้อาจเปนเพราะความมีศีลธรรมของคนไทย
10. สามีหรือภรรยามีสภาพแหงการทําใหสามีหรือภรรยานั้นไมอาจรวมประเวณีได
ตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได แตถาฝายใดฝายหนึ่งเปนผูกอขึ้น เชน ภรรยาเปนผูปาดอวัยวะ
เพศของสามีทิ้ง หรือสามีเปนแพทยแกลงเย็บชองคลอดของภรรยา จนรวมประเวณีไมได ฝายนัน้ จะ
ยกขึ้นเปนขออางเพื่อฟองหยาไมได การหยาโดยคําพิพากษาของศาลนี้จะมีผลเมื่อคําพิพากษาถึง
ที่สุด สามีภรรยาขาดจากการเปนสามีภรรยากันตั้งแตศาลพิพากษาใหหยา แตจะอางเปนเหตุใหเสื่อม
สิทธิของบุคคลภายนอกสุจริตไดตอเมื่อเอาคําพิพากษาไปจดทะเบียนหยา ณ ที่ทําการเขตหรือที่วา
การอําเภอแลว
ในเรื่องสาเหตุของการหยารางนั้น วารุณี บัณฑสันต (2522 : 36) ไดเสนอไววา เหตุผลของ
การหยารางของสามีภรรยา อาจจะไมไดมาจากสาเหตุที่แทจริง แตเปนเพียงเหตุที่สามีหรือภรรยา
ยกขึ้นมาเปนขอกลาวหาเพื่อขอหยา และยกขอบกพรองของฝายตรงขามขึ้นอางอิงโดยมิไดพิจารณา
ถึงขอบกพรองของตนเอง เหตุผลเหลานี้ขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะนิสัย ประสบการณของสามีและ
ภรรยาแตละฝาย มีผูกลาววาสามีภรรยาที่หยารางกันงาย มักจะเปนคูสามีภรรยาที่ไมมีบานของ
ตนเอง หรือไมมีบุตร ฉะนั้น เมื่อการแตงงานแลวควรจะมีบานของตนเอง และมีบุตรเสียแตแรก แต
ความจริงมิไดเปนเชนนั้นเสมอไป คูสามีภรรยาที่มีบานและมีบุตรแลวตั้งหลายคนยังหยารางกันได
สวนสุพัตรา สุภาพ (2523 : 80) กลาวถึงสาเหตุของการหยารางไววา การหยารางสวนมาก
มักจะมีสาเหตุหลายประการ เชน ผิดประเวณี ยากจน เสพสุราเปนประจํา วิกลจริต ทารุณกรรม
ไมเลี้ยงดู ฯลฯ โดยทั่วไปสวนใหญจะไมชอบเปดเผยชีวิตของตนโดยเฉพาะเรื่องอัปยศอดสูภายใน
ครอบครัว และมีอยูเสมอที่คูกรณีไมยอมมาแกขอกลาวหา บางครั้งสามีจะพยายามตอตานไมใหมี
การหยาราง โดยพยายามหาทางหนวงเหนี่ยวดวยการฎีกา เมื่อเขารูสึกวาเขาเปนฝายผิดและเมื่อ
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ตองการจะเลี้ยงลูกเอง แตถาภรรยาเปนฝายถูกไมประพฤติชั่ว ศาลมักจะมีแนวโนมจะใหภรรยาเปน
ผูเลี้ยงดูลูกมากกวา แมสามีจะตอสูจนถึงที่สุดก็ตาม อันที่จริงหญิงสวนมากไมคอยตองการหยา
เพราะเห็นแกลูก โดยเฉพาะหญิงที่มีฐานะเศรษฐกิจไมดีจะอดทน ไมยอมหยา เพราะตองพึ่งพาสามี
ทางดานเศรษฐกิจ เชน หญิงที่ยากจน การศึกษานอย เปนตน จึงจําตองทนอดและอดทน
เกี่ยวกับสาเหตุของการหยารางนั้น กูด (Goode, 1956 : 254) ไดอธิบายวามีปจจัยทางสังคม
เศรษฐกิจบางประการที่นําไปสูการหยาราง ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
1. คูสมรสที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ํา จะมีโอกาสหยารางงายกวาคูสมรสที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี เนื่องจากความตึงเครียดในชีวิตสมรสมักจะพบมากในกลุมชนชั้นแรงงานซึ่งมีความ
กดดันทางเศรษฐกิจ เมื่อความกดดันมีมากๆ ก็จะออกมาในรูปของการทะเลาะเบาะแวงและในที่สุด
แยกทางกันไป
2. ความแตกตางระหวางคูสมรสในเรื่องภูมิหลังตางๆ เชน บุคลิกภาพ ดําเนินชีวิต
เจตคติ คานิยม การอบรมสั่งสอน การศึกษา การนับถือศาสนา ฯลฯ ทําใหเกิดความขัดแยงกันขึ้นจน
ไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดและตองหยารางในที่สุด
3. การที่คูสมรสไมมีเวลาทําความรูจักคุนเคยกันกอนแตงงานก็อาจทําใหเกิดการหยา
รางกันได ทั้งนี้เพราะทั้งคูไมไดมีโอกาสศึกษาหรือเรียนรูนิสัยใจคอ ความประพฤติ เจตคติ คานิยม
ซึ่งกันและกันอยางดีเสียกอน เมื่อแตงงานกันและพบกับความผิดหวังหรือขัดแยงกันในเรื่องตางๆ
ซึ่งเปนผลมาจากภูมิหลังที่ตางกันจนตองหยารางในที่สุด
4. คูสมรสที่มาจากครอบครัวที่ไมมีความสุขมีแตการทะเลาะเบาะแวง พอแมแยกกัน
หรือหยารางกันยอมมีแนวโนมที่จะประสบความลมเหลวในชีวิตสมรส
5. การสมรสที่ไมไดรับความเห็นชอบจากญาติและเพื่อนๆ ยอมมีโอกาสที่จะหยาราง
ไดงาย
6. คูสมรสที่ไมสามารถตอบสนองความตองการใหแกกันและกันไดยอมมีโอกาสที่
จะหยารางไดงายขึ้น
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นอกจากนี้ สุพัตรา สุภาพ (2523 : 79) ไดสรุปสาเหตุของการหยารางในปจจุบันไวดังนี้
1. สังคมแบบประชาธิปไตยใหเสรีภาพแกคนมากทําใหสมาชิกในครอบครัวไมยอม
พึ่งพาอาศัยใครจึงทําใหครอบครัวแตกแยกไมลงรอยกัน
2. การขั ด กั น ระหว างสังคมสมัย เกาและสมั ย ใหมต ลอดจนเรื่องความสัมพั น ธใ น
ครอบครัวทําใหครอบครัวขาดเสถียรภาพ
3. สั ง คมแบบเมื อ งมี ก ารติ ด ต อ กั น มาก มาตรฐานการครองชี พ สู ง กว า ในชนบท
รายจายของครอบครัวจึงมีมาก ความตึงเครียดในครอบครัวเกิดขึ้นไดงาย ตลอดจนคูสมรสอาจมีสิ่ง
เยายวนใหเกิดความไมซื่อสัตยตอกันได ซึ่งในบั้นปลายก็คงตองหยารางกัน
4. หญิงมี งานทําไม ตองพึ่งพาสามีในทางเศรษฐกิจและอาจจะไมคอยเชื่อฟงสามี
การหยารางก็เกิดขึ้นไดงาย
5. การมีการศึกษาสูงทําให มาตรฐานในชีวิตสูงขึ้น ทําให อยูกับคนที่มี การศึกษา
ต่ํากวาตนอยางลําบาก
6. ความคิดเกาๆ ในเรื่องที่วา หากทําใหการแตงงานขาดสะบั้นลงก็จะเปนบาปไมอยู
ในความนึกคิดอีกตอไป การหยารางจึงเกิดขึ้นไดงาย
7. ความคิดที่วาแตงงานเพื่อความตองการทางเพศแตเพียงอยางเดียว ดวยเหตุนี้เมื่อใด
ก็ตามเกิดความไมพอใจกันในเรื่องเพศก็จะหยารางกัน
8. สถานภาพของหญิงเปลี่ยนไป มีอิสระเสรีภาพทัดเทียมกับชายหรือเกือบเทาเทียม
กับชาย ทําใหหญิงมีอิสระ เสรีภาพในการตัดสินปญหาชีวิตของตนเองไมตองอยูในโอวาทของสามี
ดังนั้นเมื่อหญิงไมพอใจสามีเมื่อไรก็อาจจะขอหยาได
9. สภาพของสังคมและวัฒนธรรมทําใหคนสมัยใหมตองออกจากบานอยูเสมอ ทําให
มีเวลาอยูกับครอบครัวลดนอยลง ความสัมพันธของครอบครัวจึงลดนอยลงไปดวย การหยารางจึง
เกิดไดงายเพราะความผูกพันมีนอย
10. ความคิดในเรื่องการหยารางมากกวาแตกอนและยังมีกฎหมายที่ทําใหการหยาราง
เกิดขึ้นไดงาย จึงไมนาแปลกใจที่การหยารางเปนที่แพรหลายมากขึ้นทุกที
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เกี่ยวกับสาเหตุของการหยารางที่กลาวมาทั้งหมด พอสรุปไดดังนี้
1. สาเหตุดานเศรษฐกิจ เชน มีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย ใชจายฟุมเฟอย ไมคิดทํา
มาหากิน มีรายไดของตนเอง ไมตองพึ่งพารายไดของคูครอง ฯลฯ
2. สาเหตุดานความประพฤติ เชน ไมรับฟงความคิดเห็น ไมใหเกียรติ ชอบพูดจา
ดูหมิ่นเหยียดหยาม กาวราวหยาบคาย ชอบทํารายรางกาย ฯลฯ
3. สาเหตุ ด า นศาสนา มี ค วามเห็ น ขั ด แย ง เกี่ ย วกั บ การทํ า พิ ธี ก รรมศาสนา ดู ห มิ่ น
ศาสนาของอีกฝายหนึ่ง ฯลฯ
4. สาเหตุดานสุขภาพ เชน มีโรคประจําตัวเจ็บปวยเปนประจํา ติดสุราหรือยาเสพติด
ฯลฯ
5. สาเหตุดานอารมณและจิตใจ เชน การเปนคนเจาอารมณเอาแตใจตนเอง เปนคน
ใจคอโหดราย ฯลฯ
6. สาเหตุดานอาชีพ เชน ชวงเวลาทํางานไมตรงกัน สถานที่ทํางานหางไกลกันทําให
ตองแยกกันอยู ฯลฯ
7. สาเหตุดานการศึกษา เชน การศึกษาแตกตางกันมากทําใหเกิดความขัดแยงกัน
พูดกันไมคอยรูเรื่อง เกิดปมดอย ฯลฯ
8. สาเหตุดานอายุ เชน แตงงานตั้งแตอายุยังนอยทําใหขาดความอดทนเวลาเกิดปญหา
ขัดแยงกัน อายุตางกันมากทําใหความคิด ความสนใจไมตรงกัน ฯลฯ
9. สาเหตุดานผูรวมอาศัย เชน ไดรับการดูหมิ่นเหยียดหยามจากบิดามารดาหรือญาติ
ของอีกฝายหนึ่ง ฯลฯ
10. สาเหตุดานเพศรส เชนไมมีความสุขในการมีเพศสัมพันธ กามวิปริต ไมมีบุตร ฯลฯ
11. สาเหตุดานสังคม เชน ชอบเที่ยวกลางคืน เลนการพนัน ดื่มสุราเปนประจํา
ใหความสําคัญแกเพื่อนมากกวาคูสมรส ฯลฯ
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ผลของการหยาราง
ดานคูสมรส
1. ดานสังคม การหยารางทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมากจึงจําเปนตองมีการปรับตัว
ใหม คนที่หยารางมักจะถูกซุบซิบนินทาในแงรายตางๆ โดยเฉพาะในสังคมเล็กๆ เชน ในชนบทการ
ซุบซิบนินทามีมาก สวนมากผูที่หยารางมักจะคิดวาตนเปนคนไมดี และรูสึกวาไมสามารถจะมอง
หนาใครไดโดยเฉพาะผูหยารางที่เปนสตรี และบางสังคมผูที่หยารางถูกบีบบังคับใหปดบังสภาพที่
แทจริงของการแตงงาน แตถาการหยารางมีมากขึ้น ความรูสึกอยากปดบังก็ลดนอยลง อยางไรก็ตาม
สถานภาพของผูที่หยารางก็ยังเปนที่รังเกียจของสังคมอยูนั่นเองไมมากก็นอย
2. ดานเศรษฐกิจ การหยารางทําใหสถานภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป สตรี
จํานวนไมนอยเมื่อถูกหยารางก็ตองหาเลี้ยงตัวเองเนื่องจากขาดรายได หรือฝายชายใหคาเลี้ยงดูไม
เพียงพอก็จะทําใหสตรีและลูกอยูอยางยากแคนและไมสามารถจะเลี้ยงลูกไดเต็มที่และอาจทําใหเกิด
ปญหาไดมากมาย เชน อาชญากรรม เด็กกระทําผิด โสเภณี ฯลฯ สวนฝายชายก็อาจจะมีปญหาทาง
การเงินยิ่งขึ้นเพราะตองมีภาระเลี้ยงดูบุตร จะแตงงานใหมรายไดก็ไมอํานวยใหเพราะตองรับภาระ
ทั้งสองฝาย
3. การปรับตัวเรื่องเพศ ปญหาความตองการทางเพศเปนปญหาพื้นฐานที่สําคัญที่สุด
ปญหาหนึ่งที่คนหยารางตองเผชิญ ถามีความรูสึกเครียดทางอารมณก็อาจจะลดความรูสึกไดดวยการ
หันไปสนใจสิ่งอื่น เชน การออกกําลังกาย การเลนดนตรี การทํางานอดิเรกหรืออื่นๆ การหาสิ่ง
ทดแทนจะสามารถผอนคลายความตึงเครียดไดมาก
หญิงที่หยารางมักจะมีวิธีการปรับตัวที่แตกตางกัน บางคนก็ออกมาในรูปของการ
ลักลอบเปนคูแบบไมถูกตองตามกฎหมาย แตบางคนแมจะหยารางกันมาเปนเวลานานก็ไมปรากฏวา
ไปมีความสัมพันธทางเพศกับใครเลย สวนมากชายที่หยารางจะมีทาทีในเรื่องเพศมากกวาหญิง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับภูมิหลังของแตละบุคคล
4. การเปลี่ยนอุปนิสัย คูสมรสที่มีการหยารางจะตองเผชิญตอการปรับตัวใหมในชีวิต
สวนตัวเพราะการแตงงานเปนชีวิตรวมของคนสองคน ถึงแมระหวางชีวิตของการเปนสามีภรรยาจะ
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ไมราบรื่นนัก ทั้งสองฝายไดพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกันและกันอยูมากในชีวิตประจําวัน ถาตางคน
ตางอยูตามลําพังตองทําอะไรๆ ทุกอยางดวยตนเองยอมจะตองปรับตนเองใหเขากับสภาพการณ
นั้นๆ จําเปนตองทิ้งนิสัยที่เคยทํามาจนชิน และสรางนิสัยใหมๆ เมื่อตองการมีสถานภาพใหม มีวิถี
ชีวิตบางอยางที่ไมเหมือนเดิม ซึ่งในที่สุดบุคลิกภาพของบุคคลนั้นจะเปลี่ยนโดยจะรับเอานิสัยใหมๆ
เขาไปแทนที่นิสัยเกาๆ เชน อาจจะชอบอยูเปนโสด รูสึกมีอิสระเสรีภาพ ไมตองรับผิดชอบอะไร
เปนตน
5. การเปลี่ ย นสถานภาพและบทบาท การหย า ร า งก อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพและบทบาท เชน สตรีตองกลับไปใชสกุลเดิมของตน ความสัมพันธระหวางญาติก็จะไม
เหมือนเดิม หรือในบางกรณีพอแมฝายหญิงจะทําตัวไมถูกเมื่อลูกสาวของตนเกิดไปไดสามีใหม
นอกจากนี้สตรีที่ไมตองออกไปทํางานหารายไดนอกบานอาจจะตองคิดวาตนจะตองใชเวลาทั้งหมด
ไปทําอะไรบาง จึงจะคลายความวาเหวเปลาเปลี่ยวเมื่ออยูตามลําพัง
6. ดานอารมณและจิตใจ เมื่อเกิดมีการหยารางขึ้นนั้นผูที่หยารางจะเกิดความไมสบาย
อารมณ ซึ่งกระทบกระเทือนจิตใจไมมากก็นอยอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะทําใหเห็นชีวิตการ
แตงงานเปนทุกขและไมยอมแตงงานอีกตอไป
ดานตัวเด็ก
1. ดานอารมณและจิตใจ เด็กจะเกิดความรูสึกขาดความรัก ความอบอุน มีความรูสึก
ไมมั่นคง ไมปลอดภัย มีความรูสึกเปนปมดอย ขาดการเอาใจใสหรืออาจจะไดรับการปฏิบัติอยางที่
เปนการประชดประชันของฝายพอแม ลูกๆ จะไดรับการกระทบกระเทือนทางจิตใจและอารมณอยู
มาก ทําใหมีความประพฤติเบี่ยงเบนจากปกติ ประพฤติตัวเหลวไหล กาวราว พูดโกหก ลักขโมย
ติดยาเสพติด เปนตน
2. ดานการปรับตัว หลังจากการหยาราง ลูกมักจะอยูกับแมซึ่งมีผลกระทบกระเทือน
ตอบุคลิกภาพของเด็ก เพราะปกติทั้งพอและแมจะเปนคนอบรมเด็ก และเด็กจะเรียนรูบทบาทจาก
พอและแมเพื่อนํามาเปนแบบฉบับของตนในอนาคตเมื่อเปนผูใหญ แตถาเหลือแตพอหรือแมแต
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เพียงอยางเดียวทําใหบทบาทของอีกฝายหนึ่งขาดไปทําใหเด็กไมสามารถพัฒนาตนเองในบทบาท
สวนที่ขาดไปทําใหเด็กเกิดปญหาในการปรับตัว
3. ความจงรักภักดี เด็กที่พอแมหยารางกันอาจจะรูสึกวาพอแมใจแคบโดยแตละฝาย
พยายามพรากเด็กใหอยูกับฝายตน ความรูสึกแบบนี้จะทําลายความมั่นคงทางอารมณของเด็กลง
โดยทั่วไปลูกชายมักจะมีความโนมเอียงที่จะเปนฝายแม และแมสวนมากก็พยายามพูดใหลูกเห็นอก
เห็นใจซึ่งจะทําใหลูกไมชอบพอมากขึ้น สวนลูกสาวมักจะเห็นอกเห็นใจพอและอาจจะเห็นวาแมไม
ถูก แต โดยทั่ ว ไปเด็ ก จะมี ค วามใกล ชิ ด กั บแม ม ากกว า พอ แมจึ ง มี อิ ทธิ พ ลโน ม น า วจิ ต ใจเด็ ก ได
มากกวา และในกรณีที่ครอบครัวไมมีความสุข ลูกสาวและลูกชายมักจะเขาขางแมมากกวาพอ
4. การปรับตัวเขากลุม เด็กที่มาจากครอบครัวที่เกิดการหยารางจะมีความรูสึกไม
มั่นคงฝงแนนในจิตใจ ถาเด็กปรับตัวไมไดตั้งแตเล็กๆ ความรูสึกนั้นก็จะติดตัวมาจนโตซึ่งทําใหเด็ก
กลายเปนเด็กมีปญหา เชน ชอบขาดเรียน หนีเที่ยว เปนอันธพาล มีความรูสึกวาไมมีใครรักตัวจริง
วาเหว ความรูสึกเชนนี้จะคงอยูตลอดไปตราบเทาที่เขารูสึกวาถูกทอดทิ้งใหอยูเดียวดาย และเมื่อเขา
มีครอบครัวก็อาจจะเกิดปญหาการหยารางขึ้นได
สรุปไดวาผลที่เกิดจากการหยารางนั้นมีผลกระทบทั้งในสตรีและเด็ก กลาวคือ ในสตรี
มีผลกระทบในดานเศรษฐกิจ เชน ตองทํางานหาเลี้ยงตัวเองเนื่องจากขาดรายได ฯลฯ ดานสังคม
เชน ถูกสังคมซุบซิบนินทาในแงราย ไมสามารถปรับตัวเขากับสังคมได ฯลฯ ดานสุขภาพ เชน
มี เ วลาว า งเพิ่ ม มากขึ้ น ไม ต อ งรั บ ผิ ด ชอบอะไร สุ ข ภาพดี ขึ้ น ฯลฯ ด า นอารมณ แ ละจิ ต ใจ เช น
เกิดความรู สึก ว าเหว เหงา มี ความรู สึกเครียดทางอารมณ ฯลฯ ดานความประพฤติ เชน รูสึก มี
อิสรเสรีภาพ มีความเปนตัวของตัวเอง ฯลฯ ดานการปรับตัวในเรื่องเพศ เชน อารมณขุนมัวจนตอง
หากิ จ กรรมอื่ น ทดแทนเป น ต น ว า การออกกํ า ลั ง กาย การเล น ดนตรี การทํ า งานอดิ เ รก ฯลฯ
ดานอาชีพ เชน ตองทํางานหนักเพิ่มขึ้นเพื่อใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายที่ตองรับผิดชอบ ฯลฯ
ส ว นในเด็ ก มี ผ ลกระทบด า นอารมณ แ ละจิ ต ใจ เช น เด็ ก รู สึ ก ขาดความรั ก ขาดความอบอุ น
มี ค วามรู สึก ไม มั่น คง ไม ปลอดภั ย มี ค วามรูสึ ก มีป มด อย ฯลฯ ด า นการปรั บตั ว และสัง คม เช น
เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดตัวอยางดานบุคลิกภาพ ประพฤติตัวเหลวไหล กาวราว ฯลฯ
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ดานความจงรักภักดี เชน เด็กรูสึกวาพอแมใจแคบทําใหรักใครไมเปนไมเชื่อฟงคําสั่งสอน ฯลฯ
ดานการศึกษาเลาเรียน เชน ผลการเรียนเลวลง ไมเอาใจใสในการเรียน ฯลฯ

ตอนที่ 3 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ดังตอไปนี้

ทฤษฎีสังคมวิทยา
ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ (Structural functional theory)
ทฤษฎีโครงสรางและหนาที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ชีววิทยาเพื่ออธิบายการทํางานประสานกันของสวนตางๆ ในรางกายของสิ่งมีชีวิต กลาวคือ รางกาย
ประกอบดวยอวัยวะสําคัญตางๆ อวัยวะเหลานี้ก็ทําหนาที่ของตนเองและมีการประสานงานกัน
โครงสร า งต า งๆ ของสั ง คมก็ เ ช น เดี ย วกั น ต า งก็ ทํ า หน า ที่ ข องมั น และในขณะเดีย วกั น ก็ ทํ า งาน
ประสานงานกันและดวยการทํางานดังกลาวจะทําใหสังคมอยูรอดได
อีมิล เดอไคม (Emile Durekheim อางถึงใน เพ็ญแข ประจนปจจนึก, 2528 : 15-17)
อธิบายวา สังคมอยูรอดไดดวยการยึดเหนี่ยวสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีสิ่งยึดถือรวมกันในสังคม
ขนาดเล็กหรือสังคมงายๆ นั้น การยึดเหนี่ยวทางสังคมจะเปนแบบ Mechanical solidarity คือการที่
คานิยม จารีต ประเพณีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลเปนอยางมาก ในสังคมจะยึดถือคานิยมเดียวกันมี
ความคิดความเชื่อตลอดจนทัศนคติตางๆ แบบเดียวกัน แตในสังคมที่ซับซอนการยึดเหนี่ยวทาง
สังคมจะเปนแบบ Organic solidarity คือ การยึดเหนี่ยวที่เกิดจากการที่บุคคลยึดการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของตน โดยที่แตละบุคคลอาจจะมีคานิยม ความเชื่อ ความคิดที่แตกตางกันออกไป
การที่สังคมจะอยูรอดไดก็เพราะบุคคลทุกคนปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ของตน
ทัลคอตต พารสัน (Talcott Parsons อางถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2525 : 24-30) เสนอ
แนวคิดวาการที่มนุษยเขาไปอยูในสังคมและสังคมมีการจัดระเบียบขึ้น เนื่องจากสมาชิกในสังคมมี
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ความสมัครใจที่จะเขาไปทํากิจกรรมตางๆ ในสังคมนั้น โดยเสนอวาการกระทํามีความสําคัญตอ
ระบบสังคม การกระทําคือการกระทําระหวางกัน ระหวางผูกระทํางาน สถานการณ จุดมุงหมาย
หรือจุดประสงค วิธีการและแนวคิดของผูกระทํา เมื่อขยายความใหกระจาง ผูกระทํา หมายถึง บุคคล
ที่ มี ป ระสบการณ ต า งๆ และรู จั ก ควบคุ ม สถานการณ มี วิ ธี ก ารเพื่ อ ให เ ข า สู จุ ด มุ ง หมายที่ ตั้ ง ไว
สถานการณ หมายถึง เงื่อนไขตางๆ ที่ผูกระทํารูจักและมีอิทธิพลตอการเลือก จุดมุงหมายและจะ
ดําเนินการไปสูจุดมุงหมายนั้นๆ แนวคิดของผูกระทําหมายถึง คานิยม บรรทัดฐาน และความคิด
สมาชิกมีตอการวิเคราะหบุคคลตางๆ ในสังคมได จะเกิดเปนระบบสังคมขึ้นโดยมีเงื่อนไขขึ้น โดยมี
เงื่อนไข 2 ประการคือ
1. ผูกระทําจะตองมีแรงจูงใจที่จะกระทําตามสถานภาพและบทบาทของตน
2. ระบบสั งคมต องพยายามหลีก เลี่ย งความขัด แยง หรือพฤติก รรมที่เ บี่ยงเบนจาก
สังคม
นอกจากนั้น พารสัน ไดเสนอตัวแปรที่จะศึกษาความแตกตาง หรือแนวโนมทางพฤติกรรม
ของบุคคลในระบบสังคม เรียกวา แบบแผนของตัวแปรไวดังนี้
1. ตัวแปรเกี่ยวกับความสัมพันธที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจงกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวกับอารมณและความรูสึก
2. ตัวแปรเกี่ยวกับความสัมพันธที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจงกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ
กระจายแบบกว า งๆ ได แ ก ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสามี กั บ ภรรยาจะเป น แบบ
ขอบเขตกระจายโดยจะครอบคลุมดานเศรษฐกิจและสังคม สวนความสัมพันธ
ระหวางนายจางจะเปนแบบขอบเขตเฉพาะเจาะจงตามบทบาทหนาที่
3. ตัวแปรที่เกี่ยวกับสังคม ในแงสากลและในแงเฉพาะหนวย เชน การกระทําโดยรวม
และการทําที่มีขอบเขตเฉพาะเจาะจง
4. ตัวแปรที่เกี่ยวกับความสัมพันธที่เปนคุณลักษณะหรือลักษณะที่ไดมาแตกําเนิด
เชน อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัว
5. ตัวแปรที่ยึดกับหนวยในลักษณะที่ถือวาตนเองเปนสําคัญ
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จากแนวคิดทฤษฎีโครงสรางและหนาที่ที่กลาวถึง ผูวิจัยสรุปไดวาสังคมประกอบดวยระบบ
ตางๆ ที่ทําหนาที่ของตนเอง และแตละระบบจะทําหนาที่ประสานกัน สังคมจึงอยูรอดได โดยมี
เงื่อนไข 2 ประการคือ
1. ผูกระทําจะตองมีแรงจูงใจที่จะกระทําตามสถานภาพและบทบาทของตน
2. ระบบสั งคมต องพยายามหลีก เลี่ย งความขัด แยง หรือพฤติ ก รรมที่เ บี่ยงเบนจาก
สังคม
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดของทฤษฎีโครงสรางหนาที่มาเปนพื้นฐานในการ
กําหนดตัวแปร อาชีพและความแตกตางของอาชีพคูสมรส
ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory)
ปญญา เลิศไกร (2528 : 26-29) ไดสรุปแนวคิดวา เปนทฤษฎีที่มีรูปแบบการพัฒนาแบบ
ทันสมัยสามารถเห็นผลอยางชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากความหรูหรา ความสะดวกสบายเปนแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว 3 รูปแบบคือ
1. การเคลื่อนไหวทางกายภาพ หมายถึงการนําเอาสิ่งใหมๆ หรือของใชทันสมัยเขามา
ใชในชีวิตประจําวัน เชนเครื่องใชไฟฟาในการประกอบอาหาร อํานวยความสะดวกในการทํางาน
หากวันใดไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกเหลานี้ก็จะรูสึกเดือดรอนมากเพราะใหความสําคัญกับสิ่ง
เหลานี้มากเปนพิเศษ
2. การเคลื่อนไหวทางจิต เปนการเคลื่อนไหวทางคานิยม รสนิยม ความรูสึกนึกคิดที่
กาวไกลออกไปจากสภาพของความเปนจริงในขณะนั้น เชน คนยากจนฝนที่จะใชชีวิตแบบหรูหรา
ฟุมเฟอย เมื่อมีเงินเล็กนอยก็ไปนั่งรานอาหารราคาแพงเพื่อสนองความรูสึกวาตนเองเปนคนมั่งมี
ทั้งนี้เพราะจิตไดเคลื่อนไหวออกไปแลว การเคลื่อนไหวทางจิตเปนการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก
โดยเฉพาะในประเทศดอยพัฒนาทั้งหลาย
3. การเคลื่อนไหวทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมหรือทาง
เศรษฐกิจ เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงขึ้นจึงมีการเคลื่อนไหวทางสถานภาพทางสังคมหรือเมื่อมี
รายไดมากขึ้นฐานะความเปนอยูดีขึ้นก็เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจขึ้น เปนตน
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ความทันสมัยที่สมบูรณนั้นก็คือการที่คนในสังคมนั้นๆ มีการเคลื่อนไหวทั้ง 3 ประการ
ไปพร อ มๆ กั น อย า งสอดคล อ งเหมาะสม หากการเคลื่ อ นไหวตั ว ใดตั ว หนึ่ ง เคลื่ อ นไปเร็ ว มาก
ในขณะที่ตัวอื่นๆ เคลื่อนตามชาจะทําใหเกิดปญหาสังคมมากมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดทฤษฎีความทันสมัยกําหนดตัวแปร ระดับการศึกษา
ความแตกตางของระดับการศึกษา รายไดตอเดือนและความแตกตางของระดับรายไดตอเดือน

ทฤษฎีจิตวิทยา
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory)
แนวคิดของทฤษฎีที่กลาววา “บุคคลจะถูกจูงใจไปสูความสําเร็จไดนั้นเปนผลมาจาก
คาที่เขาคาดหวังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น” กอนการที่มนุษยจะเลือกหรือตัดสินใจกระทําสิ่งหนึ่ง
คนเรามีความคาดหวังวาจะไดรับความสําเร็จเปนผลตอบแทนการกระทํา เชน ความคาดหวังวาเมื่อ
เรียนหนังสือครบหลักสูตรแลวจะไดรับปริญญา เปนตน ความคาดหวังนี้เกิดกอนการกระทําเปน
เหตุของการกระทํา พฤติกรรมมนุษยจากความคาดหวังที่จะไดรับผลสําเร็จจากการกระทํานั้นๆ
(ชัยพร วิชชาวุธ, 2525 : 153) สวนทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom, 1974 : 188) กลาววา
การที่มนุษยจะเลือกตัดสินใจกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นมีสาเหตุหรือแรงจูงใจ โดยที่บุคคลนั้นจะตองมี
ความคาดหวังดังตอไปนี้
1. ผลตอบแทนที่ไดรับ
2. ความพอใจและความไมพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ
3. ผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่น
4. โอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวัง
จากแนวคิดดังกลาวขางตนใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคูสมรสไดเปน
อยางดี กลาวคือ ถาคูสมรสมีความคาดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ความคาดหวังถึงความสุขใน
ชีวิตสมรส เขาจะตองพยายามปรับตัวเขาหากันทั้งสองฝายใหเกิดความมั่นคงในชีวิตสมรส

การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาฯ

51

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมุงใชแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังมาเปนแนวทางในการอธิบาย
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรักษาคํามั่นสัญญาของคูสมรส จึงไดกําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural diffusion theory)
แนวคิดทฤษฎีดังกลาวสรุปวา การแพรกระจายทางวัฒนธรรมเกิดจากการติดตอสื่อสาร
ระหวางสังคมที่ตางวัฒนธรรมกัน โดยที่สังคมดอยกวาสามารถแพรกระจายวัฒนธรรมไปสูสังคมที่
เจริญกวา นอกเหนือไปจากการแพรกระจายจากสังคมที่เจริญกวาไปสูสังคมที่ดอยกวาซึ่งเปนปกติ
วิสัยของวัฒนธรรม แตเมื่อเกิดการแพรกระจายทางวัฒนธรรมขึ้นแลว สังคมที่เจริญกวาคงจะรับ
วัฒนธรรมบางอยางของสังคมที่ดอยกวาได การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นสวนใหญแลวเกิดจากการ
แพรกระจายทางวัฒนธรรมจากภายนอกเขามาผสมผสานกับของที่มีอยูกอนแลวเปนของใหมที่ไม
เคยมีมากอน
ดิเรก ฤกษสาหราย (2528) ไดสนับสนุนแนวคิดนี้และอธิบายเพิ่มเติมวากระบวนการ
แพรกระจายมีองคประกอบ ดังนี้
1. วัฒนธรรมใหมหรือนวกรรม
2. การสื่อสารโดยผานสื่อทางใดทางหนึ่ง
3. ระยะเวลาหนึ่ง
4. เขาสูหมูสมาชิกของระบบสังคมระบบหนึ่ง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมุงใชทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมเพื่อเปนแนวทาง
ในการอธิบายปจจัยที่มีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในศีลสมรส ดวย
เหตุที่วัฒนธรรมเดิมของคูสมรสนั้นยอมแตกตางกันออกไป หลังจากที่แตงงานจําเปนที่คูสมรส
จะตองเขาใจและรับรูวัฒนธรรมของแตละฝายเพื่อความมั่นคงในชีวิตสมรส ดังนั้นผูวิจัยใชแนวคิด
นี้ในการกําหนดเปนตัวแปรที่ศึกษาเรื่องการปรับตัวในชีวิตสมรส
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หลักปฏิบัติของศาสนาคาทอลิก
การอภิบาลกอนสมรส
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon law, 1983 : มาตรา 1063) คริสตชน
(คาทอลิก) และผูอภิบาลตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับคูบาวสาวในชวง 2 - 3
เดือนกอนที่จะเขาพิธีสมรส แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ชวงระยะยาว ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน
ต อ งเตรี ย มให เ ข า ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ คื อ ความหมายของการสมรสตามคํ า สอนศาสนาคริ ส ต
โรมันคาทอลิก สิทธิและหนาที่ของคูสมรสและของบิดามารดา 2) ชวงระยะพิเศษ กระทําโดย
อธิการโบสถใหคูบาวสาวทราบถึงความศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติและจุดหมายของการสมรส รูปแบบ
การสมรส ขอหามและขอขัดขวาง ผลของการสมรส 3) ชวงระยะพิธีกรรม การเตรียมตัวทางดาน
พิธีกรรม ระหวางคุณพอเจาอาวาสกับผูจะรับพิธีสมรสจึงตองปรึกษาหารือ เพื่อใหพิธีกรรมดําเนิน
ไปอยางราบรื่น และมีความหมายประทับใจไปตลอดชีวิต ใหเปนธรรมล้ําลึกความรักและความเปน
หนึ่งเดียวของพระคริสตเจากับพระศาสนจักร 4) ชวงหลังการสมรส พระศาสนจักรถือเปนหนาที่
จะตองอภิบาลคูสมรสตอเนื่องใหเขาใจความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว คํามั่นสัญญาใน
โอกาสสมรส การปรับตัวและการดูแลอบรมบุตร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่องการอบรมกอน
สมรสและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนา
การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา
พระศาสนจักรมีเจตนาชวยวิญญาณมนุษยเปนสําคัญจึงแนะนําใหรับศีลอภัยบาปและ
ศีลมหาสนิทเปนประจําเพื่อใหพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์บังเกิดผลอยางอุดมแกคูบาวสาวซึ่ง
จะตองดํา เนิน ชี วิ ตครอบครั ว อยางดี ตลอดชีวิต ชีวิ ต ใหมของเขาจะมั่ งคงเปน หนึ่ง เดีย วเหมื อ น
พระคริสตเจาและกับพระศาสนจักร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห
และการปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน
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ตอนที่ 4 การสังเคราะหตัวแปร
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาใน
ศีลสมรสของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีตางๆ มากําหนดเปนตัวแปร
ของปจจัยดานตางๆ รายละเอียดของตัวแปรแตละปจจัยมีดังตอไปนี้

ปจจัยประชากร
ปจจัยประชากรเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส ปจจัยประชากรประกอบดวยองคประกอบมากมายที่เกี่ยวของกับ
สถานภาพส ว นตั ว หรื อลั ก ษณะสว นตั ว ซึ่ง อาจจะเหมื อ นหรือ แตกต า งกับ อี ก บุ คคลหนึ่ง ได ใน
การศึกษาครั้งนี้ไดรวบรวมตัวแปรตางๆ ซึ่งไดพัฒนามาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยตางๆ
สรุปไดดังนี้
อายุเมื่อสมรส
หมายถึง อายุที่เริ่มแตงงานครั้งแรกของทั้ง 2 ฝาย (ชาย/หญิง) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการ
สมรสขั้นปฐมภูมิ (Primary marriage) อาจมีผลกระทบตอภาวะเจริญพันธุเพราะโดยทั่วไป ผูที่จะอยู
รว มกันมี ความสั มพันธ กันทางเพศซึ่ ง เปนจุด เริ่มตน ของภาวะเจริญพัน ธ ไดตองผานการสมรส
ประเภทของอายุเมื่อสมรสไดแบงดังนี้ (ศุภวัลย พลายนอยและเนาวรัตน พลายนอย, 2525 : 123)
1. Child marriage หมายถึง กลุมสตรีที่อายุเมื่อสมรสนอยกวา 18 ป
2. Early marriage หมายถึง กลุมสตรีที่อายุแรกสมรสระหวาง 18-19 ป
3. Marriage at maturity หมายถึง กลุมสตรีที่อายุแรกสมรสระหวาง 20-21 ป
4. Late marriage หมายถึง กลุมสตรีที่มีอายุตั้งแต 22 ปขึ้นไป
อายุ เ มื่ อ สมรสจึ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของชี วิ ต สมรส
การสมรสในวัยหนุมสาวมีแนวโนมของอัตราการหยาสูง การสมรสโดยที่คูสมรสคนใดคนหนึ่งมี
อายุ 19 ป หรื อ ต่ํ า กว า จะมี ก ารเสี่ ย งต อ การหย า ร า ง 10-100 เท า กั บ การสมรสอายุ ใ นอุ ด มคติ
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ซึ่ ง กํ า หนดว า อายุ อุ ด มคติ นี้ เ จ า สาวควรมี อ ายุ 24 ป และเจ า บ า วควรมี อ ายุ 29 ป สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ แบมพาสและสวิทพบวา ในประเทศสหรัฐอเมริกาการสมรสของหนุมสาวโดยเฉพาะ
วัยรุนมีปจจัยหลายอยางที่เปนสาเหตุใหเสี่ยงตอการหยารางสูง และอัตราการหยารางของผูสมรส
ในวัยหนุมสาวสูงกวาอัตราการหยารางของผูสมรสเมื่ออายุมากขึ้น โดยทั่วไปผูชายมีอายุเมื่อสมรส
สูงกวาผูหญิงถายิ่งอายุระหวางชายและหญิงแตกตางกันมากเทาไรจะยิ่งทําใหชองวางระหวางวัย
มากขึ้นเทานั้น ซึ่งอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูการหยารางได ในการศึกษาครั้งนี้ไดจําแนกอายุ
เมื่อสมรสเปน 3 กลุม ดังนี้
1. อายุ 15-20 ป
2. อายุ 21-30 ป
3. อายุมากกวา 30 ป
ความแตกตางระหวางอายุของคูสมรส
อายุเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดระดับวุฒิภาวะซึ่งในคนปกติเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น
ระดั บ วุ ฒิ ภ าวะจะเจริ ญ ขึ้ น ตามวั ย รวมทั้ ง บุ ค ลิ ก ภาพต า งๆ ทั้ ง ด า นความคิ ด และพฤติ ก รรมจะ
เปลี่ยนไป ในสวนของการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในศีลสมรสนั้น จากการศึกษาพบวา
อัตราสวนรอยของการหยารางจําแนกตามความแตกตางของอายุระหวางสามีกับภรรยา คือ สามีที่มี
อายุมากกวา 1-3 ป มีอัตราสวนร อยละของการหยารางต่ําที่สุด รองลงมาคือสามีอายุเทาภรรยา
อัตราสวนรอยของการหยารางสูงที่สุดคือเมื่อภรรยาแกกวาสามี 5 ป หรือมากกวา 5 ป และสามีอายุ
มากกวาภรรยา 10 ปหรือมากกวา 10 ป สวนในประเทศไทยพบวา สามีภรรยาคูใดอายุแตกตางกัน
มากโอกาสที่ จ ะหย า ร า งกั น ก็ มี น อ ย ส ว นคู ที่ มี อ ายุ แ ตกต า งกั น น อ ยมี โ อกาสจะหย า ร า งได ม าก
กลุมสามีภรรยาที่มีอายุตางกัน 1 ปหยารางกันมากที่สุด (สุดา ภิรมยแกว, 2522 : 58) ในการศึกษา
ครั้งนี้ไดจําแนกความแตกตางระหวางอายุของคูสมรสเปน 4 กลุมดังนี้
1. ไมแตกตาง
2. แตกตาง 1-5 ป
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3. แตกตาง 6-10 ป
4. มากกวา 10 ปขึ้นไป
ระยะเวลาการสมรส
ระยะเวลาการสมรสเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่กอใหเกิดการหยาราง ซึ่ง
เกิดขึ้นไดงายในสังคมปจจุบันซึ่งมักเกิดขึ้นกับคูสมรสที่มีระยะเวลาการสมรสไมถึง 10 ป ถาไมหยา
รางก็อยูในลักษณะแยกกันอยูหรือทอดทิ้ง จากขอมูลของศูนยสถิติสุขภาพแหงอเมริกาที่ไดจาก
การศึกษากลุมอายุสมรสรุนเดียวกันพบวาอัตราการหยารางสูงสุดในชวงปแรก ปที่สองและปที่สาม
หลังจากการสมรส ความสัมพันธระหวางอัตราการหยารางกับระยะเวลาการสมรสมักเกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลา 5 ปแรกของการสมรสมากกวาในชวง 5 ปหลัง ในการศึกษาครั้งนี้ไดจําแนกระยะเวลา
การสมรสออกเปน 3 กลุมดังนี้
1. ระยะเวลา 1-5 ป
2. ระยะเวลา 6-10 ป
3. ระยะเวลา มากกวา 10 ป
จํานวนบุตร
บุตรเปนสายใยที่ยึดโยงความสัมพันธระหวางคูสมรสที่จะทําใหคูสมรสอยูกันยาวนาน
ตองมีบุตรรวมกันไว แตถาคูสมรสที่ปราศจากบุตรจึงเปรียบเหมือนไมมีสายใยยึดชีวิตสมรส สถิติ
ขององคการสหประชาชาติ พ.ศ. 2499-2500 พบวา การหยารางที่เกิดขึ้นในคูสมรสที่ไมมีบุตร
มากกวาคูสมรสที่มีบุตร
การหยารางสูงในกลุมผูไมมีบุตรนั้นอาจเกิดจากความตองการของผูสมรสเอง ทั้งนี้
เพื่อใหตนเองมีเวลาเต็มที่ในชวงระยะแรกๆ ของการสมรสหรือเพื่อใหชีวิตสมรสมั่นคงกวานี้หรือมี
ปญหาไม มีผูเลี้ย งดู นอกจากนี้อาจเปนเพราะผูสมรสเปนหมันโดยธรรมชาติ ในสังคมปจ จุบัน
ความกาวหนาเรื่องการวางแผนครอบครัวสามารถทําใหคูสมรสวางแผนไดวาจะมีบุตรกี่คน มีเมื่อไร
ตลอดจนจัดชวงระยะเวลาของการมีบุตรไดแตละคน ในกรณีที่บุตรเกิดจากความปรารถนาของ
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พอแมบุตรนาจะเปนสิ่งที่ชวยยึดความสัมพันธของคูสมรสเขาดวยกันแตปจจุบันความคิดดังกลาว
เปลี่ยนไปในประเทศอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาพบวา บุตรกลายเปนสิ่งที่ขัดขวางตอการหยาราง
นอยลงมากกวาความเชื่อที่มีในสมัยกอน ในประเทศอิสราเอลพบวาในชวงป ค.ศ. 1966 การหยาราง
ที่เกิดขึ้นกับคูสมรสที่มีบุตร 2 คนหรือมากกวา 2 คนมีสัดสวนสูงขึ้นกวาในป 1955 (Shryock and
Siegel, 1971 : 569; อางถึงใน สันทัด โชติประยูร, 2546 : 31) ในปจจุบันความคิดเกี่ยวกับการมีบุตร
เป น โซ ท องคล อ งความผู ก พั น ระหว า งคู ส มรสนั้ น ได เ ปลี่ ย นแปลงไป จึ ง เป น เรื่ อ งที่ น า ศึ ก ษา
ความสัมพันธระหวางการมีบุตรกับการหยาราง ผูวิจัยจึงนําตัวแปรจํานวนบุตรเขามาศึกษาครั้งนี้

ปจจัยสังคมวิทยา
ประกอบดวยตัวแปร ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับการศึกษา รายไดตอเดือน
ความแตกตางของรายได อาชีพและความแตกตางของอาชีพ รายละเอียดของแตละตัวแปรมี
ดังตอไปนี้
ระดับการศึกษา
จากการศึ ก ษาข อ มู ล พบว า บุ ค คลที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า
ประถมศึกษาจะมีแนวโนมของการหยารางสูงกวาผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือระดับ
วิทยาลัยและอัตราการหยารางต่ําสุดสําหรบผูที่มีการศึกษาระดับวิทยาลัย วันทนา กลิ่นงามไดศึกษา
พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาต่ําหยารางมากกวาผูที่มีการศึกษาสูง ทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุดา
ภิรมยแกวที่ไดศึกษาโดยการสัมภาษณคูสมรสที่หยารางและจดทะเบียนหยาในอําเภอ 9 อําเภอ
(เขต) ในกรุงเทพฯ ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกระดับการศึกษาออกเปน 4 กลุม ดังนี้
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษา / ปวช.-ปวส.
3. ปริญญาตรี
4. สูงกวาปริญญาตรี
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ความแตกตางของระดับการศึกษา
ภูมิ ห ลั งของสามี และภรรยาที่เ กี่ย วกับความแตกต างของระดั บการศึ ก ษาทํา ใหเ กิด
ชองวางระหวางความรู เจตคติ การรับรู และบุคลิกภาพตางๆ ซึ่งลวนสงผลกระทบตอการใชชีวิต
รวมกันและอาจนําไปสูการหยารางได จากการศึกษาสาเหตุของการหยารางสรุปไดวา สวนหนึ่งมา
จากการศึกษาของคูสมรสที่แตกตางกันเพราะทําใหเกิดความขัดแยงกันในครอบครัว เชน คุยกันไมรู
เรื่อง ในขณะที่บางคนสามีมีการศึกษาต่ํากวาภรรยา ทําใหรูสึกเปนปมดอย บางคนภรรยามีการศึกษา
ต่ําก็ทําใหเกิดปญหาเชนเดียวกัน (สุภรณ ลิ้มอารีย และพนม ลิ้มอารีย, 2536 : 13) ในการศึกษาครั้งนี้
จําแนกความแตกตางของระดับการศึกษาเปน 2 กลุมคือ มีความแตกตางและไมมีความแตกตาง
รายไดตอเดือน
จากการศึกษาขอมูลในสํามะโนประชากรไทยพบวา สตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูงจะมีสัดสวนของการหยารางและการแยกกันอยูต่ํากวาสตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมต่ําอาจเปนเพราะ ประการแรกสตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวาอาจมี
แนวโนมในการปกปดการสมรสของตนคือโสดหรือสมรสและยังอยูดวยกัน ประการที่สองสตรีที่มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามักมีอายุเมื่อสมรสต่ํากวาสตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่สูงกวาและแยกกันอยูนานกวา ประการที่สามสตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูง
กวาอาจมีแนวโนมของชีวิตสมรสเกี่ยวของกับความมั่นคงทางการเงิน ในการศึกษาครั้งนี้จําแนก
รายไดตอเดือนเปน 5 กลุม ดังนี้
1. ไมมีรายได
2. ต่ํากวา 5,000 บาท
3. 5,000-10,000 บาท
4. 10,001-15,000 บาท
5. มากกวา 15,000 บาท
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ความแตกตางของรายได
การดํารงชีวิตของบุคคลและการดําเนินชีวิตในครอบครัว ปจจัยที่มีความสําคัญที่จะทํา
ใหคูสมรสมีการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและมีคุณภาพ ปจจัยนั้นก็คือรายไดแตรายไดเพียงฝาย
เดียวก็ไมสามารถสนองตอบความตองการไดเทาที่ควรแตหากคูสมรสมีรายไดดวยก็จะสามารถ
สนองความตองการของคูสมรสไดเปนอยางดี จากที่กลาวมาสรุปไดวา ความแตกตางของรายไดเปน
เงื่อนไขหนึ่งซึ่งนําไปสูการหยารางจึงเปนเรื่องที่นาศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความแตกตางของ
รายไดกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในศีลสมรส
อาชีพ
การประกอบอาชีพมีความสําคัญและสรางอิทธิพลตอคน อาชีพเปนตัวกําหนดฐานะ
ทางสังคมและเศรษฐกิจในครอบครัวที่ประกอบอาชีพที่มีรายไดสูง ยอมสงผลใหฐานทางเศรษฐกิจ
ในครอบครัว ดีคนในครอบครัวย อมมีความสุขมีการกินดี อยูดี แตหากฐานะทางเศรษฐกิจไมดี
มีคาใชจายสูงแตรายไดต่ํา ยอมทําใหเกิดภาระหนี้สินตามมา ชีวิตครอบครัวไมมีความสุขอันจะ
นํามาซึ่งการหยารางในที่สุด กูด (Good, 1970 : 164) กลาววา ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แสดงโดยอาชีพมีความสัมพันธกับการหยาราง ซึ่งขัดแยงกับ สุภรณ ลิ้มอารียและพนม ลิ้มอารีย,
2536 : 73) ที่ไดศึกษาสตรีและการหยารางพบวา การหยารางเกิดขึ้นของสตรีสวนมากรอยละ 70
มิไดเกิดจากสาเหตุดานอาชีพ มีสตรีหยารางสวนนอยรอยละ 30 เทานั้นที่เกิดจากสาเหตุดานอาชีพ
ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกอาชีพเปน 6 กลุมดังนี้
1. ไมมีอาชีพ
2. เกษตรกรรม
3. พนักงานบริษัท / หางราน
4. คาขาย
5. รับจาง
6. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ
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ความแตกตางของอาชีพ
บุคคลยอมเชื่อเสมอวาอาชีพดียอมนํามาซึ่งรายไดดี การประกอบอาชีพนั้นจึงเปนสิ่งที่
จําเปนในครอบครัว แตการมีอาชีพที่แตกตางกันของคูสมรสอาจนํามาซึ่งปญหาในครอบครัว เชน
การหยาราง ครอบครัวขาดความอบอุน สาเหตุหนึ่งของการหยารางดานอาชีพคือ สามีมีอาชีพที่ตอง
จากภรรยาเสมอๆ เปนเวลานาน ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกความแตกตางของอาชีพเปน 2 กลุมคือ มี
ความแตกตางและไมมีความแตกตาง

ปจจัยจิตวิทยา
โดยธรรมชาติจิตวิทยาเปนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยและสิ่งที่เปนตัวกําหนดหรือ
สัมพันธกับพฤติกรรมมนุษย ตลอดจนจิตวิทยามีความสําคัญอยางมากตอการเขาใจพฤติกรรมของ
มนุษย (จรรยา สุวรรทัต, 2522 : 186) ในการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสจึงมีความจําเปนตองศึกษาปจจัยดานจิตวิทยาเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
คูสมรส
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจของคูสมรสที่มีตอสถานการณในชีวิตสมรสแงมุมตางๆ
ซึ่งเบอร (Burr, 1973 : 30) กลาววา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสเปนเปาหมายที่สําคัญในชีวิตสมรส
เป น ระดั บ ความปรารถนาของบุ ค คลที่ ไ ด รั บ การตอบสนองโดยอาจเป น ความพึ ง พอใจกั บ
สถานการณที่เฉพาะเจาะจงลงไปเชนความพึงพอใจทางเพศ ความพึงพอใจในความเปนเพื่อนคูชีวิต
เปนตน จากการศึกษาพบวาสตรีที่สมรสแลวและไปทํางานนอกบานจะมีความพึงพอใจกับงานมาก
ขึ้นและมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสนอยลงเนื่องจากการมีชองทางมากขึ้นและการมีโลกทัศนมาก
ขึ้น ในป จ จุ บัน สตรี ที่ สมรสมี สว นร ว มในแรงงานมากขึ้น จึง เป น เรื่ อ งที่น าศึ ก ษาความสั มพั น ธ
ระหวางความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการหยาราง
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การปรับตัวในชีวิตสมรส
โสภา ชปลมันน และคณะ (2534 : 28) ไดศึกษารูปแบบครอบครัวไทยที่พึงปรารถนา
ในสังคมเมืองในประเทศไทย พบวา ชายหญิงเมื่อแตงงานยอมปรารถนาใหชีวิตสมรสของตน
ประสบความสําเร็จและจะตองรูจั กปรับตัวใหเกิดความสมดุลระหวางคูสมรส เชน การใหเงิน
การปฏิบัติตอเขย สะใภ การปรับตัวจะทําใหมีความสนใจและคานิยมเหมือนๆ กัน และทานไดสรุป
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตสมรส ดังนี้
1. ความเห็นที่สอดคลองกันระหวางสามีและภรรยาเกี่ยวกับเรื่องซึ่งถือเปนประเด็น
สําคัญ
2. การมีสวนรวมในกิจกรรมและความสนใจทั่วๆ ไป
3. การแสดงออกถึงความรัก ความไววางใจตอกันอยางเปดเผย
4. มีเรื่องที่ตองบนหรือขัดของใจนอย
5. มีความรูสึกโดดเดี่ยวหรือมีความทุกขหรือหงุดหงิด
จากการศึกษาเอกสารทํ าใหพบวาการปรับตัวในชีวิตสมรสเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่มี
ความสําคัญที่กอใหเกิดการหยารางของคูสมรสจึงนํามาศึกษาในครั้งนี้

ปจจัยศาสนา
ศาสนามีความสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของคูสมรส กลาวคือ ศาสนาที่ตนนับถือจะมี
แนวทาง ขอความเชื่อ หลักคําสอนและวิธีดําเนินชีวิตเปนเอกลักษณเฉพาะ ศาสนาจะเปนตัวชี้นําให
บุคคลเลือกดําเนินชีวิตมีการปฏิบัติและแสดงออกตอผูอื่นอยางเหมาะสม ในการศึกษาครั้งนี้ได
กําหนดตัวแปรที่จะศึกษาดานปจจัยศาสนา มีรายละเอียดของแตละตัวแปรดังตอไปนี้
การอบรมดานศาสนา
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1063 (Canon law, 1983) คริสตชน
(คาทอลิก) และผูอภิบาลตองจัดใหมีการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับคูบาวสาวในชวง 2-3
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เดือนกอนที่จะเขาพิธีสมรส แบงเปน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) ชวงระยะยาว ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน
ต อ งเตรี ย มให เ ข า ใจในเรื่ อ งสํ า คั ญ คื อ ความหมายของการสมรสตามคํ า สอนของศาสนาคริ ส ต
โรมันคาทอลิก สิทธิและหนาที่ของคูสมรสและของบิดามารดา 2) ชวงระยะพิเศษ กระทําโดย
คุ ณ พ อ เจ า อาวาสให คู บ า วสาวทราบถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ธรรมชาติ แ ละจุ ด หมายของการสมรส
รูปแบบการสมรส ขอหามและขอขัดขวาง ผลของการสมรส 3) ชวงระยะพิธีกรรม การเตรียมตัว
ทางดานพิธีกรรม ระหวางอธิการโบสถกับผูจะรับพิธีสมรสจึงตองปรึกษาหารือ เพื่อใหพิธีกรรม
ดําเนินไปอยางราบรื่น และมีความหมายประทับใจไปตลอดชีวิต ใหเปนธรรมล้ําลึกความรักและ
ความเปนหนึ่งเดียวของพระคริสตเจากับพระศาสนจักร 4) ชวงหลังการสมรส พระศาสนจักรถือ
เปนหนาที่จะตองอภิบาลคูสมรสตอเนื่องใหเขาใจความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันครอบครัว คํามั่น
สัญญาในโอกาสสมรส การปรับตัวและการดูแลอบรมบุตร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่องการ
อบรมกอนสมรสและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนา ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกการอบรมดานศาสนา
เปน 2 กลุมคือ เคยไดรับการอบรมและไมเคยไดรับการอบรม
การปฏิบัติศาสนกิจ
พระศาสนจักรมีเจตนาชวยวิญญาณมนุษยเปนสําคัญจึงแนะนําใหรับศีลอภัยบาปและ
ศีลมหาสนิทเปนประจําเพื่อใหพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์บังเกิดผลอยางอุดมแกคูสมรสซึ่ง
จะตองดํ า เนิ น ชี วิ ตครอบครั ว อยางดี ตลอดชีวิต ชีวิ ต ใหม ของเขาจะมั่งคงเปน หนึ่ง เดีย วเหมือ น
พระคริสตเจาและกับพระศาสนจักร กําหนดตัวแปรที่ศึกษาในเรื่อง การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห
และการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ร ว มกั น โดยจํ า แนกการศึ ก ษาด า นการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เป น 2 กลุ ม คื อ
เคยปฏิบัติและไมเคยปฏิบัติ

ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
โสภา ชปลมันน และคณะ (2534 : 10) ไดศึกษารูปแบบของครอบครัวที่พึงปรารถนาใน
สังคมเมืองในประเทศไทย ไดสรุปถึงสิ่งดีที่ควรดํารงไว คือ คูสมรสมีโอกาสไดใชชีวิตคูอยางอิสระ
เปนตัวของตนเอง ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของพอแมหรือญาติพี่นองฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝาย
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ซึ่งอาจนําไปสูปญหาการหยาราง การทะเลาะวิวาทของคูสมรสไดในภายหลัง และการที่ครอบครัว
อยูกันตามลําพัง พอแมและลูกจะทําใหคูสมรสเปนผูใหญขึ้น รูจักรับผิดชอบครอบครัวไมตองคอย
พึ่งพาผูอื่นตลอดเวลา อีกทั้งขนาดของครอบครัวเดี่ยวยังมีขนาดเล็กทําใหคูสมรสไมตองรับภาระ
มากเหมือนครอบครัวขยายที่มีขนาดใหญกวา สําหรับความคาดหวังบางประการเกี่ยวกับครอบครัว
เปนสิ่งที่ดี เริ่มตั้งแตการใชชีวิตคูกับคูครองที่ตนพอใจเลือกเองเพราะชีวิตคูเปนชีวิตที่ตองใชชีวิตอยู
ดวยกันยาวนานจึงควรมีโอกาสไดเลือกในสิ่งที่ตนเองพอใจเกี่ยวกับลักษณะคูสมรสก็มีการมองที่ไม
เพอฝนจนเกินไปแตกลับมองที่ความเขาใจความรับผิดชอบและความสามารถที่สามารถรับภาระของ
ครอบครัวได ซึ่งนับวาเห็นสิ่งที่ถูกที่ควรเนื่องจากสมัยนี้เปนสมัยที่เศรษฐกิจรัดตัว คูสมรสก็จะอยู
กัน ได นอกจากจะมี ความเขาใจกันเป น พื้น ฐานแลว ควรจะตองเป นคนที่มีอาชีพการงานทํ าที่
แนนอนมีความรับผิดชอบ สวนเรื่องหนาตาและความรูเปนเพียงสวนประกอบ เรื่องการแตงงาน
สวนใหญเห็นวาทั้ง 2 ฝายตองชวยกันรับผิดชอบไมใชหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง หรือไมผลักภาระ
ใหฝายชายฝายเดียวเพราะชีวิตคูควรเริ่มตนตั้งแตการแตงงานซึ่งทั้งคูควรจะตองมีความรับผิดชอบ
รวมกันในทุกเรื่อง ซึ่งในเรื่องการแตงงานนี้ถาทั้งคูชวยกันรับภาระในเรื่องคาใชจายจะทําใหเกิด
ความภูมิใจรวมกันทั้ง 2 ฝายและเปนการปูพื้นฐานทางความคิดดวยวาการรับผิดชอบรวมกันไดเกิด
แลวตั้งแตวันแตงงานของทั้งคู
สุภรณ ลิ้มอารีย และพนม ลิ้มอารีย (2536 : 3) ไดศึกษาสตรีและการหยาราง พบวาจาก
ภูมิหลังของสตรีหยารางและอดีตคูสมรส สตรีหยารางประมาณสี่ในหาสวนแตงงานตั้งแตอายุยัง
นอยไมเกิน 25 ป สวนอดีตคูสมรสประมาณครึ่งหนึ่งแตงงานเมื่ออายุไมเกิน 25 ป ความแตกตาง
ระหวางอายุของสองฝายสวนมากไมเกิน 5 ป การศึกษาทั้งสองฝายสวนมากไมเกินมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ความสัมพันธกอนแตงงานสวนมากเปนเพียงคนรูจักกัน มีเวลาทําความรูจักกันกอน
แตงงานสวนมากไมเกิน 1 ป การแตงงานสวนมากเปนความสมัครใจของทั้งสองฝาย ระยะเวลาที่อยู
กินรวมกันสวนมากไมเกิน 10 ป และสวนมากมีบุตร 2 คน รายไดของสตรีหยารางขณะแตงงานอยู
กินกันไมเกิน 3,000 บาทตอเดือน สวนรายไดของอดีตคูสมรสสวนมากไมเกิน 6,000 บาทตอเดือน
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เกี่ยวกับลักษณะการหยารางสวนมากเปนไปโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ผูเริ่มตน
ขอหย า ส ว นมากเป น สตรี ในการตั ด สิ น ใจหย า ร า งของสตรี ส ว นมากไม ไ ด มี ก ารปรึ ก ษาใคร
สถานภาพสมรสปจจุบันของสตรีหยาราง และอดีตคูสมรส สวนมากแตงงานใหมหรือกลับมาอยู
ด ว ยกั น ตามเดิ ม การจั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น เมื่ อ หย า ร า งส ว นมากจะมี ก ารแบ ง ทรั พ ย สิ น กั น
เกี่ยวกับความรูสึกและความคาดหวังของสตรีหยารางที่มีตอการหยา สวนมากมีความรูสึกพึงพอใจ
กับการหยารางที่เกิดขึ้น และชีวิตหลังการหยารางเปนไปตามที่ไดคาดไว คือ ชวยใหมีความสุขใน
ชีวิตมากขึ้นและมีความเปนอิสระมากขึ้น เกี่ยวกับสาเหตุการหยารางสวนมากเกิดจากสาเหตุดาน
สังคม สาเหตุดานอารมณ สาเหตุดานเศรษฐกิจ และสาเหตุดานความประพฤติ นอกจากนี้การหยา
รางที่เกิดขึ้นสวนมากเกิดจากสาเหตุมากกวาหนึ่งสาเหตุ เกี่ยวกับผลของการหยารางที่เกิดกับสตรี
หยารางสวนมากไดรับผลกระทบดานความประพฤติ ดานสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ ดานอารมณและ
จิ ต ใจ ส ว นมากได รั บ ผลกระทบมากกว า หนึ่ ง ด า น เกี่ ย วกั บ ผลของการหย า ร า งที่ เ กิ ด กั บ บุ ต ร
สตรีหยารางที่มีบุตรสวนมากไมไดรับผลกระทบจากการหยาราง เนื่องจากบุตรของสตรีหยาราง
สวนมากยังเล็กและยังไมรูเรื่อง
ประหยัด สายวิเชียร และวาณี เอี่ยมศรีทอง (2538 : 72) ทําการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ในครอบครัว และความเครียดในการทํางาน จากการศึกษาปรากฏวา รอยละ 84.4 แตงงานอยูกับคู
สมรสซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมดานครอบครัวของไทย และความเชื่อที่ไดรับการ
อบรมสั่งสอนมาแตโบราณ การใหพรคูบาวสาววา ใหอยูดวยกันจนแกจนเฒา ถือไมเทายอดทอง
กระบองยอดเพชร แมวาในสภาพปจจุบันจะพบเห็นขาวการหยารางเกิดขึ้นบอยครั้งจากสื่อมวลชน
แตกลุมตัวอยางดังกลาวยังคงแตงงานและอยูกับคูสมรส สอดคลองกับอายุการแตงงานซึ่งสูงสุดอยู
ระหวาง 16 - 20 ป และสวนใหญเปนการแตงงานครั้งแรก
วิสา เบ็ญจมะโน (2539 : 55) ไดศึกษาครอบครัวที่พึงประสงคของเด็กเรรอน โดยสอบถาม
จากเด็กในสถานแรกรับเด็ก และสถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กของกรมประชาสงเคราะห 5 แหง
จํานวน 184 คน จากผลการศึกษาพบวา เด็กเรรอนมีความพึงพอใจครอบครัวที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะ
เปนครอบครัวเดี่ยว สมาชิกครอบครัวอยูกันพรอมหนาทั้งยังคาดหวังในระดับสูงกวาครอบครัวทํา
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บทบาทหนาที่ในดานตางๆ เชน หนาที่หาเลี้ยงครอบครัว โดยบิดามารดาประกอบอาชีพที่สุจริต
ควรหลีกเลี่ยงอบายมุข และสงเสริมใหบุตรไดรับการศึกษา หนาที่อบรมเลี้ยงดู ใหความรัก ความ
อบอุนแกเด็ก สําหรับสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัวและการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ทั้งภายในครอบครัวและกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม เด็กเรรอนก็คาดหวังในสิ่งตางๆ เหลานี้
สูงกวาความเปนจริงที่เด็กเคยไดรับจากครอบครัว สภาพปญหาสังคมของครอบครัวที่สงผลใหเด็ก
ออกมาจากบานมาเปนเด็กเรรอน คือปญหาความขัดแยง ทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว อันแสดงถึง
ความสัมพันธภายในครอบครัวที่ไมราบรื่น เปนปญหาที่เด็กใหความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
ปญหาความยากจนและปญหาการแตกแยก การหยารางของบิดามารดา และปจจัยดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมที่ชักจูงใหเด็กออกจากบานมาเปนเด็กเรรอน คือเด็กมีโอกาสที่จะหางานทําและมีรายได
เปนของตนเอง การติดยาเสพติดและเบื่อสภาพความไมเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนซึ่งเปนที่ตั้ง
ของครอบครัว
ผลการศึกษาดังกลาว ขัดแยงกับการวิจัยของธัญญา ณ อยุธยา (2540 : 50) ที่ไดศึกษาดาน
ความมั่นคงทางครอบครัวของกลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการในจังหวัด
สมุ ท รปราการ พบว า ครอบครั ว ที่ มี ส ภาพแยกกั นอยู หยา รา งและเป น หม า ยมีสุข ภาพจิ ตดีก ว า
กลุมที่อยูดวยกัน และการวิจัยของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2536 : 135 - 143) ไดศึกษาสุขภาพจิตของ
นักเรียนในกรุงเทพมหานคร พบวาเด็กในครอบครัวที่พอแมอยูดวยกันแตกําลังแตกแยกมีปญหา
สุขภาพจิตสูงกวาครอบครัวที่พอแมแยกกันแลว
สุพัฒนา สุระดนัย (2544 : 134-135) ไดศึกษาความผาสุกของสถาบันครอบครัวในจังหวัด
ขอนแก น พบว า ระดั บ ความผาสุ ก ของครอบครัว เมื่ อ จํ า แนกตามฐานะทางเศรษฐกิ จ และตาม
องคประกอบ ซึ่งประกอบดวย สถานภาพสมรส อาชีพ และระดับการศึกษาสูงสุด พบวาหัวหนา
ครอบครัวที่สมรสแลวอยูรวมกัน แตกตางจากครอบครัวที่หัวหนาครอบครัวเปนหมายและหยาราง
สะทอนใหเห็ นถึงองค ประกอบที่สมบูรณของครอบครัว ยังคงมีสวนสําคัญตอความผาสุก ของ
ครอบครัวอยูบาง แตไมแตกตางกันกับครอบครัวที่สมรสแลวแยกกันอยู
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ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยไดดังนี้
ปจจัยประชากร
- อายุเมื่อสมรส
- ความแตกตางระหวางอายุคูสมรส
- ระยะเวลาการสมรส
- จํานวนบุตร
ปจจัยสังคมวิทยา
- ระดับการศึกษา
- ความแตกตางของระดับการศึกษา
- อาชีพ
- ความแตกตางระหวางอาชีพคูสมรส
- รายได
- ความแตกตางของรายได
ปจจัยจิตวิทยา
- ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
- การปรับตัวในชีวติ สมรส
ปจจัยศาสนา
- การนับถือศาสนา
- ความแตกตางในการนับถือศาสนา
- การอบรมกอนสมรส
- การเพิ่มเติมความรูดานศาสนา
- การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห
- การปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

การรักษาความซื่อสัตย
แหงคํา
มั่นสัญญา
การไมรักษาความซื่อสัตย
แหงคํา
มั่นสัญญา

การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี คณะผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาตามลําดับดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชากรที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

รายละเอียดเกีย่ วกับวิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประชากรที่ใชในการศึกษา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี โดยสังฆมณฑล
ราชบุรีมีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัดดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงครามและ
จังหวัดเพชรบุรี
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี จํานวน 369 คน
จําแนกเปนผูสมรสจํานวน 301 คน และผูหยารางจํานวน 68 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามลําดับดังนี้
1. กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากสูตรการคํานวณของบุญชม ศรีสะอาด (2545, : 41)ใช
ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร ทราบแตวามีจํานวนมาก ใชสูตรดังนี้

เมื่อ

p (1 − p ) z 2
e2
จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง
สัดสวนของประชากรที่ผูศึกษากําหนดจะสุม
ระดับความเชือ่ มั่นที่ผูศึกษากําหนดไว
z มีคาเทากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (.05)
สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได

n

=

n
p
z

แทน
แทน
แทน

e

แทน

n

=

(.40 )(1 − .40 )(1.96)2
(.05)2

=

368.64 ~ 369 คน

แทนคา

กลุมตัวอยาง

2. จําแนกกลุมตัวอยางจาก 369 คนใหเปน 2 กลุมคือ กลุมผูสมรสจํานวน 301 คนและ
กลุมผูหยารางจํานวน 68 คน (สัดสวนกลุมหยารางตอกลุมสมรสเฉลี่ยปละ 18.19 % ขอมูลจากสวน
การทะเบียนทั่วไป กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแตป 2536-2547)
3. ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
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สังฆมณฑลราชบุรีมีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัดดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
ราชบุรี จั งหวัด สมุทรสงครามและจังหวั ดเพชรบุรี พื้นที่บริห ารงาน คือ โบสถจํานวน 35 แหง
รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้
ตารางที่ 3.1 จํานวนโบสถในสังฆมณฑลราชบุรีจําแนกตามขนาดและจังหวัด
ขนาด
ใหญ
กลาง
เล็ก

กาญจนบุรี
ประชากร ตัวอยาง
2
1
3
1
1
1

ราชบุรี
ประชากร ตัวอยาง
6
4
8
2
8
2

สมุทรสงคราม
ประชากร ตัวอยาง
2
1
1
1

เพชรบุรี
ประชากร ตัวอยาง
1
1
1
1

ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลากรายชื่อจากโบสถทั้งหมด และกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะศึกษา ตามสัดสวนของ
ประชากร รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้
ตารางที่ 3.2 รายชื่อโบสถและจํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
รายชื่อโบสถ
จังหวัดกาญจนบุรี
1. โบสถแมพระมหาทุกข ทามวง
2. โบสถแมพระเปนที่พึ่ง ทาหวา
3. โบสถนักบุญอันนา
จังหวัดราชบุรี
1. รองอาสนวิหารนักบุญยอหน บอสโก ราชบุรี
2. โบสถพระหฤทัย วัดเพลง
3. โบสถนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
4. โบสถแมพระถวายองคในพระวิหาร ลูกแก
5. โบสถแมพระสายประคํา หลักหา

จํานวนผูสมรส

จํานวนผูหยาราง

26
30
7

6
6
1

26
26
26
25
30

6
6
6
6
7
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ตารางที่ 3.2 รายชื่อโบสถและจํานวนกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย (ตอ)
รายชื่อโบสถ
จังหวัดราชบุรี (ตอ)
6. โบสถนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู หวยกระบอก
7. โบสถนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
1. อาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
2. โบสถแมพระองคอุปถัมถ วัดใน
จังหวัดเพชรบุรี
1. โบสถนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
2. โบสถคาทอลิก บางเค็ม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูสมรส

จํานวนผูหยาราง

30
9

7
4

26
7

6
1

26
7
301

5
1
68

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี มีสาระครอบคลุมประเด็น
ตอไปนี้ 1) ข อมูลสภาพทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ข อมูลความพึ ง พอใจในชีวิตสมรส
3) ขอมูลการปรับตัวในชีวิตสมรส 4) สาเหตุเกี่ยวกับการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญา กําหนดประเด็นคําถามจากปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ดาน ไดแก ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา
ปจจัยจิตวิทยาและปจจัยศาสนา โดยแบบสอบถามมี 2 ชุด ชุดที่ 1 สําหรับผูสมรสใชแบบสอบถามสี
ขาว ชุดที่ 2 สําหรับผูหยารางใชแบบสอบถามสีเขียวซึ่งแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา
เครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสมรสและการหยาราง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
รัก ษาความซื่ อ สั ตย แ ห ง คํ ามั่ น สั ญ ญา นํ า มาสั ง เคราะห ร า งเป น ตั ว แปรที่ จ ะนํา ไปสู ก ารกํ า หนด
ประเด็นคําถามในแบบสอบถาม จากนั้นจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับราง
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2. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
ข อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ประชากร ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบและแบบเติมคําตอบ โดยสอบถามอายุเมื่อสมรส ความแตกตาง
ของอายุคูสมรส ระยะเวลาการสมรส จํานวนบุตร ปจจัยสังคมวิทยาสอบถามระดับการศึกษา อาชีพ
รายได ปจจัยศาสนาสอบถามศาสนาที่นับถือ ความแตกตางในการนับถือศาสนา การอบรมกอน
สมรส การปฏิบัติศาสนกิจและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนา จํานวน 15 ขอ
ตัวอยางคําถาม
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุเมื่อสมรส ( ) 15-20 ป
( ) 21-30 ป ( ) อายุมากกวา 30 ป
3. ความแตกตางระหวางอายุของคูสมรส
( ) ไมแตกตาง
( ) แตกตาง 1-5 ป
( ) แตกตาง 5-10 ป ( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
ขอมูลความพึงพอใจในชีวิตสมรส สอบถามระดับความพึงพอใจในชีวิตการสมรส
โดยใหกลุมตัวอยางรายงานตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ พึงพอใจไมพึงพอใจ
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ตัวอยางคําถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวติ สมรส
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ในชองวางตามสภาพความเปนจริงของทาน
ไม
ระดับความพึงพอใจ
มาก ปานกลาง นอย พึงพอใจ

ที่

คําถาม

1
2
3
4
5

รูสึกภูมิใจที่ไดแตงงานกับคูสมรสในปจจุบัน
มีความสุขในชีวิตการสมรส
คูสมรสของทานชวยงานตางๆ ภายในครอบครัว
การแสดงออกของคูสมรสเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางกัน
…..

ขอมูลการปรับตัวในชีวิตสมรส เปนการสอบถามขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การปรับตัวในชีวิตสมรสเฉพาะกลุมตัวอยางที่เปนผูสมรส โดยใหตัวอยางตอบตามความเปนจริง
เกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตสมรสของตนเอง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
ปรับตัวได-ปรับตัวไมได
ตัวอยางคําถาม
สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวิตการสมรส (สําหรับการสมรสครั้งปจจุบัน) โปรดกาเครื่องหมาย 9 ใน
ชองวางตามสภาพความเปนจริงของทาน
ที่

คําถาม

1
2
3
4
5

ทานและคูสมรสอยูรวมกันได
ทานยอมรับอาชีพของคูสมรส
ทานสามารถเขากับลักษณะการทํางานของคูสมรสได
ทานเขากับญาติพี่นองคูสมรส
........

ระดับการปรับตัว
มาก ปานกลาง นอย

ปรับตัว
ไมได
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สาเหตุของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา โดยจําแนกเปน 2 ชุด
ชุดที่ 1 สําหรับผูสมรส ชุดที่ 2 สําหรับผูหยาราง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอตามความเปนจริง
ตัวอยางคําถามชุดที่ 1
สวนที่ 4 เหตุผลที่ผูสมรสไมหยารางและยังคงอยูดวยกัน โปรดขีด 9 หนาขอความที่เปนเหตุผลที่
คูสมรสยังคงอยูดวยกันจนถึงปจจุบัน
............ 1.
............ 2.
............ 3.
............ 4.
............ 5.

ระดับการศึกษาใกลเคียงกัน
ไมมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่คลายกันจึงไมมปี ญหาในการดําเนินชีวิตรวมกัน
ไมมีความแตกตางกันของรายได
.......

ตัวอยางคําถามชุดที่ 2
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่หยารางในครั้งปจจุบัน โปรดขีด 9 หนาขอความที่
เปนเหตุผลที่หยาราง (ขอใดไมใชเหตุผลไมตองขีด และ หากมีเหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ)
............ 1.
............ 2.
............ 3.
............ 4.
............ 5.

ระดับการศึกษาตางกัน
ไมมีความสุขทางเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่แตกตางกัน
มีความแตกตางกันของรายได
.......
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3. ตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน
แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดโดยการคํานวณคาดัชนี
IOC คัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
4. ทดลองใชแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดกับผูสมรสจํานวน 20 คนและผูหยารางจํานวน 20 คน
เพื่อ หาคุ ณ ภาพทั้ ง ฉบั บ โดยการหาคา ความเชื่อมั่ น เชิง สอดคลอ งภายในดว ยการคํ า นวณหาค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันระหวางรายขอกับคะแนนรวม

การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรีไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองและทางไปรษณีย
ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1. คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม โดยเวนระยะในการรับ
คืนประมาณ 1 เดือน
2. คณะผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 425 ฉบับ จําแนกเปนผูสมรสจํานวน 340 ฉบับ
และผู ห ย า ร า งจํ า นวน 85 ฉบั บ ซึ่ ง แบบสอบถามมี ค วามแตกต า งกั น กล า วคื อ ผู ส มรสใช
แบบสอบถามสีขาว ผูหยารางใชแบบสอบถามสีเขียว
3. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น ทํ า การตรวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบ
แบบสอบถาม ทําการบันทึกลงรหัส

แนวทางการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้วิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) จากแบบสอบถาม 4 ตอน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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1. ข อ มู ล สภาพทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ประชากร สั ง คมวิ ท ยา
จิตวิทยาและศาสนาทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
2. ขอมูลความพึงพอใจในชีวิตสมรสทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ โดยกําหนด
เกณฑในการใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง
ไมพอใจ
2 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจนอย
3 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
4 คะแนน
หมายถึง
พึงพอใจมาก
การแปลความหมายคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสมรส โดยการรวมคะแนนความถี่และหา
คารอยละแลวนําคะแนนรอยละมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนน 0-25 %
หมายถึง ไมมีความพึงพอใจในชีวิตสมรส
คะแนน 26-50 % หมายถึง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสเล็กนอย
คะแนน 51-75 % หมายถึง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสปานกลาง
คะแนน 76-100 % หมายถึง มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมาก
3. ขอมูลการปรับตัวในชีวิตสมรสทําการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ โดยกําหนด
เกณฑในการใหคะแนนและเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
1 คะแนน
หมายถึง
ปรับตัวไมได
2 คะแนน
หมายถึง
ปรับตัวไดนอย
3 คะแนน
หมายถึง
ปรับตัวไดปานกลาง
4 คะแนน
หมายถึง
ปรับตัวไดมาก
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การแปลความหมายคะแนนการปรับตัวในชีวิตสมรส โดยการรวมคะแนนความถี่และหาคา
รอยละแลวนําคะแนนรอยละมาเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
คะแนน 0-25 % หมายถึง ปรับตัวในชีวติ สมรสไมได
คะแนน 26-50 % หมายถึง ปรับตัวในชีวติ สมรสไดเล็กนอย
คะแนน 51-75 % หมายถึง ปรับตัวในชีวติ สมรสไดปานกลาง
คะแนน 76-100 % หมายถึง ปรับตัวในชีวติ สมรสไดดี
4. สาเหตุของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาทําการวิเคราะหความถี่
แลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
5. การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรต น ทุ ก ตั ว ได แ ก ป จ จั ย ประชากร
ประกอบดวยอายุเมื่อสมรส ความแตกตางของอายุคูสมรส ระยะเวลาการสมรสและจํานวนบุตร
ปจจัยสังคมวิทยา ประกอบดวย ระดับการศึกษา อาชีพและรายได ปจจัยจิตวิทยา ประกอบดวย
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส การปรับตัวในชีวิตสมรสและเหตุผลของการรักษาและไมรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ปจจัยศาสนา ประกอบดวย การนับถือศาสนา ความแตกตางในการนับถือ
ศาสนา การอบรมกอนสมรส การปฏิบัติศาสนกิจและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนากับการรักษา
และไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสโดยใชไคว-สแควร (Chi-square) โดยใช
สูตรดังนี้
χ2

=

∑

(Oi − Ei )2
Oi

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หาค า อํ า นาจจํ า แนกของข อ คํ า ถามแต ล ะข อ โดยวิ ธี ห าคา สั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั ม พั น ธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งหมด (Item-total Correlation) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
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เมื่อ

rxy

=

rxy
N

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

∑x
∑y
∑ x2
∑ y2

∑ xy
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N ∑ xy − ∑ x ∑ y
⎡ N ∑ x 2 − (∑ x )2 ⎤ ⎡ N ∑ y 2 − (∑ y )2 ⎤
⎢⎣
⎥⎦ ⎢⎣
⎥⎦

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร x กับตัวแปร y
จํานวนกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนรายขอ (Item) ของกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนรวม (Total) ของกลุมตัวอยาง
ผลรวมกําลังสองของคะแนนรวม X
ผลรวมกําลังสองของคะแนนรวม Y
ผลรวมของผลคูณของคะแนนรวม X คะแนน Y

2. หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) จากสูตรดังนี้

เมื่อ

α

=

2⎤
⎡
⎡ n ⎤ ⎢ ∑ si ⎥
⎢⎣ n − 1 ⎥⎦ ⎢1 − 2 ⎥
s ⎥
⎢⎣
k ⎦

α

คือ
คือ
คือ
คือ

คาความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ
จํานวนขอ
คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

n
si2
sk2
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน
คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

P

=

f
×100
n

P
f
n

คือ
คือ
คือ

แทนคารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จํานวนความถีท่ ั้งหมด

คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

X

=

∑X
N

X

คือ
คือ
คือ

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนดานนัน้
จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง

∑X

n

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

S

=

S

คือ
คือ
คือ

∑X

n

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1)

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยาง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญา 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยา
และปจจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาและ 3) เพื่อศึกษาสาเหตุของการรักษา
และไม รั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น สั ญ ญา โดยผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ครั้ ง นี้ ไ ด นํ า เสนอเป น
ลําดับ คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรส
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
ตอนที่ 3 เหตุผลของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
χ 2 แทน คาสถิติไคว-สแควร
P
แทน การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
*
แทน คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรส
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเปน 4 ดาน คือ ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา
ปจจัยจิตวิทยา และปจจัยศาสนา รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความ
เรียง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.1 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยประชากร
ปจจัยประชากร
อายุเมื่อสมรส
- 15-20 ป
- 21-30 ป
- มากกวา 30 ป
รวม
ความแตกตางของอายุคูสมรส
- ไมแตกตาง
- 1-5 ป
- 5-10 ป
- มากกวา 10 ปขึ้นไป
รวม
ระยะเวลาการสมรส
- 1-5 ป
- 6-10 ป
- มากกวา 10 ป
รวม
จํานวนบุตร
- ไมมีบุตร
- 1-2 คน
- 3 คนขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

39
183
147
369

10.6
49.6
39.8
100.0

70
192
70
37
369

19.0
52.0
19.0
10.0
100.0

23
43
303
369

6.2
11.7
82.1
100.0

39
221
109
369

10.6
59.9
29.5
100.0
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จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนมากสมรสเมื่ออายุ 21-30 ป มีจํานวน 183 คนคิดเปน
รอยละ 49.6 มีความแตกตางระหวางอายุ 1-5 ป มีจํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 52.0 และระยะเวลา
การสมรสเปนเวลา 10 ปขึ้นไป มีจํานวน 303 คน คิดเปนรอยละ 82.1
ตารางที่ 4.2 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยสังคมวิทยา (ระดับการศึกษาและความแตกตาง
ระหวางระดับการศึกษา)
ปจจัยสังคมวิทยา
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
รวม
ความแตกตางระหวางระดับการศึกษา
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม

จํานวน

รอยละ

111
118
134
6
369

30.1
32.0
36.3
1.6
100.0

194
175
369

52.6
47.4
100.0

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนมากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 134 คน
คิดเปนรอยละ 36.3 ความแตกตางของระดับการศึกษา (ไมแตกตาง/แตกตาง) สวนใหญไมแตกตาง
กัน มีจํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 52.6
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ตารางที่ 4.3 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยสังคมวิทยา (อาชีพและความแตกตางของอาชีพ)
ปจจัยสังคมวิทยา
อาชีพ
- ไมมีอาชีพ
- เกษตรกรรม
- พนักงานบริษัท/หางราน
- คาขาย
- รับจาง
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม
ความแตกตางของอาชีพ
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม

จํานวน

รอยละ

29
72
15
61
127
65
369

7.9
19.5
4.1
16.5
34.4
17.6
100.0

196
173
369

53.1
46.9
100.0

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับจาง มีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ
34.4 ความแตกตางของอาชีพ (ไมแตกตาง/แตกตาง) สวนใหญไมแตกตางกัน มีจํานวน 196 คนคิด
เปนรอยละ 53.1
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ตารางที่ 4.4 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยสังคมวิทยา (รายไดตอเดือนและความแตกตาง
ของรายไดตอเดือน)
ปจจัยสังคมวิทยา
รายไดตอเดือน
- ไมมีรายได
- ต่ํากวา 5,000 บาท
- 5,000-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกวา 15,000 บาท
รวม
ความแตกตางของรายไดตอเดือน
- ไมแตกตางกัน
- แตกตางต่ํากวา 5,000 บาท
- แตกตาง 5,000-10,000 บาท
- แตกตาง 10,001-15,000 บาท
- แตกตางมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

26
69
86
93
95
369

7.0
18.7
23.3
25.2
25.7
100.0

174
72
61
15
47
369

47.2
19.5
16.5
4.1
12.7
100.0

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาท มีจํานวน 95
คน คิดเปนรอยละ 25.7 ความแตกตางของรายไดตอเดือนสวนใหญไมแตกตางกัน มีจํานวน 174 คน
คิดเปนรอยละ 47.2
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ตารางที่ 4.5 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยศาสนา
ปจจัยศาสนา
ศาสนา
- คาทอลิก
- พุทธ
รวม
ความแตกตางในการนับถือศาสนา
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม
การอบรมกอนสมรส
- ไมเคย
- เคย
รวม
การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห
- ไมเคย
- เคย
รวม
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน
- ไมเคย
- เคย
รวม
การอบรมหลังสมรส
- ไมเคย
- เคย
รวม

จํานวน

รอยละ

338
31
369

91.6
8.4
100.0

201
168
369

54.5
45.5
100.0

44
325
369

11.9
88.1
100.0

81
288
369

22.0
78.0
100.0

104
265
369

28.2
71.8
100.0

107
262
369

29.0
71.0
100.0
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาคาทอลิก มีจํานวน 338 คนคิดเปน
รอยละ 91.6 การนับถือศาสนาของคูสมรสสวนใหญไมแตกตางกัน มีจํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ
54.5 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยไดรับการอบรมกอนสมรส มีจํานวน 325 คนคิดเปนรอยละ 88.1 มี
การปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาหมีจํานวน 288 คนคิดเปนรอยละ 78.0 มีการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันมี
จํานวน 265 คนคิดเปนรอยละ 71.8 และเคยไดรับการอบรมหลังสมรสมีจํานวน 262 คน คิดเปน
รอยละ 71.0
ตารางที่ 4.6 ขอมูลพื้นฐานของคูสมรสดานปจจัยจิตวิทยา
ปจจัยจิตวิทยา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
- ไมมีความพึงพอใจในชีวิตสมรส
- มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสเล็กนอย
- มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสปานกลาง
- มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมาก
รวม
การปรับตัวในชีวิตสมรส
- ปรับตัวในชีวิตสมรสไมได
- ปรับตัวในชีวิตสมรสไดเล็กนอย
- ปรับตัวในชีวิตสมรสไดปานกลาง
- ปรับตัวในชีวิตสมรสไดมาก
รวม

จํานวน

รอยละ

15
39
128
187
369

4.1
10.6
34.7
50.7
100.0

21
36
114
198
369

5.7
9.8
30.9
53.7
100.0

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมาก มีจํานวน 187 คน
คิดเปนรอยละ 50.7 มีการปรับตัวในชีวิตสมรสไดมาก มีจํานวน 198 คนคิดเปนรอยละ 53.7
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
ไดแก ปจจัยประชากร ประกอบดวยอายุเมื่อสมรส ความแตกตางของอายุคูสมรส ระยะเวลา
การสมรสและจํานวนบุตร ปจจัยสังคมวิทยา ประกอบดวย ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับ
การศึกษา อาชี พ ความแตกตางของอาชีพ รายไดตอเดือนและความแตกตางของรายได ป จ จัย
จิ ต วิ ท ยา ประกอบด ว ย ความพึ ง พอใจในชี วิ ต สมรส การปรั บ ตั ว ในชี วิ ต สมรส ป จ จั ย ศาสนา
ประกอบดวย การนับถือศาสนา ความแตกตางในการนับถือศาสนา การอบรมกอนสมรส การปฏิบัติ
ศาสนกิจและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนา รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ ดังตอไปนี้

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยประชากร
ปจจัยประชากร ประกอบดวย อายุเมื่อสมรส ความแตกตางของอายุคูสมรส ระยะเวลาการ
สมรสและจํานวนบุตร รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียง
ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.7 แสดงความสัมพันธระหวางอายุเมื่อสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
อายุเมื่อสมรส
- 15-20 ป
- 21-30 ป
- อายุมากกวา 30 ป
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
33 (84.6)
6 (15.4)
152 (83.1) 31 (16.9)
116 (78.9) 31 (21.1)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

39 (100)
183 (100)
147 (100)
369 (100)

1.202

.548

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่สมรสเมื่ออายุมากกวา 30 ป สวนมากเปนกลุมที่หยาราง
(รอยละ 21.1) สวนกลุมตัวอยางที่สมรสเมื่ออายุ 15-20 ปและอายุ 21-30 ป สวนมากเปนกลุมที่ไม
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หยาราง (รอยละ 84.6 และ 83.1) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุเมื่อสมรสกับการหยาราง
และไมหยาราง พบวา ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4.8 แสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของอายุเมื่อสมรสกับการหยาราง
และไมหยาราง
ความแตกตางของ
อายุคูสมรส
- ไมแตกตาง
- แตกตาง 1-5 ป
- แตกตาง 5-10 ป
- แตกตางมากกวา 10 ป
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
57 (81.4)
13 (18.6)
153 (79.7) 39 (20.3)
62 (88.6)
8 (11.4)
29 (78.4)
8 (21.6)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

70 (100)
192 (100)
70 (100)
37 (100)
369 (100)

2.987

.394

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่มีความแตกตางของอายุมากกวา 10 ปและอายุแตกตาง
1-5 ป สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอยละ 21.6 และ 20.3) สวนกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางของ
อายุ 5-10 ป และไมมีความแตกตางของอายุ สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 88.6 และ 81.4)
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความแตกตางของอายุเมื่อสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
พบวา ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 4.9 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
ระยะเวลาการสมรส
- 1-5 ป
- 6-10 ป
- มากกวา 10 ป
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
14 (60.9)
9 (39.1)
33 (76.7)
10 (23.3)
254 (83.8) 49 (16.2)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

23 (100)
43 (100)
303 (100)
369 (100)

8.251*

.016

* p < .05
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรส 1-5 ป สวนมากเปนกลุมที่หยาราง
(รอยละ 39.1) สวนกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาการสมรสมากกวา 10 ปขึ้นไป สวนมากเปนกลุมที่ไม
หยาราง (รอยละ 83.8) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระยะเวลาการสมรสกับการหยารางและ
ไมหยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.10 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนบุตรกับการหยารางและไมหยาราง
จํานวนบุตร
- ไมมีบุตร
- 1-2 คน
- มากกวา 3 คนขึ้นไป
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
29 (74.4)
10 (25.6)
174 (78.7) 47 (21.3)
98 (89.9)
11 (10.1)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

39 (100)
221 (100)
109 (100)
369 (100)

7.574*

.023

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่ไมมีบุตรและมีบุตรจํานวน 1-2 คน สวนมากเปนกลุมที่หยา
ราง (รอยละ 25.6 และ 21.3) สวนกลุมตัวอยางที่มีบุตรมากกวา 3 คนขึ้นไป สวนมากเปนกลุมที่ไม
หยาราง (รอยละ 89.9) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนบุตรกับการหยารางและไมหยาราง
พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยสังคมวิทยา
ปจจัยสังคมวิทยา ประกอบดวย ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับการศึกษา อาชีพ
ความแตกตางของอาชีพ รายไดตอเดือนและความแตกตางของรายได รายละเอียดผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.11 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการหยารางและไมหยาราง
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
97 (87.4)
14 (12.6)
80 (67.8)
38 (32.2)
118 (88.1) 16 (11.9)
6 (100)
- (0)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

111 (100)
118 (100)
134 (100)
6 (100)
369 (100)

22.501*

.000

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สวนมากเปนกลุมที่หยาราง
(รอยละ 32.2) สวนกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สวนมากเปน
กลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 100 และ 88.1) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับการ
หยารางและไมหยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของระดับการศึกษากับการหยารางและ
ไมหยาราง
ความแตกตางของ
ระดับการศึกษา
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
167 (86.1) 27 (13.9)
134 (76.6) 41 (23.4)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

194 (100)
175 (100)
369 (100)

5.537*

.019

* p < .05
จากตารางพบว า กลุมตัวอยางที่จ บการศึกษาในระดับแตกตางกัน สวนมากเปนกลุมที่
หยาราง (รอยละ 23.4) สวนกลุมตัวอยางที่จบการศึกษาในระดับที่ไมแตกตางกัน สวนมากเปนกลุม
ที่ไมหยาราง (รอยละ 86.1) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความแตกตางของระดับการศึกษากับ
การหยารางและไมหยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.13 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับการหยารางและไมหยาราง
อาชีพ
- ไมมีอาชีพ
- เกษตรกรรม
- พนักงานบริษัท/หาง
- คาขาย
- รับจาง
- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รวม

* p < .05

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
24 (82.8)
5 (17.2)
63 (87.5)
9 (12.5)
12 (80.0)
3 (20.0)
42 (68.9)
19 (31.1)
104 (81.9) 23 (18.1)
56 (86.2)
9 (13.8)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

29 (100)
72 (100)
15 (100)
61 (100)
127 (100)
65 (100)
369 (100)

9.217

.101
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพคาขาย สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอยละ 31.1)
สวนกลุมตัวอยางที่มีอาชีพเกษตรกรรม รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง
(รอยละ 87.5 และ 86.2) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับการหยารางและไมหยาราง
พบวา ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของอาชีพกับการหยารางและไมหยาราง
ความแตกตางของ
อาชีพ
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
163 (83.2) 33 (16.8)
138 (79.8) 35 (20.2)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

196 (100)
173 (100)
369 (100)

.704

.401

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพแตกตางกัน สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอยละ
20.2) สวนกลุมตัวอยางที่มีอาชีพไมแตกตางกัน สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 83.2) เมื่อ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางความแตกตางของอาชีพกับการหยารางและไมหยารางพบวา ไมมี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับการหยารางและไมหยาราง
รายไดตอเดือน
- ไมมีรายได
- ต่ํากวา 5,000 บาท
- 5,000-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกวา 15,000 บาท
รวม

* p < .05

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
21 (80.8)
5 (19.2)
50 (72.5)
19 (27.5)
70 (81.4)
16 (18.6)
77 (82.8)
16 (18.6)
12 (12.6)
83 (87.4)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

26 (100)
69 (100)
86 (100)
93 (100)
95 (100)
369 (100)

6.037

.196
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท สวนมากเปนกลุมที่
หยาราง (รอยละ 27.5) สวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดตอเดือนมากกวา 15,000 บาท สวนมากเปนกลุม ที่
ไมหยาราง (รอยละ 87.4) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนกับการหยารางและไม
หยารางพบวา ไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ตารางที่ 4.16 แสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางของรายไดกับการหยารางและไมหยาราง
ความแตกตางของ
รายได
- ไมแตกตาง
- แตกตางต่ํากวา 5,000
- แตกตาง 5,000-10,000
- แตกตาง 10,001-15,000
- มากกวา 15,000 ขึ้นไป
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
140 (80.5) 34 (19.5)
52 (72.2)
20 (27.8)
54 (88.5)
7 (11.5)
10 (66.7)
5 (33.3)
45 (95.7)
2 (4.3)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

174 (100)
72 (100)
61 (100)
15 (100)
47 (100)
369 (100)

14.789*

.005

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตาง 10,001-15,000 บาท สวนมากเปนกลุมที่
หยาราง (รอยละ 33.3) สวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางมากกวา 15,000 บาทขึ้นไป สวนมากเปน
กลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 95.7) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความแตกตางของรายไดกับการ
หยารางและไมหยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยจิตวิทยา
ป จ จั ย จิ ต วิ ท ยา ประกอบด ว ย ความพึ ง พอใจในชี วิ ต สมรส การปรั บ ตั ว ในชี วิ ต สมรส
รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4.17 แสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
ความพึงพอใจ
ในชีวติ สมรส
- ไมมีความพึงพอใจ
- พึงพอใจเล็กนอย
- พึงพอใจปานกลาง
- พึงพอใจมาก
รวม
* p < .05

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง หยาราง
5 (33.3) 10 (66.7)
25 (64.1) 14 (35.9)
95 (74.2) 33 (25.8)
176 (94.1) 11 (5.9)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

15 (100)
39 (100)
128 (100)
187 (100)
369 (100)

55.321*

.000

จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมมีความพึงพอใจในชีวิตสมรส สวนมากเปนกลุมที่หยา
ราง (รอยละ 66.7) สวนกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมาก สวนมากเปนกลุมที่ไมหยา
ราง (รอยละ 94.1) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในชีวิตสมรสกับการหยาราง
และไมหยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธระหวางการปรับตัวในชีวิตสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
การปรับตัวในชีวิตสมรส
- ปรับตัวไมได
- ปรับตัวไดเล็กนอย
- ปรับตัวไดปานกลาง
- ปรับตัวไดมาก
รวม

* p < .05

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
6 (28.6)
15 (74.1)
22 (61.1)
14 (38.9)
88 (77.2)
26 (22.8)
185 (93.4)
13 (6.6)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

21 (100)
36 (100)
114 (100)
198 (100)
369 (100)

69.257*

.000
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จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่ปรับตัวในชีวิตสมรสไมได สวนมากเปนกลุมที่หยาราง
(รอยละ 74.1) สว นกลุ มตัว อย างที่ ปรับตัว ในชีวิ ตสมรสไดมาก สวนมากเปนกลุ มที่ไ มห ย าราง
(รอยละ 93.4) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปรับตัวในชีวิตสมรสกับการหยารางและไม
หยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานปจจัยศาสนา
ปจจัยศาสนา ประกอบดวย การนับถือศาสนา ความแตกตางในการนับถือศาสนา การอบรม
กอนสมรส การปฏิบัติศาสนกิจและการเพิ่มเติมความรูดานศาสนา รายละเอียดผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.19 แสดงความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับการหยารางและไมหยาราง
การนับถือศาสนา
- คาทอลิก
- พุทธ
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
277 (82.0) 61 (18.0)
24 (77.4)
7 (22.6)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

338 (100)
31 (100)
369 (100)

.388

.533

* p < .05
จากตารางพบวา กลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาพุทธ สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอยละ
22.6) สวนกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาคาทอลิก สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 82.0) เมื่อ
วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งการนั บ ถื อ ศาสนากั บ การหย า ร า งและไม ห ย า ร า งพบว า ไม มี
ความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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ตารางที่ 4.20 แสดงความสัมพันธระหวางความแตกตางในการนับถือศาสนากับการหยารางและ
ไมหยาราง
การนับถือศาสนา
- ไมแตกตาง
- แตกตาง
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
186 (92.5)
15 (7.5)
115 (68.5) 53 (31.5)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

201 (100)
168 (100)
369 (100)

35.314*

.000

* p < .05
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาแตกตางกัน สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอย
ละ 31.5) สวนกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาไมแตกตางกัน สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ
92.5) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการนับถือศาสนากับการหยารางและไมหยารางพบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.21 แสดงความสัมพันธระหวางการอบรมกอนสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
การอบรมกอนสมรส
- ไมเคย
- เคย
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
27 (61.4)
17 (38.6)
274 (84.3) 51 (15.7)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

44 (100)
325 (100)
369 (100)

13.571*

.001

* p < .05
จากตาราง พบว า กลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ม เ คยอบรมก อ นสมรส ส ว นมากเป น กลุ ม ที่ ห ย า ร า ง
(รอยละ 38.6) สวนกลุมตัวอยางเคยอบรมกอนสมรส สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ 84.3)
เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการอบรมกอนสมรสกับการหยารางและไมหยารางพบวา มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.22 แสดงความสั มพั น ธระหวา งการปฏิบั ติศ าสนกิ จ ทุ ก สั ปดาห กับการหย าร า งและ
ไมหยาราง
การปฏิบัติศาสนกิจ
ทุกสัปดาห
- ไมเคย
- เคย
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
54 (66.7)
27 (33.3)
247 (85.8) 41 (14.2)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

81 (100)
288 (100)
369 (100)

15.338*

.000

* p < .05
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยปฏิบัติศาสนกิจ สวนมากเปนกลุมที่หยาราง (รอยละ
33.3) สวนกลุมตัวอยางที่เคยปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาห สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ
85.8) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาหกับการหยารางและไมหยา
รางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4.23 แสดงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันกับการหยารางและไมหยาราง
การปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน
- ไมเคย
- เคย
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
68 (65.4)
36 (34.6)
233 (87.9) 32 (12.1)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

104 (100)
265 (100)
369 (100)

25.243*

.000

* p < .05
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน สวนมากเปนกลุมที่หยาราง
(รอยละ 34.6) สวนกลุมตัวอยางที่เคยปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน สวนมากเปนกลุมที่ไมหยาราง (รอยละ
87.9) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการปฏิบัติศาสนกิจรวมกันกับการหยารางและไมหยาราง
พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางการอบรมหลังสมรสกับการหยารางและไมหยาราง
การอบรมหลังสมรส
- ไมเคย
- เคย
รวม

จํานวนและคารอยละ
ไมหยาราง
หยาราง
70 (65.4)
37 (34.6)
231 (88.2) 31 (11.8)
301 (81.6) 68 (18.4)

รวม

χ2

P

107 (100)
262 (100)
369 (100)

26.152*

.000

* p < .05
จากตาราง พบวา กลุมตัวอยางที่ไมเคยไดรับการอบรมหลังสมรส สวนมากเปนกลุมที่
หยาราง (รอยละ 34.6) สวนกลุมตัวอยางที่เคยไดรับการอบรมหลังสมรส สวนมากเปนกลุมที่ไมหยา
ราง (รอยละ 88.2) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการอบรมหลังสมรสกับการหยารางและไม
หยารางพบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที่ 3 เหตุผลของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
เหตุผลที่คูสมรสรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
รายละเอียดนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังนี้
ตารางที่ 4.25 ความถี่และรอยละของเหตุผลในการไมหยารางของคูสมรส
เหตุผลที่คูสมรสรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ระดับการศึกษาใกลเคียงกัน
ไมมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่คลายกันจึงไมมีปญหาในการดําเนินชีวิตรวมกัน
ไมมีความแตกตางกันของรายได
มีอายุใกลเคียงกัน
การที่คูสมรสไดมีเวลาทําความคุนเคยกันกอนแตงงาน

จํานวน
184
237
176
179
130
201

รอยละ
61.1
78.7
58.5
59.5
43.2
66.8
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ตารางที่ 4.25 ความถี่และรอยละของเหตุผลในการไมหยารางของคูสมรส (ตอ)
เหตุผลที่คูสมรสรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
คูสมรสมาจากครอบครัวที่มีความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิต
การสมรสไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ
สถานภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่คลายกันจึงไมมีปญหาใน
การปรับตัว
การมีบุตรดวยกันของคูสมรสจึงมีสิ่งผูกพัน
ไดรับการอบรมกอนแตงงานทําใหทราบถึงแกนแทของการสมรสคือ
หยารางไมได
ปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเปนประจํา
ไดรับความรูเพิ่มเติมทางศาสนาเปนประจํา

จํานวน
160
230
214

รอยละ
53.2
76.4
71.1

244
192

81.1
63.8

174
166

57.8
55.1

จากตาราง พบวา เหตุผลที่คูสมรสรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในลําดับมากที่สุด
คื อ การมี บุ ต รด ว ยกั น ของคู ส มรสจึ ง มี สิ่ ง ผู ก พั น (ร อ ยละ 81.1) รองลงมาคื อ ไม มี ป ญ หาเรื่ อ ง
เพศสัมพันธ (รอยละ 78.7) และการสมรสไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ (รอยละ
76.4) เหตุผลที่คูสมรสรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในลําดับนอยที่สุด คือ มีอายุใกลเคียงกัน
(รอยละ 43.2)
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เหตุผลที่คูสมรสไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
รายละเอียดนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.26 ความถี่และรอยละของเหตุผลในการหยารางของคูสมรส
เหตุผลที่คูสมรสไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ระดับการศึกษาตางกัน
ไมมีความสุขทางเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่แตกตางกัน
มีความแตกตางกันของรายได
ชวงอายุระหวางคูสมรสตางกัน
การที่คูสมรสไมมีเวลาทําความคุนเคยกันกอนแตงงาน
คูสมรสมาจากครอบครัวที่ไมมีความสุข ประสบความลมเหลว
การสมรสไมไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ
สถานภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แตกตางกันจึงมีปญหาใน
การปรับตัว
การไมมีบุตรดวยกันของคูสมรสจึงขาดสิ่งผูกพัน
ไมไดรับการอบรมกอนแตงงานจึงไมทราบถึงแกนแทของการสมรสคือ
หยารางไมได
ไมไดปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน
ไมไดรับความรูเพิ่มเติมทางศาสนา

จํานวน
24
14
17
10
13
29
25
29
27

รอยละ
35.3
20.6
25.0
14.7
19.1
42.6
36.8
42.6
39.7

2
24

2.9
35.3

31
26

45.6
38.2

จากตาราง พบวา เหตุผลที่คูสมรสไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในลําดับมากที่สุด
คื อ การไม ไ ด ป ฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ร ว มกั น (ร อ ยละ 45.6) รองลงมา คื อ การที่ คู ส มรสไม มี เ วลาทํ า
ความคุนเคยกันกอนแตงงาน การสมรสไมไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ (รอยละ
42.6) และสภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แตกตางกันจึงมีปญหาในการปรับตัว (รอยละ
39.7) เหตุผลที่คูสมรสไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาในลําดับนอยที่สุด คือ การไมมีบุตร
ดวยกันจึงขาดสิ่งผูกพัน (รอยละ 2.9)

การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี ซึ่งเปนการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและ
ปจจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
4. เพื่อหาแนวทางอภิบาลคูสมรสใหเหมาะสมกับความตองการและสภาพสังคมปจจุบัน

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี จํานวน 369 คน
จําแนกเปนผูสมรสจํานวน 301 คน และผูหยารางจํานวน 68 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น
(Stratified Random Sampling)
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ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้
1) ขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลความพึงพอใจในชีวิตสมรส 3) ขอมูลการ
ปรับตัวในชีวิตสมรส 4) สาเหตุเกี่ยวกับการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
กําหนดประเด็นคําถามจากปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ดาน ไดแก ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัย
จิ ต วิ ท ยาและป จ จั ย ศาสนา โดยจํ า แนกแบบสอบถามเป น 2 ชุ ด ชุ ด ที่ 1 สํ า หรั บ ผู ส มรสใช
แบบสอบถามสีขาว ชุดที่ 2 สําหรับผูหยารางใชแบบสอบถามสีเขียว โดยใหกลุมตัวอยางตอบ
แบบสอบถามด ว ยตนเอง เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ ม ตั ว อย า งพร อ มตรวจสอบความ
ครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานของ
การวิจัย โดยใช ค าความถี่ ร อยละ ค าเฉลี่ ย คาสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน วิเ คราะหความสัมพัน ธ
ระหวางตัวแปรอิสระทุกตัวกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา โดยใชสถิติไคว-สแควร
วิ เ คราะห เ หตุ ผ ลของการรั ก ษาและไม รั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น สั ญ ญาโดยใช ค วามถี่ แ ละ
คารอยละ ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ
ไดแก ปจจัยดานประชากร ปจจัยสังคมวิทยา ปจจัยจิตวิทยาและปจจัยศาสนากับการ
หยารางและไมหยาราง พบวา
1. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานประชากร พบวา ระยะเวลาการสมรสและจํานวน
บุตรมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สวนอายุเมื่อสมรสและความแตกตางของอายุคูสมรส ไมมีความสัมพันธกับการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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2. ความสัมพันธระหวางปจจัยสังคมวิทยา พบวา ระดับการศึกษา ความแตกตางของ
ระดับการศึกษาและความแตกตางของรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนอาชีพ ความแตกตางของอาชีพและ
รายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05
3. ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จัย จิ ต วิ ท ยา พบว า ความพึ ง พอใจในชี วิ ต สมรสและ
การปรั บ ตั ว ในชี วิ ต สมรสมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น สั ญ ญา อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความสัมพันธระหวางปจจัยศาสนา พบวา ความแตกตางในการนับถือศาสนาของ
คู ส มรส การอบรมก อ นสมรส การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ทุ ก สั ป ดาห การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ร ว มกั น
และการอบรมหลั ง สมรส มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การรั ก ษาความซื่ อ สัต ย แ หง คํ า มั่น สั ญ ญา อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการนับถือศาสนา ไมมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
ผลการวิเคราะหเหตุผลของการรักษาและไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
1. เหตุผลของการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาที่พบมากที่สุดคือ การมีบุตร
ดวยกันของคูสมรสจึงมีสิ่งผูกพัน รองลงมาคือ ไมมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธและการสมรสไดรับการ
ยอมรับจากญาติพี่นองและเพื่อนๆ
2. เหตุผลของการไมรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาที่พบมากที่สุดคือ การไมได
ปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ร ว มกั น รองลงมา คื อ การที่ คู ส มรสไม มี เ วลาทํ า ความคุ น เคยกั น ก อ นแต ง งาน
การสมรสไมไดรับการยอมรับจากญาติพี่นองและเพื่อนๆ และสภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อที่แตกตางกันจึงมีปญหาในการปรับตัว
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อภิปรายผล
ความสัมพันธระหวางปจจัยประชากรกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ตัวแปรอายุเมื่อสมรสและความแตกตางของอายุคูสมรส ผลการวิเคราะหพบวา ไมมี
ความสั ม พั น ธ กั น ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ .05 ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะว า อายุ เ มื่ อ สมรสและความ
แตกตางของอายุคูสมรสเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดระดับวุฒิภาวะ คนปกติเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
ระดับวุฒิภาวะจะเจริญขึ้นตามวัยรวมทั้งบุคลิกภาพ ความคิดและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปดวย
แตการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญายังมีปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายประการ ถึงแมวา
ผู ส มรสจะแต ง งานเมื่ อ อายุ ม ากหรื อ น อ ย มี ค วามแตกต า งระหว า งอายุ คู ส มรสหรื อ ไม มี ก็ ต าม
หากผู ส มรสสามารถปรั บ ตั ว ได เช น ในเรื่ อ งระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ สถานภาพทางวั ฒ นธรรม
ประเพณี ความพึงพอใจในชีวิตสมรสหรือแมกระทั่งรายไดก็ตาม หากมีการปรับใหอยูในระดับที่
เหมาะสมระหวางคูสมรสก็จะทําใหชีวิตสมรสมีความสุข อยูดวยกันได สามารถรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญาไดตลอดไป
ตัวแปรระยะเวลาการสมรส ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกับการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา กลุมที่มีระยะเวลาการ
สมรสมากกวา 10 ปขึ้นไปมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ 83.8
สวนกลุมที่มีระยะเวลาการสมรส 1-5 ปมีการหยารางมากที่สุดถึงรอยละ 39.1 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ระยะเวลาการสมรสเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ในชวง 5 ป
แรกของการสมรสหากคูสมรสสามารถใชชีวิตอยูรวมกัน ปรับตัวเขาหากันไดโอกาสที่จะอยูรวมกัน
จะมีสูง ในขณะเดียวกันหากคูสมรสไมสามารถปรับตัวเขาหากันไดในชวง 5 ปแรกนี้โอกาสการ
หยารางก็จะมีสูงเชนเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสันทัด โชติประยูร (2548 : 76) พบวา
ความสัมพันธระหวางอัตราการหยารางกับระยะเวลาการสมรสมักเกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 5 ปแรก
ของการสมรสมากกวาในชวง 5 ปหลัง นอกจากนี้คูสมรสที่มีระยะเวลาการสมรสนอยกวา 6-10 ป
หรือไมถึง 10 ปจะมีการหยารางกันแตถาไมมีการหยารางก็จะอยูในลักษณะของการแยกกันอยูหรือ
ทอดทิ้ง
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ตัวแปรจํานวนบุตร ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมตัวอยางที่มีบุตรมากกวา 3 คน
ขึ้นไปมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ 89.9 สวนกลุมที่ไมมีบุตรและมี
บุตรจํานวน 1-2 คนเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 25.6 และ 21.3 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาคูสมรสที่มี
บุตรจะมีความโนมเอียงในการไมหยารางมากกวาคูสมรสที่ไมมีบุตรหรือมีบุตรนอยเพราะการมี
บุตรจะมีความสัมพันธและมีความสําคัญตอคูสมรสและเปนโซทองผูกพันคูสมรสนั้นซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุพัตรา สุภาพ (2521 : 59) พบวาบุตรเปนสายใยที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคู
สมรสที่จะทําใหคูสมรสอยูดวยกันยาวนาน แตถาคูสมรสที่ปราศจากบุตรจึงเปรียบเสมือนไมมี
สายใยยึดชีวิต และอุทัย หิรัญโต (2519 : 277) พบวาการหยารางที่เกิดขึ้นจากคูสมรสที่ไมมีบุตรมี
จํานวนมากกวาคูสมรสที่มีบุตรและสอดคลองกับงานวิจัยของสันทัด โชติประยูร (2548 : 77)
ไดกลาววา การหยารางสูงในกลุมผูไมมีบุตรนั้นอาจเกิดจากความตองการของผูสมรสเอง ทั้งนี้
เพื่อใหตนมีเวลาเต็มที่ในชวงระยะแรกๆ ของการเสพเพศรส หรือเพื่อใหชีวิตสมรสนั้นมั่นคงกวานี้
หรือมีปญหาไม มีผูเ ลี้ยงดู นอกจากนั้นอาจเปนเพราะผูสมรสเปนหมันโดยธรรมชาติ ในสังคม
ปจจุบันความกาวหนาเรื่องการวางแผนครอบครัวสามารถทําใหคูสมรสวางแผนไดวาจะมีบุตรกี่คน
มีเมื่อไร ตลอดจนการจัดชวงระยะเวลาการมีบุตรไดแตละคน ในกรณีที่บุตรเกิดจากความปรารถนา
ของพอแมบุตรนาจะเปนสิ่งที่ชวยยึดความสัมพันธของคูสมรสเขาดวยกัน แตปจจุบันความคิด
ดังกลาวไดเปลี่ยนไป เชน ในประเทศอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาพบวา บุตรกลายเปนสิ่งที่ขัดขวาง
ตอการหยารางนอยลงขัดกับความเชื่อในสมัยกอน สวนประเทศอิสราเอลในชวง ค.ศ. 1966 การ
หยารางที่เกิดขึ้นกับคูสมรสที่มีบุตร 2 คนหรือมากกวา 2 คนมีสัดสวนสูงกวาใน ค.ศ. 1955
ความสัมพันธระหวางปจจัยสังคมวิทยากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 โดยพบวากลุมที่จบการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีและปริญญาตรีมี
การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ 100 และ 88.1 สวนกลุมที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 32.2 ที่เปนเชนนี้เพราะวาถาหากคูสมรสที่มีระดับ
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การศึกษาต่ําก็จะทําใหชีวิตคูอยูดวยกันลําบากทั้งนี้เพราะความแตกตางของระดับการศึกษาของ
คูสมรสทําใหเกิดชองวางระหวางความรู เจตคติ การรับรู รวมทั้งบุคลิกภาพตางๆ ซึ่งลวนสงผล
กระทบตอการใชชีวิตรวมกันและอาจนําไปสูการหยารางได อีกทั้งระดับการศึกษาของคูสมรสที่
แตกต างกั น ก็ จ ะทําให เ กิ ด ความขัด แยง กัน ในครอบครัว คุย กัน ไมรูเ รื่ อง ในขณะที่ บ างคนสามี
มีการศึกษาต่ํากวาภรรยาทําใหรูสึกเปนปมดอย บางคนมีการศึกษาต่ํากวาสามีหรือระดับเทากันแต
เปนการศึกษาระดับต่ําก็ทําใหเกิดปญหาการหยารางตามมาไดเชนกัน
ตัวแปรความแตกตางของระดับการศึกษา ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่จบการศึกษาในระดับที่ไมแตกตางกันมีการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุด ถึงรอยละ 86.1 สวนกลุมที่จบการศึกษาในระดับ
แตกตางกันเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 23.4 ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีการศึกษาสูงทําใหมาตรฐาน
ในชีวิตสูงจึงไมสามารถอยูกับคนที่มีการศึกษาต่ํากวาตนและมีความลําบากในการครองชีวิตสมรส
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุภรณ ลิ้มอารียและพนม ลิ้มอารีย (2536 : 13) พบวาการทําใหเกิด
ชองวางระหวางความรู เจตคติ การรับรู รวมทั้งบุคลิกภาพตางๆ ซึ่งลวนสงผลกระทบตอการใชชีวิต
รวมกันและอาจนําไปสูการหยาราง นอกจากนี้ระดับการศึกษาของคูสมรสที่แตกตางกันอาจทําให
เกิดความขัดแยงกันในครอบครัว เชน คุยกันไมรูเรื่อง ในขณะที่บางคนสามีมีการศึกษาต่ํากวาภรรยา
ทําใหรูสึกเปนปมดอย บางคนมีการศึกษาต่ํากวาสามีก็ถูกดูถูก แมบางคนมีการศึกษาเทากันแตเปน
การศึกษาระดับต่ําก็ทําใหเกิดปญหาการหยารางตามมาไดเชนกัน
ตัวแปรอาชีพและความแตกตางของอาชีพ ผลการวิเคราะหพบวาไมมีความสัมพันธกัน
ที่ ระดั บนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ .05 ที่เ ป น เช น นี้ เ นื่อ งจาก อาชี พ เป น ตัว กํา หนดฐานะทางสั ง คมและ
เศรษฐกิจ สําหรับครอบครัวที่ประกอบอาชีพที่มีรายไดสูงยอมสงผลใหฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวดี คนในครอบครัวมีความสุข มีการกินดี อยูดี แตหากฐานทางเศรษฐกิจไมดีมีคาใชจายสูง
แตรายไดต่ํายอมทําใหเกิดภาระหนี้สินตามมา ชีวิตครอบครัวยอมไมมีความสุข อยางไรก็ตามผล
การศึกษาของกูด (Good,1970 : 164) กลาววาตัวแปรอาชีพไมไดสงผลตอการหยารางเสมอไป
เนื่ อ งจากป จ จั ย การหย า ร า งไม ไ ด ถู ก กํ า หนดด ว ยตั ว แปรด า นอาชี พ เพี ย งอย า งเดี ย ว เนื่ อ งจาก
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ครอบครัวที่ประกอบอาชีพดี มีรายไดดีแตขณะเดียวกันการแขงขันทางเศรษฐกิจหรือภาวะเศรษฐกิจ
ในปจจุบันทําใหมีรายจายมากขึ้นตามไปดวย เปนตัวแปรเกี่ยวเนื่องกันดวยเหตุนี้การมีอาชีพที่ดี
มี ร ายได สูง ก็ มั ก จะมี ภ าระหนี้ สิ น ติ ด ตามมาดว ยเช น กั น ดั ง นั้น ครอบครั ว ที่มี อ าชี พ ดีก็ มี โ อกาส
หยารางไดเชนเดียวกัน
ตั ว แปรความแตกต า งของรายได ผลการวิ เ คราะห พ บวามีค วามสัมพั น ธ กันอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เปนเชนนี้เพราะรายไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของ
บุค คลและครอบครั ว ถื อ เป น สิ่ งจํ า เป น ในการกํ า หนดความพึ ง พอใจในชี วิ ต รายได ที่ เ พี ย งพอ
เหมาะสมในครอบครั ว จะนํ า ซึ่ ง ความสุ ข และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยที่ ค วรพิ จ ารณารายได ข อง
ครอบครัวอันเนื่องมาจากรายไดของสามีและภรรยาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยวันทนา กลิ่นงาม
(2525 : 20) พบวา สตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงจะมีสัดสวนของการหยารางและ
การแยกกันอยูต่ํากวาสตรีที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมต่ําและไดกลาววาสตรีที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมสู ง กว า อาจมี แ นวโน ม ของชี วิ ต สมรสเกี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คงทางด า น
การเงินดวย
ความสัมพันธระหวางปจจัยจิตวิทยากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตสมรส ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตสมรสมากมีการรักษาความ
ซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ 94.1 สวนกลุมที่ไมมีความพึงพอใจในชีวิตสมรส เปน
กลุมที่หยารางถึงรอยละ 66.7 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเบอร (Burr, 1979 : 78) ไดเสนอวาความ
พึงพอใจเปนเปาหมายที่สําคัญในชีวิตสมรส ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับซึ่งความปรารถนาของ
บุคคลไดรับการตอบสนองและเมื่อมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสก็จะมีความสุขกับการใชชีวิตคู
เชนเดียวกับแนวคิดของ เออเดนและบราเบริม (Orden and Braburm, 1969 : 169) ไดกลาววาความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสมีความสัมพันธในทางบวกกับความสุขในชีวิตสมรส
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ตัว แปรการปรับตัว ในชีวิตสมรส ผลการวิเคราะห พบว ามีความสั มพั น ธกัน อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่ปรับตัวในชีวิตสมรสไดมากมีการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ 93.4 สวนกลุมที่ปรับตัวในชีวิตสมรสไมไดเปนกลุมที่หยาราง
ถึงรอยละ 74.1 ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของกูด (Good, 1956 : 254) ที่ไดอธิบายวา
ป จ จั ย ทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต า งกั น และไม ส ามารถปรั บ ตั ว ได จึ ง นํ า ไปสู ก ารหย า ร า ง
เชนเดียวกับแนวคิดของสุพัตรา สุภาพ (2523 : 79) ไดสรุปวาการปรับตัวในชีวิตสมรสไมไดมี
สาเหตุมาจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ ความประพฤติ ศาสนา สุขภาพ อารมณและจิตใจ อาชีพ
การศึกษา อายุ ผูรวมอยูอาศัย เพศรสและดานสังคม ปจจัยเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอการปรับตัวและ
นําไปสูการหยารางในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโสภา ชปลมันนและคณะ (2534 : 28)
ไดศึกษารูปแบบครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมืองไทยพบวา ชายและหญิงเมื่อแตงงาน
ยอมปรารถนาใหชีวิตสมรสของตนเองประสบความสําเร็จและจะตองรูจักปรับตัวใหเกิดความ
สมดุลระหวางคูสมรส เชน การใหเงิน การปฏิบัติตอเขย สะใภ การปรับตัวจะทําใหมีความสนใจ
และคานิยมเหมือนๆ กัน โดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวในชีวิตสมรสจะตองมีความเห็นที่
สอดคลองกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ การแสดงออกถึงความรัก ความไววางใจตอกันอยาง
เปดเผยหรือการขัดของใจกันมีนอยลง ปจจัยเหลานี้ก็จะทําใหคูสมรสปรับตัวในชีวิตสมรสได
ปญหาการหยารางก็จะไมเกิดขึ้น
ความสัมพันธระหวางปจจัยศาสนากับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ตัวแปรการนับถือศาสนา ผลการวิเคราะหพบวาไมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ที่เปนเชนนี้เนื่องจากการนับถือศาสนาเปนเหตุเชิงปจเจก การที่คูสมรสจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตาม เชน พุทธศาสนา คริสตศาสนา อิสลาม ฯลฯ ไมสงผลตอการรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญา ในกรณีที่การดําเนินชีวิตสมรสเผชิญหนากับอุปสรรคจนตองหยาขาดจากกัน คูสมรส
ยกเหตุผลหลายๆ อยางมาสนับสนุน เพื่อใหเกิดการหยาราง แตเหตุผลที่มักละเลย ไมไดกลาวถึง คือ
หลักปฏิบัติและขอความเชื่อทางศาสนา
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การสมรสแบบคริสต โรมันคาทอลิก มีทั้งการนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนา
ตางกัน ไดเรียกรองใหคูสมรสเขารับการอบรมกอนสมรส เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันใน
ดานศาสนา วัฒนธรรม คานิยมและความเชื่อของกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอความเชื่อทาง
ศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก ที่สอนวา การสมรสเปนพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ ไมสามารถลบลางหรือ
แยกจากกันได แตสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวการณปจจุบัน และผลการวิจัยพบวา การนับถือศาสนาไมมี
ความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา จึงสรุปไดวา การนับถือศาสนาไมมี
ความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ตัวแปรการอบรมดานศาสนา ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่เคยอบรมกอนสมรสมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
มากที่สุดถึงรอยละ 84.3 สวนกลุมที่ไมเคยอบรมกอนสมรสเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 38.6 และ
กลุมที่เคยไดรับการอบรมหลังสมรสมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุดถึงรอยละ
88.2 สวนกลุมที่ไมเคยไดรับการอบรมหลังสมรสเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 34.6 ผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงใหเห็นวาการอบรมดานศาสนาเปนสิ่งที่ชวยใหคูสมรสสามารถรักษาความซื่อสัตยแหง
คํามั่นสัญญาได เนื่องจากการอบรมดานศาสนาทําใหคูสมรสไดทราบถึงความหมายของการแตงงาน
แบบคริสต โรมันคาทอลิก หนาที่สามีภรรยารวมถึงการทําหนาที่บิดามารดาในฐานะที่เปนคริสตชน
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ธรรมชาติ แ ละจุ ด หมายของการสมรส รู ป แบบการสมรสที่ ถู ก ต อ ง ข อ ห า ม
ขอขัดขวาง ผลของการสมรส การอบรมกอนสมรสตามหัวขอเหลานี้จะเปนการชวยใหคูสมรสได
ทราบถึงพื้นฐานการแตงงานแบบคริสต โรมันคาทอลิก สงผลใหคูสมรสมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
รวมถึงเขาใจขอคําสอนหรือวัฒนธรรมการแตงงานแบบคริสต โรมันคาทอลิก เมื่อมีความเขาใจซึ่ง
กันและกันก็จะสามารถปรับตัวในชีวิตสมรสไดหรือเมื่อไมเขาใจกัน เกิดความขัดแยงในชีวิตสมรส
คูสมรสเองก็จะนําขอคําสอนเหลานี้มาปรับใชกับชีวิตคูของตน สงผลใหเกิดการหยารางนอยลง
การปฏิบัติศาสนกิจ ผลการวิเคราะหพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบวากลุมที่เคยปฏิบัติศาสนกิจทุกสัปดาหมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
มากที่ สุ ด ถึ ง ร อ ยละ 85.8 ส ว นกลุ ม ที่ ไ ม เ คยปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ เป น กลุ ม ที่ ห ย า ร า งถึ ง ร อ ยละ 33.3
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และกลุมตัวอยางที่เคยปฏิบัติศาสนกิจรวมกันมีการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญามากที่สุด
ถึงรอยละ 87.9 สวนกลุมที่ไมเคยปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเปนกลุมที่หยารางถึงรอยละ 34.6 ที่เปน
เชนนี้เนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนชวยใหคูสมรสไดเพิ่มพลังฝายจิตใจ ชวยใหจิตใจ
ของคูสมรสเขมแข็งสามารถรับความทุกข ความสุขหรือประสบการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรส
ไดดวยใจสงบ สิ่งนี้จะทําใหเกิดความขัดแยงในชีวิตสมรสนอยลง อีกทั้งการปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน
เปนการชวยใหคูสมรสมีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อและการปฏิบัติในระดับเดียวกัน มีจุดมุงหมาย
รวมกันทําใหไมเกิดความขัดแยงในชีวิตสมรส ปรับตัวเขาหากันไดมากขึ้น การหยารางจึงไมเกิดขึ้น

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยประชากร
บิดามารดา ญาติพี่นองและเพื่อน ควรใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระยะเวลาการสมรส
และจํานวนบุตร
2. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสังคมวิทยา
ระดับการศึกษา ความแตกตางของระดับการศึกษาและความแตกตางของรายไดตอ
เดือนมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ดังนั้น คูสมรสควรเลือกคูที่มีระดับ
การศึกษาใกลเคียงกันจึงจะมีความพึงพอใจและปรับตัวในการใชชีวิตสมรสได
3. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจิตวิทยา
ความพึงพอใจและการปรับตัวมีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญา ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติใหคูสมรสจะตองพยายามปรับตัวในการใช
ชีวิตใหสามารถปรับตัวไดอยางราบรื่น ดังนั้นคูสมรสจึงตองเรียนรูที่จะปรับตัวเขาหากัน
4. จากการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยศาสนา
ความแตกตางในการนับถือศาสนามีความสัมพันธกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญา ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการรวมชีวิตคู คูสมรสควรเลือกคูที่นับถือศาสนา
เดียวกัน จึงจะมีความพึงพอใจและปรับตัวในการใชชีวิตสมรสได
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การอบรมกอนและหลังสมรสและการปฏิบัติศาสนกิจมีความความสัมพันธกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา ดังนั้นผูอภิบาลที่มีสวนเกี่ยวของดานการดูแลชีวิตฝายวิญญาณ
โดยตรงควรใหคําปรึกษาและผลักดันใหเกิดกิจกรรมตางๆ เหลานี้เพื่อใหชีวิตของคูสมรสราบรื่น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาเจาะลึกคูสมรสที่มีการหยารางโดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่
ละเอียด
2. ควรศึกษาคูสมรสที่ไมหยารางกันวามีวิธีการปรับตัวในชีวิตสมรสไดอยางไรจึงทําให
ชีวิตการสมรสมีความสุข
3. ควรศึกษาเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิตสมรสวามีองคประกอบ
หรือปจจัยใดบาง
4. การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตการวิจัยของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี ดังนั้น ควร
ศึกษากับคูสมรสในสังฆมณฑลอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา
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1. รายนามผูทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษางานวิจัย
1.1 บาทหลวงสิริพงษ จรัสศรี
1.2 บาทหลวงบุญสง หงษทอง

1.3 บาทหลวงชีวิน สุวดินทรกูล
1.4 บาทหลวงสมเกียรติ จูรอด
1.5 รศ. ดร. สุมาลี จันทรชะลอ
1.6 ผศ. ดร.พรชัย หนูแกว

1.7 ผศ. ดร.มณฑา เกงการพานิช

อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี
ผูอํานวยการคณะกรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน ประธานคณะกรรมการเพื่อ
ชีวิตครอบครัว สังฆมณฑลราชบุรี และ
อธิการโบสถพระหฤทัย วัดเพลง ราชบุรี
ผูอํานวยการคณะกรรมาธิการฝายสํานักงาน
สังฆมณฑลราชบุรี
อธิการโบสถแมพระราชินีแหงสกลโลก
กาญจนบุรี
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
ประธานสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
2.2 บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
2.3 บาทหลวง ดร. ออกัสติน ปโตโย
2.4 บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
2.5 บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
2.6 บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
2.7 นายพีรพัฒน ถวิลรัตน

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นายมนตสิงห ไกรสมสุข
นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
นางสาวอิสรีย กิจสวัสดิ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดแมพระมหาทุกข ทามวง
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 29 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดแมพระเปนที่พึ่ง ทาหวา
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 33 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดนอยนักบุญอันนา
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 10 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 2 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอหน บอสโก
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลง
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดแมพระถวายองคในพระวิหาร ลูกแก
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดแมพระสายประคํา หลักหา
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 33 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดนักบุญเทเรซาแหงพระกุมารเยซู หวยกระบอก
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 33 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 8 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและ คูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 12 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 6 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสอาสนวิหารแมพระบังเกิด บางนกแขวก
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 9 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดแมพระองคอุปถัมภ วัดใน
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 10 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 3 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 30 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 7 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
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12 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัย
เรียน คุณพอเจาอาวาสวัดคาทอลิก บางเค็ม
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบสอบถามสําหรับผูสมรส (สีขาว)
จํานวน 10 ฉบับ
2. แบบสอบถามสําหรับผูหยาราง (สีเขียว) จํานวน 3 ฉบับ
ดวยศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมรวมกับพระสงฆสังฆมณฑลราชบุรี
ไดทํางานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของคูสมรส
ในสังฆมณฑลราชบุรี” ทางศูนยวิจัยฯ มีความประสงคจะเก็บขอมูลจากสัตบุรุษในสังกัดวัดของคุณพอจึง
ขอความอนุเคราะหจากคุณพอกรุณาแจกแบบสอบถามใหกับสัตบุรุษตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามสีขาวสําหรับผูสมรส หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สมัครใจอยู
รวมกันเปนครอบครัวในฐานะสามี ภรรยา ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายหรือเขาพิธีสมรส
ตามกฎของพระศาสนจักรโดยอาจจะแตงงานแบบนับถือศาสนาเดียวกันหรือนับถือศาสนาตางกัน
2. แบบสอบถามสีเขียวสําหรับผูหยาราง หมายถึง คริสตชนและคูสมรสของคริสตชนที่สิ้นสุด
สภาพชีวิตสมรสทั้งแบบนับถือศาสนาเดียวกันและแบบนับถือศาสนาตางกัน ไดจดทะเบียนหยาที่ถูกตอง
ตามกฎหมายหรือสมัครใจแยกกันอยูกับคูสมรสเกิน 10 ปโดยเปนที่รับรูของสังคม ยกเวนกรณีที่สามีหรือ
ภรรยาเสียชีวิต
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวกรุณาสงกลับใหศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรมตามที่
อยูที่แนบมาดวยนี้หรือสงกลับทางผูถือเอกสารนําเรียนโดยตรงไดทันที กรุณาสงกอนวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ. 2551
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ฉบับที่ 1
แบบสอบถาม เรื่อง
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ขอใหตอบอยางถูกตองตามสภาพความเปนจริง ใน 4
สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวติ สมรส
สวนที่ 4 เหตุผลที่ไมหยารางและยังคงอยูด วยกัน
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุเมื่อสมรส ( ) 15-20 ป
( ) 21-30 ป ( ) อายุมากกวา 30 ป
3. ความแตกตางระหวางอายุของคูสมรส
( ) ไมแตกตาง
( ) แตกตาง 1-5 ป
( ) แตกตาง 6-10 ป ( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส.
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
5. ทานและคูสมรสระดับการศึกษาแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
(หมายถึง จบการศึกษาในระดับเดียวกัน)
( ) ตางกัน
(หมายถึง จบการศึกษาในระดับตางกัน)
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6. ทานและคูสมรสคนปจจุบันมีบุตรดวยกันจํานวน
( ) ไมมบี ุตร
( ) จํานวน 1-2 คน ( ) มากกวา 3 คนขึ้นไป
7. อาชีพของทาน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) เกษตรกรรม
( ) พนักงานบริษัท/หางราน ( ) คาขาย
( ) รับจาง
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8. ทานและคูสมรสมีอาชีพแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
9. รายไดของทานในปจจุบนั คือ
( ) ไมมีรายได
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 5,000-10,000 บาท
( ) 10,001-15,000 บาท
( ) มากกวา 15,000 บาท
10. ทานและคูส มรสมีรายไดตอเดือนแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
11. ศาสนาของทาน
( ) คาทอลิก
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) อื่นๆ........................
12. ทานและคูส มรสนับถือศาสนาตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
13. ทานไดรับการอบรมดานศาสนากอนสมรสหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย
14. ทานปฏิบัติศาสนกิจรวมกับคูสมรสหรือไม
( ) เคย
( ) ไมเคย
15. ทานไดรับความรูเพิ่มเติมดานศาสนาหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรส โปรดกาเครื่องหมาย 9 ในชองวางตามสภาพความเปนจริง
ของทาน
ที่

คําถาม

1
2
3
4

รูสึกภูมิใจที่ไดแตงงานกับคูสมรสในปจจุบัน
มีความสุขในชีวิตการสมรส
คูสมรสของทานชวยงานตางๆ ภายในครอบครัว
การแสดงออกของคูสมรสเกี่ยวกับความรักความผูกพัน
ระหวางกัน
ความรับผิดชอบของคูสมรสในครอบครัว
มีความสุขทางเพศสัมพันธ
คูสมรสเปนเพื่อนคูชีวิตของทานได
คูสมรสใหการชวยเหลือ/อุปถัมภญาติพี่นองของทาน
ความสุขที่เกิดขึ้นจากทานและคูสมรสไดทํากิจกรรม
ตางๆ รวมกัน
ทานรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงานของคู
สมรส
ญาติพี่นองของคูสมรสไมทําใหทานลําบากใจ

5
6
7
8
9
10
11

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

ไม
พึงพอใจ
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สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวิตการสมรส (สําหรับการสมรสครั้งปจจุบัน) โปรดกาเครื่องหมาย 9 ใน
ชองวางตามสภาพความเปนจริงของทาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คําถาม

ระดับการปรับตัว
มาก ปานกลาง
นอย

ปรับตัว
ไมได

ทานและคูสมรสอยูรวมกันได
ทานยอมรับอาชีพของคูสมรส
ทานสามารถเขากับลักษณะการทํางานของคูสมรสได
ทานเขากับญาติพี่นองคูสมรส
เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ทานและคูสมรสสามารถ
ประสานความเขาใจ
การปรับตัวในเรื่องเพศสัมพันธของทานและคูสมรส
ทานเขากับลักษณะนิสัยสวนตัวของคูสมรส
กิจวัตรประจําวันของทานกับคูสมรส
ทานเขากับเพื่อนๆ ของคูสมรส
ทานและคูสมรสสามารถรวมกันแกปญหาตางๆ ได
เมื่อมีปญหาเรื่องเงิน ทานและคูสามารถพูดคุยกันได
ความแตกตางของอายุไมมีปญหาในการใชชีวิตคู

สวนที่ 4 เหตุผลที่ผูสมรสไมหยารางและยังคงอยูดว ยกัน
โปรดขีด 9 หนาขอความที่เปนเหตุผลทีค่ ูสมรสยังคงอยูดวยกันจนถึงปจจุบัน (ขอใด
ไมใชเหตุผลไมตองขีด และหากมีเหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ)
............ 1.
............ 2.
............ 3.
............ 4.
............ 5.

ระดับการศึกษาใกลเคียงกัน
ไมมีปญหาเรื่องเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่คลายกันจึงไมมปี ญหาในการดําเนินชีวิตรวมกัน
ไมมีความแตกตางกันของรายได
มีอายุใกลเคียงกัน
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............ 6.
............ 7.
............ 8.
............ 9.

การที่คูสมรสไดมีเวลาทําความคุนเคยกันกอนแตงงาน
คูสมรสมาจากครอบครัวที่มีความสุข ประสบความสําเร็จในชีวิต
การสมรสไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นอ งและเพื่อนๆ
สถานภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่มีความคลายคลึงกันจึงไมมี
ปญหาในการปรับตัว
............ 10. การมีบุตรของคูสมรสดวยกันจึงมีสิ่งผูกพัน
............ 11. ไดรับการอบรมกอนแตงงานทําใหทราบถึงแกนแทของการสมรสคือหยาราง
ไมได
............ 12. ปฏิบัติศาสนกิจรวมกันเปนประจํา
............ 13. ไดรับความรูเพิ่มเติมทางศาสนาเปนประจํา
............ 14. อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................
............ 15. อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................................................

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
** กรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณแลวคืนที่คุณพอเจาวัด กอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551
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ฉบับที่ 2
แบบสอบถาม เรื่อง
การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 สวน ขอใหตอบอยางถูกตองตามสภาพความเปนจริง ใน 4
สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวติ สมรส
สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวิตสมรส
สวนที่ 4 เหตุผลที่ไมหยารางและยังคงอยูดว ยกัน
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม กรุณาตอบตามความเปนจริงของทาน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุเมื่อสมรส ( ) 15-20 ป
( ) 21-30 ป ( ) อายุมากกวา 30 ป
3. ความแตกตางระหวางอายุของคูสมรส
( ) ไมแตกตาง
( ) แตกตาง 1-5 ป
( ) แตกตาง 5-10 ป ( ) มากกวา 10 ปขึ้นไป
4. ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ปวช.-ปวส.
( ) อนุปริญญา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
5. ทานและคูสมรสระดับการศึกษาแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
(หมายถึง จบการศึกษาในระดับเดียวกัน)
( ) ตางกัน
(หมายถึง จบการศึกษาในระดับตางกัน)
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6. ทานและคูสมรสคนปจจุบันมีบุตรดวยกันจํานวน
( ) ไมมบี ุตร
( ) จํานวน 1-2 คน ( ) มากกวา 3 คนขึ้นไป
7. อาชีพของทาน
( ) ไมมีอาชีพ
( ) เกษตรกรรม
( ) พนักงานบริษัท/หางราน ( ) คาขาย
( ) รับจาง
( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
8. ทานและคูสมรสมีอาชีพแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
9. รายไดของทานในปจจุบนั คือ
( ) ไมมีรายได
( ) ต่ํากวา 5,000 บาท
( ) 5,000-10,000 บาท
( ) 10,001-15,000 บาท
( ) มากกวา 15,000 บาท
10. ทานและคูส มรสมีรายไดตอเดือนแตกตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
11. ศาสนาของทาน
( ) คาทอลิก
( ) พุทธ
( ) อิสลาม
( ) อื่นๆ........................
12. ทานและคูส มรสนับถือศาสนาตางกันหรือไม
( ) ไมแตกตางกัน
( ) ตางกัน
13. ทานไดรับการอบรมกอนสมรสหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย
14. ทานปฏิบัติศาสนกิจรวมกับคูสมรสหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย
15. ทานไดรับความรูเพิ่มเติมดานศาสนาหรือไม
( ) ไมเคย
( ) เคย
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวติ สมรส โปรดกาเครื่องหมาย 9 ในชองวางตามสภาพความเปนจริง
ของทาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

คําถาม
รูสึกภูมิใจที่ไดแตงงานกับคูสมรส
มีความสุขในชีวิตการสมรส
คูสมรสของทานชวยงานตางๆ ภายในครอบครัว
การแสดงออกของคูสมรสเกี่ยวกับความรักความผูกพัน
ระหวางกัน
ความรับผิดชอบของคูสมรสในครอบครัว
มีความสุขทางเพศสัมพันธ
คูสมรสเปนเพื่อนคูชีวิตของทานได
คูสมรสใหการชวยเหลือ/อุปถัมภญาติพี่นองของทาน
ความสุขที่เกิดขึ้นจากทานและคูสมรสไดทํากิจกรรมตางๆ
รวมกัน
ทานรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงานของคูสมรส
ญาติพี่นองของคูสมรสไมทําใหทานลําบากใจ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง นอย

ไม
พึงพอใจ
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สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวิตการสมรส (สําหรับการสมรสครั้งกอน)โปรดกาเครื่องหมาย 9 ใน
ชองวางตามสภาพความเปนจริงของทาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คําถาม

ระดับการปรับตัว
มาก ปานกลาง นอย

ทานและคูสมรสอยูรวมกันได
ทานยอมรับอาชีพของคูสมรส
ทานสามารถเขากับลักษณะการทํางานของคูสมรสได
ทานเขากับญาติพี่นองคูสมรส
เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น ทานและคูสมรสสามารถประสาน
ความเขาใจ
การปรับตัวในเรื่องเพศสัมพันธของทานและคูสมรส
ทานเขากับลักษณะนิสัยสวนตัวของคูสมรส
กิจวัตรประจําวันของทานกับคูสมรส
ทานเขากับเพื่อนๆ ของคูสมรส
ทานและคูสมรสสามารถรวมกันแกปญหาตางๆ ได
เมื่อมีปญหาเรื่องเงิน ทานและคูสามารถพูดคุยกันได
ความแตกตางของอายุไมมีปญหาในการใชชีวิตคู

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลที่หยารางในครั้งปจจุบัน
โปรดขีด 9 หนาขอความที่เปนเหตุผลทีห่ ยาราง (ขอใดไมใชเหตุผลไมตองขีด
และหากมีเหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ)
............ 1.
............ 2.
............ 3.
............ 4.
............ 5.

ระดับการศึกษาตางกัน
ไมมีความสุขทางเพศสัมพันธ
มีอาชีพที่แตกตางกัน
มีความแตกตางกันของรายได
ชวงอายุระหวางคูสมรสตางกัน

ปรับตัว
ไมได
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............ 6.
............ 7.
............ 8.
............ 9.

การที่คูสมรสไมมีเวลาทําความคุนเคยกันกอนแตงงาน
คูสมรสมาจากครอบครัวที่ไมมีความสุข ประสบความลมเหลวในชีวิต
การสมรสไมไดรับการยอมรับจากญาติ พี่นองและเพื่อนๆ
สถานภาพทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่แตกตางกันจึงมีปญหาในการ
ปรับตัว
............ 10. การไมมีบตุ รของคูสมรสดวยกันจึงขาดสิ่งผูกพัน
............ 11. ไมไดรับการอบรมกอนแตงงานจึงไมทราบถึงแกนแทของการสมรสคือ
หยารางไมได
............ 12. ไมไดปฏิบตั ิศาสนกิจรวมกัน
............ 13. ไมไดรับความรูเพิ่มเติมทางศาสนา
............ 14. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................
............ 15. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

** กรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณแลวคืนที่คุณพอเจาวัด กอนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ภาคผนวก ง
การวิเคราะหคณ
ุ ภาพเครื่องมือ
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การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง ประกอบดวย 4 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
ปจจัยประชากร ปจจัยสังคมวิทยาและปจจัยศาสนาซึ่งเกี่ยวของกับกลุมตัวอยางมีลักษณะคําถามให
เลือกตอบ
สวนที่ 2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรส มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)
ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.862
สวนที่ 3 การปรับตัวในชีวิตสมรส มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ซึ่ง
มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.857
สวนที่ 4 เหตุผลการรักษาและไมรักษาคํามั่นสัญญา

การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
สวนที่ 1 มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หลังจากนั้นนําไป
ทดสอบกับคูสมรสที่หยารางและไมหยารางที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คนจําแนกเปนผูสมรส
จํานวน 20 คนและผูหยารางจํานวน 20 คน
สวนที่ 2 และสวนที่ 3 วิเคราะหคาความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลการรักษาและไมรักษาคํามั่นสัญญา
ผลการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมเสนอตามตาราง
ดังตอไปนี้
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ตาราง ก. ผลการวิเคราะหคา ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมความพึงพอใจในชีวิตสมรส
คําถาม
ขอที่ 1
ขอที่ 2
ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
ขอที่ 8
ขอที่ 9
ขอที่ 10
ขอที่ 11

หมายเหตุ Significance: *.05
คาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับ .8626

Correlation
.6035
.4439
.5859
.4923
.7181
.5165
.5142
.3557
.4629
.4976
.6330
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ตาราง ข. ผลการวิเคราะหคา ความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวมการปรับตัวในชีวติ สมรส
คําถาม
ขอที่ 1
ขอที่ 2
ขอที่ 3
ขอที่ 4
ขอที่ 5
ขอที่ 6
ขอที่ 7
ขอที่ 8
ขอที่ 9
ขอที่ 10
ขอที่ 11
ขอที่ 12

หมายเหตุ Significance: *.05
คาความเชือ่ มั่นทั้งฉบับ .8574

Correlation
.4525
.6785
.3010
.8058
.5346
.5164
.6244
.6917
.4316
.6389
.4135
.4580
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1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: researchcenter.sc@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ
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ตําแหนงหนาที่ในอดีต
- ผูชวยอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
- อธิการโบสถแมพระนิจจานุเคราะห ทุงเขาหลวง ราชบุรี
- อธิบารโบสถนักบุญลูกา หนองนางแพรว ราชบุรี
- รองอธิการและผูจัดการ โรงเรียนวรมงคล กรุงเทพฯ
- รองอธิการ โรงเรียนสาธุประดิษฐพณิชยการ กรุงเทพฯ
- คณบดีคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
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2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

บาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: researchcenter.sc@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
- Licentia in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา
โรม อิตาลี
- Doctoris in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา
โรม อิตาลี

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- อาจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- ที่ปรึกษาพระสังฆราชดานกฎหมายพระศาสนจักร
- ดูแลงานดานศาลพระศาสนจักร
- หัวหนาทีมอบรม สังฆมณฑลราชบุรี
ตําแหนงหนาที่ในอดีต
ผูชวยอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
ผูชวยอธิการโบสถนักบุญอันตน ดําเนินสะดวก ราชบุรี
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ผูจัดการโรงเรียนดําเนินวิทยา ราชบุรี
เลขานุการพระสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
อธิการโบสถนักบุญยาโกเบ สมุทรสงคราม
อธิการโรงเรียนดรุณานุกูล สมุทรสงคราม
อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี
อธิการโบสถแมพระราชินีแหงสากลโลก กาญจนบุรี
อธิการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรีและดรุณากาญจนบุรีบริหารธุรกิจ
ผูชวยพระสังฆราชฝายกฎหมายพระศาสนจักร
อธิการโบสถแมพระบังเกิด บางนกแขวก สมุทรสงคราม
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