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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือคนหาค ําตอบวา นักศึกษาที่อยูรวมกันใหความหมายของการอยูรวมกันกอนแตงงานไววาอยาง

ไร สอดคลองกับรูปแบบตอไปนี้หรือไมอยางไร
1.1 เปนการอยูรวมกันกอนการแตงงาน (แบบสังคมอเมริกัน)
1.2 เปนการอยูรวมกันโดยไมแตงงาน (แบบยุโรป)
1.3 เปนการอยูรวมกันในรูปแบบอื่น ๆ

2. ลํ าดบัขั้นตอนของการมาใชชีวิตรวมกันเปนอยางไร
3. ศกึษาถงึภาวะเงือ่นไขของสังคมและประสบการณใดบาง ที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนซึ่งมีอิทธิพลตอ

การใชชีวิตรวมกัน

วิธีการศึกษาวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีประชาวรรณาเชิงวิเคราะห (Analytic ethnography) โดยใช

เทคนิคการเก็บขอมูล 3 วิธี คือ
1. การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
2. การสังเกต (Observations)
3. ใชแบบสอบถามปลายเปด (Open-End Questionaire) ใชกับกลุมตัวอยางที่ไมยินยอมให

สัมภาษณโดยตรง เพ่ือเปนขอมูลเสริม

กลุมตัวอยาง
เปนกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ที่กํ าลังใชชีวิต

อยูรวมกันกับนักศึกษาอีกฝายที่เปนคนรักอยางถาวร (หมายถึงการอยูรวมกันในหองพัก บานเชา หอ
พักอยางถาวร โดยไมไดแตงงานกัน) โดยแบงเปน

1. กลุมทียิ่นยอมใหสัมภาษณแบบเจาะลึก จํ านวน 17 คน ประกอบดวย
นกัศึกษาชาย จ ํานวน 9 คน
นกัศึกษาหญิง จ ํานวน 8 คน
โดยบางคนกยิ็นยอมใหสัมภาษณทั้งคู แตบางคนก็ใหสัมภาษณเดี่ยว
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2. กลุมนกัศกึษาทีไ่มยินยอมใหสัมภาษณแบบเจาะลึก แตยินยอมตอบแบบสอบถาม จํ านวน
14 คน ประกอบดวย
นกัศึกษาชาย จ ํานวน 6 คน
นกัศึกษาหญิง จ ํานวน 8 คน

การคนหาและเขาถึงกลุมตัวอยาง
1. ผูวจิยัใชวิธีการ ขอความชวยเหลือจากเพื่อนอาจารยที่สอนอยูในมหาวิทยาลัยที่เปนพื้นที่

วจิยั โดยขอใหแนะนํ านักศึกษาที่รูจักกับกลุมตัวอยาง แลวแจงขอมูลของผูวิจัย เหตุผลการ
วจิยัใหนกัศกึษาที่รูจักกับกลุมตัวอยางทราบอยางชัดเจนไมปดบัง แลวขอใหนักศึกษาผูนั้น
ไปตดิตอขอความรวมมือกับกลุมตัวอยาง แลวรอการติดตอกลับ

2. เมือ่ไดพบและสัมภาษณกับกลุมตัวอยางแลว ก็ใชเทคนิค Snowball ในการหากลุมตัว
อยางเพิ่มตอไป

หลังจากไดรับการติตตอกลับจากกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยจะแนะนํ าตนเอง ช้ีแจงวัตถุประสงค
การวจิยั ใหคํ ามั่นในการเก็บรักษาความลับของกลุมตัวอยาง แลวจึงนัดหมายวัน เวลา สถานที่ ในการ
สัมภาษณ แตถากลุมตัวอยางไมยินยอมใหสัมภาษณโดยตรง ผูวิจัยก็จะขอใหชวยตอบแบบสอบถาม
ปลายเปดแทน โดยฝากแบบสอบถามไปกับนักศึกษาที่รูจักกลุมตัวอยางผูนั้น โดยใหเวลาตอบ 1 
สัปดาห

ผูวิจัย

เพ่ือนอาจารย

นศ.ที่รูจักกลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง

SnowballSnowball
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ทฤษฎีรองรับการวิจัยที่สํ าคัญ
1. การวิจัยจะใชทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่วาดวย การปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic

Interactionism) เปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล
2. การ Review เอกสารงานวิจัยอื่นที่สํ าคัญ เชน

2.1 งานวิจัยของ Carl Ridley และคณะ ซึ่งพบวาประสบการณในการเตรียมความพรอมกอนแตง
งาน แบงตามเปาหมายและแรงจูงใจได 4 ขอ
2.1.1 การอยูดวยกันเพื่อความอบอุนใจ
2.1.2 การอยูดวยกันเพื่อความเปนอิสระจากพอแม และตอตานคานิยมของสังคม
2.1.3 การอยูดวยกันเพื่อความสะดวกสบาย
2.1.4 การอยูดวยกันเพื่อทดสอบความสัมพันธ

2.2 Macklin ไดจดัประเภทความมั่นคงของความสัมพันธ เปน 4 ประเภท คือ
2.2.1 ความสมัพันธแบบชั่วคราว (ความสะดวกและประโยชนที่ไดรับ)
2.2.2 ความสมัพนัธแบบคูควง (มีความรักแตไมมีแผนแตงงาน)
2.2.3 ความสัมพันธชวงเปลี่ยนผาน (เตรียมการกอนแตงงาน)
2.2.4 ทางเลือกอ่ืนของการแตงงาน (แตงงานโดยไมมีพิธี)

2.3 Patric G Jackson ศกึษาและคนพบวิถีของการอยูรวมกันกอนแตงงาน คือ
2.3.1 การเขาสูสถานการณของการอยูรวมกัน
2.3.2 การใชชีวิตอยูรวมกัน

2.3.2.1 แบบปกปด
2.3.2.2 แบบรูแตไมรับรู
2.3.2.3 แบบเปดเผย

2.3.3 การตัดสินใจแตงงาน

การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ระยะ
ระยะที่ 1 เมื่อเก็บขอมูลไดเพียงพอแลว ทํ าการวิเคระาหโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีการปฏิ

สังสรรคสัญลักษณ แลวสรุปคราว ๆ ซึ่งผลวิเคราะหระยะแรกจะชี้นํ าประเด็นที่ตองเก็บขอมูลตอไป
ระยะที่ 2 เก็บขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณซํ้ าในประเด็นที่นาจะเปนประโยชนตอการ

วเิคราะห และเปนการทดสอบยืนยันขอมูลของระยะแรกดวย
ระยะที ่ 3 วิเคราะหขอมูลที่เก็บมาอีกครั้ง แลวจัดรูปแบบความสัมพันธของขอมูลและปรากฏ

การณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
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ขอคนพบ
ลํ าดับขั้นการมาอยูรวมกัน

1.1 ขัน้เปนแฟนกนั เกิดจากสภาพแวดลอมและคานิยมในกลุมอางอิง (เพ่ือน ดารา “ใคร ๆ ก็มี
แฟนกนั”) และมีความสัมพันธทางเพศตอกัน หลังจากเปนแฟนกนัไดระยะหนึ่ง ซึ่งเกิดจาก
คานิยมวา ชาย                 LOVE FOR SEX

หญิง                SEX FOR LOVE

1.2 ขัน้อยูรวมกันชั่วครั้งช่ัวคราว เกิดขึ้นหลังจากการมีเพศสัมพันธตอกันแลว จึงมีการไปมาหาสู
ระหวางกันสัปดาหละ 2-3 วัน ซึ่งขั้นนี้ฝายหญิงจะรูสึกกดดันและตีคาของตนเองตํ่ า อีกทั้ง
เกิดความไมสะดวกหลายประการในการไปมา จึงพัฒนาไปสูขั้นที่ 3

1.3 ขัน้การอยูรวมกันอยางถาวร พัฒนามาจากขั้นที่ 2 แตทั้งคูก็ยังไมยอมรับวาเปน สามี-ภรรยา 
กัน เปนเพียงแค แฟน กันเทานั้น แมจะมีความสัมพันธทางเพศตอกัน มีการจัดการการเงิน
รวมกนับาง แตการอยูรวมกันก็มิไดเปดเผย และแตละฝายก็ยังคงมีสังคมของตนเอง นอกจาก
นีก็้ยังไมมีการแบงแยกภาระหนาที่ชัดเจนเหมือนคูสามีภรรยาทั่วไป

นอกจากนีก็้ยังพบวา การอยูรวมกันในขั้นที่ 3 ก็อาจพัฒนายอนกลับไปสูขั้นที่ 2 ได เนื่องจาก
ฝายหญิงพบวาตนเองถูกกดดันจากการมองในเชิงลบจากสังคม และที่สํ าคัญความรูสึกผิดที่มีตอบิดา
มารดา และในบางคูก็เกิดปญหาคาใชจายไมพอ การเรียนตกตํ่ า เปนตน

ความหมายของการอยูรวมกันกอนแตงที่คนพบ
นกัศกึษาชายใหเหตุผลของการอยูรวมกันกอนแตงงานวา เพ่ือ
1. SEX
2. ประหยัดและสะดวกสบาย
3. รักจรงิ แตไมแนใจอนาคต (กลุมที่คิดเรื่องแตงงาน)

นักศึกษาหญิงใหเหตุผลของการอยูรวมกันกอนแตงงานวา เพราะ รักจริงแตไมหวังแตงงาน 
คอืตองการความรัก ความอบอุน แตไมกลาคิดเรื่องแตงงาน เพราะเรียนคนละคณะ คนละชั้น
ป จบไมพรอมกัน อยูและทํ างานคนละจังหวัด และขอมูลจากกลุมอางอิงรอบตัว ซึ่งเปนปจจัย
ที่ทํ าใหเกิดความไมแนนอนได จึงตองทํ าใจและยอมรับการแยกกันในที่สุด แมจะยังรักอยูก็
ตาม

กลุมที่ไมคิดเรื่องแตงงาน
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ขอวิพากษ
งานวิจัยเรื่องนี้มีความนาสนใจและเปนประเด็นที่ทันสมัย ซึ่งกํ าลังเปนที่ถกเถียงกันในสังคม

ไทย ผูวจิยัไดใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงทํ าใหสามารถเจาะลึกในประเด็นสาเหตุของพฤติกรรม
ไดอยางดี กระบวนการวิจัยมีความสอดคลองกับหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการศึกษาเอกสารทฤษฎีที่
เก่ียวของเพ่ือใชเปนตัวนํ าทางการเก็บและวิเคราะหขอมูลทํ าใหงานวิจัยไมหลงทิศทาง นอกจากนี้ผูวิจัย
ยังไดแสดงใหเห็นวา ไดใชความพยายามในการเขาถึงกลุมตัวอยาง ฝาฟนอุปสรรคในการเก็บขอมูล 
เพ่ือใหไดมาซึ่งมุมมองของ “คนใน” และยังมีการอุดชองวางดวยขอมูลเสริมจากกลุมตัวอยางที่ไมยอม
เปดเผยตัว ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูวิจัยไดมีการวางแผนและปรับกลยุทธการเก็บขอมูลไดอยางรัดกุม รวม
ทั้งการวิเคราะหและนํ าเสนอขอมูลก็คอนขางรักษาความเปนกลางไดพอสมควร ซึ่งเห็นไดจากการที่ผู
วจิยันํ าเสนอขอมูลในประเด็นเชิงลบและเชิงบวกจากสายตาของ “คนใน” จึงทํ าใหผูอานงานวิจัยเกิด
ความเขาใจในปรากฎการณที่หลายคนในสังคมมองวาเปน “ปญหา” ซึ่งจะชวยใหการแกไขปญหานี้
กระท ําไดอยางถูกจุดบนพื้นฐานของความเขาใจไดมากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่นาสังเกตคือ งานวิจัยลักษณะนี้คอนขางอางอิงไดในวงแคบ ขอคนพบไมสามารถนํ า
ไปสรปุอางกลุมประชากรได ทํ าใหตองมีการทํ าวิจัยซํ้ าเกิดขึ้นอีกในหลายมุมหลายสวนของประชากร จึง
จะเหน็ภาพรวมไดชัดเจน ซึ่งอาจไมทันตอการแกปญหาของรัฐ ประเด็นที่นาคิดก็คือ ทํ าอยางไรจึงจะทํ า
ใหงานวิจัยลักษณะเชนนี้สามารถสรุปอางในวงกวางได เพ่ือใหสังคมไดมองเห็นภาพสรุปของปญหาที่
ชัดเจน อันจะนํ าไปสูการแกไขปญหาไดอยางทันการณ…

ชาย
SEX
ประหยัดสะดวกสบาย
รักจริง แตไมแนใจ

หญิง
รักจริง ไมหวังแตงงาน
ตองการความรัก
ความอบอุน

การตัดสินใจอยูรวมกัน โดย
สอดคลองกับทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงแลกเปลี่ยน

ชาย
เสียความเปนอิสระ

หญิง
ความรูสึกผิดตอพอแม
ปฏิกิริยาเชิงลบจากสังคม
เส่ียงตอความผิดหวัง


