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Abstract
The purpose of this research were to provide the understanding of the
conflict situations within the marriage life along with how the effectiveness
in communication skill could reduce the conflicts of the Generation Y
married couples in Bangkok. This research was consisted of 4 qualified
Generation Y married couples and 4 specialists in marriage from both
government and private sectors. The study showed that the common causes
of conflict between married couples were emotional conversation, negative
conversation, disagreement conversation and non-communication. Whereas,
it was also found that in order to reduce these conflicts, various types of
communication skills were required such as positive conversation, nonverbal communication, silence in communication, communication by heart
and third-party communication.
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การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่
ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร1
วรัญญภัสสร์ สิรินิธิยประภา2
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ3
ฐาศุกร์ จันประเสริฐ4
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งในชีวิตคู่
ตลอดทั้งการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่น
วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ คู่สมรสที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก
จานวน 4 คู่ และผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่ทางานเกี่ยวกับคู่สมรส จานวน 4 หน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการสื่อสารที่ทา
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายมากที่สุด คือ การสื่อสารด้วยอารมณ์ การ
สื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ การสื่อสารด้วยความเห็นต่าง และการไม่สื่อสาร โดยพบว่าวิธีการลด
ความขัดแย้ งที่ได้ผลด้วยการสื่อสารคือ การสื่อสารในหลายรูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารด้วย
คาพูดเชิงบวก การสื่อสารด้วยการกระทา การสื่อสารด้วยความเงียบ การสื่อสารด้วยใจ และ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม
คาสาคัญ : สถานการณ์ความขัดแย้งในชีวิตคู่ การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
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ที่มาและความสาคัญของปัญหาวิจัย
วัฏจักรชีวิตครอบครัวของมนุษย์นั้นเริ่มขึ้นจากการเข้าสู่ชีวิตครอบครัว ด้วยการแต่งงาน ถ้าสามีและภรรยา
มีความรักใคร่เข้าใจซึ่งกันและกัน พยายามปรับตัวเข้าหากัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
ในครอบครัว มีการสื่อสารที่ดีต่อกันตลอดจนรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัวร่วมกัน อันแสดง
ถึงคุณภาพชีวิตสมรสที่ดีของคู่สามีภรรยา แต่ในทางตรงกันข้าม หากสามีภรรยามีสัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกัน ขาด
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ไม่รักใคร่ ปรองดองกัน และขาดความรับผิดชอบร่วมกันแล้ว ย่อมเกิดความขัดแย้งกัน
อันอาจรุนแรงถึงขั้นทาให้ครอบครัวต้องแตกสลายลง หรือถ้าไม่ถึงกับแตกสลายก็จะทาให้ครอบครัวขาดความสุข
และมีปัญหา ซึ่งนาไปสู่ปัญหาสังคมในที่สุด สังคมจึงควรตระหนักและให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวเป็นจุดกาเนิดหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ให้กับ
ประเทศชาติ (ลดาวัลย์ สาแดง, 2550) ทั้งนี้ประเทศไทยได้มีนโยบายในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยั่งยื น โดยน าทุ น ของประเทศที่ มี ศั ก ยภาพมาใช้ ป ระโยชน์ อ ย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ได้แก่ การ
เสริมสร้างทุนสังคม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัว และชุมชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 2555)
จากลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเกี่ยวข้องและมีปฏิสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิด เปิดเผย
และส่งผลกระทบต่อกันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนทาให้ครอบครัวมีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งได้ง่าย
ซึ่งลักษณะความขัดแย้งในครอบครัวที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งได้แก่ ความขั ดแย้งระหว่างสามีกับภรรยา ดังนั้นเองการ
ติดต่อสื่อสารจึงเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ยงยุทธ วงศ์ ภิรมย์ศานติ์ (2540) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยา ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมามากมาย
ซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นปัญหาลุกลามต่อไป ในครอบครัวปัจจุบันการสื่อสารจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
แต่การสื่อสารที่ดีมักจะไม่เกิดขึ้น มักมีการสื่อสารที่ไม่ดีเกิดขึ้นเสมอ จากสาเหตุสาคัญ 2 ประการคือคู่สมรสส่วน
ใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องการศึกษามาก่อนและสาเหตุจากความขัดแย้งที่เป็นมามากและยาวนาน จนไม่อาจจะสื่อสารที่ดี
ต่อกันได้ดังนั้นทักษะการสื่อสารในครอบครัวจะมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดารงอยู่ของสถาบันครอบครัว
ผู้ วิ จั ย พบว่ ามี ผ ลการวิจั ย ทั้ งไทยและต่ า งประเทศที่ ท าให้ ท ราบว่ ามี ปั จ จั ย ใดบ้ างที่ มี ผ ลต่ อ การสื่ อ สาร
ในครอบครัวของสามีภรรยา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาสาหรับครอบครัวที่มีความขัดแย้งกันและเป็น
แนวทางสาหรับการป้องกันส่งเสริมเรื่องการสื่อสารในครอบครัวเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวเป็นจานวน
มากแต่พบว่ายังมีช่องว่างทางการวิจัยที่ควรค่าแก่การศึกษาต่อยอด เพราะจะเห็นได้ว่าจากลักษณะความสัมพันธ์
ของสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเกี่ยวข้องและมีปฏิ สังสรรค์กันอย่างใกล้ชิด เปิดเผยและส่งผลกระทบต่อกันตาม
บทบาทหน้ าที่ ของแต่ ล ะคนท าให้ ค รอบครัวมี โอกาสเกิด ปั ญ หาความขั ด แย้ งได้ ง่าย ซึ่ งลั ก ษณะความขั ด แย้ ง
ในครอบครัวที่ มั ก เกิ ด ขึ้น บ่ อยครั้งได้ แ ก่ ความขัด แย้ งระหว่างสามี กับ ภรรยาและระหว่างบิ ดามารดากับ บุ ต ร
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ดังนั้ นเองการติ ดต่อสื่ อสารจึงเป็ นองค์ป ระกอบ สาคั ญ ประการแรกต่อการสร้างสัม พั น ธ์อัน ดีระหว่างคู่สมรส
ในฐานะเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้สามีภรรยาปรับตัวเข้าหากัน และจัดสรรบทบาทได้อย่างเหมาะสม (ยงยุทธ
วงศ์ภิรมศานติ์, 2540) จึงควรมีการเสริมสร้างการฝึกทักษะในการสื่อสารในคู่สมรสเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคง
ของสถาบันครอบครัวให้กับประเทศชาติได้เจริญก้าวหน้าต่อไป
สาหรับในปัจจุบันประชากรที่กาลังจะมีครอบครัวหรือเริ่มแต่งงานมีครอบครัว มีสถานะเป็นสามีภรรยาแล้ว
คื อ คนในยุ ค ของคนรุ่ น เจเนอเรชั่ น วาย (Y Generation หรื อ Gen-Y หรื อ Why Generation หรื อ Net
Generation) ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในช่วง ค.ศ. 1980 หรือ พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีจานวนสัดส่วน 1 ใน 4 ของ
ประชากรทั้งโลก สาหรับประเทศไทยมี จานวน “ประชากรเจนวาย” 18 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) โดยคนเจนเนอเรชั่นวาย จะเป็น
คนที่เติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า มีบุคลิกลักษณะตามสมัยนิยม มีความเก่งกล้าในการแสดงออกและกล้าคิด (ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ,
2552) นอกจากนี้กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย เชื่อว่าการประสบความสาเร็จในชีวิตจะเกิดขึ้นต้องทางานหนัก ทาให้มี
การแต่งงานช้าลงจะสังเกตได้ว่าคนเจเนอเรชั่นวายที่แต่งงานก่อนอายุ 30 ปี และหากมีแฟนแล้ว แฟนเป็นอุปสรรค
กับงาน พวกเขาจะเลิกกับแฟนและเลือกงาน (ทิพวัลย์ สินนิธิถาวร, 2553) อย่างไรก็ตาม การศึกษาและงานวิจัย
ที่ผ่านๆ มาในด้านที่ เกี่ยวข้องกับคู่สมรสนั้นยังไม่ได้ครอบคลุมและยังไม่พบการศึกษาประชากรที่จะเริ่มสร้าง
ครอบครัวใช้ชีวิตสมรสในกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายเหล่านี้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยได้เห็นช่องว่างของความรู้ทั้งในด้านของเนื้อหาหรือประเด็นที่ทาการศึกษา
และในด้านของวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาโดยเริ่มจากคู่สมรสหรือสามีภรรยาถือเป็นบุคคล
สาคัญที่จะขับเคลื่อนครอบครัวไปสู่สังคม การสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างคู่สมรสโดยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในคู่สมรสจะก่อให้เกิดผลต่อพัฒนาการด้านจิตใจ และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการนาเสนอ
องค์ประกอบในการลดความขัดแย้งระหว่างบุคคล ด้วยการใช้องค์ประกอบด้านการติดต่อสื่อสารที่ควรให้ความ
สนใจต่อการเสริมสร้างการสื่อสารที่ดี
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ จากการทบทวนสถานการณ์และงานวิจัยต่างๆ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบกรณีศึกษามาใช้เป็นกรอบของการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุจากการสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ขัดแย้งของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายพร้อมทั้งค้นหาวิธีการการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของ
คู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักคือคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายและผู้ให้ข้อมูลรองคือเจ้าหน้าที่ที่ทางาน
ในหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรส
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ท าความเข้ า ใจสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ในชี วิ ต คู่ ตลอดทั้ ง การสื่ อ สารเพื่ อ ลดความขั ด แย้ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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ในส่วนของการทาความเข้าใจสถานการณ์ ความขัดแย้งในชีวิตคู่ กระบวนการเกิดความขัด แย้งในชีวิตคู่
สาเหตุ ข องสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ งในชี วิ ต คู่ ข องคู่ ส มรสเจนเนอเรชั่ น วาย ผู้ วิ จั ย ได้ น าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม
เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) มาเป็นแนวคิดในการทาความเข้าใจธรรมชาติ บุคลิกลักษณะของคู่สมรสเจน
เนอเรชั่นวาย ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยครั้งนี้ ได้นาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร ได้แก่ โอลสัน รัสเซล
และสปริงเคิล ได้พัฒนาทฤษฎี เซอร์คัมเพลค โดยมีมิติด้านความผูกพันต่อครอบครัวและความสามารถในการ
ปรับตัวเป็นมิติหลักและมีการสื่อสารที่เป็นมิติที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถปรับระดับรักษาระดับ การทาหน้าที่ใน
สองมิ ติแรกให้ มี ความสมดุล และเหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของครอบครัวและสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกิดขึ้น ใน
ครอบครัว โดยใช้ทักษะการสื่อสารทางบวก และ สตินเน็ท (Stinnett, 1983) ที่ได้ระบุถึงคุณภาพของครอบครัวไว้
6 ประการ การสื่ อ สารในครอบครั วเป็ น คุ ณ สมบั ติ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ซึ่ งครอบครัว ที่ มี คุ ณ ภาพจะมี วิ ธีก าร
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นอย่างดี นามาใช้เพื่ออธิบายการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอ
เรชั่นวายว่าเป็นอย่างไร
ดั งนั้ น ในงานวิ จั ย หั ว ข้ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ลดความขั ด แย้ งในชี วิ ต คู่ ข องคู่ ส มรสเจนเนอเรชั่ น วายในเขต
กรุงเทพมหานคร จึงนาแนวคิดข้างต้นมาเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อวิเคราะห์ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการค้นหา สาเหตุกระบวนการเกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ และการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ ครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา (Case study) มาใช้เพื่อทาความเข้าใจสถานการณ์ความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ รวมทั้งรูปแบบการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารและวิธีการที่มีประสิทธิภาพของคู่สมรส
เจนเนอเรชั่นวายที่อยู่ในบริบทสังคมไทย ผ่านมุมมองของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
ทางานเกี่ยวกับคู่สมรส ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะเลือกกรณีศึกษาโดยใช้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น Information rich case กล่าวคือ
เป็นคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลประวัติของคู่สมรส ผล
คะแนนจากแบบประเมินความขัดแย้งในครอบครัว ผลคะแนนจากแบบประเมินครอบครัวเข้มแข็ง รวมถึงได้รับ
การคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาจิตวิทยาครอบครัวและพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key informants) ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ คู่ ส มรสเจนเนอเรชั่ น วาย จ านวน 4 คู่ มี
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) ผ่านการทาแบบประเมินความขัดแย้ง และสัมภาษณ์เบื้องต้นจากผู้วิจัย แล้วพบว่า เป็นคู่สมรส
ที่เคยผ่านสถานการณ์ขัดแย้ง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) เป็นคู่สมรสที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักจิตวิทยา
ครอบครัวที่มีประสบการณ์การวิจัย หรือประสบการณ์การสอนในเรื่องคู่ส มรสหรือ เรื่องจิตวิทยาครอบครัว เรื่อง
ความขัดแย้งในครอบครัว 3) มีความสมัครในใจการเข้าร่วมการวิจัยตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีรายละเอียดของแต่ละคู่
ตามรายละเอียดในตาราง 1
ผู้ให้ข้อมูลรอง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวกับคู่สมรสจานวน 4 หน่วยงาน ที่มีคุณสมบัติ
ดังนี้ 1) เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับครอบครัวไม่ต่ากว่า 10 ปี 2) เป็นเจ้าหน้าที่ที่
มีประสบการณ์ให้คาปรึกษากับคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย และ 3) มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วม
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ตาราง 1 คุณสมบัติของคู่สมรส
ประเด็น

Rose Couple

Lily Couple

Sun flower
Couple

Peony
Couple

ระยะเวลาในการใช้
ชีวิตคู่

4 ปี

4 ปี

2 ปี

2 ปี

Formation Stage
Expansion
Stage
การอยู่อาศัยของคู่
สมรส
ระยะเวลาที่คบกันก่อน
แต่งงาน
สถานการณ์
ความขัดแย้ง
วิธีการลด
ความขัดแย้ง

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ด้วยกัน

อยู่ด้วยกัน

อยู่ด้วยกัน

อยู่ด้วยกัน

2 ปี 6 เดือน

1 ปี 6 เดือน

8 ปี

10 ปี

ความหึงหวง
ลูก

ความคิดเห็น
ญาติ
การสื่อสาร
โดยมีคนกลางเข้ามา

ความคิดเห็น
ลูก
การสื่อสาร
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอม

ความคิดเห็น
งาน
การสื่อสาร
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอม

การสื่อสารโต้เถียงกัน

อาชีพสามี

นักธุรกิจ

ข้าราชการ

นักธุรกิจ

พนักงานเอกชน

อาชีพภรรยา

นักธุรกิจ

ข้าราชการ

แม่บ้าน

พนักงานเอกชน

ระดับมาก

ระดับปานกลาง

ระดับมาก

ระดับมาก

1

3

2

4

ผลการประเมิน
ความขัดแย้ง
ผลการคัดเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองอย่างละเอียดทุกขั้นตอนโดยการ
นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการศึกษาเอกสารมาจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมู ลตามแนวทางของ Miles &
Huberman (1994) ดังนี้ 1. การจัดระเบี ยบข้อมูล (Data organizing) ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ที่ ได้ จ ากการถอดเทปมาจั ด พิ ม พ์ จากนั้ น ผู้ วิ จั ย อ่ า นทานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ซึ ม ซั บ และเขี ย นบั น ทึ ก ประกอบเพื่ อ
ตั้งข้อสังเกตและช่วยจา จากนั้นจาแนกข้อมูลออกเป็นหัวข้อใหญ่ โดยแยกหัวข้อออกมาเป็นประเด็นหลักๆ ที่
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยจัดทาตารางเพื่อแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักอย่างชัดเจน หลังจาก
นั้นผู้วิจัยย่อยประเด็นหลักๆ ออกมาเป็นประเด็นย่อยๆ เพื่อความละเอียดและอานวยความสะดวกต่อการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลทาให้ข้อมูลเป็นระเบียบทั้งในกายภาพและเนื้อหาพร้อมที่จะแสดงและนาเสนออย่างเป็น
ระบบต่อไป 2. การแสดงข้อมูล (Data display) ผู้วิจัยแสดงข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณนา และ
การรายงานผลโดยการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน เพื่อสื่อสารเรื่องราวของปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงในสนามวิจัย 3. การหาข้อสรุป การตีความ และการยืนยัน (Conclusion, interpretation and
verification) ผู้วิจัยทบทวนรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมดเพื่อนาไปสู่การตีความ ทาความเข้าใจถึงสถานการณ์
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ของความขัดแย้ง รวมไปถึงรูป แบบ วิธีการ และผลลัพ ธ์ของการสื่อสารในครอบครัวประเภทต่างๆ ในบริบ ท
สังคมไทย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนามาเสนอเพื่อสนับสนุนข้อค้นพบที่ผู้วิจัยได้จากการลงสนามวิจัย
นอกจากนี้ ผู้ วิจัยได้ ตรวจสอบความถูกต้ องแม่ น ยาด้านเนื้ อ หาและการตี ความโดยอาจเพิ่ ม การอ้างอิ ง
คากล่าวของผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นผู้วิจัยจะตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ โดยตรวจสอบว่าผู้วิจัย
นาข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี และจากผู้เก็บข้อมูลอื่นๆ มาร่วม
วิเคราะห์เพื่อนาเสนอข้อค้นพบ และผู้วิจัยยังได้มีการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูล โดยการทาหนังสือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นทางการ และได้มีกระบวนการของอนุญาตเพื่อเข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย โดยผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้รับใบรับรองโครงการวิจัย SWUEC/E-304/2559 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒก่อนที่จะอนุญาตให้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ และชี้แจงกระบวนการในการทาวิจัยให้กับกลุ่ม
ผู้ร่วมวิจัยได้รับทราบ มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัย ทาการสอบถามความสมัครใจ
ในการให้ข้อมูลก่อนการเก็บข้อมูลก่อนทาการเก็บข้อมูลผู้วิจัยต้องขออนุญาตบันทึกเสียงจากผู้ให้ข้อมูลหลักทุกครั้ง
แจ้งผู้ให้ข้อมูลหลักทุกครั้งว่ามีอิสระในการให้ข้อมูล และมีสิทธิตอบหรือไม่ตอบคาถามในประเด็นที่ไม่ต้องการ
เปิดเผยโดยแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบ ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยและไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่นหากไม่ได้รับความ
ยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกลุ่มผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งผู้วิจัยจะนาเสนอข้อมูลที่ได้อย่างตรงไปตรงมาตามข้อค้นพบ
ที่ได้จากการศึกษา และใช้นามสมมติในการกล่าวถึงผู้ให้ข้อมูลแทนการใช้ชื่อจริง
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้จะนาเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการเกิดความขัดแย้ง ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงผลลัพธ์
รวมทั้งรูปแบบการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารและวิธีการอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
ที่ได้มาจากมุมมองของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับคู่สมรสในหน่วยงานต่างๆ โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลัก 2.กระบวนการเกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ สาเหตุของความ
ขัดแย้งในชีวิตคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย 3.การสื่อสารเพื่อการลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
1. ข้ อมู ลทั่ วไปของผู้ ให้ข้ อมูล หลั ก ผู้ให้ ข้อมูลหลักในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นคู่สมรส ที่มีอายุ 30-36 ปี
มีจานวนทั้งหมด 4 คู่สมรส โดยในแต่ละคู่สมรสจะมีบริบทในการใช้ชีวิตคู่ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่องลักษณะส่วน
บุคคล ประเภทของครอบครัว การศึกษา อาชีพ และพื้นฐานครอบครัวเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ลักษณะส่วนบุคคล
คู่ที่ 1 คู่สมรส Lily เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 35 ปี เป็นลูกชายคนโต มีน้องสาวหนึ่งคน และ
เป็นหลานชายที่รักของครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น และมีหน้าตาในสังคมในฐานะครอบครัวข้าราชการระดับสูง
มีลักษณะที่พูดน้อย สุภาพ พูดฉะฉาน มีความน่าเชื่อถือ เป็นคนมีเชื่อมั่นใจในตนเองพอสมควร บางเรื่องจริงจัง
บางเรื่องจะสบายๆ มีลักษณะเป็นผู้ตามเมื่ออยู่กับคู่สมรส แต่จะเป็นผู้นาเมื่ออยู่กับเพื่อน มีความสนิทกับครอบครัว
เดิมของตนเอง และมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ เพราะใช้ชีวิตด้วยตนเองเรียนหนัง สืออยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็ ก มีการ
ด าเนิ น ชี วิต แบบรอบคอบวางแผนมาอย่ างดี ในเรื่อ งความมั่ น คงแต่ ก็ ช อบที่ จะใช้ ชี วิต สบายๆ ไม่ ต้ อ งแบกรับ
ความเครียดความกดดัน
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คู่ ส มรส Lily เป็ น คู่ ส มรส ที่ ฝ่ า ยหญิ ง มี อ ายุ 35 ปี เป็ น ลู ก สาวคนโต มี น้ อ งสาวหนึ่ งคน และยั งเป็ น
หลานสาวคนโต ครอบครัวอบอุ่น และมีหน้าตาในสังคมในในฐานะครอบครัวข้าราชการระดับสูงเช่นกัน ครอบครัว
เดิมของฝ่ายหญิงจะมีความทันสมัยแต่มีบางเรื่องที่ยังต้องอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์ที่พ่อและแม่วางไว้ บุคคลิกภาพ
มีลักษณะ มั่นใจ เป็นผู้หญิงยุคใหม่ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ คล่องแคล่ว มีลักษณะความเป็นผู้นา พูดเก่ง มีความคิด
เป็นของตัวเอง เชื่อมั่นในตนเองสูง มีความสนิทสนมกับครอบครัวเดิมของตนเองโดยเฉพาะแม่ มักจะปรึกษาปัญหา
ต่างๆ กับแม่ มีการดาเนินชีวิตแบบตามแบบแผนความคาดหวังของครอบครัวและสังคม
โดยคู่สมรส Lily อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวขยายกับครอบครัวของฝ่ายหญิง โดยที่ทั้งคู่ยังไม่มีลูก
ด้วยกัน
คู่ที่ 2 คู่สมรส Rose เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 36 ปี เป็นลูกชายคนเล็กคนเดียวของบ้าน ที่มีพี่สาวอีก
สองคน ครอบครั ว เดิ ม อบอุ่ น เป็ น ครอบครัว คนจี น ประกอบธุ ร กิ จ ไปใช้ ชี วิ ต เมื อ งนอกตั้ งแต่ วั ย รุ่ น ประสบ
ความสาเร็จด้วยตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย มี ลั กษณะเป็ นผู้นาสูง เป็ นหั วหน้ าครอบครัว รักครอบครัว อุป นิสัย
เด็ดขาด ค่อนข้างใจร้อน พูดจาตรงไปตรงมา เป็นผู้นาเมื่ออยู่กับคู่สมรส มีความสนิทกับครอบครัวเดิมของตนเอง
คู่สมรส Rose เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายหญิงมีอายุ 30 ปี เป็นลูกสาวคนโต มีน้องสาวที่สนิทกันมากอีก 1 คน
มากจากครอบครัวที่อบอุ่นและสนิทกันมาก มีลักษณะ เป็นผู้หญิงยุคใหม่ เป็นตัวของตัวเอง รักสวยรักงาม มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง กล้าคิดกล้าพูด พูดเก่ง เปิดเผยจริงใจ ร่าเริง ชอบดูแลคนอื่น เป็นคนไม่ชอบอยู่นิ่งๆ ขยันชอบ
ทางาน มีความสนิทสนมกับครอบครัวเดิมของตนเอง
โดยคู่สมรส Rose อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวเดี่ยว โดยที่ทั้งคู่มีลูกชายสองคนด้วยกัน
คู่ ที่ 3 คู่ ส มรส Sunflower เป็ น คู่ ส มรส ที่ ฝ่ า ยชายมี อ ายุ 34 ปี เป็ น ลู ก ชายคนโตคนเดี ย วของบ้ า น
ที่มีน้องสาวหนึ่งคน ไปใช้ชีวิตเมืองนอกตั้งแต่วัยรุ่น ที่บ้านในวัยเด็กมากจากครอบครัวเชื้อสายจีนฐานะค่อนข้าง
ลาบาก แต่เมื่อโตมาครอบครัวมีฐานะร่ารวย และมีหน้าตาในสังคม มีลักษณะเป็นผู้นาสูง เป็นหัวหน้าครอบครัว
รักครอบครัว อุปนิสัยค่อนข้างใจร้อน เป็นคนจริงจังกับทุกๆ เรื่อง มั่นใจสูง ชอบความมีระเบียบวินัย ชอบความ
สมบรูณ์แบบ เป็นผู้นาเมื่ออยู่กับคู่สมรส มีการดาเนินชีวิตที่เป็นขั้นตอนวางแผนชีวิตอย่างดี
คู่สมรส Sunflower เป็ น คู่ส มรส ที่ ฝ่ ายหญิ งมี อ ายุ 32 ปี เป็ น ลูกสาวคนโต มี น้ องสาว 1 คน เติบ โต
มาจากครอบครัวคนไทยแท้ เป็นครอบครัวข้าราชการจากต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียน มาทางานในกรุงเทพ มีลักษณะ
เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ยังคงอยู่ในกรอบของสังคม เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนสนุกสนานร่าเริง จิตใจดี รักสวยรักงาม
ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเอง พูดเก่ง เปิดเผยจริงใจ เป็นผู้ตามเมื่ออยู่กับคู่สมรส
โดยคู่สมรส Sunflower อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวขยายกับครอบครัวของฝ่ายชาย โดยที่ทั้งคู่
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
คู่ที่ 4 คู่สมรส Peony เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายมีอายุ 32 ปี เป็นลูกชายคนเดียว ครอบครัวคนจีนค้าขาย
ครอบครัวเดิมพ่อกับแม่แยกทางกัน อาศัยอยู่กับแม่จนโตถึงแต่งงาน อุปนิสัยมีลักษณะที่พูดน้อย เรียบร้อย ไม่ค่อย
แสดงออกความคิดเห็น หรือความรู้สึกของตน เป็นคนคนขี้เกรงใจ เป็นผู้ตามเมื่ออยู่กับคู่สมรส แต่จะเป็นผู้นาเมื่อ
อยู่ในที่ทางาน
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คู่สมรส Peony เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายหญิงมีอายุ 32 ปี ครอบครัวเป็นครอบครัวชาวจีนที่เป็นสายวิชาการ
เป็ น ลู ก สาวคนที่ ส ามในพี่ น้ อ งผู้ ห ญิ ง ทั้ ง 4 คน มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ ห ญิ งฉลาด ท างานเก่ ง ท างานหนั ก ประสบ
ความสาเร็จ มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดเก่ง มีความเป็นผู้ใหญ่ มีความเป็นผู้นาสูง
มีระเบียบวินัยชอบการจัดการวางแผน
โดยคู่สมรส Peony อยู่ร่วมกันในลักษณะของครอบครัวเดี่ยวด้วยกันเพียงสองคน โดยที่ทั้งคู่ยังไม่มีลูก
ด้วยกัน
โดยสรุปผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่เป็นคู่สมรสฝ่ายชาย ส่วนใหญ่ จะมีลักษณะทั้งที่คล้ายกัน ได้แก่ เป็นหัวหน้า
ครอบครัว มีความรับผิดชอบสูง พูดจาฉะฉาน พูดตรง มีความน่าเชื่อถือ ส่วนหนึ่งมีความเป็นผู้นา แต่ยอมเป็นผู้
ตามเมื่ออยู่กับคู่สมรส และจะเป็นผู้นาเมื่ออยู่กับเพื่อน ไม่ค่อยใกล้ชิดกับครอบครัวเดิมของตนเอง ส่วนที่แตกต่าง
กันมีเพียงบางคนที่เป็นผู้นาสูง มีความเด็ดขาด เจ้าระเบียบในขณะที่อยู่กับคู่สมรส
ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นฝ่ายหญิง ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายกัน ได้แก่ เป็นผู้หญิงยุคใหม่ มีความคิด
เป็นของตัวเอง มั่นในในตัวเอง บุคลิกภาพดี มีความสนิทสนมกับครอบครัวเดิมของตนเอง พูดเก่ง มีความเป็นผู้นา
เมื่ออยู่กับคู่สมรสของตนเอง มีเพียงบางส่วนที่ต่างกัน ได้แก่ การให้ความเกรงใจ การยอมกับคู่สมรสของตนเอง
1.2 การศึกษา
คู่ที่1 คู่สมรส Lily เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายกาลังศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทยในหลักสูตรนานาชาติและจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ สาขาเศรษฐศาสตร์ คู่สมรส Lily เป็น
คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
คู่ที่ 2 คู่สมรส Rose เป็นคู่สมรสที่ฝ่ายชายมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากประเทศสหรัฐอเมริกา
สาขาบริหารธุรกิจ คู่สมรส Rose เป็นคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรัฐ
แห่งหนึ่งในสาขารัฐศาสตร์
คู่ที่ 3 คู่ส มรส Sunflower เป็ น คู่ส มรส ที่ ฝ่ายชายสาเร็จการศึก ษาในระดับ ปริญ ญาเอกจากประเทศ
สหรัฐ อเมริก า สาขาวิศ วกรรมศาสตร์ คู่ ส มรส Sunflower เป็ น คู่ สมรสที่ ฝ่ ายหญิ งมี ก ารศึ ก ษาสู งสุด ในระดั บ
ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ
คู่ที่ 4 คู่สมรส Peony เป็นคู่สมรส ที่ฝ่ายชายจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ สาขาการเงิน คู่สมรส
Peony เป็นคู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากประเทศอังกฤษในสาขาบริหารธุรกิจ
โดยสรุปผู้ให้ข้อมูลหลัก ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ และ
ปริญ ญาเอก มีบางคนที่ จบการศึกษาปริญ ญาตรีในประเทศซึ่งมุมมองของคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึง
พื้นฐานความคิดที่จะทันสมัย เปิดกว้าง ก้าวทันเทคโนโลยี
1.3 อาชีพ
คู่ที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งสองฝ่ายประกอบอาชีพรับราชการในกระทรวงการคลัง
คู่ที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งสองฝ่ายประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
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คู่ที่ 3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ฝ่ายชาย ประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารธุรกิจระดับสูงในกิจการของครอบครัว ส่วน
ฝ่ายหญิงหลังจากแต่งงานได้ลาออกจากงานบริษัทมาเป็นแม่บ้าน
คู่ที่ 4 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งสองฝ่ายประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทในตาแหน่งสูง
โดยสรุป ผู้ให้ข้อมูลหลัก ทั้งสองฝ่ายมีความใกล้เคียงในสายงานเดียวกัน โดยมีทั้งทางานในตาแหน่งสูง
ในบริษัทเอกชนเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว นอกจากนี้ยังมีที่รับราชการมีเพียง 1 รายที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
2. กระบวนการเกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ สาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งในชีวิต คู่สมรสเจนเนอ
เรชั่นวาย (Generation Y) ในการทาความเข้าใจความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างคู่สมรสนั้น ผู้วิจัยได้ทาความเข้าใจ
ในเรื่องของสาเหตุ ในการเกิด ความขัด แย้ ง รูป แบบการสื่ อสารเพื่ อ ลดความขัด แย้ ง และผลที่ เกิด ขึ้น โดยจาก
ผลการศึกษาพบว่า การเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสนั้นมีสาเหตุสาคัญมาจากการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ของ
คู่สมรส ได้แก่ การสื่อสารด้วยอารมณ์ การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ การไม่สื่อสาร และการสื่อสารด้วยความเห็น
ต่าง ซึ่งเมื่อเกิดการสื่อสารในรูปแบบเหล่านี้แล้วนั้น ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสขึ้นได้ นอกจากนี้ในบาง
กรณีกย็ ังพบสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ พื้นฐานครอบครัวเดิม พื้นฐานการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน การให้ความสาคัญเรื่องงาน
ความหึงหวง ความอยากเอาชนะ การมีทิฐิ และเรือ่ งลูกอีกด้วย
2.1 การสื่อสารด้วยอารมณ์ สาเหตุสาคัญ ที่พบได้ในผู้ให้ข้อมูล หลักทุกคู่ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล และ
บริบทของครอบครัวแตกต่างกันคือ การสื่อสารด้วยอารมณ์ ที่มีการแสดงออกในเรื่องของการส่งสารระหว่างกัน
แบบมีอารมณ์ร่วมด้วย ส่วนใหญ่มักเป็นอารมณ์โกรธ อารมณ์โมโห ตะโกน โวยวาย พูดจาเสียงดัง ท่าทางเกรี้ยว
กราด ของทั้งสองฝ่ายที่จะปะทะรุนแรง ทะเลาะโต้เถียงกันอย่างรุนแรงด้วยอารมณ์
“ความที่เราอยากจะเอาชนะเค้า บางครั้งก็เป็นเหมือนกันที่ อยากให้เค้าระเบิด อยากให้ตาย
กันฆ่ากันไปเลยบ้างก็มี ก็เป็น ชอบจี้เค้า บางครั้งเค้าเกินไป ก็ท้าเค้า แต่เค้าจะมีสตินะ แต่เรา
จะเป็นคนหลุดเองชะมากกว่า เวลาเถียงกันหนักก็ตายเป็นไปข้างนึง เอาปืนมายิงกันให้ตาย
ไปข้างนึง” (Sunflower1)
“ก็จะเป็นเรื่องความรุนแรง เช่ น สามีให้ ความรุนแรงใช้ เก้าอี้ตี แล้วต้องการที่จะหย่าจะเลิก
สามีไม่ยอมเลิก” (Rainbow)
2.2 การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ สาเหตุที่สาคัญ ที่พบได้ในผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคู่ที่มีลักษณะส่วนบุคคล
และบริบทของครอบครัวแตกต่างกัน นั่นคือ การสื่อสารโดยการใช้คาพูดเชิงลบเป็นการแสดงออกผ่านการใช้
ถ้อยคาตาหนิ ใช้คาพูดแรงๆ การด่าเสียๆ หายๆ การต่อว่าอีกฝ่ายแรงๆ การพูดจาไม่เข้าหู พูดประชดประชันจิกกัด
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้คู่สมรสอีกฝ่ายรู้สึกไม่พอใจจนเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสขึ้นมาได้
“เราด่าเค้าแรงมาก เราด่าเค้าเสียๆ หายๆ แล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริง คือเหมือนด้วยความโกรธ
อะไรอย่างนี้ ” (Rose1)
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“เวลาสามีไม่กลับบ้านก็จะค่อยเปิดม่านรอดูว่าเมื่อไหร่จะกลับ รอสามีกลับบ้าน แต่ไม่แสดง
ออกมาว่ารอ หรือคิดถึง พอสามีกลับมาก็แยกย้าย และไม่ได้สื่อสารทางบวก ในทางตรงอย่าง
ที่ใจคิด สามีก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รับรางวัลที่กลับบ้านมาฟังภรรยาดุบ่น และขึ้นบ้านไม่สนใจ ก็
เลยทาสามีคิดว่าบ้านไม่น่าอยู่” (Star)
2.3 การสื่อสารด้วยความเห็นต่าง สาเหตุที่สาคัญที่พบได้ในคู่สมรสที่มีลักษณะส่วนบุคคล และบริบท
ของครอบครัวแตกต่างกัน นั่นคือ การสื่อสารพูดคุยด้วยความเข้าใจเรื่องเดียวกันแต่มีความคิดเห็น มีทัศนคติ
ความคิดความเข้าใจไม่ตรงกัน การตีความผิดๆจากคาพูดของอีกฝ่าย ต่างฝ่ายต่างคิดในมุมของตัวเอง ซึ่งเมื่อต่าง
ฝ่ายต่างเข้าใจผิด จึงเป็นการกระตุ้นให้คู่สมรสต่างฝ่ายต่างรู้สึกไม่พอใจ จนเกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสขึ้นมาได้
“มันเหมือนว่าพูดแบบนี้แปลว่าไรวะ ถ้าบ้านเราเหมือนมันตีความเป็นแบบนี้นะ แต่เค้าบอกว่า
ไม่ได้คิดอะไร การที่เค้าพูดแบบนี้คือ ไม่คิดอะไรเลย แต่เราก็แบบการที่คุณ พูดแบบนี้ต้อง
ตีความแบบนี้ ก็เริ่มไม่พอใจแล้ว” (Lily1)
“พอมาอยู่ด้วยกันเข้าจริงก็ไม่เหมือนที่คิดไว้ ชีวิตมันไม่ง่าย แบบนั้น พอเราต้องอยู่ด้วยกัน
ตั้งแต่ตื่นยันหลับ หลับยันตื่น 24 ชั่วโมงด้วยกัน ทั้งยามทุกข์ยามสุข ปัญหาที่เค้าเจอก็คือวิธี
คิด ที่บางที่มันต่างกัน” (Moon)
2.4 การไม่สื่อสาร สาเหตุที่สาคัญ ที่พบได้ในผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคู่ ที่มีลักษณะส่วนบุคคล และบริบทของ
ครอบครัวแตกต่างกัน นั่นคือ การไม่พูดเงียบงอน ไม่สื่อสาร การเดินหนี แสดงออกด้วยการนิ่งเฉยเมื่อมีการสื่อสาร
ด้วย ไม่พอใจแต่ไม่แสดงอาการ ไม่แสดงอารมณ์ ไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริง ไม่พูดแต่ทดไว้ในใจ การไม่พูดแต่
แสดงท่าทางสีหน้าความไม่พอใจ ทาให้คู่สมรสอีกฝ่ายไม่สามารถรับรู้ความไม่พอใจ จนทาให้เกิดความขัดแย้ง
ที่สั่งสมระหว่างคู่สมรส รวมไปถึงไม่สามารถติดต่อสื่อสารหาได้อีกฝ่ายโทรหาจะไม่รับสาย ทาให้คู่สมรสอีกฝ่าย
ไม่พอใจจนทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคู่สมรสขึ้นมาได้
“ชอบเดินหนีไปนั่งอีกทีนึง อันนี้ทาให้โมโห โทรไปไม่รับมันทาให้ยิ่งเดือด มันเป็นวิธีการที่มัน
ไม่ได้ผล” (Sunflower 2)
“พอไม่สื่อสารกัน เค้าเลยไม่สามารถปลงใจหรือ support หรือแสดงความรัก ความห่วงใย
อาทรต่อกันได้เพราะว่าเส้นความสัมพันธ์มันแน่นเกินไป แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการทาหน้าที่ของ
ครอบครัวที่มันมีปัญหา” (Star)
จากผลการศึกษาข้างต้น ทาให้เห็นได้ว่า ไม่ว่าคู่สมรสจะมีลักษณะส่วนบุคคล ประเภทของครอบครัวที่
แตกต่างกัน แต่สาเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่ที่สาคัญ ก็คือ การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ นั่นเอง โดยเมื่อ
เกิดความขัดแย้งขึ้นมาแล้วนั้นมีวิธีการลดความขัดแย้ง ดังต่อไปนี้
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3. วิธีการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในคู่สมรส เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคู่สมรส มีวิธีการต่างๆ
เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น สาหรับวิธีการลดความขัดแย้งที่พบจากผู้ให้ข้อมูลหลัก ตรงกันในทั้ง 4 คู่ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ การสื่อสารระหว่างคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยคาพูดเชิง บวก การสื่อสารผ่าน
บุคคลที่สาม การสื่อสารด้วยใจ การสื่อสารด้วยการกระทา การสื่อสารด้วยความเงียบ และยังพบวีธีการอื่นๆ ได้แก่
การสื่อสารด้วยการฟัง การสื่อสารด้วยอารมณ์ อย่างไรก็ตามพบว่า ลักษณะของการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้ง
ในแต่ละคู่ พบว่ามีการสื่อสารที่พบในทั้ง 4 คู่มี 5 รูปแบบที่ตรงกัน และมีที่แตกต่างกันอีกเล็กน้อย โดยในที่นี้เราจะ
เลือกศึกษาเฉพาะรูปแบบการสื่อสารที่พบตรงกันทั้งใน 4 คู่ ดังนี้
3.1 การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก เป็นวิธี
ที่คู่สมรสเลือกใช้เป็นวิธีการในการลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสารระหว่างคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายนั้น ที่พบมาก คือ การ
เลือกใช้การเจรจา พูดคุยกันด้วยเหตุและผล วิธีการพูดขอโทษ พูดง้อ พูดอธิบายเหตุผล พูดความรู้สึกของตน
เล่าเรื่องพูดคุยกันทุกวัน การพูดความจริงต่อกัน พูดกันตรงๆ พูดขอโทษ พูดง้อ พยายามพูดคุยให้อีกฝ่ายอารมณ์ดี
พูดอ่อนหวาน พูดชื่นชม พูดจาดีๆ ด้วย ส่งข้อความมาขอโทษมาง้อ โทรศัพท์มาพูดง้อ ทาให้ความขัดแย้งที่มาจาก
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ การสื่อสารด้วยอารมณ์ การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ การไม่สื่อสาร การสื่อสารด้วย
ความเห็นต่าง ลดลงไปและหายไปได้ในที่สุด
“ขณะเดียวกันบางเรื่องเราก็มีเหตุผลของเรา อะไรประมาณนี้ เราก็จะพยายามพูดคุยตรงๆ
อธิบายให้เค้าเข้าใจในเหตุผลของเรา” (Rose1)
“เราจะบอกว่าบางทีถ้าอยู่ในช่วงที่ทั้ งคู่ commit ว่า อยากที่จะกลับมาดีกัน เพราะฉะนั้น
เวลาเรานึ ก ถึ งเวลาที่ เรา เรื่ อ งดี ๆ จะส่ ง sticker line ไปก็ คื อ จะใช้ วิ ธี นี้ ที่ มั น available
online อยู่ เป็ น ตั ว ประกอบว่ า นอกจากว่าใช้ Line ไว้ ด่ ากั น แล้ ว บางที Line ก็ ใช้ ช ม ให้
กาลังใจกันได้นะ” (Sun)
3.2 การสื่อสารด้วยการกระทา จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารด้วยการกระทา เป็นวิธีที่คู่สมรส
เลือกใช้เป็นวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้ง โดยลงมือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยอมทาในสิ่งที่ให้อีก
ฝ่ายพอใจ ไม่ทาสิ่งที่อีกคนไม่พอใจอีก การลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน การง้อด้วยการกระทาง้อด้วยการให้
สิ่งของ การแสดงออกทางกายด้วยการกระทาโดยทาให้อีกฝ่ายอารมณ์ดี การแสดงออกทางกายด้วยการกระทาโดย
ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนพาไปทาสิ่งที่อีกคนชอบ พยายามทาตัวเป็นปกติ การแหย่เล่นด้วยทาตัวน่ารัก การกอด
การหอม การสัมผัสกันกัน ทาให้ความขัดแย้งที่มาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การสื่อสารด้วยอารมณ์ การ
สื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ การไม่สอื่ สาร การสื่อสารด้วยความเห็นต่างลดลงไปและหายไปได้ในที่สุด
“มีให้ดอกไม้ ง้อตอนทะเลาะกันก็ได้ผลนะ” (Peony2)
“วัย gen y ที่ติดหน้าจอเยอะบางทีนั่งอยู่ใกล้ๆกัน ก็ไม่ได้คุยกันเราก็อยากจะบอกว่าถ้าเป็นไป
ได้ ให้ไปเที่ยวกัน ใช้เวลาทาอะไรด้วยกัน และอาจจะมีข้อตกลงกันว่า ไม่เล่นมือถือ ไม่เล่น
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
DOI:10.14456/jbsd.2017.27

ISSN 2228-9453 | 215
Vol.9 No.2, August 2017

ipad ทากิจกรรมที่ มันส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ ในที่สุดแล้วมันก็ต้องช่วยกันเสริมสร้างความ
ใกล้ชิดกันทั้งสองฝ่าย ตราบใดที่ยังเป็นยุค IT มันก็ยังเป็นอุปสรรค” (Sun)
3.3 การสื่อสารด้วยความเงียบ การลดความขัดแย้งด้วยการสื่อสาร ที่พบมากอีกรูปแบบในคู่สมรสเจน
เนอเรชั่นวาย ได้แก่ การสื่อสารโดยการใช้ความเงียบเพื่อฟัง เงียบเพื่อให้อีกฝ่ายอารมณ์เย็นลง เงียบเพื่อแยกกัน
ให้ใจเย็นก่อนแล้วค่อยคุย แยกกันไปอยู่คนละที่ แยกกันไปทาอย่างอื่น หรือแม้กระทั้งแยกบ้านกันอยู่ไปก่อนแต่
ไม่ได้เลิกกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ ช่วยลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ ที่มาจากสาเหตุ หลายประการ ได้แก่ การสื่อสารด้วย
อารมณ์ การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ และการสื่อสารด้วยความเห็นต่างลดลงไปและหายไปได้ในที่สุด
“ตัวเองเป็นคนที่เดือดแล้วเดือดไปเลย เดือดเป็นคลั่ง อันนี้ยอมรับในตัวของเราเอง แต่ตัว
ภรรยาเค้ามีความเข้าใจในตัวเรา เค้าก็จะเงียบ และฟัง” (Sunflower 2)
3.4 การสื่อสารด้วยใจ จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารด้วยใจนี้ คือการที่คู่สมรสต่างตระหนักถึง
คุ ณ ค่ า ของกั น และกั น โดยการเลื อ กมองข้ อ ดี คิ ด ถึ ง ข้ อ ดี ข องอี ก ฝ่ า ย การนึ ก ความรั ก ที่ มี ให้ กั น รู้ สึ ก ดี ต่ อ
ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ตน การตระหนักว่าเป็นคู่ชีวิต มีความรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน มีเป้าหมายในชีวิต
ร่วมกัน การคิดถึงความรู้สึกอีกฝ่ายไม่อยากให้อีกคนไม่สบายใจให้ความเห็นใจอีกฝ่ายถือเป็นวิธีที่คู่สมรสเลือกใช้
เป็นวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้ง ที่มาจากสาเหตุ การสื่อสารด้วยอารมณ์ การไม่สื่อสาร การสื่อสารด้วย
ความเห็นต่าง
“ตอนนี้ยังเป็นขั้นนั้นอยู่ ยังมีความรัก ความเห็นใจอีกคนมากเพียงพอที่จะเก็บกด ความเห็น
ไม่ตรงของตัวเองเพื่อที่จะยอมอีกฝ่ายนึงได้” (Peony1)
“เลยแนะนาให้คนไข้ลองปรับมาเป็นชื่นชมคิดพูดข้อดีของสามีแทน มันมีอะไรบ้างที่สามีทาได้
ดี” (Star)
3.5 การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามนี้ มาจากการ
สื่อสารโดยบุคคลที่สาม คนรอบข้างเข้ามามีส่วนช่วยในการพูดไกล่เกลี่ยพูดให้เข้าใจกันเวลาเกิดความขัดแย้ง ทั้ง
พ่อแม่หรือเพื่อนช่วยพูดให้คิดให้คืนดีหายโกรธกัน การนาคาสอนของผู้ใหญ่ คาปรึกษาของเพื่อนมาปรับใช้ในชีวิตคู่
รวมไปถึงใช้ลูกเป็นกาวใจ ถือเป็นวิธีที่คู่สมรส เลือกใช้เป็นวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้งที่มาจากสาเหตุการ
ไม่สื่อสารและการสื่อสารด้วยความเห็นต่าง
“คือเวลาเรามีอะไรก็จะบอกแม่ พอแม่เห็นอาการปุ๊บ แม่ก็จะบอก Lily2 แล้ว ว่า Lily1 เค้า
อยากให้ Lily2 สนใจ แม่ก็จะนั่งพากย์ นั่งอะไรแบบนี้ เพื่อให้ Lily2 เข้าใจ” (Lily1)
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปสาเหตุของความขัดแย้งที่มาจากการสื่อสาร และการสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
เป็นแผนภาพ ดังภาพประกอบ 1
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 สิงหาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

216 | ISSN 2228-9453
DOI:10.14456/jbsd.2017.27

Journal of Behavioral Science for Development (JBSD)
Vol.9 No.2, August 2017

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
• การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
• การสือ่ สารด้วยการกระทา
• การสือ่ สารด้วยความเงียบ

การสื่อสารด้วย
คาพูดเชิงลบ

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

การสื่อสารด้วย
อารมณ์

สาเหตุของความขัดแย้งจาก
การสื่อสารในคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
•
•
•
•
•

การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
การสื่อสารด้วยการกระทา
การสื่อสารด้วยความเงียบ
การสื่อสารด้วยใจ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

การสื่อสารด้วย
ความเห็นต่าง

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

การไม่สื่อสาร

•
•
•
•

การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
การสื่อสารด้วยการกระทา
การสื่อสารด้วยความเงียบ
การสื่อสารด้วยใจ

•
•
•
•

การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
การสื่อสารด้วยการกระทา
การสื่อสารด้วยใจ
การสื่อสารผ่านบุคคลที่สาม

การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ภาพประกอบ 1 สาเหตุของความขัดแย้งจากการสื่อสารในคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวาย
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาพบว่า มีวิธีการสื่อสาร 5 รูปแบบ ที่พบใน 4 คู่สมรสในงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยลด
ความขั ด แย้ งในชี วิต คู่ ข องคู่ ส มรสได้ จ ากสาเหตุ ที่ แ ตกต่ างกั น อั น ได้ แก่ การสื่ อ สารด้ วยการใช้ ค าพู ด เชิ ง บวก
ด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจ พูดคุยด้วยเหตุผล การพูดกันตรงๆ การพูดอธิบายความรู้สึกที่แท้จริง พูดคุยกันทุกวัน
และการสื่อสารด้วยการกระทา โดยลงมือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมทาในสิ่งที่ให้อีกฝ่ายพอใจ ไม่ทาสิ่งที่อีกคน
ไม่พอใจอีก การลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยกัน การง้อด้วยการกระทาง้อด้วยการให้สิ่งของใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
สองคนพาไปทาสิ่งที่อีกคนชอบ การกอด การหอม การสัมผัสกัน และกันเป็น 2 วิธีการที่ใช้ลดสาเหตุของความ
ขัดแย้งได้ครบทั้ง 4 สาเหตุของความขัดแย้งในคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายจึงถือเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุด ส่วนการ
สื่อสารด้วยความเงียบโดยการใช้ความเงียบเพื่อฟัง เงียบเพื่อให้อีกฝ่ายอารมณ์เย็นลง เงียบเพื่อแยกกันให้ใจเย็น
ก่อนแล้วค่อยคุยเป็นวิธีการที่ใช้ลดสาเหตุของความขัดแย้งได้ครบทั้ง 3 สาเหตุของความขัดแย้งในคู่สมรสเจนเนอ
เรชั่ น วาย ยกเว้ น การไม่ สื่ อ สารจึ ง ถื อ เป็ น วิ ธี ก ารที่ ได้ ผ ลที่ ช่ ว ยบรรเทาสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ งที่ เกิ ด ขึ้ น ได้
ผลการศึกษายังพบว่า วิธีการสื่อสารด้วยใจ คือการที่คู่สมรสต่างตระหนักถึงคุณค่าของกันและกัน โดยการเลือก
มองข้อดี คิดถึงข้อดีของอีกฝ่าย การนึกความรักความรู้สึกดีต่อความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ตนนั้นใช้ลดสาเหตุของความ
ขัดแย้งจากการสื่อสารด้วยอารมณ์ การสื่อสารด้วยความเห็นต่างและการไม่สื่อสารได้ และสุดท้ายการสื่อสารที่มี
คนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือการสื่อสารผ่านบุคคลที่สามคน ที่คนรอบข้างเข้ามามีส่วนช่วยในการพูดไกล่เกลี่ยพูด
ให้เข้าใจกันเวลาเกิดความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นพ่ อแม่หรือเพื่อน ถือเป็นวิธีการในการลดปัญหาความขัดแย้ง ที่มา
จากสาเหตุ การไม่สื่อสาร การสื่อสารด้วยความเห็นต่างระหว่างคู่สมรสทั้งสองได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Stinnet et al. (1984) พบว่าครอบครัวที่มีคุณภาพจะมีวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่ดีมาก มี
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การติดต่อสื่อสารกันโดยตรง มีเวลาสาหรับพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอ แม้จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็จะ
พูดคุยกัน ไม่ปกปิด ไม่เก็บไว้ในใจ แต่พยายามร่วมกันรับรู้ความรู้สึกของกันและกัน เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันในเรื่องความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ ความคาดหวังหรือความห่วงใยโดยใช้คาพูด (Verbal Communication)
ซึ่งมักมีเนื้อหาทีช่ ัดเจน โดยการพูดคุยกันอย่างสม่าเสมอ คือ ความถี่ในการสือ่ สารที่สามีและภรรยามีต่อกันโดยเปิด
โอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นความต้องการของตนหรือความห่วงใย ไม่ว่าจะเป็นคาพูดหรือ
ท่ าทางการพู ด คุ ยกั น สม่ าเสมอ ท าให้ ส ามี ภ รรยาได้ มี โอกาสในการแลกเปลี่ย นทั ศ นคติ ค วามรู้สึ ก ระหว่างกั น
นอกจากนี้ยังเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้สามีและภรรยาปรับตัวเข้าหากันเหมาะสม และยังสอดคล้องกันกับโอล
สัน รัสเซล และสปริงเคิล ในทฤษฎีเซอร์คัมเพลคในมิติที่ว่าการสื่อสารระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในครอบครัวหรือคู่สมรสที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีสมาชิกจะรู้สึกพึงพอใจหรือมีความสุขในครอบครัว
มากกว่าคู่สมรสที่มีทักษะการสื่อสารไม่ดี ซึ่งควรมีทักษะการสื่อสารระหว่างคู่สมรส ได้แก่ ทักษะการพูดคือการพูด
เพื่อบอกความรู้สึกหรือสิ่งที่ต้องการ (Speaking for self) การไม่พูดเพื่อคนอื่น (No speaking for other) คือการ
ละเว้นการพูดบางอย่างเพื่อบุคคลอื่น เช่น ไม่ขัดจังหวะการพูดอย่างอื่นเพื่อประคับประคองอีกฝ่าย จากการศึกษา
ของแนฟแรน (วรรณภา ลาเจียกเทศ, 2530 อ้างอิงจาก Navran, n.d.) พบว่าคู่สมรสที่มีความสุขมีการสื่อสาร
ระหว่างกันตลอดเวลา มีการพูดคุยกันมาก ไวในการรับรู้ความรู้สึกของคู่สมรสมีภาษาที่มีความหมายระหว่างกัน
เป็ นส่วนตัว และใช้ภาษาท่ าทางในการสื่ อสารกันมากกว่า ซึ่ งนาไปสู่คุณ ภาพชีวิตสมรสที่ดีและมีความมั่นคง
ตลอดไป นอกจากนี้ยังพบ การสื่อสารด้วยความเงียบเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลารับฟัง อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวต่าง
เป็นผู้ฟังที่ดีและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับ Lasswell & Lasswell (1991 อ้างถึงใน รจนา
กุ ล รั ต น์ , 2545) กล่ าวถึ งการสื่ อ สารระหว่ างคู่ ส มรสว่ า “การสื่ อ สารมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต คู่ เป็ น พฤติ ก รรมที่
แสดงออกทั้งหมดด้วยคาพูดและไม่ใช่คาพูดถือว่าเป็นการบอกถึงข่าวสารทั้งสิ้น บางทีข่าวสารตรงไปตรงมาชัดเจน
ต้องไม่ใช่เพียงแต่คาพูดที่พูดออกมาแต่ควรคานึงถึงความรู้สึกภายใต้ข่าวสารนั้น และเจตนาของข่าวสารที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นด้วย” จะเห็นได้ว่าการศึกษาของคู่สมรสที่มีการสื่อความหมายกันอย่างชัดเจนมีการติดต่อสื่อสารกัน
โดยตรงไม่ผ่านบุคคลที่สามมีเวลาสาหรับพูดคุยปรึกษาหารือกันอย่างสม่าเสมอ การเป็นผู้ฟังที่ดีมีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน มีการสื่อสารเปิดเผยตรงไปตรงมาจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน
ดังนั้นหากคู่สมรสมีการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยสาคัญในการปรับตัวของทั้งสองฝ่าย เพราะ
นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันแล้ว ยังทาให้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้วย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงวิจัย
จากข้อค้นพบของงานวิจัยฉบับนี้ ทาให้ทราบสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง ที่มาจากการสื่อสาร และ
วิธีการลดความขัดแย้งที่สาคัญ คือ การสื่อสาร ดังนั้น จึงควรทาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
เพื่อให้ได้หลักสูตรหรือคูม่ ือที่จะนาไปให้คู่สมรสได้ฝึกทักษะในการสื่อสารต่อไปในอนาคตได้
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ขัอเสนอแนะในทางปฏิบัติ
จากข้อค้นพบของงานวิจัยฉบับนี้ ทาให้ทราบสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งว่ามาจาก การสื่อสารด้วย
อารมณ์ การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงลบ การสื่อสารด้วยความเห็นต่าง และการไม่สื่อสารนั้นมีวิธีการในการลดความ
ขัดแย้งที่ได้ผลด้วยการสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวกและการสื่อสารด้วยการกระทา ทาให้ผู้วิจัยคิดว่าหากมีการฝึก
ทักษะในเรื่องทั้งสอง จะช่วยให้คู่สมรสมีทักษะในการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ระหว่างคู่สมรสได้
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