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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุของคนโสดในเขต

กรงุเทพมหานคร  2)เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามด้านประชากร, ด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด,ด้านการมองโลกในแง่ดี,ด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคม  

กลุ่มตัวอย่างในการวจิัย คือ กลุม่ในกรุงเทพมหานครที่มีสถานะเป็นโสด จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

และสถิติการถดถอยพหุคุณ(Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนไม่ต่างกัน 

ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวติทีม่ีความสุขไม่ต่างกัน และคนโสดในกรุงเทพมหานครที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน 

ท าให้ รูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ีความสุขต่างกัน  คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี ด้านทัศนคตทิี่มีต่อการเป็นโสด 
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และด้านการมองโลกในแง่ดีต่างกัน ท าให้มีรูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีความสุขไม่ต่างกัน และคนโสดใน

กรงุเทพมหานครที่มี ด้านการได้รับความสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกัน ท าให้ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุข

ต่างกัน     

ค าส าคัญ : รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสขุของคนโสด ; คนโสดในกรงุเทพมหานคร  

Abstract  

 This study was aimed at 1)to study the happy lifestyle of the single people in Bangkok 

and 2)To study the happy lifestyle of single people in Bangkok. By population, attitudes to 

single status, positive mindset and social support.  

The sample was a 400 group single people in Bangkok. The questionnaire wad used to 

be a tool for collecting data. The data collected were analyzed by using the frequency , 

percentage ,mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent 

Sample(t-test),One-Way ANOVA (F-test), in case of it had statistical significant difference. 

Testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see 

which pair are different and multiple regression. 

The results of the hypothesis showed that single people in Bangkok with gender, 

income per month were different, what makes their happy lifestyle was similar. While when 

the single people in Bangkok were different in age and education, what makes their happy 

lifestyle were different. The single people in Bangkok with attitudes to single status, positive 

thinking were different, what makes their happy lifestyle was similar but for the single people 

in Bangkok with difference in social support, what makes their happy lifestyle was different.  

Keywords: happy lifestyle of the single people ; single people in Bangkok  

บทน า    

ทางกฎหมายไดน้ิยามสถานภาพของ บุคคลโสด คือ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพนัธ์หรือไม่ได้สมรส ซึ่ง

โดยทั่วไป ค าว่า “โสด” มักจะใช้เรียกบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีความโรแมนติกทกุอย่าง ซึ่งรวมไปถึง
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การ “เดต” “หมั้น” “สมรส” บุคคลโสดและยังไม่สมรส อาจจะมีกิจกรรมการเดต( dating ) เพื่อหาคู่หรอืคู่

สมรส ในบางกรณี บุคคลโสดคือไม่สนใจการสมรส หรือการอยู่กินกันแบบฉันสามีภรรยา หรอืการผกูมัดอย่าง

เป็นทางการใดๆ  

ในบางประเทศนั้น มีกฎหมายบางตัวที่ส่งผลเสียโดยตรงและโดยอ้อมต่อผูท้ี่เป็นบุคคลโสด เช่น ใน

สหรัฐอเมริกาผลประโยชน์ของการเป็นท่าย ประกันสังคมจะให้เฉพาะบุคคลที่เคยสมรส และ บุคคลโสดจะต้อง

จ่ายภาษีรายไดท้ี่สูงกว่าผู้ที่สมรสแล้ว ในหลายๆประเทศ มกีารก าหนดโทษแก่บุคคลที่ไปเที่ยวคนเดียวอกีด้วย  

ปัจจุบันประเทศไทย อยู่ท่ามกลางสังคมที่ทันสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลงจาการเปน็สังคมเกษตรกรรมเป็น

สังคมอุตสาหกรรม ท าให้มีค่านยิมของชาวตะวนัตก เช่น การมบีุตรน้อยลง การไม่เห็นความส าคัญของการ

แต่งงาน การแต่งงานช้าลง การมีส่วนร่วมแรงงานของผู้หญงิในตลาดแรงงานมากขึ้น ผู้หญิงไม่ได้อยู่เป็นเพียงแค่

แม่บ้านอีกต่อไป (ส านักงานสถิติ,ม.ป.ป.ก) กระแสค่านิยมต่างๆเหล่านี้ได้สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ

และค่านิยมเกี่ยวกับการสมรสของคนไทย โดยเฉพาะกับผู้หญิงไทยที่มีบทบาททางสังคมมากยิง่ขึ้น  

ทั้งนี้ประชากรไทยมีแนวโน้มที่เป็นโสดมากยิ่งขึ้นทั้งผู้ชายและผู้หญิง จากตัวเลขของส ามะโนประชากร 

พ.ศ.2513 จนถึง 2553  หากแยกเป็นประชากรชายและหญิง โดยเฉลี่ยผู้หญิงที่อายุ 45 ปขีึ้นไป มีแนวโน้มที่จะ

ไม่แต่งงานแล้ว ซึ่ง ผู้ชายจะอยูใ่นช่วงอายุที่ 35-39ปี ที่เลือกจะไม่มีครอบครัว เพราะการอยู่เป็นโสดนั้นตอบ

โจทย์การใช้ชวีติที่อิสระมีความสะดวกสบายในการขับเคลื่อนชีวิต การด าเนินชีวิตในวธิีและแบบแผนของตนเอง 

ประชากรไทยที่เป็นเพศหญิง มสีัดส่วนในการท างานมากขึ้น มีบทบาททางสังคมที่มากขึ้น ท าให้เลือกที่จะไม่

แต่งงานหรือมีคูค่รอง เพราะชอบที่จะใช้ชีวิตและด าเนินชีวิตในแบบของตนเอง ค่านิยมการเปน็โสดของคนไทย 

อันเกิดมาจากหลายสาเหตุ  

สังคมในกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ได้รับค่านิยมทางตะวันตก มามากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทัศนคติ 

วิถีชีวิต ค่านิยมต่างๆ ท าให้คนในกรงุเทพมหานคร เลือกที่จะท างาน และให้ความสุขกับตัวเองในด้านอื่นแทน 

เช่น การไปเที่ยวพักผ่อน และการใช้ชีวติอย่างอิสระเสรี โดยที่ไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้  การเลี้ยงสัตว์หรือออกก าลัง

กาย ก็เป็นการให้ความสุขกับตวัเองอย่างนึง ซึง่ท าให้การมีคู่หรือการออกเดต ของคนในกรุงเทพมหานคร ไม่ได้

เป็นปัจจัยหลกัอีกต่อไป  

ดังนั้นผู้ท าการวจิัยสนใจประเด็น รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร 

เพราะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ผูว้ิจัยจงึอยากศึกษาว่าปัจจยัใดบา้งที่เป็นตัวแปรในการเลือกด าเนินชีวิตด้วยตัวเอง
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มากกว่ากว่าสมรส และมีครอบครัว  เพราะการตัดสินใจโสดมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีการยอมรับกันในวง

กว้าง ผู้วจิัยจงึเลือกประเด็นนี้ เพื่อศึกษาและเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของผู้ที่มีความสนใจ 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

1.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสขุของคนโสดในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสขุของคนโสดในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามด้าน

ประชากร, ด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด,ด้านการมองโลกในแง่ดี,ด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคม  

 

ขอบเขตงานวจิัย  

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยจะท าการก าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี้  

1. คนโสดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 

95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใชก้ลุ่มตัวอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) 

โดยขนาดของกลุ่มประชากรที่ไม่ทราบแน่นอน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศกึษาคือ 400 ตัวอย่าง  

2. การวจิัยครั้งนี้เป็นการศกึษาเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดใน

กรงุเทพมหานคร โดยศึกษาถงึรปูแบบการด าเนนิชีวิตที่มีความสุข 2 ด้าน ซึง่ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการใช้

ชีวิต  ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับด้านทัศนคตติ่อการเป็นโสด ด้านการมองโลกในแง่ดี  ด้านการได้รับความ

สนับสนุนทางสังคม        

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศกึษา รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน ปจัจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด ปจัจัยด้านการมองโลกในแง่ดี ปัจจัยด้านการไดร้ับความ

สนับสนุนทางสังคม  
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2. ในส่วนของตัวแปรตาม คือ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสขุของคนโสดในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดว้ย ดา้นความพึงพอใจในชีวิต และดา้นความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1.เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อท าให้สังคมได้ทราบถึงความคิดเห็นของคนโสดใน ด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด ด้านการมองโลกในแง่

ดี ด้านการสนับสนุนจากทางสังคม  

3. เมื่อสังคมได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชีวิตและความคิดเห็นของคนโสด แล้วอาจน าไปสู่การพัฒนา

เปลี่ยนแปลงทศันคติของสังคมที่มีต่อบุคคลโสดในทางที่ดขีึ้น เพื่อให้คนโสดสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี

ความสุขทั้งในปจัจุบันและอนาคต 

 

ทบทวนวรรณกรรม   

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้แยกรูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีความสุขของคนโสดใน

กรงุเทพมหานครออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้  

ด้านความพึงพอใจในชีวิต  

ชลลดา วาดนิ่ม , (2553) การศึกษาวจิัยเรื่อง ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขของสตรีโสดในเขต

กรงุเทพมหานคร กล่าวว่า ความสุขของคนเราจะมาจากการมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ีการมองโลกในแง่ดี

หรือการมองโลกในแง่บวก การมีความสัมพันธ์ที่ดกีับครอบครัวและเพื่อน มคีวามพอใจในงานและสภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ การรู้สึกได้รับการยอมรับ การรู้สึกว่างานและชีวิตของตนมีความหมายมากกว่าเรื่องมีเงินหรือวตัถุ 

คนที่มีความสุขมีโอกาสเรียนรู้ได้ดี เป็นคนดีและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความสุขของสตรีโสด หมายถึง ความพึงพอใจใน

ชีวิต มีความรู้สกึทางบวกสงู และการไม่มีความรู้สึกทางลบ ในขณะนั้นโดยสตรีโสดที่มีความสุขจะต้องมีความพึง

พอใจในชีวิตและอารมณ์ทางบวกสูงในขณะที่ตนมีอารมณ์ทางลบต่ า ความสุขของสตรีโสดในงานวิจัยนี้ วัด

ความสุข(The Oxford Happiness Questionnaire)  ฉบับภาษาไทยที่แปลโดยสหรัฐ เจตมโนรมย์   
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ปริญญา อยู่เปน็แก้ว , (2552) กล่าวว่า ภาพลกัษณห์ญิงโสดในสังคมไทย โดย รัตกิร สรุนารทพิณ,2536 

ศึกษา ภาพลักษณ์หญิงโสดในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาถึงคุณลักษณะทั่วไปทาง ประชากร เศรษฐกิจ 

และสังคมของผู้หญิงโสดในประเด็นเรื่องอายุและระดับการศกึษา โดยใช้ระเบยีบวิธีเชงิปริมาณโดยใชข้้อมูลจาก

การส ารวจแรงงานของประชากรไทย และระเบียบวิธี วิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบผู้หญงิโสดที่มีอายุ 35 ปี

ขึ้นไปอาศัยอยู่ในภาคกลางเป็นจ านวนมากที่สุด ผู้หญิงโสดส่วนใหญ่อาศัยในครัวเรอืนที่มีสมาชิกอยู่คนเดียวและ

ในเขตเมืองผู้หญิงโสดส่วนมากท างานมากกว่าผู้หญิงที่สมรสแล้ว และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชก้ลุ่มตัวอยา่ง 8 

รายใช้แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองมาอธิบาย พบกว่าสตรีโสดมีการมองตนเอง ในลักษณะทีด่ี และพึงพอใจต่อ

การด าเนินชีวิตปัจจุบัน สตรีโสดมีทัศนะคติตรงกันว่าการศกึษาและ การท างานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิต  

ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง 

 ชินและจอห์นสัน Shin & Johnson :1978 อา้งใน ชลลดา วาดนิ่ม , (2553 ) การศึกษาเกี่ยวกับ

ความสุขในแงข่องอารมณ์ทางบวกไว้ด้วย เช่นในงานวิจัย การเรียนรู้ที่จะรักตวัเอง คือจุดเริ่มต้นที่ดทีี่สุดในการ

สร้างในการสร้างพลังงานเชิงบวกขึ้นในใจ เมื่อเรารู้สึกดีกับตวัเองอย่างแท้จริง รู้สึกตระหนักถึงคุค่าที่มีอยู่ใน

ตัวเองไม่จ าเป็นต้องไขว่คว้าหา “ใครสักคน” ที่จะรักและยืนยนัถึงคุณค่าต่อไป ผู้เชี่ยวชาญดา้นไลฟ์สไตล์แบบคน

โสดและผู้ก่อตั้งสังคมออนไลน์ SingleEdition .com ว่า “แมก้ารตามหาความรักจะเป็นเรื่องส าคัญ แต่สิ่งที่

จ าเป็นยิ่งกว่านัน้ก็คือ การรกัตัวเองให้เป็นเสียก่อน” 

 

งานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ภัสสร ลิมานนท์ (2529) ศึกษาทัศนคติและค่านิยมของสตรีไทยเกี่ยวกับการสมรส โดย มี กลุม่ตัวอย่าง

เป็นสตรีโสด รบัราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนในกรุงเทพมหานครจ านวน 1,004 คน พบว่า อายแุละ

ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมรส โดยผู้ที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรีจะมีทัศนคติที่ยึด

ประเพณีนิยมแบบเก่า ที่เชื่อว่าและบทบาทของสตรีคือ การ แต่งงานและการรับผิดชอบภายในบ้าน และพบว่า

อายุที่เหมาะสมส าหรับการสมรส ชายควรอยู่ ในช่วงอายุ 26-30 ปี ส าหรับหญงินั้นควรอยู่ในชว่งอายุ 21-25 ปี 

และถ้ามีอายุเกนิ 35 ปี แล้วก็ไม่ควรแต่งงาน ผู้ที่มีการศกึษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จะมีทัศนคติ

ค่อนข้างเปดิกวา้งและ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องประเพณีนิยมได้ค่อนข้างสูง และมีความเห็นว่าอายุของ

สตรีที่ไม่ควร แต่งงานควรจะให้โอกาสถึง 40 ปี 
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พิมพรรณ กวางเดินดง (2542) ที่ได้ศึกษาเกีย่วกับตัวชี้วัด ความสุข เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ

ทางทฤษฎีของความสุข โดยกลุ่มตัวอย่างมทีั้งสิ้น  665 คน แบ่งเป็นชาย 263 คน หญิง 403 คน กลุ่มตัวอย่าง 

615 คนเป็นผิวขาว และ 50 คนเป็น ผิวด า ทีอ่าศัยอยู่ในเมืองขนาดกลาง 3 เมืองของรัฐอิลลินอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เครื่องมือที่ใชใ้น การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามประเมินตนเอง ที่พัฒนาโดยศูนย์วิจัย

มหาวิทยาลัยมชิิแกน โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามประเมินเกีย่วกับความสุขตามความเข้าใจของแต่ละคน 

การศึกษาครั้งนีจ้ะมี การบง่บอกถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมของความสุข สังเคราะหถ์ึงสาเหตุหลักของความสุข และ

การ ทดสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษใ์นสาเหตหุลักของความสุข ผลจากการศกึษาด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ พบวา่

สาเหตุหลักของความสุขคือ การประเมินทางบวกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิต และการเปรยีบเทียบเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของเหตุการณ์ในชวีิตกับบุคคลอื่น และเปรียบเทยีบกับอดตี 

สมรัก ทองสุวิมล (2539) ได้ศกึษาการสนับสนุนทางสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และการวางแผนชีวิต

ของข้าราชการสตรีโสด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ข้าราชการสตรีโสด สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  248 คน ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในชีวิตของ

ข้าราชการสตรีสัมพันธ์กับ การสนับสนุนทางสังคม ส าหรับ อายุ ต าแหน่ง ทศันคติต่อการครองตัวเป็นโสดและ

การตดัสินใจครองตัวเป็นโสด ไม่มี ความสัมพันธ์ต่อความพงึพอใจในชีวิต   

งานวิจัยของเบรนเนอร์ (Brebner. 1998: 279-296) ที่ศึกษาบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับความสุขในแง่ 

ของความสขุที่เป็นความถี่ของอารมณ์ทางบวก การไม่มีความสุขหรือความถี่ของอารมณ์ทางลบและ ความคงทน

ของความสขุ โดยเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ กับกลุ่มตัวอย่าง 143 คน โดยใช้แบบวัดทาง

ความสุขและแบบวัดบุคลิกภาพหลายชิ้น ร่วมกับ the Oxford Happiness Inventory (OHI) พบว่าบุคลิกภาพ

ที่สัมพันธ์กันกับความสุขคือบุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extraversion) แบบสนกุสนานร่วมกับผู้คน (Enjoying 

people) และความไม่หยุดนิ่ง ก้าวไป ข้างหนา (Surgency) และเชื่อว่าความสุขนั้นมาบุคลิกลักษณะและจาก

สภาพทางกายภาพมากกว่า สิง่แวดล้อมหรือมาจากสถานการณ์ 

ชลลดา วาดนิ่ม , (2553) การศึกษาวจิัยเรื่อง ปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขของสตรีโสดในเขต

กรงุเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คนท างานที่ตอบแบบส ารวจ HAPPINOMETER 

สมบูรณ์ครบทกุข้อค าถาม จ านวน 7,529 ราย จาก 33 หน่วยงาน/องคก์ร ที่เปน็ภาคีเครือข่ายของโครงการฯ 

หน่วยงาน/องค์กรดงักล่าว อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการ และสถาบันการศึกษาความ

พึงพอใจในทีท่ าางานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สวัสดิการ การเลื่อนขั้น/เงินเดือนอย่าง เหมาะสม ความมั่นคงใน
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อาชีพ ความรกัและความผูกพันองค์กร ฯลฯ และ ความมุ่งหวังในชวีิต มี 8 ตัวชี้วัด อาทิชีวิตเป็นไปตามที่

คาดหวัง ความสามารถในการจัดการกับปัญหา ความเครียด การให้อภัย การยอมรับผิดการตอบแทนบุญคณุ 

การขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน 

ชินและจอห์นสัน Shin & Johnson :1978 อา้งใน ชลลดา วาดนิ่ม , ( 2553 ) การศึกษาเกีย่วกับ

ความสุขในแงข่องอารมณ์ทางบวก “การเห็นคุณค่าในตัวเอง” เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างของความคิดเกีย่วกับ

ตนเอง เป็นปัจจัยหลักในการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเกี่ยวกับตนเองของผู้หญงิโสด ปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความคิดเกี่ยวกับตนเองของผู้หญิงโสด และเหตุผลของการอยู่เป็นโสดของผู้หญิงไทย กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีอาย ุ30 ปขีึ้นไป และไม่เคยสมรสมาก่อน ที่ประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 196 คน 

การรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1.ผู้หญิงโสดส่วนใหญ่มรีะดับการเห็นคุณค่าใน

ตัวเองในระดับสูง 2.ยังศึกษาปจัจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตัวเองของผู้หญิงโสด 5 ตัวแปร 

คือการยอมรับจากบุคคลอื่น ความสมัครใจในการเลือกใช้ชีวิตโสด รายได้ อาชพี และความโดดเดี่ยวทางสงัคม  

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวจิัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการ วจิัยที่มกีารศึกษา

ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัว แปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวจิัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยวิธี

ทางสถติิ  

ประชากรที่ใช้ในการวจิัยครั้งนี ้คือ คนโสดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

จึงก าหนดค่า ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยกล่มประชากร

ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดกลุ่มประชากรไมท่ราบแนน่อน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 

400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกกลุ่มตัวอย่าง และวิธีการสุม่ตัวอย่าง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบด้วย  

1. แบบสอบถามปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  
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1.1 ปัจจัยด้านประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 4 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอาย ุ ด้าน

การศึกษา และ ด้านรายได ้

1.2 ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับด้านทัศนคติที่มีต่อการเป็นโสด ซึ่งมี

จ านวนค าถามทั้งหมด 4 ข้อ  

1.3 ปัจจัยด้านการมองโลกในแง่ดี ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดีของคนโสด ซึ่งมีจ านวน

ค าถามทั้งหมด 4 ข้อ  

1.4 ปัจจัยด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับการที่คนโสดได้รับการ

สนับสนุนจากทางสังคม ซึ่งมีจ านวนค าถามทัง้หมด 4 ข้อ  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นค าถาม

เกี่ยวกับด้านความพึงพอใจในการใช้ชีวติ  ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 10 ข้อ 

ซึ่งเป็นค าถามการให้แสดงความคิดเห็น 5 ระดับ ระดับความพึงพอใจมากทีสุ่ด = 5, ระดับความพึงพอใจมาก=4, 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง=3, ระดับความพึงพอใจน้อย=2 , ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด=1 

1.6 แบบสอบถามปลายเปิด เกีย่วกับความคิดเห็นของรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขของคน

โสด ซึ่งมีจ านวนค าถาม 1 ข้อ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี้   

1.1 ใช้ค่ารอ้ยละ ( Percentage) และความถี่ ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มี ระดับการวัด

เชิงกลุ่มซึง่ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน  ด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด ด้านการมองโลกในแง่ดี ด้านการได้รับความสนับสนุนทาง

สังคม  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการวิเคราะห์ตัวแปรทีร่ะดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่งได้แก่ รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่มีความสขุของคนโสดในกรุงเทพมหานคร  
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 2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

2.1 เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากร ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากร ที่ประกอบด้วย ด้านอายุ ด้านการศกึษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน  ด้านทัศนคติตอ่การเป็นโสด ดา้น

การมองโลกในแง่ดี ด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทาง 

เดียว (One - Way ANOVA) และหากการวเิคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบ เป็นรายคู่โดยใช้วิธี

ของ LSD 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มรีะดับ

ความส าคัญอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รปูแบบการด าเนนิชีวิตที่มีความสุขของคนโสดใน

กรงุเทพมหานคร ให้ความส าคญัระดับมากทั้งด้านความพึงพอใจในชีวิต และด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง   

2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้าน

ประชากร ด้านทัศนคติที่มีต่อการเป็นโสด ด้านการมองโลกในแง่ดี และด้านการได้รับความสนับสนุนจากสังคม 

2.1.คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกัน ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี

ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่ต่างกัน 

2.2.คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มีอายุและการศึกษาต่างกัน ท าให้ รูปแบบการด าเนินชีวติที่มคีวามสุข 

ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่างกัน 

2.3.คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มีด้านทัศนคติที่มีต่อการเป็นโสด และด้านการมองโลกในแง่ดีต่างกัน 

ท าให้มรีูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขไม่ต่างกัน 

2.4.ด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกัน ท าให้ รปูแบบการด าเนนิชีวิตที่มีความสุข ความพึง

พอใจในชีวิต และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองตา่งกัน 
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อภิปรายผล  

ผลการวิจัยรูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตาม

วัตถุประสงค์ได้ดังนี ้

1. ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรปุผลได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเปน็รายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1.1 ด้านความพึงพอใจในชีวิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า คนโสดจะมีระดับความพึง

พอใจในชีวิตมาก เพราะสามารถท าสิ่งที่ต้องการได้อย่างไม่ต้องกังวลถึงผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลลดา 

วาดนิ่ม(2553) ที่กล่าวว่า ความสุขในชีวิตโสดคือ ความพึงพอใจในชวีิตของตนเอง ความมีอสิระ ได้ท าตามใจใน

สิ่งที่ตนต้องการ  ความมีพลังในตนเอง มีอ านาจในการตัดสินใจชีวิต ความมั่นคงในใจ ที่มีจากความเข้าใจตัวเอง

และสิ่งแวดล้อมความสุขที่ง่ายที่สุด ควบคุมได้ที่สุด  

 1.2 ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นวา่ คนโสดใน

กรงุเทพมหานครรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโสดก็ตาม เพราะการเป็นโสดก็ท าให้มีคุณค่าในตัวเอง

ได้เช่นกันซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ   ชินและจอห์นสัน Shin & Johnson :1978 อ้างใน ชลลดา วาดนิ่ม , ( 

2553 ) กล่าววา่ คนโสดมีการเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง คือจุดเริ่มตน้ที่ดีที่สุดในการสร้างในการสรา้งพลังงานเชิงบวก

ขึ้นในใจ เมื่อเรารู้สึกดกีับตัวเองอย่างแท้จริง  

2. ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามด้าน

ประชากร ,ด้านทัศนคติที่มีต่อการเป็นโสด ,ด้านการมองโลกในแง่ดี ,ด้านการได้รับความสนับสนุนทางสังคม 

สามารถสรุปได้ดังนี้  

2.1 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ ต่างกัน ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขไม่ตา่งกัน ซึง่

ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า ทั้งคนโสดในกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี

ความสุขเมื่อเปน็โสดเหมือนกันไม่ได้แบ่งแยกเพศ ชาย หญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวจิัยของ Phattraporn 

tasingh,(2553) จ านวนประชากรโสดชั่วคราวและโสดถาวรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อันส่งผลต่อการลดลงของระดับ

ภาวะเจริญพันธุข์องประเทศไทย นอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรชายและประชากรหญิงที่พบวา่มีการเลื่อนอายุ
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ของการแต่งงานออกไป และเลือกที่จะอยู่เป็นโสดกันมากยิง่ขึ้น แนวโน้มดังกล่าวเกิดจากปัจจัยหลายมิติ 

เปรียบเทียบในปี 2513 ผู้ชายในกรุงเทพมหานครมีจ านวนโสดมากที่สุดคือ 27.9  ผู้หญงิมากที่สุดคือ

กรงุเทพมหานครคือ ร้อยละ 30  

2.2 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี อายุ ต่างกนั ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขต่างกัน  ซึ่ง

ผู้วิจัยมีความเหน็ว่า คนโสดในกรงุเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน จะมีรูปแบบการด าเนินชีวติที่มคีวามสุขต่างกัน 

เพราะอายุมีส่วนส าคัญกับมุมมองการด าเนินชีวิตที่มีความสุขในช่วงทีเ่ป็นโสด ความรู้สึก ความคิด และการพึง

พอใจในเรื่องต่างๆต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของ Levinson1978,อ้างในชชัสุนี ศุษิลวรณ์, 2528 อ้างในธนิณี 

บัณฑิตวัฒนาวงศ์(2556) กล่าวว่าช่วงชีวิตคนโสดจะมีความแตกต่างกันออกไป  

2.3 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี การศึกษาตา่งกัน ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสขุต่างกัน  

ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การศึกษาท าให้คนโสดในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ีความสุขต่างกัน 

เพราะการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยที่ท าใหค้นโสดมีความรู้สึกนึกคิดทีต่่างกันออกไป มาตรฐานในการใช้ชีวิตที่

แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ เลวินสัน อ้างใน ชลลดา วาดนิ่ม(2553) กล่าวว่า ผู้หญิงโสดจะมีการศึกษา

ดีกว่าผู้ชายโสดที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกัน และยังพบอีกว่าผู้หญิงโสดในช่วงอายุนี้ประสบความส าเร็จในการ

ประกอบอาชพี รวมทัง้มีสถานะทางสังคมที่ดีขึน้มากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วคน  

2.4 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าใหรู้ปแบบการด าเนินชีวติทีม่ี

ความสุขไม่ต่างกัน  ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า รายได้เฉลี่ยไม่ได้ท าให้คนโสดในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่มีความสขุต่างกัน เพราะรายได้ไม่ได้เป็นปัจจัยในการมรีูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุข  หรือการเลือก

เป็นโสด เพราะทุกคนต่างต้องการมีความสุขไม่ว่าจะมีรายได้มากหรือน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ 

งานวิจัยต่างประเทศโมฮานตี้ (อ้างองิจาก Mohanty.2009) ได้ศึกษาอทิธิพลของทัศนคติทางบวกกับความสุข

และรายได้ พบว่าทัศนคติทางบวกนั้นไม่เพียงสัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นการศึกษาปัจจัยด้านการสนับสนุน

ทางสังคม พบวา่ กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนค่อนข้างสงู และจากครอบครัวในระดับปานกลาง

ค่อนข้างสูง โดยกลุ่มที่ไดร้ับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูง กลุ่มตวัอย่างมรีะดับการเชื่ออ านาจในตนค่อนข้างสงู 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูง รายได้ดี และเป็นผู้ที่มีความเห็นว่าการอยู่เป็นโสดดีกวา่และสมัครใจจะอยู่

เป็นโสดถาวร สว่นการเห็นคุณค่าในตนเอง กลุม่ตัวอย่างมีระดบัการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับค่อนข้างสูง  

2.5 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี ทัศนคติต่อการเป็นโสดต่างกัน ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวติที่มี

ความสุขไม่ต่างกัน  ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทัศนคติต่อการเปน็โสดจ าเป็นๆอย่างยิ่งกับการท าให้คนโสดมีรูปแบบ
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การด าเนินชีวิตที่มีความสุข เพราะทัศนคติเป็นหนึ่งในปจัจัยการท าให้มีความสขุ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศ

นัย  วงศ์พิเศษกุล (2016)  จากการศึกษาวิจัยเรื่องโสดไม่ใช่ความโดดเดี่ยว ความโสดมีข้อดีมากมาย เช่นการมี

อิสระอย่างเต็มที่ การท าให้ชีวติมีสีสัน การจับจ่ายใช้สอยได้อย่างตามใจ การวิจัยพบว่า กว่า 75% ของสาวโสดใน

ยุคนี้ยังไม่ได้มองหาความสัมพนัธ์ครั้งใหม่ แต่พวกเธอมีความสุขกับชีวิตโสดอย่างมาก เพราะถึงแม้ว่าพวกเธอจะ

ยังหวงัว่าจะพบกับรกัแท้ แต่การใช้ชีวติคนเดียวนานๆ จะท าให้เข้าใจได้ว่า การใช้ชีวิตคนเดยีวมันไม่แย่  

.6 คนโสดในกรุงเทพมหานครทีม่ี การมองโลกในแง่ดีต่างกัน ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุข

ไม่ต่างกัน  ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า คนโสดมักจะมีการมองโลกในแง่ดี มีความสุขกับสิ่งง่ายๆรอบตัว โดยที่ไมม่อง

สิ่งต่างๆในมุมมองที่เป็นลบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทัศนัย  วงศ์พิเศษกุล (2016) จากการศึกษาวิจัยเรื่อง

โสดไม่ใช่ความโดดเดี่ยว  ความโสดมีข้อดีมากมาย เช่นการมีอสิระอย่างเต็มที่ และหลังจากทีท่ างานเก็บเงินออม

ไว้แล้ว สามารถน าไปใช้ชีวิตอยา่งมีสีสัน ความโสดไม่ได้ท าให้เราป่วยหรือไม่มีความสุข การมองโลกในแง่ดีนั้นเป็น

อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยภายในเช่นเดยีวกับทัศนคติ  

2.7 คนโสดในกรุงเทพมหานครที่มี การได้รับความสนับสนุนทางสังคมต่างกัน ท าใหรู้ปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่มีความสขุต่างกัน  ซึ่งผู้วจิัยมีความเห็นวา่ การไดร้ับความสนับสนุนทางสังคมมีความส าคัญเช่นกัน เพราะ

หากมีสังคมรอบข้างที่ไม่สนับสนุนก็จะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่มีความสุขได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ

สถาบันวิจัย National Bureau of Economic Research  ไดก้ล่าวว่าคนที่ยงัโสด จะได้รับการติดตอ่และการ

สนับสนุนจากครอบครัวมากกวา่คนที่แต่งงานแล้ว ส่งเสริมให้เข้าสังคมกับเพื่อนๆและคนรอบๆข้างมากกว่า 

ศึกษาเปรียบเทยีบประเด็นนีร้ะหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม นั่นกค็ือคนที่แต่งงานแล้วกับคนที่ยังโสด ซึ่งคนกลุ่ม

หลังนี้มีแนวโน้มว่าจะสนับสนุนและติดต่อกับกับครอบครวัอยู่เสมอ แถมยังมีแนวโน้มว่าจะให้ความช่วยเหลือ ให้

ก าลังใจ รวมถึงพบปะกับเพื่อนฝูงและคนในชุมชนมากกว่า  

 

ข้อเสนอแนะ 

ปัจจัยด้านประชากร 

จากการศึกษาวจิัยรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า 

คนโสดในกรงุเทพมหานครที่มี อายุและการศกึษาต่างกัน ท าให้ รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุข ความพึง

พอใจในชีวิต และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองตา่งกัน ดังนั้นผู้วจิัยควรสนใจโดยการดึงคนที่มอีายุ และการศกึษาที่
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ต่างกันเพราะ มรีูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสุขเมื่อโสดต่างกัน  ดังนั้นผู้วจิัยจะน าผลที่ไดม้าพัฒนาทั้ง2ดา้น 

แยกตามช่วงอายุ และการศึกษาที่ต่างกัน 

ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการเป็นโสด , ด้านการมองโลกในแง่ดี , ด้านการได้รับความสนับสนุนทางสังคม   

การศึกษาวิจยัรูปแบบการด าเนนิชีวิตที่มีความสุขของคนโสดในกรุงเทพมหานคร แสดงใหเ้ห็นว่า คน

โสดในกรุงเทพมหานครที่มี ด้านการไดร้ับความสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกัน ท าให้ รูปแบบการด าเนินชีวติทีม่ี

ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่างกัน ดงันั้นผู้วิจัยควรสนใจโดยการดึงคนทีด่้าน

การไดร้ับความสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกันเพราะมีรูปแบบการด าเนินชีวติที่มคีวามสุขเมื่อโสดต่างกันแต่ให้ผู้วิจัย

ให้ความสนใจในด้านด้านการได้รับความสนับสนุนทางสังคม เช่น การจัดอบรมเกีย่วกับเรื่อง รูปแบบการด าเนิน

ชีวิตที่มีความสขุของคนโสดในกรุงเทพมหานคร ด้านความพงึพอใจในชีวิต และ ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง

ให้กับผูท้ี่ได้รับความสนับสนุนทางสังคมที่ต่างกัน 

 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆทีอ่าจจะส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชวีิตที่มีความสุขของคนโสดใน

กรงุเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านความเข้าใจในเรื่องของการด ารงชีวติเพียงล าพัง  ปัจจัยด้านสังคมในยุค 4.0  

ปัจจัยด้านการเอาใจใส่คนรอบข้าง   

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะคนโสดในกรงุเทพมหานคร เท่านั้น ดงันั้นเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่

หลากหลายยิง่ขึน้ควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใชใ้นการศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น คนในเขต

ต่างๆในกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านทศันคติ ค่านิยม ของประชากรที่ท าการศึกษา   
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