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      การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิต
ชายชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของบิดาของ
นิสิตชายชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก-นอย 
แบบใชเหตุผลมาก-นอย และแบบควบคุมมาก-นอย 3) เปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของบิดา
ของนิสิตชายชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากแหลงของการอบรม
เลี้ยงดูที่แตกตางกัน และ 4) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก-นอย 
แบบใชเหตุผลมาก-นอย และแบบควบคุม มาก-นอยกับแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวัง
ในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้ง
นี้ ไดแก  นิสิตชายระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2555 
จํานวน 287 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใชเก็บ
ขอมูลประกอบดวยมาตรวัดรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและมาตรวัดความคาดหวังของบุตรที่มีตอ
บทบาทความเปนบิดา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรแปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) ผลการวิจัยพบวานิสิต
ชายชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความคาดหวังที่มีตอบทบาทของบิดาทุกดานอยูใน
ระดับมาก โดยพบวาความคาดหวังที่มีตอบทบาทของบิดาดานการเปนตัวแบบในสังคมอยูในระดับ
สูงสุด (M=3.95, SD=.53) รองลงมาคือคือดานการหาเลี้ยงครอบครัว ดานการเลี้ยงดู และดานสันทนา
การ (M=3.92, SD=.63, M=3.89, SD=.59, และ M=3.78, SD=.74 ตามลําดับ) และพบวาความ
คาดหวังที่มีตอบทบาทของบิดาดานการแกปญหาอยูในระดับต่ําสุด (M=3.71, SD=.65)  

    ผลการวิจัยพบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก-นอยกับ
แหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาทุกดาน แตพบอิทธิพลหลักของการ
อบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก-นอยที่มีตอความคาดหวังในบทบาทบิดาทุกดาน และอิทธิพล
หลักของแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาดานการแกปญหาและดาน
การหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังพบวาไมมีปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-
นอยกับแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาทุกดาน แตพบอิทธิพลหลัก
ของการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-นอยตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาทุกดาน และอิทธิพล
หลักของแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาดานการแกปญหาและดาน
การหาเลี้ยงครอบครัว อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยพบวามีปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบใช
เหตุผลมาก-นอยกับแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาดานการเลี้ยงดู 
ดานการแกปญหา และดานการหาเลี้ยงครอบครัว แตไมพบปฏิสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดูแบบ



ใชเหตุผลมาก-นอยกับแหลงของการอบรมเลี้ยงดูตอความคาดหวังในบทบาทของบิดาดานการเปน
ตัวแบบในสังคมและดานสันทนาการ แตพบอิทธิพลหลักของการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเหตุผลมาก-
นอยที่มีตอความคาดหวังในบทบาทบิดาดานการเปนตัวแบบในสังคมและดานสันทนาการ 
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   This research has objectives to 1) study the expectation’s level of father’s role in 
senior male students of Srinakharinwirot University, 2) compare the expectation of father’s 
role in senior male student in Srinakharinwirot University with high- low supportive love 
rearing practices, high –low reasoned rearing practices and high –low restrictive rearing 
practices, 3) compare the expectation of father’s role in senior male students in 
Srinakharinwirot University who have different rearing sources, and 4) study the  interaction 
effect between the high-low supportive love rearing practices, high –low reasoned rearing 
practices and high –low restrictive rearing practices and the source of rearing  with the 
expectation of father’s role in senior male student in Srinakharinwirot University. The target 
group in this research is 287 bachelor-degreed senior male students of Srinakharinwirot 
University which chose from purposive sampling. The tools that used to collect data 
compose with a scale of  child rearing  form and a scale of expectation of father’s role in 
son. The statistics using for analyzing data are mean, standard deviation and two-way 
ANOVA. The research found that senior male students of Srinakharinwirot University have 
high-leveled expectation in every aspects of father’s role: the expectation of father’s role in 
being social model is in the highest level (M=3.95, SD=. 53). The second is the aspect in 
earning family’s living, nurturing and entertainment (M=3.92, SD=63, M= 3.89, SD= .59, and 
M= 3.78, SD=.74 respectively). The Expectation about problem solving aspect is in the 
lowest level (M= 3.71, SD= .65). 

 The research reveals that there isn’t any interaction effect between the high-low 
supportive love rearing practices and the rearing sources with every aspects of expectation 
in father’s role. However, the research found the main effect from high-low supportive love  
rearing practices to every aspects of expectation in father’s role and also the main effect 
from source of  rearing to the expectation in father’s role in problem solving and earning 
family’s living aspects. Moreover, it found that there isn’t any interaction effect between the 
high-low restrictive rearing with every aspects of expectation in father’s role but there are 
the main effect from high-low restrictive rearing to every aspects of expectation in father’s 
role and that from source of rearing to expectation in father’s role in problem solving and 
earning family’s living aspects. However, this research found that there is the interaction 



effect between high – low reasoned rearing practice and sources of rearing with the 
expectation in father’s roles in rearing, problem solving and earning family’s living aspects. 
Nevertheless, there isn’t any  interaction effect between high-low reasoned rearing and 
source of rearing with expectation in father’s role in social role model and entertainment 
aspects but there is the main effect of high-low reasoned rearing in expectation of father’s 
role in social role model and entertainment aspects.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ประกาศคุณูปการ  
 

 สารนิพนธฉบับนี้ สํ า เร็จ ลุลวงไดดวยดีนั้น  ผู วิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงคือ           
ผูชวยศาสตราจารยวิธัญญา วัณโณ ที่ทานไดเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจน
แกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ในการทําสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทานอาจารย ดร.นิยะดา จิตตจรัส อาจารย ดร. ภิญญาพันธ  
รวมชาติ และ อาจารยชาญ  รัตนะพิสิฐ ที่ทานไดเสียสละเวลาอันมีคาในการตรวจคุณภาพแบบวัด
และชี้แนะขอคําถามเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย      
ดร.ฉัฐวีร สิทธิ์สิรอรรถ อาจารย ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพาย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ปนกนก        
วงศปนเพ็ชร ที่ทานสละเวลาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ และขอบพระคุณอาจารยภาคจิตวิทยาทุก
ทานที่ใหความรูแกผูวิจัยตลอดเวลาที่ศึกษา  

 นอกจากนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา- มารดา พ่ีชาย และครอบครัวของขาพเจา 
เปนอยางสูงที่ใหการสนับสนุนในการทําสารนิพนธฉบับนี้ ตลอดจนเพื่อน ๆ พ่ี ๆ ทุกคนที่คอยให
ความชวยเหลือและใหกําลังใจที่ดีตลอดมา  

 หากสารนิพนธฉบับน้ีจะยังประโยชนใหผูอ่ืนไดศึกษาตอไป ผูวิจัยของมอบผลบุญแหง
การศึกษานี้แดคุณแมประพาส ทารีและคุณพิพัฒนานนท  ทารี ซึ่งเปนมารดาและพี่ชายที่คอยอบรม
สั่งสอนและใหกําลังใจเสมอมา 

 ทายสุดผูวิจัยขอขอบคุณ กลุมตัวอยางในการวิจัยทุกทานที่ใหความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลจนทําใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนและชวยเหลือใน  
ทุกดานมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ความสาํคญัและความเป็นมาของปัญหาวิจยั 
  ในสภาพสงัคมปจัจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และ

เทคโนโลยตี่าง ๆ ทําใหม้นุษยต์อ้งมกีารปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถดํารงชวีติอยูไ่ด ้และ
สิง่เหล่าน้ีย่อมส่งผลกระทบต่อหน่วยย่อยทีสุ่ดในสงัคมคอื ครอบครวั การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีทําให้
บทบาทของบุคคลต่างๆ ในครอบครวัเปลีย่นแปลงไปดว้ย เช่น บดิาจะตอ้งทาํงานหาเลีย้งครอบครวั
มากขึน้ ทาํใหม้เีวลาอยูก่บัครอบครวัน้อยลง บดิาสว่นใหญ่ใชเ้วลาทาํงานมากกว่า 8 ชัว่โมงถงึ 70% 
ใชเ้วลาทาํงานไมเ่กนิ 8 ชัว่โมง มเีพยีง 30 % ขณะทีก่ารใชเ้วลาโดยเฉลีย่ในการพดูคุยหรอือยูก่บัลกู
และครอบครวั ในช่วงวนัทาํงานใชเ้วลาเพยีง 50 นาทเีท่านัน้ (นพดล กรรณิกา.2551: Online) และ
หากพ่อลดบทบาทในการเลีย้งดูลูกลงทําใหพ้บปรากฎการณ์ในสงัคมทีเ่กดิขึน้ คอื 1.เกดิเพศทีส่าม
สงูขึน้เพราะขาดความเขา้ใจและขาดแบบอย่าง 2.เดก็มแีนวโน้มใชค้วามรุนแรงในการแก้ไขปญัหา 
เพราะขาดทกัษะการแกป้ญัหาอยา่งสนัตวิธิ ีและ 3.ขาดทกัษะในการดาํเนินชวีติในสงัคมประกอบกบั
ขาดความรักที่สมบูรณ์แบบทําให้ว ัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ เร็วขึ้น  และมีเซ็กส์ที่ไม่ปลอดภัย  
(นพ.สรุยิเดว.2551:Online) 

 จากขอ้มลูขา้งตน้น้ี จะเหน็ไดว้่าบทบาทของบดิาหรอืพฤตกิรรมการแสดงออกหรอืหน้าที่
ของบิดาที่ปฏิบัติต่อบุตรและครอบครัวนับว่าเป็นบทบาทที่มีความสําคัญต่อครอบครัวเป็น 
อย่างมาก เน่ืองจากบดิาต้องทําหน้าทีเ่ป็นผูนํ้าครอบครวั เอาใจใส่ดูแลความสุข ความทุกขข์อง 
ครอบครัว ตลอดจนนําครอบครัวไปสู่ความรุ่งโรจน์เป็นปึกแผ่นและเป็นตัวอย่างแก่บุตร  
(เกษม ตนัตผิลาชวีะและกุลยา  ตนัตผิลาชวีะ.2539: 215) จากการศกึษาของศูนยว์จิยัความสุขชุม
ชมหาวทิยาลยัอสัสมัชญัเกีย่วกบับทบาทของบดิาพบว่าบดิามบีทบาทสาํคญัในการอบรมเลีย้งดูและ
ดูแลคนในครอบครวัในเรื่องสําคญัหลายๆ ประการ เช่น การเป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูกและคนใน
ครอบครวัทุกเรื่อง พูดคุยให้กําลงัใจลูกและคนในครอบครวัเมื่อเกดิปญัหาขึน้ เคารพการตดัสนิใจ
ของคนในครอบครวั เป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ลกูและคนในครอบครวั (นภดล  กรรณิกา. 2551: Online) 
ในทางตรงขา้ม ครอบครวัที่ไม่มบีดิาจะทําใหบุ้ตรขาดความอบอุ่น ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง ไม่
สามารถเลยีนแบบจากใครได ้ทําใหเ้ป็นบุคคลทีม่พีฤตกิรรมผดิปกตเิป็นปญัหาทางสงัคมได ้บุตรที่
บดิามสี่วนในการเลี้ยงดู เมื่อเติบโตขึ้นจะมลีกัษณะของความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มเีมตตากรุณา
สงสาร มสีมัพนัธภาพทางสงัคมทีด่ ี(เพยาว ์ผลภาค. 2539: 38; อา้งองิจาก Lynn.1974: 97–107)  
ในเดก็ชายพบว่าการขาดบดิาทําใหเ้ดก็ขาดการเรยีนรูใ้นบทบาทของเพศชายทีเ่หมาะสม ขาดการ
ควบคุมตนเองและการอดได้รอได้ ซึ่งเป็นลกัษณะสําคญัในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น รวมทัง้
ความสาํเรจ็ในการศกึษาและเป้าหมายเกี่ยวกบัอาชพีในอนาคต ส่วนในเดก็ผูห้ญงิพบว่าบดิามสี่วน
สาํคญัในการทําใหเ้ดก็หญงิเรยีนรูบ้ทบาทของเพศชาย ซึ่งส่งผลต่อการสรา้งสมัพนัธภาพกบัเพื่อน



2 
 

ต่างเพศและการวางตวัอยา่งเหมาะสมต่อเพศชายเมือ่เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ (ญาดา หลาวเพช็ร. 2544: 
56; อา้งองิจาก Gottmam.1997) 

นอกจากน้ี ผลวจิยัเชงิสาํรวจของมลูนิธเิครอืขา่ยครอบครวัร่วมกบัศูนยว์จิยัความสขุชุมชน 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั เรื่องบทบาทของ “พอ่” ในวนัครอบครวั ซึง่ดําเนินการสาํรวจระหว่างวนัที ่ 
5 - 10 เมษายน 2554 พบว่าโดยภาพรวมการปฏบิตัขิองพ่อในเรื่องการพนนั ดื่มเหลา้ เทีย่ว
เตร่ เจา้ชูเ้ป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วง เพราะเป็นแบบอย่างไม่ดแีก่ลูก เดก็บางคนจะซมึซบัพฤตกิรรมของ
พ่อโดยเฉพาะเดก็ผูช้าย นอกจากน้ี ยงัพบว่าลูกสว่นใหญ่ไม่ทราบว่าพ่อประทบัใจหรอืไม่ประทบัใจ
ตนเองในเรือ่งใดบา้ง ไมรู่ว้่าพอ่มองตนเองอยา่งไร ซึง่อาจเป็นเพราะพอ่ยงัขาดการสือ่สารความรูส้กึ
ตนเองทีม่ต่ีอลกู (ฐาณิชชา  ลิม้พานิช. 2554:Online) สาํหรบัการสาํรวจของโครงการหยุดทุกขส์รา้ง
สขุเพือ่ครอบครวัของมลูนิธเิครอืขา่ยครอบครวั พบวา่ ผูท้ีม่กัเป็นสาเหตุของปญัหาในครอบครวัคอืผู้
เป็นบดิา (นพดล กรรณิกา. 2551: Online)  

การเลีย้งดขูองพ่อในช่วงปฐมวยั ทีช่อบใหเ้ล่นของแปลกใหม ่ทา้ทาย เล่นหกคะเมน สรา้ง
สิง่กดีขวางแบบงา่ยๆ ใหล้กูหดัแกป้ญัหาจะทาํใหเ้ดก็เกดิความพยายามในการคน้พบและทา้ทายสิง่
แปลกใหม่ เดก็เหล่าน้ีจะไดร้บัการพฒันาการเรยีนรูค้วามเป็นนักวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์สูง 
เพราะเกดิทกัษะในการวางแผน การแกป้ญัหา และเกดิทกัษะในการควบคุมอารมณ์ สาํหรบัช่วงวยั
เรยีน พ่อมกัจะสรา้งแนวคดิคร่าวๆ และปล่อยใหล้กูเป็นคนแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเอง รวมทัง้การเหน็
บุคลกิทีด่ขีองพอ่ เช่น พอ่มกัเป็นผูร้บัฟงัทีด่ขีองลกู ทาํใหเ้ดก็รูจ้กัการแกไ้ขความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ี
และจะรูจ้กัใชค้วามเพยีรพยายามสูค่วามสาํเรจ็มากกว่าการพึง่โชคลาง  ในช่วงวยัรุ่น บุคลกิของพอ่
บวกกบัสมัพนัธภาพทีด่ใีนครอบครวั ทาํใหเ้กดิแรงศรทัธาในตวัพอ่วา่เป็นฮโีร่ และจะเกดิแรงบนัดาล
ใจสู่เดก็ที่จะพยายามทําตวัใหด้กีว่า ส่วนวยัรุ่นหญงิ มกัจะเกบ็บุคลกิของพ่อไว้ในความทรงจํา  
ซึง่จะส่งผลต่อการเลอืกคู่ครองหรอืการคบเพือ่นต่างเพศ ลดการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและยงั
ทาํใหว้ยัรุ่นจะเกดิพฒันาการทีเ่หมาะสมกบัเพศและวยั โอกาสเสีย่งของการเกดิเพศทีส่ามกจ็ะลดลง 
(สุรยิเดว ทรปีาต.ี 2551: Online) ในบทบาทการเป็น “พอ่ของลกู” ในสงัคมไทยยงัอยูใ่นระดบัทีน่่า
เป็นห่วงต่อการสรา้งชวีติของลกู เพราะทศันะของพ่อสว่นใหญ่เหน็ว่าตนเองอยู่ในฐานะ “ผูห้าเลีย้ง” 
ส่วนแม่อยู่ในฐานะ“ผูเ้ลี้ยงดู” พ่อจงึใชเ้วลาอยู่นอกบา้นเป็นส่วนใหญ่โดยใหค้วามสําคญักบัการ
ทาํงานและสิง่อื่น ๆมากกวา่ครอบครวั พอ่จาํนวนไมน้่อยขาดความเขา้ใจในการอบรมสัง่สอนดูแลลกู
อยา่งถกูตอ้ง นอกจากน้ีพอ่ในสงัคมไทยจาํนวนมากขาดความรบัผดิชอบและไมแ่มแ้ต่จะทาํหน้าทีใ่น
การดแูลครอบครวั จงึไดล้ะทิง้ใหผู้เ้ป็นแมด่แูลลกูเพยีงผูเ้ดยีว(เกรยีงศกัด ิเจรญิวงศศ์กัด.ิ 2541: 21) 

บทบาทการเป็นบดิาเกี่ยวขอ้งกบัแบบแผนพฤตกิรรมหรอืหน้าทีข่องบดิาที่พงึกระทํา ซึ่ง
แบ่งไดห้ลายดา้น เอเวอรโ์ซล (อจัฉรา  สขุารมณ์.  2544. อา้งองิจาก Anderson.1982: 151: citing 
Eversoll. 1974) แบ่งบทบาทของบดิาเป็น 5 ด้านคอืบทบาททางดา้นการเลี้ยงดูบุตร บทบาท
ทางดา้นการแกป้ญัหา บทบาททางดา้นการหาเลีย้งครอบครวั บทบาททางดา้นการเป็นตวัแบบทาง
สงัคมและบทบาททางดา้นสนัทนาการ โดยบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งดูบุตรเป็นหน้าทีข่องบดิา
ต่อครอบครวั คอื การเลี้ยงดูบุตรใหไ้ดร้บัความสมบูรณ์ทางดา้นกายภาพ จติใจ อารมณ์ และสงัคม 
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(เกรยีงศกัด ิเจรญิวงศ์ศกัด.ิ2541:62) บทบาทดา้นการแกป้ญัหาเกีย่วขอ้งกบัการแกป้ญัหาเกีย่วกบั
การอบรมเลี้ยงดู การช่วยบุตรในการแก้ปญัหาต่างๆ การแก้ปญัหาเมื่อเกดิความขดัแยง้ระหว่าง
สมาชกิในครอบครวั (พงษ์สุดา รตันมาศมงคล. 2533; อ้างองิมาจาก Robischon and 
scott.1969:55) บทบาทในด้านการหาเลี้ยงครอบครวัถอืได้ว่าบดิาเป็นบุคคลที่สําคญัที่สุดและเป็น
บุคคลแรกทีจ่ะช่วยเหลอืครอบครวัทางเศรษฐกจิโดยสว่นใหญ่แลว้บดิาจะเป็นกําลงัสําคญัในการหา
เลีย้งครอบครวั (เพยาว ์ ผลภาค. 2539; อา้งองิมาจาก Bowlby. 1968: 2 ; Benson. 1985: 26 ) 
ส่วนบทบาทดา้นการเป็นตวัแบบทางสงัคมบดิามบีทบาทในการเป็นแบบอย่างทางสงัคมและอาชพี
การทํางานของบุตร บดิาจะมอีทิธพิลเกี่ยวกบัการเป็นตวัแบบทางดา้นบทบาทต่อบุตรชายมากกว่า
บุตรหญงิ ในระยะแรกเดก็ผูช้ายทีบ่ดิาใหค้วามรกัความอบอุ่นใหก้ารสนับสนุน จะทําใหบุ้ตรชายมี
มนุษยสมัพนัธ์ด ีมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามสามารถเป็นผูนํ้าได้ดกีว่าเดก็คนอื่น ส่วนใน
เดก็หญงิก่อนวยัเรยีนทีข่าดบดิา มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิลกัษณะขีอ้ายและกา้วรา้วในระยะวยัรุ่น (พงษ์
สุดา รตันมาศมงคล. 2533; อา้งองิมาจาก Robischon; & scott. 1969: 55) และบทบาทของบดิา
ดา้นสนัทนาการ เกีย่วกบัการจดักจิกรรมในยามว่างใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวั บดิาและมารดาควร
หาเวลาวา่งเพือ่พกัผอ่นหยอ่นใจกบัครอบครวั จดัสถานทีภ่ายในบา้นเพือ่ใหส้มาชกิในครอบครวัไดม้ี
โอกาสร่วมกจิกรรมกนั หรอืเพือ่ใหบุ้ตรไดร้่วมกจิกรรมกบัเพื่อน รกัษาสมรรถภาพร่างกายใหด้อียู่
เสมอ สง่เสรมิใหส้มาชกิครอบครวัและบุตรใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์( นิยม บุญม.ี 2526: 33) 
เรื่องของความคาดหวงัของบุตรวยัรุ่นทีม่ตี่อการแสดงบทบาทของบดิานัน้พบว่าบุตรวยัรุ่นส่วนใหญ่
มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาคอืตอ้งการใหบ้ดิามเีวลาให ้โดยพาไปเทีย่วพกัผ่อน ทาํกจิกรรม
รว่มกนั (เทยีนทพิย ์ไชยฉตัรชวกุล. 2543 ) 

การวางรากฐานให้กับนิสิตเพศชายที่จะต้องเติบโตเป็นผู้นําครอบครวัและจะต้องอยู่
ในฐานะของบิดาในอนาคตจึงมีความสําคญัเป็นอย่างมาก ในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศกึษาว่านิสติชายมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นต่างๆ เป็นอยา่งไร ผลการศกึษาน้ีจะช่วย
สะทอ้นภาพเกี่ยวกบัความคาดหวงัของนิสติชายเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะตอ้งปฏบิตั ิซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเสรมิสรา้งและปลกูฝงัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ทีเ่หมาะสมของบดิาใหก้บันิสติชายทีจ่ะตอ้งอยูใ่นบทบาทของบดิาในอนาคต  

ความคาดหวงัเกี่ยวกบับทบาทของบดิาของบุคคลน่าจะเกี่ยวข้องกบัรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูทีบุ่คคลเคยไดร้บัมาเพราะการอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติของเดก็และ
การอบรมเลี้ยงดูของบดิามารดาจะมผีลบางประการต่อพฤตกิรรมของเดก็ในปจัจุบนัและศกัยภาพ
ของการกระทําในอนาคตของเขา ดงันัน้พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงนัน้ส่วนหน่ึง
เป็นผลสบืเนื่องมาจากการอบรมเลีย้งดขูองบดิามารดา (นงนุช โรจนเลศิ .2533; อา้งองิจาก Sears; 
& other. 1957) การอบรมเลีย้งดแูละการไดร้บัการปลกูฝงัทีแ่ตกต่างกนัเป็นตวักําหนดทศิทางของ
ความรูส้กึนึกคดิของคนว่าจะเป็นไปในลกัษณะใด มองสงัคมไปในแนวไหน ซึง่อาจชีใ้หเ้หน็ถงึความ
คาดหวงัที่แตกต่างกนัจากพื้นฐานของการเลี้ยงดูที่แต่ละบุคคลประสบมาและทัง้ด้านบทบาทของ
บดิาในดา้นต่างๆ ซึง่ปฏบิตัติ่อครอบครวัและต่อบุตร การศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาว่ารูปแบบ
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ของการอบรมเลี้ยงดูจะมอีทิธพิลต่อความคาดหวงัในบทบาทบดิาของบุคคลอย่างไร โดยศกึษาว่า
นิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาใน
ด้านต่าง ๆ แตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการศึกษาครัง้น้ีแบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 3 
รูปแบบ คือ แบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อย 
เน่ืองจากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 3 รูปแบบน้ี ไดร้บัการสนับสนุนว่าเป็นการอบรมเลี้ยงดูเดก็ตาม
แบบสงัคมไทย (สณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์. 2550: 61; อา้งองิจาก ศริอิร นพกจิ. 2545)    

นอกจากน้ี แหลง่ของการอบรมเลีย้งดกูน่็าจะมอีทิธพิลต่อความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของ
บดิาของนิสติชายดว้ย กล่าวคอื บุคคลทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาและมารดาร่วมกนักบับุคคล
ที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรือมารดาเพยีงลําพงัหรอืบุคคลอื่นๆ เช่น ญาติพี่น้อง น่าจะมี
ความคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั ดงัเช่นงานวจิยัของ สุธาสนีิ เถาวก์ลาง 
(2552) ที่ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทบิดา มารดากับการเห็นคุณค่าในตนเองและ
พฤตกิรรมการมวีนิยัในตนเองของวยัเดก็ตอนกลาง ซึง่พบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บับทบาทของบดิามารดา
ในระดบัมากมกีารเหน็คุณค่าในตนเองและพฤตกิรรมการมวีนิัยในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง โดย
นักเรยีนทีบ่ดิามารดามบีทบาทต่างกนั มพีฤตกิรรมการมวีนิัยในตนเองแตกต่างกนั แสดงใหเ้หน็ว่า
เดก็ทีไ่ดร้บัการเลีย้งดูจากบดิามารดาร่วมกนัจะทาํใหเ้ดก็จะไดร้บัทัง้บทบาทของบดิาและมารดา ซึง่
เกิดผลดีต่อเด็กคอืทําให้เป็นบุคคลที่มบุีคลิกภาพเข้มแขง็คอื เห็นคุณค่าในตนเอง และมวีนิัยใน
ตนเองและพบว่านักเรยีนทีบ่ดิามบีทบาทต่างกนัมรีะดบัการเหน็คุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกนั นัน่
คอื ถา้เดก็ไดร้บัการเลีย้งดจูากบดิาเพยีงลาํพงัทาํใหไ้ดร้บับทบาทของบดิาแตกต่างกนัไป แต่จะไม่มี
ผลต่อการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ แต่ในทางกลบักนั นกัเรยีนทีม่ารดามบีทบาทต่างกนัจะมกีาร
เหน็คุณค่าในตนเองแตกต่างกนั ซึ่งแสดงใหเ้หน็ถงึความสําคญัของการที่เดก็ไดร้บัการเลี้ยงดูจาก
มารดาเพยีงลาํพงั เพราะบทบาทของมารดามผีลต่อการเหน็คุณค่าในตนเองของเดก็ การศกึษาครัง้
น้ี ผู้วิจยัจงึสนใจที่จะศึกษาว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกต่างกนั คอื การอบรมเลีย้งดูจากบดิาและมารดาร่วมกนักบัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดา
หรอืญาตเิพยีงลําพงัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านต่างๆ แตกต่างกนัหรอืไม่ อย่างไร 
นอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัสนใจทีจ่ะศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย 
แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุม มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาของนิสติชายด้วย ซึ่งผลการศกึษานี้จะทําให้ทราบเงื่อนไขเกี่ยวกบัการอบรม
เลีย้งดขูองครอบครวัทีม่ผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในดา้นต่างๆ ของนิสติชาย 

การศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัศึกษากับนิสิตชายระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 ซึ่งตามระดบัขัน้
พฒันาการของอริคิสนัจะตรงกบัขัน้ที ่6 คอืความสนิทสนม เสน่หา กบั ความเปล่าเปลีย่ว (ประณต 
เคา้ฉิม. 2549: 49) อนัเป็นวยัทีเ่ตรยีมพรอ้มสูก่ารสรา้งครอบครวัและเลอืกคู่ครอง หากนิสติชายกลุ่ม
น้ีมคีวามคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาอย่างเหมาะสมยอ่มจะส่งผลถงึพฒันาการขัน้ที ่7 คอืการบาํรุง
สง่เสรมิผูอ้ื่น กบั การพะวงเฉพาะตน ทีจ่ะสง่ผลต่อความสามารถในการอบรมเลีย้งดูบุตรของตนเอง
ใหเ้หมาะสมได ้ 
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จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และ
แบบควบคมุมาก-น้อย   

3. เพื่อเปรยีบเทยีบความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั 

4. เพื่อศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้
เหตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุม มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
1. สารสนเทศเกี่ยวกับระดบัความคาดหวงัในบทบาทของบิดาของนิสติชายชัน้ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒจะทําให้ทราบสภาพปจัจุบนัเกี่ยวกบัความคาดหวงัของนิสติชาย
เหล่าน้ีเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ที่บิดาควรจะต้องปฏิบตัิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
เสรมิสรา้งและปลกูฝงัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะสมของบดิาใหก้บันิสติชายที่
จะตอ้งอยูใ่นบทบาทของบดิาในอนาคต  

2. สารสนเทศเกี่ยวกับความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ปีที่ 4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผล
มาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อย และทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูที่
แตกต่างกนั ตลอดจนปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผล
มาก-น้อย และแบบควบคมุ มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของ
บดิาจะทาํใหท้ราบเงือ่นไขเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดขูองครอบครวัทีม่ผีลต่อความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาในดา้นต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการเสรมิสรา้งและพฒันาความคาดหวงัทีม่คีวามเหมาะสม
เกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะตอ้งปฏบิตัใิหก้บันิสติชายกลุ่มน้ี 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ นิสติชายระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1,005 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ นิสติชายระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2555 จํานวน 287 คนจาก 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่ 1) สาขา
มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์และคณะ
สงัคมศาสตร์) 2) สาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี(คณะวทิยาศาสตร์ และคณะวศิวกรรมศาสตร์)  
3) สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร ์
คณะเภสชัศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพลศึกษา) ผู้วจิยัใช้วธิเีลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling) โดยเลอืกตวัอย่างทีม่คีุณลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัและ
กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางสุ่มตวัอย่างของเครจซ ี และมอรแ์กน (Krejcie; & 
Morgan.1970: 608 อ้างองิจาก ฉัฐวณ์ี สทิธสิริอรรถ; และ เป่ียมสุข ทุ่งกาว.ี 2552: 116)  
ซึง่การศกึษาครัง้น้ีจะตอ้งมตีวัอยา่งขัน้ตํ่า 278 คน 
 
             ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  

 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
           3.1 ตวัแปรตน้ คอื 

 3.1.1 รูปแบบของการอบรมเลีย้งดูแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุนมาก-น้อย การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-
น้อย 

 3.1.2 แหล่งของการอบรมเลี้ยงดู ไดแ้ก่ บดิาและมารดาร่วมกนัเลี้ยงดู และ บดิาหรอื
มารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั   
          3.2 ตวัแปรตาม คอื ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา แบง่เป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเลีย้ง
ด ูดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการ        
 

นิยามปฏิบติัการ 
(1)  ความคาดหวงัในบทบาทของบิดาคอืระดบัความคดิเหน็ของบุคคลเกีย่วกบับทบาท

หน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะปฏบิตัใินดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 
- ความคาดหวงัในบทบาทความเป็นบิดาด้านการเลี้ยงด ูคอืระดบัความคดิเหน็

ของบุคคลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะปฏบิตัใินเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและจติใจของ
บุตร การชี้แนวทางการศกึษาและส่งเสยีบุตรใหไ้ดร้บัการศกึษาอย่างเตม็ที ่การจดัหาอาหาร ทีอ่ยู่
อาศยั เครื่องนุ่งห่มและยารกัษาโรคทีเ่หมาะสมใหก้บับุตร การแสดงออกใหบุ้ตรทราบว่า “รกั” เช่น 
โอบกอด ลูบหวั การอบรมบุตรให้ประพฤติตนเป็นคนดี สอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรอย่าง
ใกลช้ดิ และ การเป็นทีพ่ึง่ทางใจของบุตร 
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- ความคาดหวงัในบทบาทความเป็นบิดาด้านการแก้ปัญหา คอืระดบัความ
คดิเหน็ของบุคคลเกีย่วกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะปฏบิตัใินเรื่องการเป็นตวัแทนผูป้กครองในการ
รบัทราบปญัหาของบุตรในดา้นการเรยีนหรอืปญัหาดา้นความประพฤตกิบัครูอาจารย ์การตกัเตอืน
และลงโทษบุตร เมื่อบุตรมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม การตดัสนิปญัหาการทะเลาะววิาทที่เกิดขึ้นใน
ครอบครวั การเลอืกสถานศกึษาใหก้บับุตร การชว่ยแกป้ญัหาในเรือ่งต่างๆ ใหก้บับุตร การแกป้ญัหา
ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั และ การใหค้าํแนะนําเมือ่บุตรตอ้งการ 

- ความคาดหวงัในบทบาทความเป็นบิดาด้านการหาเลี้ยงครอบครวัคอืระดบั
ความคดิเหน็ของบุคคลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะปฏบิตัใินเรื่องความขยนัหมัน่เพยีรเพื่อ
ทาํใหค้รอบครวัมฐีานะมัน่คง การใหค้วามสาํคญักบัการออมเงนิ เช่น ฝากธนาคาร ซือ้พนัธบตัร การ
วางแผนและตดัสินใจด้านค่าใช้จ่ายของครอบครวั ความรบัผดิชอบด้านค่าใช้จ่ายทุกอย่างของ
ครอบครวั การทํางานพเิศษนอกเหนือจากงานประจําเพื่อทําใหค้รอบครวัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ การดูแล
คา่ใชจ่้ายในครอบครวั และการเป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั 

- ความคาดหวงัในบทบาทความเป็นบิดาด้านการเป็นตัวแบบในสงัคม คือ
ระดบัความคิดเห็นของบุคคลเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ที่บิดาควรจะปฏิบตัิในเรื่องการไม่ดื่มสุรา 
แอลกอฮอลห์รอืเสพสิง่เสพตดิทีเ่ป็นโทษ เช่น บุหรี ่ใหบุ้ตรเหน็ การเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรมแก่
บุตร เช่น กตญั กูตเวทดีว้ยการดแูลเอาใจใส่บดิามารดาของตน การเป็นคนทีม่คีวามรบัผดิชอบสงู 
ทัง้ต่อครอบครวัและการงาน การเป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน การประพฤติ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบต่างๆ ของสงัคมอย่างเคร่งครดั การร่วมมอืในการจดักิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศกึษาของบุตร และ การสัง่สอนและลงโทษบุตร เมือ่บุตรประพฤตผิดิกฎระเบยีบของสงัคม 

- ความคาดหวงัในบทบาทความเป็นบิดาด้านสนัทนาการคอืระดบัความคดิเหน็
ของบุคคลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีท่ีบ่ดิาควรจะปฏบิตัใินเรื่องการจดัสรรเวลาในแต่ละวนัเพื่อสนทนา
หรอืทาํกจิกรรมร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั การใชเ้วลาพดูคุยหรอืเล่นสนุกสนานกบัครอบครวั เช่น 
ดูทวีรี่วมกนัหลงัอาหารเยน็ เล่นเกมสก์บับุตรในวนัหยุด การทํากจิกรรมร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั 
เช่น รดน้ําต้นไม้ กวาดบ้าน ถูบ้าน การหาเวลาว่างทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับครอบครวั การ
สนับสนุนให้บุตรทํางานอดเิรกเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การพาครอบครวัไปสงัสรรค์หรอื
ทอ่งเทีย่วพกัผอ่นต่างจงัหวดัในวนัหยดุ และ เมือ่มเีวลาว่างจะพาบุตรไปเยีย่มญาต ิๆ 

มาตรวดัความคาดหวงัของบุตรที่มตี่อบทบาทของบดิา ประกอบด้วยขอ้คําถามจํานวน  
50 ขอ้ ผูว้จิยัพฒันาขอ้คาํถามในมาตรวดัชุดน้ีขึน้โดยการสรา้งขอ้คาํถามเทยีบเคยีงกบัขอ้คาํถามใน
มาตรวดัการปฏบิตัติามบทบาทความเป็นบดิาตามการรบัรูข้องบุตรโดยอาศยัแนวคดิบทบาทสาํคญั
ของบดิาของเอเวอรซ์อล (Anderson. 1982: 151 citing Eversall 1974; อา้งองิจาก ปาณิสรา  
โสพจน์. 2549)  ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการเลีย้งดู ดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้ง
ครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการ มาตรวดันี้มลีกัษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด คะแนนสงู
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หมายถึงบุคคลคาดหวงัว่าผู้เป็นบดิาควรจะปฏิบตัิตามบทบาทดงักล่าวมาก คะแนนตํ่าหมายถึง
บุคคลคาดหวงัวา่ผูเ้ป็นบดิาควรจะปฏบิตัติามบทบาทดงักลา่วน้อย 

(2) การอบรมเลี้ยงด ู คอื รปูแบบการอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาหรอืผูดู้แลปฏบิตัติ่อบุตร
ใน  3 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

-  การอบรมเลี้ยงดแูบบรกัสนับสนุน หมายถงึ รปูแบบการอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิา
มารดา หรอืผูด้แูลปฏบิตัติ่อบุตรในลกัษณะของการแสดงความรกัใคร่ เอาใจใส่ต่อลกูอยา่งเปิดเผย 
สนใจทุกขส์ุขของบุตร ใกลช้ดิบุตร ยอมใหบุ้ตรมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั ใหค้วาม
สนิทสนม สนบัสนุนช่วยเหลอื และมคีวามเขา้ใจความรูส้กึของบุตรเป็นอยา่งดใีนปรมิาณต่าง ๆ  

-  การอบรมเลี้ยงดแูบบใช้เหตผุล หมายถงึรปูแบบการอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดา 
หรอืผูด้แูลปฏบิตัติ่อบุตรในลกัษณะของการกระทาํและแจกแจงเหตุผลต่าง ๆ แก่บุคคลในขณะทีม่ี
การสง่เสรมิหรอืขดัขวางการกระทาํของบุตรในสิง่ต่าง ๆ   

-  การอบรมเลี้ยงดแูบบควบคมุ หมายถงึรูปแบบการอบรมเลีย้งดูทีบ่ดิามารดา 
หรอืผูด้แูลปฏบิตัติ่อบุตรในลกัษณะของการออกคาํสัง่ใหบุ้ตรทาํตามแลว้บดิามารดา คอยตรวจตรา
วา่ทาํตามทีต่นตอ้งการหรอืไม ่ถา้ไมท่าํตามกจ็ะลงโทษ หรอื การปล่อยใหเ้ดก็ตดัสนิใจเองว่าควรทาํ
หรอืไม ่และเปิดโอกาสใหบุ้คคลเป็นตวัของตวัเองโดยไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบับุตรมากนกั  

มาตรวดัการอบรมเลีย้งดู ผูว้จิยัใชม้าตรวดัรูปแบบการอบรมเลีย้งดู 3 รูปแบบคอื
แบบรกัสนับสนุน แบบใชเ้หตุผลและแบบควบคุม โดยผูว้จิยัปรบัปรุงมาจากมาตรวดัของสณัหห์ทยั        
วทิยารงัสพีงษ์ (2550) มลีกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ (rating scale) 6 ระดบัตัง้แต่จรงิทีสุ่ด – ถงึ
ไม่จรงิเลย โดยแบ่งการอบรมเลีย้งดูเป็น 3 รูปแบบคอืแบบรกัสนับสนุน แบบใชเ้หตุผลและแบบ
ควบคุม รปูแบบละ 5 ขอ้ ผูว้จิยัใชค้า่มธัยฐานเป็นเกณฑใ์นการแบง่ระดบัของการอบรมเลีย้งดแูต่ละ
รูปแบบ คอื แบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อย ผูท้ีไ่ด้
คะแนนรวมจากมาตรวดัการอบรมเลีย้งดแูต่ละรปูแบบสงูกว่าคา่มธัยฐานคอืผูท้ ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดแูบบรกัสนบัสนุนมาก แบบใชเ้หตุผลมาก และแบบควบคุมมาก ผูท้ีไ่ดค้ะแนนรวมจากมาตรวดัการ
อบรมเลีย้งดแูต่ละรปูแบบตํ่ากว่าคา่มธัยฐานคอืผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนน้อย แบบ
ใชเ้หตุผลน้อย และแบบควบคุมน้อย         

(3) แหล่งของการอบรมเลี้ยงดู หมายถงึ ผูอ้บรมเลี้ยงดูเดก็เป็นหลกั ซึ่งอาจจะเป็น
บุคคลใดในครอบครวักไ็ด ้ซึ่งการศกึษาครัง้น้ีจะแบ่งแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ บดิาและมารดารว่มกนัเลีย้งดแูละบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

                 ตวัแปรอสิระ                                                      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
                                        
                    
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สมมติฐานการวิจยั  
1. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุนมาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั                                 
2. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้

เหตุผลมาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั  
3. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม  

มาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั  
4. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่

ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
5. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุนมาก – น้อย และไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมี
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

 
รปูแบบการอบรมเลี้ยงด ู
- แบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย 
- แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย 
- แบบควบคมุมาก-น้อย 
 

 
 
 
ความคาดหวงัในบทบาทของบิดา 

- ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั 
- ดา้นสนัทนาการ 
- ดา้นการเลีย้งด ู
- ดา้นการแกป้ญัหา 
- ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 

 
แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู

- บดิาและมารดารว่มกนัเลีย้งด ู
- บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู
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6. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้
เหตุผลมาก –น้อยและไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
              7. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม  
มาก – น้อยและไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดท้บทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยผูว้จิยันําเสนอการ

ทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งตามหวัขอ้ดงัน้ี 
1. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความคาดหวงั 

1.1 ความหมายของความคาดหวงั 
1.2 ลกัษณะและประเภทของความคาดหวงั 
1.2 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคาดหวงั 

2. แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาท 
2.1 ความหมายของบทบาท 
2.2 องคป์ระกอบของบทบาท 
2.3 ความสาํคญัของบทบาท 

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของบดิา 
3.1 ความหมายของบทบาทของบดิา 
3.2 ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาทของบดิา 
3.3 ความสาํคญัของบทบาทของบดิา 
3.4 มติขิองบทบาทของบดิา 
3.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของบดิา 

4. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดบุูตร 
4.1 ความหมายของการอบรมเลีย้งดบุูตร 
4.2 ความสาํคญัของการอบรมเลีย้งดบุูตร 
4.3 รปูแบบของการอบรมเลีย้งดบูตุร 
4.4 แหล่งของการอบรมเลีย้งดบุูตร 
4.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมเลีย้งด ู

 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคาดหวงั 
             1.1 ความหมายของความคาดหวงั 
           ความคาดหวงัมคีวามหมายใกล้เคยีงกบัหลายคํา เช่น คําว่า ความมุ่งหมาย จุดมุ่งหมาย 
ความหวงั ความต้องการ ความปรารถนา ความใฝ่ฝนั  ในบางครัง้เราใช้คําเหล่าน้ีในความหมาย
เดียวกนัหรือใกล้เคยีง (สกณัฑ์ วิแก้วมรกต.2548:46) ซึ่งนักวิชาการต่างๆได้ให้ความหมายของ
ความคาดหวงัขอนําเสนอไวโ้ดยสงัเขปดงัน้ี 
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    พจนานุกรมออกฟอรด์ (Oxford University dictionary.1989: 281) ไดใ้หค้วามหมายของ
การคาดหวงัไวว้่าเป็นสภาวะทางจติ เป็นความรูส้กึนึกคดิหรอืเป็นความคดิเหน็อยา่งมวีจิารณญาณ
ของบุคคลที่คาดคะเน หรอืคาดการณ์ล่วงหน้าต่อบางสิง่บางอย่างว่าควรจะม ีควรจะเป็นหรอืควร 
จะเกดิ  

    ฟงัคแ์ละแวกเนลล ์(Funk; & Wagnalls.1963; 239: อา้งองิจาก วลิาวลัย ์ 
พตุต.ิ 2552: 11) ไดก้ลา่ววา่ ความคาดหวงัต่อการกระทาํหรอืสถานการณ์วา่เป็นความเชื่อทีม่ตี่อสิง่
ใดสิง่หน่ึงว่าน่าจะม ีน่าจะเป็นอยา่งทีค่ดิไว ้

    รดิเดอร ์(Reeder.1971; 157: อา้งองิจาก วลิาวลัย ์พุตต.ิ 2552: 11) ไดใ้หค้วามหมาย
ของความคาดหวงัไว้ว่า เป็นท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัตัว โดย
คาดหวงัหรอืตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤตปิฏบิตัทิีส่ ิง่ตนตอ้งการ 

    กอร์ดอน อลัพอรท์(Gordon Allport.1937: 186) กล่าวถงึความคาดหวงัเอาไวว้่าเป็น
ความคาดหวงัของบุคคลอื่นทีต่อ้งการใหบุ้คคลนัน้ปฏบิตัติามสทิธิ ์หน้าทีท่ีบุ่คคลนัน้ครองตําแหน่งที่
สถาบนั องคก์ร หรอืสงัคมกําหนดไว ้

    ฟิน (นันทนา จนัทรฝ์ ัน้. 2545: 7 อา้งองิจาก Finn. 1962. 390) ไดส้รุปความหมายของ
ความคาดหวงัว่า หมายถงึ  การประเมนิคุณค่าของบุคคลหรอืตนเอง ดา้นจติสํานึกหรอืจติใตส้ํานึก 
และใชค้วามคาดหวงันัน้มาเป็นแนวทางในการกาํหนดพฤตกิรรมทีจ่ะมตี่อบุคคลทีต่นคาดหวงัหรอืต่อ
ตนเองในลกัษณะทีต่นคดิวา่ถูกตอ้ง 

    ชษินุกร  พรภานุวชิญ์ (2540: 6) อธบิายว่า ความคาดหวงั หมายถงึ ความรูส้กึ ความ
คดิเหน็ การรบัรู้ การตีความ หรอืการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆทีย่งัไม่เกดิขึ้นของบุคคลอื่นที่
คาดหวงัในบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัตน โดยความคาดวงัหรอืตอ้งการใหบุ้คคลนัน้ประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ที่
ตนเองตอ้งการหรอืคาดหวงัเอาไว ้

   สุขเกษม  ธรรมประกอบ (2536: 10) ไดอ้า้งองิพจนานุกรมของเวบเสตอร ์(Webster’s  
New World dictionary.1976: 172) ว่าไดใ้หค้วามหมายของความคาดหวงัว่าคอื สิง่ทีค่ดิเอาไว้
ลว่งหน้า เหตุผลทีค่าดเอาไวบ้างเรือ่ง 

   กญัจนา จนัทรโชต ิ(2545: 13) ใหค้วามหมายของความคาดหวงัว่างมอีงค์ประกอบที่
สาํคญั 3 ประการคอื ประสบการณ์ การกระทํา และอนาคตจงึหมายถงึความคดิเหน็ทีบุ่คคลมุ่งหวงั
หรอืคาดคะเนต่อบุคคลอื่นใหก้ระทาํสิง่ทีต่นปรารถนาใหเ้ป็นไปในอนาคต 

     จากความหมายของความคาดหวงัดงักลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ความคาดหวงัเป็น
ความตอ้งการทางสภาวะทางจติอยา่งหน่ึงของบุคคล ซึง่เป็นความรูส้กึนึกคดิหรอืความคดิเหน็ หรอื
ความตอ้งการเกีย่วกบัวจิารณญาณการคาดคะเน หรอืคาดการณ์ลว่งหน้าถงึสิง่ใดสิง่หน่ึงทีต่อ้งการให้
เป็น ให้มีขึ้น ว่าควรจะมี ควรจะเป็น หรือควรจะเกิดขึ้น ตามความจําเป็นความเหมาะสมต่อ
สถานภาพ หรอืสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซึง่สิง่ทีค่าดหวงัตอ้งการใหม้ ีใหเ้ป็น ใหเ้กดิขึน้ อาจ
เป็นจรงิตามที่คาดหวงัหรอืไม่เป็นจรงิตามที่คาดหวงัก็ได ้ที่เกิดคู่กนัเมื่อมคีวามต้องการก่อใหเ้กดิ
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ความคาดหวงัตามตอ้งการทีไ่ดค้าดหวงัเอาไว ้พรอ้มกนัน้ีปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความคาดหวงัยงัคงมี
ความสมัพนัธก์บัคณุลกัษณะสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลดว้ย 

   
  1.2  ลกัษณะและประเภทของความคาดหวงั 
  เทอรเ์นอร ์(Turner. 1982: 349-351 อา้งองิจาก ธวชัชยั ทองสมิา 2545:18) กล่าวถงึความ

คาดหวงั (Expectation) โดยทัว่ไปวา่มลีกัษณะ 3 ประการ คอื 
1. ความคาดหวงัจาก “บท” (Expectation from the scripts) หมายถงึ ภาวะความเป็นจรงิ

ต่างๆทางสงัคม(social reality) จะสามารถเปรยีบไดเ้ช่นกบัละคร (scripts)ซึง่ประกอบดว้ยตําแหน่ง
ต่างๆทางสงัคมมากมาย โดยมบีรรทดัฐานเป็นตวักาํหนดวา่ บุคคลควรจะมพีฤตกิรรมเช่นใดในสงัคม 
กจิกรรมหรอืการกระทาํต่างๆ ทางสงัคมจะถูกระบบและควบคุมโดยบรรทดัฐานทีแ่ตกต่างกนัไปตาม
สถานการณ์ และเงือ่นไขทีแ่ตกต่างกนัไปแต่ละสงัคม 

2. ความคาดหวงัจากผูร้่วมแสดงอื่นๆ (Expectation from other players) หมายถงึ การที่
สงัคมมบีรรทดัฐานซึง่เปรยีบเสมอืน scripts ทีจ่ะกําหนดบทบาทของบุคคลในความสมัพนัธก์บัสงัคม
ดงักล่าวแลว้ บุคคลในสงัคมจงึตอ้งมกีารสวมบทบาท (role taking) ซึง่กนัและกนัเพื่อทีบุ่คคลจะได้
คาดหวงัพฤตกิรรมของบุคคลอื่นในสงัคมทีแ่สดงออกและสามารถมปีฏสิมัพนัธ(์Interaction) ทีถู่กตอ้ง
ไดต้ามความคาดหวงัของสงัคมและบคุคลอื่นๆ 

3. ความคาดหวงัจาก “ผูช้ม” อื่นๆ (Expectation from the audience) หมายถงึ เป็นความ
คาดหวงัของบุคคลในสงัคมที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ กนั ซึ่งจะต้องคาดหวงัและสวมบทบาทของ
บุคคลอื่นทีเ่ป็นเครื่องนําทางไปสูก่ารปฏสิมัพนัธท์างสงัคมอยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
เป็นความคาดหวงัรว่มกนั 

นอกจกานี้ เฮอร์ล็อค (Hurlock.1974: อ้างอิงจาก นันทนา จันทร์ฝ ัน้ .2545: 9) ได้แบ่ง
ประเภทของความคาดหวงัออกเป็น 3 ประเภท คอื 

1. ความคาดหวงัในทางบวก(positive) กบัทางลบ(negative) ความคาดหวงัชนิดน้ี มุ่งไป
ความสาํเรจ็ ถา้ผลเป็นไปในทางบวกจะพอใจ คดิวา่ตนเองประสบความสาํเรจ็ จงึคดิว่าน่าจะปรบัปรุง
สถานภาพในปจัจุบนัให้ดีขึ้น แต่ถ้าความคาดหวงัเป็นไปในทางลบบุคคลจะมุ่งรกัษาสถานภาพ
ปจัจุบนัเท่านัน้ บุคคลสว่นมากมคีวามคาดหวงัไปในทางบวกเพราะทําใหค้นเกดิความพอใจมากกว่า 
และยงัมคีวามรูส้กึวา่ตวัเองสาํคญัอนัเนื่องมาจากความสาํเรจ็ของตน 

2. ความคาดหวังทันทีทันใด  ( immediate) กับห่างไกล(remote) ความคาดหวังใน
ทนัทีทนัใดส่วนใหญ่เกิดจากความประสงค์ของบุคคลในชัว่ขณะ เกิดจากการประสบความสําเร็จ
หลงัจากการลม้เหลวในอดตีทีผ่่านมาและเกดิจากความกดดนัในสงัคมทีม่ตี่อบุคคลนัน้ ในขณะทีเ่ขา
กําลงัสร้างความคาดหวงั ส่วนความคาดหวงัที่ห่างไกลนัน้มาจากองค์ประกอบเช่นเดยีวกบัความ
คาดหวงัในทนัททีนัใด รวมทัง้ความสนใจ เจตคต ิความกดดนัทางวฒันธรรมและความสาํเรจ็ 
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3. ความคาดหวงัทีเ่ป็นจรงิ (realistic) กบัไมเ่ป็นจรงิ(unrealistic) ความคาดหวงัทีเ่ป็นจรงิ
และพจิารณาจากสมัฤทธผิลในจุดมุง่หมายทีว่างไวส้าํหรบัตนเอง แต่ในบางครัง้ความคาดหวงัอาจไม่
เป็นจรงิเพราะบุคคลมปีรมิาณของความคาดหวงัมากกว่าความสามารถที่เป็นจรงิของตนเองหรอื
บางครัง้อาจเกดิจากจนิตนาการทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จากสือ่สารมวลชน จากความเชื่อทีย่ดึถอืกนั
มาเป็นประเพณี และการปลอ่ยปละละเลยอนัเน่ืองมาจากความไมม่ปีระสบการณ์ 

จะเหน็ไดว้า่ ความคาดหวงัมทีัง้ลกัษณะในทางบวกและทางลบ ทัง้ทีเ่ป็นจรงิและไมเ่ป็นจรงิ 
รวมทัง้ความคาดหวงัในทนัทแีละห่างไกล ถ้าหากว่าความคาดหวงัเกดิความเป็นจรงิขึน้กจ็ะทําให้
บุคคลเกดิความพงึพอใจ และมกีารเคารพตนเอง ในทางตรงขา้มถา้ความคาดวงัไมเ่ป็นจรงิจะนําไปสู่
ความลม้เหลวซึง่จะทาํใหรู้ส้กึผดิ ความละอาย ฯลฯ 

 
    1.3 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความคาดหวงั  

  เฮอรล์อ็ค (Hurlock.1974: อา้งองิจาก นนัทนา  จนัทรฝ์ ัน้. 2545: 10-11) ไดส้รปุเกีย่วกบั
ปจัจยัเกีย่วกบัความคาดหวงัไวด้งัน้ี 

      1. วฒันธรรม (cultural ideals) วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัมมีาตาฐานของความคาดหวงั
ต่อสมาชกิต่างกนั มาตรฐานนัน้ครอบครวัถงึระดบัประสบความสาํเรจ็และทศันคตติ่อความสาํเรจ็เมื่อ
เดก็ย่างเขา้สู่วยัรุ่นจะรบัรูค้วามคาดหวงัของสงัคมที่มตี่อตนเอง และความรบัผดิชอบตนเองที่มตี่อ
สงัคม การตัง้ความคาดหวงัของบุคคลในแต่ละสงัคมจงึแตกต่างกนัออกไป 

      2. ชนิดของครอบครวั (kind of  family) เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่ ัน่คง มแีนวโน้มทีจ่ะมี
ความคาดหวงัในอนาคตสูงกว่าเดก็ที่มาจากครอบครวัที่ไม่ม ัน่คง ครอบครวัที่มกีารโยกยา้ยบ่อยๆ
เดก็อาจคาดหวงัไมไ่ดว้่าอนาคตเป็นอยา่งไร เดก็ทีไ่มต่อ้งยา้ยถิน่ฐานสามารถวางแผนของตนเองได้
อยา่งชดัเจน คอืมคีวามคาดหวงัทีช่ดัเจนแน่นอน 

      3. ระดบัชัน้ทางสงัคม (ordinal position) ครอบครวัทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิปานกลาง
และฐานะทางเศรษฐกิจดี บิดามารดาจะให้ความหวงั และให้โอกาสแก่บุตรคนแรกมากที่สุด ซึ่ง
ตรงกนัขา้มกบัครอบครวัทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิตํ่า ลกูคนสดุทองจะไดร้บัการส่งเสรมิจากบดิามารดา 
และพี่ๆ มากทีส่ดุ เพือ่ใหส้มาชคินหน่ึงในครอบครวัขยบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมสงูขึน้ 

      4. การอบรมเลี้ยงดู (discipline) เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบอตัตาธปิไตยจะตัง้
ความคาดหวังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ในทางตรงกันข้าม เด็กที่ได้ร ับการเลี้ยงดูแบบ
ประชาธปิไตย จะตัง้ความหวงัสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 

      5. ฐานะในกลุม่ (group status) กลุม่จะมอีทิธพิลต่อเดก็มากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัฐานะ
ของตนในกลุ่มและความคาดหวงัทีก่ลุ่มมตี่อตน ถา้ฐานะของตนในกลุ่มมัน่คงและไม่มคีวามจําเป็นที่
จะต้องสร้างความประทบัใจให้กบัสมาชิกในกลุ่ม ระดบัความคาดหวงัก็จะใกล้เคยีงความเป็นจรงิ 
สําหรบัเดก็ทีไ่ม่มบีทบาทสาํคญัในกลุ่มจะตอ้งการกรเลื่อนขัน้ตนเองเขา้สู่การเป็นผูนํ้าในกลุ่มทําให้
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ความคาดหวงัหลายๆอย่าง ไม่อยู่บนรากฐานความเป็นจรงิ สําหรบับุคคลที่ชอบแยกตวัเอง ความ
คาดหวงัของกลุม่จะมผีลต่อเขาเพยีงเลก็น้อย 

      6. การใชก้ลไกการหลบหนี(use of escape mechanisms) กลไกการหลบหนีมผีลต่อ
การตัง้ความคาดหวงัมากทีส่ดุ คอื การฝนักลางวนั เช่น การฝนัว่าอยากเป็นพระเอก นางเอก กจ็ะตัง้
ความคาดหวงัไวว้า่ จะประสบความสาํเรจ็ และหลกีเลีย่งความลม้เหลว ซึง่เป็นการตัง้ความหวงัทีอ่าจ
ไมอ่ยูบ่นรากฐานความเป็นจรงิ 

      7. การบอกเล่าความคาดหวงั (verbalization of aspirations) ความคาดหวงัทีเ่ล่า
ออกมามกัจะอยู่บนรากฐานของความเป็นจรงิมากกว่าทีเ่กบ็ไวแ้ละคดิหวงัอยู่คนเดยีวอย่างไรกต็าม
ความคาดหวงัทีเ่ดก็บอกกบัเพื่อสนิทจะเป็นความใฝฝ่นัทีไ่ม่ค่อยใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิเท่ากบัที่
บอกกบับดิามารดา คร ูหรอืคนทีไ่มค่อ่ยคุน้เคยกนั เมือ่วยัรุ่นบอกความคาดหวงัของตนเองแก่บุคคล
อื่นจะเป็นการทา้ทายใหพ้สิจูน์ตนเอง โดยพยายามทาํใหไ้ดต้ามทีพ่ดูไว ้เพราะรูว้า่หลายคนสนใจสิง่ที่
ตนพดู และไมต่อ้งการเหน็สายตาทีม่องดว้ยความผดิหวงั 

      8. ความลม้เหลวและความสาํเรจ็ในอดตี(past failures and success) บุคคลทีป่ระสบ
ความสําเรจ็เสมอๆมแีนวโน้มในการตัง้ความคาดหวงัว่าจะได้รบัความสําเรจ็อกีในอนาคต ในทาง
ตรงกนัขา้ม บุคคลที่ผดิหวงัซํ้าๆกนัมกัคดิว่าจะล้มเหลวอกี ความคดิเช่นน้ีจงึมผีลต่อการตัง้ความ
คาดหวงัในอนาคตวา่จะตัง้ใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิหรอืไม ่

      9. เพศ (sex) ทัง้บรรยากาศของบา้นและโรงเรยีนจะสง่เสรมิกระตุน้ใหเ้ดก็ชายตัง้ความ
คาดหวงัมากกว่าเดก็หญงิ บดิามารดาจะคาดหวงัใสตวับุตรชายมากกว่าบทสาว ผูช้ายมกัถูกกระตุน้
ใหม้คีวามคาดหวงัทางกฬีา การงาน และการประกอบอาชพี  แต่เดก็หญงิมคีวามคาดหวงัเกี่ยวกบั
การไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่ม การแต่งงาน เดก็หญงิจงึมแีนวโน้มทีจ่ะตัง้ความคาดหวงัในระยะสัน้
มากกวา่เดก็ชาย 

    10. เชาวป์ญัญา(intelligence) เมื่อเดก็อยู่ในกลุ่มทีม่คี่านิยมความสาํเรจ็สงูจะตัง้ความ
คาดหวงัใหต้นประสบความสําเรจ็เหมอืนเพื่อนๆในกลุ่ม ซึ่งอาจไม่อยู่บนรากฐานของความเป็นจรงิ 
อยา่งไรกต็ามเดก็ทีฉ่ลาดจะตัง้ความคาดหวงัโดยอาศยัความสนใจและความสามารถของตนมากกว่า
ทาํตามจุดมุง่หมายทีก่ลุม่ตัง้ไว ้ในทางกลบักนัเดก็ทีฉ่ลาดน้อยจะตัง้ความหวงัตามคา่นิยมของกลุ่ม 

    11. บุคลิกภาพ(personality) บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการตัง้ความหวงั โดยบุคคลที่มี
ความมัน่ใจในตนเองจะตัง้ความหวงัสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ ในทางตรงกนัขา้ม บุคคลทีไ่มม่คีวาม
มัน่ใจใจตนเอง มกัคน้หาจุดมุ่งหมายโดยไม่คํานึงถงึความสามารถของตน และไม่เคยพอใจถงึแมจ้ะ
มาจุดสงูสดุแลว้กต็าม 

    บุคคลที่มีความวิตกกังวลตํ่ามีแนวโน้มที่จะตัง้ความคาดหวังไว้สูง เน่ืองจากคิดถึง
ความสาํเรจ็มากกว่าความลม้เหลว ซึง่อาจทาํใหต้ัง้ความคาดหวงัไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ สว่น
ผูม้คีวามวติกกงัวลสูงมกัจะตอกยํ้าอยู่กบัความลม้เหลวในอดตี ทําใหม้องอนาคตในแง่ดน้ีอยกว่าที่
ควรจะเป็น 
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     จากการเรียบเรียงเอกสารเกี่ยวกบัความคาดหวงัดงักล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า 
ความคาดหวงัเป็นความตอ้งการทางสภาวะทางจติอยา่งหน่ึงของบุคคล ซึง่เป็นความรูส้กึนึกคดิหรอื
ความคดิเหน็ หรอืความตอ้งการเกีย่วกบัวจิารณญาณการคาดคะเน หรอืคาดการณ์ล่วงหน้าถงึสิง่ใด
สิง่หน่ึงที่ตอ้งการใหเ้ป็น ใหม้ขีึน้ ว่าควรจะม ีควรจะเป็น หรอืควรจะเกดิขึน้ ตามความจําเป็นความ
เหมาะสมต่อสถานภาพ หรอืสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ซึง่สิง่ทีค่าดหวงัตอ้งการใหม้ ีใหเ้ป็น ให้
เกดิขึน้ อาจเป็นจรงิตามทีค่าดหวงัหรอืไม่เป็นจรงิตามทีค่าดหวงักไ็ด ้ทีเ่กดิคู่กนัเมื่อมคีวามตอ้งการ
ก่อให้เกิดความคาดหวงัตามต้องการที่ได้คาดหวงัเอาไว้ พร้อมกันน้ีปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
คาดหวงัยงัคงมคีวามสมัพนัธก์บัคุณลกัษณะสว่นบุคคลของแต่ละบุคคลดว้ย 

    อาจกล่าวได้ว่าความคาดหวังเป็นสิ่งที่บุคคลต้องการที่จะให้มี ให้เกิดกับสิ่งที่ตน
ตัง้เป้าหมายเอาไวซ้ึง่อาจจะเป็นจรงิหรอืไม่กต็าม ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัมคีวามสนศกึษาความคาดหวงั 
ของนิสติชายชัน้ปีที่ 4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่คาดหวงัในบทบาทของบดิา ซึ่งผูว้จิยัจงึได้
ศกึษาคน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทดงัจะกลา่วต่อไปน้ี 

 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบับทบาท 
   2.1 ความหมายของบทบาท 
   คาํว่า บทบาท  (Role) มาจากคาํเตม็ว่าบทบาททางสงัคม (Social Role) มคีวามหมาย

จากคาํว่า “ ตําแหน่ง”  หรอื “ ฐานะ ”  ซึง่เป็นสทิธแิละหน้าทีท่ีบุ่คคลกระทาํ โดยสทิธแิละหน้าที่
เหล่าน้ีจะวนิิจฉยั “ ตําแหน่ง ”  ของแต่ละบุคคลในสงัคม หรอืในแง่ของพฤตกิรรมศาสตร์ บทบาท  
หมายถงึ แบบแผนของพฤตกิรรมของมนุษย ์ ซึง่ดาํรงอยูใ่นสงัคม โดยแบบแผนดงักล่าวจะสบืเน่ือง
และเกี่ยวขอ้งกบับรรทดัฐาน  ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสงัคมอย่างแนบแน่น ฉะนัน้แบบแผน
พฤติกรรมของมนุษย์จงึเกี่ยวเนื่องกบัสทิธิและหน้าที่ตามตําแหน่งทางสงัคมที่สงัคมคาดหวงัและ
กําหนดไวน้ัน่เอง (พงษ์สุดา  รตันมาศมงคล. 2533: 15) การกระทําของบุคคลมกัจะมคีวาม
สอดคล้องกับความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ในสังคม  และมีความเกี่ยวข้องกับบรรทัดฐาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสงัคมที่บุคคลนัน้อยู่ การแสดงบทบาทตามฐานะ บุคคลจะต้องมกีาร
พฒันา โดยอาศยัการเรยีนรูใ้นสถานการณ์แห่งการกระทาํ และวฒันธรรมทีบุ่คคลอาศยัอยู ่ และการ
แสดงบทบาทจะเกดิขึน้กต็่อเมื่อ เป็นการแสดงความเกี่ยวขอ้ง สมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นในสงัคม บทบาทจงึ
เป็นตวักลางระหว่างสงัคมกบับุคคล และการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลกลายมาเป็นแนวทางปฏบิตัิ
ของสงัคม (เพยาว ์ผลภาค. 2539: 34) งามพศิ  สตัยส์งวน (2543:96-97)ไดใ้หค้วามหมายวา่บทบาท 
คอื พฤตกิรรมทีค่าดหวงัสาํหรบัผูอ้ยูใ่นสถานภาพต่างๆ ว่าจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร (role expectation) 
บทบาทที่คาดหวงัโดยกลุ่มคนหรอืสงัคมเพื่อทําให้คู่สมัพนัธ์มกีารกระทําระหว่างกนัทางสงัคมได ้
รวมทัง้สามารถพยากรณ์พฤตกิรรมทีจ่ะเกดิขึน้ได ้เช่น ผูม้ตีําแหน่งเป็นพ่อจะไดร้บัการคาดหวงัจาก
สงัคมใหแ้สดงบทบาท หรอืหน้าทีต่่างๆของพ่อ เช่น เลี้ยงดูลูก ส่งเสยีใหเ้ล่าเรยีน อบรมสัง่สอน ให้
ความรกัความเอน็ดู เป็นตน้ ตําแหน่งอื่นๆ กเ็ช่นเดยีวกนั เช่น คร ูอาจารย ์เสมยีน ภารโรง ต่างกม็ี
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บทบาทที่คาดหวงัจะต้องทําในฐานะที่ครองตําแหน่งต่างๆ เหล่านัน้อยู่  ส่วน สุพตัรา สุภาพ  
(2534: 74) กล่าวถงึบทบาทว่า เป็นการทําตามสทิธแิละหน้าทีข่องผูท้ีอ่ยู่ในตําแหน่งต่าง ๆ คอื 
หน้าทีท่ีเ่ขาตอ้งทาํในฐานะทีค่รองตาํแหน่งนัน้ๆ อยู ่เช่น ตําแหน่งบดิา มารดา บทบาทกค็อืตอ้งเลีย้ง
ลกู ใหก้ารศกึษาอบรม โดยบทบาทนี้มกีารเปลีย่นแปลง และมคีวามแตกต่างกนัไปได ้

     จากความหมายทีบุ่คคลต่าง ๆ ไดใ้หไ้วเ้กีย่วกบัคาํวา่ บทบาท อาจสรปุไดว้า่ บทบาทคอื
สถานะของบุคคลทีม่ ีตามสทิธแิละหน้าทีท่ีพ่งึกระทาํตามบรรทดัฐานและความคาดหวงัของสงัคม   
ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงบทบาทและมคีวามแตกต่างกนัออกไป 

 
     2.2 องคป์ระกอบของบทบาท 
    อลัพอรท์ (พงษ์สดุา รตันมาศมงคล .2533: 15; อา้งองิจาก Allport. 1967) กล่าววา่        

การแสดงบทบาทขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบทีส่าํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท คือบทบาทที่ส ังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัต ิ       

โดยบทบาทนัน้ สงัคมจะเป็นตวักาํหนดใหเ้ป็นไปตามสถานภาพทีบุ่คคลนัน้ดาํรงอยู ่
2. อตัมโนทศัน์ของบทบาท  คอื การที่บุคคลรบัรูแ้ละคาดหวงัว่าตนเองควรมบีทบาท

อย่างไร ซึ่งบุคคลจะรบัรูไ้ดม้ากน้อยเท่าใดขึน้อยู่กบัเป้าหมายของชวีติ ค่านิยม  และประสบการณ์
ชวีติของบุคคล และอาจจะสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของสงัคมหรอืไมก่ไ็ด ้

3. การยอมรบับทบาท คอื การยอมรบัทีเ่กดิขึน้เมือ่บุคคลพจิารณาแลว้ว่า บทบาทนัน้มี
ความสาํคญัต่อตนเอง  และเกดิความขดัแยง้กบัสงัคมน้อยทีส่ดุ 

4. การปฏบิตัติามบทบาท คอื การปฏบิตัติามบทบาทของบุคคล จะมมีากน้อยเพยีงใด
ขึ้นอยู่กบัความเข้าใจ การรบัรู้และการยอมรบัในบทบาท การแสดงบทบาทของบุคคลต้องอาศยั
ความสามารถพเิศษ ในการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในแต่ละบทบาท  ซึง่ในคน ๆ หน่ึงอาจตอ้งแสดง
บทบาทหลายบทบาทในสถานการณ์ทีต่่างกนั  เช่น บทบาททีอ่ยูใ่นครอบครวั ไดแ้ก่ บทบาทการเป็น
บดิา – สาม ีบทบาทการเป็นมารดา – ภรรยา และเมื่ออยูใ่นสงัคมหรอืทีท่าํงาน อาจมบีทบาทเป็น
ประธานบริษัท  หรือประชาสมัพนัธ์ ดงันัน้ถ้าบุคคลเกิดความไม่เข้าใจและความไม่พงึพอใจใน
บทบาทจะมผีลทําใหก้ารแสดงบทบาทนัน้ๆ  ประสบความลม้เหลวได ้ แต่ถา้หากบุคคลใดมคีวาม
เขา้ใจและสามารถพฒันาการรบัรู้บทบาทได้เป็นอย่างดี  จะไม่ทําให้เกิดความยากลําบากในการ
เปลีย่นแปลงบทบาทต่าง ๆ และจะการประสบสาํเรจ็ในชวีติ  

 
   2.3 ความสาํคญัของบทบาท 

                 เมื่อคนเราตดิต่อสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นมากขึน้ ย่อมจะตอ้งแสดงบทบาทหลายบทบาท มาก
ขึน้ตามคูบ่ท หรอืตามสถานภาพจนเกดิความสมัพนัธอ์ื่นๆ และบางครัง้บทบาท ทีเ่กดิขึน้อาจเกดิการ
ขดัแยง้กนัได ้ เมื่อบุคคลไดด้ํารงตําแหน่งในสงัคม ย่อมจะตอ้งแสดงบทบาทตามตําแหน่งนัน้ๆ ใน
ตําแหน่งเดยีวกนั โดยผูด้ํารงตําแหน่งแต่ละคนอาจมบีทบาทต่างกนัไป เพราะต่างคนต่างม ีนิสยั 
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ความคดิความสามารถ  การอบรม กําลงัใจ มลูเหตุจูงใจ ความพอใจในสทิธหิน้าที ่ สภาพของจติใจ
และรา่งกายทีไ่มเ่หมอืนกนั ฉะนัน้บทบาทจงึเป็นเพยีงรปูการณ์ (aspect) ทางพฤตกิรรมของตําแหน่ง 
(ณรงค ์เสง็ประชา. 2541: 136) 

บทบาทเป็นสิง่ทีส่าํคญั โดยจะเหน็ไดจ้ากที ่สพุศิวง ธรรมพนัทา ไดพ้ดูถงึ
ความสาํคญัของบทบาทไวด้งัน้ี(สพุศิวง ธรรมพนัทา.2540:66)  

1. บทบาทเป็นหน้าที ่หรอืการแสดงออกของบุคคลตามความคดิและความคาดหวงั
เมื่ออยู่ใตส้ถานการณ์ทางสงัคม โดยยดึถอืฐานะและหน้าทีท่างสงัคมทีก่ําหนดไวใ้นบรรทดัฐานเป็น
มลูฐานความถกูตอ้ง และความสมควรของบทบาทนัน้ บุคคลจงึตดัสนิใจแสดงบทบาทต่างๆไดง้า่ยขึน้ 
เมื่อตอ้งเกีย่วขอ้งสมาคมกบับุคคลอื่น ตวัอยา่งเช่น สงัคมกําหนดบทบาทของสามแีละภรรยาว่าตอ้ง
รกัใคร ่ใสใ่จดแูลกนัและกนั และใหค้รองชวีติคูส่ขุสมบรูณ์ยาวนาน 

2. เมื่อบุคคลปฏิบตัิตามบทบาททางสงัคมดงัที่ระบุไว้ในบรรทดัฐาน ระบุ
ความสมัพนัธ์ต่อกนัในสงัคมจะเป็นแนวทางเดยีวกนั ซึง่เกดิความเป็นระเบยีบและความสงบภายใน
สงัคม บุคคลที่ฝ่าฝืนไม่กระทําดงักล่าวจะไดร้บัการลงโทษจากสงัคมตามบทบาทนัน้ๆ การทําตาม
บทบาทที่คาดหวงัย่อมได้รบัการยอมรบัและการส่งเสรมิจากสงัคม บุคคลจงึสามารถอยู่ร่วมกนัได้
ดว้ยด ีตวัอยา่งสามภีรรยาทีน่อกใจกนัยอ่มไดร้บัการตฉิินนินทา ทัง้มชีวีติคูท่ีป่ราศจากความสขุสงบ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา บทบาท เ น่ืองจาก บทบาทเป็นสิ่งที่จําเป็นและมี
ความสําคญัในสงัคมมนุษย์ มนุษย์จะถูกกําหนดบทบาทไปตามที่สงัคมต้องการ ถ้าใครแสดงได้
ถูกต้องด ีสงัคมก็จะยอมรบัและจะดํารงชวีติในสงัคมไดด้ ีแต่ถ้าแสดงไม่ได้หรอือยากแสดงตามใจ
ตนเองนัน้ สงัคมกจ็ะไม่ยอมรบัผูน้ัน้ บทบาทมนุษยจ์งึเป็นสิง่จําเป็นและสาํคญั มนุษยเ์ราตอ้งเรยีนรู้
ว่าเรามบีทบาทอย่างไร แสดงอย่างไรจงึจะถูกต้องนับตัง้แต่เราเริม่รูจ้กัตวัตนของเรา และบทบาท
นัน้ๆ กจ็ะมกีารเปลีย่นแปลงอยูเ่ร ือ่ยๆ จนกว่าจะตาย บทบาทของเราจงึหมดสิน้ลงหรอืจบลง ไมต่อ้ง
แสดงอกีต่อไป(เทยีนทพิย ์ไชยฉตัรเชาวกุล. 2543: 15; อา้งองิจาก พติร ทองชัน้. 2522) 

สําหรบัการอบรมเลี้ยงดูเดก็ บทบาทที่มคีวามสําคญัต่อพฒันาการและบุคลกิภาพ
นัน้ ย่อมต้องมาจากทัง้บทบาทของบิดาและมารดา ซึ่งในการศึกษาครัง้น้ี ผู้วิจยัมุ่งศึกษาเฉพาะ
บทบาทของบดิาเน่ืองจากเป็นบทบาททีม่คีวามสาํคญัในครอบครวั และในสภาพสงัคมครอบครวัไทย
ในปจัจุบนั  อาจจะมผีลทาํใหพ้อ่ขาดทกัษะในการเลีย้งดูลกูและการสอนทกัษะต่างๆ ในการดาํรงชพี
ใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวัลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลต่อสมาชกิในครอบครวัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ 
และส่งผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในทศันะของลูก ผูว้จิยัจงึไดค้น้ควา้เอกสาร แนวคดิ 
และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของบดิา ดงัน้ี    
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3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทของบิดา 
   3.1 ความหมายของบทบาทของบิดา 
 สงัคมได้คาดหวงัต่อบทบาท บดิาในอุดมคตขิองสงัคมไทยว่า เป็นคนด ีมคีุณธรรม

จรยิธรรม เป็นเสาหลกัของครอบครวั  มเีวลาใหก้บัครอบครวั รูจ้กัช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระของภรรยา 
เป็นทีป่รกึษา เอาใจใสลู่ก ไม่เจา้ชู ้ไม่สบูบุหรี ่ไมก่นิเหลา้ ไม่เล่นการพนนั และไมท่ะเลาะกบัแมต่่อ
หน้าลูกๆ ไม่เป็นคนโมโหร้าย รู้จกัให้อภยั รู้จกัผ่อนปรน (นพดล กรรณิกาและฐาณิชชา   
ลิม้พานิช.2554.Online ) สาเหตุทีส่งัคมค่อนขา้งคาดหวงัต่อบทบาทของบดิามาก เน่ืองจาก บดิาใน
แนวความคดิทัว่ไปคอื บุคคลทีเ่ป็นทุกสิง่ทุกอย่าง เป็นทีเ่คารพ เป็นทัง้ผูอุ้ปการะ รวมถงึคําทีก่ล่าว
ไดว้่า "พ่อคอืผูใ้ห"้ ใหแ้บบอย่าง บางคนกบ็อกว่าพ่อเป็นผูอุ้ปถมัภ ์แต่พ่อจะเป็นมากกว่านัน้ พ่อจะ
คอยสัง่สอนเราตัง้แต่เดก็ ๆ บางทเีราอาจจะไมรู่ค้วามหมายทีท่่านสัง่สอนเรา แต่พอเราโตขึน้เราจะรู้
ไดว้่าสิง่ทีท่่านสอนเรามาเราควรทีจ่ะปฏบิตัอิย่างยิง่ และเรากค็วรทําตาม คําว่า"พ่อ" อาจจะเปรยีบ
เหมอืนกบัเรอืทีนํ่าพาครอบครวัฟนัฝา่มรสุมใหต้ลอดรอดฝ ัง่ พ่อคอื ผูนํ้าเป็นแบบอย่างเป็นทุกอยา่ง 
ในทางจติวทิยาสงัคม พ่อจะมคีวามหมายของบุคคลในการก่อสร้างครอบครวัขึ้นและก่อสร้างให้มี
ความสขุไดทุ้กคนทัง้พอ่แมแ่ละตวัลกู (พนม เกตุมาน.2553: Online)  

  ในประเทศไทย ไดม้กีารศกึษาของ พาณี บุตรนิพนัธ ์ (2540) ทีไ่ดนิ้ยามบทบาทการเป็น
บดิาว่า หมายถงึ แบบแผนพฤตกิรรมหรอืหน้าทีข่องบดิาทีพ่งึกระทาํ ซึง่ประกอบดว้ยบทบาท 5 ดา้น 
ดงัน้ี คอื ดา้นการเลีย้งด ู การแกป้ญัหา การหาเลีย้งครอบครวั การเป็นตวัแบบทางสงัคมและดา้น
สนัทนาการ เหน็ไดว้่าบดิาเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในครอบครวัในหลายๆดา้นและหากบดิารบัรูแ้ละ
ปฏิบตัติามบทบาทของตนก็จะสามารถนําครอบครวัไปสู่ความสุขได้ และเป็นรากฐานที่ดตี่อสงัคม
ต่อไป 

 
              3.2  ความสาํคญัของบทบาทของบิดา 

  บทบาทของบดิามคีวามสําคญัยิง่ต่อการอบรมเลีย้งดูเดก็ ดงัทีน่ักคดิหลายท่านไดก้ล่าว
ไว ้คอื  บดิาเป็นบุคคลสาํคญัทีก่ระตุ้นใหเ้กดิพฒันาการทีส่ําคญัมาก 2 ประการของชวีติมนุษย ์คอื  
ประการทีห่น่ึง การมบีดิาอยู่ดว้ยก่อใหเ้กดิพฒันาการทางศลีธรรม ประการทีส่อง การปฏสิมัพนัธ์กนั
ระหว่างบดิา มารดา ลูก  ทําให้เกดิเอกลกัษณ์ทางเพศที่ถูกต้อง(เทยีนทพิย์ ไชยฉัตรเชาวกุล  
2543: 19; อา้งองิจาก นพมาศ ธรีเวคนิ. 2534: 14) โดยมบีทบาททางจติใจ การพฒันาบุคลกิภาพ
ของลกูชาย-หญงิ บทบาทของบดิาจะเพิม่ความสาํคญัมากขึน้เมือ่ลกูเตบิโตแต่ละระยะ และขัน้ถงึขดี
สงูสุด เมื่อเดก็อยู่ในระยะเริม่เขา้วยัรุ่น (เทยีนทพิย ์ ไชยฉตัรเชาวกุล.2543:20;อา้งองิจาก ทวรีศัม ์ 
ธนาคม และคณะ 2512: 106-107 ) 

    ศรเีรอืน  แกว้กงัวาล (พริยิาภรณ์ ประเทอืงเศรษฐ.์ 2544: 35; อา้งองิจาก ศรเีรอืน  
แกว้กงัวาล. 530) ไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลู โดยสามารถสรุปบทบาทสาํคญัของบดิา ไวด้งัน้ี 
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1.  ดแูลบุตร  ภรรยา ใหไ้ดร้บัความรกัความอบอุ่น เป็นสิง่ทีบ่ดิาจะใหไ้ด ้ครอบครวัที่
ขาดบดิาจะรูส้กึวา้เหว ่ ไมม่ัน่คง ทาํใหบุ้ตรมปีมดอ้ย 

2.  เป็นกําลงัทางเศรษฐกจิของครอบครวั หากขาดบดิาแลว้ มารดาและบุตรจะตอ้ง
ทาํงานหนกัมากขึน้ การทีม่บีดิาอยูด่ว้ย ทาํใหค้รอบครวัมฐีานะมัน่คงกวา่ 

3.  ดแูลบุตรใหไ้ดร้บัการศกึษาสงูๆ บดิาเป็นผูช้ีแ้นะแนวทางการศกึษาได ้
4.  การเป็นผูนํ้าของครอบครวั ถา้ขาดบดิาแลว้ จะขาดผูนํ้าของบุตร และครอบครวัขาด

คนทีร่บัผดิชอบต่อครอบครวั ขาดขวญัและกาํลงัใจ ขาดการวางแผนการอนาคตของครอบครวั 
     โดย ทวรีศัม ์ธนาคม และคณะ (มาสนีิ ไพบลูย ์2538:9; อา้งองิจาก ทวรีศัม ์ธนาคม และ

คณะ 2524.)ไดท้าํการศกึษาเพิม่เตมิ และขยายความเกีย่วกบัความสาํคญัของบทบาทบดิา โดยกลา่ว
วา่ นกัจติวทิยาไดเ้หน็ความสาํคญัของบดิาทีจ่าํเป็นไวส้าํหรบับุตร ดงัน้ี 

1. บุตรจะไดเ้หน็แบบอยา่งของบดิา เพือ่จะไดเ้หน็ถงึบทบาทสาม ีและบทบาทของ
บดิาว่าเป็นอยา่งไร ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

2. บุตรชายไดท้ราบวา่ เมือ่โตขึน้จะปฏบิตัตินอยา่งไร โดยการเลยีนแบบบดิาซึง่เป็น
บุคคลทีเ่ขานบัถอื 

3. บุตรหญงิจะไดรู้จ้กับทบาทของเพศชาย และหดัปรบัตวัใหเ้ขา้กบับทบาทนัน้ได ้
4. บดิาจะชว่ยปลกูฝงัความเขม้แขง็และอดทนใหแ้ก่บุตร 
5. บดิาไดใ้กลช้ดิสนิทสนมกบับุตรชาย จะทาํใหบุ้ตรไม่กลวับดิา สามารถพดูคยุกบั

บดิาไดอ้ยา่งเปิดเผย กลา้ทีจ่ะขอคาํแนะนําหรอืคาํปรกึษาจากบดิา 
6. ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุตรชายกบับดิา จะช่วยใหบุ้ตรไดเ้รยีนรูว้ธิผีกูมติรไมตรี

กบัชายอื่นในสงัคมได ้
7. การทีบุ่ตรไดร้บัความเขม้แขง็ ลกัษณะความเป็นหวัหน้าครอบครวั และการเป็น

ผูนํ้าในเรือ่งตา่งๆ จะทาํใหบุ้ตรเกดิความศรทัธา และอยากเลยีนแบบ 
 

 3.3  มิติของบทบาทของบิดา       
                บทบาทของบดิานบัว่ามคีวามสาํคญัและประกอบดว้ยบทบาทหลายดา้นซึง่ เอเวอรโ์ซล 
(อจัฉรา  สขุารมณ์. 2544: 36 citing Eversoll.1974) ไดส้รุป บทบาทบดิาได ้5 ดา้น มรีายละเอยีด 
ดงัน้ี 

  3.3.1 บทบาทดา้นการเลีย้งด ู
    บดิามบีทบาทในการดแูลบุตรใหไ้ดร้บัการศกึษาสงูๆและชีแ้นวทางการศกึษาแก่บุตรได ้

มบีทบาทสาํคญัในการดแูลบุตรภรรยาใหไ้ดร้บัความรกัความอบอุน่ เป็นสิง่ทีบ่ดิาจะใหไ้ด ้ครอบครวั
ทีข่าดบดิาจะรูส้กึวา้เหว ่ ไมม่ัน่คง ทาํใหบุ้ตรมปีมดอ้ย (พริยิาภรณ์ ประเทอืงเศรษฐ.์ 2544: 45;
อา้งองิจาก ศรเีรอืน แกว้กงัวาน. 2530) 
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     ดังนั ้น การเลี้ยงดูบุตรนับได้ว่าเป็นบทบาทที่สําค ัญของบิดาในปจัจุบัน ทัง้ น้ี
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงลกัษณะครอบครวั คู่สมรสจําเป็นต้องแยกครอบครวัมาอยู่ตามลําพงั 
การเลีย้งดบุูตรจงึเป็นลกัษณะทีต่อ้งช่วยเหลอืกนัระหว่างบดิาและมารดา  ไม่ใช่หน้าทีเ่ฉพาะของคน
ใดคนหน่ึง อกีทัง้สภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัทาํใหม้ารดาตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น บทบาทของ
มารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างเดยีวย่อมลดลงไป ทําใหเ้กดิบทบาทใหม่ของบดิาคอื การช่วยอบรม
เลี้ยงดูบุตรมากขึ้น บดิาควรจะตระหนักถึงบทบาทของความเป็นบิดาในการอบรมบุตรวยัรุ่นให้
ประพฤตตินเป็นคนด ีสงัคมยอมรบั ใหม้กีารเลอืกอาชพี เลอืกในการศกึษาเล่าเรยีน ดงันัน้บดิาจงึ
ตอ้งดูแลดา้นร่างกายดว้ยการดูแลใหบุ้ตรรูจ้กัเลอืกอาหารที่ถูกตอ้ง เหมาะสม ดูแลสุขภาพร่างกาย
ขณะปกติและขณะเจบ็ป่วยให้มกีารพกัผ่อนเพยีงพอรู้จกัป้องกนัอนัตรายและการตดิโรคและไดร้บั
การรักษาอย่างฉับพลันและเหมาะสม ส่วนในด้านจิตใจคือการรบัฟงัความคิดเห็น  ของบุตร   
การยอมรบัสภาพอารมณ์และจติใจของบุตร  สนใจพฤตกิรรมต่างๆ ของบุตร เป็นที่พึ่งทางใจของ
บุตรได ้(พงษ์สดุา  รตันมาศมงคล. 2533: 31; อา้งองิมาจาก Anderson. 1982: 14-15)    

      3.3.2 บทบาทดา้นการเป็นตวัแบบทางสงัคม 
      หน้าที่ของบดิาคอืการเป็น ผูส้อนบุตรเกี่ยวกบับรรทดัฐานทางกฎหมาย กฎระเบยีบ

ต่างๆ และการลงโทษเมือ่บุตรกระทาํความผดิ ซึง่เป็นบรรทดัฐานทีพ่จิารณาโดยกําหนดวตัถุประสงค์
ไปยังการกระทําต่อบุคคลโดยทัว่ไปมากกว่าเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพื่อน  
(พงษ์สุดา  รตันมาศมงคล.2533: 28; อา้งองิจาก Hoffman.1981) สาเหตุทีบ่ดิามคีวามสาํคญัเพราะ
เป็นตวัแบบทีน่่าศรทัธาของบุตร ลกัษณะบุคลกิภาพสว่นใหญ่ไม่ไดถ้่ายทอดทางยนีไปจากบดิาและ
มารดาโดยตรง แต่เกิดจากการเรยีนรู้และสิง่แวดล้อมและการเรยีนรู้ที่จะหล่อหลอมพฤติกรรมให้
เหมอืนพฤติกรรมของบุคคลอื่น ก็คอืการเลียนแบบจากตวัแบบ และบุคคลแรกที่จะเป็นตวัแบบ
สาํหรบับุตร  กค็อื บดิา มารดา    

       การที่บดิาส ัง่สอนกฎระเบยีบต่างๆ ของสงัคมก็เพื่อใหบุ้ตรรูจ้กัค่านิยม บรรทดัฐาน 
และวฒันธรรมทาํใหส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มในสงัคมได ้หากบดิาเคร่งครดัไมช่อบสงัคม จะ
ทําใหบุ้ตรเป็นคนหุนหนัและไม่ชอบสงัคมเช่นกนั ส่วนบดิาทีใ่หค้วามอบอุ่นแก่บุตรจะทําใหบุ้ตรเขา้
กบัคนอื่นไดง้า่ยและมทีศันคตทิีด่ตี่อผูอ้ื่น ดงันัน้บดิาจงึมบีทบาทสาํคญัการพฒันาความรูส้กึของบุตร
ต่อสังคม เพื่อให้มีพฤติกรรมที่อยู่ในมาตรฐานของสงัคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ ใน
กฎระเบียบต่างๆสําหรบับุตร การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและเป็นแบบอย่างทางด้าน
ระเบยีบวนิยั (พงษ์สุดา รตันมาศมงคล. 2533: 29; อา้งองิจาก Anderson. 1982 )และบทบาทของ
บดิาในการเป็นตวัแบบ โรบสิคอนและสกอ็ต (Robischon; & Scott.1969: 55 ) กล่าวว่า บดิามี
บทบาทในการเป็นแบบอยา่งทางสงัคม และอาชพีการงานของบุตรบดิาจะมอีทิธพิลเกีย่วกบัการเป็น
ตวัแบบทางดา้นบทบาทต่อบุตรชายมากกวา่บุตร 
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        3.3.3 บทบาทดา้นการแกป้ญัหา 
        บดิาเป็นบุคคลภายในครอบครวัซึ่งอยู่ตําแหน่งเป็นผูแ้กป้ญัหาต่างๆ ของครอบครวั          

(พงษ์สุดา รตันมาศมงคล. 2533:26; อา้งองิมาจาก Benson.1985) ไดแ้ก่ การแกป้ญัหาเกีย่วกบัการ
อบรมเลี้ยงดู การช่วยบุตรในการแกป้ญัหาต่างๆ การแกป้ญัหาเมื่อเกดิความขดัแยง้ระหว่างสมาชกิ
ในครอบครวั โดยปกตแิลว้บดิาค่อนขา้งห่างเหนิจากครอบครวั เน่ืองจากหน้าทีก่ารงาน แต่เมื่อเวลา
วา่งจากการทาํงาน เช่น ในตอนเยน็หรอืวนัหยุดสุดสปัดาห ์ บดิาจะเขา้มามสีว่นร่วมในการแกป้ญัหา 
ต่างๆ ภายในครอบครวั การวางแผนต่าง ๆ บดิามกัมอีํานาจในการตดัสนิมากกว่ามารดา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างครอบครวักบัชุมชนภายนอก(Robischon; & Scott.1965: 55) 
บดิาจงึถอืวา่มบีทบาทสาํคญัในการชว่ยแกไ้ขและไกลเ่กลีย่ปญัหาในครอบครวั 

        3.3.4 บทบาทดา้นการหาเลีย้งครอบครวั 
        บิดาเป็นบุคคลที่สําค ัญที่สุดและ เป็นบุคคลแรกที่จะช่วยเหลือครอบครัวทาง

เศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่แล้วบิดาจะเป็นกําลงัสําคญัในการหาเลี้ยงครอบครวั(พงษ์สุดา รตันมาศ 
มงคล.2533: 27; อา้งองิมาจาก Bowlby.1968 and Benson.1985) บดิาเป็นผูส้นองความตอ้งการ
ของมารดาและบุตรในดา้นวตัถุ สิง่ของ และกําลงัทรพัย ์บดิามคีวามคบัขอ้งใจมากเมื่อพบว่า รายได้
ของเขาไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครวัโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุตร(พงษ์สุดา  
รตันมาสมงคล.2533: 27 ; อา้งองิมาจาก Bell.1967:404;citing Winch.1952) ถงึแมว้่าในปจัจุบนัที่
ภาวะสงัคมเศรษฐกจิเปลีย่นแปลงไปโดยทีม่ารดาตอ้งออกไปทาํงานนอกบา้น แต่บทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของบดิาต่อครอบครวัก็มไิด้ลดลง บดิายงัคงมบีทบาทเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครวัเช่นเดมิ 
บดิาเป็นกําลงัทางเศรษฐกจิของครอบครวัหากขาดบดิาแลว้มารดาและบุตรจะต้องทํางานหนักมาก
ขึน้ การทีม่บีดิาอยูด่ว้ยทําใหค้รอบครวัมาฐานะมัน่คงกว่า (พริยิาภรณ์ ประเทอืงเศรษฐ.์ 2544: 35;
อา้งองิจาก ศรเีรอืน  แกว้กงัวาล 2530) 

        3.3.5 บทบาทดา้นสนัทนาการ 
        บดิามบีทบาทมากกว่ามารดาในการจดักจิกรรมใหแ้ก่บุตร เมื่อบดิามเีวลาว่างจาก

หน้าทีก่ารงาน บดิาจะเขา้มามสีว่นร่วมในการเลน่ต่าง ๆ ของบุตร (Robischon; & scott.1969: 55) 
นอกจากนี้บดิาจะเป็นผูช้กันําบุตรใหรู้จ้กัสงัคมภายนอกบา้น พาบุตรไปเทีย่ว (เพยาว์  ผลภาค. 
2539: 43; อา้งองิจาก Park.1981) การจดัโอกาสไปพกัผอ่นหยอ่นใจร่วมกนั เช่น การไปรบัประทาน
อาหารนอกบ้าน การไปทศันาจร การไปพกัแรม การไปชมทศันียภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น 
ชายทะเล ภูเขา น้ําตก สวนสาธารณะ สิง่สําคญัคอื ตอ้งจูงใจใหส้มาชกิมคีวามตอ้งการทีจ่ะพกัผ่อน
ร่วมกนัทาํกจิกรรมทีส่นัทนาการร่วมกนั (นิยม  บุญม.ี 2530: 129) ดงันัน้บทบาทของบดิาในดา้น
สนัทนาการจงึเกีย่วกบัการจดักจิกรรมในยามว่างใหแ้ก่สมาชกิในครอบครวั บดิาควรหาเวลาว่างเพื่อ
พกัผ่อนหย่อนใจกบัครอบครวั จดัสถานทีภ่ายในบา้นเพื่อใหส้มาชกิในครอบครวัไดร้่วมกจิกรรมกนั 
หรอืเพือ่ใหบุ้ตรไดร้่วมกจิกรรมกบัเพือ่น  รกัษาสมรรถภาพร่างกายใหด้อียูเ่สมอเพื่อเขา้ร่วมกจิกรรม
กบับุตร วางแผนให้สมาชกิครอบครวัได้ร่วมกนัสร้างสรรค์ ส่งเสรมิให้บุตรรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็น
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ประโยชน์ สนใจการใช้เวลาว่างของบุตร พร้อมทัง้แนะนําให้บุตรรู้จกัใช้เวลาว่างให้ถูกต้องเพื่อ
สรา้งสรรคต์นเอง (พงษ์สดุา  รตันมาศมงคล. 2533: อา้งองิจาก Anderson. 1982: 21 - 22) 

      จากเอกสารขา้งตน้สรุปไดว้า่ บดิาเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในครอบครวัในหลาย ๆดา้น 
และหากบดิารบัรูแ้ละปฏบิตัติามบทบาทของตนกจ็ะสามารถนําครอบครวัไปสูค่วามสขุได ้อนัจะเป็น
รากฐานทีด่ตีอ่สงัคมในอนาคต 

       ในครอบครวัทีข่าดบดิา บุตรจะมคีวามวติกกงัวลสงู วา้เหว่  และขาดกําลงัใจเมือ่บุตร
เริม่เขา้สู่วยัรุ่นบุตรจะพบปญัหารอบดา้นทัง้ความแปลกใหม่ของการเจรญิเตบิโต และเปลี่ยนแปลง
ทางกาย และความแปลกใหม่ของประสบการณ์รอบตวั ขอ้สงสยัหลายอย่างทีม่ารดาไม่สามารถให้
ความกระจ่างบุตรไดด้เีทา่บดิา เมือ่ลกูตอ้งถูกแยกหา่งจากบดิาอนัเป็นทีพ่ ึง่ทางจติใจ จงึไมม่ใีครช่วย
ชี้แนะและตอบขอ้ขอ้งใจใหก้บับุตรได้ จะเหน็ได้ว่าความเอาใจใส่จากพ่อมคีวามสําคญัต่อบุตรมาก 
โดยเฉพาะบุตรชาย นอกจากจะช่วยใหบุ้ตรมสีุขภาพจติทีส่มบรูณ์แลว้ความเอาใจใส่จากบดิายงัช่วย
ใหบุ้ตรมพีฒันาการทางสตปิญัญาทีด่ยีิง่ขึน้ดว้ย (อจัฉรา สขุารมณ์ .2544: 37) 

 
3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทบาทของบิดา 
จากการรวบรวมงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของบดิาซึง่ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษามาเพือ่

ประกอบในงานวจิยัครัง้น้ี   
โดยในประเทศไทย ไดม้ผีูท้าํการศกึษาบทบาทของบดิาในแงม่มุทีห่ลากหลาย ดงัน้ี            
นพดล กรรณิกาและฐาณิชชา  ลิม้พานิช(2554.Online)ทาํการวจิยัเชงิสาํรวจ เรื่อง บทบาท

ของ “พอ่” ในวนัครอบครวั พบว่า ตวัอยา่งทีถู่กศกึษารอ้ยละ 50.2 เป็นชาย รอ้ยละ 49.8 เป็นหญงิ 
ตวัอย่างทีถู่กศกึษารอ้ยละ 40.7 ระบุว่าสนิทกบัแม่มากกว่า ในขณะที่รอ้ยละ 12.1 สนิทกบัพ่อ
มากกวา่ แต่รอ้ยละ 47.2 สนิทกบัทัง้พอ่และแมพ่อๆ กนั  

นอกจากน้ี ส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 67.3 ระบุว่า “พ่อ” ไม่ทราบว่าลกูของตนเองมคีวามน่า
ประทบัใจอะไรบา้ง และส่วนใหญ่หรอืรอ้ยละ 77.1 ระบุว่า พ่อไม่ทราบว่าลูกของตนเองมสีิง่ทีไ่ม่น่า
ประทบัใจ อกีทัง้สิง่ทีต่นเองตอ้งการจะทาํเพือ่ลูกมากทีสุ่ด ถา้หากตวัเองเป็น “พ่อ” พบว่า รอ้ยละ 
46.7 ระบุวา่ใหค้วามเอาใจใส ่ใหค้วามรกัดแูล ใหค้วามอบอุ่นแก่ลกู รองลงมาคอื รอ้ยละ 22.5 ระบุว่า
เลีย้งดอูบรม สัง่สอน ใหค้าํแนะนํา ใหค้วามรูแ้ก่ลกู รอ้ยละ 11.5 ระบุว่า ใหโ้อกาส ใหอ้นาคตทีด่ตี่อ
ลกู รอ้ยละ 9.9 ระบุว่า ไปเทีย่ววนัหยุด มเีวลาใหก้บัลกู รอ้ยละ 5.0 ระบุ เป็นตวัอยา่งทีด่สีาํหรบัลกู 
และรอ้ยละ 4.4 ระบุวา่ ใหค้วามเขา้ใจระหว่างกนั เขา้ใจลกู ตามลาํดบั 

 นอกจากน้ี หากตวัเองเป็น “พ่อ” จะทําอะไรเพื่อภรรยาของตนเองมากทีสุ่ด ผลสาํรวจ
พบว่า สว่นใหญ่หรอืรอ้ยละ 84.9 ระบุว่าจะเป็นสามทีีด่ ีใหค้วามรกัเอาใจใส่ ใหเ้กยีรต ิซื่อสตัย ์รกั
เดยีวใจเดยีว รองลงมาคอื รอ้ยละ 7.6 ระบุวา่เอาใจใสด่แูลไม่ละทิง้ครอบครวั รอ้ยละ 6.9 ระบุว่าเลีย้ง
ดูใหค้วามสุขสบาย ช่วยทํางาน ใหเ้งนิ และรอ้ยละ 0.6 ระบุว่าไม่สรา้งปญัหา ไม่ทะเลาะกนั 
ตามลาํดบั 
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ส่วนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัของพ่อเอง (นพดล กรรณิกา.2551.Online) มกีารวจิยัเชงิ
สาํรวจความสุข เรื่อง บทบาทของพ่อในครอบครวั พบว่า บทบาททีพ่่อไดป้ฏบิตัติ่อลูกหรอืคนใน
ครอบครวัเป็นประจาํ 5 อนัดบั ไดแ้ก่ 1. การเป็นทีป่รกึษาทีด่ขีองลกูและคนในครอบครวัในทุกเรื่อง 
80.8% 2.พดูคุยและใหก้ําลงัใจลกูและคนในครอบครวัเมื่อเกดิปญัหาขึน้ 80.1% 3.การเคารพต่อการ
ตดัสนิใจ ของคนในครอบครวั 77.3% 4.การเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ลกูและคนในครอบครวั 76.9% และ
5.ความพรอ้มและเป็นผูฟ้งัที่ดขีองลูกและคนในครอบครวั 76.8% โดยในเรื่องการมสี่วนร่วมในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตร พบว่า ช่วยอบรมดูแลเรื่องความประพฤต ิกริยิามารยาท การปฏบิตัตินต่อผูอ้ื่น 
65.8% ,ช่วยเรื่องการเรยีน การสอนการบา้น 24.7 %, เป็นเพือ่นเลน่ ชวนออกกําลงักาย 22.5% ,ให้
คาํปรกึษา คอยแนะนําตกัเตอืน 12.7 % แต่มบีทบาทในการทําตวัเป็นแบบอยา่งทีด่ ีสอนเกีย่วกบั
ศลีธรรมคุณธรรม ความวนิยั ความซื่อสตัย ์เพยีง 3.8%เท่านัน้  

 ซึง่ผลวจิยัน้ี แสดงใหเ้หน็ถงึ บทบาทของพอ่ และการมสีว่นรว่มของพอ่ในการอบรม     
เลีย้งดบุูตร 

 พรรณพมิล หล่อตระกูล และคณะ (2552. Online) ไดศ้กึษาเพื่อเปรยีบเทยีบช่องว่าง
ระหว่างคู่ความสมัพนัธ์ต่างๆ ได้แก่ คู่พ่อ–ลูก  คู่แม่–ลูก และคู่พ่อ-แม่ พบว่าคู่แม่–ลูก เป็นคู่
ความสมัพนัธ์ทีม่ชี่องว่างน้อยและมคีวามใกลช้ดิมากทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัคู่อื่น รองลงมา คอื คู่พ่อ–แม ่
ส่วนคู่พ่อ–ลูก เป็นคู่ความสมัพนัธ์ที่ห่างกนัมากที่สุด จากผลการวจิยัน้ี ทําใหไ้ดเ้หน็ความแตกต่าง
ของช่องว่างของความสมัพนัธใ์นรปูแบบต่าง ๆ นอกจากน้ี ยงัมงีานวจิยัอื่น ๆ ทีศ่กึษาถงึบทบาทของ
บดิาทีม่ผีลต่อการเลีย้งดเูดก็ ดงัน้ี 

 การศกึษาในสมยัแรก ๆ มกัจะศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัของบุตรต่อบทบาทของบดิา 
ไดแ้ก่ 

 อจัฉรา ภูระธรีะ (2536) ศกึษาความคาดหวงัของบุตรวยัรุ่นตอนตน้และการปฏบิตัจิรงิใน
การอบรมเลีย้งดบุูตรวยัรุ่นของบดิา ผลการศกึษาพบว่า ระดบัความคาดหวงัต่อบทบาทในการอบรม
เลีย้งดขูองบดิา ของบุตรวยัรุ่นอยูใ่นระดบัสงูทัง้ในภาพรวมและรายดา้น การสนบัสนุนดา้นสุขภาพ
และการเรยีนอยู่ในระดบักลาง โดยรวมแลว้ความคาดหวงัใหบ้ดิาเลีย้งดบุูตรกบัปฏบิตักิารจรงิในการ
เลีย้งดบุูตรของบดิามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ

 มาสนีิ ไพบูลย์(2538)ได้ศึกษา การรบัรู้บทบาทการเป็นบดิาของนักศึกษาชาย 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นการทําวจิยัเชงิการสาํรวจทศันคตขิองกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นนักศกึษาก่อน
การทําหน้าทีเ่ป็นบดิาในอนาคต ซึง่ พบว่านกัศกึษามหาวทิยาลยัขอนแก่นชัน้ปีที ่ 4 (2538) รบัรู้
บทบาทการเป็นบดิาในระดบัมากทีสุ่ด โดยมากกลุ่มนักศกึษาทีเ่ขา้ใจบทบาทการเป็นบดิา เป็น
นกัศกึษาในกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ นกัศกึษาชายเหล่าน้ีเหน็ว่าปญัหาครอบครวัเกดิจาก
การทีบ่ดิาแสดงบทบาท  ไมเ่หมาะสม  

  อมร กุลดว้ง (2551) ไดศ้กึษาบทบาทของบดิา และอตัตมโนทศัน์ ทีม่อีทิธพิลต่อบทบาท
ทางเพศ ตามการรบัรูข้องนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าบทบาทของบดิา อทิธพิลจากคร ูอทิธพิลจากเพื่อน 
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อทิธพิลจากสื่อ มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่ .01 กบับทบาททางเพศของ
นกัเรยีนชาย โดยพบในกลุ่มรวมและกลุ่มโรงเรยีนสหศกึษา นอกจากน้ียงัพบว่าตวัแปรอตัมโนทศัน์
ดา้นการเรยีน ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้นอารมณ์ บทบาทของบดิาต่อบทบาททางเพศชาย อทิธพิล
จากสื่อ และอทิธพิลจากคร ู สามารถรว่มกนัทาํนายบทบาททางเพศของนักเรยีนชายในกลุ่มรวมได้
รอ้ยละ 37.5  

   เทยีนทพิย ์ ไชยฉัตรเชาวกุล (2543) ศกึษาบทบาทของบดิาในทศันะบุตรของวยัรุ่น 
งานวจิยัไดส้าํรวจทศันคตขิองนักเรยีนมธัยมทัง้ชายและหญงิ ในจงัหวดัอุดรธานี พบว่า วยัรุ่นมี
ทศันคตดิา้นบวกต่อบดิาในดา้นตวัแบบทางสงัคม การเลี้ยงดู นันทนาการ และการแกป้ญัหา 
สามารถทาํใหว้ยัรุ่นตระหนกัในคุณค่าของตนเอง ไมยุ่ง่เกีย่วกบัสิง่ทีเ่ป็นอบายมุข กลุ่มตวัอยา่งยงัมี
ความคาดหวงัใหบ้ดิาของตนมคีวามเขม้งวดน้อยลง รบัผดิชอบต่อครอบครวัมากขึน้ ลดเล่นการพนนั 
ลดสบูบุหรี ่ลดการตงึเครยีดและอารมณ์รา้ยของบดิา 
               ชื่นสุข ฤกษ์งาม (2537) ศกึษาบทบาททีค่าดหวงัและบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิของพ่อใน
มุมมองของวยัรุ่น  พบว่า บทบาทของพ่อในสงัคมปจัจุบนัมลีกัษณะเป็นบทบาทพอ่แบบสมยัใหม่คอื 
เป็นทัง้ผูห้าเลี้ยงครอบครวัและมสี่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก นอกจากน้ีนักเรยีนวยัรุ่นก็ยงัมคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของพอ่สงูกวา่บทบาทของพอ่ปฏบิตัจิรงิ เมือ่พจิารณาตามเพศ พบว่าวยัรุ่นหญงิมี
ความคาดหวงัในบทบาทพ่อสงูกว่าวยัรุ่นชาย โดยเฉพาะบทบาทแบบการแสดงออก (Expressive 
Role) ส่วนบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิของพ่อนัน้ ทัง้วยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญงิมกีารรบัรูไ้ม่แตกต่างกนั 
สําหรบัปจัจยัที่พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบับทบาทที่ปฏิบตัิจรงิ ได้แก่ ระดบัการศึกษาของพ่อ 
สมัพนัธภาพระหว่างพ่อกบัแม่และสุขภาพจติของวยัรุ่น ส่วนปจัจยัอื่น ๆ ไดแ้ก่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั อายุของพ่อ การประกอบอาชพีของแม่และความใกลช้ดิ
ระหว่างวยัรุน่กบัพอ่นัน้ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บับทบาททีป่ฏบิตัจิรงิของพอ่ 

    สุมาลา แกว้ขาํ(2546) ศกึษาบทบาทของบดิาทีเ่ป็นขา้ราชการตํารวจในทศันะของบุตร
วยัรุ่น ผลการวจิยั พบว่า (1) ทศันะของบุตรวยัรุ่นต่อบทบาททีป่ฏบิตัจิรงิของบดิาทีเ่ป็นขา้ราชการ
ตาํรวจอยูใ่นระดบัปฏบิตัมิากทุกดา้น (2) ความคาดหวงัของบุตรวยัรุน่ต่อการแสดงบทบาทของบดิาที่
เป็นขา้ราชการตํารวจอยูใ่นระดบัปฏบิตัมิากทุกดา้น และ (3) บุตรวยัรุ่นมคีวามคาดหวงัต่อบทบาท
ของบิดาที่เป็นข้าราชการตํารวจสูงกว่าบทบาทที่ปฏิบัติจริงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ       
0.05 ทุกดา้น 

     ปาณิสรา โสพจน์ (2549) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบความคาดหวงัในบทบาทบดิา บทบาท
มารดา และบทบาทบุตร ระหว่างวยัรุ่นและผูใ้หญ่ โดยทําการศึกษาความคาดหวงัในบทบาทบดิา 
บทบาทมารดา และบทบาทบุตร ระหว่างวยัรุ่นและผูใ้หญ่ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 ใน
จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า บุคคลในวยัผู้ใหญ่ วยัรุ่น ทัง้เพศชายและหญิง มีความคาดหวงัใน
บทบาทบดิา บทบาทมารดา และบทบาทบุตรในระดบัมาก วยัผูใ้หญ่และวยัรุ่นมคีวามคาดหวงัใน
บทบาทบดิา บทบาทมารดาต่างกนั ดา้นการอบรมเลีย้งดู และดา้นสนัทนาการ โดยวยัผูใ้หญ่มคีวาม
คาดหวงัมากกวา่วยัรุน่ 
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     สุทธดิา ทฐิธิรรมเจรญิ (2546) ศกึษาบทบาทของบดิาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวยัรุ่น 
ผลการวจิยั พบว่า บทบาทของบดิาในการอบรมเลีย้งดบุูตรวยัรุ่นโดยภาพรวมบดิามบีทบาทในระดบั
ปานกลาง เมือ่พจิารณารายดา้นพบวา่ บดิามบีทบาทปานกลางในการสง่เสรมิการพฒันาดา้นร่างกาย 
จติใจ ดา้นสงัคม เป็นแบบอยา่งทีด่ ีแต่มบีทบาทน้อยมากในการสง่เสรมิสมัพนัธภาพในครอบครวั 

     โดยในต่างประเทศ ไดม้ผีูท้าํการศกึษาบทบาทของบดิาในแงม่มุทีห่ลากหลาย ดงัน้ี 
     เอเวอรโ์ซล (กุสุมาล ีไชยเมอืง. 2540: 12; อา้งองิจาก Eversoll.1979) ศกึษาเรื่อง

ทศันะทีม่ตี่อบทบาทบดิาในนักศกึษาชาย 221 คนจากมหาวทิยาลยัจํานวน 6 แห่งในไนนีเบรสกา
(Nebraska) ประเทศสหรฐัอเมรกิา และผูท้ีเ่ป็นบดิามารดาของนกัศกึษาดงักลา่วเกีย่วกบัทศันะทีม่ตี่อ
บทบาทบดิา 5 ดา้น  ไดแ้ก่ ดา้นการดูแลทางร่างกายและจติใจ ดา้นการแก้ปญัหา ดา้นการหาเลี้ยง
ครอบครวั ด้านการเป็นแบบอย่างทางสงัคมและ ด้านสนัทนาการ  ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่ม
นักศึกษาชายส่วนใหญ่เห็นว่าบิดาควรมบีทบาทในด้านการดูแลทางร่างกายและจิตใจมากที่สุด 
รองลงมาคอืบทบาทดา้นสนัทนาการ  และการเป็นแบบอย่างทางสงัคม แลมารดาส่วนใหญ่เหน็ว่า 
บดิาควรมบีทบาทการเป็นแบบอย่างทางสงัคมมากทีสุ่ด รองลงมาคอืสนัทนาการและการดูแลทาง
รา่งกายจติใจ 

     จากงานวจิยัในขา้งต้น บทบาทของบดิามคีวามสําคญัต่อการอบรมเลี้ยงดูเดก็ ดงันัน้     
บดิาจงึจําเป็นตอ้งมสีว่นร่วมในการดูแลบุตร ตามที ่ลแีวนและคณะ (กุสุมาล ีไชยเมอืง. 2540: 13;      
อา้งองิจาก Levan,Slattery; & Loisell.1987 ) ศกึษาเรื่องการมสีว่นร่วมของบดิาในการทาํงานบา้น
และการดูแลบุตรสาววยัเรยีน โดยศึกษาในครอบครวัที่ประกอบด้วย บิดา มารดา และบุตรสาว        
6 -11 ปี ในเขตเมอืงบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยสอบถามบดิาและมารดาในการดูแลบุตร     
4 ดา้น คอื ดา้นการอบรมสัง่สอน ดา้นสนัทนาการ การดูแลร่างกายและจติใจ และการตดิต่อสื่อสาร 
ผลการศกึษาพบวา่บดิาสว่นใหญ่มคีะแนนบทบาทในดา้นการตดิต่อสือ่สารมากทีสุ่ด รองลงมาคอืดา้น
การอบรมสัง่สอนและสนัทนาการ ตามลาํดบั สว่นในกลุ่มมารดาสว่นใหญ่เหน็ว่าบดิามบีทบาทในดา้น
การติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านด้านการดูแลทางร่างกายและจิตใจ และด้าน     
การอบรมสัง่สอน ตามลาํดบั 

     นอกจากน้ี จะเหน็ไดว้่างานวจิยัทีก่ล่าวมาใหค้วามสาํคญักบับทบาทของบดิาเป็นอยา่ง
มากยงัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาทัง้จากสงัคมและจากตวับุตรเองในหลายๆดา้น เป็นคนด ี      
มคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นเสาหลกัของครอบครวั มเีวลาใหก้บัครอบครวั รูจ้กัช่วยเหลอืแบ่งเบาภาระ
ของภรรยา เป็นทีป่รกึษา เอาใจใสล่กู ไมเ่จา้ชู ้ไมส่บูบุหรีไ่มก่นิเหลา้ ไมเ่ล่นการพนนั ไม่ทะเลาะกบั
แม่ต่อหน้าลูกๆ ไม่เป็นคนโมโหร้าย รู้จกัให้อภยั รู้จกัผ่อนปรน แต่บิดายงัไม่สามารถปฏิบตัิตาม
บทบาทของตนไดเ้ตม็ทีจ่งึอาจก่อใหเ้กดิปญัหาครอบครวัไดใ้นอนาคต 

     บุคคลจะมคีวามคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาอย่างไรนัน้น่าจะเกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูที่บุคคลได้รบัและแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูของบุคคล เพราะการอบรมเลี้ยงดูเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติของเดก็และการอบรมเลี้ยงดูของบดิามารดาจะมผีลบางประการต่อ
พฤตกิรรมของเดก็ในปจัจุบนัและศกัยภาพของการกระทําในอนาคตของเขา ดงันัน้พฤตกิรรมที่
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แสดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงนัน้สว่นหน่ึงเป็นผลสบืเน่ืองมาจากการอบรมเลีย้งดูของบดิามารดา
(นงนุช โรจนเลศิ .2533; อา้งองิจาก Sears; & other.1957) และการอบรมเลีย้งดเูป็นพืน้ฐานใหเ้กดิ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ด้านความคดิ พฤตกิรรม การแสดงออกและความคาดหวงัทีอ่าจจะ
ต่างกนั  

ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัสนใจศกึษาอทิธพิลของการอบรมเลีย้งดูและแหล่งของการอบรม
เลีย้งดตู่อความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาของนิสติชายมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เน่ืองจาก
บทบาทของบดิาเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัในครอบครวัและในสภาพสงัคมครอบครวัไทยในปจัจุบนั ซึ่ง
บดิาจะต้องรบัภาระทางเศรษฐกิจจงึอาจจะทําให้ไม่มเีวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรอืบิดาเองก็
อาจจะขาดทกัษะในการเลีย้งดบูุตรดว้ย ซึง่อาจสง่ผลต่อสมาชกิในครอบครวัทัง้ดา้นร่างกายและจติใจ
และสง่ผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในทศันะของบุตรนอกจากน้ี ผูว้จิยัยงัสนใจศกึษาดว้ย
ว่านิสิตชายชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุน 
แบบใชเ้หตุผล แบบควบคุม มาก-น้อย และไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีพ่อ่
แมเ่ลีย้งดรูว่มกนั และพอ่หรอืแมห่รอืญาตเิป็นผูเ้ลีย้งดจูะมคีวามคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาแตกต่าง
กนัหรอืไม ่

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอบรมเลี้ยงด ู 
              4.1 ความหมายของการอบรมเลี้ยงด ู 

เครก (สมคดิ อสิระวฒัน์. 2542; อา้งองิจาก Craig .Grace J.,1979: 91) ไดศ้กึษาเกีย่วกบั
การอบรมเลี้ยงดู และกล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูคอื กระบวนการทีบุ่คคลไดเ้รยีนรูใ้นการพฒันา 
ทศันคต ิ ความเชื่อ คา่นิยม ความรูแ้ละความหวงัของสงัคม ตลอดจนการปฏบิตัตินใหเ้หมาะสมกบั
บทบาทของงานในสงัคมนัน้ ๆ ดว้ย  

ซึ่งสิง่เหล่าน้ีจะเกดิได ้ย่อมต้องมาจากการที่เดก็มคีวามสมัพนัธ์ เกี่ยวขอ้งกบัคนรอบขา้ง 
เหมอืนดงัที ่ดวงเดอืน (ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และคณะ. 2528: 38) ไดใ้หค้วามหมายของการอบรม
เลีย้งดูไวว้่า หมายถงึ การทีผู่ใ้กลช้ดิเดก็มกีารตดิต่อเกี่ยวขอ้งกบัเดก็ทัง้ทางดา้นคาํพูด และการ
กระทาํ ซึง่เป็นการสือ่ความหมายต่อเดก็ทัง้ทางดา้นความรูส้กึ และอารมณ์ของผูก้ระทํา ตลอดจน
เป็นหนทางใหผู้เ้ลีย้งดูตนดว้ย และสามารถจะใหร้างวลัและลงโทษเดก็ได ้นอกจากนัน้ยงัเป็นโอกาส
ใหเ้ดก็ไดด้แูบบอยา่งการกระทาํของผูเ้ลีย้งดตูนได ้

โดยความคดิน้ียงัมคีวามสอดคลอ้งกบั สุรางค ์ จนัทน์เอม (2529: 89) กล่าวว่าการอบรม
เลีย้งดเูป็นกระบวนการทีบุ่คคลตอ้งพบตัง้แต่เกดิจนตลอดชวีติ เป็นสิง่สาํคญัต่อการพฒันาชวีติ และมี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมของทุกๆ ชวีติ การอบรมเลีย้งดชู่วยใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูร้ะเบยีบต่าง ๆ ในสงัคม 
สร้างสรรค์พฤติกรรมของบุคคลช่วยพฒันาบุคลกิภาพของบุคคลภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของสงัคม  
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อาจสรุปไดว้า่การอบรมเลีย้งด ูเป็นกระบวนการทีไ่ดร้บัการปลกูฝงัจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวั
เดก็ เป็นการพฒันาทศันคต ิความเชือ่ คา่นิยม บุคลกิภาพ เป็นกระบวนการทีต่อ่เน่ืองตลอดชวีติ 
โดยผา่นการเลีย้งดทู ัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่จะสง่ผลถงึพฤตกิรรมของเดก็ทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต  

 
4.2 ความสาํคญัของการอบรมเลี้ยงดบูตุร 

   เดก็เปรยีบเสมอืนผา้ขาวบรสิทุธิท์ีผู่ใ้หญ่จะแต่งแตม้สอีะไรลงไปกไ็ด ้จะทาํใหผ้า้ขาวบรสิุทธิ ์
กลายเป็นผา้ทีม่ลีวดลายสวยงามวจิติรกไ็ด ้หรอืจะทําใหก้ลายเป็นผา้ทีเ่ลอะเทอะมวัหมองอย่างไรก็
ไดเ้ช่นกนั (Rousseau อา้งถงึใน ภทัรยิา จนัทรเ์พญ็. 2552) จากแนวความคดิน้ี เราจะเหน็ไดว้่าการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กมคีวามสําคญัอย่างมาก ดงันัน้ ผูใ้กล้ชดิที่ดูแลเดก็จงึเป็นผูท้ี่จะหล่อหลอมใหเ้ด็ก
เตบิโตเป็นคนทีม่บุีคลกิภาพอยา่งไรกไ็ด ้
   การอบรมเลีย้งดจูงึมสีว่นสาํคญัยิง่ ทีส่ง่ผลต่อพฒันาการทางดา้นบุคลกิภาพของเดก็ ซึง่จะ
ก่อให้เกิดทศันคติ การเรยีนรู้ บุคลกิภาพ รูปแบบการแก้ปญัหา ตลอดจนแรงจูงใจของคนนัน้ ๆ    
หากเราตอ้งการทราบว่า อนาคตสงัคมจะเป็นอยา่งไร ยอ่มสามารถดไูดจ้ากการอบรมเลีย้งดูเดก็ของ
พอ่แมแ่ละผูป้กครองในสงัคมปจัจุบนั  

  ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เด็กจะได้ร ับการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝงั และวางรากฐาน
บุคลกิภาพ ซึง่ความคดิน้ีมคีวามสอดคลอ้งกบัอรีคิสนั (Erikson อา้งถงึในรชัดาพร บุตรเริม่. 2551) ที่
ไดเ้น้นถงึการปฏบิตัทิีด่ตี่อลูก มผีลต่อพฒันาการทางดา้นบุคลกิภาพ โดยเน้นความสําคญัของเดก็
เลก็ว่า เป็นวยัแห่งการเรยีนรู ้นอกจากนี้ มุสเซน็ (Mussen.1990:193 ;อา้งถงึใน รชัดาพร บุตรเริม่.
2551)ยงักลา่วอกีวา่ ในระยะตน้ของชวีติ ควรมพีืน้ฐานในการใหค้วามรกั ความอบอุ่นเป็นสาํคญั เมือ่
เดก็โตขึน้ จาํเป็นตอ้งไดร้บัสิง่แวดลอ้มทีจ่ะสรา้งเสรมิพฒันาการทกุดา้นของเดก็ 

  โดยความหมายของคําว่า “ครอบครวั” มไิดห้มายความถงึแต่เพยีงพ่อ แม่ และลูกเท่านัน้ 
หากแต่ยงัรวมไปถงึคนทุกคนทีอ่าศยัอยูร่่วมกนัในทีอ่ยูอ่าศยัเดยีวกนั ดงันัน้ Seares et all (1997, 
p.1– 4) จงึกล่าวว่า การอบรมเลีย้งดูนัน้เป็นหน้าทีข่องทุกคนในครอบครวั ไมใ่ช่เรื่องของคนใดคน
หน่ึงโดยเฉพาะ เดก็ทีไ่ดร้บัความรกั ความอบอุน่ จะเกดิความพอใจและมคีวามสุขเมื่ออยูใ่กลช้ดิกบัผู้
เลีย้งด ูเดก็จะเรยีนรูแ้ละเลยีนแบบโดยไมรู่ส้กึตวั แต่ถา้เดก็ตอ้งหา่งเหนิ หรอืไมไ่ดร้บัความสนใจจาก
ผูเ้ลีย้งด ูเดก็จะเกดิความวา้เหว ่และวติกกงัวลขึน้ 

   นอกจากน้ี แบนดูรา (Bandura, Albert.1977) อธบิายว่า การเรยีนรูส้ว่นใหญ่ของคนเกดิ
จากการสงัเกตตวัแบบ (Model) หรอืการเลยีนแบบจากตวัแบบ การเรยีนรูแ้บบน้ีพบว่า ตวัแบบเพยีง
คนเดยีวสามารถทีจ่ะถ่ายทอดทัง้ความคดิและการแสดงออกไดพ้รอ้มๆกนั และการเรยีนรูท้างสงัคม
จากประสบการณ์ของผูอ้ื่น สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ผ่านทางสื่อต่างๆ ซึง่จากการสงัเกตทําให้
เรยีนรูไ้ดว้า่พฤตกิรรมนัน้ไดร้บัผลกรรมอยา่งไร ถา้เหน็ว่าผลกรรมทีไ่ดร้บัเป็นทีน่่าพงึพอใจ ผูส้งัเกต
กม็แีนวโน้มจะลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมนัน้ โดยจากงานวจิยัของแบนดรูา พบว่า การใหร้างวลัแก่ตวั
แบบทีแ่สดงพฤตกิรรมกา้วรา้วมผีลทาํใหเ้ดก็ลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมกา้วรา้วมากขึน้ กล่าวคอื ถา้ผู้
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เลยีนแบบคาดหวงัว่าการปฏบิตัติามพฤตกิรรมของตวัแบบแลว้เขาไม่ไดร้บัความพงึพอใจเขากจ็ะไม่
ปฏบิตัติาม ทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคมเชื่อว่า การเรยีนรูใ้นการแสดงพฤตกิรรม ดงันัน้ บุตรยอ่มเหน็
แบบอยา่งจากผูท้ีเ่ลีย้งดตูนเอง และเกดิเป็นความเชื่อทีจ่ะกลายเป็นทศันคต ิความคาดหวงั และมผีล
ต่อการแสดงพฤตกิรรมในทีสุ่ด  

   จากขอ้ความที่กล่าวมาแลว้น้ี ทําใหเ้หน็ไดว้่า การอบรมเลี้ยงดูเป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ตัง้แต่วยัเดก็ ซึ่งจะหล่อหลอมเป็นบุคลกิภาพของคนคนนัน้ ดงันัน้การอบรมเลี้ยงดูจงึมคีวามสําคญั
ต่อพฤตกิรรมการแสดงออก ซึ่งเปรยีบเสมอืนภูมคิุม้กนัใหแ้ก่เดก็ อนัจะทําใหเ้ดก็เตบิโตเป็นคนที่มี
คณุคา่ มปีระโยชน์ต่อสงัคม (สกุญัญา วงศบุ์ญเนตร.์ 2552)  

 จะเหน็ได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูมคีวามสําคญัอย่างมากต่อการพฒันาคนให้มพีฤตกิรรมที่
เหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิของ พรรณทพิย ์  ศริวิรรณบุศย ์ และคณะ(2545) ทีไ่ดร้ะบุถงึ
ความสาํคญัของการอบรมเลีย้งดู ซึง่ท่านไดม้าจากการศกึษาทฤษฎพีฒันาการมนุษยท์ัง้ในอดตีและ
ปจัจุบนั ผนวกกบัทฤษฎแีละงานวจิยัทางการอบรมเลี้ยงดู กล่าวไดว้่า ปจัจยัสําคญัที่จะสามารถ
ยกระดบัมาตรฐานทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ ในดา้นคุณธรรม ความมรีะเบยีบวนิัย ความ
รบัผดิชอบต่อหน้าที ่ การเสยีสละและเหน็ผลประโยชน์สว่นรวมมากกว่าสว่นตนนี้ จะกระทําไดโ้ดย
ผา่นกระบวนการของรปูแบบการอบรมเลีย้งด ูและความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็กบัสมาชกิของครอบครวั
ทัง้สิน้  

    ผูว้จิยัเองไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการการอบรมเลี้ยงดู จงึต้องการศกึษาอทิธพิล
ของการอบรมเลีย้งดแูละแหล่งของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัทีม่ต่ีอบทบาทของบดิาของนิสติ
ชาย มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อหาคาํตอบว่า การอบรมเลีย้งดูแบบใด แหล่งของการอบรม
เลี้ยงดูใด ทีส่่งผลต่อความคาดหวงัทีม่ต่ีอบทบาทบดิา อนัจะสง่ผลต่อการแสดงออกของนิสติชายซึ่ง
จะมตี่อการสรา้งครอบครวัของตนเองในอนาคต   

  
   4.3 รปูแบบของการอบรมเลี้ยงด ู
  นกัทฤษฎที่านต่าง ๆ ไดศ้กึษาเกีย่วกบัรูปแบบของการเลีย้งดู และไดแ้บ่งการอบรมเลีย้ง

ดูออกเป็นแบต่าง ๆ ทีม่าจากผลการวจิยั แนวความคดิหน่ึงในนัน้เป็นของ รูปแบบการอบรมเลีย้งดู
ซึ่งได้รบัการสนับสนุนว่า เป็นการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามแบบสงัคมไทย(สณัห์หทยั วทิยารงัสพีงษ์. 
2550: 61 อา้งองิจาก ศริอิร นพกจิ. 2545) คอื แบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผล-อารมณ์ 
แบบควบคมุมาก-น้อย  

         1. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาแสดง 
ความรกัต่อบุตรอยา่งเปิดเผย ใหบุ้ตรมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั และมคีวามเขา้ใจ
ความรูส้กึของบุตรอยา่งด ี 

         2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดา แจกแจง       
เหตุผลต่างๆ แก่บุตร ใหท้าํหรอืหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็กระทาํสิง่ใด  
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          3. การอบรมเลีย้งดูแบบควบคมุ หมายถงึ การอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาคอบควบคมุ
บงัคบัและลงโทษบุตร เมือ่บุตรกระทาํในสิง่ทีต่นไมต่อ้งการ 

   รปูแบบการอบรมเลีย้งดขูอง Baumrind (Diana Baumrind.1971 อา้งองิจาก ดุลยา       
จติตะยโศธร. 2552: 175) ทีไ่ดท้าํการศกึษาและจดัรปูแบบการอบรมเลีย้งดเูป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ี 

    1. รูปแบบการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส ่ (Authoritative Parenting Style) คอื  
การอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาสนบัสนุนใหเ้ดก็มพีฒันาการตามวุฒภิาวะของเดก็ โดยทีบ่ดิามารดาจะ
อนุญาตให้เด็กมอีิสระตามควรแก่วุฒภิาวะ แต่ในขณะเดยีวกนับดิามารดาจะกําหนดขอบเขต
พฤตกิรรมของเดก็ และกําหนดใหเ้ดก็เชื่อฟงัและปฏบิตัติามแนวทางทีบ่ดิามารดากําหนดไวอ้ย่างมี
เหตุผล ถงึแมบ้ดิามารดาจะมกีารเรยีกรอ้งสงู แต่ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามรกัความอบอุ่นและใสใ่จ
ต่อเดก็ เปิดโอกาสใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเอง รบัฟงัเหตุผลจากเดก็และสนบัสนุนใหเ้ดก็มสีว่นรว่มใน
การคดิตดัสนิใจเรือ่งต่างๆ ของครอบครวั 

     2. รปูแบบการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม (Authoritarian Parenting Style) คอื การ
อบรม  เลีย้งดูทีบ่ดิามารดามคีวามเขม้งวดเรยีกรอ้งสงู แต่ไม่ตอบสนองความตอ้งการของเดก็โดย
สิน้เชงิมกีารจดัระบบการควบคุมและวางกฎเกณฑใ์หเ้ดก็ปฏบิตัติามอยา่งเขม้งวด โดยมกีารอธบิาย
น้อยมาก หรอืไม่มเีลยเดก็ตอ้งยอมรบัในคาํพดูของบดิามารดาว่าเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งเหมาะสมเสมอ มี
การใชอ้ํานาจควบคุมโดยวธิบีงัคบั และลงโทษเมือ่เดก็ไมท่าํตามความคาดหวงัของบดิามารดา บดิา
มารดามกัหา่งเหนิ และปฏเิสธเดก็ 

     3. รูปแบบการอบรมเลีย้งดแูบบตามใจ(Permissive Parenting Style) คอื การ
อบรมเลี้ยงดูทีบ่ดิามารดาปล่อยใหเ้ดก็ทําสิง่ต่างๆ ตามการตดัสนิใจของเดก็โดยไม่มกีารกําหนด
ขอบเขต ใช้การลงโทษน้อยไม่เรยีกร้องหรอืควบคุมพฤติกรรมเด็กเด็กสามารถแสดงออกซึ่ง
ความรูส้กึและอารมณ์ไดอ้ยา่งเปิดเผย บดิามารดาอาจใหค้าํปรกึษาหรอืพยายามใชเ้หตุผลกบัเดก็ แต่
ไม่มอีํานาจในการควบคุมพฤตกิรรมของเดก็ บดิามารดาจะใหค้วามรกัความอบอุ่นและตอบสนอง
ความตอ้งการของเดก็เสมอ 

    แต่จะเห็นได้ว่า สามรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดู ยงัไม่ครอบคลุมทัง้หมด ต่อมา 
Maccoby and Martin (1983 ) จงึไดศ้กึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดูตามแนวคดิของBaumrind และ
ไดจ้าํแนกรปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบที ่4 เพิม่เตมิจากที ่Baumrind ไดเ้สนอไว ้คอื 

    4. รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบทอดทิง้(Uninvolved Parenting Style) เป็นการ
อบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาไมใ่หค้วามสนใจหรอืตอบสนองความตอ้งการของเดก็ ใหก้ารดแูลเอาใจใส่
ต่อเดก็น้อยมาก บดิามารดากลุม่น้ีจะเพกิเฉยต่อเดก็พอๆกบัไมเ่รยีกรอ้งหรอืวางมาตรฐานพฤตกิรรม
ใดๆ ใหเ้ดก็ปฏบิตั ิทัง้น้ีอาจเป็นเพราะบดิามารดาปฏเิสธเดก็แต่แรก หรอืหมกมุน่อยูก่บัปญัหา และ
ความกดดนัในชวีติประจาํวนัจนไมม่เีวลาดแูลเอาใจใสเ่ดก็ 

         นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาของ ชาปิโร (สัณห์หทัย วิทยารังสีพงษ์. 2550: 61; 
อา้งองิจาก อจัฉรา สุขารมณ์ . 2542)ไดท้าํการศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แมท่ีส่ง่ผลต่อ
การคดิอยา่งมเีหตุผลของเดก็ โดยแบง่การอบรมเลีย้งดเูป็น 3 แบบ คอื  
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แบบที ่ 1 แบบใชอํ้านาจ คอื บดิามารดาจะตัง้กฎเกณฑข์อ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด เผดจ็การ    
มคีวามคาดหวงัในตวัลูกสงู ส่งผลใหบุ้ตรมอีารมณ์กดดนัสูงไม่ไวว้างใจใคร มองโลกในแง่รา้ย       
ขาดการคดิสรา้งสรรค ์ไมส่ามารถคดิอยา่งมเีหตุผลไดร้อบดา้น ไมก่ลา้แสดงความคดิเหน็ไมส่ามารถ
ปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได ้ 

แบบที ่ 2 แบบตามใจ คอื บดิามารดาจะทะนุถนอมจนเกนิเหตุไมม่กีารตัง้กฎระเบยีบ   
ใด ๆ ทัง้สิน้ ไมม่กีารดุ หรอืลงโทษเมื่อบุตรทาํความผดิ บดิา มารดาจะทุ่มเททุกสิง่ทุกอยา่งใหต้ามที่
เดก็ปรารถนา สง่ผลใหเ้ดก็เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง ขาดการใชเ้หตุผล ขาดการใชค้วามคดิไตรต่รอง
ทาํอะไรจะใชอ้ารมณ์เป็นใหญ่ มอีารมณ์กา้วรา้ว อารมณ์อ่อนไหว ขาดความมัน่คงทางอารมณ์ มี
ปญัหาดา้นการปรบัตวั  

แบบที ่3 แบบใหเ้หตุผลในการเลีย้งด ูคอื พอ่แม ่รูจ้กัการยดืหยุ่น ไมเ่ขม้งวดหรอืปล่อย
เดก็จนเกนิไปมกีารชี้แจงเหตุผลเมื่อเดก็ทําผดิ ไม่ควบคุมหรอืออกคําสัง่ ใหค้ําแนะนําเมื่อเดก็มี
ปญัหา สง่ผลใหเ้ดก็มคีวามมัน่คงทางอารมณ์ มคีวามหนกัแน่นควบคุมอารมณ์ไดด้ ี รูจ้กัใชค้วามคดิ
อยา่งมเีหตุผล เป็นผูนํ้าและผูต้ามไดด้สีามารถปรบัตวัไดด้ ี 

     สําหรบัรูปแบบของการอบรมเลี้ยงดู ทีไ่ดร้บัการสนับสนุนว่าเป็นรูปแบบของการอบรม
เลีย้งดเูดก็ตามแบบสงัคมไทย จะแบ่งเป็น 3 รปูแบบ ไดแ้ก่ แบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยแบบใชเ้หตุผล
มาก-น้อย แบบควบคุมมาก-น้อย (สณัห์หทยั วิทยารงัสพีงษ์.2550:61;อ้างอิงจาก ศิรอิร นพกิจ.
2545) ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัจงึใชร้ปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู3 รปูแบบน้ี โดยการอบรมเลีย้งดใูน
แต่ละรปูแบบมรีายละเอยีดดงัน้ี 

     1.  การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  
   การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน หมายถงึ การอบรมเลีย้งดทูีบ่ดิามารดาแสดงความรกั  

ต่อบุตรอยา่งเปิดเผย ใหบุ้ตรมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ ของครอบครวั และเขา้ใจในความรูส้กึของ
บุตรอย่างดี หากเด็กได้ร ับการเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนน้อย จะทําให้เด็กเกิดความวิจกกังวล        
เฮอรล์อค (สณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์. 2550: 62; อา้งองิจาก Hurlock. 1974) กล่าวว่า บุคคลทีถู่ก
ปฏเิสธ หรอืไมไ่ดร้บัการยอมรบัจากบุคคลทีเ่ขารูส้กึว่ามคีวามสาํคญัต่อชวีติของเขาอยา่งยิง่ จะทาํให้
บุคคลมลีกัษณะของความวิตกกังวล เน่ืองจากขาดความอบอุ่น ว้าเหว่ หรือความรู้สกึไม่มัน่คง      
ทางจติใจ 

     2.  การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล  
    การอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผล หมายถงึ การอบรมเลี้ยงดูทีบ่ดิามารดา แจกแจงเหตุผล

ต่างๆ แก่บุตร ใหท้าํหรอืหา้มปรามไมใ่หเ้ดก็กระทาํสิง่ใด จากการศกึษาของ ปรยีาภรณ์ จนัทรโชต ิ 
(2550). ทีศ่กึษาเกีย่วกบั ปจัจยัชวีสงัคมและการอบรมเลีย้งดทูีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิ
อยา่งมเีหตุผลรอบดา้น ของนกัศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั. พบว่า   
ความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้น ดา้นการคดิวจิารณญาณ ดา้นการคดิแกป้ญัหาแบบ
วทิยาศาสตร ์ ดา้นการคดิใคร่ครวญ ดา้นการคดิใหเ้กดิผล มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05  
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   3. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ  
   การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูที่บดิามารดาชอบบงัคบัและ

ลงโทษบุตร เมื่อบุตรกระทําในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และ เพ็ญแข ประจน 
ปจัจนึก (2550: 26 -27) กล่าวว่า ลกัษณะการอบรมเลีย้งดูเดก็แบบรกัมากและควบคุมมาก จะทาํให้
เดก็ ไม่เป็นตวัของตวัเอง ชอบพึง่พาผูอ้ื่น มคีวามอดทนน้อย ความสามารถในการตดัสนิใจหรอืการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าตํ่า ชอบเพอ้ฝนั ชอบตาม ขาดลกัษณะผูนํ้า แต่จะรกัษาและเคารพกฎระเบยีบ 
แต่ถ้าเด็กได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัน้อย และควบคุมน้อย จะทําให้เดก็มพีฤติกรรมที่มปีญัหา
มากมาย และเป็นลกัษณะการอบรมเลีย้งดทูีพ่บมากในยุวอาชญากร ซึง่เป็นเดก็ทีไ่มส่ามารถควบคุม
ความประพฤติของตนเองได้ มกัพบการอบรมเลี้ยงดูแบบน้ี ในครอบครวัที่มสีถานะทางเศรษฐกิจ
ค่อนขา้งตํ่า พ่อแม่ตอ้งทํามาหาเลี้ยงชพี ไม่มเีวลาเอาใจใส่ดูแลบุตร ประกอบกบัพ่อแม่กลุ่มน้ีไดร้บั
การศกึษาระดบัตํ่าดว้ย ทําใหข้าดความรู ้ความเขา้ใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสม และขาด
ความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการของเดก็ ส่งผลใหเ้ดก็ไดร้บัทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบน้ี มลีกัษณะความ
รบัผดิชอบตํ่า ขาดความมรีะเบยีบแบบแผน มลีกัษณะมุง่อนาคต และมเีหตุผลเชงิจรยิธรรมตํ่า 

 
  4.4  แหล่งของการอบรมเลี้ยงบตุร  

     จากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่า คนไทยมสีดัส่วนของการหย่าและ
แยกกนัอยู่เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การแยกกนัอยู่ทีเ่พิม่มากขึน้มากกว่าหย่า โดยเพิม่สูงขึน้จาก
รอ้ยละ 1.73 ในปี 2550 เป็นรอ้ยละ 2.21 ในปี 2554 ซึง่การหยา่และแยกกนัอยูน้ี่ เป็นดชัน้ีทีช่ีใ้หเ้หน็
ถงึความลม้เหลวในการใชช้วีติคู่ และอาจมผีลกระทบต่อการอบรมเลี้ยงดูเดก็ ปญัหาครอบครวัและ
สงัคมต่อไป (สธุรรม นนัทมงคลชยั. 2555: 45)  
    จากงานวจิยัของ เกศินี  (เกศินี เกดิอนันต์. 2539 อ้างอิงจาก โสภิดา วรีกุลเทวญั. 
255: 86-87) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั การศกึษาการอบรมเลีย้งดูเดก็ของครอบครวัทีม่ผีูป้กครองคนเดยีว 
(ครอบครวัแม่ทีเ่ลีย้งลกูโดยลาํพงั) ในกรณีศกึษา 6 ครอบครวั พบว่า ภายหลงัการหยา่รา้งหรอืสามี
ถงึแก่กรรม หากมารดาทีม่าจากครอบครวัเดมิทีแ่ตกแยก ไดแ้ยกมาอยูต่ามลําพงักบัลกู หรอืกลบัไป
อยู่กบัแม่แล้วอบรมเลี้ยงดูเด็กตามลําพงัคนเดียว หรืออบรมเลี้ยงดูเด็กร่วมกบัพี่เลี้ยง ครอบครวั
ดงักลา่วกลุม่น้ี เดก็จะขาดตวัแบบเพศชายในบา้นอยา่งเหน็ไดช้ดั    

    ตามแนวคดิของ Darling (1999: อา้งองิจาก บวรพรรณ รฐัประเสรฐิ. 2552) ทําใหเ้หน็ว่า
การอบรมเลีย้งดขูองผูป้กครองเป็นการกระทาํทีส่ง่ผลดต่ีอพฒันาการของเดก็ เน่ืองจากผูป้กครองคอื
ผูท้ีใ่กลช้ดิกบัเดก็มากทีสุ่ด เดก็จะไดส้มัผสัและเรยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ จากพฤตกิรรมของคนในครอบครวัที่
อยูใ่กลช้ดิเดก็ 

    ทวรีศัมิ ์ธนาคม อา้งองิจาก ปาณิสรา โสพจน์. 2549) ไดก้ล่าวว่า บทบาทของบดิาในการ
อบรมเลี้ยงดู มีความสําคญัในครอบครวัมาก โดยมีบทบาททางจิตใจ การพฒันาบุคลิกภาพของ
บุตรชาย-หญิง บทบาทของบดิาจะเพิม่ความสําคญัมากขึ้น เมื่อบุตรเตบิโตแต่ละระยะ และถึงขัน้
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สูงสุด เมื่อเด็กอยู่ในระยะเริ่มเข้าวยัรุ่น ซึ่งนักจิตวิทยาเด็กกล่าวถึงความจําเป็นที่จะต้องมบีิดา
เน่ืองจาก 

1. เดก็หญงิและเดก็ชายจะตอ้งเหน็แบบอย่างของผูช้าย เพือ่จะไดท้ราบถงึแบบอยา่ง
ของสามหีรอืบดิา ตลอดจนความรบัผดิชอบทีส่ามพีงึมตี่อภรรยาและบุตร  

2.  เดก็ผูช้ายจะไดท้ราบวา่ เมือ่โตขึน้ควรปฏบิตัอิยา่งไร บุตรชายตอ้งการเลยีนแบบบดิา
เทา่นัน้ ช่วยใหเ้ดก็ชายเป็นผูช้ายแท ้ทัง้ในดา้นความสนใจ นิสยั แรงจงูใจ และความปรารถนา     
โดยบดิาจะช่วยใหบุ้ตรปรบัตวัเขา้กบัสภาพความเป็นจรงิ 

3. เดก็หญงิจะไดรู้จ้กับทบาทของผูช้าย เพือ่ใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมทีเ่ป็นชาย และการ
ประพฤตตินต่อผูช้าย 

4.  บดิาอาจชว่ยวางแบบอยา่งทางเพศสาํหรบัผูช้าย และปลกูฝงัลกัษณะทัว่ไปของผูช้าย
ใหแ้ก่บุตรชายคอื ความเขม้แขง็บกึบนึ ความรบัผดิชอบตามบทบาท 

5. บดิาทีส่นิทสนมกบับุตรชาย มโีอกาสทีจ่ะพดูคุยกนัอยา่งลกูผูช้าย บุตรจะไมก่ลวับดิา 
และไมรู่ส้กึอบัอายเมือ่เกดิความสงสยัในเรือ่งเพศ หรอืเรือ่งอื่น ๆ สามารถปรกึษาหารอืบดิาได ้
แทนทีจ่ะไปหาคาํตอบจากผูท้ีไ่มส่ามารถใหค้าํตอบถกูตอ้งได ้

6. ความสมัพนัธ์ระหว่างบุตรชายกบับดิา จะช่วยให้บุตรได้เรยีนรู้วธิีผูกมติรไมตรกีบั
ผูช้ายคนอื่น ๆ ทีจ่ะตอ้งคบหาสมาคมดว้ย 

7.  ความเข้มแขง็เป็นหวัหน้าครอบครวั ให้ความคุ้มครองปลอดภยัในแง่ของเพศชาย      
เป็นผูนํ้าในเรือ่งต่าง ๆ จะช่วยใหบุ้ตรเกดิศรทัธาและตอ้งการเลยีนแบบเชน่นัน้บา้ง 

   นอกจากน้ี เกษม ตนัตผิลาชวีะ และกุลยา ตนัตผิลาชวีะ (อา้งองิจาก ปาณิสรา โสพจน์. 
2549) ยงัไดก้ลา่วถงึบทบาทของมารดาไวด้งัน้ี 

1.  มารดาคอื ผูส้รา้งการมสี่วนร่วมในครอบครวั ครอบครวัจะอยู่เยน็เป็นสุข ถา้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมของครอบครวั งานบา้นจงึเป็นภาระที่คนในครอบครวัทุกคนต้องมสี่วนช่วยกนั 
บดิาจงึมใิช่บุคคลที่ต้องงดเว้นจากงานบ้าน ในครอบครวัทีด่ ีสมาชกิทุกคนควรช่วยกนัโดยไม่ต้อง
เกีย่งกนัทาํ มารดาตอ้งเป็นผูช้า่งสงัเกต และเป็นผูก้ระตุน้ใหทุ้กคนมสีว่นรว่ม 

2.  มารดาคอื ผู้ป้องกนัความแตกแยกของครอบครวั ความสุขของครอบครวัเกิดจาก
มารดาเป็นผูรู้จ้กัผ่อนหนกัผอ่นเบา เป็นกาวใจป้องกนัการแตกแยกในครอบครวั แกป้ญัหาครอบครวั
ดว้ยเหตุผล มารดาไมค่วรเอาแต่ใจตนเอง 

3. มารดาคือ ผู้สร้างสานความผูกพนัของครอบครวั ในครอบครวัมไิด้มีเฉพาะบิดา 
มารดา และบุตร แต่ยงัหมายถงึญาตขิองแต่ละฝา่ยดว้ย บุคคลผูเ้ป็นมารดาตอ้งอดทนและปรบัตวัให้
เขา้กบัญาตฝิา่ยสาม ีเพื่อแสดงเป็นตวัอย่างของการอยู่ร่วมกนั และสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
ปู่ย่าหรอืญาตคินอื่น ๆ แก่บุตร อกีทัง้สรา้งความสบายใจใหก้บัสาม ีผูเ้ป็นมารดาจะต้องใจกวา้ง ไม่
สรา้งความหงดุหงดิในครอบครวัจากการมปีญัหากบัญาตฝิา่ยสาม ี
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     จากงานวจิยัของ สุธาสนีิ เถาว์กลาง (2552) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทบดิา 
มารดา กับการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของวัยเด็กตอนกลาง  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่า  

    นักเรียนที่ได้รบับทบาทของบิดามารดาในระดบัมาก มีการเห็นคุณค่าในตนเองและ
พฤติกรรมการมวีินัยในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง โดยนักเรียนที่บิดามารดามีบทบาทต่างกนั       
มพีฤติกรรมการมวีินัยในตนเองแตกต่างกนั  แสดงให้เราเห็นว่า เด็กที่ได้รบัการเลี้ยงดูจากบิดา
มารดาร่วมกนั เดก็จะไดร้บัทัง้บทบาทของบดิาและมารดา เกดิผลดทีีท่าํใหเ้ดก็มบุีคลกิภาพเขม้แขง็
คอื เหน็คณุคา่ในตนเอง และมวีนิยัในตนเอง  

     โดยนกัเรยีนทีบ่ดิามบีทบาทต่างกนัมรีะดบัการเหน็คุณคา่ในตนเองไมแ่ตกต่างกนั นัน่คอื   
ถา้เดก็ไดร้บัการเลีย้งดจูากบดิาเพยีงลาํพงั ทาํใหไ้ดร้บับทบาทของบดิาแตกต่างกนัไป แต่จะไมม่ผีล
ต่อการเหน็คณุคา่ในตนเองของเดก็  

     แต่นักเรยีนทีม่ารดามบีทบาทต่างกนัจะมกีารเหน็คุณค่าในตนเองแตกต่างกนั ทําใหเ้รา
เหน็ความสาํคญัของการทีเ่ดก็ไดร้บัการเลีย้งดูจากมารดาเพยีงลําพงั เพราะบทบาทของมารดามผีล
ต่อการเหน็คุณคา่ในตนเองของเดก็ 

     จากขอ้มลูเหลา่น้ีทาํใหเ้หน็ความสาํคญัของบทบาทบดิาและมารดา ทีม่ตี่อการอบรมเลีย้ง
ดูบุตร แต่อยา่งไรกต็าม การอบรมเลี้ยงดูบุตรตามความหมายของ จรรจา สุวรรณทตั อา้งองิจาก      
กณัณิกา สทิธพิงษ์ และเกษฎาวลัย ์ตนัรยิงค.์ 2549) กล่าววา่ ครอบครวัเป็นสงัคมหน่วยแรกของเดก็ 
จงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อพฒันาการของเดก็ คาํว่า “ครอบครวั” ตามลกัษณะของสงัคมไทยนัน้ มไิด้
หมายถงึบดิา มารดา และบุตรเท่านัน้ หากแต่ยงัรวมถงึบุคคลต่าง ๆ ทีอ่าศยัอยูร่่วมกนั ไม่ว่าจะเป็น 
ปู่ ย่า ตา ยาย หรอืญาตพิี่น้อง ซึ่งมสี่วนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ซึ่งสอดคลอ้งกบัคํากล่าวของ ดวง
เดอืน พนัธุมนาวนิ อา้งองิจาก ภทัรยิา จนัทรเ์พญ็. 2552) ทีม่อียูว่่า ความหมายของการอบรมเลีย้งดู
คือการที่ผู้เลี้ยงดูกับเด็กมีการติดต่อเกี่ยวข้องกัน  ทําให้เด็กมีโอกาสสังเกตลักษณะและ        
การกระทาํต่าง ๆ ของผูเ้ลีย้งดดูว้ย เดก็จะเลยีนแบบผูเ้ลีย้งดอูกีดว้ย 

    ดงันัน้ ในการวจิยัน้ีแหล่งของการอบรมเลีย้งดจูะหมายถงึผูเ้ลีย้งดเูดก็เป็นหลกั ซึง่อาจจะ
เป็นบุคคลใดในครอบครัวก็ได้ โดยการศึกษาครัง้ น้ีแบ่งแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น  
2 แหล่ง ไดแ้ก่ บดิาและมารดาร่วมกนัเลี้ยงดู และผูอ้ื่นเป็นผูเ้ลี้ยงดู (บดิาเลี้ยงดูเพยีงลําพงั มารดา
เลีย้งดเูพยีงลาํพงัและบุคคลอื่นๆ เป็นผูเ้ลีย้งดู) โดยผูว้จิยัสนใจว่านิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากแหล่งทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของ
บดิาแตกต่างกนัหรอืไม ่

 
 
 
 



35 
 

  4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัข้องกบัการอบรมเลี้ยงด ู 
  จากการรวบรวมงานวจิยัทีผ่า่นมา จะเป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอบรมเลีย้งดูและการ

คดิแบบต่างซึง่จะเป็นตวัเชื่อมโยงไปสู่ความคาดหวงั หรอืการแสดงออกในตวับุคคลซึง่ ผูว้จิยัจงึได้
รวบรวมมาเพือ่ประกอบการศกึษาในครัง้น้ี โดยแยกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

4.5.1 การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย  
                   เบคเคอร ์ ( ศริอิร นพกจิ. 2545; อา้งองิจาก Backer.1969: 17) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการ
อบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยทาํใหเ้ดก็เป็นตวัของตวัเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ รูจ้กัใชเ้หตุผลมี
เหตุผลเชงิจรยิธรรมในระดบัสงู ซึง่สอดคลอ้งกบั ปทัมา ศริเิวช (2541: 218) พบว่าวยัรุ่นทีม่ี
ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา และปรบัตวัเขา้สูว่ยัผูใ้หญ่รบัผดิชอบตวัเองได ้สว่นมากมคีรอบครวัทีม่ี
ความรกั ความอบอุ่น และผูกผนัซึง่กนัและกนั บดิามารดาอบรมเลีย้งดดูว้ยความเอาใจใสเ่ขา้ใจยอมรบั
ความคดิเหน็ของวยัรุน่อยา่งมเีหตุผล ซึง่เป็นลกัษณะการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตย  

         อกีทัง้ไดม้กีารศกึษาในกลุ่มนกัศกึษาพยาบาลว่า การอบรมเลีย้งดูต่างกนั จะสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการคดิหรอืไม่ ซึ่งเป็นการศกึษาของ สมสุข โถวเจรญิ (2541)ไดศ้ึกษา
ความสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณของนกัศกึษาพยาบาล ผลการวจิยั พบว่า นักศกึษา
พยาบาลทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดตู่างกนั จะมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมวีจิารณญาณไมแ่ตกต่าง
กนั โดยผูว้จิยัไดใ้หเ้หตุผลไวว้่า การอบรมเลีย้งดูของสงัคมไทยไม่ไดเ้ป็นการอบรมเลีย้งดูทีเ่ป็น
ประชาธปิไตยแทจ้รงิ เช่น เมื่อเดก็ทาํบางสิง่บางอยา่งทีพ่อ่แม่ไมช่อบ หรอืพ่อแมค่ดิว่าผดิ พ่อแมก่็
มกัจะมองว่าเดก็ผดิจะลงโทษ หรอืว่ากล่าวเดก็ โดยไม่ไดซ้กัถามความคดิเหน็ของเดก็ก่อนตาม
เหตุผลจงึทาํใหเ้ดก็ขาดความคดิรเิริม่ ขาดประสบการณ์ และยงัขาดความคดิทีม่เีหตุผล 
                   4.5.2 การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล 

           การศกึษาของ ศริพิร นพกจิ. (2545) พบว่าการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล ซึง่เป็น
การอบรมเลีย้งดูทางบวก มผีลทางบวกกบัการคดิอย่างมเีหตุผลรอบดา้น นัน่คอืถา้เดก็ไดร้บัการ
อบรมเลี้ยงดูแบบน้ีมากเท่าใดกม็จีะการคดิอย่างมเีหตุผลสูงขึน้เท่านัน้ สอดคลอ้งกบั บลัล์วนิ  
(ศริพิร นพกจิ. 2545: 30;อา้งองิจาก Baldwin. 1948)  ศกึษาพบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล
ทาํใหเ้ดก็เป็นคนวางแผนการในการทาํอะไรมกีารคดิไตร่ตรองมคีวามรบัผดิชอบในตนเอง สว่นเดก็
ทีม่าจากครอบครวัทีเ่ลีย้งดูแบบไม่มเีหตุผลเดก็จะขาดความเป็นตวัของตวัเอง ขาดทกัษะในการ
แกป้ญัหาขาดความรบัผดิชอบ ขาดความคดิสรา้งสรรค ์

       นอกจากน้ี ปรยีาภรณ์ จนัทรโชต ิ (2550) ศกึษาปจัจยัชวีสงัคมและการอบรมเลีย้งด ู 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้น ของนักศกึษาสถาบนัเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พบว่านักศกึษาที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลกบัใช้
อารมณ์ มคีวามสามารถในการคดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้นในแต่ละดา้น ไมแ่ตกต่างกนั  

       สณัห์หทยั วทิยารงัสพีงษ์ (2550) ไดศ้กึษาปจัจยัชวีสงัคมและการอบรมเลี้ยงดูที่
เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการคดิอย่างมเีหตุผลรอบดา้นเช่นกนั แต่ไดเ้ปลี่ยนกลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนอาชวีะศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแตกต่างกนัจะ
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มกีารคดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้นไม่แตกต่างกนั โดย นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล
มาก จะมกีารคดิอยา่งมเีหตุผลรอบดา้นทัง้ 4 ดา้นไมแ่ตกต่างจากนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผลน้อย   

          ดุษฏ ี(ศริอิร นพกจิ. 2545: 27; อา้งองิจาก ดุษฏ ีโยเหลา. 2537) พบว่า การอบรม
เลีย้งดูแบบใชเ้หตุผล ซึง่เป็นการอบรมเลีย้งดทูางบวก มผีลทางบวกกบัการคดิอย่างมเีหตุผลรอบ
ดา้น นัน่คอืถา้เดก็ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบน้ีมากเทา่ใดกม็จีะการคดิอยา่งมเีหตุผลสงูขึน้เทา่นัน้  

          การทีเ่ดก็จะสามารถคดิอยา่งมเีหตุผลไดน้ัน้ ยอ่มมสีว่นเกีย่วขอ้งกบับรรยากาศของ
บา้น ทีส่่งเสรมิการใหเ้ดก็ไดค้ดิและตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ดงัที ่ บลัดว์นิ (สณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์. 
2550: 62; อา้งองิจาก Baldwin.1948: 127-136)ไดท้ําการศกึษาผลของการอบรมเลีย้งดทูีม่ต่ีอการ
พฒันาบุคลกิภาพของเดก็โดยใชว้ธิสีงัเกตพบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบมเีหตุผล และบรรยากาศของบา้น
ทีเ่ป็นประชาธปิไตย ทาํใหเ้ดก็เป็นคนทีก่ระฉบักระเฉง ไม่มคีวามหวาดกลวั ทาํอะไรมกีารวางแผนมี
ความอยากรูอ้ยากเหน็ สว่นเดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่กีารอบรมเลีย้งดแูบบไม่มเีหตุผล และบรรยากาศ
ของบา้นเป็นลกัษณะทีพ่่อแม่ใชอ้ารมณ์ของตนเป็นส่วนใหญ่เดก็จะขาดความเป็นตวัของตวัเอง ไม่มี
ความอยากรูอ้ยากเหน็ขาดทกัษะในการแกป้ญัหาขาดความรบัผดิชอบ และความคดิฝนัต่าง ๆ อยู่ใน
วงจาํกดั  

         ซึง่ผลการศกึษานี้ยงัสอดคลอ้งกบั ฮอฟแมน (นงนุช โรจนเลศิ. 2533; อา้งองิจาก 
Mussen. 1970: 286; citing Hoftman.1970) ทีท่าํการศกึษา และพบว่า การทีพ่อ่แมฝึ่กวนิยัโดยใช้
เหตุผล ทาํใหเ้ดก็มวีนิยัสงูกวา่การฝึกวนิยัโดยใชอ้าํนาจและการยบัยัง้ความรกั  

           จากแนวคดิและการศกึษาทีร่วบรวมจะเหน็ไดว้า่ การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล
เป็นลกัษณะ  การอบรมเลีย้งดทูีม่แีนวโน้มจะสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการคดิอยา่งมี
เหตุผลรอบดา้นแตกต่างกนั 

 4.5.3 การอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ่
 สว่นการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ่ไดม้กีารศกึษาในหลากหลายแงม่มุและ

หลากหลายกลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
         เพชรรตัน์ จนัทศ (2542) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอื

กบัรปูแบบการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั ตามการรบัรูข้องตนเองของนกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่5 และ 6 
ผลการวจิยั พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการเลีย้งดูแบบเอาใจใสม่พีฤตกิรรมการใหค้วามร่วมมอืสงูกว่าเดก็ที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบอื่น 

         กนัตวรรณ มสีมสาร (2544) ศกึษาเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของเดก็วยั
ยา่งเขา้สู่วยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูในรูปแบบทีแ่ตกต่างกนัตามการรบัรูข้องตนเอง ผลการวจิยั 
พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่ มคีวามฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าเดก็ทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ แบบตามใจ และแบบทอดทิง้ 
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         จติตนินัท ์ ชุมทอง (2547) ศกึษาปจัจยัคดัสรรทีส่มัพนัธก์บัเชาวน์อารมณ์ของนิสติ
นกัศกึษามหาวทิยาลยั ผลการวจิยั พบว่า มตีวัแปร 5 ตวั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเชาวน์อารมณ์ คอื 1) การ
เผชญิปญัหาแบบหลกีหนี 2) การเหน็คุณค่าในตนเอง 3) การเผชญิปญัหาแบบมุ่งจดัการกบัปญัหา         
4) การอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ่ 5) การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลย (แบบทอดทิง้) โดยการ
อบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใสม่คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัเชาวน์อารมณ์ หมายความว่า นิสตินกัศกึษาที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใสจ่ะมคีะแนนเชาวน์อารมณ์สงู ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิง้         
มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัเชาวน์อารมณ์ หมายความว่านิสตินักศกึษาทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบ
ทอดทิง้มคีะแนนเชาวน์อารมณ์ตํ่า 

      เราจะเห็นได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมยงัสามารถก่อให้เกิดปญัหาต่อ
สุขภาพจติ ดงัการศกึษาของ สารภ ี ยงยนื (2541) ศกึษาความวติกกงัวลในการสอบของวยัรุ่นทีม่ี
รปูแบบการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั ผลการวจิยั พบว่า วยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่
มคีะแนนความวติกกงัวลในการสอบตํ่ากว่าวยัรุ่นทีไ่ดร้บัการเลี้ยงดูแบบใชอ้ํานาจควบคุม แบบรกั
ตามใจ และแบบทอดทิง้ 

          โดยรวมไปถงึลกัษณะของเจตคตซิึ่งมผีลต่อการแสวงหาความช่วยเหลอืด้วย จะ
เหน็ไดจ้ากการศกึษาของ วรีนุช วงศค์งเดช (2547) ศกึษาเจตคตติ่อการแสวงหาความชว่ยเหลอื และ
การเรยีนรูแ้บบกํากบัตนเองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา ทีม่รีูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกนั 
ผลการวจิยั พบว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ่มกีารเรยีนรูแ้บบกํากบัตนเองและมี
เจตคตทิางบวกต่อการแสวงหาความช่วยเหลอืสงูกว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูอกี 3 แบบ 
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม และแบบตามใจ มกีารเรยีนรูแ้บบกํากบัตนเองสงูกว่า
นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบทอดทิง้ ส่วนนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบตามใจมเีจต
คตทิางบวกต่อการแสวงหาความช่วยเหลอืสงูกว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม และ
แบบทอดทิง้ 

 4.5.4 การเปรยีบเทยีบระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบต่าง ๆ  
  Wolfradt, Hemple, and Miles (2003) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการ

อบรมเลีย้งดกูบัความวติกกงัวล และพฤตกิรรมในการจดัการความวติกกงัวลของนกัเรยีน ผลการวจิยั 
พบว่า กลุ่มทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม มคีวามวติกกงัวลสงูกว่ากลุ่มทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบ        
เอาใจใส ่และแบบตามใจ Nijhof and Rutger (2007) ศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดกูบัการจดัการกบั
ปญัหา และการแสดงออกเมื่อเป็นโรคคดิถงึบา้นของวยัรุ่น ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใส ่และแบบตามใจจะมปีระสบการณ์ในการคดิถงึบา้นโดยมอีารมณ์คดิถงึบา้น
รุนแรงกวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบควบคุม และแบบทอดทิง้ ในขณะเดยีวกนันกัเรยีนเหล่าน้ีก็
มกัใชว้ธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัการกบัอารมณ์คดิถงึบา้นไดด้กีว่านกัเรยีนทีไ่ดร้บัการเลี้ยงดูแบบ
ควบคุมและแบบทอดทิง้ 
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        จากงานวจิยัของ Baumrindไดม้ผีูนํ้ามาทาํการศกึษาอยา่งต่อเน่ืองว่ามคีวามสมัพนัธ์
อยา่งไรกบัพฤตกิรรมดา้นต่าง ๆ ของเดก็ ดงัน้ี  งานวจิยัของ Baumrind (Baumrind 1967: 1971 
อา้งถงึใน พรรณทพิย ์ ศริวิรรณบุศย ์และคณะ. 2545: 31-32) ทีพ่บว่า การอบรมเลีย้งดขูองบดิา
มารดาม ี3 แบบ และแต่ละแบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมทางสงัคมของเดก็ เช่น บดิามารดาแบบ
เอาใจใส่ มลีูกทีม่มีนุษยสมัพนัธด์ ี มทีกัษะทางสงัคม ใหค้วามร่วมมอืกบัผูใ้หญ่ มคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์ มแีรงจูงใจใฝส่มัฤทธิส์ูง และมคีวามเป็นผูนํ้าขณะทํากจิกรรมกลุ่ม บดิามารดาแบบ
ควบคุม มลีกูทีอ่ารมณ์ไมค่อ่ยด ีโกรธงา่ย ไมเ่ป็นมติร ขาดความคดิรเิริม่ ขาดความเป็นผูนํ้าและบดิา
มารดาแบบตามใจ มลีกูทีก่า้วรา้ว ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง และเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทาง
สงัคม (Social Competence) พบว่าเดก็ทีม่บีดิามารดาแบบเอาใจใสจ่ะมคีวามสามารถทางสงัคมใน
ระดบัสงู เดก็ทีม่บีดิามารดาแบบควบคุมจะมคีวามสามารถทางสงัคมระดบัปานกลางและเดก็ทีม่บีดิา
มารดาแบบตามใจจะมคีวามสามารถทางสงัคมตํ่า (Baumrind, 1991; Miller,1993; Weiss and 
Schwarz, 1996 อา้งงิจาก พรรณทพิย ์ศริวิรรณบุศย ์และคณะ. 2545: 32)ต่อมาไดเ้พิม่เตมิรปูแบบ
การอบรมเลีย้งดอูกี 1 รปูแบบ คอื การอบรมเลีย้งดแูบบทอดทิง้ ซึง่พบว่า เดก็ทีไ่ดร้บัการเลีย้งด ู   
แบบน้ีจะมลีกัษณะต่อตา้นสงัคม มคีวามบกพร่องทัง้ทางสงัคม และการเรยีน กลายเป็นเดก็ที ่               
มปีญัหาพฤตกิรรม เช่น ตดิยาเสพตดิหรอืทําผดิกฎหมาย( Shaffer.1994 อา้งถงึใน พรรณทพิย ์               
ศริวิรรณบุศยแ์ละคณะ. 2545: 32) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Simon and Conger (2007:         
212-241.) ทีศ่กึษาความสมัพนัธ์ของการเลี้ยงดูทีแ่ตกต่างกนัระหว่างบดิากบัมารดาทีม่ตี่อรูปแบบ
การอบรมเลีย้งดขูองครอบครวัและผลทีม่ต่ีอวยัรุ่น โดยเป็นการเกบ็ขอ้มลูระยะยาวจากกลุ่มตวัอยา่ง 
451 ครอบครวั ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบดิาและมารดาส่วนใหญ่
สอดคลอ้งกนั และพบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบเอาใจใสจ่ะใหผ้ลทางบวกต่อวยัรุน่มากทีส่ดุ และจะ
สามารถปกป้องเดก็จากสิง่เลวรา้ยต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สาํหรบัในประเทศไทย ไดม้ผีูห้ยบิยกแนวความคดิของ Baumrind มาใชใ้นการศกึษา
เช่นกนั คอื  สภุาพรรณ โคตรจรสั และชุมพร ยงกติตกุิล(2545) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบ
การอบรมเลีย้งดูตามแนวคดิของ Baumrind กบัพฤตกิรรมส่วนบุคคลของวยัรุ่นไทยในดา้นการ
ปรบัตวัดา้นครอบครวั ความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์และการเผชญิปญัหา โดยศกึษากบักลุ่มตวัอยา่ง
1,316 คน เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จาํนวน 654 คน มธัยมศกึษาปีที ่ 6 จาํนวน 662 คน 
จาก 5 ภูมภิาคของประเทศไทย ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้ แลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบว่า  วยัรุ่นทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบเอาใจใส่ มกีารปรบัตวั
ดา้นครอบครวัไดด้กีว่า มกีารเผชญิปญัหาแบบมุง่จดัการปญัหามากกว่า และใชก้ารเผชญิปญัหาแบบ
หลกีหนีน้อยกวา่วยัรุ่นทีไ่ดร้บัการเลีย้งดแูบบควบคุม แบบตามใจ และแบบทอดทิง้ 

      จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้ เราจะเหน็ไดว้่าการอบรมเลีย้งดมูสี่วนสาํคญัมากใน
การหลอ่หลอมเดก็ เพราะการอบรมเลีย้งดเูป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติของเดก็ และการอบรม
เลี้ยงดูของบดิามารดา จะมผีลบางประการต่อพฤตกิรรมของเดก็ในปจัจุบนัและศกัยภาพของการ
กระทาํในอนาคตของเขา ดงันัน้พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคลใดบุคคลหน่ึงนัน้สว่นหน่ึงเป็นผลสบื
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เน่ืองมาจากการอบรมเลีย้งดูของบดิามารดา (นงนุช โรจนเลศิ.2533; อา้งองิจาก Sears and        
other.1957) และการอบรมเลี้ยงดูเป็นพืน้ฐานใหเ้กดิความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ดา้นความคดิ 
พฤตกิรรม การแสดงออกและความคาดหวงัทีอ่าจจะต่างกนั   

     ในงานวจิยัของ ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และงามตา วนินทานนท ์(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ 
และงามตา วนินทานนท ์.2536, อา้งองิจาก วลิาศลกัษณ์ ชวัวลัล ีและคณะ. 2553: 3)  ทีพ่บว่า ชวีติ
สมรสของบดิามารดา ส่งผลกระทบต่อจติลกัษณะและพฤตกิรรมของบุตรทางออ้ม ผ่านปจัจยัต่างๆ
เช่น  ความสมัพนัธ์ระหว่างบุตรกบับิดามารดา  และคุณภาพการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่ได้รบัจาก
ครอบครวั ดงันัน้ความสมัพนัธ์ระหว่างบดิามารดาและวธิกีารปฏบิตัขิองบดิามารดาที่มต่ีอบุตรเป็น
เรือ่งสาํคญัยิง่สามารถสง่ผลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อจติใจและลกัษณะพฤตกิรรมของเดก็ ดงันัน้ใน
การป้องกนัปญัหาชวีติครอบครวั และปญัหาพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชน จงึควรจะเริม่ตน้ตัง้แต่
การเตรยีมความพรอ้มของบุคคลทีอ่ยูใ่นวยัหนุ่มสาวเพือ่ชวีติครอบครวัในอนาคต 

     ในการศึกษาครัง้ น้ี ผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาว่านิสิตชายชัน้ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศร ี
นครนิทรวโิรฒ  ที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผลมาก-น้อย 
แบบควบคมุมาก-น้อยจะมคีวามคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาแตกต่างกนัหรอืไมแ่ละนิสติชายชัน้ปี
ที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูทีพ่่อแม่
เลีย้งดรูว่มกนัและพ่อหรอืแมห่รอืญาตเิป็นผูเ้ลีย้งดจูะมคีวามคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาแตกต่าง
กนัหรือไม่ รวมทัง้ศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย 
แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย แบบควบคมุมาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
จากพอ่แมเ่ลีย้งดรูว่มกนัและพอ่หรอืแมห่รอืญาตเิป็นผูเ้ลีย้งดตู่อความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิา
ของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ย 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
  การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาระดบัความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติ

ชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) เปรยีบเทยีบความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของ
นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย 
แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อยแตกต่างกนั 3) เปรยีบเทยีบความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจาก
แหล่งของการอบรมเลีย้งดูทีแ่ตกต่างกนั และ 4) ศกึษาปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนบัสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 โดยลาํดบัขัน้ตอนการวจิยัมดีงัน้ี 
1. การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัและการตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
                  ประชากร 
              ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ นิสติชายระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1005 คน 
 

    กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี ได้แก่ นิสิตชายระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2555 จํานวน 287 คนจาก 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่  
1) สาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์
และคณะสงัคมศาสตร์) 2) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร)์ 3) สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะ

พยาบาลศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์และคณะพลศกึษา) ผูว้ิจยัใชว้ิธีเลือกตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั

และกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางสุม่ตวัอยา่งของเครจซ ี และมอรแ์กน (Krejcie; & 
Morgan. 1970: 608 อา้งองิจาก ฉฐัวณ์ี สทิธิส์ริอรรถ; และ เป่ียมสุข ทุ่งกาว.ี  2552: 116) ซึง่
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การศกึษาครัง้น้ีจะตอ้งมตีวัอย่างข ัน้ตํ่า 278 คน รายละเอยีดของการเลอืกตวัอย่างและจํานวน
ตวัอยา่งในแต่ละสาขาวชิาแสดงไวใ้นภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขามนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร ์
ประกอบไปดว้ย  
- คณะศกึษาศาสตร ์  
- คณะมนุษยศาสตร ์ 
- คณะศลิปกรรศาสตร ์   
- คณะสงัคมศาสตร ์
       (107 คน) 

 สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 
ประกอบไปดว้ย  
- คณะวทิยาศาสตร ์      
- คณะวศิวกรรมศาสตร ์
       (98 คน) 

 สาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ 
ประกอบไปดว้ย  
- คณะแพทยศาสตร ์
- คณะทนัแพทยศาสตร ์ 
- คณะพยาบาลศาสตร ์
- คณะเภสชัศาสตร ์ 
- คณะสหเวชศาสตร ์ 
- คณะพลศกึษา 
     ( 82 คน) 

 
ภาพประกอบ 2 การเลอืกตวัอยา่งและจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละสาขาวชิา 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 3 ตอน ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัผูต้อบ 

   ประกอบดว้ย เพศ ชัน้ปี คณะ สถานภาพครอบครวั สถานภาพของบดิา และอายุของบดิา 
บุคคลทีพ่กัอาศยัอยูด่ว้ย อาชพีของบดิา แหล่งของการเลีย้งด ู (บดิาและมารดาเลีย้งดูรว่มกนั, บดิา
เลีย้งดเูพยีงลาํพงั มารดาเลีย้งดเูพยีงลาํพงัและบคุคลอื่นๆ เป็นผูเ้ลีย้งด)ู 
 
 

 
นิสติชายระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

(287 คน) 
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   ตอนท่ี 2  มาตรวดัรปูแบบการอบรมเลีย้งด ู 
   ผูว้จิยัใชม้าตรวดัรูปแบบการอบรมเลีย้งดู 3 รูปแบบคอืแบบรกัสนับสนุน แบบใชเ้หตุผล
และแบบควบคมุ โดยผูว้จิยัปรบัปรุงมาจากมาตรวดัของสณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์ (2550) มลีกัษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า (rating scale) 6 ระดบัตัง้แต่จรงิทีสุ่ด – ถงึไม่จรงิเลย โดยแบ่งการอบรมเลีย้ง
ดเูป็น 3 รปูแบบคอืแบบรกัสนบัสนุน แบบใชเ้หตุผลและแบบควบคุม รปูแบบละ 5 ขอ้  
 
ตวัอย่างแบบแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงด ู 

ข้อความ จริงท่ีสดุ  จริง  ค่อนข้าง
จริง  

ค่อนข้าง
ไม่จริง  

ไม่จริง  ไม่จริง
เลย  

แบบรกัสนับสนุน  
  - พอ่แมแ่สดงใหฉ้นัรู้
วา่ทา่นรกัฉนัมาก  
แบบใช้เหตผุล  

  - เมือ่ฉนัทาํความผดิ
พอ่แมจ่ะเปิดโอกาส
ใหฉ้นัอธบิายก่อนที่
จะดดุ่า หรอืลงโทษ
เสมอ  
แบบควบคมุ 
 - พอ่แมใ่หฉ้นัเป็น
คนตดัสนิใจเองใน
เรือ่งสว่นตวั  

 
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

       
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

 
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

 
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

 
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

 
 
...............  
 
 
 
 
 
...............  
 
 
 
...............  

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรบัขอ้ความทางบวกมดีงัน้ี  

จรงิทีส่ดุ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 6 
จรงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 5 
คอ่นขา้งจรงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 4 
คอ่นขา้งไมจ่รงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 3 
ไมจ่รงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 2 
ไมจ่รงิเลย ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 1 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนสาํหรบัขอ้ความทางลบมดีงัน้ี 
จรงิทีส่ดุ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 1 
จรงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 2 
คอ่นขา้งจรงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 3 
คอ่นขา้งไมจ่รงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 4 
ไมจ่รงิ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 5 
ไมจ่รงิเลย ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 6 

  
   ผูว้จิยันํามาตรวดัไปใหผู้ท้รงคณุวุฒติรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และ
นําแบบสอบถามทีไ่ดผ้า่นการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญแลว้ไปทดลองใชก้บันิสตินกัศกึษาทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 40 คนแลว้คาํนวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อื่น ๆ ในมาตรวดั (corrected item-total correlation) การอบรมเลีย้งดูแต่ละรูปแบบ โดย
กําหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ผลการวเิคราะหพ์บว่าขอ้คาํถามจากมาตรวดัการอบรม
เลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนไม่ผ่านเกณฑ์การคดัเลอืก 1 ขอ้จึงเหลอืขอ้คําถาม 4 ขอ้ โดยมคี่า
สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั .71 และเมื่อคํานวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมของข้อที่เหลืออีกครัง้หน่ึงพบว่ามาตรวดัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนบัสนุนมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั .83 ขอ้คาํถามจากมาตรวดัการอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผลผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืกทัง้ 5 ขอ้ โดยมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั 
.63 ส่วนขอ้คําถามจากมาตรวดัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมไม่ผ่านเกณฑก์ารคดัเลอืก 2 ขอ้จงึ
เหลอืขอ้คําถาม 3 ขอ้ โดยมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั .23 และเมื่อคาํนวณค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้ทีเ่หลอือกีครัง้หน่ึงพบวา่มาตรวดั
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมคี่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั .70 ผลการวเิคราะห์
แสดงไวใ้นภาคผนวก ข   
               ตอนท่ี 3  มาตรวดัความคาดหวงัของบุตรทีม่ตี่อบทบาทของบดิา 

 มาตรวดัความคาดหวงัของบุตรที่มตี่อบทบาทของบดิา ประกอบด้วยขอ้คําถามจํานวน  
50 ขอ้ ผูว้จิยัพฒันาขอ้คาํถามในมาตรวดัชุดน้ีขึน้โดยการสรา้งขอ้คาํถามเทยีบเคยีงกบัขอ้คาํถามใน
มาตรวดัการปฏบิตัติามบทบาทความเป็นบดิาตามการรบัรูข้องบุตรโดยอาศยัแนวคดิบทบาทสาํคญั
ของบดิาของเอเวอรซ์อล (Anderson. 1982:151 citing Eversall 1974; อา้งองิจาก ปาณิสรา       
โสพจน์. 2549)  ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการเลีย้งด ูดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้ง
ครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการ มาตรวดันี้มลีกัษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
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ตวัอย่าง 

หน้าท่ี 

บิดาควรจะปฏิบติัหน้าท่ีน้ีในระดบั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ดแูลบุตรใหม้สีขุภาพทีด่ ี      

2. จดัหาอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งห่มและยารกัษาโรค ที่
เหมาะสมใหก้บับุตร 

     

3. แสดงออกใหบุ้ตรรูว้า่ “รกั” เชน่ กอด ลบูหวัหรอื 
กลา่วดว้ยวาจา 

     

4. เป็นทีพ่ ึง่ทางใจของบุตร      

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

มากทีส่ดุ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 5 
มาก ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 4 
ปานกลาง ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 3 
น้อย ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 2 
น้อยทีส่ดุ ใหค้ะแนน  ระดบัคะแนน 1 

การแปลผลระดบัความคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาในทกุดา้น 
ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 มคีวามคาดหวงัมากทีส่ดุ 
ระดบัคะแนน 3.50 – 4.49 มคีวามคาดหวงัมาก 
ระดบัคะแนน 2.50 – 3.49 มคีวามคาดหวงัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 1.50 – 2.49 มคีวามคาดหวงัน้อย 
ระดบัคะแนน 1.00 – 1.49 มคีวามคาดหวงัน้อยทีส่ดุ 

   ผูว้จิยันํามาตรวดัไปใหผู้ท้รงคณุวุฒติรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และ
นําไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มนิสตินักศกึษาทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจํานวน 40 คน เพื่อนํามาใชว้เิคราะห์
คุณภาพของมาตรวัด โดยคํานวณค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อวัด 
(corrected item-total correlation) กบัคะแนนรวมของขอ้อื่นๆ ในมาตรวดั 40 ขอ้ โดยกําหนดระดบั
นัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 พบว่าขอ้คําถามผ่านเกณฑ์การคดัเลอืกทุกขอ้ โดยค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟาของครอนบาค (cronbach’s coefficient alpha) ของมาตรวดัดา้นการเลี้ยงดู ดา้นการ
แกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการเท่ากบั .83, 
.89, .91,.82 และ . 94 ตามลาํดบั ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นภาคผนวก ข 
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

   1. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมทีมีช่วยในการนําแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ
แบบสอบถามในแต่ละสาขาวชิาทัง้ 3 สาขาวชิา 
   2. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามทัง้หมด 300 ชุด ไดร้บักลบัคนืมาจํานวน 300 ชุด คดิเป็น 
รอ้ยละ 100 แลว้นําแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ 287 ชุด มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน  
 

4. การวิเคราะหข้์อมลู 
   1. ผูว้จิยัคาํนวณหาค่าสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อศกึษา
ระดบัความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาในดา้นต่างๆ 
   2. ผูว้จิยัวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา และระหว่างการอบรม
เลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดว้ย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)  
   3. กรณีทีพ่บปฏสิมัพนัธก์จ็ะวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค simple effect ต่อไป สว่นกรณีทีไ่มพ่บ
ปฏิสมัพนัธ์ก็จะแปลผลจากอิทธิพลหลกัเพื่อศึกษาว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกั
สนับสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย แบบควบคุมมาก-น้อย และนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดจูากแหลง่ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนัหรอืไม ่
  
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
   ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 3 สว่น สว่นที ่1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนที่ 2 ค่าสถติพิื้นฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรที่ใชใ้นการวจิยั ส่วนที่ 3 
การศกึษาระดบัความคาดหวงัทีม่ต่ีอบทบาทของบดิาและสว่นที ่4 ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
 

ผลการวิเคราะหข์้อมลู 
                ส่วนท่ี 1 ข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบักลุ่มตวัอย่าง 
    ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่งโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ความถี่และ
รอ้ยละ โดยวเิคราะหข์อ้มลูจําแนกตาม กลุ่มสาขาวชิา สถานภาพของครอบครวั สถานภาพของบดิา 
บุคคลทีพ่กัอาศยัร่วมกนั อาชพีของบดิา รูปแบบการเลี้ยงดูและแหล่งของการอบรมเลี้ยงดู ผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูพบว่ากลุ่มตวัอยา่ง 287 คน เป็นนิสติกลุ่มสาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์107 คน 
(รอ้ยละ 37.3) กลุ่มสาขาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี98 คน (รอ้ยละ 34.1) และกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์
สุขภาพ 82 คน (รอ้ยละ 28.6) กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั โดยมจีํานวน 222 คน 
(รอ้ยละ 77.4) เกอืบทัง้หมด บดิายงัมชีวีติอยู ่โดยมจีาํนวน 264 คน (รอ้ยละ 92) กลุ่มตวัอยา่งสว่น
ใหญ่พกัอาศยัอยูก่บับดิาและมารดา โดยมจีาํนวน 206 คน (รอ้ยละ 71.8) สว่นเรื่องอาชพีของบดิา 
พบว่า มอีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิสว่นตวั 91 คน (รอ้ยละ 31.7) รบัราชการ 83 คน (รอ้ยละ 28.9) รบัจา้ง 
41 คน (รอ้ยละ 14.3) พนกังานเอกชน 30 คน (รอ้ยละ 10.5) พนกังานรฐัวสิาหกจิ 29 คน (รอ้ยละ 
6.6) และอาชพีอื่นๆ 23 คน (รอ้ยละ 8) กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาและ
มารดาร่วมกนั โดยพบว่ามจีํานวน 230 คน (รอ้ยละ 80) และไดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอื
มารดาหรอืญาตเิพยีงลาํพงั 57 (รอ้ยละ 20) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่ง
แสดงไวใ้นตารางที ่1 
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ตาราง 1 ขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุม่ตวัอยา่ง 
 

ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน ร้อยละ 

กลุม่สาขาวชิา 
- มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์
- วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี
- วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 
107 
98 
82 

 
37.3 
34.1 
28.6 

สถานภาพของครอบครวั 
     - บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั 
     - บดิามารดาแยกกนัอยู ่
     - บดิามารดาหยา่รา้ง 
     - อื่น ๆ  

  
222 
36 
17 
12 

 
77.4 
12.5 
5.9 
4.2 

สถานภาพของบดิา 
     - ยงัมชีวีติอยู ่
     - เสยีชวีติแลว้ 

 
264 
23 

 
92.0 
8.0 

บุคคลทีพ่กัอาศยัร่วมกนั 
     - อยูก่บับดิาและมารดา 
     - อยูก่บับดิา 
     - อยูก่บัมารดา 
     - อยูก่บัญาต ิ
     - ไมไ่ดพ้กัอาศยัอยูก่บับดิา มารดา หรอืญาต ิ

 
206 
18 
38 
10 
15 

 
71.8 
6.3 
13.2 
3.5 
5.2 

อาชพีของบดิา 
     - รบัราชการ 
     - พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
     - พนกังานเอกชน 
     - คา้ขาย ธุรกจิสว่นตวั 
     - รบัจา้ง 
     - อื่น ๆ 

 
83 
29 
30 
91 
41 
23 

 
28.9 
6.6 
10.5 
31.7 
14.3 
8.0 

แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู
     - บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
     - บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู

 
230 
57 

 
80 
20 
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               ส่วนท่ี 2 ค่าสถิติพืน้ฐานและค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
    ผลการวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัพบว่าตวัแปรทุกตวั
มคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพบว่าความคาดหวงัในบทบาทของ
บดิาดา้นการเลีย้งดูกบัความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหามคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
สงูทีสุ่ด (r=.692, p<.01) และพบว่าการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลกบัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธต์ํ่าทีส่ดุ (r=.166 p<.01) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่2 
 
ตาราง 2 คา่มชัฌมิเลขคณิต สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีใ่ช ้ 
     ในการวจิยั (n=287) 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
ดา้นการเลีย้งด ู

(.865)        

2. ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
ดา้นการแกป้ญัหา 

.692** (.860)       

3. ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั 

.560** .570** (.870)      

4. ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 

.669** .558** .560** (.803)     

5.ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
ดา้นสนัทนาการ 

.655** .598** .514** .673** (.918)    

6. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน .530** .478** .329** .423** .431** (.817)   

7. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล .239** .262** .214** .209** .203** .189** (.785)  

8. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุม .411** .395** .245** .298** .281** .426** .166** (.527)  

M 3.90 3.72 3.92 3.95 3.78 5.07 4.04 4.48 

Mdn 4.00 3.80 4.00 4.00 3.80 5.00 4.00 4.67 

SD 0.59 0.65 0.63 0.53 0.74 0.69 0.98 0.84 

 

**p<.01, สองหาง 
 

หมายเหตุ ตวัเลขในวงเลบ็ในแนวทแยงมุม คอื คา่สมัประสทิธิแ์อลฟา่ของมาตรวดั 
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                ส่วนท่ี 3 การศึกษาระดบัความคาดหวงัท่ีมีต่อบทบาทของบิดา 
     ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังที่มีต่อบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ปีที่ 4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒพบว่าระดบัความคาดหวงัทีม่ต่ีอบทบาทของบดิาทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การเลี้ยงดู ด้านการแก้ปญัหา ด้านการหาเลี้ยงครอบครวั ด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมและด้าน
สนัทนาการอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่านิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมรีะดบั
ความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมอยู่ในระดบัสงูสุด (M = 3.95, 
SD=.530) รองลงมาคอืดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (M = 3.92, SD=.634) ถดัมาคอืดา้นการเลีย้งด ู
ดา้นสนัทนาการและดา้นการแกป้ญัหา (M = 3.89, SD=.587 , M = 3.78, SD=.736 และ M = 3.71, 
SD=.648 ตามลาํดบั) 
    เมื่อพจิารณาความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาจาํแนกรายดา้นพบว่าความคาดหวงัที่
มตี่อบทบาทของบดิาด้านการเลี้ยงดูนัน้ กลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงัเกี่ยวกบัการดูแลบุตรให้มี
สุขภาพทีด่มีากทีสุ่ด (M= 4.25, SD =.738) รองลงมาคอืความคาดหวงัเกีย่วกบัการจดัหาอาหาร ที่
อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรคทีเ่หมาะสมใหบุ้ตร (M= 4.14, SD .787) และพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคาดหวงัน้อยทีสุ่ดในเรื่องการดูแลบุตรใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เช่น ป้องกนั
การเขา้ถงึเวบ็ไซดล์ามกหรอืการพนนั (M=3.56, SD= .976)  
     ความคาดหวงัที่มีต่อบทบาทของบิดาด้านการแก้ปญัหาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คาดหวงัเกี่ยวกบัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายของครอบครวั และการช่วยแกไ้ขเมื่อบุตรมปีญัหา
มากทีสุ่ดเทา่กนั (M= 3.92, SD=.975 และ M=3.92, SD=.879 ตามลําดบั) รองลงมาคอืการจดัการ
ปญัหาด้านหน้ีสนิของครอบครวั (M=3.91, SD =1.01) โดยกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัน้อยทีสุ่ดในเรื่อง
การชว่ยสมาชกิในครอบครวัแกป้ญัหาสว่นตวั เชน่ ทะเลาะกบัแฟน (M=3.33, SD= 1.09) 
     ความคาดหวงัที่มตี่อบทบาทบดิาดา้นการหาเลี้ยงครอบครวัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวาม
คาดหวังเกี่ยวกับการขยันหมัน่เพียรเพื่อทําให้ครอบครัวมีฐานะมัน่คงมากที่สุด (M= 4.13, 
SD=.882) รองลงมาคอืการเป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั และ การเป็นกําลงัสาํคญัใน
การหาเลีย้งครอบครวั ซึง่มคีา่เฉลีย่เท่ากนั (M=4.02, SD=.843 และ M=4.02, SD=.874 ตามลาํดบั) 
โดยกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัน้อยที่สุดในเรื่องการทํางานพเิศษนอกเหนือจากงานประจําเพื่อทําให้
ครอบครวัมรีายไดเ้พิม่ขึน้ (M=3.47, SD =1.15) 
     ความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคมพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวาม
คาดหวงัเกีย่วกบัการรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานของตนมากทีสุ่ด (M= 4.13, SD=.909) รองลงมา
คอืการเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม เช่น กตญั กูตเวทตี่อบดิามารดาของตน (M=4.12, SD=.806) 
โดยกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัน้อยที่สุดในเรื่องการเป็นอาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
(M=3.50, SD= 1.03) 
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    ความคาดหวงัที่มตี่อบทบาทบดิาด้านสนัทนาการพบว่ากลุ่มตวัอย่าง มคีวามคาดหวงั
เกีย่วกบัการสง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัใชเ้วลาว่างอย่างสรา้งสรรค ์เช่น เล่นดนตร ีเล่นกฬีามาก
ทีสุ่ด (M= 3.89, SD=.965) รองลงมาคอืการสนับสนุนใหบุ้ตรทํางานอดเิรกเพื่อใชเ้วลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ (M=3.87, SD=.895) โดยกลุ่มตวัอย่างคาดหวงัน้อยทีสุ่ดในเรื่องการพาครอบครวัไป
สงัสรรคห์รอืทอ่งเทีย่วในช่วงวนัหยดุ (M= 3.69, SD=1.04) 
     ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาแสดงไวใ้นตารางที ่3 
 
ตาราง 3 ระดบัความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4  
     มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (n=287)  
 

ความคาดหวงัท่ีมีต่อบทบาทบิดา X SD. ระดบัความคาดหวงั 

ด้านการเลีย้งด ู
1. ดแูลบตุรใหม้สีขุภาพทีด่ ี
2. จดัหาอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษา
โรค ทีเ่หมาะสมใหบุ้ตร 
3. แสดงออกให้บุตรรู้ว่า “รกั” เช่น กอด ลูบหวั หรอื
กลา่วดว้ยวาจา 
4. เป็นทีพ่ึง่ทางใจของบุตร 
5. สอนเรือ่งการคบเพือ่นต่างเพศแก่บตุร 
6. อบรมบุตรใหรู้เ้ทา่ทนัภยัและอนัตรายในสงัคม 
7. ดูแลบุตรให้ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น 
ป้องกนัการเขา้ถงึเวบ็ไซดล์ามกหรอืการพนนั 
8. ดูแลบุตรใหม้คีวามสมัพนัธ์ทีเ่หมาะสมกบัเพื่อนต่าง
เพศ 
9.  สอนให้บุตรปฏิบัติตนตามค่านิยมที่ดีงามของ
สงัคมไทย 
10. ตดิตามความก้าวหน้าดา้นการเรยีนของบุตรอย่าง
สมํ่าเสมอ 

 
4.25 
4.14 

 
3.78 

 
4.01 
3.68 
4.00 
3.56 

 
3.69 

 
3.88 

 
3.94 

 
.738 
.787 

 
.943 

 
.846 
.993 
.838 
.976 

 
.849 

 
.873 

 
863 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 

โดยรวม 3.89 .587 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความคาดหวงัท่ีมีต่อบทบาทบิดา X SD. ระดบัความคาดหวงั 

ด้านการแก้ปัญหา 
11. เป็นตวัแทนผู้ปกครองในการรบัทราบปญัหาด้าน
การเรยีน หรอืปญัหาดา้นความประพฤตขิองบตุร  
12 .  ตัดสินปญัหาการทะเลาะวิวาทที่ เ กิดขึ้น ใน
ครอบครวั 
13. แกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั 
14. ชว่ยตดัสนิใจเรือ่งการเลอืกสถานศกึษาใหก้บับุตร  
15. ชว่ยบตุรแกป้ญัหาดา้นการเรยีน 
16. ใหค้ําแนะนําในการแก้ปญัหาแก่บุตร เมื่อบุตรเกดิ
ความขดัแยง้กบัเพือ่น 
17. ช่วยสมาชกิในครอบครวัแก้ปญัหาส่วนตวั เช่น 
ทะเลาะกบัแฟน 
18. จดัการปญัหาดา้นหนี้สนิของครอบครวั 
19. ตดัสนิใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของครอบครวั 
20. ชว่ยแกไ้ขเมือ่บุตรมปีญัหา 

 
3.85 

 
 

3.66 
 

3.81 
3.54 

 
3.57 
3.62 

 
3.33 

 
3.91 
3.92 
3.92 

 
.925 

 
 

.974 
 

.911 

.998 
 

.982 

.974 
 

1.09 
 

1.01 
.975 
.879 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 
มาก 

โดยรวม 3.71 .648 มาก 

ด้านการหาเลี้ยงครอบครวั 
21. ขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ทาํใหค้รอบครวัมฐีานะมัน่คง 
22. วางแผนการออมเงนิใหก้บัครอบครวั เช่น ฝากเงนิ
กบัธนาคารทีใ่หด้อกเบีย้สงู ซือ้พนัธบตัร 
23. เป็นผู้ตดัสินใจเกี่ยวกบัค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ของ
ครอบครวั 
24. รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเล่าเรยีนของ
บุตรทัง้หมด 
25. ทํางานพเิศษนอกเหนือจากงานประจําเพื่อทําให้
ครอบครวัมรีายไดเ้พิม่ขึน้  
26. เป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั  
27. ดแูลไมใ่หส้มาชกิของครอบครวัก่อหน้ีสนิต่าง ๆ  
28. รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งของครอบครวั 
29. เป็นกาํลงัสาํคญัในการหาเลีย้งครอบครวั 
30. สามารถรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกจิ 

 
4.13 
3.98 

 
3.85 

 
3.99 

 
3.47 

 
4.02 
3.94 
3.81 
4.02 
4.00 

 
.882 
.936 

 
.943 

 
.978 

 
1.15 

 
.843 
.883 
.955 
.874 
.850 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 

โดยรวม 3.92 .634 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความคาดหวงัท่ีมีต่อบทบาทบิดา X SD. ระดบัความคาดหวงั 

ด้านการเป็นตวัแบบในสงัคม 
31. ไม่ดื่มสุรา แอลกอฮอล์ หรือเสพสิ่งเสพติดที่เป็น
โทษใหบุ้ตรเหน็ 
32. เป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรม เช่น กตญั กูตเวทต่ีอ
บดิามารดาของตน 
33. รบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานของตน 
34. อาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 
35. ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของสังคมอย่าง
เครง่ครดั เชน่ ปฏบิตัติามกฎจราจร 
36. สนับสนุนการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
ของบุตร 
37. ประพฤติตนสอดคล้องกบัค่านิยมอนัดงีามของ
สงัคมไทย 
38. ตดิตามขา่วสารและความเป็นไปในดา้นต่างๆ ของ
บา้นเมอืง เชน่ เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
39. สัง่สอนให้บุตรแสดงออกตามบทบาทที่ส ังคม
ยอมรบั 
40. เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการมรีะเบยีบวนิยั 

 
3.77 

 
4.12 

 
4.13 
3.50 
3.96 

 
3.94 

 
4.00 

 
4.01 

 
3.96 

 
4.07 

 
1.07 

 
.806 

 
.909 
1.03 
.829 

 
.852 

 
.786 

 
.829 

 
.833 

 
.835 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

โดยรวม 3.95 .530 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ความคาดหวงัท่ีมีต่อบทบาทบิดา X SD. ระดบัความคาดหวงั 

ด้านสนัทนาการ 
41. จดัสรรวนัเวลาทีส่มาชกิในครอบครวัจะ 
ทาํกจิกรรมต่าง ๆ รว่มกนั 
42. ทาํกจิกรรมรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั  
เชน่ รดน้ําตน้ไม ้กวาดบา้น ถูบา้น  
43. สนับสนุนให้บุตรทํางานอดิเรกเพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
44. พาครอบครัวไปสังสรรค์หรือท่องเที่ยวในช่วง
วนัหยดุ 
45. ส่งเสรมิให้สมาชิกในครอบครวัใช้เวลาว่างอย่าง
สรา้งสรรค ์เชน่ เลน่ดนตร ีเลน่กฬีา 
46. เป็นผู้สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับ
สมาชกิในครอบครวั 
47. จดัหากจิกรรมทีช่่วยผ่อนคลายความเครยีดใหก้บั
สมาชกิในครอบครวั 
48. สง่เสรมิใหบุ้ตรทาํกจิกรรมในยามวา่ง 
49. ชกัชวนสมาชกิในครอบครวัใหท้าํกจิกรรมรว่มกนั 
50. รว่มทาํกจิกรรมยามวา่งกบัสมาชกิในครอบครวั 

 
3.83 

 
3.73 

 
3.87 

 
3.69 

 
3.89 

 
3.77 

 
3.72 

 
3.81 

 
3.71 

 
3.75 

 
.938 

 
.968 

 
.895 

 
1.04 

 
.965 

 
.953 

 
.925 

 
.954 

 
1.02 

 
1.03 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

โดยรวม 3.78 .736 มาก 

 
              ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

  ผูว้จิยัแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย โดยใช้
คา่มธัยฐาน (median) เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มแลว้วเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดู
แบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดทูีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาใน
แต่ละดา้นของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบสองทาง (two-way ANOVA) สาํหรบัคา่มชัฌมิเลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นจาํแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยและ
แหลง่ของการอบรมเลีย้งดแูสดงไวใ้นตารางที ่4 
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ตาราง 4 คา่มชัฌมิเลขคณติและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
     ในแต่ละดา้นจาํแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยและแหลง่ของ 
     การอบรมเลีย้งด ู
 
ความคาดหวงัใน
บทบาทของบิดา 

แหล่งของ 
การอบรมเลี้ยงด ู

แบบรกัสนับสนุน
น้อย (n=144) 

แบบรกัสนับสนุน
มาก (n=143) 

โดยรวม 
(n=287) 

N Χ  SD n Χ  SD n Χ  SD 
ด้านการเลีย้งด ู บดิาและมารดาเลีย้งดู

รว่มกนั 
116 3.67 0.46 114 4.15 0.50 230 3.91 0.54 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

28 3.60 0.83 29 4.10 0.60 57 3.85 0.76 

รวม 144 3.66 0.55 143 4.14   0.52 287 3.90 0.59 

ด้านการ
แก้ปัญหา 

บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

116 3.52 0.50 114 3.99 0.58 230 3.75 0.59 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

28 3.35 0.85 29 3.79 0.80 57 3.58 0.85 

รวม 144 3.49 0.58 143 3.95 0.63 287 3.72 0.65 

ด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวั 

บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

116 3.82 0.53 114 4.14 0.55 230 3.98 0.56 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

28 3.49 0.95 29 3.93 0.65 57 3.71 0.84 

รวม 144 3.75 0.64 143 4.10 0.58 287 3.92 0.63 

ด้านการเป็น 
ตวัแบบในสงัคม 

บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

116 3.76 0.48 114 4.16 0.45 230 3.96 0.50 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

28 3.75 0.68 29 4.09 0.55 57 3.71 0.84 

รวม 144 3.76 0.52 143 4.14 0.47 287 3.95 0.53 

ด้านสนัทนาการ บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

116 3.56 0.60 114 4.07 0.63 230 3.81 0.66 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

28 3.37 1.05 29 3.92 0.82 57 3.65 0.98 

รวม 144 3.53 0.71 143 4.04 0.67 287 3.78 0.74 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการเลี้ยงดูพบว่าไม่มปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงั
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ในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งด ู(F=.032, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกัพบวา่การอบรมเลีย้งดู
แบบรักสนับสนุนมาก-น้อยมีผลต่อความคาดหวังในบทบาทบิดาด้านการเลี้ยงดู (F=37.860, 
p<.001) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก (M=4.14, SD=0.52) มคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งดูสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุน
น้อย (M=3.66, SD=0.55) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่5 
 
ตาราง 5 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งด ู
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย (A) 1 37.680 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 .599 .440 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ด ู(A*B) 

1 .032 .858 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

    ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการแกป้ญัหาพบว่าไม่มปีฏสิมัพนัธ์
ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา (F=.018, ns) แต่เมื่อพจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก-น้อยมีผลต่อความคาดหวังในบทบาทบิดาด้านการแก้ปญัหา 
(F=25.854, p<.001) โดยนิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก (M=3.95, 
SD=0.63) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาสูงกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนน้อย (M=3.49, SD=0.58) และแหล่งของการอบรมเลีย้งดูมผีลต่อความ
คาดหวงัในบทบาทบดิาดา้นการแกป้ญัหา (F=4.205, p<.05) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
จากบดิาและมารดาร่วมกนั (M=3.75, SD=0.59) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการ
แกป้ญัหาสงูกวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิ(M=3.58, SD=0.85) 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่6 
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ตาราง 6 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา 
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย (A) 1 25.854 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 4.205 .041* 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ด ู(A*B) 

1 .018 .894 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
    ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการหาเลี้ยงครอบครวัพบว่าไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อ
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (F=.481, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิล
หลกัพบวา่การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทบดิาดา้นการ
หาเลีย้งครอบครวั (F=18.386, p<.001) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก 
(M=4.10, SD=0.58) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัสงูกว่านิสติชาย
ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย (M=3.75, SD=0.64) และแหล่งของการอบรมเลีย้งดมูี
ผลต่อความคาดหวงัในบทบาทบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (F=9.091, p<.01) โดยนิสติชายที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดาร่วมกนั (M=3.98, SD=0.56) มคีวามคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอื
ญาต ิ(M=3.71, SD=0.84) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่7 
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ตาราง 7 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั 
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย (A) 1 18.386 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 9.091 .003** 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ด ู(A*B) 

1 .481 .489 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมพบว่าไม่มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อ
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม (F=.165, ns) แต่เมื่อพจิารณา
อทิธพิลหลกัพบว่าการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทบดิา
ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม (F=24.267, p<.001) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุนมาก (M=4.14, SD=0.47) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม
สงูกวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนน้อย (M=3.76, SD=0.52) ผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่8 
 

ตาราง 8 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย (A) 1 24.267 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 .284 .595 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ด ู(A*B) 

1 .165 .685 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านสนัทนาการพบว่าไม่มปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ (F=.044, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรมเลีย้ง
ดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยมีผลต่อความคาดหวงัในบทบาทบิดาด้านสนัทนาการ (F=26.688, 
p<.001) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก (M=4.04, SD=0.67) มคีวาม
คาดหวังในบทบาทของบิดาด้านสนัทนาการสูงกว่านิสิตชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนบัสนุนน้อย (M=3.53, SD=0.71) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่9 
 
ตาราง 9 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ 
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย (A) 1 26.688 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 2.799 .095 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุนมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ด ู(A*B) 

1 .044 .834 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
  ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทีไ่ด้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย โดยใช้

คา่มธัยฐาน (median) เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มแลว้วเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดทูีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่
ละดา้นของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
สองทาง (two-way ANOVA) สําหรบัค่ามชัฌมิเลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นจําแนกตามการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยและ
แหลง่ของการอบรมเลีย้งดแูสดงไวใ้นตารางที ่10 
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ตาราง 10 คา่มชัฌมิเลขคณิตและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคาดหวงัในบทบาทของบดิาใน 
     แต่ละดา้นจาํแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยและแหล่งของการอบรมเลีย้งด ู
 
ความคาดหวงัใน
บทบาทของบิดา 

แหล่งของ 
การอบรมเลี้ยงด ู

แบบใช้เหตุผล
น้อย (n=161) 

แบบใช้เหตุผล
มาก (n=126) 

โดยรวม 
(n=287) 

n Χ  SD n Χ  SD n Χ  SD 
ด้านการเลีย้งด ู บดิาและมารดาเลีย้งดู

รว่มกนั 
130 3.84 0.55 100 4.00 0.52 230 3.91 0.54 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

31 3.58 0.89 26 4.17 0.37 57 3.85 0.76 

รวม 161 3.79 0.63 126 4.03 0.50 287 3.90 0.59 

ด้านการแก้ปัญหา บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

130 3.66 0.60 100 3.87 0.55 230 3.75 0.59 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

31 3.23 0.96 26 3.99 0.43 57 3.58 0.85 

รวม 161 3.58 0.70 126 3.89 0.53 287 3.72 0.65 

ด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวั 

บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

130 3.93 0.60 100 4.04 0.52 230 3.98 0.56 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

31 3.45 0.91 26 4.02 0.63 57 3.71 0.84 

รวม 161 3.84 0.69 126 4.03 0.54 287 3.92 0.63 

ด้านการเป็น 
ตวัแบบในสงัคม 

บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

130 3.90 0.55 100 4.04 0.43 230 3.96 0.50 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

31 3.76 0.73 26 4.12 0.44 57 3.71 0.84 

รวม 161 3.87 0.59 126 4.05 0.43 287 3.95 0.53 

ด้านสนัทนาการ บดิาและมารดาเลีย้งดู
รว่มกนั 

130 3.74 0.70 100 3.91 0.60 230 3.81 0.66 

บิดาหรือมารดาหรือ
ญาตเิลีย้งด ู

31 3.40 1.13 26 3.95 0.66 57 3.65 0.98 

รวม 161 3.68 0.81 126 3.92 0.61 287 3.78 0.74 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการเลี้ยงดูพบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการ
อบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของ
บดิาดา้นการเลีย้งด ู(F=6.400, p<.05) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่11 
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ตาราง 11 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งด ู
 

แหล่งความแปรปรวน df F P 

การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย (A) 1 19.434 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 .219 .640 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู
(A*B) 

1 6.400 .012* 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   เมื่อพบอทิธพิลปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการเลี้ยงดูจงึวเิคราะห์ต่อด้วยเทคนิค 
simple effect ผูว้จิยัเริม่ตน้ดว้ยการกําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดใูหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่าการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก-น้อยส่งผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการอบรมเลี้ยงดู
หรอืไม่ ซึง่พบว่าเมือ่กําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดูเป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลีย้งดูพบว่านิสติ
ชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก-น้อยมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการ
อบรมเลีย้งดูแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (t=2.247, p<.05) และเมื่อกําหนด
แหล่งของการอบรมเลีย้งดูเป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดพูบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้ง
ดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการอบรมเลีย้งดแูตกต่างกนัอยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t=3.346, p<.01) ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตารางที ่12 
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ตาราง 12 ผลของการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
     ดา้นการอบรมเลีย้งด ูเมือ่กาํหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดใูหค้งที ่

(1) เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลีย้งด ู
 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

130 
100 

3.84 
4.00 

.55 

.52 
2.247 .026* 

รวม 230     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2)  เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู

 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

31 
26 

3.58 
4.17 

.89 

.37 
3.346 .002** 

รวม 57     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ต่อจากนัน้ ผูว้จิยักําหนดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่าแต่
ละแหลง่ของการอบรมเลีย้งดจูะสง่ผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งดหูรอืไม ่ซึง่
พบวา่เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลมากพบวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูาก
บดิาและมารดาร่วมกนักบัทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาตมิคีวามคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาดา้นการอบรมเลีย้งดูไม่แตกต่างกนั (t=1.616, p>.05) และเมื่อกําหนดการอบรม
เลี้ยงดูเป็นแบบใชเ้หตุผลน้อยก็พบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาและมารดาร่วมกนั
กบัทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดาหรอืญาตมิคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการ
อบรมเลีย้งดไูมแ่ตกต่างกนัเช่นกนั (t=1.522, p>.05) ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตาราง 13 
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ตาราง 13 ผลของแหล่งของการอบรมเลีย้งดทูีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการอบรม 
     เลีย้งด ูเมือ่กาํหนดกําหนดการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งที ่

(1) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลมาก 
 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

100 
26 

4.00 
4.17 

.52 

.37 
1.616 .109 

รวม 126     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลน้อย 

 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

130 
31 

3.84 
3.58 

.55 

.89 
1.522 .137 

รวม 161     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 

   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาพบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการ
อบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของ
บดิาดา้นการแกป้ญัหา (F=9.133, p<.01) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่14 
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ตาราง 14 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา 
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย (A) 1 27.382 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 2.933 .088 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู
(A*B) 

1 9.133 .003** 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   เมื่อพบอทิธพิลปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาจงึวเิคราะห์ต่อดว้ยเทคนิค 
simple effect ผูว้จิยัเริม่ตน้ดว้ยการกําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดใูหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่าการอบรม
เลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยส่งผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาหรอืไม ่
ซึ่งพบว่าเมื่อกําหนดแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูเป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลี้ยงดูพบว่านิสติชายที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (t=2.644, p<.01) และเมือ่กําหนดแหล่งของการ
อบรมเลี้ยงดูเป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาติเลี้ยงดูพบว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแก้ปญัหาแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .001 (t=3.964, p<.001) ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตารางที ่15 
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ตาราง 15 ผลของการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
     ดา้นการแกป้ญัหา เมือ่กาํหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดใูหค้งที ่

(1) เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลีย้งด ู
 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

130 
100 

3.66 
3.87 

.60 

.55 
2.644 .009** 

รวม 230     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2)  เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู

 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

31 
26 

3.23 
3.99 

.96 

.43 
3.964 .000*** 

รวม 57     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ต่อจากนัน้ ผูว้จิยักําหนดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่าแต่
ละแหล่งของการอบรมเลีย้งดจูะสง่ผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาหรอืไม ่
ซึง่พบว่าเมื่อกําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลมากพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
จากบดิาและมารดาร่วมกนักบัทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาตมิคีวามคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาไม่แตกต่างกนั (t=1.037, p>.05) แต่เมื่อกําหนดการอบรม
เลีย้งดูเป็นแบบใชเ้หตุผลน้อยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาและมารดาร่วมกนักบั
ที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาตมิคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการ
แกป้ญัหาแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 (t=2.424, p<.05) ผลการวเิคราะหแ์สดง
ไวใ้นตาราง 16 
 
 
 
 



65 
 

ตาราง 16 ผลของแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการ 
     แกป้ญัหา เมือ่กาํหนดกาํหนดการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งที ่

(1) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลมาก 
 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

100 
26 

3.87 
3.99 

.55 

.43 
1.037 .302 

รวม 126     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลน้อย 

 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

130 
31 

3.66 
3.23 

.60 

.96 
2.424 .021* 

รวม 161     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการหาเลี้ยงครอบครวัพบปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (F=6.170, p<.05) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้น
ตารางที ่17  
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ตาราง 17 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั 
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย (A) 1 13.645 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 7.292 .007** 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู
(A*B) 

1 6.170 .014* 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   เมื่อพบอทิธพิลปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัจงึวเิคราะหต์่อดว้ย
เทคนิค simple effect ผูว้จิยัเริม่ตน้ดว้ยการกําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดใูหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่า
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยสง่ผลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้ง
ครอบครวัหรอืไม่ ซึง่พบว่าเมื่อกําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดูเป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลีย้งดู
พบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิา
ดา้นการหาเลีย้งครอบครวัไมแ่ตกต่างกนั (t=1.476, p>.05) แต่เมือ่กําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้ง
ดเูป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดพูบวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย
มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 (t=2.764, p<.01) ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตารางที ่18  
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ตาราง 18 ผลของการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา 
     ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั เมือ่กาํหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดใูหค้งที ่

(1)  เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาและมารดารว่มกนัเลีย้งด ู
 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

130 
100 

3.93 
4.04 

.60 

.52 
1.476 .141 

รวม 230     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2)  เมือ่กําหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งด ู

 

รปูแบบของการอบรมเลีย้งด ู n Χ  SD t p 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก 

31 
26 

3.45 
4.02 

.91 

.63 
2.764 .008** 

รวม 57     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ต่อจากนัน้ ผูว้จิยักําหนดการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งทีเ่พื่อศกึษาว่าแต่
ละแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูจะส่งผลต่อความคาดหวังในบทบาทของบิดาด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวัหรอืไม่ ซึ่งพบว่าเมื่อกําหนดการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบใช้เหตุผลมากพบว่านิสติชายที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดารว่มกนักบัทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดาหรอื
ญาตมิคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัไม่แตกต่างกนั (t=.166, p>.05) 
แต่เมื่อกําหนดการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบใช้เหตุผลน้อยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจาก
บดิาและมารดาร่วมกนักบัทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาตมิคีวามคาดหวงัใน
บทบาทของบิดาด้านการหาเลี้ยงครอบครวัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
(t=2.764, p<.01) ผลการวเิคราะหแ์สดงไวใ้นตาราง 19  
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ตาราง 19 ผลของแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหา 
      เลีย้งครอบครวั เมือ่กําหนดกําหนดการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยใหค้งที ่

(1) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลมาก 
 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

100 
26 

4.04 
4.02 

.52 

.63 
.166 .869 

รวม 126     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
(2) เมือ่กําหนดการอบรมเลีย้งดเูป็นแบบใชเ้หตุผลน้อย 

 

แหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู n Χ  SD t p 

1.บดิาและมารดาเลีย้งดรูว่มกนั 
2.บดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั 

130 
31 

3.93 
3.45 

.60 

.91 
2.764 .009** 

รวม 161     

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมพบว่าไม่มี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม (F=1.975, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิล
หลกัพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้าน
การเป็นตวัแบบในสงัคม (F=10.495, p<.01) โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล
มาก (M=4.05, SD=0.43) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคมสงูกว่า
นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลน้อย (M=3.87, SD=0.59) ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
แสดงไวใ้นตารางที ่20 
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ตาราง 20 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย (A) 1 10.495 .001** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 .130 .719 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู
(A*B) 

1 1.975 .161 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการพบว่าไม่มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
การอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาดา้นสนัทนาการ (F=3.355, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรมเลีย้งดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ (F=11.214, p<.01) โดย
นิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก (M=3.92, SD=0.61) มคีวามคาดหวงัใน
บทบาทของบิดาด้านสนัทนาการสูงกว่านิสิตชายที่ได้ร ับการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลน้อย 
(M=3.68, SD=0.81) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่21 
 

ตาราง 21 การวเิคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ 
     การอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ 
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย (A) 1 11.214 .001** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 1.949 .164 
ปฏิส ัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงด ู
(A*B) 

1 3.355 .068 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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  ผู้วจิยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อย โดยใช้
คา่มธัยฐาน (median) เป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มแลว้วเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดู
แบบควบคมุมาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละ
ดา้นของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสอง
ทาง (two-way ANOVA) สาํหรบัคา่มชัฌมิเลขคณติและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาในแต่ละดา้นจําแนกตามการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยและแหล่งของการ
อบรมเลีย้งดแูสดงไวใ้นตารางที ่22 
 

ตาราง 22 ค่ามชัฌมิเลขคณิตและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความคาดหวงัในบทบาทของบดิาใน 
     แต่ละดา้นจาํแนกตามการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อยและแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู
 

ความคาดหวงัใน
บทบาทของบิดา 

แหล่งของ 
การอบรมเล้ียงด ู

แบบควบคุมน้อย 
(n=172) 

แบบควบคุมมาก 
(n=115) 

โดยรวม 
(n=287) 

n Χ  SD n Χ  SD n Χ  SD 

ด้านการเล้ียงด ู บิดาและมารดาเลี้ ย งดู
รว่มกนั 

143 3.77 0.55 87 4.13 0.44 230 3.91 0.54 

บิดาหรือมารดาหรอืญาติ
เลีย้งด ู

29 3.61 0.82 28 4.10 0.61 57 3.85 0.76 

รวม 172 3.75 0.60 115 4.12 0.48 287 3.90 0.59 

ด้านการแก้ปัญหา บิดาและมารดาเลี้ ย งดู
รว่มกนั 

143 3.61 0.56 87 3.99 0.55 230 3.75 0.59 

บิดาหรือมารดาหรอืญาติ
เลีย้งด ู

29 3.25 0.84 28 3.91 0.72 57 3.58 0.85 

รวม 172 3.55 0.63 115 3.97 0.60 287 3.72 0.65 

ด้ า น ก า ร ห า เ ล้ี ย ง
ครอบครวั 

บิดาและมารดาเลี้ ย งดู
รว่มกนั 

143 3.88 0.56 87 4.13 0.54 230 3.98 0.56 

บิดาหรือมารดาหรอืญาติ
เลีย้งด ู

29 3.50 0.90 28 3.93 0.71 57 3.71 0.84 

รวม 172 3.82 0.64 115 4.09 0.59 287 3.92 0.63 

ด้านการเป็น 
ตวัแบบในสงัคม 

บิดาและมารดาเลี้ ย งดู
รว่มกนั 

143 3.86 0.51 87 4.12 0.45 230 3.96 0.50 

บิดาหรือมารดาหรอืญาติ
เลีย้งด ู

29 3.75 0.64 28 4.10 0.59 57 3.71 0.84 

รวม 172 3.84 0.53 115 4.11 0.48 287 3.95 0.53 

ด้านสนัทนาการ บิดาและมารดาเลี้ ย งดู
รว่มกนั 

143 3.71 0.66 87 3.99 0.64 230 3.81 0.66 

บิดาหรือมารดาหรอืญาติ
เลีย้งด ู

29 3.40 1.07 28 3.91 0.81 57 3.65 0.98 

รวม 172 3.66 0.75 115 3.97 0.68 287 3.78 0.74 
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   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลี้ยงดูพบว่าไม่มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาดา้นการเลี้ยงดู (F=.705, ns) แต่เมื่อพจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรมเลีย้งดูแบบ
ควบคุมมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลี้ยงดู (F=25.859, p<.001) 
โดยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก (M=4.12, SD=0.48) มคีวามคาดหวงั
ในบทบาทของบิดาด้านการเลี้ยงดูสูงกว่านิสิตชายที่ได้ร ับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อย 
(M=3.75, SD=0.60) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่23 
 
ตาราง 23 การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการ 
     อบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งด ู
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อย (A) 1 25.859 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 1.272 .260 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม
มาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(A*B) 

1 .705 .402 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการแก้ปญัหาพบว่าไม่มปีฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา (F=2.479, ns) แต่เมื่อพจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยมีผลต่อความคาดหวังในบทบาทของบิดาด้านการแก้ปญัหา 
(F=32.335, p<.001) โดยพบว่านิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก (M=3.97, 
SD=0.60) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหาสูงกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดแูบบควบคุมน้อย (M=3.55, SD=0.63) และแหล่งของการอบรมเลีย้งดมูผีลต่อความคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา (F=5.730, p<.05) โดยพบวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
จากบดิาและมารดาร่วมกนั (M=3.75, SD=0.59) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการ
แกป้ญัหาสงูกวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิ(M=3.58, SD=0.85) 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่24 
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ตาราง 24 การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการ 
     อบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา  
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อย (A) 1 32.335 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 5.730 .017* 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม
มาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(A*B) 

1 2.479 .116 

ความคลาดเคลือ่น 283   
 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
 

   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวังในบทบาทของบิดาด้านการหาเลี้ยงครอบครัวพบว่าไม่มี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (F=.956, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกั
พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหา
เลีย้งครอบครวั (F=14.189, p<.001) โดยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก 
(M=4.09, SD=0.59) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัสงูกว่านิสติชาย
ทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมน้อย (M=3.82, SD=0.64) และแหล่งของการอบรมเลีย้งดมูผีล
ต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั (F=10.233, p<.01) โดยนิสติชายที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดาร่วมกนั (M=3.98, SD=0.56) มคีวามคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวัสูงกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอื
ญาต ิ(M=3.71, SD=0.84) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่25 
 

ตาราง 25 การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการ 
     อบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลีย้งครอบครวั  
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อย (A) 1 14.189 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 10.233 .002** 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม
มาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(A*B) 

1 .956 .329 

ความคลาดเคลือ่น 283   

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 
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   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมพบว่าไม่มี
ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม (F=.326, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกั
พบว่าการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็น
ตวัแบบในสงัคม (F=15.785, p<.001) โดยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก 
(M=4.11, SD=0.48) มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคมสงูกว่านิสติ
ชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมน้อย (M=3.84, SD=0.53) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไว้
ในตารางที ่26 
 
ตาราง 26 การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการ 
     อบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม  
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อย (A) 1 15.785 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 .682 .410 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม
มาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(A*B) 

1 .326 .569 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
   ผลการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการพบว่าไม่มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาดา้นสนัทนาการ (F=1.115, ns) แต่เมือ่พจิารณาอทิธพิลหลกัพบว่าการอบรมเลีย้งดูแบบ
ควบคุมมาก-น้อยมผีลต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ (F=13.852, p<.001) 
โดยพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก (M=3.97, SD=0.68) มคีวามคาดหวงั
ในบทบาทของบิดาด้านสนัทนาการสูงกว่านิสิตชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อย 
(M=3.66, SD=0.75) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูแสดงไวใ้นตารางที ่27 
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ตาราง 27 การวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการ 
     อบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นสนัทนาการ  
 

แหล่งความแปรปรวน df F p 

การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุมาก-น้อย (A) 1 13.852 .000*** 
แหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(B)  1 3.298 .070 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุม
มาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งด ู(A*B) 

1 1.115 .292 

ความคลาดเคลือ่น 283   

 
*p<.05, **p<.01, ***p<.001 

 
       ผูว้จิยัสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัจากการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ไวใ้นตารางที ่28 
 
ตาราง 28 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
1.นิสติชายชัน้ปีที ่4มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก– น้อย มคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

2.นิสติชายชัน้ปีที4่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก– น้อย มคีวามคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานบางสว่น 

3.นิสติชายชัน้ปีที ่4มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก –น้อย มคีวามคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

4.นิสติชายชัน้ปีที4่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั 
การอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกตา่ง
กนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้น
แตกต่างกนั 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานบางสว่น 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
5.นิสติชายชัน้ปีที ่4มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก– น้อย และไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะ
มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

6.นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก– น้อย และไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะ
มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานบางสว่น 

 

7.นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก– น้อย และไดร้บัการ
อบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะ
มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผล

มาก-น้อย และแบบควบคมุมาก-น้อย   

3. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหล่งของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั 

4. เพื่อศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้

เหตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุม มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัใน

บทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

สมมติฐานการวิจยั  
  1. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกั

สนบัสนุนมาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั                                 
  2. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้

เหตุผลมาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั  
  3. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ควบคุม  มาก – น้อย มคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนั  
  4. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่

ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
  5. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั

สนบัสนุนมาก – น้อย และไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมี
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

  6. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใช้
เหตุผลมาก –น้อยและไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมคีวาม
คาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
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                7. นิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบ
ควบคุม  มาก – น้อยและไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากแหล่งของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนัจะมี
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
 

วิธีดาํเนินการวิจยั  
               ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
            ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ นิสติชายระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประจาํปีการศกึษา 2555 จาํนวน 1005 คน 
 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี ได้แก่  นิสิตชายระดับปริญญาตรีชัน้ ปีที่ 4 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจําปีการศกึษา 2555 จาํนวน 287 คนจาก 3 สาขาวชิา ไดแ้ก่  
1) สาขามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(คณะศกึษาศาสตร ์คณะมนุษยศาสตร ์คณะศลิปกรรมศาสตร ์
และคณะสงัคมศาสตร์) 2) สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย  ี(คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
วศิวกรรมศาสตร)์ 3) สาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ (คณะแพทยศาสตร ์คณะทนัตแพทยศาสตร ์คณะ
พยาบาลศาสตร ์คณะเภสชัศาสตร ์คณะสหเวชศาสตร ์และคณะพลศกึษา) ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกตวัอยา่ง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลอืกตวัอยา่งทีม่คีุณลกัษณะตรงตามวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัและกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางสุม่ตวัอยา่งของเครจซ ี และมอรแ์กน (Krejcie; & 
Morgan1970: 608 อา้งองิจาก ฉัฐวณ์ี สทิธสิริอรรถ; และ เป่ียมสุข ทุ่งกาว.ี  2552: 116) ซึ่ง
การศกึษาครัง้น้ีจะตอ้งมตีวัอยา่งขัน้ตํ่า 278 คน 
 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา  
  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ประกอบดว้ย 
3.1 ตวัแปรตน้ คอื 

 3.1.1 รูปแบบของการอบรมเลีย้งดูแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การอบรมเลีย้งดูแบบรกั
สนบัสนุนมาก-น้อย การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย และการอบรมเลีย้งดแูบบควบคุมมาก-
น้อย 

 3.1.2 แหล่งของการอบรมเลี้ยงดู ไดแ้ก่ บดิาและมารดาร่วมกนัเลี้ยงดู และ บดิาหรอื
มารดาหรอืญาตเิลีย้งดลูาํพงั   
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  3.2 ตวัแปรตาม คอื ความคาดหวงัในบทบาทของบดิา แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ
เลีย้งด ูดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนา
การ        

 
เคร่ืองมอืการวิจยั  

  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นแบบสอบถามจาํนวน 3 ตอน ซึง่มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัผูต้อบ 
   ประกอบดว้ย เพศ ชัน้ปี คณะ สถานภาพครอบครวั สถานภาพของบดิา และอายุของบดิา 
บุคคลทีพ่กัอาศยัอยูด่ว้ย อาชพีของบดิา แหล่งของการเลีย้งด ู (บดิาและมารดาเลีย้งดูรว่มกนั, บดิา
เลีย้งดเูพยีงลาํพงั มารดาเลีย้งดเูพยีงลาํพงัและบุคคลอืน่ๆ เป็นผูเ้ลีย้งด)ู 

  ตอนท่ี 2  มาตรวดัรปูแบบการอบรมเลีย้งด ู 
   ผูว้จิยัใชม้าตรวดัรูปแบบการอบรมเลีย้งดู 3 รูปแบบคอืแบบรกัสนับสนุน แบบใชเ้หตุผล
และแบบควบคมุ โดยผูว้จิยัปรบัปรุงมาจากมาตรวดัของสณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์ (2550) มลีกัษณะ
เป็นมาตรประมาณคา่ (rating scale) 6 ระดบัตัง้แต่จรงิทีสุ่ด – ถงึไม่จรงิเลย โดยแบ่งการอบรมเลีย้ง
ดเูป็น 3 รปูแบบคอืแบบรกัสนบัสนุน แบบใชเ้หตุผลและแบบควบคุม รปูแบบละ 5 ขอ้  

  ตอนท่ี 3  มาตรวดัความคาดหวงัของบุตรทีม่ตี่อบทบาทของบดิา 
  มาตรวดัความคาดหวงัของบุตรที่มตี่อบทบาทของบดิา ประกอบด้วยขอ้คําถามจํานวน  

50 ขอ้ ผูว้จิยัพฒันาขอ้คาํถามในมาตรวดัชุดน้ีขึน้โดยการสรา้งขอ้คาํถามเทยีบเคยีงกบัขอ้คาํถามใน
มาตรวดัการปฏบิตัติามบทบาทความเป็นบดิาตามการรบัรูข้องบุตรโดยอาศยัแนวคดิบทบาทสาํคญั
ของบดิาของเอเวอรซ์อล (Anderson.1982: 151 citing Eversall 1974; อา้งองิจาก ปาณิสรา  
โสพจน์. 2549)  ซึง่ประกอบดว้ย 5 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการเลีย้งดู ดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้ง
ครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการ มาตรวดันี้มลีกัษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ดุ  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

     1. ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยมทีมีช่วยในการนําแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอย่างตอบ
แบบสอบถามในแต่ละสาขาวชิาทัง้ 3 สาขาวชิา 
    2. ผูว้จิยัแจกแบบสอบถามทัง้หมด 300 ชุด ไดร้บักลบัคนืมาจาํนวน 300 ชุด คดิเป็น 
รอ้ยละ 100 แลว้นําแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์ 287 ชุด มาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน  
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การวิเคราะหข์้อมลู 
   1. ผูว้จิยัคาํนวณหาคา่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเพือ่ศกึษา

ระดบัความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาในดา้นต่างๆ 
    2. ผูว้จิยัวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิา และระหว่างการอบรม
เลีย้งดแูบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดว้ย
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA)  
    3. กรณีทีพ่บปฏสิมัพนัธ์กจ็ะวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค simple effect ต่อไป ส่วนกรณีที่
ไม่พบปฎสิมัพนัธก์จ็ะแปลผลจากอทิธพิลหลกัเพื่อศกึษาว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบรกั
สนับสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผลมาก-น้อย แบบควบคุมมาก-น้อย และนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดจูากแหลง่ทีแ่ตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาแตกต่างกนัหรอืไม ่

 
สรปุผล  
               ตอนท่ี 1 การศึกษาระดบัความคาดหวงัในบทบาทของบิดา 

    ผลการวจิยัพบว่านิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามคาดหวงัทีม่ตี่อ
บทบาทของบดิาทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่าความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาดา้นการเป็น
ตวัแบบในสงัคมอยู่ในระดบัสูงสุด (M=3.95, SD=.53) รองลงมาคอืด้านการหาเลี้ยงครอบครวั  
ดา้นการเลีย้งด ูและดา้นสนัทนาการ (M=3.92, SD=.63, M=3.89, SD=.59, และ M=3.78, SD=.74 
ตามลําดบั) และพบว่าความคาดหวงัที่มตี่อบทบาทของบิดาด้านการแก้ปญัหาอยู่ในระดบัตํ่าสุด 
(M=3.71, SD=.65)  
    เมื่อพจิารณาระดบัความคาดหวงัที่มต่ีอบทบาทของบดิาเป็นรายด้านพบว่าในด้านการ
เลี้ยงดูพบว่าอยู่ในระดบัมาก กลุ่มตวัอย่างระบุว่ามคีวามคาดหวงัเกี่ยวกบัดูแลบุตรใหม้สีุขภาพที่ดี
มากทีสุ่ด รองลงมาคอืจดัหาอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรคทีเ่หมาะสมใหบุ้ตรและ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงัน้อยที่สุดในเรื่องดูแลบุตรให้ใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม เช่น 
ป้องกนัการเขา้ถงึเวบ็ไซดล์ามกหรอืการพนนั ดา้นการแกป้ญัหาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามคาดหวงั
เกี่ยวกบัการตดัสนิใจเกี่ยวกบัค่าใชจ่้ายของครอบครวัและการช่วยแก้ไขเมื่อบุตรมปีญัหามากที่สุด 
รองลงมาคอืการจดัการปญัหาดา้นหน้ีสนิของครอบครวัและพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามคาดหวงัน้อย
ที่สุดในเรื่องช่วยสมาชิกในครอบครวัแก้ปญัหาส่วนตวั เช่น ทะเลาะกบัแฟน ด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมคีวามคาดหวงัเกีย่วกบัการขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ทําใหค้รอบครวัมฐีานะ
มัน่คงมากทีส่ดุ รองลงมาคอืเป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั และ เป็นกําลงัสาํคญัในการ
หาเลีย้งครอบครวัและมคีวามคาดหวงัน้อยทีสุ่ดในเรือ่งทาํงานพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํเพือ่ทาํ
ให้ครอบครวัมรีายได้เพิ่มขึ้น ด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงั
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เกีย่วกบัรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานของตนมากทีสุ่ด รองลงมาคอืเป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม เช่น 
กตญั กูตเวทตี่อบดิามารดาของตนและมคีวามคาดหวงัน้อยทีส่ดุในเรือ่งอาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชนและดา้นสนัทนาการอยู่ในระดบัมากพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคาดหวงัเกี่ยวกบั
ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครวัใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เช่น เล่นดนตรี เล่นกีฬามากที่สุด 
รองลงมาคือสนับสนุนให้บุตรทํางานอดิเรกเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพบว่ามคีวาม
คาดหวงัน้อยทีส่ดุในเรือ่งพาครอบครวัไปสงัสรรคห์รอืท่องเทีย่วในช่วงวนัหยุด 
 
               ตอนท่ี 2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
   ผูว้จิยัแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบ
ใชเ้หตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อย โดยใช้ค่ามธัยฐาน (median) เป็นเกณฑใ์นการ
แบง่กลุม่แลว้วเิคราะหป์ฏสิมัพนัธร์ะหวา่งการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย แบบใชเ้หตุผล
มาก-น้อย และแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดูทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาในแต่ละดา้นของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดว้ยการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบสองทาง (two-way ANOVA) กรณีทีพ่บปฏสิมัพนัธก์จ็ะวเิคราะหด์ว้ยเทคนิค simple 
effect ต่อไป สว่นกรณีทีไ่มพ่บปฏสิมัพนัธก์จ็ะแปลผลจากอทิธพิลหลกัเพือ่ศกึษาว่านิสติชายทีไ่ดร้บั
การอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผลมาก-น้อย แบบควบคุมมาก-น้อย และ
นิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากแหล่งที่แตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบิดา
แตกต่างกนัหรอืไม ่
    ผลการวจิยัพบว่าไม่มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อยกบั
แหล่งของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้น แต่พบอทิธพิลหลกัของการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อยทีม่ต่ีอความคาดหวงัในบทบาทบดิาทุกดา้น โดยนิสติชายที่
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งด ูดา้น
การแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการสงูกว่า
นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนน้อย และพบอทิธพิลหลกัของแหล่งของการอบรม
เลี้ยงดูที่มตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการแก้ปญัหา และด้านการหาเลี้ยงครอบครวั 
โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดาร่วมกนัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิา
ดา้นการแก้ปญัหาและด้านการหาเลี้ยงครอบครวัสูงกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิา
หรอืมารดาหรอืญาต ิ
    ผลการวจิยัพบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของ
การอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเลี้ยงดู ดา้นการแก้ปญัหา และด้าน
การหาเลี้ยงครอบครวั อย่างไรกต็ามไม่พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบใชเ้หตุผลมาก-
น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 
และดา้นสนัทนาการ แต่พบอทิธพิลหลกัของการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยที่มต่ีอความ
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คาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการ โดยนิสติชายทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม 
และดา้นสนัทนาการสงูกวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
    ผลการวจิยัพบว่าไมม่ปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมาก-น้อยกบัแหล่ง
ของการอบรมเลีย้งดูต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้น แต่พบอทิธพิลหลกัของการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุมมาก-น้อยทีม่ต่ีอความคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้น โดยนิสติชายทีไ่ดร้บั
การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการเลี้ยงดู ด้านการ
แกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการสงูกว่านิสติ
ชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุน้อย และพบอทิธพิลหลกัของแหล่งของการอบรมเลีย้งดูทีม่ี
ต่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการหาเลีย้งครอบครวั โดยนิสติชาย
ที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบิดาและมารดาร่วมกนัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการ
แก้ปญัหา และด้านการหาเลี้ยงครอบครวัสูงกว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบิดาหรือ
มารดาหรอืญาต ิ
 

อภิปรายผล 
1.  การศกึษาระดบัความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

    ผลการศกึษาพบว่านิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามคาดหวงัต่อ
บทบาทของบดิาในทุกด้านในระดบัมาก โดยพบว่าด้านความคาดหวงัทีม่ตี่อบทบาทของบดิาด้าน
การเป็นตวัแบบในสงัคมอยู่ในระดับสูงสุด ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใน
การศกึษาครัง้น้ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดารว่มกนั โดยคดิเป็นรอ้ยละ 80 ทาํใหก้ลุม่
ตวัอย่างมโีอกาสได้เรยีนรู้พฤตกิรรมและบทบาทความเป็นบดิาจากประสบการณ์ที่ได้รบัจากการ
อบรมสัง่สอนของบดิา ดงัทีแ่บนดูร่าอธบิายว่า การเลยีนแบบเกดิจากการสงัเกตตวัแบบ การสงัเกต
ส่งผลใหเ้กดิการทํางานในระบบความรู้ ความคดิ การจดจํา และมกีารเสรมิแรง อกีทัง้มปีฏกิริยิา
โต้ตอบระหว่างคนกบัสิง่แวดล้อม แรงจูงใจภายนอกกบัแรงจูงใจภายใน บนฐานสมรรถภาพทาง
ชวีภาพของบุคคล ดงันัน้ กว่าจะเกดิการเรยีนรูแ้ละเลยีนแบบ คนตอ้งผา่นกระบวนการรู ้การคดิอนั
ซบัซอ้น (ศรเีรอืน แกว้กงัวาน, 2540 : 50-51) นอกจากน้ี เฮอร์ลอ็ค (Hurlock.1974:อา้งองิจาก 
นนัทนา  จนัทรฝ์ ัน้.2545:10-11) ยงัไดก้ล่าวไวด้ว้ยว่า เดก็ทีม่าจากครอบครวัทีม่ ัน่คงมแีนวโน้มทีจ่ะ
มคีวามคาดหวงัในอนาคตสูงกว่าเดก็ที่มาจากครอบครวัทีไ่ม่มัน่คง ดงันัน้ การทีนิ่สติชายชัน้ปีที ่4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒส่วนใหญ่ในการศกึษาครัง้น้ีได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิามารดา
ร่วมกนั ซึง่สะทอ้นถงึลกัษณะของครอบครวัทีม่ ัน่คง และยงัทําใหบุ้ตรมโีอกาสไดเ้รยีนรูบ้ทบาทของ
บดิาและมารดาโดยตรง โดยเฉพาะบทบาทของบดิา ซึง่อาจจะส่งผลต่อความรูค้วามคดิของบุตรทํา
ใหค้วามคาดหวงัของนิสติชายกลุ่มน้ีทีม่ตี่อบทบาทของบดิาในทุกดา้นอยูใ่นระดบัสงู ผลการศกึษาน้ี
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ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปาณิสรา โสพจน์ (2549) ซึ่งพบว่าวยัรุ่นมคีวามคาดหวงัในบทบาท
บดิาระดบัมาก การวิจยัของ สุมาลา แก้วขํา (2546) ซึ่งศึกษาบทบาทของบิดาที่เป็นข้าราชการ
ตํารวจในทศันะของบุตรวยัรุ่น ผลการวจิยัพบว่าความคาดหวงัของบุตรวยัรุ่นต่อการแสดงบทบาท
ของบดิาทีเ่ป็นขา้ราชการตํารวจอยู่ในระดบัปฏบิตัมิาก และงานวจิยัของอจัฉรา ภูระธรีะ(2556) ซึ่ง
ศกึษาความคาดหวงัของบุตรวยัรุ่นตอนตน้และการปฏบิตัจิรงิในการอบรมเลีย้งดูบุตรวยัรุน่ของบดิา 
ผลการศกึษาพบว่าระดบัความคาดหวงัต่อบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูของบดิาของบุตรวยัรุ่นอยู่ใน
ระดบัสงูทัง้ในภาพรวม 

2. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัในบทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้เหตุผล
มาก-น้อย และแบบควบคมุมาก-น้อย   

   ผลการศกึษาพบอทิธพิลหลกัของการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย และแบบ
ควบคุมมาก-น้อยทีม่ต่ีอความคาดหวงัในบทบาทบดิาทุกดา้น แต่พบอทิธพิลหลกัของการอบรมเลีย้ง
ดูแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยทีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทบดิาเฉพาะด้านการเป็นตวัแบบในสงัคม
และดา้นสนัทนาการ โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนับสนุนมากมคีวามคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาดา้นการเลีย้งดู ดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบ
ในสงัคม และดา้นสนัทนาการสูงกว่านิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนน้อย นิสติ
ชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการเลี้ยงด ู
ดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม และดา้นสนัทนาการสงู
กว่านิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมน้อย แต่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบใช้
เหตุผลมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบิดาสูงกว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลน้อย เฉพาะดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคมและดา้นสนัทนาการ ซึ่งเฮอร์ลอ็ค (Hurlock.1974: 
อา้งองิจาก นนัทนา  จนัทรฝ์ ัน้. 2545: 10-11) ไดก้ล่าวไวว้่าการอบรมเลีย้งดเูป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความคาดหวงัของบุคคล ซึ่งหมายความว่าบุคคลจะมคีวามคาดหวงัอย่างไรนัน้ ปจัจยัหน่ึงที่มี
ความเกีย่วขอ้งกค็อืการอบรมเลี้ยงดูทีบุ่คคลไดร้บัมา บุตรทีไ่ดร้บัอบรมเลีย้งดูแบบรกัสนบัสนุนมาก
จะมใีกลช้ดิสนิทสนมกบับดิามารดามาก เนื่องจากบดิามารดาทีอ่บรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมากจะ
แสดงความรกัต่อบุตรอยา่งเปิดเผย ใหบุ้ตรมสีว่นร่วมในกจิกรรมต่างๆ ของครอบครวั และมคีวาม
เขา้ใจความรูส้กึของบุตรอยา่งด ี(สณัหห์ทยั วทิยารงัสพีงษ์. 2550: 61; อา้งองิจาก ศริอิร นพกจิ.
2545) ความใกลช้ดิสนิทสนมระหว่างบดิามารดากบับุตรน้ีจะทาํใหบุ้ตรมโีอกาส สงัเกต และเกดิการ
เรยีนรูแ้นวปฏบิตัขิองบดิามารดาทีม่ตี่อบุตรไดโ้ดยปราศจากความวติกกงัวล โดยเฉพาะแนวปฏบิตัิ
ของบดิา ซึง่เป็นบุตรชายจะตอ้งดาํรงบทบาทนี้ในอนาคต การสงัเกตนี้จะส่งผลใหเ้กดิการทํางานใน
ระบบความรู ้ความคดิ และการจดจําของบุคคลดว้ย (ศรเีรอืน แกว้กงัวาน. 2540: 50-51) จงึน่าจะ
สง่ผลต่อความรูส้กึนึกคดิในเรื่องความคาดหวงั ซึง่น่าจะเป็นสาเหตุทําใหนิ้สติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้นสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการ
อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนน้อย สว่นบุตรทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมากนัน้จะถูกบงัคบั
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และลงโทษ เมื่อกระทําในสิ่งที่บิดามารดาไม่ต้องการ (สัณห์หทัย วิทยารังสีพงษ์. 2550: 61  
อา้งองิจาก ศริอิร นพกจิ. 2545) แมว้่าการอบรมเลีย้งดแูบบรกัมากและควบคุมมากจะทําใหเ้ดก็ไม่
เป็นตัวของตัวเอง ชอบพึ่งพาผู้อื่น มีความอดทนน้อย ความสามารถในการตดัสินใจหรือการ
แกป้ญัหาเฉพาะหน้าตํ่า ชอบเพอ้ฝนั ชอบตาม ขาดลกัษณะผูนํ้า แต่กจ็ะรกัษาและเคารพกฎระเบยีบ 
(ดวงเดอืน พนัธุมนาวนิ และ เพญ็แข ประจนปจัจนึก. 2550: 26 -27) ซึง่คุณลกัษณะของการรกัษา
และเคารพกฎระเบยีบน้ีน่าจะทาํใหบุ้คคลเหล่าน้ีมแีนวโน้มทีจ่ะมคีวามคาดหวงัเกี่ยวกบับทบาททีม่ี
ความสอดคล้องกบัความคาดหวงัของสงัคม ความคาดหวงัเกี่ยวกบับทบาทน้ีคือบทบาทที่สงัคม
คาดหวงัใหบุ้คคลปฏบิตั ิ โดยสงัคมจะเป็นตวักําหนดบทบาทใหเ้ป็นไปตามสถานภาพทีบุ่คคลดํารง
อยู ่(พงษ์สุดา รตันมาศมงคล. 2533: 15; อา้งองิจาก Allport. 1967) ซึง่น่าจะเป็นสาเหตุทาํใหนิ้สติ
ชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้นสงูกว่านิสติ
ชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูแบบควบคุมน้อย สาํหรบัผลการวจิยัทีพ่บว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมากมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาสงูกวา่นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผลน้อย เฉพาะดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคมและดา้นสนัทนาการ แต่ไมพ่บความแตกต่าง
น้ีในความคาดหวงัในบทบาทของบิดาด้านการเลี้ยงดู ด้านการแก้ปญัหา และด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวัน่าจะมสีาเหตุมาจากการรบัรูบ้ทบาทของบดิาส่วนใหญ่จะมาจากกระบวนการส ัง่สอนทาง
สงัคม (ปาณิสรา โสพจน์. 2549) ที่มีมายาวนานตัง้แต่เด็กจนถึงวยัรุ่นเกี่ยวกับบทบาทที่บิดา 
พงึปฏบิตัติ่อบุตร เช่น จากการเรยีนการสอนในระบบการศกึษาทําให้วยัรุ่นนําความคาดหวงัของ
สงัคมนัน้มาเป็นความคาดหวงัของตนเอง ซึง่หมายความว่าการรบัรูบ้ทบาทของบดิาของบุคคลจะมา
จากกระบวนการทางสงัคมอื่นๆ นอกเหนือไปจากการอบรมเลี้ยงดูที่บุคคลได้รบัมาด้วย ความ
แตกต่างในการอบรมเลี้ยงดูบุคคลแบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยเพยีงอย่างเดยีวจงึอาจจะยงัไม่ส่งผลต่อ
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในดา้นทีเ่หลอื ผลการศกึษาน้ีคอ่นขา้งสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
อจัฉรา ภรูะธรีะ (2546: บทคดัยอ่) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการอบรมเลีย้งดทูีม่คีวามแตกต่างกนัจะมผีลต่อ
ความคาดหวงัของบุตรวยัรุ่นทีม่ตี่อการอบรมเลีย้งดูของบดิาดว้ย โดยพบว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และแบบปล่อยปละละเลยในระดบัที่แตกต่างกนัจะมคีวามคาดหวงัต่อ
บทบาทในการอบรมเลีย้งดขูองบดิาของบุตรวยัรุน่ทีแ่ตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบความคาดหวังในบทบาทของบิดาของนิสิตชายชัน้ ปีที่ 4 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร  วโิรฒทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีแ่ตกต่างกนั 
       ผลการศึกษาพบอิทธิพลหลกัของแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูที่มตี่อความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาดา้นการแก้ปญัหา และดา้นการหาเลี้ยงครอบครวั โดยนิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรม
เลีย้งดจูากบดิาและมารดารว่มกนัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการ
หาเลี้ยงครอบครวัสงูกว่านิสติชายทีไ่ด้รบัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิซึ่งน่าจะมี
สาเหตุมาจากความคาดหวงัของบุคคลเกดิจากการฝึกฝนในวยัเดก็ (early training) ซึ่งบดิาและ
มารดาจะมสีว่นรว่มในการปลกูฝงัความคาดหวงัของเดก็ทีม่ตี่อตวัเอง สิง่น้ีจะทาํใหเ้ดก็รูจ้กัตวัเองใน
ลกัษณะรูว้า่ตนเองทาํไดแ้คไ่หนและควรตัง้ความหวงัไวอ้ยา่งไร นอกจากน้ี ความคาดหวงัของบุคคล
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ยงัเกิดจากความปรารถนาของบิดามารดา ซึ่งบิดามารดาจะมีภาพหรือความใฝ่ฝนัหรือความ
ปรารถนาว่าจะใหบุ้ตรของตนเป็นอยา่งไร (วรรณลกัษณ์ เมยีนเกดิ. 2549: 8-9; อา้งองิจาก นิยดา  
ภู่อนุสรณ์.  2531: 18-20; อา้งองิจาก Hurlock. 1974: 187-191) แสดงใหเ้หน็ว่าการมสีว่นรว่มของ
บดิาและมารดาในการอบรมเลี้ยงดูหรอืฝึกฝนบุตรมคีวามสําคญัต่อการปลูกฝงัความคาดหวงัของ
บุตร กล่าวคอืบดิาและมารดาทีร่่วมกนัอบรมเลีย้งดูหรอืฝึกฝนบุตรเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงของ
การปลูกฝงัความคาดหวงัใหก้บับุตรจงึน่าจะเป็นสาเหตุทําใหนิ้สติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจาก
บดิาและมารดาร่วมกนัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการหาเลี้ยง
ครอบครวัสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิอยา่งไรกต็าม ความ
คาดหวงัของบุคคลยงัมสีาเหตุมาจากปจัจยัอื่นๆ อกี เช่น วฒันธรรมหรอืจารตีประเพณี ค่านิยม 
รวมทัง้ความคาดหวงัจากบุคคลสําคญัอื่นๆ นอกเหนือไปจากการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาและมารดา 
(วรรณลกัษณ์ เมยีนเกดิ. 2549: 8-9; อา้งองิจาก นิยดา ภู่อนุสรณ์.  2531: 18-20; อา้งองิจาก 
Hurlock. 1974: 187-191) เช่น คร ูเพื่อน หรอืญาตพิีน้่อง ซึง่อาจจะเป็นสาเหตุทาํใหไ้ม่พบอทิธพิล
หลกัของแหลง่ของการอบรมเลีย้งดทูีม่ตี่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาในดา้นทีเ่หลอื   

4.  การศกึษาปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบรกัสนับสนุนมาก-น้อย แบบใช้
เหตุผลมาก-น้อย และแบบควบคุม มาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อความคาดหวงัใน
บทบาทของบดิาของนิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

     ผลการศกึษาไมพ่บปฏสิมัพนัธร์ะหว่างการอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุนมาก-น้อย และ
แบบควบคมุมาก-น้อยกบัแหลง่ของการอบรมเลีย้งดตู่อความคาดหวงัในบทบาทของบดิาทุกดา้น แต่
พบปฏสิมัพนัธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมาก-น้อยกบัแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูต่อ
ความคาดหวงัในบทบาทของบดิาเฉพาะด้านการเลี้ยงดู ด้านการแก้ปญัหา และด้านการหาเลี้ยง
ครอบครวั โดยเมือ่กาํหนดแหลง่ของการอบรมเลีย้งดเูป็นบดิาและมารดาร่วมกนัเลีย้งด ูและเป็นบดิา
หรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดู นิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบใชเ้หตุผลมากจะมคีวามคาดหวงั
ในบทบาทของบดิาดา้นการอบรมเลี้ยงดู และดา้นการแก้ปญัหาสูงกว่านิสติชายที่ได้รบัการอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลน้อย และนิสิตชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากจะมีความ
คาดหวงัในบทบาทของบดิาด้านการหาเลี้ยงครอบครวัสูงกว่านิสติที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูแบบใช้
เหตุผลน้อย เฉพาะกรณีกําหนดแหล่งของการอบรมเลีย้งดูเป็นบดิาหรอืมารดาหรอืญาตเิลีย้งดู และ
แมว้่ากรณีกําหนดแหล่งของการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบบดิาและมารดาร่วมกนัเลี้ยงดูจะไม่พบความ
แตกต่างของความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการหาเลี้ยงครอบครวัระหว่างนิสติชายทีไ่ด้รบั
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมาก-น้อยกต็าม แต่กพ็บแนวโน้มว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดู
แบบใชเ้หตุผลมากมคีวามคาดหวงัดา้นน้ีสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย 
แสดงใหเ้หน็ว่าการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลมคีวามสาํคญัต่อการปลกูฝงัความคาดหวงัในบทบาท
ของบดิาในดา้นการเลี้ยงดู ดา้นการแก้ปญัหา และดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรง
กบัการดําเนินชวีติไดอ้ย่างราบรื่นของบุตรและสมาชกิในครอบครวั โดยไม่ไดข้ึน้อยู่กบัว่านิสติชาย
เหล่าน้ีไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากแหล่งใด และเมื่อกําหนดการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบใชเ้หตุผลมาก 
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และใชเ้หตุผลน้อย ผลการศกึษาไม่พบความแตกต่างของความคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการ
อบรมเลี้ยงดูระหว่างนิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาและมารดาร่วมกนักบัที่ได้รบัการ
อบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัทําให้
มารดาต้องออกไปทํางานนอกบ้าน บทบาทของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างเดยีวย่อมลดลงไป 
และทาํใหเ้กดิบทบาทใหม่ของบดิาคอืการช่วยอบรมเลี้ยงดูบุตรมากขึน้ (พงษ์สุดา  รตันมาศมงคล. 
2533:31; อา้งองิจาก Anderson.1982:14-15) หรอืกลา่วไดว้่าบทบาทหน้าทีใ่นอบรมเลีย้งดูบุตรเป็น
บทบาทของบดิาทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ดใ้นภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั แต่ผลการวจิยัพบว่านิสติชายทีไ่ดร้บั
การอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดารว่มกนัจะมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา 
และดา้นการหาเลีย้งครอบครวัสงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิ
เฉพาะเมื่อกําหนดการอบรมเลี้ยงดูเป็นแบบใชเ้หตุผลน้อย แสดงใหเ้หน็ว่าแมว้่านิสติชายจะไดร้บั
การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อย แต่ถา้นิสติชายเหล่าน้ีไดร้บัการอบรมเลีย้งดจูากบดิาและมารดา
รว่มกนักย็งัทาํใหค้วามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการหาเลีย้งครอบครวั
สงูกว่านิสติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากส่วน
หน่ึงของการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ย่อมมาจากการเหน็ตวัแบบกระทาํ และทาํการเลยีนแบบพฤตกิรรมจาก
ตวัแบบนัน้ (นวลลออ  สุภาผล. 2527) โดยทําใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละความคาดหวงัใหส้ิง่ต่างๆ 
เป็นไปตามที่ตนเคยรบัรูด้้วย ดงันัน้ นิสติชายที่ได้รบัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิามารดาร่วมกนัย่อม
เหน็ตวัอย่างของบทบาทของบดิาและบทบาทของมารดาที่มคีวามสมบูรณ์ ซึ่งสงัคมไทยโดยทัว่ไป
แลว้หน้าทีก่ารแกป้ญัหา และหน้าทีห่าเลีย้งครอบครวัมกัจะเป็นหน้าทีข่องบดิา โดยเฉพาะอย่างยิง่
การหาเลีย้งครอบครวัจะเป็นหน้าทีห่ลกัของบดิาหรอืกล่าวไดว้่าบดิาเป็นบุคคลสําคญัทีสุ่ดและเป็น
บุคคลแรกทีจ่ะช่วยเหลอืครอบครวัทางเศรษฐกจิ (พงษ์สุดา รตันมาศมงคล. 2533: 27; อา้งองิจาก 
Bowlby. 1968 and Benson.1985) จงึน่าจะเป็นสาเหตุทีท่าํใหนิ้สติชายทีไ่ดร้บัการอบรมเลีย้งดจูาก
บดิาและมารดาร่วมกนัมคีวามคาดหวงัในบทบาทของบดิาดา้นการแกป้ญัหา และดา้นการหาเลี้ยง
ครอบครวัสูงกว่านิสติชายที่ไดร้บัการอบรมเลี้ยงดูจากบดิาหรอืมารดาหรอืญาต ิแมว้่านิสติชายจะ
ไดร้บัการอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผลน้อยกต็าม 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
               ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
   ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่านิสติชายชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวาม
คาดหวงัต่อบทบาทของบดิาในทุกดา้นในระดบัมาก ทัง้ดา้นการเลี้ยงดู ดา้นการแกป้ญัหา ดา้นการ
หาเลี้ยงครอบครวั ด้านการเป็นตวัแบบในสงัคมและดา้นสนัทนาการ ดงันัน้ การเสรมิสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางในการปฏบิตัตินตามบทบาทของบดิาไดอ้ยา่งเหมาะสมจงึเป็นสิง่สาํคญั
ในการช่วยทําใหนิ้สติชายเหล่าน้ีสามารถปฏบิตัตินไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบับทบาทของบดิาตามความ
คาดหวงัของตนเองเมือ่ตอ้งอยูใ่นฐานะของบดิาในอนาคต 
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                ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
   การวิจยัครัง้ต่อไปอาจจะเป็นการศึกษาเชิงลกึด้วยการสมัภาษณ์เพื่อค้นหาปจัจยัเชิง

สาเหตุที่มผีลต่อความคาดหวงัต่อบทบาทของบดิา เช่น บุคลกิภาพของบดิาและบุตร รูปแบบของ
การปฏสิมัพนัธ์ในครอบครวั เป็นต้น และศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆรอบด้านที่อาจมสี่วนเกี่ยวขอ้ง เช่น 
หน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของบิดา ซึ่งจะทําให้เข้าใจถึงสาเหตุและปจัจัยอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาไดช้ดัเจนมากขึน้ 
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูเก่ียวกบัผูต้อบ 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงใน        หรือเติมข้อความลงในช่องว่างให้ตรงกบัความ
เป็นจริง เก่ียวกบัตวัท่าน 
 
เพศ    1. ชาย    2. หญงิ  
 
ชัน้ปี    1. ชัน้ปี 1    2. ชัน้ปี 2     3. ชัน้ปี 3      4. ชัน้ปี 4         5. สงูกวา่
ชัน้ปี 4 
 
คณะ(โปรดระบุ).............................................................. 
 
สถานภาพของครอบครวั         1. บดิามารดาอยูด่ว้ยกนั 
           2. บดิามารดาแยกกนัอยู ่
           3. บดิามารดาหยา่รา้ง 
           4. อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
 
ปจัจุบนับดิาของทา่น           1. ยงัมชีวีติอยู ่   บดิาของทา่นอาย.ุ....................ปี (โปรดระบุ)             

       2. เสยีชวีติแลว้ 
 

ทีบ่า้นของทา่น           1. อยูก่บับดิาและมารดา     
ทา่นพกัอาศยัอยูร่ว่มกบั        2. อยูก่บับดิา 
(กรณีทีม่ใิชห่อพกั)              3. อยูก่บัมารดา 
          4. อยูก่บัญาต ิ
          5. ไมไ่ดพ้กัอาศยัอยูก่บับดิา มารดาหรอืญาต ิ 
 
 

คาํช้ีแจง แบบวดัชุดน้ีแบง่เป็น 3 ตอน 
ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัผูต้อบ 
ตอนที ่2 การปฏบิตัขิองผูป้กครอง 
ตอนที ่3 การปฏบิตัขิองบดิา 

โปรดตอบแบบวดัใหต้รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวัทา่นมากทีส่ดุเพือ่ประโยชน์ในทางวชิาการและ
คาํตอบของท่านจะถกูเกบ็เป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เพือ่การวจิยัในครัง้น้ีเท่านัน้ 

ขอขอบคณุ 
   ผูว้จิยั 
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อาชพีของบดิา                    1. รบัราชการ 
                                2. พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
                                3. พนกังานเอกชน 
                                4. คา้ขาย, ธุรกจิสว่นตวั 
                                5. รบัจา้ง 
                                           6. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………..  
 

บุคคลทีท่าํหน้าทีอ่บรมเลีย้งดทูา่น        1. บดิามารดาเลีย้งดรูว่มกนั     
                                   2. บดิาเลีย้งดลูาํพงั 
                                   3. มารดาเลีย้งดลูาํพงั 
                                   4. บุคคลอื่นเป็นผู้เลี้ยงดู (โปรด
ระบุ)…………………………….  
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ตอนท่ี 2  การปฏิบติัของผูป้กครอง 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครื่องหมาย √ ให้ตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัของผู้ปกครอง
ของท่าน  

โดยมีคาํตอบให้เลือกดงัน้ี 
จรงิทีส่ดุ หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นปฏบิตัเิช่นน้ีมากทีส่ดุ 
จรงิ  หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นปฏบิตัเิช่นน้ีมาก 
คอ่นขา้งจรงิ หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นปฏบิตัเิช่นน้ีคอ่นขา้งมาก 
คอ่นขา้งไมจ่รงิ หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นปฏบิตัเิช่นน้ีคอ่นขา้งน้อย 
ไมจ่รงิ  หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นปฏบิตัเิช่นน้ีน้อยมาก 

 ไมจ่รงิเลย หมายถงึ ผูป้กครองของทา่นไมไ่ดป้ฏบิตัเิช่นน้ีเลย 
คาํอธิบาย     “ผูป้กครอง” หมายถงึ บดิา มารดาหรอืผูท้ีเ่ลีย้งดใูกลช้ดิท่านมากทีส่ดุ 
 

 
ข้อความ 

 จริง
ท่ีสดุ 

จริง 
ค่อน 
ข้าง
จริง 

ค่อน 
ข้างไม่
จริง 

ไม่
จริง 

ไม่
จริง
เลย 

1.ผูป้กครองแสดงใหรู้ว้า่รกัทา่นมาก       

2.ผูป้กครองเอาใจใสด่แูลทุกขส์ขุของท่านอยูเ่สมอ       

3.ผูป้กครองมกัแสดงใหรู้ว้า่ภมูใิจในตวัท่านมาก       

4.ผูป้กครองชอบใหค้าํปรกึษาแนะนําทา่นอยูเ่สมอ       

5.ผูป้กครองมกัเหน็ท่านดกีว่าคนอืน่เสมอ       

6.ผูป้กครองจะอธบิายเหตุผลในการลงโทษท่านทุกครัง้       

7.เมือ่ผูป้กครองอารมณ์เสยีมกัจะคอยดุด่าหรอืลงโทษทา่นเสมอ       

8.ผูป้กครองเปิดโอกาสใหท้า่นอธบิายก่อนทีจ่ะดุดา่หรอืลงโทษเสมอ       

9.ผูป้กครองมกัจะเพกิเฉยหรอืไมช่มเชยเมือ่ทานทาํความด ี       

10.ผูป้กครองไมเ่คยกลา่วขอโทษเมือ่ดดุา่ทา่นโดยเขา้ใจผดิ       

11.ผูป้กครองคอยสอดสอ่งดแูลความประพฤตขิองทา่นอยา่งใกลช้ดิ       

12.ผูป้กครองปลอ่ยใหต้ดัสนิใจเองในเรือ่งสว่นตวัของท่าน       

13.ผูป้กครองชอบใหท้า่นทาํตามทีต่นพอใจ       

14.ผูป้กครองควบคมุดแูลใหท้า่นใชเ้งนิตามทีเ่หน็สมควร       

15.ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ลา่อยา่งละเอยีดถงึการไปเทีย่วนอกบา้นทุกครัง้       
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ตอนท่ี 3 การปฏิบติัของบิดา 

คาํช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัระดบัความคาดหวงัของท่านทีม่ตี่อการ
ปฏบิตัขิองบดิา  
 

หน้าท่ี 

บิดาควรจะปฏิบติัหน้าท่ีน้ีในระดบั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ดแูลบุตรใหม้สีขุภาพทีด่ ี      

2. จดัหาอาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั เครือ่งนุ่งห่มและยารกัษาโรค ทีเ่หมาะสม
ใหก้บับุตร 

     

3. แสดงออกใหบุ้ตรรูว้า่ “รกั” เชน่ กอด ลบูหวัหรอื กลา่วดว้ย
วาจา 

     

4. เป็นทีพ่ ึง่ทางใจของบุตร      

5. สอนเรือ่งการคบเพือ่นต่างเพศแก่บุตร      

6. อบรมบุตรใหรู้เ้ทา่ทนัภยัและอนัตรายในสงัคม      

7. ดแูลบุตรใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เช่น ป้องกนัการ
เขา้ถงึ     เวบ็ไซดล์ามกหรอืการพนนั 

     

8. ดแูลบุตรใหม้คีวามสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมกบัเพือ่นต่างเพศ      

9. สอนใหบุ้ตรปฏบิตัตินตามคา่นิยมทีด่งีามของสงัคมไทย      

10. ตดิตามความกา้วหน้าดา้นการเรยีนของบุตรอยา่งสมํ่าเสมอ      

11. เป็นตวัแทนผูป้กครองในการรบัทราบปญัหาดา้นการเรยีน
หรอืปญัหาดา้นความประพฤตขิองบุตร 

     

12. ตดัสนิปญัหาการทะเลาะววิาททีเ่กดิขึน้ในครอบครวั      

13. แกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวั      

14. ชว่ยตดัสนิใจเรือ่งการเลอืกสถานศกึษาใหก้บับุตร      

15. ชว่ยบุตรแกป้ญัหาดา้นการเรยีน      

16. ใหค้าํแนะนําในการแกป้ญัหาแก่บุตร เมือ่บุตรเกดิความขดัแยง้
กบัเพือ่น 

     

17. ชว่ยสมาชกิในครอบครวัแกป้ญัหาสว่นตวั เชน่ ทะเลาะกบั
แฟน 

     

18. จดัการปญัหาดา้นหน้ีสนิของครอบครวั      

19. ตดัสนิใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของครอบครวั      

20. ชว่ยแกไ้ขเมือ่บุตรมปีญัหา      
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หน้าท่ี 

บิดาควรจะปฏิบติัหน้าท่ีน้ีในระดบั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

21. ขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ทาํใหค้รอบครวัมฐีานะมัน่คง      

22. วางแผนการออมเงนิใหก้บัครอบครวั เชน่ ฝากเงนิกบั
ธนาคารทีใ่หด้อกเบีย้สงู ซือ้พนัธบตัร 

     

23. เป็นผูต้ดัสนิใจเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยดา้นต่างๆ ของครอบครวั      

24. รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาเลา่เรยีนของบุตรทัง้หมด      

25. ทาํงานพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํเพือ่ทาํใหค้รอบครวัมี
รายไดเ้พิม่ขึน้ 

     

26. เป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั      

27. ดแูลไมใ่หส้มาชกิของครอบครวัก่อหน้ีสนิต่างๆ      

28. รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งของครอบครวั      

29. เป็นกําลงัสาํคญัในการหาเลีย้งครอบครวั      

30. สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ่า่ยทีเ่พิม่ขึน้ตามสภาพเศรษฐกจิ      

31. ไมด่ื่มสรุา แอลกอฮอลห์รอืเสพสิง่เสพตดิทีเ่ป็นโทษใหบุ้ตร
เหน็ 

     

32. เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม เช่น กตญั กูตเวทตี่อบดิามารดา
ของตน 

     

33. รบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงานของตน      

34. อาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน      

35. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ของสงัคมอยา่งเครง่ครดั  เชน่ 
ปฏบิตัติามกฎจราจร 

     

36.  สนบัสนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษาของ บุตร      

37. ประพฤตตินสอดคลอ้งกบัคา่นิยมอนัดงีามของสงัคมไทย      

38. ตดิตามขา่วสารและความเป็นไปในดา้นต่างๆ ของบา้นเมอืง 
เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

     

39. สัง่สอนใหบุ้ตรแสดงออกตามบทบาททีส่งัคมยอมรบั      

40. เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการมรีะเบยีบวนิยั      

41. จดัสรรวนัเวลาทีส่มาชกิในครอบครวัจะทาํกจิกรรมต่างๆ 
รว่มกนั 

     

42. ทาํกจิกรรมรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั เช่น รดน้ําตน้ไม ้กวาด
บา้น ถบูา้น 
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หน้าท่ี 

บิดาควรจะปฏิบติัหน้าท่ีน้ีในระดบั 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

43. สนบัสนุนใหบุ้ตรทาํงานอดเิรกเพือ่ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์ 

     

44. พาครอบครวัไปสงัสรรคห์รอืทอ่งเทีย่วในช่วงวนัหยดุ      

45. สง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัใชเ้วลาวา่งอยา่งสรา้งสรรค ์
เช่น เลน่ดนตร ีเลน่กฬีา 

     

46. เป็นผูส้รา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิใหก้บัสมาชกิใน
ครอบครวั 

     

47. จดัหากจิกรรมทีช่ว่ยผอ่นคลายความเครยีดใหก้บัสมาชกิใน
ครอบครวั 

     

48. สง่เสรมิใหบุ้ตรทาํกจิกรรมในยามวา่ง      

49. ชกัชวนสมาขกิในครอบครวัใหท้าํกจิกรรมรว่มกนั      

50. รว่มทาํกจิกรรมยามวา่งกบัสมาชกิในครอบครวั      

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละค่าความเช่ือมัน่ของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหว่างข้อคาํถามกบัคะแนนรวมและค่าความเช่ือมัน่ของ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 
แบบวดัตอนท่ี 2  การปฏิบติัของผูป้กครอง ขอ้คาํถามทัง้หมด 15 ขอ้ เพอืประเมนิรปูแบบการ
อบรมเลีย้งด ู 3 แบบ คอื การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล  การ
อบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ  โดยแบง่ออกเป็นการอบรมเลีย้งดแูบบละ 5 ขอ้ แบบรกัสนบัสนุน (ขอ้ 1 
ถงึ ขอ้ 5) แบบใชเ้หตุผล (ขอ้ 6 ถงึ ขอ้ 10 )  แบบควบคมุ (ขอ้ 11 ถงึ ขอ้ 15) 
 
 
ตาราง คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้คาํถามกบัคะแนนรวมและคา่ความเชอืมนัของมาตรวดั
การอบรมเลีย้งด ู
 

1. การอบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนุน  
   

ขอ้คาํถาม 

คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อนืๆ ใน

มาตรวดั (n=40) 
ครัง้ท ี1 ครัง้ท ี2 

1. ผูป้กครองแสดงใหรู้ว้า่รกัทา่นมาก .5853 .7834 
2. ผูป้กครองเอาใจใสด่แูลทุกขส์ขุของทา่นอยูเ่สมอ .5683 .7220 
3. ผูป้กครองมกัแสดงใหรู้ว้า่ภมูใิจในตวัทา่นมาก .4889 .5207 
4. ผูป้กครองชอบใหค้าํปรกึษาแนะนําทา่นอยูเ่สมอ .7244 .6369 
5. ผูป้กครองมกัเหน็ทา่นดกีว่าคนอนืเสมอ .1769 - 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .7061 .8292 
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2. การอบรมเลีย้งดแูบบใชเ้หตุผล  
 

ขอ้คาํถาม 

คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์
ระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบั
คะแนนรวมของขอ้อนืๆ ใน

มาตรวดั (n=40) 
6. ผูป้กครองจะอธบิายเหตุผลในการลงโทษทา่นทุกครัง้ .4834 
7. เมอืผูป้กครองอารมณ์เสยีมกัจะคอยดุดา่หรอืลงโทษทา่นเสมอ .2864 
8. ผูป้กครองเปิดโอกาสใหท้า่นอธบิายก่อนทจีะดุดา่หรอืลงโทษเสมอ .2780 
9. ผูป้กครองมกัจะเพกิเฉยหรอืไมช่มเชยเมอืทานทาํความด ี .5292 
10. ผูป้กครองไมเ่คยกลา่วขอโทษเมอืดุด่าท่านโดยเขา้ใจผดิ .3549 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .6287 
 

3. การอบรมเลีย้งดแูบบควบคมุ  
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้คาํถาม
แต่ละขอ้กบัคะแนนรวมของขอ้อนืๆ ใน

มาตรวดั (n=40) 
ครัง้ท ี1 ครัง้ท ี2 

11. ผูป้กครองคอยสอดสอ่งดแูลความประพฤตขิองทา่นอยา่ง
ใกลช้ดิ 

 
.2661 

 
.4923 

12. ผูป้กครองปลอ่ยใหต้ดัสนิใจเองในเรอืงสว่นตวัของทา่น .3108 .5815 
13. ผูป้กครองชอบใหท้า่นทาํตามทตีนพอใจ -.2055 - 

 14. ผูป้กครองควบคมุดแูลใหท้า่นใชเ้งนิตามทเีหน็สมควร .2858 .4856 
15. ผูป้กครองตอ้งการใหเ้ลา่อยา่งละเอยีดถงึการไปเทยีวนอก
บา้น 
   ทุกครัง้ 

.0554 
 
- 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .2301 .6987 
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ตอนท่ี 3 การปฏิบติัของบิดา แบบวดัความคาดหวงัต่อบทบาทของบดิาทัง้ 5 ดา้น ดา้นการเลีย้งด ู 
ดา้นการแกป้ญัหา  ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม ดา้นสนัทนาการ 
ทัง้หมด 50 ขอ้ แบง่เป็นดา้นละ 10 ขอ้ ตามลาํดบั 
 
 
ตาราง คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่างขอ้คาํถามกบัคะแนนรวมและคา่ความเชอืมนัของมาตร 
วดัความคาดหวงัของบุตรทมีตี่อบทบาทของบดิา 
 

1. ดา้นการเลีย้งด ู 
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อนืๆ ในมาตรวดั (n=40) 

1. ดแูลบุตรใหม้สีขุภาพทดี ี .5871 
2. จดัหาอาหาร ทอียูอ่าศยั เครอืงนุ่งห่มและยารกัษาโรค ทเีหมาะสมใหก้บั
บุตร 

.5985 

3. แสดงออกใหบุ้ตรรูว้า่ “รกั” เชน่ กอด ลบูหวัหรอื กลา่วดว้ยวาจา .5356 
4. เป็นทพีงึทางใจของบุตร .4293 
5. สอนเรอืงการคบเพอืนต่างเพศแก่บุตร .6121 
6. อบรมบุตรใหรู้เ้ทา่ทนัภยัและอนัตรายในสงัคม .5956 
7. ดแูลบุตรใหใ้ชเ้ทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เช่น ป้องกนัการเขา้ถงึ    
เวบ็ไซดล์ามกหรอืการพนนั 

.3857 

8. ดแูลบุตรใหม้คีวามสมัพนัธท์เีหมาะสมกบัเพอืนต่างเพศ .7186 
9. สอนใหบุ้ตรปฏบิตัตินตามคา่นิยมทดีงีามของสงัคมไทย .5118 
10. ตดิตามความกา้วหน้าดา้นการเรยีนของบุตรอยา่งสมาํเสมอ .3723 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .8363 
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2. ดา้นการแกป้ญัหา  
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อนืๆ ในมาตรวดั (n=40) 

11. เป็นตวัแทนผูป้กครองในการรบัทราบปญัหาดา้นการเรยีนหรอื
ปญัหาดา้นความประพฤตขิองบตุร 

.4932 

12. ตดัสนิปญัหาการทะเลาะววิาททเีกดิขึน้ในครอบครวั .7000 
13. แกป้ญัหาความขดัแยง้ทเีกดิขึน้ในครอบครวั .7264 
14. ชว่ยตดัสนิใจเรอืงการเลอืกสถานศกึษาใหก้บับุตร .6415 
15. ชว่ยบุตรแกป้ญัหาดา้นการเรยีน .7075 
16. ใหค้าํแนะนําในการแกป้ญัหาแก่บุตร เมอืบุตรเกดิความขดัแยง้กบั
เพอืน 

.7271 

17. ชว่ยสมาชกิในครอบครวัแกป้ญัหาสว่นตวั เชน่ ทะเลาะกบัแฟน .5963 
18. จดัการปญัหาดา้นหน้ีสนิของครอบครวั .5055 
19. ตดัสนิใจเกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยของครอบครวั .5709 
20. ชว่ยแกไ้ขเมอืบุตรมปีญัหา .7584 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .8950 
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3. ดา้นการหาเลีย้งครอบครวั  
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อนืๆ ในมาตรวดั (n=40) 

21. ขยนัหมนัเพยีรเพอืทาํใหค้รอบครวัมฐีานะมนัคง .7843 
22. วางแผนการออมเงนิใหก้บัครอบครวั เชน่ ฝากเงนิกบัธนาคารที
ใหด้อกเบีย้สงู ซือ้พนัธบตัร 

.7460 

23. เป็นผูต้ดัสนิใจเกยีวกบัคา่ใชจ้า่ยดา้นต่างๆ ของครอบครวั .7720 
24. รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาเลา่เรยีนของบุตรทัง้หมด .7201 
25. ทาํงานพเิศษนอกเหนือจากงานประจาํเพอืทาํใหค้รอบครวัมี
รายไดเ้พมิขึน้ 

.2530 

26. เป็นผูนํ้าในการหารายไดม้าเลีย้งครอบครวั .6977 
27. ดแูลไมใ่หส้มาชกิของครอบครวัก่อหน้ีสนิต่างๆ .7306 
28. รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งของครอบครวั .6095 
29. เป็นกําลงัสาํคญัในการหาเลีย้งครอบครวั .7504 
30. สามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ่า่ยทเีพมิขึน้ตามสภาพเศรษฐกจิ .7725 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .9106 
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4. ดา้นการเป็นตวัแบบในสงัคม  
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อนืๆ ในมาตรวดั (n=40) 

31. ไมด่มืสรุา แอลกอฮอลห์รอืเสพสงิเสพตดิทเีป็นโทษใหบุ้ตรเหน็ .2387 
32. เป็นแบบอยา่งดา้นคุณธรรม เช่น กตญัญกูตเวทตี่อบดิามารดาของ
ตน 

.5887 

33. รบัผดิชอบต่อหน้าทกีารงานของตน .6324 
34. อาสาสมคัรเขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน .2429 
35. ปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ของสงัคมอยา่งเครง่ครดั  เชน่ 
ปฏบิตัติามกฎจราจร 

.5279 

36.  สนบัสนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ของสถานศกึษาของ บุตร .4771 
37. ประพฤตตินสอดคลอ้งกบัคา่นิยมอนัดงีามของสงัคมไทย .4309 
38. ตดิตามขา่วสารและความเป็นไปในดา้นต่างๆ ของบา้นเมอืง 
เช่น เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 

.6197 

39. สงัสอนใหบุ้ตรแสดงออกตามบทบาททสีงัคมยอมรบั .5371 
40. เป็นแบบอยา่งทดีใีนเรอืงการมรีะเบยีบวนิยั .8710 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .8262 
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5. ดา้นสนัทนาการ 
 

ขอ้คาํถาม คา่สมัประสทิธสิหสมัพนัธร์ะหว่าง
ขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบัคะแนนรวม
ของขอ้อนืๆ ในมาตรวดั (n=40) 

41. จดัสรรวนัเวลาทสีมาชกิในครอบครวัจะทาํกจิกรรมต่างๆ 
รว่มกนั 

.5268 

42. ทาํกจิกรรมรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั เช่น รดน้ําตน้ไม ้กวาดบา้น ถู
บา้น 

.6970 

43. สนบัสนุนใหบุ้ตรทาํงานอดเิรกเพอืใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ .8209 
44. พาครอบครวัไปสงัสรรคห์รอืทอ่งเทยีวในช่วงวนัหยดุ .7660 
45. สง่เสรมิใหส้มาชกิในครอบครวัใชเ้วลาวา่งอยา่งสรา้งสรรค ์เชน่ 
เลน่ดนตร ีเลน่กฬีา 

.8193 

46. เป็นผูส้รา้งความสนุกสนานเพลดิเพลนิใหก้บัสมาชกิใน
ครอบครวั 

.8411 

47. จดัหากจิกรรมทชีว่ยผอ่นคลายความเครยีดใหก้บัสมาชกิใน
ครอบครวั 

.7503 

48. สง่เสรมิใหบุ้ตรทาํกจิกรรมในยามวา่ง .7959 
49. ชกัชวนสมาขกิในครอบครวัใหท้าํกจิกรรมรว่มกนั .8202 
50. รว่มทาํกจิกรรมยามวา่งกบัสมาชกิในครอบครวั .7278 

คา่สมัประสทิธแิอลฟาของครอนบาค .9400 
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