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การสนบัสนุนทางสงัคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการ
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47.1 โดยพบตัวแปรท่ีมีอิทธิพลในการท านาย 2 ตวัแปร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากับ .634 และการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว  มีค่า
สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .222 ส่วนตวัแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคและ
การสนบัสนนุทางสงัคมไมพ่บวา่มีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแมเ่ลีย้งเดี่ยว 
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This research aims to study the prediction of psychological factors including the 

following factors: adversity quotient, emotional intelligence and social support, which was 
comprised of social support, having role models for the role performance of single parent 
influencing the role performance of a single parent. The sample group in this research consisted 
of two hundred single parents aged twenty to forty, living in the Bangkok metropolitan area and 
they were divorced, separated or widowed. Multiple regression analysis was used to calculate 
the sample size. The data were collected by a questionnaire consisting of six 6 parts - personal 
data, the role of parents, adversity quotient, emotional intelligence, social support and in-role 
behavior with a reliability level of .900, .935, .931, .884, and .901, respectively. The descriptive 
statistics (percentage, mean and standard deviation) and multiple regression were used for 
data analysis. The results presented that the correlation coefficient between the adversity 
quotient, emotional intelligence, social support and having role models for role performance of 
single parents based on the performances of other single parents and equal to .213, .644, .360 
and .326, respectively. All four variables were able to predict behavior according to the role 
performance of each single parent at 47.1%, with the variable influences the prediction of two 
variables as emotional intelligence with a regression coefficient of .634 and having a role model 
of role performance of single parents according to the role performance of single parent has a 
regression coefficient equal to .222, as for the variables of the adversity quotient and social 
support that was not presented to influence the role performance of single parents. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สถาบนัครอบครัวถือวา่เป็นสถาบนัแรกท่ีมีความสมัพนัธ์กบัมนษุย์ มีความใกล้ชิดผกูพนั
กับมนุษย์ในระยะยาว มีส่วนช่วยในการวางรากฐานขัน้พืน้ฐานทางสังคม การอบรมเลีย้งดู การ
ถ่ายทอดความรู้ การสร้างค่านิยม การสร้างทศันคติ การวางกฎระเบียบ รวมถึงวิธีการปฏิบตัิใน
การอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคม การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีของครอบครัวจะส่งผลต่อพฒันาการของเด็ก 
หากในช่วงต้นของชีวิตเด็กปราศจากความใกล้ชิดผูกพนักบัครอบครัวจะส่งผลตอ่เด็กความมัน่คง
ทางจิตใจและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในทางลบตา่งๆ โดยเฉพาะการแสดงพฤติกรรม ก้าวร้าว 
หากไม่ได้รับการดแูลแก้ไขในด้านความสมัพนัธ์กบัครอบครัวยิ่งพบว่าพฤติกรรมก้าวร้าวจะรุนแรง
เพิ่มมากขึน้ ตลอดจนมีความซบัซ้อนในรูปแบบต่างๆของพฤติกรรมท่ีแสดงถึงออกการรังแกผู้ อ่ืน 
การมีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัธพาลและผิดกฎหมาย (จรรจา สวุรรณทตั, 2554) จึงกล่าวได้ว่าสถาบนั
ครอบครัวเป็นสถาบันแรกท่ีส าคัญในการวางรากฐานของลักษณะทางจิตใจหรือกล่อมเกลา
พฤตกิรรมตา่งๆ ให้เดก็เตบิโตขึน้มาได้อยา่งมีคณุภาพ  

การด าเนินชีวิตในครอบครัวจะต้องมีการท าตามบทบาทของการเป็นสมาชิกครอบครัว 
การท าพฤติกรรมตามบทบาทจะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้มแข็งของครอบครัว 
(มณฑิรา จารุเพ็ง, 2560) โดยค าว่าบทบาทนัน้ หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมตามบรรทดั
ฐาน สิทธิ การกระท าตามต าแหน่งหรือสถานภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกับบคุคลอ่ืน การแสดงออก
ตามบทบาทมักมีความคาดหวังของสังคมเข้ามาร่วมด้วย (งามพิศ สตัย์สงวน, 2545; มณฑิรา 
จารุเพ็ง, 2560; ศกัดิ์ไทย สรุกิจบวร, 2545) พ่อแม่ถือได้ว่าเป็นบทบาทหนึ่งท่ีส าคญักับครอบครัว
และมีความสมัพนัธ์ตอ่พฒันาการทกุด้านของลกู กลา่วคือ การดแูลลกูให้เจริญเติบโตแข็งแรงตาม
วยั การเลือกอาหารท่ีเป็นประโยชน์ให้ลูก การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีด้วยการออกก าลังกายและ
พกัผ่อนอย่างเหมาะสม การรักษาความสะอาดของร่างกาย เสือ้ผ้าและเคร่ืองใช้ส่วนตวั ทัง้วิธีการ
หลีกเล่ียงและป้องกันตวัเองจากการติดเชือ้โรค การเจริญเติบโตทางจิตใจพ่อแม่ควรเลีย้งดดู้วย
ความอบอุ่นเป็นกันเอง การแสดงออกถึงความรัก เช่น การยิม้ การกอด ยกย่องและให้รางวลัตาม
สมควร การให้ก าลังใจและสร้างความมั่นคงทางจิตใจ การรับฟังลูก เปิดโอกาสให้ลูกไ ด้แสดง
ความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง (ป. มหาขนัธ์, 2544) การให้ความใกล้ชิดอย่างสม ่าเสมอจะส่งผลให้เด็ก
รู้สึกปลอดภัย มีความสุขและเห็นคุณค่าในตวัเอง (สุชา จันทร์เอม, 2543) การแสดงออกทาง
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พฤติกรรม พ่อแม่ควรฝึกให้ลูกปรับตนให้เข้ากับสถานการณ์ การมีมารยาททางสงัคม การปฏิบตัิ
ตนเม่ืออยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน (ป. มหาขันธ์, 2544) ความส าคัญของการขัดเกลาพฤติกรรมการ
แสดงออกของลูกส่งผลต่อการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน มีความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนได้อย่างราบร่ืน และแสดง
พฤติกรรมตามกฎระเบียบท่ีสังคมได้วางไว้ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2553) การช่วยเหลือลูกในการ
แก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงการแก้ปัญหาของครอบครัว พ่อแม่ท่ีดีควรมีความพร้อมทางด้านจิตใจ
พร้อมส าหรับการเผชิญกับปัญหาต่างๆ (อุษา จารุสวัสดิ์, 2544) การสร้างความมั่นคงในทาง
การเงินให้ครอบครัว เพ่ือการศกึษาสูงสดุของลกู ทัง้นีพ้่อแม่ควรแบ่งเวลาเพ่ือการการสนัทนาการ
กับครอบครัว ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้ลูกได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น การพาไปชมนิทรรศการหรือพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ เด็กสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ , 
2526) นอกจากนีก้ารท าตามบทบาทของพ่อแม่ต่อครอบครัวเป็นการแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน
เพ่ือไมใ่ห้ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ต้องแบกรับภาระมากจนเกินไป  

ในปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงในหลายด้านของสงัคมไทยส่งผลไปถึงระบบความสมัพนัธ์
ของครอบครัว จากรายงานของกรมการปกครองในช่วง พ.ศ. 2557-2560 ท่ีผ่านมาพบสถิติการ
หย่าร้าง (Divorce) ท่ีเพิ่มขึน้ โดยสถิติการหย่าร้างในปี 2557 จ านวน 111,810 คู ่ปี 2558 จ านวน 
117,800 คู่ ปี 2559 จ านวน 118,539 คู่ และปี 2560 จ านวน 121,617 คู ่พบการจดทะเบียนหย่า
ร้างในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, ม.ป.ป) ถือได้ว่า
การหย่าร้างเป็นอีกหนึ่งสาเหตท่ีุส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบความสมัพนัธ์ของครอบครัว
ท่ีมีพ่อแม่และลกู เป็นครอบครัวท่ีมีเพียงพอ่หรือแม่ในการท าหน้าท่ีดแูลลกู นัน่หมายถึงผลกระทบ
ตอ่การท าบทบาทของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพอ่หรือแม ่ 

การหย่าร้างสง่ผลตอ่เศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ท่ีลดลงมีผลตอ่โอกาสทางการศกึษา
ท่ีลูกจะได้รับ (นิศา ชูโต วิมลศิริ ชานาญเวช ขตัติยา กรรณสูตและธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา , 
2545) การใช้เวลาสว่นใหญ่ของพอ่แม่เลีย้งเด่ียวหมดไปกบัการท างานหารายได้และดแูลบ้าน การ
ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกันกับลูกลดลงส่งต่อความสมัพันธ์ในครอบครัว (วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์, 
2560) เด็กท่ีอาศยัในครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวมกัจะมีความภาคภูมิใจในตวัเองต ่า
และคิดว่าตนรู้สึกไม่มีคณุค่า (วินดัดา ปิยะศิลป์, 2538) ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง และ
จากรายงานของสถานพินิจในคดีเด็กและเยาวชน ปี 2558 จ านวน 33,121 คดี คดีท่ีเกิดกับเด็กท่ี
อาศยัอยู่กับพ่อแม่ จ านวน 12,302 คดี และคดีกับเด็กในครอบครัวเลีย้งเด่ียวจ านวน 20,819 คดี 
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จะพบว่าการเกิดคดีจากเด็กท่ีมาจากครอบครัวเลีย้งเด่ียวมีจ านวนมากกว่า ดงันัน้การร่วมกนัของ
พอ่แมใ่นเกลาทางสงัคมมีความส าคญัตอ่พฤตกิรรมของเด็ก 

ครอบครัวเลีย้งเด่ียว (Single parent family) หมายถึง ลกัษณะครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่
เลีย้งลูกตามล าพัง ซึ่งเป็นผลมาจากการหย่าร้าง การแยกทาง หรือการเสียชีวิตของคู่สมรส 
(ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
, 2557) การเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียวจึงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายในการท าตามบทบาทของสมาชิก 
โดยเฉพาะพ่อแม่ ทัง้นีจ้ากการศึกษาของ Cooper, et al (2008) ด้านสภาวะทางจิตใจของ
ครอบครัวเลีย้ง พบว่าแม่เลีย้งเด่ียวมีแนวโน้มต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและเจ็บป่วยทางจิตใจ
มากกว่าแม่ในครอบครัวทั่วไป 2 เท่า และพ่อเลีย้งเด่ียวแนวโน้มต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและ
เจ็บป่วยทางจิตใจมากกวา่พ่อในครอบครัวทัว่ไป 4 เทา่ โดยเฉพาะความเครียดในชว่งเวลาของการ
ปรับตวั การต าหนิตวัเองและความวิตกกังวลในการด าเนินชีวิตในอนาคต  ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่
ปัญหาสขุภาพกาย  

นอกจากนีพ้่อแม่เลีย้งเด่ียวต้องเผชิญกับอคติจากคนในสงัคมบางกลุ่มท่ีมีความเช่ือว่า 
การเกิดการ หย่าร้างเน่ืองจากการประพฤติตนไม่ดี ทัง้การตอบค าถามกบับคุคลรอบข้างถึงสาเหตุ
ของการแยกทางหรือการเสียชีวิตของคูชี่วิตน าไปสู่ผลกระทบทางจิตใจและความสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน 
การแบกรับภาระมากขึน้ในการด าเนินชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ การเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหา
รายได้เพียงคนเดียวให้เพียงพอกับรายจ่ายท่ีเพิ่มมากขึน้ภายในครอบครัว ภาระการอบรมเลีย้งดู
ลกูเพียงล าพงัเม่ือต้องท างานหารายได้ไปพร้อมกัน ท าให้เกิดความไม่สมดลุของการจดัสรรเวลา 
การขาดตวัแบบในบทบาทของเพศชายในแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีลูกชาย หรือบทบาทของเพศหญิงใน
พ่อเลีย้งเด่ียวท่ีมีลูกสาว ซึ่งอาจส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ (ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2557)
และจากการศึกษาการปรับตวัของลูกในครอบครัวท่ีหย่าร้าง พบว่าหากเด็กปรับตวัไม่ได้ต่อการ
เปล่ียนแปลงของครอบครัว จะส่งผลกระทบต่อจิตใจและบุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไปกลายเป็นคนเก็บ
ตวัมากขึน้ เม่ือต้องเผชิญสถานการณ์ในลักษณะของการถูกล้อหรือการน าครอบครัวตนเองไป
เปรียบเทียบกับเพ่ือนรอบข้างส่งผลต่อความเครียด หรือเด็กบางคนประชดด้วยการปฏิบัติตน
ในทางท่ีผิด ละทิง้การเรียน ทัง้นีก้ารปรับตวัของเด็กจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ของ
ครอบครัวภายหลงัการหย่าร้างของพอ่กบัแม่ (ระวิวรรณ ธรณี รุ่งนภา เทพภาพและอ าไพ หม่ืนสิทธ์ิ
, 2551) ดงันัน้การศกึษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว
ท่ีมีตอ่ลกูจงึเป็นสิ่งส าคญั เพราะการท าตามบทบาทของพอ่แมส่ง่ผลตอ่พฤติกรรมของลกู 
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จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี ย้ง
เด่ียวท่ีผ่านมามักจะศึกษาใน 2 มิติ คือ ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคม โดยปัจจัยท่ีน่าจะ
เก่ียวข้องในทางจิต ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทาง
อารมณ์ และในทางสงัคม ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอยา่งในการท าพฤติกรรมตาม
บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

จากการศกึษาในงานคณุภาพบทบาทของการเป็นพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวท่ีต้องเผชิญปัญหาใน
หลายๆด้าน โดยการศกึษาของในงานเชิงคณุภาพของพชัชา เจิงกลิ่นจนัทร์ (2556)พบว่าสิ่งหนึ่งท่ี
ชว่ยให้พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวปรับตวัตอ่บทบาทได้ดี คือการยอมรับความจริงและเข้าไปเผชิญกบัปัญหา
ตา่งๆ ไม่หนีปัญหา และการศกึษางานเชิงคณุภาพของฐิตกิาญ อิทนาปัญ (2553) พบว่าการสร้าง
ความเข็มแข็งทางใจให้ตนเองของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวส่งผลต่อการปรับตัวในการรับมือกับความ
ยากล าบากมีผลตอ่ความส าเร็จในการปรับตวัต่อบทบาทใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดของสตอลทซ์ 
Stoltz (1997) กล่าวว่า ผู้ ท่ีมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคสงู จะมีหวัใจท่ี
เข็มแข็งเม่ือต้องเผชิญกบัความทกุข์ยากหรือความไมแ่นน่อนของชีวิต มีความอดทนไมท้่อถอยหาก
ต้องเผชิญปัญหาเป็นเวลานาน สามารถท านายได้ถึงการข้ามผ่านอปุสรรคและความทกุข์ยากของ
บคุคล (มณัฑรา ธรรมบศุย์, 2544; วิทยา นาควชัระ, 2557) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นอกจากความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคแล้วสิ่งท่ีเป็นปัจจยัภายในตวับุคคลแล้ว ความฉลาดทางอารมณ์เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจยัภายในตวับุคคลท่ีน่าจะเก่ียวข้องกับการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวใน
การอยู่ร่วมกันกับลูก การมีความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลให้พ่อแม่เลีย้งเด่ียวเข้าใจในอารมณ์
ความรู้สึกของตนเอง สามารถควบคมุอารมณ์และแสดงออกให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ จะสง่ผล
ดีตอ่ตนเองและบคุคลรอบข้าง นอกจากการท่ีเข้าใจในภาวะทางอารมณ์ของตนเองแล้ว ยงัต้องเกิด
การตระหนกัรู้ในอารมณ์ความรู้สึกของลกู ความฉลาดทางอารมณ์จะก่อให้เกิดการส่ือสารท่ีราบร่ืน
ซึ่งส่งผลต่อความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว จากการศึกษาของ Egeli and Rinaldi (2016) พบว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก และความฉลาดทางอารมณ์
จะช่วยในการลดความขดัแย้งในการเลีย้งลกู ทัง้ยงัสามารถท านายได้ถึงคณุภาพของการเลีย้งลูก 
การศึกษางานเชิงคณุภาพในพ่อแม่เลีย้งเด่ียวของฐิติกาญจน์ อิททาปัญ (2553) พบว่า การรู้เท่า
ทนัอารมณ์และความคิดของตวัเองตอ่เหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลตอ่การพฒันาและปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองในบทบาทพ่อแม่เลีย้งเด่ียว และจากการศกึษาท่ีผ่านมายงัพบด้วยว่าความ
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ฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ด้วย (ศรี
รัตน์ ชัฎอนันต์, 2546) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการท าตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียวพบว่านอกจากปัจจัยภายในตวับุคคลแล้ว ปัจจัยภายนอกด้านการสนับสนุนทาง
สังคมยังสามารถช่วยพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการท าตามบทบาทได้ดียิ่งขึน้ โดยการศึกษาปัจจัย
เกือ้หนนุในการฝ่าวิกฤติของครอบครัวเลีย้งเดี่ยว การมีเครือข่ายสงัคมและการสนบัสนนุทางสงัคม
เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีครอบครัวเลีย้งเด่ียวต้องการ (ณฏัฐ์ษา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา, 2555 อ้างใน จีรนนัท์ 
พิมถาร (2557)) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเผชิญกับปัญหาต่างๆ โดยช่วยลดความเบื่อหน่ายและความเครียดจากการ
หน้าท่ีในหลายบทบาท อาจจะเป็นในลักษณะของการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิด การได้รับ
ค าแนะน าหรือได้เล่าประสบการณ์ความคบัข้องใจจากความกดดนัท่ีก าลังเผชิญอยู่ ทัง้นีพ้่อแม่
เลีย้งเดี่ยวหลายครอบครัวสามารถปรับตวัได้และสามารถช่วยเหลือตวัเองได้เป็นเพราะได้รับความ
ช่วยเหลือจากเครือญาติ เพ่ือนและผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิด (ธัญญามาศ ค ามาตา, 2551; สชุาดา สร้อยสน, 
2553) 

จากแนวคิดของ Bandura ( 1997 อ้างใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , 2556) กล่าวว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการสังเกตและการเลียนแบบจากตัวแบบท่ีเป็นบุคคลหรือจาก
ตัวแบบที่น าเสนอผ่านสื่อต่างๆ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในทางที่ดี  
(สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2553) และการศกึษาของโสภิณ สวุรกลุ (2535) พบความสมัพนัธ์ของตวั
แบบในการท าบทบาทของพ่อในการเลีย้งดูลูก หากพ่อมีแบบอย่างท่ีดีในการเลีย้งลูกจะเป็น
แนวทางในการเปรียบเทียบพฤตกิรรมและเป็นตวัแบบให้เกิดการเลียนแบบการกระท า  

จากความส าคญัของครอบครัวท่ีเป็นสถาบนัแรกในการวางรากฐานและกล่อมเกลา
พฤติกรรมการแสดงออก การท าตามบทบาทของพ่อแม่ถือเป็นบทบาทท่ีส าคญัของครอบครัวใน
การพัฒนาทางร่างกาย จิตใจและการปรับตัวทางสังคมของลูก จากความเปล่ียนแปลงของ
ครอบครัวปกติสู่การเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียวส่งผลต่อภาระในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของ
พ่อแม่ท่ีเพิ่มมากขึน้ จากการศึกษาในครัง้นีไ้ด้ศึกษาการท าพฤติกรรมตามบทบาทของแม่เลีย้ง
เด่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีสถิติการหย่าร้างมากท่ีสุด โดยศกึษาปัจจยั
ส่วนบคุคลท่ีสามารถช่วยให้พ่อแม่เลีย้งเด่ียวธ ารงพฤติกรรมตามบทบาท โดยปัจจยัทางจิต ได้แก่ 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอปุสรรค ความฉาดทางอารมณ์ และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ 
การสนับสนุนทางสังคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว 
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ผลงานวิจยัจะชว่ยเป็นสารสนเทศท่ีส าคญักบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาส่งเสริมพฤติกรรม
ตามบทบาทของพอ่แม่เลีย้งเดี่ยว ทัง้นีก้ารท าบทบาทการเป็นพ่อแม่ถือได้วา่เป็นภารกิจพฒันาการ
ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งในวยัผู้ ใหญ่ ในการเปล่ียนแปลงบทบาทใหม่ท่ีส าคญัตอ่ครอบครัว การท า
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ จะส่งผลต่อความภูมิใจในตนเองและความสมัพนัธ์ตอ่บุคคลใน
ครอบครัว  

 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายของปัจจัยทางจิต ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การสนบัสนนุทาง
สงัคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว  ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการ
ท าตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว  

 
ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย 

ท าให้ทราบว่าปัจจัยทางจิตแบบใด หรือปัจจัยทางสังคมแบบใด ท่ีมีความส าคัญต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เพ่ือน าผลการวิจยัมาเป็นความรู้ส าหรับพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียว และเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบันครอบครัว ชมรมมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 
นกัจิตวิทยาพฒันาการ นกัจิตวิทยาให้ค าปรึกษา นักแนะแนว นักสังคมสงเคราะห์และผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องอ่ืนๆ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนการส่งเสริมพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
เลีย้งเดี่ยวในด้านตา่งๆ  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ครัง้นี ้ได้แก่ พ่อหรือแม่ท าหน้าท่ีหลกัในการดแูลลูก ท่ีมาจากการหย่า

ร้าง การแยกทางหรือการเสียชีวิตของคูส่มรส 
กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีอยู่ในวยัผู้ ใหญ่ อาย ุ20-40 
ปี จ านวน 200 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง

เดี่ยว ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 



 7 
 

1.1 บทบาทในการอบรมเลีย้งด ู 
1.2 บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม  
1.3 บทบาทด้านการแก้ปัญหา  
1.4 บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว  
1.5 บทบาทด้านการสนัทนาการ 

2. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ 
2.1 ปัจจยัทางจิต 

2.1.1 ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
2.1.2 ความฉลาดทางอารมณ์ 

2.2 ปัจจยัทางสงัคม 
2.2.1 การสนบัสนนุทางสงัคม 
2.2.2 การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

พอ่แม่เลีย้งเดี่ยว หมายถึง พ่อหรือแม่อยู่ในช่วงวยัผู้ ใหญ่อาย ุ20-40 ปี ท่ีมาจากการหย่า
ร้าง การแยกทางหรือการเสียชีวิตของคู่สมรส พ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียวอาศยัอยู่กับลูกและท าหน้าท่ี
ดแูลลกูเพียงผู้ เดียว รวมถึงพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีย้ายกลบัไปอยู่กบัครอบครัวเดิมแตท่ าหน้าท่ีหลกัใน
การเลีย้งลกู  

  
นิยามปฏิบัตกิาร 

1. พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท า
ตามบทบาทของพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีตอ่ลกู ประกอบไปด้วยบทบาท 5 ด้าน คือ บทบาทในการ
อบรมเลีย้งด ูบทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการ
หาเลีย้งครอบครัว และบทบาทด้านการสนัทนาการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูหมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในใส่ใจการ
ดแูลร่างกายและจิตใจของลกู ได้แก่ การเลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ การออกก าลงักาย การพกัผ่อน
อย่างเพียงพอของลูก การใส่ใจในความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย การดูแลเม่ือ
เจ็บป่วย การเข้าใจสภาพอารมณ์ การรับฟังเร่ืองราวและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่
เหมาะสม 
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2) บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพ่อแม่
เลีย้งเด่ียว ในการเป็นตวัอย่างและพัฒนาความรู้สึกของลูกต่อสังคมในการท าตามกฎระเบียบ
ตา่งๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน การรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเป็นตวัอยา่งในการทิง้ขยะให้
ถกูท่ี การข้ามถนนตามกฎจราจร การรักษาของสาธารณะ การจดัวางของอย่างเป็นระเบียบ การ
พาลูกเข้าร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และการเป็นตวัอย่างในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

3) บทบาทด้านการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการตดัสิน
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวและของลูก โดยรับฟังความคิดเห็นของลกู ได้แก่ การตดัสินปัญหาท่ี
เกิดขึน้ของครอบครัวและการชว่ยเหลือลกูในการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

4) บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวใน
การให้ความส าคญัตอ่การหารายได้มาจนุเจือครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวให้ความส าคญัตอ่
รายได้และค่าใช้จ่ายของครอบครัว การวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบและการวางแผนด้าน
การเงินเพ่ืออนาคต 

5) บทบาทด้านการสนัทนาการ หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัให้ลกูในเวลาวา่ง ได้แก่ การส่งเสริมให้ลกูท ากิจกรรมเสริมทกัษะในยาม
วา่ง การหาเวลาวา่งเพื่อพกัผอ่นกบัครอบครัวและท ากิจกรรมร่วมกบัลกู 

โดยการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อ แม่เลีย้งเดี่ยวขึน้
ใหม่ ลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย จ านวน 34 ข้อ พ่อแม่เลีย้งเดี่ยวได้คะแนนจากแบบสอบถาม
มากกวา่แสดงวา่ มีการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แม ่มากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

2. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค หมายถึง ความสามารถของพ่อ
แม่เลีย้งเดี่ยวในการรับมือกบัปัญหาของครอบครัว โดยสามารถควบคมุตนเองให้ข้ามผ่านอปุสรรค
ท่ียากล าบากได้ โดยมีการพิจารณาถึงพฤตกิรรมของตนท่ีเป็นหาสาเหตใุห้เกิดอปุสรรคและมีความ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่อปุสรรค สามารถเข้าใจผลกระทบของอปุสรรคท่ีเกิดขึน้และหาวิธี
แก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างถูกวิธี พร้อมทัง้มีความอดทนรับมือได้ต่อความยืดเยือ้ที่เกิดขึน้ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

1) การควบคมุ (Control : C) หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวคิดว่าตนเองสามารถจดัการ
กบัสถานการณ์หรืออปุสรรคท่ียากล าบากได้ 
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2) การหาสาเหตุ (Origin : O2) และความรับผิดชอบ (Ownership : Ow) หมายถึง 
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคส่วนหนึ่งท่ีเกิดขึน้มีสาเหตมุาจากความผิดพลาดจาก
ตนเองและมีความต้องการท่ีจะรับผิดชอบตอ่ปัญหาและอปุสรรคนัน้ 

3) การรับรู้ผลกระทบ (Reach : R) หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวรับรู้ผลกระทบของ
อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ว่าผลของปัญหาหรืออปุสรรคท่ีเกิดขึน้มีอิทธิพลเฉพาะเหตกุารณ์นีเ้ท่านัน้ ไมมี่ผล
ตอ่ชีวิตในด้านอ่ืนๆ 

4) ความอดทนตอ่ปัญหาและอปุสรรค (Endurance : E) หมายถึง พ่อแมเ่ลีย้งเด่ียวมี
ความอดทนเพียรพยายามในการแก้ไขปัญหาแม้วา่ปัญหาและอปุสรรคจะเกิดความยืดเยือ้ 

ผู้ วิจัยได้สร้างแบบวัดขึน้ใหม่ตามแนวคิดของ  Stoltz (1997) เป็นแบบวัด 2 ขัว้ มี 
5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคมากกว่าผู้พ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีตอบได้คะแนน
น้อยกวา่ 

3. ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการควบคมุ
อารมณ์และแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การตระหนกัได้ถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองและของผู้ อ่ืน มีการพฒันาตนเองเพ่ือความสมัพนัธ์ท่ีดีในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ประกอบ
ไปด้วย 5 ด้าน คือ 

1) การตระหนกัรู้ในตนเอง (Self-awareness) คือ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวรู้เท่าทนัอารมณ์
ของตนเอง รับรู้สาเหตแุละผลของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ มีความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง ทัง้
ประเมินตนเองได้ตามความจริงโดยรู้จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง 

2) การควบคมุตนเอง (Self-regulation) คือ ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวใน
จัดการกับอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจัดการอารมณ์ด้านลบของ
ตนเอง การด ารงตนเป็นคนดีมีคณุธรรมเป็นท่ีน่าไว้วางใจ มีความรับผิดชอบต่อการกระท าและ
สามารถในการปรับตวัได้ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

3) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) คือ ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ในการ
สร้างแรงจูงใจให้ตนเองกระท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตให้ดีขึน้ มองโลกในแง่ดี สามารถน าตนเองให้ผ่าน
พ้นกบัปัญหาได้ 

4) การมีความรู้สกึร่วม (Empathy) คือ ความสามารถของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวในการรับรู้
ความรู้สกึของลกู เข้าใจในมมุมองของลกูและตอบรับความต้องการได้ 
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5) ทักษะทางสังคม (Social skills) คือ ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกู มีความเป็นผู้น าในการแก้ไขความขดัแย้ง มีการส่ือสารท่ีดีในการโน้ม
น้าวใจลกู 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้ใหมต่ามแนวคิดของ Goleman (1988) ใช้มาตราประเมินคา่ ใช้
มาตราประเมินคา่ 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไม่เลย จ านวน 30 ข้อ 
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า
พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

4. การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนด้านตา่งๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคม รวมถึงการได้รับสิ่งของตลอดจน
ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าในด้านการด าเนินชีวิตและด้านการเลีย้งลกูจากท่ีบุคคลมีความสมัพนัธ์
กนั ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 

1) การสนบัสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการยกย่อง การ
เคารพนบัถือ ความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวเดิมและบุคคลรอบข้าง ท่ีท าให้พ่อแม่เลี ย้ง
เดี่ยวมีความมัน่ใจและสบายใจ 

2) การสนบัสนนุทางด้านสติปัญญา หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ค าแนะน าท่ีท าให้เกิดความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ จนสามารถปรับตวัให้เข้ากับ
บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงได้ 

3) การสนบัสนนุด้านสิ่งของ หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับความช่วยเหลือในด้าน
สิ่งของและเงินทอง และบริการตา่งๆ ท่ีสามารถชว่ยเหลือและชว่ยแก้ปัญหาได้ 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้ใหม่ตามแนวคิดของ Schaefer et al. (1981) ใช้มาตราประเมิน
ค่า (Rating scale) 6 ระด ับคือ  มากที่ส ุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ส ุด  และไม่เลย  
จ านวน 18 ข้อ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่าได้รับการสนบัสนุน
ทางสงัคมมากกวา่พอ่ แมเ่ลีย้งเดี่ยวท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 

5. แบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เ ลี ย้ง เ ด่ียว  หมายถึง 
ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการสงัเกต เรียนรู้ กับพฤติกรรมการท าบทบาทของพ่อแม่
เลีย้งเด่ียว 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการอบรมเลีย้งดู บทบาทด้านการเป็นตัวแบบทางสังคม 
บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว และบทบาทด้านการสนัทนาการ
จากตวัแบบท่ีมีความใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครอบครัวหรือจากบคุคลท่ีเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวเหมือนกนั 
และจากตวัแบบท่ีผ่านส่ือตา่งๆ เชน่ หนงัสือ รายการโทรทศัน์ การสมัมนา เว็บไซต์ตา่งๆ และน ามา
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ปรับใช้กับตนเอง ผู้ วิจัยได้สร้างแบบวัดขึน้ตามขึน้ใหม่ แบบวัดเป็นมาตราประเมินค่า (Rating 
scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และไม่เลย  จ านวน 11 ข้อ พ่อ แม่
เลีย้งเด่ียวได้คะแนนจากแบบสอบถามมากกว่าแสดงว่ามีแบบอย่างการในท าพฤติกรรมตาม
บทบาทพอ่ แมม่ากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อยกวา่ 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และน าเสนอตามหวัข้อ

ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการวยัผู้ใหญ่ 

1.1 ความหมายของวยัผู้ใหญ่ 
1.2 พฒันาการด้านร่างกาย 
1.3 พฒันาการด้านสตปัิญญา 
1.4 พฒันาการด้านอารมณ์ 
1.5 พฒันาการด้านสงัคม 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
2.1 ความหมายของพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
2.2 บทบาทหน้าท่ีของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

2.3.1 ทฤษฎีโครง-สร้างหน้าท่ี (Structural-functional Theory) 
2.3.2 ทฤษฎีพฒันาการทางสงัคม 

2.4 การวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 

3.1 ความหมายของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน

อปุสรรค 
3.2.1 จิตวิทยาการรู้คดิ (Cognitive Psychology)  
3.2.2 จิตวิทยาภมูิคุ้มกนัวิทยา (Psychoneuroimmunology) 
3.2.3 ระบบประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology)  

3.3 องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
3.4 การวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
3.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค

กบัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
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4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
4.1 ความหมายความฉลาดทางอารมณ์ 
4.2 แนวคดิท่ีเก่ียวกบัความฉลาดทางอารมณ์ 
4.3 องค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ 
4.4 ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์กบัครอบครัว  
4.5 การวดัความฉลาดทางอารมณ์ 
4.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมตามบทบาท

ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
5. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสนบัสนนุทางสงัคม 

5.1 ความหมายของการสนบัสนนุทางสงัคม 
5.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคม 

5.2.1 ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสงัคม 
5.2.2 ทฤษฎีความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและการส่ือสารระหวา่งบคุคล 

5.3 องค์ประกอบของการสนบัสนนุทางสงัคม 
5.4 การวดัการสนบัสนนุทางสงัคม 
5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมตามบทบาท

ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
6. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

6.1 ความหมายของการมีแบบอยา่งในการท าพฤติกรรมของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
6.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อ

แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
6.3 การวดัการการการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
6.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้ง

เดี่ยวและพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว 
7. กรอบแนวคดิของงานวิจยั 
8. สมมตฐิานในงานวิจยั 
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1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการวัยผู้ใหญ่  

ผู้วิจยัได้น าพฒันาการของวยัผู้ ใหญ่ ท่ีมีความส าคญัในด้านตา่งๆมาเพ่ือให้ทราบถึงการ
เปล่ียนแปลงของผู้ ใหญ่และให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยผู้ ใหญ่ได้มากขึน้ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ความหมายของวัยผู้ใหญ่  
ประณต เค้าฉิม (2549) ได้กล่าวว่า ผู้ ใหญ่ คือ ผู้ ท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีหรือมีวฒุิภาวะ

ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ การมีความสมบูรณ์พร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับ  
สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2555) กล่าวว่า ผู้ ใหญ่ หมายถึง บคุคลท่ีมีการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ
และอารมณ์ไปพร้อมกัน ตลอดจนความสมบูรณ์ของการท าบทบาททางสังคม  มีสามารถ
รับผิดชอบในด าเนินชีวิตและการท ากิจกรรมตา่งๆร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยความราบร่ืน หลกัเกณฑ์การ
พิจารณาความเป็นผู้ ใหญ่จากลักษณะส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) ลักษณะทางอายุ การให้ค า
จ ากัดของผู้ ใหญ่โดยถือหลกัเกณฑ์ของอายุเป็นหลกั 2) ลกัษณะทางอารมณ์และสติปัญญา การ
พิจารณาของนักจิตวิทยาพัฒนาการจะค านึงถึงวุฒิภาวะทางด้านจิต ใจ ความพร้อมของ
สติปัญญาและความรับผิดชอบในการท าภารกิจพัฒนาการ ท่ีต้องพัฒนาทางด้านอารมณ์และ
สมองควบคู่กัน หากบุคคลใดมีความสามารถมากพอนับได้ว่าเข้าสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ 3) ลกัษณะ
ของบทบาทหน้าท่ีทางสงัคมและการประกอบอาชีพ เป็นเกณฑ์ส าคญัในการพิจารณาความเป็น
ผู้ใหญ่เน่ืองจากผู้ ใหญ่ต้องมีรายได้จากการประกอบอาชีพท่ีแนน่อนมัน่คง ทัง้สามารถท าหน้าท่ีใน
สังคมได้อย่างเหมาะสมโดยเร่ิมจากบทบาทในครอบครัว การท าหน้าท่ีเป็นพ่อแม่ หรือการท า
บทบาทอ่ืนในสงัคมตามความสามารถ  

Havighurst (1972 อ้างในสุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2555)) ได้แบ่งวยัผู้ ใหญ่ตามลกัษณะ
ของอายุ คือ ผู้ ใหญ่ตอนต้น อายุ 18-35ปี และวยัผู้ ใหญ่ตอนกลาง อายุ 35-60 ปี และวยัผู้ ใหญ่
ตอนปลาย อาย ุ60 ปีขึน้ไป สว่นศรีเรือน แก้วกงัวาล (2549) ได้แบง่วยัผู้ใหญ่ตามลกัษณะของอายุ
เช่นกนั โดยผู้ ใหญ่ตอนต้น อายุ 20-40 ปี วัยกลางคน อายุ 40-65 ปี ผู้ สูงอายุ อายุประมาณ 
60-65 ปีขึน้ไป ภารกิจพัฒนาการตามแนวคิดของ Havighurst (1972) ในช่วงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้น
เป็นการแสวงหาคูค่รองท่ีเหมาะสมเพ่ือเร่ิมการใช้ชีวิตครอบครัว การปรับตวัต่อการใช้ชีวิตคู่ และ
ปรับตวัตอ่บทบาทใหม่ในการเป็นพ่อแม่ การเลือกและหาอาชีพท่ีมัน่คง ผู้ ใหญ่ตอนกลางเน้นเร่ือง
การปรับตวัต่อบทบาทการเป็นพ่อแม่ในช่วงท่ีลกูก าลงัเจริญเติบโตและแยกไปมีครอบครัว การให้
ความช่วยเหลือต่อลูก หลาน คนใกล้ชิด การมีอาชีพและการหารายได้ท่ีมั่นคง ตลอดจนการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของร่างกาย และในวัยผู้ ใหญ่ตอนปลาย การเรียนรู้และปรับตัว
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หลงัจากการเกษียณการท างาน การปรับตวัต่อร่างกายท่ีทรุดโทรมและการปรับตวัตอ่การจากไป
ของบคุคลรอบข้าง 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ วยัผู้ใหญ่ หมายถึง วยัท่ีมีการเจริญเติบโตเต็มท่ีด้านร่างกาย 
พร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจ อารมณ์และวุฒิภาวะ โดยจะกล่าวถึงพัฒนาการทางร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสงัคมเพ่ือความเข้าใจในพฤติกรรมของวัยผู้ ใหญ่ตอ่บทบาทของความเป็น
พอ่แมไ่ด้ชดัเจนมากขึน้ 

1.2 พัฒนาการทางร่างกาย 
พฒันาการด้านร่างกายในวยัผู้ ใหญ่ ในวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นจะมีความสมบูรณ์ในการ

พฒันาทางด้านร่างกายทัง้เพศหญิงและเพศชาย โดยการพฒันาจะสงูสดุในวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น เพศ
ชายมีการเพิ่มของขนาดไหล่ การเพิ่มของขนาดต้นแขนและมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้เพิ่มขึน้ 
ในเพศหญิงมีเต้านมและสะโพกท่ีเจริญเต็มท่ี ร่างกายจะมีพลงัคล่องแคล่วว่องไว การรับรู้ต่างๆมี
ความสมบูรณ์เต็มท่ี เช่น สายตา การได้ยิน ความสามารถในการดมกลิ่น การลิม้รส วัยผู้ ใหญ่
ตอนต้นถือได้วา่เป็นกลุม่ท่ีมีสขุภาพดีท่ีสดุ ร่างกายมีความพร้อมส าหรับการตัง้ครรภ์และมีก าลงัใน
การท ากิจกรรมร่วมกบัลกู จนกระทัง่การเข้าสูว่ยักลางคน การพฒันาจะเร่ิมเส่ือมถอย ผิวหนงัเร่ิมมี
ความเห่ียวยน่ไมเ่ตง่ตงึ ผมร่วงและเปล่ียนเป็นสีขาว การเพิ่มขึน้ของไขมนัใต้ผิวหนงั ความสามารถ
ในการมองเห็นท่ีเปล่ียนไป การเส่ือมของเซลล์ท่ีส่งผลต่อการได้ยิน การลิม้รสและการดมกลิ่น
เปล่ียนไป อวยัวะภายในร่างกายมีความเส่ือมลงตามอายเุช่นกนั (ประณต เค้าฉิม, 2549; ศรีเรือน 
แก้วกงัวาล, 2549) 

1.3 พัฒนาการทางสตปัิญญา  
พัฒนาการทางสติปัญญาช่วงวัยผู้ ใหญ่ การพัฒนาความสามารถทางสมอง

เจริญเตบิโตเตม็ท่ี มีความสามารถในการเรียนรู้ มีความจ าท่ีดีและมีความสามารถในการแก้ปัญหา 
จากแนวคิดของเพียเจต์ กล่าวว่า วยัผู้ ใหญ่ มีพฒันาการทางด้านความคิดอยู่ในขัน้ปฏิบตัิการคิด
ด้วยนามธรรม (Formal operations) เป็นขัน้สงูสดุของพฒันาการ มีความคิดท่ีเป็นระบบ สามารถ
คดิในเชิงนามธรรม มีความคดิท่ีเปิดกว้างและยืดหยุน่ ตลอดจนสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์
ต่างๆได้ดี โดยเฉพาะการปรับตัวต่อสถานการณ์ของการเป็นพ่อแม่ พัฒนาการของเด็กมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาพฒันาการตามวัยของเด็กท่ีผู้ ใหญ่จ าเป็นต้องให้การแนะน า
หรือช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมท่ีดีตามวยั การเปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อความคิดของเด็กจะ
ส่งผลต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็ก เม่ือเข้าสู่วยักลางคนจะรู้จกัคิดประสานข้อมลูรับรู้สิ่งท่ีเป็น
ข้อขดัแย้งตา่งๆได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการจดัการกบัข้อขดัแย้งด้วยความอดทน การมี
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ประสบการณ์ชีวิตท่ีเพิ่มมากขึน้จะสามารถแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมได้ดีขึน้ โดยเฉพาะปัญหาใน
ครอบครัวท่ีพ่อแม่มีลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นท่ีต้องเผชิญกับพัฒนาการท่ีส าคญัอยู่หลายประการ การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและความสามารถในการขจดัข้อขดัแย้งข องพ่อแม่จะส่งผลตอ่พฒันาการ
ของวยัรุ่นท่ีก าลงัพฒันาอตัลกัษณ์ของตน (ประณต เค้าฉิม, 2549; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2549) 

1.4 พัฒนาการทางอารมณ์ 
การพัฒนาด้านความรักใคร่ใกล้ชิด ในวัยผู้ ใหญ่จะมีความรู้สึกรักท่ีแตกต่างจาก

วัยรุ่น โดยจะมีความรู้สึกปรารถนาในการใช้ชีวิตคู่ มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็น
ครอบครัว การมีครอบครัวจะช่วยส่งเสริมการค านึงถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน การยอมรับผู้ อ่ืนได้
เพิ่มขึน้ การรู้จักให้อภัย การมีความมั่นคงทางอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากขึน้ 
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์เป็นเคร่ืองแสดงถึงระดับของการบรรลุวุฒิภาวะ มีความ
อดทนอดกลัน้ต่อความข้องใจได้ดี และจากการศึกษาของ (ศรีรัตน์ ชัฎอนันต์ , 2546)พบว่า 
ความสามารถในการควบคมุอารมณ์หรือความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่สามารถท านายความ
ฉลาดทางอารมณ์ของลกูได้ การท่ีพ่อแมเ่ป็นแบบอยา่งเร่ืองการควบคมุอารมณ์ และแสดงออกทาง
อารมณ์ท่ีดีจะเป็นแบบอย่างท่ีส่งผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้ลูก นอกจากการ
ควบคุมอารมณ์ผู้ ใหญ่ต้องรับรู้ความจริงเก่ียวกับตนเอง กล้าเผชิญกับความจริงและจัดการกับ
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เม่ือพบกบัความผิดหวงัคนท่ีมีวฒุิภาวะจะไม่ท้อแท้ง่ายสามารถจดัการกบั
สถานการณ์และภาวะวิกฤตได้ เม่ือเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ตอนกลางการเผ่ือแผ่และเอือ้อาทรแก่ผู้ อ่ืน การ
เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมจะเพิ่มมาก (ประณต เค้าฉิม, 2549; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2549) 

1.5 พัฒนาการทางสังคม 
พฒันาการทางสงัคม Erikson ได้กล่าวว่าผู้ ใหญ่ เป็นชว่งเวลาแห่งความใกล้ชิดสนิท

สนมหรือการแยกตวั สงัคมของวยัผู้ใหญ่ตอนต้น คือ เพ่ือนสนิท คูค่รอง บคุคลจะพฒันาเร่ืองความ
รัก ความผูกพนั การแสวงหามิตรภาพท่ีสนิทสนมและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีมัน่คง วยัผู้ ใหญ่จะให้
ความส าคญักบัขนาดกลุม่เพ่ือนลดลงจะคงไว้ซึ่งเพ่ือนท่ีใกล้ชิดหรือมีความผกูพนักนัมากกว่า การ
แต่งงานและการเร่ิมใช้ชีวิตครอบครัวจะเกิดการปรับตวัต่อบทบาทใหม่ บทบาทท่ีส าคญัของวัย
ผู้ ใหญ่อีกด้าน คือ การปรับตวัต่อการเป็นพ่อแม่ การมีบทบาทท่ีเพิ่มขึน้ต้องมีการเรียนรู้และการ
ปรับตวัใหม่ การเป็นพ่อแม่มีบทบาทส าคญัในการตอบสนองความต้องการทางกายและจิตใจของ
ลูก จะส่งผลต่อพฒันาการของเด็กทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและสุขภาพจิต ซึ่ง
ปัจจบุนัการเปล่ียนแปลงลกัษณะของครอบครัว การเพิ่มขึน้ของครอบครัวเลีย้งเด่ียวเน่ืองจากการ
หย่าร้าง การเสียชีวิตของคูส่มรสส่งผลตอ่การปรับตวัในการด าเนินชีวิตของครอบครัว ทัง้ยงัส่งผล
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ต่ออารมณ์ความรู้สึกด้านลบ ความเสียใจ ความเศร้าใจ ความวิตกกังวลต่อปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจของครอบครัว จากความไม่มั่นคงทางอารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวน ามาสู่ปัญหา
ความสมัพนัธ์กบัลกู ความพร้อมตอ่บทบาทการเป็นพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียวส่งผลกระทบตอ่คณุภาพชีวิต
ของเด็ก การรู้สึกมีปมด้อย ความหวัน่ไหวของอารมณ์ ความไม่มัน่ใจในตวัเอง การขาดตวัแบบท่ี
ตรงกับลักษณะทางเพศของเด็กและปัญหาอ่ืนๆ พ่อแม่เ ลี ย้งเดี่ยวจ าเป็นต้องเรียนรู้การท า
บทบาทใหม่ให้เข้ากับสภาพปัญหาที่เกิดขึน้แม้ว่าต้องท าหน้าที่รับผิดชอบครอบครัวเพียง
ล าพัง (ประณต เค้าฉิม, 2549; ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557) 

วยัผู้ ใหญ่เป็นวยัท่ีมีความพร้อมทางด้านร่างกาย ด้านสติปัญญาและความสามารถ
ของสมองในการคิดแก้ไขปัญหา การมีวฒุิภาวะทางอารมณ์ท่ีมัน่คงอดทนตอ่ความคบัข้องใจและ
มีความสามารถในการควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี การปรับตวัตอ่บทบาทหน้าท่ีในการ
สร้างครอบครัวและการเป็นพ่อแม่ โดยในงานวิจยัได้เลือกวยัผู้ ใหญ่ท่ีอยู่ในช่วงอาย ุ20-40 ปี อยู่
ในช่วงพัฒนาการด้านการเลือกอาชีพ การปรับตวัต่อการมีครอบครัว และการปรับตวัในการท า
หน้าท่ีของพ่อแม่ นักจิตวิทยาพัฒนาการให้ความส าคัญต่อการท าบทบาทของพ่อแม่ซึ่งมี
ความส าคญัตอ่ครอบครัว และเป็นรากฐานของพฒันาการของมนษุย์ทกุวยั (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549)
โดยเฉพาะการเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีต้องแบกรับภาระในการท างานและการดแูลลกูเพียงผู้ เดียว 
ภายหลงัจากการจากไปของคูส่มรสหรือการหย่าร้าง การท่ีพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท าตามบทบาทหน้าท่ี
จะสง่ผลดีตอ่ตนเองและบคุคลในครอบครัว  

 
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 

2.1 บทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว  
ค าว่าบทบาท หมายถึง การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ การแสดงออกของพฤติกรรม

ตามบรรทดัฐาน สิทธิ การกระท าตามต าแหน่งหรือสถานภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลอ่ืน การ
แสดงออกตามบทบาทมกัมีความคาดหวงัของสงัคมเข้ามาร่วมด้วย (งามพิศ สัตย์สงวน, 2545; 
มณฑิรา จารุเพ็ง, 2560; ศกัดิไ์ทย สรุกิจบวร, 2545) พ่อแม่ต้องท าความเข้าใจและให้ความส าคญั
เก่ียวกบับทบาทของตนเองซึ่งมีความส าคญัตอ่ครอบครัว  และควรมีการวางแผนเพ่ือให้ครอบครัว
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2553; ส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, 2557) โดยมีผู้ให้ความหมายของ
บทบาทของพอ่แมไ่ว้ ดงันี ้ 
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งานวิจัยของเพยาว์ ผลภาค (2539) ได้น าแนวคิดของ Eversol (1974) โดยแบ่ง
บทบาทการท าบทบาทของพอ่แม ่5 ด้าน ดงันี ้ 

1) บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูเป็นบทบาทท่ีส าคญั ควรให้ลกูได้รับการพฒันาทัง้
ทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้แก่ การดแูลสุขภาพร่างกายลูก การให้ลูกได้ทานอาหารท่ีเหมาะสม 
การหาความรู้เพิ่มในการอบรมเลีย้งดลูกู การดแูลลกูเม่ือเกิดความเจ็บป่วย การรับฟังความคดิเห็น 
การยอมรับในสภาพอารมณ์และจิตใจ ทัง้การสนใจพฤตกิรรมตา่งๆของลกู 

2) บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม การถ่ายทอดลกัษณะบุคลิกภาพ การ
หล่อหลอมพฤติกรรมของเด็ก บคุคลแรกคือพ่อและแม่ เด็กจะเรียนรู้บทบาททางเพศของตนตามท่ี
สังคมคาดหวัง พัฒนาพฤติกรรมของเด็กอยู่ในมาตรฐานของสังคมและเป็นท่ียอมรับ โดยการ
ก าหนดกฎระเบียบตา่งๆ การพาลกูเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ การ
เป็นอาสาสมคัรในกิจกรรมตา่งๆและเป็นแบบอย่างทางด้านระเบียบวินยั  

3) บทบาทด้านการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาตา่งๆของครอบครัว ได้แก่ปัญหาการ
อบรมเลีย้งดูลูก การแก้ปัญหาเน่ืองจากความขัดแย้งของสมาชิก การช่วยเหลือลูกในการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆ ลกัษณะของปัญหาอาจจะเป็นทางด้านร่างกาย ด้านการคบเพ่ือน ด้านการเรียน หรือ
ปัญหาด้านอ่ืนๆ พ่อแม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในครอบครัวอีกทัง้ยงัมีการวางแผน
ตา่งๆในอนาคต 

4) บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว โดยส่วนใหญ่พ่อเป็นก าลงัส าคญัในการหา
เลีย้งครอบครัวถึงแม้ในปัจจบุนัภาวะสงัคมเศรษฐกิจจะเปล่ียนแปลง โดยท่ีแม่ต้องออกไปท างาน
นอกบ้าน แตบ่ทบาทท่ีส าคญัของพอ่ก็ยงัคงเป็นความรับผิดชอบในการหารายได้ให้ครอบครัว  

5) บทบาทด้านการสนัทนาการ การสนัทนาการ หมายถึง การหากิจกรรมท าใน
ยามว่างให้แก่สมาชิกในครอบครัว การหาเวลาพกัผ่อนกบัครอบครัว การจดัสถานท่ีในบ้านเพ่ือให้
สมาชิกครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกนั การวางแผนให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกนัให้
เกิดประโยชน์ พร้อมทัง้ค าแนะน าให้ลกูรู้จกัใช้เวลาวา่งในการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

วิชยั เทียนถาวรและทศันาภรณ์ ข าปัญญา (2542) ได้แบง่บทบาทพ่อแมใ่นครอบครัว 
ดงันี ้ 

1) บทบาทด้านการอบรมเลีย้งด ูพอ่แม่ควรรู้หน้าท่ีและปฏิบตัิตอ่กนัด้วยความรัก
และความเข้าใจ ให้เกียรตกินัและกนั  

2) บทบาทการวางแผนครอบครัว การเลีย้งดลูกูให้มีพฒันาการตามวยั ให้ลกูรับ
โภชนาการท่ีเหมาะสมเพ่ือร่างกายท่ีแข็งแรง 



 19 
 

3) บทบาทการอบรมลูกให้มีจริยธรรมท่ีดี และมีทนัคติต่อตนเอง ครอบครัวและ
สงัคมในทางบวก รวมทัง้สนบัสนนุการศกึษาให้ลกูได้รับการศกึษาสงูสดุ 

4) บทบาทด้านการเป็นตวัอย่าง พอ่แม่มีความประพฤตท่ีิเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกู 
เชน่ การแสดงออกถึงความซ่ือสตัย์สจุริต ความรับผิดชอบ การไมยุ่ง่เก่ียวกบัสิ่งเสพตดิ 

5) บทบาทตอ่ศาสนา การขดัเกลาจิตใจให้ดีงามตามหลกัศาสนา 
6) บทบาทในการการแสวงหาความรู้ การส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือดแูลตนเองและ

สมาชิกในครอบครัว 
7) บทบาทการเป็นผู้น าและสง่เสริมประชาธิปไตยในครอบครัว  

อรุณี หรดาลและชนิพรรณ จาติเสถียร (2557) กล่าวถึงบทบาทของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก 
7 ด้าน ดงันี ้

1) บทบาทในการให้ความรัก ความผกูพนัและความอบอุน่ 
2) บทบาทในการอบรมสัง่สอนให้ลูกเป็นคนดี มีคณุธรรม ตกัเตือนเมือลูกท าสิ่ง

ไมดี่ เพ่ือสร้างบคุลิกภาพท่ีดีของลกู 
3) บทบาทในการท างานหาเลีย้งครอบครัว  
4) บทบาทต่อการศึกษาและความรู้แก่ลกูให้ลูกได้มีพฒันาการและการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัวยั 
5) บทบาทด้านการปกป้องและคุ้มครองให้ลูกได้รับความปลอดภัย ไม่ท าร้าย

ร่างกายและจิตใจของลกู ทัง้คอยชว่ยเหลือแก้ปัญหาให้ลกู 
6) บทบาทด้านเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ลูกในด้านต่างๆ เพ่ือให้ลูกเป็นคนดี มี

จริยธรรม ด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และแสดงพฤตกิรรมได้อยา่งเหมาะสม 
7) บทบาทในการสร้างความสนุกสนาน พ่อแม่เป็นผู้ สร้างบรรยากาศท่ีดีแก่

ครอบครัว ด้วยการให้เวลากบัลกูในการท ากิจกรรมตา่งๆด้วยกนั เพ่ือให้ลกูมีความสขุ  
ดวงฤทยั ธ ารงโชตแิละศภุโชค ธ ารงโชต ิ(2558) ได้แบ่งบทบาทของพ่อแม่ออกเป็น 

5 ด้าน ดงันี ้ 
1) บทบาทในดารเลีย้งดู พ่อแม่ควรเลีย้งลูกโตขึน้ด้วยความพร้อมทางร่างกาย

และจิตใจ โดยการหาอาหารท่ีมีประโยชน์ การหาเวลาวา่ในการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพท่ีดี การ
ให้ความรักอบอุน่ใกล้ชิด การชีแ้นะแนวทางและการชว่ยแก้ปัญหาตา่งๆ 

2) บาบาทในการหารายได้เลีย้งลกู 
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3) บทบาทในการอบรมสัง่สอน ปลกูฝังให้ลกูเป็นคนดีมีคณุธรรม มีวินยั รักความ
เป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 

4) บทบาทในการศกึษา โดยส่งลกูเข้าเรียนให้จบการศกึษาลงูตามความสามารถ
ของพอ่แม ่

5) บทบาทในการเป็นตวัแบบในการท าพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เช่น การพดูอย่าง
สภุาพ การมรสมัมาคาระวะ มีความกตญัญ ูมีความรับผิดชอบ รู้จกัการให้อภยั เสียสละ ประพฤติ
ในส่ืงท่ีถกูต้อง 

สชุา จนัทร์เอม (2543) ได้กล่าวถึงบทบาทของพ่อและแม่แยกกัน โดยกล่าวบทบาท
พ่อ คือ ผู้สร้างบรรยากาศของครอบครัวท่ีอบอุ่นจะเป็นสิ่งท่ีท าให้ครอบครัวรู้สึกมั่นคง ไม่ว้าเหว่
และไม่ท าให้ลูกมีปมด้อย พ่อเป็นหลักมั่นคงในทางเศรฐกิจของครอบครัว หากขาดพ่อแล้วแม่
จะต้องท างานหนกัมากขึน้การท่ีมีพ่อจะท าให้ครอบครัวมีความมัน่คงทางการเงิน บทบาทในการ
ชีแ้นะแนวทางการศึกษา ทัง้ส่งเสริมได้รับการศึกษาสูง การเป็นคนรับผิดชอบและเป็นผู้น าของ
ครอบครัวในการวางแผนอนาคต 

ส าหรับบทบาทของแม่ คือ ผู้ ให้การอบรม เลีย้งดู ตอบสนองทางด้านอารมณ์ เด็ก
ต้องการการพึ่งพาในระยะยาว จงึจ าเป็นต้องได้รับการเลีย้งด ูการให้อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มและท่ีพกั
อาศยั แม่จึงมีหน้าท่ีในการปกป้องคุ้มครองดูแล ตอบสนองทางด้านอารมณ์และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งความต้องการเหล่านีจ้ะเร่ิมเรียนรู้จากภายในครอบครัว การให้ความสมัพนัธ์ท่ี
ใกล้ชิดสนิทสนมอย่างสม ่าเสมอจะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีในครอบครัว จะส่งผลให้เด็กได้รับ
ความรัก ความรู้สึกปลอดภยั การเห็นคณุคา่ในตวัเอง และมีความสุขเม่ือต้องออกไปเผชิญกบัคน
อ่ืนๆในสงัคม 

ส าหรับการให้ความหมายของบทบาทพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีตอ่ลกูไม่ได้มีผู้กล่าวถึงใน
ลกัษณะพิเศษท่ีมากกว่าพ่อแม่ปกติ แตจ่ะกล่าวถึงภาระและความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึน้ จาก
การศกึษาของพฤติณี นนท์ตลุา (2550) ในบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวพบว่า พ่อแมเ่ลีย้งเด่ียวท า
ตามบทบาทเหมือนในครอบครัวปกติ แต่การท าทุกบทบาทในครอบครัวเพียงผู้ เดียวส่งผลให้มี
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึน้ ในงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยศึกษาตามกรอบแนวคิดของ  Eversol 
(Anderson, 1982 cuting Eversol, 1974 อ้างใน เพยาว์ ผลภาค (2539)) เ น่ืองจากมีความ
ครอบคลมุบทบาทท่ีส าคญัของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว โดยประกอบด้วยบทบาท 5 ด้าน ดงันี ้

1) บทบาทในการอบรมเลีย้งดู การเลีย้งดลููกเป็นบทบาทส าคญัของพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียว พ่อแม่เลีย้งเด่ียวควรท าความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลกูทัง้ทางร่างกายและ
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จิตใจ เพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโตตามวัยและมีความมั่นคงทางอารมณ์ ด้านร่างกายควร
สง่เสริมให้ลกูมีการเจริญเติบโตแข็งแรงตามวยั การเลือกอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เสริมสร้างสขุภาพ
ท่ีดีด้วยการออกก าลงักาย การบริหารกล้ามเนือ้ส่วนตา่งๆ และพกัผ่อนอย่างเหมาะสม ควรให้ลูก
ได้รู้จกัการรักษาความสะอาดของร่างกาย เสือ้ผ้าและเคร่ืองใช้ส่วนตวั ทัง้สอนวิธีการหลีกเล่ียงและ
ปอ้งกันตวัเองจากการติดเชือ้โรค และด้านจิตใจพ่อแม่เลีย้งเด่ียวควรเลีย้งดดู้วยความอบอุ่นเป็น
กันเอง การแสดงออกถึงความรัก เช่น การยิม้ การกอด ยกย่องและให้รางวลัตามสมควร การให้
ก าลังใจและสร้างความมั่นคงทางจิตใจ การรับฟังลูก เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความคิดเห็นท่ี
แตกต่าง ทัง้สามารถสงัเกตสภาพอารมณ์และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของลูกได้ หากลูกแสดง
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมควรเปล่ียนพฤติกรรมของลูกให้เป็นพฤติกรรท่ีสามารถยอมรับได้  
(ป. มหาขนัธ์, 2544; อษุา จารุสวสัดิ,์ 2544) 

2) บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม ความส าคญัของการขดัเกลาทางสงัคม 
คือ เพ่ือก าหนดพฤตกิรรมการแสดงออกของลกูให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน มีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งราบร่ืน และท าตามกฎระเบียบท่ีสงัคมได้วางไว้ (ศริิรัตน์ แอดสกลุ, 2553) พ่อแมค่วรฝึกให้
ลกูปรับตนเข้ากบัสถานการณ์ มารยาททางสงัคม การปฏิบตัิตนและการอยูร่่วมกนักบัผู้ อ่ืน ทัง้ควร
ฝึกฝนเร่ืองระเบียบวินัยท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การช่วยกันท างานบ้าน การเก็บของให้เป็น
ระเบียบ เป็นต้น การเคารพกฎหมายระเบียบข้อบงัคบัของสังคม การเป็นตวัอย่างในการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทุกคน เช่น การรวมกลุ่มเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท า
ตามข้อก าหนดของชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  (ป. มหาขนัธ์, 2544; วิชยั เทียนถาวรและ
ทัศนาภรณ์ ข าปัญญา, 2542) ลูกสามารถเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมท่ีดีได้จากการเลียนแบบ
พฤตกิรรมของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

3) บทบาทด้านการแก้ปัญหา การเป็นพ่อแม่ท่ีดีควรมีความพร้อมทางด้านจิตใจ 
ในการเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ (อุษา จารุสวสัดิ์, 2544) โดยเฉพาะพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีต้องเผชิญกับ
การเปล่ียนแปลงของครอบครัว การเป็นผู้น าเพ่ือน าครอบครัวก้าวพ้นปัญหาต่างๆ รวมถึงการ
ชว่ยเหลือลกูในการแก้ปัญหาในแตล่ะชว่งวยั ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กได้ส่ือสาร ให้เหตผุลในการ
แก้ปัญหาของตนเอง (ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2549) ผลการศกึษาของจีรนนัท์ พิมถาร (2557) พบว่า 
การเป็นพ่อแมเ่ลีย้งเดี่ยวเป็นภาระท่ีคอ่นข้างหนกัแตย่งัพบข้อดีอยู ่เชน่ สามารถตดัสินใจแก้ปัญหา
ตา่งๆได้อย่างอิสระ และจากการศกึษาแม่เลีย้งเด่ียวของเกศินี เกิดอนนัต์ เกศนีิ เกิดอนนัต์ (2539) 
พบว่า ปัญหาทกุอย่างในครอบครัวแม่เลีย้งเด่ียวรับผิดชอบด้วยตนเองทัง้หมด ทัง้ยงัเป็นท่ีปรึกษา
และแก้ไขปัญหาให้แก่ลกูเชน่กนั 
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4) บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว พ่อแม่เลีย้งเด่ียวควรให้ความส าคญักับ
การหารายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย โดยการประกอบอาชีพท่ีสร้างความมัน่คงให้แก่ครอบครัว 
(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. บณัฑิตศกึษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, 2547) จากการศกึษา
ของนิภา ชชีูพ (2555) ได้ศกึษาพ่อเลีย้งเดี่ยวพบว่า พ่อเลีย้งเดี่ยววางแผนการใช้เงินอย่างเป็น
ระบบ ทัง้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและค่าเล่าเ รียนลูก สอดคล้องกับการศึกษาของ  
ไอยรา ผ่านเมือง (2560) พบว่า แม่เลีย้งเด่ียวมีการจดัระเบียบทางการเงิน ท ารายรับ รายจ่าย มี
การหารายได้เสริมเพ่ือให้มีรายได้มากขึน้ ทัง้ยงัมีการวางแผนการเงินทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น 
การซือ้สินทรัพย์ ประกนัชีวิตและการออมโดยฝากประจ าให้แก่ลกูเพ่ือเป็นคา่เรียนในอนาคต 

5) บทบาทด้านการสันทนาการ การใช้เวลาร่วมกันช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหวา่งครอบครัว รวมถึงสง่เสริมให้ลกูได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีส่งเพิ่มพฒันาการ
ของเด็ก สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตได้ (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, 2526) พ่อแม่เลีย้งเด่ียวต้องรับภาระเพิ่มทัง้การท างานและบทบาทใน
ครอบครัวส่งผลถึงเวลาท่ีใช้ร่วมกับลูก (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2553) ทัง้นีพ้่อแม่ควรแบ่งเวลาให้
เหมาะสมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับลูกและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีตรงกบัความ
สนใจของลกู เชน่ การเลน่ดนตรี การเลน่กีฬา ศิลปะ เป็นต้น เพ่ือเพิ่มทกัษะให้แก่ลกู การพาไปชม
นิทรรศการ หรือไปตามสถานท่ีต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และ
ความรู้ให้ลกูเข้าใจในเร่ืองราวตา่งๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึน้ (ป. มหาขนัธ์, 2544)  

2.2 ความหมายของพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
พฤติกรรมตามบทบาทมาจากการรวมกันของ 2 ค า คือ ค าว่าพฤติกรรมและค าว่า

บทบาท ค าวา่พฤตกิรรม หมายถึง การกระท าใดๆท่ีสามารถสงัเกตได้จากภายนอก สามารถท าการ
วดัหรือท าความเข้าใจได้และพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจะมีความเก่ียวข้องกบัจิตใจภายในท่ีเป็น
ความต้องการหรือความปรารถนา โดยพฤติกรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้จากประสบการณ์หรือ
การฝึกฝน (Greene, 1952; ณฐัภร อินทยุศ, 2556; มธุรส สว่างบ ารุง, 2552; ยุราวดี เน่ืองโคราช, 
2558; อารีย์ พนัธ์มณีย์, 2534) และค าว่าบทบาท หมายถึง การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ โดยทาง
สงัคมวิทยาได้อธิบายค าว่า บทบาท หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมตามบรรทดัฐาน สิทธิ 
การกระท าตามต าแหนง่หรือสถานภาพท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลอ่ืน การแสดงออกตามบทบาท
มกัมีความคาดหวงัของสงัคมเข้ามาร่วมด้วย (งามพิศ สตัย์สงวน, 2545; มณฑิรา จารุเพ็ง, 2560; 
ศักดิ์ ไทย สุร กิจบวร , 2545) ดังนัน้  พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่ เ ลี ย้ง เ ด่ียว (Role 
performance of single parent) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกหรือการกระท าตามบทบาท
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ของพ่อหรือแมเ่ลีย้งเด่ียวท่ีมีตอ่ลกู ประกอบไปด้วยบทบาท 5 ด้าน คือ บทบาทในการอบรมเลีย้งด ู
บทบาทด้านการเป็นตัวแบบทางสังคม บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้ง
ครอบครัว และบทบาทด้านการสนัทนาการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูหมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในใส่ใจ
การดูแลร่างกายและจิตใจของลูก ได้แก่ การเลือกอาหารท่ีมีประโยชน์ การออกก าลังกาย การ
พกัผ่อนอย่างเพียงพอของลูก การใส่ใจในความสะอาดของร่างกายและเคร่ืองแต่งกาย การดแูล
เม่ือเจ็บป่วย การเข้าใจสภาพอารมณ์ การรับฟังเร่ืองราวและปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการแสดงออกท่ี
ไมเ่หมาะสม 

2) บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียว ในการเป็นตวัอย่างและพฒันาความรู้สึกของลกูต่อสงัคมในการท าตามกฎระเบียบ
ตา่งๆ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชน การรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเป็นตวัอยา่งในการทิง้ขยะให้
ถกูท่ี การข้ามถนนตามกฎจราจร การรักษาของสาธารณะ การจดัวางของอย่างเป็นระเบียบ การ
พาลูกเข้าร่วมกิจกรรม การช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน และการเป็นตวัอย่างในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  

3) บทบาทด้านการแก้ปัญหา หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการ
ตดัสินปัญหาท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวและของลูก โดยรับฟังความคิดเห็นของลูก ได้แก่ การตดัสิน
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของครอบครัวและการชว่ยเหลือลกูในการตดัสินใจและแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

4) บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
ในการให้ความส าคญัตอ่การหารายได้มาจนุเจือครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวให้ความส าคญั
ตอ่รายได้และคา่ใช้จา่ยของครอบครัว การวางแผนการใช้เงินอยา่งเป็นระบบและการวางแผนด้าน
การเงินเพ่ืออนาคต 

5) บทบาทด้านการสนัทนาการ หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการ
จดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวยัให้ลูกในเวลาว่าง ได้แก่ การส่งเสริมให้ลกูท ากิจกรรมเสริมทกัษะใน
ยามวา่ง การหาเวลาวา่งเพื่อพกัผอ่นกบัครอบครัวและท ากิจกรรมร่วมกบัลกู 

2.3 ความส าคัญของพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
หากพอ่แม่เลีย้งเดี่ยวสามารถท าตามบทบาทของตนได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์จะเป็น

หลักประกันในการน าครอบครัวของตนไปสู่ความเข้มแข็ง  มีเสถียรภาพมั่นคงต่อไปได้ ในทาง
ตรงกนัข้ามครอบครัวท่ีหย่อนต่อการท าตามบทบาทหน้าท่ีก็ไม่สามารถประคบัประคองครอบครัว
ให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ หรือหากพ่อแม่ให้ความส าคญัของบทบาทตนเองลดลง โดยเฉพาะการ
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อบรมเลีย้งดูเด็ก การส่งภาระความรับผิดชอบไปให้สถาบันอ่ืน  เช่น สถานรับเลีย้งเด็ก 
สถาบนัการศกึษา สถาบนัศาสนาและส่ือตา่งๆ ด้วยเหตท่ีุครอบครัวไมไ่ด้ท าบทบาทของตนอยา่งมี
ความรับผิดชอบจะน ามาสู่วิกฤตต่างๆเพิ่มขึน้มากมายแก่สังคม ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมท่ีมี
ความส าคัญท่ีสุด พ่อแม่เลีย้งเด่ียวควรมีการเตรียมตัว เตรียมใจ และมีความรู้เพ่ือการสร้าง
ครอบครัวท่ีดี (จรรจา สวุรรณทตั, 2554; วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ,์ 2549) 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
ในงานวิจยันีใ้ช้ภารกิจพฒันาการในวยัผู้ ใหญ่และทฤษฎีพฒันาการทางสงัคมในการ

อธิบายพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.4.1 ภารกิจพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ 

ภาระกิจพัฒนาการ หมายถึง ภารกิจทัง้หลายท่ีบุคคลในแต่ละช่วงของ
พฒันาการควรปฏิบตัิได้และมีความรับผิดชอบในภาระหน้าท่ี บทบาททางสงัคมและภาระหน้าท่ีท่ี
ควบคู่ไปตามพฒันาการของบุคคลในแต่ละช่วงวยัเป็นสิ่งส าคญัในการบางความส าเร็จในแต่ละ
ขัน้ตอนของการท าภารกิจพฒันาการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภารกิจพฒันาการของวยัผู้ ใหญ่ตาม
แนวคิดของ Havighurst (1972 อ้างใน สวุฒัน์ วฒันวงศ์ (2555)) ได้แบง่การท าภารกิจพฒันาการ
ไว้ดงันี ้

1) ภารกิจพัฒนาการในวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นช่วงอายุ 18-35 ปี โดยทั่วไปจะต้องมี
ภาระหน้าท่ีส าคญั ดงันี ้

1.1) การเลือกคูค่รองท่ีเหมาะสมรวมทัง้เพ่ือนสนิท  
1.2) การเรียนรู้และการปรับตวัในการเป็นสามี ภรรยา  
1.3) ภาระหน้าท่ีในการเลีย้งดบูตุร  
1.4) การแสวงหาอาชีพท่ีมีความมัน่คงแนน่อน  
1.5) ความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองท่ีดี เช่น การเข้าเป็นทหารหรือการ

เสียภาษีอากร  
1.6) การแสวงหากลุ่มทางสังคมท่ีมีลักษณะความสนใจท่ีคล้ายคลึงกับ

ตนเอง 
2) ภารกิจพัฒนาการในวัยผู้ ใหญ่ตอนกลางอายุ 35-60 ปี โดยทั่วไปจะต้องมี

ภาระหน้าท่ีส าคญั ดงันี ้
2.1) การมีความสามารถในการช่วยเหลือลูกวัยรุ่นให้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีความ

รับผิดชอบและมีความสขุ  
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2.2) การมีความสามารถตอ่การปรับตวัให้เหมาะสมกบับทบาทของการเป็น
พอ่แมใ่นขณะท่ีลกูก าลงัเจริญเตบิโตและแยกย้ายไปมีครอบครัว 

2.3) การประสบความส าเร็จในอาชีพการมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับ  
2.4) การมีฐานะท่ีมัน่คง  
2.5) การมีกิจกรรมในเวลาวา่งท่ีเหมาะสมกบัวยั  
2.6) การมีความสามารถในการปรับตัวตลอดจนการยอมรับความ

เปล่ียนแปลงของร่างกาย  
จะเห็นได้ว่าความส าคญัของบทบาทของพ่อแม่ในวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นและวัยผู้ ใหญ่

ตอนกลางมีความแตกตา่งกนัแตเ่ป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัตอ่การเจริญเตบิโตของเด็ก 
2.4.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของ Erikson เช่ือว่า วยัแรกของชีวิตเป็นวัยท่ีสร้าง
รากฐานของวยัอ่ืนๆ หากเด็กได้รับการดแูลเป็นอย่างดี การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างพ่อแม่กบัเด็ก
ส่งผลต่อความไว้วางใจและการมีความเช่ือต่อผู้ ท่ีอยู่รอบๆ เม่ือเด็กเรียนรู้ ท่ีจะช่วยเหลือตวัเอง 
ต้องการความเป็นอิสระ มีความอยากรู้อยากเห็นพ่อแม่ต้องคอยแนะน าและควบคมุเด็กในการ
แสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจ การสอนให้เด็กคิดและท าในสิ่งท่ีสังคมยอมรับ การให้
ค าแนะน าและการให้อิสระจะท าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จของตัวเองและมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ อ่ืน หากพ่อแม่เข้มงวดเกินไปไม่ยอมให้เด็กท าอะไรด้วยตวัเองหรือเป็นตวัของ
ตวัเอง จะท าให้เด็กเกิดความสงสยัในการควบคมุตนเองและสงสยัในเร่ืองท่ีตนไม่สามารถเรียนรู้ได้ 
Erikson ยงัมีความเช่ืออีกว่าบุคคลจะต้องประสบปัญหาตามขัน้พัฒนาการซึ่งพ่อแม่มีส่วนท่ีจะ
ช่วยเหลือในการส่งเสริมหรือช่วยแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้การท าหน้าท่ีและความ
ต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง (คณะกรรมการกลุ่มผลิตชดุวิชาพฤติกรรมวยัเด็ก, 2552; นพมาศ อุ้ งพระ 
(ธีรเวคนิ), 2551; สายวริน จิณวฒุิ, 2541) 

จะเห็นได้ว่าพฒันาการของเด็กเร่ิมจากครอบครัว การได้รับการอบรมเลีย้งดจูาก
พ่อแม่ในทางท่ีถูกต้อง จะช่วยส่งเสริมความสามารถในทกัษะต่างๆ เสริมสร้างความคิดริเร่ิมและ
ความภาคภมูิในใจตวัเดก็  

2.5 การวัดพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
เพยาว์ ผลภาค (2539) ได้ศึกษาบทบาทของบิดามารดาการปรับตัวกับเพ่ือนกับ

ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น โดยกล่าวว่าบทบาทของบิดามารดาเป็นพฤติกรรมการ
แสดงออกในหน้าท่ีของบดิา มารดาท่ีปฏิบตัิตอ่ครอบครัวและบตุร ดดัแปลงและปรับปรุงจากแบบ
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วดัทศันคติของบิดาตอ่บทบาทการเป็นบิดาของพงษ์สดุา รัตนมาศมงคล (2553) ตามแนวคิดของ 
Eversol (1974) ประกอบไปด้วยบทบาท 5 ด้าน ด้านการเลีย้งดูบุตร ด้านการเป็นตัวแบบทาง
สงัคม ด้านการแก้ปัญหา ด้านการหาเลีย้งครอบครัว ด้านการสนัทนาการ แตล่ะด้านมีข้อค าถาม
จ านวน 10 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 4 ระดบั คือ จริง
ท่ีสุด จริงมาก จริงน้อยและจริงน้อยท่ีสุด น าไปเก็บข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 761 คน พบว่า
ค่าความเช่ือมั่นบทบาทของบิดารวมทัง้ 5 ด้านเท่ากับ .9141 และค่าความเช่ือมั่นบทบาทของ
มารดารวมทัง้ 5 ด้านเทา่กบั .9224  

จากการศึกษาของสายวริน จิณวุฒิ (2541)ศึกษาบทบาทของบิดา บทบาทของ
มารดาในฐานะตวัท านายพฤติกรรม การปรับตวัของเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ บิดาหรือมารดาของเด็กนกัเรียนจ านวน 715 คน แบบสอบถามผู้วิจัยศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และดัดแปลงแบบสอบถามจากแบบวัดบทบาทของบิดาและบทบาทของมารดาของ 
เพยาว์ ผลภาค (2539) ตามแนวคดิของ Eversol (1974) ประกอบด้วยบทบาท 5 ด้าน คือ ด้านการ
เลีย้งดบูตุร ด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม ด้านการแก้ปัญหา ด้านการหาเลีย้งครอบครัว ด้านการ
สนัทนาการ แต่ละด้านแบ่งออกเป็น 10 ข้อ รวมทัง้หมด 50 ข้อ โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั คือ ปฏิบตัิเป็นประจ า ปฏิบตัิบอ่ยครัง้ ปฏิบตัิบางครัง้ ปฏิบตัิน้อยครัง้ ไม่เคย
ปฏิบตัิเลย มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามบทบาทของบิดาทัง้ฉบบัเทา่กบั .9328 บทบาทของ
มารดา มีความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .8896  

ราตรี คงเจริญ (2553)ได้ศกึษาปัจจยัด้านการเป็นมารดากบัการแสดงบทบาทมารดา
ของวยัรุ่นหลงัคลอดท่ีเลีย้งลกูด้วยนมแม่ โดยกลุม่ตวัอย่างคือมารดาวยัรุ่นอายไุม่เกิน 19 ปีจ านวน 
120 ราย แบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจยัดดัแปลงมาจากแบบสอบถามความส าเร็จในบทบาทการ
เป็นมารดาของรัชนี คลองระวะ (2548) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของเมอร์เซอร์ ประกอบด้วย
ค าถาม 22 ข้อ ลกัษณะข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ ไม่เป็นความจริงเลย เป็นความจริง
บ้างเล็กน้อย เป็นความจริงปานกลาง เป็นความจริงส่วนมากและเป็นความจริงมากท่ีสดุ ลกัษณะ
ข้อค าถามด้านบวกจ านวน 21 ข้อ และในด้านลบ จ านวน 1 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทัง้ฉบบัเทา่กบั .93  

ชไมพร ใจแปง (2555)ศกึษาปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงบทบาทการ
เป็นบิดาของบิดาท่ีมีบุตรอาย ุ2-5 ปี ในจงัหวดันครศรีธรรมราช กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ 
บิดาท่ีมีบตุรอย่างน้อย 1 คนอยู่ในช่วง 2-5 ปีจ านวน 300 คนผู้วิจยัได้แบง่บทบาทบิดาออกเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกายในการส่งเสริมสุขภาพของลูก ด้านจิตใจเข้าใจในความต้องการ รับรู้
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ความรู้สึกและพฤติกรรมของลูก ด้านสังคมเป็นผู้ ให้การอบรมสั่งสอนให้รู้จักระเบียบของสังคม
รวมทัง้การเป็นแบบอย่าง และด้านสติปัญญา การจัดกิจกรรมให้กับลูกโดยใช้กิจกรรมเป็น
ตวักระตุ้นการเรียนรู้ ใช้มาตราประเมินคา่ 6 หน่วย จากจริงท่ีสดุ จริง คอ่นข้างจริง คอ่นข้างไม่จริง 
ไมจ่ริงไมจ่ริงเลย โดยมีทัง้หมด 20 ข้อค าถามคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบัจดุ .92 

โดยการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว
ขึน้ใหม่ ลักษณะของแบบวัดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย 

 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในภาษาองักฤษใช้ค าวา่ Adversity Quotient 
ในงานภาษาไทยมีผู้ใช้ค าแตกตา่งกนั ดงันี ้ศริิโฉม หนมีู (2548) ใช้ค าวา่ ความมุง่มัน่สูค่วามส าเร็จ 
กนิษฐา หมั่นกิจการ(2550)ใช้ค าว่า ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค อนันต์ ดุลยพีรดีส
(2547) และขนัตยิา น า้ยาทอง (2551) ใช้ค าว่า ความสามารถในการฝ่าฟันอปุสรรค กมลพร แสน
พิพิธ (2558) มนตรี สังทอง กานต์พิชชา แตงอ่อน และประภาส กลับนวล (2556) ใช้ค าว่า 
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอปุสรรค สภุะ อภิญญาภิบาล (2550) ศศิธร แสงใส (2550) 
และสุรัตน์วดี สร้อยแก้ว (2553) ใช้ค าว่า ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ปรียภัสส์ อุปชิต 
(2557) ธิดา ฐิติพานิชยางกรู (2550) กนกพร ส่องศรี (2551) และธัญญามาศ ค ามาตา (2551)ใช้
ค าว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค  ส านักงานเลขาธิการสภาศึกษา 
กระทรวงศกึษา (2552) ใช้ค าวา่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอปุสรรค 

ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้ค าว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
(Adversity Quotient) โดยผู้วิจยัพิจารณาเห็นว่าเป็นค าท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบับริบทของพอ่แม่
เลีย้งเด่ียวท่ีต้องเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ตลอดเวลา โดยศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค เร่ิมจากความหมายและทฤษฎีตา่งๆท่ีส าคญั 
ดงันี ้

3.1 ความหมายของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฝันอุปสรรค  (Adversity Quotient) 

Stoltz (1997) ได้พัฒนาและเผยแพร่แนวคิด โดยให้ความหมายว่า ความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค เป็นความสามารถของบคุคลในการจดัการกบัอปุสรรค สามารถท านาย
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ได้ถึงการข้ามผ่านอุปสรรคของบุคคล การกระท าโดยการมีความหวัง พร้อมกับการพัฒนา
ศกัยภาพ ทัง้ยงัสามารถท านายได้วา่ใครจะเป็นผู้ยอมแพ้หรือผู้ชนะจากอปุสรรค 

จากการศึกษาของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) 
ให้ความสนใจในเร่ืองความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค โดยได้ให้ความหมาย
ว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอปุสรรค คือ การมีเจตคติท่ีดีต่อการมองอปุสรรค การมี
สต ิมองโลกในทางบวก มีความหวงั มีก าลงัใจในตนเองอยูเ่สมอ เม่ือมีสภาพจิตใจท่ีเข้มแข็ง ส่งผล
ให้เกิดควบคมุตนเองให้ข้ามผ่านอปุสรรคโดยไมย่อ่ท้อ ในทางตรงกนัข้ามบคุคลมีความสามารถใน
การเผชิญปัญหาท่ีต ่า เม่ือพบกบัอปุสรรคของชีวิตมกัจะยอมแพ้ หาทางออกโดยหลีกเล่ียง ถอยหนี
ปัญหาหรือเกิดการท้อถอยได้ง่าย (วิทยา นาควชัระ, 2557) การแก้ไขปัญหาต่างๆนอกจากการมี
สภาพจิตใจท่ีเข้มแข็งแล้ว ต้องมีความคิดเชิงวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา คือ คิดพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์และสาเหตขุองปัญหา เม่ือรู้สาเหตขุองปัญหาจะได้ลงมือกระท าสิ่งท่ีควรจะกระท า 
เพ่ือควบคุมสถานการณ์ไม่ให้แผ่ขยายไปยังส่วนอ่ืน ในการก้าวผ่านอุปสรรคบางครัง้ต้องอาศยั
ระยะเวลานานเพ่ือแก้ไขสาเหตท่ีุเกิดขึน้ ดงันัน้ต้องมีความมุ่งมัน่ต่อความยากล าบาก อดทนต่อ
ความเหน่ือยหน่าย และการตัง้ใจตอ่แก้ไขปัญหาอย่างมีจุดหมายท่ีชดัเจน(อารีย์ พนัธ์มณี, 2546) 
เม่ือปฏิบัติซ า้จนกลายเป็นรูปแบบของพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหา โดยรูปแบบการ
ตอบสนองถือว่าเป็นกลไกลของสมองอย่างหนึ่ง เกิดจากเส้นใยประสาทท่ีถูกสร้างและฝึกฝนขึน้
(ศนัสนีย์ ฉัตรคุป, 2545) ซึ่งพัฒนาให้เกิดเป็นความฉลาดทางด้านร่างกาย ท่ีจะรับมือกับความ
เปล่ียนแปลงและความไม่แน่นอนในชีวิต (สมชาติ กิจยรรยง, 2554) การเพิ่มความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฝ่าฟันต่ออุปสรรค เป็นส่วนท่ีจะเปล่ียนวิกฤตของชีวิตให้กลายเป็นโอกาส เพ่ือ
การประสบความส าเร็จในชีวิต (Stoltz, 1997; วิทยา นาควชัระ, 2557) 

การเป็นพอ่แม่เลีย้งเด่ียวนัน้ต้องเผชิญกบัสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ในการสญูเสีย
คู่ครอง การเปล่ียนแปลงของครอบครัว ทัง้ภาระท่ีเพิ่มมากขึน้ ซึ่งสาเหตเุหล่านีส้่งผลต่ออารมณ์
และความรู้สึกของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว หากพ่อแม่เลีย้งเด่ียวไม่สามารถยอมรับได้จะไม่สามารถ
คล่ีคลายให้ดีขึน้ได้ ในขณะเดียวกนัพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีสามารถเผชิญปัญหาและอปุสรรคมาได้ จะ
มีการพฒันาทางจิตใจในทางท่ีดีขึน้ 

จากความหมายท่ีกลา่วมาในงานวิจยันี ้ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อปุสรรค หมายถึง ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการรับมือกับปัญหาของครอบครัว โดย
สามารถควบคมุตนเองให้ข้ามผ่านอุปสรรคท่ียากล าบากได้ โดยมีการพิจารณาถึงพฤติกรรมของ
ตนท่ีเป็นหาสาเหตุให้เกิดอุปสรรคและมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่ออุปสรรค สามารถ
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เข้าใจผลกระทบของอุปสรรคท่ีเกิดขึน้และหาวิธีแก้ปัญหาและอุปสรรคอย่างถูกวิธี พร้อมทัง้มี
ความอดทนรับมือได้ตอ่ความยืดเยือ้ท่ีเกิดขึน้ 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรค 

แนวคิดพืน้ฐานของความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค เป็น
โครงสร้างของกรอบท่ีมาจากงานวิจัยท่ีหลากหลาย เป็นปัจจัยใจในการก าหนดแนวทาง
ความสามารถให้เอาชนะอุปสรรคเพ่ือน าไปสู่หนทางแห่งความส าเร็จ โดย  Stoltz (1997)อธิบาย
คุณสมบัติของความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค เป็น 3 ประการ ดังนี ้
ประการแรก เป็นแนวคิดใหม่ท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจและการส่งเสริมบคุคลให้เอาชนะอปุสรรค 
เป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวนั ประการท่ีสอง เป็นเคร่ืองมืองในการ
วดัและประเมินรายบุคคลว่าในแต่ละบุคคลมีรูปแบบการตอบสนองต่ออุปสรรคและความอยาก
ล าบากอย่างไร ท าให้สามารถเข้าใจรูปแบบการแก้ไขปัญหาของตนเอง และเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ของการฟ่าฟันอุปสรรค ประการสุดท้าย เป็นเคร่ืองมือท่ีมีพืน้ฐานมาจากทางวิทยาศาสตร์ท่ี
สามารถพิสจูน์ได้ และยังสามารถช่วยปรับเปล่ียนรูปแบบการตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ 
ผลท่ีไ ด้จากการวัดสามารถน ามาประยุกต์ใ ช้ไ ด้กับตนเองและผู้ อ่ืนได้  (Stoltz, 1997; 
ธีระศักดิ์  ก าบรรณารักษ์ ,  2551)จากคณุสมบตัิดงักลา่วสามารถแสดงการเช่ือมโยงได้ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ความเช่ือมโยงของความสามารถในการเผชิญกบัปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคกบั
คณุสมบตัทิัง้สามตาม ตามแนวคิดของ Stoltz (1997) 

 

AQ 

ทฤษฎีใหมแ่หง่ความมีประสิทธิผล 
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จากแนวคิดในเร่ืองความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค Stoltz 
ยงัเปรียบพฤติกรรมของบคุคลตอ่การตอบสนองตอ่สถานการณ์เป็น 3 กลุ่ม แตล่ะกลุ่มมีความคิด
และความส าเร็จแตกตา่งกนั ดงันี ้(Stoltz, 1997; ธีระศกัดิ ์ก าบรรณารักษ์, 2551) 

กลุ่มท่ี 1 คนไม่สู้  (Quitter) บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มนีม้ักปฏิเสธและหลีกเล่ียงจากการ
เผชิญปัญหา ด าเนินชีวิตให้ผา่นไปทกุวนัโดยไมมี่จดุมุง่หมายในชีวิต  

กลุ่มท่ี 2นักตัง้แคมป์ (The Camper) บุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มนีม้ักหาข้อจ ากัดในการ
เผชิญปัญหา เม่ือมีความท้าทายหรืออปุสรรคใหมอ่าจจะมีความกระตือรือร้น แตส่ดุท้ายจะเลือกท่ี
จะหยดุกลางทางใช้ชีวิตอยา่งเรียบๆ ไมสู่้หรือลยุอยา่งสดุๆ 

กลุม่ท่ี 3 กลุม่นกัปีนเขา (The Climber) บคุคลท่ีอยูใ่นกลุ่มนีจ้ะมีความเพียรพยายาม 
โดยไม่ค านึงถึงข้อได้เปรียบ เสียเปรียบ หรือพืน้ฐานของชีวิต เม่ือเผชิญกับอปุสรรคและเหตกุารณ์
ท่ีเลวร้าย เขาเช่ือว่าชีวิตจะท่ีดีขึน้ในอนาคต มีวิสยัทศัน์ มีความมัน่คงทางจิตใจ หาทางสู้อย่างไม่
ลดละหรือล้มเลิกง่ายๆ และเพิ่มการพัฒนาตวัเองอย่างต่อเน่ือง  มักจะมีเป้าหมายและประสบ
ความส าเร็จสงู 

เม่ือมีการแบง่บุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม จะเห็นได้ว่าความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ชีวิตผ่านพ้นอปุสรรค อีกทัง้ยงัสามารถพยากรณ์
ความส าเร็จของสิ่งตา่งๆ 17 ประการ ดงันี ้ 

1) ผลของการปฏิบตังิาน (Performance) 
2) แรงจงูใจ (Motivation) 
3) ความมีอ านาจ (Empowerment) 
4) ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 
5) การเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) 
6) การเรียนรู้ (Learning) 
7) มีพลงังาน (Energy) 
8) มีความหวงั (Hope) 
9) มีความสขุ สนกุสนานและเบกิบาน (Happiness, vitality and joy) 
10) ความมัน่คงทางอารมณ์ (Emotion health) 
11) สขุภาพกาย (Physical health) 
12) ความเพียรพยายาม (Persistence) 
13) ความยืดหยุน่ (Resilience) 
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14) การพฒันาตนเองตลอดเวลา (Improvement overtime) 
15) เจตคต ิ(Attitude) 
16) การมีอายยืุน (Longevity) 
17) การรับมือตอ่การเปล่ียนแปลง (Response to change) 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคมีความส าคญัส าหรับทุกคน 
สามารถท านายความส าเร็จในด้านต่างๆของบุคคลแล้ว ยงัมีบทบาทตอ่การด าเนินชีวิตในหลาย
ด้าน ทัง้การเรียนรู้ การท างาน สขุภาพจิต สขุภาพกาย การพบเจอกบัปัญหาท่ีคาดไมถ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
สามารถพบได้ในทุกวัน โดยเฉพาะในครอบครัวพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีต้องผชิญปัญหาท่ีมากกว่า
ครอบครัวปกติ การมีความสามารถมีการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคท่ีสงูจะช่วยในการเข้าไป
เผชิญกบัปัญหาด้วยตนเอง และสามารถหาทางแก้ไขได้อยา่งเหมาะสม  

โดยทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคตาม
แนวคิดของ Stoltz (1997) ซึ่งได้กล่าวว่ามี 3 ทฤษฎีหลกั คือ จิตวิทยาการรู้คิด ภูมิคุ้มกันทางวิยา 
และระบบประสาทสรีรวิทยา โดยแตล่ะทฤษฎีมีรายละเอียด ดงันี ้ 

3.2.1 จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology)  
การรู้คิดเป็นกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ภายในท่ีไมส่ามารถมองเห็น แต่

สามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมการตอบสนองภายนอก ผู้คนสว่นมากคดิวา่อปุสรรคและความคบั
ข้องใจเกิดจากสภาวะของจิตใจ และความคิดท้อแท้สิน้หวงัไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ เม่ือ
สะสมเป็นเวลานานจะเกิดเป็นความทกุข์ทรมานและมกัจมอยูก่บัความทกุข์ แตใ่นทางตรงกนัข้าม
มีบางคนคิดว่าความขบัข้องใจเป็นสิ่งชัว่คราว ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ีต้องเผชิญเพ่ือท่ีจะเติบโตต่อไป คน
กลุม่นีจ้ะมีความหวงัและก าลงัใจท่ีจะฝ่าฟันอปุสรรคไปสูค่วามส าเร็จ 

3.2.2 จิตวิทยาภูมิคุ้มกันวิทยา (Psychoneuroimmunology)  
เป็นการอธิบายกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

ระบบภูมิคุ้มกัน ความเข็มแข็งของจิตใจและการรู้จกัควบคมุตนเองส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ความสามารถในการบริหารอารมณ์ การมองโลกในด้านบวก และความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฝ่าฝันอปุสรรค จะชว่ยให้สขุภาพจิตดีซึง่สง่ผลไปสูก่ารมีสขุภาพกายท่ีดี  

3.2.3 ระบบประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiology)  
เป็นการศึกษาโครงสร้างของสมองท่ีเก่ียวกับการควบคุมการกระท าด้วยจิตรู้

ส านกึซึง่อยูใ่นสว่นของท่ีเรียกวา่ ซีรีบรัลคอร์เท็กซ์ (Cerebral cortex) การกระท าใดท่ีถกูฝึกฝนและ
เรียนรู้บอ่ยครัง้ สิ่งท่ีเรียนรู้จะย้ายเข้าไปสู่จิตใต้ส านึกในส่วนของสมองท่ีเรียกว่า บาซลั แกนเกลีย 
(Basal Ganglia) ส่งผลให้เกิดการกระท าท่ีเป็นระบบอตัโนมตัิ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือการ



 32 
 
สร้างนิสัยใหม่ของคนจึงสามารถท าได้ ดงันัน้ ความมุ่งมั่นท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างตัง้ใจจะสร้าง
โครงสร้างสมองในสว่นของการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3.3 องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
Stoltz ได้แบง่องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค

เป็น 4 ด้าน โดยเรียกช่ือย่อว่า COR2RE น ามาใช้ในการประเมินระดบัความสามารถในการเผชิญ
กบัปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค (Stoltz, 1997; ธีระศกัดิ์ ก าบรรณารักษ์, 2551; มณัฑรา ธรรมบศุย์, 
2544) ดงันี ้

1) การควบคุม (Control : C) หมายถึง การรับรู้ความสามารถของตนในการ
ความควบคุมปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้สามารถข้ามผ่านสถานการณ์ท่ียากล าบากหรือเป็น
อุปสรรคได้ ผู้ ท่ีมีความสามารถในการควบคุมตนเองสูงจะรับรู้ถึงความสามารถของตนในการ
ควบคมุอปุสรรคตา่งๆท่ีเกิดขึน้  

2) การหาสาเหตุและความรับผิดชอบ (Origin and Ownership : O2) หมายถึง 
ความสามารถในการพิจารณาพฤติกรรมของตนท่ีก่อให้เกิดความผิดพลาด และตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบของตนต่ออุปสรรคท่ีเกิดขึน้ ผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบสูงเม่ือพบความผิดพลาดของตน
พร้อมจะหาทางแก้ไขปัญหา ไมพ่ลกัภาระให้ผู้ อ่ืนรับผิดชอบแทน  

3) การรับรู้ผลกระทบ (Reach : R) หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ
ผลกระทบของปัญหาท่ีมีในการด าเนินชีวิต พร้อมการมีสติในการระวังการเกิดปัญหา ผู้ ท่ีมีการ
รับมือกับปัญหาสงูจะมีสติพร้อมรับความยากล ายาก มีความคิดว่าปัญหาและอุปสรรคเป็นเพียง
เหตกุารณ์ท่ีผา่นเข้ามาเหตกุารณ์หนึง่เทา่นัน้ ทัง้สามารถปฏิบตัตินในการแก้ปัญหาได้อย่างถกูต้อง 
จงึท าให้ไมห่วนัไหวหรือจมอยูใ่นความทกุข์  

4).ความอดทนตอ่ปัญหาและอปุสรรค (Endurance : E) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินความคงทนและยืดเยือ้ของปัญหา สามารถหาวิธีจัดการได้กับความยืดเยือ้ของ
ปัญหา ผู้ ท่ีมีความอดทนตอ่ปัญหาสงู จะเป็นคนท่ีเข้าใจถึงความคงทนของปัญหา รับมือกบัความ
ยืดเยือ้และพยายามจดัการกบัปัญหาให้หมดไป 

3.4 การวัดความสามารถในการเผชิญกับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
มาตราวัดความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค ( The Adversity 

Response Profile – ARP : 1997) ของ Stoltz ได้ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 20,000 คน ใน
โรงเรียน ชุมชน นักกีฬา และองค์กรต่างๆ มีอายุ อาชีพ เชือ้ชาติ และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
แบบทดสอบออกแบบเป็นมาตรฐานแบบ Bipolar เพ่ือวัดการตอบสนองต่อเหตุการณ์ตาม
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องค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน ทัง้หมดจ านวน 40 ข้อ แบบวัด ARP ในแต่ละข้อเป็นค าถามในการ
สมมติฐานสถานการณ์ ท่ีอาจเกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวัน ผู้ ท่ีท าการตอบแบบสอบถามต้อง
จินตนาการถึงเหตกุารณ์เหล่านี ้หากสถานการณ์เหล่านีเ้กิดขึน้จะมีการคิดหรือตอบสนองอย่างไร 
จ านวนค าถาม 30 ข้อ ประกอบด้วยด้านท่ีเป็นอุปสรรคจ านวน 20 ข้อ และด้านท่ีไม่เป็นอุปสรรค
จ านวน 10 ข้อ ในแต่ละข้อจะมีค าถามข้อย่ออีก 2 ข้อ มีมิติ CO2RE โดยมีเคร่ืองหมาย + และ – 
ก ากับไว้ มาตราส่วนในการวัดความรู้สึกมี 5 ระดบั การค านวนค่ามิติ CO2RE จะน ามาค านวน
เฉพาะเคร่ืองหมายท่ีเป็น – เน่ืองจากเป็นการทดสอบการตอบสนองต่อปัญหาและความ
ยากล าบาก 

ส าหรับงานในประเทศไทย รัชนิดา สบายวรรณ์ (2547) ได้พัฒนาแบบวัด
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในระดบันิสิตนักศึกษา จากแนวคิดของ  Stoltz 
(1997) แบบสอบถามแบง่เป็น 2 สว่น คือ ในส่วนสถานการณ์ และส่วนข้อความแบบ Bipolar โดย
ในแต่ละส่วนมี 5 มิติ ได้แก่ การควบคุมสถานการณ์ (Control) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
(Origin) การยอมรับผลของการกระท า (Ownership) การรับรู้ผลกระทบของปัญหา (Reach) และ
การอดทนตอ่ความล าบาก (Endurance) แต่ละฉบบัมีค าถามจ านวน 40 ข้อ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาเป็นนิสิตระดบัปริญญาตรี จ านวน 1,681 คน ท าการทดสอบ 3 ครัง้ คา่ความเช่ือมัน่ใน
สว่นสถานการณ์ทัง้ฉบบัมีคา่ 0.8263 คา่ความเช่ือมัน่ในส่วน ข้อความแบบ Bipolar ทัง้ฉบบั มีคา่ 
0.8921 

งานวิจยัของนิดา แซ่ตัง้ (2555) ได้ศกึษาความสามารถในการเผชิญปัญหาท่ีมีผลตอ่
การท างานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สร้างขึนจากแนวคิดของ  Stoltz ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านความสามารถในการควบคุมอุปสรรค จ านวน 6 ข้อ ด้าน
ความสามารถในการน าตนเองเข้าไปแก้ไขปัญหา จ านวน 6 ข้อ และด้านความสามารถในการ
อดทนและทนทานตอ่อปุสรรค จ านวน 6 ข้อ ข้อค าถามเป็นแบบ มาตราส่วนประมาณคา่ (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert scale) ก าหนดค่าเป็น 5 ระดบั โดยค่าความเช่ือมั่นในแต่ละด้านคือ 
ด้านความสามารถในการควบคมุอปุสรรค เทา่กบั .8687 ด้านความสามารถในการน าตนเองเข้าไป
แก้ไขปัญหา เทา่กบั .7952 และ ด้านความสามารถในการอดทนและทนทานตอ่อปุสรรค เท่ากับ 
.8702 

จากงานวิจยัของทศันีย์ ทิศสกุใส (2551)ได้ศกึษาความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรค กับผลการปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้แบบสอบถามตามแนวคิด
ของ Stoltz (1997) ของชวนจิต ธุระทอง (2544) โดยแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้าน
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การควบคมุ ด้านการหาสาเหตแุละความรับผิดชอบ ด้านผลกระทบ และด้านความอดทน แบง่เป็น
ข้อค าถามเชิงบวกจ านวน 20 ข้อ และข้อค าถามเชิงลบจ านวน 40 ข้อ ลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบ
เรียงล าดบัตวัเลือก 5 ระดบั คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .86 

ส าหรับในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้ใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของพ่อแม่
เลีย้งเด่ียว ตามแนวคิดของ Stoltz (1997)ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
การควบคมุ สาเหตแุละความรับผิดชอบ ด้านการรับรู้ผลกระทบและด้านความอดทน เป็นแบบวดั
2 ขัว้ สว่นประมาณคา่ 5 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย 

3.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับ
พฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 

แนวคิดของ Stoltz (1997) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อปุสรรค เป็นการสร้างความเข็มแข็งทางจิตใจในการเข้าไปเผชิญกบัความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมและความส าเร็จ จากการศึกษาท่ีผ่านมามีผู้ศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหา
และฝ่าฟันอุปสรรคกับบทบาทของพ่อแม่เลี ย้งเด่ียวยังมีน้อย ผู้ วิจัยจึงรวบรวมงานวิจัย
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคกบัการท าพฤตกิรรมตา่งๆ ประสิทธิภาพของ
การท างาน ความส าเร็จในการท างาน การปฏิบตังิาน เพ่ือแสดงถึงความสมัพนัธ์ของความสามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคกบัการท าพฤตกิรรมดงันี ้ 

จากการศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของ Bautista (2015) พบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อปุสรรคมีความสมัพนัธ์ตอ่ประสิทธิของภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลยั จากการศกึษาของ 
Solfema (2017) พบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคเป็นส่วนส าคญัของ
การปฏิบตัิงานสอนของอาจารย์พิเศษ งานวิจยัของนิดา แซ่ตัง้ (2555)ได้ศึกษาความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จในการท างานของพนกังาน 
โดยศึกษาพนักงานจ านวน 400 คน พบว่า ความส าเร็จในการท างานมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรค การศึกษาของศรียา เอียดเสน (2550)เร่ือง
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคและผลการปฏิบตัิงาน เก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 134 คน ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบตัิงาน งานวิจยัของ อไุรรัตน์ วฒันาสงวนศกัดิ ์(2549) ศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานฝ่ายลกูค้า เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 202 คน ผลการวิจยัพบว่าความสามารถ
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ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัสงู องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายลูกค้า
สมัพนัธ์ งานวิจยัของณัฐยาพชัญ์ ภาวนาวิวฒัน์ (2552)พบว่าความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอปุสรรคมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบตัิงาน ส าหรับผู้ ท่ีมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอปุสรรคนอกจากจะสง่ผลให้การปฏิบตังิานเป็นท่ีนา่พอใจยงัสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานท่ีมี
ประสิทธิภาพ งานวิจัยของพัฒราภรณ์ กล้าหาญ (2550) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความส าเร็จในวิชาชีพของพยาบาลประจ าการ 
พบความสัมพันธ์ของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกับความส าเร็จในวิชาชีพ 
พยาบาลประจ าการท่ีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอปุสรรคในระดบัสงูก็มีความส าเร็จ
ในวิชาชีพอยูใ่นระดบัสงู 

จากการศึกษาในงานคุณภาพบทบาทของการเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีต้องเผชิญ
ปัญหาในหลายๆด้าน ทัง้ทางด้านจิตใจ อารมณ์ ทางเศรษฐกิจ ปัญหาความสมัพนัธ์กับลูกและ
ปัญหาอ่ืนๆ การศกึษาของของ ฐิติกาญ อิทนาปัญ (2553)พบว่าการสร้างความเข็มแข็งทางใจให้
ตนเองของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวเป็นกระบวนการปรับตวั ในการรับมือกับความยากล าบากส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปรับตวัตอ่บทบาทใหม่ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Stoltz (1997)การมีจิตใจท่ี
เข็มแข็งสามารถสง่ผลตอ่การเข้าไปเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค งานวิจยัของพชัชา เจิงกลิ่นจนัทร์ 
(2556) พบว่าสิ่งท่ีจะช่วยให้แม่เลีย้งเด่ียวมีสภาพจิตใจท่ีดีขึน้ คือแม่เลีย้งเด่ียวต้องยอมรับความ
จริง และเข้าไปเผชิญกบัปัญหาตา่งๆ ไมห่นีปัญหา งานวิจยัของอารียา จีนมหนัต์ (2551)พบวา่การ
เป็นแม่เลีย้งเด่ียวท่ีเลีย้งลูกเพียงล าพัง อดทนตอ่การเผชิญปัญหาตา่งๆ และมีแก้ปัญหาและตอบ
โต้ตอ่อปุสรรคตา่งๆอยูเ่สมอ จากงานของ พิมร าไพ สนุทรารชนุ (2549) แนวทางการเสริมสร้างแม่
เลีย้งเด่ียวในบทบาทการเลีย้งลูก พบว่าควรเพิ่มความเข้มแข็งทางจิตใจ ลดการต าหนิตัวเอง 
รับผิดชอบต่อปัญหาเพ่ือให้คลายจากวิกฤตท่ีเป็นอยู่ กล้าเผชิญต่อความเปล่ียนแปลงและมุ่งมัน่
ตอ่การแก้ปัญหา  

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาสรุปได้ว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและ
ฟันฝ่าอุปสรรคมีอิทธิพลต่อการปฏิบตัิและความส าเร็จของงานในบทบาทหน้าท่ีต่างๆ บุคคลท่ีมี
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรคท่ีสงูจะสง่ตอ่การปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ท่ีสูง ซึ่งการเป็นพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีความรับผิดชอบต่อการท าหน้าท่ีในครอบครัวท่ีเพิ่มมากขึน้ มี
การเผชิญปัญหาท่ีมากกว่าครอบครัวปกติ ต้องอาศยัจิตใจท่ีเข็มแข็งในการเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 
ท าให้ผู้วิจยัได้เห็นความส าคญัและน าตวัแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค
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มาศกึษางานวิจยัครัง้นี ้และตัง้สมมตฐิานว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอปุสรรค
สามารถท านายพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวได้ 

 
4. เอกสารที่เก่ียวข้องความฉลาดทางอารมณ์ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีเก่ียวข้องมีผู้ ใช้ค าแตกต่างกัน ดงันี ้
ศิริโฉม หนูมี (2548) ดิลกฤทธ์ิ อภิวฒันสิงหะ (2550) ฉัตรชยั เทพขจร(2551) ชตุิมา บญุตาทิพย์ 
(2556) ไพโรจน์ ศรีสภุาพ (2557) ใช้ค าวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) วีรวรรณ 
ไตรรัตนาภิรัต (2556) ศุภาพิชญ์ โฟน โบร์แมนน์ (2553) ใช้ค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotional Intelligence) สมชาย อินทรมงคล (2548) ทิพย์วลัย์ สีจนัทร์ (2547) ประชนั จนัทร์สขุ 
(2544) นชุนาถ ฤทธิสนธ์ (2551) ใช้ค าวา่ เชาวน์อารมณ์ (Emotional Quotient)  

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
เน่ืองจากผู้วิจยัพิจารณาเห็นวา่เป็นค าท่ีชดัเจนและเหมาะสมกว่า โดยการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษา
ความหมายและแนวคดิของความฉลาดทางอารมณ์ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

4.1 ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
จากการศึกษาของ Mayer and Salovey (1990 อ้างในประสงค์ สงัขะไชย (2546)) 

ได้นิยามค าว่า Emotional Quotient หรือความฉลาดทางอารมณ์ว่า โดยให้ความหมายว่า เป็น
รูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางสังคม ท่ีประกอบด้วยความสามารถของบุคคลในการติดตาม
ความรู้สกึ ความคิดของตนเอง เข้าใจในภาวะทางอารมณ์ของตนเองและของผู้ อ่ืน ควบคมุอารมณ์
ตนเองได้ นอกจากนัน้บุคคลควรรู้จักแยกแยะและน าข้อมูลเหล่านีใ้ห้เกิดประโยชน์ในการน า
ความคิดเป็นตวัชีน้ าการกระท าของตน ซึ่งสอดคล้องกบัการให้ความหมายของ Goleman (1998 
อ้างในประสงค์ สงัขะไชย (2546)) วา่เป็นความสามารถในการตระหนกัได้ในความรู้สึกของตนเอง
และผู้ อ่ืน เพ่ือเป็นแรงจงูใจของตนเองในการจดัการกบัอารมณ์ตา่งๆ เป็นการให้ความคิดชีน้ าการ
กระท า ถนอมศกัดิ ์จิรายสุวสัดิ์ (2556) ได้ให้ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ วา่เป็นความ
ฉลาดทางจิต เพราะจิตมีคณุสมบตัิคือรู้อารมณ์ท่ีมากระทบ ส่วนความฉลาดคือ ความรู้ตามจริง
หรือความมีปัญญา ดงันัน้ความฉลาดทางจิตคือ การมีความสามารถรู้เท่าทนัตามความเป็นจริงใน
สภาวะของจิต ท าให้รู้จักรูปแบบของนิสัยและบุคลิกภาพของตนเองในมุมท่ีลึกและกว้างขึน้ได้
อย่างชดัเจน เม่ือเข้าใจในบุคลิกภาพตนเองแล้วจะเกิดการปรับเปล่ียนและพฒันาในทิศทางท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง นอกจากการรับรู้อารมณ์ตนเองและผู้ อ่ืนแล้ว เทอดศกัดิ์ เดชคง (2545) ยัง
กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ยังมีส่วนในการแก้ไขความขัดแย้ง ความคับข้องใจใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการท างานร่วมกัน การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์จะเพิ่ม
ศกัยภาพของการด าเนินไปในทางสร้างสรรค์ทัง้ตอ่ตนเอง ครอบครัว การท างาน และการการอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนอยา่งมีความสขุและความส าเร็จ (กรมสขุภาพจิต, 2544; วิน ก่อการบญุ, 2556) 

จากความหมายท่ีกล่าวมาในงานวิจัยนี  ้ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 
ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการควบคมุอารมณ์และแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การตระหนกัได้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและของผู้ อ่ืน มีการพฒันาตนเองเพ่ือ
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในการอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน  

4.2 แนวคิดที่เก่ียวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้บุคคลได้เข้าใจอารมณ์ของตวัเอง

และของผู้ อ่ืน มีสติรู้เท่าทนัอารมณ์ ควบคมุสถานการณ์ได้ดี และแสดงออกอย่างเหมาะสม การ
พัฒนาฉลาดทางอารมณ์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้จัดการกับสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง 
สร้างแรงจูงใจท่ีดีให้กับตนและความฉลาดทางอารมณ์ยงัส่งผลไปถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน การ
ส่ือสารระหว่างบคุคลให้เป็นไปอย่างราบร่ืน มีความเข้าใจกนั การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์
ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อตัวบุคคลเท่านัน้แต่ยังส่งผลดีต่อบุคคลใกล้ชิดเพ่ือนร่วมงานรวมถึง
ประสิทธิภาพในการสร้างทีมงาน(วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2545; ศนัสนีย์ ฉตัรคปุ, 2545) 

จากนักจิตวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกับความฉลาดทางปัญญา (IQ) พยายามน าเอา
อารมณ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในของความฉลาดทางปัญญา มากกว่าการแยกระหว่างปัญญาและ
อารมณ์ แตจ่ากการศกึษาปัญญาการรู้คิดของมนษุย์ อาจแบง่ได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ความสามารถ
ทางปัญญาและอารมณ์ ทัง้สองมีการท างานในสมองท่ีต่างกัน โดย Thorndike (1920) ได้เขียน
บทความลงในนิตยสาร Haper's ว่าองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
intelligence) คือ ด้านของสงัคม (Social intelligence) ซึง่หมายถึง ความสามารถเข้าใจผู้ อ่ืน และ
การจดัการความสมัพนัธ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้นกัจิตวิทยากลุม่อ่ืนมีมมุมองตอ่เชาวน์ปัญญา
ทางสงัคมในด้านลบ ในลกัษณะวิธีการจดักระท ากบัผู้ อ่ืน บงัคบัให้ผู้ อ่ืนท าตามความประสงค์ของ
ตน ด้วยเหตนีุจ้ึงไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร (วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2545; สิทธิพงศ์ วฒันานนท์
สกลุ, 2557) 

ในปี 1970 Mintzberg ได้เสนอบทบาทการบริหารจัดการของสมองซีกซ้ายและซีก
ขวามีความตา่งกัน โดยเน้นว่าควรบริหารโดยใช้สมองซีกขวา ซึ่งใช้ในกระบวนการตดัสินใจ การ
ติดต่อส่ือสารความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน การจดัสรรทรัพยากร และผู้บริหารควรใช้สมองซีกซ้ายในการ
วางแผนวิเคราะห์ข้อมูลท่ี  ในปี 1971 Livingston เป็นผู้ หนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าผลส าเร็จของ
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การศกึษาในโรงเรียน หรือในการฝึกอบรมนัน้ไม่ได้มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับความส าเร็จในการ
บริหาร สิ่งท่ีผู้บริหารระดบักลางควรพฒันา คือความสามารถในการแสดงความเอือ้อาทร ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับอารมณ์ของผู้คนในองค์กร ความรู้สึกของพนักงานจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างาน Livingston ยงัเช่ือว่าผู้บริหารระดบักลางท่ีไม่รับรู้ภาวะอารมณ์ของผู้ อ่ืนจะประสบปัญหา
ในการบริหารจัดการคนในองค์กร  ต่อมา McClelland ศาสตราจารย์ภาควิชาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับปัญญาดังนี ้เกรดเฉล่ียสามารถบ่งบอกถึง
ความส าเร็จในการเรียนแต่ไม่รับรองถึงความส าเร็จในอาชีพ การแบบวดัเชาว์ปัญญาและแบบวดั
ความถนดัก็ไม่สามารถท านายความส าเร็จในอาชีพหรือในชีวิตได้ แบบทดสอบและผลการเรียน
สามารถใช้ท านายการปฏิบตัิงานได้เน่ืองจากมีตวัแปรด้านสถานภาพเศรษฐกิจและสงัคมเข้ามา
เก่ียวข้อง  แบบทดสอบผลการเรียนนัน้ไม่ยุติธรรมแก่คนบางกลุ่ม ควรจะวัดสมรรถนะซึ่ง 
McClelland เช่ือว่าสามารถท านายพฤติกรรมส าคัญๆได้แม่นย ากว่า โดยเสนอให้น าตัวชีว้ัด
ความส าเร็จในการปฏิบตังิานมาประเมินความเหมาะสม เช่น หากอยากทราบว่าขบัรถเป็นหรือไม่ 
ก็ให้ลองขบัรถให้ด ูวดัในสิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นและรับรู้ได้อย่าง 

ในปี 1983 Gargner ได้แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางปัญญาและอารมณ์นัน้แยก
จากกนั โดยการน าเสนอโมเดลพหปัุญญา (Multiple Intelligences) และเสนอแนวคิดเร่ืองอารมณ์
ในหนงัสือช่ือ Frames of mind โดยให้แนวคิดว่าอารมณ์ คือ ความสามารถภายในของบคุคลซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนและมีความส าคญัตอ่ความส าเร็จของมนษุย์ 

แนวคิดท่ีครอบคลุมเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ์ ถูกน าเสนอโดย  Mayer and 
Salovey ซึ่งได้นิยาม Emotional quotient ขึน้ในปี 1990 โดยอธิบายว่า อารมณ์เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของความฉลาดทางสังคม ประกอบไปด้วยความสามารถในการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของ
ตนเองและผู้ อ่ืน สามารถแยกความแตกตา่งของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ และใช้ความรู้สึกน าความคิดการ
กระท าตา่งๆ 

ในปี 1995 Goleman มีความสนใจเร่ืองความเก่ียวข้องของสมอง บุคลิกภาพและ
อารมณ์ไ ด้ศึกษางานต่อจาก  Mayer and Salovey และไ ด้ เ ขียนหนัง สือ เ ร่ือง  Emotional 
intelligence ซึ่งส่งผลให้ความฉลาดทางอารมณ์เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และในปี 1988 
Goleman ได้ปรับรูปแบบของโมเดลท่ีสามารถน าไปใช้ โดยมีอารมณ์พืน้ฐาน 5 ประการ การ
ตระหนกัรู้ในตนเอง การก ากบัตนเอง การจงูใจ การเห็นใจ และทกัษะทางสงัคม (นชุนาถ ฤทธิสนธ์ิ
, 2551; วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2545; สิทธิพงศ์ วฒันานนท์สกลุ, 2557) 
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4.3 องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ 
การศกึษาในครัง้นีผู้้วิจยัได้ศึกษาการแบง่องค์ประกอบตามแนวคิดของ Mayer and 

Salovey (1990) Ba-On (1997) Goleman (1988) และกรมสขุภาพจิต (2550) โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้ 

การแบ่งองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์ ตามแนวคิดของ Mayer and 
Salovey (1990 อ้างในประสงค์ สงัขะไชย. 2546) ความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองของทกัษะใน
การปรับตนเอง ประกอบไปด้วย 3 ลกัษณะ ดงันี ้

1) ขัน้รู้จกัภาวะทางอารมณ์ของตน เป็นการประเมินภาวะทางอารมณ์ของตนได้
อย่างถูกต้องและแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม หากบุคคลสามารถรับรู้ ระบุและแยกภาวะ
อารมณ์ท่ีเกิดขึน้กับตนเองได้ จะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับตวัในการแสดงออกทางอารมณ์ได้
อยา่งด ี

2) ขัน้ควบคุมอารมณ์ สามารถดูแลภาวะทางอารมณ์ของตนและของผู้ อ่ืน 
ควบคมุอารมณ์ในการแสดงออกทางร่างกาย วาจา หรือภายในจิตใจอยา่งเหมาะสมได้ 

3) ขัน้ความฉลาดทางอารมณ์ ในแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากภาวะทางอารมณ์ของตนต่างกันในการจดัการกับปัญหาหรือในการปรับตวั การมี
อารมณ์ดีสง่ผลให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และการคดิอย่างมีเหตผุล 

Ba-On (1997 อ้างในวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2545)) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับ
องค์ประกอบของเชาว์อารมณ์โดยแบง่ออกเป็น 5 ด้าน คณุลกัษณะท่ีส าคญั 15 ข้อ ดงันี ้

1) ความสามารถภายในตนประกอบด้วย 
1.1) ความสามารถในการรู้จกัตนเอง เข้าใจภาวะอารมณ์ของตนเอง  
1.2) มีความกล้าในการแสดงความคดิเห็นและบอกความรู้สกึของตน 
1.3) การตระหนกัรู้ 

2) ความสามารถระหวา่งบคุคล 
2.1) ความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
2.2) มีน า้ใจเอือ้อาทรหว่งใยผู้ อ่ืน 
2.3) ตระหนกัรู้ในความรู้สกึนกึคดิของผู้ อ่ืน 

3) ความสามารถในการปรับตวั 
3.1) ความสามารถในการตรวจสอบความรู้สกึของตน 
3.2) เข้าใจสถานการณ์ตา่งๆและสามารถตีความได้ถกูต้องตรงความเป็นจริง 
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3.3) มีความยืดหยุน่ในความคดิและความรู้สกึของตนเป็นอยา่งดี 
3.4) มีความสามารถในการแก้ปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็น

อยา่งด ี
4) ความสามารถในการบริหารจดัการความเครียด 

4.1) สามารถบริหารจดัการความเครียดได้อยา่งดี 
4.2) ควบคมุอารมณ์ได้เป็นอยา่งดีและแสดงออกได้อยา่งเหมาะสม 

5) ความสามารถในการจงูใจตนเอง 
5.1) การมองโลกในแง่ด ี
5.2) การแสดงออกและความรู้สกึท่ีเป็นสขุสามารถสงัเกตได้ 
5.3) สร้างความสนกุสนานให้เกิดแก่ตนเองและผู้ อ่ืน 

Goleman (1988 อ้างในวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2545)) ได้เสนอกรอบแนวคิดของ
ความฉลาดทางอารมณ์ โดยแบ่งออกเป็น  2 ด้าน ด้านการบริหารตนเอง แบ่งออกเป็น 3 
องค์ประกอบคือ การตระหนกัรู้ในตนเอง การควบคมุตนเอง และการจงูใจตน และด้านการบริหาร
ทกัษะความสมัพนัธ์ แบง่ออกเป็น 2 องค์ประกอบคือ การมีความรู้สึกร่วมกนั และทกัษะทางสงัคม 
โดยแบง่เป็นปัจจยัยอ่ยอีก 25 ข้อ ดงันี ้

1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) หมายถึง การตระหนักรู้ใน
ความรู้สกึความชอบและความสามารถของตนเอง ซึง่ประกอบไปด้วย 

1.1) การตระหนักรู้ทางอารมณ์ การรู้เท่าทันอารมณ์ สาเหตุของการเกิด
อารมณ์และผลของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้  

1.2) การประเมินตนเองตามความเป็นจริง การรับรู้ข้อดี ข้อด้อยภายใน
ตนเองตามความเป็นจริง 

1.3) ความมั่นในในตนเอง มีความมั่นใจในความสามารถและคุณค่าของ
ตนเอง 

2) การควบคุมตนเอง (Self-regulation) หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
กบัอารมณ์ความรู้สกึภายในตนเองได้  

2.1) การควบคุมตนเอง ความสามารถในการจดัการกับภาวะทางอารมณ์
ด้านลบได้  

2.2) ความเป็นท่ีไว้วางใจ การคงไว้ซึง่ความซ่ือสตัย์และคณุงามความดีได้ 
2.3) ความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง 
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2.4) ความสามารถในการปรับตวั เป็นความยืดหยุ่นในการจดัการกับความ
เปล่ียนแปลง 

2.5) การสร้างสิ่งใหม่ เป็นความเปิดกว้างในการเปิดรับความคิด แนวทาง 
หรือข้อมลูใหม ่

3) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การจูงใจอารมณ์ซึ่งน าไปสู่
เปา้หมาย 

3.1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ความพยายามในการปรับปรุงตนเองเพ่ือให้ได้
มาตรฐานท่ีดี  

3.2) ความผกูพนัธ์ การยดึมัน่ผกูพนักบัเปา้หมาย 
3.3) ความคดิริเร่ิม มีความคดิใหมแ่ละพร้อมท่ีจะกระท าเม่ือได้รับโอกาส 
3.4) การมองโลกในแง่ดี แม้จะพบกบัอปุสรรคและปัญหาก็ไม่ย่อท้อท่ีจะมุ่งสู่

เปา้หมาย 
4) การมีความรู้สกึร่วม (Empathy) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สกึ ความต้องการ

และความหว่งใยจากผู้ อ่ืน  
4.1) การเข้าใจผู้ อ่ืนในด้านความรู้สกึ มมุมอง และความกงัวงใจของผู้ อ่ืน 
4.2) การพฒันาผู้ อ่ืน การทราบในข้อควรปรับปรุงของผู้ อ่ืนเพ่ือสง่เสริมความรู้

และความสามารถของผู้ อ่ืน 
4.3) การมีจิตใจมุ่งบริการ การคาดคะเน การรับรู้และการตอบสนองความ

ต้องการของผู้ อ่ืน 
4.4) การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล การสร้างโอกาสในความ

หลากหลายจากความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
4.5) การรับรู้ความคิดเห็นของคนในกลุ่ม เป็นความสามารถในการทราบ

สถานการณ์ปัจจบุนั และความสมัพนัธ์ของคนในกลุม่ได้ 
5) ทกัษะทางสงัคม (Social skills) หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนแปลง

สิ่งท่ีต้องการโดยได้รับความร่วมมือจากบคุคลอ่ืน  
5.1) การมีอิทธิพลตอ่บคุคลอ่ืน การมีวิธีโน้มน้าวผู้ อ่ืนอยา่งได้ผล 
5.2) การส่ือสาร การสง่สารท่ีชดัเจนนา่เช่ือถือ 
5.3) การบริหารความขดัแย้ง เป็นการเจรจาตอ่รองและแก้ไขความขดัแย้ง  
5.4) มีความเป็นผู้น า สามารถเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นตวัอย่างให้กบักลุม่ 



 42 
 

5.5) การกระตุ้นให้เกิดความเปล่ียนแปลง การริเร่ิมและจัดการกับความ
เปล่ียนแปลงได้เป็นอยา่งดี 

5.6) การสร้างสายสมัพนัธ์ การเสริมสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบตั ิ

5.7) ความร่วมมือร่วมใจ เป็นการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
5.8) สมรรถนะของทีม การสร้างพลงัร่วมของกลุม่ในการมุง่สูเ่ปา้หมาย 

กรมสขุภาพจิต (2550) ได้พฒันาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ท่ีประกอบด้าน
ปัจจยัท่ีส าคญั 3 ประการ ประกอบด้วย  

1) ปัจจัยท่ีท าให้คนเป็นคนดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความ
ต้องการและอารมณ์ของตัวเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ื น มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ประกอบด้วย 

1.1) ควบคมุอารมณ์และความต้องการของตวัเอง ได้แก่ การรู้จกัอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง ควบคมุอารมณ์และความต้องการของตนเองได้ และการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

1.2) การเห็นใจผู้ อ่ืน ไดแก่ การใส่ใจผู้ อ่ืน การเข้าใจและยอมรับผู้ อ่ืน และการ
แสดงความเห็นใจอยา่งเหมาะสม 

1.3) ความรับผิดชอบ ได้แก่ การรู้จักให้และรู้จักรับ การรับผิดชอบและให้
อภยัและการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม  

2) ปัจจัยท่ีท าให้เป็นคนเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง การมี
แรงจูงใจในตนเอง มีความสามารถในการตดัสินใจแก้ปัญหา และแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
ตลอดจนการมีความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน ประกอบด้วย 

2.1) การรู้จกัตนเองและมีแรงจงูใจในตนเอง ได้แก่ การรู้ศกัยภาพของตนเอง 
การสร้างขวญัและก าลงัใจให้ตนเอง การมีความมมุานะสูเ่ปา้หมาย  

2.2) การตดัสินใจและแก้ปัญหา ได้แก่ การรู้และเข้าใจปัญหา มีขัน้ตอนใน
การแก้ปัญหา และมีความยืดหยุน่ 

2.3) การมีสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน ได้แก่ การสร้างความสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 
การกล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสม และการแสดงความเห็นท่ีขดัแย้งอยา่งสร้างสรรค์ 

3) ปัจจยัท่ีท าให้เป็นคนมีความสุข หมายถึง ความสามารถในการใช้ชีวิตอย่าง
เป็นสขุ ประกอบไปด้วย  
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3.1) ความภูมิใจในตนเอง ได้แก่ การเห็นคณุค่าในตนเอง และความเช่ือมัน่
ในตนเอง 

3.2) ความพงึพอใจในชีวิต ได้แก่ การมองโลกในแง่ดี การรู้จกัผอ่นคลาย และ
ความพอใจในสิ่งท่ีตนมีอยู ่

3.3) มีความสงบทางใจ ได้แก่ มีกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสขุ การรู้จกัผ่อน
คลาย และการมีความสงบทางจิตใจ 

จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจัยได้เลือกศึกษาตามแนวคิดของ  Goleman (1998) ความฉลาด
ทางอารมณ์ต้องเกิดจากความรู้เท่าทนัอารมณ์ เข้าใจข้อดี ข้อเสียตนเองก่อน เพราะหากพ่อแม่
เลีย้งเด่ียวไม่รู้จกัตนเองจะไม่สามารถควบคุมตนเองและเข้าใจลูกได้ (ทิพย์วลัย์ สีจนัทร์, 2547) 
โดยความฉลาดทางอารมณ์ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ   

1) การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) คือ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวรู้เท่าทัน
อารมณ์ของตนเอง รับรู้สาเหตแุละผลของอารมณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ มีความมัน่ใจในความสามารถของ
ตนเอง ทัง้ประเมินตนเองได้ตามความจริงโดยรู้จดุเดน่ จดุด้อยของตนเอง  

2) การควบคมุตนเอง (Self-regulation) คือ ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
ในจดัการกับอารมณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการจดัการอารมณ์ด้านลบของ
ตนเอง การด ารงตนเป็นคนดีมีคณุธรรมเป็นท่ีน่าไว้วางใจ มีความรับผิดชอบต่อการกระท าและ
สามารถในการปรับตวัได้ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

3) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) คือ ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ใน
การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองกระท าสิ่งต่างๆ ในชีวิตให้ดีขึน้ มองโลกในแง่ดี สามารถน าตนเองให้
ผา่นพ้นกบัปัญหาได้ 

4) การมีความรู้สกึร่วม (Empathy) คือ ความสามารถของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวในการ
รับรู้ความรู้สกึของลกู เข้าใจในมมุมองของลกูและตอบรับความต้องการได้  

5) ทกัษะทางสงัคม (Social skills) คือ ความสามารถของพอ่แม่เลีย้งเดี่ยวในการ
สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัลกู มีความเป็นผู้น าในการแก้ไขความขดัแย้ง มีการส่ือสารท่ีดีในการโน้ม
น้าวใจลกู 

4.4 ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์กับครอบครัว  
การแตกแยกของครอบครัวส่วนหนึ่งมาจากการขาดความเข้าใจผู้ อ่ืน ดงันัน้การ

รักษาความสมัพนัธ์ในครอบครัวจึงเป็นสิ่งส าคญั เป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยรับรู้ความรู้สึก 
ความต้องการ ความห่วงใยท่ีดีต่อกันของสมาชิกในครอบครัว แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทาง
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อารมณ์เป็นเร่ืองการรักษาความสมัพนัธ์ รับรู้ความรู้สึกและการเข้าใจผู้ อ่ืน การสนใจในความวิตก
กังวลของคนในครอบครัว เม่ือมีการรับรู้จะเกิดการตอบสนองความต้องการของคนในครอบครัว 
การส่ือสารอย่างเปิดเผยแต่หลีกเล่ียงการท าร้ายจิตใจและอารมณ์ผู้ อ่ืนด้วยค าพูด การจะ
เสริมสร้างให้ลกูมีความฉลาดทางอารมณ์นัน้ผู้ เป็นพ่อแม่ต้องเป็นผู้ ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูง
เสียก่อน ซึ่งการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์จะส่งผลถึงทักษะทางสังคม การเรียนรู้ การ
ตอบสนองและการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ ความสามารถของการประนีประนอมใน
สถานการณ์ท่ีมีความขดัแย้ง เด็กท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะรู้สึกดีต่อตวัเองและผู้ อ่ืน ทนรับ
แรงกดดนัได้ดี ควบคมุอารมณ์โกรธได้ดี มีความร่าเริง เป็นท่ีช่ืนชอบของเพ่ือน (กรมสุขภาพจิต, 
2550; วีระวฒัน์ ปันนิตามยั, 2545) 

4.5 การวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
Ba-On (1992, อ้างในวีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2545)) นักจิตวิทยาชาวอิสราเอลได้

สร้างเคร่ืองมือวัด Bar-On Emotional Intelligence Inventory (Bar-On EQ-I) ประกอบไปด้วย5 
หมวด 15 ด้านย่อย จ านวน 133 ข้อโดยมีระดบัตัง้แต ่1-5 ระดบั 1 คือ ไม่ใช่ตนเอง จนไปถึงระดบั 
5 คือเป็นความจริงเก่ียวกบัตน โดยก าหนดเวลาในการตอบประมาณ 30-40 นาที แบบสอบถามมี
การปรับให้เหมาะกับลกัษณะของผู้ตอบ เช่น ฉบบัสอบท่ีอายุ 16 ปีขึน้ไป ฉบบัของเด็ก ฉบบัของ
วยัรุ่น หรือแบบ 360 องศา การสร้างแบบวดัความฉลาดทางปัญญาให้มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 100 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานคา่ท่ี 15 ผู้ตอบแบบสอบถาม EQ-I เกิน 100 คะแนน ถือว่ามีความสามารถใน
การปรับตวัและตอ่สู้กบัชีวิตได้ดี  

แบบวัด Multifactor Emotional Intelligence Scale (MESI) ของเมเยอร์และซาโล
เวย์ (1998) เป็นแบบทดสอบใช้ประเมินตนเองใน 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้อารมณ์ ความเข้าใจ
อารมณ์และด้านการจัดการอารมณ์ ต่อมาในปี 1999 เมเยอร์ ซาโลเวย์และคารูโซ (Mayer, 
Salovey and Caruso, 1999) ได้พัฒนาเคร่ืองมือวัดความฉลาดทางอารมณ์ The Multifactor 
Emotional Intelligence Scale (MEIS) ใช้ส าหรับประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ ท่ีมีอายุ 
17 ปีขึน้ไป จ านวน 141 ข้อ แบง่บททดสอบออกเป็น 4 ด้าน ด้านการรับรู้อารมณ์ (Perception of 
emotion) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบอุารมณ์จากภาพหรือสถานการณ์ท่ีเห็นว่าบคุคลนัน้มีอารมณ์
เป็นอย่างไร ด้านการใช้อารมณ์ (Emotion facilitation) วัดความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี
ส่งผลตอ่กระบวนการคิด ด้านความเข้าใจในอารมณ์ (Managing emotion) วดัความสามารถของ
บคุคลในการรับรู้ท่ีมาของอารมณ์ และด้านการจดัการอารมณ์ (Understanding emotion) วดัด้าน
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การควบคุมอารมณ์ของตนเองและของบุคคลอ่ืน ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามชนิด
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าทัง้ฉบบัเทา่กบั .96 และรายด้านมีคา่ระหวา่ง .80-.96 

กรมสขุภาพจิต ได้สร้างแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับผู้ ใหญ่อายุ 18-
60 ปี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ
ต้องการของตนเอง การเห็นใจผู้ อ่ืนและความรับผิดชอบในส่วนรวม ด้านเก่ง หมายถึง การรู้จัก
ตนเอง การมีแรงจงูใจ ความสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาและการแสดงออก การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี 
ด้านสุข หมายถึง การมีความสุขในการด าเนินชีวิต โดยข้อค าถามมีจ านวน 52 ข้อ เป็นค าถาม
ประมาณคา่ 4 ระดบั คือ ไมจ่ริง จริงบางครัง้ คอ่นข้างจริง และจริงมาก 

งานวิจัยของทิพย์วัลย์ สีจันทร์ (2547) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผู้ปกครองท่ีมีผลต่อการดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยสร้างแบบวัดตามแนวคิด
ของ Goleman (1998) ร่วมกับแนวคิดของกรมสุขภาพจิต โดยแบ่งความฉลาดทางอารมณ์
ออกเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการตระหนกัรู้ตนเอง ด้านการก ากบัดแูลตนเอง ด้านความสามารถในการ
จูงใจ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ด้านทักษะทางสังคม ความสามารถในการตัดสินใจ ด้าน
ความรู้สึกเห็นคณุค่าในตนเอง โดยมีค าถามจ านวน 35 ข้อ ข้อความทางบวก จ านวน 26 ข้อและ
ข้อความทางลบจ านวน 9 ข้อ เป็นแบบมาตราประเมินคา่ 6 ระดบั คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั .9081  

ชตุิมา บญุตาทิพย์ (2556)ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กบั
ความสามารถในการปฏิบัติบทบาทด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ ป่วย  โรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัสกลนคร โดยศึกษาหวัหน้าหอผู้ ป่วยจ านวน 94 คน ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถามความฉลาด
ทางอารมณ์ของสายสุณีย์ ศุกรเตมีย์ (2543) ซึ่งพฒันาจากแนวคิดของโกแมน (Goleman) แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ด้านการตระหนักรู้ตนเอง ด้านการจัดระเบียบอารมณ์ตนเอง ด้านการสร้าง
แรงจงูใจในตนเอง ด้านการเข้าใจและรู้สึกร่วมกบัผู้ อ่ืน ด้านทกัษะทางสงัคม ใช้มาตราประเมินคา่ 
5 ระดบั จากมากท่ีสดุถึงน้อยท่ีสดุ มีคา่ความเท่ียงเทา่กบั .95  

ประชนั จนัทร์สขุ (2544) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างเชาว์อารมณ์กบัความสามารถ
ในการปฏิบตัิการพยาบาลจิตเวชของนักศึกษาพยาบาล โดยยึดตามแนวคิดของ Salovey et al.
และ Goleman แบง่องค์ประกอบออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการรับรู้อารมณ์ตนเอง ด้านการบริหาร
อารมณ์ ด้านการสร้างแรงจงูใจ ด้านการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน ด้านการคงไว้ซึ่งความสมัพนัธ์ ข้อ
ค าถามจ านวน 100 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .91  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้ใหม่ตามแนวคดิของ Goleman เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ด้านการตระหนกัรู้ใน
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ตนเอง  (Self-awareness) การควบคุมตนเอง  (Self-regulation) ด้าน การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation) ด้านการมีความรู้สึกร่วม (Empathy) และด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ใช้
มาตราประเมิน 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย  

4.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องความฉลาดทางอารมณ์กับพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเดี่ยว  

จากแนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ์เป็นเร่ืองของการรับรู้และเข้าใจ
ความรู้สึกของตนเองและผู้ อ่ืน การรักษาความสมัพนัธ์และการลดความขดัแย้ง จากการศึกษาท่ี
ผ่านความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวยงัมีน้อย ผู้วิจยัได้น า
งานวิจยัท่ีศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อการปฏิบตัิงานท่ีแสดงถึงการท าพฤติกรรมตาม
บทบาทในด้านบวก มีดงันี ้ 

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานพนักงานในงานของ 
Mishra (2016) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์จะสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพในการท างาน งานวิจยัของ 
Sanchez (2014)ได้ศกึษาความฉลาดทางอารมณ์และการปฏิบตัิงานการสอนของอาจารย์พบว่า
ความฉลาดทางอารมณ์สง่ผลตอ่ความส าเร็จด้านการสอน งานวิจยัของชตุมิา บญุตาทิพย์ (2556) 
ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัความสามารถในการปฏิบตับิทบาทด้าน
การบริหารของหัวหน้าหอผู้ ป่วย โรงพยาบาลชุมชน โดยศึกษาหัวหน้าหอผู้ ป่วยจ านวน 94 คน 
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัสงูกบัความสามารถในการปฏิบตัิ
บทบาทด้านการบริหาร ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อการแสดงออกและการอยู่ร่วมกันกับ
ผู้ อ่ืน  

การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่ จาก
การศกึษาของทิพย์วลัย์ สีจนัทร์ (2547) ได้ศกึษาศกึษาความฉลาดทางอารมณ์ท่ีส่งผลตอ่การดแูล
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้ ปกครอง  โดยศึกษาจากผู้ ปกครองจ านวน 286 คน 
พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ตอ่การดแูลเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์เป็นปัจจยัภายในของบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมในการดแูล
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เน่ืองด้วยความฉลาดทางอารมณ์เป็นการก าหนดความ
สมดุลของจิตใจ ล ักษณะดังกล่าวส่งผลถึงประสิทธิภาพของพฤติกรรม การศึกษาของ  

Egeli and Rinaldi (2016)ได้ศึกษาปัจจัยของผู้ ใหญ่ในการท านายลักษณะของการเลีย้งเด็ก 
พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูก และความฉลาดทาง
อารมณ์จะช่วยในการลดความขดัแย้งในการเลีย้งลกู ทัง้ยงัสามารถท านายได้ถึงคณุภาพของการ
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เลีย้งลกู ในงานวิจยัเชิงคณุภาพของพิมร าไพ สนุทรารชุน (2549) พบว่า ปัญหาหนึ่งของแม่เลีย้ง
เด่ียว คือการปรับอารมณ์ มีความหวั่นไหวทางอารมณ์ต่อสิ่งรอบข้างส่งผลต่อความเช่ือมั่นใน
ตนเองท่ีจะแสดงศักยภาพในบทบาทต่างๆ ในงานของพัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ (2556)ได้ศึกษา
กระบวนการปรับตวัและการอบรมเลีย้งดบูตุรของแม่วยัรุ่นท่ีต้องดแูลบตุรเพียงล าพงั พบว่า การรับ
บทบาทแมข่องวยัรุ่นท่ีต้องเลีย้งลกูเพียงล าพงั ต้องมีความอดทนตอ่ความยากล าบากในการเลีย้งดู
ลกู การอบรมเลีย้งดบูุตรของแม่วยัรุ่นจ าเป็นต้องมีความมัน่คงทางอารมณ์ พยายามท าจิตใจให้
เป็นปกติ รู้จกัการจดัการกับอารมณ์ของตนเอง ไม่น าเอาความเครียด หงุดหงิดจากสิ่งอ่ืนมาลงท่ี
ลูก งานวิจัยของฐิติกาญจน์ อินทาปัจ (2553) ศึกษาพ่อแม่เลีย้งเด่ียว พบว่าเหตุการณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงในครอบครัวน ามาซึ่งอารมณ์และความคิดด้านลบ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวจ าเป็นต้องรู้เท่า
ทนัอารมณ์และความคิดของตวัเองต่อเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ประเมินข้อดี ข้อด้อยของตนเอง 
การเรียนรู้อารมณ์และข้อดีข้อด้อยของตนเองนัน้จะส่งต่อการพฒันาและปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองในพ่อแม่เลีย้งเด่ียว จากการทบทวนงานวิจยัท่ีผ่านมาสรุปได้ว่า ความฉลาดทางอารมณ์มี
อิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานในบทบาทหน้าท่ีต่างๆซึ่งส่งผลให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ ท าให้ผู้ วิจยัได้
เห็นความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์ท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการท าตามบทบาทหน้าท่ี
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เพราะปัญหาหนึ่งของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวคือการจดัการกับอารมณ์ การแสดง
อารมณ์ไม่เหมาะสมใส่ลกู นอกจากจะส่งผลต่อความสมัพนัธ์ยงัส่งผลตอ่พฒันาการของเด็กด้วย 
กนกรัตน์ สิทธิบุศย์ (2557) ผู้ วิจยัจึงได้เลือกตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์มาศึกษาในงานวิจยั
ครัง้นีแ้ละตัง้สมมติฐานว่าความฉลาดทางอารมณ์สามารถท านายพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

 
5. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 

5.1 ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
การอยู่ร่วมกันในสงัคมมนุษย์จ าเป็นต้องมีการปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน มีการเกือ้กูลกัน 

มีการพึ่งพาอาศยักัน น ามาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ่งท่ีได้รับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสิ่งของหรือ
ด้านจิตใจ รูปแบบความสมัพนัธ์ในลกัษณะนีเ้รียกได้ว่าเป็นการสนบัสนุนทางสงัคม พิมพวลัย์ ปรีดาสวสัดิ์ 
(2528) กล่าวว่าสงัคมเป็นสิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ทางสงัคมมี
การเปล่ียนแปลงไปด้วย จากการวิเคราะห์เครือข่ายทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบคุคล เกิดจาก
การการติดต่อส่ือสารและมีการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน การแลกเปล่ียนดังกล่าวเป็นการ
แลกเปล่ียนท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์ของคนตัง้แต ่2 คนขึน้ไปท่ีมีความเก่ียวข้องกนัหรือรู้จกัคุ้นเคยกนั
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เป็นอย่างดี สิ่งท่ีแลกเปล่ียน ได้แก่ ข้อมูลข่าวสาร การบริการ ค าแนะน า โดยบุคคลทัง้สองมี 
บทบาทเป็นทัง้ผู้ให้และผู้ รับ  

Kaplan, Cassel and Gore (1977 อ้างใน  สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ (2535)) ได้ให้
ความหมายการสนบัสนนุทางสงัคมว่าสามารถแบง่ได้เป็น 2 ความหมาย คือ ความพึงพอใจท่ีใน
สภาพแวดล้อมทางสงัคมของตน โดยผ่านการมีความสมัพนัธ์กับชุมชนในสงัคม เช่น การยกย่อง
การให้ความช่วยเหลือ การได้รับความเห็นอกเห็นใจ และอีกความหมายคือ บุคคลได้รับการ
สนบัสนนุจากกลุ่มท่ีมีความส าคญักบัตน Cobb (1976) กลา่วว่า การสนบัสนนุทางสงัคม สง่ผลให้
บคุคลได้รับข้อมูลท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ยงัมีคนรัก มีคนคอยดแูลเอาใจใส่ มีคนยกย่องและเห็นคณุค่า 
ท าให้รู้สึกถึงความผูกพันธ์ เอือ้อาทรกันของคนในสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การมี
ความรู้สึกเป็นส่วนรวมในสงัคมเดียวกัน การได้รับสิ่งของ หรือการได้รับค าแนะน า จะช่วยในการ
ประเมินตนเองเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึน้ การให้ความคิดเห็น ให้ข้อมูลข่าวสารการ
สนบัสนนุทางสงัคมมีผลตอ่ภาวะจิตใจอารมณ์ เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพบคุคล 
เน่ืองจากอารมณ์เชิงบวกส่งผลทางบวกตอ่สขุภาพ โดยการสนบัสนนุทางสงัคมยงัสามารถปอ้งกนั
บุคคลจากปัญหาสุขภาพทางกายท่ีเกิดจากความเครียด ท าให้บุคคลสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ดีขึน้ท าให้ระดบัความเครียดลดลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการทางจิต
และพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งนักวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพได้น าแนวคิดแรง
สนับสนุนทางสังคมมาใช้ในการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพทางกายและทางจิต มีขอบเขต
ครอบคลุมทัง้การให้และการรับจากบุคคลในครอบครัว อาทิ บิดามารดา ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง 
เพ่ือนบ้าน เพ่ือนท่ีท างาน ครูอาจารย์ คนในชมุชน บคุลากรวิชาชีพตา่งๆท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและ
เอกชนเป็นต้น (พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์, 2530; วันทนีย์ วาสิกะสิน สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์และกิ
ตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์, 2550) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การสนบันสุนทางสงัคม หมายถึง  การสนบัสนุนด้านต่างๆ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคม รวมถึงการได้รับสิ่งของตลอดจน
ข้อมลูข่าวสาร ค าแนะน าในด้านการด าเนินชีวิต และด้านการเลีย้งลกูจากท่ีบคุคลมีความสมัพนัธ์
กนั  

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสนับสนุนทางสังคม 
การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นความสมัพนัธ์ทางสงัคมภายใต้กรอบของสงัคมท่ีอาศยั

อยู่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนบ้าน ความสมัพนัธ์ทางสงัคม
ระหวา่งกนัและกนัของบคุคลภายในเครือขา่ยนีจ้ะมีพบเจอเย่ียมเยียนกนั การให้ค าปรึกษาหา การ
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ชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั แบบแผนความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีบคุคลหรือกลุม่บคุคลตดิต่อกนั ส าหรับ
องค์ประกอบท่ีส าคญัของเครือขา่ยทางสงัคม ซึง่ทฤษฎีท่ีใช้ในการอธิบายการสนบัสนนุทางสงัคมมี 
2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสงัคม ทฤษฎีการรับรู้ทางสงัคมและทฤษฎีความสมัพนัธ์
และการส่ือสารระหวา่งบคุคล โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

5.2.1 ทฤษฎีการแลกเปล่ียนทางสังคม 
ทฤษฎีท่ีใช้ส าหรับการอธิบายหลกัการในความสมัพนัธ์และการแลกเปล่ียนความ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การสนบัสนุนทางสงัคมเป็นการแลกเปล่ียนทรัพยากรซึ่งกันและกัน การ
แลกเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล ในด้านมิติทางเศรฐกิจ เช่น เงินตรา อาหาร บริการ เป็น
ต้น นอกจากนีก้ารแลกเปล่ียนของบุคคลมีในอีกมิติอ่ืน เช่น สถานภาพความดึงดดูใจ ความรัก 
ความเอือ้อาทร เป็นต้น ซึ่งสิ่งตา่งๆเหล่านีเ้ป็นรูปแบบของความสมัพนัธ์ท่ีไม่สามารถระบไุด้ในเชิง
ปริมาณ การแลกเปล่ียนในสิ่งต่างๆจะมีความแตกตา่งกันตามสาระส าคญัของสิ่งนัน้ ซึ่งนกัสงัคม
วิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า บุคคลจะสามารถบรรลุความต้องการทัว่ไปและความต้องการ
จ าเป็น โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างตนเองกับบุคคลอ่ืน ซึ่งมีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัคือ
บุคคลจะแลกเปล่ียนการเพ่ือให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557; วันทนีย์ วาสิกะสิน สุ
รางครั์ตน์ วศนิารมณ์และกิตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุย์, 2550) 

5.2.2 ทฤษฎีความสัมพันธ์และการส่ือสารระหว่างบุคคล 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและเร่ืองการติดต่อส่ือสารระหว่างบคุคล มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมและสามารถท าให้บุคคลท่ีมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต้องการ ใน
ขณะเดียวกันการติดต่อส่ือสารต้องอาศยัความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือให้สามารถถ่ายทอด
ข้อมลูข่าวสารตอ่ไปยงัเพ่ือนบ้านหรือบคุคลใกล้ชิดได้ ดงันัน้การส่ือสารระหว่างบคุคลก็นบัว่าเป็น
แรงสนบัสนนุทางสงัคมท่ีส าคญัประการหนึง่ ความสมัพนัธ์และการติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลยงั
ส่งผลต่อการสนับสนุนในด้านทางบวก ท าให้บุคคลตามทันสถานการณ์ เรียนรู้แบบแผนการ
แก้ปัญหา หรือรู้แหลง่ทรัพยากรทางสงัคมท่ีจะชว่ยเผชิญปัญหาได้อยา่งเหมาะสม 

5.3 องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 
จากการศึกษาเอกสารท่ีผ่านมาผู้ วิจยัได้ศกึษาองค์ประกอบการสนบัสนนุทางสงัคม

ของ Kahn (1979) Cobb (1979) Jacobson (1986) Weiss (1974) และ Schaefer, Coyne, and 
Lazarus (1981) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

Kahn (1979 อ้างในวันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ(2550) ได้แบ่งการสนับสนุนทาง
สงัคมออกเป็น 3 ด้าน คือ 
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1) ความผกูพนัธ์ทางอารมณ์และความคิด เป็นการแสดงออกซึ่งอารมณ์ทางบวก
ของบคุคลหนึ่งถึงบุคคลหนึ่ง โดยมีรูปแบบของการแสดงออกเป็นการยอมรับ การเคารพนบัถือซึ่ง
กนัและกนั การแสดงความรักและหว่งใยตอ่กนั 

2) การยอมรับพฤติกรรมของกันและกนั เป็นการแสดงออกถึงการเห็นด้วย และ
ยอมรับในความคดิเห็นและการกระท าของบคุคลอ่ืนวา่ถกูต้องเหมาะสม 

3) การให้ความช่วยเหลือ เป็นการเสียสละในการให้สิ่งของ การช่วยเหลือ
ทางด้านวตัถ ุเงินทอง ข้อมลูกบับคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ด้วย  

Cobb (1979 อ้างในวันทนีย์ วาสิกะสินและคณะ(2550)ได้แบ่งการสนับสนุนทาง
สงัคมออกเป็นการสนบัสนนุใน 3 ด้าน คือ 

1) การสนบัสนุนด้านอารมณ์ เป็นการท าให้บุคคลเช่ือว่าเขาได้รับความรักและ
การดแูลเอาใจใส ่ซึง่มกัเกิดจากความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดและมีความผกูพนัลกึซึง้ตอ่กนั  

2) การสนบัสนนุด้านการยอมรับและการเห็นคณุคา่ เป็นการสนบัสนุนให้บุคคล
ทราบวา่ตนเองนัน้มีคณุคา่ และบคุคลอ่ืนได้ยอมรับและเห็นคณุคา่เชน่กนั 

3) การสนบัสนนุด้านการเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 
Jacobson (1986) ได้จ าแนกการสนบัสนนุออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1) การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ เป็นพฤตกิรรมท่ีท าให้บคุคลเกิดความสบายใจ 
เช่ือได้วา่ได้รับการยกยอ่งเคารพนบัถือและความรัก ร่วมทัง้การเอาใจใสใ่ห้ความมัน่ใจ  

2) การสนับสนุนทางด้านสติปัญญา เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน า ท่ีจะ
ช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆจนสามารถน าไปเป็นประโยชน์ในการปรับตนต่อการ
เปล่ียนแปลงในชีวิตได้  

3) การสนับสนุนด้านสิ่งของหมายถึงการช่วยเหลือด้วยสิ่งของและบริการท่ีจะ
ชว่ยแก้ปัญหาได้ 

Weiss (1974 อ้างใน ลดาวลัย์ น้อยเหลือ, (2551)) แบง่การสนบัสนนุทางสงัคมออก
ไว้ 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความใกล้ชิด ส่งผลตอ่อารมณ์โดยรวมบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด เช่น คู่
สามีภรรยา เพ่ือนหรือคนในครอบครัว เป็นต้น  

2) การมีส่วนร่วมในสังคม แสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมกันของคนท่ีมีสภาพ
คล้ายคลงึกนัมีความสมัพนัธ์กนั ในกลุม่นีม้กัพบในกลุม่เพ่ือน 
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3) พฤติกรรมการดแูลรับผิดชอบ เกิดขึน้เม่ือบุคคลมีความสัมพันธ์ในลักษณะ
ต้องรับผิดชอบบคุคลอ่ืน  

4) การได้รับการยอมรับ เกิดขึน้เม่ือบุคคลมีพฤติกรรมท่ีสามารถกระท าตาม
บทบาทของตนจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง  

5) การได้รับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการได้รับความช่วยเหลือท่ีเกิดจาก
ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดก่อให้เกิดการชว่ยเหลือในระยะยาว 

Schaefer, Coyne, and Lazarus (1981) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 
3 ด้าน คือ 

1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ หมายถึง การท่ีพ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับความรัก 
ความห่วงใย ความเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ได้รับก าลงัใจและช่วยเหลือในการปฏิบตัิตนของ
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการเผชิญปัญหา ได้แก่ การได้รับก าลงัใจจากบคุคลรอบข้าง มีบคุคลเอาใจใส่
และสอบถามถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การได้รับค าปรึกษาเม่ือพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีเร่ืองกงัวล
ใจ 

2) การสนบัสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง พ่อแม่เลีย้งได้รับค าแนะน า ได้ข้อ
มลลูข่าวสารซึ่งเป็นประโยชน์ท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา
ได้ ได้แก่ การได้รับค าแนะน าจากบคุคลอ่ืนในการด าเนินชีวิตในสงัคม การได้รับค าแนะน าและแนว
ทางการแก้ปัญหาของครอบครัว การได้รับข้อมูลจากชุมชน การได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน
ผา่นทางเอกสารในเร่ืองครอบครัวเลีย้งเด่ียว  

3) การสนับสนุนด้านสิ่ งของ (Tangible support) หมายถึง  การให้ความ 
ชว่ยเหลือด้านสิ่งของ เงินทอง การบริการและเวลา  

จากท่ีกล่าวมาผู้ วิจยัเลือกศกึษาตามแนวคิดของ Schaefer, et al. (1981) เน่ืองจาก
มีความครอบคลมุการสนบัสนนุทัง้ทางจิตใจ การสง่เสริมด้านข้อมลูขา่วสารและการชว่ยเหลือด้าน
สิ่งของซึ่งเป็นสิ่งจ าต่อพ่อแม่เลีย้งเดี่ยวในการท าตามบทบาท ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  
3 ด้าน คือ 

1) การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการยกย่อง 
การเคารพนบัถือ ความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวเดมิและบคุคลรอบข้าง ท่ีท าให้พอ่แม่เลีย้ง
เดี่ยวมีความมัน่ใจและสบายใจ  
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2) การสนับสนุนทางด้านสติปัญญา หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับข้อมูล
ขา่วสาร ค าแนะน าท่ีท าให้เกิดความเข้าใจสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ จนสามารถปรับตวัให้
เข้ากบับทบาทท่ีเปล่ียนแปลงได้  

3) การสนบัสนุนด้านสิ่งของ หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับความช่วยเหลือใน
ด้านสิ่งของและเงินทอง และบริการตา่งๆ ท่ีสามารถชว่ยเหลือและชว่ยแก้ปัญหาได้ 

5.4 การวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ชไมพร ใจแปง (2555)ได้ศกึษาการสนบัสนนุทางสงัคมกบัการแสดงบทบาทการเป็น

บิดา ใช้แบบวัดของปิยะนุช ดวงกลางใต้ (2551) โดยศึกษาองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การ
สนบัสนนุด้านอารมณ์ การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร และการสนบัสนนุวตัถสุิ่งของ การเงินหรือ
แรงงาน ขอค าถามเป็นแบบมาตราประเมินคา่ 6 ระดบัจาก จริงท่ีสดุ ถึง ไม่จริงเลย จ านวน 12 ข้อ 
คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .80 

จากงานวิจยัของ ชาลินี สริุยนเปลง่แสง (2547) ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างการ
สนบัสนนุทางสงัคมและลกัษณะการเป็นพ่อแม่ ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีบตุรปฐมวยั โดยผู้วิจยัได้
สร้างแบบสอบถามเร่ืองการสนับสนุนทางสังคมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวตามแนวคิดของบารีรา 
(Barera,1981) เป็นแบบสอบถามมาตราประเมินค่า 5 ระดบั ตลอดเวลา บ่อยๆ บางครัง้ นานๆ
ครัง้ ไม่เคยเลย ค าถามจ านวน 32 ข้อ แบ่งเป็นองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ค าปรึกษา
และค าแนะน า ด้านการได้รับความชว่ยเหลือ ด้านการแลกเปล่ียนทางสงัคมและด้านการสนบัสนนุ
ทางอารมณ์ คา่ความเท่ียงตรงทัง้ฉบบัเทา่กบั .07  

งานวิจัยของพฤติณี นนท์ตลุา (2550) ศึกษาการปรับตวัของครอบครัวท่ีมีสตรีเป็น
หัวหน้าครอบครัวภายหลังการหย่าร้าง โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยสร้างขึน้จากแนวคิดการ
สนบัสนนุทางสงัคมของเชฟเฟอร์และคณะ (Schaefer, et al, 1981) ประกอบด้วย 3 ด้านคือ การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนด้านสิ่งของ  จ านวน 
12 ข้อ ลกัษณะข้อค าถามมีทัง้ทางบวกและทางลบ เป็นมาตราประเมินคา่ (Rating scale) 4 ระดบั
คือ มากท่ีสดุ มาก น้อย ไมเ่ลย คา่ความเท่ียงของเคร่ืองมือเทา่กบั .907  

ในงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้ใหม่ตามแนวคิดของ Schaefer et al. (1981) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านคือ การสนบัสนนุด้านอารมณ์ การสนบัสนนุด้านข้อมูลข่าวสาร
และการสนบัสนุนด้านสิ่งของ ลกัษณะข้อค าถามมีทัง้ทางบวกและทางลบ เป็นมาตราประเมินค่า 
(Rating scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย  
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5.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้องการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเดี่ยว 

การสนบัสนนุทางสงัคมเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างพ่อแม่เลีย้งเดี่ยวกบับคุคลรอบข้าง 
ท่ีน าพามาซึ่งการชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัทัง้ทางด้านจิตใจและสิ่งของ โดยการศกึษาจากกงานวิจยั
ท่ีผ่านมาแสดงถึงความสมัพนัธ์ของการสนบัสนนุทางสงัคมกบัพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
ดงันี ้

จากการศึกษาการอบรมเลีย้งดูบุตรของแม่วัยรุ่นท่ีต้องดูแลบุตรเพียงล าพังของ
พัชชา เจิงกลิ่นจันทร์ (2556) พบว่า ปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมจากแหล่งการสนบัสนุนทางสงัคมมี
ผลตอ่การเลีย้งลกู โดยการสนบัสนนุทางสงัคม 3 ด้านหลกัได้แก่ การขอรับค าปรึกษาด้านการเลีย้ง
บตุร การขอรับความชว่ยเหลือด้านวตัถสุิ่งของ และด้านการสนบัสนนุด้านการเลีย้งดบูตุร งานวิจยั
แนวทางการเสริมสร้างศกัยภาพของแม่คนเดียวท่ีเลีย้งลูกของพิมร าไพ สุนทรารชุน (2549) แม่
เลีย้งเด่ียวได้รับความช่วยเหลือด้านวตัถุสิ่งของ การได้รับก าลงัใจหรือการได้รับค าแนะน าช่วยให้
เกิดพลงัและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จากการศกึษาของชาลินี สริุยนเปลง่แสง (2547) ได้ศกึษา
การสนบัสนนุทางสงัคมและลกัษณะการเป็นพอ่แม่ ของพอ่แม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีบตุรปฐมวยั พบวา่การ
สนบัสนนุทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับลกัษณะการเป็นพ่อแม่ การได้รับค าปรึกษาหรือมี
คนคอยให้ค าปรึกษาสามารถคลายทกุข์จากหนกัเป็นเบา การได้แลกเปล่ียนประสบการณ์จากคนท่ี
มีประสบการณ์เดียวกนัจะสง่ผลให้มีก าลงัใจในการเลีย้งดบูตุร งานวิจยัของชไมพร ใจแปง (2555) 
ศึกษาเร่ืองปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงบทบาทการเป็นบิดาของบิดาท่ีมีบุตร
อายุ 2-5 ปีในจงัหวดันครศรีธรรมราช ศึกษาปัจจยัทางสงัคมท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาทของการ
เป็นบิดาและศึกษาปัจจัยท่ีสามารถท านายการแสดงบทบาทการเป็นบิดา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
งานวิจยัเป็นบิดาท่ีมีบตุรอาย ุ2-5 ปี จ านวน 300 คน ผลจากการวิจยัสรุปได้ว่า การสนบัสนนุทาง
สงัคมจากคนรอบข้างมีความส าคญัต่อการแสดงบทบาทการเป็นบิดา การสนับสนุนทางสังคม
สามารถท านายการแสดงบทบาทการเป็นบิดาได้  กรรณิการ์ กนัธะรักษา จนัทรรัตน์ เจริญสนัติ
และพิมพ์ศิริ  พรหมใจษา (2557) ศกึษาวิจยักึ่งทดลองเร่ืองผลของการส่งเสริมการสนบัสนุนทาง
สงัคมต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีมีครรภ์ ผลการวิจยัพบว่าภายหลงัได้รับการส่งเสริมการ
สนบัสนนุทางสงัคม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉล่ียบทบาทการเป็นมารดาสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมี 
การสนับสนุนทางสังคมสามารถช่วยให้วัยรุ่นท่ีตัง้ครรภ์เข้าสู่บทบาทการเป็นมารดาได้อย่าง
เหมาะสม ทองภาพ นาร่อง (2556) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา 
ต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวและความส าเร็จในการด ารงบทบาทมารดาของมารดา
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วยัรุ่นหลงัคลอด วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดา ต่อการรับรู้
การสนบัสนนุของครอบครัวท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จในการด ารงบทบาทมารดา ของวยัรุ่นหลังคลอด 
กลุ่มตวัอย่างเป็นมารดาวยัรุ่นหลงัคลอดจ านวน 60 คน ผลการศกึษาพบว่า โปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทมารดาจะช่วยให้มารดาวัยรุ่นรับรู้การสนับสนุนของครอบครัวเพิ่มขึน้ และประสบ
ความส าเร็จในการด ารงบทบาทของมารดา 

จากการศึกษางานท่ีผ่านมาพบว่า การสนบัสนุนทางสังคมส่งผลต่อการท าบทบาท
ของพ่อและแม่ในการเลีย้งลูก โดยเฉพาะ พ่อแม่เลีย้งเด่ียว การได้รับการสนบัสนุนด้านอารมณ์ 
จิตใจและการสนบัสนนุในสิ่งอ่ืน จะช่วยให้พ่อแมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการปรับตวัตอ่การท าบทบาทได้อยา่ง
เหมาะสม ผู้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานว่าการสนับสนุนทางสังคมมีสามารถท านายพฤติกรรมตาม
บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

 
6. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการมีแบบอย่างในการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เดี่ยว  

6.1 ความหมายของการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
เลีย้งเดี่ยว 

Bandura กล่าวว่าว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากประสบการณ์โดยตรงแต่
เพียงอยา่งเดียว แตค่นเราเรียนรู้ข้อมลูปริมาณท่ีมากจากการดแูละการฟังจากผู้ อ่ืน เป็นการเรียนรู้
โดยการสงัเกตหรือการเลียนแบบ การเลียนแบบจากตวัอยา่งเร่ิมตัง้แตย่งัเป็นเด็ก โดยการเห็นเด็ก
ท่ีโตกว่าท าอะไรแล้วมีความสขุ สนกุสนานก็อยากแสดงพฤตกิรรมเช่นนัน้บ้าง (สิทธิโชค วรานสุนัติกลู
, 2531) การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสงัคม จะเห็นได้ว่าคนเราจะเลียนแบบกนัในด้าน
การแตง่กาย การแสดงกิริยาท่าง และอ่ืนๆ โดยแสดงออกให้เหมือนกบัตวัแบบ (ลกัขณา สริวฒัน์, 
2530) สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553) กล่าวว่า การใช้ตัวแบบเป็นกระบวนการในการสร้าง
พฤติกรรมใหม่โดย การสงัเกต การฟัง หรือการอ่าน โดยจะเลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบ และ
น ามาประมวลผลในการแสดงพฤติกรรมของตนเองต่อไป ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2536)ได้ให้
ความหมายของตวัแบบว่า เป็นแบบอย่างท่ีถือเป็นบรรทดัฐานในการเป็นตวัแบบหรือตวัอย่าง ท่ี
น ามาเพ่ือเป็นแนวทางในการเปรียบเทียบและเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ลอกเลียนแบบ ตัวแบบ
แบง่เป็น 2 ประเภทด้วยกนั คือ ตวัแบบท่ีเป็นบคุคลจริงๆ คือ ตวัแบบท่ีบคุคลได้มีโอกาสสงัเกตและ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรง และตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแบบท่ีเสนอผ่านส่ือต่างๆ เช่น วิทยุ 
โทรทศัน์ การ์ตนู นวนิยาย เป็นต้น  
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จากท่ีกล่าวว่ามาสรุปได้ว่าการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียว หมายถึง ความสามารถของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการสงัเกต เรียนรู้ กบัพฤติกรรมการ
ท าบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูบทบาทด้านการเป็นตวั
แบบทางสงัคม บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว และบทบาทด้านการ
สนัทนาการจากตวัแบบท่ีมีความใกล้ชิด เช่น เพ่ือน ครอบครัวหรือจากบุคคลท่ีเป็นพ่อแม่เลีย้ง
เดี่ยวเหมือนกนั และจากตวัแบบท่ีผา่นส่ือตา่งๆ เชน่ หนงัสือ รายการโทรทศัน์ การสมัมนา เว็บไซต์
ตา่งๆ และน ามาปรับใช้กบัตนเอง  

6.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาท
ของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 

Bandura เช่ือว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเราจะเกิดจากการสังเกตและการ
เลียนแบบ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการสังเกตพฤติกรรมของตวัแบบ การ
ตอบสนองและกิริยาต่างๆ ความน่าเช่ือถือ การมีช่ือเสียง ผลของการกระท า ค าบอกเล่า 
สภาพแวดล้อมของตวัแบบ เป็นต้น จากการสงัเกตพฤติกรรมจะท าให้เกิดการเลียนแบบให้เกิดเป็น
พฤติกรรมใหม ่พฤติกรรมล้วนเกิดจากการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งตา่งๆ เช่น ความสมัพนัธ์
ระหว่างเหตุการณ์กับผลท่ีเกิดขึน้ ความรู้ท่ีมนุษย์เรียนรู้นีจ้ะกลายเป็นความเช่ือท่ีส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของมนษุย์ (สจุรรยา พลอยเพชร, 2545) 

การเรียนรู้ความสมัพนัธ์ดงักล่าว เกิดได้จากการเรียนผ่านประสบการณ์ตนเองและ
การเรียนรู้จากการสังเกต การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง วิธีนีมี้ข้อจ ากัดเพราะนอกจากจะ
สญูเสียเวลาแล้ว ผลของการกระท าบางอย่างอาจเกิดอันตรายได้ ส่วนการเรียนรู้ผ่านการสงัเกต 
เป็นการเรียนรู้ของเด็กเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกิดจากการเลียนแบบ เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ตวัแบบเพียงคนเดียวสามารถถ่ายทอดได้ทัง้ความคิดและการแสดงออก ส่งผลให้เกิด
พฤตกิรรมใหมท่ี่ไมต้่องลองผิดลองถกู และมีบทบาทส าคญัมากในการเรียนรู้ของมนษุย์ 

Bandura ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ผ่านการสงัเกตตวัแบบ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ 
ดงันี ้ 

1) กระบวนการตัง้ใจ (Attention process) บุคคลต้องเกิดความตัง้ใจในการ
เรียนรู้ผ่านตวัแบบ และการรับรู้พฤติกรรมของตวัแบบในการแสดงออก กระบวนการตัง้ใจจะเป็น
ตัวก าหนดว่าบุคคลสังเกตอะไรได้จากตัวแบบ องค์ประกอบท่ีมีผลต่อกระบวนการตัง้ใจแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ  
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1.1) ด้านตัวแบบ การท่ีบุคคลมีความตัง้ใจสังเกตนัน้ ตัวแบบจะต้องมี
ลักษณะเด่นชัด เป็นตัวแบบท่ีท าให้ผู้ สังเกตเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมการแสดงออกท่ีไม่
ซบัซ้อนและพฤตกิรรมการแสดงออกท่ีมีคณุคา่ตอ่การใช้ประโยชน์  

1.2) ด้านของผู้สงัเกต ความสามารถในการรับรู้ การได้ยิน การมองเห็น การ
รับรู้รส การรับรู้กลิ่น การสมัผสั ความสามารถทางสติปัญญา การต่ืนตวั และประสบการณ์ความ
พอใจได้เรียนรู้มาก่อนแล้ว 

2) กระบวนการเก็บจ า (Retention process) การจดจ าลักษณะของตัวแบบ 
บคุคลจะต้องแปลงข้อมูลจากตวัแบบเป็นรูปแบบของสญัลกัษณ์และจดัโครงสร้างเพ่ือการเก็บจ า 
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่กระบวนการเก็บจ า คือ การเก็บเป็นสญัลกัษณ์เพ่ือง่ายแก่การจดจ า การจดัระบบ
โครงสร้างทางปัญญา การเห็นภาพลักษณะของตัวแบบท่ีสังเกตในความคิด และซักซ้อมการ
กระท าของตนเอง นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัความสามารถทางสติปัญญาและโครงสร้างทางปัญญา
ของผู้สงัเกตด้วย 

3) กระบวนการกระท า (Production process) หลงักจากระบวนการเก็บจ าตวั
แบบเป็นสญัลกัษณ์แล้ว บคุคลได้น าสิ่งท่ีแปลงเป็นสญัลกัษณ์จากการเก็บจ าไว้แสดงออกมาเป็น
การกระท า ซึ่งจะกระท าได้ดีหรือไม่ดีขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีจ าได้จากการสงัเกต การกระท าและการได้รับ
ข้อมลูย้อนกลบัจากการกระท าของตนเอง และการเปรียบเทียบการกระท ากบัภาพท่ีจ าได้  

4) กระบวนการจงูใจ (Motivational Process) การท่ีบคุคลเกิดการเรียนรู้แล้ว จะ
แสดงพฤติกรรมหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กับกระบวนการจงูใจ ซึ่งกระบวนการจงูใจประกอบด้วย สิ่งล่อใจ
จากภายใน สิ่งนัน้จะต้องกระตุ้นการรับรู้ เป็นท่ียอมรับของสงัคม หรือสิ่งล่อใจท่ีเห็นผู้ อ่ืนได้รับเม่ือ
แสดงพฤตกิรรม ตลอดจนการลอ่ใจจากวตัถสุิ่งของ  

Fisher and Gochros (1975 อ้างใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553)) ได้สรุปหน้าท่ี
ของตวัแบบออกเป็น 3 ลกัษณะด้วยกนั คือ  

1) หน้าท่ีในการสร้างพฤติกรรมใหม่ กรณีนีผู้้สังเกตตวัแบบยังไม่เคยได้เรียนรู้
พฤติกรรมดงักล่าวมาก่อนในอดีต เชน่ พฤตกิรรมการพดูหรือพฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะในการ
ชว่ยตนเองของเดก็ เป็นต้น  

2) หน้าท่ีเป็นเสริมพฤติกรรมเดิมให้ดีขึน้ กรณีท่ีผู้ สังเกตตัวแบบเคยเรียนรู้
พฤติกรรมดงักล่าวมาบ้างแล้วในอดีต ตวัแบบจะท าหน้าท่ีเป็นแรงจงูใจให้ผู้ ท่ีเคยเรียนรู้พฤติกรรม
ดงักล่าวพยายามพฒันาให้ดียิ่งขึน้ เช่น การดนูกัเทนนิสมือ 1 ของโลกแข่งขนั อาจเป็นแรงจงูใจท า
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ให้อยากท าได้ดีเหมือนกับนกัเทนนิสมือ 1 ของโลกบ้าง จึงจดจ าวิธีการตีของนกัเทนนิสคนนีแ้ล้ว
น ามาพฒันาทกัษะการตีเทนนิสของตนให้ดียิ่งขึน้  

3) หน้าท่ีในการยับยัง้การเกิดพฤติกรรม ในกรณีท่ีผู้สังเกตมีพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์หรือยงัไม่เคยมีพฤติกรรมท่ีไมพ่ึงประสงค์มาก่อน ตวัแบบนัน้ก็จะชว่ยท าให้พฤตกิรรมท่ีไม่
พึงประสงค์นัน้ลดลง หรือไม่เกิดขึน้ เช่น การเห็นคนข้ามถนนตรงบริเวณท่ีไม่ใช้ทางม้าลาย หรือ
สะพานลอยแล้วถูกรถชนตายก็จะท าให้เกิดการยบัยัง้ไม่ให้บุคคลท่ีสงัเกตพฤติกรรมดงักล่าวท า
ตาม เป็นต้น  

6.3 การวัดการมีแบบอย่างในการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว 
เน่ือจากผู้วิจยัยงัไม่พบแบบวดัการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของ

พ่อแม่เลีย้งเด่ียว ผู้ วิจัยจึงได้น าลักษณะของแบบวัดของการมีแบบอย่างในต่อพฤติกรรมการ
ท างาน ดงันี ้

วิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี งามตา วนินทานนท์และวิริณธ์ิ ธรรมนารถสกลุ (2547) ได้สร้าง
แบบวดัการมีแบบอย่างในการท างาน เป็นแบบประเมินคา่ 6 ระดบั จาก จริงท่ีสดุ ถึง ไม่จริงท่ีสุด 
จ านวน 15 ข้อ พิสัยของคะแนนอยู่ระหว่าง 15-90 คะแนน ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมสูงกว่า แสดงว่ามี
แบบอย่างในการท างานที่มากกว่าผู้ ที่ไ ด้คะแนนต ่า ค่าส ัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อยู่
ระหว่าง.32 - .75 คา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .89 

ชัญญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2552)ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของ
เจ้าหน้าท่ีเทศกิจสงักดักรุงเทพมหานครภายใต้ระบบการบริหารจดัการแนวใหม่ตามหลกัธรรมาภิ
บาล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเป็นกลุ่มข้าราชการและพนกังานประจ าทัง้สิน้จ านวน 800 คน 
แบบวดัผู้วิจยัได้น าแบบวดัการมีแบบอยา่งในการท างานของวิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลีและคณะ(2547) 
ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของงานเทศกิจโดยการวดัแบง่เป็น 2 ด้านคือ ด้านมีแบบอย่างจากหวัหน้า
งานและการมีแบบอย่างจากเพ่ือนร่วมงานประกอบไปด้วยค าถาม 13 ข้อเป็นแบบมาตราประมาณ
คา่ 6 ระดบั จากจริงท่ีสดุถึงไมจ่ริงเลย คา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั. 946  

แบบวดัการมีแบบอย่างการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง เด่ียว ผู้วิจยัได้
สร้างขึน้ตามแนวคิด Bandura โดยการมีแบบอย่างการท าบทบาทครอบครัวผ่านครอบครัวตนเอง 
ครอบครัวท่ีมีลกัษณะการเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียว และตวัแบบการท าบทบาทของพ่อแม่ผ่านส่ือ
ต่างๆ เช่น ผ่านส่ือโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือ ลักษณะข้อค าถามมีทัง้ทางบวก เป็นมาตรา
ประเมินคา่ (Rating scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย 
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6.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้องการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเดี่ยว 

การแสดงพฤติกรรม ตามแนวคิดของ  Bandura เช่ือว่าเกิดจากการเลียนแบบจาก
แบบอยา่งซึง่ส่งผลให้เกิดพฤตกิรรมใหม่ การศกึษาความสมัพนัธ์ของการมีแบบอยา่งกบัพฤติกรรม
ตามบทบาทของพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียวยงัมีน้อย ผู้วิจยัจงึได้น าความสมัพนัธ์ของการมีแบบอยา่งในด้าน
การท างานท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมดงันี ้ 

การศกึษาการเรียนรู้ผา่นตวัแบบในท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรมการท างาน จากงานวิจยัของ
ชญัญา ลีศ้ตัรูพ่าย (2552) พบว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีเทศกิจมีแบบอย่างในการท างานมีอิทธิพลเชิง
บวกตอ่การท างาน จากงานวิจยัของนนัทนา นุ่มงาม (2544) เร่ืองผลของการน าเสนอตวัแบบต่อ
การปฏิบตัิงานของพยาบาลพบว่า พยาบาลได้สงัเกตจากตวัแบบท าพยาบาลให้มีความรู้เพิ่มขึน้
และสามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการปฏิบตังิานในทางท่ีถกูต้อง 

การมีแบบอย่างท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่ จากการศึกษาใช้
ตวัอยา่งท่ีมีตอ่การดแูลตนเองในสตรีมีครรภ์ก่อนคลอดของ นิติยา ชงดัเวช (2541) พบว่าหลงัจาก
ได้รับโปรแกรมกรณีตัวอย่าง การมีตัวอย่างในการดูสุขภาพสามารถส่งเสริมให้สตรีมีครรภ์มี
พฤติกรรมการดแูลตนเองท่ีเพิ่มขึน้ จากการของเปมิกา บตุรจนัทร์ (2559) ศกึษาผลของโปรแกรม
การส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ตอ่พฤติกรรมการส่งเสริมการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ พบว่าการได้
เห็นตวัแบบหรือประสบการณ์ของผู้ อ่ืนในการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ ผ่านกิจกรรมการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ท าให้กลุ่มตวัอย่างเกิดความมั่นในในการแสดงพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
งานวิจัยของโสพิน สุวรกุล (2535) ศึกษาบทบาทของบิดาในการเลีย้งดูบุตรวัยขวบปีแรก โดย
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เลีย้งดบูิดาในวยัเด็กกบับทบาทของบดิาในการเลีย้งดบูตุรในวยัขวบ
ปีแรก จากการศึกษาพบว่าผู้ เลีย้งดบูิดาในวยัเด็กมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับบทบาทของบิดาใน
การเลีย้งดลูกู 

จาการศึกษางานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าการเลียนแบบพฤติกรรมจากแบบอย่างท่ีดีจะ
สง่ผลตอ่การท าพฤตกิรรมท่ีดี ผู้วิจยัได้เห็นความส าคญัจงึได้เลือกเข้ามาท าการศกึษาในครัง้นี ้โดย
ได้ตัง้สมมตฐิานวา่การมีแบบอยา่งสามารถท านายพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

 
7. กรอบแนวคิดของงานวิจัย  

กรอบแนวคิดในงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของ  
Bandura มาประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ซึ่งจากแนวคิดของ  
Bandura มีความเช่ือว่าพฤติกรรมของมนษุย์มีปฏิสมัพนัธ์กับปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วน
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บุคคล (Personal Factor หรือ P) กับปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environment Factor หรือ E) ซึ่งตัว
แปรทัง้ 3 ตวันีมี้ลกัษณะอิทธิพลเชิงเหตผุลซึง่กนัและกนั สามารถเขียนเป็นภาพประกอบได้ ดงันี ้

 
 

 ภาพประกอบ 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่ปัจจยั 3 ตวั ในลกัษะท่ีก าหนดซึง่กนัและกนัของ
ปัจจยัทางพฤตกิรรม (B) สภาพแวดล้อม (E) และปัจจยัส่วนบคุคล (P) 

 
จากการทบทวนเอกสารงาน วิจยั พบว่าตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการท าตาม

บทบาท ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ด้านปัจจยัทางจิต ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่า
ฟันอปุสรรค การมีจิตใจท่ีเข็มแข็งพร้อมในการเผชิญกบัปัญหาและความไม่แน่นอนของชีวิต และ
ความฉลาดทางอารมณ์ การมีอารมณ์ท่ีมัน่คงและการควบคมุอารมณ์ของพ่อแม่ส่งผลตอ่บทบาท
การเลีย้งดลููก การมีความฉลาดทางอารมณ์จะช่วยในแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างเหมาะสม 
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การสนบัสนุน
ทางสงัคม เป็นการได้รับการสนบัสนนุด้านตา่งๆบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์กนั มีการตอบสนองความ
ต้องการทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สิ่งของตลอดจนการได้รับค าแนะน าด้านการด าเนิน
ชีวิต ตวัแปรด้านการมีตวัอย่าง การมีตวัอยา่งในการท าพฤตกิรรมการเลีย้งลกูจะชว่ยให้พ่อแมเ่ลีย้ง
เดี่ยวเกิดการเลียนแบบพฤตกิรรมท่ีดีด้านการเลีย้งลกู จากตวัแปรดงักล่าวสามารถเขียนเป็นกรอบ
แนวคดิในการวิจยัดงันี ้

 
 
 
 
 

P 

B E 
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 ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สมมตฐิานในงานวิจยั 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

8. สมมตฐิานในงานวิจัย 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การ

สนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอย่างในการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว สามารถ
ร่วมกนัท านายพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียวได้  

ปัจจยัทางจิต 
-  ความสามารถในการ เผชิญ
ปัญหาฝ่าฟันอปุสรรค 
- ความฉลาดทางอารมณ์ 
 

ปัจจยัทางสงัคม 
- การสนบัสนนุทางสงัคม 
- การมีแบบอย่างกบัพฤติกรรมตาม
บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

พฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
- บทบาทในการอบรมเลีย้งด ู
- บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม 
- บทบาทด้านการแก้ปัญหา 
- บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว 
- บทบาทด้านการสนัทนาการ 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัความสมัพนัธ์เพ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตและสงัคมท่ีสมัพนัธ์กับ

การท าพฤตกิรรมตามบทบาทของการเป็นพ่อ แมเ่ลีย้งเดี่ยว มีวิธีการวิจยัดงันี ้ 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. ขัน้ตอนการสร้างและการหาคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นครอบครัวท่ีมีพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียวท าหน้าท่ีเป็น
หวัหน้าครอบครัว ท่ีมาจากการหย่าร้าง การแยกทางหรือการเสียชีวิตของคู่สมรส อยู่ในช่วงอายุ 
20-40 ปี โดยมีหน้าท่ีหลกัในการดแูลลกู จ านวน 1 คนขึน้ไป 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยครั ง้นี  ้ผู้ วิจัยได้เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดคณุสมบตัิของกลุ่มตวัอยา่ง คือ เป็นพอ่หรือแมเ่ลีย้งเด่ียวอาย ุ20-40 ปี 
มีการประกอบอาชีพ ท าหน้าท่ีหัวหน้าครอบครัวและมีหน้าท่ีหลกัในการดแูลลูก ซึ่งลูกอยู่ในช่วง
ของการศึกษา การค านวนหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple regression analysis) ได้ก าหนดไว้ว่าการค านวนการถดถอยพหุคูณวิธี Enter 1) กลุ่ม
ตวัอยา่งต้องมีขนาดไมต่ ่าวา่ 100 คน และ 2) ควรใช้กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10-20 คน ตอ่ตวัจ านวน
แปรต้น 1 ตวัแปร และ เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะกบัการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูและสามารถน าไป
ขยายผลการศึกษาสู่การศึกษาอ่ืนได้ดี (Hair,et al, 2010 อ้างใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) ใน
งานวิจยัครัง้นีมี้ตวัแปรต้นทัง้หมด 4 ตวัแปรในการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู จากเกณฑ์ดงักล่าวจึง
ควรใช้กลุ่มตัวอย่างไม่ต ่ากว่า 100 คน แต่ผู้ วิจัยได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างขึน้อีก 1 เท่า เป็น
จ านวน 200 คน  
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ก าหนดนิยามตามตวัแปร โดยมีทัง้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้
ใหม่และปรับปรุงแบบวดัท่ีใช้ในงานวิจยัอ่ืน โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 6 ตอน 
ได้แก่ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูส่วนบคุคล แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
เพศ อาย ุและรายได้ตอ่เดือน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม บทบาทการเป็นบดิา มารดา ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ใหม ่ประกอบด้วย
พฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แม่เลีย้งเดี่ยว 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูบทบาทด้าน
การเป็นตวัแบบทางสงัคม บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว บทบาท
ด้านการสนัทนาการ ซึ่งลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตราส่วนประเมินคา่ 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก 
ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย จ านวน 34 ข้อ โดยให้ผู้ตอบเลือกตอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ตัวอย่างแบบวัดบทบาทการเป็นบิดามารดา 
ค าชีแ้จง แบบสอบถามนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจพฤติกรรมท่ีท่านได้ปฏิบตัิต่อตนเองและบุตร 
กรุณาท า เคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัพฤตกิรรมของทา่นมากท่ีสดุ เพียงข้อละ 1 ชอ่งเทา่นัน้
และกรุณาตอบให้ครบทกุข้อทัง้นีข้้อมลูจากแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั 
 

 
ข้อ 

 

ข้อความ 
ตรงกบัความเป็นจริง 

ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสดุ 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 
(4) 

มาก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 
 

0. 
บทบาทในการอบรมเลีย้งด ู 
ข้าพเจ้าสอนให้ลกูเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ 

      

 

00. 
บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม  
ข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างในการดูแลรักษาของ
สว่นรวม 

      

 

000. 
บทบาทด้านการแก้ปัญหา 

เม่ือมีเร่ืองขดัแย้งกบัลกู ข้าพเจ้ากบัลูก
สามารถร่วมกันหาทางออกได้อย่าง
เหมาะสม  
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ข้อ 

 

ข้อความ 
ตรงกบัความเป็นจริง 

ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสดุ 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 
(4) 

มาก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 
 

0000. 
บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว 

ข้าพเจ้าวางแผนการออมเงินให้ลกู 

      

 
00000. 

บทบาทด้านการสนัทนาการ 
ข้าพเจ้าใช้เวลาว่างในการพักผ่อน
ร่วมกบัครอบครัว 

      

 
เกณฑ์การให้คะแนน กรณีข้อความทางบวก 

มากท่ีสดุ ได้ 6 คะแนน 
มาก  ได้ 5 คะแนน 
ปานกลาง ได้ 4 คะแนน 
น้อย  ได้ 3 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ ได้ 2 คะแนน 
ไมเ่ลย ได้ 1 คะแนน 

กรณีข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลบักนั  
การแปลความหมายคา่เฉล่ีย แบง่ออกเป็น 6 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2553) คือ  

5.51 – 6.00  หมายถึง พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการพอ่แมส่งูมาก 

4.51 – 5.50 หมายถึง พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการเป็นพอ่แมส่งู 

3.51 – 4.50 หมายถึง พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการเป็นพอ่แมค่อ่นข้างสงู 

2.51 – 3.50 หมายถึง  พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการเป็นพอ่แมค่อ่นข้างน้อย 

1.51 – 2.50 หมายถึง  พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการเป็นพอ่แมน้่อย 
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1.00 – 1.50 หมายถึง พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวมีการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทการเป็นพอ่แมน้่อยท่ีสดุ 

ตอนที่  3 แบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ผู้ วิจัยได้สร้าง
แบบวัดขึน้เองตามแนวคิดของ  Stoltz (1997) แบบวัดประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน การ
ควบคมุ การหาสาเหตแุละความรับผิดชอบ การรับรู้ผลกระทบและความอดทน มาตราวดัแบง่เป็น 
6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย จ านวน 25 ข้อ  

ตวัอยา่งแบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
ค าชีแ้จง ให้ท่านอ่านสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ และตอบค าถามแต่ละข้อ โดยพิจารณาว่าท่านมี
ความเห็นหรือการปฏิบตัิตรงกับค าตอบด้านซ้ายหรือด้านขวาท่ีระดบัมากน้อยเพียงใด โดยให้ 
วงกลมล้อมรอบตวัเลขท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่ีสดุเพียงตวัเลือกเดียว  
 
0 หากข้าพเจ้าทะเลาะกบัลกูอยา่งรุนแรง ข้าพเจ้า............      

0.1 ไมส่ามารถควบคมุสถานการณ์ได้  1   2   3   4   5 สามารถควบคมุได้ 
0.2 ไมค่ดิวา่ตนเองเป็นสว่นหนึง่ของสาเหต ุ 1   2   3   4   5 เ ป็ นส่ ว นหนึ่ ง ข อ ง

         สาเหต ุ 
0.3 ไมค่ดิวา่ตนเองมีสว่นต้องรับผิดชอบ  1   2   3   4   5 มีสว่นต้องรับผิดชอบ  
0.4 คดิวา่มีผลกระทบตอ่เร่ืองอ่ืน   1   2   3   4   5 ไม่ มี ผลกระทบต่อ

         เร่ืองอ่ืน  
0.5 รับรู้วา่ไมพ่ยายามแก้ไขปัญหา  1   2   3   4   5 พยามยามแก้ปัญหา

         จนกวา่จะคล่ีคลาย 
เกณฑ์การให้คะแนน กรณีข้อความทางบวก 

มากท่ีสดุ ได้ 5 คะแนน 
มาก  ได้ 4 คะแนน 
ปานกลาง ได้ 3 คะแนน 
น้อย  ได้ 2 คะแนน 
ไมเ่ลย ได้ 1 คะแนน 

กรณีข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลบักนั  
การแปลความหมายคา่เฉล่ีย แบง่ออกเป็น 5 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2553) คือ 
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4.51 – 5.00 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
     ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงูมาก 

3.51 – 4.50 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
     ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงู 

2.51 – 3.50 หมายถึง  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
     ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง  ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
     ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค
     ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 4 แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ จากท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้
ใหม่ตามแนวคิดของ Goleman (1988) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ด้านการตระหนกัรู้ใน
ตนเอง  (Self-awareness) การควบคุมตนเอง  (Self-regulation) ด้านการส ร้างแรงจูง ใจ 
(Motivation) ด้านการมีความรู้สึกร่วม (Empathy) และด้านทักษะทางสังคม (Social skills) ใช้
มาตราประเมินคา่ 6 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย  น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย จ านวน 30 ข้อ 

ตัวอย่างแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความรู้สึกท่ีท่านมีต่อตนเอง กรุณาท า

เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความรู้สกึของทา่นมากท่ีสดุ เพียงข้อละ 1 ช่องเทา่นัน้และกรุณา
ตอบให้ครบทกุข้อทัง้นีข้้อมลูจากแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั 

 
 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ตรงกบัความเป็นจริง 
ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสดุ 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 

(4) 

มาก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 
 

0. 
การตระหนกัรู้ในตนเอง 

ข้าพเจ้าสามารถบอกได้ถึงอารมณ์
ตนเองในขณะนี ้

      

 
00. 

การควบคมุตนเอง 

ข้าพเจ้าเป็นคนท่ีลกูให้ความไว้วางใจ 
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ตรงกบัความเป็นจริง 
ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสดุ 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 

(4) 

มาก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 
 
000. 

การสร้างแรงจงูใจ 

ข้าพเจ้ามีความเช่ือว่าทุกปัญหาย่อม
ทางออก 

      

 
0000. 

การมีความรู้สกึร่วม 

เม่ือลูกรู้สึกเสียใจ ข้าพเจ้ารู้สึกเห็นใจ
ลกู 

      

 
00000. 

ทกัษะทางสงัคม 

ข้าพเจ้าให้ความใกล้ชิดและสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกู 

      

 
เกณฑ์การให้คะแนน กรณีข้อความทางบวก 

มากท่ีสดุ ได้ 6 คะแนน 
มาก  ได้ 5 คะแนน 
ปานกลาง ได้ 4 คะแนน 
น้อย  ได้ 3 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ   ได้ 2 คะแนน 
ไมเ่ลย ได้ 1 คะแนน 

กรณีข้อความทางลบเกณฑ์การให้คะแนนจะสลบักนั 
การแปลความหมายคา่เฉล่ีย แบง่ออกเป็น 6 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2553) คือ 

5.51 – 6.00  หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงู
      มาก 

4.51 – 5.50 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงู 
3.51 – 4.50 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว

      คอ่นข้างสงู 
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2.51 – 3.50 หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
      คอ่นข้างน้อย 

1.51 – 2.50 หมายถึง  ความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
      น้อย  

1.00 – 1.50 หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
      น้อยท่ีสดุ 

ตอนที่  5  แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ตามแนวคิดของ Schaefer et al. (1981) 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้านคือ ด้านการสนบัสนนุด้านอารมณ์ (Emotion support) ด้านการ
สนบัสนนุด้านข้อมลูข่าวสาร (Information support) และด้านการสนบัสนนุด้านสิ่งของ (Tangible 
support) ลกัษณะข้อค าถามมีทัง้ทางบวกและทางลบ เป็นมาตตราประเมินค่า (Rating scale) 6 
ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และไมเ่ลย จ านวน 18 ข้อ  

ตัวอย่างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม 
ค าชีแ้จง ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมาย√ ลงในช่องท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด 
เพียงข้อละ 1 ช่องเท่านัน้และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อทัง้นีข้้อมูลจากแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็น
ความลบั 
 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ตรงกบัความเป็นจริง 

ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสดุ 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 

(4) 

มาก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 
 

0. 
การสนบัสนนุด้านอารมณ์  
ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ รั บคว าม เ อา ใจ ใ ส่ จ า ก
ครอบครัวเดมิหรือคนรอบข้าง 

      

 

00. 
การสนบัสนนุด้านข้อมลูขา่วสาร 
ข้าพเจ้ามีเพ่ือนท่ีช่วยให้ค าแนะน าในการ
แก้ไขปัญหาครอบครัว 

      

 

000. 
การสนบัสนนุด้านสิ่งของ 

ครอบครัวสามารถดแูลลกูแทนข้าพเจ้าได้
เม่ือข้าพเจ้าไมมี่เวลา 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
มากท่ีสดุ ได้ 6 คะแนน 
มาก  ได้ 5 คะแนน 
ปานกลาง ได้ 4 คะแนน 
น้อย  ได้ 3 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ ได้ 2 คะแนน 
ไมเ่ลย ได้ 1 คะแนน 

 การแปลความหมายคา่เฉล่ีย แบง่ออกเป็น 6 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2553) คือ 
5.51 – 6.00  หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      สงูมาก 
4.51 – 5.50 หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      สงู 
3.51 – 4.50 หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      คอ่นข้างสงู 
2.51 – 3.50 หมายถึง  พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      น้อย 
1.51 – 2.50 หมายถึง  พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      น้อย  
1.00 – 1.50 หมายถึง พ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้รับการสนบัสนุนทางสงัคม

      น้อยท่ีสดุ 
ตอนที่  6 แบบวดัการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว 

ตามแนวคิดแบนดรูา (Bandura) โดยการมีแบบอย่างในการปฏิบตัิด้านการดแูลลกูตามพฤติกรรม
ตามบทบาทของพ่อ แม่เลีย้งเด่ียว ด้านการอบรมเลีย้งด ูด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม ด้านการ
แก้ปัญหา ด้านการหาเลีย้งครอบครัวและด้านสันทนาการ จากตวัแบบท่ีเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะ
คล้ายกนัหรือตวัแบบท่ีผ่านส่ือตา่งๆ เช่น ผ่านส่ือโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต หนงัสือ ลกัษณะข้อค าถาม
เป็นมาตราประเมินค่า (Rating scale) 6 ระดบัคือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ และ
ไมเ่ลย จ านวน 11 ข้อ  

 
 
 



 69 
 

ตัวอย่างแบบวัดการมีแบบอย่างการท าพฤตกิรรมตามบทบาท 
ค าชีแ้จง ขอให้ทา่นคิดถึงพฤติกรรมของท่านเองในการแสดงบทบาทของการเป็นพอ่ แมเ่ลีย้งเด่ียว 
ว่าเกิดจากการเรียนรู้จากบคุคลใกล้ชิด หรือจากส่ือต่างๆ เช่น โทรทศัน์ อินเตอน์เน็ต หนงัสือ เป็น

ต้น แล้วท าเคร่ืองหมาย√ ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงท่านมากท่ีสดุ เพียงข้อละ 1 ช่องเทา่นัน้
และกรุณาตอบให้ครบทกุข้อทัง้นีข้้อมลูจากแบบสอบถามจะถกูเก็บเป็นความลบั 

 
ข้อ 

 

ข้อความ 
ตรงกบัความเป็นจริง 

ไม่
เลย 

(1) 

น้อย
ท่ีสุ
ด 

(2) 

น้อย 

 

(3) 

ปาน
กลาง 

(4) 

มา
ก 

 

(5) 

มาก
ท่ีสดุ 

(6) 

0.  ข้าพเจ้าศึกษาการท าอาหารท่ีมีประโยชน์
จากพอ่แมค่นอ่ืนๆ 

      

00
. 

ข้าพเจ้าเรียนรู้การปฏิบตัิตวัตอ่เด็กในวยัตา่งๆ
ผา่นหนงัสือ 

      

เกณฑ์การให้คะแนน  
มากท่ีสดุ ได้ 6 คะแนน 
มาก  ได้ 5 คะแนน 
ปานกลาง ได้ 4 คะแนน 
น้อย  ได้ 3 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ ได้ 2 คะแนน 
ไมเ่ลย ได้ 1 คะแนน 

การแปลความหมายคา่เฉล่ีย แบง่ออกเป็น 6 ระดบั (บญุชม ศรีสะอาด, 2553) คือ   
5.51 – 6.00  หมายถึง การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 

      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงูมาก  
4.51 – 5.50 หมายถึง การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 

      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวสงู 
3.51 – 4.50 หมายถึง การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 

      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวคอ่นข้างสงู 
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2.51 – 3.50 หมายถึง  การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวคอ่นข้างน้อย 

1.51 – 2.50 หมายถึง  การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง การมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตาม 
      บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวน้อยท่ีสดุ 
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3. ขัน้ตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้แบบวดัพฤติกรรมตามบทบาทของ
พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวตามขัน้ตอน ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการสร้างแบบวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
 
 

น าแบบวดัไปใช้ทดลองกบักลุม่ท่ีคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

ก าหนดจดุมุง่หมายในการสร้างแบบวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แแมเ่ลีย้งเดี่ยว 

น าข้อมลูมาสร้างข้อวดัให้สอดคล้องกบันิยามตวัแปร และจดุมุง่หมายในการวิจยั 

ศกึษารายละเอียด ความหมาย องค์ประกอบของพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แแมเ่ลีย้ง
เดี่ยว จากเอกสารหนงัสือ งานวิจยั จากนกัวิชาการและนกัวิจยัตา่งๆ เพ่ือหานิยามและ

องค์ประกอบของตวัแปร 

ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถกูต้องปรับแก้ตามค าแนะน าของ

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

 

น าแบบวดัท่ีทดลองใช้ มาหาคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination) 
คดัเลือกข้อค าถาม ปรับปรุงข้อค าถาม และหาความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบั 

น าแบบวดัสง่ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน น าแบบวดัท่ีได้คืนมาหาคา่ IOC 
เลือกข้อค าถามท่ีมีคา่เฉล่ีย 0.05 ขึน้ไป และแก้ไขค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ  

จดัท าแบบวดัพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แแม่
เลีย้งเดี่ยว 
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การสร้างเคร่ืองมือ  
1. ผู้วิจยัศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

ตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
2. ผู้ วิจัยศึกษาค้นคว้า เอกสารงานและวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบวัดพฤติกรรมตาม

บทบาทของพ่อ แม่เลีย้งเด่ียว แบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค แบบ
วดัความฉลาดทางอารมณ์ แบบวดัการสนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอย่างการมีแบบอยา่งในการ
ท าพฤตกิรรมพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว เพ่ือให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 

3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัขึน้มาใหม่ในแบบวดัพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียว แบบวดัความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค แบบวดัความฉลาด
ทางอารมณ์และแบบวัดการมีแบบอย่างการท าพฤติกรรมตามบทบาท น าแบบวัดการสนับสนุน
ทางสงัคมมาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับงานวิจยั น าแบบวดัท่ีสร้างขึน้หรือปรับปรุงแก้ไขไปให้
ผู้ เช่ียวชาญท าการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 

4. น าเคร่ืองมือท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญไปทดลองกับ
กลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง และท าการหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item 
discrimination) และคา่ความเช่ือมัน่(Reliability) 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ผู้ วิจัยตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบวดั โดยให้ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความเข้าใจในด้านเนือ้หาของแบบวดั
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้หรือน ามาปรับปรุงใหม่ ตรวจสอบความ
ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการท่ีก าหนดไว้ ตลอดจนตรวจความเหมาะสมของภาษาว่ามีความ
เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งหรือไม ่น าข้อเสนอแนะท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 

2. การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Item discrimination) การหาค่าอ านาจจ าแนก
ของแบบวัดท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้น าไปทดลองใ ช้กับท่ีมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มของ
ตวัอยา่ง แล้วจงึน ามาวิเคราะห์หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) การหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัในงานวิจยั
ครัง้นีห้าคา่ความเช่ือมัน่ภายหลงัจากการวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อโดยเลือกเฉพาะข้อท่ีมี
นัยส าคัญ แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha) ของทัง้ฉบบั โดยแบบวดับทบาทการเป็นบิดามารดา แบบวดัความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ แบบวดัการสนบัสนุนทางสงัคม และ
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แบบวัดการมีแบบอย่างการท าพฤติกรรมตามบทบาท เท่ากับ .900 .935 .931 .884 และ.901 
ตามล าดบั 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจ านวน 6 ตอน โดยผู้วิจยัได้แบง่การ
เก็บออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้ 

1. ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลในโรงเรียน โดยน าหนังสือแนะน าตัวขออนุญาตเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามและเอกสารจริยธรรมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปให้คณุครู
เพ่ือขอความอนเุคราะห์ส่งแบบสอบถามให้กบัคณุครูและผู้ปกครองท่ีเป็นพ่อหรือแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมี
คณุสมบตัติรงตามท่ีก าหนดไว้  

2. ผู้วิจยัได้ท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือเก็บข้อมลูออนไลน์ โดยได้ก าหนดเขตการเก็บ
ข้อมูลท่ีชัดเจนในแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเฉพาะพ่อแม่เ ลีย้งเ ด่ียวในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยท าการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเฟสบุค (Facebook) เด็กมีบุญ 
คณุแมเ่ลีย้งเดี่ยว และท าการขออนญุาตผู้ดแูลกลุม่เพ่ือขอวางแบบสอบถาม   

3. ผู้วิจยัได้เก็บแบบสอบถามด้วยตนเองกบัเพ่ือนและบคุคลบคุคลรอบข้างท่ีท าหน้าท่ีพ่อ
หรือแมเ่ลีย้งเดี่ยว  

 
5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมลูส าหรับการวิจยัในครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบือ้งต้นและการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบค าถามการวิจยัซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น ใช้สถิติบรรยายเพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง
และลกัษณะตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ความถ่ีและร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิต (Mean) และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. สถิตวิิเคราะห์ความสมัพนัธ์ (Pearson Correlation)  
3. สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหูคณู (Enter Multiple Regression Analysis) โดยใช้

วิธี Enter ในการหาคา่สมัประสิทธ์ิถดถอย  
  



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การศึกษาครัง้นีเ้พ่ือศกึษาปัจจยัทางจิตและสงัคมท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมตามบทบาทของ

พ่อแม่เลีย้งเด่ียว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายของปัจจยัทางจิตและ
ปัจจยัทางสงัคม ท่ีมีตอ่พฤติกรรมการท าตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมลู โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งและตวัแปรท่ีศกึษา 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั  
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบสมมตฐิาน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนัในการแปลผลวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัจงึก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อท่ีใช้แทนความหมาย
ดงันี ้

 
ลักษณะและอักษรย่อท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

X แทนคา่เฉล่ีย 
SD แทนคา่การหาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t แทนคา่สถิตท่ีิใช้ในการพิจารณา t - distribution 
F แทนคา่สถิตท่ีิใช้พิจารณา F - distribution 
R² แทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของการท านายพหคุณู  
B แทนสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัท านายในรูปแบบคะแนนดบิ  
Beta แทนคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัท านายในรูปคะแนนมาตรฐาน  
SE แทนคา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
Role แทนพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
AQ แทนความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค 
EQ แทนความฉลาดทางอารมณ์ 
Support แทนการสนบัสนนุทางสงัคม 
Model แทนการมีแบบอยา่งในการท าพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 
* แทนความมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตอนที่ 1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรที่ศึกษา 

 
ตาราง 1 ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ อาย ุการศกึษา รายได้ตอ่เดือนและจ านวนบตุร 
 

ข้อมลูทัว่ไป  จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ ชาย  18 9.00 
 หญิง 182 91.00 
 รวม 200 100.00 
2. อาย ุ 20-25 11  5.50  
 26-30 30  15.00  
 31-35 35  17.50  
 36-40 124  62.00  
 รวม 200  100.00  
3. การศกึษา ประถมศกึษา  14  7.00  
 มธัยมศกึษา 19  9.50  
 อาชีวศกึษา/อนปุริญญา 29  14.50  
 ปริญญาตรี 102  51.00  
 สงูกวา่ปริญาตรี 36  18.00  
 รวม 200  100.00  
4. รายได้ตอ่เดือน ต ่ากวา่ 10,000 บาท 34  17.00  
 10,001-15,000 บาท 33  16.50  
 15,001-20,000บาท 42  21.00  
 20,001-25,000 บาท 22  11.00  
 25,001-30,000 บาท 23  11.50  
 มากกวา่ 30,001 บาท 46  23.00  

 รวม 200  100.00 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
5. จ านวนบตุร 1 คน 

2 คน 
3 คน 
4 คน 
5 คน 

105 
74 
17 
2 
2 

 52.50  
 37.00  
 8.50  
 1.00  
 1.00  

 รวม 200 100.00  

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของกลุ่มตวัอย่างได้แก่เพศ อายุ การศึกษา รายได้ต่อเดือน

จ านวนบุตร จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน เป็นเพศชาย จ านวน 18 คน เพศหญิง จ านวน 
182 คน สดัสว่นเพศชายและเพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 9.00 และ 91.00 ตามล าดบั 

ด้านอายุพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 36-40 ปี จ านวน 124 คนคิดเป็นร้อยละ 62.00 
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-35 ปี จ านวน 35คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ช่วงอายุ 26-30 ปี จ านวน 
30 คน คดิเป็นร้อยละ 15.00 และจ านวนน้อยท่ีสดุคือชว่งอาย ุ20-25 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นร้อย
ละ 5.50  

ด้านการศกึษาพบว่าส่วนใหญ่ศกึษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 102 คน คดิเป็นร้อยละ 
51.00 การศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 การศึกษาอาชีวศกึษา/
อนุปริญญา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 การศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.50 และศกึษาในระดบัประถมศกึษาจ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00   

ด้านรายได้ตอ่เดือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.00 
รายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 รายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ระหว่าง 10,001-15,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.50 รายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ
รายได้ 20,001-25,000 บาท จ านวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 11.00 

ด้านจ านวนบุตรพบว่าส่วนใหญ่มีบตุร 1 คน จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 บตุร 
2 คน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 บุตร 3 คน จ านวน 17 คน คิดเ ป็นร้อยละ 8.50 
บุตร 4 คน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.00 และบตุร 5 คน จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 1.00 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตวัแปร X SD ระดบั 
พฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 4.653 .646 สงู 

- การอบรมเลีย้งด ู 5.205 .540 สงู 
- การเป็นตวัแบบทางสงัคม 4.962 .657 สงู 
- การแก้ปัญหา 5.019 .660 สงู 
- การหาเลีย้งครอบครัว 4.540 .710 สงู 
- การสนัทนาการ 4.646 .710 สงู 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อปุสรรค 

 
3.742 

 
.657 

 
สงู 

- การควบคมุ 3.933 .792 สงู 
- การหาสาเหตแุละความรับผิดชอบ 3.616 .736 สงู 
- การรับรู้ผลกระทบ 3.345 .937 ปานกลาง 
- ความอดทน 4.203 .773 สงู 

ความฉลาดทางอารมณ์ 5.120 .534 สงู 
- การตระหนกัรู้ 5.151 .571 สงู 
- การควบคมุตนเอง 5.155 .586 สงู 
- การสร้างแรงจงูใจ 5.264 .629 สงู 
- การมีความรู้สกึร่วม 5.198 .643 สงู 
- ทกัษะทางสงัคม 4.768 .743 สงู 

การสนบัสนนุทางสงัคม 4.337 .880 คอ่นข้างสงู 
- การสนบัสนนุทางด้านอารมณ์ 4.531 .848 คอ่นข้างสงู 
- การสนบัสนนุทางด้านสตปัิญญา 4.225 1.108 คอ่นข้างสงู 
- การสนบัสนนุด้านสิ่งของ 4.200 1.021 คอ่นข้างสงู 

การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตาม
บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

4.031 .873 คอ่นข้างสงู 
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จากตาราง 2 พบว่า บทบาทของพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงมีค่าเท่ากับ 4.653 ค่าเฉลี่ยด้านการอบรมเลีย้งดูเท่ากับ  5.205 
ด้านการเป็นตวัแบบทางสังคมเท่ากับ 4.962 ด้านการแก้ปัญหาเท่ากับ 5.019 ด้านการหาเลีย้ง
ครอบครัวเท่ากับ 4.540 และการสันทนาการเท่ากับ 4.646 ตวัแปรความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัสูงเท่ากบั 3.742 ค่าเฉล่ียรายด้านพบว่า 
ด้านความอดทนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.203 และค่าเฉล่ียด้านการรับรู้ผลกระทบมีค่าเฉล่ีย
น้อยท่ีสุดเท่ากับ 3.345 ตวัแปรความฉลาดทางอารมณ์มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ในระดบัสูงเท่ากับ 
5.120 คา่เฉล่ียรายด้านพบวา่ ด้านการสร้างแรงจงูใจมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุเท่ากบั 5.264 และทกัษะ
ทางสงัคมมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุเท่ากบั 4.768 ตวัแปรการสนบัสนนุทางสงัคมมีคา่เฉล่ียโดยรวมอยูใ่น
ระดับค่อนข้างสูงเท่ากับ 4.337 ค่าเฉล่ียรายด้านพบว่า ด้านการสนับสนุนทางด้านอารมณ์มี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุเท่ากบั 4.531 และการสนบัสนนุทางด้านการสนบัสนนุด้านสิ่งของมีคา่เฉล่ียน้อย
ท่ีสุดเท่ากับ 4.200และตวัแปรการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เดี่ยวมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.031 ซึง่อยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)  

การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัของปัจจยัจยัทางจิต ได้แก่ สามารถ
ในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การ
สนับสนุนทางสังคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรและข้อตกลง
เบือ้งต้น  
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ตาราง 3 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของปัจจยัทางจิตและปัจจยัทางสงัคมกบัพฤตกิรรมตาม
บทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว 

 

 Role AQ EQ Support Model 
Role 1 .213** .644** .360** .326** 
AQ  1 .121 .261** .166* 

EQ   1 .274** .228** 
Support    1 .514** 
Model     1 

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

ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามกบัชดุตวัแปรต้นของกลุ่ม
ตวัอยา่งพบว่า ตวัแปรพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียวสมัพนัธ์กบัความสามารถในการ
เผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การสนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอย่าง
ในการท าพฤติกรรมของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว เท่ากบั .213, .644, .360 และ .326 ตามล าดบัโดยทกุคา่
สหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01 มีทิศทางความสมัพนัธ์ในทางบวก 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรต้นของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการมีแบบอย่างในการท า
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีความสมัพนัธ์สูงท่ีสุด มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
เท่ากบั .514 รองลงมาได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์กบัการสนบัสนนุทางสงัคม มีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ .274 ซึ่งค่าสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับความฉลาดทางอารมณ์ ไม่มีความสัมพันธ์กันตาม
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้เม่ือพิจารณาภาวะเส้นตรงร่วมพหุระหว่างตวัแปรต้นพบว่า 
ไม่มีตวัแปรต้นตวัใดมีความสมัพันธ์เกิน .08 จึงไม่เกิดปัญหาภาวะเส้นตรวร่วมพห ุจึงสามารถน า
ตวัแปรต้นทัง้ 4 ตวั ไปวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตอ่ไปได้ 
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบสมมตฐิาน 
วิเคราะห์ข้อมลูถอยพหุคณู ( Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีปกติแบบ Enter 

เพ่ือศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การ
สนับสนุนทางสังคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ซึ่ง
สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว  

 
ตาราง 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู ( Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter  
 

ตวัแปร B SE Beta t p 
AQ .101 .058 .094 1.737 .084 
EQ .634 .060 .574 10.526 .000** 
Support .130 .070 .116 1.845 .067 
Model .222 .113 .120 1.969 .050* 
คา่คงท่ี  40.403 10.000  4.040  

R² = .471, SEE = 13.007, F = 43.407, *p <.05, ** p < .01 
 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน

อปุสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การสนบัสนนุทางสงัคมและการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรม
ตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียว โดยค่าสมัประสิทธ์ิการท านายเท่ากับ .471 ตวัแปรทัง้ 4 สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
ตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้ร้อยละ 47.1 โดยพบตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการท านาย 2 ตวั
แปร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .634 และการมีแบบอย่างในการ
ท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากับ .222 ส่วนตวัแปร
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคและการสนับสนุนทางสังคมไม่พบว่ามี
อิทธิพลตอ่พฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว  

จากตารางท่ี 3 สามารถคาดคะเนพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้จาก
สมการ ดงันี ้

สมการท านายในรูปแบบคะแนนดบิ  
Predicted Role = 40.403 + .101 (AQ) + .634** (EQ) + .130 (Support) + .222* (Model)  
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สมการท านายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

Predicted Role = .094 (AQ) + .574** (EQ) + .116 (Support) + .120* (Model)  
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาครัง้นีมี้วัตุประสงค์เพ่ือศึกษาอ านาจในการท านายของปัจจัยทางจิต ได้แก่ 

ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยทาง
สงัคม ได้แก่ การสนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่
เลีย้งเด่ียว ท่ีมีต่อพฤติกรรมการท าตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว โดยศึกษาจากพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียวท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว ท่ีมาจากการหย่าร้าง การแยกทางหรือการเสียชีวิตของคู่
สมรส มีหน้าท่ีหลกัในการดแูลลกู โดยส่วนมากมีลกูจ านวน 1 คนขึน้ไป อาย ุ20-40 ปีจ านวน 200 
คนในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 5 ฉบบั ได้แก่ แบบสอบถามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวจ านวน 34 ข้อ ค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั .900 แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญปัญหาจ านวน 25 ข้อ คา่ความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .935 แบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ จ านวน 30 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 
.931 แบบสอบถามการสนบัสนนุทางสงัคมจ านวน 18 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่ .884 และแบบสอบถาม
การมีตวัแบบจ านวน 11 ข้อ คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .901 

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูผู้วิจยัได้ท าแบบสอบถามทัง้ 5 ฉบบั เก็บรวบรวมข้อมลู
จากกลุ่มตวัอย่าง หลงัจากนัน้คดัเลือกแบบสอบถามท่ีมีฉบบัสมบูรณ์แบบและใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู โดยวิเคราะห์คา่ทางสถิติพืน้ฐาน หาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรในการศกึษา
และวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยส าหรับการท านายพฤติกรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยว  
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สรุปผลการวิจัย  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างพ่อแม่เลีย้งเด่ียว จ านวน 200 คน ผลการวิจยั

สามารถสรุปได้ ดงันี ้
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน กลุ่มตวัอย่างท่ี

เข้าร่วมการวิจยัเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศชาย จ านวน 18 คน เพศหญิง จ านวน 
182 คน ซึง่ส่วนมากอยู่ในชว่งอาย ุ36-40 ปี รองลงมาคือช่วงอาย ุ31-35 ปี และจ านวนน้อยท่ีสดุ
คือช่วงอาย ุ20-25 ปี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีศกึษาในระดบัปริญญาตรี รายได้ตอ่เดือนส่วนมาก 
มากกวา่ 30,001 บาท และมีบตุรจ านวน 1 คน 

2. ตวัแปรต้นทัง้ 4 ตวั ได้แก่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค 
ความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคมและการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตาม
บทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีทิศทางความสัมพันธ์ในทางบวก ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การ
สนบัสนนุทางสงัคม การมีแบบอยา่งในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เท่ากบั 
.213, .644, .360 และ .326  

3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู พบว่า ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่า
ฟันอุปสรรค ความฉลาดทางอารมณ์ การสนับสนุนทางสังคมและการมีแบบอย่างในการท า
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียว โดยค่าสัมประสิทธ์ิการท านายเท่ากับ .471 หมายความว่าตวัแปรทัง้ 4 สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวได้ร้อยละ 47.1 โดยพบตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลส าคญัในการท านาย 2 ตวัแปร คือ ความฉลาดทางอารมณ์ มีคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยเทา่กบั 
.634 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาท
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั .222 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนตวัแปรความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคและการสนบัสนุนทางสงัคมไม่
พบวา่มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมตามบทบาทของพอ่แมเ่ลีย้งเด่ียว  
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การอภปิรายผล  
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีสามารถท าตามบทบาทของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะเป็น

หลกัประกนัในการน าครอบครัวของตนไปสูค่วามเข้มแข็ง ผู้วิจยัเลือกศกึษาพฤติกรรมตามบทบาท
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีส าคญั 5 ด้าน คือ บทบาทในการอบรมเลีย้งด ูบทบาทด้านการเป็นตวัแบบ
ทางสังคม บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัว และบทบาทด้านการ
สนัทนาการ และจากแนวคิดของ Bandura เช่ือวา่พฤตกิรรมของมนุษย์มีปฏิสมัพนัธ์กบัปัจจยัหลกั 
2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบคุคล (Personal Factor หรือ P) กับปัจจยัสภาพแวดล้อม (Environment 
Factor หรือ E) ซึ่งตวัแปรทัง้ 3 ตวันีมี้ลกัษณะอิทธิพลเชิงเหตผุลซึ่งกนัและกัน ผลการศึกษาท่ีพบ
ในงานวิจยัสอดคล้องกบัแนวคิดของ Bandura พบว่าปัจจยัทางจิต ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 
และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี ย้งเด่ียว แต่ในงานวิจัยยังพบอีกว่า ปัจจัยทางจิต ได้แก่ 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค และปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ การสนบัสนุน
ทางสงัคมไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว โดยผู้วิจยัอภิปรายผลตาม
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลส าคญัต่อพฤติกรรมการท าตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว คือ ความฉลาด
ทางอารมณ์และการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวตามล าดบั 
และอภิปรายผลของตวัแปรท่ีไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว คือ การ
สนบัสนนุทางสงัคมและความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอปุสรรคตามล าดบั ดงันี ้

1. ความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว  เม่ือ
พิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานของทัง้ 4 ตวัแปรต้นพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์มีคา่
สัมประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐานสูงสุดเม่ือเทียบกับตัวแปรต้นตัวอ่ืน โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย
เท่ากับ .634 ผลการวิจัยครัง้นีจ้ึงกล่าวได้ว่า พ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ท่ีดีมี
อิทธิพลต่อการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีดีด้วย  โดย Mayer and Salovey 
(1990 อ้างใน ประสงค์ สงัขะไชย (2546)) กล่าวถึงความส าคญัของความฉลาดทางอารมณ์จะท า
ให้บคุคลเข้าใจความรู้สกึ ความคดิของตนเอง เม่ือเกิดความเข้าใจจะสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ ทัง้ยงัเข้าใจในภาวะทางอารมณ์ของตนเองและของผู้ อื่น และ Goleman (1990 อ้าง
ใน ประสงค์ สงัขะไชย (2546)) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลตอ่การจัดการอารมณ์ตา่งๆ 
ของตนเองและอารมณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ กรอบแนวคิดของ  Goleman (1988 อ้าง
ในวีระวฒัน์ ปันนิตามยั (2545)) แบ่งความฉลาดทางอารมณ์ออกเป็น 2 ด้านหลกั คือ ด้านการ
บริหารตนเอง การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเองจะเป็นตวัชีน้ าพฤติกรรมของตน และด้านการ
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บริหารทกัษะความสมัพนัธ์ เป็นการรับรู้ความรู้สึกและการเข้าใจผู้ อ่ืนเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง
ความต้องการได้ และหากบุคคลสามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได้ จะท าให้ชีวิตประสบ
ความส าเร็จ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) ผู้ วิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดของ Goleman น ามา
เขียนเป็นนิยามและสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับบริบทของพ่อแม่ เลีย้งเดี่ยว ผล
การวิเคราะห์พบว่าค่าเฉล่ียความฉลาดทางอารมณ์ทัง้คะแนนรวมและด้านย่อยของพ่อแม่
เลีย้งเดี่ยวอยู่ในระดับสูง  และพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยวทัง้คะแนนรวม
และด้านย่อยอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการที่พ่อแม่เลีย้งเดี่ยวมีความ
ฉลาดทางอารมณ์ที่ดีจะส่งผลที่ดีผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว  ทัง้นี ้
จากการศกึษาของพิมร าไพ สนุทรารชนุ (2549) พบว่า ปัญหาของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว คือ ความวิตก
กังวลและความเครียดต่อบทบาทใหม่ ซึ่งจะส่งผลถึงปัญหาเร่ืองความสมัพนัธ์ของลูก และจาก
การศึกษาท่ีผ่านมาของ Egeil & Rinaldi (2016) พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลต่อ
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว การมีความฉลาดทางอารมณ์ของพอ่แมจ่ะชว่ยลดความขดัแย้งระหวา่ง
ลกูได้ ทัง้ยงัสามารถท านายได้ถึงคณุภาพของการเลีย้งลกู หากพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมีความฉลาดทาง
อารมณ์ท่ีดี จะท าให้พ่อแม่เลีย้งเด่ียวเข้าใจต่อภาวะทางอารมณ์ของตนเอง สามารถบอกได้ว่า
ตนเองรู้สึกอย่างไร เม่ือเข้าใจภาวะทางอารมณ์ของตนเองจะสามารถควบคุมอารมณ์และการ
แสดงออกของตนเอง การแสดงออกของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 
การศึกษาของฐิติกาญจน์ อินทาปัจ (2553) พบว่าพ่อแม่เลีย้งเด่ียวพบความเปล่ียนแปลงใน
ครอบครัวน ามาซึ่งอารมณ์และความคิดด้านลบ พ่อแม่เลีย้งเด่ียวจึงจ าเป็นต้องรู้เท่าทันอารมณ์
ของตวัเองต่อเหตกุารณ์ท่ีเปล่ียนแปลง การเรียนรู้อารมณ์ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวนัน้จะส่งผลให้เกิด
การพฒันาและปรับปรุงพฤตกิรรมของตนเองตอ่บทบาทในครอบครัว  

2. การมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวกับพฤติกรรมตาม
บทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ผลการวิจยัพบ ว่าการมีแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่
เลีย้งเด่ียวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว กล่าวได้ว่า การท่ีพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียวได้รับแบบอย่างในการท าพฤติกรรมของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวจะส่งผลตอ่พฤติกรรมตามบทบาท
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวท่ีสูงขึน้ด้วย ตามแนวคิดของ Bandura (1997 อ้างใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณ
บศุย์ (2556)) กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการสงัเกตและการเลียนแบบจากตวัแบบท่ี
เป็นบุคคลหรือจากตวัแบบท่ีน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวัอยู่เสมอ และตนเองต้องสามารถ
ประเมินได้ว่าพฤติกรรมที ่ตนเลียนแบบนัน้ด ีหรือไม ่ โดยการเรียนรู้ผ ่านตวัแบบจะมี 4 
กระบวนการส าคญั คือ 1) ความตัง้ใจ (Attention) การจะเลียนแบบได้เกิดจากความตัง้ใจในการ
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สงัเกตจากตวัแบบเพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้อง 2) การจดจ า (Retention) การเลียนแบบหรือการจะ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบได้ เกิดจากการจดจ าซึ่งอาจเป็นการวาดภาพในใจและค าพูด 3) 
การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง (Reproduction) การแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบเป็น
กระบวนการจ าการกระท าของตวัแบบ และแสดงออกมาพฤติกรรมท่ีเหมือนกบัตวัแบบ 4) การจูง
ใจ (Motivation) แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบท่ีตนสังเกต เน่ืองจากเกิด
ความหวงัวา่การเลียนแบบจะสามารถน าประโยชน์มาใช้ได้ หน้าท่ีหลกัของตวัแบบแบง่ออกเป็น 3 
ลกัษณะ คือ สร้างพฤติกรรมใหม่ เสริมพฤติกรรมท่ีกระท าอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึน้ และการยับยัง้
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมให้ลดลง (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553) ในปัจจุบนัพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ และสงัคมให้ความส าคญักบัพ่อแมเ่ลีย้งเด่ียว ดงัเห็นได้จากหน่วยงานท่ีเข้ามา
ส่งเสริมการท าบทบาทในครอบครัวของพ่อแม่เล่ียงเด่ียว การแนะน าแนวทางของการเป็นพ่อแม่
เลีย้งเด่ียว เช่น ชมรมเครือข่ายครอบครัว มีการส่งเสริมความรู้ของการเป็นครอบครัวเลีย้งเด่ียว
ตา่งๆ ผ่านทางหนงัสือ วิทยุ เว็บไซด์ (Webside) และจดัสมัมนาส าหรับพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เพ่ือพ่อ
แม่เลีย้งเด่ียวจะสามารถหาตวัแบบท่ีเหมาะสมมาเป็นต้นแบบต่อการท าตามบทบาทในครอบครัว 
จากการศกึษาประสบการณ์ด้านจิตใจของพอ่แม่เลีย้งเด่ียวในการเลีย้งดบูตุรของสชุาดา สร้อยสน 
(2553) พบวา่พอ่แม่เลีย้งเด่ียวท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมเครือขา่ยครอบครัว มีการน าความรู้จาก
วิทยากรและครอบครัวท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนัมาเป็นแบบอย่างในการดแูลตนเองและการเลีย้ง
ลกูอย่างถกูวิธี ทัง้นีพ้อ่แม่เลีย้งเด่ียวได้รับความรู้จากการเข้าร่วมอบรมซึง่คดิว่าเป็นวิธีการท่ีถกูต้อง
ในการปฏิบตัิตน จึงน าวิธีการมาใช้กับตนเองซึ่งผลท่ีได้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ต่อตนเองและ
ครอบครัว ช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในการดูแลลูก  ดังนัน้ ผลการวิจัย
สอดคล้องกับแนวคิดของ  Bandura ว่าพฤติกรรม เกิดจากการดูต ัวแบบแล้ว เลียนแบบ
พฤติกรรม หากผลท่ีได้รับเป็นไปตามท่ีคาดหวังจะคงไว้ซึ่งการมีพฤติกรรมท่ีเลียบแบบ
จากตัวแบบ (นพมาศ อุ้ งพระ (ธีรเวคิน) , 2551) 

3. การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เ ลี ย้ง เ ด่ียว  
ผลการวิจยัพบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียว ผลการวิจัยสอดคล้องกับการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา เร่ือง ครอบครัวพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียว ได้กล่าวถึงลกัษณะของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในเขตกรุงเทพมหานครว่า ครอบครัวเลีย้งเด่ียวท่ี
อาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร หากยงัไม่สนิทกันจะเปิดเผยเร่ืองเก่ียวกับครอบครัวค่อนข้างน้อย 
โดยเฉพาะครอบครัวเลีย้งเด่ียวท่ีสามารถดแูลครอบครัวตนเองได้ (วรรณวิรา ยศวงัใจ, 2552) จาก
วิถีการด าเนินชีวิตของสงัคมเมืองในปัจจบุนัผู้คนมีความเป็นปัจเจคบคุคลมากขึน้ มีการเอารัดเอา
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เปรียบและฉกฉวยโอกาส ท าให้ความไว้วางใจตอ่กนัน้อยลง จึงไม่ได้น าเร่ืองครอบครัวเล่าให้ผู้ อ่ืน
รับรู้ (ถิรวดี พุ่มนิคม ศยามล ลคัณาสถิตย์และริสสา โรจน์วดีภิญโญ , 2559) และจากการศึกษา
ของชาลินี สุริยนเปล่งแสง (2547) พบว่าองค์ประกอบย่อยของการสนบัสนุนทางสงัคมด้านการ
ได้รับค าปรึกษาและค าแนะน า และการได้รับความช่วยเหลือไมมี่ความสมัพนัธ์กบัลกัษณะการเป็น
พ่อแม่เลีย้งเด่ียว ซึ่งองค์ประกอบย่อยของการสนับสนุนทางสงัคมด้านการได้รับค าปรึกษาและ
ค าแนะน า และการได้รับความช่วยเหลือมีการนิยามตวัแปรท่ีสอดคล้องกบังานวิจยัในครัง้นี ้อีกทัง้ 
บริบทของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษามีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงพบผลท่ีสอดคล้องกัน  และจาก
งานวิจยัของชาลินี สริุยนเปล่งแสง (2547) ซึ่งสมัภาษณ์พ่อแม่เลีย้งเด่ียวในงานวิจยั พบว่าพ่อแม่
เลีย้งเด่ียวส่วนมากมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง ไม่เดือดร้อนและไม่ได้ต้องการ
ความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน โดยงานวิจยัครัง้นีพ้บว่าฐานะทางเศรษฐกิจของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว
สว่นมากมากกวา่ 30,001 บาทตอ่เดือน 

4. ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับพฤติกรรมตามบทบาท
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคไม่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว  ไม่สอดคล้องกับงานเชิงคุณภาพ
ของพชัชา เจิงกลิ่นจนัทร์ (2556) ท่ีศกึษาการปรับตวัของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวพบว่า การยอมรับความ
จริงและเข้าไปเผชิญกับปัญหาต่างๆ ไม่หนีปัญหา ส่งผลดีต่อการปรับตวัต่อบทบาทได้ดี และ
การศกึษางานเชิงคณุภาพของฐิติกาญ อิทนาปัญ (2553) ศกึษาการสร้างความเข็มแข็งทางใจและ
การปรับตวัตอ่วิกฤตการณ์ของครอบครัวเลีย้งเด่ียว พบว่าการสร้างความเข็มแข็งทางใจให้ตนเอง
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวส่งผลตอ่การปรับตวัในการรับมือกบัความยากล าบากมีผลตอ่ความส าเร็จใน
การปรับตัวต่อบทบาทใหม่ ความเข็มแข็งทางจิตใจเป็นนิยามของความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรค ตามแนวนวคิดของสตอลทซ์ Stoltz (1997) ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่า 
ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคส่งผลต่อการปรับตัว แต่ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว และจากการศกึษาครัง้นีแ้บง่บทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียวออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ บทบาทในการอบรมเลีย้งดู บทบาทด้านการเป็นตวัแบบทางสงัคม 
บทบาทด้านการแก้ปัญหา บทบาทด้านการหาเลีย้งครอบครัวและบทบาทด้านการสนัทนาการ  ซึ่ง
ลกัษณะย่อยบางบทบาทอาจจะไม่เก่ียวข้องกบัปัญหาและการเผชิญปัญหาของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว 
ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยส่วนมากอยู่ในช่วง 36-40 ปี อยู่ในช่วงวัยผู้ ใหญ่ตอนต้นท่ีเข้าสู่วัย
ผู้ ใหญ่ตอนกลาง ซึ่งผ่านประสบการณ์ของการรับมือกับปัญหา รวมถึงบทบาทของการท าหน้าท่ี
ของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวในครอบครัว จึงท าให้เม่ือพบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ อาจมองว่า เป็นปัญหา
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ปกติในวิถีชีวิตท่ีจะต้องพบเจอและแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ไม่ใช่ปัญหาท่ีอยู่ในระดบัท่ีพ่อแม่เลีย้ง
เดี่ยวจะต้องใช้การควบคมุตนเองให้เข้าไปเผชิญกบัปัญหา หรือใช้ระยะเวลานานในการแก้ปัญหา
ท่ีต้องมีการอดทนต่อการรับมือ อนัเป็นคณุลกัษณะทางจิตของความสามารถในการเผชิญปัญหา
และอปุสรรค จงึท าให้ตวัแปรนีไ้มไ่ด้เข้ามาเก่ียวข้อง  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมตาม

บทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวมากท่ีสดุ ดงันัน้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สถาบนัครอบครัว มูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัว นักจิตวิทยาพัฒนาการ นักจิตวิทยาให้ค าปรึกษา นักแนะแนว นักสังคม
สงเคราะห์และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์
ให้แก่พ่อแม่เลีย้งเด่ียวเป็นล าดับแรก โดยเน้นให้พ่อแม่เลีย้งเด่ียวเข้าใจภาวะทางอารมณ์ของ
ตนเอง เพ่ือหาวิธีการควบคมุและแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม สง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีดี
ตอ่ครอบครัว 

1.2 การมีตวัแบบมีความส าคญัต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเดี่ยว  
พ่อแม่เลีย้งเด่ียวสามารถเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบมาใช้กับครอบครัวของตนเอง โดย
สถาบนัการศึกษาของบุตรหรือหน่วยงานท่ีเด่ียวข้องกับสถาบนัครอบครัว เช่น มูลนิธิเครือข่าย
ครอบครัว จดัสมันาการเลีย้งบุตรในครอบครัวเลีย้งเด่ียวให้ประสบความส าเร็จ โดยมีตวัแบบเป็น
พอ่แมเ่ลีย้งเดี่ยวท่ีสามารถเล่ียงลกูได้ประสบความส าเร็จมาแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ในการวิจยัครัง้นีไ้มไ่ด้เน้นตวัแปรคณุลกัษณะส่วนบคุคลของพอ่แม่เลีย้งเด่ียว ซึ่ง

หากมีการศึกษาคณุลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ รายได้ ช่วงอายุ และจ านวนบุตร แล้วน ามา
วิเคราะห์ถึงความแตกต่างในการท าพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียวจะท าให้อภิปราย
ได้สารสนเทศมากยิ่งขึน้ 

2.2 งานวิจัยครัง้นีพ้บว่าการสนับสนุนทางสังคมไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตาม
บทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว อาจเป็นเพราะท าการศกึษาในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะของ
การเปิดเผยเร่ืองครอบครัวตอ่บุคคลอ่ืนน้อย ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรศึกษาในจงัหวดัอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือให้เห็นการสนบัสนนุทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั  
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2.3 งานวิจยัครัง้นีพ้บว่าความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคไม่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว อาจจะเกิดจากบทบาทของพ่อแม่เลีย้ง
เด่ียวในงานวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 5 บทบาท ซึ่งลกัษณะย่อยบางบทบาทอาจจะไม่เก่ียวข้องกับ
ปัญหาและการเผชิญปัญหา ดังนัน้การศึกษาครัง้ต่อไปควรศึกษาความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคกับบทบาทการแก้ปัญหาของพ่อแม่เลีย้งเด่ียว เพ่ือให้ได้ผลการวิจยัท่ี
ชดัเจนขึน้ 
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ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวัดที่ใช้วัดในงานวิจัย 
 

ข้อ 

แบบวดั 

บทบาทการเป็น
บิดามารดา 

ความสามารถ
ในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่า
ฟันอปุสรรค 

ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

การมีแบบอยา่ง
การท า

พฤติกรรมตาม
บทบาท 

1 .554 .633 .561 .666 .542 
2 .547 .569 .503 .606 .672 
3 .388 .579 .307 .545 .706 
4 .292 .465 .623 .727 .598 
5 .463 .545 .708 .483 .586 
6 .491 .673 .625 .676 .440 
7 .500 .430 .519 .664 .669 
8 .500 .691 .508 .612 .718 
9 .526 .461 .576 .610 .763 
10 .601 .451 .640 .850 .675 
11 .284 .701 .669 .818 .777 
12 .568 .762 .656 .823  
13 .488 .800 .485 .731  
14 .490 .492 662 .708  
15 .580 .686 .535 .679  
16 .405 .740 .661 .767  
17 .649 .716 .780 .344  
18 .543 .637 .658 .305  
19 .402 .444 .665   
20 .552 .623 .651   
21 .411 .706 .615   
22 .282 .465 .728   
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ข้อ 

แบบวดั 

บทบาทการเป็น
บิดามารดา 

ความสามารถ
ในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่า
ฟันอปุสรรค 

ความฉลาด
ทางอารมณ์ 

การ
สนบัสนนุ
ทางสงัคม 

การมีแบบอยา่ง
การท า

พฤติกรรมตาม
บทบาท 

23 .477 .708 .680   
24 .254 .378 .691   
25 .320 .569 .554   
26 .215  .455   
27 .116  .330   
28 .607  .401   
29 .614  .685   
30 .501  .429   
31 .514     
32 .526     
33 .429     
34 .363     
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ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล อภินดา ชยัมานะเดช 
วัน เดือน ปี เกิด 16 กมุภาพนัธ์ 2531 
วุฒกิารศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบญัชี  

จากมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ปี 2553  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2561 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 109/47 หมูบ้่านมายเพลส ซ.ตวิานนท์-ปากเกร็ด56 ต.บ้านใหม ่  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120   
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