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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุนไทย โดยปจจัย

ที่นํามาพิจารณา ไดแก เพศ ระดับการศึกษาของบิดามารดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูของ
บิดามารดา และการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว โดยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บ
รวบรวมขอมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 964 คน ผลการศึกษาพบวา
วัยรุนไทยมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทอยูในระดับปานกลาง และจากการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีวิเคราะห
ถดถอยพหุพบวา วัยรุนชายมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมากกวาวัยรุนหญิง วัยรุนในครอบครัวที่บิดามี
รายไดสูงจะมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมาก และการมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวชวยลด
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุน ในขณะที่ระดับการศึกษาของบิดามารดา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และการอบรมเล้ียงดูของบิดามารดาไมมีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาท

คําสําคัญ: ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท การอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา

ABSTRACT
This research aims to explain factors affecting the feeling of role conflict of Thai adolescents.

The affecting factors include sex, parents' education, parental income, number of family members,
parenting style and family activities. Using a survey research method, the researcher collected data
by means of a questionnaire distributed to 964 Matthayom Suksa 3 students in Bangkok
metropolis. The result indicates that Thai adolescents exhibit moderate role conflict. Multiple
Regression Analysis indicates that males show stronger feeling of role conflict than female;
adolescents with higher paternal income have more role conflict; the opportunity to participate in
family activities decrease the felling of role conflict. However, parents' education, parenting style,
and number of family members do not contribute to the feeling of role conflict.
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหา
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกระแสความ

เจริญทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสงผลตอการ
เปล่ียนแปลงทั้งทางดานโครงสรางของครอบครัว และ
บทบาทหนาที่ของสมาชิกครอบครัว ครอบครัวเปนระบบทาง
สังคมซ่ึงมีองคประกอบ คือ บทบาท ตําแหนงหรือสถานภาพ
และบรรทัดฐาน แตเนื่องจากเราทุกคนตางตองสวมบทบาท
หลายอย างตอเนื่ องกับคูบทบาทที่ แตกต างกันไปใน
สถานการณแบบตางๆ จึงทําใหตองประสบกับ “ความขัดแยง
ทางบทบาท” อยางหลีกเล่ียงไมได (พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ,
2547, 46) ความขัดแยงภายในบทบาท เปนความขัดแยงทาง
บทบาทที่เกิดขึ้นเม่ือคูบทบาทมีความคาดหวังตอบทบาทที่
กําลังสวมรับอยูในลักษณะที่แตกตางกัน หรือมีความคาดหวัง
ตอบทบาทของตนเองไมสอดคลองกับความคาดหวังของคู
บทบาท เชน ในสถานการณของครอบครัว การปฏิบัติบทบาท
ของบุตรอาจแตกตางไปจากความคาดหวังของบิดามารดา การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอแบบแผน
พฤติกรรมของบุคคล การที่สมาชิกของครอบครัว บิดา มารดา
และบุตรไดออกไปสัมผัสสภาพแวดลอมภายนอกครอบครัว
ในบริบทที่แตกตางกัน จึงเกิดความแตกตางกันทางดาน
ทัศนคติ คานิยม ความคาดหวัง และบรรทัดฐาน นอกจากนั้น
แลวยังพบวา มนุษยมีความตองการหลายอยางในชีวิต ทั้ง
ความตองการของตนเองและความตองการทางสังคม หาก
ความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนอง มนุษยก็ดําเนิน
ชีวิตไดอยางมีความสุข หากไมไดรับการตอบสนองก็ทําให
เกิดความเครียดและความขัดแยงในใจ (พีธะกัญญ สุขโพ-
ธารมณ และปรัศนีย เกศะบุตร, 2553) ซ่ึงสาเหตุเหลานี้อาจทํา
ใหเกิดการขัดกันทางบทบาทระหวางบิดามารดา และบุตร ซ่ึง
มีผลทําใหสมาชิกครอบครัวขาดการประสานรวมมือรวมใจ
กันและสงผลทางลบตอดุลยภาพของครอบครัวดวย

ครอบครัว ในฐานะที่เปนองคการทางสังคมที่มีความสําคัญ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ “วัยรุน”ผลผลิตของครอบครัวจะมีคุณภาพ
ดีไดตองไดรับการหลอหลอมจากครอบครัวที่สมาชิกครอบครัว
บิดามารดา และบุตรมีการรวมมือรวมใจกันปฏิบัติบทบาท
หนาที่  แตจากสภาวการณการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีในปจจุบัน ทําใหวัยรุนมีทัศนคติ
คานิยม ความคาดหวัง และบรรทัดฐานที่แตกตางไปจากความ
คาดหวังของบิดามารดาและสังคม อันกอใหเกิดความรูสึก

ขัดแยงกันระหวางบทบาทตามความคาดหวังของบิดามารดา
กับบทบาทที่ตนเองปฏิบัติที่เรียกวา “ความรูสึกขัดแยงทาง
บทบาท” การศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความรูสึกขัดแยง
ทางบทบาททําใหเกิดองคความรูในการอธิบายและเขาใจ
การดําเนินชีวิตของวัยรุน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
“วัยรุน” ผลผลิตของครอบครัว อีกทั้งจะเปนการชวยปอง
กันและบําบัดปญหาสังคมตางๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุน ปจจัยที่
มีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมีมากมายหลายปจจัย
แตในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยดานครอบ
ครัว เพราะครอบครัวมีความใกลชิดกับตัวของวัยรุนมาก
กวาปจจัยดานอื่นๆ

การทบทวนวรรณกรรม
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท (Role Conflict)
พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ (2547, 47) กลาวถึงความขัดแยง

ทางบทบาทไววา เนื่องจากเราทุกคนดําเนินการสวมบทบาท
หลายอยางตอเนื่องกับคูบทบาทที่แตกตางกันไปในสถาน-
การณแบบตางๆ จึงทําใหตองประสบกับความขัดแยงทาง
บทบาทอยางหลีกเล่ียงไมได ความขัดแยงทางบทบาท สามารถ
แยกตามแหลงที่มาไดเปน 2 ประเภท คือ

(1) ความขัดแยงภายในบทบาท (Intrarole Conflict) หรือ
ความไมสอดคลองของบทบาท (Role Inconsistency) เกิดขึ้น
เม่ือความขัดแยงเกิดขึ้นภายในบทบาทเดียวกัน เชน คูบทบาท
อาจมีความคาดหวังตอบทบาทที่เรากําลังสวมรับอยูในลักษณะ
ที่แตกตางกัน หรือความคาดหวังของเราตอบทบาทดังกลาว
อาจไมสอดคลองกับความคาดหวังของคูบทบาทของเรา หรือ
การปฏิบัติบทบาทของเราอาจแตกตางเปนอยางมากจากความ
คาดหวังตามบรรทัดฐานที่เปนที่ยอมรับกันของบทบาทนั้นๆ

(2) ความขัดแยงระหวางบทบาท (Interrole Conflict)หรือ
ความไมลงรอยกันระหวางบทบาท (Role Incompatibility)
เกิดขึ้น เม่ือความขัดแยงเก่ียวของกับสองบทบาทขึ้นไป เชน
หลังจากเลือกบทบาทหนึ่งแลวพบวามีบทบาทอื่นๆ ที่เราไม
ตองการเก่ียวของอยูดวย เนื่องจากอยูใน “ชุดบทบาท”(Role Set)
เดียวกัน หรือเราอาจจะไดรับการคาดหวังใหสวมรับบทบาทที่
ไปดวยกันไมไดสองบทบาทในขณะเดียวกัน หรือในขณะที่
ปฏิบัติบทบาทหนึ่งอาจจะปรากฏวาคูบทบาทของเราปฏิบัติ
อีกบทบาทหนึ่งซ่ึงมีความแตกตางกันมากกับเรา เชน ผูหญิงที่
ทํางานนอกบานและตองรับบทบาทเปนแมและภรรยาดวย



ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาความรูสึกขัดแยงทาง
บทบาท ซ่ึงเปน “ความขัดแยงภายในบทบาท” ซ่ึงหมายถึง
การปฏิบัติบทบาทของวัยรุนแตกตางจากความคาดหวัง
ของบิดามารดา แตกตางจากบรรทัดฐานที่เปนที่ยอมรับกัน
ในสังคม

การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา
การอบรมเล้ียงดูในลักษณะที่บิดามารดาใหความรัก ให

การสนับสนุนสงเสริมใหบุตรมีอิสระในการคิด การตัดสินใจ
และบิดามารดาใชเหตุผลมากกวาอารมณและความเห็นของ
ตนเอง โดยบิดามารดามีการช้ีแจงเหตุผลเม่ือมีการสงเสริม
หรือหามมิใหบุตรกระทําส่ิงใด เปนรูปแบบการอบรมเล้ียงดู
ที่กอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบิดามารดาและบุตร
(สมพร  สุทัศนีย, 2539, 27) วิธีการเล้ียงดูแบบรัก สนับสนุน
และใชเหตุผลนี้จะสงผลดีตอพัฒนาการของบุตรทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ บุตรมีการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดดี
(Amato & Fowler, 2002; Deslandes & Bertrand, 2005; Sheldon &
Epstein, 2005) บุตรที่ไดรับการอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล จึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ปฏิบัติบทบาท
หนาที่ไดสอดคลองกับความคาดหวังของบิดามารดา บิดา
มารดาพึงพอใจ เปนการชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บิดามารดาและบุตร

การทํากิจกรรมรวมกัน
การทํากิจกรรมรวมกัน หมายถึง ความถ่ี และรูปแบบ

ของปฏิสังสรรคในการทํากิจกรรมรวมกัน เปนระดับที่ซ่ึง
สมาชิกแตละคนในครอบครัวมีการรวมกิจกรรมกับสมาชิก
คนอื่นๆ ในครอบครัว ซ่ึงอยูภายใตสมมุติฐานวา “ย่ิงมีการ
ติดตอกันระหวางสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น จะทําใหมี
ระดับของความสัมพันธ ในครอบครัวมากขึ้นเชนกัน”
สมมุติฐานดังกลาวมาจากแนวคิดเรื่องการหนาที่นิยมทาง
สังคมวิทยาที่พิจารณาถึงระดับของการมีกิจกรรมระหวาง
สมาชิกในครอบครัวทั้งกิจกรรมที่มีการติดตอในรูปแบบที่
เปนทางการเม่ือมีเหตุการณที่ เปนสัญลักษณรวมกันใน
ครอบครัวเกิดขึ้นกับรูปแบบที่ไมเปนทางการ ซ่ึงเปนการ
ติดตอแบบธรรมดาที่เปนเบื้องตนของการมีกิจกรรมรวมกัน

ระดับการศึกษาของบิดามารดา
การศึกษาเปนกระบวนการสรางความเจริญงอกงามชวย

ใหบุคคลมีความรูความสามารถมากขึ้นกวาเดิม บิดามารดาที่
มีระดับการศึกษาสูง มีโอกาสในการแสวงหาความรูในเรื่อง
ตางๆ เขาใจพัฒนาการตามชวงวัยของลูก เขาใจสภาพสังคม

ที่เปล่ียนแปลงไป จึงเปนที่ปรึกษาพ่ึงพิงใหแกลูกได บิดา
มารดาที่มีระดับการศึกษาสูงมักปลูกฝงแรงบันดาลใจใหเกิด
ความมุงม่ันตอการเรียนและอาชีพการงาน ทําใหลูกทราบถึง
ความคาดหวังของบิดามารดา เปนการชวยปรับความคาดหวัง
ทางบทบาทของแตละฝายใหมีความสอดคลองกันมากขึ้น
กลาวคือ บิดามารดาที่มีระดับการศึกษาสูงสามารถปฏิบัติ
บทบาทหนาที่ของตนเองไดดี ไดผลผลิตของครอบครัวเปน
เยาวชนที่มีคุณภาพ ไมมีปญหาเรื่องความขัดแยงทางบทบาท

รายไดของบิดามารดา
ครอบครัวในฐานะที่เปนระบบทางสังคม มีนําเขา “รายได”

ซ่ึงเปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพ่ือนํามาใชในการบํารุงเล้ียง
สมาชิกในครอบครัว หากบิดามารดามีรายไดนอยไมเพียง
พอที่จะจัดหาทรัพยากรมาบํารุงเล้ียงครอบครัวได จะกอใหเกิด
ความตึงเครียดภายในครอบครัว บิดามารดาที่มีรายไดนอย
ตองทํางานหนักเพ่ือหารายไดใหพอเพียงกับการใชจาย อีกทั้ง
ยังมีความวิตกกังวลกับปญหาเรื่องการประกอบอาชีพ จึงทํา
ใหเกิดความเหนื่อยลาทั้งทางรางกายและจิตใจ จึงไม มี
บรรยากาศที่จะพูดคุยปรึกษาหารือกับลูกเรื่องอนาคต เรื่อง
การศึกษาเลาเรียน ตลอดจนไมมีบรรยากาศในการปลูกฝง
คานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน ไมมีโอกาสส่ือสารถึงความ
คาดหวังของตนเองที่มีตอบุตร เด็กวัยรุนในครอบครัวที่บิดา
มารดามีรายไดนอยจึงมักมีการปฏิบัติบทบาทที่ไมสอดคลอง
กับความคาดหวังของบิดามารดา มักจะมีปญหาเรื่อง “ความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาท”

เพศ
จากการศึกษาของนักวิชาการดานจิตวิทยาพบวา ชาย

และหญิงมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน เชน ในการศึกษาของ
ก่ิงแกว ทรัพยพระวงศ (2554) พบวา หญิงมีความไมม่ันคง
ทางอารมณ และ มีการแสดงตัวมากกวาชาย ในขณะที่ชายมี
การเปดรับประสบการณมากกวาหญิง ดวยความแตกตางกัน
ในบุคลิกภาพนี้อาจเปนสาเหตุทําใหวัยรุนชายและหญิงมี
ความรูสึกขัดแยงกันทางบทบาทในระดับที่แตกตางกันได

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
นงลักษณ  ปรีชาดิเรก (2546) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การปรึกษาพูดคุยระหวางมารดากับบุตรในครอบครัวไทย
พบวา จํานวนสมาชิกในครอบครัวไมมีอิทธิพลตอความมาก
นอยของเวลาในการปรึกษาพูดคุย ระหวางมารดากับบุตร



Crouter, Head, McHale, และ Tucker (2004) ศึกษา
ความสัมพันธในครอบครัวที่มีบิดามารดา และลูกตั้งแต 2 คน
ขึ้นไป โดยกลุมตัวอยางเปนครอบครัวที่ทํางานมีรายไดทั้ง
บิดาและมารดา ความสัมพันธในครอบครัวที่ Crouter และ
คณะ (2004) สนใจศึกษานี้วัดจากปริมาณเวลาที่บิดามารดา และ
ลูกไดทํากิจกรรมรวมกัน (Family Time) กิจกรรมที่ระบุใน
งานวิจัยนี้ มี 5 อยาง ไดแก การรับประทานอาหาร การดูทีวี
การใชเวลาวาง การทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน และการ
ชวยกันทํางานบาน ผลการศึกษาพบวา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวไม มีความสัมพันธ กับเวลาของครอบครัว
หมายความวา การที่สมาชิกในครอบครัวจะมีเวลาไดทํา
กิจกรรมรวมกันมากนอยเพียงใดนั้น ไมไดขึ้นอยูกับวาจะมี
สมาชิกในครอบครัวมากนอยเพียงใด

Yeung, Sandberg, Kean, และ Hofferth (2001) และ
Marsiglio (1991) ศึกษาไดขอคนพบตรงกันวา ระดับการศึกษา
ของบิดามารดามีความสัมพันธทางบวกกับเวลาของครอบครัว
คือ บิดามารดาย่ิงมีระดับการศึกษาสูงมากก็ย่ิงมีเวลาใกลชิด
กับลูกมากดวย และไดใชเวลาอยูกับลูกอยางมีคุณภาพ

วัตถุประสงคการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่มีผล

ตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุนไทย โดยปจจัยที่
นํามาพิจารณาคือ ปจจัยดานครอบครัว ไดแก ระดับการศึกษา
ของบิดา/มารดา ระดับรายไดของบิดา/มารดา จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว การอบรมเล้ียงดูของบิดามารดา และการทํา
กิจกรรมรวมกันระหวางวัยรุนกับบิดามารดา

ขอบเขตการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้จะใชกลุมตัวอยางนักเรียนที่กําลัง

เรียนอยูในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนตัวแทนของวัยรุน
ไทย ทั้งนี้ เนื่องจากตามนโยบายการศึกษาของชาติตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไดกําหนด
ใหเด็กไทยทุกคนตองเขาเรียนจนถึงระดับการศึกษาภาค
บังคับ 9 ป ซ่ึงหมายถึง วัยรุนไทยทุกคนจะตองไดเรียน
หนังสือจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้
จึงถือวาการเก็บรวบรวมขอมูลจากช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน
โรงเรียนจะเปนตัวแทนของวัยรุนไทยได

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึงปจจัยที่มี

ผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุน ขอคนพบที่ได
จะนํามาเปนแนวทางปองกันไมใหวัยรุนเกิดความรูสึกทางลบ
กับบิดามารดา เพ่ือพัฒนาสถาบันครอบครัว และปองกัน
ปญหาสังคมอันเกิดจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของวัยรุน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี้ เป นนักเรี ยนช้ั น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงเปน 3 เขต
การศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รวม 45,169
คน (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร, 2551) การสุมตัวอยาง
ใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multistage
Sampling) สุมโรงเรียนจากแตละเขตการศึกษา เขตละ 2
โรงเรียน รวมโรงเรียนในกลุมตัวอยางจํานวน 6 โรงเรียน สุม
ตัวอยางนักเรียนจากแตละโรงเรียน คํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ตัวแปรใน
การวิเคราะหเปนตัวแปรเชิงปริมาณ และทราบขนาดของ
ประชากร (Cooper & Sclindler, 2001) คํานวณหาขนาดของ
ตัวอยางไดจํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 964 คน

2. นิยามตัวแปร
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท ในที่นี้เปนความรูสึก

ขัดแยงภายในบทบาทหรือความไมสอดคลองของบทบาท
หมายถึง ความรูสึกขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในตัวบุตร โดยบุตร
รู สึกวาการปฏิบัติบทบาทของตนเองแตกตางจากความ
คาดหวังของบิดามารดา แตกตางจากบรรทัดฐานที่เปนที่
ยอมรับของสังคม

การทํากิจกรรมรวมกัน หมายถึง ในการทํากิจกรรม
รวมกันระหวางบิดามารดาและบุตร ประกอบดวยกิจกรรม
ตางๆ อาทิเชน รับประทานอาหารม้ือเย็นรวมกัน การพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน การทํากิจกรรมภายในบานหรือนอกบาน
รวมกัน การไปทองเที่ยวพักผอนหยอนใจรวมกัน

การอบรมเล้ียงดูแบบรัก สนับสนุนและใชเหตุผล
หมายถึง การอบรมเล้ียงดูที่บิดามารดาแสดงความรัก และ
คอยสนับสนุนบุตร คอยชวยเหลือสงเสริมใหมีอิสระในการ
คิด การตัดสินใจ และบิดามารดาใชเหตุผล ไมใชแตอารมณ



และความเห็นของตนเอง โดยบิดามารดามีการช้ีแจงเหตุผล
เม่ือมีการสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมของบุตร

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบ

สอบถาม ซ่ึงมีขอคําถาม 4 สวน ดังนี้คือ
สวนที่ 1 เปนขอคําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากร

และภูมิหลังของนักเรียน ไดแก เพศ ระดับการศึกษาของบิดา/
มารดา ระดับรายไดของบิดา/มารดา จํานวนสมาชิกในครอบครัว

สวนที่ 2 เปนขอคําถามเก่ียวกับความรูสึกขัดแยงทาง
บทบาท มีคําถาม 5 ขอ

สวนที่ 3 เปนขอคําถามเก่ียวกับการทํากิจกรรมรวม
กับบิดามารดา มีคําถาม 6 ขอ

สวนที่ 4 เปนขอคําถามเก่ียวกับการอบรมเล้ียงดูแบบ
รักสนับสนุนและใชเหตุผล มีคําถาม 6 ขอ

คําตอบของแบบสอบถามสวนที่ 2 ถึง สวนที่ 4 เปน
มาตรวัด 5 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึง ไมจริงเลย และ
ระดับที่ 5 หมายถึง จริงที่สุด

นําแบบสอบถามไปทดลองใชและทดสอบหาคาความ
เที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธ์ิ
ความเที่ยงของครอนบาค-อัลฟา (Cronbach Alpha Coefficient)
ไดคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรความรูสึกขัดแยงทาง
บทบาท การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล
และการทํากิจกรรมรวมกันเปน 0.8052 0.8002 และ 0.7984
ตามลําดับ จากคาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงของครอนบาคที่ไดมี
คาสูงกวา 0.7 ทุกคา แสดงวา ผลการวัดแบบสอบถามแตละ
ตัวแปรมีคาความเที่ยงอยูในเกณฑที่ยอมรับได (ศิริชัย
กาญจนวาสี, 2545)

4. การวัดคาตัวแปร
4.1 ระดับการศึกษาของบิดา/มารดา วัดจากจํานวนป

ที่ศึกษาตามหลักสูตรในระดับการศึกษาสูงสุดของบิดา/มารดา
เชน ในกรณีที่จบการศึกษาประถมศึกษาปที่ 6 คาของตัวแปร
มีคาเทากับ 6 ถาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก คาของตัวแปร
มีคาเทากับ 20 และถาไมไดเรียน คาของตัวแปรมีคาเทากับ 0

4.2 ระดับรายไดของบิดา/มารดา เนื่องจากในการ
ศึกษาครั้งนี้จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะห
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) ซ่ึงมีขอกําหนดวา
ขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหตองเปนขอมูลเชิงปริมาณ หรือหาก

เปนขอมูลเชิงคุณภาพตองเปล่ียนใหเปนตัวแปรหุน (Dummy
Variable) ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชวิธีการเปล่ียนขอมูลของตัวแปร
รายไดใหเปนตัวแปรหุน ซ่ึงมีการแบงตัวแปรเปน 2 คาคือ

ระดับรายไดเปน 0 หมายถึง มีรายไดต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท/ เดือน

ระดับรายไดเปน1หมายถึง มีรายไดมากกวา 10,000
บาท/ เดือน

4.3 จํานวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึง จํานวนคน
ทั้งหมดที่อยูในครอบครัว ซ่ึงรวมถึงบิดามารดา พ่ีนอง ญาติ
และคนอื่นๆ

สําหรับตัวแปร การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุน
และใชเหตุผล การทํากิจกรรมรวมกัน และ ความรูสึกขัดแยง
ทางบทบาท ซ่ึงคําตอบของแตละขอคําถามเปนมาตรา
ประมาณคา 5 ระดับ โดย 1 หมายถึงไมจริงเลย และ 5 หมายถึง
จริงที่สุด จะนําคะแนนที่ไดจากแตละตัวแปรมาหาคาเฉล่ีย
การแบงระดับของตัวแปรพิจารณาจากคาเฉล่ีย โดยมีเกณฑ
ดังนี้

คาเฉล่ียตอรายการ ระดับ
1.0–1.8 ต่ําสุด
1.9–2.6 ต่ํา
2.7–3.4 ปานกลาง
3.5–4.2 สูง
4.3-5.0 สูงสุด

การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

SPSS ดวยเทคนิควิธีทางสถิติที่ใชคือ ใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) วิเคราะหขอมูลเพ่ือบรรยายลักษณะ
ทางสังคมและภูมิหลังของนักเรียนในกลุมตัวอยาง และใช
สถิติอางอิง (Inferential Statistics) ดวยเทคนิคการวิเคราะห
การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห
หาปจจัยที่มีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาท

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาแสดงดัง

ตารางที่ 1



ตารางท่ี 1 คาสถิติบรรยายตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปร Min Max X SD ระดับ

ระดับการศึกษาของบิดา 0 20 9.92 3.84
ระดับการศึกษาของมารดา 0 18 9.52 3.92
ระดับรายไดของบิดา 0 1 0.64 0.48
ระดับรายไดของมารดา 0 1 0.41 0.49
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2 17 4.63 1.64
การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล 1.17 5 3.77 0.66 สูง
การทํากิจกรรมรวมกัน 1.17 5 3.77 0.65 สูง
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท 1 5 2.86 0.79 ปานกลาง

ระดับการศึกษาของบิดามารดา
ระดับการศึกษาของบิดาวัดจากจํานวนปที่ศึกษาตาม

หลักสูตรในระดับการศึกษาสูงสุด บิดานักเรียนในกลุม
ตัวอยางมีจํานวนปที่ศึกษาสูงสุด 20 ป เทียบเทากับจบระดับ
ปริญญาเอก ต่ําสุด 0 ป คือไมไดเรียนหนังสือมีคาเฉล่ียของ
จํานวนปที่ศึกษา 9.92 ป เทียบไดกับระดับมัธยมตน สวน
มารดามีจํานวนปที่ศึกษาตามหลักสูตรในระดับการศึกษา
สูงสุด 18 ป เทียบเทากับจบระดับปริญญาโท ต่ําสุด 0 ป คือ
ไมไดเรียนมีคาเฉล่ียของจํานวนปที่ศึกษา 9.52ป ป เทียบได
กับระดับมัธยมตน

รายไดของบิดา/ มารดา
บิดามีคาเฉล่ียของระดับรายได 0.64 (มากกวา 0.5) แสดง

วา บิดาของนักเรียนในกลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียสูงกวา
10,000 บาท และมารดามีคาเฉล่ียของระดับรายได 0.41 (นอย
กวา 0.5) แสดงวา มารดาของนักเรียนในกลุมตัวอยางมีรายได
เฉล่ียต่ํากวา 10,000 บาท

จํานวนสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวของนักเรียนในกลุมตัวอยางมีจํานวนสมาชิก

ต่ําสุด 2 คน สูงสุด 17 คน จํานวนสมาชิกเฉล่ีย 4.63 คน คา
เบี่ยงมาตรฐาน 1.64

การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล
มีคาต่ําสุด 1.17 คาสูงสุด 5 คาเฉล่ีย 3.77 คาเบี่ยงมาตรฐาน

0.66 คาเฉล่ียอยูในเกณฑระดับสูง แสดงวา นักเรียนในกลุม
ตัวอยางรูสึกวาตนเองไดรับการเล้ียงดูในแบบที่บิดามารดาให
ความรัก ใหการสนับสนุน และมีเหตุผลกับตนเองในระดับสูง

การทํากิจกรรมรวมกัน
มีคาต่ําสุด 1.17 คาสูงสุด 5 คาเฉล่ีย 3.77คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.65 คาเฉล่ียอยูในเกณฑระดับสูง แสดงวา นักเรียน
ในกลุมตัวอยางรูสึกวาตนเองมีโอกาสไดทํากิจกรรมรวมกับ
บิดามารดามาก

ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท
มีคาต่ําสุด 1 คาสูงสุด 5 คาเฉล่ีย 2.86 คาเบี่ยงมาตรฐาน

0.79 คาเฉล่ียอยูในเกณฑระดับปานกลาง แสดงวา นักเรียนใน
กลุมตัวอยางรูสึกวาการปฏิบัติบทบาทหนาที่ของตนเอง
แตกตางจากบทบาทที่บิดามารดาคาดหวังในระดับปานกลาง

การวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)
เพ่ือวิเคราะหหาปจจัยที่มีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาท

ตัวแปรตาม:ความรูสึกขัดแยงทางบทบาท (Role Conflict)
ตัวแปรอิสระ ไดแก
1. ระดับการศึกษาของบิดา (F_ed)
2. ระดับการศึกษาของมารดา (M_ed)
3. ระดับรายไดของบิดา (F_inc)
4. ระดับรายไดของมารดา (M_inc)
5. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (Fam_mem)
6. การอบรมเล้ียงดูแบบรักสนับสนุนและใชเหตุผล

(Parenting)
7. การทํากิจกรรมรวมกัน (Activities)
ตารางที่ 2 เปนคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน

(Pearson’s Correlation Coefficient: r) ซ่ึงแสดงถึงขนาด
ความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละคู ซ่ึงไมพบวา มีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) ของตัวแปรคูใดที่มีคามากกวา



0.75 ขอมูลที่นํามาศึกษาไมเกิดปญหาเรื่องตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันสูง (Multicollinearity) แสดงวาขอมูลที่นํามา
วิเคราะหมีคุณสมบัติตรงตามกําหนดของเทคนิควิธีการทาง
สถิติ (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2537)

เม่ือพิจารณาที่ตัวแปรตาม Role Conflict จะเห็นไดวา
Role Conflict มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
Parenting (r = -0.146, p = 0.003) หมายถึง ครอบครัวที่เล้ียงดู

บุตรดวยการใหความรัก ใหการสนับสนุนบุตร และใชเหตุผล
มากกวาอารมณ จะทําใหบุตรมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาท
นอยลง และ Role Conflict มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับ activities (r = -0.318, p = 0.000) หมายถึง การที่วัยรุน
ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับบิดามารดามากๆ จะชวยลด
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุนได

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปร F_ed M_ed F_inc M_inc Fam_mem Parenting Activities
M_ed 0.634**
F_inc 0.391** 0.341**
M_inc 0.338** 0.416** 0.415**
fam_mem -0.055 0.017 -0.003 0.013
parenting 0.151* 0.125** 0.092** 0.024 -0.027
activities 0.130* 0.083** 0.074* -0.021 -0.074* 0.373**
role conflict -0.052 -0.033 0.054 0.012 -0.010 -0.146** -0.318**

หมายเหตุ: ** p-value 0.01,  * p-value 0.05

จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาปจจัยที่มีผลตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทดวยการถดถอยพหุ ไดคาสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของสมการทํานายความรูสึกขัดแยงทางบทบาท แสดงดังตารางที่ 3

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหการถดถอยพหุเพ่ือทํานายความรูสึกขัดแยงทางบทบาทของวัยรุน
ตัวแปร B SE B  t p
Constant 4.595 0.197 23.282 0.000
Sex -0.154 0.050 -0.096 -3.070 0.002
F_ed -0.005 0.009 -0.026 -0.636 0.525
M_ed -0.004 0.008 -0.020 -0.468 0.640
F_inc 0.178 0.059 0.107 2.993 0.003
M_inc -0.025 0.059 -0.015 -0.425 0.671
Fam_mem -0.012 0.015 -0.024 -0.769 0.442
Parenting -0.010 0.007 -0.049 -1.459 0.145
Activities -0.365 0.042 -0.296 -8.757 0.000

F = 16.389,  p = 0.000,  R2 = 0.125



พิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน
(Standardized Regression Coefficients: ) ในตารางที่ 3
พบวา ตัวแปรอิสระที่มีผลตอตัวแปรตาม ความรูสึกขัดแยง
ทางบทบาท มี 3 ตัวแปรไดแก เพศ รายไดของบิดา และการ
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักหรือความสําคัญ
ตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมากที่สุดคือตัวแปร “การทํา
กิจกรรมรวมกัน” ( = -0.296) อธิบายไดวา วัยรุนชายมี
ความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมากกวาวัยรุนหญิง วัยรุนใน
ครอบครัวที่บิดามีรายไดสูงจะมีความรู สึกขัดแยงทาง
บทบาทมากกวาวัยรุนที่บิดามีรายไดนอย และวัยรุนที่มี
โอกาสทํากิจกรรมรวมกับบิดามารดามากจะมีความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาทนอย สําหรับตัวแปรระดับการศึกษาของ
บิดา/มารดา ระดับรายไดของบิดามารดา จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และการอบรมเล้ียงดูไมมีผลตอความรูสึกขัดแยง
ทางบทบาทของวัยรุน

คาสถิติทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยพหุ
ไดคา F = 16.398, p = 0.000 หมายถึง สมการถดถอยพหุมี
ความเหมาะสมที่จะนํามาใชพยากรณ และไดคาสัมประสิทธ์ิ
การกําหนด (Regression Coefficient) R2 = 0.125 หมายถึง
ตัวแปรอิสระที่นํามาใชพยากรณ สามารถอธิบายความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาทที่เกิดขึ้นกับวัยรุนไดรอยละ 12.5

สรุป อภปิรายและขอเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษาพบวา วัยรุนไทยมีความรูสึกขัดแยง

ทางบทบาทอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนเรื่องที่นายินดี ทั้งนี้
เพราะความรูสึกขัดแยงไมไดมีแตโทษเพียงอยางเดียว ความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นในระดับที่พอเหมาะกอใหเกิดผลในทางบวก
และอาจนําไปสูการเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรค ได
(ขจรจิต บุนนาค, 2554)

2. จากผลการศึกษาพบวา รายไดของบิดามีอิทธิพล
ทางบวกตอความรูสึกขัดแยงทางบทบาท วัยรุนในครอบครัว
ที่บิดามีรายไดสูงจะมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทมากกวา
วัยรุนที่บิดามีรายไดนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบิดาซ่ึงเปน
หัวหนาครอบครัวเปนผูหารายไดหลักของครอบครัว บิดาที่
มีรายไดสูงสวนใหญเปนผูที่ประสบความสําเร็จในหนาที่
การงาน จึงตั้งความหวังกับบุตรดวยวาจะตองประสบ
ความสําเร็จเชนเดียวกับตนเอง ทําใหบุตรเกิดความรูสึกวา
ตนเองคงดีไดไมเทาที่บิดาคาดหวังไว จึงทําใหเกิดความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาท

3. จากผลการศึกษาพบวา วัยรุนชายมีความรูสึกขัดแยง
ทางบทบาทมากกวาวัยรุนหญิง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
บริบทของครอบครัวคนไทย บิดามารดาใหความใกลชิดลูก
สาวมากกวาลูกชาย บิดามารดามักจะปลูกฝงใหลูกสาว “อยู
กับเหยาเฝากับเรือน” อีกทั้งในครอบครัวชนช้ันกลางใน
สังคมไทยยังมอบบทบาทหนาที่เรื่องการดูแลบานใหลูกสาว
ดวย ดังนั้น วัยรุนหญิงมีความชัดเจนวาตนเองตองมีบทบาท
อยางไร จึงมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทนอยกวาวัยรุนชาย

4. จากผลการศึกษาพบวา วัยรุนที่มีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกับบิดามารดามากจะมีความรูสึกขัดแยงทางบทบาทนอย
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สมาชิกครอบครัว บิดามารดา และ
บุตรไดทํากิจกรรมรวมกัน เชน การรับประทานอาหาร
รวมกัน ชวยกันทํางานบาน ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
รวมกัน หรือเขารวมในกิจกรรมอาชีพของบิดามารดาจะชวย
สงเสริมความสัมพันธในครอบครัว เพราะในแตละวัน
สมาชิกครอบครั วแต ละคนก็ จะออกจากบ านไปรั บ
ประสบการณใหมๆ อยูตลอดเวลา คิดเรื่องราวตางๆ ไป
มากมาย ถาบิดามารดา และบุตรไดอยูดวยกัน ไดรูวาอีกฝาย
หนึ่งพัฒนาชีวิตไปอยางไร มีความคิดอานเปนอยางไร ทําให
มีโอกาสที่จะเขาใจกัน และเปนโอกาสใหบิดามารดาไดส่ัง
สอน ถายทอดความรู ความคิด ความคาดหวังของบิดามารดา
ทําใหเกิดความเขาใจตรงกันวาบิดามารดาคาดหวังอยางไร
และบุตรสามารถปฏิบัติตามไดในระดับใด เทากับเปนการ
ชวยลดความรูสึกขัดแยงทางบทบาท

4. เนื่องจากผลการศึกษาพบวา “การทํากิจกรรม
รวมกัน” เปนปจจัยที่มีน้ําหนักหรือความสําคัญตอความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาทมากกวาปจจัยอื่นๆ เพ่ือชวยลดความรูสึก
ขัดแยงทางบทบาทที่เกิดกับวัยรุน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให
บิดามารดาหาโอกาสทํากิจกรรมรวมกับบุตรใหมากขึ้น อาจ
เปนการชวยกันทํางานบาน ทําอาหารรับประทานกันใน
ครอบครัว หรือออกไปทองเที่ยวพักผอนหยอนใจรวมกัน

5. ผลการวิ เคราะห การถดถอยพหุ พบว า ได ค า
สัมประสิทธ์ิการกําหนด R2 = 0.125 หมายถึง ตัวแปรอิสระที่
นํามาใชพยากรณ สามารถอธิบายความรู สึกขัดแยงทาง
บทบาทที่เกิดขึ้นกับวัยรุนไดเพียงรอยละ 12.5 ทั้งนี้ เพราะ
การศึกษาเก่ียวกับวัยรุนมีปจจัยที่เก่ียวของมากมาย แตในครั้ง
นี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะปจจัยดานครอบครัว ยังมีปจจัยสําคัญ
อีกหลายประการที่ควรนํามารวมพิจารณาดวย เชน ปจจัย
เรื่องการคบเพ่ือนของวัยรุน
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