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บทคัดยอ
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุดและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนับเปนปจจัยที่สงผลตอลักษณะพฤติกรรรมของเด็ก ผูวิจัยจึงไดศึกษาบทบาท
ของผูปกครองที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็กในโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ศึกษาบทบาทของผูป กครองที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบงเปน 4 รูปแบบ คือ แบบประชาธิปไตย การเปน
แบบอยาง รักสนับสนุน และการใชเหตุผล 2) ศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูปกครองกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก กลุมประชากร
คือผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร จํานวน 219 คน ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม
ผูปกครองมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติเปนประจํา ทั้ง 4 รูปแบบ ในสวนความคิดเห็นของผูปกครองตอรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ควรปฏิบัติเปนลําดับแรก คือ การใชเหตุผลและประชาธิปไตย รองลงมาคือ การเปนแบบอยาง
และรักสนับสนุน ตามลําดับ นอกจากนี้พบวา การศึกษาและลักษณะครอบครัวของผูปกครองมีความสัมพันธกับ
บทบาทของผูปกครองทีม่ ีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
Family is the smallest social institution and plays an important role in human quality of life.
Pattern of child rearing in the family is one of the factors that affect child’s behaviors. For this reason,
the researchers have studied the role of parents on parenting a child in Kaset Home Economics
kindergarten. The purposes of this study were 1) to study the role of parents towards child rearing in
4 types; democracy, idolization, support and reasoning, 2) to study parent’s opinions towards child
rearing, and 3) to study relations between characteristics of parents and their role towards child rearing.
The populations of Kaset Home Economics kindergarten are 219 parents. The result of the study
found that overall, most parents tend to have their roles towards child rearing at the usually practice
level in all types. In the parents’ opinions, democracy and reasoning should be the first priority in
child rearing following by idolization and support respectively. In addition, has been found that
parent’s education and family characteristics are significantly related with the role of parents towards
child rearing at the statistical level of .05.
Key Words: The role of parents, child rearing
*corresponding author; e-mail address: agrsvp@ku.ac.th
1
1

ภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถ.งามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Department of Home Economics, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, 50 Ngamwongwan Road, Chatuchak, Bangkok 10900

คํานํา
การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวนับเปนปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการของเด็ก และเปนผลทําใหเด็กมี
พฤติกรรม พัฒนาการและอารมณที่แตกตางกัน ซึ่งองคประกอบที่สําคัญและมีอิทธิพลตอพัฒนาการทุกดาน
ของเด็ก คือ พอ แม ผูปกครอง ญาติพี่นองและผูดูแลเด็ก เพราะเปนผูที่สามารถตอบสนองความตองการทุกดาน
ของเด็ก จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเห็นไดจากลักษณะครอบครัวไทยในอดีต
เปนครอบครัวขยาย อาศัยอยูแบบเครือญาติ ประกอบดวย พอ แม ลูก ญาติพี่นอง โดยพอจะเปนผูทํางานนอกบาน
เพื่อหารายไดมาเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ขณะที่แมจะเปนผูทําหนาที่ในการดูแลบานและอบรมเลี้ยงดู
ซึ่งลักษณะเชนนี้ เด็กจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูโดยตรงจากแม ซึ่งจากสภาพดังกลาว สงผลใหโครงสรางครอบครัว
กลายเปนครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพอ แมและลูก และแมตองทํางานนอกบานเพื่อชวยหารายไดใหกับครอบครัว
ดังนั้นบทบาทของพอแมจึงเปนบทบาทรวมกันในการอบรมเลี้ยงดูบุตรใหเติบโตขึ้นดวยความรักและความไววางใจ
ความรูสึกอบอุน มั่นคงและประสบความสําเร็จในชีวิต
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร เปนหนวยงานที่จัดการศึกษาและใหการอบรมดูแลเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุระหวาง 2 ป 6 เดือน ถึง 5 ป 6 เดือน ใหไดรับพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา
ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ รวมทั้งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็กของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร เพื่อนําขอมูล
ที่ไดรับจากการทําวิจัยในครั้งนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนาหรือใหความรูแกผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ศึกษาบทบาทของผูปกครองที่มีตอ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูปกครองกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การตรวจเอกสาร
บทบาทของผูปกครอง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติดวยวาจา และการกระทําของบิดา มารดา และ
บุคคลที่เลี้ยงดูตอเด็ก ทั้งโดยทางตรงและทางออม บทบาทของผูปกครอง ไดแก การเขาใจพัฒนาการและ
ความแตกตางรายบุคคลของเด็ก การใหความรักความอบอุน การอบรมสั่งสอน การเสริมแรงจูงใจ และใหรางวัล
สรางความมั่นใจ การใชเวลากับเด็กอยางมีคณ
ุ ภาพ เปนตน
การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่บิดา มารดา หรือผูเลี้ยงดูเด็ก ปฏิบัติตอเด็กโดยการใหคําแนะนําสั่งสอน
ดูแลใหความชวยเหลือคุมครอง ใหความรัก ความอบอุน และตอบสนองความตองการทั้งทางกาย และทางใจ
แกเด็กเพื่อใหเด็กไดมีชีวิตอยูแ ละเจริญเติบโตเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตามความมุงหวัง ซึ่งรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดู มีนิยามดังนี้ (พัฒนา, 2555)
1. แบบรักสนับสนุน หมายถึง การที่บิดามารดายอมรับชื่นชม ใหความสนับสนุนใกลชิดและใหความ
สนใจกับเด็ก

2. แบบใชเหตุผล หมายถึง การที่บิดามารดาใหคําอธิบายประกอบการสนับสนุนและหามปรามเด็กใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ
3. แบบประชาธิปไตย หมายถึง พฤติกรรมของบิดามารดาทีป่ ฏิบัติตอเด็กโดยที่เด็กมีความรูสึกวาตนเอง
ไดรับการปฏิบตั ิดวยความยุติธรรม
4.การเปนแบบอยาง หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติของผูปกครองดานบุคลิกภาพ
ทั่วไป การแตงกาย กิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
5. แบบควบคุม หมายถึง การที่บิดามารดาออกคําสั่งใหเด็กปฏิบัติตามและคอยควบคุมพฤติกรรมของ
เด็กโดยไมปลอยใหเปนอิสระ
6. แบบปลอยปละละเลย หมายถึง พฤติกรรมของบิดามารดาที่ปฏิบัติตอเด็ก โดยที่เด็กรูสึกวาตนเอง
ไมไดรับการเอาใจใส การสนับสนุน หรือคําแนะนําจากผูปกครอง
7. แบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง พฤติกรรมของบิดามารดาที่ปฏิบัติตอเด็กโดยที่เด็กมีความรูสึกวา
ตนเองไมไดรับอิสระเทาที่ควร
8. แบบใหความรัก หมายถึง การรับรูที่เด็กมีตอการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาในลักษณะที่เปนผู
แนะนํา สนับสนุนและชวยเหลือ
9. แบบลงโทษ หมายถึง การรับรูที่เด็กมีตอการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาในลักษณะที่เปนการลงโทษ
ทั้งทางรางกายและจิตใจ

อุปกรณและวิธีการ
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เปนผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ปการศึกษา 2556 จํานวน 219 คน โดยการวิจัยในครัง้ นี้ผูวิจัยใชกลุม ประชากรทั้งหมด
เครื่องมือในการวิจัย
เปนแบบสอบถามโดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง
สวนที่ 3 ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และรอยละ
2. วิเคราะหขอมูลบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยการหาคาความถี่และรอยละ
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูปกครองกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก โดยการ
หาคา Chi-square

ผลและวิจารณ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามในการวิจัยนี้ คือผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตรเกษตร
ที่กําลังศึกษาในภาคปลาย ปการศึกษา 2556 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูป กครองเปนเพศหญิง (รอยละ
74.89) มากกวาเพศชาย (รอยละ 25.11) มีอายุชวง 31-40 ป มากที่สุด รองลงมาคือ 41-50 ป (รอยละ 62.10
และ 31.05 ตามลําดับ) ผูปกครองมากกวาครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวาปริญญา
ตรี (รอยละ 54.34 และ 39.27 ตามลําดับ) ประกอบอาชีพรับราชการ มากทีส่ ุด รองลงมาเปนพนักงานหนวยงาน
เอกชน และประกอบธุรกิจสวนตัว (รอยละ 34.70 17.35 และ 14.16 ตามลําดับ) มีรายไดของครอบครัวมากกวา
40,000 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท (รอยละ 59.82 17.35 และ
12.78 ตามลําดับ) ผูปกครองเกือบทั้งหมดเปนบิดา/ มารดาของนักเรียน (รอยละ 99.08) มีลักษณะครอบครัว
เปนแบบครอบครัวเดี่ยว (พอ แม ลูก) มากกวาครอบครัวขยาย (พอ แม ลูก ญาติพี่นอง) (รอยละ 54.79 และ
45.21 ตามลําดับ) มีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 4 คน มากที่สุด รองลงมาคือ 3 คน และ มากกวา 6 คน (รอยละ
28.31 26.94 และ 20.55 ตามลําดับ) ผูปกครองกลุมใหญทสี่ ุด มีระยะเวลาเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในแตละวัน
มากกวา 6 ชั่วโมง รองลงมาคือ 4-6 ชั่วโมง และ 2-4 ชั่วโมง (รอยละ 63.01 22.83 และ 11.87 ตามลําดับ)
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง แบงเปน 4 รูปแบบ คือ ประชาธิปไตย การเปนแบบอยาง
รักสนับสนุน และการใชเหตุผล
1. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูปกครองมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบบประชาธิปไตย
ที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุดเกือบทุกขอ มีเพียงขอเดียวที่ปฏิบัติเปนบางครั้ง มากที่สุด คือ ใหอิสระเด็กในการ
เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใชที่เหมาะสม เชน ของเลน (รอยละ 59.82) สําหรับพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติเปนประจํา
มากที่สุด คือ ใหความสนใจในสิ่งที่เด็กพูดหรือทํา (รอยละ 91.32) รองลงมาคือ รับฟงความคิดเห็นของเด็ก
(รอยละ 85.84) ใหคําแนะนําเด็กในการทํากิจกรรมตาง ๆ (รอยละ 83.56) และ เปดโอกาสใหเด็กไดเลน
และทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น (รอยละ 81.28) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเลี้ยงลูกแบบประชาธิปไตย
จะชวยสรางบรรยากาศการเรียนรู ชวยใหเด็กสามารถคิดและตัดสินใจดวยตนเอง โดยการรับฟงความคิดเห็น
ของเด็ก และฝกใหเด็กรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งจะเปนแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูที่จะชวยใหเด็กเขาใจ
ในสิทธิทั้งของตนเองและผูอื่น และงานวิจัยของ จุไรรัตน (2543) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผน
การอบรมเลี้ยงดูของมารดา สัมพันธภาพระหวางบิดามารดากับความเชือ่ มัน่ ในตนเองของเด็กวัยกอนเรียน พบวา
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เด็กจะมีลักษณะเปนคนเปดเผย เปนตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ
มองโลกในแงดี และสามารถปรับตัวไดดี

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบการเปนแบบอยาง
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูปกครองมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบบการเปนแบบอยาง
ที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุดเกือบทุกขอ มีเพียงขอเดียวที่ปฏิบัติเปนบางครั้ง มากที่สุด คือ เปนแบบอยาง
ในการสวดมนตกอนเขานอน (รอยละ 59.82) สําหรับพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติเปนประจํามากที่สุด คือ
เปนแบบอยางในการมีสัมมาคารวะตอผูอ่นื เชน การแสดงความเคารพตอผูใ หญ (รอยละ 95.89) รองลงมาคือ
เปนแบบอยางในการแสดงความมีน้ําใจเอือ้ เฟอเผื่อแผตอผูอื่น (รอยละ 85.84) เปนแบบอยางในการแสดงออกถึง
ความรักความผูกพันตอบุคคลในครอบครัว (รอยละ 89.50) และ เปนแบบอยางในการรับผิดชอบตอสมบัติของ
สวนรวม (รอยละ 89.50) ตามลําดับ ดังที่ นภเนตร (2541) กลาวถึงพัฒนาการเด็กที่ดีเริ่มตนจากครอบครัว
เด็กจะเติบโตมีคุณภาพชีวิต สวนหนึ่งขึ้นอยูกับครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัว
เปนสําคัญ ดวยเหตุที่วาครอบครัวทําหนาที่ดูแลเด็กตั้งแตแรกเกิดจนเติบโตพึ่งตนเองได รวมทั้งเปนแบบอยาง
ที่หลอหลอมความรูสึกนึกคิด พฤติกรรมตลอดจนจิตสํานึกของความเปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมของ Bandura (1976) อธิบายไววา พฤติกรรมทางสังคมเนนความสําคัญของการ
เรียนรู โดยการสังเกตหรือเลียนแบบจากตัวแบบซึ่งจะมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมของบุคคล และการ
สงเสริมพฤติกรรมทางสังคมแกเด็กวัยอนุบาลเปนสิ่งสําคัญอันจะกอเกิดเปนบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดี
ในอนาคต ดวยธรรมชาติของเด็กวัยนี้เรียนรูไดดีผานการเลียนแบบ
3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบรักสนับสนุน
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูปกครองมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบบรักสนับสนุน
ที่ปฏิบัติเปนประจํามากที่สุดทุกขอ โดยพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติเปนประจํา มากที่สดุ คือ ใหความรัก
ความอบอุนกับเด็กเสมอ (รอยละ 95.43) รองลงมาคือ แสดงความรักตอเด็กโดยการโอบกอดสัมผัส (รอยละ
94.98) เอาใจใสดูแลกิจวัตรประจําวันของเด็กเสมอ (รอยละ 92.23) และ แสดงความเปนกันเองกับเด็กเสมอ
(รอยละ 90.41) ตามลําดับ ทั้งนี้พื้นฐานของเด็กทุกคนตองการความรักและการยอมรับ เด็กที่ไดรับความรักความ
อบอุนจากพอแมจะรูสึกมั่นคงทางจิตใจ การแสดงความรักอาจมีไดหลายรูปแบบเชน การกอดรัด การใหสัมผัสที่
อบอุน การสบตา การใชวาจาที่สรางสรรค และการใหความสนใจ เปนตน และสอดคลองกับ ลัดดา และคณะ
(2551) ไดศึกษาพัฒนาการแบบองครวมของเด็กไทย พบวาครอบครัวสวนใหญเกือบรอยละ 80 แสดงความรักตอ
เด็กปฐมวัยดวยการสัมผัสทางกาย คือการกอด
4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบใชเหตุผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูปกครองมีพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก แบบใชเหตุผล ที่ปฏิบัติ
เปนประจํามากที่สุดเกือบทุกขอ มีเพียงขอเดียวที่ปฏิบัติเปนบางครั้ง มากทีส่ ุด คือ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม
พึงประสงคจะใชวิธีการตี (รอยละ 70.32) สําหรับพฤติกรรมที่ผูปกครองปฏิบัติเปนประจํา มากที่สุด คือ ใหเด็กทํา
สิ่งตาง ๆ โดยอธิบายเหตุผล (รอยละ 83.56) รองลงมาคือ อธิบายใหเด็กทราบถึงสิ่งที่อาจเปนอันตราย เชน
อันตรายจากของมีคม (รอยละ 94.98) กลาวคําขอโทษเด็กเมื่อเขาใจเด็กผิด (รอยละ 88.13) และเมื่อเด็กแสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคจะชมเชย (รอยละ 86.76) ตามลําดับ ทั้งนี้การอบรมเลี้ยงดูใหเด็กเชื่อฟง พอแมตองเปน

คนที่มีเหตุผลและสามารถอธิบายเหตุผลใหเด็กเขาใจและปฏิบัติตามได และ Chen X et al. (2000) ไดศกึ ษาถึง
ผลกระทบของการอบรมเลี้ยงดูและการเปนแบบอยางตอพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก พบวาเด็กที่ไดรับการ
อบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล จะเติบโตขึ้นเปนเด็กที่มีการปรับตัวทางสังคมสูง มีความสําเร็จดานการเรียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาผูปกครองมีความคิดเห็นวา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ควรปฏิบัติ
เปนลําดับแรกคือ ประชาธิปไตยและการใชเหตุผล (รอยละ 41.55) รองลงมาคือ การเปนแบบอยาง (รอยละ
31.96) และ รักสนับสนุน (รอยละ 25.11) ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองเห็นวาการเปดโอกาสใหเด็ก
ไดคิดและตัดสินใจดวยตนเอง เด็กจะแสดงออกอยางอิสระ โดยผูใหญคอยอธิบายใหเหตุผลในสิ่งที่ถูกตอง
เปนการปลูกฝงบุคลิกภาพที่ดีใหกับเด็ก เด็กจะรูจักใชเหตุผลเหตุผล เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น
กลาแสดงออกอยางมั่นใจ และมองโลกในแงดี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดุษฎี (2535) ที่พบวาการอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การใชเหตุผลแบบรักสนับสนุนมีผลทางบวกดานบุคลิกภาพและสังคม เด็กจะมี
ลักษณะที่พึงปรารถนาสูง ดัง Table 1
Table 1 Number and percentage of the parents opinion about types of child rearing
Priority
Types of child rearing
Number
1
Democracy
91
1
Reasoning
91
3
Idolization
70
4
Support
55
5
Others*
5
* Other types of child rearing are friendship, critical thinking, exemplary, confidential and
participative.

(N = 219)
Percent
41.55
41.55
31.96
25.11
2.28

ความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูปกครองและลักษณะของครอบครัวกับบทบาทในการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก
1. ความสัมพันธระหวางการศึกษาของผูปกครองกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
การศึกษาของผูปกครองมีความสัมพันธกบั บทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคา Chi-square เรียงลําดับจากมาไปหานอย ดังนี้ การเปนแบบอยางในการรับประทาน
อาหารใหหมดโดยไมเหลือทิ้ง การพูดคุยกับเด็กดวยน้ําเสียงที่ไพเราะออนหวาน การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดง
ความคิดเห็นในการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว การเปนแบบอยางในการควบคุมอารมณ และการยิ้มแยม
แจมใส เลนกับเด็กอยางเปนมิตร กลาวคือ ผูป กครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนแบบอยางในการ
รับประทานอาหารใหหมดโดยไมเหลือทิ้ง การพูดคุยกับเด็กดวยน้ําเสียงที่ไพเราะออนหวาน การเปดโอกาสให

เด็กไดแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมรวมกันของครอบครัว การเปนแบบอยางในการควบคุมอารมณ และ
การยิ้มแยมแจมใส เลนกับเด็กอยางเปนมิตร มากที่สุด รองลงมาคือ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรี และผูปกครองที่มรี ะดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปนเพราะจํานวนผูปกครอง
มากกวาครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเห็นวาการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวนั้น การใหความ
รัก ความเขาใจ การเอาใจใส การปฏิบตั ิและการเปนแบบอยางที่ดี จะทําใหเด็กสามารถปฏิบัติสิ่งตางๆ ไดเปน
อยางดี รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็นและทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดคิดและตัดสินใจ
ดวยตนเอง จะสงผลใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก อีกทั้งความสัมพันธที่ดีในครอบครัว
ไดแก บรรยากาศที่เปนมิตร ทุกคนยิ้มแยมแจมใส ปฏิสัมพันธที่ดีเหลานี้จะทําใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานที่สมบูรณ และในสวนของการศึกษาของผูปกครองมีความสัมพันธกับบทบาท
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การใหเด็กรูจักแกปญหาดวยตนเอง
กลาวคือ ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ใหเด็กรูจักแกปญหาดวยตนเอง มากที่สุด รองลงมาคือ
ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และผูปกครองที่มรี ะดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ อาจ
เปนเพราะวาผูที่มีวุฒิสูงกวาเห็นวาเด็กควรมีโอกาสไดลองผิดลองถูกดวยตนเองกอน ซึ่งสงผลใหเด็กรูจักคิดและ
ตัดสินใจ โดยมีผูใหญอธิบายหรือเสนอแนะวิธีที่ถูกตอง
2. ความสัมพันธระหวางลักษณะของครอบครัวกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ลักษณะของครอบครัวมีความสัมพันธกับบทบาทในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในเรื่อง การใหความสนใจในสิ่งที่เด็กพูดหรือทํา การชวยผอนคลายความกังวลใจของเด็ก
กลาวคือ ครอบครัวเดี่ยว (พอ แม ลูก) ใหความสนใจในสิ่งที่เด็กพูดหรือทํา มากที่สุด รองลงมาคือ ครอบครัว
ขยาย (พอ แม ลูก ญาติพี่นอง) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูปกครองเกือบทั้งหมด มีลักษณะครอบครัวเปนแบบ
ครอบครัวเดี่ยว (พอ แม ลูก) และประกอบอาชีพ จึงเห็นความสําคัญกับเวลาในการดูแลเอาใจใสสิ่งที่เด็กพูดหรือ
ปฏิบัติ ซึ่งจะทําใหเด็กไดรับความรัก ความอบอุน และเติบโตเปนเด็กที่มีภาวะจิตใจที่ดี

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากผลวิจัย
1. ควรใหความรูแกผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เปนการสรางความรูความเขาใจใหแกผูปกครอง
จะสงผลใหผูปกครองมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กไดเปนอยางดี สวนการใหความรูอาจจัดเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
วารสาร หรือการจัดบอรดนิเทศ ซึ่งควรมีความหลากหลายและนาสนใจ
2. ควรเผยแพรผลการวิจัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของในรูปแบบบทความวิชาการ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามบริบทสังคมไทย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของบิดา มารดาที่มีตอการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
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