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บทคัดย่อ 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย 
ของผู้ปกครอง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองใน
ภาคกลาง โดยจ าแนกเพศ ระดับการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 420 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย 
ของผู้ปกครองในการศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะห์เนื้อหา การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.12, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบใส่ใจ รองลงมา การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบตามใจ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้าน
การเลี้ยงดูแบบควบคุม และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย 
ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิ ถีชีวิตไทยของผู้ปกครองใน 
ภาคกลางโดยจ าแนกตามเพศและจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 2.1) การอบรมเลี้ยงดูตามวิถี
ชีวิตไทย จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ปกครองเพศชายและเพศหญิงมีการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทย 
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 2.2) การอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทย จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตไทยในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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ค าส าคัญ 
 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย  ผู้ปกครอง   
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were 1) to study of Thai way of life child rearing, 
and 2) to compare Thai way of life child rearing  in the central region which classified 
by gender, educational level and occupation. The sample group in this research was 
420 people. The instrument in this research was a questionnaire for Thai way of life 
child rearing by analyzing the average standard deviation Content analysis T-test and 
F-test with one-way analysis of variance.  

The research found that: 1) The Child rearing in accordance with the Thai way 
of life of the parents in general was at a moderate level (X ̅= 2.12, S.D. = 0.19). When 
considering each aspect, it was found that the highest mean was parenting. Early 
childhood education according to the Thai way of life in care-oriented style, followed 
by primary-care children in the Thai way of life in a care-based style. Parenting of young 
children in accordance with Thai ways of life in controlled parenting and parenting of 
young children in accordance with Thai ways of life in neglected parenting, 
respectively. 2) The result of comparing the parents’ Thai way of life child rearing in 
the central region which was classified by gender and educational levels found that  
2.1) Parents’ Thai way of life child rearing according to Thai way of life weren’t different 
between male and female parents. 2.2) Parents’ Thai way of life child rearing according 
to Thai way of life weren’t different between educational levels. 
 
Keywords 
 Thai Way of Life Child Rearing, Parents 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราโชวาท  พระราชทาน 
ในโอกาสปีเด็กสากลวันที่ 1 มกราคม 2522 ความดังนี้ 
          “...เด็ก เป็นผู้ที่จะได้รับช่วงทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากผู้ใหญ่ ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ให้มีศรัทธามั่นคงในคุณงามความดี  
มีความประพฤติเรียบร้อย สุจริต และมีปัญญา ฉลาดแจ่มใสในเหตุผล...”   
          การอบรมเลี้ยงดูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดังที่ลาวัณย์ 
โชตามระ (Chotamra, 2016) ได้กล่าวถึงในหนังสือ “สี่เจ้าฟ้า” กล่าวไว้ว่า “เมื่อเสด็จกลับจาก
โรงเรียนแล้วก่อนจะเสด็จเข้าบรรทมตอนหัวค่ า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
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ยวรางกูร จะต้องเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถเพ่ือรับพระบรมราโชวาทและทรงสวดมนต์ก่อน” ทรงอนุญาตให้ทูลกระหม่อมทุก
พระองค์ทอดพระเนตรโทรทัศน์ได้เฉพาะวันหยุดเรียน และถ้าบรรทมน้อยกว่า 9 ชั่วโมง จะไม่ได้
ทอดพระเนตร เช่น คืนวันพฤหัสบดี หรือวันเสาร์ตอนเย็นจะต้องบรรทมเร็วมาก และเวลาดูโทรทัศน์
ต้องไม่ใช่การนั่งดูเฉย ๆ ในพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้าทุกพระองค์จะต้องมีสมุด ดินสอ ดินน้ ามัน หรือ
งานเล็ก ๆ ใด ๆ ใกล้พระหัตถ์เสมอ เพราะโปรดให้ทรงขยัน ไม่ให้เกียจคร้านนิ่งเฉย โปรดให้ทรงหา
งานท าไว้เสมอแม้จะเป็นงานเล็กน้อยก็ตาม ในตอนเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้น พระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้
ทูลกระหม่อมทุกพระองค์เสด็จออกกลางแจ้งเพ่ือให้ได้รับอากาศและแสงแดดให้มากที่สุด และให้ออก
พระก าลัง เช่น ทรงฟุตบอลหรือว่ายน้ าจนถึงเวลาเสวย ถ้าเป็นวันว่าง ไม่มีแขกพิเศษมาเฝ้าฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรฯ  และทูลกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ ก็จะได้
ทรงร่วมเสวย พระกระยาหารกลางวัน กับทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่” จากที่กล่าวมาจะเห็นได้
การอบรมเลี้ยงดูในหนังสือ “สี่เจ้าฟ้า” ทรงให้ความส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูทั้งกิจวัตรประจ าวัน  
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
       ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการและศักยภาพ 
ของเด็กปฐมวัยที่เป็นรากฐานของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมบูรณ์ในอนาคต ดังที่ (Bandura, 
1986) กล่าวว่า การเลียนแบบจากตัวแบบ (Model) จะสามารถถ่ายทอดความคิด การแสดงออก 
และการเรียนรู้ทางสังคม โดยสามารถเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หากผู้สังเกตพฤติกรรมมี
ความพึงประสงค์ต่อพฤติกรรมที่สังเกตส่งผลต่อการเลียนแบบมากยิ่งขึ้น เมื่อเกิดการเลียนแบบซ้ า  ๆ 
จนเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลต่อทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ถาวรในที่สุดซึ่งการเรียนรู้จากการ
เลียนแบบจากตัวแบบ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อ เนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรม 
ของตัวแบบ ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ และความน่าเชื่อถือของตัวแบบ 
จะเห็นได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูมีความส าคัญ เป็นกระบวนการที่หล่อหลอมพฤติกรรมตั้งแต่วัยเด็กจน
เป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ๆ สอดคล้องกับค ากล่าวโบราณที่ว่า “รักวัวให้ผูก...รักลูกให้ตี” จะเห็น
ได้ว่า การเลียนแบบจากตัวแบบนั้น สามารถถ่ายทอดลงสู่พฤติกรรมและความคิด ซึ่งจะน าไปสู่กา ร
พัฒนาบุคลิกภาพของผู้เลียนแบบได้ โดยพันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ (Sukkrarerk, 2007) กล่าวไว้ว่า “รักวัว
ให้ผูก หมายถึงต้องผูกสัมพันธ์ และรักลูกให้ตี แปลว่า ต้องตีสนิทกับเขา ไม่ใช่ต้องใช้มือหรือไม้ตีเนื้อ
หนังให้ต้องเจ็บตัวหรือเจ็บใจ ธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคน คือ ใครก็ตามที่เราอยู่ใกล้แล้วมีความสุข
สบายใจหรือสนุกสนาน นั่นคือคนที่เราอยากอยู่ด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าพ่อแม่เป็นแหล่งก าเนิดความสุข
ของลูก ลูกจะไม่ติดเพ่ือนหรือแฟนที่ท าให้ลูกมีความสุขมากกว่าเวลาอยู่บ้าน  เครื่องมือที่เราใช้ในการ
สร้างความสุขหรือทุกข์ให้แก่คนรอบข้าง คือ การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรให้
ความส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูอย่างใส่ใจแต่ไม่กดดันหรือบังคับลูก เลี้ยงดูด้วยความรักให้ลูกมี
ความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ 
       ผู้ปกครองจึงมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ดังที่ระบุไว้ 
ในเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (Ministry of Education, 2017) กล่าวว่า 
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“การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานของการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา 
หรือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและการพัฒนาเด็กแต่ละคนตามวัยครบทุก
ด้านของพัฒนาการ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย หมายรวมถึงการดูแลเอาใจใส่เด็กด้วยความรักความ
อบอุ่น ความเอ้ืออาทร การดูแลสุขภาพ โภชนาการและ ความปลอดภัย และ การอบรมกล่อมเกลาให้
เด็กมีจิตใจดี มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน มีการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม และมีทักษะชีวิต การมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีต่อเด็ก การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก และการปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กที่มุ่งตอบสนอง
ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยมุ่งให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี อารมณ์
แจ่มใส  มีความประพฤติดี มีวินัย รู้จักควบคุมตนเอง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน การอบรมเลี้ยงดูที่มี
ผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก คือ การที่ผู้ใหญ่ที่แวดล้อมเด็กให้ความรัก ความอบอุ่น การยอมรับความ 
คิดเห็นของเด็ก การใช้เหตุผลในการอบรมสั่งสอน ผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กจะต้องเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทาง
อารมณ์ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ใช้การสร้างวินัยเชิงบวกในการอบรมบ่มนิสัย ซึ่งจะ
ช่วยให้ เด็กเติบโต  ขึ้นเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง มี เป้าหมายชีวิต มีวินัยในตนเอง  
มีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน สามารถ จัดการกับความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ได้ การอบรมเลี้ยงดู  
จึงเป็นแนวคิดส าคัญที่ครอบครัว และสถานศึกษา  หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องปฏิบัติอย่าง
สอดคล้องต่อเนื่องกัน” (Ministry of Education, 2017) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีบทบาท 
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ว่า รัฐมีหน้าที่
ด าเนินการให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ ความสามารถของแต่ละบุคคล
ตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ เพ่ือให้มีอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการให้การศึกษาและการเรียนรู้ที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงสิ้นชีวิต การเตรียมความพร้อม พ่อแม่เมื่อตั้งครรภ์การเลี้ยงดูเด็ก
ตั้งแต่แรกคลอดจนเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองนั้นมี
หลากหลายแบบตามบริบทของสังคมนั้นโดยสังคมและวัฒนธรรมไทยก็มีการอบรมเลี้ยงดูเด็กตามวิถี
ชีวิตไทย เป็นลักษณะวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้เลี้ยงดูเด็ก ดูแลเด็ก อบรม สั่งสอนเด็ก การสร้างสภาพแวดล้อม 
สื่อ กิจกรรมต่าง การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รวมทั้งการปฏิบัติตัวของผู้ดูแลหรือผู้เลี้ยงเด็กตามความคิด 
ความเชื่อ ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบวัฒนธรรมไทย  (Athawirat, et al., 1991) มีการอบรมเลี้ยงดู
เด็กตามวิถีชีวิตไทย ได้แก่ การให้อิสระเชิงควบคุม การควบคุมเชิงละเลย การยอมรับแบบไม่
แสดงออก การเป็นแบบอย่างการให้เด็กสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและร่วมสถานการณ์แล้วเกิดการเรียนรู้
ตามธรรมชาติ  การใช้พฤติกรรมทางวาจาอย่างมากและแสดงเหตุผลน้อย การใช้อ านาจในการอบรม
เลี้ยงดู การไม่คงเส้นคงวา การมีผู้ดูแลเลี้ยงดูเด็กหลายคน และการตอบสนองของพ่อแม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามวัย วุฒิภาวะ และเพศของเด็ก จะเห็นได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ตามที่ Rak 
Vigai (1997) กล่าวว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดี  
ตามหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองที่ดีนั้น นอกจากจะให้การอบรมเลี้ยงดูแล้วต้องให้ทั้งความรัก 
ความเอาใจใส่ จัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทั้งร่างกาย 
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อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เติบโตและสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
         ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
ของผู้ปกครองในกรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง เนื่องจากเขตพ้ืนที่ภาคกลางเป็นพ้ืนที่มีบริบทความ
หลากหลายของเชื้อชาติ การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงเป็นเขตพ้ืนที่ที่ผู้ วิจัยสนใจเพ่ือศึกษา
แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย น าไปสู่การให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงความเชื่อค่านิยมและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิ ตไทยของผู้ปกครองในกรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ 
ภาคกลางเป็นอย่างไร 
 2.  ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลางมีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีไทย จ าแนกตาม
เพศและระดับการศึกษา แตกต่างกันหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่
ภาคกลาง โดยจ าแนกตามเพศ และระดับการศึกษา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
             ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ประกอบด้วย  
21 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 313,450 คน (Office of the Basic Education Commission, 2018) 
             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ศึกษาในโรงเรียน  
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ประกอบด้วย  
21 จังหวัด โดยตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ผู้ปกครองจ านวนทั้งสิ้น 313,450 คน โดยใช้สูตร 
ของ Yamane (1973 cited in Kaemkate, 2008) เพ่ือประมาณค่าสัดส่วนประชากร ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% แต่เนื่องจากการวิจัย  ครั้งนี้ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามใน
การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยด้านการศึกษาปฐมวัย เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในเรื่องของอัตราการ
ตอบกลับของแบบสอบถาม ที่ก าหนดค่าที่ยอมรับได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 (Kaemkate, 2008)  ผู้วิจัย
จึงปรับขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 420 คน จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random 
sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยผู้วิจัยจับสลากได้ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาโรงเรียน
ที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในภาคกลาง ได้จังหวัดละ 20 คน  
รวมทั้งสิ้น 398 คน เพ่ือเป็นตัวแทนของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ก าลังศึกษาโรงเรียนที่ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ประกอบด้วย 21 จังหวัด ประกอบด้วย 
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พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี 
อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 
         2. เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
และเติมค าตอบ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม 
วิถีชีวิตไทย ครอบคลุมประเด็น 4 แบบ จ านวนทั้งสิ้น 48 ข้อ มีรายละเอียดดังนี้  การเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครองแบบที่ 1 แบบเอาใจใส่ จ านวน 12 ข้อ การเลี้ยงดูของผู้ปกครองแบบที่ 2 แบบควบคุม  
จ านวน 12 ข้อ การเลี้ยงดูของผู้ปกครองแบบที่ 3 แบบตามใจ จ านวน 12 ข้อ และการเลี้ยงดู 
ของผู้ปกครองแบบที่ 4 แบบเพิกเฉย จ านวน 12 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 3 ระดับ  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีรายละเอียดและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  

ตามวิถีชีวิตไทย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา (Content expert) จ านวน 5 ท่าน  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้ภาษา ซึ่งผู้วิจัยน าผล  
ที่ได้มาค านวณค่าความตรงเชิงเนื้อหา พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.8-1.0 แสดงว่ามี
ความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา  
มาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้มีคุณภาพมากขึ้น  
ก่อนน าไปทดลองน าร่องทดลองใช้กับผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง  
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลั กษณะใกล้เคียงกับ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 
      3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
          การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่หนึ่ง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ศึกษา 
ในโรงเรียนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) ในภาคกลาง  วิเคราะห์ 
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ น าเสนอผลการข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบ  
ความเรียง 

ขั้นตอนที่สอง   ผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลการอบรมเลี้ยงดู เด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย 
ของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น าเสนอผลการข้อมูล 
การวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง 

ขั้นตอนที่สาม  ผู้วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยในภาคกลาง 
โดยจ าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน สถิติ t-test for independent Sample และการทดสอบค่าเอฟ (F-Test) น าเสนอผล 
การวิเคราะห์ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
          ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน   
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง : 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง พบว่า ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.00  และส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาคิดเป็น 
ร้อยละ 49.10   
    ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง  : 
กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง  
 2.1. ผลการศึกษาข้อมูลภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
วิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาข้อมูลภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

ตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง          
 

ประเด็น การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง 
 X̅ S.D. ระดับ 

ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจ 2.65 0.24 มาก 
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบการควบคุม 1.89 0.33 ปานกลาง 
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 2.11 0.29 ปานกลาง 
ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย 1.82 0.28 ปานกลาง 

รวม 2.12 0.19 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
วิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในระดับ       
ปานกลาง (X̅ = 2.12, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ             
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบใส่ใจอยู่ในระดับมาก มี (X̅ = 2.56, 
S.D.= 0.24) โดยรองลงมา การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบตามใจอยู่
ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.11, S.D.= 0.29) การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยง
ดูแบบควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 1.89, S.D.= 0.33) และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถี
ชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบเพิกเฉยอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 1.82, S.D.= 0.28) ตามล าดับ 
      2.2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของ
ผู้ปกครองในภาคกลาง  โดยจ าแนกเพศ และ ระดับการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของ
ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามเพศ  

 
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถี

ชีวิตไทยของผู้ปกครอง 
เพศ 

n 
(385 คน) X̅ S.D. t p 

ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจ 
ชาย 54  2.57 0.25 

-2.64* 0.01 
หญิง 331 2.66 0.23 

ด้านการอบรมเลี้ยงด ู
แบบควบคุม 

ชาย 54 1.90 0.38 
0.17 0.88 

หญิง 331 1.89 0.32 
ด้านการอบรมเลี้ยงด ู

แบบตามใจ 
ชาย 54 2.15 0.33 

0.96 0.39 
หญิง 331 2.10 0.28 

ด้านการอบรมเลี้ยงด ู
แบบเพิกเฉย 

ชาย 54 1.86 0.27 
1.11 0.27 

หญิง 331 1.82 0.28 

รวม 
ชาย 54 2.12 0.23 

0.02 0.98 
หญิง 331 2.12 0.18 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
ของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามเพศ โดยใช้สถิติทดสอบทีส าหรับกลุ่มตัวอย่าง  
ที่มีอิสระจากกัน พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีไทยในภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน   
แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  การอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยผู้ปกครองเพศหญิงมีการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจมากกว่าผู้ปกครองเพศชาย   
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของ   

ผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P ผลการทดสอบรายคู่ 

ด้านการอบรม
เลี้ยงดูแบบใส่ใจ 

ระหว่างกลุม่ 2.73 2 1.37  
27.63* 

 
0.00 

พบคู่ที่มีความแตกตา่ง 2 คู ่
คือ ผู้ปกครองที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา>
ประถมศึกษาและ 
ระดับอุดมศึกษา>มัธยมศึกษา 

ภายในกลุ่ม 18.87 382 
0.05 

 รวม 21.60 384 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  2.30, df1 = 2, df2 = 382, P = .10  ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
ด้านการอบรม
เลี้ยงดูแบบ

ควบคุม 

ระหว่างกลุม่ 1.37 2 0.68  
6.57* 

 
0.02 

พบคู่ที่มีความแตกตา่ง 1 คู ่คือ 
ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา>อุดมศึกษา 

ภายในกลุ่ม 39.71 382 0.10 
 รวม 41.08 384 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  33.50, df1 = 2, df2 = 382, P = .00     ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett T3 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 

  
 

35 

ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P ผลการทดสอบรายคู่ 
ด้านการอบรม
เลี้ยงดูแบบ

ตามใจ 

ระหว่างกลุม่ 0.02 2 0.01 
0.13 0.88 ไม่มีความแตกตา่ง ภายในกลุ่ม 30.74 382 0.08 

 รวม 30.76 384 
Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  0.81, df1 = 2, df2 = 382, P = .44    

ด้านการอบรม
เลี้ยงดูแบบ

เพิกเฉย 

ระหว่างกลุม่ 2.22 2 1.11  
15.16* 

 
0.00 

พบคู่ที่มีความแตกตา่ง 2 คู ่
คือ ผู้ปกครองที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา>
อุดมศึกษา และ ระดับ
มัธยมศึกษา>อุดมศึกษา 

ภายในกลุ่ม 27.92 382 
0.07 

 รวม 30.14 384 

Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  17.21, df1 = 2, df2 = 382, P = .00    ทดสอบรายคูด่้วยวิธี Dunnett T3 

ภาพรวม 4 
ด้าน 

ระหว่างกลุม่ 0.09 2 0.05 
1.3 0.27 ไม่มีความแตกตา่ง  ภายในกลุ่ม 13.82 382 0.03 

 รวม 13.91 384 
Test of Homogeneity of Variances 
Levene Statistic =  17.21, df1 = 2, df2 = 382, P = .00 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่  3  ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ด้วยสถิติทดสอบเอฟ  
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทย
ของผู้ปกครองในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมผู้ปกครองมีการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีไทย ไม่มีความแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยในการ
อบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจ พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย
การอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกันจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผู้ปกครองที่จบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจะมีการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจมากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา 
และ 2) ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจมากกว่าผู้ปกครอง 
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

2. ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีค่าเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีของ Dunnett T3 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกันจ านวน 1 คู่ ได้แก่ ผู้ปกครองที่จบ
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การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมีการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมากกว่าผู้ปกครองที่ มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

3. ด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน   
มีค่าเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  ดังนั้นจึงท าการทดสอบรายคู่
ด้วยวิธีของ Dunnett T3 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่างกันจ านวน 2 คู่ ได้แก่ 1) ผู้ปกครอง 
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจะมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเพิกเฉยมากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และ 2) ผู้ปกครองที่จบการศึกษาระดับมัธยมจะมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเพิกเฉย
มากกว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง 
กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ผู้วิจัยได้แบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้           
 2.1 ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 86.00 ส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 49.10 และมีอาชีพค้าขาย/ประกอบกิจการ
ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 71.40 โดยผลภาพรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองในภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมในระดับ
ปานกลาง (X̅= 2.12 และ S.D. =0.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
วิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบใส่ใจอยู่ ในระดับมาก โดยคะแนนค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คือ   
(X̅ = 2.65 และ S.D. =0.24) รองลงมา คือ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยง
ดูแบบตามใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ (X̅= 2.11 และ S.D. =0.29)  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตาม
วิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง คือ (X̅= 1.89 และ S.D. =0.33) และ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยด้านการเลี้ยงดูแบบเพิกเฉยอยู่ ในระดับปานกลาง คือ  
(X̅= 1.82 และ S.D. =0.28)  ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Center & Center (1992) กล่าวว่า 
ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดต่อชีวิตของเด็ก ความรักและความอบอุ่นจากผู้ปกครองเป็นความ
ต้องการของเด็กทุกคน ผู้ปกครองจึงเป็นบุคคลส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ เจริญเติบโตและการเรียนรู้
ของเด็ก Pestalozzi ได้กล่าวถึง ความส าคัญของพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า ความรัก ของพ่อแม่เป็นพลัง
ส าคัญในการเจริญเติบโตของเด็ก ความรักที่ประกอบด้วย เหตุผลและความมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังสิ่งที่ดี
งามให้แก่เด็กเป็นบรรยากาศที่ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริง ความรักที่บริสุทธิ์และความสัมพันธ์  
ที่อบอุ่น กลมเกลียวกันในครอบครัว เป็นปัจจัยส าคัญสาหรับเด็กในการพัฒนาความคิด ความรู้สึก  
ซ่ึงเป็นรากฐานของชีวิตที่สมบูรณ์ มั่นคง 
 2.2 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจ 
การอบรมเลี้ยงดูจะใช้เหตุผลและการอบรมเลี้ยงดูจะสอนในทางที่ถูกต้องมีเหตุผล เข้าใจพัฒนากา ร
ของเด็ก โดยการสอนจะไม่ใช้อารมณ์คุยกัน มีเทคโนโลยีเข้ามาเสริมในการอบรมเลี้ยงดู  การแสดง
ความรักในหลายรูปแบบ การสอนลูกในรูปแบบต่าง ๆ สอนให้เด็กมีเหตุผล ให้ความรักความอบอุ่นด้วย
การกอด การสัมผัส ค าชม ดูแลด้วยความใส่ใจ ผู้ปกครองมีแนวทางการสอนลูกที่เปิดโอกาสให้ลู กได้
คิดได้แสดงออก มีการเจรจาใช้เหตุผล พร้อมรับฟังเหตุผลของลูก เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความ
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คิดเห็น ซึ่งจะท าให้เด็กมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สอดคล้อง Baumrind 
(1967) ได้กล่าวว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมี
พัฒนาการ  ตามวุฒิภาวะของเด็ก โดยที่บิดามารดาจะอนุญาต  ให้ เด็กมี อิสระตามควรแก่ 
วุฒิภาวะ แต่ในขณะ เดียวกันบิดามารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรม ของเด็ก และก าหนดให้เด็กเชื่อ
ฟังและปฏิบัติตาม แนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมีเหตุผล ถึงแม้ บิดามารดาจะมีการเรียกร้อง
สูง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิด โอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง 
รั บ ฟั ง เหตุ ผลจาก เด็ ก  และสนับสนุ น ให้ เ ด็ กมี ส่ ว น ร่ ว ม ในการคิ ดตั ดสิ น ใจ เ รื่ อ งต่ า ง  ๆ  
ของครอบครัว 
 2.3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ควบคุม การอบรมเลี้ยงดูจะควบคุมทั้งพฤติกรรมและจิตใจของเด็ก จึงจะมีการสร้างกติกาในการ
ควบคุมพฤติกรรมของเด็ก และผู้ปกครองมักใช้เหตุผลของตนเองในการตัดสินใจทุกครั้ง และมักบังคับ
เด็กให้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยไม่เข้าใจพัฒนาการของเด็ก ผู้ปกครองคิดว่าตนเองสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมลูกได้ทุกเรื่องเพ่ือให้ลูกท าตามที่ผู้ปกครองต้องการ และผู้ปกครองจะไม่เปิดใจรับฟัง
เหตุผลจากเด็ก จนเด็กเกิดความไม่เชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าท า กลัวท าไปแล้วท าผิดเพราะเด็กได้รับแต่
ค าสั่งจากผู้ปกครองแล้วท าตามเท่านั้น ยิ่งเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมีส่วนส าคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ผู้ปกครองจึงต้องเลี้ยงดูแบบควบคุมพฤติกรรมให้กับเด็ก สร้างกติกา ข้อตกลง เพ่ือป้องกันพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ โดยผู้ปกครองควรเบี่ยงเบนการให้เด็กได้เล่นโทรศัพท์ด้วยการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เด็กให้
ความสนใจร่วมกันกับเด็กจะช่วยลดพฤติกรรมทดแทนการควบคุมพฤติกรรมที่จะสร้างความกดดัน
ให้กับเด็ก และควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการสร้างกติกา ข้อตกลงด้วย สอดคล้อง Erikson (1978) ได้
กล่าวไว้ว่า เด็กเป็นวัยที่ส าคัญ และพร้อมเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวหาประสบการณ์และสภาพแวดล้อม
รอบตัวเด็กดี เด็กจะมองโลกในแง่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองในทางตรงกันข้ามหากประสบการณ์  
และสภาพแวดล้อมไม่ดี ไม่เอ้ือหรือส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย 
ไม่ไว้วางใจผู้ อ่ืน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอ งแก่เด็ก  
ซึ่งความเชื่อม่ันดังกล่าวนี้เป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 2.4 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ตามใจ ครอบครัวก็เลี้ยงแบบตามใจ จะตอบสนองตามความสนใจของเด็ก เพราะเด็กเป็นแก้วตาดวงใจ
ของผู้ปกครอง และมีอยู่คนเดียว และเป็นการชดเชยเรื่องราวในอดีตที่ผู้ปกครองไม่เคยได้รับ เมื่อถึง
เวลาที่มีความพร้อมจึงตอบสนองให้เด็กเพ่ือเด็กจะได้ไม่รู้สึกขาด โดยการลงโทษเป็นสิ่งที่ไม่ควรท ากับ
เด็ก ไม่ว่าจะเป็น ค าพูด การตี เพราะจะท าให้เด็กกดดัน และลดความรักที่มีต่อผู้ปกครอง  ดังนั้น
ผู้ปกครองควรอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างคงเส้นคงวาของการอบรมเลี้ยงดู เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กในการ
เลียนแบบพฤติกรรม และการอบรมเลี้ยงดูควรมีแนวทางเดียวกันทั้งครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 
ไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงวิธีหนึ่ง ปู่ย่าตายายอบรมเลี้ยงอีกวิธีหนึ่ง จะท า ให้เด็กเกิดความสับสนในการแสดง
พฤติกรรมได้ และผู้ปกครองไม่ควรตามใจให้เด็กเล่นโทรศัพท์เพ่ือให้เด็กสงบนิ่ง แต่ผู้ปกครองควร
เบี่ยงเบนการให้เด็กได้เล่นโทรศัพท์ด้วยการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เด็กให้ความสนใจร่วมกันกับเด็ก  
สอดคล้องอัลเบิร์ต แบนดูรา (Bandura, 1986) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จาก
การเลียนแบบตัวแบบที่มาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัว
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แบบที่มาจากบุคคลที่เป็นเพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่
เป็นรางวัล เช่น เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษมี
แนวโน้มที่จะไม่ถูกน ามาเลียนแบบ และจากการที่เด็กได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับ
เด็ก ได้แก่ อายุ หรือ สถานภาพทางสังคม โดยการเลียนแบบจากตัวแบบ จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ 
สภาพแวดล้อมของตัวแบบ และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงเกิดข้ึน 
 2.5 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครองด้านการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เพิกเฉย  ซึ่งสถานะของครอบครัวต้องท างานหาเช้ากินค่ า จึงต้องฝากลูกไว้กับญาติพ่ีน้อง ปู่ย่า ตายาย 
และคุณครูที่โรงเรียน บางครั้งพ่อแม่มองว่าการตีเด็กไม่ใช่การแก้ปัญหาทุกอย่าง แต่ญาติหรือผู้ที่เลี้ยงดู
คิดต่างอาจท าให้เด็กเกิดความสับสน และส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็ก โดยผู้ปกครองมักให้เด็กใช้เวลา
กับโทรศัพท์มือถือมากกว่าเพราะช่วยให้เด็กสงบนิ่งไม่ซุกชน รวมถึงการผลักภาระการอบรมเลี้ยงดูลูก
ไปในทางครูหรือโรงเรียนเป็นผู้การอบรมเลี้ยงดูเด็กแทน เนื่องจากผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ในการหา
เลี้ยงครอบครัว มีปัญหาชีวิต จึงต้องด าเนินชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง  สอดคล้องกับ Maccoby & 
Martin (1986 cited in Bee, 1995) ได้กล่าวไว้ว่า การอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผล เชิงลบต่อพัฒนาการเด็ก
ได้มากที่สุด มักส่งผลให้ เด็กมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ขาดทักษะทางสังคม ไม่มีเพ่ือนและลมเหลวใน
การเรียน ดังนั้น การอบรมเลี้ยงดูส าคัญที่สุด  คือ ความรัก แต่ความรักต้องไปคู่กับกฎเกณฑ์ 
ภาษาอังกฤษคือ love กับ law ต้องไปคู่กัน (Chareonasilp, 2017) เพราะถ้ารักอย่างเดียวมักน าไปสู่
ความรักที่ผิดตามใจมากจนท าให้เสียเด็ก แต่ถ้ามีกฎเกณฑ์โดยปราศจากความรักมักจะน าไปสู่เผด็จการ
อันน าไปสู่การเก็บกดของเด็ก ก่อให้ เกิดปัญหาทางอารมณ์ต่อไปพ่อแม่ปรองดอง  ครอบครัว
เปรียบเสมือนประเทศ พ่อแม่เปรียบเสมือนรัฐบาลที่ปกครองประเทศ รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลผสมใหญ่
สองพรรค คือ พรรคพ่อ พรรคแม่ ซึ่งรัฐบาลผสมที่ดีต้องมีเอกภาพพ่อแม่ ไม่ทะเลาะกัน ไม่แตกแยก  
ประเทศชาติพัง  ครอบครัวก็เช่นกันพ่อแม่ควรท าความเข้าใจกันให้ดีในการทะเลาะเบาะแว้งที่ว่าไม่
จ าเป็นต้องใช้ก าลังกัน การมีสงครามเย็นในบ้านก็เป็นอันตรายเช่นกัน การที่ครอบครัวไม่สงบจะ
รบกวนการฝึกวินัยของลูก ความอบอุ่นในบ้านก็เสีย ความภูมิใจในตนเองของเด็กก็จะไม่ดี รวมทั้งเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีส าหรับเด็กในการแก้ปัญหาอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
เนื่องจากการวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง  

กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ภาคกลาง  ผู้น าไปใช้ควรค านึงถึง ดังนี้ 
1. ผู้ปกครองควรศึกษาหลักการ แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรวมถึงพัฒนาการ 

ของเด็กเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอบรมเลี้ยงดู 
2. ผู้ปกครองควรให้ความตระหนักถึงการน าแนวทางหรือการอบรมเลี้ยงดูในด้านต่าง  ๆ 

ส่งผลอย่างไรต่อพฤติกรรมของเด็ก โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2563 

  
 

39 

  3. ผู้ปกครองสามารถน าแนวทางไปปรับใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัย โดยค านึกถึงสิ่งแวดล้อมและบริบทรอบตัวเด็กในแต่ละ
ท้องถิ่นและแต่ละภูมิภาค 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปจัดอบรมให้กับผู้ปกครองที่มีความสนใจในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.  ควรมีการศึกษาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือน าผลมาเสนอแนะ
แนวทางในการอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ครอบคลุมทุกบริบทในท้องถิ่น 
 3.  ควรมีร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและความ
สะดวกในการเก็บข้อมูลเชิงลึกต่อไป  
 

References 
Athawirat, S. et al.  (1991). ka ̄n ʻoprom li ̄angdu ̄ dek ta ̄m withi ̄ chi ̄wit Thai [Parenting 

children according to Thai way of life]. Bangkok: Chulalongkorn University. 
Bandura, A. (1986).  Social Foundation of Thought and Action: A social cognitive 

theory. Englewood Cliffs: Prentice–Hall. 
Baumrind, D. (1971). Current Patterns of Parental Authority. Developmental 

Psychology Monongraphs. 4, 1-103. 
Bee, H. (1995). The growing child. New York: Harpa Collin Publishing. p.244, 37335. 
Canter, L.  & Center, M. (1992).  Lee Canter's Assertive Discipline: Positive Behavior 

Management for Today's Classroom. United Kingdom. 
Chareonasilp, T.  (2017). phæ ̄n patibatka ̄n ka ̄n khapkhlư ̄an c ̌hut ne ̄n chœ ̄ng 

nayo ̄ba ̄i ratthamontri ̄ wa ̄ka ̄n krasu ̄ang sưksa ̄thika ̄n [Action plan for driving 
the focus on policy Minister of Education]. Retrieves from 
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail. 
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