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เด็กและเยาวชนที่ ถูกศาลพิพากษาว่ากระทาผิดจานวนไม่น้อยถูกส่ งมาที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9
จังหวัดสงขลา พฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ น่าจะมีความสัมพันธ์กบั การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่แตกต่างกัน การวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ใน 3ประเด็นได้แก่ (1) รู ปแบบ
การอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบั
พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทา
ผิดของเด็กและเยาวชน รู ปแบบการวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรที่ศึกษาได้แก่เด็กและเยาวชน ที่ถูกศาลตัดสิ นว่า
กระทาความผิดและได้รับการฝึ กอบรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา จานวน 408 คน สุ่ ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 202 คน เครื่ องมือที่ใช้ประยุกต์จากแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูและแบบวัด
สัมพันธภาพในครอบครัว ของ ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์
ผลการวิจยั พบว่า (1) การอบรมเลี้ยงดูโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (2 ) รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน แบบใช้เหตุผล แบบการลงโทษทางจิตหรื อทางกาย แบบ
ควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ ว ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวิตฯ เพศ ทรัพย์และอื่นๆ
(3) สัมพันธภาพในครอบครัว ระหว่างบิ ดากับมารดา ระหว่างบุ ตรกับมารดา ระหว่างบุตรกับบิ ดา ระหว่างพี่น้อง และ
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ชีวติ ฯ เพศ ทรัพย์และอื่นๆ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ การอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
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บทนา
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเด็กให้เจริ ญเติบโตทั้งร่ างกาย จิตใจ (อัจฉรา สุ ขารมณ์
2544: 35) สติปัญญา อารมณ์ และสังคม บุคคลจะมีความผูกพันกับครอบครัวตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นวิธีการอบรมเลี้ยงดูจาก
บุคคลในครอบครัวจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ (กสส, อ้างในบุญสม สอน ยะเสรี 2547: 2) ว่าจะเลี้ยงดูในรู ปแบบใด ผลของการอบรม
เลี้ยงดูและขัดเกลาทางสังคมของบิดา มารดาและผูส้ ูงอายุในครอบครัวเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญมากที่สุด (สราวุธ สอนสนาม
2548: 1 อ้างในอัจฉรา ทองคัน 2536: 1) สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้านอย่างรวดเร็ ว กระทบต่อวัฒนธรรม
และความเป็ นอยูข่ องประชาชนที่ตอ้ งมีการต่อสู ้ดิ้นรนในการครองชีพมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้กนั น้อยลง มี
ความใกล้ชิดผูกพันน้อยลง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ลูกลดน้อยลง สู ญเสี ยสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นเหตุให้วยั รุ่ นมี
พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาต่อสังคม (ปานจิต สุ ขีศิลป์ 2546 เช่น 1) ลักขโมย ทาร้ายร่ างกายผูอ้ ื่น โสเภณี เด็ก เสพสิ่ งเสพติด
ปั ญหาเหล่ านี้ มีผลต่อ การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยตรงแล้วยังมี ผลต่ อการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิ จ การเมื อง การ
ปกครองของประเทศ (วาทินี จันทร์ เจริ ญ 2544: 2 อ้างถึงในสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มและประสานงานเยาวชน
แห่งชาติ) ในทางอาชญาวิทยากลุ่มของ Life-course theory ถือว่าช่วงอายุที่มีปัญหามากกว่ากลุ่มอื่นๆ มีอายุระหว่าง 13-18 ปี
เป็ นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจและช่วงนี้ เป็ นช่วงที่มีการกระทาผิดมากที่สุดหรื อสู งที่สุด(ชาญคณิ ต
กฤตยา สุริยะมณี และอุนิสา เลิศโตมรสกุล (2553: 2)
ปั จจุบนั การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนมีจานวนมากขึ้น เด็กเหล่านี้จานวนไม่นอ้ ยต้องผ่านการดาเนินคดีจะถูก
ส่งมาที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา เด็กเหล่านี้ เป็ นผลิตผลเติบโตมาจากครอบครัวที่มีการอบรม
เลี้ยงดูหลากหลายรู ปแบบ ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการ
กระทาผิดของเด็กและเยาวชน จะเป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ใน
การกาหนดแนวทางการลดการกระทาผิดของเด็กในอนาคต
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัด
สงขลา ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและ เยาวชน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบั พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการวิจยั มี 2 ประการ ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
2. สัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัว ตัว
แปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) การอบรมเลี้ยงดู 5รู ปแบบ (2) สัมพันธภาพในครอบครัว 5 รู ปแบบ ส่ วนตัวแปรตามคือ
พฤติกรรมการกระทาผิด
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ขอบเขตการวิจัยนี้ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจานวน 202 คน ที่เป็ นเด็กและเยาวชน อายุ 13 – 19 ปี ขึ้นไปที่ถูกศาล
ตัดสิ นว่ากระทาความผิด และต้องได้รับการฝึ กในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ในช่วงเดื อน
มีนาคม พ.ศ.2555 และใช้ตวั แปรอิสระ มี 2 ตัว ได้แก่ รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดู 5 รู ปแบบได้แก่ แบบรักสนับสนุน แบบใช้
เหตุผล แบบการลงโทษทางจิตหรื อทางกาย แบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ ว ส่ วนสัมพันธภาพในครอบครัว 5 รู ปแบบ
ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดา สัมพันธภาพ
ระหว่างพี่น้อง และสัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กในครอบครัว ส่ วนตัวแปรตาม คื อ พฤติ กรรมการกระทาความผิดตาม
กฎหมายของเด็กและเยาวชน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ซึ่ งดัดแปลงมาจาก ดวงเดือน พัธุมนาวิน และคณะ
(2528) ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Likert’s Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบตั ิมากที่สุด ปฏิบตั ิมาก ปฏิบตั ิ
ปานกลาง ปฏิบตั ินอ้ ย ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด แบบสอบถามจะมีท้ งั ข้อความทางบวก และข้อความทางลบ อนึ่ง ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างและได้รับคืนเต็มจานวน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง คือ ค่าความถี่ ร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อ
อธิ บายการอบรมเลี้ยงดู และสัมพันธภาพในครอบครัว คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน คือ ค่าความถี่และร้อยละ ส่ วนสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ
ไค-สแควร์ (Chi-square Test) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคือ รู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบั พฤติกรรมการกระทา
ผิดและสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9
จังหวัดสงขลา
การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ( X ) คะแนน ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ เบสท์ (Best,1959:196) ดังนี้ ค่ าเฉลี่ย
4.50 - 5.00 ปฏิบตั ิมากที่สุด 3.50 - 4.49 ปฏิบตั ิมาก 2.50 – 3.49 ปฏิบตั ิปานกลาง 1.50 – 2.49 ปฏิบตั ินอ้ ย และ0.00 – 1.49
ปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ดังนี้
1) การอบรมเลีย้ งดู และสั มพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศู นย์ ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 9 จังหวัดสงขลา
ผลการวิจยั พบว่า การอบรมเลี้ยงดูโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เพราะจากผลการศึ กษาการอบรมเลี้ยงดู
ผูป้ กครองส่วนหนึ่งใช้วธิ ีการลงโทษ ทางจิตและกายและแบบควบคุม จึงทาให้เด็กและเยาวชนไม่กล้าปรึ กษา
หารื อหรื อใกล้ชิด อีกทั้งถูกควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน การเที่ยวเตร่ นอกจากนี้เด็กและเยาวชนผูก้ ระทาผิดมีความรู ้สึก
ว่าพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมไม่มากนักเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ̅= 2.93)
ส่วนสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สัมพันธภาพในครอบครัวด้านสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับ
มารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา สัมพันธภาพระหว่างพี่นอ้ ง สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวโดยรวม
อยูใ่ นระดับปฏิบตั ิปานกลางทุกด้าน
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2) ความสัมพันธ์ ระหว่ างการอบรมเลีย้ งดูกบั พฤติกรรมการกระทาผิด
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกบั พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา ไม่มีความสัมพันธ์กนั
3) ความสัมพันธ์ ระหว่ างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทาผิด
ผลการวิจยั พบว่า สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา บุตรกับมารดา บุตรกับบิดา ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการกระทาความผิดที่ระดับนัยสาคัญ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ ้งั ไว้
สรุปและวิจารณ์
การอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9
จังหวัดสงขลา พบว่าการอบรมเลี้ยงดูโดยรวมอยูใ่ น ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูพบว่าพ่อแม่
และผูป้ กครองใช้รูปแบบรักสนับสนุน ระดับมาก ใช้การอบรมเลี้ยงดูแบบการลงโทษทางจิตหรื อทางกายและแบบควบคุม
ระดับปานกลาง แต่ใช้การอบรมเลี้ยงดูแบบพึ่งตนเองเร็ ว ระดับน้อย ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ อาจได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ผปู ้ กครองแบบให้อิสระในการคิดการตัดสิ นใจด้วยตนเอง เนื่ องจากพ่อแม่ผปู ้ กครองส่ วนใหญ่มี
การศึ กษาน้อย กอรปกับมัวแต่ประกอบอาชี พ จึ งไม่มีเวลาควบคุมดูแลอบรมสั่งสอน อาจส่ งผลให้เด็กยึดเพื่อนเป็ นที่ พ่ ึง
เพราะลักษณะของเด็กวัยรุ่ นจะพึ่งพาและติดเพื่อนเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูแบบไม่ควบคุมมากนัก การคบเพื่อไม่ดี ส่ งผลให้เด็ก
กระทาผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เพียงตะวัน อ่อนกาบัง (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม
มีความสัมพันธ์กบั ความถี่ในการเสพยาบ้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สาหรับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน
อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 3.51) ทั้งนี้เพราะผูป้ กครองต้องการแสดงความรักให้เด็กและเยาวชนรู ้วา่ ผูป้ กครองรักมาก แต่เด็กและ
เยาวชนยังคงกระทาผิดอยูอ่ าจเนื่องจากสังคมรอบๆตัวเด็กและเยาวชนฯเอง เช่น มีการคบหาสมาคมกับเพื่อนที่มีพฤติกรรม
การกระทาผิดเป็ นเวลานาน หรื อความต้องการอยากรู ้อยากเห็นอยากทดลองสิ่ งใหม่ๆ ที่ไม่สมควรโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ พ่อ
แม่ผปู ้ กครองขาดการเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้กบั เด็กและเยาวชนและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
(2553:23) พบว่าพ่อแม่ที่ให้ความรักลูกมากมายเกินไป มักตามใจลูกทุกอย่าง พ่อแม่ประเภทนี้ อาจไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน
หรื ออาจอบรมสัง่ สอนไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กไม่รู้วา่ สิ่ งใดถูก สิ่ งใดผิด และสิ่ งใดไม่ควรเนื่องจากพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง พ่อ
แม่ประเภทนี้อาจไม่มีเวลาอบรมสัง่ สอนหรื ออาจอบรมสั่งสอนไม่ถูกต้อง ส่ งผลให้เด็กไม่รู้วา่ สิ่ งใดถูก สิ่ งใดผิด และสิ่ งใด
ไม่ควรเนื่องจากพ่อแม่ตามใจทุกอย่าง ผลของการเลี้ยงดูแบบนี้จะเป็ นผลเสี ยเมื่อลูกเข้าสู่ สังคมนอกบ้าน อันนาไปสู่ สาเหตุ
การเกิดปั ญหาอื่นตามมา
ส่ ว นสั ม พัน ธภาพในครอบครั ว ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลางและมี สั ม พัน ธภาพระหว่า งบิ ด า มารดา
สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับมารดา สัมพันธภาพระหว่างบุตรกับบิดาสัมพันธภาพระหว่างพี่นอ้ ง และสัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว อยูใ่ นระดับปานกลาง จากการสารวจแสดงให้เห็ นว่า พ่อแม่ผูป้ กครอง ส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวจากภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้พ่อแม่ตอ้ งออกไป
ประกอบอาชี พ จึ งทาให้ครอบครั วไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันขาดการให้เวลาแก่ กนั ผลการศึ กษาครั้ งนี้ ยงั พบว่า เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่ 5-8 คน ซึ่งการเป็ นครอบครัวใหญ่จึงขาดปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรพร นรเศรษฐวิวฒั น์ (2548 : บทคัดย่อ) พบว่าปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กในครอบครัวไม่ว่า
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ระหว่างบิดากับมารดา หรื อพี่กบั น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างพี่นอ้ ง เด็กและเยาวชนมักมีปัญหากับพี่ ส่ วนเด็กและเยาวชน
หญิงมักมีปัญหากับน้อง
2. ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกบั พฤติกรรมการกระทาผิด การอบรมเลี้ ยงดูไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน แต่การศึกษาพบว่าการอบรมเลี้ยงดูภาพรวมอยูร่ ะดับปานกลางแสดงว่าการ
อบรมเลี้ยงดูการหล่อหลอมขัดเกลาอบรมของพ่อแม่ยงั ไม่เพียงพอที่จะทาให้เด็กและเยาวชนรู ้ผิดชอบชัว่ ดี จึงทาให้เด็กเกิด
การกระทาผิดได้โดยเฉพาะการเลี้ยงดูแบบควบคุมหรื อใช้เหตุผลอาจส่งผลให้กระทาผิดได้ถา้ ให้การเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม.
3 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ผลการวิจยั พบว่า
สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา บุตรกับมารดา บุตรกับบิดา ในครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการกระทาความผิด
ทั้งนี้ แสดงว่าการแสดงออกด้านทางพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวในด้านความรัก ความเอื้ออาทรการดูแลเอาใจใส่
การสนับสนุนของครอบครัวการพบปะพูดคุย และการได้ทากิจกรรมร่ วมกันของสมาชิก หากพฤติกรรมดังกล่าวบกพร่ อง
และการทาหน้าที่ของครอบครัวไม่สมบูรณ์ในด้านสัมพันธภาพ ก็จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนกระทาผิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ นพพร ศรี ผลัด (2548 : บทคัดย่อ) ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจเสพยาบ้าและเงื่ อนไขสถานการณ์ที่เป็ น
ตัวกาหนดพฤติกรรมเสพยาบ้าของเยาวชนหญิงในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนเขตภาคเหนือตอนบนผลการวิจยั
พบว่า กระบวนการตัดสิ นใจเสพยาบ้าของเยาวชนหญิง มีลกั ษณะอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขสถานการณ์หลายๆอย่างโยงใยกันคือ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ คิดเห็ นที่ จะเสนอแนะพ่อแม่ ผูป้ กครองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง นาไปใช้ปรับปรุ งการ
อบรมเลี้ยงดูบุตร ดังนี้ ระดับครอบครัว พ่อแม่และผูป้ กครองให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบรักสนับสนุนโดยการแสดงความ
รัก ความเอาใจใส่ทุกข์สุขของลูก เป็ นรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่ดี จึงควรนารู ปการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนไปขยาย
ผล และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มอื่ นๆ เพื่อช่วยในการดูแลแก้ไขปั ญหาการกระทาผิด และ
สัมพันธภาพในครอบครัว สมาชิกควรที่จะเรี ยนรู ้การใช้ชีวติ ร่ วมกันให้มากขึ้น ส่งเสริ มให้มีสมั พันธภาพที่ดีดว้ ยการใช้เวลา
ว่างการอยูร่ ่ วมกันทากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวด้วยกัน และพ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องแสดงให้บุตรได้รับรู ้ถึงความรักที่มีต่อ
บุตรและรับฟังปั ญหาของสมาชิกในครอบครัวร่ วมกัน ครอบครัวที่พ่อแม่ลูกมีความรัก ความผูกพันต่อกันย่อมร่ วมมือกัน
ปกครองลูกได้ การสร้างความรั ก ความอบอุ่นในครอบครัวและสัมพันธภาพที่ ดีจะเป็ นเสมื อนภูมิคุม้ กันให้กบั เด็กและ
เยาวชนได้ ระดับหน่ วยงาน ควรส่ งเสริ มให้พ่อแม่และผูป้ กครองได้รับความรู ้ดา้ นการอบรมเลี้ยงดูบุตรทั้ง 5 รู ปแบบ
โดยเฉพาะรู ปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ ว อย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัด
อบรมสัมมนา จากวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่ น หรื อจัดให้พ่อแม่และผูป้ กครองได้ชมวีดีทศั น์
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัว และเชิญผูป้ กครองที่ประสบความสาเร็ จในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมา
พูดคุยให้ความรู ้แก่บิดามารดาหรื อผูป้ กครอง และในระดับสังคม รัฐควรเห็นความสาคัญของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรด้วยการส่งเสริ มให้ทุกครอบครัวได้ใช้วธิ ีการอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกต้องทั้ง 5 รู ปแบบ โดยเฉพาะรู ปแบบการอบรม
เลี้ยงดูแบบควบคุม และแบบพึ่งตนเองเร็ ว โดยให้ความสาคัญอย่างจริ งจังต่อเนื่ อง ให้การพัฒนาในทุกมิติส่งเสริ มรณรงค์
สัมพันธภาพในครอบครัว ให้บิดามารดา บุตร พี่นอ้ งและสมาชิกในครอบครัวได้มีความรักความเข้าใจในรู ปแบบต่างๆ เพื่อ
ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น เช่นภาพโปสเตอร์ แผ่นพับ บทความ หนังสื อพิมพ์ วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ สื่ อออนไลน์ และ
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จัดตั้งชมรม เพื่อทากิ จกรรมต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรและสัมพันธภาพในครอบครัวเพื่อให้ได้รับความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ครอบครัว
เอกสารอ้ างอิง
ชาญคณิ ต กฤตยา สุริยะมณี และอุนิสา เลิศโตมรสกุล(2553) บทสรุ ปผู้บริ หาร เรื่ อง การกระทาผิดซา้ ของเด็ก

และ

เยาวชนในคดีความผิดเกี่ยวกับทรั พย์ ในประเทศไทย :แนวทางในการป้ องกันและแก้ ไขโดยอาศัย ปั จจัยที่เป็ นตัวทานาย
ทางด้ านอาชญาวิทยา จัดโดยสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

มกราคม 2553 คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดวงเดือน พันธุมนาวินและคณะ(2528) รายงานการวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยทางจิตวิทยานิเวศน์ที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงเด็กของ
มารดา ไทย กรุ งเทพมหานคร” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ธีระพล อรุ ณะกสิ กรและคนอื่นๆ (2549) พ.ร.บ.อาวุธปื นและเครื่ องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิงและสิ่ งเที ยม
อาวุธปื น พ.ศ.2490 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543) กรุ งเทพมหานคร วิญญูชน
นพพร ศรี ผลัด (2548) “กระบวนการตัดสิ นใจเสพยาบ้าของเยาวชนหญิง” ในสถานพินิจ

และคุม้ ครองเด็กและ

เยาวชน จังหวัดเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริ มสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุญสม สอนยะเสรี (2547) “ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทในการส่งเสริ มการศึกษาของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรม

หา

บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปานจิต สุขีศิลป์ (2546) “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว การบรรลุงานตามขั้น พัฒนาการและ
เอกลักษณ์แห่งตนของเยาวชนชายที่อยูใ่ นสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนกลาง” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต(จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เพียงตะวัน อ่อนกาบัง (2553) “ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมต่อต้านสังคมและรู ปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูกบั การเสพยาบ้าของวัยรุ่ นในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ เยาวชนบ้านกรุ ณา บ้านมุฑิตา บ้าน
อุเบกขา และบ้านปราณี ” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา) มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ยุทธ ไกยวรรณ์ (2552) ออกแบบเครื่ องมือวิจัย กรุ งเทพมหานคร ศูนย์สื่อเสริ มกรุ งเทพฯ
วรพร นรเศรษฐวิวฒั น์ (2548) “ปั จจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวต่อการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน” วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การบริ หารงานยุติธรรม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ (2553) จิตวิทยาการปรั บตัว. พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุ งเทพฯ ส่งเสริ มวิชาการ
วาทินี จันทร์เจริ ญ (2544) “การกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน จังหวัด
ขอนแก่น” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยขอนแก่น
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อัจฉรา ทองคัน (2536) “การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ปริ ญญาสังคมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิ ดล
อัจฉรา สุขารมณ์ (2544) “บทบาทของพ่ อต่ อการอบรมเลีย้ งดู” วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรทรวิโรฒ 7, 1(พฤศจิกายน) 2544 : 35
อัณณพ ชูบารุ ง (2527) “ทฤษฎีอาชญาวิทยา” สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุ งเทพมหานคร

