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 The objectives of this research were 1) study on the parenting style effects on 

vegetable having behavior of small children 2) to study vegetable having behavior of 

small children and 3) to study the relation between parenting style and vegetable 

having behavior of small children. The samples used include the parents of 120 small 

children both male and female studying in pre-kindergarten level of preschool training 

center, Wat Phetsamut at Maeklong Sub-district, Mueng District, Samutsongkhram 

Province. Statistics used in the analysis were percentage, mean, standard deviation and 

the relation between parenting style and vegetable having behavior of small children by 

Pearson’s coefficient. The research found that the overall effect of the 4 parenting styles 

was mostly at the moderate level ( ̅=3.04). If considering each side, it was found that 

the attentive parenting style was at a high level ( ̅=4.40), the parenting style with 



 (ง) 
 

control and the parenting style with indulgence were in the intermediate level             

( ̅= 3.33  )   and ( ̅= 2.56) respectively and the parenting style with abandon was in low 

level ( ̅ =1.86). Vegetable having behavior of small children found that the most were 

in intermediate level   ̅ = 3.35). The relation between parenting style of parent and 

vegetable having behavior of small children found that parenting style with attention 

and control have positive relation to vegetable having behavior of small children but 

parenting style with indulgence and abandon have negative relation to vegetable having 

of small children. 
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บทท่ี1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 เด็ก คือ ทรัพยากรที่ส าคัญของชาติ และเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยเด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาในทุกๆด้าน เด็กในช่วงตั้งแต่
ปฏิสนธิจนถึง3 ปี ระบบประสาทและสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีน้ าหนักถึงร้อยละ 80 ของ
ผู้ใหญ่ และสมองจะมีการสร้างเครือข่ายใยสมอง โดยการพัฒนาจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท 
ในช่วงวัยนี้มีมากกว่าช่วงอ่ืนๆของชีวิต เด็กในวัยนี้ต้องการการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 จาก
บิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นรากฐาน
ของบุคลิกภาพอุปนิสัยและการเจริญเติบโตของสมองที่มีผลต่อสติปัญญาและความสามารถ ดังนั้นการ
อบรมเลี้ยงดู การปลูกฝัง และการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็ก ให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ
ในช่วงอายุนี้จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นเยาวชน และพลเมืองที่ดี เฉลียวฉลาด 
คิดเป็น ท าเป็น และมีความสุขมากกว่าการปลูกฝังสร้างเสริม ในช่วงวัยอ่ืนๆ(กรมอนามัย, กระทรวง
สาธารณสุข 2544 : 1) 
 

เป็นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาเด็กที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัวเด็กจะเจริญเติบโตและมีคุณภาพ
ชีวิตและบุคลิกภาพอย่างไรจะเป็นคนดีมุ่งท าประโยชน์แก่สังคมหรือจะเป็นคนด้อยศักยภาพสร้าง
ปัญหาแก่ตนเองและสังคมส่วนหนึ่ง ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดูจากบุคคล
ในครอบครัวเป็นส าคัญ (เยาวนุช ทานาม, 2545: 1) จะเห็นได้ว่าแหล่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็กที่
ส าคัญที่สุดคือครอบครัว ได้แก่ผู้ปกครองและบุคคลในครอบครัวทั้งนี้เด็กต้องอาศัยสถานการณ์ทั้งที่
บ้านและที่โรงเรียนเป็นองค์ประกอบในการพัฒนา (นภเนตร บวรธรรม, 2540: 136)ดังนั้นพ่อแม่ใน
ฐานะที่เป็นครูคนแรกของลูกจึงมีความส าคัญควบคู่ไปกับการสอนเด็กเล็ก เช่นเดียวกับทุกส่วนของ
สังคมและมีบทบาทและมีความส าคัญในการร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้น  (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา ,2543: 16 - 17) อีกทั้งพ่อแม่ถือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อลูกในการส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีซึ่งความส าคัญดังกล่าวเป็นที่ยอมรับและให้ความส าคัญ มากขึ้นโดยจะ
เห็นได้จากการที่คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กได้เสนอนโยบายด้านครอบครัว
คือการส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจในวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องรวมทั้ง
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ส่งเสริมจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาเด็กตลอดจนสร้าง 3 ปัจจัย
ที่เอ้ือต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างต่อเนื่องครบทุกด้าน 
(พวงเล็กวรกุลและทัศนีย์ประธาน , 2547: 2)  และในการที่เด็กจะเก่งดีมีความสุขได้นั้นทุกคนที่
เกี่ยวข้องในสังคมจะต้อง เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับเด็กที่สุด
และความร่วมมือกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนนอกจากจะท าให้เด็กประสบความส าเร็จใน
ด้านวิชาการแล้วยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอันจะ
ช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปในอนาคตด้วย  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2544 ข: 6) 

ด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมเด็กในทุกๆด้านโดยถึงแม้ว่า
เด็กจะมาโรงเรียนแล้วก็ตามความรักความเอาใจใส่ความสนใจซักถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กท าที่
โรงเรียนการอ่านหนังสือนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนหรือการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับลูกจะท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวที่จะน าไปสู่การพัฒนาเด็กในด้านอ่ืนๆด้วยเพราะพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูเปรียบเสมือนหุ้นส่วนในการดูแล สร้างเสริมและพัฒนาเด็กและเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้
ของเด็กนอกจากนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองยังมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรงและมี
ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องรู้ถึงหน้าที่ของตนในการที่จะช่วยให้
เด็กเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านโดยเฉพาะในเด็กเล็กซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้และต้องการการส่งเสริม
พัฒนาการที่ถูกต้อง (สุภาพรสุวรรณศรีนนท์ , 2549: 2) 

การอบรมเลี้ยงดู เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาการ อย่างองค์
รวม   การอบรมเลี้ยงดูครอบคลุมถึงการแนะน าสั่งสอน ฝึกฝน ที่มุ่งให้เด็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย 
รู้จักควบคุมตนเอง มีความรับผิดชอบ และการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กทั้งกายและใจ 
โดยมุ่งให้เด็กมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค ไม่พิการ อารมณ์แจ่มใส สติปัญญาดีมีความเฉลียว
ฉลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น  การที่เด็กจะเจริญเติบโต  และมีพัฒนาการอย่างองค์รวมได้นั้น  
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักส าคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการอบรมเลี้ยงดูนับเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของเด็ก 

ในมุมมองของนักจิตวิทยาส่วนใหญ่ ต่างมีความคิดเห็นตรงกันว่า การจะพัฒนามนุษย์ ให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพมีปัจจัย 2 ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง  คือ 1) ปัจจัยด้าน พันธุกรรม และ                 
2) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม โดยพันธุกรรมจะเป็นตัวก าหนดขีดความสามารถ หรือแนวโน้ม    ของ
พัฒนาการ ส่ วนสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวผลักดัน  ท าให้ พัฒนาการนั้นเร็วหรือล่าช้ าได้              
(ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร, 2534:78) ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ
มนุษย์ ก็มีด้วยกันหลายปัจจัย อาทิ  ภาวะโภชนาการ  ความสัมพันธ์ในครอบครัว  ระดับเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   
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โดยเฉพาะรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ถือได้ว่าเป็นปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม ที่มีอิทธิพลสูงต่อ
พัฒนาการมนุษย์  ดังที่ นภเนตร ธรรมบวร (2541:2) กล่าวถึง  พัฒนาการเด็กที่ดีว่า เริ่มต้นจาก
ครอบครัว เด็กจะเติบโตมีคุณภาพชีวิต และบุคลิกภาพเช่นไร   จะเป็นคนดีมุ่งท าประโยชน์แก่สังคม
หรือจะเป็นคนด้อยสมรรถภาพ สร้างปัญหาแก่ตนและสังคม ส่วนหนึ่ งย่อมขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัว 
และวิธีการอบรมเลี้ยงดู จากบุคคลในครอบครัว  เป็นส าคัญ   

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่พบในปัจจุบันคืออัตราการบริโภคผักและผลไม้ในวัยเด็กลดลง
ส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพเม่ือมีอายุเพิ่มขึ้นจากรายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ
ร่างกายครั้งที ่4 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 (สุขภาพเด็ก) พบว่าเด็กอายุ 2-5 ปีบริโภคผักและผลไม้โดย
เฉลี่ยวันละ 1.6 ส่วนโดยบริโภคผักเฉลี่ยวันละ 0.5 ส่วนและบริโภคผลไม้เฉลี่ยวันละ 1.1 ส่วนต่อวัน
ซ่ึงต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนดโดยกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะน าปริมาณการ
บริโภคผักและผลไม้ที่เหมาะสมส าหรับเด็กอายุ 1-5 ปีในปริมาณผักเท่ากับ 3 ส่วนต่อวันและปริมาณ
ผลไม้ 3 ส่วนต่อวันผักและผลไม้มีความส าคัญต่อสุขภาพของเด็กในวัยนี้เนื่องจากผักและผลไม้จะให้
วิตามินซีเพ่ือน าไปใช้ในการสร้างเซลล์เยื่อบุต่างๆทั่วร่างกายรวมถึงให้วิตามินเอท าให้เซลล์ประสาทตา
ท างานได้อย่างเต็มที่ส่งผลโดยตรงและอ้อมในการพัฒนาสมองนอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือแร่
ประเภทต่างๆที่ช่วยในการเปลี่ยนน้ าตาลกลูโคสให้เป็นพลังงาน หากขาดจะท า ให้เซลล์สมองมีการ
ท างานลดลงส่งผลต่อการเรียนรู้ช้ารวมถึงการเจริญเติบโตของเด็กก็จะหยุดชะงักลงด้วยและปัญหาที่
พบบ่อยในเด็กคือปัญหาการเบื่ออาหารและการเลือกรับประทานอาหารซึ่งเด็กไม่ยอมลองอาหารชนิด
ใหม่ๆรวมถึงการไม่ยอมรับประทานผักและผลไม้ด้วย หากประเทศไทย ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหา
เหล่านี้ได้ เราจะต้องแบกรับภาระ จากปัญหาสุขภาพในระยะยาว เพราะมีรายงานว่า 31% ของคน
เป็นโรคหัวใจ 19% ของคนเป็นโรคระบบทางเดินอาหาร และ11% ของคนเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 
มีสาเหตุหลัก มาจากการรับประทานผัก ผลไม้  ไม่เพียงพอต่อวัน อีกท้ังพฤติกรรมการรับประทาน ผัก
และผลไม้ไม่เพียงพอนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงส าคัญของโรคอ้วน ที่ก าลังทวีความรุนแรงมากขึ้น
เรื่อย ๆ โดยภาวะโรคอ้วนที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า 3 เท่า (กระทรวงสาธารสุข , 2552) การส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ในเด็กจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพอันน าไปสู่พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนเพราะเป็นวัยของการ
เรียนรู้หากเด็กสามารถบริโภคผักและผลไม้ได้เพียงพอก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตามความ
ต้องการของร่างกายและเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัยพัฒนาการ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และบุคลิกภาพ พฤติกรรมการบริโภคผักส าหรับเด็ก ควรได้รับการส่งเสริม
แรงจูงใจ ในการบริโภคผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  จนเกิดเป็นนิสัย หรือรับประทาน อยู่เป็นประจ า
(กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข 2544 : 8) 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กเพ่ือใช้เป็นแนวทางพัฒนารูปแบบการบริโภคผักของเด็ก และการ
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ถูกหลักโภชนาการ  อันจะเป็นแนวทางให้ ผู้ปกครอง บิดา มารดา            
ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมี
พฤติกรรมการบริโภคผักได้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็ก
เล็ก 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภค

ผักของเด็กเล็ก 
 

ปัญหาการวิจัย 
 
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กหรือไม่ 
 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก
ของเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงครามโดย
มีเด็กเล็กทั้งชายและหญิง อายุระว่าง 2-4ปี รวมทั้งหมดจ านวน 171 คน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1. ได้ทราบรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
2. ได้ทราบพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
3. ผลของการศึกษาวิจัยสามารถน ามาเป็นแนวทางส าหรับอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ หรือ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก โดยน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ได้มีส่วนในการส่งเสริมการบริโภคผักของเด็กเล็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 
1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 
2. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
 
นิยามศัพท ์
 
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก หมายถึง ลักษณะวิธีการอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูเด็กให้มีระเบียบวินัยรู้จักควบคุม
ตัวเอง  มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ อารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีสติปัญญาที่ดี มีความ
เฉลียวฉลาด และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้รับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่  อบรม สั่งสอน และให้การศึกษา ได้แก่ บิดา  
มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ หรือผู้ที่บิดา มารดาไว้วางใจน าบุตรหลานไปฝากไว้ เช่น ครู พ่ีเลี้ยงเด็กที่
ผู้ปกครองว่าจ้างให้มาดูแลเด็ก 
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง  กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้ า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหวที่สังเกต
ได้หรือวัดได้ เช่น การเดินการพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบ
แล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน ( Internal Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก 
(External Stimulus) 

- สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ สิ่งเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความ
กระหาย สิ่งเร้าภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุดในการกระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็กเหล่านี้โต
ขึ้นในสังคม สิ่งเร้าใจภายในจะลดความส าคัญลง สิ่งเร้าภายนอกทางสังคมที่เด็กได้รับรู้ในสังคมจะมี
อิทธิพลมากกว่าในการก าหนดว่า บุคคลควรจะ แสดงพฤติกรรมอย่างใดต่อผู้อื่น 
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- สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่สามารถสัมผัสได้ด้วย
ประสาททั้ง ๕ คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัส 
การบริโภค หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆ 
ผัก หมายถึง ผลิตผลจากพืช ที่ใช้เป็นอาหาร ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ราก  ดอก ผล หรือ  
ล าต้น ผักจะเป็นเนื้อเยื่อพืชที่เป็นเซลล์อวบน้ าและเป็นส่วนที่ยังอ่อนอยู่ จึงน ามาใช้รับประทานเป็น
อาหารส่วนใหญ่ จะใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหรือรับประทานสด ไม่มีรสหวานเหมือนผลไม้ผักมีใย
อาหารสูง และยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผักใบเขียว จะเป็นแหล่งของ
แมกนีเซียม 
เด็กเล็ก หมายถึง  เด็กอายุระหว่าง 2-4 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความพร้อมด้าน
ร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ให้เหมาะสมกับวัย  
 
 
 
 



บทท่ี2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
 

   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง 

1.1 แนวคิดและพัฒนาการเกี่ยวกับเด็กเล็ก 

1.2 ความหมายและความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดู 

1.3 แนวคิดการเลี้ยงดูเด็ก 

1.4 แนวคิดเก่ียวข้องกับการลงโทษ 

1.5 บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู 

2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับเด็กเล็ก 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 

2.2 ความหมายของการบริโภค 

2.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

2.4 ความต้องการอาหารของเด็กวัยเด็กเล็ก 

2.5 การปลูกฝังนิสัยการบริโภคท่ีดีแก่เด็ก 

      3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับคุณค่าของผักส าหรับเด็กเล็ก 

 3.1 ความหมายของผัก 

 3.2 สรรพคุณของผัก 

 3.3 สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่ 4 การเลือกชื้อผัก 

 3.4 คุณค่าของผักทางการบริโภค 

 3.5 คุณค่าของผักแต่ละชนิด 

          3.6 ปริมาณคุณค่าของผัก 

      4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1.เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง 

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับเด็กเล็ก 

 ธรรมชาติของเด็กเล็ก 

 เด็กเล็ก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์, 2550, หน้า 
3)ส่วนธรรมชาติของเด็กเล็กนั้นเป็นสิ่งที่ติดตัวเด็กมาตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นทารก และเติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อ
พิจารณาตามธรรมชาติของเด็กซึ่งมีพัฒนาการด้านความเจริญเติบโตวุฒิภาวะ การเรียนรู้และความ
ต้ อ ง ก า ร ต่ า ง ๆ  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ช่ ว ง อ า ยุ แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง เ ด็ ก โ ด ย                                         
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ (2550, หน้า 2) กล่าวว่า วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุแปดปี หรือเด็ก
ปฐมวัย เป็นช่วงระยะที่ส าคัญที่สุดของพัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ
สังคม และบุคลิกภาพ เมื่อพิจารณาตามธรรมชาติความต้องการการเจริญเติบโตและการเรียนรู้
สามารถจัดแบ่งเด็กปฐมวัยได้เป็น 4 ช่วงวัยดังนี้ 
 1) วัยทารก (Baby) หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 2 ปี โดยเด็กท่ีมีช่วงอายุหนึ่ง 
เดือนแรก มักเรียกว่าเด็กแรกเกิด (Neonate) 
 2) วัยเตาะแตะหรือวัยเด็กเล็ก (Infant or Toddle) หมายถึง เด็กท่ีมีช่วงอายุคาบเก่ียว 
1-3 ปี ตามพัฒนาการแล้วเด็กจะเริ่มหัดเดินเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ ลักษณะการเริ่มหัดเดินเด็กจะ
เดินไม่มั่นคงจึงเรียกเด็กที่เพ่ิงหัดเดินว่าเป็นเด็กวัยเตาะแตะ (Infant) ครั้นเติบโตขึ้นอายุประมาณ 1
ขวบครึ่ง 2 ขวบ จนถึง 3 ขวบ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายสามารถเดินได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องเอา
มือไปจับโต๊ะเก้าอ้ีหรือผนังก าแพง ในการเดินผู้ใหญ่ไม่ต้องช่วยเหลือเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเอง
ช่วงวัยนี้ยังเรียกว่าเด็กวัยเตาะแตะหรือเด็กเล็ก (Toddle) ซึ่งมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเจริญขึ้น
กล้ามเนื้อใหญ่ต่างๆแข็งแรงข้ึนชอบฝึกฝนช่วยเหลือตนเองเป็นระยะที่เด็กเริ่มมีความอิสระทั้งทางด้าน
ร่างกายและสังคมชอบเดินไปเดินมาอย่างอิสระจึงเป็นช่วงส าคัญที่แม่ต้องคอยดูแลความเป็นอิสระของ
เด็กอย่างใกล้ชิด 
 3) วัยอนุบาล หมายถึง เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เป็นวัยที่ชอบความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหว
และเข้าสังคมมากขึ้น โดยเรียกเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่พ่อแม่น าเด็กเข้าโรงเรียนอนุบาล
ว่าเด็กก่อนวัยเรียน (Preschooler) และเรียกเด็กที่มีอายุ 5-6 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเด็ก 
อนุบาลที่เตรียมตัวเรียนประถมปีที่ 1 ว่าเด็กอนุบาล (Kindergartener) 
 4) วัยอนุบาลตอนปลาย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 6-8 ปีเป็นวัยที่คาบเก่ียวระหว่างเด็กที่ 
เรียนอยู่ชั้นอนุบาลกับชั้นประถม 1 และชั้นประถม 2 
 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
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 เด็กเล็กเป็นวัยที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาของชีวิต เด็กจะเริ่มพัฒนาลักษณะความเป็นตัวของ
ตัวเอง ให้ความสนใจในสิ่งรอบตัว ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลเด็กวัยนี้จึงควรเข้าใจและ
ยอมรับถึงลักษณะเฉพาะวัยอย่างถูกต้องเพ่ือเป็นการสนับสนุนและสามารถดูแลเด็กวัยนี้ได้อย่าง
เหมาะสมพัฒนาการเป็นค าที่มีความหมายหลายความหมายมีผู้ให้ความหมายของการพัฒนาการไว้
ดังนี้ 
 พัชรี  เจตน์เจริญรักษ์ (2545, หน้า 14) ได้ให้ความหมายของค าว่า พัฒนาการ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆได้มากขึ้น และดีขึ้นตามช่วงวัยของชีวิตโดยปกติเด็กจะ
เจริญเติบโตไปตามขั้นตอนตามแบบแผน พัฒนาการของเด็ก เช่น เด็กแรกเกิดมองตามสิ่งของที่
เคลื่อนไหวในระยะสั้นๆได้เด็กอายุ 12 – 18 เดือนสามารถเดินได้ส ารวจสิ่งแวดล้อมได้หยิบของใส่
ภาชนะ ฯลฯ เป็นต้น 
 รักตวรรณ  ศิริถาพร (2548, หน้า 28) ได้กล่าวว่า พัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 
เชื่อมโยงกันไปในทุกๆด้านของมนุษย์นับตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งตาย ซึ่งมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่
แน่นอนและสามารถท านายได้ 
 อรุณี  หรดาล (2548, หน้า 26-27) ได้กล่าวถึงพัฒนาการเด็กวัย 3 – 5 ปีไว้ ดังนี้ 
 1) พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความสูงและ
น้ าหนักแม้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้จะช้ากว่าวัยทารกก็ตาม  กล้ามเนื้อที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว เช่น กล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อเท้ายังท างานไม่ประสานกันดีพอ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมือ 
และกล้ามเนื้อตาท าให้เด็กยังไม่สามารถเขียนหนังสือได้ดี เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งมีความ
คล่องแคล่วว่องไวในการเดิน การวิ่ง การหยิบจับ และการช่วยตนเอง สามารถควบคุมและบังคับการ
ทรงตัวได้ดีท าให้เด็กวัยนี้พร้อมที่จะออกก าลังและเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆการสัมผัสหรือการใช้มือ
มีความละเอียดขึ้น 
 2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กวัยนี้รุนแรงกว่าวัยทารก
เมื่อมีอารมณ์จะแสดงออกอย่างเต็มที่ ไม่มีปิดบังซ่อนเร้นแต่จะเกิดเพียงชั่วครู่แล้วหายไป การที่เด็ก
เปลี่ยนแปลงอารมณ์ง่ายเพราะมีความสนใจระยะสั้นไม่สนใจอะไรนานเมื่อมีสิ่งใดน่าสนใจก็จะเปลี่ยน
อารมณ์ไปตามสิ่งนั้นๆมีผู้กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยเจ้าอารมณ์ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กเล่นนานและ
หักโหมเกินไป ขัดขืนไม่ยอมนอนกลางวันห่วงเล่นเด็กส่วนมากรู้สึกว่าตนสามารถท ากิจกรรมต่างๆได้
มากกว่าที่ผู้ใหญ่อนุญาตให้ท า และขัดขืนที่จะอยู่ในขอบเขตที่ผู้ใหญ่ไว้วางไว้ นอกจากนี้ยังโกรธเมื่อไม่
สามารถท าสิ่งที่ตนเองคิดว่าจะท าได้ส าเร็จรู้สึกผิดหวัง และเกรี้ยวกราดแต่เมื่อมีโอกาสได้เล่นกับเพ่ือน
หรือท ากิจกรรมกับบุคคลอ่ืนมากขึ้น และเมื่อมีอายุมากขึ้นระดับความรุนแรงและการเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ของเด็กจะลดน้อยลง 
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 3) พัฒนาการด้านสังคมเด็กเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมครั้งแรกในครอบครัวโดยมี
ปฏิสัมพันธ์กับบิดามารดาและญาติพ้ีน้อง เมื่อโตขึ้นต้องไปสถานศึกษาเด็กเริ่มเรียนรู้การติดต่อและ
การมีสัมพันธ์กับบุคคลนอกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กในวัยเดียวกันเด็กได้เรียนรู้การปรับตัวให้
เข้าสังคมกับเด็กอ่ืนพร้อมๆกับรู้จักร่วมมือในการเล่นกับกลุ่มเพ่ือน เจตคติ และพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กจะก่อขึ้นในวัยนี้และจะฝังแน่นยากที่จะเปลี่ยนแปลงในวัยต่อไป ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยนี้มี 2 ลักษณะคือลักษณะแรกนั้น เป็นความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และ
ลักษณะที่สองเป็นความสัมพันธ์กับเด็กในวัยใกล้เคียงกัน 
 4) พัฒนาการด้านสติปัญญาความคิดของเด็กวัยนี้มีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ยังไม่
สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอ่ืน เด็กมีความคิดเพียงแต่ว่าทุกคนมองสิ่งต่างๆรอบตัวและรู้สึกต่อสิ่ง
ต่างๆเหมือนตนเองความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่สุดเมื่ออายุ 4- 5 ปี เด็กสามารถโต้ตอบหรือมี
ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้สามารถจ าสิ่งต่างๆที่ได้กระท าซ้ ากันบ่อยๆได้ดีเรียนรู้สิ่งต่างๆ
ได้ดีขึ้นแต่ยังอาศัยการรับรู้เป็นส่วนใหญ่แก้ปัญหาการลองผิดลองถูก จากการรับรู้มากกว่าการใช้
เหตุผลความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัวพัฒนาอย่างรวดเร็วตามอายุที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของ
พัฒนาการทางภาษาเด็กวัยนี้เป็นระยะเวลาของการพัฒนาภาษาอย่างรวดเร็วโดยมีการฝึกฝนการใช้
ภาษาจากการท ากิจกรรมต่างๆในรูปของการพูดคุยการตอบค าถาม การเล่าเรื่อง การเล่านิทานและ
การท ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาในสถานศึกษาเด็กปฐมวัยสามารถใช้ภาษาแทน
ความคิดของตนและใช้ภาษาในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้ค าพูดของเด็กวัยนี้อาจท าให้ผู้ใหญ่บาง
คนเข้าใจว่าเด็กรู้มากแล้วแต่ที่จริงเด็กยังไม่เข้าใจความหมายของค าและเรื่องราวลึกซึ้งนัก 
 ความส าคัญของการพัฒนาเด็กเล็กคือการเข้าใจวิถีชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง อายุ  5 ปี
เป็นระยะเริ่มต้นของชีวิตที่ละเอียดอ่อนและมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญที่สุดของการสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจเด็กจะสะสม
ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจากผู้เลี้ยงดูและสภาวะแวดล้อมในชีวิตประจ าวันเป็นพ้ืนฐาน
การเรียนรู้ พัฒนาการที่ เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคนจะต่างกันตามอิทธิพลของพันธุกรรมและ
ประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งลักษณะของพัฒนาการจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์พัฒนาการดังนี้  (นันทิยาน้อย
จันทร์, 2548, หน้า 33 – 36) 
 1) พัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันพัฒนาการจะเกิดต่อเนื่องกันไปตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของชีวิตไปจนถึงวัยชราโดยในแต่ละช่วงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น การพัฒนาอวัยวะ
ต่างๆของเด็กทารกในครรภ์มารดาซึ่งจะเริ่มมีการสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีการ
หยุดยั้งจากหลักของพัฒนาการนี้ท าให้นักจิตวิทยาพัฒนาการส่วนใหญ่มีความเชื่อต่อไปอีกว่าถ้า
พัฒนาการระยะหนึ่งระยะใดบกพร่องจะส่งผลกระทบกระเทือนไปสู่พัฒนาการในระยะต่อๆมาด้วยซึ่ง
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จะท าให้เกิดพัฒนาการที่เป็นปัญหาเช่นการขาดสารอาหารของเด็กทารกมีผลต่อพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กทารกคนนั้นเมื่อเติบโตขึ้นเป็นต้น 
 2) การพัฒนาจะมีทิศทางของพัฒนาการที่แน่นอน พัฒนาการจะด าเนินตามแนวจากส่วนบน
สู่ส่วนล่างและจากส่วนกลางออกไปสู่ส่วนข้างดังนี้ 
 (1) พัฒนาการเริ่มจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง (Cephalo-caudal direction) หมายความว่า
พัฒนาการของมนุษย์จะเริ่มจากส่วนบนลงมาส่วนล่างซึ่งจะสังเกตได้ว่าเด็กทารกจะพัฒนาอวัยวะ
ส่วนบนเช่นอวัยวะบริเวณหน้าเช่นตาปากก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาอวัยวะตามล าตัว เช่น แขนแล้วจึง
พัฒนาการลงมาท่ีส่วนขาเป็นต้น 
 (2) พัฒนาการเริ่มจากแกนกลางของล าตัวไปสู่อวัยวะส่วนข้างที่ไกลออกไป (Proximo distal 
direction) โดยพัฒนาการจะเริ่มจากแกนกลางตัวเช่นเด็กสามารถเคลื่อนล าตัวทั้งล าตัวก่อนจึงมีการ
ใช้แขนในการหยิบจับสิ่งของและค่อยๆพัฒนาการใช้มือและการใช้นิ้วมือตามล าตัว 
 (3) พัฒนาการของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีแบบแผนและเป็นขั้นตอนไม่มี การข้ามขั้น
เช่นลักษณะพัฒนาการของเด็กทารกจะเริ่มจาการชันคอการคว่ าคืบคลานนั่งยืนเดินและวิ่งซึ่งแสดงว่า
การเปลี่ยนแปลงนี้มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นไปอย่างมีล าดับขั้น 
 (4) อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใหญ่ๆ 2 ชนิด คือ
พันธุกรรมและสภาพแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบทั้งสองท าให้พบว่า ในเด็กบางคนมีการเจริญเติบโตเร็ว
บางคนเติบโตช้าหรือพฤติกรรมบางอย่างอาจปรากฏเร็วในเด็กคนหนึ่งแต่ปรากฏช้าในเด็กอีกคนหนึ่ง
เช่น พฤติกรรมของการพูดซึ่งจะพบได้ว่าเด็กบางคนสามารถพูดเปล่งเสียงอย่างถูกต้องได้เร็ว แต่บาง
คนพูดได้ช้าพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีอัตราพัฒนาการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมที่ติดมา
กับเด็กคนนั้น และสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเด็กผู้นั้นจะส่งเสริมหรือขาดการดูแลพัฒนาการของเด็ก              
ผู้นั้นแค่ไหน 
 (5) ความก้าวหน้าของพัฒนาการคือความสามารถในการแยกแยะความสามารถต่างๆของ
อินทรีย์ (Differentiation) โดยมีกระบวนการพัฒนาการจะเริ่มจากส่วนใหญ่ไปสู่ส่วนย่อยหรือจาก
พฤติกรรมทั่วๆไปไปสู่พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง นั่นคือเด็กทารกจะมีการเคลื่อนไหวทั้งตัวก่อนส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย และเมื่อเด็กทารกมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้นทารกจะใช้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เช่น สามารถใช้แขนมือหรือขาได้ดีพัฒนาการจะเริ่มจาก
ส่วนใหญ่ไปหาส่วนย่อยพฤติกรรมก็เช่นกันที่จะเริ่มจากพฤติกรรมกว้างๆโดยทั่วไปไปสู่พฤติกรรมที่
เฉพาะเจาะจงเช่นพฤติกรรรมการตอบสนองต่อใบหน้าของคนทุกคนเหมือนกันเนื่องจากยังไม่สามารถ
แยกใบหน้ามนุษย์ได้เช่นทักทายยิ้มด้วยแต่เมื่อทารกอายุเกิน 6 – 7 เดือนขึ้นไปทารกจะเริ่มมี
พฤติกรรมตอบสนองเฉพาะเจาะจงลงไปเช่นการตอบสนองเฉพาะใบหน้าของผู้คุ้นเคยเป็นต้น 
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 (6) พัฒนาการจะมีความสัมพันธ์กันซึ่งจะสามารถท านายพัฒนาการของเด็กได้ถ้าพัฒนาการ
ด้านใดด้านหนึ่งบกพร่องจะน าไปสู่ความบกพร่องในด้านอ่ืนๆด้วย เช่น ถ้าหากพัฒนาการด้านร่างกาย
ไม่ดีจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอ่ืน เช่น ด้านอารมณ์โดยอาจท าให้บุคคลนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์
หงุดหงิดโมโหง่ายนอกจากนั้นยังเป็นผลต่อพัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการทางสติปัญญาต่อไป
อีกด้วยสามารถท านายพัฒนาการได้โดยดูในเด็กเล็กว่ามีพัฒนาการเป็นอย่างไรและโตขึ้นจะมีแนวโน้ม
เป็นอย่างไรเป็นต้น 
 (7) พัฒนาการส่วนต่างๆที่เกิดขึ้นของร่างกายมีอัตราในการพัฒนาไม่เท่ากันร่างกายของ
คนเรานั้นแม้ว่าจะมีพัฒนาการหลายด้านเกิดข้ึนพร้อมๆกันก็ตามการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกายก็ยัง
มีอัตราไม่เท่ากันเช่นเท้ามือจมูกจะมีพัฒนาการเต็มที่เมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นขณะที่บางส่วนของใบหน้า
และไหล่จะพัฒนาไปอย่างช้าๆการคิดค านึงการสร้างมโนภาพจะเจริญอย่างรวดเร็วในวัยตอนต้นหรือ
มือเท้าระบบย่อยอาหารจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในวัยรุ่น 
 (8) พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะมีลักษณะเฉพาะหมายความว่าเด็กแต่ละวัยย่อมมีลักษณะ
ของพฤติกรรมแตกต่างกันพฤติกรรมบางอย่างในวัยหนึ่งอาจไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าพฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น
ในวัยอ่ืนก็อาจเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเช่นพฤติกรรมของการย้อนถามซ้ าแล้วซ้ าอีกพฤติกรรมนี้ถ้า
เกิดในระยะเด็กปฐมวัยถือเป็นพฤติกรรมที่ปกติแต่ถ้าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นก็ถือว่าพฤติกรรม
นี้เป็นปัญหาหรือพฤติกรรมของการกระโดดโลดเต้นบนเก้าอ้ีถ้าเกิดขึ้นในวัยเด็กก็ถือว่าเป็นพฤติกรรม
ที่ปกติแต่ถ้าเกิดข้ึนในวัยรุ่นก็ถือว่าเป็นปัญหาจากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเด็กในแต่ละวัยจะมีพฤติกรรม
ที่เป็นลักษณะเฉพาะวัยของวัยนั้นๆการศึกษาในเรื่องนี้จะท าให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กได้ดียิ่งขึ้น 
 (9) พัฒนาการของมนุษย์มีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าแบบแผนของพัฒนาการมนุษย์จะมีความ
คล้ายคลึงกันและด าเนินรอยตามแบบแผนเดียวกันก็ตามพัฒนาการของเด็กยังมีความแตกต่างกันท า
ให้เด็กทุกคนจะไม่พัฒนาไปถึงจุดเดียวกันเมื่อมีอายุเท่ากัน ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เด็ก
ได้รับพัฒนาการของเด็กที่ต่างกันมักจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ความ
แตกต่างด้านเพศและเชื้อชาติก็มีผลท าให้พัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจของเด็กต่างกันอีกด้วยแต่
ทั้งนี้สิ่งแวดล้อมนั้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคลมากที่สุดในช่วงที่ก าลังมีการ
เจริญเติบโต และจะมีผลกระทบน้อยที่สุดในช่วงที่ไม่ค่อยมีการเติบโตดังนั้นเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากวัยทารกก้าวสู่ความพร้อมในการที่จะเรียนรู้สังคมที่กว้างและหลากหลายขึ้น  ดังนั้น
ครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการด้านต่างๆของ
เด็กเพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างเหมาะสม 
 
1.2ความหมายและความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดู 
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 การที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจครอบครัวนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ซึ่งมีอิทธิพลต่อแบบแผนพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันและศักยภาพของเด็กในอนาคตได้มีผู้ศึกษาและ
ให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดูดังนี้ 
 เซียร์  และคณะ (Sear et al. 1957 ,อ้างถึงใน บุญญา ภาแจ้งสี 2544 : 32) ได้สรุป 
การศึกษาวิจัยจ านวนมากเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตของเด็กและ
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาจะมีผลบางประการต่อพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันและศักยภาพของ
การกระท าในอนาคตของเขาดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา 
 ไรท์ (Wright 1976 : 36 , อ้างถึงใน เฉลิมศรี ตั้งสกุลธรรม 2544 : 15) กล่าวว่าการอบรม
เลี้ยงดูหมายถึงการปฏิบัติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อเด็ก 4 ด้านได้แก่การควบคุมการเป็นตัวอย่างแก่
เด็กการให้รางวัลและการลงโทษ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน , อรพินทร์  ชูชม และงามตาว  นินทานนท์ (2528 : 3) ได้ให้
ความหมายไว้ว่าการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผู้ใกล้ชิดเด็กมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับเด็กทั้งทางด้าน
ค าพูดและการกระท าซึ่งเป็นการสื่อความหมายต่อเด็กทั้งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของผู้กระท า
ตลอดจนเป็นการให้ผู้เลี้ยงดูสามารถจะให้รางวัลหรือลงโทษเด็กได้นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสให้เด็กได้
ดูแบบอย่างการกระท าของผู้เลี้ยงดูตนด้วย 
 งามตาว  นินทานนท์ (2536 : 7) ให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผู้ใหญ่
ปฏิบัติต่อเด็กในชีวิตประจ าวันเพ่ือเลี้ยงดูและฝึกอบรมลักษณะและพฤติกรรมของเด็กทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อม 
 วัจนี  ไทรงาม (2539 : 12) ให้ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่บิดามารดา
หรือผู้อบรมสั่งสอนปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยสามารถพ่ึงตนเองได้โดยการให้
ความรักความเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เพ่ือให้เด็กด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  
ความส าคัญของการอบรมเลี้ยงด ู
 
 การอบรมเลี้ยงดูมีความส าคัญมากในแต่ละช่วงวัยของชีวิตโดยเฉพาะในวัยเด็กนักจิตวิทยา
และนักการศึกษาหลายท่านได้เน้นความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูโดยบิดามารดาว่ามีความส าคัญต่อ
พัฒนาการของบุตรดังนี้ 
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 พาร์สัน (Parson 1955 , quoted in Baldwin 1980 : 499) ได้กล่าวถึงการอบรมเลี้ยงดูว่า
จะมีผลกระทบต่อบุคลิกภาพโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดามารดาที่ใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบการ
ลงโทษจะมีผลท าให้เด็กเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะสม
ได ้
 เซียร์ และคณะ (Sears et al. 1957 , อ้างถึงใน เฉลิมศร ี ตั้งสกุลธรรม 2544 : 28) ได้กล่าว
ว่าการอบรมเลี้ยงดูเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งและเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใด
คนหนึ่งโดยเฉพาะความรักของบิดามารดาเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางจริยธรรมในเด็กเด็กที่
ได้รับความรักความอบอุ่นจะเกิดความพอใจและมีความสุขและเมื่อเด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เลี้ยงดูเด็กจะ
เลียนแบบผู้เลี้ยงดูโดยไม่รู้ตัวถ้าเด็กต้องอยู่ห่างจากผู้เลี้ยงดูจะท าให้เกิดความวิตกกังวลและหว้าเหว่
เด็กจะแก้ความรู้สึกนี้โดยการแสดงการกระท าที่คล้ายคลึงกับผู้เลี้ยงดูจึงเกิดการเลียนแบบขึ้น 
 มุสเสน (Mussen 1963 : 193 , อ้างถึงใน ฉันทนามุติ 2540 : 23) กล่าวว่าการอบรมเลี้ยงดู
ในระยะต้นของชีวิตควรใช้พ้ืนฐานการให้ความรักความอบอุ่นเป็นส าคัญ เมื่อเด็กโตขึ้นจ าเป็นต้อง
ได้รับสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กให้กว้างออกไป ซึ่งสภาพที่แวดล้อมเด็กโดยเฉพาะ
แบบแผนของครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดูรวมทั้งพฤติกรรมที่บิดามารดาปฏิบัติต่อเด็กนั้นมีส่วน
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านสุขภาพกายและจิตใจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
1.3แนวคิดการเลี้ยงดูเด็ก 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กพบว่ามีงานวิจัยทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศได้ศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กไว้หลากหลายส่วนใหญ่มักศึกษาเพ่ือ
จ าแนกประเภทและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการที่เด็กได้รับการเลี้ยงดูตามรูปแบบการเลี้ยงดูที่ครอบครัว
ปฏิบัติต่อเด็กส าหรับแนวคิดหลักที่ส าคัญและน ามาเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันพบว่ามีแนวคิดหลักในการเลี้ยงดูเด็กท่ีส าคัญดังนี้ 

1) แนวคิดลักษณะการเลี้ยงดูเด็กของ Baumrind (1960) โดยบอมรินด์ได้แบ่งลักษณะ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กจากการแสดงออกของบิดามารดากับบุตรเป็น 2 มิติใหญ่ Baumrind, 1960, 
1975, 1991; Kail, 2001; McWayne, Owsianik, Green, &Fantuzzo, 2008; อัจศราประเสริฐสิน, 
2552) คือ 

(1) มิติของความอบอุ่นและการตอบสนองความต้องการต่างๆของเด็ก  (Warmth and 
responsiveness) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ให้ความอบอุ่นต่อเด็ก (Warm parents) บิดา
มารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะให้ความรักความเมตตากับเด็กอย่างเปิดเผยเอาใจใส่ต่อเด็กตอบสนองความ
ต้องการทางอารมณ์ของเด็กและให้เวลากับเด็กรับฟังความคิดเห็นและคอยปลอบโยนให้ก าลังใจเด็ก  
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2) กลุ่มที่ทอดทิ้งปล่อยปละละเลยต่อเด็กหรือบางครั้งต่อต้านไม่เป็นมิตรกับเด็ก (Uninvolved or 
hostile parents) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะไม่สนใจเด็กบางครั้งจะต่อต้านไม่เป็นมิตรกับเด็กมัก
สนใจแต่ความต้องการของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูมากกว่าความต้องการของเด็กไม่มีเวลาให้กับเด็กไม่
ค่อยใส่ใจกับอารมณ์ของเด็กแต่เมื่อเด็กไม่สบายใจจะให้ค าปลอบโยนเล็กน้อย (Kail, 2001)  
 (2) มิติของการเรียกร้องหรือควบคุมบังคับเด็ก (Control/Demand) มิตินี้บิดามารดาหรือผู้
เลี้ยงดูจะมีพฤติกรรมที่มีลักษณะก าหนดระเบียบกฏเกณฑ์ต่างๆไว้และเรียกร้องให้เด็กเชื่อฟังโดยจะมี
การควบคุมพฤติกรรมของเด็ก (อัจศราประเสริฐสิน, 2552) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มที่ใช้ค าสั่ง
ควบคุมบังคับเด็กมากเกินไป (Overcontrol parents) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะบงการชีวิตของเด็ก
เกือบทั้งหมด 2) กลุ่มที่ใช้ค าสั่งกับเด็กเพียงเล็กน้อยและไม่ค่อยใช้อ านาจหน้าที่ควบคุมบังคับเด็ก 
(Undercontrol parents) เด็กที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูเลี้ยงดูแบบนี้จะมีอิสระในการปฏิบัติทุกสิ่ง
ทุกอย่างโดยไม่กลัวบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูและบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูก็จะไม่สนใจสิ่ งต่างๆที่เด็ก
ปฏิบัติ (Kail, 2001) จากองค์ประกอบพฤติกรรมของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูBaumrindได้จ าแนก
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 
 (2.1) การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Authoritative type) มีลักษณะที่บิดามารดาหรือผู้
เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็กแบบมีเหตุผลเพ่ือให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีพลังอ านาจและยอมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเด็กในการร่วมก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในครอบครัวสนับสนุนให้เด็กแสดงออกเมื่อเด็กมีความ
คิดเห็นแตกต่างจากผู้ใหญ่จะใช้วิธีการควบคุมเด็กอย่างประนีประนอมไม่ใช้วิธีการบังคับเด็ก 
 (2.2) การเลี้ยงดูแบบอ านาจนิยม (Authoritarian type) มีลักษณะที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู
พยายามที่จะควบคุมก าหนดรูปแบบและประเมินพฤติกรรมเด็กมีทัศนคติที่ให้เด็กมีลักษณะตาม
มาตรฐานบิดามารดาจะมีอ านาจเหนือกว่าเด็กชอบการออกค าสั่งให้เด็กปฏิบัติตามชอบก าหนด
กฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆให้กับเด็กเมื่อเด็กไม่เชื่อฟังค าสั่งจะมีการลงโทษเด็ก 
 (2.3) การเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive type) มีลักษณะที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปฏิบัติ
ต่อเด็กโดยไม่มีการลงโทษใดๆยอมรับสิ่งที่เด็กกระท าและปฏิบัติตามความต้องการ , แรงกระตุ้นของ
เด็กยอมให้เด็กก าหนดกฎเกณฑ์ในครอบครัวยอมให้เด็กก าหนดควบคุมกิจกรรมต่างๆตามที่เด็ก
ต้องการบิดามารดาพยายามท่ีจะใช้เหตุผลกับเด็กแต่ก็ไม่มีพลัง 
 ต่อมา Maccoby and Martin (1983) ได้ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ
Baumrindและได้จ าแนกรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบที่ 4 เพ่ิมเติมจากทีB่aumrindได้เสนอไว้คือ 
 (2.4) รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการอบรม
เลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจหรือตอบสนองความต้องการของเด็กให้การดูแลเอาใจใส่ต่อเด็ก
น้อยมากบิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆกับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรมใดๆให้
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เด็กปฏิบัติทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดมารดาปฏิเสธเด็กแต่แรกหรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและความกดดัน
ในชีวิตประจ าวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก 
 แนวคิดลักษณะการเลี้ยงดูเด็กของMaccoby and Martin (1983) มาร์คโคบี้และมาร์ตินได้
ศึกษาการเลี้ยงดูโดยการน าแนวคิดการเลี้ยงดูของบอมรินด์ที่ใช้องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบมา
วิเคราะห์ลักษณะการเลี้ยงดูที่บิดามารดาใช้ทั่วไปองค์ประกอบหลักท่ีน ามาใช้คือ 
 การควบคุมเป็นลักษณะของการควบคุมและคาดหวังในเด็กเป็นการเลี้ยงดูเด็กตามความ
ต้องการและความคาดหวังของบิดามารดาเพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะตามวัยมีการควบคุม
และตั้งกฎเกณฑ์ในการฝึกระเบียบวินัยและให้การอบรมสั่งสอนเมื่อเด็กไม่เชื่อฟัง 
 ความอบอุ่นเป็นลักษณะการยอมรับหรือปฏิเสธในเด็กการยอมรับเป็นการปฏิบัติของบิดา
มารดาต่อเด็กด้วยการดูแลเอาใจใส่ให้การสนับสนุนตอบสนองความต้องการของโกส่วนการปฏิเสธเป็น
การที่บิดามารดาไม่ให้การยอมรับไม่มีการตอบสนองหรือมีความรู้สึกสนใจความต้องการของเด็ก 
 จากองค์ประกอบหลักดังกล่าวมาร์คโคบี้  และมาร์ติน ได้จ าแนกรูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก 
(Parenting style) ออกเป็น 4 ลักษณะได้แก่ 
 (1) การเลี้ยงดูแบบอ านาจนิยม (Authoritarian type) มีลักษณะที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู
เลี้ยงดูแบบก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมเด็กส่งผลกระทบให้เด็กมีปมด้อยความภาคภูมิใจในตนเองต่ า 
 (2) การเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive type) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะมีลักษณะการเลี้ยง
ดูแบบยอมตามใจเด็กส่งผลกระทบให้เด็กเอาแต่ใจตนเองขาดความรับผิดชอบไม่มีระเบียบวินัยอาจมี
แนวโน้มเป็นเด็กก้าวร้าวได้ 
 (3) การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Authoritative type) มีลักษณะการเลี้ยงดูที่บิดามารดา
หรือผู้เลี้ยงดูสนับสนุนให้เด็กเป็นตัวของตัวเองมีส่วนร่วมในการตั้งกฎเกณฑ์ของครอบครัวและ
ตัดสินใจร่วมกันส่งผลให้เด็กมีลักษณะเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองและมีความรับผิดชอบ 
 (4) การเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย (Neglecting type) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะเลี้ยงดู
เด็กแบบทอดทิ้งไม่สนใจท าให้เด็กมีแรงจูงใจต่ า ไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้มักมีพฤติกรรม
ต่อต้านสังคมเมื่อโตขึ้น (McWayne, Owsianik, Green, &Fantuzzo, 2008; ลัดดา  เหมาะสุวรรณ
และคณะ, 2547)  
 แนวคิดลักษณะการเลี้ยงดูเด็กของ Olson and DeFrain (2006) โอนสันและเดเฟรนได้
ศึกษาลักษณะการเลี้ยงดูเด็กโดยการน าแนวคิดของบอมรินด์มาพัฒนาและเปรียบเทียบลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวแบบต่างๆโดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร  2 ลักษณะ 
(The couple and Family Map) ได้แก่ความใกล้ชิด (Cohesion) และความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ความใกล้ชิด (Cohesion) เป็นการเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความรู้สึกผูกพันกับ
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เด็กโดยการมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กการแสดงความสนใจและเห็นคุณค่าในกิจกรรมที่เด็กสนใจและปฏิบัติ
ให้เวลากับเด็ก 
 ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับ เปลี่ยนแปลงและผ่อนปรน
ลักษณะการเลี้ยงดูที่บิดามารดาก าหนดไว้ เพ่ือให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมตามวัยวุฒิของเด็ก 
 จากการพัฒนาและเปรียบเทียบลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวแบบต่างๆ โดยใช้
การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 ลักษณะท าให้ปรากฏลักษณะการเลี้ยงดูเด็กเพ่ิมขึ้น คือ
การอบรมเลี้ยงดูแบบปฏิเสธไม่ยอมรับ (Rejecting Style) ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
 
ภาพ 2.1 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวกับการแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 
 2 ลักษณะ (Olson & DeFrain, 2006) 
  
 จากภาพเปรียบเทียบลักษณะการเลี้ยงดูเด็กแบบต่างๆโดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่
มีต่อบุตร 2 ลักษณะ (Olson & DeFrain, 2006) อธิบายดังนี้ 
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 1. การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic Style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะสร้าง
กฎระเบียบกติกาที่ชัดเจน และความคาดหวังในครอบครัวร่วมกับบุตร โดยให้บุตรมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ บิดามารดาจะใช้อ านาจและเหตุผลให้บุตรปฏิบัติตามมาตรฐานกฎเกณฑ์ต่างๆของ
ครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic style) เป็นรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ของครอบครัวที่มีความสมดุล จากแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ
โดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 ลักษณะ (The couple and Family Map) ในมิติ
การมีความสัมพันธ์ร่วมกับบุตร (Cohesion dimension) บิดามารดามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตร
แบบเชื่อมโยง (Connected) ถึงแบบยึดติดใกล้ชิด (Cohesive) ในระดับกลางๆในมิติความยืดหยุ่นใน
ครอบครัว (Flexibility dimension) บิดามารดาจะมีแบบแผนโครงสร้างกฎเกณฑ์ (Structured) 
และสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ (Flexible) ในระดับกลางๆ 
 2. การเลี้ยงดูแบบอ านาจนิยม (Authoritarian Style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะเข้มงวดใน
กฎระเบียบกติกา และคาดหวังต่อบุตร และเข้มงวดบังคับให้บุตรปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของบิดา
มารดา บิดามารดาจะคาดหวังและใช้ค าสั่งให้เด็กเชื่อฟังตนเอง จากแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะการ
อบรมเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ โดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 ลักษณะ 
(The couple and Family Map) จะเห็นว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบอ านาจนิยม (Authoritarian 
style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตรแบบยึดติดใกล้ชิด  (Cohesive) ถึงแบบ
หลงติด (Enmeshed) ค่อนข้างมาก คืออยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ในมิติการมีความสัมพันธ์
ร่วมกับบุตร (Cohesion dimension) และในมิติความยืดหยุ่นในครอบครัว (Flexibility 
dimension) อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ า คือ บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะมีแบบแผนโครงสร้าง
กฎเกณฑ ์(Structured) ในระดับกลางๆถึงเข้มงวดยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้น้อย (Rigid)  
 3. การเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive Style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะปฏิบัติต่อเด็กโดย
ยอมให้กระท าตามความชอบของเด็กมาก่อนหน้าที่รับผิดชอบในอุดมการณ์ของบิดามารดา  และไม่
ค่อยมีอ านาจจูงใจให้เด็กยอมท าตามข้อก าหนดกฎเกณฑ์ของบิดามารดา จากแผนภาพเปรียบเทียบ
ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ โดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 
ลักษณะ (The couple and Family Map) จะเห็นว่าการเลี้ยงดูแบบตามใจ (Permissive style) ใน
มิติความยืดหยุ่นในครอบครัว (Flexibility dimension) อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง คือ บิดา
มารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะมีความยืดหยุ่น (Flexible) ในระดับกลางๆ ถึงไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ (Chaotic) 
ค่อนข้างมาก และในมิติการมีความสัมพันธ์ร่วมกับบุตร (Cohesion dimension) อยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับสูง คือ บิดามารดาหรือผู้ เลี้ยงดูมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตรแบบยึดติดใกล้ชิด 
(Cohesive) ถึงแบบหลงติด (Enmeshed) ค่อนข้างมาก 
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 4. การเลี้ยงดูแบบปฏิเสธไม่ยอมรับ (Rejecting Style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะไม่ให้
ความสนใจดูแลเอาใจใส่ต่อความต้องการของเด็ก และไม่ค่อยจะคาดหวังเกี่ยวกับวิธีที่เด็กควรจะ
ประพฤติปฏิบัติตัว จากแผนภาพเปรียบเทียบลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ โดยใช้การ
แสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 ลักษณะ (The couple and Family Map) จะเห็นว่าการ
เลี้ยงดูแบบปฏิเสธไม่ยอมรับ (Rejecting style) ในมิติความยืดหยุ่นในครอบครัว (Flexibility 
dimension) อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ า คือ บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูจะมีแบบแผนโครงสร้าง
กฎเกณฑ ์(Structured) ในระดับกลางๆถึงเข้มงวดยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้น้อย (Rigid) และในมิติการ
มีความสัมพันธ์ร่วมกับบุตร (Cohesion dimension) อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ า คือบิดา
มารดามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตรแบบเชื่อมโยง (Connected) ถึงแบบปล่อยไม่มีความสัมพันธ์กับ
เด็กเลย (Disengaged)  
 5. การเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งปล่อยปละละเลย (Uninvolved Style) บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู
มักจะละเลยไม่สนใจเด็ก ปล่อยให้ความชอบท าตามอ าเภอใจของเด็กอยู่เหนือกว่า โดยที่ความชอบนั้น
ไม่ไปแทรกแซงหรือรบกวนกิจกรรมต่างๆของบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู  จากแผนภาพเปรียบเทียบ
ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัวแบบต่างๆ โดยใช้การแสดงออกของบิดามารดาที่มีต่อบุตร 2 
ลักษณะ (The couple and Family Map) จะเห็นว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
(Uninvolved style) ในมิติความยืดหยุ่นในครอบครัว (Flexibility dimension) อยู่ในระดับ                 
ปานกลางถึงระดับสูง คือ บิดามารดาจะมีความยืดหยุ่น (Flexible) ในระดับกลางๆถึงไม่มีระเบียบ
กฎเกณฑ ์(Chaotic) ค่อนข้างมากและในมิติการมีความสัมพันธ์ร่วมกับบุตร (Cohesion dimension) 
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับต่ า คือ บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อบุตรแบบ
เชื่อมโยง (Connected) ถึงแบบปล่อยไม่มีความสัมพันธ์กับเด็กเลย (Disengaged)  
 เมื่อน าแนวคิดการเลี้ยงดูเด็กทั้ง 3 แนวคิดมาวิเคราะห์จะพบว่าในมิติของการเลี้ยงดูแต่ละ
แนวคิด จะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันในลักษณะของพฤติกรรมที่ผู้เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็ก ซึ่งประกอบด้วย 2 
ลักษณะใหญ่ๆ คือ ความอบอุ่น และความใกล้ชิด ซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็น
การดูแลเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้ความสนใจ ให้เวลาในการ
ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก ชี้แนะและเป็นที่ปรึกษาเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้
ว่าพฤติกรรมดังกล่าว เป็นลักษณะพฤติกรรมการเลี้ยงดูในมิติการตอบสนองความต้องการของเด็ก 
(Responsiveness) ส่วนการควบคุมและความยืดหยุ่นจะมีลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกที่
คล้ายคลึงกัน คือ เป็นพฤติกรรมที่ต้องการจะควบคุมเด็กให้มีพฤติกรรมตามที่ต้องการหรือคาดหวัง
ด้วยการสร้างและก าหนด ขอบเขต กฎเกณฑ ์ระเบียบต่างๆให้เด็กปฏิบัติตาม โดยที่ขอบเขตกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดได้จะมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้แตกต่างกันออกไป มีการก ากับดูแลในการฝึกหัดเด็กให้
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การเสริมแรงและการลงโทษในการฝึกและปรับพฤติกรรม ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า พฤติกรรมดังกล่าว
เป็นลักษณะพฤติกรรมการเลี้ยงดูในมิติของการควบคุม (Demandingness)  

จากการวิเคราะห์จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของบิดามารดาประกอบด้วย 2 มิติ
คือการตอบสนองและการควบคุมซึ่งการตอบสนองและการควบคุมนี้บิดามารดาจะมีการปฏิบัติต่อเด็ก
ที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่ในระดับมากจนถึงระดับน้อย การผสมผสานความอบอุ่นและการ
ควบคุมในแต่ละระดับเข้าด้วยกันท าให้เกิดรูปแบบการเลี้ยงดูที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นน าไปสู่การจัดแบ่ง
รูปแบบการเลี้ยงดูออกเป็นรูปแบบต่างๆและมีชื่อเรียกที่เหมือนและแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
แนวคิด แต่เพ่ือให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทยและบริบทที่ท าการศึกษาผู้ ศึกษาวิจัยจึงได้
เลือกใช้แนวคิดของ Baumrind ในการศึกษา 
 จะเห็นได้ว่าแต่ละมิติของการเลี้ยงดูเด็กนั้นผู้เลี้ยงดูจะมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ต่อเด็กแตกต่างกันน าไปสู่รูปแบบการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันตามแนวคิดของ Baumrind ซึ่ง มี 3 
รูปแบบได้แก่ แบบประชาธิปไตย แบบเข้มงวดกวดขัน และแบบตามใจ การเลี้ยงดูเด็กเป็นสิ่งที่บิดา
มารดาหรือผู้ดูแลปฏิบัติต่อเด็ก เป็นสิ่งที่เด็กได้รับการเรียนรู้และซึมซับเข้าสู่ความเป็นตัวเอง หล่อ
หลอมเป็นพฤติกรรมและบุคลิกภาพเด็กที่เติบโตจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบให้ความรักความ
อบอุ่นและดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากพ่อแม่ญาติพ่ีน้องย่อมได้รับโอกาสที่จะมีพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย หากเด็กอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแบบใช้ความรุนแรงจะเลียนแบบและมีพฤติกรรมก้าวร้าวใช้
ความรุนแรงสูงเมื่อเติบโตขึ้น (กนกวรรณ  ผิวแดง, 2552, ไม่ปรากฏเลขหน้า) รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก
แบบต่างๆท าให้เกิดผลลัพธ์ด้านอารมณ์และสังคมต่อเด็กเมื่อเติบโตขึ้น จากความสัมพันธ์ของรูปแบบ
การเลี้ยงดูเด็กกับพฤติกรรมของเด็กในการศึกษาของ Baumrind สอดคล้องกับ (อ าไพพรรณ ปัญญา
โรจน์, 2545, ไม่ปรากฏเลขหน้า) ที่กล่าวถึง การเลี้ยงดูแบบต่างๆท าให้เด็กถูกหล่อหลอมอุปนิสัยที่
ต่างกันส่งผลให้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูมีพฤติกรรมและลักษณะจิตใจที่แตกต่างกันออกไปทั้งทางด้าน
บวกและด้านลบ ดังนี้ 
 การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็กในการ
เลี้ยงดูด้วยความยุติธรรม บิดามารดามีความอดทนไม่ตามใจเด็กจนเกินไป และไม่เข้มงวดจนเกินไป 
ให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก มีเหตุผลรู้จักยอมรับนับถือความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก
ตลอดทั้งให้ความร่วมมือตามโอกาสอันสมควร ครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูบุตรแบบเอาใจใส่และรับฟัง
อย่างมีเหตุผลจะท าให้เด็กมีอุปนิสัย ได้แก่ มีอารมณ์ขันร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี อารมณ์มั่นคง
ช่วยเหลือตัวเอง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เหมาะสม เข้าใจตนเอง เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เร็ว ปรับตัวได้ดี กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เหตุผล
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้ดี เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
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 การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน หมายถึง วิธีการที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็กในการ

เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดกวดขันให้อยู่ในระเบียบวินัยที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูก าหนดไว้หรือถูกควบคุม

ไม่ให้ได้รับความสะดวกในการกระท าตามที่ตนเองต้องการ ครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูบุตรแบบเคร่งครัด

เข้มงวดจะท าให้เด็กมีอุปนิสัย ได้แก่ อ่อนแอ พ่ึงพาผู้ อ่ืน ขาดความมั่นใจ ไม่เป็นตัวของตัวเอง                     

รู้สึกต่ าต้อย รู้สึกผิดเวลาอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อาจมีลักษณะก้าวร้าวต่อต้านสังคม 

การเลี้ยงดูแบบตามใจ หมายถึง วิธีการที่บิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็กโดยให้อิสระ
กับเด็กไม่เรียกร้องหรือควบคุมเด็กให้เด็กท าอะไรตามใจชอบ อีกทั้งไม่ได้รับการสนับสนุนและ
ค าแนะน าจากบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดู ครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูบุตรแบบตามใจจะท าให้เด็กมีอุปนิสัย
ได้แก่ พ่ึงพาตนเองได้น้อย ตามใจตนเองยึดตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน ขาดความมั่นคง 
ไม่มีระเบียบวินัย ไม่กระตือรือร้น อารมณ์ก้าวร้าว 
 การเลี้ยงดูเด็กนั้นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆเป็นไป
อย่างปกติและเหมาะสมตามวัย รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กถือเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งของเด็กที่จะมีผล
ต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพ เมื่อเด็กโตขึน้การเลือกรูปแบบการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็กจึงเป็นสิ่งที่ผู้
เลี้ยงควรค านึง นอกจากนีไ้ม่ว่าผู้เลี้ยงจะเลือกใช้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบใด สิ่งที่ควรค านึงถึงในการ
ปฏิบัติต่อเด็ก คือ การอบรมสั่งสอนด้วยวิธีการที่สุภาพ มีอารมณ์คงที่ ใช้เหตุผลกับเด็ก สอนระเบียบ
วินัยที่ เหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเห็น ไม่คาดหวังให้เด็กต้องท าสิ่งต่างๆได้เกิน
ความสามารถจริงของเด็ก ให้เวลาอยู่ใกล้ชิดและให้ความสนใจ มีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กเสมอ เปิด
โอกาสให้เด็กได้มีสิทธิแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นอย่างอิสระ และคอยให้ค าแนะน าปรึกษาอย่าง
เหมาะสม สร้างบรรยากาศครอบครัวอบอุ่น ปกปูองเด็กอย่างเหมาะสม ใช้การลงโทษที่เหมาะสมเมื่อ
จ าเป็น ไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงในการลงโทษเด็ก (อ าไพพรรณ  ปัญญาโรจน์, 2545, ไม่ปรากฏ
เลขหน้า) ซึ่งความเหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เลี้ยงดูอยู่ในสภาวะพร้อมทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
  

 โรเจอร์ (Rogers 1972 : 117 , อ้างถึงในเฉลิมศรีตั้งสกุลธรรม 2544 : 22-23 ) ได้แบ่ง 

ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 3 แบบได้แก่ 

 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อ

แม่ ที่ท าให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับการปฏิบัติด้วยความยุติธรรม ไม่ตามใจหรือเข้มงวดจนเกินไป มีเหตุผล

ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น ตลอดจนให้ความรักความเอาใจใส่เป็นกันเอง และให้ความ

ร่วมมือตามโอกาสที่เหมาะสม 
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 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Rejection) หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ท่ี 

ท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองถูกเกลียดชัง ไม่ได้รับการเอาใจใส่สนับสนุนหรือให้ค าแนะน าเท่าท่ีควร 

มักใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงและปราศจากเหตุผล ไม่ให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง และปล่อยปละ

ละเลยความเป็นอยู่ 

 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความคุ้มครองมากเกินไป (Overprotection) หมายถึง วิธีการ 

อบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่ท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่ได้อิสระเท่าที่ควร ไม่ได้ท าตามที่ต้องการหรือท า

อะไรด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่พ่อแม่ก าหนดไว้ ถูกควบคุมและอยู่ในสายตาหรือถูก

คุ้มครองปูองกันให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา 

 แมคโคบี (Mccoby 1980 : 380-381 , อ้างถึงในเฉลิมศรีตั้งสกุลธรรม 2544 : 24) ได้แบ่ง
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 2 แบบได้แก่ 
 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย – เข้มงวด (Permissiveness– Retrictiveness) 
พ่อแม่บางคนจะบงการและควบคุมพฤติกรรมของลูกมากเกินไป บางคนจะให้อิสระโดยพ่อแม่จ านวน
มากจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองข้ัว 
 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบอบอุ่น – ไม่เป็นมิตร (Warmth – Hostility) ถึงแม้ว่าพ่อแม่จะ 
มีความรักให้กับลูกๆแต่ก็มีบ่อยครั้งที่พ่อแม่จะแสดงออกถึงความรักท่ีผสมกับความรู้สึกปฏิเสธ 
หรือไม่เป็นมิตร (rejection or hostility) 
 เพอร์ริส  และคณะ (Perris et al. 1980 ,อ้างถึงในเฉลิมศรีตั้งสกุลธรรม 2544 : 24-25) 
แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 3 รูปแบบได้แก่ 
 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบใส่ใจดูแล (Supportive or Authoritative style) หมายถึง การ
อบรมเลี้ยงดูแบบให้ความอบอุ่นและความผูกพันใกล้ชิดรวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมและการยอมรับ 
 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบปฏิเสธทอดทิ้ง (Rejection style) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดู 
แบบใช้การลงโทษ และไม่ให้ความรักความอบอุ่น ไม่สนใจ และไม่ยอมรับเด็ก 
 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปกปูองคุ้มครองมากเกินไป (Overinvolved or Overprotection 
style) หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูแบบไม่ให้เด็กได้รับอิสระในการกระท าและการตัดสินใจ พ่อแม่
จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องทุกเรื่อง และเด็กต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่ก าหนด เด็กจะถูกควบคุมและให้
การช่วยเหลือตลอดเวลา 
 สไตน์เบอร์กและเบลสกี (Steinberg and Belsky 1991 : 309 -310) กล่าวถึงรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูซึ่งนักจิตวิทยาพัฒนาการได้แบ่งการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น 2 มิติ คือ มิติของการให้การ
ยอมรับซึ่งตรงข้ามกับการปฏิเสธ (Accepting – Rejecting) และมิติของการเรียกร้องซึ่งตรงข้ามกับ
การผ่อนผัน (Demanding – Lenient) ดังภาพประกอบ 
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      ยอมรับ 
             (Acceptance) 
 
 
 เรียกร้อง       ผ่อนผัน 
         (Demanding)      (Lenient) 
 
 
 
     ปฏิเสธ 
              (Rejecting) 
 
ภาพ 2.2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของสไตน์เบอร์กและเบลสกี 
ที่มา : L. Steinberg and J. Belsky , Infancy Childhood and Adolescence : Development 
in Context ( New York : McGraw Hill , 1991) , 310 
 
 มิติแรกบิดามารดาให้การยอมรับ (Accepting) จะมีลักษณะที่ให้ความรักความอบอุ่น 
ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กบิดามารดาที่ปฏิเสธบุตร (Rejecting) จะมีลักษณะปฏิเสธและ                 
ติเตียนบุตรไม่แสดงความชื่นชมบุตรและไม่สนใจความต้องการของบุตร 
 มิติที่สองบิดามารดาที่มีลักษณะเรียกร้อง (Demanding) จะมีการควบคุมสูงบุตรจะต้องเชื่อ
ฟังกฎเกณฑ ์หรือการตัดสินใจของบิดามารดาอย่างเคร่งครัด ส่วนอีกด้านหนึ่งของมิตินี้ บิดามารดาที่มี
ลักษณะผ่อนผัน (Lenient) จะมีการควบคุมน้อยให้ค าแนะน าแก่บุตรน้อยและมักจะยอมจ านนต่อ
ความต้องการของบุตร  
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2528 : 4-12) ได้แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น 5 
รูปแบบคือ 
 1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน คือ การที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อบุตรด้วยความรักเอาใจใส่
ทุกข์สุขมีความใกล้ชิดและท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับบุตร ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแก่บุตรในสิ่งที่
ต้องการทุกอย่าง 
 2. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้เหตุผล คือ การที่พ่อแม่อธิบายเหตุผลให้กับบุตรเมื่อต้องการ
ขัดขวางหรือสนับสนุนบุตรพ่อแม่มีการลงโทษและให้รางวัลแก่บุตรอย่างเหมาะสมมากกว่าใช้อารมณ์ 



23 
 

 3. การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตใจคือการที่พ่อแม่ใช้วาจาว่ากล่าวติเตียนบุตรเมื่อบุตร
กระท าความผิดขู่ว่าจะไม่รักตัดสิทธิ์เด็กที่เคยได้รับ เมื่อบุตรมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 4. การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม คือ การที่พ่อแม่ออกค าสั่งให้บุตรท าตามและคอยควบคุม
อย่างใกล้ชิดว่าบุตรจะท าหรือไม่ถ้าบุตรไม่ท าก็จะลงโทษ 
 5. การอบรมเลี้ยงดูแบบให้พ่ึงตนเองเร็ว คือ การที่พ่อแม่ให้โอกาสบุตรท ากิจกรรมต่างๆด้วย
ตนเอง ซึ่งพ่อแม่จะเป็นผู้แนะน าและช่วยฝึกฝนให้บ้าง 
 (พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล, 2542, หน้า78) ได้ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมากซึ่งนักวิจัยได้ก าหนดรูปแบบวิธีการอบรมเลี้ยงดูออกเป็น  3 
มิติคือ 
 1. มิติเข้มงวดกวดขันควบคุมและยินยอมอนุญาตหรืออนุโลม  (Restrictiveness -
Permissiveness) 
 2. มิติอบอุ่นและไม่เป็นมิตร (Warmth – Hostility) 
 3. มิติอารมณ์กังวลวุ่นวายใจและอารมณ์สงบราบเรียบ  (Anxious Emotional 
Involvement – Calm Detachment) 
 
 จากลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูที่หลากหลายซึ่งกระจายอยู่ในมิติต่างๆดังที่กล่าวข้างต้น
สามารถสรุปรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูได้เป็น 4 รูปแบบตามแนวคิดของ Diana Baumrind ดังนี้ 

1. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (Authoritative Parenting Style) คือ การ

อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก  โดยที่บิดามารดาจะ

อนุญาตให้เด็กมีอิสระตามควรแก่วุฒิภาวะ แต่ในขณะเดียวกันบิดามารดาจะก าหนดขอบเขต

พฤติกรรมของเด็กและก าหนดให้เด็กเชื่อฟัง และปฏิบัติตามแนวทางที่บิดามารดาก าหนดไว้อย่างมี

เหตุผลถึงแม้บิดามารดาจะมีการเรียกร้องสูงแต่ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อ

เด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็ก และสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการ

คิดตัดสินใจเรื่องต่างๆของครอบครัว ครอบคลุมค าส าคัญ 8 ประการคือ 1) เรียกร้องพฤติกรรมที่

เหมาะสมกับวัย (Demands) 2) ก าหนดกฎระเบียบและวินัย (Rules, Regulations,Discipline) 3) 

กระตุ้นให้ปฏิบัติตามกฎ (Rule Enforcement) 4) อบอุ่นรักสนับสนุน (Warmth,Affection, 

Support) 5) มีการสื่อสารสองทางที่ชัดเจน (Bi-directional and ClearCommunication) 6) 

ส่งเสริมให้เป็นตัวของตัวเองและพ่ึงตนเอง (Encouraging Independence &ndividuality) 7) 
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เคารพในสิทธิทั้งของพ่อแม่และเด็ก (Right of Both Parent and Child) 8) ให้รางวัลมากกว่าการ

ลงโทษ (Reward >Punishment) 

2. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม(Authoritarian Parenting Style) คือ การ

อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดามีความเข้มงวดเรียกร้องสูง แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กโดยสิ้นเชิง

(Maccoby, 1980 อ้างถึงใน พรรณทิพย์ศิริ-วรรณบุศย์และคณะ, 2545: 6) มีการจัดระบบการ

ควบคุมและวางกฎเกณฑ์ให้เด็กปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดโดยมีการอธิบายน้อยมาก หรือไม่มีเลยเด็ก

ต้องยอมรับในค าพูดของบิดามารดาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมเสมอมีการใช้อ านาจควบคุม  โดยวิธี

บังคับและลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตามความคาดหวังของบิดามารดา บิดามารดามักห่างเหินและปฏิเสธ

เด็กครอบคลุมค าส าคัญ 8 ประการคือ 1) เรียกร้องมาก (StrongDemand) 2) ต้ังมาตรฐานชัดเจน 

(Absolute Setsof Standards) 3) ให้ความส าคัญในการเชื่อฟัง(Value of Obedience) 4) ให้ความ

อบอุ่นน้อย(Less Nurturant) 5) ไม่สนับสนุนการสื่อสารสองทาง (Discouraging Bi-

directionalCommunication) 6) จ ากัดความเป็นอิสระและความเป็นตนเองของเด็ก (Suppressing 

ChildIndependence and Individuality) 7) อคติตามความต้องการของพ่อแม่ (Biased in Favor 

ofParental Needs) 8) ข่มขู่และลงโทษ (Threatand Punishment) 

3. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ(Permissive Parenting Style) คือ การ

อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาปล่อยให้เด็กท าสิ่ งต่างๆตามการตัดสินใจของเด็ก โดยไม่มีการก าหนด

ขอบเขต ใช้การลงโทษน้อย ไม่เรียกร้องหรือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เด็กสามารถแสดงออกซึ่ง

ความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างเปิดเผย บิดามารดาอาจให้ค าปรึกษาหรือพยายามใช้เหตุผลกับเด็กแต่

ไม่มีอ านาจในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กบิดามารดาจะให้ความรักความอบอุ่น และตอบสนอง

ความต้องการของเด็กเสมอ ครอบคลุมค าส าคัญ 8 ประการคือ 1) หลีกเลี่ยงการเรียกร้อง(Avoid 

Making Demands) 2) มีข้อก าหนดและกฎเกณฑ์น้อย (Few Rules and Limits) 3) อดทนและ

ยอมรับพฤติกรรมไม่เป็นไปตามวัยไม่ขัดใจ(Tolerate and Accepting Immature Behavior 

without Parental Restraint) 4) ให้ความอบอุ่นพอประมาณและเกี่ยวข้องน้อย (Moderate 

Nurturant, Less Involved) 5) เด็กมีบทบาทในการสื่อสารมากกว่าพ่อแม่ (Child Dominate 

Communication) 6) ยอมรับการตัดสินใจที่ปราศจากความรับผิดชอบและความไม่มีวุฒิภาวะของ

เด็ก(Allow Immature and Responsible Decision Making) 7) ล าเอียงเข้าข้างเด็ก (Biased in 

Favor of Child Needs) 8) ลงโทษน้อย (Little Punishment)  
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4. รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Uninvolved Parenting Style) เป็นการ

อบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่ให้ความสนใจ หรือตอบสนองความต้องการของเด็ก ให้การดูแลเอาใจใส่

ต่อเด็กน้อยมาก บิดามารดากลุ่มนี้จะเพิกเฉยต่อเด็กพอๆกับไม่เรียกร้องหรือวางมาตรฐานพฤติกรรม

ใดๆให้เด็กปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบิดามารดาปฏิเสธเด็กแต่แรก หรือหมกมุ่นอยู่กับปัญหาและ

ความกดดันในชีวิตประจ าวันจนไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่เด็ก ครอบคลุมค าส าคัญ 8 ประการคือ 1) ไม่

เรียกร้อง (Undemanding)2) ไม่มีกฎเกณฑ์และไม่ใส่ใจ (No Rules /Ignoring) 3) ทอดทิ้งปฏิบัติไม่

ดี (Neglect /Maltreatment) 4) ห่างเหินทางอารมณ์(Emotionally Detached) 5) มีการสื่อสาร

น้อย(Infrequent Communication) 6) ให้เด็กมีอิสระโดยไม่มีการสนับสนุนจากพ่อแม่ (Allow 

Child Independence without Parental Support)7) ความต้องการของพ่อแม่เป็นใหญ่ (Biased 

in Favor of Parental Needs) 8) ท าร้ายร่างกายและ/ หรือจิตใจ(Physical and / or 

Psychological Abuse) 

จากที่กล่าวมา สามารถสรุปรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 4 แบบ จ าแนกตามมิติ 2 มิติ ได้ด้วย

ตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที 2.1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแสดง 2 มิติหลักของ Diana Baumrind 

    การดูแลบุตรของบิดามารดา 

 

ที่มา: พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์ และคณะ, 2545:  

 

1.4 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษ 
 
 ความหมายของการลงโทษ 
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 การลงโทษ (Punishment) เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจและมีการศึกษาวิจัยกันอย่า
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งเน้นความส าคัญของวิธีการที่บิดามารดาใช้
ลงโทษเด็กเป็นอันดับแรก 
  (Hoffman 1963 ,อ้างถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ2528 : 10) การลงโทษที่ได้มี
การศึกษาไว้นั้นผู้ที่ศึกษาได้ให้ความหมายของการลงโทษไว้ดังนี้ 
 บูทซิน (Bootzin 1975, อ้างถึงใน อาภา จันทรสกุล และอัญชัน เกียรติ์บุตร 2530: 42) 
กล่าวไว้ว่าการลงโทษหมายถึงการให้สิ่งเร้าใดๆแก่บุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแล้วท าให้
ความถี่ของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงอยู่ลดลง 
 คูเปอร์ และคณะ (Cooper et al. 1987, อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต 2543 : 40) 
กล่าวไว้ว่าการลงโทษหมายถึงการให้ผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรมท าให้พฤติกรรมนั้นลดลง
หรือยุติลงซึ่งผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจหากแต่จะเป็นอะไรก็ได้ที่
ตามหลังพฤติกรรมนั้นแล้วท าให้พฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2531: 66-67) กล่าวไว้ว่าการลงโทษ หมายถึง การให้สิ่งที่น่า
หลีกเลี่ยงแก่บุคคล อาทิเช่น การตีการดุด่าการจ าคุกฯลฯ หรือการถอดถอนสิ่งที่บุคคลชอบออกไป
เช่น การปรับเงินการตัดเงินเดือน การเสียสิทธิ์บางอย่างที่เคยมีฯลฯ เป็นต้น ทั้งสองประการนี้ช่วยลด
ความถี่ของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นก่อนการลงโทษได้ 
 ประเทือง  ภูริภัทราคม (2535 : 202) กล่าวไว้ว่าการลงโทษ หมายถึง การให้ผลกรรมที่
อินทรีย์ไม่ต้องการหรือ การถอดถอนสิ่งที่อินทรีย์ต้องการออกภายหลังที่อินทรีย์แสดงพฤติกรรม 
แล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
 กล่าวโดยสรุปการลงโทษหมายถึงการกระท าในสิ่งที่น่าหลีกเลี่ยงแก่บุคคล เช่น การตี การดุ
ด่า การจ าคุก หรือการถอดถอนในสิ่งที่บุคคลชอบออกไปเพ่ือให้บุคคลที่ถูกลงโทษมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
 
จุดมุ่งหมายของการลงโทษ 
  

มักมีข้อโต้แย้งกันเสมอว่า การลงโทษนั้นควรจะใช้หรือไม่ และถ้าจะใช้ควรจะใช้วิธีการใดดี
ที่สุด ซึ่งข้อโต้แย้งในลักษณะดังกล่าวยากท่ีจะหาข้อสรุปได้ อย่างไรก็ตามการลงโทษเด็กนับเป็นวิธีการ
ปรับพฤติกรรมที่บิดามารดามักใช้อย่างจงใจ ใช้มากและใช้บ่อยกว่าการให้รางวัล เมื่อเด็กท าความดี
(ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และบุญยิ่ง  เจริญยิ่ง 2518, อ้างถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ 
2528 : 10) ถึงแม้ว่าการลงโทษจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจแต่ดูเหมือนว่าจะเป็น
ลักษณะของชีวิตประจ าวันที่แทบทุกครอบครัวมักใช้ปฏิบัติเมื่อลูกหลานของตนมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม (Bryan and Freed 1982 , อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต2543 : 218) นอกจากนี้
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กรรณิการ์  ภู่ประเสริฐ และคณะ (2527 : 386-387) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการลงโทษสรุปได้
ดังนี้ 
 1. การลงโทษเป็นการยุติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วแนะน าให้ผู้ถูกลงโทษประพฤติตัวเสีย
ใหม่ในด้านที่จะไม่ถูกลงโทษอีก 
 2. เพ่ือเป็นสัญญาณแก่การตอบสนอง เช่น การพูดขู่ขวัญเพ่ือให้กลัวถูกลงโทษหรือพวก
สัญญาณธรรมชาติต่างๆ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้จะท าให้เด็กกลัวไม่กล้าประพฤติตนฝุาฝืน 
 3. การลงโทษเป็นการสั่งสอนให้หลาบจ า เพ่ือให้เกิดการระมัดระวังตัวที่จะไม่ท าเช่นนั้นอีก 
 จะเห็นไดว้่าการลงโทษเป็นวิธีการหนึ่งที่จะแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและให้เด็กได้เรียนรู้
พฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถควบคุมตัวเองให้มีความประพฤติที่สังคมยอมรับได้  โดยไม่ต้องอาศัย
การถูกควบคุมของผู้ใหญ่ ในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามการใช้การลงโทษในการอบรมเลี้ยงดูบุตรนั้น
เฮอร์ลอค (Hurlock 1956 , อ้างถึงใน ลัดดา  ปฎิเวธวรรณกิจ 2533 : 17) ได้กล่าวไว้ว่าครอบครัว
จะต้องมีการวางแผนในการลงโทษที่แน่นอนถ้าเด็กกระท าผิดเพ่ือเด็กจะได้จดจ าพฤติกรรมที่ถูก
ลงโทษนั้นได้แน่นอน 
 
รูปแบบของการลงโทษ 
 
 รูปแบบการลงโทษที่ได้มีการศึกษากันไว้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในที่นี้ศึกษาผู้วิจัยได้
ศึกษารูปแบบการลงโทษที่นักจิตวิทยาได้มีการศึกษากันไว้ดังนี้ 
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2524 :130) ได้แบ่งรูปแบบของการลงโทษออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การลงโทษทางกาย หมายถึง การท าให้เด็กเจ็บตัว เช่น หยิก ตบตี เตะ โดยผู้ลงโทษใช้
อ านาจทางกายของตนซึ่งมีมากกว่าเข้าข่มเด็ก ในการลงโทษทางกายนั้นผู้ลงโทษจะใช้วาจากล่าวสั่ง
สอนน้อยหรือไม่ใช้ ซึ่งท าให้เด็กทราบแต่เพียงว่าขณะนั้นตนได้กระท าในสิ่งที่ผู้เลี้ยงดูไม่พอใจแต่ไม่
ทราบเหตุว่าท าไมการกระท าของตนจึงก่อให้เกิดความไม่พอใจนั้นๆ หรือในบางครั้งอาจไม่ทราบว่า
พฤติกรรมใดที่ตนกระท าแล้วเป็นสาเหตุให้ถูกลงโทษทางร่างกายอยู่ในขณะนั้น 
 2. การลงโทษทางจิต หมายถึง การแสดงความไม่พอใจเสียใจ และผิดหวังที่เด็กท าผิดมีการใช้
วาจาว่ากล่าวติเตียน เพิกเฉยไม่สนใจเด็กไปชั่วขณะ นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์บางประการที่เด็กเคยได้รับ
เช่น ค่าขนม ของขวัญวันเกิด หรืออ่ืนๆ ในบางครั้งอาจกล่าวเป็นเชิงขู่ว่าจะมีการพรากเด็กไปจากตน
เสีย การลงโทษทางจิตมักประกอบไปด้วยการว่ากล่าวอบรมสั่งสอน ซึ่งเป็นการอธิบายชี้แจงให้เด็ก
เห็นถึงความเหมาะสมของพฤติกรรม 
 

สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2527, อ้างถึงใน ลัดดา  ปฏิเวธวรรณกิจ 2533 : 15) ได้แบ่งการ 
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ลงโทษออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. การลงโทษทางกาย หมายถึง การท าให้เด็กเจ็บตัว เช่น หยิก ตี ตบ เตะ โดยผู้ลงโทษใช้
อ านาจทางกายของตนซึ่งมีมากกว่าเข้าข่มเด็ก 
 2. การลงโทษทางจิต หมายถึง การแสดงความไม่พอใจเสียใจและผิดหวังที่เด็กท าผิด มีการใช้
วาจาว่ากล่าวติเตียนเพิกเฉยไม่สนใจไปชั่วขณะ นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์บางประการของเด็กที่เคยได้รับ
เช่น ค่าขนม ของขวัญวันเกิด หรืออ่ืนๆ ในบางครั้งอาจกล่าวเป็นเชิงขู่ว่าจะมีการพรากเด็กไปจากตน
เสีย 
 อาภา  จันทรสกุล และอัญชัน  เกียรติบุตร (2530 : 43-44) ได้กล่าวไว้ว่าการลงโทษมี 2 
ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันคือ 
 1. การลงโทษโดยการให้สิ่งเร้าที่ไม่พึงพอใจแก่บุคคลเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
แล้วท าให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นลดลง เช่น เมื่อพูดไม่สุภาพครูจึงตี เป็นต้น 
 2. การท าโทษโดยการตัดโอกาสในการที่จะได้รับแรงเสริมซึ่งบุคคลเคยได้รับอยู่ถ้าบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เมื่อเด็กไม่ท าการบ้านให้เสร็จก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูรายการ
โทรทัศน์ที่ชอบการท าโทษลักษณะนี้เรียกว่าการริบแรงเสริมบวก (Response Cost) 
 ประเทือง  ภูมิภัทราคม (2535 : 203) ได้แบ่งการลงโทษออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 
ประเภทคือ 
 1. การลงโทษทางบวก (Positive Punishment) ได้แก่การให้สิ่งใดๆก็ตามภายหลัง
พฤติกรรมของอินทรีย์แล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
 2. การลงโทษทางลบ (Negative Punishment) ได้แก่การถอดถอนสิ่งใดๆก็ตามภายหลัง
พฤติกรรมของอินทรีย์แล้วมีผลท าให้พฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง 
 สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต (2543 : 218-230) กล่าวว่าการลงโทษนั้นมีเทคนิคและวิธีการ
ลงโทษอยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี้ 
 1. การลงโทษโดยการท าให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกาย (Physical Pain) เช่น การเฆี่ยนตี
โดยการใช้ไม้เรียว หรือมือ โดยอาจจะตีที่มือขาหรือก้นของเด็กที่กระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่ง
การลงโทษโดยวิธีการเฆ่ียนตีนั้นได้มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัว 
 2. การต าหนิ (Reprimands) เป็นการใช้ค าหรือประโยคกับบุคคลเพ่ือให้เขาหยุดพฤติกรรม
บางอย่างเช่น “อย่า” “หยุด” “อย่าท าสิ่งนั้น” “ฉันต้องการให้เธอหยุดคุย” ซึ่งการต าหนินั้นเป็น
วิธีการลงโทษที่นิยมใช้กันมากในสังคมทั่วไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการต าหนินั้นท าได้ง่ายและมักจะ
ได้ผล (Reed et al. 1975, อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2543 : 220) การต าหนินั้นถ้าไม่ใช้
ควบคู่ไปกับการลงโทษวิธีอ่ืนๆแล้วประสิทธิภาพของการต าหนิจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน
ถ้าใช้การต าหนิมากเกินไปประสิทธิภาพของการต าหนิก็จะลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบอีกว่าผลของ



29 
 

การใช้การต าหนินั้นมักจะได้ผลที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็ท าหน้าที่เป็นตัวลงโทษ คือระงับพฤติกรรมที่ถูก
ลงโทษแต่บางครั้งก็กลับไปท าหน้าที่เพ่ิมพฤติกรรมที่ถูกต าหนินั้น 
 3. การใช้เวลานอก (Time Out) เป็นวิธีการลงโทษอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างมากการใช้
เวลานอก หมายถึง การถอดถอนโอกาสที่บุคคลจะได้รับการเสริมแรงทางบวกหรือการสูญเสียตัว
เสริมแรงท่ีบุคคลนั้นก าลังได้อยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อบุคคลกระท าพฤติกรรมบางอย่างอันจะท าให้
การกระท าพฤติกรรมนั้นลดลงในอนาคต (Foxx 1982 , อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2539 : 
223) การใช้เวลานอกนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องเอาบุคคลออกไปอยู่ในสภาพการณ์ที่จัดขึ้น หากแต่ต้องท า
ให้บุคคลนั้นสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการเสริมแรงในช่วงระยะเวลาหนึ่ งซึ่งเป็นผลท าให้พฤติกรรมที่
กระท าแล้วสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการเสริมแรงลดลง ( Nelson and Rutherford 1983 , อ้างถึงใน
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2539 : 223) 
 4. การปรับสินไหม (Response Cost) เป็นวิธีการลงโทษที่ถอดถอนตัวเสริมแรงทางบวก
ออกไป หลังจากท่ีบุคคลกระท าพฤติกรรมบางอย่างท าให้พฤติกรรมนั้นลด โอกาสที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน
อนาคต ตัวเสริมแรงที่ถูกถอดถอนออกไปมักจะเป็นตัวเสริมแรงประเภทเบี้ยอรรถกร ได้แก่ แต้มเบี้ย
ดาวหรือเงิน นอกจากนี้ยังรวมถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างตลอดจนสถานภาพทางสังคมอีกด้วย
ซึ่งตัวเสริมแรงนี้อาจจะมีอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นแล้วหรือเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นจะได้รับในเวลาต่อมา 
(Pazulinec et al. 1983, อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2543 : 227) เช่น การไม่ให้ไปเที่ยวใน
วันเสาร์และอาทิตย์เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลับบ้านผิดเวลาเป็นต้น 
 5. การแก้ไขให้ถูกต้องเกินกว่าที่ท าผิด (Overcorrection) เป็นวิธีการลงโทษที่ให้ผู้ที่ท าผิด
แก้ไขพฤติกรรมที่เขาท าผิด โดยการแก้ไขหรือปรับปรุงสภาพการณ์ที่เขาท าผิดให้มากกว่าที่เคยเป็นอยู่
มาก่อนที่เขาจะท าผิด เป็นรูปแบบของการลงโทษในลักษณะของการให้การศึกษาให้โอกาสบุคคลที่
กระท าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น เมื่อเด็กเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วเอา
กากหมากฝรั่งไปติดใต้โต๊ะก็ต้องให้เขาท าความสะอาดโต๊ะของเขารวมทั้งโต๊ะของคนอ่ืนในห้องนั้นด้วย
และให้เขาเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วน าเอากากหมากฝั่งนั้นไปทิ้งที่ถังขยะซ้ าแล้วซ้ าอีก (Foxx and Azrin , 
อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2543 : 229) การลงโทษด้วยวิธีแก้ไขให้ถูกต้องเกินกว่าที่ผิดนี้นับว่า
มีประโยชน์อย่างมากในการท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ิมมากขึ้นและสามารถน าไปใช้ได้กับ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาหลายๆอย่าง เช่น พฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
สะอาด เป็นต้น (Ollendick and Matson , อ้างถึงใน สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต 2543 : 230) จะเห็น
ได้ว่ารูปแบบการลงโทษนั้นมีวิธีการด้วยกันหลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีนั้นมีลักษณะ และความเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้แตกต่างกัน การลงโทษนับเป็นวิธีการที่บิดามารดาโดยส่วนใหญ่นิยมใช้ในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรแสดงว่าบิดามารดามักใช้การลงโทษเป็นวิธีแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  (Bandura 1959 , อ้างถึง
ใน ศิริบูรณ ์ สายโกสุม 2532 : 2) 
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1.5บทบาทและหน้าที่ของผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู 
 

1. ปูพ้ืนฐานการพัฒนาการด้านร่างกาย พ่อแม่ ควรให้ความสนใจ ใส่ใจการเจริญเติบโตของ

ลูก ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง บันทึกในสมุดประจ าตัวของลูกเป็นระยะ ๆ สม่ าเสมอ ถ้าสงสัยลูกเติบโตไม่

ปกติ เช่น โตช้า หรือน้ าหนักมากเกินไปควรปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลเรื่องอาหาร

การกิน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ครบ 3 มื้อในแต่ละวัน ปลูกฝังการออกกาลังกายเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

และพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

2. ปูพ้ืนฐานทางด้านสมอง สติปัญญา พ่อ แม่ และผู้ปกครองมี ส่วนช่วยพัฒนาทางด้านสติ 

ปัญญาของบุตรหลาน โดยเลือกสรรกิจกรรมการใช้ความคิดหลายๆแบบ ให้ฝึกการสังเกต การลงมือ

ปฏิบัติ การใช้จินตนาการให้มีการโยงความคิดจากประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิมหรือการที่

พ่อแม่ เล่นกับลูก ๆ หรือช่วยกันท างานบ้านก็มีส่วนช่วยพัฒนาเด็กได้ทั้งสิ้น 

3. ปูพื้นฐานทางด้านอารมณ์และจิตใจให้ความรัก ความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ซึ่งจะท า

ให้เด็กมีสภาพจิตและอารมณ์ดี มีความสุข ภูมิใจตนเอง มีความมั่นใจว่าตนเป็นสมาชิกของครอบครัว 

เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนๆ ช่วยให้บุตรหลานเข้าใจเรื่องความรู้สึกโกรธ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ผิดหวัง 

ประหลาดใจ แปลกใจ เป็นต้น เพ่ือไม่ให้อ่อนไหวกับความรู้สึกส าเร็จหรือล้มเหลว ช่วยให้เห็นคุณค่า

ในตนเองว่าตนมีความสามารถมีความส าเร็จ สามารถภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้รักษา

ปกปูองคุณค่านั้นไปสู่ความดี ความส าเร็จต่าง ๆ ที่จะสามารถควบคุมตนเองได้อันจะน าไปสู่การมี

บุคลิกภาพที่ม่ันคง สร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้ดี 

4. เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา เด็กวัยแรกเกิดถึงสองขวบเริ่มเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวภาษา

และค าพูดของพ่อ แม่ คือแหล่งเรียนรู้ เด็กอ่อนเริ่มเรียนรู้ภาษาจากเสียงที่ได้ยิน  และเสียงร้องของ

ตนเอง จากนั้นจึงค่อยๆเลียนแบบเสียงที่ได้ยินจากพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูด้วยเหตุนี้  ค าพูดของพ่อแม่ 

หรือคนเลี้ยงดูจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางภาษาของเด็ก จนในที่สุดเริ่มเปล่งเสียงเป็น

ค าๆ ตามที่ได้ยิน พ่อ แม่ หรือผู้เลี้ยงดูจึงต้องพูดและใช้ภาษาให้ถูกต้องภาษาและค าต่าง ๆ เป็นสิ่งที่

เชื่อมโยงความต้องการความพึงพอใจ ความคาดหวังและความรู้สึกอ่ืน ๆ พ่อแม่ควรหาวิธีสอนค าและ

ภาษา เช่น การร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงขับกล่อมหรือเพลงร้องสนุกต่าง ๆ เด็กจะรับรู้และ
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ประทับใจในภาษาพูด และจะเริ่มเข้าใจความหมายของค า เรื่องราวที่บอกเล่า และท่วงท านองที่

ประกอบความรู้สึกต่าง ๆ เป็นต้น 

5. ส่งเสริมปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน พ่อแม่ ควรเป็นแบบอย่างในการสร้างนิสัยรักการอ่าน

ให้แก่ลูก โดยการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังในวัยทารกหรือวัยเด็ก จัดมุมหนังสือในบ้าน  สังเกต

ความสนใจของลูกชอบอ่านหนังสือประเภทใด แล้วจัดหาให้ตามความเหมาะสม โดยปกติเด็กเริ่ม

สนใจและอ่านหนังสือได้ตั้งแต่วัยทารกที่เริ่มรับรู้เสียงภาษาและการมองเห็น  เด็กวัยทารกจะสนใจ

หนังสือโดยการสัมผัสเปิดอ่านจากรูปภาพ ซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นที่จะสร้างนิสัยรักการอ่านโดยดูต้นแบบ

จากพ่อแม่ที่อ่านหนังสือให้ลูกเห็นหรืออ่านให้ลูกฟัง พ่อแม่ควรหาหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของลูกให้

ลูกมีโอกาสเลือกหยิบหนังสือเองตามความสนใจ การอ่านจากภาพในวัยทารกจะช่วยเสริมสร้าง

พัฒนาการทางสมองเมื่อลูกโตขึ้นในวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ก็จะมีนิสัยรักการอ่านท าให้รับข้อมูลข่าวสารมาก

ขึ้นท าให้รู้เท่าทันและสามารถปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัย 

 6. เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสังคม ส่งเสริมให้ลูกมีประสบการณ์จากการกระท าของ
ตนเองและเรียนรู้จากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพ่ือนและสังคม มีความคิดสร้างสรรค์สามารถใช้เหตุผล
แยกแยะได้ถูกต้อง และรู้จักปรับตัวได้เหมาะสมและสามารถอดทนอดใจรอสิ่งที่ต้องการได้ ไม่เอาแต่
ใจตนเอง และฝึกให้ค านึงถึงความต้องการและความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน ซึ่งพ่อแม่ต้องท าเป็นตัวอย่าง
การให้มีกิจกรรมรับผิดชอบในหน้าที่ของครอบครัวตามก าลังความสามารถ จะช่วยให้ลูกมีความ
รับผิดชอบ และจะได้มีความภูมิใจในผลงานและท า งานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ตามความถนัด และ
ความสามารถพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรกะเกณฑ์บังคับโดยไม่ได้ค านึงถึงความเป็นจริง และไม่ควรซ้ าเติม
เปรียบเทียบให้เกิดปมด้อย 
 7. จัดให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสม เมื่อลูกพร้อมที่จะเข้าเรียนบทบาทของพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองจะต้องพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดส าหรับลูก โดยการศึกษาการบริหารจัดการของแต่ละ
โรงเรียน ผลงานที่โรงเรียนประสบความส าเร็จ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียน
การสอน สภาพแวดล้อมเพ่ือจะได้เชื่อได้ว่าลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงเรียนนั้นๆ หรือพิจารณาแล้ว
เห็นว่าระบบการศึกษาในยุคปัจจุบันยังไม่ดีพอส าหรับลูก เราสามารถเลือกการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้โดยการสอนลูกที่บ้านซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ได้เปิดโอกาสไว้ในมาตรา 12  

8. ให้ความใกล้ชิดดูแลให้ความอบอุ่น เพ่ือส่งเสริมปูองกัน และแก้ไขปัญหาในแต่ละช่วงวัย  
ที่ส าคัญของชีวิตซึ่ง พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องถือเป็นบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างส าคัญยิ่งใน
การดูแลแนะน าสอนสั่งฝึกฝนกล่อมเกลาตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาการของ
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เด็ก ซึ่งจะต้องรับรู้อย่างจริงใจว่าเด็กมีร่างกายความคิดจิตวิญญาณเป็นของตนเองมาตั้งแต่เกิด เด็กมี
ความแตกต่างกันเด็กแต่ละคนแต่ละแบบ หนทางชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นของเขา เด็กต้อง
เรียนรู้และปรับตัวเองเผชิญปัญหาและแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเอง พ่อแม่ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่งดงาม
มีความเข้าใจให้ก าลังใจและหนุนช่วยเมื่อเด็กเดือดร้อน การเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการจัดการปัญหาตาม
แนวทางของผู้ใหญ่มากๆไม่ยอมให้เด็กแก้ปัญหาเอง จะท าให้เด็กรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า ไม่มี
ความสามารถท าไม่ได้ท าลายความเป็นตัวของเด็กไปอย่างสิ้นเชิง สร้างความกดดัน ความทุกข์ทรมาน
บีบคั้นจะท าให้เด็กมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดได้ ดังนั้นพ่อแม่ต้องมีความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของ
เด็กแต่ละช่วงวัยอย่างถ่องแท้ซึ่งจะช่วยก าหนดบทบาทของพ่อแม่ในการเฝูาดูการเจริญเติบโตด้วย
ความรักความเข้าใจตลอดจนสายสัมพันธ์ความเอ้ืออาทรของกันและกัน 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง พ่อแม่ควรให้โอกาสเด็ก
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันต่างๆเมื่อเด็กมีความพร้อม เช่น แต่งตัว แปรงฟัน อาบน้ า กินข้าว
ท าความสะอาดหลังการขับถ่าย และช่วยงานบ้านง่ายๆ จะช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นและความ
ภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก เมื่อเข้าท าส าเร็จความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่มี
คุณค่าที่สุดจากการพัฒนาของเด็ก พ่อแม่พึงใช้วิธีการสังเกตว่าเด็กมีความพร้อมในการช่วยเหลือ
ตนเองหรือไม่พ่อแม่ควรใช้วิธีบอกการสอนหรือจับมือสอนเมื่อเด็กท าได้ควรปล่อยให้เด็กท าเอง พ่อแม่
ไม่ควรท าแทน แต่ควรให้ค าชมเชย เป็นกาลังใจแก่ลูก และควรให้เด็กได้ช่วยเหลือตนเองในทุกเรื่องที่
ควรท าได้ หลังจากที่เด็กท าได้แล้วพ่อแม่ควรติดตามดูว่าเด็กท าได้เรียบร้อยดีหรือไม่ แต่ไม่ควรจู้จี้
จุกจิกควบคุมจนเกินไป 

10. การให้ค าปรึกษาแนะน า โดยไม่ครอบง าในชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะต้องเผชิญกับปัญหา
ต่างๆตลอดเวลาไม่ว่าปัญหาส่วนตัวปัญหาการเรียนหรือปัญหาด้านการปรับตัว  เป็นต้น พ่อแม่ต้อง
ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด การให้ความรักความอบอุ่นเป็นกันเองให้ลูกไว้วางใจและพร้อมที่จะให้ค าปรึกษา
อย่างเข้าใจหรือการพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องที่วัยรุ่นสนใจก็สามารถท าได้การให้ค าปรึกษาควร
ให้ข้อมูลทั้งบวกและลบ และฝึกให้ลูกได้เลือกตัดสินใจด้วยตนเอง และถ้าลูกตัดสินใจผิดพลาดไปก็อย่า
ซ้ าเติม แต่ควรให้ก าลังใจและอธิบายให้เห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็อาจจะผิดพลาดได้  ขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์และเหตุผล การให้ค าปรึกษาที่ดีไม่ควรให้ข้อมูลทางเดียวหรือมีทางเลือกให้ท าตาม
เท่านั้น ควรฝึกให้ใช้วิจารณญาณไตร่ตรองด้วยตนเองเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ 
 11. การเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดีพ่อแม่ผู้ปกครองต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  เพราะ
เด็กจะเฝูาดูและเลียนแบบพฤติกรรมทั้งที่ดีและไม่ดีของพ่อแม่ทุกเรื่อง พ่อแม่ต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างของเพศชายและหญิงที่เหมาะสม ไม่ควรโกหกต้อง ท าตามสัญญาที่พูดไว้ สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ ไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกเห็น 
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 12. การเป็นแรงเสริมชื่นชมและให้กาลังใจ พ่อแม่เป็นก าลังใจลูกให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ ชื่นชมยินดีเมื่อลูกประสบความส าเร็จจะช่วยให้ลูกเห็นคุณค่าในความสามารถของตนเองมีความ
มั่นใจในการคิดตัดสินใจการแสดงออกและท าสิ่งต่างๆด้วยความเชื่อมั่น เป็นพลังในการคิดสร้างสรรค์
มั่นคงทางจิตใจ และสามารถปรับตัวได้ดีอย่างเหมาะสมกับวัย (ประสงค์  สังขะไชย, 2545, หน้า 2 
อ้างถึงใน พงศ์พันธ์  แก้วหาวงศ,์ 2550)  
 
2.เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 ความหมาย 

มีผู้ให้ความหมายค าว่า “ พฤติกรรม” ไว้หลายประการซึ่งมีท้ังที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน 
ดังต่อไปนี้ 

โสภา  ชูพิกุลชัย (2521: 82 ) และประภา  เพ็ญสุวรรณ (2526:87) ให้ความหมายของ
พฤติกรรมไว้คล้ายคลึงกันอาจสรุปได้ว่า หมายถึง การกระท าหรือกิจการต่างๆของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต
กระท าลงไปหรือแสดงออกด้วยกิริยาความคิด เช่น การกิน การนอน การเดิน การพูด แสดงความรู้สึก
ความคิดเห็น เป็นต้น สิ่งที่ได้แสดงออกมานั้นสามารถสังเกตและใช้เครื่องมือทดสอบได้ 

ชุดาจิต  พิทักษ์ (2525: 25 ) กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง การกระท าของบุคคลไม่เฉพาะ
แสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านั้นแต่รวมถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลสังเกตเห็นไม่ได้โดยตรง
เช่น คุณค่าที่เขายึดถือเป็นหลักในการประเมินสิ่งต่างๆ ทัศนคติหรือเจตคติที่เขามีต่อสิ่งต่างๆความ
คิดเห็นความเชื่อรสนิยมและสภาพจิตใจซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลที่ก าหนด
พฤติกรรม 
 ปรีชา (อ้างถึง สุชาดา, 2538 : 8) กล่าวว่าพฤติกรรม คือ การกระท าที่ทุกคนสังเกตได้
โดยตรงสังเกตไม่ได้โดยตรง หรือผู้กระท ารู้ตัวไม่รู้ตัวหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไม่พึงประสงค์ 
 สมโภชน์  เอ่ีอมสุภาษิต (2526: 45 ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคล
กระท าแสดงออกตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้
หรือได้ยินอีกทั้งวัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุนิสัยไม่ว่าการแสดงออกหรือการตอบสนองนั้นจะ
เกิดข้ึนภายในหรือภายนอกร่างกาย 
 สุดาวรรณ  ขันธมิต (2538: 56 ) กล่าวว่าพฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือการแสดงออก
ของบุคคลต่อสิ่งเร้าซึ่งอาจจะเป็นไป โดยไม่รู้สึกตัวหรือมีการตรึกตรองมาอย่างดีแล้วโดยมีความรู้
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ความเข้าใจและการปฏิบัติเป็นตัวก่อให้แสดงออกมาโดยที่บุคคลอื่นที่อยู่รอบๆจะสังเกตการกระท านั้น
ได้หรือไม่ก็ตามซึ่งสามารถใช้เครื่องมือทดสอบวัดได้ 
 นิยะดา ชุณหะวงศ์ และนินนาท โอฬารวรวุฒิ (อ้างใน สุชัญญา ลิ่มสกุล , 2541) ให้ 
ความหมายว่า พฤติกรรม คือ อากัปกริยาของคนเราที่แสดงออกบ่งถึงความชอบและไม่ชอบต่อ
กิจกรรมบางอย่างที่สามารถสังเกตได้ พฤติกรรมจึงเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่บุคคลแสดงออกโดยผู้อ่ืนสามารถ
สังเกตเห็นได้ง่าย เช่น กริยาอาการทั่วไป ได้แก่ การเดิน การพูด การยิ้ม หรืออาจเป็นอาการ
แสดงออกที่สังเกตเห็นได้ยากต้องมีเครื่องมือช่วย เช่น การเต้นของหัวใจ พฤติกรรมทุกอย่างที่บุคคล
แสดงออกนั้น มีผลมาจากการเลือกปฏิกิริยาตอบสนองที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดตามสถานการณ์ นั้น ๆ 
 จากค าจ ากัดความต่างๆของพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่าพฤติกรรม หมายถึง การ
กระท าที่แสดงออกของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า การกระท าที่แสดงออกมานั้นมีทั้งที่พึงประสงค์
และไม่พึงประสงค์พฤติกรรมหรือการแสดงออกนั้นสามารถวัดได้ทั้งนี้เป็นการแสดงออกที่สังเกตได้
และสังเกตไม่ได้ 
 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 

คอนบาช Cronbach (อ้างถึงจากสุดาวรรณ, 2538 : 11) ได้อธิบายว่าพฤติกรรมมนุษย์มี
องค์ประกอบ 7 ประการได้แก ่

1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม คนต้องท า
กิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือสนองความต้องการ
ได้ทันทีแต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผลสมตาม
ความต้องการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน และมักจะต้องเลือกสนองความต้องการที่รีบด่วนก่อนและ
สนองความต้องการที่ห่างออกไปในภายหลัง 

2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นในการท า
กิจกรรม เพ่ือสนองความต้องการ คนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุกอย่าง ความต้องการ
บางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเขา 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกท ากิจกรรมเพื่อสนองความ 
ต้องการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่คนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไป
เขาจะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีที่คาดว่าจะได้ความพอใจมากที่สุด 

5. การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการโดยวิธีการที่ได้
เลือกแล้วในขั้นการแปลความหมาย 
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6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลการกระท า
นั้นผลที่ได้รับอาจจะตามที่คาดคิดไว้ (Confirm) หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหมาย 
(Contradict) ก็ได้ 

7. ปฏิกิริยาต่อความคาดหวังหากคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ก็กล่าวได้ว่าเขา
ประสบกับความผิดหวังในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่และ
เลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้ 
 
สิ่งท่ีก าหนดพฤติกรรมมนุษย์ 
 

จากความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าการแสดงของ
พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นั้นจะต้องมีสิ่งที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ซึ่งจะท าให้การแสดงออกของ
พฤติกรรมของมนุษย์แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ดังนั้นควรเข้าใจถึงสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมมนุษย์
ดังต่อไปนี้ 

ชุดา  จิตพิทักษ์ (อ้างถึงจาก สุดาวรรณ 2538 : 13) กล่าวว่าสิ่งก าหนดพฤติกรรมมนุษย์มี 
หลายประการซึ่งอาจจะแยกได้ 2 ประเภทคือ 

1. ลักษณะนิสัยส่วนตัว ได้แก่ ความเชื่อ หมายถึง การที่บุคคลคิดถึงอะไรก็ได้ในแง่ของ
ข้อเท็จจริงซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องถูกหรือผิดเสมอไปความเชื่ออาจมาโดยการเห็นการบอกเล่าการอ่าน
รวมทั้งการคิดขึ้นมาเอง 

ค่านิยม  หมายถึง สิ่งที่ตนนิยมยึดถือประจ าใจที่ช่วยตัดสินใจในการเลือก 
ทัศนคติ หมายถึง เจตคติมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล 

กล่าวคือทัศนคติเป็นแนวโน้มหรือขั้นเตรียมพร้อมของพฤติกรรมและถือว่าทัศนคติมีความส าคัญใน
การก าหนดพฤติกรรมในสังคม 

บุคลิกภาพเป็นสิ่งก าหนดว่าบุคคลหนึ่งจะท าอะไรถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์หนึ่งคือเป็นสิ่งที่
บอกว่าบุคคลจะปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์หนึ่งๆ 

2. กระบวนการอ่ืนๆทางสังคมได้แก่สิ่งกระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) และความ
เข้มข้นของสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมลักษณะนิสัยของบุคคลคือความเชื่อค่านิยมทัศนคติบุคลิกภาพมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมก็จริงแต่พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นพฤติกรรม 

สถานการณ์ (Stiuation) หมายถึง สิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นบุคคลไม่ใช่บุคคลซึ่งอยู่ในภาวะที่
บุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม 
 

สุชาจันทน์เอม (2536: 86) สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์มีดังนี้ 
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1. ความเชื่อ (Belief) คือการที่บุคคลยอมรับข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งความคิดของเขา อาจจะ
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ได้ความเชื่อเป็นสิ่งหักห้ามได้ยากและมีอิทธิพลต่อบุคคลมาก
บุคคลใดมีความเชื่ออย่างใดก็จะมีพฤติกรรมเป็นไปตามความเชื่อของเขา 

2. ค่านิยม (Value) เป็นเครื่องชี้แนวปฏิบัติของบุคคลว่าอะไรเป็นจุดม่งหมายของชีวิตค่านิยม
อาจมาจากการอ่านค าบอกเล่าหรือคิดมาเองก็ได้ 

3. บุคลิกภาพ (Personality) เป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อ 
พฤติกรรมของบุคคลนั้น 

4. สิ่งที่มากระตุ้นพฤติกรรม (Stimulus Object) สิ่งที่มากระตุ้นพฤติกรรมนี้จะเป็นอะไรก็ได้
เช่นความสวยความหิวอาหารฯลฯสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรมอย่างหนึ่งก็อาจมีพลังกระตุ้นพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคลไม่เท่ากัน 

5. ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าทีของบุคคล ที่มีต่อบุคคลวัตถุสิ่งของหรือ
สถานการณ์ต่างๆเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล ทัศนคติจึงเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาซึ่งข้ึนอยู่กับการเรียนรู้และประสบการใหม่ๆที่บุคคลได้รับ 

6. สถานการณ์ (Situation) หมายถึง สภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่บุคคลก าลังจะมีพฤติกรรม 
เลวิน Lewin (อ้างถึงจาก วิมลสิทธิ์, 2526:35) พฤติกรรมนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

อิทธิพลภายในตัวบุคคลกับอิทธิพลภายนอกที่แต่ละบุคคลรับรู้ด้วย บุคคลจะมีพฤติกรรมอะไร อย่างไร
และเมื่อใด จึงไม่ได้ถูกก าหนดโดยความต้องการของมนุษย์หรือโดยสิ่งเร้าภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง
แต่ถูกก าหนดโดยอิทธิพลทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกที่สัมพันธ์กันตามประสบการณ์ของบุคคล 
 

ทฤษฎีสนามของเลวิน ได้เสนอถึงการศึกษาพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับขอบเขตของ 
สภาพแวดล้อมดังนี้ 
    B = ƒ (P, E) 
 

นั่นคือพฤติกรรมของบุคคล ( B ) ย่อมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลต่างๆของบุคคล 
( P ) กับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นรับรู้ ( E ) สภาพแวดล้อมนี้ไม่ใช่เฉพาะสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพเท่านั้นแต่รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
 ตัวก าหนดทางด้านมนุษย์ ( P ) หมายถึงอิทธิพลต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ไม่ว่าจะ
เห็นของบุคคลเองหรือเกิดจากอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมส่วนตัวก าหนดทางด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่ผ่านการรับรู้หรือเป็นประสบการณ์ของบุคคลไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ 
ปรากฏอยู่จริง 
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2.2 ความหมายของการบริโภคอาหาร 
 
การบริโภคอาหาร หมายถึง การกินหรือการน าอาหารเข้าสู่ร่างกายเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิต

และเพ่ือท าให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข  ไม่เกิดโรคหรือสิ่ง
ผิดปกติต่อร่างกาย อาหารที่น าบริโภคนั้นจะต้องเป็นอาหารที่มีประโยชน์ปราศจากสิ่งมีพิษและอาหาร
เหล่านี้นั้นที่จะต้องประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ซึ่งได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือ
แร่ น้ า ถ้าแบ่งตามหน้าที่ที่ส าคัญแล้วสามารถแบ่งอาหารได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้  3กลุ่มดังนี้ (นภาพร
มัธยมางกูล. 2539: 109 - 115; อ้างอิงจาก ดวงเดือน ไกรเทพ. 2548: 9 - 12) 

1. อาหารที่ใช้พลังงาน ได้แก่ อาหารประเภทแปูง ข้าว น้ ามัน ไขมันสัตว์ อาหารเหล่านี้มี
อาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ ในกรณีที่ร่างกายได้รับพลังงานไม่
เพียงพอสารอาหารพวกโปรตีนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานได้ 

2. อาหารที่น าไปใช้สร้างเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ได้แก่ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข ่และถ่ัว 

3. อาหารที่ใช้ควบคุมกระบวนการต่างๆภายในร่างกาย ได้แก่ ผัก และผลไม้ ซึ่งอาหารพวกนี้
จะประกอบด้วยเกลือแร่ต่างๆและวิตามินเป็นส่วนส าคัญ อาหารที่บริโภคควรเป็นอาหารที่สุกสะอาด
อยู่ในสภาพดีไม่บูดไม่เน่าเสียและไม่ปนเปื้อน การเลือกบริโภคอาหารสดจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
และไม่ต้องเสี่ยงต่อพิษภัยที่เกิดจากสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักโภชนาการจ าแนก
อาหารหลักของคนไทยออกเป็น 5 หมู่  ในการจัดกลุ่มอาหารนี้เพ่ือประโยชน์ทางโภชนาการเพ่ือคน
ไทยได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ร่างกายจะได้แข็งแรงและไม่มี
ปัญหาทุพโภชนาการ ดังนี้นั้นในการบริโภคอาหารจะต้องบริโภคอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกาย
ครบถ้วน การบริโภคอาหารที่เพียงพออย่างเดียวไม่สามารถรับสารอาหารครบได้ จ าเป็นต้องบริโภค
อาหารหลายๆชนิดถ้าบริโภคอาหารไม่เพียงพอหรือปริมาณไม่สมดุลกับสารอาหารอ่ืนๆแล้ว ก็จะมีผล
ท าให้เกิดเช่นเดียวกันถ้าบริโภคอาหารมากเกินไปก็จะมีผลท าให้เกิดโรคเช่นเดียวกัน จึงเห็นสมควรที่
ให้บริโภคอาหารแต่ละวันให้ครบตามหลักโภชนาการซึ่งมีรายละเอียดดังต่อนี้ 

หมู่ที่ 1 เป็นพวกสารอาหารเนื้อสัตว์ และสิ่งแทนอาหารหมู่นี้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ เช่น หมู วัว 
เป็ด ไก่ นก และส่วนที่แทนเนื้อ ได้แก่ ถั่วต่างๆ เช่น ซีอ้ิว เต้าหู้ เต้าเจี้ยว และนม ถั่วเหลือง เป็นต้น 
อาหารเหล่านี้จะให้โปรตีนซึ่งเป็นต้นส าคัญในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกาย นอกจากนี้ยัง
พบว่าอาหารหมู่นี้ยังให้พวกเกลือแร่ วิตามิน และไขมันอีกด้วย 
 หมู่ที่ 2 เป็นอาหารพวก ข้าว แปูง น้ าตาล เผือก มัน และอาหารต่างๆที่ท าจากข้าวหรือแปูง
เป็นต้น อาหารในหมู่นี้จะให้สารอาหารพวกคาร์โปไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นอาหารกลุ่มนี้จึงเป็น
อาหารที่พลังงานแก่ร่างกายเพ่ือการเจริญเติบโตและเพ่ือการท ากิจกรรมต่างๆของร่างกาย 
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หมู่ที่ 3 เป็นอาหารพวก ผักใบเขียวและพืชผักต่างๆพืชผักพวกนี้ ได้แก่ ผักบุ้ง ผักต าลึง 
มะเขือเทศ ฟักทอง ผักใบเขียว แตงกวา เป็นต้น พวกพืชผักเหล่านี้แต่ละชนิดนั้นๆ เช่น พวกที่มีสี
เขียว สีเหลือง หรือส้ม จัดเหล่านี้จะพบสารวิตามินเอสูงรวมทั้งมี แคลเชียม เหล็ก วิตามินบีสอง และ
วิตามินชี รวมอยู่ด้วยพวกผักกินผล เช่น หัวผักกาด หัวหมอ ถั่วสด ฟักทอง มะระ พริก แตงกวา 
เหล่านี้จะให้แคลอรีปานกลางส่วนพวกผักกินหัวและราก เช่น มันเทศ เผือก มั่นฝรั่ง เหล่านี้จะให้
แคลอรีสูงอาหารในกลุ่มนี้จะให้สารอาหารซึ่งเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการท างานของระบบเดิน
อาหารให้เป็นไปตามปกติ 

หมู่ที่ 4 อาหารในหมู่นี้ ได้แก่ พวกผลไม้ต่างๆได้แก่ กล้วย ส้ม เงาะ ล าไย ทุเรียน มะม่วง
ผลไม้ต่างๆเหล่านี้จะมีเหลือแร่และวิตามินต่างๆรวมทั้งมีคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยท าให้ร่างกายเจริญเติบโต 

หมู่ที ่5 อาหารในหมู่ที่นี ้ได้แก่ ไขมันจากพืชและสัตว์ อาหารในหมู่นี้รวมไปถึงอาหารต่างๆที่
มีไขมันแทรกมากพอควรด้วย ได้แก่ เนื้อหมู ไข่ ถั่วเหลือง เป็นต้นจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การบริโภคอาหารสามารถสรุปได้ว่า การบริโภคอาหารการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ
คุณค่าปราศจากสิ่งมีพิษพร้อมทั้งให้คุณค่าการเจริญเติบโตเด็กในแต่ละวัย ควรเลือกอาหารแต่ละหมู่
ให้เด็กได้รับสารอาหารเพียงพอต่อปริมาณการรับสารอาหารแต่ละอย่างให้พอเพียงกับเด็ก  โดยได้
บริโภคผักอย่างน้อยวันละ 4 - 5 ช้อนโต๊ะ โดยจัดรายการอาหารทุกมื้อมีผัก เป็นอาหารส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัยการบริโภคผักตั้งแต่วัยปฐมวัย 
 
2.3 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 

 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเป็นการแสดงออกของบุคคลทั้งท่ีสังเกตได้และสังเกตไม่ได้ 

เกี่ยวกับการรับประทานอาหารโดยมีความสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืนๆ ได้แก่ ความเชื่อในการบริโภคอาหาร 
( Food belicf ) เป็นความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอด และสะสมกันมาโดยมักจะมี
เหตุผลหรือข้ออ้างอิงเป็นค าอธิบายถึงผลความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ ความนิยมในการ
เลือกบริโภคอาหาร ( Food fad ) เป็นการกระท าที่เอาอย่างกันเพ่ือแสดงความมีส่วนร่วมรักษา
สถานะทางสังคม หรือเพ่ือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจโดยไม่จ าเป็นต้องถูกต้องและมีเหตุผลเสมอไปข้อ
ห้ามในการบริโภค ( Food taboo ) เป็นเกณฑ์ทางสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันในสภาวะหรือ
สถานการณ์บางอย่างบริโภคนิสัย ( Food habits ) หมายถึง ลักษณะและการกระท าซ้ าซากซึ่งบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งท าด้วยความตั้งใจสืบต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเพ่ือให้การรับประทานอาหารของเขา
บรรลุถึงความประสงค์ทางอารมณ์และสังคม ( สุทธิลักษณ์, 2533, ไม่ปรากฏหน้า ) 
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 วนิดา  สิทธิรณฤธิ์ ( 2527) กล่าวว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง การแสดงออก
ของบุคคลทั้งที่สังเกตเห็นได้และสังเกตไม่ได้เกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ได้แก่ การรับประทาน
อาหารหรือไม่รับประทาน อะไรรับประทานอย่างไร จ านวนมื้อที่รับประทาน และใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
ในการรับประทาน รวมทั้งการปฏิบัติก่อนการรับประทานอาหาร และขณะรับประทานอาหาร
ตลอดจนชนิดของอาหารที่รับประทาน 

วศินา  จันทร์ศิริ (อรนุช  ขันทะวงศ์. 2544: 27; อ้างอิงจาก วศินา  จันทร์ศิริ. 2532: 63) 
กล่าวว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความประพฤติปฏิบัติที่เคยชินในการกินอาหาร ได้แก่ 
การกินหรือไม่กินอะไร จ านวนมื้อที่กิน รวมทั้งสุขนิสัยก่อนการกิน ลักษณะการกิน ตลอดจนชนิดของ
อาหารที่กิน 

ศิริลักษณะ  สินธวาสัย (อรนุช  ขันทะวงศ์. ม.ป.ป. ; อ้างอิงจาก ศิริลักษณะ  สินธ
วาสัย.2533: 86) กล่าวว่าความพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการบริโภคเป็นเรื่องของ
ลักษณะวิธีการรับประทานอาหารว่า รับประทานอะไร รับประทานอย่างมากหรือน้อย บ่อย หรือไม่
รวมวันหนึ่ง เดือนมีระเบียบมารยาทการรับประทานอาหารเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
จ าแนกตามลักษณะของบุคคลหรือโอกาสและเป็นไปตามรูปแบบของสังคมและวัฒนธรรม  สรุป
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึงการ บริโภคอาหารประจ าวันและสุขวิทยาในการบริโภคอาหาร 

ดุษณี  สุทธปรียาศรี (สุระวีณ์  มโนธรรม. 2535: 10; อ้างอิงจาก ดุษณี  สุทธปรียาศรี.2526: 
866) ให้ความหมายไว้ว่า "พฤติกรรมโภชนาการ" หมายถึง การแสดงออกของบุคคลทั้งค าพูดกิริยา
ท่าทางและการกระท าที่ผู้อ่ืนเห็นได้ในการเลือกเก็บปรุงและรับประทานอาหาร พฤติกรรมทุกชนิดมี
ความมุ่งหมายและความต้องการเสมอพฤติกรรมทางการบริโภคที่ปฏิบัติเสมอพฤติกรรมทางการ
บริโภคท่ีปฏิบัติเสมอๆจนเคยชินเรียกว่านิสัยการบริโภคหรือบริโภคนิสัย 
  
 ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งทฤษฎีของเขาได้แบ่งพฤติกรรมการกินไว้ 4 ระดับคือระดับ 
“เกิด” ระดับ “เกลา” ระดับ “เลือก” และระดับ “ท า” สาระส าคัญของทฤษฎีมี ดังนี้ 

พฤติกรรมการกินใดๆ ล้วนถูกก าหนดโดยความเอ้ืออ านวยของทรัพยากรอาหารในท้องถิ่น 
(Behavior setting) พฤติกรรมการกินของชุมชนหนึ่งย่อมแตกต่างไปจากอีกชุมชนหนึ่งที่มี
สิ่งแวดล้อมหรือรากเหง้าในระดับ “เกิด” ต่างกันเช่นคนไทยกินข้าวคนฝรั่งกินขนมปังคนเหนือกินถั่ว
เน่าคนใต้กินสะตอ เป็นต้น 

แต่พฤติกรรมเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่คล้ายกันมิได้หมายความว่าจะเป็นพฤติกรรมการกินที่ 
เหมือนกัน เพราะพฤติกรรมการกินเหล่านั้นต้องผ่านระดับ “เกลา” หรือผ่านการปรับแต่งจาก 
ปฏิสัณฐานทางสังคม (Social interaction) ของชุมชนนั้นจนกลายเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นซึ่งอาจแตกต่างกันหรือคล้ายกับท้องถิ่นอ่ืนๆที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายกัน
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เช่น ลาบเหนือ กับ ลาบอีสาน น้ าพริกหนุ่ม (ภาคเหนือ) กับน้ าพริกเผา (ภาคกลาง) และกินข้าว
เหนียวกับข้าวเจ้าเป็นต้น 
 
 พฤติกรรมการกินท่ีถูกปรับเกลาจนได้รับการยอมรับเป็นวัฒนธรรมการกินของท้องถิ่นนั้น 
ประกอบไปด้วยความเชื่อ ค่านิยม เจตคติ และประสบการณ์สะสมเป็นกฎเกณฑ์ก ากับวัฒนธรรมการ
กินของแต่ละสังคม ท าให้อาหารถูกจ าแนกตามประเพณีความเชื่อ และค่านิยมอาหารบางอย่างแม้จะ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงก็อาจถูกก าหนดเป็นอาหารต้องห้าม เช่น เนื้อหม ูต้องห้ามส าหรับชาวมุสลิม
เนื้อวัวต้องห้ามส าหรับชาวฮินดูหรือไข่เนื้อปลาเป็นอาหารแสลงส าหรับแม่กรรมเดือน  (แม่ลูกอ่อนที่
เพ่ิงคลอดลูก) ชาวล้านนา อาหารบางอย่างแม้จะไมถูกสุขลักษณะหรือไม่มีความส าคัญทางโภชนาการ
ก็อาจจะมีความเชื่อว่าเป็นอาหารพิเศษหรืออาหารทีต้องกินเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น ลาบดิบเป็น
อาหารสุดยอดที่ขาดไม่ได้ส าหรับประเพณีหรือรับรองแขกของชาวล้านนาดังนั้นถ้าจะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการกินใดๆทีไม่พึงประสงค์ก็อาจท าได้ยากหรือท าไม่ได้เพราะไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเฉพาะ
พฤติกรรมการกินส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นการปรับวัฒนธรรมการกินของทั้งสังคมเดียว 
 
 อย่างไรก็ตามแม้พฤติกรรมการกินบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอาจ 
ปรับเปลี่ยนได้ยาก แต่ความจริงแล้วในแต่ละท้องถิ่นมักจะมีทางเลือกท่ีสามารถชดเชยให้เกิดความ 
เพียงพอการได้รับสารอาหาร เพราะถึงแม้จะมีพฤติกรรมการกินที่ถูกปรับเกลาจนเป็นวัฒนธรรมการ
กินของสังคมนั้นๆก็มิได้หมายความหมายว่าทุกครอบครัวจะสามารถมีพฤติกรรมการกินเหล่านั้นได้
ทั้งหมดทั้งนี้ต้องผ่านการ “เลือก” ที่จะปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับศักยภาพของเศรษฐกิจและทรัพยากรของ
แต่ละครอบครัว คนรวยอาจจะกินลาบได้บ่อยครั้งกว่าคนจน แต่คนจนก็อาจจะกินกบเขียด แมงมัน
หรือถั่ว และกินลาบนานๆครั้งตามวัฒนธรรมนิยมเนื่องจากวัฒนธรรมมิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการผัน
แปรเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ดังนั้นพฤติกรรมการกินบางอย่างก็อาจหายไปกับกาลเวลาขณะที่
พฤติกรรมการกินใหม่ๆอาจ “เกิด” ขึ้นแทนตามการผันของสิ่งแวดล้อมตามการปรับ “เกลา” ของ
สมัยนิยมในสังคมและตามศักยภาพในการ “เลือก”สรรของครอบครัว 
  

แต่ในระดับ “ท า” พฤติกรรมการกินส่วนบุคลยังขึ้นอยู่กับอุปนิสัยความชอบและการ 
ตอบสนองของร่างกาย เช่น รูป กลิ่น สี ความหิว หรืออ่ิม ซึงพฤติกรรมบางอย่างเป็นวัฒนาการมาโดย
ก าเนิด เช่น การดูดนมแม่ของเด็กแรกเกิดแต่ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมเรียนรู้บนพ้ืนฐานทางจิตวิทยา
บนพ้ืนฐานความเอ้ืออ านวยทางเศรษฐกิจของครอบครัวบนพ้ืนฐานการยอมรับของสังคมและบน
พ้ืนฐานความเอ้ืออ านวยทางสิงแวดล้อมจึงเป็นการปรับตัวอย่างกลมกลืนทางชีวะ -จิต-วัฒนธรรม 
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(Bio-Psycho-Cultural adaptation) จนกลายเป็นบริโภคนิสัยส่วนบุคคล (Food Habits) ซึ่งอาจจะ
เป็นความชอบหรือโปรดปรานอาหารเฉพาะอย่างหรือไม่ชอบอาหารบางอย่าง 
  
 จากความหมายของพฤติกรรมการบริโภคอาหารได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายดังนั้นผู้วิจัย
สรุปได้ว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติหรือการแสดงออกที่
เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร สุขลักษณะและวิธีรับประทานอาหารทั้งนี้สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ 
 
2.4 ความต้องการอาหารของเด็กวัย 1-5 ปี 
 

สุระวีณ์  มโนธรรม (กระทรวงสาธารณสุข. 2528: 23;อ้างอิงจาก สุระวีณ์  มโนธรรม. 
2525: 36) ได้กล่าวไว้ว่าเด็กวัย 1 - 5 ปีจ าเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างให้เพียงพอกับความ 
ต้องการของร่างกายดังต่อไปนี้ 

1. ผักควรให้เด็กกินผักทุกวันจะเป็นผักสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้ประมาณวันละ 4 – 8 ช้อน
โต๊ะ ผักที่ควรให้เด็กกินทุกชนิดที่มีคุณค่าทางอาหาร 

2. พลังงานเด็กวัย 1 - 5 ปี ต้องการสารพวกพลังงานเพ่ือการเจริญเติบโตและกิจกรรมต่างๆ
ของเด็กวัยนี้ ควรได้รับพลังงานประมาณวันละ 90 - 100 แคลอรี่ต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมหรือ
ประมาณ 1,200 - 1,500 แคลอรี่ต่อวัน ปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนก็คือได้รับอาหารที่ให้พลังงาน
ไม่เพียงพอทั้งนี้จึงจะให้พลังงานเพียงพอเนื่องจากข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างน้อยต้องกินใน
ประมาณมากจึงจะให้พลังงานเพียงพอ 

3. โปรตีนเด็กวัย 1 - 5 ปีจ าเป็นต้องได้รับอาหารได้รับอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอเพ่ือการ
เจริญเติบโตของร่างกาย ควรได้รับโปรตีน 1.3 - 1.5 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

4. วิตามินและเกลือแร่เด็กวัย 1 - 5 ปี จะต้องการวิตามินและเหลือแร่ต่างๆเช่น เดียวกันวัย
ทารกวิตามินและเกลือแร่ที่พบมีปัญหาการขาดในวัยนี้มากได้แก่ 

4.1 วิตามิน 10 การขาดวิตามิน 10 เป็นสาเหตุส าคัญที่ให้เด็กวัยทารกและวัย 1 - 5 
ปี ตาบอดพบมากในเด็กตั้งแต่อายุ 2 เดือนถึง 5 ปี 

4.2 เหล็กการขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาโภชนาการที่ส าคัญของประเทศไทย 
พบในคนทุกวัยส าหรับเด็กวัย 1 - 5 ปี ควรดื่มน้ าให้เพียงพอแก่ร่างกาย เช่น น้ านม น้ าผล ไม้น้ าผัก 

จากการได้ศึกษาเอกสารความต้องการของสารอาหารของเด็กวัย 1 - 5 ปี สรุปได้ดังนี้ 
เด็กในวัย 1 - 5 ปีควรได้รับสารที่ถูกหลักโภชนาการโดยมีสารอาหารที่ส่งผลให้เด็กเติบโตอย่างมี 
คุณภาพ โดยส่งเสริมให้เด็กบริโภคผัก ซึ่งอาหาร ผัก ให้พลังงานโปรตีน วิตามิน เหล็ก ควรส่งเสริม 
ให้ได้รับสารอาหารแต่ละวัยให้เพียงพอต่อความต้องการแต่ละวัยของเด็ก 
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2.5 การปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีแก่เด็ก 
 

วีณะ  วีระไวทยะ (สุระวีณ์  มโนธรรม. 2535: 38 - 40; อ้างอิงจาก วีณะ  วีระไวทยะ. 
2524: 20.) กล่าวไว้ว่าดังนี้ 

1. หัดให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ทุกชนิดเพ่ือร่างกายจะได้สารอาหารครบถ้วนและ
เพียงพอความต้องการของร่างกายโดยจัดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่เด็ก 

2. หัดให้เด็กกินอาหารแปลกๆที่เด็กยังไม่เคยกินมาก่อน เช่น ผักใบเขียว มะเขือเทศ เครื่อง
ในสัตว์ โดยให้ครั้งละน้อยๆถ้าเด็กไม่ชอบไม่ควรบังคับ การบังคับจะท าให้เด็กเกิดการเกลียดอาหาร
ชนิดนั้นและไม่ยอมกินอีก ควรใช้วิธีคัดแปลงวิธีท าและเปลี่ยนรสชาติอาหารนั้นใหม่ ความชอบไม่ชอบ
อาหารของเด็กวัยนี้เด็กยังไม่แน่นอนเมื่อเปลี่ยนรสชาติอาหารให้เหมาะสมกับเด็ก 
เด็กจะยอมรับประทานอาหารเหล่านี้ได้ดีขึ้นชอบอาหารของเด็กวัยนี้ไม่แน่นอนเมื่อเปลี่ยนรสชาติให้
เหมาะสมกับเด็กจะยอมรับประทานเหล่านี้ได้ดีขึ้นชอบอาหารของเด็กวัยนี้ไม่แน่นอนเมื่อเปลี่ยน
รสชาติให้เหมาะสมกับเด็กจะยอมรับประทานเหล่านี้ได้ดีขึ้น 

3. ฝึกให้เด็กคุ้นเคยอาหารชนิดใหม่ๆโดยท าให้บ่อยขึ้นเด็กจะเกิดความเคยชินและเรียนรู้ที่จะ
ชอบอาหารชนิดนั้นๆ 

4. จัดอาหารให้น่ากินอาหารที่จัดให้เด็กควรมีสีสันบ้างโดยใช้อาหารที่มีสีธรรมชาติ เช่น ใช้ผัก
สีต่างๆทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความยากอาหาร นอกจากนี้รูปร่างลักษณะก็อาจท าให้แตกต่างกันเช่น
ผักก็อาจตัดเป็นท่อนสั้นๆหรือยาวๆบ้างหรือแตงกวาอาจให้ทั้งผลเพ่ือให้เด็กกัดกิน 

5. ลักษณะและรสชาติอาหารที่จัดให้เด็กควรเป็นอาหารที่ย่อยง่าย  ไม่เหนียวหรือแข็ง
จนเกินไป แต่ไม่จ าเป็นต้องสับจนละเอียดทั้งนี้เพ่ือฝึกให้เด็กได้ใช้ฟันขบเค้ียวอาหารบ้าง 

6. ควรจัดให้มีอาหารว่างในตอนเข้าหรือบ่าย ควรจัดให้มีอาหารส าหรับเด็กด้วยเพราะเด็ก
เล็กไม่สามารถกินอาหารได้มื้อละมากๆ อาหารควรต้องมีปริมาณโปรตีนและพลังงานเพียงพอและให้
พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 10 - 15 ของปริมาณพลังงานได้รับและควรมีโปรตีน 1 ใน 5 ของความ
ต้องการ 

7. บรรยากาศสิ่งแวดล้อมบรรยากาศในการกินอาหารมีความส าคัญในการปลูกฝังนิสัยการ
บริโภคอย่างมากขณะกินอาหารพ่อแม่ไม่ควรบ่นว่าดุเด็กในเรื่องใดๆ ทั้งสิ้นเพราะจะท าให้เด็กมี
ความรู้สึกไม่ดีต่ออาหารและเกิดความไม่ชอบอาหารชนิดนั้นบรรยากาศในการกินควรรื่นรมย์  ไม่
เครียดแต่ควรมีระเบียบพอสมควรหัดให้เด็กนั่งกินอาหารให้เป็นที่และรู้จักมารยาทในการกิน 

8. ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี เมื่อเด็กโตพอควรจัดให้กินอาหารกับผู้ใหญ่เพ่ือจะได้หัดกิน
อาหารชนิดต่างๆ ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย 
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9. สร้างสุขนิสัยที่ดี ในการกินอาหารจะช่วยให้ร่างกายย่อยและดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น การสอน
ให้เด็กเคี่ยวอาหารให้ละเอียดและกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะเป็นนิสัย เช่น กินอาหารที่สะอาดไม่มี
แมลงวันตอมภาชนะที่ใส่สะอาดอาหารที่หุงต้มจนสุกทั่วอาหารที่ไม่ใส่สีฉูดฉาดและล้างมือให้สะอาด
ก่อนกินอาหารทุกครั้ง (ประภาพรรณ  เอ่ียมสุภาษิต, 2548, หน้า 37 - 41) 
 กล่าวว่าในปัจจุบัน พบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้แต่นิยม
รับประทานอาหารประเทศฟาสต์ฟูต อาหารประเทศปิ้งย่างทอด เช่น ลูกชิ้นปิ้ง หมู่ย่าง และเครื่องดื่ม
จ าพวกน้ าอัดลมมากขึ้นซึ่งอาหารดังกล่าวนี้มีคุณค่าทางอาหารต่ า  และมีสารอาหารไม่ครบถ้วนตาม
หลักโภชนาการที่เด็กควรจะได้รับในแต่ละวัน พฤติกรรมการบริโภคเช่นนี้อาจส่งผลท าให้เด็กเกิดโรค
ต่างๆได้ เช่น โรคฟันผุ ท้องผูก ภูมิแพ้ ซึ่งบางกรณีอาจจะส่งผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายและ
สติปัญญาเด็กปฐมวัยเป็นช่วงของชีวิตที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว  ทาง
หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยได้ด้วยดีนั้นก็คือให้เด็กรับประทานอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอและอาหารนั้นต้องให้สารอาหารครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ สารอาหาร 
หมายถึง สารชนิดต่างๆที่ประกอบอยู่ในอาหารซึ่งมีด้วยกัน 6 ชนิดคือ โปรตีน คาร์โปไฮเดรต ไขมัน 
วิตามิน เกลือแร่ และน้ า สารอาหารทั้ง 6 ชนิดนี้ยกเว้นน้ า มีอยู่ในอาหารหลัก 5 หมู่ที่เรารับประทาน
อยู่ทุกวัยโดยเฉพาะการบริโภคผัก ควรให้เด็กรับประทานผักทุกวันจะเป็นผักสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้
ประมาณวันละ 4 - 8 ช้อนโต๊ะผักที่ควรให้เด็กรับประทาน ได้แก่ มะเขือเทศ ผักต าลึง ผักบุ้ง ฟักทอง 
ผักกาด แครอท 

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในขณะที่เด็กกินอาหาร สนุกสนาน ไม่ควรท าการอบรมสั่งสอนหรือดุ
ว่าเด็กในขณะที่เด็กก าลังกินอาหาร 

การฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับอาหารที่แปลกใหม่ และมีประโยชน์ ควรจัดมาให้เด็กได้ลองกินเพ่ือ
สร้างนิสัยในการกินอาหารที่หลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือจะได้ปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้ง่าย ในการฝึกการ
กินอาหารที่แปลกใหม่ควรจัดให้ลองชิมครั้งละ 1ประเภทและให้กินในปริมาณท่ีน้อยก่อน อีกทั้งไม่ควร
บังคับเพราะถ้าเด็กไม่อยากกินมีผลท าให้เด็กเกลียดอาหารชนิดนั้นได้ควรใช้วิธีการเป็นตัวแบบโดยกิน
อาหารให้เด็กเห็น หรือการควรใช้การเสริมแรงซึ่งจะท าให้เกิดผลดีกว่าจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
ท าอาหารการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยได้ร่วมท างานหรือประกอบอาหารนับว่าเป็นวิธีการที่ดีวิธี
หนึ่งที่จะช่วยสร้างนิสัยให้เด็กกินผัก 

จากการได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการปลูกฝังนิสัยการบริโภคที่ดีแก่เด็ก สรุปได้ว่าการ ปลูกฝัง
นิสัยการบริโภคให้กับเด็กปฐมวัย การหัดให้เด็กกินอาหารทุกชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หัดให้กิน
อาหารแปลกๆ เช่นผักทุกชนิดที่มีคุณค่าสารอาหารต่อร่างกาย โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมใน
การประกอบอาหารด้วยตนเอง เป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดเป็นนิสัยการกินผักด้วยวิธีการให้เด็กมีอิสระ
ในการปรุงอาหารจากผัก พร้อมทั้งให้มีความสนุกสนานพึงพอใจต่อการบริโภคผักอย่างต่อเนื่อง 
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3. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่าของผักส าหรับเด็กปฐมวัย 

3.1 ความหมายของผัก 

อรวินท์  โทรก ีและประชา  บูญญาสิริกุล (2522: 123) กล่าวไว้ว่าความหมายของผักคือส่วน
ของพืชได้แก่ใบผักรากผลเมล็ดดอกท่ีกินเป็นอาหารคาว 

สุนทร  เรืองเกษม (2539: 5) กล่าวไว้ว่าความหมายของผักคือพืชที่สามารถน าส่วนต่างๆ เช่น
ใบ ล าต้น ดอก ผล และรากมาบริโภคได้ไม่ว่าจะบริโภคสดหรือท าให้สุดก่อน อาจใช้เป็นส่วนประกอบ
หลักอาหารหรือเป็นส่วนประกอบรวมหรือเครื่องช่วยท าอาหารน่ารับประทานยิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่าผัก หมายถึง ผลิตผลจากพืชที่ใช้เป็นอาหาร ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ราก
ดอก ผล หรือล าต้น ส่วนใหญ่จะใช้ประกอบเป็นอาหารคาวหรือรับประทานสด ไม่มีรสหวานเหมือน
ผลไม้ ผักมีใยอาหารสูง และยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะผักใบเขียวจะ
เป็นแหล่งของแมกนีเซียม 

 
1.2 สรรพคุณของผัก 

 
อุไร  จิรมงคลการ (2547: 15 - 16) ได้ให้สรรพคุณของผักแต่ละรสชาติดังนี้คือ 
1. รสฝาดมีสรรพคุณเป็นยาช่วยรักษาแผลแก้ท้องเสียท้องร่วง 
2. รสเปรี้ยวช่วยขัดเสมหะและกระตุ้นต่อมน้ าลายท าให้เจริญอาหาร 
3. รสหวานอ่อนๆช่วยให้ชุ่มชื่นบ ารุงก าลัง 
4. รสขมช่วยบ ารุงร่างกายลดไข้แก้เลือดเป็นพิษถอนพิษเบื่อเมา 
5. รสเผ็ดร้อนช่วยขับลมในกระเพราะอาหารแก้ปอดท้องท้องอืดเฟูอ 
6. รสหอมเย็นช่วยบ ารุงหัวใจแก้ลมหน้ามือตาลาย 
7. รสมันแก้อาการเส้นเอ็นพิการปวดเสียวเคล็ดขันยอดอาการกระตุก 
สรุปได้ว่าสรรพคุณของผักแต่ละชนิดให้รสชาติที่แตกต่างกันซึ่งมีทั้งรสขมฝาด รสเปรี้ยวรส

หวานโดยมีสรรพคุณช่วยปูองกันโรคและบ ารุงซ่อมแซมร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
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1.3 สุขบัญญัติแห่ชาติข้อที่ 4 การเลือกชื้อผัก 
 

อรนุช  ขันทะวงศ์ (กองสุขศึกษา. 2541 ข: 7; อ้างอิงจาก อรนุช  ขันทะวงศ์. 2544:32 - 34) 
การเลือกซื้อผักตามฤดูกาลจะได้ผักสดมีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุด เลือกผักท่ีสีสดตาม
ธรรมชาติอยู่ในสภาพใหม่สะอาด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีร่องรอยเน่าช้ าหรือขึ้นรา ไม่มีเศษดินหรือความ
สกปรก รวมทั้งคราบสีขาวของวัตถุมีพิษฆ่าแมลงติดอยู่ หรือเลือกชื้อผักสดอนามัยจากแห่งที่เชื้อถือได้
ก่อนการบริโภคผักต้องล้างให้สะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพ่ิมลดปริมาณวัตถุมีพิษและ
ไข่พยาธิต่างๆ โดยผักควรลอกเป็นส่วนๆล้างให้สะอาดโดยน้ าที่ไหลจากก๊อกแล้วเอามือถูตามบริเวณ
ใบผักประมาณ 2 นาทีหรือล้างด้วยการแช่น้ าสะอาดแล้วใช้มือถูตามบริเวณใบผักประมาณ 15 นาที
การปรุงผักควรให้สุกโดยใช้แรงระยะเวลาสั้นในขณะการลวกผักหรือต้มในเวลาสั้นเป็นการรักษาคุณ
อาหารแสดงปริมาณสารพิษฆ่าแมลงที่อาจตกค้างมา 
 สรุปได้ว่าการเลือกชื้อผักตามสุขบัญญัติแห่งชาติโดยเลือกผักสีสดตามธรรมชาติปลอดภัยจาก
ยาฆ่าแมลงล้างให้สะอาดด้วยวิธีที่ถูกต้องก่อนน ามาประกอบอาหารและบริโภค 
 

1.4 คุณค่าของผักทางการบริโภค 
 

 อุไร  จิรมงคลการ (2547: 16 - 18) กล่าวไว้ว่าคุณค่าของผักทางโภชนาการ คือ 
 1. แคลเชียม เป็นแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของกระดูก และฟันช่วยควบคุมท างาน
ของหัวใจระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทั้งยังมีบทบาทในการแข็งตัวของเลือดหยุดไหลหากมี
บาดแผลเกิดข้ึน 
 2. ฟอสฟอรัส เป็นแร่ธาตุส าคัญของกระดูดและฟันที่มีมาก 85 - 90% ซึ่งอยู่ในรูปของ        
แคลเชียม ฟอสฟอรัส ที่ไม่ละลายน้ าช่วยให้กระดูกและฟันที่มีมาก 10 - 15% โดยผักที่มีแคลเชียมสูง
มักมีฟอสรัสสูงด้วย 
 3. ธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุของเม็ดเลือดแดงในส่วนเฮโมโกลบิน ซึ่งเป็นตัวพาออกชิเจนไปยัง
ส่วนต่างๆของร่างกายและยังตัวพาคาร์บอนไดออกไซด์กลับไปยังปอดเพ่ือขับออกจากร่างกายถ้า
ร่างกายได้รับธาตุเหล็กน้อยอาจท าให้เป็นโรคโลหิตจางได้ 
 4. วิตามินเอ เป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็ขาดไม่ได้เลยเพราะจะ
ท าให้ร่างกายท างานผิดปกติและเกิดโรคได้ ส าหรับหน้าที่ของวิตามินเอ คือช่วยรักษาผิวหนังและเยื่อ
บุส่วนต่างๆ เช่น หลอดลมหลอดอาหารและเยื่อนัยน์ตาช่วยบ ารุงสายตาและปรับสายตาเมื่อเปลี่ยน
จากที่สว่างเป็นมาที่มือหรือจากท่ีมือที่สว่างทั้งยังช่วยควบคุมการเจริญของกระดูกและฟันและฟันและ
ส่งเสริมการท างานในส่วนต่างๆของร่างกาย 



46 
 

 5. วิตามินบี 1 (Thiamin) เป็นวิตามินที่เปลี่ยนรูปคาร์โบไฮเดรตไขมันและแอลกฮอล์ 
ให้เป็นพลังงานซึ่งช่วยปูองกันการเกิดสารพิษที่ได้จากการเผาผลาญอาหารในร่างกายปูองกันโรคเหน็บ
ชา 
 6. วิตามินบี 2 (Ridohiavin) มีหน้าที่ช่วยปลดปล่อยพลังงานที่ได้จากการเผาผลาญอาหาร
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของวิตามินบี 6 และไนอะชินปกติร่างกายจะไม่สะสมวิตามินบี 2 
ฉะนั้นควรได้รับในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการในแต่ละวัน 
 7. วิตามินชี เป็นวิตามินที่ช่วยบ ารุงเหงือกท าให้ผนังเส้นเลือดฝอยแข็งแรงไม่เปราะง่ายและมี
บทบาทในการดูดซึมแร่ธาตุอ่ืนๆ เช่น เหล็กแคลเซียม 
 8. ไนอะชิน (Niacin) หรือกรดนิโคตินิก (Nicotinic acid) เป็นวิตามินที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
โคเอนไชม์มองชนิดที่ใช้ภาพในเนื้อเยื้อและกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมัน ถ้าร่างกายขาดไนอะซิน
จะท าให้ปูองกันอักเสบ โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงแดด นอกจากนี้ยังส่งผลต่อระบบประสาทท าให้
ประสาทเลื่อมความจ าเลอะเลือน 
 สรุปได้ว่าคุณค่าทางโภชนาการของผักนับได้ธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามินบี  1วิตามินบี 2 
วิตามินชี ไนอะซินซึ่งคุณค่าทางสารอาหารผักช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตให้สุขภาพร่างกายในวัยเด็ก
ปฐมวัยมีสุขภาพแข็งแรงได้คุณค่าทางสารอาหารจากผักตามหลักโภชนาการ 
 
 3.5คุณค่าของผักแต่ละชนิด 
 
 ทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ (2545: 20 - 130) กล่าวถึงคุณค่าของผักในแต่ละชนิดไว้ดังนี้ 
ผักบุ้งมีแร่ธาตุสูงเบต้าแคโรทีน แคลเชียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก 
 กระหล่ าปลี มีวิตามินชีสูงมากสารช่วยเคลือบกระเพาะต้านมะเร็งล าไส้ ลด  
   คอเลสเตอรอล 
 ผักกาด  มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 และวิตามินชีมีแคลเชียม 
 มะเขือ  มีวิตามินบี 1 วิตามินบี 3 และวิตามินชีมีแคลเชียม 
 มะเขือเทศ ผักซูเปอร์สุขภาพ สารสีแดงโลโคปีนช่วยปูองกันมะเร็งร้ายหลายชนิด 
             และโรคหลอดเลือดหัวใจ 
 กะหล่ าดอก มีวิตามินและแร่ธาตุสูง โดยเฉเพาะวิตามินชี  โฟเลท ธาตุเหล็ก และ                        
   โพแทสเชียม 
 บรอกโคลี มีวิตามินซีช่วยปูองกันโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจมีเบต้าแคโรทีสูงมาก 
   เป็นผักชั้นน า 
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 บวบ  บวบให้เส้นใยอาหารสูงช่วยคลายความร้อนในร่างกาย ฟักทองมีเบต้า 
   แคโรทีนมากปูองกันมะเร็งโดยเฉพาะปัสสาวะมีธาตุเหล็กวิตามินชี 
   วิตามินบี 1 และ วิตามินบี 2 
 
 แตงกวา  ช่วยให้ร่างกายสดชื่นบ ารุงผิวชะลอความแก่ 
 ถั่วลันเตา มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูงมีธาตุเหล็กและแคลเซียมมากน าถั่ว 
   ลันเตาช่วยบรรเทาอาการเส้นเลือดและธาตุพิการ 
 ถั่วงอก  เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีที่ย่อยแล้วมีวิตามินชีสูงเป็นพืชที่มีวิตามินบี 12 
 แครอท  รักษาผิวพรรณและชะลอความแก่ 
 หัวผักกาด มีแคลเชียมฟอสฟอรัสวิตามินชีใบมีคุณค่าโภชนาการมากกว่าห้ารักษา 
   โรคต่อยไทรอยด์กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
 สรุปได้ว่าคุณค่าของผักแต่ละชนิดมีคุณค่าทางการบริโภคกับอาหารแต่ละชนิดแตกต่างกัน
ออกไปซึ่งควรแก่การส่งเสริมการบริโภคผักส าหรับเด็กปฐมวัยได้รับคุณค่าทางผักเพ่ือการมีสุขภาพ
อนามัยตามวัยของเด็ก 
 
  
 
 

3.6 ปริมาณคุณค่าของผัก 
 อุไร  จิรมงคลการ (อุไร  จิรมงคลการ. 2547: 19; อ้างอิงจากมหัศจรรย์ผัก 108.2540. รู้คุณ
รู้โทษโภชนาการ. 2542. รวมบทความการประชุมทางวิชาการผักพ้ืนบ้านและอาหารพ้ืนบ้าน 4 ภาค. 
2542) กล่าวไว้ว่าเด็กปฐมวัย 1 - 6 ปีควรได้ปริมาณคุณค่าของผักต่อวันคือ 
 แคลเชียม 800 มิลิกรัมต่อวัน 
 ฟอสฟอรัส 800 มิลลิกรัมต่อวัน 
 เหล็ก  1 0 - 12 มิลลิกรัมต่อวัน 
          วิตามินเอ 390 - 400 ไมโครครับเรตินอลอีทิวาเลนท์ (Microgram Retinal  

Equivalent) 
 วิตามินบี 1 0.7 - 09 มิลลิกรัมต่อวัน 
 วิตามินบี 2 0.8 - 1.0 มิลลิกรัมต่อวัน 
 ไนอะชิน   9 - 11 มิลลิกรัมต่อวัน 
 วิตามินชี  45 - 50 มิลลิกรัมต่อวัน 
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 สรุปได้ว่า เด็กในวัยปฐมวัยควรได้รับ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี 1 
วิตามินบี 2 ไนอะชิน วิตามินชี ซึ่งปริมาณคุณค่าของผักมีความส าคัญยิ่งต่อการบริโภคผักในวัยเด็ก
ปฐมวัยเพื่อส่งผลการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 สุภาพรรณ  โคตรจรัส และชุมพร  ยงกิตติกุล(2545) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
อบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของ Baumrind กับพฤติกรรมส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ในด้านการปรับตัว
ด้านครอบครัว ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ และการเผชิญปัญหา โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 1,316 
คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จ านวน 654 คนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 662 คน จาก 5 
ภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่  กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีการปรับตัวด้าน
ครอบครัวได้ดีกว่า มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหามากกว่า และใช้การเผชิญปัญหาแบบหลีก
หนีน้อยกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุมแบบตามใจและแบบทอดทิ้ง ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย
จาต่างประเทศ 
 
 เพชรรัตน์จันทศ (2542) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ตามการรับรู้ของตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 
ผลการวิจัย พบว่าเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือสูงกว่าเด็กที่
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอ่ืน 
 
 กตัญชลี  ณรงค์ราช (2543) ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมายใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า มีตัวแปร 6 
ตัวที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นชายที่ท าผิดกฎหมาย คือ (1) ระดับการศึกษา (2) รายได้เฉลี่ยของครอบครัว 
(3) การคบเพ่ือนที่ท าผิดกฎหมาย (4) การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (5) การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ
และ (6) พ่อและแม่อยู่ร่วมกัน 
 
 พัชรา  วลัยศิลป (2545) ศึกษาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่น 
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ตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่ามีตัวแปร 4 ตัว ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมประชาธิปไตยของวัยรุ่นตอนปลาย
คือ (1) การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (2) การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้อ านาจควบคุม (3) เพศและ (4) 
การรับรู้ข่าวสารประชาธิปไตย 
 
 สมสมร  ศรศรีวิชัย (วารสารการศึกษาปฐมวัย. 2548; อ้างอิงจาก สมสมร  ศรศรีวิชัย. 
2542: 39) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เพ่ือเพ่ิมพฤติกรรม 
การรับประทานผักของเด็กปฐมวัยผลการวิจัยพบว่า เด็กท่ีได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ 
กรมีพฤติกรรมการรับประทานผักเพ่ิมมากขึ้นและพฤติกรรมการรับประทานผักมีการคงทน 
มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
 
 กนิษฐา  ประเสริฐพงษ์ (วารสารการศึกษาปฐมวัย. 2548; อ้างอิงจากกนิษฐาประเสริฐ
พงษ์.2546: 40) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่มีต่อพฤติกรรมการ
รับประทานผักของเด็กปฐมวัย พบว่าพฤติกรรมการรับประทานผักระหว่างได้รับการจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึนมากกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร และพฤติกรรมการรับประทานผักยังคงทน
อยู่หลังจากยุติการจัดกิจกรรมประกอบอาหารแล้ว 
 
 กัลยา  ศรีมหันต์ (2541: 9) ได้ศึกษางานวิจัยภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค 
อาหารของเด็กวัยเรียน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า เด็กวัยเรียนในเขต 
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีภาวะโภชนาการปกติภาวะโภชนาการต่ ากว่าเกณฑ์ ภาวะโภชนาการเกิน
ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารถูกต้องปานกลางคิดเป็นร้อยละ 66.9 และพบว่า
บางส่วนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทั่วไปไม่ถูกต้อง ได้แก่ การบริโภคขนมขบเคี้ยว อาหารทอด
และน้ าอัดลม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องโภชนาการของเด็กวัยเรียน รายได้ของครอบครัว
การได้รับค าแนะน าเดียวกับการบริโภคอาหาร ระดับการศึกษาของบิดามารดา และเด็กนักเรียนที่มี
ภาวะโภชนาการต่างกันมีพฤติกรรมบริโภคอาหารโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
 ปิยนันท์  แซ่จิว(2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ประกอบอาหารผลการวิจัย พบว่าเด็กปฐมวัยก่อนจัดประสบการณ์การประกอบ
อาหาร และระหว่างการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารในแต่ละสัปดาห์มีความชอบการบริโภค
ผักโดยเฉลี่ยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ระหว่างสัปดาห์พบว่า ความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยโดยเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่.01 ในช่วง 4 สัปดาห์แรกส่วนช่วง 4 สัปดาห์หลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
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ไม่มีนัยส าคัญทาสถิติ เมื่อวิเคราะห์คะแนนความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยแยกรายด้าน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยความชอบการบริโภคผักของเด็กปฐมวัยทั้ง 3 ด้านมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในลักษณะที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์แบบคะแนนรวม 
 
 ธีรารัตน์  คงทน และพรรณี  บัญชรหัตถกิจ (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อนเรียน โดยผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลัง
การทดลองในด้านความรู้เรื่องผักและผลไม้ (9.6, 13.3)(95% CI = 2.8, 4.7) ทัศนคติเกี่ยวกับการ
บริโภคผักและผลไม้ (37.9, 42.4)(95% CI = 3.2, 5.8) การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริโภคผัก
และผลไม้ (46.3, 52.8) (95%CI = 4.3, 8.6) และพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็กวัยก่อน
เรียน (16.5, 26.9) (95%CI = 9.3, 11.5) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่ม
เปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองในด้านความรู้เรื่องผักและผลไม้  (10.4, 11.2) 
(95% CI = 0.2, 1.3) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคผักและผลไม้
การปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้และพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของเด็ก
วัยก่อนเรียนไม่แตกต่าง 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
  
 (Baumrind, 1971; Maccoby and Martin, 1983) โดยเฉพาะงานวิจัยของ
Baumrind(1967; 1971 อ้างถึงใน พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์และคณะ, 2545: 31-32) ศึกษา
เกี่ยวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาส่งผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของบุตรพบว่า การอบรม
เลี้ยงดูของบิดามารดามี 3 แบบ และแต่ละแบบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก เช่น
บิดามารดาแบบเอาใจใส่ มีลูกที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะทางสังคม ให้ความร่วมมือกับผู้ใหญ่ มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง และมีความเป็นผู้น าขณะท ากิจกรรม กลุ่มบิดา
มารดาแบบควบคุมมีลูกที่อารมณ์ไม่ค่อยดี  โกรธง่าย ไม่เป็นมิตร ขาดความคิดริเริ่ม ขาดความเป็น
ผู้น า และบิดามารดาแบบตามใจมีลูกที่ก้าวร้าว ไม่เป็นตัวของตัวเอง และเมื่อเปรียบเทียบระดับ
ความสามารถทางสังคม (Social Competence) พบว่าเด็กที่มีบิดามารดาแบบเอาใจใส่จะมี
ความสามารถทางสังคมในระดับสูงเด็กที่มีบิดามารดาแบบควบคุมจะมีความสามารถทางสังคมระดับ
ปานกลาง และเด็กที่มีบิดามารดาแบบตามใจจะมีความสามารถทางสังคมต่ า  
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 (Baumrind, 1991; Miller,1993; Weiss and Schwarz, 1996 อ้างถึงใน พรรณทิพย์                  
ศิริวรรณบุศย์ และคณะ, 2545: 32) ได้ศึกษาเก่ียวกับการการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งซึ่งพบว่า เด็กที่
ได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้  จะมีลักษณะต่อต้านสังคมมีความบกพร่องทั้งทางสังคมและการเรียน 
กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม  เช่น ติดยาเสพติดหรือท าผิดกฎหมาย 
 (Shaffer, 1994 อ้างถึงใน พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์และคณะ, 2545: 32) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Simon and Conger, 2007) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันระหว่าง
บิดากับมารดาที่มีต่อรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและผลที่มีต่อวัยรุ่นโดยเป็นการเก็บข้อมูล
ระยะยาวจากกลุ่มตัวอย่าง 451 ครอบครัวผลการวิจัย พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดา
และมารดาส่วนใหญ่สอดคล้องกันและพบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่จะให้ผลทางบวกต่อวัยรุ่น
มากทีสุ่ดและจะสามารถปกปูองเด็กจากสิ่งเลวร้ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 3 

การด าเนินการวิจัย 

 

 การศึกษาวิจัย รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของ

เด็กเล็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. รูปแบบการศึกษาวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ด้วยวิธีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire Research) เป็นเครื่องมือในการศึกษา 
 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

2.1 ประชากร 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปกครองของเด็กเล็ก ชาย - หญิง ซึ่งก าลังเรียนอยู่
ในชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 171 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
  

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ปกครองของเด็กเล็ก ชาย - หญิง ซึ่งก าลังเรียนอยู่
ในชั้นเตรียมอนุบาล จ านวน 120 คนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค านวณจาก
สูตรการก าหนดขนาดตัวอย่างของ ทาโรยามาเน่ (Yamane,1973: 580-581) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ดังนี้ 

           สูตร                n      =   
 

      
 
เมื่อ  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเท่ากับ .05 
           N = ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ม ี171 คน (ขนาดของกลุ่มประชากร) 
           N =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

  แทนค่า                  n         =     
   

           
 

                             =     119.79 
 

จากการค านวณขนาดตัวอย่าง ต้องใช้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 119.79 คน จึงถือว่ามีขนาดมาก
เพียงพอที่จะใช้แทนประชากรได้ ดังนั้นเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาจึงเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 120 คน 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม(Questionnaire Research) ประกอบด้วย 

3 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที ่1 ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ข้อได้แก่ เพศ ความสัมพันธ์
กับเด็ก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน จ านวนบุตร จ านวนเด็กและ
เพศที่ส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง อายุของเด็กที่ส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมที่
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเพชรสมุทร 
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ส่วนที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเพชรสมุทร ต.แม่กลอง           
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ จ านวน 5 ข้อ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม  จ านวน 5 ข้อ 

- รูปแบบการดูเลี้ยงแบบตามใจ  จ านวน 5 ข้อ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้ง จ านวน  5 ข้อ 

โดยสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ข้อค าถามมี  5 ระดับคือ การ
ปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย และการปฏิบัติน้อยที่สุด
ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก จ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วยข้อค าถามที่เป็นทางบวก 
(Positive Statement) และข้อค าถามที่เป็นทางลบ (Negative Statement) ข้อค าถามมี 5 ระดับ
คือ การปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย และการปฏิบัติน้อย
ที่สุด ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
 
 

4. วิธีด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็กที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์         
วัดเพชรสมุทร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามโดยยึดตามแนวคิดและทฤษฏีของ
Diana Baumrind 

2. น าแบบสอบถามที่จัดท าขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงตามที่
อาจารย์เสนอแนะ 

3. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในช่วงอายุใกล้เคียงที่ผู้ศึกษา
ก าหนด ทั้งหมด 20 คน 

4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ไขจนได้ฉบับที่สมบูรณ์ 
5. ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครองของเด็ก 

พร้อมแนะน าและอธิบายให้กับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการตอบข้อค าถามแต่ละส่วนจนเข้าใจในกรณี
ที่ผู้ปกครองไม่สามารถท าแบบสอบถามได้ด้วยตนเองสามารถให้ผู้ศึกษาเป็นคนสัมภาษณ์เองได้ และ
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ด าเนินการเก็บแบบสอบถามระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 6 พฤศจิกายน 2558 รวม 5 วัน โดยแจก
แบบสอบถามไปทั้งหมด 150 ชุด 

6. ผู้ศึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถามว่า กลุ่มตัวอย่าง ตอบข้อค าถาม
ครบถ้วนทุกข้อ โดยได้ฉบับสมบูรณ์ที่สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งหมด 122 ชุด ซึ่งเพียงพอ
ส าหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล เนื่องจากก าหนดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120 คน ผู้ศึกษาจึงท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อน ากลับมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลส าเร็จรูปต่อไป 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้รับแบบสอบถามคืน น ามาจัดระเบียบข้อมูล โดยลงรหัสใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For windows (The Statistical Package for the Social Sciences) 
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายส าหรับวิธีการทางสถิติที่ท่ีใช้ ได้แก่ 
ส่วนที่ 1วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจง
ความถี ่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้จ าแนกลักษณะของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ท าการศกึษา 
ส่วนที ่2 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเกณฑ์วัดเพชรสมุทร ต.แม่กลอง 
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดั้งนี้ 

-  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  จ านวน  5  ข้อ 

-  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม  จ านวน  5  ข้อ 

-  รูปแบบการดูเลี้ยงแบบตามใจ  จ านวน  5  ข้อ 

-  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้ง จ านวน  5  ข้อ 

สอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ข้อค าถามมี 5 ระดับคือ การปฏิบัติ
มากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย และการปฏิบัติน้อยที่สุด ก าหนดให้
ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 
เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถามดังนี้ 
 
  ข้อความท่ีเป็นทางบวก (Positive Statement) 

  พฤติกรรมการปฏิบัติมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติมาก  ให้ 4 คะแนน 
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  พฤติกรรมการปฏิบัติปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน  

  ข้อความท่ีเป็นทางลบ (Negative Statement) 
  พฤติกรรมการปฏิบัติมากที่สุด ให้ 1 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติมาก  ให้ 2 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อย  ให้ 4 คะแนน 

   พฤติกรรมการปฏิบัติน้อยที่สุด ให้ 5 คะแนน 
 

วิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ใช้วิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูและแปลผลใช้เกณฑ์ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย    4.50- 5.00 หมายถึง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ปฏิบัติมากที่สุด           
 คะแนนค่าเฉลี่ย     3.50 - 4.49   หมายถึง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ปฏิบัติมาก 
 คะแนนค่าเฉลี่ย     2.50 - 3.49   หมายถึง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ปฏิบัติปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ย     1.50 - 2.49  หมายถึง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ปฏิบัติน้อย 
 คะแนนค่าเฉลี่ย     1.00 - 1.49    หมายถึง รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กที่ปฏิบัติน้อยท่ีสุด 

 
ส าหรับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้ศึกษาก าหนดค่านัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05 
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก ประกอบด้วยข้อค าถามที่เป็นทางบวก 

(Positive Statement) และข้อค าถามที่เป็นทางลบ (Negative Statement) ข้อค าถามมี 5 ระดับ
คือการปฏิบัติมากที่สุด การปฏิบัติมาก การปฏิบัติปานกลาง การปฏิบัติน้อย และการปฏิบัติน้อยที่สุด
ก าหนดให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว  
 
เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละข้อค าถามดังนี้ 
 
 ข้อความท่ีเป็นทางบวก (Positive Statement) 

 พฤติกรรมการปฏิบัติมากที่สุด ให้ 5 คะแนน 
 พฤติกรรมการปฏิบัติมาก  ให้ 4 คะแนน 

  พฤติกรรมการปฏิบัติปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
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  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อย  ให้ 2 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 

ข้อความท่ีเป็นทางลบ (Negative Statement) 
 พฤติกรรมการปฏิบัติมากที่สุด ให้ 1 คะแนน 
 พฤติกรรมการปฏิบัติมาก  ให้ 2 คะแนน 

  พฤติกรรมการปฏิบัติปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อย  ให้ 4 คะแนน 
  พฤติกรรมการปฏิบัติน้อยที่สุด ให้ 5 คะแนน 

 

วิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (  ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กและแปลผลใช้เกณฑ์โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย
ดังนี้ 

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.50 -5.00  หมายถึง  เด็กเล็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักมากที่สุด                          
คะแนนค่าเฉลี่ย  3.50 - 4.49    หมายถึง   เด็กเล็กมีพฤติกรรมการบริโภคผัก มาก 

 คะแนนค่าเฉลี่ย  2.50 - 3.49    หมายถึง   เด็กเล็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักปานกลาง 
 คะแนนค่าเฉลี่ย  1.50 - 2.49    หมายถึง   เด็กเล็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักน้อย 
 คะแนนค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.49    หมายถึง   เด็กเล็กมีพฤติกรรมการบริโภคผักน้อยที่สุด 

 
ส าหรับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้ศึกษาก าหนดค่านัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ.05 
 
สถิติที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 

1. ใช้สถิติท่ีเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือ
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

2. หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Stepwise 

3. หาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแบบ Pearson  Product  
Moment  Correlation   
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่องรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็ก

เล็ก ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 

 ส่วนที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่  

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม  

- รูปแบบการดูเลี้ยงแบบตามใจ  

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้ง  

 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

ส่วนที่ 4 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Stepwise 

 ส่วนที่ 5หาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบ Pearson  Product  Moment  Correlation  ได้แก่รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับ

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็กท่ีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด

เพชรสมุทรวรวิหาร ต าบลแม่กลอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวนทั้งหมด  120 คน ได้

วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามเพศ ความสัมพันธ์กับเด็ก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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ต่อเดือน จ านวนบุตร จ านวนเด็กและเพศที่ส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครอง อายุของเด็กท่ี

ส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดเพชรสมุทร 

ตารางท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน 
 

ร้อยละ 

ชาย 34 
 

28.3 

หญิง 86 
 

71.1 

รวม 120 100 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 

86 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 และเป็นเพศชาย จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.2  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความสัมพันธ์กับเด็ก 

มีความสัมพันธ์กับเด็ก 
 

จ านวน ร้อยละ 

เป็นพ่อแม่ 
 

90 75.0 

เป็นปู,ย่า/ตา,ยาย 
 

21 17.5 

เป็นลุง,ป้า/น้า,อา 
 

7 5.8 

อ่ืนๆ 
 

2 1.7 

รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 120 คน มีความสัมพันธ์เป็น

พ่อแม่ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 75.0 เป็นปู่,ย่า/ตา,ยาย จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 17.5  เป็น

ลุง,ป้า/น้า,อา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.3  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 

อายุ 
 

จ านวน ร้อยละ 

20 – 30 ปี 
 

48 40.0 

31 – 40 ปี 
 

41 34.2 

41 –50 ปี 
 

16 13.3 

51 – 60 ปี 
 

10 8.3 

61 ปีขึ้นไป 
 

5 4.2 

รวม 120 100 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 120 คน มีอายุ 20 – 30 ปี 

จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 40.0 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 มีอายุ                      

41 –50 ปี จ านวน16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 8.3 และ

มีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ 
 

จ านวน ร้อยละ 

โสด 
 

9 7.5 

สมรส 96 
 

80.0 

หย่าร้าง/หม้าย 15 
 

12.5 

รวม 120 100 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน มีสถานภาพสมรส 

จ านวน 96 คนคิดเป็นร้อยละ 80.0 มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ

มีสถานภาพโสด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 

ประถมศึกษา 20 16.7 
 

มัธยมศึกษาตอนต้น 17 14.2 
 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ปวช. 39 32.5 
 

ปวส.  อนุปริญญา 11 9.2 
 

ปริญญาตรี 25 20.8 
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สูงกว่าปริญญาตรี 8 6.7 

 
รวม 120 100 
 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

25 คนคิดเป็นร้อยละ 20.8  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.7  มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  มีการศึกษาระดับ ปวส. 

อนุปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และมีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
 

รับราชการ 12 10.0 
 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 38 31.7 
 

เกษตรกร 11 9.2 
 

รับจ้างทั่วไป 35 29.2 
 

อ่ืนๆ 24 20.0 
 

รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ

ส่วนตัว จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.7  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2  

มีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  มีอาชีพรับราชการ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.0 และมีอาชีพเกษตรกร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามรายได้ 

รายได้ จ านวน 
 

ร้อยละ 

ต่ ากว่า 9,000 บาท 27 
 

22.5 

9,001 –15,000 บาท 53 44.2 
 

15,001 – 25,000 บาท 17 14.2 
 

25,001 – 35,000 บาท 12 10.0 
 

35,001 บาทข้ึนไป 11 9.2 
 

รวม 120 100 
 

จากตารางที่  4.7 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน มีรายได้                        

9,001–15,000 บาท จ านวน 53  คน คิดเป็นร้อยละ  44.2  มีรายได้ต่ ากว่า 9,000 บาท จ านวน 27 คน  

คิดเป็นร้อยละ 22.5  มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  มีรายได้ 

25,001 – 35,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และ  มีรายได้ 35,001 บาทขึ้นไป จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนบุตรทั้งหมด 

จ านวนบุตรทั้งหมด 
 

จ านวน ร้อยละ 

1 คน 
 

55 45.8 

2 คน 
 

50 41.7 

3 คน 
 

9 7.5 

4 คนข้ึนไป 
 

1 0.8 

อ่ืนๆ 5 4.2 
 

รวม 120 100 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 120 คน มีบุตรทั้งหมด 1 คน 

จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8  มีบุตรทั้งหมด 2 คน จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7   มีบุตร

ทั้งหมด 3 คน จ านวน  9  คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อ่ืนๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และมีบุตร

ทั้งหมด 4 คนข้ึนไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศของเด็ก 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
 

ชาย 53 44.2 
 

หญิง 65 54.2 
 

ทั้งชายและหญิง 2 1.7 
 

รวม 120 100 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ส่งเด็กเข้ารับการเตรียมความพร้อมที่

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จ านวน 120 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.2 เป็นเพศชาย จ านวน 53 คน และเป็นทั้งเพศหญิงและชาย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7

ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของผู้ปกครองเด็กกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุเด็ก 

เด็กอายุ จ านวน ร้อยละ 
 

2 ขวบ 4 3.3 
 

3 ขวบ 101 84.2 
 

4 ขวบ 13 10.8 
 

5 ขวบ 2 1.7 
 

รวม 120 100 
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ส่งเด็กเข้ารับการเตรียมความพร้อมที่

ศูนย์อบรมเด็กเกณฑ์วัดเพชรสมุทร วรวิหาร จ านวน 120 คน มีอายุ 3 ขวบ จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อย

ละ 84.2  มีอายุ 4 ขวบ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8   มีอายุ 2 ขวบ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย

ละ 3.3 และมีอายุ 5 ขวบ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองตามแนวคิดของ Diana Baumrind 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ย (  ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผลของรูปแบบการเลี้ยงดู

ซึ่งจ าแนกเป็น 4 รูปแบบ 

รูปแบบการเลี้ยงดู (  ̅ ) (SD) ระดับ 

1. รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 4.40 0.46 มาก 
 

2.รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม 3.33 0.58 ปานกลาง 
 

3.รูปแบบการดูเลี้ยงแบบตามใจ 2.56 0.69 ปานกลาง 
 

4.รูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้ง 1.86 0.74 น้อย 
 

รวม 3.04 0.38 ปานกลาง 
 

จากตารางที4่.11 แสดงรูปแบบการเลี้ยงดู 4 รูปแบบ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองที่ศูนย์อบรมเด็ก

ก่อนเกณฑ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ านวน 120 คน พบว่าผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.04 หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 

4.40 รองลงมาคือรูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.86 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผล ของรูปแบบการเลี้ยงดู

ด้านรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ (  ̅ )            (SD) ระดับ 

1.ท่านแสดงความรักกับเด็ก โดยการ โอบกอด 4.68 0.58 มาก 
 

2.ท่านฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ( เช่น กิน นอน ขับถ่าย) 
ในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ 
 

4.26 0.67 มาก 
 

3.ท่านพูดคุยปลอบโยนให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเมื่อเด็กรู้สึก
หวาดกลัว 
 

4.47 0.69 มาก 

4.ท่านระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิด
กับเด็ก (  เช่น ของมีคม หรือของเล่นที่ช ารุดแตกหัก  ) 
 

4.59 0.56 มากที่สุด 

5.ท่านฝึกให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมี
คุณค่า เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น 
 

4.02 0.92 มาก 

รวม 4.40 0.046 มาก 
 

จากตารางที ่4.12 แสดงรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่าข้อ1. ท่านแสดงความรักกับเด็ก โดยการ โอบกอด หอมแก้มมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.68 

รองลงมาคือ ข้อ4.ท่านระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก (เช่น ของมีคม หรือของ

เล่นที่ช ารุดแตกหัก)มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59  ข้อ3. ท่านพูดคุยปลอบโยนให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเมื่อเด็กรู้สึก

หวาดกลัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ข้อ2. ท่านฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง(เช่น กิน นอน ขับถ่าย)             

ในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  และข้อ5.ท่านฝึกให้เด็กรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์และมีคุณค่า เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.02 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผล ของรูปแบบการเลี้ยงดู

ด้านรูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม (  ̅ ) (SD) ระดับ 

1.ท่านฝึกให้ลูกอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 
 

3.65 0.76 มาก 

2.ท่านเข้มงวดในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ส าหรับเด็ก เช่น ผัก ผลไม้ 
 

3.58 0.91 มาก 

3.ท่านไม่ปล่อยให้เด็กได้เล่นแบบอิสระหรือเป็นตัวของ
ตัวเอง 
 

2.76 1.20 ปานกลาง 

4. ท่านจะดุหรือลงโทษเด็กทันทีเมื่อเด็กท าผิด 3.46 0.99 ปานกลาง 
 

5. ท่านใช้การยื่นค าขาดและจะลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตาม
สัญญา 
 

3.20 0.92 ปานกลาง 

รวม 3.33 0.58 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.13 แสดงรูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 1.ท่านฝึกให้ลูกอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 รองลงมาคือข้อ 2. ท่านเข้มงวดในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส าหรับเด็ก 

เช่น ผัก ผลไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.58 ข้อ4.ท่านจะดุหรือลงโทษเด็กทันทีเมื่อเด็กท าผิดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.46 ข้อ5.ท่านใช้การยื่นค าขาดและจะลงโทษเมื่อเด็กไม่ท าตามสัญญามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 และข้อ3.

ท่านไม่ปล่อยให้เด็กได้เล่นแบบอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 2.76 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผล ของรูปแบบการเลี้ยงดู

ด้านรูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ (  ̅ ) (SD) ระดับ 

1. ท่านปล่อยให้เด็กท าในสิ่งที่เด็กต้องการโดยไม่ก าหนด
ขอบเขต 
 

2.78 1.05 ปานกลาง 

2. ท่านให้เด็กเล่นอย่างอิสระโดยไม่ต้องมีผู้ดูแล 2.10 1.03 น้อย 
 

3. ท่านให้เด็กรับประทานอาหารทุกอย่างได้ตามใจชอบ 3.04 1.16 ปานกลาง 
 

4. หากเด็กมีปัญหากับเพ่ือน ท่านจะฟังเหตุผลเด็กของ
ท่านในการตัดสินใจ 
 

3.09 1.13 ปานกลาง 

5. ท่านจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเด็กท าผิดหรือแสดง
กิริยาก้าวร้าว 
 

1.80 1.14 น้อย 

รวม 2.56 0.69 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.14  แสดงรูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ4. หากเด็กมีปัญหากับเพ่ือน ท่านจะฟังเหตุผลเด็กของท่านในการตัดสินใจมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 รองลงมาคือข้อ3. ท่านให้เด็กรับประทานอาหารทุกอย่างได้ตามใจชอบมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ3.04ข้อ1.ท่านปล่อยให้เด็กท าในสิ่งที่เด็กต้องการโดยไม่ก าหนดขอบเขตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78  ข้อ

2.ท่านให้เด็กเล่นอย่างอิสระโดยไม่ต้องมีผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.10  และข้อ5.ท่านจะไม่ว่ากล่าว

ตักเตอืนเมื่อเด็กท าผิดหรือแสดงกิริยาก้าวร้าวมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.80 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.15  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผล ของรูปแบบการเลี้ยงดู

ด้านรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (  ̅ ) (SD) ระดับ 

1. ท่านไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเด็ก 1.94 1.05 น้อย 
 

2. ท่านไม่ค่อยได้พูดคุยหรือเล่นกับเด็ก 1.60 0.97 น้อย 
 

3. ท่านไม่ค่อยได้ดูแลในเรื่องการรับประทานอาหารของเด็ก 1.82 0.99 น้อย 
 

4. ท่านเพิกเฉยเวลาที่เด็กร้องไห้ 1.65 0.86 น้อย 
 

5. ท่านจะหงุดหงิด เมื่อเด็กไม่ปฏิบัติตาม 2.30 0.89 น้อย 
 

รวม 1.86 0.74 น้อย 
 

จากตารางที ่4.15 แสดงรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งโดยรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า ข้อ5.ท่านจะหงุดหงิด เมื่อเด็กไม่ปฏิบัติตามความต้องการของท่านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30

รองลงมาคือข้อ1.ท่านไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเด็กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ1.94 ข้อ3.ท่านไม่ค่อยได้ดูแลในเรื่องการ

รับประทานอาหารของเด็ก มีค่าเฉลี่ย1.82 ข้อ4.ท่านเพิกเฉยเวลาที่เด็กร้องไห้มีค่าเฉลี่ย 1.65และข้อ2. 

ท่านไม่ค่อยได้พูดคุยหรือเล่นกับเด็กมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 1.60ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3  พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉลี่ย (  ̅ )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการแปรผล ของพฤติกรรมการ

บริโภคผักของเด็กเล็ก 

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก (  ̅ ) (SD) ระดับ 

1. เด็กรบัประทานผัก เพราะได้รับการสอนและฝึกว่าผักมี
ประโยชน์ 
 

3.65 1.15 มาก 

2. เด็กรับประทานผักเนื่องจากท่านน ามาดัดแปรงให้ดูน่า
รับประทานยิ่งขึ้น 
 

3.23 1.13 ปานกลาง 

3. เด็กรับประทานผักมากข้ึน เมื่อเด็กได้รับค าชมเชยจากท่าน 
 

3.53 1.09 มาก 

4. เด็กรับประทานผักเนื่องจากท่านรับประทานให้ดูเป็นตัวอย่าง 
 

3.58 1.10 มาก 

5. เด็กจะรับประทานผักในเมนูที่ได้มีส่วนร่วมในการเลือก 3.35 1.05 ปานกลาง 
 

6. เด็กเลือกรับประทานเฉพาะผักที่เคย รับประทาน 3.58 1.07 มาก 
 

7. เด็กจะไม่รับประทานผักที่มีรสขม เช่น มะระ 3.95 1.41 มาก 
 

8. เด็กจะไม่รับประทานผักที่มีกลิ่น เช่น ต้นหอม ผักชี 3.70 1.31 มาก 
 

9. เมื่อเด็กเห็นผักในอาหารจะเขี่ยออกทันที 3.48 1.32 ปานกลาง 
 

10. เด็กจะรับประทานผักก็ต่อเมื่อถูกบังคับ 2.74 1.34 ปานกลาง 
 

11. เด็กจะแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจทันที เมื่อเห็นผักในอาหาร
และไม่ยอมรับประทานอาหารเลย 

2.94 1.36 ปานกลาง 
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12. เด็กรับประทานผักเพราะถูกหลอกว่าไม่ใช่ผัก 2.46 1.35 น้อย 

 
รวม 3.35 0.56 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.16 แสดงพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ7.เด็กจะไม่รับประทานผักที่มีรสขม เช่น มะระอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.95 และข้อ12. เด็กรับประทานผักเพราะถูกหลอกว่าไม่ใช่ผักอยู่ในระดับน้อยสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

2.46 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ Stepwise 

ตารางท่ี 4.17  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างรูปแบบการ

เลี้ยงดเูด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of Squares df. MeanSquare F 
 

Sig 
 

Regression 4.420 1 4.420 15.756 .000 
 

Residual 33.102 118 .281  
 

 

รวม 37.522 119  
 

  

R .343   
 

  

R2 .118   
 

  

SEest .52965     
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จากตารางที่ 4.17 พบว่ามีตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการ
บริโภคผักของเด็กเล็กได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ร้อยละ11.8 (R2 = .118) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเท่ากับ  0.343ค่าความคลาดเคลื่อนที่

เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.52965 และมีค่า Sig (.000) <α (0.05) แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว คือ
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กมีความสัมพันธ์กันเป็น
เส้นตรงที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 
ส่วนที่ 5 หาค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation ได้แก่ รูปแบบการเลี้ยงดูเด็ก กับ

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก  

ตารางท่ี 4.18 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Correlation 

ระหว่างตัวแปรรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กกับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม r p 
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
 
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม 
 
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ 
 
รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
 
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
 
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 
 
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

.184* 
 

.182* 
 

-.298** 
 

-.179* 

.044 
 

.047 
 

.001 
 

.050 
**มีนัยส าคัญทางสถิติ .01, *มีนัยส าคัญทางสถิติ .05 

จากตารางที่ 18 พบว่า  

1. รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กที่ 

.184  มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูแบบ

เอาใจใส่มากพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กมากตามไปด้วย 
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2. รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กที่ .182

มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูแบควบคุม

มากพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กมากตามไปด้วย 

3. รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบตามใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กที่ -.298 

มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูแบบ

ตามใจมากพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กจะลดลง 

4. รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบทอดทิ้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กที่                    

- .179  มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดู

แบบทอดทิ้งมากพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กจะลดลง 

 



69 
 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก
ของเด็กเล็ก” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผักของ เด็กเล็ก ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

 รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ประกอบด้วย 4 รูแบบ คือ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอา

ใจใส่  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบ

ทอดทิ้ง  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็น

ผู้ปกครองของเด็กเล็ก ที่อยู่ในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ต . แม่กลอง อ. เมือง 

จ. สมุทรสงคราม จ านวน 171 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ค านวณจากสูตรการ

ก าหนดตัวอย่างของ ท่าโร่ ยามาเน่ ( Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  และค่าความ

คลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองของเด็กเล็ก จ านวน 120 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้ศึกษาวิจัยสร้างขึ้น  จ านวน 1 ชุด แบ่งเป็น                    

3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปกครองเด็กเล็ก  ส่วนที่ 2 

แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ รูปแบบการเลี้ยง

ดูแบบเอาใจใส่  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ  รูปแบบการเลี้ยงดู

แบบทอดทิ้ง  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก  รวบรวมข้อมูล

โดย การแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และท า

การวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย  สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ปกครองของเด็กที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 120 คน             

ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.1 มีความสัมพันธ์กับเด็ก ส่วนใหญ่ เป็น พ่อ แม่             

คิดเป็นร้อยละ 75.0 อยู่ในวัยท างาน คือ อายุระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.0                    

ส่วนใหญ่ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.  คิดเป็นร้อยละ 32.5  สถานภาพสมรส          

ส่วนใหญ่ สมรสคิดเป็นร้อยละ 80.0  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็น

ร้อยละ 31.7  และมีรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 9,001-15,000 บาท  คิดเป็นร้อย

ละ 44.2 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง  พบว่า ผลโดยรวมของรูปแบบการ

เลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง ทั้ง 4 รูปแบบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.04) หาก

พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ อยู่ในระดับ มาก ( ̅ = 4.40 ) 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม อยู่ในระดับ ปานกลาง  (  ̅ = 3.33) รูปแบบการ

อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง (  ̅ =2.56 ) รูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง 

อยู่ในระดับ (  ̅ =1.86 ) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผักของ

เด็กเล็ก ส่วนใหญ่ อยู่ระดับ ปานกลาง (  ̅ =3.35 ) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรม

การบริโภคผักของเด็กเล็ก ซึ่งผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการบริโภคผักของ

เด็กเล็ก พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครอง กับ พฤติกรรมการ

บริโภคผักของเด็กเล็ก  เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในแต่ละด้านของรูปแบบการ

เลี้ยงดูของผู้ปกครอง  ตัวแปรที่มีระดับความสัมพันธ์สูงที่สุด  คือ  รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ มี

ความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก (R = .184) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์

รองลงมา คือ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม    มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการบริโภคผัก

ของเด็กเล็ก (R = .182) แต่รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบทอดทิ้ง มีความสัมพันธ์ทางลบ กับพฤติกรรม

การบริโภคผักของเด็กเล็ก (R= -.179) รองลงมา คือ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจ มีความสัมพันธ์

ทางลบ กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก (R= -.298) ตามล าดับ 
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ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก : ผู้วิจัยอภิปรายในประเด็นส าคัญดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 4 รูปแบบ ตาม

แนวคิดของ Diana Baumrind ของผู้ปกครองเด็กเล็ก ที่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดเพชรสมุทร

วรวิหาร ต.แม่กลอง  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.04 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า รูปแบบการเลี้ยง

ดูแบบเอาใจใส่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.40 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรรัตน์  จันทศ 

(2542) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการให้ความร่วมมือกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่

แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับ

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มีพฤติกรรมการให้ความร่วมมือสูงกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอ่ืน 

การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็นการเลี้ยงดูที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะของเด็ก

ให้ความรักความอบอุ่นและใส่ใจต่อเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นตัวของตัวเอง รับฟังเหตุผลจากเด็กและ

สนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจเรื่องต่างๆของครอบครัว 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กพบว่าพฤติกรรมการปฏิบัติการบริโภค

ผักของเด็กเล็กโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ7. เด็กจะไม่

รับประทานผักที่มีรสขม เช่น มะระ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 กล่าวคือธรรมชาติของ

เด็กไม่ชอบรับประทานผักหรืออาหารที่มีรสขม จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กไม่ยอมรับประทานผัก 

อย่างไรก็ตามครอบครัวมีอิทธิพลต่อการปลูกฝังนิสัยการบริโภคผักให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก เพ่ือให้เด็ก

คุ้นเคย โดยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีพฤติกรรมการบริโภคผักที่ดีเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับเด็กซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ อารี วัลยะเสวี (2525:บทคัดย่อ) กล่าวว่าแบบแผนการบริโภคอาหารของ

บุคคลเป็นผลมาจากการเรียนรู้สะสมประสบการณ์บริโภคอาหารในวัยเด็กมาจากครอบครัวจนท าให้

เกิดบริโภคนิสัยที่ติดตัวมาจนโต 
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3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการ
บริโภคผักของเด็กเล็ก ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคผักของเด็ก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งจ าแนกความสัมพันธ์โดยละเอียด คือ รูปแบบ
การเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม มีความสัมพันธ์ทางบวก กับพฤติกรรมการ
บริโภคผักของเด็กเล็ก ดังนั้นหากมีการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็นอย่างดี พฤติกรรมการบริโภคผักของ
เด็กเล็กก็จะดีข้ึนตามไปด้วย เช่น ผู้ปกครองให้ความรักความอบอุ่น ใส่ใจ ยอมรับการตัดสินใจของเด็ก
โดยสอนและฝึกให้เด็กรู้จักประโยชน์ของผักพูดคุยกับเด็ก ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเลือกเมนูผักที่เด็ก
ต้องการรับประทาน และผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับประทานผัก เด็กจะรับประทานผัก
เพ่ิมขึ้น (พัฒนา  ชัชพงศ์. 2540: 15) การให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ การให้เด็กมีประสบการณ์ที่
กว้างขวาง  การกระตุ้นและตอบสนองความสนใจของเด็กให้เด็กได้ลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองจะ
ช่วยพัฒนาสติปัญญา จึงจะท าให้เด็กเกิดความชอบการบริโภคผักเป็นอย่างดี นอกจากนี้หากเด็กได้รับ
การส่งเสริมการบริโภคผักอย่างสม่ าเสมอจะท าให้เด็กรู้จักคุณค่าของผัก และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Baumrind (1971, 1980) ที่อธิบายไว้ว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่เป็นการอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามวุฒิภาวะของเด็ก เนื่องจากการอบรมเลี้ยง
ดูแบบเอาใจใส่บิดามารดาจะอนุญาตให้เด็กมีอิสระตามวุฒิภาวะของเด็ก  แต่ในขณะเดียวกันบิดา
มารดาจะก าหนดขอบเขตพฤติกรรมของเด็กและก าหนดให้เด็กเชื่อฟังและปฏิบัติตามแนวทางที่บิดา
มารดาก าหนดไว้ บิดามารดาจะแสดงความรักความเอาใจใส่และให้ความอบอุ่นต่อเด็ก สนใจพร้อมที่
จะรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจในเรื่องต่างๆของครอบครัว ให้
ความเสมอภาค มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับในสิทธิซึ่งกันและกัน ให้การชี้แนะอย่างมีเหตุผล 
ส าหรับการเลี้ยงดูแบบควบคุมผู้ปกครองเข้มงวดกับเด็กมากเกินไป เด็กอาจรับประทานผักเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากถูกบังคับ ไม่ได้เกิดจากความรู้สึกที่อยากรับประทานจริงๆ การควบคุมหรือบังคับมากเกินไป
เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กอาจจะเกิดการต่อต้านและไม่รับประทานผักเลย ส่วนรูปแบบการเลี้ยงดูอีก 2 
รูปแบบ คือ รูปแบบการเลี้ยงดูแบบตามใจและรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งมีความสัมพันธ์ทางลบ
กับพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก แสดงว่าหากมีการเลี้ยงดูแบบตามใจและเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง
จะท าให้พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กลดลง รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ ผู้ปกครองจะ
ปล่อยให้เด็กท าในสิ่งที่เด็กต้องการโดยไม่ขัดใจหรือแสดงเหตุผลว่าผิดหรือถูก เช่นเด็กไม่รับประทาน
ผักก็ไม่บอกถึงผลเสียที่จะตามมา ส่งผลให้เด็กไม่มีศักยภาพตามวุฒิภาวะ มีความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่ ามีลักษณะพ่ึงพาผู้อ่ืนสูงและมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ (Baumrind, 1980) และ
ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือรูปแบบการเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง เพราะส่งผลให้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบนี้มี
ลักษณะที่ก้าวร้าวต่อต้านสังคม (Antisocial)น าไปสู่การติดยาเสพติดหรือการกระท าผิดทาง
อาชญากรรมต่างๆ (กตัญชลีณรงค์ราช, 2543;Maccoby and Martin, 1983) เนื่องจากพ่อ แม่ 
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ผู้ปกครองไม่มีเวลาค่อยดูแลอบรมสั่งสอนเด็ก เช่นเดียวกับแนวคิดของ อีริคสัน (Ericson อ้างถึงใน 
ศรีเรือน แก้วกังวาน 2544 : 46 - 47) กล่าวว่าการพัฒนาการของคนต้องค านึงถึงปัจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้านจิตใจเป็นส าคัญสัมพันธภาพที่บุคคลมีกับกลุ่มบุคคล เช่น พ่อแม่ เพ่ือน 
สามีภรรยา และข้อขัดแย้งทางสังคมจิตใจ (Psychosocial) เป็นจุดกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมและ
พัฒนาบุคลิกภาพในรูปแบบต่างๆ ตามล าดับตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ   

ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก
ของเด็กเล็ก สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็นรูปแบบการอบรม
เลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพสามารถหล่อหลอมให้เด็กเล็ก และเยาวชนเจริญเติบโตเป็นประชากรที่มี
คุณภาพ ดังนั้นทุกภาคส่วนในสังคมควรเร่งเผยแพร่และกระตุ้นให้บิดา มารดา ผู้ปกครองตลอดจน
บุคคลที่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อเด็กตระหนักถึงความส าคัญและน าเอารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่ไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานของตน โดยมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็ก
ตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กเล็กมีนิสัยรักการบริโภคผักและมีสุขภาพแข็งแรงอันจะเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศไทยให้เจริญอย่างยั่งยืนสืบไป 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะที่ได้จากผล

การศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 

1.พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง สามารถน าเอารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กแบบเอาใจใส่ ไปใช้เพื่อส่งเสริมการ

บริโภคผักของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้มีสุขภาพแข็งแรง และมีการพัฒนาการที่สมวัย 

2.พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง หากจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก

เล็กบริโภคผักได้ดีขึ้น ผู้ปกครองควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการรับประทานผัก ปลูกฝังพฤติกรรมการ

บริโภคผักของเด็ก ตั้งแต่ยังเล็ก กล่าวค าชมเชย เพื่อให้เด็กมีก าลังใจ 

 3.หากประยุกต์ใช้รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่และรูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม จะยิ่งช่วย

ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรจะศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กเล็กของผู้ปกครองในแบบต่างๆ เพ่ิมเติมที่อาจจะส่งผลต่อ

พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก ให้มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 2. ควรจะศึกษาความต้องการ การบริโภคผักของเด็กเล็ก เช่น ประเภทของผัก รูปแบบการปรุง

อาหาร การตกแต่งให้ดูน่ารับประทาน เพ่ือผู้ปกครอง จะได้จัดตามความต้องการของเด็กเล็กได้อย่าง

เหมาะสม อันจะช่วยเพิ่มให้เด็กสามารถบริโภคผักได้มากข้ึน  
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย
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แบบสอบถาม 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก

ของเด็กเล็ก 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง   จ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครองแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดั้งนี้ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ จ านวน 5  ข้อ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบควบคุม  จ านวน 5  ข้อ 

- รูปแบบการดูเลี้ยงแบบตามใจ  จ านวน 5  ข้อ 

- รูปแบบการเลี้ยงดูแบบแบบทอดทิ้ง จ านวน 5  ข้อ 

   

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็ก  จ านวน 12 ข้อ 

2. แบบสอบถามชุดนี้ใช้ส าหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น 

3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ส่วน รวมทั้งหมด 6 หน้า 

4. ผู้ศึกษาขอความร่วมมือจากผู้ปกครองขอให้ผู้ปกครองตอบค าถามทุกข้อตามความเป็น

จริงเพราะข้อมูลแต่ละข้อมีความส าคัญในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถามนี้จะถือเป็นความลับ 

*** หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถท าแบบสอบถามได้ด้วยตัวเอง สามารถให้ผู้ศึกษาวิจัย

เป็นคนสัมภาษณ์เองได้ 

 

 

     ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ 

คณะผู้วิจยั    
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แบบสอบถาม 

การศึกษาเรื่องรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผัก

ของเด็กเล็ก 

ค าชี้แจงโปรดท าเครื่องหมาย ลงใน □ ให้ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 

1.เพศ               � ชาย                 � หญิง 

2. ท่านมีความสัมพันธ์กับเด็กอย่างไร 

  �1. เป็นพ่อ / แม่  �2. เป็นปู่,ย่า/ตา,ยาย      

  �3. เป็นลุง ป้า/ น้า อา   �4. อ่ืนๆ(ระบุ)................................ 

3.อายุ     �1. ต่ ากว่า 20 ปี     �2. 20 -30 ปี �3. 31 – 40 ปี 

      �4. 41- 50 ปี  �5.  51 – 60 ปี �6.  61 ปีขึ้นไป 

4.สถานภาพสมรส �1. โสด  �2. สมรส  �3.หย่าร้าง/หม้าย 
 
5. ระดับการศึกษาในชั้นสูงสุด 
 �1. ไม่ได้เรียน �2. ประถมศึกษา  �3.   มัธยมศึกษาตอนต้น 
 �4. มัธยมศึกษาตอนปลายปวช   .�5. ปวส.  อนุปริญญา  �6.ปริญญาตรี 

�7. สูงกว่าปริญญาตรีระบุ................................ 
 
6.อาชีพ �1. รับราชการ     �2. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  �3. เกษตรกร  
     �4.   รับจ้างทั่วไป   �5. อ่ืนๆ................................... 
7.  รายได้ต่อเดือน  
 �1.  ต่ ากว่า 9,000 บาท       �2.  9,001-15,000 บาท 
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�3. 15,001 - 25,000 บาท   �4.  25,001 – 35,000 บาท                                          
�5.  35,001 บาทข้ึนไป 

 
8. ท่านมีบุตรทั้งหมดกี่คน 
 �1.  1 คน �2. 2 คน  �3. 3คน     

 �4. 4คนข้ึนไป    �5. อ่ืนๆ(ระบุ)....................................................... 

9. เด็กที่ท่านส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนที่ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กก่อนวัย

เรียนวัดเพชรสมุทรกี่คน ..................................และเป็นเพศใด 

 �1.  ชาย      �2.  หญิง  �3.  ทั้งชายและหญิง 

10. เด็กที่ท่านส่งเข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนที่ศูนย์อบรมพัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียนวัดเพชรสมุทรมีอายุเท่าใด( ถ้ามากกว่า1 คนขึ้นไปสามารถตอบได้มากกว่า 1 

ข้อ ) 

 �1.  1ขวบ �2. 2ขวบ  �3. 3ขวบ 

 �4.  4ขวบ �5. 5ขวบ 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง 

ค าชี้แจงให้ผู้ปกครองใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุด 

 โดยระดับการปฏิบัติมี 5 ระดับ ดังนี้  

 มากที่สุด หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 มาก  หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยๆ 

 ปานกลาง หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 

 น้อย  หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 

 น้อยที่สุด หมายถึง  ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ หรือไม่เคยปฏิบัติเลย 
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รูปแบบการเลี้ยงดู 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1.ท่านแสดงความรักกับเด็ก โดยการ โอบกอด 
หอมแก้ม 

     

2. ท่านฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเอง ( เช่น กิน 
นอน ขับถ่าย) ในชีวิตประจ าวันอย่างง่ายๆ 

     

3. ท่านพูดคุยปลอบโยนให้เด็กรู้สึกอบอุ่นเมื่อ
เด็กรู้สึกหวาดกลัว 

     

4.ท่านระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตรายและ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับเด็ก (  เช่น ของมีคม 
หรือของเล่นที่ช ารุดแตกหัก  ) 

     

5.ท่านฝึกให้เด็กรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และมีคุณค่า เช่น ผัก ผลไม้ เป็นต้น 

     

6.ท่านฝึกให้ลูกอยู่ในกฎระเบียบที่ตั้งไว้และ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

     

7.ท่านเข้มงวดในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ส าหรับเด็ก เช่น ผัก ผลไม ้

     

8.ท่านไม่ปล่อยให้เด็กได้เล่นแบบอิสระหรือเป็น
ตัวของตัวเอง 

     

9.ท่านจะดุหรือลงโทษเด็กทันทีเมื่อเด็กท าผิด      
10.ท่านใช้การยื่นค าขาดและจะลงโทษเมื่อเด็ก
ไม่ท าตามสัญญา 

     

11.ท่านปล่อยให้เด็กท าในสิ่งที่เด็กต้องการโดย
ไม่ก าหนดขอบเขต 

     

12.ท่านให้เด็กเล่นอย่างอิสระโดยไม่ต้องมี
ผู้ดูแล 

     

13.ท่านให้เด็กรับประทานอาหารทุกอย่างได้
ตามใจชอบ 

     

14.หากเด็กมีปัญหากับเพ่ือน ท่านจะฟังเหตุผล
เด็กของท่านในการตัดสินใจ 
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รูปแบบการเลี้ยงดู 

ระดับการปฏิบัติ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15.ท่านจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเด็กท าผิด
หรือแสดงกิริยาก้าวร้าว 

     

16.ท่านไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเด็ก 
 

     

17.ท่านไม่ค่อยได้พูดคุยหรือเล่นกับเด็ก 
 

     

18. ท่านไม่ค่อยได้ดูแลในเรื่องการ
รับประทานอาหารของเด็ก 

     

19.ท่านเพิกเฉยเวลาที่เด็กร้องไห้ 
 

     

20.ท่านจะหงุดหงิด เมื่อเด็กไม่ปฏิบัติตาม
ความต้องการของท่าน 

     

 

ส่วนที่3 พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็ก 

ค าชี้แจงให้ผู้ปกครองใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านมากท่ีสุด 

  โดยระดับการปฏิบัติมี 5 ระดับ ดังนี้  

 มากที่สุด หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 มาก  หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบ่อยๆ 

 ปานกลาง หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 

 น้อย  หมายถึง  พฤติกรรมที่ปฏิบัตินานๆ ครั้ง 

 น้อยที่สุด หมายถึง  ไม่ค่อยได้ปฏิบัติ หรือไม่เคยปฏิบัติเลย 
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พฤติกรรมการบริโภคผักของเด็กเล็ก 

ระดับการปฏิบัติ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 

1.เด็กรับประทานผัก เพราะได้รับการสอนและฝึก
ว่าผักมีประโยชน์ 

     

2.เด็กรับประทานผักเนื่องจากท่านน ามาดัดแปรง
ให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้น 

     

3.เด็กรับประทานผักมากข้ึน เมื่อเด็กได้รับค า
ชมเชยจากท่าน 

     

4. เด็กรับประทานผักเนื่องจากท่านรับประทานให้
ดูเป็นตัวอย่าง 

     

5.เด็กจะรับประทานผักในเมนูที่ได้มีส่วนร่วมใน
การเลือก 

     

6.เด็กเลือกรับประทานเฉพาะผักที่เคย 
รับประทาน 

     

7.เด็กจะไม่รับประทานผักที่มีรสขม เช่น มะระ 
 

     

8.เด็กจะไม่รับประทานผักที่มีกลิ่น เช่น ต้นหอม 
ผักชี  

     

9.เมื่อเด็กเห็นผักในอาหารจะเขี่ยออกทันที 
 

     

10.เด็กจะรับประทานผักก็ต่อเมื่อถูกบังคับ 
 

     

11.เด็กจะแสดงสีหน้าท่าทางไม่พอใจทันที เมื่อ
เห็นผักในอาหารและไม่ยอมรับประทานอาหารเลย 

     

12.เด็กรับประทานผักเพราะถูกหลอกว่าไม่ใช่ผัก      
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 ภาคผนวก ข 

 
หนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                  ประวตัสิ่วนตัว (Resume)              
 
1. ข้อมูลส่วนตัว 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)       นางสาววีณา  จันทรสมโภชน์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Miss Veena  Chantarasompoch 
วัน/เดือน/ปีเกิด....   6  มีนาคม  พ.ศ. 2500...      อายุ...65  ปี       เพศ.......หญิง………………………. 
สถานภาพสมรส.........โสด............ น้้าหนัก......45….กก.  ......        สว่นสูง.....160  ซม. ......... 

   สัญชาติ………....ไทย.......................เชื้อชาติ...........ไทย.....................ศาสนา...........พุทธ…..................... 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน 

ต้าแหน่งที่รับสูงสุด………อาจารย์………………………………….. 
ต้าแหน่งทางวิชาการ...............ไม่มี.............วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับต้าแหน่งทางวิชาการ......-.................... 
สาขาเชี่ยวชาญที่ได้รับต้าแหน่งทางวิชาการ...............-.......................... 
ผลงานทางวิชาการที่ยื่นขอ.........................................-............................................ 

 
3. ที่อยู่ ตามส้าเนาทะเบียนบ้าน 100   ถนน บางบอน 3 ซอย 5/1  แขวง บางบอน  เขต บางบอน                   

จ.กรุงเทพฯ  10150 
   ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้……100   ถนน บางบอน 3 ซอย 5/1  แขวง บางบอน  เขต บางบอน                   

จ.กรุงเทพฯ  10150 
โทรศัพท์มือถือ……098-265-5964…………............………โทรสาร………………-………………………… 
Email-address/yahoo   supjeab@yahoo.com 

  
4. ประวัติการศึกษา  (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามล้าดับ) 

1) พ.ศ......2550   ......      วฒุิการศึกษา... ปริญญาโท............สาขาวิชา...การบริหารการพยาบาล             
คณะ…พยาบาลศาสตร์…………       สถาบัน..........  วิทยาลัยเซนต์หลุยส์..................................... 
2)  พ.ศ …..2524..................วุฒิการศึกษา....ปริญญาตรี…....... .สาขาวิชา...การพยาบาล…………..  
คณะ……พยาบาลศาสตร์……….  ……สถาบัน..........  มหาวทิยาลัยมหิดล………….................................. 
3) พ.ศ......2522…...............วฒุิการศึกษา....อนุปริญญา….... ....สาขาวิชา...การพยาบาลและอนามัย..
คณะ……พยาบาลศาสตร์……….……  สถาบัน....... มหาวิทยาลัยมหิดล…………......................... 
 



5. ประสบการณ์ท างาน  (เรียงจากปัจจุบัน-อดีตตามล้าดับ) 
1) พ.ศ...2563 – ปัจจุบัน ต้าแหน่ง..................อาจารย์…..........สถานที่...วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ………………………. 
2) พ.ศ...2561 - 2563...ต้าแหน่ง..................อาจารย์…..........สถานที่...วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข…………………………. 

          3) พ.ศ...2560 - 2561..    ต้าแหน่ง........      อาจารย์พิเศษ    สถานที่  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 
          4) พ.ศ...2559 - 2560..... ต้าแหน่ง........อาจารย์ ..........         สถานที่...วิทยาลัยนานาชาติพระนคร 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการดูแล และการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ     
          5) พ.ศ... 2558 - 2559.. . ต้าแหน่ง........อาจารย์…..........       สถานท่ี...วิทยาลยัสหเวชศาสตร ์
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ) 
          6) พ.ศ... 2557 – 2558 ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักการพยาบาล  สถานที่ โรงพยาบาลเพชรเกษม2 

7) พ.ศ... 2555 – 2557 ต้าแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท บีเฟิรสท์ เมดิก้า จ้ากัด สถานที่ บริษัท บีเฟิรสท์ 
เมดิก้า กรุงเทพฯ 
8) พ.ศ... 2551 – 2555 ต้าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง สถานที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
9) พ.ศ... 2546 – 2551 ต้าแหน่ง หัวหน้ากองตรวจการพยาบาล  สถานที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
10) พ.ศ... 2540 – 2546 ต้าแหน่ง ผู้ตรวจการพยาบาล              สถานที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
11) พ.ศ... 2537 – 2540 ต้าแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท บีเฟิรสท์ เมดิก้า จ้ากัด สถานที่ บริษัท บีเฟิรสท์ 
เมดิก้า กรุงเทพฯ 
12) พ.ศ... 2524 – 2537 ต้าแหน่ง พยาบาล    สถานที่ ตึกอานันทมหิดล 3  โรงพยาบาลศฺริราช  
                         

6. ประวัติการฝึกอบรม/วิทยากร/ศึกษาดูงาน (เรียงจากปัจจุบัน-อดีตตามล้าดับ โดยสังเขป) 
          1)  17-18 พ.ค. 2565 หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เรื่อง “การวิจัยและพัฒนา (R&D)” ออนไลน์  
2)  7 พ.ค. 2565 หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง 
“บทความวิจัย : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” ออนไลน์  
3)  6 พ.ค. 2565 หน่วยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 
“โครงการอบรมการเขียนบทความส้าหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติเพ่ือส่งเสริมการ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ้าและนักวิจัย ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1”  
ออนไลน์  
4)  21-22 ธันวาคม 2564 หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การวิจัยในขั้นเรียนและการใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์
ข้อมูล” ออนไลน์  



 
5)  19 ธันวาคม 2564 หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพ : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ” ออนไลน์ 
6)  23 พฤศจิกายน 2564 หน่วยงานที่จัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา เรื่อง “Upskill & Reskill การใช้งานเว็บไซด์ประจาตัวบุคลากรสายวิชาการ 
(Moodle)” ออนไลน์ 
7)  12-31 ตุลาคม 2564  หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การวิจัยแบบ Mixed Methods และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ด้วยโปรแกรม LISREL” ออนไลน์  
8)  8-9 ตุลาคม 2564  หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เรื่อง “การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ” ออนไลน์  
9)  6 ตุลาคม 2564  หน่วยงานที่จัด กองส่งเสริมและพัฒนาก้าลังคน ส้านักงานปลัดกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง “ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท้าและ 

วิเคราะห์ข้อมูล Skill Mapping เพ่ือผลิตและพัฒนาก้าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการ”  
ออนไลน์  
10)  20 กันยายน 2564  หน่วยงานที่จัด Food ingredients Asia เรื่อง “การทบทวนวรรณกรรม 
อย่างเป็นระบบ (Systematic Review) เบื้องต้น” ออนไลน์  
11)  14-15, 21-22 และ 28 สิงหาคม 2564 หน่วยงานที่จัด สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง “การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ทางดา้นภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา ประจ้าปี งบประมาณ พ.ศ.  
2564 ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564” ออนไลน์ 
12)  4 สิงหาคม 2564  หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” 
ออนไลน์   
13)  10-11 มิถุนายน 2564  หน่วยงานที่จัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย เรื่อง “เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” 
ออนไลน์     
14)  25-27 ต.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ค่ายเขียนผลงานทาง 
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต้าแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 3-4  สถานที่ ห้องประชุม 

           สิตารมย์ ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “พระนครแกรนด์วิว” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
           15)  20-21 ต.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยใน 
 มนุษย์ รุ่นที่ ๑” สถานที่  ห้องสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการรวม   



      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร    
 16)  7 ก.ย. 2559  หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เรื่อง  
หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นที่ 3 (สัมมนาปลายภาค)  
สถานที่ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 24  วิทยาลัยการฝึกหัดครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 17)  3 ส.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เรื่อง 
หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นที่ 3 (สัมมนากลางภาค)  
สถานที่ ห้องประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 24  วิทยาลัยการฝึกหัดครู   
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

     18)  8-11 ส.ค. 2559    หน่วยงานที่จัด  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เรื่อง The 2nd  
 Thailand Elderly Health Service Forum 2016 สถานที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทราศูนย์ 
 ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

19)  29 ส.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง NEW 
 MEDIA กับการจัดการเรียนการสอน ในยุค DIGITAL SOCIETY สถานที่ ห้องประชุมวิทยาลัย 
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
20)  27 ก.ค. 2559    หน่วยงานที่จัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง “สร้างจิตส้านึกรัก 
องค์กร” สถานที่ ห้องประชุมกิจจาทร 1 ชั้น 4  อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
21)  22 ก.ค. 2559    หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การ 
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สถานที่ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ชั้น 4 
 อาคารปิยมหาราช 
22)  16 มิ.ย. 2559  หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักสูตร “ชินนสาสมาธิ 1” 
สถานที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 2  อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
23)  30-31 พ.ค. 2559 และ 1-3 มิ.ย. 2559 หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร  เรื่อง  หลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร รุ่นที่ 3 สถานที่ ห้อง
ประชุมกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ อาคาร 24  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
24)  23-27 พ.ค. 2559 หน่วยงานที่จัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  
English for ASEAN โดยวิทยากร MR.Vince Goldie สถานที่ ศูนย์ภาษาชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนคร 
25)  16 พ.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง “อ้างอิงอย่างไรไม่ให้
กลายเป็นคัดลอกผลงาน” สถานที ่ ห้องประชุมกิจจาทร 2 ชั้น 4  อาคารปิยมหาราช มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร 

           26)  11-13 พ.ค. 2559   หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 



เรื่อง โครงการพัฒนาและฝึกอบรมคณาจารย์ และ บุคลากร ประจ้าปี 2559  สถานที่  โยโกะรีสอรท์  
อ.ไทรโยค  จ. กาญจนบุรึ 
27)  18-22 มิ.ย. 2555   หน่วยงานที่จัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การเป็นผู้เยี่ยมส้ารวจภายนอก ขั้นที่ 2 (HA 452)  สถานที่ โรงแรมนารายณ์ 
28)  21-25 พ.ค. 2555   หน่วยงานที่จัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
เรื่อง การเป็นผู้เยี่ยมส้ารวจภายนอก ขั้นที่ 1 (HA 451)  สถานที่ โรงแรมนารายณ์ 
29)  30-31 มี.ค. 2554   หน่วยงานที่จัด ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง “ระบบ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง...ท้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”  สถานที่  ห้องประชุม A ชั้น 4 โรงพยาบาล          
ไทยนครินทร์ 
30)  14-16 ก.ค. 2553   หน่วยงานที่จัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
เรื่อง ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 601)  สถานที่ โรงแรมนารายณ์ 
31)  17 พ.ย. 2551   หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับ ศูนย์บริหารคุณภาพ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง หลากหลายหน่วยงานมุ่งเป้าเดียวกันเพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย  
สถานที่ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล้า    

 
7. ผลงานทางวิชาการ (เรียงจากปัจจุบัน-อดีตตามล้าดับ) 
  7.1 งานวิจัย ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง. 
                 1) Veena Chantarasompoch, Tipvarin Benjanirat, Songchat Tosayanond and 

Chattraporn Prapasirisin. (2018). Study of Access to Health Services of the Elderly 
in Tambon Ban KhetMuang District Health Promotion Hospital, Tambon Lat Yai, 
Samut Songkhram Province. International Conference on “Multidisciplinary 
Innovation in Academic  Research” (MIRA-2018, 27-28 July 2018.) Taipei, Taiwan.  

       2)  Veena Chantarasompoch, Jirawat Sudsawart, (2018). The Satisfaction on 
Supportive Learning Materials of Students and Lecturers of Medical and Public 
Health Secretary Program. The Asian Conference on Education October 13-15, 2018 
Tokyo, Japan. Official Conference Proceedings.  

3) Jirawat Sudsawart, Kullaphat Pochanakul, Veena Chantarasompoch and 
Natcha Wattanaprapa. (2018). Database of Folk Doctor to Provide Knowledge and 
Apply for Health Self-Management in Public Health Services of the Area under 
Responsibility of Ranong Education Center, Suan Sunandha Rajabhat University. 
International Journal of Health and Medical Sciences volume 4 issue 1 pp. 1-8               
doi: https://dx.doi.org/10.20469/ijhms.40001-1.  

https://dx.doi.org/10.20469/ijhms.40001-1


4) Suwanna Hadsamad, Orawan Sinpaiboonlert, Veena Chantarasompoch, 
Apaporn Putake. (2019). Knowledge Management of Acupuncture Treatment for 
Insomnia with Traditional Chinese Medicine to Case Studies Staffs in College of 
Allied Health Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. ICDTE 2019, October 
25–27, 2019, Yamanashi.  

5) Jirawat Sudsawart, Kullaphat Pochanakul, Veena Chantarasompoch, Wanvisa 
Saisanan Na Ayudhaya, Phannee Rojanabenjakun, Chamiporn Kongmong. (2019).            
A Study of Marketing Needs Affecting the Development for Bachelor of Science 
in Health Service Business Management, College of Allied Health Sciences, Suan 
Sunandha Rajabhat University. Proceedings of the 2019 The 3rd International 
Conference on Digital Technology in Education, p 106-110.  

6) Veena Chantarasompoch, Darakorn Phuprasongkharm , Jirawat Sudsawart,  
 Suwanna Hadsamad and Wanvisa Saisanan Na Ayudhaya. (2020). Effect of Parenting 

 Styles on Vegetable Having Behavior of Small Children.  International Journal of  
 Learning and Teaching,  Volume 6, Number 3, September 2020, p 196-201. 

  7)  วิบูลย์ลักษณ์ วิสิฐนรภัทร. (2553). สภาพการจัดการความรู้ทางการพยาบาลของโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแก้ไขการสร้างเครื่องมือส้าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามค้าแหง. 

  8)  กฤษณา สุเทพากุล. (2559). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ  
โรงพยาบาลเอกชน. โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อมูลระดับผู้บริหารทางการพยาบาล หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการบริหารพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย> 

       9) วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา. (2562). ประสิทธิผลของการกระตุ้นพฤติกรรมที่มีต่อภาวะ 
 ซึมเศร้าของผู้สูงอายุ. โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแก้ไขการสร้างเครื่องมือส้าหรับนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณทิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 7.2 ต ารา/หนังสือ ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อหนังสือ./สถานที่พิมพ์:/ส้านักพิมพ์. 
      -  
7.3  งานบริการวิชาการ 
      1)  วีณา จันทรสมโภชน์, มนตบงกช กนกนันทพงศ์ (ผู้ร่วม) และคณะ . โครงการถวายความรู้
พระภิกษุสงฆ์ เรื่อง อาการปวดหลังและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพหลัง. ณ วัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ. 2559. 



       2)  มนตบงกช กนกนันทพงศ,์ วีณา จันทรสมโภชน์ (ผู้ร่วม) และคณะ. โครงการถวายความรู้
พระภิกษุสงฆ์ เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง. ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ. 2559.  
 
7.4  การน าเสนองานวิจัย  

        1) Veena Chantarasompoch, Tipvarin Benjanirat, Songchat Tosayanond and 
Chattraporn Prapasirisin. (2018). Study of Access to Health Services of the Elderly 
in Tambon Ban KhetMuang District Health Promotion Hospital, Tambon Lat Yai, 
Samut Songkhram Province. International Conference on “Multidisciplinary 
Innovation in Academic Research” (MIRA-2018, 27-28 July 2018.) Taipei, Taiwan.  

       2)  Veena Chantarasompoch, Jirawat Sudsawart, (2018). The Satisfaction on 
Supportive Learning Materials of Students and Lecturers of Medical and Public 
Health Secretary Program. The Asian Conference on Education October 13-15, 2018 
Tokyo, Japan. Official Conference Proceedings.  

       3) Veena Chantarasompoch, Darakorn Phuprasongkharm , Jirawat Sudsawart, 
Suwanna Hadsamad and Wanvisa Saisanan Na Ayudhaya. (2020). Effect of Parenting  
Styles on Vegetable Having Behavior of Small Children.  2019 The 3rd 
International Conference on Digital Technology in Education, October 25-27, 2019 / 
Tsuru University, Japan. 

 
8. ผลงาน/รางวัล ที่ได้รับ 

- โล่รางวัลพยาบาลดีเด่นแผนกการพยาบาลกุมาร ประจ้าปี พ.ศ. 2531  
- วุฒิบัตร Excellent Presentation of paper entitled: Effect of Parenting Styles on 
Vegetable Having Behavior of Small Children by the conference organizing committee 
of ICDTE 2019, October 25-27, 2019 in Tsuru University, Japan.   
 

9. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1) ...จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก ชั้นที่ 4................ 

 2) ...ตริตาภรณ์  มงกุฎไทย ชั้นที่ 3.............. 
3) ...ตริตาภรณ์  ช้างเผือก  ชัน้ที่ 3.............. 

 
10. ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ หรือด้านอ่ืนๆ 

สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)  
1) งานคุณภาพในโรงพยาบาล 



2) งานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล 
3) งานพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ 
4) งานพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้น้า 
5) งานการจัดการข้อร้องเรียน  

 
11. ผลงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ผู้ตรวจประเมินองค์กร (Assessor) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ พ.ศ.2563- 
ปัจจุบัน 
2) ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
2)  อดีตผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลเพชรเกษม 2  
- โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

 3) อดีตเป็นที่ปรึกษางานคุณภาพและวิชาการ 
         - ศูนยศ์ูนย์อนามัยที่ 13 บางเขน  

        - โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 
        - โรงพยาบาลพระราม 2 

 4)  อดีตเป็นวิทยากรงานคุณภาพและงานบริการในโรงพยาบาล 
         - โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 

       -  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
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