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Abstract 

Purpose: To examine the parenting styles on the perceptions of youth offenders and the   
family and to compare the perceptions of the parenting styles between youth offenders and the family.  

Design: Descriptive comparative study. 
Methods: Eighty-six of youth offenders in a district prison, at Chiang Mai Province, and their 

families were recruited using simple random sampling without replacement. This study used a           
questionnaire for data collection. The data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and chi-square test. 

Main findings: The results revealed that authoritative parenting style was perceived most by 
the youth offenders (79.07%), followed by authoritarian/permissive/uninvolved parenting styles (19.77%).   
Consistently, the parenting style most reported by the families was authoritative (94.18%), followed by 
authoritarian/permissive/uninvolved parenting style (3.49%). There was a statistically significant difference 
between the perceptions of youth offenders and their families towards the parenting styles (p < .05). 

Conclusion and recommendations: The youth offenders and their families had different          
perceptions towards the parenting styles. The relevant organization should find a strategy and develop a 
program that helps increase mutual understanding between the youth offenders and their families to 
strengthen their bonds and family hardiness as well as to prevent recidivism.  
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว และเปรียบเทียบ

รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว   
รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงปริมาณ 
วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ต้องขังเยาวชนจากเรือนจ าอ าเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 86 คน 

และครอบครัว เลือกตัวอย่างแบบสุ่มไม่แทนที่ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดู วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หาความแตกต่างด้วยการ
ทดสอบไคร์สแควร์แบบเปรียบเทียบ 

ผลการวิจัย: ผู้ต้องขังเยาวชนรับรู้ว ่าตนเองได้รับการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 79.07 รองลงมา คือ 
ได้รับการเลี้ยงดูแบบควบคุม/ตามใจ/ทอดทิ้ง ร้อยละ 19.77 ในขณะที่ครอบครัวของผู้ต้องขังเยาวชนรับรู้ว่าตนเองเลี้ยงดูลูก
แบบเอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 94.18 รองลงมา คือ แบบควบคุม/ตามใจ/ทอดทิ้ง ร้อยละ 3.49 เมื่อเปรียบเทียบรูปแบ บ
การเลี้ยงดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว พบว่า ผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัวมีการรับรู้ความแตกต่างกั น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการวิจัยสรุปว่า การรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดูของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัวมีความ
แตกต่างกัน ดังน้ันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหากลยุทธและพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ต้องขังเยาวชนและ
ครอบครัว เพื่อส่งเสริมความผูกพัน ความเข้มแข็งในครอบครัวและการกระท าผิดซ้ า  

 
ค าส าคัญ: ครอบครัว ผู้ต้องขัง รูปแบบการเลี้ยงดู เยาวชน  
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ความส าคัญของปัญหา 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนไทยมีเป็นจ านวน

มากในแต่ละปีด้วยสาเหตุต่างๆ กัน จากรายงานการกระท า
ผิดของเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กและเยาวชน
กระท าผิดอาญาทั้งสิ้น 36,467 คดี แบ่งเป็นเพศชาย 
34,057 คน และเพศหญิง 2,410 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 15-18 ปีร้อยละ 87.78 ส่วนมากเป็นกลุ่มที่ไม่ได้
ประกอบอาชีพร้อยละ 33.32 ในจ านวนนี้เป็นความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษมากที่สุด จ านวน 16,679 คดี 
รองลงมา คือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 6,956 คดี ความผิด
อื่นๆ จ านวน 3,724 คดี ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
3,692 คดี ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดจ านวน 
3,060 คดี ความผิดเกี่ยวกับเพศจ านวน 1,414 คดี และ
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการ
ปกครองจ านวน 942 คดี1  

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นจากความเยาว์วัยของ
เด็กและเยาวชน การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความหนัก
แน่นทางจิตใจ ท าให้ถูกชักจูงได้ง่าย การถูกหลอกจาก
ผู้ใหญ่ การได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคล
รอบข้าง อย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่งที่น่าจะมีอิทธิพลโน้มน้าว
ท าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางร้าย 
ได้แก่ สถาบันครอบครัว จากข้อมูลของกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม1 พบว่าร้อยละ 
74.52 ของเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในสถานพินิจฯ 
มาจากครอบครัวที่แตกแยก โดยสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว
ที่มีอิทธิพลในทางลบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 
ได้แก่ ครอบครัวที่มีลักษณะบิดามารดาให้ความรักใคร่ไม่
เพียงพอ บิดามารดาให้ความรักใคร่มากเกินไป บิดามารดา
มีความขัดแย้งกันทางด้านจิตใจ ทะเลาะวิวาทกันเป็น
ประจ า บิดามารดาแยกทางกัน หรือครอบครัวที่มาตรฐาน
ทางศีลธรรมสูงเกินไป เด็กท าอะไรผิดหมด ครอบครัวที่ขาด
ระเบียบวินัย หรือเข้มงวดกวดขันในเรื่องระเบียบวินัยมาก
จนเกินความพอดี ท าผิด เล็กน้อย แต่ถูกลงโทษมากมาย2 
สอดคล้องกับผลจากการระดมความคิดเห็นในการจัด
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่า 
ปัจจุบันครอบครัวมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยมาก โดยเฉพาะ

 

การพูดคุยและสร้างความเข้าใจกันภายในครอบครัว ท าให้
เด็กและเยาวชนหันไปหาอบายมุข สิ่งมอมเมาที่ให้ความสุข
เพียงชั่วคราว และประพฤติตนเรียกร้องความสนใจจาก
สังคมอย่างไม่เหมาะสม ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
พ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ และ
ขาดทักษะการเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม มีความคาดหวังทาง
การศึกษาของลูกในระดับสูงจนเกินไป ท าให้เด็กและ
เยาวชนเกิดความกดดันและไม่มีความสุขกับการเรียน3 สิ่ง
เหล่านี้อาจเป็นแรงพลักดันให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี ประพฤติชั่วเพื่อระบายอารมณ์ 
หรือประชดประชันบิดามารดา 

นอกจากนี้การรับรู้การเลี้ยงดูที่แตกต่างกันระหว่าง
บุตร และบิดามารดาหรือผู้ปกครอง อาจเป็นเหตุให้เกิด
ความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากช่องว่างระหว่างวัย เด็ก
ขาดความเคารพนับถือ และรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้าน 
ผู้ปกครองไม่น่าไว้วางใจ บ้านไม่น่าอยู่ เกิดความเบื่อหน่าย 
บางครั้งเกิดความรู้สึกที่ปฏิปักษ์ต่อระเบียบวินัยของพ่อแม่2 
ส่งผลให้เกิดความห่างเหินกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง 
โดยเฉพาะเมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิต 
วัยรุ่นมักจะไปปรึกษาเพื่อนมากกว่าปรึกษาผู้ปกครอง    
บางคนอาจเกิดความรู้สึกไม่อยากอยู่บ้าน และหนีออกจาก
บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ออกเที่ยวเตร่ คบกลุ่มเพื่อนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีพฤติกรรมท าผิดกฎหมาย อาจ
ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด จนน าไปสู่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมในที่สุด  
 เรือนจ าอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรม
ราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่หลัก คือ 
ควบคุมผู้ต้องขัง ด าเนินการทางทัณฑปฏิบัติ จัดการศึกษา 
อบรม พัฒนาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรม และฝึกวิชาชีพแก่
ผู้ต้องขัง จัดสวัสดิการให้การสงเคราะห์และพัฒนาสุขภาพ
อนามัยแก่ผู้ต้องขัง มีการจัดโครงการส่งเสริมทักษะทั้ง
ทางด้านอาชีพและการเตรียมความพร้อมในการออกสู่สังคม 
รวมทั้งการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังกับ
ครอบครัว ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 มีผู้ต้องขังทั้งชาย
และหญิงรวมประมาณ 1,096 ราย โดยมีผู้ต้องขังที่มีอายุ
ระหว่าง 18-25 ปีจ านวน 156 คน แบ่งเป็น ชายจ านวน 
136 คน หญิงจ านวน 20 คน ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย โดย 
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ผู้ต้องหาเยาวชนชายกระท าผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด  
มากที่สุด รองลงมาคือ คดีผิดพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 
(ต่างด้าว) คดีลักทรัพย์ คดีพยายามฆ่า และน้อยที่สุด ได้แก่ 
คดีพรากผู้เยาว์ ค้ามนุษย์ ชิงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และ
กระท าช าเรา ส่วนผู้ต้องหาเยาวชนหญิงกระท าผิดในคดี
เกี่ยวกับยาเสพติดมากที่สุด รองลงมา คือ คดียักยอกทรัพย์4 
จะเห็นได้ว่าผู้ต้องขังเยาวชนทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่เป็นผู้
ประพฤติผิดในคดียาเสพติด และจากการให้บริการวิชาการ
ด้านการดูแลสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
มหาวิทยาลัยพายัพ พบว่า ผู้ต้องขังเยาวชนที่อยู่ในเรือนจ า
อ าเภอฝางยังขาดทักษะในการด าเนินชีวิต ครอบครัวส่วน
ใหญ่มีฐานะยากจน พ่อและแม่ต้องแสวงหารายได้ ท าให้ไม่
สามารถอบรมเลี้ยงดูบุตรได้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับ
การดูแลที่เพียงพอและมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
รูปแบบการเลี้ยงดู และเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูตาม
การรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนในเรือนจ าอ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่และครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการ
เลี้ยงดู และจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างคนใน
ครอบครัว เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ า หรือเกิดพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมในเด็กและเยาวชน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของ
ผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดู
ระหว่างผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
(descriptive comparative study) เพื่อศึกษาการรับรู้
เกีย่วกบัรปูแบบการเลีย้งดขูองผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวั 
และเปรียบเทียบการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดูระหว่างผู้ต้องขัง
เยาวชนและครอบครวั เรือนจ าอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังเยาวชนกระท าความผิดทุก
คดีที่มีสัญชาติไทย อายุ 18-25 ปี ที่อยู่ในเรือนจ าอ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ และครอบครัวของผู้ต้องขังเยาวชน ได้แก่ 
บิดา หรือมารดา หรือผู้ เลี้ยงดูหลัก จ านวน 172 คน 
แบ่งเป็น ผู้ต้องขังเยาวชน จ านวน 86 คน และ ครอบครัว
ของผู้ต้องขังเยาวชน จ านวน 86 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามตาราง Krejcie และ Morgan5 โดยก าหนดให
สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับ
ความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ร้อยละ 5 และระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 หลังจากนั้นคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่ายโดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ จนได้จ านวนตามที่
ค านวณได้ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยค านึงถึงสัดส่วนอาสาสมัครเพศ
หญิงและเพศชายให้มีสัดส่วนเท่าๆ กัน  
 ส่วนครอบครัวผู้ต้องขังเยาวชน จ านวน 86 คน ได้มา
จากการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของผู้ต้องขังเยาวชน 
 เครื่องมือการวิจัย 
 ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชน ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา ลักษณะของ
ครอบครัว รายได้ของครอบครัว สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา การศึกษาของบิดามารดา  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ครอบครัว ได้แก่ เพศ อายุ ความสัมพันธ์กับเด็ก การศึกษา 
ภูมิล าเนา ลักษณะของครอบครัว รายได้ของครอบครัว  
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดู 
เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยปรับปรุงจากแบบสอบถาม
ของ วีรนุช วงศ์คงเดช6 ที่สร้างขึ้นตามแนวความคิดของ   
บัมรินด์  (Baumrind) จ านวน 67 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 
รูปแบบดังนี้ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ จ านวน 
17 ข้อ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม จ านวน 17 ข้อ 
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 16 ข้อ และรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้งจ านวน 17 ข้อ โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราประเมินค่า (rating scale) ให้
เลือกตอบ 5 ระดับตามความรู้สึก 
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 การแปลผล น าคะแนนรวมมาหาค่าเฉลี่ยของแต่ละ
รูปแบบ ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยในรูปแบบใดมากที่สุด ถือว่า
ได้รับการเลี้ยงดูตามรูปแบบการเลี้ยงดูนั้น กรณีที่มีคะแนน
เท่ากัน ถือว่าได้รับการเลี้ยงดูแบบผสม 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) การหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
แบบสอบถามได้รับการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านจิตวิทยาและครอบครัว จ านวน 1 คน 
และทางด้านการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จ านวน 2 คน     
ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index 
หรือ CVI) เท่ากับ 1.0 
 2) การหาความเชื่อมั่น (reliability) คณะผู้วิจัยน า
แบบสอบถามทั้งของเยาวชนผู้ต้องขังและครอบครัวไป
ทดลองใช้กับกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ทัณฑสถานในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นผู้ต้องขังเยาวชน
หญงิ 8 คนและครอบครวั 8 คน และผูต้อ้งขงัเยาวชนชาย 8 คน
และครอบครัว 8 คน รวมเป็นกลุ่มเยาวชน 16 คน และ
ครอบครัว 16 คน หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค 
(Cronbach's alpha coefficient) ไ ด้ ค่ า ค ว าม เ ชื่ อ มั่ น
เท่ากับ .86  

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Research ID: 066-2560/Study 
Code: FULL-032-2560) กลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจง
เกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย การเก็บข้อมูลเป็นความลับและ  
ไม่ เปิด เผยชื่ อ  ผลการศึกษาเป็นการน า เสนอข้อมูล          
ในภาพรวม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาส
ตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัย โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ลงนามยินยอม กลุ่มตัวอย่างสามารถยุติหรือขอถอนตัวออก
จากงานวิจัยได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ  

เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
      ตรงกับการเลี้ยงดูแบบนั้นมากที่สุด        =  5  คะแนน 
      ตรงกับการเลี้ยงดูแบบนั้นมาก        =  4  คะแนน 
      ตรงกับการเลี้ยงดูแบบนั้นบ้างไม่ตรงบ้าง =  3  คะแนน 
      ไม่ค่อยตรงกับการเลี้ยงดูแบบนั้น       =  2  คะแนน  
      ไม่ตรงกับการเลี้ยงดูแบบนั้นเลย        =  1  คะแนน  

คณะผู้วิจัยท าหนังสือจากคณะพยาบาลศาสตร์   
แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพถึงผู้บัญชาการเรือนจ า
อ าเภอฝาง เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล หลังจากได้รับอนุญาต 
คณะผู้วิจัยเข้าพบผู้ต้องขังเยาวชน เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย 
และขอความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่าง คณะผู้วิจัยให้เวลา
ผู้ต้องขังเยาวชนในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา 
2 วัน โดยให้ลงช่ือที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ เมื่อได้
รายชื่อผู้ต้องขังเยาวชนที่ยินดีเข้าร่วมโครงการแล้ว จึงท า
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลาก
ไม่คืนที่จนได้จ านวน 86 คนตามที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้น
คณะผู้วิจัยติดต่อขอเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ของผู้ปกครอง
จากผู้ต้องขังเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้เบอร์โทรศัพท์หรือ
ที่อยู่ของครอบครัวแล้ว คณะผู้วิจัยได้ติดต่อผู้ปกครอง เพื่อ
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการวิจัย จนได้
จ านวน 86 คนตามที่ก าหนดไว้ หลังจากนั้นท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการนัดหมายวัน และเวลา คณะผู้วิจัย
เป็นผู้แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเองโดย
ไม่ก าหนดเวลา เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีอิสระในการตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ใช้เวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง สถานที่
ที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้ต้องขังเยาวชนใช้
พื้นที่ที่ทางเรือนจ าจัดไว้ให้ ส่วนผู้ปกครองใช้พื้นที่ที่จัดไว้
บริเวณที่นั่งรอเยี่ยม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์รูปแบบการเลี้ยงดู โดยการหาผลรวม

ของคะแนน ซึ่งการประเมินรูปแบบการเลี้ยงดูพิจารณาจาก
ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการ
เลี้ยงดูระหว่างการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนกับครอบครัว 
ด้วยการทดสอบไคร์สแควร์ (chi-squared test) 

 
ผลการวิจัย  

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 82.6 อายุอยู่ระหว่าง 24 -25 ปี ร้อยละ 34.9 
สว่นมากจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้รอ้ยละ 46.5  

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 1   January - March 2021 

43   Nursing Science Journal of Thailand 

และอาศัยอยู่กับบิดามารดาก่อนถูกด าเนินคดี ร้อยละ 38.4 
ครอบครัวผู้ต้องขังเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นบิดาหรือ

มารดา ร้อยละ 70.9 และปู่/ย่าหรือตา/ยายหรือป้า ร้อยละ 
29.1 อายุอยู่ในช่วง 55-59 ปี ร้อยละ 24.4 สถานภาพ
สมรส คือ อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 48.8 การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 51.2 มีรายได้ของครอบครัวต่อเดือน 
ต่ ากว่า 9,000 บาท ร้อยละ 55.9 

2) รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขัง
เยาวชนและครอบครัว 

ผู้ต้องขังเยาวชนรับรู้ว่าตนเองได้รับการเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 79.07 รองลงมา คือ ได้รับการ 
เลี้ยงดูแบบควบคุม/ตามใจ/ทอดทิ้ง ร้อยละ 19.77 และ
นอ้ยทีส่ดุ คอื ไดร้บัการเลีย้งดแูบบผสม รอ้ยละ 1.16 ในขณะที่ 

ครอบครัวของผู้ต้องขังเยาวชนรับรู้ว่าตนเองเลี้ยงดูลูกแบบ
เอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 94.18 รองลงมา คือ แบบ
ควบคุม/ตามใจ/ทอดทิ้ง ร้อยละ 3.49 และน้อยที่สุด คือ 
ได้รับการเลี้ยงดูแบบแบบผสม ร้อยละ 2.33 

3) คะแนนรูปแบบการเลี้ยงรู้จ าแนกตามการรับรู้
ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว 

เมื่อพิจารณาคะแนนในแต่ละรูปแบบการเลี้ยงดู
จ าแนกตามการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว 
พบว่าครอบครัวมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่และแบบควบคุมมากกว่าผู้ต้องขังเยาวชน  
ส่วนผู้ต้องขังเยาวชนมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้รูปแบบการ
เลี้ยงดูแบบตามใจและทอดทิ้งมากกว่าครอบครัว (ดังตาราง
ที่ 1) 

4) การเปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้
ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการ
เลีย้งดตูามการรบัรูข้องผูต้อ้งขงัเยาวชนและครอบครวัโดยภาพ 

รวม พบว่าผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัวมีการรับรู้รูปแบบ
การเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(ดังตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบรูปแบบการเลีย้งดูตามการรบัรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว  

ตารางที่ 1 คะแนนรูปแบบการเลี้ยงรู้จ าแนกตามการรบัรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว  



NURS SCI J THAIL   Vol. 39  No. 1   January - March 2021 

44   Nursing Science Journal of Thailand 

การอภิปรายผล 
การศึกษาครั้งนี้พบผลการวิจัยที่น่าสนในหลาย

ประเด็น ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์   
การวิจัย ดังน้ี 

 1. รูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขัง  
เยาวชนและครอบครัว 

เมื่อพิจารณาภาพรวมของรูปแบบการเลี้ยงดูตามการ
รับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชน พบว่า ผู้ต้องขังเยาวชนได้รับการ
เลีย้งดแูบบเอาใจใสม่ากทีส่ดุ รอ้ยละ 79.07 เปน็ไปในทศิทาง
เดียวกับรูปแบบการเลี้ยงดูตามการรับรู้ของครอบครัว
ผู้ต้องขังเยาวชน ที่พบว่าครอบครัวผู้ต้องขังเยาวชนเลี้ยงดู
แบบเอาใจใส่มากที่สุด ร้อยละ 94.10 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เดชเดชา เดชารชตะ, อ าไพรัตน์ อักษรพรหม 
และทัศนีย์ ชาติไทย7 ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุการกระท าผิดกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่ารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน
มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และการศึกษาของ สิริทรัพย์ สีหวงษ์ และสุพัตร ดีดวงพันธ์8 
ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูและ
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูบุตรวัยรุ่น
เป็นแบบสร้างเสริมความยึดเหนี่ยวผูกพันมากที่สุดร้อยละ 
36 อาจเป็นไปได้ว่า ครอบครัวส่วนใหญ่ของผู้ต้องขังเป็น
ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยพบว่ามากกว่า   
รอ้ยละ 60 อาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอฝาง และแมอ่าย มสีว่นนอ้ย
ประมาณร้อยละ 1 ที่อาศัยในเขตอ าเภอเมือง ซึ่งอ าเภอฝาง
และอ าเภอแม่อายถือเป็นชุมชนชนบทที่ครอบครัวยังให้
ความส าคัญกับการเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง มีการสอดแทรก
ความรัก ความผูกพัน เอื้ออาทร สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในครอบครัว ดังนั้นรูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่    
จึงพบมากตามการรับรู้ของผู้ต้องขังกับครอบครัว ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ทั้ง 2 กลุ่มจึงมีการรับรู้ถึงรูปแบบการเลี้ยง
ดูแบบเอาใจใส่มากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของรูปแบบ
การเลี้ยงดูที่พบว่ารูปแบบการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่เป็น
รูปแบบการเลี้ยงดูที่บิดามารดาส่วนใหญ่ใช้ในการดูแลบุตร 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการเลี้ยงดูที่ส่งผลดีต่อพัฒนาการเด็ก9 

2. เปรียบเทียบรูปแบบการเลี้ยงดูจ าแนกตามการ
รับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว 

เมือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งระหวา่งรปูแบบการเลีย้ง
ดูตามการรับรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว พบว่า 
ผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัวมีการรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดู
ทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยครอบครวั
จะมีการรับรู้ว่าตนเองเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ ซึ่งเป็นการเลี้ยงดู
ที่ตอบสนองความรู้สึกมากกว่าผู้ต้องขังเยาวชน ในขณะที่
ผู้ต้องขังเยาวชนมีการรับรู้ว่าตนเองถูกเลี้ยงดูแบบควบคุม  
แบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง มากกว่าครอบครัว เมื่อศึกษา
พจิารณาข้อมูลเบือ้งต้นพบวา่ ผู้ตอ้งขงัเยาวชน ส่วนใหญ่อาย ุ
24-25 ปี ในขณะที่ผู้ดูแล ส่วนมากอายุ 55 -59 ปี และ
ผู้ต้องขังเยาวชนร้อยละ 60 อาศัยอยู่กับปู่/ย่า ตา/ยาย หรือ
ลุง/ป้าก่อนถูกด าเนินคดี มีเพียงร้อยละ 38 เท่านั้นที่อาศัย
อยู่กับบิดาและมารดาก่อนถูกด าเนินคดี การที่ผู้ต้องขัง
เยาวชนและครอบครัวรับรู้รูปแบบการเลี้ยงดูแตกต่างกัน 
อาจเนื่องจากความแตกต่างของช่วงวัยระหว่างผู้ปกครอง
และผูต้อ้งขงัเยาวชน และลกัษณะของครอบครวัเปน็ครวัเรอืน
ข้ามรุ่น ท าให้เกิดจากช่องว่างระหว่างวัย เมื่อเด็กย่างเข้าสู่
วยัรุน่ ความคดิเหน็จะแตกตา่งจากผูป้กครอง วยัรุน่มกัคดิเห็น
ว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจในความต้องการของตนเอง ในขณะที่
ผู้ปกครองคิดเห็นว่าตนเองให้การดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว ท าให้
เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิด จนน าไปสู่ความขัดแย้ง
ในครอบครัว ขาดความเคารพนับถือผู้ปกครอง รู้สึกว่า
ผู้ปกครองไม่น่าไว้วางใจ บ้านไม่น่าอยู่ เกิดความเบื่อหน่าย 
บางครั้งเกิดความรู้สึกที่ปฏิปักษ์ต่อระเบียบวินัยของพ่อแม่2 
ส่งผลให้เกิดความห่างเหินกับสมาชิกในครอบครัว เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นในชีวิต วัยรุ่นมักจะไปปรึกษาเพื่อนมากกว่า
ปรึกษาผู้ปกครอง วัยรุ่นบางคนอาจเกิดความรู้สึกไม่อยาก
อยู่บ้าน และหนีออกจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ออก
เที่ยวเตร่ คบกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมี
พฤตกิรรมท าผิดกฎหมาย สอดคล้องกับการศกึษาของ พริยิา 
เชียรวิชัย10 ที่พบว่า ผู้ต้องขังที่กระท าผิดมีความผูกพันกับ
ครอบครัวในระดับน้อย โดยเฉพาะความผูกพันต่อบิดา
มารดา และการศึกษาของ Savage11 ที่พบว่า เด็กขาด
ความรู้สึกผูกพันกับบิดามารดา  มีส่วนท าให้เด็กมีพฤติกรรม 
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รุนแรงได้ ซึ่งกระบวนการขัดเกลาภายในจิตใจของบุคคลใน
การยอมรับบรรทัดฐานทางสังคม ศีลธรรม มโนธรรมต่างๆ 
ให้ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมล้วนเกิดขึ้นจาก
การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาเป็นส าคัญ หากขาดความ
ผูกพันต่อบิดามารดาแล้วเด็กจะขาดการขัดเกลาให้มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม รวมถึงความผูกพันด้านอื่นๆ ก็จะ
ลดลงตามไปด้วย ดังนั้นเด็กจึงมีโอกาสเข้าไปสู่วงจรแห่ง
ปัญหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านกระท าผิด
กฎหมาย หรือปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่น มีอารมณ์ก้าวร้าว 
เก็บกด ท าร้ายตนเอง การเรียกร้องให้คนมาสนใจ เป็นต้น12 
หรือหันไปพึ่งบุคคลอื่นนอกบ้าน อาจน าไปสู่การคบเพื่อนที่
ไม่ดี ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด จนน าไปสู่การเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอาชญากรรม และกระท าที่ผิดกฎหมายจนถูกจับกุมเข้า
มาอยู่ในเรือนจ า 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้ งนี้สรุปได้ว่าผู้ต้องขังเยาวชนรับรู้
รูปแบบการเลี้ยงดูแตกต่างจากการรับรู้ของครอบครัว โดย
ครอบครัวจะมีการรับรู้ว่าตนเองเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่มากกว่า
ผู้ต้องขังเยาวชน ในขณะที่ผู้ต้องขังเยาวชนมีการรับรู้ว่า
ตนเองถูกเลี้ยงดูแบบควบคุม ตามใจ และทอดทิ้งมากกว่า
ครอบครัว 
 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน 
 1. หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เช่น 
กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ควรให้ความส าคัญ
กับเด็กและครอบครัว มีการก าหนดแนวทางด าเนินงาน
ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้อบรมเลี้ยงดู
เด็กอย่างเหมาะสมโดยเน้นการเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องขังและ
ครอบครัว เช่น กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
ยุติธรรม มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ครอบครัวเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมในกิจกรรม
เตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขังและครอบครัว 
 3. ผู้ที่ปฏิบัติงานที่ดูแลเด็ก ได้แก่ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัว
เกี่ยวกับรูปแบบการเลี้ยงดูในรูปแบบต่างๆ และการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละ

ช่วงวัย เพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองมีวิธีการเลี้ยงดู     
ที่เหมาะสม เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างครอบครัวกับ
บุตร และส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย    
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลี้ยงดู
ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้ผลการวิจัยมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น และทราบ
รูปแบบการเลี้ยงดูที่ส่งผลให้เยาวชนกระท าผิดอย่างชัดเจน  

2 .  ค ว รมี ก า รศึ กษ า รู ป แบบกา ร เ ลี้ ย ง ดู แ ล ะ
สัมพันธภาพในครอบครัวกับประชากรกลุ่มอื่นๆ เช่น 
นักเรียนระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย รวมถึงนักศึกษา
อาชีวศึกษา เพ่ือวางการป้องกันเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

3.  ควรมีการพัฒนาโปแกรมการให้ความรู้ แก่
ครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพเมื่อบุตรเข้าสู่
วัยรุ่น เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดี และความเข้าใจ
ระหว่างบุคคลในครอบครัว 
 
กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพายัพที่ให้ทุน
สนับสนุน ผู้บัญชาการและบุคลากรเรือนจ าอ าเภอฝาง      
ที่อนุญาตและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ต้องขัง
เยาวชนและครอบครัวที่ ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างด ี
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