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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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