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K  42463001 :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
คําสําคัญ  :    พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน / ความรูของมารดา

เก่ียวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน / ความมั่นคงทางอารมณของมารดา / ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา / แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ

                     นฤภรณ  ถิรภัทรพันธ  :  ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี ( THE  PSYCHOLOGICAL  FACTORS  AS
THE  PREDICTORS  OF  MOTHER’S  BEHAVIORS  IN  PROMOTING  EMOTIONAL  DEVELOPMENT  OF
PRESCHOOL  CHILDREN  IN  BANPONG,  RATCHABURI  PROVINCE)            อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :
ผศ.ดร.นวลฉวี  ประเสริฐสุข ,  ผศ.ดร. สมทรัพย  สุขอนันต และผศ. สุรีรัตน  บุรณวัณณะ.183หนา. ISBN 974-653-222-7

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา 1) ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก  ความรูของมารดาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      ความมั่นคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  2)  องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา    ไดแก  ความรูของมารดาเก่ียวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา 
และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติท่ีมีอิทธิพลตอองคประกอบในแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน กลุมตัวอยางเปนมารดาของเด็กกอนวัยเรียน  
จํานวน347 คน โดยใชวิธีสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling)   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    เปนแบบสอบถามซึ่ง
ผูวิจัยไดสรางข้ึน  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  รอยละ ( %)   คาเฉล่ีย (X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- Way  ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  (Stepwise Multiple Regression  Analysis)

ผลการวิจัยพบวา   1) ความรูของมารดาเก่ียวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความมั่นคง
ทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาต ิ สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 19.9  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 และเมื่อพิจารณาในองคประกอบแตละดานของตัวแปรตนพบวา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติดานอารมณ          ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัวมีอิทธพิลรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนโดยภาพรวมไดรอยละ 24.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

2)  เมื่อจําแนกองคประกอบแตละดานของตัวแปรตนและองคประกอบแตละดานของตัวแปรตามพบวา 2.1) 
ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา
จากญาติดานอารมณ         ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัว   มีอิทธิพลรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจรอยละ 18.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001   2.2) 
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ  ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัว ความรูของมารดาในดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดามีอิทธิพลรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของมารดาดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยรอยละ17.8อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 2.3) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดามีอิทธิพลรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาดานการ
สงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมรอยละ13.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว          บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร                           ปการศึกษา  2545
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NAREUPORN  THIRAPATTHARAPAN  :  THE  PSYCHOLOGICAL  FACTORS  AS  THE
PREDICTORS  OF MOTHER’S  BEHAVIORS  IN  PROMOTING  EMOTIONAL  DEVELOPMENT  OF
PRESCHOOL  CHILDREN    IN     BANPONG ,      RATCHABURI  PROVINCE.                   THESIS  ADVISORS  :
ASST. PROF. NUANCHAVEE  PRASERTSUK , Ph.D.,  ASST. PROF. SOMSAP  SOOKANAN , Ph.D., AND
ASST. PROF. SUREERAT   BURANAWANNA.  183 pp.  ISBN974-653-222-7

The main purposes  of  this  research were to investigate :  1)  if Psychological Factors such as the
Knowledge  of Mother regarding  to Preschool Children’s  Emotional   Development ,  Emotional  Security of Mother ,
Marital  Satisfaction  of Mother and the Social Support from Relatives of Mother contributed to the  mother’s  Behaviors
in  Promoting  Emotional  Development  of  preschool children,  2) if each component  of  the Psychological Factors
such as  the  Knowledge  of Mother regarding  to Preschool children’s  Emotional   Development , the Emotional
Security of Mother, the Marital  Satisfaction of Mother and the  Social Support  from Relatives of Mother determined
either each  component of   the  mother’s  Behaviors   in  Promoting  Emotional  Development of  preschool children or
the total score of mother’s Behaviors in Promoting Emotional Development of preschool Children. The samples
consisted  of   347  mothers of  preschool children ,derived  by  a  Multi-stage  Random  Samplimg  technique. The
instruments   were  questionnaires. The data  were  analyzed  by  Percentage , Mean , Standard  Deviation , One- Way
ANOVA  and  the  Stepwise  Multiple  Regression  technique.

At a statistical level of .001, the  results  revealed   that :  1)  The Knowledge of Mother regarding to
Preschool children’s Emotional  Development ,  Emotional Security of Mother ,   Marital Satisfaction of Mother and the
Social   Support from Relatives of Mother  significantly contributed to  19.9 % of  the mother’s Behaviors in Promoting
Emotional Development of  preschool children , when  considering into each component of the independent variables ,
it was revealed that  :  the Emotional Support from Relatives of Mother  , the Knowledge of Mother regarding  to
Promoting Emotional  Development of Preschool Children and the Marital Satisfaction of Mother in terms of
responsible for house work  significantly contributed to 24.1 % of the total score of mother’s Behaviors in Promoting
Emotional Development of  preschool children.

2)  When  looking into each component of the independent variables and the dependent variable , at a
statistical level of .001, it was revealed that : 2.1) The Knowledge of Mother regarding to Promoting Emotional
Development of Preschool Children , the Emotional Support from Relatives of Mother   and the Marital Satisfaction  of
Mother regarding to responsible for house work  significantly contributed to 18.9 % of mother’s Behavior in terms of
showing love and encouragement ,  2.2) the Emotional Support from Relatives of Mother  , the Knowledge of  Mother
in Promoting Emotional Development of Preschool Children , the Marital Satisfaction of Mother regarding to
responsible for house work , the Knowledge of Mother in terms of Nature and Emotional Need of Preschool Children
and the Emotional Security of Mother  significantly contributed to 17.8 % of mother’s Behavior in Promoting the
children to feel warm  and safety , and 2.3) the Emotional Support from Relatives of Mother  , the Knowledge of
Mother regarding to Promoting Emotional Development of Preschool Children and the Emotional Security of Mother
significantly contributed to 13.2 % of the mother’s Behaviors regarding to giving appropriate response to emotional
discharge of the children .
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Thesis Advisors’signature1……………………………..2……………………………..…3……………………………….

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ฉ

กิตติกรรมประกาศ

        วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี
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ครั้งท่ีผูวิจัยมีปญหาในการทําวิจัย   ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คุณวรนันท  ประเสริฐเมธ  ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุนท่ีไดเมตตาใหคําแนะนําตาง ๆในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

ขอขอบคุณพ่ี ๆ นอง ๆ และเพ่ือน ๆ ชาวจิตวิทยาชุมชนสําหรับความหวงใยในทุกขสุข
ในขณะท่ีทําวิจัย

ขอขอบคุณคุณสราวัลย  เมธาอรรถพงศ   คุณกนกพร ปุณยานนท  คุณเชาวณ ีดวงสวัสดิ์
และคุณสมมาตร ปุงโพธ์ิ สําหรับน้ําใจและมิตรภาพของเพ่ือนท่ีไดใหกําลังใจทําใหผูวิจัยรูสึกอบอุน
ใจอยูเสมอตลอดระยะเวลาของการทําวิทยานิพนธฉบับนี้

ขอขอบคุณน้ําใจอันงดงามของพ่ี ปา นา อา ชาวอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี ท่ีไดให
ขอมูลในแบบสอบถามและแนะนําเสนทางการเดินทางในการเก็บขอมูลในครั้งนี้           ทําใหผูวิจัย
ถึงท่ีหมายโดยสะดวกและปลอดภัยและรูสึกอบอุนตลอดระยะเวลาของการเดินทางถึงแมจะตอง
เดินทางโดยลําพังก็ตาม

คุณคาและประโยชนอันใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ขอบูชาพระคุณบิดา  มารดา
อาจารยและคณาจารย  ผูวางรากฐานการศึกษาและปลูกฝงความรับผิดชอบ  ทําใหผูวิจัยทําหนาท่ี
ตามบทบาทของตนเองไดครบถวนตามความรับผิดชอบท่ีพึงกระทําไดจนสําเร็จ
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บทที่  1

                                                                         บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
                  เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคาท่ีสุดของประเทศ  เด็กเปนสุดท่ีรักและเปนความหวังสูงสุดของ
พอแม  เปนอนาคตของครอบครัว  ของชุมชนและของประเทศ  ความหวังของประเทศจึงขึ้นอยูกับ
คุณภาพของเด็กท่ีจะเจริญเติบโตเปนประชากรผูรับภาระของประเทศในอนาคต          ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “ เด็กเปนผูท่ีจะไดรับชวงทุกส่ิงทุก
อยางตอจากผูใหญ   รวมท้ังภาวะรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ  และความสงบสุขของบาน
เมือง  ดังนั้น  เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนท่ีจะตองไดรับการอบรมเล้ียงดูอยางถูกตองเหมาะสม”
จะเห็นไดวา   เด็กมีความสําคัญมาก  เพราะเด็กจะเปนตัวแทนของผูใหญในสังคมในอนาคตและ
เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาสังคม  ดังนั้นถาสังคมปราศจากเด็กท่ีมีคุณภาพท่ีดี
สังคมจะมีคุณภาพท่ีดีไมได ( วราภรณ  รักวิจัย  2540  :  12-13) ซ่ึงเด็กจะมีคุณภาพท่ีดีไดนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยการมีสุขภาพดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจ

แตวาในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจ    และสังคมซ่ึงมีผลกระทบตอการ
อบรมเล้ียงดูเด็กของครอบครัว  ทําใหเด็กมีปญหาทางดานจิตใจอารมณเนื่องมาจากการอบรมเล้ียงดู
ท่ีไมเหมาะสมและสมํ่าเสมอ ( ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  2543 : 308 ) ดังจะเห็นไดจากสถิติการมารับ
บริการท่ีมารับบริการในหนวยท่ีใหบริการ  เชน 1) ศูนยสุขวิทยาจิต กรุงเทพมหานคร  พบวา ชวง
เดือนตุลาคม 2540 – กันยายน 2541  มีผูมารับบริการจํานวนท้ังส้ิน 4,213 ราย  แบงเปนวัย 0-4 ป
จํานวน 1,037 ราย  คิดเปนรอยละ 24.61 วัย 5-9 ป จํานวน 1,763 ราย คิดเปนรอยละ 41.85 และวัย
10-19 ป จํานวน 1,413 ราย คิดเปนรอยละ 33.54 ในชวงเดือนตุลาคม 2541 –กันยายน 2542 มีผูมา
รับบริการเพ่ิมขึ้นเปน 5,306 ราย แบงเปนวัย 1-4  ป จํานวน 1,226 ราย คิดเปนรอยละ 23.11 วัย 5-9
ป จํานวน 2,339 ราย คิดเปนรอยละ 44.08  และวัย 10-19 ป  จํานวน 1,741 คิดเปนรอยละ 32.81
และหากรวมจํานวนท้ังหมดตั้งแตตุลาคม 2540 –กันยายน 2542  พบกลุมผิดปกติของพัฒนาการทาง
จิตใจมีจํานวนมากถึง 1,564 ราย คิดเปนรอยละ 69.11  รองลงมาเปนปญหาสุขภาพจิตอ่ืน  ๆ  เชน
ปญหาการเล้ียงดู  ปญหาครอบครัว  มีจํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 11.62 รองลงมาเปนกลุมความ
ผิดปกติของพฤติกรรมและอารมณ มีจํานวน 196 ราย คิดเปนรอยละ  8.66  ความผิดปกติในกลุมนี้
เชน  อารมณแปรปรวน  วิตกกังวลจากการพลัดพราก     ความผิดปกติในปฏิกิริยาผูกพัน    2) หนวย
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กุมารจิตเวช      แผนกจิตเวชศาสตร         โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ      โดยจากการศึกษาของ   อรทัย
คลายสุวรรณ ( 2535 )  พบวา  ผูมารับบริการวัย 0-5  ป   มีพฤติกรรมท่ีแสดงบอยครั้ง 20 พฤติกรรม
เชน มีพฤติกรรมลุกล้ีลุกลนมากหรืออยูไมสุข  และตองการอะไรตองไดทันทีทนตอความคับของใจ
ไมได  พบในจํานวนเทากัน คือ 24.32  พฤติกรรมเรียกรองความสนใจมากรอยละ 18.92  พฤติกรรม
ไมเช่ือฟง พบรอยละ 16.22       พฤติกรรมกลัวหรือวิตกกังวลเกินไป พบรอยละ 13.51     พฤติกรรม
ไมวองไวเคล่ือนไหวชา หรือขาดความกระปรี้กระเปรา และพฤติกรรมแผลงฤทธ์ิ  หรืออารมณรอน
พบในจํานวนเทากันคือ รอยละ 10.81 พฤติกรรมรังแกหรือทํารายผูอ่ืน  และพฤติกรรมพ่ึงพาผูใหญ
มากเกินไป พบในจํานวนเทากันคือรอยละ 8.11     3) ภาควิชาจิตเวชศาสตร    คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการรวบรวมของอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ ( 2542 ) พบวา ปญหา
ทางจิตของเด็กวัย 1-5 ปท่ีมารับบริการมีปญหาระหวางผูปกครองกับเด็กรอยละ   2.54          ซึมเศรา
รอยละ 3.55  และ   4)   ภาควิชากุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลศิริราช  โดยณัฐวดี ณ มโนรม ( 2534)
ไดศึกษารายกรณีจากเด็กวัยเรียนท่ีมีพฤติกรรมแปรปรวน จํานวน 15 ราย เม่ือพิจารณาประวัติตั้งแต
แรกเกิดถึง 5 ป พบวาเด็กมักแสดงพฤติกรรมท่ีเปนปญหาในชวง 3-5 ป  สวนใหญแสดงพฤติกรรม
กาวราว อารมณรุนแรง โมโหราย เชน ทําลายของเม่ือถูกขัดใจ ทํารายสัตว ชกตอยกับเพ่ือนเปน
ประจํา และชอบแกลงนอง เปนตน บางคนมีปญหาการเรียนตั้งแตเริ่มเขาอนุบาล บางคนรองไห
กอนไปโรงเรียนทุกเชาในชวงอายุ 3-6 ป ( ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  และคณะ 2543 : 208-211 )
                  ในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษานั้นเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา  เด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุ  6  ป  เปนระยะท่ีเด็กเกิดการเรียนรูมากท่ีสุดในชีวิตและเริ่มเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ท่ีอยูรอบตัว
สนใจ  อยากรูอยากเห็น  มีการเลียนแบบผูใหญ  ส่ิงท่ีเด็กเรียนรูเหลานี ้ มีอิทธิพลตอชีวิตในอนาคต
ของเด็กเปนอยางยิ่ง  ดังจะเห็นไดจาก  ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด ( Freud1949 : 24-29) ท่ีเช่ือวา
ประสบการณในวัยเด็กจะมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเม่ือโตขึ้นเปนผูใหญ ชวงอายุท่ีมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพอยางยิ่ง คือ  ชวงอายุในวัยเด็กเล็ก  หากเด็กไมไดรับการตอบสนองอยาง
เพียงพอในขั้นใดจะเกิดอาการชะงัก ( Fixation) และมีผลใหเกิดพฤติกรรมถดถอย(Regression)  เกิด
ความคับของใจ  มีปญหาตอพัฒนาการของเด็ก    สวนอีริคสัน ( Erikson 1950 : 222)               ไดให
ความเห็นวาวัย 3-5  ขวบ  เปนวัยท่ีกําลังเรียนรูตอส่ิงแวดลอมรอบตัว  หากสภาพแวดลอมท่ีเด็ก
ประสบอยู      ชวยสรางเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกท่ีด ี   เด็กจะเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง  มีความคิด
ริเริ่ม ถาส่ิงแวดลอมไมเหมาะสมเด็กจะเกิดความคับของใจ  มองโลกในแงราย    และขาดความเช่ือ
ม่ันในตนเอง
                  เด็กกอนวัยเรียนนี้จะมีความตองการเปนตัวของตัวเอง  เม่ือผูใหญบอกอะไรมักจะโต
แยงหรือปฏิเสธ      สาเหตุเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางความตองการของเด็กกับทาทีการปฏิบัติ
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ของผูใหญ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังมีความอยากรูอยากเห็น สนใจซักถาม  รื้อคน  อยากทดลองทําส่ิง
ตาง ๆ บางครั้งก็สําเร็จ   บางครั้งก็ลมเหลว  บางครั้งก็เจ็บตัว  บางครั้งก็โดนทําโทษ   ประกอบกับ
เด็กกอนวัยเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นกวาวัยทารกทําใหเริ่มเขาใจและรับรูส่ิงแวดลอมรอบตัว
มากขึ้น บางครั้งก็เขาใจงาย  บางครั้งก็เขาใจยากทําใหเด็กเกิดอารมณหงุดหงิด      ดื้อรั้น       เอาแต
ใจตนเอง(สุรัตน โพธ์ิทอง 2543: 24) และมีการแสดงออกทางอารมณท่ีรุนแรงทําใหไดช่ือวาเปนวัย
เจาอารมณ   สังเกตไดโดยเม่ือเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด  อิจฉาริษยาอยางไมมีเหตุผล  และโมโหราย
และเด็กในวัยนี้เริ่มมีลักษณะอารมณประเภทตางๆอยางท่ีผูใหญมี เชน อารมณโกรธซ่ึงปรียา เกตุทัต
( 2540 :  253) ไดกลาวถึงอารมณโกรธของเด็กกอนวัยเรียนไววาเด็กกอนวัยเรียนจะเกิดอารมณ
โกรธเม่ือถูกขัดขวางไมใหทําส่ิงท่ีเขากําลังทําอยู  พยายามทําส่ิงใดแลวไมไดผล หรือไมไดทําส่ิงท่ี
ตนตองการทําใหเกิดความคับของใจซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสุชา จันทนเอม และสุรางค
จันทนเอม (2516: 132-135) ท่ีไดกลาวถึงความโกรธของเด็กไววา  ความโกรธเกิดขึ้นเม่ือเด็กมีความ
คับของใจ  (Frustation)  อันเนื่องมาจากมีส่ิงใดหรือบุคคลใดมาขัดขวางความปรารถนาไว      ทําให
ไมไดรับความสําเร็จดังความประสงค  ซ่ึงอารมณโกรธจะมีความรุนแรงแคไหน  และมีระยะเวลา
นานเพียงไรขึ้นอยูกับวาความคับของใจมีมากหรือนอย ถาหากเด็กมีความปรารถนามากและส่ิงท่ี
ปรารถนามีความหมายแกตัวเด็กมาก  เม่ือเด็กพบความผิดหวัง  ก็จะเกิดความคับของใจมากซ่ึงจะ
เปนผลใหมีอารมณรุนแรงมากตามไปดวยและอารมณโกรธนี้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะตางๆ กัน
เชน  อาการท่ีแสดงออกทางสีหนา   และอาจเริ่มจากการแสดงอาการท่ีไมสุภาพไปสูการตอสู
สําหรับเด็กท่ีโตขึ้น ดังนั้นผูท่ีมีหนาท่ีอบรมส่ังสอนหรือเล้ียงดูเด็ก  ควรจะชวยกันขจัดอารมณเชนนี้
อยาใหเกิดกับเด็ก หรือใหมีนอยท่ีสุด     เพ่ือใหเด็กไดเติบโตมีพัฒนาการทางดานอารมณท่ีดี  ไมตก
เปนทาสอารมณงาย ๆ  เพราะถาหากเขาเติบโตเปนผูใหญท่ีมีนิสัยอารมณโกรธอยูเสมอแลวยอมทํา
ใหเสียบุคลิกภาพ ขาดความเคารพนับถือจากบุคคลท่ีไดพบเห็น  ไมมีใครยกยองความคิดเห็นของ
บุคคลท่ีมีแตความโกรธ  และอาจแสดงความโกรธออกมาอยางรุนแรงเม่ือเติบโตเปนผูใหญ      โดย
การชกตอย  ทุบตี ฟนแทง  ยิง  หรือทําใหตัวเองบาดเจ็บ เปนตน นอกจากนี้ เด็กกอนวัยเรียนยังมี
อารมณอิจฉาริษยาซ่ึงเปนอารมณท่ีเกิดขึ้นเม่ือเด็กมีความรูสึกดอยกวาผูอ่ืน        และขุนเคืองเม่ือรูวา
ส่ิงท่ีเด็กรักถูกแยงชิง พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเม่ือเวลาเด็กเกิดอารมณอิจฉามีลักษณะเชนเดียวกับอารมณ
โกรธแตคอนขางกาวราวกวา    ในบางคราวเด็กก็อาจจะแสดงความกาวราวมากจนทําใหเกิด
อันตรายตอผูอ่ืนได นอกจากอารมณโกรธและอารมณอิจฉาริษยาแลวยังมีอารมณอีกชนิดหนึ่งท่ีเปน
ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คืออารมณหวาดกลัว  เพราะเด็กกอนวัยเรียนนี้ไดเริ่มเรียนรูส่ิงแวดลอม
กวางขวางมากขึ้นและเปนวัยท่ีมีจินตนาการสูง ถาผูใกลชิดหรือผูเล้ียงดูเด็กใหการอบรมเล้ียงดูไม
ถูกตอง  เชน ขูเด็ก หรือไมสนองตอบความตองการในยามท่ีเด็กตองการจะพ่ึงพาอาศัยจากผูใหญ
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เพ่ือขจัดความกลัวท่ีเกิดขึ้น    ความหวาดกลัวก็จะเปนผลรายตอพัฒนาการทางดานอารมณโดยตรง
และเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพโดยท่ัวๆไปของเด็กดวย    คือ     เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจะกลายเปนคนหวาด
กลัวส่ิงตาง ๆ ท่ีไมมีเหตุผลอยูเสมอ ไมกลาเผชิญตอความจริงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู
สภาพทางอารมณท่ีเกิดขึ้นของเด็กกอนวัยเรียนนั้นสงผลตอความรูสึกและการแสดงออกทาง
อารมณท้ังทางตรงและทางออมตอตัวเด็กเองและผูอ่ืน    ท้ังในปจจุบันและอนาคต    เม่ือเติบโตเปน
ผูใหญในดานตาง ๆ   ดังนี้      1 ) ดานการทํางาน  นักจิตวิทยาพบวา   คนท่ีอารมณดีจะมีความเขาใจ
ตนเองและผูอ่ืนไดงาย     ตลอดจนมีทักษะท่ีดีในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน     ในท่ีทํางานหรือ
ในเวลาท่ีตองออกสังคม ทําใหมองโลกในแงดี  ทําใหมีพลังในการตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ไดอยาง
ไมทอถอย  สามารถสรางกําลังใจใหกับตนเองในยามลมเหลวหรือมีปญหาได    ตางจากคนท่ีมอง
โลกในแงราย   ท่ีมักจะมองเห็นแตปญหาและความยุงยาก ทําใหขาดกําลังใจท่ีจะผลักดันใหฟนฝา
อุปสรรค   ซ่ึงจะสงผลตอการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนและความสําเร็จในหนาท่ีการงาน 2) ดาน
ความรักและครอบครัว ในทางจิตวิทยาไดกลาวถึงความฉลาดทางอารมณกับการสรางความอบอุน
ในครอบครัววา   ความฉลาดทางอารมณจะทําใหบุคคลสนใจและเขาใจในความกังวลของคนใน
ครอบครัว     รับรูและสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในครอบครัวไดด ี      รูและเขาใจ
ศักยภาพ    สงเสริมความรู   ความสามารถ ของสมาชิกในครอบครัวใหถูกทาง และมีความจริงใจตอ
คนอ่ืนซ่ึงเปนความผูกพันทางอารมณท่ีลึกซ้ึงซ่ึงมีผลอยางมากตอความสงบสุขในบานหรือในชีวิตคู 
3) ดานการศึกษา ในโลกของความเปนจริง การท่ีเด็กจะเรียนดี นอกจากความสามารถทางวิชาการ
แลว     ยังตองอาศัยปจจัยทางดานอารมณดวยเชนกัน       และจากงานวิจัยของ  จอหน    กอตตแมน
นักจิตวิทยา       เคยศึกษาถึงผลการสอนทักษะความฉลาดทางอารมณตอการเรียนของเด็ก  รวบรวม
ขอมูลจาก 56 ครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ 2529 ปรากฏวา ในกลุมท่ีพอแมเล้ียงลูกแบบเนนทักษะทาง
อารมณเด็กจะมีผลการเรียนท่ีดีกวา   ถึงแมวาจะมีระดับไอคิวใกลเคียงกันก็ตาม ท่ีสําคัญเด็กในกลุม
ดังกลาวยังมีความสัมพันธท่ีดีกับพอแม ครู และเพ่ือน ๆ สามารถควบคุมอารมณไดด ี ปรับตัวกับ
ปญหาความขัดแยง ความโกรธ ความเครียดไดด ีแตในสังคมปจจุบันท่ีเต็มไปดวยส่ิงยั่วยุ   พบวา   มี
เด็กจํานวนไมนอยท่ีเผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึกจนทําใหเสียโอกาสทางดานการศึกษา
ไปอยางนาเสียดาย เชน   ปญหายาเสพติด   ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนหรือปญหาดานพฤติกรรม
อ่ืนๆ ปญหาเหลานี้ไมไดมีท่ีมาจากความออนแอทางเชาวนปญญา    แตมาจากความออนแอทาง
อารมณท่ีไมสามารถรูเทาทันและจัดการกับอารมณความรูสึกท้ังของตนเองและผูอ่ืนได จะเห็นได
วา อารมณนั้นมีความสําคัญในดานตาง ๆของชีวิตคนเรา เพราะคนท่ีมีทักษะทางอารมณท่ีไดรับการ
พัฒนามาเปนอยางด ีจะเปนคนท่ีสามารถรับรู เขาใจและจัดการกับความรูสึกของตนเองไดด ีรวมท้ัง
เขาใจความรูสึกของคนอ่ืน จึงมักจะประสบความสําเร็จ มีความพึงพอใจในชีวิต รวมท้ังสามารถ
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สรางสรรคงานใหม ๆ ออกมาไดเสมอ     ตรงกันขามกับคนท่ีไมสามารถควบคุมอารมณ มักจะเต็ม
ไปดวยความขัดแยงในจิตใจ   ทําใหขาดสมาธิและมีความคิดท่ีหมกมุน   กังวลไมปลอดโปรงและ
ถึงแมวาพ้ืนอารมณท่ีถูกกําหนดโดยพันธุกรรมเปนปจจัยท่ีติดตัวมาไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไข
ไดก็จริง      แตการเล้ียงดูในสภาพท่ีเหมาะสมกับอารมณ   ก็สามารถท่ีจะชวยพัฒนากลอมเกลาและ
ควบคุมพ้ืนอารมณดานลบได ขณะเดียวกันก็สามารถจะสงเสริมพ้ืนอารมณดานบวกใหดีโดดเดน
ยิ่งๆขึ้นไป และเด็กท่ีมีพ้ืนอารมณไมด ี ถาไมไดรับการเล้ียงดูท่ีเขาใจก็อาจจะไปกระตุนใหอารมณท่ี
ไมดีเหลานั้น เติบโตจนฝงรากลึก ไรการควบคุม กลายเปนปญหาท้ังตอตนเองและสังคมท่ีเกี่ยวของ
แตถาพอแมเขาใจในธรรมชาติของเด็กก็ยังสามารถจะชดเชยหรือควบคุมสวนท่ีดอยไมใหมีอิทธิพล
หรือเปนปญหาในการดําเนินชีวิต ( กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2544 : 10-28)  ดังนั้นผูท่ี
ใกลชิดและผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กจึงควรสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณท่ีเหมาะสม
                   ครอบครัวเปนหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด  แตมีความสําคัญมากท่ีสุด  เพราะเปนหนวยแรก
ท่ีกําหนดคุณคาขั้นมูลฐานแกมวลมนุษย  ไดแก  ทัศนคต ิ คานิยม  การดําเนินชีวิต  โอกาสของชีวิต
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา และ บทบาทความรับผิดชอบของบิดามารดาตอครอบครัว  ส่ิงท่ี
กลาวถึงนี้ ครอบครัวไดทําหนาท่ีวางรากฐานไวใหแกมวลมนุษยซ่ึงสงผลไปถึงบุคลิกภาพ  จิตใจ
อารมณ   สังคม      ตลอดจนการปรับตัวอันเปนความพรอมดานสุขภาพของเด็ก            เด็กจะไดรับ
ประสบการณตาง ๆ  และการพัฒนาทุกดานจากครอบครัวเปนสวนใหญ  ดังนั้นพอแมจึงมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมใหเด็กเปนบุคคลท่ีสามารถดําเนินชีวิตอยูอยางเปนสุขโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
กอนวัยเรียน ซ่ึงเปนวัยท่ีเรียนรูส่ิงตาง ๆ ภายนอกไดอยางรวดเร็ว ดังท่ีเบาวลีย (Bowley 1975 : 55,
อางถึงใน นันทา  แทนธานี  2534 : 18 )พบวาเด็กอาย ุ 3 ขวบ  และ  4 ขวบ  มีแนวโนมท่ีจะแสวงหา
เพ่ือทําตัวเลียนแบบพอแม      มาตรฐานและคุณคาของพอแมจะกลายมาเปนของเด็กดวย     และการ
อบรมเล้ียงดูตาง ๆ ของพอแมนั้นก็มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กดวย  ดังนั้น พัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเปนบิดามารดา  หรือผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กจะตองรู  เพ่ือเขา
ใจถึงธรรมชาติของเด็กเปนพ้ืนฐาน            เพราะบุคคลตาง ๆ เหลานี้มีหนาท่ีท่ีจะตองอบรมส่ังสอน
และเล้ียงดูเด็กใหมีแนวทางการพัฒนาการอยางถูกตองเหมาะสม    ซ่ึงบุคคลในครอบครัวท่ีใกลชิด
สนิทสนมกับเด็กและมีความสําคัญตอตัวเด็กมากท่ีสุด   ก็คือ    มารดาของเด็กซ่ึงมีความสอดคลอง
กับขอคิดเห็นของโฮสเลอร(Hostler  1965 : 82-83)  ท่ีวา “ทักษะของทารกอยูท่ีการเล้ียงดูของแม
ถาหากเด็กไมมีแมเด็กก็จะเจริญเติบโตอยางไมเต็มท่ี  ไมไดรับความสําเร็จในตนเองเทาท่ีเด็กอ่ืนๆ
ไดรับ  วัตถุส่ิงของรอบตัวเด็กอาจมีมากมายแตอารมณของเด็กจะไมพัฒนาอยางเต็มท่ีและบ้ันปลาย
ของชีวิตเขาจะไมสามารถมีความสัมพันธกับผูอ่ืน  เด็กไมสามารถเรียนรูท่ีจะรัก  เพราะวาแมเปน
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บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในชีวิตของเด็ก  แมเปนผูสรางรูปแบบอารมณของเด็กจากคําพูดและการ
กระทํา”    ซ่ึงสอดคลองกับขอคิดเห็นของมุสเสนและคณะ ( Mussen  et al.1969 : 193 )             ท่ีวา
“ การเรียนรูครั้งแรกของเด็กเกิดขึ้นท่ีบาน  โดยประสบการณของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแมของเด็ก  วิธีการเล้ียงดูทารกของแมมีผลตอพฤติกรรม  ความรูสึกนึกคิดทางจิตใจของเด็ก
ในขณะนั้น  และในเวลาตอมาดวย” ดังนั้นผูท่ีมีความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กเพ่ือใหเด็กเติบโตไดอยางมีคุณภาพท่ีดีนั้นก็คือมารดาของเด็ก แตในปจจุบัน ถึงแม
แมสวนใหญนั้นรักลูกและพยายามเปนแมท่ีดีก็ตามแตวาสภาพการดํารงชีวิตทุกวันนี้ทําใหแม
ประสบความยากลําบากในการท่ีจะสนองตอบตอความตองการของเด็กไดอยางถูกตอง  อันเนื่องมา
จากภาวะบีบคั้นตาง ๆ มากมายในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะทําการศึกษาวามี
ปจจัยทางจิตวิทยาอะไรบางของมารดาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         ซ่ึงสอดคลองกับบทบาทของผูวิจัยในฐานะนัก
จิตวิทยาชุมชนท่ีมีบทบาทในการปองกันปญหาทางอารมณท่ีมีผลกระทบตอบุคคลและสังคมโดย
การสงเสริมใหบุคคลมีพัฒนาการทางอารมณในชวงชีวิตตางๆ อยางเหมาะสม มีความสามารถใน
การควบคุมจัดการกับชีวิตตนเอง มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง และชวยเหลือใหคนเผชิญกับ
ปญหาและจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาถึงระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

กอนวัยเรียน            ความม่ันคงทางอารมณของมารดา         ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา    
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี
                  2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีโดยจําแนกตามระดับการศึกษา
ของมารดา  รายไดของครอบครัว   
                  3. เพ่ือศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา    ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา     แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง   
จังหวัดราชบุรี
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                  4.   เพ่ือศึกษาองคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของ
มารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     ความม่ันคงทางอารมณของมารดา    
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา    แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  ท่ีมีอิทธิพล
ในการทํานายองคประกอบแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุรี

ขอคําถามการวิจัย
1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน        ความ

ม่ันคงทางอารมณของมารดา    ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา     แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรีอยูในระดับใด

2.   มารดาในเขตอําเภอบานโปง    จังหวัดราชบุรีท่ีมีระดับการศึกษา              รายไดของ
ครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกันหรือไม  อยางไร

3.   ปจจัยทางจิตวิทยา   ไดแก  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา    ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา    
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ            เปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ
บานโปง  จังหวัดราชบุรีหรือไม

4.   องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา  ไดแก   ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา   ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา     แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   มีอิทธิพลในการทํานาย
องคประกอบในแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรีหรือไม

สมมติฐานการวิจัย
                   1.  มารดาของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรีท่ีมีระดับการศึกษา
ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน

2. มารดาของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีท่ีมีรายไดของ
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ครอบครัวท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกัน
                  3. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน          ความม่ันคงทางอารมณของมารดา           ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัด
ราชบุรี

4. องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก   ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา    ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา     แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   มีอิทธิพลในการทํานาย
องคประกอบแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
                  ในการวิจัยครั้งนี้  ผูศึกษาสนใจศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุร ี จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
                  1.   ขอบเขตดานประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้   ไดแก มารดาของเด็กกอน
วัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2545  ในโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี    จํานวน  53  โรงเรียน     ท้ังหมด 2,610  คน
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2545    จากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้    ไดแก    มารดาของ
เด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล      ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2545     ในโรงเรียน
ท่ีสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  จํานวน 28 โรงเรียน  347 คน
กําหนดกลุมตัวอยาง   โดยใชบุตรของกลุมตัวอยางตามหลักเกณฑของยามาเน  (Yamane)    ท่ีความ
เช่ือม่ัน95%    ยอมใหคลาดเคล่ือนได +5%    ทําการสุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi- Stage  Sampling)    

     3.   ขอบเขตดานตัวแปร  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีดังนี้
3.1  ตัวแปรอิสระ  ไดแก

 3.1.1    ระดับการศึกษาของมารดา      
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3.1.2   รายไดของครอบครัว
3.1.3   ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

กอนวัยเรียน
3.1.4  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
3.1.5  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  

              3.1.6  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
3.2  ตัวแปรตามไดแก  พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน

อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี 3  ดาน  ไดแก
3.2.1 การแสดงความรักและการใหกําลังใจแกเด็ก
3.2.2 การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
3.2.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม

  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงระดับของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ

เด็กกอนวัยเรียน      ความม่ันคงทางอารมณของมารดา      ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี

2. ทําใหทราบถึงปจจัยทางจิตวิทยาท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง     จังหวัดราชบุรีได

3. สามารถนําผลการวิจัยมาใชจัดลําดับความสําคัญในการวางแผนปฏิบัติงานในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ           เชน
กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข     กระทรวงศึกษาธิการ      องคการบริหารสวนตําบลและ
จังหวัด และกรมพัฒนาชุมชน เปนตน

4.    สามารถนําผลการวิจัยท่ีไดมาจัดโปรแกรม   ใหการอบรม    ใหความรูและพัฒนา
ทักษะตางๆในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนใหแกบุคคลท่ี
จะเตรียมตัวเปนมารดา    บุคคลท่ีกําลังจะเปนมารดา  และบุคคลในครอบครัวท่ีเกี่ยวของอันไดแก
สามีและญาต ิ   เพ่ือใหเห็นความสําคัญ   และมีทักษะในการแกปญหาเพ่ือการปองกันปญหาความ
ผิดปกติทางดานอารมณกอนท่ีจะเกิด         และปองกันไมใหเกิดมากขึ้นในกรณีท่ีพบปญหาความ
ผิดปกติทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
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5. สามารถนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางการศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของตอไป
เชน นําผลการวิจัยใชเปนแนวทางการศึกษาวิจัยพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กระดับประถม
หรือมัธยมศึกษาและในกลุมอ่ืนๆ   เปนตน

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กกอนวัยเรียน    หมายถึง       เด็กท่ีมีอายุไมถึงเกณฑบังคับท่ีจะเขาศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาซ่ึงมีอายุระหวาง 3-6 ปท่ีเรียนอยูในระดับอนุบาลของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ บานโปง  จังหวัด ราชบุรี

2.  กลุมโรงเรียน      หมายถึง     โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตอําเภอบานโปงและอยูในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  บานโปง  จังหวัด ราชบุรีโดย  แบงเปน  7  กลุม  ดังนี้

      2.1  กลุมโรงเรียนเขาขลุง    หมายถึง โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบลเขาขลุง
     2.2   กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง   หมายถึง โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขต

ตําบลหนองปลาหมอและตําบลบานมวง
      2.3   กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม   หมายถึง โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบล

เบิกไพรและตําบลคุงพยอม
2.4  กลุมโรงเรียนกรับใหญ  หมายถึง  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบลกรับใหญ
2.5 กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว  หมายถึง  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบล

ทาผาและตําบลลาดบัวขาว
2.6 กลุมโรงเรียนสวนปากนคร  หมายถึง  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบล

ปากแรต  ตําบลนครชุมมและตําบลสวนกลวย
2.7 กลุมโรงเรียนไตรบูรพา  หมายถึง  โรงเรียนท่ีตั้งอยูในเขตตําบล

ดอนกระเบ้ือง  ตําบลหนองออและตําบลหนองกบ
3.  ระดับการศึกษาของมารดา  หมายถึง  ระดับความรูท่ีไดรับจากการศึกษาใน

โรงเรียนของมารดาซ่ึงแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี้
3.1  ต่ํากวาหรือเทากับ ป.6  หมายถึง  ระดับความรูของมารดาตั้งแตไมไดรับการ

ศึกษาในโรงเรียนจนถึงไดรับการศึกษาในโรงเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี  6
3.2  ม.1-ม.6  หมายถึง  ระดับความรูของมารดาท่ีไดรับการศึกษาในโรงเรียน

ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี  6
                   3.3  สูงกวา ม.6  หมายถึง  ระดับความรูของมารดาท่ีไดรับการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาปท่ี  6 ขึ้นไป
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                  4.  รายไดของครอบครัว  หมายถึง  เงินท่ีไดรับมาท้ังหมดของครอบครัวท้ังของบิดาและ
มารดารวมกันตอ 1  เดือน  ซ่ึง เกณฑดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจรายไดประจําปของสํานัก
งานสถิติจังหวัดราชบุร ี ประจําป พ.ศ 2543    ซ่ึงแบงเปน  4  ระดับ  คือ
                               4.1  รายไดของครอบครัวต่ํากวาหรือเทากับ 1,700 บาทตอเดือน  หมายถึง   เงิน
ท่ีไดรับมาท้ังหมดของครอบครัวต่ํากวาหรือเทากับ  1,700  บาทตอเดือน

4.2  รายไดของครอบครัวระหวาง 1,701 -  3,300 บาทตอเดือน     หมายถึง   เงิน
ท่ีไดรับมาท้ังหมดของครอบครัวระหวาง  1,701-3,300  บาทตอเดือน

4.3  รายไดของครอบครัวระหวาง 3,301- 8,300 บาทตอเดือน    หมายถึง   เงินท่ี
ไดรับมาท้ังหมดของครอบครัวระหวาง 3,301- 8,300  บาทตอเดือน
                  4.4  รายไดของครอบครัวตั้งแต 8,301  บาทตอเดือนขึ้นไปหมายถึง  เงินท่ีไดรับ
มาท้ังหมดของครอบครัวตั้งแต 8,301  บาทตอเดือนขึ้นไป

5.   ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ     หมายถึง     มารดามีความเขาใจอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ  ดังนี้
                               5.1  ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ        หมายถึง     มารดามีความ
เขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอารมณตางๆ       การแสดงออกเกี่ยวกับอารมณตาง ๆ
และการตอบสนองทางอารมณท่ีเหมาะสมท่ีเด็กควรจะไดรับจากมารดา
                              5.2  วิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ  หมายถึง  มารดามีความเขาใจ
อยางถูกตองเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคตางๆ ในการตอบสนองทางอารมณท่ีเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

6.   ความม่ันคงทางอารมณ          หมายถึง     ความรูสึกของมารดาท่ีไมหวั่นไหวตอส่ิง
รบกวนความสุขทางอารมณ  สามารถควบคุมอารมณความรูสึกของตนใหอยูในสภาพปกติเม่ือ
เผชิญตอปญหาในชีวิตประจําวันตางๆ

7.  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส   หมายถึง  มารดามีความสุขตอสภาพชีวิตสมรสตามท่ี
มารดาไดคาดหวังในดานตาง ๆ ดังนี้

7.1 ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา  หมายถึง  มารดามีความสุขท่ีไดรับความรัก ความสนใจ  เอาใจใสและการเปนท่ีพักพิง
ทางใจจากสามี  เปนตน

7.2  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  หมายถึง  มารดามีความสุขใน
การจัดสรรหรือแบงงานกันหรือการชวยเหลืองานภายในบานจากสามีในเรื่องเกี่ยวกับการเล้ียงดู
บุตรกอนวัยเรียนตามท่ีคาดหวัง    ไดแก  การดูแลในเรื่องการรับประทานอาหาร    การแตงตัว   การ
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ขับถาย  การทําความสะอาดรางกาย  การเลน  การศึกษา  เปนตน
                  8. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   หมายถึง  มารดาไดรับความชวยเหลือ
จากญาติท่ีมารดาใหความไววางใจท่ีสามารถบอกเลาเรื่องราวท่ีสําคัญตาง ๆ ในชีวิตของมารดาได
ในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้

8.1  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  หมายถึง  มารดาไดรับความชวยเหลือ
ในการรับฟง      และใหการยอมรับในความรูสึกยุงยากใจของมารดาท่ีเกิดขึ้นในการเล้ียงดูบุตรกอน
วัยเรียน

8.2  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร   หมายถึง      มารดาไดรับความ
ชวยเหลือในเรื่องความรูและวิธีการท่ีถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนรวมถึงการแนะนําและใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณในเด็ก
กอนวัยเรียน

8.3 แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ        หมายถึง    มารดาไดรับความ
ชวยเหลือในเรื่องเงินทอง  ส่ิงของและอุปกรณ ในการเล้ียงดูบุตรกอนวัยเรียน
                  9. พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
หมายถึง  การแสดงออกหรือการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้

9.1  การแสดงความรักและการใหกําลังใจ    หมายถึง   การแสดงออกของมารดา
โดยการยิ้ม     การสบตา      การสัมผัส   การพูดชมหรือพูดในดานบวกโดยการพูดท่ีสุภาพออนโยน
ยกยองชมเชยเม่ือเด็กชวยเหลืองานบาน  หรือมีความสามารถทํากิจวัติประจําวันตาง  ๆ ไดดีขึ้น
เปนตน

9.2  การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย     หมายถึง  การแสดง
ออกของมารดาถึงการปลอบโยนโดยการโอบกอดและใชคําพูดเม่ือเด็กเกิดอาการหวาดกลัวอันเนื่อง
มาจากจินตนาการของเด็กจากการท่ีไดสัมผัสเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือจากโทรทัศน
และส่ือส่ิงพิมพตาง  ๆ  แลวทําใหเด็กตื่นตกใจ  เชน  ฟารอง  ฟาแลบ  ความมืด  ลักษณะรูปรางของ
คนท่ีไมเคยเห็น  สัตวตาง ๆ ผี  รวมถึง การหวาดกลัวการถูกทอดท้ิง  เปนตน

9.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม  หมายถึง  การ
แสดงออกของมารดาถึงวิธีการใหเด็กไดสามารถปลดปลอยอารมณทางลบซ่ึงไดแก อารมณโกรธ
อารมณหวาดกลัว อารมณอิจฉาริษยา  อารมณกาวราว และอารมณวิตกกังวล โดยไมเปนอันตรายตอ
ตนเองและผูอ่ืน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

                  การวิจัยเรื่อง  ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  ผูวิจัยได
ศึกษา     หลักการ     แนวคิด   ทฤษฎี  จากหนังสือ  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ  เพ่ือเปน
แนวทางในการวิจัยโดยนําเสนอสาระสําคัญตามลําดับ  ดังนี้

1. แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

1.1 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัย
เรียน

1.2 ทฤษฎีความผูกพัน
2.  แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง

ดานอารมณ
2.1 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเด็กกอนวัยเรียน
2.2 ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณและการสงเสริมพัฒนาการทางดาน

อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

   3.  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงทางอารมณ
3.1 ความหมายของความม่ันคงทางอารมณ
3.2 องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงทางอารมณ

4. แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.1 คุณภาพชีวิตสมรส
4.2  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.3  แนวความคิดในการไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส

5. แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
5.1 คุณสมบัติของครอบครัวท่ีมีคุณภาพ
5.2 บทบาทและหนาท่ีของครอบครัว
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5.3 ประเภทของครอบครัว
5.4 แรงสนับสนุนทางสังคม
5.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

6. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
1. แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ

ของเด็กกอนวัยเรียน
                  1.1 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ ในเด็กกอนวัยเรียน
                  พัฒนาการทางดานอารมณเปนผลมาจากการอบรมเล้ียงดูในครอบครัว ประสบการณ
และส่ิงแวดลอม  เด็กท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดูอยางถูกตองไดรับท้ังความรักความอบอุน ความม่ันใจ
ตลอดจนการฝกอบรมในทางท่ีถูกท่ีควรจะกอใหเกิดพลัง  และสามารถยืนหยัดอยูในสังคมดวย
ความเช่ือม่ันในตนเอง  เด็กท่ีไมมีปญหาเปนเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ียอมรับเขา  มีบรรยากาศอบอุน
และไดรับความรักความเอาใจใสอยางเพียงพอ  ตรงกันขาม  เด็กท่ีประพฤติตนพาลเกเรมาจาก
ครอบครัวท่ีขาดความม่ันคงทางอารมณและทอดท้ิงไมเอาใจใส   เด็กทุกคนตองการความรูสึก
ปลอดภัย  ม่ันคง  มีเจาของ  การยอมรับ  และไดรับความรัก  ถาขาดส่ิงเหลานี้ไป   เด็กจะเติบโตเปน
ผูใหญท่ีขาดความม่ันคงทางอารมณ   ดังนั้นผูท่ีใกลชิดเด็กและมีความสําคัญตอตัวเด็กมากท่ีสุดจึงมี
บทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียน ไดมีผูกลาวถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไวดังนี้
                   เครือวัลย ขจรพันธุ  และคณะ ( อางถึงใน  นันทา  แทนธานี 2534 : 31-33 )ไดกลาว
ถึงการอบรมเล้ียงดูของมารดาท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไว  ดังนี้
                  1.  ใหความรักและตองการเด็ก   พอแมควรชวยใหเด็กเกิดความอบอุนใจ  โดยแสดง
วาพอแมรักเขาดวยใจจริงไมวาเขาจะมีรูปรางหนาตาอยางไรหรือเพศอะไร   ความรูสึกท่ีพอแมมีตอ
ลูกมีอิทธิพลตอเขามาก  เด็กยังคงตองการใหพอแมแสดงความรัก   ความเมตตาปราน ีตองการความ
ชวยเหลือท่ีจะเตรียมเขาใหเขากับส่ิงแวดลอมภายนอกครอบครัวได

2. เขาใจเอกัตภาพของเด็ก  การชวยใหเด็กมีกําลังใจทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดสําเร็จก็คือ
ไมเปรียบเทียบผลสําเร็จของงาน  ความสามารถ  ทาทาง  หรือส่ิงอ่ืนๆ  ของเด็กกับเด็กอ่ืน
สนับสนุนใหเด็กไดทํางานตามความสามารถของตนตามกําลัง ชมเชยและยกยองในความสามารถ
ของเด็กและส่ิงท่ีเด็กทําด ี ใหความสนใจส่ิงท่ีเด็กไดแสดงออก  ใหโอกาสเด็กไดแกตัวในเรื่องท่ีเด็ก
ทําผิดพลาด  พอแมอาจพูดถึงความผิดพลาดท่ีผานไปเพ่ือใหส่ิงท่ีทําไปแลวเปนประสบการณการ
เรียนรูสําหรับเด็ก  แตควรทําในทํานองท่ีไมใหเด็กคิดวาผูใหญตําหน ิ  ผูใหญจําเปนท่ีจะตองชวยให
เด็กไดรูวายังมีโอกาสแกตัวได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหเด็กเขาใจและยอมรับความสามารถท่ี
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ตนมี ท้ังพอแมเองก็ตองยอมรับความจริงวา   เด็กแตละคนมีเอกัตภาพ   เจริญเติบโตไดภายใน
ขอบเขตท่ีพันธุกรรมกําหนดไวและเทาท่ีส่ิงแวดลอมจะอํานวย  การจัดส่ิงแวดลอมดังกลาวนี้เปนส่ิง
ท่ีผูใหญชวยได

  3. ฝกฝนใหเด็กมีความเช่ือม่ันในตนเอง   ความคิด    ความเขาใจของเด็กวาตนดีไมดี
สามารถไมสามารถอยางไรนั้น  ขึ้นอยูกับเจตคติท่ีพอแมมีตอเขาเปนอันมาก  ถาพอแมเช่ือและบอก
ใหเด็กรูตัววา เด็กสามารถ  เด็กก็ไดกําลังใจอยางมากท่ีจะชวยใหเขามีความรูสึกเช่ือม่ันในตนเอง
การท่ีจะทําอยางนี้ไดก็โดยท่ีผูใหญใหโอกาสเด็กไดทําส่ิงซ่ึงอยูในขอบเขตกําลังความสามารถของ
เด็ก  เม่ือเด็กทําไดดีมีความสําเร็จ   ความสําเร็จนี้ก็จะเปนบันไดชวยใหเกิดความสําเร็จในส่ิงท่ียาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป  ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นแตละครั้งนั้นเปนเครื่องมือสรางความเช่ือม่ันในตนเอง  ซ่ึงเปน
เสมือนส่ิงยั่วยุหรือแรงจูงใจท่ีจะทํางานตาง ๆ ไดตอไป

4. ปลูกฝงความรูสึกอบอุน  ม่ันคง  ปลอดภัย  พอแมอาจทําไดโดยใหเด็กไดมี
ประสบการณหลาย ๆ ครั้งในการเลือกตัดสินใจ  ในเวลาเดียวกันเด็กตองเรียนรูวาทุกส่ิงทุกอยางมี
ขอบเขต  ขอบเขตบางอยางเด็กเปนผูวางแนวเองได  บางอยางตองเปนหนาท่ีของผูใหญท่ีกําหนด
กฎเกณฑ  วินัยท่ีสรางขึ้นอยางมีเหตุผลและมีขอบเขตนี่เองชวยใหเด็กมีความรูสึกอบอุนม่ันคงใน
การใชวินัย  พอแมตองแสดงความเมตตาและทําตนเปนเพ่ือนกับลูก  ท่ีสําคัญท่ีสุด ก็คือ  กฎท่ีใชกับ
เด็กนั้นตองใหเด็กเห็นดวยและยอมรับ  พอแมท่ีฉลาดยอมจะรักษากฏท่ีตั้งไวอยางคงเสนคงวา  การ
ทําตามกฎบาง ไมทําบาง จะทําใหเด็กยุงยากใจและไมเขาใจชัดเจนวา ผูใหญมีความตองการอยางไร

5. ใหอิสรภาพบางประการ  เนื่องจากเด็กยังมีประสบการณนอย   เด็กยอมไมรูวา
ส่ิงใดเปนอันตราย  ผูใหญจึงตองวางขอบเขตและแนะแนวใหเด็กปฏิบัติหรือประพฤติ  เด็กตองการ
อิสรภาพมากในการคิดและทํา  ซ่ึงชวยใหเขารูจักแกปญหาดวยตนเอง  เด็กจะรูสึกคับของใจตอคํา
หามปรามตาง ๆ  ของผูใหญ  ทําใหเขารูสึกขาดอิสรภาพ  ไมมีความอบอุนม่ันคง  ดังนั้น  คําวา
“อยา” จึงควรใชแตจําเปนและควรอธิบายใหเด็กเขาใจ  ใหเด็กเกิดความพอใจและเห็นดวยเสียกอน
ผูใหญตองตระหนักวาเด็กเจริญเติบโตขึ้นไดดวยความไวใจในบุคคลท่ีตนเกี่ยวของดวย  ถาผูใหญ
ยอมใหเด็กไดทําในส่ิงท่ีไมเกิดผลรายไดบาง   เด็กยอมเกิดการเรียนรูวาส่ิงใดควรทํา  จะทําอยางไร
และจะไดผลอยางไรบางสําหรับการกระทํานั้น ๆ
                  ทิศนา แขมมณ ีและคณะ(2535:94-95) ไดกลาวถึงหลักการในการสงเสริมพัฒนาการ
ดานจิตใจและอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไว  ดังนี้

1.  การเขาใจถึงความแตกตางทางอารมณ    และความสามารถในการควบคุมอารมณ
ของเด็ก  จะชวยใหผูใหญตั้งความคาดหวังและปฏิบัติตอเด็กในทางท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กใหเปนไปไดอยางราบรื่น
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2.   เด็กวัยกอนเรียนมีความสามารถจํากัดในการควบคุมอารมณ  การเล้ียงดูไมใหเด็ก
เกิดความคับของใจตางๆ การจัดสภาพแวดลอมท่ีกันเด็กออกจากการทําลายส่ิงของหรือทําราย
บุคคลเม่ือโกรธ  และการจัดโอกาสใหเด็กไดระบายอารมณในทางท่ีเหมาะสม  จะชวยใหเด็กพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมอารมณไดดียิ่งขึ้น

3.  ความรูสึกม่ันคง      ปลอดภัย      เปนพ้ืนฐานทางอารมณท่ีสําคัญสําหรับเด็กกอน
วัยเรียนในการพัฒนาตนเองในดานอ่ืนๆ การอบรมเล้ียงดูดวยความรักความเอาใจใสไมใหเด็กตกอยู
ในสภาพวิตกกังวลหรือหวาดกลัวอยางรุนแรงจะชวยสรางความรูสึกม่ันคง  ปลอดภัยใหแกเด็ก
                  สุณีย  ธีรดากร(2526: 265)  ไดกลาวถึง      การตอบสนองทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กไวดังนี้

1.  การใหความรักแกเด็ก   เด็กทุกคนตองการความรักอยางเต็มท่ี    และหวังในความ
รักอยางเต็มท่ีจากพอแมหรือผูปกครอง   เพราะความรักเปนส่ิงแรกและส่ิงเดียวท่ีทําใหเกิดความ
สุขใจ  ดังนั้นพอแมผูปกครองควรใหความรักแกเด็กอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือใหเขารูคุณคาของความรัก
และถาเขาไมเคยไดรับความรัก    ความอบอุนใด ๆ  เลย      ความรูสึกเมตตากรุณาตอผูอ่ืนก็จะไม
เกิดขึ้น ดังนั้น  พอแมจึงควรใหความรักแกเด็กอยางสมํ่าเสมอ

2.  การใหความปลอดภัย              เด็กทุกคนตองการอยูในสภาพท่ีปลอดภัยทางจิตใจ
 ไมถูกรบกวนจากผูใด  ดังนั้น   พอแมควรตอบสนองใหเด็กไดรับความปลอดภัยทางดานจิตใจ
                  รติชน  พีรยสถ (2543 : 144-145) ไดกลาวถึง การเล้ียงดูท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนดังนี้

1. ใหความรัก  และความอบอุน  ความเอาใจใสตอเด็ก      และการเขาใจยอมรับใน
ตัวเด็กจะเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหเด็กมีพ้ืนฐานทางอารมณท่ีดี ม่ันคง  รูสึกอบอุน  มีอารมณ
ขันและมองโลกในแงดี

2.  การเลน  การเลนทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน   เพลิดเพลิน  มีอารมณเบิกบาก
แจมใส มีจิตใจท่ีม่ันคง มองโลกในแงด ีและการเลนจะทําใหเด็กไดผอนคลายความตึงเครียดในชีวิต
ประจําวัน  ชวยระบายอารมณเม่ือเด็กเกิดความรูสึกโกรธ  วิตกกังวลหรือคับของใจเปนการลดความ
กาวราวและลดความไมพึงพอใจท่ีไดรับจากคนรอบขาง
                  ราศี  ธรรมนิยม ( 2524 : 286) ไดกลาวถึงวิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนไวดังนี้

1.  ใหความรัก  ความอบอุนและความเขาใจแกเด็ก  เด็กทุกคนตองการความรักเหนือ
ส่ิงอ่ืนใด

2.  ใหความยุติธรรมตอเด็ก รักเด็กเทากันทุกคน  ไมเลือกรักเด็กท่ีประจบเกง  พูดเกง
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หรือลูกท่ีเกิดมาทําใหพอแมร่ํารวย  เปนตน
3.  ไมหลอกใหเด็กกลัวอยางไรเหตุผล  ความกลัวของเด็กเกิดขึ้น       เพราะมีผูทําให

กลัว
                   สุชา  จันทนเอม    และสุรางค  จันทนเอม  ( 2516  :  106-107, 189 )         ไดกลาวถึง
แนวทางท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไววา  บิดามารดาควรแสดงความรัก
และใหความอบอุนแกเด็กอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหเด็กรูสึกวา        ตนยังเปนท่ีรัก  และเปนท่ีตองการ
ของบิดามารดาอยูเสมอ  แมวาตนจะกระทําผิดในบางครั้ง เม่ือเด็กไดรับความรักความอบอุน ความ
ปลอดภัย  เด็กก็จะมีโอกาสเจริญงอกงามทางดานอารมณอยางเต็มท่ี  เพราะเด็กมีความเช่ือม่ันวา
ความตองการตาง ๆ  ของตนจะตองไดรับการตอบสนองอยางดีจากมารดา  ในขณะเดียวกัน  เด็กจะ
ตอบสนองตอบิดามารดาดวยความรัก  ความเอาใจใส  และยังมีผลทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีตอบุคคล
อ่ืน ๆ  รอบขางอีกดวย  และนอกจากการใหความรักความอบอุนและความปลอดภัยแกเด็กแลว บิดา
มารดาควรมีการใหกําลังใจเด็กเม่ือเด็กทํางานไดดีขึ้น โดยชมเชยใหเด็กไดเห็นในความสําเร็จของ
ตน เม่ือเด็กไดเห็นวาตนมีความสามารถมากขึ้น  ก็จะเปนกําลังใจท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็กเอง
ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สงผลทําใหเด็กเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง
                  ประภาพันธุ  กรโกลียกาจ (2527 : 73)      ไดกลาวเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กวา       สําหรับเด็กแลวความรักมีอิทธิพลในทางอารมณมาก         เพราะจะกอให
เกิดพฤติกรรมตาง ๆ  ท้ังในทางท่ีดีและไมดี  จะเห็นวาเด็กท่ีขาดความรักจากพอแม        จะเกิดความ
วาเหว    ขาดความอบอุนทางใจ    ขาดความปลอดภัย   เขาจะหาทางออกในการเรียกรองความสนใจ
หรือแสดงความกาวราว   ในท่ีสุดจะทําใหเขาประพฤติตัวไมด ี   ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง     กลาย
เปนคนชวยตัวเองไมได   ดังนั้น จึงควรระมัดระวังอยาใหมีส่ิงท่ีจะทําใหเกิดอารมณท่ีไมพึงประสงค
เพ่ือเด็กจะไดมีพัฒนาการทางดานอารมณไปในทางท่ีถูกตองของแตละวัย   จนเปนผูใหญท่ีมีอารมณ
ม่ันคง
                   จากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีไดกลาวมา        ผูวิจัยจึงไดกําหนด
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียนเปน      3     ดาน
ไดแก  การแสดงความรักและการใหกําลังใจ   การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม     ดังมีรายละเอียด  ดังนี้

1. การแสดงความรักและการใหกําลังใจ
                  เด็ก ๆ  ท่ีไดรับความรักและความอบอุนมาอยางเพียงพอแลว   ไมวาจากทางบาน
หรือจากทางโรงเรียน จะเปนเด็กท่ีมีความสุข ไมมีปมดอยทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มองโลก
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ในแงดีและจะรูจักท่ีจะแบงปนความรักใหแกบุคคลหรือส่ิงอ่ืน ๆ  รอบขางและจะไมสรางปญหาให
แกสังคม  ซ่ึงวิธีการใหความรักและการใหกําลังใจแกเด็กมีการปฏิบัติงาย ๆ ได ดังนี้

1.1  การยิ้ม   การยิ้มเปนปฏิกิริยาตอบสนอง  ท่ีเกิดจากภายในตัวมนุษย  เปน
สัญญาณท่ีคนเราสัมผัสได  ถึงความรูสึกวาไดรับกําลังใจ  อบอุน  คลายกังวล  รอยยิ้มทําใหความ
สัมพันธระหวางมารดากับเด็กแนนแฟนยิ่งขึ้น  ดังนั้นมารดาสามารถมอบความรักใหแกเด็ก ๆ  ดวย
การสงยิ้มอยางออนโยนและจริงใจ  อันเปนวิธีท่ีงาย
              1.2    การพูดชมหรือพูดในดานบวก      คือ   คําพูดท่ีสุภาพ   ออนโยน  ใหกําลังใจ
ยกยอง  ชมเชยในคุณคาความสามารถ  ความดีงาม  ท่ีทําใหเรารูสึกวาตนเองมีคุณคา  มีความเช่ือม่ัน
มากขึ้น   นักจิตวิทยา เช่ือวา “ คนเราเปนอยางท่ีเราคิด  และเรามักจะคิดตามส่ิงท่ีเราไดยิน”  แสดง
ใหเห็นวา   คําพูดตาง ๆ ท่ีเด็กไดยินไดรับการบอกกลาวมาตั้งแตเล็ก ๆ  จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม  
ความคิด   การกระทํา  ของเด็กเม่ือเติบโตเปนผูใหญ   คําพูดของมารดาท่ีพูดแกเด็กในวัย 3-6 ขวบ
เด็กจะจดจําไดงาย  ไมวาจะเปนคําพูดดานใด  ดังนั้น  มารดาควรมอบความรักแกเด็กดวยคําพูดดาน
บวกเสมอ ๆ  เชน  การชมเม่ือลูกเรียนไดดีขึ้น   ชวยเหลืองานเล็ก ๆ  นอย ๆ ของมารดา   ไมรังแก
นองหรือเพ่ือนเหลานี้    เปนตน   เม่ือเด็กไดรับคําชมเชยหรือคําพูดดานบวกบอย ๆ   เด็กจะรูสึกวา
ไดรับความรัก  ความเอาใจใส    รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเห็นคุณคาในตนเองและคุณคาของผูอ่ืน     
ประสบความสําเร็จและมีความสุข มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ( ลัดดา  ลีลาศวัฒนกิจ 2542 : 41-45 )
และโสภาพรรณ  รัตนัย ( 2535 : 143-146 )  ไดกลาวถึงหลักในการช่ืนชมเด็กสําหรับมารดาไว ดังนี้

1.2.1  เด็กไมมีวันอ่ิมตอคําชม  มารดาควรหม่ันแสดงความช่ืนชมในตัวเด็ก
เม่ือเด็กกระทําส่ิงท่ีควรคาแกการชม     โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ นั้น       ปรารถนาคําชมเยินยอเปนท่ีสุด

1.2.2 อยาชมเสียยืดยาวจนจับใจความไมได       ควรจะชมใหตรงจุดแลวก็
ควรชมเสียเลยในทันทีทันใด    จะทําใหเด็กเขาใจไดวาส่ิงไรท่ีทําใหเด็กไดรับคําชม     เพราะเด็ก
นั้นลืมงายวาไดทําอะไรลงไป    โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ตัวอยางของคําชม เชน  “ ลูกเกงจังท่ีเก็บของ
เลนเขาท่ี”    แตโปรดระวังท่ีจะไมเอยปากชมวา  “ เกงจัง  แต …” ซ่ึงตามดวยคําติหรือขอแม ขอ
กังขาอ่ืน ๆ

1.2.3โปรดชมดวยความจริงใจ           เพราะวาถาเด็กจับใจความไดแลววา
มารดาหมายความอยางท่ีพูดกับเด็กจริง ๆ  สนใจในความรูสึกของเด็กแลว  คําชมจะมีสวนในการ
เพ่ิมพูนความม่ันใจในตัวเองของเด็กได

1.2.4 เนนการชมท่ีจุดสําคัญ       เชน     เด็กท่ีนาตาไมสะสวยก็ควรไดรับ
คําชมในเรื่องความเฉลียวฉลาดของเด็ก  แทนท่ีจะไปมุงชมรางกายสวนอ่ืนเพ่ือชดเชยหนาตา    การ
ใชเวลารวมกับเด็กจะทําใหมารดารูไดวา  เด็กสงสัญญาณใดบอกออกมา  ถามารดาไมฟงเด็ก มารดา
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ก็จะไมไดรับรูหรือถาไมมอง ก็จะไมเห็นวา  เด็กมองความสามารถตนเองและมองโลกเชนไรมารดา
ตองอาศัยการเดาใจเหมือนกันวาเด็กตองการอะไรจากมารดา

1.2.5 ชมเด็กในความสําเร็จ          เด็กอาจรูสึกสับสนกับกิจกรรมท่ีตนทํา
ไมไดดีในฉับพลันทันที  โปรดใหคําชมเด็กสักนิดใหเด็กมีกําลังใจทําตอไปจนสําเร็จ  เชน เด็กทํา
การบานจวนเสร็จเต็มทีแตเกิดความเบ่ือหนายขึ้นมา มารดาอาจบอกกับเด็กวา  “ ลูกทําไดดีมาตลอด
แลวนี่   เหลืออีกนิดเดียวเทานั้น   แมวาลูกเกงมากเชียว ท่ีทําการบานไดแยะขนาดนี้ได”       เปนตน
                  1.3  การสบตา  การสบตา  คือ การมองประสานตากันในระหวาง  2 ฝาย  เชน  การ
มองสบตากันในระหวางสนทนา  สบตาเพ่ือทักทาย  เปนการแสดงออกถึงความรูสึกใหผูอ่ืนทราบ
ความหมายโดยผานดวงตา  แตตามวัฒนธรรมไทยเด็กมักจะถูกตําหนิถาสบตากับผูใหญ  ผูใหญจะ
เห็นวาไมสุภาพ  ไมออนนอม  เปนการทาทาย  ลองดี  ซ่ึงเปนความเขาใจท่ีผิดพลาดเพราะการสบตา
กัน  นอกจากเปนการส่ือถึงการมอบความรูสึกใหแกกันแลว  ยังใหประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
ดวย  คือ  ทําใหเด็กมีความเช่ือม่ันในตนเอง  ใหรูจักสบตาเพ่ือกลาคิด  กลาถาม  กลาท่ีจะแสดงออก
ถึงความรูสึกของตนเอง  ซ่ึงจะทําใหเปนคนเปดเผย ไมโกหก   ดังนั้น มารดาควรสงมอบความรูสึก
ใหแกเด็กได  ในลักษณะการสบตา  ดวยความออนโยน  นุมนวล  เอ้ือเอ็นดู  เด็กจะรับความรูสึกได
ถึงการไดกําลังใจ  มิตรภาพ  รูสึกปลอดภัย  อบอุน  รูสึกวามารดาพรอมท่ีจะรับฟงปญหาของตน
และใหความชวยเหลือ
                          1.4    การสัมผัส  การสัมผัสเปนส่ิงท่ีมนุษยเราทุกคนตองการตามธรรมชาต ิ  เด็ก
เล็ก ๆ  ตองการความรัก  ความอบอุน  จากการสัมผัสโอบกอดของมารดา  และการสัมผัสโอบกอดก็
เปนการใหความรักความอบอุนแกเด็กไดอยางดีท่ีสุด  การท่ีเด็ก ๆ จะเติบโตอยางมีความสุขจะตอง
ไดรับความรักดวยการสัมผัส  โอบกอดจากมารดา เพ่ือใหเด็ก ๆ  ไมตองเปนโรค “ขาดความรัก”
รวมท้ังมารดาเองก็ไดรับความสุขมากขึ้นจากการไดโอบกอดสัมผัสเด็ก ( ลัดดา  ลีลาศวัฒนกิจ
2542 : 45-46)  และการสัมผัสโอบกอดเด็กดวยความอาทรลึกซ้ึง กับการโอบกอดเด็กอยางเสียไมได
นั้น  เด็กยอมรูสึกถึงส่ิงท่ีอยูภายในกิริยาท่ีแสดงออกนั้นได  เพราะความรูสึกของเด็กละเอียดออน
มาก    ปฏิกิริยาตอบสนองจากการสัมผัสท่ีเด็กไดรับดวยตัวเองนั้น   จะกอรางเปนความรูสึกท่ีดีและ
ไมดีตอการสัมผัสนั้นๆ และความรูสึกดังกลาวนี้จะสรางสมไวในใจของเด็กนานทีเดียว   การสัมผัส
จะสงผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลของเด็ก  นั่นคือ  มารดาสามารถสรางความรูสึกท่ีดีระหวาง
มารดากับเด็กได  เด็กยอมจะมีความม่ันใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  เด็กจะสามารถอยูรวม
สังคมกับผูอ่ืนไดอยางปกติสุข   ไมเปนเด็กหงอยเหงา   เซ่ืองซึม    ขณะเดียวกันก็ไมเปนเด็กกาวราว
รุนแรง ( ถิรนันท  อนวัช 2530 : 34-35 )    นอกจากนี้ดวงเดือน  พันธุมนาวิน     และบุญยิ่ง  ยิ่งเจริญ
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( อางถึงในสุจินดา  ขจรรุงศิลป  2530 : 12) ศึกษาพบวา  มารดาท่ีมีการศึกษาสูงนิยมการใหรางวัล
ลูกดวยการกอดจูบ  แตในทางตรงกันขามมารดาท่ีมีการศึกษาต่ําจะเลือกการทําเฉยไมรูไมช้ี หรือให
ขนมหรือของเลนท่ีเด็กตองการแทนการกอดจูบ  ซ่ึงการท่ีมารดายิ้มแยมดีใจชมเชยหรือใหรางวัล
โดยการกอดจูบจะเปนการสงเสริมใหเด็กพยายามทําความดีตอไปเพ่ือใหมารดาพอใจ  แตถามารดา
แสดงการไมยินดียินรายในการกระทําของบุตร       เห็นวาเปนของธรรมดา    จะทําใหบุตรเกิดความ
รูสึกไมแนใจวาท่ีตนกระทําลงไปนั้นเหมาะสมถูกตองดีหรือไม
                         จึงสรุปไดวา  การมอบความรักแกเด็ก  ดวยการยิ้ม  การพูดชมหรือการพูดในดาน
บวก  การสบตา  การสัมผัส  ดังท่ีไดกลาวมาขางตน  จะทําใหเด็กไดรับความรัก  ความอบอุน  และ
มีกําลังใจ  ทําใหเด็กสามารถเติบโตไดอยางสงางามท้ังทางรางกายและจิตใจ  ( ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
2542 :  46 )

      2. การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
                  เด็กกอนวัยเรียน  จะเปนวัยท่ีมีความหวาดกลัวมากท่ีสุด       เพราะเปนวัยท่ีเด็กเริ่ม
เรียนรูส่ิงแวดลอมอยางกวางขวางมากขึ้นและเปนวัยท่ีมีจินตนาการสูง  ดังนั้นวิธีท่ีเด็กจะตอบสนอง
ความกลัว   คือ  เด็กจะใชวิธีพยายามหนีส่ิงท่ีกลัว  สวนเผชิญกับส่ิงท่ีนากลัวนั้นเด็กจะใชนอยท่ีสุด
แตจากประสบการณของเด็ก     เด็กจะเรียนรูวา  ส่ิงไหนควรหนีและส่ิงไหนไมควรหน ี    ทําใหเด็ก
ไดเขาใจมากขึ้น      และการหนีส่ิงท่ีกลัวไมมีเหตุผลนั้นก็ลดนอยลงไป   จากขอเท็จจริงเหลานี้  จะ
เห็นไดวา   การท่ีผูใหญท่ีใกลชิด  พยายามขูใหเด็กกลัวในส่ิงตาง ๆ  ท่ีไมมีเหตุผลโดยไมคาดคิดวา
ความรูสึกกลัวของเด็กนั้นจะมีผลรายตอพัฒนาการของเด็ก   ในทางตรงกันขาม  ถาเด็กกลัวมาก
มารดาสวนมากก็ไมไดชวยเหลือเทาท่ีควร   มักตัดปญหาดวยการบอกใหเด็กมีความรูความเขาใจ
เลยจะเปนผลรายตอพัฒนาการทางดานอารมณ  และเกี่ยวกับบุคลิกภาพโดยท่ัว ๆ ไปของเด็กดวย
เม่ือเด็กเติบโตขึ้นจะกลายเปนคนหวาดกลัวส่ิงตาง  ๆ  ท่ีไมมีเหตุผลอยูเสมอ  ไมกลาเผชิญตอความ
จริงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ( วราภรณ รักวิจัย  2540 : 97 )  และโสภาพรรณ รัตนัย (2535 : 85 )ไดกลาวถึง
การสงเสริมท่ีจะทําใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย  สามารถทําไดดังนี้

2.1  ไมใชวิธีขู  หรือหลอกเด็ก   เพราะเทากับสราง      “โรคแหงความกลัวใหเด็ก”
เด็กวัย 2-4 ป  เปนวัยท่ียังแยกความจริงและความนึกฝนไมออก    เด็กมักจะทึกทักวาส่ิงท่ีเขาพบเห็น
และไดยินเปนเรื่องจริงจังเสมอ     เขาจะสรางจินตนาการเพ่ิมเติมทําใหภาพในความรูสึกของเด็กนั้น
นากลัวยิ่งขึ้น    เด็กวัยนี้มักจะมีความกลัวตางๆ เปนพ้ืนฐานอยูแลว    เชน  ความกลัวตอการแยกจาก
ความกลัวตอส่ิงท่ีจะทําใหเขาเจ็บ  หรือเปนอันตราย     ฉะนั้น  ถามารดาเลาเรื่องใหเด็กฟง  ควรเปน
เรื่องท่ีสรางสรรค      และมีคติมากกวาเรื่องราวท่ีนากลัว        มารดาควรใหความจริงท่ีเด็กเขาใจงาย
ไมใชวิธีหลอก    เพราะการพูดไมจริงกับเด็กเทากับมารดาสอนใหเขาเรียนรูผิด ๆ เกิดความเขาใจผิด
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2.2  มารดาควรมีความอดทน  แตอยาอารมณเสีย  ความกระวนกระวายกังวลของแม
มีแตจะทําใหเด็กเกิดความกลัวมากขึ้นไปอีก

2.3  มารดาควรพยายามคิดสมมุติตัวเองเปนเด็กดูวาเด็กกลัวอะไร   และจําไววาเด็ก ๆ
นั้นไมเขาใจความพิเศษประหลาดเกินของธรรมดา ๆ   ไมสามารถแยกจําแนกจินตนาการกับความ
เปนจริงได  เพราะสําหรับเด็กแลว ทุกอยาง คือ ความจริง

2.4  มารดาอยาพยายามชวยเด็กใหหายกลัวดวยการพูดวา “ อยากลัวซีลูก”  คําอธิบาย
เหตุผลยืดยาวแบบผูใหญนั้นไมสามารถเปล่ียนแปลงความคิดของเด็กได

2.5  มารดาอยาบังคับยัดเยียดใหเด็กเลนของช้ินท่ีเด็กกลัว โดยหวังวาจะแกความกลัว
ของเด็กได

2.6  ยามท่ีเด็กรองไหหรือแสดงอาการหวาดกลัวนั้น เด็กตองการใหมารดาปลอบ
ประโลมเห็นอกเห็นใจ        ดังนั้น   มารดาควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ       โดยการโอบกอดอยาง
ทะนุถนอม  ไมควรแสดงอาการหรือพูดเยาะเยย ถากถาง

3     การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
เด็กกอนวัยเรียนเริ่มมีอารมณเหมือนอารมณในวัยผูใหญซ่ึงอารมณมีท้ังอารมณทาง

บวกและอารมณทางลบ  แตเด็กยังไมสามารถระบายอารมณทางลบไดเหมือนผูใหญ ดังนั้นผูท่ีใกล
ชิดเด็กหรือมารดาของเด็กจึงควรจะมีบทบาทในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหเด็กเกิดความคับของใจมากหรือเปนระยะท่ีนานจนอาจกอใหเกิดผลใน
ทางทําลายตอตัวเด็กเองและบุคคลอ่ืน            ซ่ึงการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสม สามารถทําไดดังนี้

3.1  สงเสริมใหเด็กไดเลนตามธรรมชาติและตามความตองของเด็ก  เพราะการเลน
จะชวยใหเด็กไดผอนคลายอารมณตึงเครียดในชีวิตประจําวัน   ชวยเด็กไดระบายอารมณเม่ือเด็กเกิด
ความรูสึก  โกรธ   วิตกกังวล    อิจฉาริษยาและความหวาดกลัวตาง ๆ   เปนการลดความกาวราวและ
ลดความไมพึงพอใจท่ีจะทําใหเกิดความคับของใจท่ีไดรับจากผูท่ีอยูรอบขาง       และลดความหวาด
กลัวตาง ๆ    โดยการเลนกับตุกตาหรือส่ิงของ    โดยการเลนสมมุติใหส่ิงเหลานั้นเปนส่ิงท่ีตนเองไม
พึงพอใจหรือหวาดกลัว แลวมีการระบายอารมณใสส่ิงเหลานั้น (วัณเพ็ญ บุญประกอบ  2536 : 11 )

3.2  สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลาหรือพูดระบายถึงส่ิงท่ีทําใหเกิดความโกรธ กลัว
วิตกกังวล           ความไมพอใจท่ีเกิดจากความอิจฉาริษยา     โดยถามเด็กวาเด็กไมพอใจเพราะอะไร
กลัวอะไร  หรือใหเด็กเลานิทาน  เพ่ือใหเด็กไดระบายความในใจออกมาโดยไมเก็บกด (โสภาพรรณ
รัตนัย 2535 : 58 )

3.3  สงเสริมใหเด็กมีการวาดรูปวาไมพอใจหรือรูสึกอยางไรการวาดภาพจะชวยให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



22

เด็กไดสรางผลงานทางศิลปะและเกิดการระบายอารมณท่ีไมพอใจได
3.4  สงเสริมใหเด็กไดรองเพลงสุดเสียงหรือเลนดนตรีตามท่ีเด็กสนใจเพ่ือระบาย

อารมณท่ีไมพอใจท่ีเกิดขึ้น ( วิกกี้  ลันสกี้  2535 : 119 )

1.2 ทฤษฎีความผูกพัน ( Attachment  Theory )
ปฏิสัมพันธระหวางพอแมกับเด็กจะบงบอกความผูกพันท่ีมีตอกัน เปนท่ียอมรับกันวา

ความสัมพันธท่ีมีตอกันระหวางพอแมลูก มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก  โบวลบี (Bowlby, อาง
ถึงใน พรรณพิมล หลอตระกูล 2537 : 1)  จิตแพทยชาวอังกฤษไดอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน
โดยเนนวา     พอแมมีบทบาทเปนผูปกปองใหความปลอดภัยกับเด็ก       เด็กมีบทบาทเปนสวนหนึ่ง
ในความผูกพัน ( Active )    ตัวเด็กเองก็มีลักษณะบางประการท่ีจะกําหนดพฤติกรรมตอบสนองจาก
ผูใหญท้ังผูดูแลและเด็กตางก็มีความผูกพันซ่ึงกันและกัน ( reciprocally attached ) และความผูกพัน
ท่ีเกิดขึ้นนี้  จะพัฒนาตามอายุและคงอยูตลอดไป

องคประกอบแสดงความผูกพัน ประกอบดวย 4 สวน
   1.  องคประกอบทางสังคม ( Social Components) ปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีมีตอกัน
   2. องคประกอบทางอารมณ ( Emotional Component )ซ่ึงมีสวนรวมในความสัมพันธ

ตางก็รูสึกถึงความผูกพันทางอารมณท่ีมีตอกัน
   3. องคประกอบทางความคิด  ( Cognitive Components )ท้ังสองฝายจะเกิด Cognitive

scheme เปนแบบแผนของความผูกพัน ( working model ) ซ่ึงจะกําหนดวา แตละฝายจะมีรูปแบบ
ความสัมพันธตอกันอยางไร

   4. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavior Components)ผูดูแลและเด็กจะมีพฤติกรรม
ท่ีบงบอกไดถึงความผูกพันท่ีมีตอกันไว

  ในขวบปแรก  เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีบงบอกความผูกพัน เชน  การรองไหเม่ือมีความ
ตองการจากภายใน  พยายามใกลชิดสัมพันธ    พฤติกรรมเหลานี้จะถูกจัดรูปแบบใหมีเปาหมายตอผู
ดูแลท่ีเฉพาะเจาะจง  แมมักจะเปนคนแรก  เม่ือเกิดความผูกพันท่ีแนนแฟนขึ้น  ลักษณะพฤติกรรมท่ี
บงบอกความผูกพันจะลดนอยลง  แตถาสภาวะความผูกพันถูกส่ันคลอนจะกระตุน ใหเด็กแสดง
พฤติกรรมท่ีตองการความใกลชิด เชน ในเด็กท่ัวไป  อยูในสภาพแวดลอมท่ีคุนเคยและปลอดภัย
เด็กอาจจะเพียงตองการอยูในหองกับผูดูแล โดยยังทํากิจกรรมตามปกต ิ  แตถาเด็กเจ็บปวยหรืออยู
ในสภาพท่ีไมคุนเคย  รูสึกไมปลอดภัย เด็กจะตองการความใกลชิด  และการสัมผัสจากผูดูแลมาก
ขึ้น      เม่ือมีการเจริญพัฒนามากขึ้นองคประกอบดานความคิด   ( Cognitive )    จะมีบทบาทมากขึ้น
เด็กปกติจะมีรูปแบบความผูกพันท่ีม่ันคง  สามารถแยกจากผูดูแลไดหางไกลและนานขึ้น
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คุณภาพของความผูกพันจะมีสวนเกี่ยวของกับมโนภาพแหงตน (Self concept)  รวมท้ัง
ความคาดหวังและทัศนคติตอการมีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  คนท่ีมีความผูกพันท่ีดีในวัยเด็กจะมี
ความม่ันคงทางอารมณ  มองตนเองอยางมีคุณคา  สามารถมีปฏิสัมพันธในทางบวกกับผูอ่ืนและให
คุณคากับการมีความสัมพันธท่ีม่ันคง   คนท่ีมีประสบการณความผูกพันท่ีไมด ีรูสึกไมเปนท่ีรัก ถูก
ปฏิเสธ มองตัวเองวาไมมีคุณคา  มีความสัมพันธในทางลบกับผูอ่ืนซ่ึงจะทําใหรูสึกวา ตนเองถูก
ปฏิเสธอีก

ลักษณะของความผูกพัน
แอนสเวอรธ (Ainsworth , อางถึงใน พรรณพิมล  หลอตระกูล  2537 : 2) ไดทําการศึกษา

ลักษณะของความผูกพันระหวางพอแมกับเด็กท่ัวไปใน “ Strange Situation ” โดยจัดหองเลนใหพอ
แมและเด็กอยูดวยกัน  แลวแยกพอแมออกจากหองใหเจาหนาท่ีท่ีเด็กไมคุนเคยเขาไปเลนกับเด็ก
ตอมาใหพอแมกลับมาในหองอีกครั้งหนึ่ง  ใชกลอง วีดีโอ  สังเกต  พฤติกรรมของเด็ก หลังจากแยก
พอแมออกไป  และเม่ือพอแมกลับเขามาอีกครั้ง ( reunion) ดูวิธีการท่ีเด็กใชในการปรับตัว  พบวา
สามารถแยกลักษณะความผูกพันออกเปน 3  แบบดวยกัน  คือ

1.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะความม่ันคง ( secure ) เด็กจะแสดงความรูสึกกังวลเม่ือพอแม
แยกจากไป ถูกท้ิงใหอยูในท่ีไมคุนเคย  แตสามารถใหความสนใจสํารวจส่ิงแวดลอมและเม่ือพอแม
กลับเขามา เด็กจะลดความสนใจส่ิงแวดลอม หันมาสนใจพอแม

2.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะหลีกเล่ียง ( avoiding )  เด็กจะแสดงความรูสึกกังวลนอยเม่ือพอ
แมแยกจาก  และสนใจสํารวจส่ิงแวดลอม โดยไมรูสึกวาขาดความม่ันคงทางอารมณ  เม่ือพอแม
กลับเขามาเด็กจะใหความสนใจพอแมนอย

3.   ความผูกพันท่ีมีลักษณะไมม่ันใจ ( ambivalent ) ความรูสึกตองการความใกลชิดจะถูก
กระตุนตลอดเวลา เด็กจะกังวลมากท้ังเวลาท่ีพอแมแยกจากและกลับมา ไมสามารถใหความสนใจ
สํารวจส่ิงแวดลอมได

จากการศึกษาของแอนสเวอรธ ( Ainsworth )    พบวา  เด็กท่ัวไปมีความผูกพันแบบม่ันคง
65 % แบบหลีกเล่ียง 21 %      แบบไมม่ันใจ 14 %      ซ่ึงในการศึกษาระยะหลังพบวามีเด็กบางสวน
ไมสามารถจัดเขากลุมใดได  บางครั้งมีลักษณะปนกันของความผูกพันแบบท่ี  2 และมีการศึกษาใน
เด็กท่ีไดรับการเล้ียงดูอยางทารุณ  ในเด็กท่ีปวย  ในเด็กท่ีมีแมเปนโรคซึมเศรา  พบวามีความผูกพัน
อีกลักษณะหนึ่ง  คือ

4.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะสับสน ( disorganized )  เด็กกลุมนี้มีความสับสนตอการมีความ
ผูกพันไมวาตนเองมีบทบาทอยางไร              ในความสัมพันธเด็กไมสามารถปรับตัวตอการแยกจาก
และการกลับเขามาของพอแม           เด็กจะมีพฤติกรรมท่ีอธิบายไมไดวาจะแสดงพฤติกรรมอยางไร
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ซ่ึงแสดงถึงความสับสน  หวาดกลัว  มักจะพบในเด็กท่ีไดรับการเล้ียงดูอยางทารุณ  เปนความผูกพัน
ท่ีมีความม่ันคงนอยท่ีสุด  และอาจจะมีปญหาสุขภาพจิตไดมากท่ีสุด

การพัฒนาของความผูกพันหลังวัยทารก
ในเด็กเล็ก  ความผูกพันยังคงมีอยู แตรูปแบบของพฤติกรรมเปล่ียนไป  การศึกษาในเด็ก

เล็ก  ใชสังเกตพฤติกรรมดวยกลองวิดีโอ
1.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะม่ันคง ( Secure Autonomous ) ชวงกอนวัยเรียนจนถึง 7 ขวบ

จะมีลักษณะเหมือนเด็กทารก เด็กแสดงความดีใจเม่ือพอแมกลับมา และสามารถประสานระหวาง
ความสนใจพอแมกับการสนใจสํารวจส่ิงแวดลอม การแยกจากไมสรางความกังวลใหกับเด็กมากนัก

2.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะหลีกเล่ียง ( Avoidant / Dismissing ) ในเด็กกอนวัยเรียนจะ
คลายกับเด็กทารก  เด็กสนใจกิจกรรมมากกวาการกลับมาของพอแม  ในเด็กโตเด็กเรียนรูวาสังคม
ตองการการแสดงความยินด ี  และตองตอบสนองตอความตองการของพอแม  ในเด็กโตจะดูสงบ
เด็กอาจมีเพียงไมคอยสบตา ไมกระตือรือรนตอบสนองตอพอแม  วิธีการของเด็กกลุมนี้คือ  พยายาม
รักษาสภาพโดยไมแสดงท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงจะทําใหเกิดความสัมพันธขึ้น

3.  ความผูกพันท่ีมีลักษณะพ่ึงพิง (Dependent / Preoccupied ) ในเด็กท่ีโตขึ้น ลักษณะ
ความผูกพันแบบไมม่ันใจ ( insecure ambivalent ) จะมีลักษณะพ่ึงพิง ( dependent ) เด็กมีความ
กังวลตอการแยกจากหรือการกลับมามากกวาจะสนใจกิจกรรมอ่ืน ๆ พอแมและเด็กจะตกอยูใน
สภาพความพยายามจะควบคุม การสนทนาจะมีความขัดแยง เด็กคร่ําครวญชวนทะเลาะ  หรือใน
ทางตรงกันขาม เด็กอาจจะมีทาทีพ่ึงพิงอยางมาก  รองไหรูสึกชวยเหลือตัวเองไมได  แมในวัยเด็กก็
สามารถสังเกตเห็นความกังวลตอการแยกจากไดชัดเจนกวาเด็กกลุมอ่ืน

4.   ความผูกพันท่ีมีลักษณะสับสน ( Disorganized / Controlling : Unresolved Mourning )
เปนกลุมท่ีมีความแนนอนนอยท่ีสุด  ในเด็กกอนวัยเรียนยังสังเกตเห็นพฤติกรรมท่ีสับสนคาดการณ
ไมไดเหมือนในเด็กเล็ก  ในเด็กท่ีโตขึ้นจะเปนความสับสนในความสัมพันธ  เด็กจะมีสองลักษณะ
ลักษณะหนึ่ง  เด็กรูสึกวาตองทําใหพอแมมีความสุข  เด็กจะดูกระตือรือรนมากเม่ือพอแมกลับมา
เด็กจะพยายามเขาไปเกี่ยวของกับพอแม  อีกลักษณะหนึ่ง  เด็กจะกาวราวกับพอแมเพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาพอแมจะยินยอมตามความตองการ  บางครั้งเด็กจะแสดงความไมสนใจตอความตองการ
ของพอแม  เพ่ือแสดงถึงความกาวราว

พัฒนาการของความผูกพัน
จากการศึกษาเรื่องความผูกพันระหวางพอแมลูก  พฤติกรรมของพอแมและเด็กใน strange

situation  เปนกําหนดความสัมพันธระหวางพอแมลูก ความผูกพันท่ีม่ันคง  เปนผลจากการดูแลของ
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พอแมท่ีตอบสนองอยางเหมาะสม  ในทํานองเดียวกัน การดูแลท่ีไมเพียงพอ  ทําใหเกิดความผูกพัน
ท่ีไมม่ันคง

จากการศึกษาระยะยาวท่ี Minnesota       พบวา   การเปล่ียนแปลงคุณภาพของความผูกพัน
มีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของครอบครัว  ถาคุณภาพชีวิตของพอแมดีขึ้น
ความสัมพันธของพอแมลูกจะนอยลง

นอกจากนี้ประสบการณถูกเล้ียงดู  จะบงบอกความสามารถในการเล้ียงดูเด็กรุนตอไป พอ
แมท่ีมีประสบการณความผูกพันท่ีม่ันคงจะสามารถสรางความผูกพันกับลูก พอแมท่ีมีประสบการณ
ลักษณะอ่ืน ๆ  ท่ีมีแนวโนมจะมีความผูกพันลักษณะนั้นกับลูก

2. แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
2.1   ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเด็กกอนวัยเรียน

                      ความหมายของเด็กกอนวัยเรียน
                  เด็กกอนวัยเรียน  หมายถึง  เด็กอายุประมาณขวบปท่ี  3 และส้ินสุดลงเม่ืออายุ
ประมาณ  6  ขวบ ปท่ี 3-5  เปนชวงเวลาท่ีเด็กกําลังเจริญเติบโตเปนอิสระ  พ่ึงตนเองไดทีละนอย
เด็กวัยนี้บางสวนจะอยูในโรงเรียนเด็กเล็ก ( 2-4 ขวบ ) และบางสวนอยูในโรงเรียนอนุบาล ( 4-6
ขวบ) ก็ยังเรียกวาเปนเด็กกอนวัยเรียน  เพราะยังไมอยูในเกณฑท่ีจะเขาโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2540 : 242)
                  ธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียน
                  เด็กกอนวัยเรียนจะมีลักษณะเดน คือ อยากเปนอิสระ  อยากเปนตัวของตัวเอง  ชอบ
ปฏิเสธ  และหัวดื้อ ไมสูจะตามใจใครงาย ๆ  จึงไดสมญาวา “วัยชางปฏิเสธ”   ( Negativistic period)
(ศรีเรือน แกวกังวาล  2538 :231)นอกจากจะมีผูเรียกเด็กวัยกอนเรียนนี้วาเปนวัยชางปฏิเสธ แลวยังมี
ผูเรียกเด็กวัยนี้แตกตางกันออกไป  เชน

-  วัยกอใหเกิดปญหา ( Problem Age  or Troublesome  Age )  เพราะวัยนี้มีพฤติกรรม
ท่ีเปนปญหานอกเหนือจากปญหาการดูแลทางดานรางกาย  เชน  ตองการเปนตัวของตัวเอง ตองการ
อิสระ       ตองการทําอะไรๆ  ท่ีบางครั้งเกินขอบเขตท่ีจะชวยตนเองได   เด็กวัยนี้จึงเปนคนสอนยาก
ดื้อดึง  ไมเช่ือฟง  ขัดขืน  โมโหโทโส  อิจฉาริษยา

-  วัยท่ีชอบเลนของเลน( The  Toy  Age ) เด็กวัยนี้ชอบเลนของเลนมาก นักการศึกษา
และนักจิตวิทยา  เรียกเด็กวัยนี้วา วัยพิศมัยของเลน

-  วัยกอนเขาโรงเรียน ( The Pre-school Age )            เพราะเด็กยังไมอยูในเกณฑท่ีเขา
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โรงเรียน   แตอยางไรก็ตาม เด็กวัยนี้บางสวนอยูในโรงเรียนเด็กเล็ก  บางสวนอยูในโรงเรียนอนุบาล
หรือศูนยดูแลเด็กตาง ๆ

- วัยกอนการรวมกลุม ( Pre  Gang  Age ) เพราะพัฒนาการสวนใหญของเด็กวัยนี้ขึ้น
อยูกับเรื่องการปรับตัวใหคุนกับส่ิงแวดลอม   และเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียม
ใหเขาสูสังคมนอกครอบครัวตอไป

-  วัยชอบสํารวจ ( The  Exploratory  Age )    เด็กวัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นส่ิงท่ีอยู
รอบตัววามีอะไรบาง  จะบังคับมันอยางไร  และจะมีสวนเกี่ยวของไดอยางไร  เด็กวัยนี้จึงมักจะชอบ
ถามจนเรียกวา วัยชอบถาม

-  วัยแหงการเลียนแบบ ( Imitation  Age ) คือ เด็กวัยนี้ชอบเลียนแบบผูท่ีโตกวา  เชน
คําพูด  กิริยา  ทาทางและนิสัยใจคอของพอแมหรือผูท่ีใกลชิดและส่ิงท่ีเด็กสนใจ

-  วัยสรางสรรค ( Creative  Age ) สังเกตไดจากการแสดงความคิดสรางสรรคในขณะ
ท่ีเด็กกําลังเลนอยู  ( สุภัททา  ปณฑะแพทย  2527 :  119-120 )

-  วัยท่ีนาเอ็นดูลดนอยลง ( A  Less  Appealing  Age ) เด็กวัยนี้มักจะแสดงอาการ
ตอตานการชวยเหลือและการเอาใจใส         นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกของอารมณท่ีไมมีเหตุมีผล
รุนแรง และไมสมํ่าเสมอทําใหความนาเอ็นดูลดนอยลงกวาในวัยทารก ( ประณต  เคาฉิม 2526:171)
                  อาจกลาวไดวา  เด็กวัยนี้เปนระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงดานบุคลิกภาพมากท่ีสุด     เปน
ระยะท่ีเด็กพ่ึงพาตนเองไดบางและตอมาคอยๆ เพ่ิมพูนการพ่ึงตนเองไดมากขึ้น  เม่ือเด็กเจริญเติบโต
ไดประมาณ 5  ขวบ  จะเริ่มแสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของตน  ดวยการพูดคุยกับพอแม     เริ่ม
แสดงใหเห็นถึงแววของความเฉลียวฉลาด  ซ่ึงจะเปนเอกลักษณของเด็กแตละคนตอไป   และเด็กวัย
นี้จะเริ่มมีความซุกซนมาก  เนื่องมาจากเด็กรูสึกวาสามารถชวยตนเองไดบางแลว  เด็กจะแสดงความ
รูสึกนึกคิดของตนเองออกมาเปนการกระทํา     แมวาในบางครั้งความคิดของเด็กจะไมตรงกับความ
จริงก็ตาม  ระยะนี้จึงจัดเปนหัวเล้ียวหัวตอของความฝนและความเปนจริงอีกดวย (สุรัตน  โพธ์ิทอง
2543 : 25) นอกจากนี้ราศร ี  ธรรมนิยม ( 2524 :  286 )  ไดกลาวถึงธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียน
โดยแบงตามชวงอาย ุ มีรายละเอียด  ดังนี้

3 ป   -     มีการเลียนแบบความรูสึก  หรือทาทางของผูใหญ  หรือพ่ีของตน
-     มีความวิตกกังวลตอคําหลอก  คําขู  คําลอเลียน
-     กลัวคนแปลกหนา
-     พูดไปโดยไมตั้งใจ  เพราะเขายังไมสามารถแยกแยะความฝนกับความจริง
-     ชอบขูตะโกนเวลาไมพอใจอะไร ๆ
-     มีบอย ๆ  ท่ีเด็กพูดกับตนเอง กลอมตนเองบางครั้งเวลาจะหลับ
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- ชอบเถียง  ชอบแสดงความโกรธและความรักแบบเปดเผยมาก
- เวลาทําอะไรผิดมีความกลัวถูกทําโทษ  บางครั้งแอบซอนใตโตะ
- ประจบเกง  เรียกรองความสนใจ  เวลาพ่ี ๆ พูดก็พูดตามพ่ี
- ชอบใหผูใหญแสดงความสนใจและชมเชย
- รูจักสังเกตการแสดงออกทางอารมณของผูอ่ืน
- ตองการท่ีจะเอาใจและปรับตัวใหเขากับคนอ่ืน  แตการรวมมือกับผูอ่ืนยังไม

คอยดี  มักมีเรื่องขัดใจ  รองไหกันอยูเสมอ
4 ป  - ชอบซักไซไตถาม  ตองการความชวยเหลือนอยลง  เพราะเด็กสามารถทํา

อะไร ๆ  ไดดวยตนเองบางแลว
- ขัดขืนเวลาถูกขัดใจ
- เอาแตใจตนเองเวลาเลน
- ยังกลัวแบบไมมีเหตุผล

5 ป - ตองการความรัก  การยกยองชมเชยจากผูใหญ
- มีความม่ันใจในตนเอง   ชอบโออวด
- ควบคุมอารมณไดดีขึ้น
- ชอบพูดคนเดียว
- กลัวฟารอง  กลัวความมืด  และกลัวความอางวาง
- ถือวาบานเปนโลกของเขา
- ถาไมไดรับการตามใจมักโมโหราย

6 ป  -     อารมณไมม่ันคงเหมือนเม่ืออาย ุ 5  ป
- เด็กวัยนี้ทําอะไรมักไมถูกตองตามสังคมเทาใดนัก
- ตองการเอาชนะ  ตองการเปนท่ีหนึ่ง
- มักถูกฟองจากพ่ี ๆ นอง ๆ
- ชอบปนปายแสดงถึงความกลาหาญ
- ชอบโหรอง  ตะโกนเขาหูเวลาโกรธหรือกระแทกเทา   กระแทกโตะ  ทําตา

                                  ขวาง   ตวาดบรรดาพ่ี  ๆ  นอง ๆ วัยนี้มีการละเมอบอย ๆ
- เวลาเลนเด็กชายจะเลนแรงมาก
- มีความอยากรูอยากเห็น  ตองการรูเรื่องทางเพศ
- ตองการอิสระ  ตองการสํารวจ
- ยังถือตนเองเปนศูนยกลาง
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- ทําอะไรท่ีบางครั้งทําดีท่ีสุด  ก็มักจะมีการทําเลวสลับกัน
- ตองการเพ่ือน  ตองการคนรัก  ไมทําอะไร  ตามใจตัวเอง
- ไมชอบคําวิจารณหรือคําเปรียบเทียบทําใหกลายเปนคนหลบซอนอยูพักหนึ่ง

                   ตอมาเม่ือมีความเช่ือม่ันแลว  ก็จะเลิกการหลบซอน  ออกมาสูอีกครั้ง
                  สรุป ธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียนมีลักษณะ  ดังนี้

1. มีความตองการเปนตัวของตัวเอง  เม่ือผูใหญบอกใหทําอะไรมักโตแยง  หรือปฏิเสธ
โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจําวัน     เชน  การกิน  การนอน  การขับถาย  เปนวัยท่ีบิดามารดาหรือ
ผูเล้ียงดูมักจะบอกวา  ดื้อ  เจาปญหา  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะวัยนี้เปนชวงวัยท่ีเด็กอยากแสดง
ความสามารถดวยตนเอง  อยากทํากิจกรรมตาง ๆ  และเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง

2. มีความอยากรูอยากเห็น จะพบวาเด็กจะสนใจเรียนรูส่ิงใหมๆ  สนใจซักถาม  รื้อคน
ทดลองทําส่ิงตาง  ๆ  จนไดช่ือวาเปนวัย  ชางซักชางถาม  หรือเปนวัยชางสํารวจ

3. เลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกลชิด       เด็กผูชายจะเลียนแบบบิดา       เด็กผูหญิงจะ
เลียนแบบมารดา  หรือเลียนแบบครู  ชอบแสดงบทบาทสมมุติตาง ๆ เชน  เลนเปนบิดามารดาเปน
ครู  หรือเลียนแบบตามตัวเอกในการตูน

4. มีความคิดริเริ่ม และสรางจินตนาการ   เปนความคิดท่ีนึกฝน  ตามใจชอบของตนเอง
 เปนวิธีท่ีเด็กจะคิดออกไปจากโลกแหงความเปนจริง        เขาไปอยูในโลกของตนเองช่ัวคราวเพ่ือท่ี
จะสนองตอบความตองการของเขา   แมวาส่ิงนั้นๆ  จะไมอยูในความเปนจริง เด็กสามารถเลานิทาน
แตงเรื่องตามใจนึกได  บางคนจึงมีเพ่ือนสมมุติท่ีเขารูสึกเหมือนมีตัวตนจริง ๆ จะพูดคุยดวย  ปรับ
ทุกขดวย ซ่ึงการมีเพ่ือนสมมุตินี้  จะพบไดปกติในเด็กอายุ  3-4  ขวบ  เม่ืออายุมากขึ้นเพ่ือนสมมุตินี้
จะหายไปเอง ( ทิพยภา  เชษฐเชาวลิต  2541 : 65 )

5. มีลักษณะของการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ( Ego  Centric ) อยูถึง  54-60 %   ของการ
แสดงออก ( อรนุช  หลิมประเสริฐ 2522 : 1 )
                  ความตองการของเด็กกอนวัยเรียน
                  ความตองการของเด็กกอนวัยเรียนเปนส่ิงจําเปนเชนเดียวกับความตองการของบุคคลวัย
อ่ืน  ความตองการเกิดขึ้นกับผูใดแลวถาไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดปญหาตามมา ไดมีผูกลาว
ถึงความตองการของเด็กวัยนี ้มีดังนี้
           สุณีย  ธีรดากร ( 2526 : 222 )ไดแบงความตองการของวัยเด็กตอนตนเปน 8  อยางดังนี้

1. ตองการความรัก  ความอบอุนจากพอแมหรือผูท่ีอยูใกลชิด
2. ตองการใหผูใหญยอมรับและสงเสริมใหเขาทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
3. ตองการเพ่ือนและตองการเลน
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4. ตองการใชภาษาใหมากท่ีสุด  จะเห็นไดวาวัยนี้เปนวัยท่ีชอบซักถาม
5. ตองการเรียนรูจากโลกรอบ ๆตัวเขาโดยการดูและกระทําส่ิงตาง ๆ ดวยตัวเอง
6. ตองการอิสระในการเคล่ือนไหวและกระทําส่ิงตาง ๆ
7. ตองการเวลาพักผอน
8. ตองการเลียนแบบผูใหญ

                            ประสาร  ทิพยธารา  ( 2521 :  8-9 ) ไดกลาวถึงความตองการท่ีเปนแรงขับท่ีสําคัญ
ของพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กท่ีตองคํานึงถึง ไดแก
                      1.  ความตองการท่ีจะไดรับ  ความรัก   ความเมตตา         ถาเด็กไดรับความรักจาก
ผูใหญก็จะมีความสุข  ไมเกิดความรูสึกวาเหว   การพัฒนาการทางดานอารมณก็จะเปนไปตามความ
เหมาะสม

2.  ความตองการท่ีจะไดรับความอบอุนใจหรือความรูสึกปลอดภัยจากภยันตราย
ตาง ๆ ทําใหเกิดความเช่ือม่ันในตนเองท่ีจะไปไหนหรือทํากิจกรรมใด ๆ โดยไมกังวลใจ

3.    ความตองการท่ีจะไดรับความยกยองนับถือจากคนอ่ืน            ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ  มีกําลังใจท่ีจะทํางานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จลงไดดวยดี

4.  ความตองการท่ีจะมีความรูสึกเปนเจาของ  และรูสึกวาตนเองก็เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม

5.   ความตองการท่ีจะมีทักษะ    มีความรู       และมีความหวังท่ีจะหลีกเล่ียงความ
ยุงยากใจ  ความคับของใจ  ความผิดหวัง

6. ความตองการท่ีจะไดรับการพักผอนหยอนใจ  ไมถูกบังคับหรือเครงครัดจน
เกินไป
                         สรุปความตองการของเด็กกอนวัยเรียนมีดังนี้

เด็กกอนวัยเรียนมีความตองการเชนเดียวกับบุคคลวัยอ่ืน ๆ ไดแก ความตองการ
ความรักความเมตตาและความอบอุนใจหรือความรูสึกปลอดภัยจากภยันตรายตาง  ๆจากพอแมหรือ
ผูท่ีอยูใกลชิด อยากเปนท่ีรักของคนอ่ืนและใหคนอ่ืนรัก   นอกจากนี้ยังตองการเพ่ือนเลนและ
ตองการใหเพ่ือนเลนยอมรับและเอาใจใสและเนื่องจากเด็กวัยกอนเรียนมีความอยากรูอยากเห็นและ
มีการพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นกวาวัยทารก ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงมีความตองการใชภาษาใหมากท่ีสุด
เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงความคับของใจตางๆ และมีความตองการเปนอิสระในการเรียนรูจากโลกรอบๆ
ตัวโดยการดูและกระทําส่ิงตางๆดวยตนเองซ่ึงจะตองไมถูกบังคับจนเกินไป บางครั้งอาจจะมีการ
เรียนรูโดยการทดลองและเลียนแบบผูใหญ
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2.2 ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณและการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
                       พัฒนาการของเด็กมีความสําคัญ   เพราะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดพฤติกรรม            เด็กจะมี
พฤติกรรมออกมาอยางไรขึ้นอยูกับพัฒนาการตามวัยและความสามารถของเด็กในการแกปญหาของ
พัฒนาการตามวัย  พัฒนาการของเด็กเปนท้ังการเรียนรูส่ิงแวดลอมภายนอกของตัวเด็ก  และรูจัก
การปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม         พัฒนาการแตละขั้นเปนบันไดไปสูพัฒนาการและการเรียนรูขั้น
สูงตอไป (พรรณี  แสงชูโต  2528 : 44)  ดังนั้นความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการจึงมีความสําคัญ
ยิ่งตอบิดามารดา ครู หรือผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ
                  ความหมายของพัฒนาการ
                  พัฒนาการ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงลักษณะของบุคคลท้ังในโครงรางและแบบ
แผนของรางกาย และพฤติกรรมท่ีแสดงออก  พัฒนาการของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญนั้น
จะเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ เปนขั้น  ๆ  ไป และเปนแบบฉบับท่ีสอดคลองกันท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญาและดานจริยธรรม (นันทา  แทนธานี  2534 : 17)
                ความหมายของพัฒนาการทางดานอารมณ
                  ประสาร  ทิพยธารา  ( 2521 : 8)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณไววา  หมายถึง  การท่ีเด็กจะตองมีการเปล่ียนแปลงทางอารมณใหดีขึ้นตามวันท่ีผานไป  เริ่ม
จากโกรธ  เกลียด  กลัว ซ่ึงมีมาแตกําเนิดใหพัฒนาการเปนความรัก  ความเมตตา     ความอบอุนใจ
ตามลําดับ
                  ศรีธรรม  ธนะภูมิ  ( 2535 : 45 ) ไดใหความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ไววา   หมายถึง  การพัฒนาความรูสึกจากความรูสึกท่ีกวาง ๆ  ไปสูความรูสึกท่ีละเอียดลึกซ้ึง  คือ
จากความรูสึกพอใจและไมพอใจ  ไปสูความรูสึกรัก  ชอบ  เกลียด  อิจฉา  และเศราใจ
                  ดังนั้นพัฒนาการทางดานอารมณ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงทางอารมณท่ีดีขึ้นโดย
เริ่มจาก โกรธ   เกลียด กลัว ซ่ึงมีมาแตกําเนิดใหพัฒนาการเปนความรัก ความเมตตา  ความอบอุนใจ
และการพัฒนาความรูสึกจากความรูสึกท่ีกวาง ๆ      ไปสูความรูสึกท่ีละเอียดลึกซ้ึง    จากความรูสึก
พอใจและไมพอใจ  ไปสูความรูสึกรัก  ชอบ  เกลียด  อิจฉา  และเศราใจ  ตามลําดับโดยเปล่ียน
แปลงตามวันเวลาท่ีผานไป
                  อารมณและพัฒนาการทางดานอารมณมีความเกี่ยวของกันอยางมาก  ดังนั้น เพ่ือให
เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณท่ีดีก็ตองมีสภาพทางอารมณท่ีดีดวย  เด็กจะมีอารมณดีหรือไมขึ้น
อยูกับการอบรมส่ังสอนของพอแม สภาพแวดลอมสภาพครอบครัวท่ีกอใหเกิดอารมณท่ีนาพึงพอใจ
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จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณท่ีดี  ซ่ึงมีผลตอเขาเม่ือเติบโตขึ้น  ดังนั้นพอแมจึงควรท่ีจะ
ตองรูเกี่ยวกับลักษณะโดยท่ัว ๆ ไปของอารมณและพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
กอน        เพ่ือท่ีจะไดใหการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดอยางถูกตองและเหมาะสม    ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
                  ลักษณะโดยทั่ว ๆ   ไปของอารมณเด็กกอนวัยเรียน

1.  อารมณของเด็กจะเกิดเพียงช่ัวครูและหายไป     เพราะเด็กมีชวงแหงความสนใจส้ัน
ดังนั้น เด็กจึงยังไมรูจักเก็บหรือเจ็บจํา  ไมมีการอาฆาตแคนหรืออารมณคาง

2.  อารมณทุกชนิดจะแสดงออกเต็มท่ี    ไมมีปดบังซอนเรน     จะแสดงอารมณแรงท้ัง
ดานดีและดานราย

3. อารมณเด็กเปล่ียนแปลงงายมาก       เพราะเด็กมีความสนใจระยะส้ัน  ไมติดใจอะไร
นาน  เม่ือมีส่ิงใดนาสนใจเกิดขึ้นใหมก็จะเปล่ียนอารมณไป

4. อารมณรุนแรงในเด็กเกิดขึ้นบอย ๆ    จนถึงวัยเขาโรงเรียน     ระยะปลาย ๆ วัยจึงโต
พอท่ีจะรูวาสังคมไมยอมรับ  ทําใหมีการควบคุมอารมณดีขึ้น

5. ความรุนแรงของอารมณลดลงเม่ืออายุเพ่ิมขึ้น          ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการอบรมส่ังสอน
ของพอแม  วิธีการแสดงออกของอารมณเปล่ียนไปตามวัยท่ีเพ่ิมขึ้น   จากการแสดงอารมณท่ีเปดเผย
เปนรูจักควบคุมอารมณดีขึ้น และมีพฤติกรรมท่ีคอนขางจะราบเรียบขึ้น ( ปรียา เกตุทัต, อางถึงใน
ชมพู  โปษกะบุตร 2531 : 11)
                  พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
                  เด็กวัยกอนเรียนนี้จะ หงุดหงิด  ดื้อรั้น   เอาแตใจตนเอง และมีการแสดงออกทางอารมณ
ท่ีรุนแรงกวาวัยทารก  เปนวัยเจาอารมณสังเกตเห็นไดเม่ือเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด  อิจฉาริษยา
อยางไมมีเหตุผล  และโมโหราย  การท่ีเด็กมีอารมณเชนนี้อาจสืบเนื่องมาจากในชีวิตประจําวันมี
เรื่องท่ีทําใหอารมณหงุดหงิดวุนวายไมรูจบส้ิน  ระหวางความตองการของเด็กกับทาทีการปฏิบัติ
ของผูใหญ  เชน  การขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน  เด็กสวนมากรูสึกวาตนสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดมากกวาท่ีพอแมอนุญาตใหทํา  และขัดขืนท่ีจะอยูในขอบเขตท่ีพอแมไดวางไว  นอกจากนี้ยัง
โกรธเม่ือไมสามารถทําส่ิงท่ีตนคิดวาจะทําสําเร็จ จะรูสึกไมสมหวังและเกรี้ยวกราด ตลอดจนมีส่ิง
ตาง ๆ มากมายท่ีอยูแวดลอมตัวเด็กซ่ึงอยากรูอยากทดลองใหเขาใจ  บางครั้งก็เขาใจงายบางครั้งก็
เขาใจยาก    บางครั้งก็เจ็บตัว  หรือโดนทําโทษ        เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณประเภทตาง ๆ   อยางท่ี
ผูใหญมี  เชน  อารมณโกรธ  อารมณอิจฉาริษยา  อารมณอยากรูอยากเห็น  อารมณรื่นเริงสนุกสนาน
อารมณกาวราว  และอารมณอวดดื้อถือด ี  เปนตน
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                  เฮบบ ( Hebb 1946, อางถึงในอาร ี เพชรผุด  2520 : 166-167 ) ไดแยกอารมณเปน 2  ฝาย
คือ  ฝายบวก ( Pleasant ) กับฝายลบ ( Unpleasant) เขาไดอธิบายวา อารมณฝายบวกเปนอารมณท่ี
กอใหเกิดการสรางสรรคและเปนอารมณพรอมท่ีจะเริ่มกิจกรรมตางๆ ทําใหเด็กมีประสิทธิภาพใน
การทํากิจกรรมสูง  แตถาอารมณรุนแรงเกินไปเด็กก็ไมสามารถทํากิจกรรมไดเชนกันจะเกิดการ
หยุดชะงัก  ซ่ึงอารมณฝายบวกไดแกอารมณดังตอไปนี้

 1.   อารมณอยากรูอยากเห็น  เด็กมีความสงสัยใครรูในส่ิงตางๆ  ท่ีไมเคยเห็นไมเคยรูจัก
มากอน    ชอบสํารวจ    ลูบคลําส่ิงตาง ๆ       เด็กจะแสดงใหรูวาเขาตองการรูจักตั้งแตตัวเขาเองและ
ส่ิงแวดลอมรอบตัวเขา  ชอบพิจารณา  สังเกต  ซักถาม  เพ่ือเรียนรูเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กวัย
กอนเรียนชอบซักถามเพ่ือหาคําตอบจากส่ิงท่ีเขาอยากรู    วัยนี้จึงเรียกวา  “วัยชางซัก”  เริ่มประมาณ
3  ขวบ  จนกระท่ังถึงเวลาขึ้นช้ันประถม  เม่ืออานหนังสือได  ก็ใชการอานแทนการซักถาม  คําถาม
มักจะออกมาในรูป  อะไร  ทําไม  ของใคร  เปนตน  เด็กวัยนี้เริ่มรูจักใชเหตุผล  มีความเปนตัวของ
ตัวเอง  ผูปกครองท่ีตอบคําถามเด็กโดยไมถือเปนเรื่องรําคาญ  หรือลงโทษเด็ก   จะชวยเด็กใหมีการ
ใชเหตุผลพัฒนาไปโดยเร็ว  และชวยใหเด็กเรียนรูส่ิงตาง ๆ   รอบตัวไดดีขึ้น  เปนการสนับสนุนให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นเพ่ิมขึ้น  ทําใหเปนพ้ืนฐานนําไปสูการเรียนรูท่ีดีในวัยตอไป  แตใน
ทางตรงขาม  ถาผูปกครองแสดงความไมพอใจ  เบ่ือหนาย  หรือลงโทษเด็กจะทําใหการซักถามลด
นอยลง  เด็กจะมีนิสัยไมอยากรูอยากเห็นอีกตอไป  อาจจะกลายเปนคน “เช่ือคนงาย” ขาดการใช
เหตุผล
                  2.   อารมณรื่นเริงสนุกสนาน  ความสนุกสนานเกิดจากอารมณท่ีเปนสุข  หรือประสบ
ความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ  เด็กจะสนุกสนานราเริงใจ  เด็กวัยนี้จะมีอารมณสนุกสนานเม่ือไดเลน
กับเด็กวัยเดียวกัน  และทํากิจกรรมตาง ๆไดเกินหนาเด็กอ่ืน ๆ    ความสนุกสนานแสดงออกดวยการ
ยิ้ม  หัวเราะ  หรือสงเสียงดังดวยความดีใจหรือกระโดดโลดเตน  เด็กท่ีไดรับการตอบสนองความ
ตองการทันทีและสมํ่าเสมอมักจะเปนเด็กท่ีมีอารมณแจมใสราเริง  หัวเราะและยิ้มงาย

3.    อารมณรัก    เปนอารมณแหงความสุข      เด็กวัยนี้แสดงความรักอยางเปดเผย   เชน
เดียวอารมณอ่ืน ๆ  เด็กเรียนรูท่ีจะผูกใจรักผูใหความสนใจและเอาใจใสเขา  เด็กจะรักตัวเองกอน
และจะรักบุคคลท่ีเอาใจใสเขา  เชน พอแม  ตอมาเด็กจะแสดงความรักตอสัตวและของเลนท่ีถูกใจ
แบบเดียวกับท่ีแสดงความรักในครอบครัว  พฤติกรรมท่ีเด็กแสดงออกซ่ึงความรัก คือ  การกอดจูบ
และลูบคลําวัตถุหรือบุคคลท่ีเขารักปรารถนาท่ีจะอยูใกล  และเศราโศกเม่ือผูท่ีรักจากไป  เด็กจะ
แสดงความรักตอผูอ่ืนเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับความรักท่ีไดรับ  ถาเด็กไดรับแตความเกลียดชังจาก
ครอบครัว  อารมณของเด็กจะไมพัฒนาขึ้นเทาท่ีควร  อยางไรก็ตาม  การทอดท้ิงเด็กมากเกินไป
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หรือการแสดงความรักหรือปกปองมากเกินไป  ก็อาจทําใหเกิดผลรายแกเด็กภายหลังได( สุรัตน
โพธ์ิทอง 2543 : 24-25)
                   สวนอารมณฝายลบนั้น  คือ  อารมณท่ีกอใหเกิดการทําลาย  ถาเด็กเกิดอารมณฝายลบ
เด็กจะเกิดความขัดแยง  เด็กจะไมยอมทําอะไร ซ่ึงอารมณฝายลบของเด็กมีรายละเอียด   ดังนี้
                  1.  อารมณโกรธ   เปนอารมณธรรมดาท่ีสุดของเด็กวัยนี ้  เพราะระยะนี้เด็กโกรธงาย
เนื่องจากอยากเปนตัวของตัวเอง  ไมคอยตามใจใคร  อีกประการหนึ่ง  เด็กจะแสดงอารมณโกรธเม่ือ
ตองการเอาชนะ ซ่ึงเปนวิธีท่ีงายและรวดเร็ว  ส่ิงท่ีทําใหเด็กโกรธบอย ๆ  ไดแก  การถูกขัดใจเรื่อง
ของเลน  ขัดแยงเรื่องนั่งโถสวม  และแตงตัว  ถูกขัดขวางไมใหทําส่ิงท่ีเขากําลังทําอยู  ถูกเด็กอ่ืน
รังแก        พยายามทําส่ิงใดแลวไมไดผล       หรือไมไดทําส่ิงท่ีตนตองการทําใหเกิดความคับของใจ
 ( Frustation) ซ่ึงอารมณโกรธจะมีความรุนแรงแคไหน  และมีระยะเวลานานเพียงไรขึ้นอยูกับวา
ความคับของใจมีมากหรือนอย  ถาหากเด็กมีความปรารถนามากและส่ิงท่ีปรารถนามีความหมายแก
ตัวเด็กมาก  เม่ือเด็กพบความผิดหวัง  ก็จะเกิดความคับของใจมากซ่ึงจะเปนผลใหมีอารมณรุนแรง
มากตามไปดวย  เม่ือเด็กโกรธ  เด็กจะแสดงโทสะออกมาดวยการรองไห  รองกรี๊ด  กระทืบเทา  เตะ
กระโดด   ทุบตี    นอนลงกับพ้ืน   เกร็งตัวหรือทําออนปวกเปยก   ทํารายตนเอง     แสรงทําเจ็บปวด
ตอมาเด็กจะทําใหผูท่ีทําใหเขาโกรธเสียใจหรือเจ็บตัว  เม่ือใกลจะพนวัยนี้  ความโมโหจะนอยลง
และแทนท่ีจะเกรี้ยวกราดเชนเคย  บางคนใชวิธีนั่งซึม  โอดครวญ  หรือหนางอแทน  อยางไรก็ดี
แมพนวัยนี้แลว  บางคนสามารถควบคุมตัวเองไมใหเกิดอารมณฉุนเฉียวไดบาง  แตอารมณรุนแรง
เชนนี้ก็ยังมีอยูบางเปนบางครั้งบางคราว  ดังนั้นในระยะนี้พอแม  พ่ีเล้ียง  หรือครู  ควรจะหลีกเล่ียง
การทําใหเด็กโกรธใหมากท่ีสุด  หรือใหเด็กมีอารมณโกรธนอยท่ีสุด      และเม่ือเด็กโกรธควรช้ีแจง
เหตุผลใหเขาใจสาเหตุท่ีไมตามใจเด็กนั้นเพราะอะไร  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณท่ีดี

   2.   อารมณหวาดกลัว     เกิดจากการท่ีเด็กรูสึกวาตนเองขาดความปลอดภัย         เกิดจาก
สถานการณบางอยางท่ีทําใหเด็กรูสึกเชนนั้น  เด็กวัย 3-6  ขวบนี้มีส่ิงท่ีทําใหหวาดกลัวมากมายกวา
วัยทารกและเด็กโต  เม่ือเขาสูวัยนี้   เด็กเรียนรูโลกและส่ิงแวดลอมกวางขวางมากขึ้น  เด็กอาจเคย
ประสบเหตุการณท่ีนากลัวตาง ๆ เชน  เคยหลงทางและหาแมไมพบ  สุนัขกัด  หรือเคยตกบันได
เปนตน  นอกจากนั้น  เด็กยังเคยไดยินเรื่องราวท่ีนากลัวซ่ึงเกิดขึ้นกับผูอ่ืนจากนิทาน  เรื่องราวจาก
วิทยุ   โทรทัศน  เด็กรูเรื่องตาง ๆ  มากมายเม่ืออยูในวัยนี้  ส่ิงท่ีสําคัญท่ีเขารูก็คือ  มีส่ิงท่ีนากลัวมาก
มายในโลกนี้  วัยนี้เปนวัยท่ีมีจินตนาการสูง  ความกลัวจึงเพ่ิมมากขึ้น  เด็กจะกลัวความมืด  กลัว
ความสูง  กลัวผี  กลัวแมมด  กลัวสัตว  กลัวการถูกทอดท้ิงใหอยูคนเดียว  กลัวส่ิงท่ีทําใหเกิดเสียงดัง
กลัวคนแปลกหนา  กลัวส่ิงแปลก ๆ  นอกจากนั้น  ความหวาดกลัวยังเกิดจากการเลียนแบบผูเล้ียงดู
อีกดวย      พฤติกรรมท่ีแสดงวาเด็กกลัว  ไดแก   วิ่งหนี   หลบซอน     หลีกเล่ียงสถานการณท่ีทําให
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ตกใจกลัว  รองวา “ไมไป”    หรือ  “อยา”     พรอมกับรองไหเกร็งตัวแข็งอยูกับท่ี  หรือออนเปล้ียไป
ท้ังตัวหรือวิ่งไปหาผูใหญ  เปนตน   และเม่ือเด็กโตขึ้น  ความกลัวในส่ิงท่ีเคยกลัวจะลดลง    และใน
ท่ีสุดจะหายกลัวโดยส้ินเชิง  ท่ีเปนเชนนี้เพราะเด็กเขาใจแลววาในสถานการณท่ีเด็กกลัวนั้น  ไมมี
ส่ิงใดนากลัวเลย  และเด็กไมตองการใหเพ่ือนหัวเราะเยาะถาตนกลัวโดยท่ีเพ่ือนไมกลัว  ถาอยูใกล
ชิดคนกลา  เด็กจะกลัวนอยลง  การท่ีผูใหญชวยช้ีแจงใหเด็กเขาใจส่ิงท่ีเขาเคยหวาดกลัว  ก็ชวยเด็ก
ใหหายกลัวได  ในท่ีสุดความหวาดกลัวบุคคล  ส่ิงแวดลอม  และประสบการณท่ีไมคุนเคยก็จะหาย
ไป  เม่ือเด็กไดรูจักใกลชิดกับส่ิงเหลานี้ยิ่งขึ้น
                  3.   อารมณอิจฉาริษยา   เปนอารมณท่ีเกิดขึ้นเม่ือเด็กมีความรูสึกวาตนเองดอยกวาผูอ่ืน
และขุนเคืองเม่ือรูวาส่ิงท่ีเขารักนั้นถูกแยงชิงไป  ความอิจฉาริษยาของเด็กอาย ุ 2-6  ขวบนี้มักเกิดขึ้น
เม่ือมีนองใหมหรือสมาชิกของครอบครัวเพ่ิมขึ้นและมาแยงความสนใจจากบิดามารดาของเด็ก  เด็ก
จะอิจฉานองเม่ือเห็นวาพอแมใหความสนใจมากกวาตน  อิจฉาเพ่ือนบางคนท่ีครูแสดงความรัก
เปนตน  พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเม่ือเวลาท่ีเด็กเกิดอารมณอิจฉาอาจแสดงออกโดยทางตรงหรือทางออม
การแสดงออกทางตรงมีลักษณะเชนเดียวกับอารมณโกรธ  แตคอนขางกาวราวกวาการแสดงความ
กาวราว  เชน ทุบ  ตี  เตะ  ทํารายตาง ๆ ในบางคราวการกระทําเหลานี้รุนแรงมากจนทําใหเกิด
อันตรายได     เด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในทางออม   เชน     ดูดนิ้ว     ปสสาวะรด
ท่ีนอน  รองไห  งอแง  หรือเกเร  พฤติกรรมดังกลาวเปนการแสดงออกเพ่ือเรียกรองความสนใจจาก
ผูใหญ  ดังนั้น  พอแมควรใหความรักความอบอุนแกลูกทุกคนโดยเทาเทียมกัน  เพ่ือปองกันมิใหเด็ก
เกิดความรูสึกเหล่ือมลํ้าอันเปนสาเหตุใหเกิดอารมณอิจฉาขึ้น

4.    อารมณอวดดื้อถือด ี   เปนอารมณท่ีเกิดขึ้นมากพอ ๆ กับอารมณโกรธ   ความดื้อรั้น
สืบมาจากความตองการทําอะไร ๆ   ดวยตัวเอง  ฝกฝนทักษะใหม ๆ  ท่ีไดพัฒนา  เชน  อวัยวะกลาม
เนื้อแขน  ขา  ถาเด็กดื้ออยางมากอาจวินิจฉัยไดวา  เด็กนั้นถูกบังคับไมใหเปนตัวของตัวเองมากเกิน
ไป  จึงเกิดความรูสึกตอตานอยางรุนแรง  เด็กแบบนี้บิดามารดาอาจระมัดระวังมากเกินไป  รูสึกเปน
เจาของมากเกินไป  หรือเล้ียงดูลูกแบบใชอํานาจบังคับอยางมาก   การแสดงอารมณดื้อมีหลายวิธี
เชน นิ่งเฉยไมโตตอบ  ทําเปนไมไดยินคําส่ัง  ไมเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวัน  แสรงทํากิจตาง ๆ
ใหชา  เปนตน

5.  อารมณกาวราว  อารมณกาวราวไมวาในเด็กหรือผูใหญมีสาเหตุมาจากความรูสึก
เครงเครียดกดดัน  จึงแสดงอาการกาวราวออกมา  หรืออาจพัฒนามาจากการเรียนรูจากบุคคลตาง ๆ
ท่ีเด็กไดพบเห็นโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว  เด็กอาจแสดงอาการกาวราวออกมาหลายวิธี  ซ่ึง
เปล่ียนไปตามวัยและการเรียนรู  เชน  จากการรองไหไปสูการใชกําลัง  บางรายเลิกใชคําพูดไปใช
วิธีหลีกหนีไมอยากเผชิญหนาหรือเรียกรองความสนใจ           เม่ือเด็กอายุ  4-5  ขวบ  จะแสดงความ
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กาวราวออกมาโดยใชคําพูดมากกวาใชกําลังตอสูกัน  และแทนท่ีจะสูไปรองไหไปเหมือนเม่ือยังเด็ก
กลับใชวิธีเรียกผูใหญและฟอง  เด็กบางคนอาจเรียกรองความสนใจโดยการรังแกเพ่ือน  หรือทําราย
ตัวเอง
                  อารมณกาวราวเกิดขึ้นกับมนุษยเปนธรรมดาเหมือนอารมณโกรธ  บางครั้งการแสดง
อารมณกาวราวเปนไปเพ่ือปองกันตนเอง  ฉะนั้นตั้งแตวัยนี ้  เด็ก ๆ  ควรไดรับการแนะนําใหรูจัก
แสดงอารมณกาวราวออกมาในลักษณะท่ีสังคมยอมรับ  เชน  การเลนแขงขันโดยออกกําลังกายดี
กวาเก็บกดอารมณชนิดนี้เอาไวจนกระท่ังรุนแรง  และระเบิดออกมาอยางทําลายลาง  ใหโทษท้ังแก
ตนเองและสังคม ( ศรีเรือน  แกวกังวาล  2538 : 239-240 )

6.      อารมณวิตกกังวล  ระยะกอนวัยเรียนเปนระยะสําคัญของการพัฒนาความรูสึกวิตก
กังวลซ่ึงความวิตกกังวลอาจเกิดจากถูกขูบังคับอยางเขมงวดหรือพอแมสรางมาตรฐานความ
ประพฤติท่ีสูงเกินกวาเด็กจะทําไดสําเร็จ  ทําใหเด็กถูกตําหนิติเตียนและเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนๆ
โดยเฉพาะพอแมท่ีไมยอมรับในความสามารถของตัวเด็ก  ตองการใหเด็กทําส่ิงตาง ๆ ใหสําเร็จตาม
ความตองการของตนอยูเสมอ และเม่ือเด็กแตละคนเกิดความวิตกกังวล  ก็จะแสดงพฤติกรรมออก
มาหลายแบบ  เด็กท่ีวิตกกังวลวา พอแมจะไมรัก  อาจมีอาการกาวราว  รังแกนอง    รังแกแม  เด็ก
อาจแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็กทารก    เชน  อมขาว  ดูดนิ้ว  พูดไมชัด  เปนตน  เด็กท่ีมีความวิตก
กังวลอยางรุนแรง อาจจะตองเกาะติดแมแจหรือเกิดพ่ึงพิงผูอ่ืนจนผิดปกติ  ไมกลากระทําส่ิงตาง ๆ
ตามความนึกคิดของตนเอง  ( ยุวดี  เฑียรฆประสิทธ์ิ  2536 : 48-49 )
                  พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กท่ีเกิดขึ้นในเด็กวัยกอนเรียน  จะมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาความรูสึกท่ีม่ันคงของเด็ก  เด็กวัยนี้จะสามารถสรางความผูกพันกับบุคคลอ่ืน ๆ ได   เชน
เพ่ือนสนิท  ผูเล้ียงดู  ท้ังนี้เพ่ือวาเขาจะไดพัฒนาความรูสึกปลอดภัยทางอารมณ  ความรูสึกท่ีม่ันคง
ของเด็กจะชวยใหเขามีความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ  และสามารถเผชิญกับประสบการณใหม
ดวยความเต็มใจ ( ทิพยภา  เชษฐเชาวลิต  2541  :  68)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
       เม่ือมารดามีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนซ่ึงเปนความ
จําในรายละเอียด      จึงจะสามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนได ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ สุชา จันทนเอม และสุรางค
จันทนเอม (2507 : 1)  ท่ีวา  ความรูนั้นเปนพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตเห็นได และพฤติกรรมการ
แสดงออกเปนพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นได ซ่ึงวิธีการกระทําท่ีสังเกตเห็นไดนั้นจะตองอาศัย
การกระทําท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดเปนสวนประกอบในการแสดงออก ความรูมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรมท่ีแสดงออก   ดังเชน  งานวิจัยของเสาวคนธ  วีระศิริ ( 2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางความรู ทัศนคต ิและการปฏิบัติของบิดามารดาในเรื่องพัฒนาการทางเพศของเด็กวัย
กอนเรียนผลการวิจัยพบวา ความรูมีความสัมพันธกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเรื่องพัฒนาการ
ทางเพศของเด็กวัยกอนเรียน     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001          และปราณี  ศักดิ์ภารัตน
 ( 2538 : บทคัดยอ ) ท่ีไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคต ิ และการปฏิบัติของบิดา
มารดาเกี่ยวกับการเลนของบุตรวัย 2-4 ปผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางความรู
กับการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการเลนของบุตรวัย 2-4 ป  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
0.3366  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ  สยนานนท
( 2538 : บทคัดยอ ) ท่ีไดศึกษาเรื่องความรูพัฒนาการเด็กของบิดาหรือมารดาท่ีมีผลตอการอบรม
เล้ียงดูเด็กโดยศึกษาในบิดาหรือมารดาท่ีพาเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 1 ปท่ีมารับการฉีดวัคซีนปอง
กันโรคท่ีคลินิคสุขภาพเด็กดี  โรงพยาบาลพุทธชินราช  จังหวัดพิษณุโลก  พบวา ความสัมพันธ
ระหวางความรูพัฒนาการเด็กกับการอบรมเล้ียงดูเด็กของมารดาเปนไปในทางบวก และมีคาความ
แตกตางระหวางมารดาเด็กท่ีมีความรูพัฒนาการเด็กกับมารดาเด็กท่ีไมมีความรูพัฒนาการเด็ก      
และงานวิจัยของ ศุภาณนาฏ  สุวรรณกิจ( 2538, อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ  2543 :
170 ) ท่ีไดศึกษาผลการใหความรูดานการสงเสริมพัฒนาการทารกแกบิดามารดาโดยการสอนและ
แจกคูมือการสงเสริมพัฒนาการ         พบวา  ภายหลังการใหความรูและแจกคูมือแลว บิดามารดาจะ
มีความรูและพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการของบุตรวัยทารกเพ่ิมขึ้นและมากกวาบิดามารดาในกลุม
ควบคุม           ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  พิศาลพงศ และคณะ ( 2522, อางถึงใน ลัดดา
เหมาะสุวรรณ และคณะ  2543 : 170 )  ท่ีพบวา  บิดามารดาท่ีมีความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการ
สามารถนําความรูนั้นมาใชในการอบรมเล้ียงดูไดอยางเหมาะสม     และจากการวิจัยของ นันทา
แทนธานี  ( 2534 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดูและพัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียน  ตัวแปรดังกลาว ไดแก  ความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการ  และตัวแปรลักษณะทาง
ชีวสังคมของครอบครัว พบวา ความรูความเขาใจของผูปกครองเรื่องพัฒนาการเปนตัวแปรท่ี
สามารถทํานายการอบรมเล้ียงดูและพัฒนาการของเด็กได
                  จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีไดกลาวมานี้            แสดงใหเห็นวาความรูของบิดามารดาและ
ผูเล้ียงดูเด็กท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการและการสงเสริมพัฒนาการของเด็กนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาการ ดังนั้น  ผูวิจัยจึงไดแนวทางวาความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ในเด็กกอนวัยเรียนเปนปจจัยหนึ่งซ่ึงอาจมีผลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  จึงไดสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษา
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3.  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความม่ันคงทางอารมณ
3.1   ความหมายของความม่ันคงทางอารมณ

                  แฮมริน ( Hamrin 1969 : 17)       กลาววา    ความม่ันคงทางอารมณเปนกระบวนการ
ของจิตใจท่ีสามารถจะขจัดความตึงเครียด  ซ่ึงเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองได
                  โปดัสกา (Poduska  1980 : 418) ไดกลาวถึง ความม่ันคงทางอารมณไววา เปนความ
สามารถในการแสดงออกทางอารมณของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู   ซ่ึงจะชวยใหบุคคลนั้น
สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณยิ่งขึ้น
                  สุวนีย  ตันติพัฒนานันท (2525 : 42)  กลาววา  ความม่ันคงทางอารมณของบุคคลจะ
เกิดขึ้นไดโดยการทํางานของจิตใจ  ซ่ึงจะมีกระบวนการควบคุมความสมดุลยทางจิตใจและอารมณ
เชนเดียวกับรางกาย  กลาวคือ  เม่ือมีส่ิงรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความสมดุลยของ
อารมณเสียไป  ดังนั้น จิตใจจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือลดหรือบรรเทาความไมสมดุลย
นั้นดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้ (1) กระบวนการปรับสมดุลยทางอารมณซ่ึงเปนกระบวนการท่ี
ดําเนินการโดยใชความพยายามและความตั้งใจในระดับจิตสํานึก  และ (2) กลไกทางจิตซ่ึงเปน
กระบวนการท่ีซับซอนเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นโดยบุคคลไมรูตัวเกิดขึ้นในระดับจิตไรสํานึก  
กระบวนการท้ังสองนี้มีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน  คือ  ชวยรักษาสมดุลยของอารมณ    บรรเทาความ
รูสึกกลัว  หวาดวิตกไมสมหวัง  ความขัดแยงในใจ  เพ่ือใหภาวะของอารมณอยูในภาวะท่ีสุขสบาย
มากท่ีสุด
                  สุภาพรรณ  โคตรจรัส ( 2527 : 14)    กลาววา  ความม่ันคงทางอารมณเปนความ
พยายามท่ีจะแกไขความคับของใจ  และแสวงหาวิถีทางท่ีจะตอบสนองความตองการของตัวเอง
                  นอกจากนี้  ศิรางค  ทับสายทอง (2535 : 101)  กลาวถึง บุคคลท่ีมีความสมบูรณทาง
อารมณ  หรือมีความม่ันคงทางอารมณ  หมายถึง  บุคคลท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและอยูในโลก
ของความจริง  ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
                  จากความหมายของความม่ันคงทางอารมณดังกลาวสรุปไดวา
                  ความม่ันคงทางอารมณเปนภาวะท่ีจิตใจและอารมณท่ีไมหวั่นไหวตอส่ิงรบกวนความ
สงบสุขของอารมณ         เปนความสามารถในการแสดงออกทางอารมณของบุคคล  อันเกิดจากการ
เรียนรู  ซ่ึงจะชวยใหบุคคลนั้นสามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณตางๆ
ท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนสามารถยอมรับการเปล่ียนแปลง  และอยูในโลกของความเปนจริง  เพ่ือใหภาวะ
ของจิตใจและอารมณอยูในภาวะท่ีสุขสบายท่ีสุด  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขซ่ึงเปนผล
จากการเรียนรูท้ังในระดับจิตสํานึก  และระดับจิตไรสํานึก
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                  ดังนั้นบุคคลท่ีมีความม่ันคงทางอารมณ           ก็จะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตัวในดานตาง ๆ ไดดีเชนกัน  อาจจะกลาวไดวา  บุคคลท่ีมีการปรับตัวดีก็คือ  บุคคลท่ีมีความ
ม่ันคงทางอารมณนั่นเองดังนั้นมารดาท่ีจะสงเสริมพฤติกรรมทางอารมณในเด็กกอนวัยเรียนไดดีนั้น
นาท่ีจะมีความม่ันคงทางอารมณท่ีดีดวยเชนกัน       ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ       นายแพทยอารี
วัลยะเสวีและนายแพทยสงวน  นิตยารัมพงศ (2531 : 82)   ไดกลาวถึงคุณสมบัติทางดานจิตใจจากผู
เปนพอแมในฐานะท่ีตองเล้ียงดูและพัฒนาชีวิตบุตรใหเติบโต        และสามารถดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางเหมาะสมคือ  มีความม่ันคงทางอารมณพอสมควร

                  3.2  องคประกอบที่เกี่ยวของกับความม่ันคงทางอารมณ
                         อะกิลเลอรา  และเมสิค ( Aguilera  and  Messick  1974 : 63-64,  อางถึงใน      ลลิดา
ภูบํารุง 2544 : 12 ) ไดกลาวถึง  องคประกอบท่ีมีสวนชวยใหคนเราสามารถปรับตัวเพ่ือคงไวซ่ึง
ความม่ันคงทางอารมณไว  ดังนี้   คือ

1. การรับรูตอเหตุการณ       ถาหากบุคคลรับรูปญหาท่ีเกิดขึ้นไดถูกตองตามความ
เปนจริง  การแกปญหาจะทําไดตรงจุด  แตถารับรูเหตุการณผิดทําใหเขาใจปญหาผิดไป   การแกไข
ก็ยอมไมประสบความสําเร็จ  ความไมสบายใจจะยังคงอยูตอไป

2.  การไดรับความชวยเหลือสนับสนุน          เม่ือเกิดปญหาขึ้น ถาบุคคลมีท่ีพ่ึงพอ
จะขอคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาท่ีตนไมสามารถแกไขได  ก็อาจชวยใหบุคคลนั้นเขาใจปญหา
และหาแนวทางแกไขไดดีขึ้น ในทางตรงกันขาม  ถาบุคคลใดไมมีท่ีพ่ึง ขาดท่ีปรึกษา จะมีความรูสึก
วาเหว  มีความเครียดมากขึ้นได

3. การใชกลไกในการปรับตัว     เปนวิธีท่ีลดความไมสบายใจ แทนท่ีจะแกไขเหตุ
ของความคับของใจ  ซ่ึงถูกใชเปนเครื่องมือในการบิดเบือน หรือหนีจากความจริงท่ีสรางความไม
สบายใจหรือความทุกขแกเรา
                  สวนวอรเชล(Worchel  1989 : 116)  กลาววา  ขั้นตอนสําคัญประการหนึ่งของการมี
ความม่ันคงทางอารมณท่ีด ี คือ  การรูถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดอารมณ ซ่ึงสําหรับบางคนพบวา  เปนส่ิง
ท่ียากท่ีจะทําเชนนั้น  เนื่องจากเขาอาจจะไดรับความเจ็บปวด  และรูสึกไมคอยพอใจ
                  จะเห็นไดวา  องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหบุคคลมีความม่ันคงทางอารมณท่ีดี
ขึ้น  ไดแก  การท่ีบุคคลรับรูถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นตอสภาพความเปนจริง       การไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือจากบุคคลเพ่ือใหเขาใจปญหา  และหาทางแกไขไดดีขึ้น  ตลอดท้ังการท่ีบุคคลสามารถใช
กลไกในการปรับตัวเพ่ือเผชิญอุปสรรคตาง  ๆ ได
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                  จากเอกสารท่ีเกี่ยวของกับความม่ันคงทางอารมณ        ดังท่ีไดนําเสนอมาท้ังหมดนี้
แสดงใหเห็นวาความม่ันคงทางอารมณมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลอยางมาก  บุคคลท่ี
มีความม่ันคงทางอารมณดีจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข  บุคคลใดไมมีความม่ันคงทาง
อารมณก็จะเกิดปญหาทางอารมณได   ตั้งแตขั้นเล็กนอยจนถึงขั้นรุนแรง เปนอันตรายตอตนเองและ
ผูอ่ืนดวย  และจากธรรมชาติและพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนท่ีไดกลาวไวแลววา
เด็กวัยนี้จะมีแสดงอารมณรุนแรงและอยางเปดเผยตามท่ีเด็กคิด    และตามความตองการของเด็กเอง
ซ่ึงพฤติกรรมของเด็กอาจนําความยุงยากใจมาสูมารดาก็เปนไดถามารดาไมมีความม่ันคงทางอารมณ
พอสมควรก็จะมีผลตอตัวเด็กดวยเชนกัน               ดังคํากลาวของ  ศาสตราจารย   แพทยหญิงพยอม
อิงคตานวุัฒน   และรองศาสตราจารย   นายแพทยอัมพล  สูอําพัน ( 2539 : 44) ไดกลาวถึงพอแมท่ีดี
นั้นควรจะตองมีความม่ันคงทางอารมณ     ถาพอแมไมมีความม่ันคงทางอารมณแลว     เด็กก็จะเปน
เด็กท่ีดื้อ      สาเหตุเพราะเด็กจับแบบฉบับไมไดและคาดเดาไมไดวาเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้น         และ
สวนใหญแลว  ผูหญิงจะมีความม่ันคงทางอารมณนอยกวาผูชาย    และพอแมมีบทบาทสําคัญในการ
สรางบุคลิกภาพของลูก      หญิงชายท่ีมีความม่ันใจในตนเอง       มีอารมณม่ันคง  รูจักคิดอยางสราง
สรรค  มีวินัยสามารถท่ีจะรักและมีความสัมพันธกับผูอ่ืนไดอยางพึงพอใจ     มีความคิดริเริ่ม     และ
มีความสามารถท่ีจะจัดการกับตนเองและกับสถานการณตาง ๆ ได       เปนผลของการเล้ียงดูของพอ
แมซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษา

4.  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.1  คุณภาพชีวิตสมรส

ความม่ันคงในชีวิตสมรส          จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ        คุณภาพชีวิตสมรส
( Robert  A. Lewis and Graham B. Spanir  1979, อางถึงใน โสภา ชปลมันน, สมบัต ิสุพนัตชัย และ
ประกายรัตน  สุขุมาลชาติ  2534  : 27 )       การกําหนดคุณภาพชีวิตสมรส     เชน     การนําปจจัย
กอนสมรส หมายถึง   อายุ    การศึกษา    สังคม    เศรษฐกิจ  อายุแรกสมรส  ระยะเวลา  ความคุนเคย
กอนสมรส  คุณภาพชีวิตสมรสของบิดา  มารดา   และการนําปจจัยในชวงสมรส    หมายถึง   รายได
ของครอบครัว  ระยะเวลาการสมรส       ความสมานฉันททางบทบาท   องคประกอบของครัวเรือน
การมีบุตร  ความเปนเพ่ือนคูชีวิต  ความเสียเปรียบสัมพันธ  ประสิทธิผลของการส่ือสาร  เปนตน
มาเปนเกณฑ

มโนทัศนของคุณภาพชีวิตสมรส
คุณภาพชีวิตสมรส      เปนมโนทัศนท่ีนักสังคมวิทยาและนักวิชาการทางครอบครัวให

ความหมายในหลายมิต ิเชน
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1. การปรับตัวในชีวิตสมรส
2.  ความสุขในชีวิตสมรส

 3.  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
เนื่องจากมโนทัศนของคุณภาพชีวิตสมรสในแตละมิติก็มีรายละเอียดท่ีลึกซ้ึง     ดังนั้น

ผูวิจัยจึงศึกษาเพียงแคในมิติเดียวคือมิติของความพึงพอใจในชีวิตสมรส ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

4.2  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ความหมายของความพึงพอใจในชีวิตสมรส

                  เบอร (Burr 1973 :41, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24) ไดกลาววาความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรส  หมายถึง   ความสุขท่ีไดรับการตอบสนองของบุคคลกับสถานการณในชีวิตสมรสโดย
สวนรวมหรือ ความพึงพอใจในแงใดแงหนึ่งท่ีเฉพาะเจาะจงของสถานการณในชีวิตสมรส  เปนตน
วา  ความพึงพอใจทางเพศ  หรือความพึงพอใจในความเปนเพ่ือนคูชีวิต  ความพึงพอใจจึงเปนความ
รูสึกในแงอัตวิสัย หรือนามธรรมของบุคคล
                   รอช (Roach 1981 :537-539, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24)  ไดใหความหมาย
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสวา  เปนการรับรูของบุคคลท่ีมีตอสัมพันธภาพในครอบครัวในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ วาพึงพอใจมากหรือนอยเพียงใด  ความพึงพอใจนี้สามารถเปล่ียนแปลงไดตาม
การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว
                  มอร (Moore 1983, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24)  ไดกลาววาความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสจะตองประกอบดวย  สัมพันธภาพท่ีมีพ้ืนฐานของเสรีภาพระหวางคูสมรส   การรับรูส่ิงท่ี
ดีของกันและกัน  การรวมมือรวมใจกันของคูสมรส   และการติดตอส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
รวมท้ังประสบการณตาง ๆ  ท่ีสนับสนุนใหเกิดปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน
                  อุบลรัตน  พิชญชยะนันท   ( 2531, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24)      กลาวถึง
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส  หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจท่ีผูตอบมีตอสภาพชีวิตสมรสของตนเอง
ในดานตาง ๆ คือ  สถานภาพทางการเงินภายในครอบครัว  กิจกรรมท่ีสามีภรรยากระทํารวมกัน
นอกบาน การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีภรรยา ภาระงานภายในครอบครัว
ความเกี่ยวของทางเครือญาต ิและความสัมพันธทางเพศ
                  สรุปไดวา ความพึงพอใจในชีวิตสมรส คือ ความสุขท่ีไดรับการตอบสนองตามความ
คาดหวังและความตองการของคูสมรสตอสภาพชีวิตสมรสในดานตาง ๆ
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4.3  แนวความคิดในการไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส  ประกอบดวย
1. ความสําเร็จ  หมายถึง  การบรรลุถึงจุดมุงหมายหรือเปาหมายของชีวิตสมรส และ

เกณฑท่ีใชพิจารณาชีวิตสมรสท่ีประสบความสําเร็จสามารถพิจารณาไดจากส่ิงตอไปนี้
  1.1  ชีวิตสมรสท่ียั่งยืน  สมดังคําอวยพรของไทยท่ีวา    “ ใหอยูดวยกันจนแกจนเฒา
ถือไมเทายอดทอง  กระบองยอดเพชร ”      แมวาคูสมรสจะผานเหตุการณเลวรายบางอยาง        เชน
ความยากจนแสนสาหัส  การทะเลาะเบาะแวง แตถาไมถึงขั้นท่ีทําใหการสมรสแตกหัก   สามีภรรยา
แยกกันอยูหรือหยารางกัน  ก็นับไดวาเปนการสมรสท่ียั่งยืน

1.2  ชีวิตสมรสท่ีผาสุก  ท้ังสามีภรรยาจะตองยอมรับวา     ตนมีความสุขและรูสึกวา
คูสมรสมีความสุข          และเม่ือถามความรูสึกของสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว     ตลอดจนคนนอก
ครอบครัวก็ตองเห็นพองตองกันวา  คูสมรสมีความสุข

1.3   ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของตน               คูสมรสท่ีมีความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของตน  มักเขากันไดดีและมีความสุข เขาจะตอบรับเม่ือมีผูถามคําถาม  เชน      “ สมมติวาคุณ
กลับเปนโสดใหมได    คุณจะเลือกแตงงานกับคูสมรสคนปจจุบันของคุณไหม ”              อยางไรก็ดี
ชีวิตสมรสของคูท่ีตอบรับคําถามขางตนไมจําเปนตองปราศจากความขัดแยงใดใด     เขาอาจมีความ
แตกตางหรือขัดแยงกันบาง แตส่ิงท่ีพอใจมีมากกวาส่ิงท่ีไมพอใจ และหรือ ส่ิงท่ีไมพอใจกันและกัน
นั้นไมสําคัญจนคูสมรสมองขามเสียได

1.4  การปรับตัวเรื่องอ่ืนๆ ในชีวิตสมรส    คูสมรสท่ีประสบความสําเร็จจะตกลงกัน
ไดในเรื่องตางๆ   เชน  การใชเงิน   การปฏิบัติตอเขย –สะใภ      ปรับตัวใหมีความสนใจและคานิยม
เหมือนๆ  กัน และมักไมคอยมีเรื่องท่ีกอความรําคาญใจใดใดใหตองบนวากัน

1.5  ความสามัคค ี   คูสมรสท่ีประสบความสําเร็จมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเปน
สวนใหญในทุกเรื่อง   รวมท้ังมีเปาหมายรวมกันและความพยายามใหบรรลุเปาหมายของครอบครัว
ดวย

1.6  ความเปนเพ่ือน  คูสมรสสวนใหญตอบตรงกันวากําไรท่ีไดรับจากชีวิตแตงงาน
คือ ความเปนเพ่ือนซ่ึงแสดงออกโดย

ก.  มีความสนใจและกิจกรรมรวมกัน
ข.  เม่ือมีเรื่องของใจนํามาพูดกันใหหายของใจ
ค.  เขาใจความคิดและความรูสึกของอีกฝายหนึ่ง
ง.  แสดงออกใหอีกฝายหนึ่งรูวารัก

  2.    ความม่ันคง       หมายถึง    การท่ีชีวิตสมรสดําเนินตอไปโดยปราศจากการหยาราง
การทอดท้ิงและการแยกกันอยูตามกฎหมาย
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  3.   บูรณาการ         เปนความเห็นพองตองกันในดานความคิดเห็นและความเครียดทาง
บทบาทของสามีและภรรยา  ซ่ึงเม่ือมนุษยทุกคนท่ีคิดจะแตงงานมักจะวาดภาพของสามีและภรรยา
ท่ีตนตองการเปนและอยากใหอีกฝายหนึ่งเปนไว  ภาพนี้มักไดจากครอบครัวเดิมของตน  การอบรม
ส่ังสอน  ส่ือมวลชนและความเพอฝนตามมโนภาพของแตละคน เม่ือแตงงานคูสมรสจึงตองปรับตัว
ในเรื่องบทบาทของสามีและภรรยาถึง 2  เรื่อง   คือปรับตนเองใหเขากับบทบาทของสามีหรือภรรยา
ตามภาพพจนท่ีตนคิดไว          และปรับตนเองใหเขากับบทบาทของสามีหรือภรรยาตามภาพพจนท่ี
คูสมรสของตนคาดหวัง      แตมนุษยแตละคนไมเหมือนกัน      ประสบการณ      การอบรมส่ังสอน
ภาพพจนท่ีวาดไวก็แตกตางจึงกอใหเกิดปญหาขึ้นก็คือปรับตนเองใหเปนอยางท่ีคิดไมได      เพราะ
วาดภาพไวสูงเกินไป      บทบาทของสามีหรือภรรยาท่ีตนคิดไมตรงกับท่ีคูสมรสคิด           และไม
สามารถปรับตนใหเขากับบทบาทท่ีคูสมรสคาดหวัง        เพราะบทบาทท่ีอีกฝายคาดหวังสูงเกินกวา
จะปฏิบัติได         ไมแนใจวาอีกฝายคาดหวังอะไร     และไมปรารถนาจะปรับตัวตามความคาดหวัง
เนื่องจากไมเห็นความจําเปนท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง  หรือเกี่ยงใหอีกฝายเปนผูปรับตัว

ภาพพจนและความคาดหวังท่ีคูสามีภรรยาสวนมากจะยึดถือหลังจากท่ีไดใชชีวิตรวม
กันแลว  ตามบทบาทหนาท่ีท่ีตนควรรับผิดชอบมีดังตอไปนี้

บทบาทและหนาที่ของสามี
1. ตองยกยองและใหเกียรติหญิงท่ีเปนภรรยาใหถูกตองตามกฏหมายและแบบแผน

ของสังคม เชน  จะตองจดทะเบียนสมรส
2.  ตองมีใจเมตตากรุณา   ไมโหดรายทารุณ  จนทําใหเปนท่ีดูถูกเหยียดหยามในสังคม
3.  ตองวางตนเปนหัวหนาครอบครัวท่ีดี    เปนคนขยันหม่ันเพียร    และพยายามสราง

ฐานะความม่ันคงใหแกครอบครัวดวยอาชีพท่ีสุจริต
4.  ตองมีความซ่ือสัตย          ไมประพฤตินอกใจ หรือยกยองใหเกียรติหญิงอ่ืนท่ีไมใช

ภรรยาของตนอยางถูกตองตามกฏหมาย
5.  ตองใหความอุปการะเล้ียงด ูแสดงความเอาใจใสในสาระทุกขสุขดิบตางๆ    ตลอด

เวลาท่ีใชชีวิตคูรวมกัน
6.  ตองมอบความไววางใจในการจัดการบานเรือนและพรอมท่ีจะเปนท่ีปรึกษา
7.  ตองพยายามปรับตัวและเขากับญาติพ่ีนองของฝายภรรยาไดตามกาลเทศะอัน

เหมาะสม
8.  ตองยินยอมใหภรรยาประกอบอาชีพท่ีทําอยูแลวกอนสมรส
บทบาทและหนาที่ของภรรยา
1.   ตองเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการบานเรือนจัดใหเหมาะสมในรูปแบบ
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ตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความสุขใหแกสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี
2.  ตองเปนคนขยันหม่ันเพียรและรูจักรักษาทรัพยสมบัติท่ีสามีหามาไดและมอบหมาย

ใหรับผิดชอบ  ใชจายภายในครอบครัว   ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ นอกจากนี้ ควรเปนผูท่ีรูจัก
เก็บออมทรัพยสินนั้น  เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว

3. ตองซ่ือสัตยและไมประพฤตินอกใจสามี หรือทําใหสามีไดรับการดูถูกเหยียดหยาม
จากสังคม

4.  ตองมีจิตใจโอบออมอาร ี      เอ้ือเฟอและเคารพนับถือญาติผูใหญฝายสามีตามฐานะ
อันสมควรแกอัตภาพของครอบครัว

5. ตองใหการสนับสนุนและใหกําลังใจพรอมท้ังเปนท่ีปรึกษาท่ีดีในหนาท่ีการงานของ
สามีในเวลาท่ีเกิดปญหาตองชวยกันหาหนทางเพ่ือแกปญหานั้นรวมกันโดยถือเอาเปนธุระยิ่งกวา
ของตัวเอง

6.  ตองรูจักรักษาความสะอาดของรางกาย และรูจักสํารวจบุคลิกภาพของตน  ตลอดจน
รูจักการแตงกายใหเหมาะสมกับฐานะและโอกาส

7. ตองเปนคนเฉลียวฉลาด  พยายามศึกษาหาความรูใสตน  เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะรับ
สภาพการณอันเปล่ียนแปลงของสังคมทุกรูปแบบ    เปนผูมีไหวพริบด ี  ปรับตัวใหทันตอเหตุการณ
และทันสมัยอยูเสมอ

 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของคูสมรสและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจาก

ภาคเกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงจากสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองมากขึ้น มีการอพยพยายถ่ินของแรงงานจากชนบท  สมาชิกในบางครอบครัวตองแยกยาย
ไปหางานทํา ไดมีผลทําใหท้ังชายและหญิงตองเขามามีบทบาทและรับภาระหนาท่ีท้ังในดาน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครองท้ังภายในครอบครัวและสังคมมากกวาเดิม  แตอยางไรก็
ตาม  ความเช่ือทางสังคมและขนบประเพณีท่ีมีสวนในการแบงแยกทางเพศก็ยังคงดํารงอยูอยาง
เหนียวแนนในระดับรากฐานของสังคม อาจกลาวไดวา  ถึงแมจะมีความกาวหนาของความเสมอ
ภาคตามกระแสสิทธิมนุษยชนก็ตาม  แตสตรีสวนใหญก็ยังอยูหางไกลความเสมอภาคท้ังในประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว

สังคมในอดีตมีการแบงแยกอํานาจหนาท่ีระหวางสามีและภรรยาอยางชัดเจนโดยยึดถือ
ความแตกตางระหวางเพศมาเปนตัวกําหนดซ่ึงเรียกวา บทบาทตามประเพณ ี( traditional  role ) ท้ัง
นี้เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมในสมัยกอนท่ีตองอาศัยการลาสัตวเพ่ือยังชีพ  กลาวคือ  ผูชาย
เปนเพศท่ีเหมาะสมตอการออกจากบานไปลาสัตวซ่ึงเปนงานท่ีตองใชกําลังกายและความแข็งแกรง  
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ตองอาศัยการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ววองไว และบางครั้งอาจตองเดินทางไกล ๆ สวนผูหญิงเปนเพศท่ี
ตองตั้งครรภ  และใหนมบุตรทําใหไมสะดวกตอการเดินทางรอนแรมไปในท่ีตาง ๆ จึงตองอยูดูแล
บานและรับผิดชอบงานตางๆภายในครัวเรือน  นอกจากนี้ยังอาจมีกิจกรรมท่ีไมหางไกลจากท่ีอยู
อาศัยนัก  เชน การเพาะปลูก  หรือเล้ียงสัตวตาง ๆ เปนตน จึงเห็นไดวาในสังคมดังกลาว ผูหญิงหรือ
ภรรยาเปนเพศท่ีเหมาะสมตอการทําหนาท่ีเปนแมบานแมเรือนดูแลรับผิดชอบงานตาง ๆ     ภายใน
บาน  รวมท้ังการอบรมเล้ียงดูบุตร  สวนผูชายหรือสามีเปนเพศท่ีเหมาะสมตอการทําหนาท่ีเปนผูหา
เล้ียงครอบครัวซ่ึงถือวาเปนบทบาทท่ีมีความสําคัญ  สามีจึงไดรับการยกยองใหเปนผูนําครัวเรือน
และเปนใหญกวาภรรยา แตในปจจุบันผูหญิงท่ีแตงงานแลวและมีลูกอายุไมต่ํากวา 6 ขวบก็ตองออก
ไปหางานทําในตลาดแรงงาน  โดยทํางานเต็มเวลาเชนเดียวกับสามี              จึงเปนการเปล่ียนแปลง
อุดมการณเดิมจากการหาเล้ียงครอบครัวคนเดียว        มาเปนการทํางานนอกบานท้ังสามีและภรรยา
แตปรากฏการณทางสังคมท่ีปรากฏใหเห็นโดยท่ัวไปท่ัวโลก    ผูหญิงยังคงตองรับภาระงานหลักใน
การดูแลครัวเรือนและรับผิดชอบในการเล้ียงลูก  โดยท่ีผูหญิงกลับตองเพ่ิมเวลาในการหาเงินรายได
เพ่ิมอีกบทบาทหนึ่ง   ในขณะท่ีผูชายไมตองเพ่ิมเวลาในสวนนี้ถึงแมจะมีกระแสในการมีสวนรวมท่ี
ตองชวยดูแลลูกและกิจกรรมครอบครัว        อยางไรก็ตาม  ก็ยังมีความไมเทาเทียมเหมือนกับการท่ี
ผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในแรงงานเชิงเศรษฐกิจในตลาดแรงงาน     ท่ีตองทําเต็มเวลาเทาผูชายและ
รับผิดชอบงานบาน  รวมท้ังดูแลลูกเต็มท่ีอีกดวย       การอธิบายการแบงงานทางเพศของนักสังคม
วิทยาไมใชเรื่องใหม  ยกตัวอยางเชน       ทฤษฎีโครงสรางหนาท่ีของพารสัน (Parsons ) ตั้งแต ค.ศ
1950 ไดอธิบายการแบงบทบาทระหวางชายหญิงวา ผูชายเปน “ ผูหาเล้ียง ”      ดวยงานอาชีพนอก
บาน และผูหญิงเปน       “ แมบาน ”      พฤติกรรมบุคลิกภาพและคุณสมบัติทางอารมณของผูชายจะ
สอดคลองกับบทบาทท่ีพารสัน ( Parsons) เรียกวา “ Masculine instrumental  role ”  ซ่ึงไดแก
ความกาวราว  ความคิดริเริ่ม ความมีเหตุผล ฯลฯ  สวนผูหญิงจะมีลักษณะในเชิงหัวออนวางาย  ให
ความสําคัญเรื่องอารมณความรูสึกมากกวาความมีเหตุผล  เพ่ือใหเหมาะสมกับบทบาท “ Feminine
expressive role ”    ซ่ึงพารสัน( Parsons ) ใหเหตุผลวา บทบาททางเพศของหญิงและชายก็คือ  ความ
จริงท่ีวาเพศหญิงคือผูใหกําเนิดและเล้ียงดูเด็ก        ซ่ึงเปนความสัมพันธระหวางแมกับเด็กท่ีมีความ
สําคัญท่ีสุดตามสภาพทางชีววิทยา ซ่ึงผูชายไมตองทําหนาท่ีดังกลาว( Zimmerman and Addison
1997 : 48-49, อางถึงใน มรกต ศรีสุข 2542 : 33-34 ) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการคาดหวังวาสามี
จะตองเปนผูนําและมีอํานาจเหนือกวา  ภรรยาตองเปนฝายยอมตาม  สามีเปนฝายรับผิดชอบดาน
เศรษฐกิจของครอบครัว  และภรรยาเปนฝายตองพ่ึงพิงนั้นไดเปล่ียนแปลงไปมีการยอมรับ “ ความ
เทาเทียมกัน ” ของสามีและภรรยามากขึ้น  แมในแงการปฏิบัติจะยังมีปญหาอยูมาก  คูสมรสยัง
พยายามหาจุดท่ีพอเหมาะเพ่ือความเทาเทียมกันท่ีเหมาะสม         แตการตระหนักถึงความสําคัญของ
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“ ความเทาเทียมกัน ”  ของสามีและภรรยา  ทําใหฝายหญิงพอจะคาดหวังถึงโอกาสท่ีจะเปนตัวของ
ตัวเองมากขึ้น  มีการพ่ึงพิงนอยลง  และมีชองทางของการพัฒนาตนอยางเต็มท่ีตามศักยภาพในชีวิต
สมรสไดมากขึ้น  ขณะท่ีฝายชายสามารถคาดหวังถึงการท่ีไมตองแบกภาระทางเศรษฐกิจของครอบ
ครัวแตเพียงผูเดียว  และมีโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการเล้ียงดูบุตร และงานบานอ่ืน ๆ ไดมากขึ้น
ซ่ึงแตเดิมนั้นเคยเช่ือกันวา  ไมใชงานของผูชาย ( สุภาพรรณ โคตรจรัส 2525 : 297 )และถึงแมบท
บาทของสามีและภรรยาจะเปล่ียนแปลงไปแตวาในสังคมชนบทก็ยังคงยกยองใหผูชายเปนผูนํา
ครอบครัว และบรรทัดฐานทางสังคมยังคงกําหนดใหบทบาทดานภาระงานภายในบานสวนใหญยัง
เปนของภรรยา  ผูหญิงจํานวนมากท่ีตองทํางานบานดวยและอบรมเล้ียงดูบุตรดวย  ซ่ึงถือเปนภาระ
หนักพอสมควรในสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน ( สุดสวาท  ดิศโรจน     และ  บุญมา
นครอินทร, อางถึงใน สายฝน  นอยหีด  2540 : 66)

เลสลีและคณะ ( Leslie et al. 1991, อางถึงใน มรกต ศรีสุข 2542 : 34 ) ไดทําการศึกษา
โดยการสํารวจ     เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของบทบาททางเพศในการรับผิดชอบของพอแมในเรื่อง
การดูแลลูก  ผลการศึกษาพบวา  การเล้ียงดูลูกยังคงเปนภาระหนาท่ีของผูหญิง  ถึงแมวาผูชายจะมี
สวนชวยในกิจกรรมตาง ๆ ของการเล้ียงลูกเพ่ิมเติมขึ้น   แตก็ไมไดรับผิดชอบในทุกมิติของการดูแล
เล้ียงเด็ก ซ่ึงอาจคาดทํานายไดวา  ในเรื่องความรับผิดชอบดูแลลูกยังคงเปนภาระหนาท่ีของผูหญิง
เพียงเพศเดียวเทานั้น  ถึงแมตองทํางานนอกบานเต็มเวลาก็ตาม  และผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา
ความเช่ือเกี่ยวกับบทบาทการเล้ียงครอบครัวเม่ือเกี่ยวของกับความม่ันคงทางการเงินของครอบครัว  
ไดผลสรุปวา           ทัศนคติของสามีในบทบาทของผูหาเล้ียงครอบครัวจะถือเปนความรับผิดชอบท่ี
ยิ่งใหญมาก  ถึงแมวาภรรยาของตนก็ทํางานหาเล้ียงครอบครัวดวยเชนกันตาม

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบทบาทของคูสมรส  ไดมีผูท่ีสรุปความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห
บทบาทระหวางคูสมรสจากทฤษฎีตางๆ      ทางสังคมวิทยาใหเขาเปนหมวดหมู    คือ โจเซฟ   พลีค
( Joseph H. Pleck 1979, อางถึงใน เจริญพงษ  อินไข 2541 : 6 ) โดยแบงเปน 3 แนว คือ

1. แนวคิดท่ีมองบทบาทระหวางคูสมรสตามประเพณีเดิม( The traditional perspective)
แนวคิดดังกลาว เปนการพิจารณาบทบาทท่ีจํากัดระหวางคูสมรส   กลาวคือ   สามีไมตองรับผิดชอบ
ตองานภายในบาน แตจะเปนผูจัดหาส่ิงซ่ึงสนองตอความจําเปนตอการยังชีพของสมาชิก    ซ่ึงไดมา
จากภายนอกครอบครัว  ทฤษฎีท่ีมีแนวคิดเชนนี้     ไดแก     ทฤษฎีการจําแนกความแตกตางระหวาง
บทบาท ( role differentiation )     ทฤษฎีการแลกเปล่ียน ( exchange theory)     และทฤษฎีทรัพยากร
 ( resource theory )
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ทฤษฎีการจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ( role differentiation) เปนการ
วิเคราะหบทบาทระหวางคูสมรส  โดยอาศัยการแยกความแตกตางระหวางเพศเปนพ้ืนฐาน  โดย
อธิบายวา     สามีจะมีความรับผิดชอบตอบทบาทท่ีตองเกี่ยวของกับส่ิงภายนอก          สวนภรรยาจะ
รับผิดชอบตอบทบาทภายในครอบครัว  ซ่ึงจะเปนการแบงแยกบทบาทกันอยางชัดเจน

ทฤษฎีการแลกเปล่ียน (exchange theory ) เปนการวิเคราะหใหเห็นวาบทบาท
ระหวางสามีและภรรยาเกิดจากการแลกเปล่ียนผลประโยชนระหวางกันโดยท่ีสามีมีบทบาทในการ
หารายไดมาเล้ียงครอบครัว      สวนภรรยาเปนผูใหความรักและดูแลบาน    โดยเปนการเปล่ียน
ความรับผิดชอบระหวางกัน

ทฤษฎีทรัพยากร ( resource theory ) เปนการอธิบายวาจําแนกหนาท่ีระหวางสามี
และภรรยาอยูบนพ้ืนฐานแหงทรัพยากรของคูสมรส  ทฤษฎีนี้สรางขึ้นจากคําถามท่ีวา “ ทําไมสามี
และภรรยาจึงมีความรับผิดชอบตอครอบครัวในหนาท่ีซ่ึงแตกตางกัน”     และ     “ ทําไมการจําแนก
หนาท่ีภายในครอบครัวจึงแปรเปล่ียนไปตามสภาพของการประกอบอาชีพระหวางสามีและภรรยา ”
ซ่ึงผลการศึกษาของเขาพบวา ความรับผิดชอบตองานภายในครอบครัวของสามีจะมีความสัมพันธ
กลับกันกับระยะเวลาท่ีตองทํางานนอกบาน

2. แนวคิดในการมองบทบาทระหวางคูสามีภรรยา        ในลักษณะการเอารัดเอาเปรียบ
( the exploitation perspective ) โดยกลุม feminism  โดยมุงพิจารณาภาระอันไมเปนธรรมดาตกอยู
กับสตรีท่ีจะตองรับผิดชอบตองานบาน   ซ่ึงถือเปนงานดอยเกียรติและไมใชงานท่ีกอใหเกิดรายได
เหมือนเชนงานอ่ืน  แนวคิดนี้จึงเรียกรองใหมีการปรับปรุงระบบครอบครัวไปสูหลักแหงความ
เสมอภาคในการใชอํานาจและความรับผิดชอบตอหนาท่ีระหวางคูสมรสในสถาบันครอบครัวให
มากขึ้น

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงบทบาทของสามีภรรยา              (thechanging  role
perspective)        เปนการเสนอแนวคิด    เพ่ือใหท้ังสามีและภรรยารวมกันทําบทบาทในการหาเล้ียง
ครอบครัวและบทบาทความรับผิดชอบภายในครอบครัวดวยการประนีประนอมระหวางกัน และได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความลาหลังทางจิตวิทยาสังคม ( psycho-social-lag)  วาอัตราการเปล่ียนแปลง
ในบทบาทของฝายชายไมไดสมดุลกับอัตราการเปล่ียนแปลงของฝายหญิง         ทําใหเกิดปญหาการ
ปรับตัวและเสนอแนะใหมีการสงเสริมความเขาใจในบทบาทท่ีเปล่ียนไป  รวมท้ังวางนโยบายทาง
สังคมท่ีจะตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ยังใชมโนทัศนท่ีเรียกวา ( symmetrical
family ) ซ่ึงชายและหญิงจะรวมรับผิดชอบบทบาทตาง ๆ ภายในครอบครัวดวยกัน

ซ่ึงในชวงคริสตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา การวิเคราะหบทบาทระหวางคูสมรสได
รับอิทธิพลอยางสูงจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาสาขาโครงสรางและการหนาท่ี(Structure-functionalist
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school )ผูท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาบทบาทระหวางคูสมรสในแนวทฤษฎีนี้คือ พารสัน ( Parsons )
(Scanzoni  1979, อางถึงใน  เจริญพงศ  อินไข 2541 : 7 )   ซ่ึงไดวิเคราะหระบบครอบครัว     โดยใช
มโนทัศนของ “ การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ” ( role differentiation )      โดยอธิบายวา
“ การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ”  จะเปนแนวทางสําคัญในการศึกษากลุมสังคมทุกกลุม
และรวมไปถึงการจัดระบบครอบครัว  การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท  หมายถึง  การแบง
แยกและกําหนดบทบาทในสถานภาพหนึ่ง ๆ   ทางสังคมอยางชัดแจงและแนนอน และเม่ือพิจารณา
บทบาทระหวางคูสมรส       จะเห็นไดวา   บทบาทท่ีสําคัญของสามีและภรรยา  ก็คือ  สามีจะมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทท่ีครอบครัวจะตองเกี่ยวของกับส่ิงภายนอก          สวนภรรยาจะรับผิดชอบตอ
บทบาทภายในครอบครัว พารสัน( Parsons ) ไดแบงแยกบทบาทของคูสมรสออกเปน 2  ประเภท
คือ     บทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุ (Instrumental role )            และบทบาทการสนองทางจิตใจ
( Expressive role)  สําหรับบทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุ  หมายถึง  บทบาทท่ีคูสมรสจะตอง
กระทําเพ่ือยังชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งคือบทบาทในการประกอบอาชีพซ่ึงเปนบทบาทสําคัญท่ีกอให
เกิดการเปล่ียนแปลงภายในสถาบันครอบครัว  สวนบทบาทในการสนองทางจิตใจ  เปนบทบาทท่ี
เกี่ยวของทางจิตใจ ไดแก  การอบรมเล้ียงดูบุตร การใหความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว
บทบาทท้ัง 2  ประเภทนี้  ไดแบงแยกโดยยึดถือความแตกตางระหวางเพศเปนพ้ืนฐานสําคัญ  กลาว
คือ  บทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุเปนบทบาทของสามีซ่ึงเปนบทบาทของเพศชาย  และบทบาท
ในการสนองทางจิตใจเปนบทบาทของภรรยา  ซ่ึงเปนบทบาทของเพศหญิง  แนวคิดเกี่ยวกับการ
แบงแยกบทบาทระหวางคูสมรสดังกลาวจะมีลักษณะท่ีเดนชัด    คือ     ระบบความสัมพันธระหวาง
คูสมรสเปนส่ิงท่ีมีลักษณะคงท่ีแนนอน  ยึดถือเปนขอตกลงเบ้ืองตนและมีการเปล่ียนแปลงไดนอย
เพราะบทบาทตาง ๆ อยูในลักษณะของการตอบสนองซ่ึงกันและกันอยางมีสมดุล  นอกจากนี้แลว
สเตราท ( Straus) ก็เปนอีกผูหนึ่งท่ีไดจําแนกบทบาทระหวางคูสมรสออกเปน       2  ประเภท      คือ
บทบาทในการใชอํานาจกับบทบาทในดานการสนับสนุนชวยเหลือ            ( authority and support )
( Straus  1964, อางถึงใน เจริญพงษ  อินไข 2541 : 7 )  โดยอธิบายวา  ผูมีบทบาทในการใชอํานาจ
ภายในครอบครัวซ่ึงเปนอํานาจโดยชอบธรรมตามสิทธ์ิท่ีสังคมกําหนดให ( Authority ) คือ สามี
และผูท่ีทําหนาท่ีในการสนับสนุนชวยเหลือก็คือภรรยา  แนวความคิดดังกลาว  จึงเปนการแบงแยก
บทบาทระหวางคูสมรสท่ีลักษณะคงท่ีแนนอน

แตอยางไรก็ตามสถานการณในปจจุบันไดมีการเปล่ียนแปลง  โดยฝายผูหญิงไดมี
โอกาสรับผิดชอบตอบทบาทในการประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีฝายชายก็ไดมีการชวยทํางาน
ภายในบานเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอบทบาทภายในครอบครัวเพ่ิม
มากขึ้นดวย  ดังเชนท่ีสมิธและรายด ( Smith and Reid,  อางถึงใน วัชรา  คลายนาทร  2526 : 13) ได
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กลาววา “ภาพพจนของสถาบันครอบครัวในปจจุบันจึงมีแนวโนมไปสูการแสดงบทบาทรวม
ระหวางคูสมรสโดยเฉพาะบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัว ”  และพิจารณาตอไปอีกวา อนาคตของ
สถาบันนี้จะมีแนวโนมไปสูความเสมอภาค ( Egalitarian )   ซ่ึงหมายถึง          ความเทาเทียมกันของ
คูสมรสในการรับผิดชอบตอบทบาทตาง ๆ ของครอบครัวรวมกัน ท้ังนี้เปนบทบาทท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบภายนอกครอบครัวและภายในครอบครัว      ท้ังท่ีเปนบทบาทในการหาเล้ียงครอบครัว     การ
รับผิดชอบตองานบานหรือการอบรมบุตร เปนตน ท่ีเรียกวา dual career   และจากงานวิจัยของเบอร
(Burr 1973 : 368-372 , อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 25-26 )ตามวัฏจักรชีวิต  ไดกําหนดแงมุม
เฉพาะเจาะจงของความพึงพอใจในชีวิตสมรสตามวัฏจักรชีวิต  ไว 7  ดานดวยกัน คือ
                  1.    สถานภาพทางการเงินภายในครอบครัว   ซ่ึงเกี่ยวกับการเงินและการใชจายภายใน
ครอบครัว
                  2.    กิจกรรมท่ีสามีและภรรยาทํารวมกันภายนอกบาน  ซ่ึงเกี่ยวกับการใชเวลาวางรวม
กัน การออกไปเท่ียวหรือออกไปรับประทานอาหารนอกบาน ไปงานรับเชิญตาง ๆ
                  3.    การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีภรรยา          ซ่ึงเกี่ยวกับการ
ยกยองใหเกียรติกัน  เปนท่ีพักพิงทางใจกันได

4.      ภาระงานภายในครอบครัว    ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดสรรหรือแบงงานกันทําภายใน
บาน
 5. ความเกี่ยวของของเครือญาต ิ     ซ่ึงเกี่ยวของกับการท่ีญาติท้ังสองฝายมาเยี่ยมเยียน
คูสมรส

 6. ความสัมพันธทางเพศ       ซ่ึงเกี่ยวของกับความสุข  และความรวมมือกันเม่ือมีเพศ
สัมพันธ

 7. ศาสนา   ซ่ึงเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติทางศาสนาท่ีใชในการดําเนินชีวิตรวม
กัน

 และจากคํากลาวของโสภา  ชปลมันน ( 2534 : 40) ไดกลาววา “ ถาพอแมมีความขัดแยง
กัน  เด็กจะรูสึกสับสน  ไมรูวาจะปฏิบัติตนอยางไร  การโกรธเคือง  ทะเลาะวิวาทระหวางพอแม  ทํา
ใหเด็กขาดความอบอุนม่ันคงปลอดภัย”   และจากคํากลาวของนายแพทยอารี  วัลยะเสวี และนาย
แพทยสงวน  นิตยารัมพงศ (2531 : 82) ไดกลาวถึงคุณสมบัติทางดานจิตใจจากผูเปนพอแมในฐานะ
ท่ีตองเล้ียงดูและพัฒนาชีวิตบุตรใหเติบโตและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมนั้น
คือ  เปนผูมีความผูกพันรักใครและเขาใจกันและกันในระหวางสามีภรรยา  ยอมรับรวมกันถึงภาระ
หนาท่ีท่ีจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีบุตรดวยความเต็มใจและเขาใจนอกจากนี้นายแพทยอุดมศิลป  
(อางถึงใน  วณิช  บรรจง 2528 : 36 ) ไดกลาววา  ส่ิงสําคัญในการเล้ียงดูเด็ก  ก็คือ  ความรักระหวาง
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พอแม  เพราะวาส่ิงนี้จะทําใหลูกไดรับความอบอุน  สบายใจและมีความสุข ความเปนอันหนี่งอัน
เดียวกันของพอแม คือ ความรักใครปรองดอง  มีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องวินัยท่ีจะใชแกลูก
จะเปนแนวทางชวยใหเด็กรูวาจะปฏิบัติตนอยางไร    การโกรธเคืองทะเลาะวิวาทระหวางพอแม  ทํา
ใหเด็กรูสึกขาดความอบอุนม่ันคงปลอดภัย  อาจเกิดความกลัววาพอหรือแมจะไมรักตนดวย  ฉะนั้น
กอนท่ีจะมีลูก  สามีภรรยาควรจะปรับตัวเขาหากันใหดีเสียกอน  ปรึกษากันลวงหนาวาจะเล้ียงดูลูก
อยางไร  ตองการใหลูกมีพฤติกรรมเชนไร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษาตามแนวคิด
ของเบอร( Burr) โดยนํามาศึกษา  2 ดาน คือ ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและ
ความผูกพันระหวางสามีและภรรยา  และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวโดยใชใน
สถานการณเฉพาะของชีวิตสมรส ในแงของการเล้ียงดูบุตร

5.  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
5.1  คุณสมบัติของครอบครัวที่มีคุณภาพ

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพจะมีคุณสมบัติ  6  ประการดังตอไปนี้
1. การช่ืนชมคุณคาของคนในครอบครัว

คุณสมบัติประการแรกนี้มีความสําคัญมากท่ีสุด     และเปนส่ิงท่ีกระทําไดงายท่ีสุด
แตหลายคนมักจะมองขามไปไดงาย ๆ เชนกัน  ความพึงพอใจ  ช่ืนชม  และเห็นคุณคาของกันและ
กันในครอบครัว  ควรจะไดมีการแสดงออกอยางชัดแจง  พอเห็นคุณคาของแมและของลูก  แสดง
ความช่ืนชมพอใจในตัวแมและลูก  ขณะเดียวกันลูกก็แสดงความรูสึกท่ีดีนี้ตอพอแมเชนกัน  โดย
ปกติคนทุกคนมีสวนดีอยูในตัวมากมาย  เม่ือคนในครอบครัวแสดงความรูสึก  แสดงการกระทําวา
พึงพอใจในคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูรวมครอบครัวดวยกัน ตระหนักในคุณคาซ่ึงกันและกัน  คุณสมบัติ
ประการนี้จึงเปรียบเสมือนพ้ืนฐานของความอบอุนและความม่ันคงในครอบครัว  ยิ่งไปกวานั้น  ยัง
เปนการหลอหลอมสมาชิกของสังคมใหมีทัศนคติของสังคมสวนรวมในแงดีดวย

2.  การมีเวลาอยูรวมกัน
คุณสมบัติประการท่ี 2 ท่ีพบใน “ ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ ”  ไดแก การท่ีทุกคนใน

ครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมหลายอยางรวมกัน  และเปนกิจกรรมท่ีทุกคนพอใจจะทํารวมกันมิใช
เพราะการบังคับหรือโดยบังเอิญ     กิจกรรมท่ีพบ     เชน   การรับประทานอาหารโดยพรอมหนากัน
การสนุกสนานรื่นเริงรวมกัน  และการทํางานรวมกัน  บางครอบครัวอาจจะมีกิจกรรมกลางแจงรวม
กัน  เชน  เดินหรือวิ่งออกกําลังกายรวมกัน  ทัศนาจรรวมกัน  ไปคายพักแรมดวยกัน  หรือเลนเกม
กลางแจงดวยกัน  เปนตน

3. การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน
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ครอบครัวท่ีมีคุณภาพจะมีพันธะดังกลาวอยูในระดับสูง กลาวคือคนในครอบครัว
รูสึกเปนพันธะท่ีตองสงเสริมใหสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัวไดมีความสุขและมีสวัสดิภาพท่ีดีเปน
การหวงใยกันและกันอยางแทจริง  ชีวิตปจจุบันเรามักไมใครมีเวลาวาง  ทุกคนวุนวายกับการทํางาน
หรือการเรียนของแตละคน ครอบครัวท่ีมีคุณภาพท่ีเราพบก็ประสบปญหานี้ดวยแตคนในครอบครัว
เหลานี้  จะมานั่งลงพรอมหนากัน  และเลาใหคนท้ังครอบครัวฟงวา  กิจกรรมท่ีวุนวายของแตละคน
นั้นมีอะไรบาง และเปนอยางไรบาง ดวยวิธีนี้แสดงใหเห็นวาโดยแทจริงแลวเวลาไมไดเปน
อุปสรรคของการหวงใยสวัสดิภาพของกันและกันในครอบครัว

4.     การติดตอส่ือสารระหวางกันเปนอยางดี
    คุณสมบัติขอนี้ไมใชของแปลกใหม         ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ จะมีวิธีการติดตอ

ส่ือสารท่ีดีมาก  ครอบครัวท่ัว ๆ ไปมักมีปญหาคือ ไมมีเวลาพูดคุยกัน  บางครอบครัวพอรูเรื่องราว
ของลูกตนโดยผานบุคคลท่ี 3     หรือบุคคลภายนอกครอบครัวดวยซํ้า         แตสําหรับครอบครัวท่ีมี
คุณภาพจะติดตอกันโดยตรง  มีเวลาสําหรับการพูดคุยกันเสมอ  ประการสําคัญท่ีพบคือ  สมาชิกใน
ครอบครัว มักเปนผูฟงท่ีด ี และมีความไววางใจตอกัน  และเรื่องท่ีจะละเวนการกลาวถึงไมได  ก็คือ
ครอบครัวทุกครอบครัวยอมมีเรื่องขัดแยงทะเลาะกัน  ครอบครัวท่ีมีคุณภาพก็เชนกัน  แตสําหรับ
ครอบครัวเหลานี้คนในครอบครัวจะนําความขัดแยงออกมาพูดคุยกัน  ไมปกปด  ไมเก็บไวในใจ
แตพยายามท่ีจะรวมรับรูความรูสึกของกันและกัน  และพยายามหาทางเลือก  ทางแกไขท่ีจะดีท่ีสุด
สําหรับทุกคน  เราอาจเรียกวิธีการนี้วา ใชความขัดแยงไปในทางสรางสรรคก็วาได

5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา
คุณสมบัติขอนี้  พบวาในครอบครัวท่ีมีคุณภาพ  ไมวาจะนับถือศาสนาใดคนใน

ครอบครัวจะมีความศรัทธาตอศาสนานั้นในระดับสูง  มักจะมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ไป
เขาโบสถทุกวันอาทิตยพรอมกัน  หรือเขาวัดฟงพระเทศนรวมกัน  ในหลายครอบครัวท่ีพบอาจมี
สวนจัดตั้งองคการทางศาสนา  เชน  สรางวัด  หรือเปนธุระใหกับกิจกรรมของศาสนา  เปนตน  การ
ท่ีคนในครอบครัวมีศรัทธาตอศาสนานี้ทําใหมีสต ิ  มีความอดทนตอกัน  มีการใหอภัยตอผูอ่ืนสูง
ระงับความโกรธไดเร็ว  และรูจักท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนในสังคม

6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณในครอบครัวไดอยางดี
คุณสมบัติขอนี้เปนการสกัดกั้นและปองกันปญหาสังคมไดอยางด ี  กลาวคือ

ครอบครัวท่ีมีคุณภาพมักจะมีวิธีการท่ีดีในการแกไขปญหา  หรือกูสถานการณท่ีวิกฤติใหคืนสู
สภาพท่ีดีเชนเดิมได          แมวาการประสบปญหาความทุกขยากจะเปนธรรมชาติของมนุษย       แต
ครอบครัวท่ีมีคุณภาพ  จะจัดการไดด ี แมในความยากลําบากอยางท่ีสุดก็ตาม  คนในครอบครัวจะมี
ความม่ันใจและไววางใจตอกัน  คนในครอบครัวจะรวมกันตอสูกับปญหาแทนท่ีจะทอถอยหรือ
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แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทาง พวกเขาจะใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน  และรวมกันคล่ีคลายปญหา
ไดในท่ีสุด

5.2  บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทหนาท่ีปฏิบัติใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกในครอบครัวให

สามารถอยูในสังคมไดดวยดี  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1.  หนาท่ีพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของครอบครัว เชน อาหาร  ท่ีอยู

อาศัย  ท่ีเหมาะสมกับการสงเสริมการเจริญเติบโตทางรางกาย  อารมณ สังคม  เชาวปญญา  และ
บุคลิกภาพ

2.  หนาท่ีในกระบวนการพัฒนาการ            สมาชิกครอบครัวสามารถมีพัฒนาการผาน
ขั้นตอนในแตละชวงวัยของชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.  หนาท่ีในการแกปญหาวิกฤต  มีความสามารถในการจัดการแกปญหาของครอบครัว
ไดเหมาะสม   (Maner 2534  : 20, อางถึงใน ปรีดิ์หทัย แกวมณีรัตน  2534 : 20 )

4. ใหกําเนิดทายาทเพ่ือสืบสกุลวงศ  ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากความตองการทางเพศของ
สามีและภรรยาดวยหรือเปนแหลงสรางสรรคสมาชิกใหม

5. สรางความเปนปกแผนม่ันคงของครอบครัวท้ังทางดานเศรษฐกิจและสัมพันธ
ระหวางเครือญาติ

6. ปลูกฝงนิสัยท่ีดีงาม  โดยการใหรูจักการอยูรวมกันกับบุคคลอ่ืนในสังคมอยางมี
ความสุขและยังเปนแหลงหลอหลอมใหสมาชิกในครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดวย
ดี(โสภา  ชปลมันท  และคณะ2534 : 24-25)

5.3  ประเภทของครอบครัว
นักมนุษยวิทยาไดทําการสํารวจประเภทของครอบครัวมนุษยในสังคมตาง ๆ จนเกือบ

ท่ัวทุกมุมโลก  และพบวาครอบครัวของมนุษยนั้นพอจะแบงแยกออกเปนประเภทใหญๆ ได 4
ประเภทดวยกันคือ

1. ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวพ้ืนฐาน ( Nuclear or Elementary Family ) เปน
ครอบครัวท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีความสัมพันธอยางใกลชิดท่ีสุด       อันประกอบดวย   พอ    แม
และลูก ๆ ( ท่ียังไมแตงงาน ) แตบางสังคมวัฒนธรรมอาจกําหนดใหญาติบางคนอาศัยรวมอยูดวย
ซ่ึงอาจจะเปนพ่ี  หรือนองของสามีหรือภรรยา  ท่ียังเปนโสด
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2.  ครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวม ( Extended or Joint Family ) ไดแก ครอบครัว
แบบเนื้อแทหรือครอบครัวพ้ืนฐานตั้งแตสองครอบครัวขึ้นไป             มารวมกันเขากลายเปนหนวย
ครอบครัวใหมท่ีใหญกวาครอบครัวเดิมนั่นเอง  ตามปกติครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวมนี ้  จะมี
อายุยืนยาวมาก        เพราะลักษณะของครอบครัวแบบนี้จะมีการเพ่ิมสมาชิกไดเรื่อยๆ       เพราะตาม
ธรรมเนียมลูกหลานท่ีแตงงานไปแลวจะไมแยกออกไปตั้งครอบครัวใหมตางหาก          แตจะนําเอา
คูสมรสมาอยูกับครอบครัวเดิมของตน

3.   ครอบครัวซอน ( Composite or Compound  Family) ครอบครัวแบบนี้เกิดมีขึ้นใน
สังคมท่ีอนุญาติใหชายหรือหญิงมีภรรยาหรือสามีไดมากกวาหนึ่งคน

4.  ครอบครัวสาระ ( Essential Family)   ครอบครัวแบบนี้เปนครอบครัวท่ีขาดความ
อบอุนจากพอผูเปนหัวหนาครอบครัว เนื่องจากตองออกไปทํามาหากินนอกบาน เชน  ทํางานตาง
อําเภอ  ตางจังหวัด หรือตางประเทศ  ความอบอุนท่ีลูก ๆ ไดรับจึงตกอยูกับแม  โดยมีแมเปนหลัก
ของครอบครัว ( matricentric) เนื่องจากแมตองอยูในฐานะรับผิดชอบตอความเปนอยูของลูก ๆ
ครอบครัวประเภทนี้บางทีเรียกวา “ครอบครัวภาระ” ( เฉลียว บุญยงค 2526 : 8-10)

 ครอบครัวในชนบทปจจุบันนี้มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีบางครอบครัวท่ีเปน
ครอบครัวเดี่ยว ในครอบครัวขยายมีสมาชิกหลายรุนหลายวัย เด็กไดอยูกับพอแม  พ่ีนอง ลุง ปา นา
อา และปูยา ตา ยาย การตั้งบานเรือนอยูใกลกันเปนกลุมวงศาคณาญาติ  ( ทิศนา แขมมณี และคณะ
2535 : 7 ) ซ่ึงส่ิงเหลานี้ถือไดวาเปนแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีจะมีสวนชวยในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของแมดวย

5.4  แรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนตัวแปรทางจิตวิทยาสังคมท่ีสัมพันธกับเครือขายทาง

สังคม  ซ่ึงอิสราเอล ( Israel  1985 : 65-80 ) ไดใหความหมายของ “เครือขายทางสังคม” วาเปนกลุม
เฉพาะท่ีมีความเช่ือมโยงระหวางบุคคล  และลักษณะความสัมพันธของบุคคลใน  3    มิติ        ไดแก
1) ลักษณะโครงสราง  2) ลักษณะของสัมพันธภาพ  3) ลักษณะหนาท่ีของสมาชิกในเครือขาย  และ
ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาววา  การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยท่ีมิอิทธิพลตอการเผชิญ
ความเครียด      เพราะการสนับสนุนทางสังคมท่ีไดรับนั้น    จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง  มีความม่ันคงทางอารมณ  เกิดความรูสึกม่ันใจในตนเองและแกปญหาไดตรงจุด  มีผูศึกษา
วิจัยใหคําจํากัดความของคําวา  แรงสนับสนุนทางสังคม  ไวดังนี้
                  คอบ (Cobb  1976 : 30)  ไดใหความหมาย  แรงสนับสนุนทางสังคมคอนขางกวาง
หลังจากทบทวนงานวิจัย  ระหวาง ค.ศ  1960 ถึง ค.ศ 1970  เขาไดใหความหมายวา  เปนการท่ี
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บุคคลไดรับขอมูลท่ีทําใหตัวเองเช่ือวา  มีบุคคลใหความรัก  ความเอาใจใส  เห็นคุณคาและยกยอง
ตัวเขา  นอกจากนี้ตัวเขารูสึกวา เปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมนั้น ๆ
                  แคพแพลน ( Caplan  1974  : 39-42) ไดใหคําจํากัดความของแรงสนับสนุนทางสังคม
วา  หมายถึง  ส่ิงท่ีบุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคล  หรือกลุมบุคคล  อาจเปนทางดานขาวสาร  เงิน
กําลังงาน หรือทางอารมณ ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายท่ีผูรับตองการ
                  แคบแพลน และคณะ  (Kaplan  et  al.  1977  : 50-51 )                  ไดใหความหมายของ
แรงสนับสนุนทางสังคมไว  2  แนว  คือ  1)   หมายถึง  ความพอใจตอความจําเปนพ้ืนฐานของ
สังคมในแตละคนซ่ึงไดรับมาจากส่ิงแวดลอมในสังคมของคนคนนั้น  โดยไดรับจากการติดตอ
สัมพันธกับคนในกลุมสังคม   2) หมายถึงบุคคลท่ีมีความสําคัญตอคนคนนั้น  สําหรับความจําเปน
พ้ืนฐานทางสังคมท่ีบุคคลไดจากกลุม   แคบแพลน  เสนอวา  ความม่ันคงปลอดภัย  ความผูกพันทาง
ดานอารมณและความคิด  ความไววางใจ  ความใกลชิดสนิทสนม  การไดเล้ียงดูชวยเหลือ  การเปน
สวนหนึ่งของสังคม  การไดรับการยอมรับ  และเห็นคุณคาและความผูกพัน
                  ธอยส (Thoits  1982 :147-148) ไดใหความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมวา  เปนการ
ท่ีบุคคลในเครือขายสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณและสังคม  ส่ิงของหรือขอมูล  ซ่ึงการ
สนับสนุนนี้   จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยหรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น  และเห็นวาเปนมโนทัศนหลายมิต ิ  ซ่ึงจะพิจารณามิติใดมิติหนึ่งไมได  ตอง
พิจารณารวมกันทุกดาน
                  บุญเยี่ยม   ตระกูลวงษ ( 2528 : 171) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว
วา        แรงสนับสนุนทางสังคม    หมายถึง    ส่ิงท่ีผูรับแรงสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูล
ขาวสาร  วัสด ุ  ส่ิงของหรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน  ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือ
กลุม  แลวมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางท่ีผูใหตองการ  ซ่ึงหมายถึง การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี

จากคําจํากัดความขางตน อาจสรุปไดวา  แรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึงส่ิงท่ีผูรับ
การสนับสนุนทางสังคมไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูล  ขาวสาร  วัตถุส่ิงของ  หรือการ
สนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน  ซ่ึงเปนผลทําใหผูรับ
ปฏิบัติไปในทางท่ีผูใหตองการ
                  องคประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคม  มีดังนี้  คือ

1.  จะตองมีการติดตอส่ือสาร  ระหวางผูใหและผูรับการสนับสนุน
2.  ลักษณะของการติดตอส่ือสารนั้นจะตองประกอบดวย

2.1 ขอมูลขาวสาร  ท่ีมีลักษณะท่ีทําใหผูรับรูสึกวา         ผูสงเอาใจใสและมีความรัก
ความหวังดีตอผูรับอยางจริงใจ
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2.2 ขอมูลขาวสารนั้น  จะตองมีลักษณะท่ีทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปน
ท่ียอมรับในสังคม

2.3 ขอมูลขาวสารนั้น  จะตองมีลักษณะท่ีทําใหผูรับเช่ือวา      เขาเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและมีประโยชนตอสังคม

3.  ปจจัยท่ีนําเขาของการสนับสนุนทางสังคมซ่ึงอาจอยูในรูปของ ขาวสาร วัตถุส่ิงของ
หรือกําลังใจ

4. จะตองชวยใหผูรับบรรลุถึงจุดหมายท่ีเขาตองการ
ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม
มีผูศึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม        และแบงประเภทของแรงสนับสนุนทาง

สังคมไวมากมาย  ในท่ีนี้จะขอกลาวเพียงบางสวนเทานั้น  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  คือ
ธอยท (Thoits 1982 : 147-148)         ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความ

จําเปนพ้ืนฐานทางสังคมไว 5  ชนิด  คือ
1.  การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional  support )   หมายถึง      ขอมูลท่ีทําใหบุคคล

เช่ือวาเขาไดรับความรัก    และการดูแลเอาใจใส   ซ่ึงมักจะไดรับความสัมพันธท่ีใกลชิดและมีความ
ผูกพันลึกซ้ึงตอกัน

 2.  การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem  support)      หมายถึง   ความ
รูสึกท่ีบอกใหทราบวา  บุคคลนั้นมีคุณคา บุคคลอ่ืนยอมรับและเห็นคุณคานั้นดวย

3.  การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม       ( Socially  support  or Network)
หมายถึง  การแสดงออกท่ีบอกใหทราบวา  บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทาง
สังคม  และมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน

4.  การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( Information  support )           หมายถึง การใหคํา
แนะนําในการแกไขปญหา หรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล

5.  การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ( Tangible  support )       หมายถึง        การใหความ
ชวยเหลือในดานส่ิงของ  เงินทอง  หรือบริการ
       เฮาส ( House 1981, quoted in Tilden 1985 : 199-206 ) ไดกลาววา แรงสนับสนุนทาง
สังคมมี  4  ชนิด คือ
                  1.   การสนับสนุนดานอารมณ ( Emotional  Support)  หมายถึง  การสนับสนุนดานการ
ยกยอง  การใหความรักความผูกพัน  ความจริงใจ  ความเอาใจใสและความรูสึกเห็นอกเห็นใจ

2. การสนับสนุนดานการประเมิน ( Appraisal  Support)        หมายถึง    การเห็นพอง
รับรอง  และการใหขอมูลปอนกลับ  เพ่ือนําไปใชในการประเมินตนเองกับผูท่ีอยูรวมในสังคม
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                  3.   การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( Informational  Support )  หมายถึง  การใหคํา
แนะนํา  ขอเสนอแนะ  ทิศทาง   และการใหขอมูลขาวสาร  ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาท่ี
เผชิญอยูได
                  4.   การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ( Instrumental  Support) หมายถึง  การชวยเหลือ
โดยตรงตอความจําเปนของบุคคล  ในเรื่องเงิน  เวลา  แรงงาน  และการปรับสภาพแวดลอม
                  ไวส ( Weiss,  quoted in  Diamond and Johes  1983 : 146) ไดกลาวถึงชนิดของการ
สนับสนุนทางสังคมและผลของการขาดการสนับสนุนทางสังคมตามชนิดตาง ๆ ดังนี้

1.  การไดรับความผูกพันใกลชิดสนิทสนม(Attachment)     เปนสัมพันธภาพแหงความ
ใกลชิดท่ีทําใหรูสึกวาตนเปนท่ีรักและไดรับการดูแลเอาใจใส  ซ่ึงมักไดรับจากบุคคลใกลชิด     เชน
คูสมรส  สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน  ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะรูสึกเดียวดาย

2.  การไดมีโอกาสเล้ียงดูผูอ่ืน(Oportunity  of  Narturance)     หมายถึง    การท่ีบุคคลมี
ความรับผิดชอบ  ในการเล้ียงดูหรือชวยเหลือผูอ่ืนแลวทําใหตนเองเกิดความรูสึกวาเปนท่ีตองการ
ของบุคคลอ่ืนและพ่ึงพาอาศัยได     ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวา     ชีวิตนี้ไรคา

3.   การมีสวนรวมในสังคมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social  Integration)  หมายถึง
การมีโอกาสไดเขารวมในกิจกรรมสังคม  ทําใหมีการแบงปน  แลกเปล่ียนซ่ึงกันและกัน  รวมท้ังมี
ความหวงใยซ่ึงกันและกัน  ถาขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยกออกจากสังคม

4.   การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา(Reassurance  of  Worth)    หมายถึง การท่ีบุคคล
ไดรับการเคารพ  ยกยอง  และช่ืนชม  ท่ีสามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเปนท่ียอมรับของ
สมาชิกในครอบครัวและสังคม  ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความเช่ือม่ัน
หรือไรประโยชน

5.   ความเช่ือม่ันในความเปนมิตรท่ีด(ีSense  of  Reliable  Alliance)        การสนับสนุน
จะไดมาจากครอบครัวหรือเครือญาติ  ซ่ึงมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือ  หวงใยซ่ึงกัน
และกันอยางตอเนื่อง  ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความม่ันคงและถูกทอดท้ิง

6.  การไดรับการช้ีแนะ (The Obtaining  of  Guidance)หมายถึง  การไดรับความจริงใจ
ชวยเหลือดานอารมณ  ขอมูลขาวสารจากบุคคลท่ีตนศรัทธา  และเช่ือม่ันในชวงท่ีบุคคลเผชิญกับ
ความเครียด  หรือภาวะวิกฤต ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทส้ินหวัง
                  คอบบ (Cobb  1976 : 302 ) กลาวถึง ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมวา  ประกอบ
ดวยการสนับสนุน  3  ดาน  คือ

1.  การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional  Support ) คือ  การใหความรักและการดูแล
เอาใจใส
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2.  การสนับสนุนดานการใหการยอมรับและเห็นคุณคา ( Esteem  Support)  เปนขอมูล
ท่ีย้ําใหบุคคลรูวาตนเปนคนมีคา  เปนท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน

3. การสนับสนุนดานส่ิงของ  เงินทอง  และแรงงาน ( Tangible  Support )    หมายถึง
การไดรับความชวยเหลือดานเงินทอง  หรือส่ิงของ และแรงงาน
                  จากท่ีกลาวมาขางตน  จะเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นไดมีผูศึกษาไว  และตั้งเปน
ทฤษฎีรวมท้ังหลักการไวเปนจํานวนมาก   ซ่ึงในแตละทฤษฎีจะมีลักษณะหลัก ๆ ท่ีคลายคลึงกัน
เพ่ิมหรือแตกตางกันเพียงเล็กนอย  ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทาง
สังคมของธอยส(Thoits) มาใชในการศึกษาครั้งนี้
                  ระดับของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
                  กอททลีบ ( Gottlieb  1985: 5-22) ไดแบงระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมแบงออก
เปน  3  ระดับ    คือ

1.  ระดับกวาง ( Macro  Level)       จะวัดโดยพิจารณาถึงการเขารวมหรือมีสวนรวมใน
สังคม  การเขารวมกิจกรรมกับกลุมตาง  ๆ  การดําเนินชีวิตในชุมชน ฯลฯ

2.  ระดับกลุมเครือขาย ( Mezzo  Level )          เปนการมองท่ีโครงสรางและหนาท่ีของ
เครือขายสังคมดวยการวัดอยางเฉพาะเจาะจงถึงกลุมท่ีติดตออยูดวยอยางสมํ่าเสมอ ไดแก กลุมเพ่ือน
ครอบครัว

3.  ระดับลึกหรือระดับแคบ ( Micro  Level)     คือ    ระดับความสัมพันธท่ีใกลชิดท่ีสุด
ซ่ึงเช่ือวา  ส่ิงสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซ้ึง  ไดแก
สามี  ภรรยา  และสมาชิกในครอบครัวหรือคนรัก  ซ่ึงมีความใกลชิดทางอารมณ  ใหการสนับสนุน
ทางจิตใจ  แสดงความรักและหวงใย ( Affective  Support)
                  แหลงการสนับสนุนทางสังคม
                  โดยปกติกลุมสังคมแบงออกเปน 2  ประเภทใหญ ๆ คือ กลุมสังคมปฐมภูมิ  ไดแก
ครอบครัว  ญาติพ่ีนอง  และเพ่ือนบาน  กลุมสังคมทุติยภูมิ  ไดแก เพ่ือนรวมงาน  กลุมวิชาชีพ  และ
กลุมสังคมอ่ืน ๆ
                  อุบล  นิวัติชัย  ( 2537 : 285) ไดอางถึงแนวคิดของแคปแลนเกี่ยวกับการจัดกลุมบุคคล
ซ่ึงเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไว  3  กลุม คือ

1.   กลุมท่ีมีความผูกพันกันตามธรรมชาต ิ         (Spontaneous  or  Natural  Supportive
System)   ประกอบดวยบุคคล  2  ประเภท  คือ

ประเภทท่ี  1  เปนบุคคลท่ีอยูในครอบครัวสายตรง (Kin) ไดแก ปู ยา ตา  ยาย พอ
แม ลูก  หลาน
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ประเภทท่ี  2  ไดแก  ครอบครัวใกลชิด(Kinth)  ไดแก  เพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน
 คนรูจักคุนเคย  คนท่ีทํางานเดียวกัน
                  2.   องคกรหรือสมาคมท่ีใหการสนับสนุน(Organized  Support)   หมายถึง  กลุมบุคคล
ท่ีมารวมตัวกันเปนหนวย  ชมรม สมาคม  ซ่ึงไมใชกลุมท่ีจัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ  เชน
สมาคมผูสูงอายุ  เปนตน

3.    กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ(Professional  Health  Care  Worker)  หมายถึง  บุคคล
ท่ีอยูในวงการสงเสริม  ปองกัน  รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ

5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
                  สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม ( Social  Support)  เปนส่ิงท่ีบุคคลไดรับจากบุคคล
หรือกลุมคน  แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางท่ีผูรับตองการ  ในท่ีนี้ หมายถึง
แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถชวยใหผูรับมีพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็ก
กอนวัยเรียนไดอยางเหมาะสมและถูกตองและจากการศึกษาของวรัตมา  สุขวัฒนานันท ( อางถึงใน
ศิริพร  วงศคํามูล  2538 : 6 -7)  ไดศึกษาเปรียบเทียบพ้ืนฐานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน 3-6  ป
ตามลักษณะปจจัยดานเศรษฐกิจ  สังคม และการอบรมเล้ียงดู  ในศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวันดินแดง
และสถานเล้ียงเด็กกลางวันท่ีศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง  จากกลุมตัวอยาง  100 คน พบวา
เด็กกอนวัยเรียนท่ีมีสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีลักษณะพ้ืนฐานอารมณ (พ้ืนฐานอารมณ
หมายถึง  ความโนมเอียงของการแสดงออกของอารมณของเด็กแตละคน  ในการตอบสนองตอ
สภาวะแวดลอม  ประกอบดวย  ลักษณะพ้ืนฐานอารมณ  9  ดาน คือ  ระดับการเคล่ือนไหว  ความ
สมํ่าเสมอ  การเขาใกลหรือถอยหน ี  ความสามารถในการปรับตัว  ระดับความทนได  ความรุนแรง
ของการตอบสนอง  ลักษณะทางอารมณ ความวอกแวก และความคงท่ีของชวงความสนใจ)  ดาน
ความสามารถในการปรับตัว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  กลาวคือ  เด็กกอน
วัยเรียนท่ีครอบครัวมีสมาชิกจํานวนมาก ( เกิน 7 คน)  มีลักษณะพ้ืนฐานอารมณดานความสามารถ
ในการปรับตัวดีกวาเด็กกลุมท่ีมีสมาชิกปานกลาง(4-6 คน) และผลการศึกษายังพบอีกวา  เด็กกอน
วัยเรียนท่ีอยูในครอบครัวขยาย  มีลักษณะพ้ืนฐานอารมณดานความคงท่ีของชวงความสนใจมาก
กวาเด็กกลุมท่ีอยูในครอบครัวเดี่ยว  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01

สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ ( 2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมและการ
ปรับตัวทางสังคมของมารดาท่ีมีบุตรทุพพลภาพระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2535
จํานวน 100 คน   มารดามีสถานภาพสมรสคู สวนบุตรทุพพลภาพเปนเด็กท่ีเจ็บปวดดวยกลุมอาการ
สมองพิการ  ปญญาออนระดับปานกลางขึ้นไป  กลุมอาการดาวนและกลุมอาการหลังสมองอักเสบ
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ซ่ึงไดรับการวินิจฉัยจากแพทยตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป อายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ อยูรวมกับบิดามารดา
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา

1.  มารดาท่ีมีบุตรทุพพลภาพ           ไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  เม่ือจําแนกเปนรายดาน  พบวา  มารดาไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับมากในดาน
อารมณและไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลางในดานขอมูลขาวสาร             ดานส่ิงของ
แรงงาน  ดานการยอมรับและเห็นคุณคา  และดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม

2.  มารดาท่ีมีบุตรทุพพลภาพมีการปรับตัวทางสังคมโดยรวมอยูในระดับดี              เม่ือ
จําแนกเปนรายดานพบวามารดามีการปรับตัวทางสังคมระดับดีทุกดาน

จินตนา  รุยหราษฎร ( 2538 : บทคัดยอ )   ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเช่ือดาน
สุขภาพ    การสนับสนุนจากสามีกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กวัยกอนเรียนท่ีเปนโรค
หอบหืดโดยศึกษาในมารดาท่ีมีบุตรระหวาง 1-5 ป  ท่ีเจ็บปวยดวยโรคหอบหืดและเคยนําเด็กโรค
หอบหืดนั้นมารับการรักษาท่ีแผนกเด็ก  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน  จํานวน 112 ราย ผลการวิจัยพบวา

1.  ความเช่ือดานสุขภาพ  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแล
เด็กวัยกอนเรียนท่ีปวยเปนโรคหอบหืด ( r = .5630 ; p < .05)

2.  การสนับสนุนจากสามี       มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการ
ดูแลเด็กวัยกอนเรียนท่ีปวยเปนโรคหอบหืด (r= .4904; p< .05)

ดังนั้น      ผูวิจัยจึงไดนําแรงสนับสนุนทางสังคมมาศึกษา      โดยนําแนวคิดและทฤษฎี
แรงสนับสนุนทางสังคมของธอยท (Thoits) ท่ีไดแบงไวมาศึกษา  3  ดาน  คือ  แรงสนับสนุนทาง
ดานอารมณ  แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และแรงสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ         โดยใช
แรงสนับสนุนทางสังคมมาจากญาติท่ีมารดาใหความไววางใจท่ีสามารถบอกเลาเรื่องราวท่ีสําคัญ
ตางๆ ในชีวิตของมารดามาใชเปนส่ิงทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน

6. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
  บิดามารดาท่ีมีการศึกษาด ี ยอมมีความรู  ความเขาใจในการอบรมเล้ียงด ู และแนะแนว

บุตรไดดีกวาบิดามารดาท่ีมีการศึกษานอย  เชน  รูจักการจัดอาหารใหถูกตามหลักโภชนาการ  แบง
เวลาใหลูกดวยความอบอุนและสุขใจ  ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก  รักษาพยาบาลเด็กยามเจ็บปวย
อบรมส่ังสอนเรื่องมารยาทสังคม  วัฒนธรรม  ศีลธรรม  ระเบียบตาง ๆ          และการแนะนําในการ
ปรับตัวใหเหมาะสม  ส่ิงตาง ๆ         เหลานี้ลวนเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็ก   นอมฤดี
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จงพยุหะ (อางถึงใน สุจินดา  ขจรรุงศิลป  2530 : 12) และการศึกษาจะมีผลตอบทบาทการเปน
มารดา เพราะการศึกษาจะชวยพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการเรียนรูและ
ปรับตัว  มารดาท่ีมีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสท่ีจะหาความรูจากหนังสือ ตํารา นิตยสาร ท่ีเกี่ยวกับ
การเปนมารดา   และการเล้ียงดูเด็กชวยใหมีความพรอม  และสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทการเปน
มารดาไดดีกวามารดาท่ีมีการศึกษาต่ํา ( นุจร ีเนตรทิพย , สุพิศ สุวรรณประทีป และหัทยา เจริญรัตน
2541:25)เพราะผู ท่ีมีการศึกษาสูงจะสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีการเล้ียงดูท่ีสงเสริม
พัฒนาการของเด็ก

จากการศึกษาของ  วรัตมา สุขวัฒนานันท   ( 2530,  อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ
และคณะ 2543 : 206 ) ไดศึกษาพ้ืนฐานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนในศูนยรับเล้ียงเด็กกลางวันดิน
แดงของวาย ดับบลิว ซี เอ และสถานเล้ียงเด็กกลางวันศูนยบริการสาธารณสุข 19  วงศสวาง แหงละ
50 คน พบวาเด็กท่ีมารดาทํางานนอกบานมีลักษณะพ้ืนอารมณดานความสมํ่าเสมอมากกวาเด็กท่ี
มารดาทํางานในบาน เด็กท่ีมารดามีระดับการศึกษาต่ํา  มีสมาธิและชวงความสนใจดีกวาเด็กท่ี
มารดามีระดับการศึกษาปานกลาง เด็กท่ีครอบครัวมีรายไดต่ํามีความรุนแรงในการตอบสนองมาก
กวาเด็กท่ีครอบครัวมีรายไดสูง           เด็กท่ีอยูในครอบครัวขยายมีสมาธิและชวงความสนใจดีกวา
เด็กท่ีอยูในครอบครัวเดี่ยว เด็กท่ีมีสมาชิกครอบครัวจํานวนมากมีความสามารถในการปรับตัวดีกวา
เด็กท่ีมีสมาชิกครอบครัวจํานวนปานกลาง และจากการศึกษาของจํารัส ปนเงิน ( 2536 ) ท่ีพบความ
สัมพันธระหวางการศึกษาของผูเล้ียงดูกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการและแสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางผูเล้ียงดูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกับพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

แตจากการศึกษาของอาภาวรรณ หนูคง ( 2535 )จินตนา วัชรสินธุ และมณีรัตน ภาคธูป
( 2538 ) ท่ีไมพบวาระดับการศึกษาบิดามารดามีผลตอพัฒนาการของเด็กและเด็กท่ีมาจากครอบครัว
ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยูในระดับต่ําท่ีไมมีปญหาพัฒนาการเชนเดียวกับการศึกษาของ
สุธีรา  ฮุนตระกูล  และคณะ ( 2533) และจากการศึกษาของอารีรัตน ขําอยู  และคณะ ( 2540 ) ท่ีไม
พบระดับการศึกษาของบิดามารดามีผลตอพัฒนาการเด็ก (ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  และคณะ 2543 :
174 ) รวมถึงการศึกษาของอรวรรณ  ฐิตสุภวัฒน ( 2529 ) ท่ีไดศึกษาพ้ืนอารมณเด็กวัยกอนเรียนท่ีมี
อายุ 3-6 ปอาศัยในแฟลตดินแดง จํานวน 255 คน ท่ีพบวา ระดับการศึกษาของมารดา ไมมีความ
สัมพันธกับกลุมเด็กวัยกอนเรียนท่ีแบงตามลักษณะพ้ืนฐานอารมณ(ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ
2543:206)

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของจะเห็นไดวามีท้ังระดับการศึกษา และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธและไมมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ผูวิจัยสนใจท่ีจะ
ศึกษาวา ระดับการศึกษาของมารดา และรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
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มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรีหรือไมอยางไร  และในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังตอไป
นี้

กรอบแนวคิดในการวิจัย
                        ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม

  

ระดับการศึกษาของมารดา
     - ตํ่ากวาหรือเทากับป. 6
     - ม.1-ม.6
     - สูงกวา ม.6
รายไดของครอบครัว
     - มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 1,700 บ/ด
     - มีรายไดระหวาง 1,701-3,300 บ/ด
     - มีรายไดระหวาง 3,301-8,300บ/ด
     - มีรายไดต้ังแต 8,301 บ/ด  ข้ึนไป พฤติกรรมของมารดาในการสง

เสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
     - การแสดงความรักและการให
        กําลังใจ

- การสงเสริมใหเด็กเกิดความ
   รูสึกอบอุนและปลอดภัย
- การสงเสริมใหเด็กมีการระบาย

       อารมณทางลบอยางเหมาะสม

1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
- ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
- การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ

2. ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา

- ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับ
ความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา

- ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
4. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจาก

ญาติ
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
- แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  3

วิธีดําเนินการวิจัย

                  การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง   จังหวัดราชบุร”ี เปนการวิจัย
เชิงพรรณา (  Descriptive    research )   โดยมีมารดาของเด็กกอนวัยเรียนเปนหนวยของการ
วิเคราะห (Unit  of  analysis)   วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญไว  2  ประการ คือ  ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย   และระเบียบวิธีวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
                  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  และเพ่ือ
ใหการดําเนินงานเสร็จตามเวลา      ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนในการวิจัยออกเปน      4  ขั้นตอน     คือ
                  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียม
โครงการวิจัย   ผูวิจัยไดพยายามศึกษาและคนควาหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ประกอบดวย  การศึกษา
จากตํารา  บทความ  เอกสารและขอมูลทางสถิติ  วรรณกรรม      ตลอดท้ังงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
                  ขั้นตอนที่  2   การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม       เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยไดนําเครื่องมือท่ี
จะใชในการวิจัยไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง       โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอ
อนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน       ในการนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางพรอมท้ังนํา
ขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง
                  ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะหขอมูล        โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย
                  ขั้นตอนที่  4 การสรุปผลการวิจัย  เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยไดจัดทํารายงานผลการวิจัยเพ่ือนํา
เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  การตรวจสอบความถูกตอง  และปรับปรุงแกไขขอ
บกพรองตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการไดเสนอแนะ  เพ่ือจัดพิมพรายงานผลของการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
                  เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ  ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซ่ึงประกอบดวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง    ตัวแปรท่ีวิจัย    เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง
                  ประชากร  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลัง ศึกษา
อยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2545   ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี    จํานวน  53  โรงเรียน      ท้ังหมด 2,610  คน  ดังมีรายละเอียดดังนี้   

ที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนเด็ก
อนุบาล

ที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนเด็ก
อนุบาล

กลุมโรงเรียนเขาขลุง 388 27. ชุมชนบานหวยกระบอก 123
1. วัดไผสามเกาะ 66 28. วัดหนองเสือ 125
2. วัดสัมมาราม 36 29. วัดอออีเขียว 54
3. วัดเขาขลุง 36 30. วัดหนองกลางดาน 65
4. บานดอนไมลาย 31 กลุมโรงเรียนทาผา-ลาดบัว

ขาว
311

5. บานหนองไกขัน 63 31. ชุมชนวัดทาผา 31
6. วัดสระส่ีมุม 25 32. วัดโกสินารายณ 56
7. วัดเขาแจง 22 33. วัดดอนเสลา 71
8. บานโปงยอ 24 34. วัดยางหัก 49
9. วัดเจริญธรรม 52 35. วัดบานฆองนอย 59
10. บานหวยยาง 33 36. วัดลาดบัวขาว 36

กลุมโรงเรียนหนองปลา
หมอ –บานมวง 383 37. วัดรางวาลย 9

11. ชุมชนวัดหนองปลา
หมอ

91
กลุมโรงเรียนสวนปากนคร 269

12. วัดมาบแค 66 38. วัดตาผา 15
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ที่ ชื่อโรงเรียน  จํานวน
เด็กอนุบาล

 ที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนเด็ก
อนุบาล

13. วัดหนองหิน 36 39.  วัดใหญ 19
14. วัดสระตะโก 29 40. วัดหัวหิน 20
15. วัดมวง 70 41. วัดอัมพวนาราม 40
16. วัดบัวงาม 40 42. คายลูกเสือบานโปง 36
17. บานหนองคา 51 43. วัดหนองหญาปลอง 19

กลุมโรงเรียนเบิกไพร –
คุงพยอม 374 44. วัดโคกหมอ 38

18. อนุบาลบานโปง 140 45. วัดโพธ์ิรัตนาราม 82
19. วัดหุบกระทิง 112 กลุมโรงเรียนไตรบูรพา 448
20. วัดบางพัง 29 46. วัดจันทาราม 97
21. วัดตาล 28 47. วัดหนองออ 77
22. วัดลําพยอม 21 48. วัดหัวโปง 25
23. บานตลาดนัด 6 49. บานลาดใหญ 32
24. วัดโพธ์ิบัลลังก 38 50. วัดหนองกบ 92

กลุมโรงเรียนกรับใหญ 437 51. วัดหนองปลาดุก 28
25 วันมหาราช 26 52. วัดบึงกระจับ 47
26. วัดหนองประทุน 44 53. วัดอริยวงศาราม 50

ท่ีมา   :   สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร,ี จํานวนนักเรียนและหองเรียน
ปการศึกษา 2545 ( ราชบุร ี: ม.ป.ท., 2545 ), 1-8.

                  กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้  เปนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2545  ในโรงเรียนท่ีสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชการคํานวณ
จากบุตรตามหลักเกณฑของยามาเน (Yamane) ท่ีความเช่ือม่ันรอยละ  95       ยอมใหคลาดเคล่ือนได
 + 5 %         ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  347  คน         การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน
 ( Multi- Stage  Sampling)  ไดโรงเรียน 28 โรงเรียน ตามลําดับ ดังนี้
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                  1. สุมจํานวนโรงเรียนท่ีใชในการเก็บขอมูลโดยสุมอยางงายมาโดยการจับสลาก 50%
ของจํานวนโรงเรียนตามกลุมโรงเรียนตาง ๆ  มีจํานวนดังนี้

-       กลุมโรงเรียนเขาขลุง  มีจํานวนท้ังหมด  10 โรงเรียน  จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง  5โรงเรียน

-   กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง   มีจํานวนท้ังหมด 7  โรงเรียน
จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยาง  4 โรงเรียน

-   กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม            มีจํานวนท้ังหมด  7  โรงเรียน
จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยาง  4  โรงเรียน

-       กลุมโรงเรียนกรับใหญ  มีจํานวนท้ังหมด  6 โรงเรียน  จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง   3  โรงเรียน

- กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว  มีจํานวนท้ังหมด  7  โรงเรียน  จํานวน
โรงเรียนกลุมตัวอยาง  4  โรงเรียน

- กลุมโรงเรียนสวนปากนคร  มีจํานวนท้ังหมด  8  โรงเรียน จํานวนโรงเรียน
กลุมตัวอยาง  4  โรงเรียน

- กลุมโรงเรียนไตรบูรพา  มีจํานวนท้ังหมด  8  โรงเรียน จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง  4  โรงเรียน

2. คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียนท่ีไดรับเลือกในแตละกลุมตาม
สัดสวนจํานวนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนท้ังหมดของโรงเรียนท่ีไดรับเลือกในแตละโรงเรียนตอ
จํานวนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนของโรงเรียนท่ีไดรับเลือกท้ังหมดในแตละกลุม ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้

2.1 กลุมโรงเรียนเขาขลุง ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  52  คน มีรายละเอียด  ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน  จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด (คน)

จํานวนมารดาท่ีอยู
กับเด็กกอนวัยเรียน
(คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง(คน)

1. โรงเรียนบานโปงยอ 24 15 6
2. โรงเรียนวัดเจริญธรรม 52 46 12
3. โรงเรียนวัดเขาขลุง 36 30 9
4. โรงเรียนวัดสัมมาราม 36 32 9
5. โรงเรียนวัดไผสามเกาะ 66 61 16
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2.2  กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง  ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  51 คน
มีรายละเอียด  ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด(คน)

  จํานวนมารดาท่ีอยู
กับเด็กกอนวัยเรียน 
(คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน)

1. โรงเรียนชุมชนวัดหนอง
ปลาหมอ

91 82 20

2. โรงเรียนวัดหนองหิน 36 30 8
3. โรงเรียนวัดสระตะโก 29 27 7
4. โรงเรียนวัดมวง 70 56 16

2.3  กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม             ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  50  คน
มีรายละเอียด    ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด(คน)

จํานวนมารดาท่ีอยู
กับเด็กกอนวัยเรียน 
(คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง(คน)

1. โรงเรี ยนอนุบาลบาน
โปง

140 135 31

2. โรงเรียนวัดบางพัง 29 24 6
3. โรงเรียนวัดลําพยอม 21 20 5
4. โรงเรียนวัดโพธ์ิบัลลังก 38 36 8
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2.4  กลุมโรงเรียนกรับใหญ  ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  58  คน มีรายละเอียด
ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด(คน)

จํานวนมารดาท่ีอยู
กั บ เ ด็ ก ก อ น วั ย
เรียน ( คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง(คน)

1. โรงเรียนวัดหนองประทุน 44 38 9
2. โรงเรียนบานหวยกระบอก 123 103 24
3. โรงเรียนวัดหนองเสือ 125 116 25

2.5 กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว              ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  41  คน
มีรายละเอียด  ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด (คน)

จํานวนมารดาท่ี
อยูกับเด็กกอนวัย
เรียน(คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน)

1. โรงเรียนวัดโกสินารายณ 56 49 13
2. โรงเรียนวัดยางหัก 49 45 12
3. โรงเรียนวัดบานฆองนอย 59 55 14
4. โรงเรียนวัดรางวาลย 9 9 2
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2.6 กลุมโรงเรียนสวนปากนคร          ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด    36   คน
มีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด (คน)

จํานวนมารดาท่ี
อยูกับเด็กกอน
วัยเรียน (คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน)

1. โรงเรียนวัดตาผา 15 13 4
2. โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 40 33 9
3. โรงเรียนวัดหนองหญาปลอง 19 9 4
4. โรงเรียนวัดโพธ์ิรัตนาราม 82 77 19

2.7   กลุมโรงเรียนไตรบูรพา  ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด  59  คน  มีรายละเอียด
ดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือโรงเรียน จํานวนเด็กกอนวัย
เรียนท้ังหมด (คน)

จํานวนมารดาท่ี
อยูกับเด็กกอน
วัยเรียน (คน)

จํานวนกลุม
ตัวอยาง (คน)

1. โรงเรียนวัดหัวโปง 25 21 7
2. โรงเรียนวัดหนองกบ 92 84 25
3. โรงเรียนวัดบึงกระจับ 47 40 13
4. โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 50 48 14

                  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย        สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย   ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้
                  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก

1.1  ตัวแปรดานระดับการศึกษาของมารดา  แบงเปน  3  ระดับ ดังนี้
        -  ต่ํากวาหรือเทากับป.6
        -   ม.1-ม.6

-  สูงกวา ม.6
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1.2  ตัวแปรดานรายไดของครอบครัว  แบงเปน  4  ระดับ ดังนี้
-  มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 1,700  บาทตอเดือน

        -  มีรายไดระหวาง 1,701-3,300 บาทตอเดือน
-  มีรายไดตั้งแต 3,301-8,300 บาทตอเดือน
-  มีรายไดตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป

1.3 ตัวแปรดานความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนประกอบดวย  2  ตัวแปรยอย  ดังนี้

1.3.1  ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
1.3.2   การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

 1.4  ตัวแปรดานความม่ันคงทางอารมณของมารดา
1.5 ตัวแปรดานความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา ประกอบดวย  2  ตัว

แปรยอย  ดังนี้
1.5.1 ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวาง

สามีและภรรยา
1.5.2  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว

1.6  ตัวแปรดานแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   ประกอบดวย  3
ตัวแปรยอย ดังนี้

1.6.1  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ
1.6.2  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานขอมูลขาวสาร
1.6.3  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานวัสดุอุปกรณ

                  2.   ตัวแปรตามไดแก  พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี ซ่ึงประกอบดวย 3  ตัวแปรยอย ดังนี้

2.1  การแสดงความรักและการใหกําลังใจแกเด็ก
2.2 การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย   
2.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย     
                   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน  6      สวน            ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดังนี้
                  สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถามในดานตาง ๆ  ไดแก
ระดับการศึกษา   รายไดของครอบครัว   มีลักษณะเปนตัวเลือกท่ีกําหนดให ( Forced Choice)
จํานวน    2      ขอ
        สวนที่  2  แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน   ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบถามของนันทา  แทนธานี  (2534 : 163-175)  โดยมีคําถาม
ท้ังส้ิน  14 ขอ  แบบสอบถามมีท้ังหมด  2  ดาน คือ

1. ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 5  ขอ
(ขอ 1-4และ11)

2. ดานสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  จํานวน  9 ขอ
(ขอ 5-10และ 12-14)

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  คือ  ขอคําถาม  1  คําถาม
แลวมีคําตอบใหเลือก  4  คําตอบ  โดยใหผูตอบเลือกขอท่ีคิดวาถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว
           เกณฑการใหคะแนน

จากตัวเลือก  4  ตัวเลือก   ในแตละขอจะมีขอท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว  ถาตอบถูกได   1
คะแนน  ถาตอบผิดได   0 ( คาพิสัย  อยูระหวาง 0-14  คะแนน)
                  สวนที่  3  แบบสอบถามความม่ันคงทางอารมณของมารดา   ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบ
ถามของ ลลิดา  ภูบํารุง  (2544 : 84-87) โดยมีคําถามท้ังส้ิน  10 ขอ
                  แบบสอบถามความม่ันคงทางอารมณของมารดา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating  Scale) มี  5  ระดับ  ไดแก

เปนประจํา      หมายถึง  ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนประจําหรือเกือบ
ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณ

บอย หมายถึง   ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นบอยๆหรือประมาณ
75 % ของจํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

คอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นคอนขางบอยหรือ
ประมาณ  50 % ของจํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น

นาน ๆ ครั้ง      หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นบางครั้งหรือ
ประมาณ 25 % ของจํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
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              ไมเคยเลย หมายถึง  ผูตอบไมเคยมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นเลย
โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก  และมีเกณฑในการให

คะแนน   คือ  ขอความท่ีแสดงถึงการมีความม่ันคงทางอารมณของมารดา  จะไดคะแนน   5  ถึง  1
จากคําตอบมากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด  สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูท่ีไดคะแนน
มากกวาจะมีความม่ันคงทางอารมณสูงกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา
                  สวนที่  4   แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา                ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้นเอง  โดยมีคําถามท้ังส้ิน  18 ขอ     จําแนกเปนตัวแปรยอย  2    ตัวแปร  ดังนี้

1. ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
จํานวน    9       ขอ (ขอ 1- 9)

2. ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  จํานวน   9       ขอ (ขอ 10 – 18)
                  แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating  Scale) มี  5  ระดับ  ไดแก

มากท่ีสุด        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากท่ีสุด
มาก                หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง       หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย                หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยท่ีสุด        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยท่ีสุด
โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก  และมีเกณฑในการให

คะแนนคือ  ขอความท่ีแสดงถึงการมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  จะไดคะแนน   5  ถึง
1 จากคําตอบมากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด  สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูท่ีไดคะแนน
มากกวาจะมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา
                  สวนที่  5   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ผูวิจัยไดปรับปรุง
มาจากแบบสอบถามของอรนุช  อัษฎมงคล ( 2539 : 82-86)โดยสรางขึ้นตามแนวความคิดของธอยส
(Thoits)  โดยมีคําถามท้ังส้ิน  15      ขอ  จําแนกเปนตัวแปรยอย  3  ตัวแปร  ดังนี้

1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  จํานวน   5    ขอ (ขอ 1 –5)
2. แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร  จํานวน   5 ขอ (ขอ 6 –10 )
3. แรงสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ  จํานวน  5   ขอ (ขอ11 –15)

                  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale) มี  5  ระดับ  ไดแก
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มากท่ีสุด        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากท่ีสุด
มาก                หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง       หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย                หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยท่ีสุด        หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยท่ีสุด

โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก   และมีเกณฑในการใหคะแนน
คือขอความท่ีแสดงถึงการมีแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาต ิ  จะไดคะแนน   5  ถึง  1
จากคําตอบมากท่ีสุดถึงนอยท่ีสุด  สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูท่ีไดคะแนน
มากกวาจะมีแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติมากกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา
                  สวนที่  6  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง  โดยมีคําถามท้ังส้ิน  19    ขอ  จําแนกเปน
ตัวแปรยอย  3  ตัวแปร ดังนี้
                    1.  ดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจ  จํานวน 7  ขอ (ขอ1 –7)
                    2.  ดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย  จํานวน  6  ขอ (ขอ 8 –13)

3.  ดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม จํานวน  6   ขอ
(ขอ14 –19)
                  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating  Scale) มี  5  ระดับ  ไดแก
                  ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง   ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปน
                                                                   ประจําหรือทุกครั้งท่ีมีเหตุการณ
                  ปฏิบัติบอย                หมายถึง  ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย ๆ
                                                                    หรือเกือบทุกครั้งท่ีมีเหตุการณหรือประมาณ 75 % ของ

เหตุการณท่ีเกิดขึ้น
                  ปฏิบัติคอนขางบอย  หมายถึง   ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอน
                                                                   ขางบอยหรือประมาณ 50% ของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
                  ปฏิบัตินาน ๆ  ครั้ง    หมายถึง   ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบาง
                                                                    ครั้งท่ีมีเหตุการณหรือประมาณ 25 % ของเหตุการณท่ี
                                                                    เกิดขึ้น

     ไมเคยปฏิบัต ิ           หมายถึง   ผูตอบไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมใน
                                                      เรื่องนั้น
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โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง  1  ตัวเลือก    และมีเกณฑในการใหคะแนน
คือ  ขอความท่ีแสดงถึงการมีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจะไดคะแนน   5  ถึง  1 จากคําตอบปฏิบัติเปนประจําถึงไมเคยปฏิบัต ิ สวนขอความ
ตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน  ผูท่ีไดคะแนนมากกวาจะมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากกวาผูท่ีไดคะแนนนอยกวา

                  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ        ในการสรางเครื่องมือ          ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
แบบสอบถามโดยมีขั้นตอน  ดังนี้
                ขั้นท่ี  1  ศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ          และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
               ขั้นท่ี  2  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา     ( Content  Validity)      ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษา  และผูทรงคุณวุฒิจํานวน  3  ทาน
พิจารณาปรับแกตามผลการพิจารณา

 ขั้นท่ี  3  นําแบบสอบถามท่ีไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try  out )  กับ
มารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนประเภทตาง ๆ ในกลุม
ประชากรแตไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชทําการศึกษา  จํานวน  30  คน  แลวนํามาตรวจใหคะแนน
               ขั้นท่ี  4  หาคาความเช่ือม่ัน ( Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาเพ่ือปรับ
ปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น  ดังนี้
                  สวนท่ี  1  การหาคาความเช่ือม่ันสวนท่ีเปนความรู  ใชสูตร KR20  ของคเูดอร-ริคชาดสัน
(Kuder-Richardson’s Method) วิเคราะหคาความเช่ือม่ันได  .88
                  สวนท่ี  2  การหาคาความเช่ือม่ันสวนท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา          ( Rating  scale)
ใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือม่ัน
ของแบบสอบถามในแตละตัวแปร  ดังนี้

2.1 ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  วิเคราะหความเช่ือม่ันได .7784
2.2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  วิเคราะหความเช่ือม่ันได .9039
2.3 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ วิเคราะหความเช่ือม่ันได .8549
2.4 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ วิเคราะหความเช่ือ

ม่ันได  .8698
ขอคําถามทุกขอมีคาอํานาจจําแนก  .20  ขึ้นไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



73

                  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
                  1.  ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือใหทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการของโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน  28  โรงเรียน  เพ่ือขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม  และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง    การวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชมารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาในระดับอนุบาล โรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี  ปการศึกษา  2545  เปนหนวยของการ
วิเคราะห  (Unit  of  analysis )  รวมท้ังส้ิน  347  คน  เม่ือไดรับขอมูลคืนมาจึงนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณและพบวาแบบสอบถามมีความสมบูรณ จํานวน 324  ฉบับ คิดเปน  93% นํามาจัดระเบียบ
ลงรหัส  และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Statistical  Package  for  the  Social  Science : SPSS for  Windows) เพ่ือประมวลขอมูลและจัดทํา
การวิเคราะหทางสถิติ

                  การวิเคราะหขอมูล  ในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจากโรงเรียนตาง ๆ ผูวิจัยไดใชสถิติ
สําหรับการวิจัย ดังนี้
                   1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานระดับการศึกษาของ
มารดา   รายไดของครอบครัว    ใชการแจกแจงความถ่ี (f)  และคารอยละ ( %)
               2.    การวิเคราะหคาระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  โดยใชคาเฉล่ีย  (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลความหมายคะแนนดังนี้

2.1 การแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ  เสรี  ลาชโรจน   ( 2537 : 65 –68)
ในสวนของระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      มี
รายละเอียด ดังนี้

คะแนนตั้งแตรอยละ  59  ลงมาของคะแนนเต็ม (   8.26 คะแนน ในภาพรวม ,  2.95
คะแนนในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ  และ 5.31 คะแนน ในดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ ) ถือวา  ระดับความรูความเขาใจต่ํา
                  คะแนนตั้งแตรอยละ 60-79  ของคะแนนเต็ม (  8.27-11.06         คะแนน     ในภาพรวม ,
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2.96-3.95 คะแนน ในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ  และ 5.32-7.11 คะแนน ในดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ  ) ถือวา  ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
                  คะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ( 11.07   คะแนนในภาพรวม , 3.96
คะแนน ในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ  และ7.12 คะแนน ในดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ) ถือวามีระดับความรูความเขาใจสูง

2.2 การแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกลาง    (midpoint )        ของชวงระดับ
คะแนน ( class interval)ในสวนของระดับความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ        และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีรายละเอียด ดังนี้

การแปลความหมายคะแนนความม่ันคงทางอารมณของมารดาจะใชเกณฑ         ดังนี้
คาเฉล่ีย   1.00 –1.50      หมายถึง   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ

ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด

คาเฉล่ีย   1.51 –2.50   หมายถึง     ความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
                                                                              ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
                                                                              ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาใน
                                                                              การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
                                                                              กอนวัยเรียนอยูในระดับนอย

คาเฉล่ีย   2.51 –3.50      หมายถึง   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง

คาเฉล่ีย   3.51 –4.50     หมายถึง   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจ
                                                                              ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม

ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับมาก
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คาเฉล่ีย  4.51 –5.00      หมายถึง   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจ
                                                                              ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม

ของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด

 3. การวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน   ในกลุมระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน   รายไดของครอบครัวท่ี
แตกตางกันโดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA)   หากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  โดยใชวิธีของ  Scheffe’ หรือ
LSD
                  4. การวิเคราะหปจจัยดานความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน           ความม่ันคงทางอารมณของมารดา          ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  ตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน          ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรท่ีนําเขาสมการ ( Stepwise  Multiple  Regression Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  4

ผลการวิเคราะหขอมูล

   เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง  ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  ซ่ึงผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการ
ตอบแบบสอบถามของมารดาเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนท่ี 1   ปการ
ศึกษา 2545ของโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี
จํานวน     324 คน      มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเปน 4  ตอน  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนท่ี  1        การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของมารดาท่ีตอบแบบสอบถาม
   ตอนท่ี    2   การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ

ของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
             ตอนท่ี 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของ
ครอบครัว
             ตอนท่ี 4  การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ตอนท่ี 5 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



77

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
แตละดานของการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
Ytot หมายถึง พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ

                                                   เด็กกอนวัยเรียน
              Y101       หมายถึง  พฤติกรรมในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
              Y102     หมายถึง  พฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
              Y103     หมายถึง  พฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง

       เหมาะ สม
X1 หมายถึง  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ

              X11          หมายถึง  ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
                                                  ของเด็กกอนวัยเรียน
              X12      หมายถึง  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
                                           เด็กกอนวัยเรียน

X2 หมายถึง  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
X3 หมายถึง  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา

              X31     หมายถึง ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามี
                                                  และภรรยา
              X32     หมายถึง  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว

X4 หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
              X41     หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
              X42     หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
              X43     หมายถึง  แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ

n หมายถึง  จํานวนของกลุมตัวอยาง
X หมายถึง  คาเฉล่ีย(Mean)
S.D. หมายถึง  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)
F หมายถึง  คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน F – distribution
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r หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
df หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum  of  Squares)
MS หมายถึง  คาเฉล่ียของคาเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean  Square)
R หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ
R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว
R2 Change  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเพ่ิมตัวแปรอิสระ
b หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอย ( Regression  Coefficients)
Beta หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน

 ( Standardized  Regression  Coefficients )
Sig. หมายถึง  คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance)
S.E หมายถึง  คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการทํานาย

ตอนที่  1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของมารดาท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงเปนมารดาของเด็กกอนวัย
เรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2545  ของโรงเรียนท่ีสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  จํานวน  324  คน  โดยจําแนกตามระดับการ
ศึกษาของมารดา    และรายไดของครอบครัวโดยการแจกแจง  ความถ่ี     คารอยละ      ดังตารางท่ี  1
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ตารางท่ี  1   ขอมูลท่ัวไปของมารดาท่ีตอบแบบสอบถาม ( n = 324 )
ตัวแปร จํานวน รอยละ
ระดับการศึกษา

1. ต่ํากวาหรือเทากับป.6
    2.    ม.1- ม.6

3.  สูงกวา ม.6

221
90
13

68.20
27.80
4.00

รวม 324 100
รายไดของครอบครัว

1. ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน
2. 1,700 – 3,300 บาทตอเดือน
3. 3,301- 8,300 บาทตอเดือน
4. ตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป

37
118
114
55

11.40
36.40
35.20
17.00

รวม 324 100

        จากตารางท่ี  1  พบวา  ขอมูลท่ัวไปของมารดาเด็กกอนวัยเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2545  ของโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6 มีจํานวน 221  คน  คิดเปนรอยละ  68.20 และมารดามีระดับการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาปท่ี 6 เปนจํานวนนอยท่ีสุด 13 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ และสวนใหญมีรายได
ของครอบครัวระหวาง 1,700 –3,300 บาทตอเดือนมีจํานวน  118 คน คิดเปนรอยละ 36.40 และ
มารดามีรายไดของครอบครัวไมเกิน1,700 บาทตอเดือนเปนจํานวนนอยท่ีสุดคือ  37  คน  คิดเปน
รอยละ 11.40

ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาต ิ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน

        การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
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ทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน   ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (Χ )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ซ่ึง
สามารถสรุปโดยรวมไดดังตารางท่ี  2

ตารางท่ี  2  ผลการวิเคราะหคาระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา         ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ตัวแปร X S.D. คาระดับ
1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ

ของเด็กกอนวัยเรียน
- ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
- การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ

2. ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา

- ดานการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและความ
       ผูกพันระหวางสามีและภรรยา
-  ดานภาระงานภายในครอบครัว

4. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
-  ดานอารมณ
-  ดานขอมูลขาวสาร
-  ดานวัสดุอุปกรณ

5. พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
- ดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
- ดานการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและ

ปลอดภัย
- ดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบ

อยางเหมาะสม

8.5494
2.3488
6.2006
3.8210
3.5573

3.4976
3.6169
3.0163
3.5420
3.2259
2.2809

3.8515
3.7862

3.9275
3.8519

2.2821
1.1506
1.7059
0.5944
0.6961

0.7301
0.7768
0.6376
0.6957
0.7340
0.9999

0.6528
0.6957

0.7833
0.7923

ปานกลาง
ต่ํา

ปานกลาง
มาก
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง
นอย

มาก
มาก

มาก
มาก
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        จากตารางท่ี  2  แสดงใหเห็นวาความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนในภาพรวม     และในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยูในระดับปาน
กลาง ( คาเฉล่ีย 8.5494 , 6.2006  ตามลําดับ )  สวนในดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณอยูในระดับต่ํา( คาเฉล่ีย 2.3488 )  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในภาพรวมและใน
ดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ีย 3.5573 , 3.6169 ตามลําดับ )สวนในดาน
การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย
3.4976) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในภาพรวมและในดานขอมูลขาวสารอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย3.0163,3.2259  ตามลําดับ ) สวนในดานอารมณอยูในระดับมาก ( คาเฉล่ีย
3.5420 )  และดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย ( คาเฉล่ีย  2.2809 )  ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณท้ังในภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย3.8210,   3.8515 , 3.7862 , 3.9275 , 3.8519  ตามลําดับ )

ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน  จําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว

3.1 คาเฉล่ีย      สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนท่ี  
1  ปการศึกษา  2545  ของโรงเรียนท่ีอยูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัด
ราชบุร ี จําแนกตามระดับการศึกษาของมารดา  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  3  และ 4

ตารางท่ี  3  แสดงคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา

ระดับการศึกษาของมารดา n X S.D. คาระดับ
ต่ํากวาหรือเทากับป.6
ม.1- ม.6
สูงกวาม.6

221
90
13

3.8257
3.9105
3.8826

0.6424
0.6441
0.8870

มาก
มาก
มาก

        จากตารางท่ี  3  แสดงคาเฉล่ียของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในทุกกลุมระดับการศึกษามีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  โดยมารดา
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ของเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีระดับการศึกษาระหวางมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6  มีคาเฉล่ียของพฤติกรรมใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณมากกวามารดาท่ีมีระดับการศึกษาในกลุมอ่ืน ๆ

ตารางท่ี  4  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)ของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  จําแนกตามระดับการ
ศึกษา

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.474
137.171
137.644

2
321
323

0.237
0.427

0.554 0.575

จากตารางท่ี  4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา คาเฉล่ียของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      จําแนกตามระดับการศึกษาไม
แตกตางกัน

3.2 คาเฉล่ีย   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  จําแนกตามรายไดของครอบครัวในเขต
อําเภอ บานโปง  จังหวัดราชบุร ี ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  5  และ  6

ตารางท่ี  5  แสดงคาเฉล่ียของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
                   เด็กกอนวัยเรียน  จําแนกตามรายไดของครอบครัว

รายไดของครอบครัว n X S.D. คาระดับ
ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน
1,701 – 3,300 บาทตอเดือน
3,301 – 8,300 บาทตอเดือน
ตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป

37
118
114
55

3.7980
3.8577
3.8310
3.9167

0.6828
0.6075
0.6700
0.7014

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางท่ี 5  แสดงวาคาเฉล่ียของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนทุกกลุมรายไดมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  โดยมารดาท่ีมีรายได
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ของครอบครัวตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไปมีคาเฉล่ียของพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากกวามารดาท่ีมีรายไดของครอบครัวในกลุมอ่ืน ๆ

ตารางท่ี  6  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA)         ของพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน            จําแนกตาม
รายไดของครอบครัว

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig.
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.392
137.252
137.644

3
320
323

0.131
0.429

0.305 0.822

จากตารางท่ี  6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา คาเฉล่ียของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีรายไดของครอบครัวท่ีแตกตาง
กัน มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมแตกตางกัน

ตอนที่  4  การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ในการวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  
ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาและแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนโดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  ( Stepwise Multiple Regression Analysis ) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา    แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ     และพฤติกรรมของมารดาในการ
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สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  7

ตารางท่ี  7  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน(X1)  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา(X2)  ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา(X3) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ(X4) และพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน (Ytot)

ตัวแปร Y X1 X 2 X3 X4

Y
X1

X2

X3

X4

1.000
.326***

        .073
.236***

.259***

1.000
.068
.066

.159**

1.000
.021
.044

1.000
.112* 1.000

 ***P  < .001             **P< .01          *P < .05

จากตารางท่ี  7  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ       และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001( r = .326 , .236 , .259 ตามลําดับ)  โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียนมีความสัมพันธกันมากท่ีสุด ( r = .326 ) สวนความม่ันคงทางอารมณของมารดาไมมีความ
สัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  
และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(r = .159 ) ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดาและแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมีความสัมพันธกันทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(r = .112)  นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน

4.2  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคง
ทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และแรงสนับสนุนทางสังคมของ
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มารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     ดังรายละเอียดตามตารางท่ี  8

ตารางท่ี  8  แสดงการวิเคราะหตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ      (Stepwise  Multiple
Regression )

ลําดับตัวทํานาย                                            R             R2           Adj R2         R2 Change            b          Beta         t
1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางดานอารมณ(X1)           .326         .106       .104         .106             1.159     .289       5.684***

2. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของมารดา ( X3)                                  .391         .153      .147          .047              .185      .197      3.907***

3. แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดา ( X4)                                 .434         .188      .180           .035              .200      .195      3.820***

4. ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา (X2 )                                 .446         .199      .189           .011              -.116     -.105      -2.093*

                                                       Constant =  2.325                   S.E. =  .5879                            F=  19.816***

***P< .001               *P< .05

จากตารางท่ี  8  พบวา  ตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ไดแก  ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน                     ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   และความม่ันคงทางอารมณของมารดา   โดยความรู
ของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับท่ี 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนไดรอยละ    10.6                  และเม่ือเพ่ิมตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และความม่ันคงทางอารมณของมารดาเขาดวยกันแลว
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณเพ่ิมขึ้น
อีกรอยละ    4.7 ,     3.5    และ     1.1   ตามลําดับ     โดยตัวแปรท้ัง   4   ตัว   สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดรอยละ 19.9และสมการท่ีไดจาก
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y  =  2.325+ 1.159 (X1)+ .185 (X3)+.200(X4)+(-.116)(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .289(X1)+.197(X3)+.195(X4)+(-.105)(X2)

ตอนที่  5  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน    ความม่ันคงทางอารมณของมารดา     องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาต ิ           เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

5.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง       องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา  องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา     องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ       และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดในตารางท่ี  9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

ตารางท่ี  9    คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)               ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)        ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดา(X2)   ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31)  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32)  แรงสนับสนุนทาง
สังคมทางดานอารมณ(X41)          แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร(X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ(X43)    และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(Ytot)

ตัวแปร Ytot X11 X12 X2 X31 X32 X41 X42 X43

Ytot

X11

X12

X2

X31

X32

X41

X42

X43

1.000
.193***

.306***

-.073
.162**

.270***

.342***

.281***

.050

1.000
.248***

.012
-.021
.026
.122*

-.022
.091

1.000
.082
.025

.130**

.176***

.104*

.101*

1.000
.002
.036
.108*

-.035
.034

1.000
.707***

.250***

.165***

-.078

1.000
.298***

.116*

-.113*

1.000
.602***

.303***
1.000
.409*** 1.000

***P< .001   **P < .01      *P< .05

จากตารางท่ี  9  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .193, .306, .270, .342, .281ตาม
ลําดับ)        โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากท่ีสุด (r = .342) ความพึงพอใจในการ
แสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
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พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01( r = .162 ) สวนความม่ันคงทางอารมณของมารดา  แรงสนับสนุนทางสังคมในดานวัสดุอุปกรณ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูของมารดาดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         ความพึงพอใจในการแสดงออกถึง
ความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา                  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร      แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ          และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา และแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .122, .108
ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ        และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน   มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ        .001
(r = .248, .176  ตามลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  และความรูของมารดาดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน          มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .130)  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ    และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ     .05  (r = .104, .101)
ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ  และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทาง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .165, .409 ตามลําดับ)    ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (r = .116)         ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความ
ผูกพันระหวางสามีและภรรยา   และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .707) แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ
และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว       มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (r = -.113)   
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5.2  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 10

ตารางท่ี  10  แสดงการวิเคราะหตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression )

ลําดับตัวทํานาย                                                         R           R2      Adj R2    R2 Change    b      Beta       t      
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41)     .342       .117      .114        .117          .155    .165     2.508*    
2. ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
         ทางดานอารมณ (X12)                                   .423       .179       .174        .062          .756    .220     4.270***    
3.     ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
        ครอบครัว(X32)                                             .451        .204       .196        .025          .150    .178     3.445***

4.     ความม่ันคงทางอารมณของมารดา (X2)       .469        .220        .210        .016        -.123    -.112    -2.252*    
5.     ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและ
        ความตองการทางดานอารมณ(X11)             .479        .230        .218        .010         .336      .118      2.315*    
6. แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
        ขาวสาร (X42)                                              .491        .241         .227       .011         .122      .137      2.193*    
                                               Constant = 2.160                   S.E. = .296                   F =  16.810***

***P < .001      *P<  .05

จากตารางท่ี  10  พบวาตัวแปรรายดานท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดแก  แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสาร  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับท่ี  1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
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กอนวัยเรียน  ไดรอยละ 11.7  และเม่ือเพ่ิมตัวแปร ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความม่ันคงทาง
อารมณของมารดา          ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน         และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารเขาดวยกันประสิทธิภาพในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         เพ่ิมขึ้นอีก
รอยละ 6.2 , 2.5 , 1.6 , 1.0 และ 1.1 ตามลําดับ  โดยตัวแปรท้ัง 6 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ24.1 และสมการท่ี
ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ.001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Y = 2.160 + .155 (X41) + .756 (X12) + .150 (X32) + (-.123)(X2) + .336(X11) +.122 (X42)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .165 (X41) + .220 (X12) + .178(X32) + (-.112)(X2) + .118(X11) + .137(X42)

ตอนที่  6  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน      ความม่ันคงทางอารมณของมารดา   องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในแตละดานของการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

6.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง        องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา  องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา      องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ        และพฤติกรรมของมารดาในการ
แสดงความรักและการใหกําลังใจ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11
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ตารางท่ี  11  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)             ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)      ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดา(X2)  ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32)  แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ (X41)              แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร  (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ(X43) และพฤติกรรมของมารดาในการแสดง
ความรักและการใหกําลังใจ(Y101)

ตัวแปร Y101 X11 X12 X2 X31 X32 X41 X42 X43

Y101

X11

X12

X2

X31

X32

X41

X42

X43

1.000
.165***

.315***

-.043
.186***

.260***

.309***

.246***

.073

1.000
.248***

.012
-.021
.026
.122*

-.022
.091

1.000
.082
.025
.130**

.176***

.104*

.101*

1.000
.002
.036
.108*

-.035
.034

1.000
.707***

.250***

.165***

-.078

1.000
.298***

.116*

-.113*

1.000
.602***

.303***
1.000
.409*** 1.000

***P< .001     **P < .01    *P< .05

จากตารางท่ี  11  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในการแสดง
ออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา                ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ   แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร    และ
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ     มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .165, .315, .186, .260, .309, .246 ตามลําดับ)      โดยความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจมากท่ีสุด (r = .315)สวนความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา     แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดา
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ในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ     และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน
เอง     พบวา       ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา     ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว   แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร    แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณ            และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ)        ความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ       มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .122, .108 ตามลําดับ) ความรูของมารดาเกี่ยวกับธรรมชาติและความ
ตองการของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน                มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .248, .176  ตามลําดับ)            ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .130)  แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  และความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 (r = .104, .101)    ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา      แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ    และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร   มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001   (r = .165, .409 ตาม
ลําดับ)         ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว      และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร    มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(r = .116) ความพึงพอใจ
ในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    .001 (r = .707)        
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความ
สัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.113)   

6.2  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      ความม่ันคงทางอารมณของมารดา    องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา    และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
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สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในแตละดานของ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 12

ตารางท่ี  12 แสดงการวิเคราะหตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การแสดงความรักและการใหกําลังใจ โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple  Regression )

ลําดับตัวทํานาย                                                     R        R2              Adj R2      R2Change        b        Beta         t        
1. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
       พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)                 .315      .099        .096        .099         .939      .256      4.985***    
2. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41) .406     .165         .160        .066         .215       .215      4.036***    
3. ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
        ครอบครัว (X32)                                          .435     .189         .182        .024         .146       .163      3.074**    
                         Constant =    1.850                              S.E. =  .233                        F =   24.876***

***P< .001      **P < .01

จากตารางท่ี  12  พบวาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การแสดงความรักและการใหกําลังใจ  ไดแก ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  และความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว       โดยความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี  1  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
แสดงความรักและการใหกําลังใจไดรอยละ 9.9 และเพ่ิมตัวแปร  แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวเขาดวยกันแลวประสิทธิภาพในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 6.6 และ 2.4  ตาม
ลําดับ  โดยตัวแปรท้ัง  3 ตัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและ
การใหกําลังใจไดรอยละ 18.9  และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Y = 1.850+ .939(X12)+ .215(X41) + .146(X32)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .256(X12) + .215(X41)+ .163(X32)
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6.3  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง       องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน   ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา  องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ         และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังรายละเอียดในตารางท่ี 13

ตารางท่ี  13   คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)             ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)       ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดา(X2)  ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31)  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32)  แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณ  (X41)         แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร     (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ(X43)          และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย(Y102)

ตัวแปร Y102 X11 X12 X2 X31 X32 X41 X42 X43

Y102

X11

X12

X2

X31

X32

X41

X42

X43

1.000
.192***

.253***

-.061
.163**

.258***

.289***

.226***

.001

1.000
.248***

.012
-.021
.026
.122*

-.022
.091

1.000
.082
.025

.130**

.176***

.104*

.101*

1.000
.002
.036
.108*

-.035
.034

1.000
.707***

.250***

.165***

-.078

1.000
.298***

.116*

-.113*

1.000
.602***

.303***
1.000
.409*** 1.000

***P < .001      **P < .01      *P<  .05

จากตารางท่ี  13  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
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และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001(r = .192, .253,.258, .289, .226 ตามลําดับ) โดยแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยมากท่ีสุด   (r = .289)   ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย       มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .163)       สวนความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา          แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ     ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย      และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร
อิสระดวยกันเอง  พบวา  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน     ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา       ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว   แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร  แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ     และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001   (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ)       ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา    และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .122, .108 ตามลําดับ)  ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดา
ดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .248, .176  ตามลําดับ)            ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(r = .130)  แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร       แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ       และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     (r = .104, .101)      ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพัน
ระหวางสามีและภรรยา    แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ  และแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .165, .409
ตามลําดับ)     ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว   และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .116)   ความพึงพอใจ
ในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ    .001(r = .707)
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แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความ
สัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.113)   

6.4  การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย    ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 14

ตารางท่ี  14 แสดงการวิเคราะหตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple  Regression )

ลําดับตัวทํานาย                                                      R           R2              Adj R2     R2Change      b       Beta       t         
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41)    .289     .084       .081        .084         .228     .203      3.737***      
2. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
        พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)                   .355      .126       .120       .042         .716     .173       3.241***     
3. ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
        ครอบครัว (X32)                                            .391       .153       .145       .027        .178      .176       3.297***    
4. ความรูของมารดาดานธรรมชาติและ
        ความตองการทางอารมณ (X11)                    .408       .167       .156        .014       .412      .121       2.295*      
5. ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
       (X2)                                                               .421       .178        .165       .011      -.138      -.105     -2.047*    
                                                   Constant =  2.317               S.E. =  .352              F =   13.740***

***P< .001       *P < .05

จากตารางท่ี  14 พบวาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย  ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรู
ของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว  ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน และความม่ันคงทางอารมณของมารดา  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี  1      สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็ก
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รูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ  8.4  และเม่ือเพ่ิมตัวแปรความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  และความม่ันคง
ทางอารมณของมารดาเขาดวยกันแลว         ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ    4.2 ,    2.7 ,    1.4   และ    1.1 ตามลําดับ
โดยตัวแปรท้ัง  5  ตัว  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุน
และปลอดภัยไดรอยละ  17.8  และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Y =  2.317 +  .228(X41)  + .716(X12) +.178(X32) + .412(X11) + (-.138)(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .203 (X41) + .173(X12)+ .176(X32) + .121(X11) + (-.105)(X2)

6.5  การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง        องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     ความม่ันคงทางอารมณ
ของมารดา  องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา     องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ       และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  15
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ตารางท่ี  15  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)             ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)       ความม่ันคงทางอารมณของ
มารดา(X2)  ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32)   แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ    (X41)              แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร    (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ   (X43)        และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม(Y103)

ตัวแปร Y103 X11 X12 X2 X31 X32 X41 X42 X43

Y103

X11

X12

X2

X31

X32

X41

X42

X43

1.000
.145**

.226***

-.086
.071

.184***

.289***

.258***

.056

1.000
.248***

.012
-.021
.026
.122*

-.022
.091

1.000
.082
.025

.130**

.176***

.104*

.101*

1.000
.002
.036
.108*

-.035
.034

1.000
.707***

.250***

.165***

-.078

1.000
.298***

.116*

-.113*

1.000
.602***

.303***
1.000
.409*** 1.000

***P< .001    **P< .01        *P< .05

จากตารางท่ี  15  เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม  พบวา
ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอ
มูลขาวสาร             และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .226, .184, .289,
258 ตามลําดับ)  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมมากท่ีสุด    (r = .289)   ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      และพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01     (r = .145)   สวนความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความ
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พึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา  แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานวัสดุอุปกรณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการ
ระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม    และเม่ือพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง
พบวา     ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     ความ
พึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา      ความพึงพอใจในภาระ
งานภายในครอบครัว        แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร         แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณ        และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ    มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ)    ความรูของมารดาดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ       มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05   (r = .122, .108 ตามลําดับ)    ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน      แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001   (r = .248, .176  ตามลําดับ)        ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน        มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(r = .130)       แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
ขอมูลขาวสาร    แรงสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 (r = .104, .101)  ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ  และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  (r = .165, .409 ตามลําดับ)             ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = .116)  ความพึงพอใจในการแสดง
ออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา  และความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001(r = .707) แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธกันทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r = -.113)   

6.6 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบในแตละดาน
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ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 16

ตารางท่ี  16 แสดงการวิเคราะหตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม โดยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression )

ลําดับตัวทํานาย                                                       R            R2       Adj R2    R2Change         b       Beta        t   
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41)    .289        .084       .081       .084          .307    .270     5.080***

2. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
        พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)                   .340        .115       .110       .031          .793    .190     3.576***

3.     ความม่ันคงทางอารมณของมารดา (X2)        .364       .132        .124       .017        -.174     -.131    -2.488*      
                                                   Constant =  2.882            S.E. =  .339                  F = 16.243***

***P< .001       *P< .05

จากตารางท่ี  16  พบวาตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ไดแก  แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  และ
ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับท่ี  1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสม  ไดรอยละ    8.4           และเม่ือเพ่ิมตัวแปรความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความม่ันคงทางอารมณของมารดาเขา
ดวยกันแลว ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 3.1 และ 1.7  ตามลําดับ  โดยตัวแปรท้ัง 3  ตัว
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2  และสมการท่ีไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ  และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ

Y = 2.882 + .307(X41) + .793(X12) + (-.174)(X2)
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ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .270(X41) + .190(X12) + (-.131)(X2)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่  5

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

สําหรับการวิจัยปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี         ครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษา  1)  ระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี    2)  เปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โดยจําแนกตาม      ระดับการศึกษาของมารดา     รายไดของครอบครัว            3)  ปจจัยทางจิตวิทยา
ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทาง
อารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจาก
ญาติท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน  ในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  4)  องคประกอบในแตละดานของปจจัย
ทางจิตวิทยา  ไดแก  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ           ท่ีมีอิทธิพลในการทํานายองคประกอบในแตละดานและโดยองครวมของ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุร ี  โดยผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย คือ 1)  มารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน      มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนแตกตางกัน               2)   มารดาของเด็กกอนวัยเรียนท่ีมีรายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกันมี
พฤติกรรมในการสงพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน           3 ) ปจจัยทาง
จิตวิทยา  ไดแก  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความ
ม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา       และแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติ                เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง             จังหวัดราชบุรี
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4) องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยาไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของมารดา  แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  มีอิทธิพลในการทํานายองคประกอบแต
ละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ีกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ  มารดาของเด็ก
กอนวัยเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2545  ของโรงเรียนท่ี
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  สุมตัวอยางโดยวิธีแบบหลายขั้น
ตอนไดกลุมตัวอยางท้ังหมด  จํานวน  347  คน  เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม    สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ ( % )    คาเฉล่ีย ( X )       สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )   วิเคราะห
การเปรียบเทียบระหวางกลุมใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA ) และ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ  ( Stepwise Multiple
Regression Analysis )

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได  ดังนี้
1.  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของมารดาในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ีสวนใหญ

มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับป.6  มีจํานวน 221 คนคิดเปนรอยละ 68.20  และระดับการศึกษา
สูงกวา ม.6  มีจํานวนนอยท่ีสุด  มีจํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 4  สวนรายไดของครอบครัวพบวา
สวนใหญมีรายไดของครอบครัวระหวาง 1,700 – 3,300 บาทตอเดือน  มีจํานวน 118 คน  คิดเปน
รอยละ 36.40 สวนรายไดไมเกิน 1,700 บาทตอเดือนมีจํานวนนอยท่ีสุดมีจํานวน  37 คน  คิดเปน
รอยละ  11.40

2.  การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี     ปรากฏผลดังนี้

2.1  การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณใน
เขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  พบวา  ระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนท้ังในภาพรวมและรายดานในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง (X = 8.5494 , 6.2006) สวนดานธรรมชาติและ
ความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํา(X  = 2.3488 )
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2.2 การวิเคราะหระดับความม่ันคงทางอารมณของมารดาในเขตอําเภอบานโปง  
จังหวัดราชบุรีอยูในระดับมาก (X = 3.8210 )

2.3      การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในเขตอําเภอ
บานโปง  จังหวัดราชบุร ี ท้ังในภาพรวมและรายดานในดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับ
มาก(X = 3.5573 ,3.6169 ตามลําดับ) สวนดานการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและความผูกพัน
ระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.4976)

2.4      การวิเคราะหแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในเขตอําเภอ
บานโปง  จังหวัดราชบุร ี      ท้ังในภาพรวมและรายดานในดานขอมูลขาวสารอยูในระดับปานกลาง
(X = 3.0163 , 3.2259 ตามลําดับ)     สวนในดานอารมณอยูในระดับมาก (X = 3.5420 )   และใน
ดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย (X = 2.2809 )

2.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนท้ังในภาพรวมและรายดานไดแก  ดานการแสดงความรักและการให
กําลังใจ  ดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย  และดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 3.8515 , 3.7862 , 3.9275 และ 3.8519 ตาม
ลําดับ )

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
ท่ีแตกตางกัน  ปรากฏผลดังนี้

3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา
ของมารดาท่ีแตกตางกัน            มีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไม
แตกตางกัน

3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามรายไดของครอบครัว พบวา  รายไดของ
ครอบครัวท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไมแตกตาง
กัน

4. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression)  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน            ความม่ันคงทางอารมณของมารดา       ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา   และ
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แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนพบวา    ความรูของมารดา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน        ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   และความม่ันคงทางอารมณของมารดา  สามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
รอยละ 19.9   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

5. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression) ในองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา            และองคประกอบในแตละดานของ
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณ  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  และแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสารมีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ  24.1  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.001

6. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีนําเขาสมการ
( Stepwise  Multiple Regression )  ในองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
แตละดานของการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน           พบผลการวิจัยดังมี
รายละเอียดตอไปนี้

6.1  ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน          แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ        ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ  18.9  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001
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6.2 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  และความม่ันคง
ทางอารมณของมารดา  มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ  17.8  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

6.3 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  และความม่ันคงทางอารมณของมารดามีอิทธิพลใน
การทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได  ดังนี้

 1.  การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี

1.1 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เพราะวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับป .6   ซ่ึงการศึกษาจะมีผลตอบทบาทการเปนมารดา  เพราะการศึกษาจะ
ชวยพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถเรียนรูและปรับตัว  มารดาท่ีมีการศึกษาสูงยอมจะ
มีโอกาสท่ีจะหาความรูจากหนังสือ  ตํารา  นิตยสาร  ท่ีเกี่ยวกับการเปนมารดา  และการเล้ียงดูเด็ก
ชวยใหมีความพรอมและสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนมารดาไดดีกวามารดาท่ีมีการศึกษาต่ํา        
( นุจรีย เนตรทิพย , สุพิศ   สุวรรณประทีป  และหัทยา  เจริญรัตน  2541  :25)

1.2   การวิเคราะหระดับความม่ันคงทางอารมณของมารดาอยูในระดับมาก  ซ่ึง
การท่ีคะแนนอยูในระดับเชนนี้แสดงวา  กลุมตัวอยางมีความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ
อยางเหมาะสมในเหตุการณในชีวิตประจําวัน        สามารถท่ีจะแกไขความคับของใจ   และแสวงหา
วิถีทางท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง ( สุภาพรรณ  โคตรจรัส  2527 :  14)  ทําใหเปน
บุคคลท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงและอยูในโลกของความจริง  ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (ศิรางค  ทับสายทอง  2535 : 101)  เหตุท่ีคะแนนความม่ันคงทางอารมณของมารดาอยูใน
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ระดับมาก อาจเนื่องจากมารดาเหลานี้ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากญาติซ่ึงจะเห็นไดจากผลการ
วิจัยท่ีกลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติในดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนใน
ระดับมาก         การไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจะทําใหบุคคลมีท่ีพ่ึงพอท่ีจะขอคําปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปญหาท่ีตนไมสามารถแกไขได  ก็อาจชวยใหบุคคลนั้นเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไข
ไดดีขึ้น   และการท่ีบุคคลรับรูปญหาท่ีเกิดขึ้นตอสภาพความเปนจริง  การไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือจากบุคคลเพ่ือใหเขาใจปญหา และหาทางแกไขไดดีขึ้น  (Aguilera and Messick 1974 :
63-64, อางถึงใน ลลิดา ภูบํารุง2544 :12 ) จะทําใหเปนบุคคลท่ีมีการปรับตัวท่ีดี ก็คือ บุคคลท่ีมี
ความม่ันคงทางอารมณ

1.3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาภาพรวมอยูใน
ระดับมาก      สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางมีความสุขจากการไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังของ
ตนเองจากคูสมรสในชีวิตสมรสในระดับมาก  ก็เพราะวาในชีวิตความพึงพอใจในชีวิตสมรสดาน
การแสดงความรักและความผูกผันระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง      เนื่องจากวา
วัฒนธรรมของคนไทยนั้นไมคอยแสดงออกถึงความรักอยางเปดเผย ทําใหคูสมรสนั้นไมสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน จึงทําใหความพึงพอใจในการแสดงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา นั้นอยูในระดับปานกลาง จะพบจากผลการวิจัยพบความพึงพอใจในการแสดงความรัก
และผูกพันระหวางสามีภรรยานอยในขอคําถามท่ีวา ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก และความ
ตองการของอีกฝายไดเปนอยางด ี(X =3.33 ดังแสดงในภาคผนวก ง) และทานและทานและคูสมรส
ของทานตางก็ใหความสนใจและเอาใจใสตอกันเปนอยางด ี       (X =3.40 ดังแสดงในภาคผนวก ง )
และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ
ทํางานนอกบานและคูสมรสของกลุมตัวอยาง  ก็ไดเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบในการชวย
เล้ียงดูบุตรดวย ทําใหกลุมตัวอยางพึงพอใจในดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมากจะ
เห็นไดจากผลการท่ีวา ความพึงพอใจในขอคําถามท่ีวาคูสมรสไดใหการเล้ียงดูบุตรรวมกัน(X =3.93
ดังแสดงในภาคผนวก ง ) และ คูสมรสยอมรับวาการเล้ียงดูบุตรตองชวยกันทําและรับผิดชอบมิใช
หนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง( X=3.73 ดังแสดงในภาคผนวก ง  ) ดังนั้นความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของมารดาในภาพรวมจึงอยูในระดับมาก

1.4 การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติอยูในระดับ
ปานกลางแตวาเม่ือพิจารณาในรายดานจะเห็นวากลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากญาติในดานอารมณสูงท่ีสุดในขอคําถามท่ีวา ญาติเช่ือม่ันวา ขาพเจาสามารถเล้ียงดูบุตรไดเปน
อยางดี และญาติยินดีเม่ือขาพเจามาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร ( X = 3.89 , 3.65 ตามลําดับ
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ดังแสดงในภาคผนวก ง ) เพราะวาญาติมีความเช่ือวา แมทุกคนรักลูกและพยายามทําส่ิงท่ีดีท่ีสุด
สําหรับลูก ดังนั้นจึงมีความเช่ือม่ันวากลุมตัวอยางจะสามารถเล้ียงดูลูกไดเปนอยางดีและอาจเปน
เพราะวากลุมตัวอยางสวนใหญไดรับแรงสนับสนุนจากบิดามารดาของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบ
การณการเล้ียงดูเด็กมากอน  ทําใหมีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจในความรูสึกของกลุมตัวอยาง
เปนอยางดีและระดับของการสนับสนุนท่ีกลุมตัวอยางไดรับเปนการสนับสนุนในระดับแคบ(Micro 
Level) หรือระดับความใกลชิดท่ีสุด  ทําใหมีความใกลชิดทางอารมณจึงทําใหไดรับการสนับสนุน
ทางจิตใจในดานการแสดงความรักและหวงใย (Gottlieb  1985 : 5-22 ) สวนแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสารท่ีกลุมตัวอยางไดรับนั้นอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวา
กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารต่ําท่ีสุดในขอคําถามท่ีวา ขาพเจาได
รับการบอกเลาจากญาติถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางอารมณของเด็กท่ีอยูในวัยเดียวกับ
ลูกของขาพเจาและขาพเจาไดคําแนะนําจากญาติในการปฏิบัติตนตอการตอบสนองความตองการ
ทางอารมณของลูก  ( X  =  3.12 , 3.18 ตามลําดับ ดังแสดงในภาคผนวก ง) ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
เด็กสวนใหญใชเวลาอยูในโรงเรียน และครอบครัวสวนใหญก็เปนครอบครัวเดี่ยวท่ีมีเพียงเฉพาะ
พอแมและลูกเทานั้นจึงทําใหเวลาท่ีพบปะกับญาติจึงมีคอนขางนอย ประกอบกับญาติท่ีกลุมตัวอยาง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนั้นสวนใหญเปนบิดามารดาของกลุมตัวอยางซ่ึงมีการศึกษาต่ํากวา
หรือไมเกินป.4  แตวามีประสบการณในการเล้ียงดูเด็กมากอนดังนั้นกลุมตัวอยางจึงไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากญาติดานขอมูลขาวสารในระดับปานกลางและแรงสนับสนุนทางสังคมของ
กลุมตัวอยางดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายขอพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณท่ีกลุมตัวอยางไดรับต่ําท่ีสุด           ในขอคําถามท่ีวา     ขาพเจาไดรับการชวยเหลือ
คาเลาเรียนของลูกจากญาติ            และญาติของขาพเจาชวยจัดหาอุปกรณการเรียนมาใหลูกขาพเจา
( X  = 2.06, 2.18 ตามลําดับดังแสดงในภาคผนวก ง )  ท้ังนี้เพราะวา ประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจ    ทําใหญาติของกลุมตัวอยางมีรายไดลดลงและญาติก็ถือวาภาระในการรับผิดชอบ
คาเลาเรียนและอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนของเด็กนั้น     เปนหนาท่ีความรับผิดชอบโดยตรงของกลุม
ตัวอยาง ทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณจึงอยูในระดับนอย     ดังนั้นแรงสนับสนุน
ทางสังคมของกลุมตัวอยางจากญาติในภาพรวมจึงอยูในระดับปานกลาง

1.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เปนเพราะวากลุมตัวอยางมีความผูกพันแมลูก
คอนขางมากเพราะวาความผูกพันของแมลูกเปนความสัมพันธอันใกลชิดท่ีสุด  เปนจุดกําเนิดในการ
สรางพ้ืนฐานของอารมณในมนุษยท่ัวไป  ซ่ึงความผูกพันสามารถประเมินจากพฤติกรรมท่ีแมแสดง
ตอลูก (Bowlby 1971 : 193-202, อางถึงใน  ลลิดา  ภูบํารุง 2544 : 12 )และกลุมตัวอยางมีความรัก
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และความผูกพันตอลูกมากจึงพยายามทําส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับลูกประกอบกับเด็กกอนวัยเรียนยังไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได เม่ือมีส่ิงเราใดมากระทบกระเทือนจิตใจก็จะแสดงออกซ่ึง
อารมณนั้น ๆ ทันทีและแสดงออกอยางเต็มท่ี  จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถสังเกตเห็นไดจึง
สามารถท่ีตอบสนองอารมณของลูกโดยการทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี  จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา และรายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกัน

2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร ี จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา พบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดตั้งไววา มารดาท่ีมีระดับการศึกษาท่ี
แตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณท่ีแตกตางกัน ดังนั้นผลการศึกษาใน
ครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมติฐานท่ีไดกลาวไว ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  การศึกษาของมารดาสวนใหญ
มีระดับการศึกษาต่ําและปานกลาง คือ ต่ํากวาหรือเทากับป.6 และม1-ม.6  ทําใหมีรายไดและความ
เปนอยูท่ีไมแตกตางกันมากนัก  ดังนั้นจึงพบวามารดาท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการ
ศึกษาของอาภาวรรณ  หนูคง ( 2535 )    จินตนา  วัชรสินธุ   และมณีรัตน  ภาคธูป ( 2538 )      สุธีรา
ฮุนตระกูล  และคณะ( 2533 ) อารีรัตน  ขําอยู  และคณะ( 2540,อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ
คณะ 2543 : 174 ) ท่ีไมพบระดับการศึกษาของบิดามารดามีผลตอพัฒนาการเด็ก แตขัดแยงกับการ
ศึกษาของจํารัส  ปนเงิน( 2536, อางถึงใน ลัดดา  เหมาะสุวรรณ 2543 : 174 ) ท่ีพบความสัมพันธ
ระหวางการศึกษาของผูเล้ียงดูกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก และนันทา แทนธานี ( 2534 :
บทคัดยอ )       ท่ีพบวาระดับการศึกษาเปนตัวแปรในการทํานายการอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียนได

2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี จําแนกตาม
รายไดของครอบครัว พบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไววา มารดาท่ีมีรายได
ของครอบครัวท่ีแตกตางกัน        มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนแตกตางกัน  ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมติฐานดังกลาว ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดวา รายไดของครอบครัวสวนใหญไดมาจากอาชีพท่ีใชแรงงาน    เกษตรกร  รับจาง      และคาขาย
ทําใหไมมีความแตกตางกันมากนักในดานสภาพความเปนอยูของแตละครอบครัว ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาการดําเนินชีวิตในชนบทนั้นคอนขางเรียบงาย ผูคนพ่ึงพาอาศัยกัน  อีกท้ังคาใชจายในการ
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ดํารงชีวิตก็ไมสูงมากนักเพราะสวนใหญก็มีพืชผัก ผลไมปลูกไวรับประทานกันเอง ทําใหไมมี
ปญหาเรื่องการใชจายภายในครอบครัว จึงทําใหกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดของครอบครัวท่ีแตกตางกัน
มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ
สุธีรา ฮุนตระกูล  และคณะ ( 2533 )    อาภาวรรณ หนูคง ( 2535 )   จินตนา  วัชรสินธุ  และมณีรัตน
ภาคธูป ( 2538,  อางถึงใน ลัดดา  เหมาะสุวรรณ  และคณะ 2543 : 174 )  ท่ีพบวามีเด็กท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีอยูในระดับต่ําท่ีไมมีปญหาพัฒนาการ  เนื่องจากไดรับ
ความรักและความเอาใจใสจากบิดามารดาในการเล้ียงดู

3. การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน          ความม่ันคงทางอารมณของมารดา     ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา       และ
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ            เปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ผลการ
วิเคราะหพบวา     ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    ความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติและความม่ันคงทาง
อารมณของมารดา     เปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมขอองมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 19.9

โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูกเลือก
เขาสมการเปนลําดับท่ี1สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 10.6  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาเม่ือกลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจซ่ึงเปนความจําในรายละเอียดของพัฒนาการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียนก็ยอมท่ีมีผลตอ
การปฎิบัติท้ังทางตรงและทางออมเพราะความรูนั้นเปนพฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดสวน
พฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนนั้นเปนพฤติกรรมท่ี
สามารถสังเกตเห็นไดซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของสุชา  จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม
(2527:1)  ท่ีไดกลาววาการกระทําท่ีสังเกตเห็นไดนั้เนจะตองอาศัยการกระทําท่ีไมสามารถสังเกต
เห็นไดเปนสวนประกอบในการแสดงออกและความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากท่ีสุด ดังนั้นความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงเปนตัวแปรพยากรณท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด

สวนความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในกาสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพ่ิมขึ้น
รอยละ 4.7 โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนและความ
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พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ ของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ15.3 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยาง
มีความสุขเนื่องจากไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังในชีวิตสมรสจากสามี   กลุมตัวอยางก็จะ
รูสึกวามีพันธะทางใจท่ีจะตองสงเสริมใหคนรอบขางซ่ึงก็คือลูกไดมีความสุข โดยทําตามบทบาท
ของตนเองตามท่ีครอบครัวคาดหวังตามทฤษฎีโครงสรางและการหนาท่ีของพารสัน (Parsons) ท่ีได
กลาวบทบาทของภรรยาในสวนของการตอบสนองทางจิตใจอันไดแก การอบรมเล้ียงดูบุตร การให
ความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว ( Scanzoni 1979,อางถึงใน เจริญพงศ  อินไข 2541:7 )
ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางมีความสุขเนื่องจากไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังใน
ชีวิตสมรสจากสามี โดยพบไดจากผลการวิจัยท่ีมีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสมรสในภาพรวมอยู
ในระดับมาก แตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอดทางดานแนวคิด วิธีการและวัฒนธรรมการเล้ียงดู
อบรม บุตร มาจากบิดามารดาของกลุมตัวอยาง ทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม การอบรมเล้ียงดูบุตร
ตามความเช่ือท่ีไดรับการถายทอดมาซ่ึงทําใหความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
4.7 แตอยางไรก็ตาม   ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดามีความสัมพันธในทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จึงทําใหความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาเปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได

แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         ได
รอยละ 18.8 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีบุคคลไดรับจะทําใหบุคคลเกิดความ
รูสึกมีคุณคาในตัวเอง  เกิดความรูสึกม่ันใจในตัวเองและแกปญหาไดตรงจุด ทําใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมจึงมีบทบาทตอพฤติกรรมของคนท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  แรงสนับสนุนทางสังคม
อาจมาจากบุคคลในครอบครัวหรือในสังคม เชนพอ  แม พ่ีนอง   ญาติ เพ่ือนบานเปนตน  จากการ
ศึกษาครั้งนี ้        กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแมและญาติในเรื่องเกี่ยวกับการ
สงเสริมพัฒนาการในเด็กกอนวัยเรียน  ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึกม่ันใจในตัวเองและสามารถ
แกปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนท่ีกลุมตัวอยางประสบได  ซ่ึงสงผล
ใหกลุมตัวอยางกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียน แต
กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของญาติในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง        และกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112

ตัวอยางสวนใหญมีประสบการณเล้ียงดูลูกกอนวัยเรียนมากอนทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนตามประสบการณท่ีไดเรียนรูมา ดังนั้นจึง
ทําให      แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ   สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ   3.5          อยางไรก็ตาม
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมีความสัมพันธทางเดียวกับพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมของ
มารดาจากญาติสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนได

ความม่ันคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี   4      สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
1.1 โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติและความม่ันคงของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนไดรอยละ19.9 สามารถอธิบายไดวา เม่ือมีส่ิงรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความ
สมดุลยของอารมณเสียไป  ดังนั้นจิตใจจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือลดหรือบรรเทา
ความไมสมดุลยนั้นโดยกระบวนการปรับสมดุลยทางอารมณโดยการแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
เพ่ือชวยรักษาสมดุลยทางอารมณ บรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวังความขัดแยงในใจ
เพ่ือใหภาวะของอารมณอยูในภาวะท่ีสุขสบายมากท่ีสุด(สุวนีย  ตันติพัฒนานันท 2525 :42)   จาก
การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสามารถควบคุมความรูสึกของตนเองไมหวั่นไหวตอส่ิงรบกวนความ
สุขทางอารมณจากส่ิงแวดลอมในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันโดยจะเห็นไดวาความม่ันคง
ทางอารมณของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมอยูในระดับมาก   ดังนั้นความม่ันคงทางอารมณของ
มารดาจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนได และเม่ือกลุมตัวอยางไดรับส่ิงท่ีรบกวนความสุขทางอารมณในสภาวะการณตางๆ
ในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางก็จะทําพฤติกรรมอ่ืนๆ  โดยใชหลักคําสอนความเช่ือทางพุทธศาสนา
มาเปนหลัก นอกเหนือจากพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของลูกกอนวัยเรียน เพ่ือให
อารมณเขาสูภาวะสมดุล จึงทําใหความม่ันคงทางอารมณของมารดาสามารถอธิบายการเปล่ียน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดรอยละ 1.1

4. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางอารมณของมารดาองคประกอบในแตละดานของ
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ความพึงพอใจ ในชีวิตสมรสของมารดาและองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสุนนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ      เปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ผลการวิเคราะหพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน        ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว ความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางดานสังคมดานขอมูลขาวสาร สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ไดรอยละ 24.1

โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี1สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ไดรอยละ 11.7
ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา       แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีบทบาทตอพฤติกรรมท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจ การท่ีกลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมทางดานอารมณจากบุคคลท่ีใกล
ชิดก็คือญาติและบิดามารดาของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก  ทําใหกลุมตัวอยางเช่ือวากลุมตัวอยาง
ไดรับความรัก ความเอาใจใสและความเห็นอกเห็นใจ ทําใหกลุมตัวอยางสามารถมีความผูกพันทาง
อารมณท่ีลึกซ้ึงกับผูท่ีอยูใกลชิด ซ่ึงสงผลในการทําพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนได และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณยังมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงเปนตัวแปรพยากรณท่ีสําคัญท่ีสุด

ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอามณของเด็กกอนวัยเรียนถูกเลือก
เขาเปนสมการ ลําดับท่ี 2 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.2 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรู
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 17.9 ซ่ีงสามารถอธิบายได
วาเม่ือกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  
ยอมท่ีจะเขาใจและมีการพิจารณาอยางมีเหตุผล ทําใหเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจในการกระทํา
พฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  แตกลุมตัวอยางไดรับ
แนวคิด วิธีการ  การส่ังสอน   เกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรมาจากบิดามารดา     ทําใหกลุมตัวอยางทํา
พฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณตามความเช่ือวัฒนธรรมท่ีไดรับการถายทอด และ
ความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง ทําให
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ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.2 อยางไรก็ตามความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน          มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงเปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมของ
มารดาใการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได

ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้น
รอยละ 2.5  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
รอยละ 20.4 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาเม่ือกลุมตัวอยางมีความสุขจากการไดรับการตอบสนองตาม
ความคาดหวังจากคูสมรสในเรื่องเกี่ยวกับภาระงานภายในครอบครัวก็จะทําใหกลุมตัวอยางพยายาม
ท่ีจะทําตามบทบาทของตนเองตามท่ีคูสมรสคาดหวังก็คือ บทบาทการตอบสนองทางจิตใจแกลูก
กอนวัยเรียนโดยกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียน  
แตกลุมตัวอยางก็ไดรับการถายทอด ความเช่ือ วัฒนธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียนจากบิดา
มารดาและญาติทําใหความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นเพียง
รอยละ 2.5   แตอยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวก็มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได

ความม่ันคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี    4      สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นรอยละ 
1.6 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสิมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 22.0 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาเม่ือมี
ส่ิงรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความสมดุลยของอารมณเสียไป  ดังนั้น จิตใจจะตอง
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือลดหรือบรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวัง ขัดแยงในใจ
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เพ่ือใหภาวะของอารมณอยูในภาวะท่ีสุขสบายมากท่ีสุด จากการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสามารถ
ควบคุมอารมณความรูสึกไดโดยไมเสียสมดุลยทางจิตใจโดยจะพบไดวาความม่ันคงทางอารมณของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับมากและกลุมตัวอยางก็ไดเรียนรูวิธีการอบรมเล้ียงดูบุตรจากประสบการณ
และความเช่ือท่ีไดรับการถายทอดมา        จึงทําใหความม่ันคงทางอารมณของมารดาสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้นเพียง
รอยละ 1.6 และเปนไปในทางตรงกันขาม

ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียนถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 5 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความม่ันคงทางอารมณของมารดา ความรูของมารดาในดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 23 ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวาความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีผลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนท้ังทาง
ตรงและทางออม  ความรูมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจและแรงจูงใจในการปฏิบัต ิ  การท่ี
กลุมตัวอยางมีโอกาสไดรับความรูท่ีถูกตองเกี่ยวกับธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจาก วารสาร  และรายการโทรทัศน        มีสวนปลูกฝงใหเห็นความสําคัญในการทํา
พฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แตกลุมตัวอยางไดรับความเช่ือ
วัฒนธรรมการอบรมเล้ียงดูเด็กจากบิดามารดาและญาติ และกลุมตัวอยางก็มีความรูดานธรรมชาติ
และความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํา  จึงทําใหความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถอธิบายการเปล่ียน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้น
เพียงรอยละ 1.0 แตความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงทําใหความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนได

แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 6  สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116

รอยละ 1.1 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณ  ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน        และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร        สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 24.1 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวาการ
ไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน  การท่ีกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองอยางเพียงพอเปนประโยชน
ในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน          
ซ่ึงกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดจากบิดามารดา ญาติพ่ีนอง ซ่ึงถือวาเปนแรงสนับสนุน
ทางสังคมท่ีใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การใหคําแนะนําและการตักเตือน การใหคํา
ปรึกษาและการใหขาวสาร ( บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ 2528 :594 ) เพ่ือใหกลุมตัวอยางมีแนวทางใน
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนไปในทิศทางท่ี
ตองการ ซ่ึงการไดรับขอมูลขาวสารนี้ก็จะไดรับในสวนของความเช่ือ วัฒนธรรม การอบรมเล้ียงดู
ลูกกอนวัยเรียนดวย จึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารสามารถอธิบายการเปล่ียน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพ่ิมขึ้น
เพียงรอยละ 1.1 แตแรงสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน         ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได

5. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความม่ันคงทางดานอารมณของมารดา  องคประกอบแตละ
ดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการแสดงความรักและใหกําลังใจ

ผลการวิเคราะหพบวา  ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ    และความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ 18.9

โดยความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการ
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ใหกําลังใจไดรอยละ 9.9 ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  ความรูมีสวนสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความเขาใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติ   การสอน   การกระตุนเตือน    เอาใจใสจากคนรอบขาง         หรือไดรับจาก
ส่ือตางๆ มีสวนในการปลูกฝงใหเห็นความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ซ่ึงกลุมตัวอยางมีโอกาสไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจากบิดามารดาและญาติท่ีมีประสบการณการเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียนมากอน ทําให
ไดรับขอมูลขาวสารท่ีนําไปปฏิบัติไดจริง ทําใหมีการพิจารณาอยางมีเหตุมีผล ทําใหเขาใจผล
ประโยชนของการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
และความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจมาก
ท่ีสุด ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงเปน
ตัวแปรพยากรณท่ีสําคัญท่ีสุด

แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 โดยความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ 16.5  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณทําให
กลุมตัวอยางเช่ือวาไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส(Thoits1982 : 147-148)ซ่ึงเปนการสนับสนุน
ทางดานจิตใจ แลวมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางท่ีผูใหตองการ (บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ 2528
:171)          ก็คือการทําพฤติกรรมในการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน    และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณท่ีกลุมตัวอยางไดรับอยูในระดับมาก จึงทําใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรัก
และการใหกําลังใจเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.6 อยางไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรัก
และการใหกําลังใจได

ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.4 โดยความรู
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคม
ทางดานอารมณ และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจไดรอยละ 18.9 ซ่ึงสามรถอธิบายไดวา เม่ือกลุม
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ตัวอยางมีความสุขจากการท่ีสามีชวยแบงเบาภาระงานภายในครอบครัวในเรื่องของการเล้ียงดูบุตร 
ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกวาไดรับความรักและการเห็นอกเห็นใจในภาระรับผิดชอบของกลุม
ตัวอยาง  กลุมตัวอยางจึงรูสึกวามีพันธะทางใจท่ีจะสงเสริมใหลูกกอนวัยเรียนมีความสุขโดยการทํา
หนาท่ีตอบสนองทางจิตใจซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีของกลุมตัวอยางตามความคาดหวังของคูสมรส
โดยการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน        แตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอด
แนวคิด วิธีการ ความเช่ือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงความรักและใหกําลังตอเด็กมาจากบิดา
มารดาและญาติและจากการเรียนรูจากประสบการณการเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียนมากอน  จึงทําให
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดา
ในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2.4 แตอยางไรก็ตาม ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดง
ความรักและการใหกําลังใจ  ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวจึงสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได

6. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    ความม่ันคงทางอารมณของมารดา     องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา   และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย

ผลการวิเคราะหพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ      ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน                ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว           ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน และความม่ันคงทางอารมณของมารดาสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 17.8

โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี1สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ  8.4      ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวา กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณในเรื่องปญหาเกี่ยวกับการเล้ียง
ดูบุตรกอนวัยเรียน  ทําใหกลุมตัวอยางเช่ือวาไดรับความรัก  และการดูแลเอาใจใสและความรูสึก
เห็นอกเห็นใจในส่ิงท่ีกลุมตัวอยางตองเผชิญกับสภาพทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน       ซ่ึงการ
ไดรับการสนับสนุนทางจิตใจมีผลทําใหกลุมตัวอยางสามารถท่ีจะทําพฤติกรรมในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  บุญเยี่ยม  ตระกูลวงษ ( 1982 : 147-
148) ท่ีวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานจิตใจมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางท่ีตองการ   และ
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แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมากท่ีสุด         จึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณเปนตัวแปรพยากรณท่ีสําคัญท่ีสุด

ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2       สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.2 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน      สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ  12.6  ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวา        กลุมตัวอยางไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนมาจากญาติ บิดามารดาและประสบการณท่ีมีลูกกอนวัยเรียนมากอน    ทําใหกลุมตัวอยางมี
ความเขาใจและเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจท่ีจะทําการสงเสริมใหลูกรูสึกอบอุนและปลอดภัย
แตกลุมตัวอยางยังไดรับการถายทอดความเช่ือ วัฒนธรรมการอบรมเล้ียงดูบุตรกอนวัยเรียนดวย
ทําใหความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถ
อธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
เพียงรอยละ 4.2  แตอยางไรก็ตามความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็ก
รูสึกอบอุนและปลอดภัย   ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน  จึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยได

ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี   3  สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.7 โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน     และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว    สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ   15.3    ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดวา  เม่ือกลุมตัวอยางไดรับการตอบสนองจากคูสมรสตามความคาดหวังในเรื่องภาระงาน
ภายในครอบครัว      ทําใหกลุมตัวอยางมีความสุข และรูสึกถึงความเอาใจใสและเห็นอกเห็นใจจาก
คูสมรส  ดังนั้น    กลุมตัวอยางจึงพยายามทําบทบาทของตนเองตามท่ีคูสมรสคาดหวังในชีวิตสมรส
ก็คือ   บทบาทการตอบสนองทางดานจิตใจ    โดยการทําพฤติกรรมสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัย  แตกลุมตัวอยางก็ใช ความเช่ือ วัฒนธรรมในการอบรมเล้ียงดูบุตร จึงทําใหความพึงพอใจ
ในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
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ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 2.7   อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได

ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 4  สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.4  โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว  และความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยไดรอยละ 16.7  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  กลุมตัวอยางไดรับความรูดานธรรมชาติและ
ความตองการทางดานอารณของเด็กกอนวัยเรียน    จากการสังเกตและคําแนะนําจากญาติทําใหกลุม
ตัวอยางเขาใจในรายละเอียดของธรรมชาติและความตองการทางอารมณท่ีเกิดขึ้นของเด็กกอนวัย
เรียน     และเกิดการพิจารณาอยางมีเหตุผล  ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือสงเสริมใหลูกรูสึก
อบอุนและปลอดภัย  แตความรูดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เปนความรูในแงของหลักวิชาการมากกวาการปฏิบัติซ่ึงกลุมตัวอยางมีความรูในดานนี้อยูในระดับ
ต่ําประกอบกับกลุมตัวอยางไดรับความเช่ือเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูบุตรมาจากญาต ิ  จึงทําใหความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นเพียง
รอยละ 1.4   แตอยางไรก็ตามความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย  ดังนั้น  ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการของเด็ก
กอนวัยเรียนจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
ได

ความม่ันคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 5         สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพ่ิมขึ้นรอยละ    1.1            โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความรูของมารดาดานธรรมชาติ
และความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน     และความม่ันคงทางอารมณของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได
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รอยละ 17.8   ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา       เม่ือกลุมตัวอยางเสียสมดุลยทางอารมณเนื่องจากตองเจอ
กับส่ิงรบกวนความสุขทางอารมณจากเหตุการณตาง ๆ  ในชีวิตประจําวัน  กลุมตัวอยางจึงตองทํา
พฤติกรรมเพ่ือชดเชยความรูสึกหวาดวิตก ขัดแยงในใจ   โดยการทําพฤติกรรมสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพ่ือท่ีจะบรรเทาความรูสึกหวาดวิตกกังวลใจ ความขัดแยงในใจเหลานั้น     ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสุวนีย  ตันติพัฒนานันท (2525 : 42) ท่ีวาเม่ือมีส่ิงรบกวนความสงบสุข
ของอารมณ จะทําใหความสมดุลยของอารมณเสียไป     ดังนั้น   จิตใจจะตองดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งเพ่ือชวยรักษาสมดุลยของอารมณ  บรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวัง ขัดแยงใน
ใจ  เพ่ือใหภาวะของอารมณอยูในภาวะสุขสบายท่ีสุด แตกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลของความเช่ือ
ประสบการณ   และวัฒนธรรมการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมาจากคําส่ังสอน แนะนํา
จากบิดามารดาและญาต ิ      จึงทําใหความม่ันคงทางอารมณของมารดา   สามารถทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.1 และเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม

7. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน   ความม่ันคงทางอารมณของมารดา      องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาและองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม

ผลการวิเคราะหพบวา   แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ    ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความม่ันคงทางอารมณของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2

โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 1          สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ได
รอยละ 8.4  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  แรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติทําใหกลุมตัวอยางเช่ือวา ได
รับความรัก   ความเอาใจใส      และความเห็นอกเห็นใจ(House 1981, quoted in Tilden 1985 : 199-
206) มีคุณคาในตนเอง  มีความม่ันใจในตนเอง และสามารถท่ีจะแกปญหาทางอารมณทางลบของ
ลูกกอนวัยเรียนไดอยางเหมาะสม     และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  มีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมมากท่ีสุด  ดังนั้นแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงเปนตัวแปรพยากรณท่ีสําคัญท่ีสุด
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ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี 2     สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการ
ระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.1 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
และความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน   สามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม   
ไดรอยละ 11.5      ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา  ความรูมีผลตอการปฏิบัติท้ังทางตรงและทางออม   กลุม
ตัวอยางไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณจากส่ือตาง ๆ   เชน   วารสาร      และ
รายการทางโทรทัศน  และจากคําแนะนํา ส่ังสอน กระตุนเตือนจากมารดาจากบิดามารดา ญาติพ่ี
นองของกลุมตัวอยางและไดเรียนรูจากประสบการณการมีลูกกอนวัยเรียนมากอน    จึงทําใหกลุม
ตัวอยางมีความเขาใจและเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมแตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอดความเช่ือ  วัฒนธรรมการอบรม
เล้ียงดูเด็กมาจากญาติและบิดามารดา  จึงทําใหความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน    สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 3.1    แตอยางไรก็ตาม   ความ
รูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน  มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสม    ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมได

ความม่ันคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับท่ี   3       สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม     เพ่ิมขึ้น
รอยละ 1.7 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ  ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน    และความม่ันคงทางอารมณของมารดา    สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม     ได
รอยละ 13.2    ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา     เม่ือมีส่ิงรบกวนความสงบสุขทางอารมณจะทําใหความ
สมดุลยของอารมณเสียไป  ดังนั้นจิตใจจะตองทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือลดหรือบรรเทา
ความรูสึกกลัว หวาดวิตก   ไมสมหวัง   ความขัดแยงในใจ   เพ่ือใหภาวะของอารมณอยูในภาวะท่ี
สุขสบายมากท่ีสุด(สุวนีย  ตันติพัฒนานันท  2525 : 42)     ซ่ึงเม่ือกลุมตัวอยางมีความไมม่ันคง
หวาดวิตก ไมสมหวัง กลุมตัวอยางจึงชดเชยความรูสึกเหลานี ้  โดยทําพฤติกรรมในการสงเสริมให
เด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพ่ือใหลูกกอนวัยเรียนมีภาวะสมดุลยทางอารมณ  
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แตวากลุมตัวอยางก็มีความเช่ือ      และแนวทางการอบรมเล้ียงดูบุตรตามวัฒนธรรมท่ีตนเองไดรับ
คําแนะนํา ส่ังสอน และถายทอดมาจากบิดามารดาและญาติรวมท้ังยังมีประสบการณการอบรมเล้ียง
ดูบุตรมากอน       จึงทําใหความม่ันคงทางอารมณของมารดาสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 1.7 และไปใน
ทิศทางตรงกันขาม

ขอเสนอแนะของการวิจัย
ผูวิจัยใครขอเสนอแนะเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัยและขอเสนอ

แนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของทางดานสุขภาพจิต ไดแก กรมสุขภาพจิต ควรมีการดําเนินการ

ดังนี้
1.1 ควรจัดทําแผนดําเนินการและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจ

อารมณ ใหเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายใหชัดเจน พรอมท้ังมีแผนติดตามประเมินผลอยางจริงจัง
1.1.1 โดยการจัดทําโครงการสงเสริมความรูในการสงเสริมพัฒนาการทาง

ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนใหแกพอแม ผูปกครอง คูสมรส  ผูเล้ียงดูเด็กและบุคคลท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับเด็กมีความรูความเขาใจในวิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยางถูกตองโดย
ใชแนวความคิด ความเช่ือทางดานวัฒนธรรมในแตละทองถ่ินนั้น ๆมาเปนหลักสําคัญและผสม
ผสานกับความรูทางวิชาการสมัยใหมในปจจุบัน               เพ่ือท่ีใหกลุมเปาหมายสามารถท่ีจะนําไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันดวยความสบายใจโดยไมขัดกับความรูสึกของตนเอง

1.1.2 ทําการสํารวจประเมินผลโครงการและติดตามผลท่ีไดจัดทํากอน
และหลังทําโครงการทุก  ๆ 6 เดือนเปนเวลา 2 ป

1.2 ประสานงานและรวมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการกับ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอันไดแก ส่ือมวลชน พัฒนาชุมชน และกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย
ในเรื่องการใหการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในดานบุคลากร ขอมูล
ทางวิชาการ อยางจริงจัง

1.3 ใหมีบริการแนะแนวเชิงจิตวิทยาและการบําบัดสําหรับพอแมท่ีมีปญหากับ
คูสมรส และท่ีมีปญหากับลูก  มารดาท่ีอยูในวัยรุน มารดาท่ีตั้งครรภนอกสมรส  มารดาท่ีตั้งครรภ
ในวัยเรียน และมารดาท่ัว ๆ ไป  เปนตน
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2. หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับชุมชน ไดแก กรมพัฒนาชุมชนและองคการบริหารสวน
ตําบลและจังหวัด ควรดําเนินการดังนี้

   2.1 สรางจิตสํานึกแกประชาชนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอการพัฒนาเด็ก
ตลอดจนสรางสรรคปจจัยท่ีเอ้ือตอการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณท่ีสมกับวัยเพ่ือใหเด็กเปน
เด็กท่ีมีความสุข อีกท้ังยังชวยปองกันความผิดปกติทางดานอารมณอีกดวย โดยการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมใหผูนําชุมชน ไดแก อาสาสมัคร ผูใหญบาน กํานัน บุคลากรท่ีคนในชุมชนเช่ือถือและให
ความไววางใจมีความรูในดานการปฏิบัติท่ีถูกวิธีในการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของเด็กใหมี
ทักษะและความชํานาญและจัดใหบุคคลเหลานี้ไปใหความรูแกพอแม ผูปกครองและญาติเห็นความ
สําคัญของเด็กและสามารถทําการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยางถูกวิธี
 2.2 ปรับนโยบายการดําเนินงานจากการกําหนดรายละเอียดจากสวนกลางเปน
การใหแตละพ้ืนท่ีจัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก              ให
สอดคลองกับปญหาเฉพาะของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรและปองกัน
ปญหาความผิดปกติของพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กอยางถูกจุดโดยใหแตละทองถ่ินจัดทํา
แผนงาน และปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานและประชุมจัดทําแผนการปฏิบัติรวมกับสวนกลาง

2.3 สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในเครือขายเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กรวมกับหนวยงานของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนโดยจัดโครง
การใหผูนําชุมชนแตละทองถ่ินท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กมาพบปะสังสรรคแลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานและผลักดันและสงเสริมใหผูนํา
เหลานี้จัดตั้งเครือขายการทํางานดานสงเสริมพัฒนาการเด็กกันเองดวยความสมัครใจเพ่ือการรวมมือ
กันอยางมีประสิทธิภาพ
 3.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ควรดําเนินการดังนี้

3.1 ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา        โดยการให
ความรูแกเยาวชนท่ีจะเปนพอแมในอนาคตในเรื่อง       ชีวิตสมรส    ความรูและพฤติกรรมท่ีถูกตอง
เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

3.2 ใหมีการเนนบทบาทของครูอนุบาลท่ีเอ้ือตอพัฒนาการทางอารมณความ
รูสึกของเด็ก  เพ่ือพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง

3.3 ใหมีการปฏิรูปหลักสูตรและวิธีการสอนในระดับอนุบาลท่ีเนนความ
สามารถและแขงขันทางสติปญญามาเปนการพัฒนาพ้ืนฐานท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามวัย  โดยการเปล่ียนแนวคิด และวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนและการ
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แขงขันระหวางกันมาเปนการวัดจากการแสดงอารมณท่ีถูกตองและเหมาะสมและการแกไขปญหา
และการทํางานรวมกันแกไขปญหากับบุคคลอ่ืน

4.  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับประชาสัมพันธ    เชน   ส่ือมวลชนควรดําเนินการ        ดังนี้
4.1 ใหมีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร      เชน  นักจัดรายการวิทยุ  โทรทัศน

ผูทําหนังสือนิตยสาร วารสาร ใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนและ
บทบาทท่ีเหมาะสมในการใชส่ือเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

4.2 จัดใหมีการทําแผนระยะยาวในการขยายเครือขายใหแพรกระจายออกไปสู
กลุมเปาหมายตาง ๆ อันไดแก กลุมท่ีจะเตรียมตัวเปนมารดาและกลุมท่ีมารดามีลูกอยูในวัยกอน
เรียนอยางกวางขวาง      เชน    ในชนบทในเรื่องการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน

4.3  สงเสริมใหส่ือตาง เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร จัดทํา
รายการและคอลัมนเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กและรายการท่ีเกี่ยวกับ
บทบาทของครอบครัวท่ีสําคัญและวิธีปฏิบัติในแตละบทบาทท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กโดยในใหเนนในกลุมเปาหมายในเขตเมืองและชนบท และกลุมท่ีมีความเช่ือและวัฒนธรรม
ท่ีแตกตางกันดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาพฤติกรรมของบิดาหรือญาติในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพราะวาบิดาหรือญาติก็มีสวนสําคัญในการเล้ียงดู
เด็กกอนวัยเรียนมากขึ้นในสภาพปจจุบัน

2. ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของครูอนุบาลหรือผูดูแลเด็กใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน           เพราะวาเด็กวัยนี้สวนใหญเริ่มไป
โรงเรียนหรืออยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและใชเวลาสวนใหญอยูท่ีโรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และวัยนี้เปนวัยท่ีชอบเลียนแบบ  ดังนั้น ครูอนุบาลหรือผูดูแลเด็กจึงมีความสําคัญตอการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมยิ่งหยอนไปกวาบิดามารดาหรือญาติของเด็ก

3.  ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรทําการศึกษาพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
กอนวัยเรียนในเชิงคุณภาพ            จะทําใหไดขอมูลท่ีละเอียดขึ้นเพ่ือทราบ  สาเหต ุ ผลกระทบ  ตอ
พฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน             รวมท้ังวิธีการท่ีจะ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยางถูกตอง
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4.  ควรศึกษาถึงความเช่ือ วัฒนธรรมของการอบรมเล้ียงดูเด็กและรูปแบบการใหบริการ
และการอบรมเล้ียงดูท่ีสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนท่ีเหมาะสมแตละ
ความเช่ือและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันในกลุมเด็กกอนวัยเรียนท่ัว ๆ ไปและเด็กในกลุมเส่ียงตอ
ความผิดปกติทางดานอารมณ

5. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตเมืองและชนบทและปจจัยท่ีเปนตัวทํานายในการสงเสริมพฤติกรรมของผูเกี่ยว
ของกับเด็กในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

6. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีจะสงผลตอพฤติกรรมของผูเกี่ยวของกับเด็ก          ในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กในวัยอ่ืน ๆ เชน วัยทารก วัยเรียน วัยรุน  เปนตน
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แบบสอบถามขอมูลมารดา
เรื่อง  ปจจัยทางจิตวิทยาท่ีเปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ บานโปง  จังหวัด  ราชบุรี
คําช้ีแจง

1.  ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จะเก็บเปนความลับ  มารดาไมตองเขียนช่ือและท่ีอยู  ทาง
โรงเรียนจะไมทราบขอมูลท่ีมารดาตอบอยางเด็ดขาด  ดังนั้นขอใหมารดาตอบคําถามดวยความ
สบายใจตามความเปนจริงท่ีสุดและครบทุกขอ

2. คําตอบไมวาถูกหรือผิดไมมีผลตอมารดาและบุตร  ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาในเรื่องการใหความรู  การจัดโปรแกรมอบรมเพ่ือใหมารดาสามารถท่ีจะสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณใหลูกกอนวัยเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือใหลูกกอนวัยเรียน
เจริญเติบโตขึ้นมาอยางสดใสสมวัยและมีสุขภาพจิตท่ีดี

3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน  6  สวน  ประกอบดวย
สวนท่ี 1   แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป
สวนท่ี 2   แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

   กอนวัยเรียน
สวนท่ี 3   แบบสอบถามความม่ันคงทางอารมณของมารดา
สวนท่ี 4   แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
สวนท่ี 5   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
สวนท่ี 6   แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน

         อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ขอขอบคุณมารดาทุกคนท่ีใหความรวมมือ  เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจ
และเต็มใจ

นางสาวนฤภรณ  ถิรภัทรพันธ
นักศึกษาปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน

ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามขอมูลจากมารดา
เร่ือง  ปจจัยทางจิตวิทยาของมารดาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ  บานโปง  จังหวัด  ราชบุรี

สวนที่  1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย  3  ลงใน        หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
1. ทานจบการศึกษา

       ต่ํากวาหรือเทากับป. 6                    ม.1-ม.6                             สูงกวาม.6
2. ทานและครอบครัวมีรายได

       ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน                                         1,701 – 3,300  บาทตอเดือน
        3,301 – 8,300  บาทตอเดือน                           ตั้งแต  8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป

สวนที่  2  แบบสอบถามความรูของมาร ดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
   ( อายุ 3-6 ป )
คําชี้แจง  คําถามสวนนี้แตละคําถามจะมีตัวเลือกใหทานตอบ  4  ตัวเลือก ( ก, ข, ค, ง ) กรุณาวงกลม
ลอมรอบขอ ก ข ค หรือ ง ที่ทานเห็นวาถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวเทานั้น กรุณาทําใหครบทุกขอ
1. ขอใดคือลักษณะความตองการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ก. อยากใหคนอ่ืนรัก
ข. ตองการความทาทาย
ค. ตองการท่ีจะกล่ันแกลงบุคคลอ่ืน
ง. ตองการใหผูใหญส่ังใหทําส่ิงตาง ๆ

2. เพราะเหตุใดบิดามารดาหรือผูปกครองจึงควรเปนตัวอยางการแสดงออกทางดานอารมณท่ีดีแก
เด็ก
ก. เพราะเด็กรักบิดามารดาหรือผูปกครอง
ข. เพราะเด็กชอบเลียนแบบ
ค. เพราะเด็กเช่ือฟงบิดามารดาหรือผูปกครอง
ง. เพราะเด็กสามารถรับรูอารมณของบิดามารดาหรือผูปกครองไดงาย
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3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัยเรียนมักจะดื้อ  เกเร  และแสดงความกาวราวออกมา
ก. เพราะตองการเรียกรองความสนใจจากผูใหญ
ข. เพราะไมไดทําในส่ิงท่ีตนเองตองการ
ค. เพราะตองการมีอํานาจในการควบคุมผูใหญ
ง. เพราะเด็กมีนิสัยไมเช่ือฟง

4. การท่ีเด็กอยากรูอยากเห็นโดยถามคําถามบอย ๆโดยเปล่ียนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถามในเรื่องเดิม
ซํ้า ๆ ซาก ๆ ทานรําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปนไมสนใจ  ผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นคืออะไร
ก. เด็กจะไมเคารพและไววางใจทาน
ข. เด็กจะหยุดการเรียนรูและไมรูจักเหตุผล
ค. เด็กจะดื้อเพ่ือเรียกรองความสนใจ
ง. เด็กจะโกรธและไมยอมพูดกับทาน

5. ผูใหญควรทําอยางไร เม่ือเด็กปฏิบัติหนาท่ีประจําวันตามท่ีไดรับมอบหมายไดเรียบรอย
สมํ่าเสมอ
ก. เฉย ๆ
ข. ชมเชยหรือใหรางวัล
ค. คอยเตือนไมใหลืมหนาท่ี
ง. มอบหมายหนาท่ีใหทําเพ่ิมขึ้นอีก

6. ผูใหญควรทําอยางไรเม่ือกําลังทํางานบานอยางใดอยางหนึ่งอยู  ( เชน กวาดบาน  ปรุงอาหาร
ซักผา  ฯลฯ )  แลวเด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอชวยทํางานนั้น
ก. หาส่ิงอ่ืนท่ีนาสนใจมาใหเลนหรือทําแทนงานนั้น
ข. หาม ดุ  หรือขู  ไมใหยุงดวย
ค. ปลอยใหทําจนเบ่ือไปเอง
ง. สนับสนุนใหกระทําโดยชมหรือสอนใหเรียนรูงานนั้น

7. การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดตอเด็กท่ีมีนองใหมคือขอใด
ก. ระมัดระวังไมใหเด็กเขาใกลนองใหม  เพราะอาจทําอันตรายแกนองได
ข. ใหความรักความอบอุนแกพ่ีมากกวานองและพยายามใหเด็กมีสวนรวมในการเล้ียง
        นองใหม
ค. ใหความรักความสนใจนองมากกวาพ่ี  แลวอธิบายวานองยังเล็กตองการความสนใจ
        มากกวา
ง. แสดงความรักเด็กท้ังพ่ีและนองเทา ๆ กัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



140

8. ถาเด็กระบายอารมณโดยการขีดเขียนบนฝาบานหรือท่ีตาง ๆ  ผูใหญควรทําอยางไร
ก. ส่ังใหเด็กลบรอยขีดเขียนบนฝาผนังออกใหหมด
ข. ดุและส่ังไมใหขีดเขียนอีกในครั้งตอไป
ค. อธิบายผลเสียแลวใหกระดาษเพ่ือใชเขียนแทนฝาผนัง
ง. ปลอยใหขีดเขียนตอเพราะเปนธรรมชาติของเด็กตองซน

9. เม่ือเด็กอยากแตงตัวดวยตนเอง  แตยังทําใหไมดีนัก  เชน  ติดกระดุมผิด  ผูกเชือกรองเทาไมได
ผูใหญควรทําอยางไร
ก. คอยชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ
ข. ชวยทําใหท้ังหมดเพราะเด็กยังเล็กเกินไป
ค. ปลอยเด็กใหทดลองทําเองท้ังหมด
ง. ไมตองไปแสดงความสนใจเด็ก

10. ขอใดถูกตอง
ก. การชมเชยเด็กตอหนาเม่ือเด็กทําดี  จะทําใหเด็กเหลิง
ข. การขูใหเด็กกลัวส่ิงตางๆ  จะทําใหเด็กเปนคนกลาหาญ  ไมกลัวอะไรงายๆ
ค. การสบตาในขณะท่ีพูดคุยกับเด็ก  จะทําใหเด็กรับรูถึงความรักท่ีผูใหญมีตอเด็กได
ง. การบอกรักเด็กไมวาเด็กจะทําดีหรือไมก็ตาม  จะทําใหเด็กเอาแตใจตนเอง

11. ขอใดไมใชสาเหตุ  ท่ีทําใหเด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณอิจฉาริษยา
ก. เพราะเด็กรูสึกวาตนเองดอยกวาคนอ่ืน
ข. เพราะเด็กขุนเคืองเม่ือรูวาถูกแยงชิงของท่ีตนเองรักไป
ค. เพราะเด็กรูสึกวามีคนมาแยงความสนใจจากพอแมไปจากตน
ง. เพราะเด็กตองการท่ีจะเอาชนะคนอ่ืน ๆ

12. ขอใดเปนวิธีการท่ีผูใหญควรปฏิบัติเพ่ือเปนการแสดงความรักตอเด็ก
ก. ใหทุกส่ิงทุกอยางท่ีเด็กรองขอ
ข. บอกรักเด็กไมวาเด็กจะทําส่ิงท่ีพอใจหรือไมก็ตาม
ค. ทําทุกส่ิงทุกอยางใหเด็กดวยตัวเอง
ง. ไมอนุญาติใหเด็กทําส่ิงท่ีอาจทําใหเด็กเหนื่อย
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13. ขอใดเปนวิธีการในการช่ืนชมเด็กท่ีถูกตอง
ก. พูดชมเด็กบอย ๆ เพ่ือเด็กจะไดภูมิใจ
ข. ไมควรพูดชมเด็กตอหนาเพราะเด็กอาจเหลิงได
ค. ควรชมเด็กทันทีท่ีเด็กทําส่ิงดีเพราะเด็กนั้นลืมงายวาไดทําอะไรลงไป
ง. ชมเด็กไมวาเด็กจะทําส่ิงท่ีควรคาแกการชมหรือไมก็ตาม

14. ผูใหญแสดงความรักและความอบอุนโดยการโอบกอดเด็กบอย ๆ  จะสงผลอยางไร
ก. เด็กจะติดและไมยอมหางจากทาน
ข. เด็กจะกลายเปนเด็กออนแอไมสามารถพ่ึงตนเองได
ค. เด็กจะมีความม่ันใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอ่ืน
ง. เด็กจะเปนคนท่ีเอาแตใจตนเอง
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความม่ันคงทางอารมณของมารดา
คําชี้แจง   ขอใหทานอานขอความตอไปนี้  และโปรดขีดเคร่ืองหมาย  3 ลงในชองวางที่ตรงกับ
ตัวทานมากที่สุด  โดยใหตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ  และมีเกณฑในการเลือกตอบ ดังนี้
เปนประจํา      หมายถึง    ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนประจําหรือเกือบทุกครั้งท่ีมี

เหตุการณ
        บอย     หมายถึง   ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นบอย ๆ  หรือประมาณ 75 % ของ

จํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
คอนขางบอย   หมายถึง   ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นคอนขางบอยหรือประมาณ 50% ของ

จํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง      หมายถึง   ผูตอบมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นนั้นบางครั้งหรือประมาณ 25% ของ

จํานวนเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ไมเคยเลย หมายถึง   ผูตอบไมเคยมีความรูสึกตอส่ิงท่ีเกิดขึ้นเลย

ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น

ขอท่ี ความม่ันคงทางอารมณของมารดา เปน
ประจํา

บอย คอนขาง
บอย

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

1. ขาพเจารูสึกกังวลเสมอ เม่ือตองอยูใน
สถานการณท่ีไมคุนเคย

2. เม่ือขาพเจารูสึกไมสบายใจดวยเรื่อง
ใดก็ตามมักตองใชเวลานานกวาจิตใจ
จะปกติ

3. เวลาทะเลาะกับคนอ่ืน ขาพเจานึก
อยากจะทําใหคนคนนั้นเจ็บกายหรือ
เจ็บใจ

4. ขาพเจาจะแสดงอาการหงุดหงิดไมพอ
ใจทันทีท่ีตองเจอกับคนท่ีไมชอบ
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 ความรูสึกท่ีเกิดขึ้น
ขอท่ี ความม่ันคงทางอารมณของมารดา เปน

ประจํา
บอย คอนขาง

บอย
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

5. ถามีใครทําใหไมพอใจ  ขาพเจาจะ
แสดงใหเขารูทันที

6. เม่ือทําอะไรผิดพลาด  ขาพเจาจะ
อารมณเสียตลอดวัน

7. ขาพเจาเคยตะโกน  หรือกรีดรองเวลา
โกรธ  เม่ืออยูตอหนาคนอ่ืน

8. ขาพเจามักจะหงุดหงิดไมพอใจ  เม่ือมี
ใครพูดขัดกับความคิดเห็นของ
ขาพเจา

9. เวลาท่ีอยูใกลคนท่ีอารมณเสีย ขาพเจา
จะรูสึกเครียดไปดวย

10.  เม่ือขาพเจารูสึกผิดหวัง มักจะเก็บไป
คิดและรูสึกทอแทหมดกําลังใจ
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สวนที่  4  แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้  และโปรดขีดเคร่ืองหมาย  3  ลงในชองวางที่ตรงกับ
ตัวทานมากที่สุด  โดยใหตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ   และมีเกณฑในการเลือกตอบดังนี้
มากท่ีสุด   หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบมากท่ีสุด
มาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบมาก
ปานกลาง  หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบปานกลาง
นอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบนอย
นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบนอยท่ีสุด

ระดับความพึงพอใจ
ขอ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ

มารดา
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ชีวิตสมรสของทานเปนความผูก
พันท่ีเต็มไปดวยความประทับใจ

2. ทานและคูสมรสของทานตางก็ให
ความสนใจและเอาใจใสตอกันเปน
อยางดี

3. ทานคิดถึงคูสมรสของทานเสมอ
ในเวลาท่ีไมไดอยูดวยกัน

4. ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก
และความตองการของอีกฝายหนึ่ง
ไดเปนอยางดี

5. ทานและคูสมรสพรอมท่ีจะยืนอยู
เคียงขางกันเสมอไมวาในยามทุกข
หรือยามสุข

6. ชีวิตของทานคงจะวางเปลาและไร
จุดหมายหากยังอยูเปนโสด

7. ทานและคูสมรสสามารถเปนท่ีพัก
พิงทางใจกันและกันได
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ระดับความพึงพอใจ
ขอ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ

มารดา
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

8. ทานและคูสมรสหวงใยกันและ
กันเสมอ

9. ทานและคูสมรสพรอมท่ีจะรับฟง
ปญหาและเปนท่ีปรึกษาใหแกกัน
และกัน

10.  คูสมรสไมยอมรับภาระในการ
เล้ียงดูบุตรเลย

11. คูสมรสยอมรับวาการเล้ียงดูบุตร
ตองชวยกันทําและรับผิดชอบมิ
ใชหนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง

12. การแบงภาระงานภายในบาน
ระหวางขาพเจาและคูสมรสมี
ความเหมาะสมดีอยูแลว

13. ขาพเจาและคูสมรสไดใหการเล้ียง
ดูบุตรรวมกัน

14. คูสมรสเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงภาระ
การเล้ียงดูบุตร

15. คูสมรสมีความรับผิดชอบตอหนา
ท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรตามท่ีได
ตกลงกับขาพเจาไว

16. คูสมรสทําใหขาพเจาเหน็ดเหนื่อย
จากการเล้ียงดูบุตรนอยลง

17. การแบงภาระงานภายในบาน
เกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรทําให
ขาพเจามีความสุขในชีวิตสมรส
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ระดับความพึงพอใจขอ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

18. คูสมรสเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ
ขาพเจาโดยดูแลกิจวัตรประจํา
วันของบุตรโดยท่ีขาพเจามิได
ขอรอง
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สวนที่  5  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
คําชี้แจง  ใหทานใสเคร่ืองหมาย  3  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน  โดยใหตอบ
เพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ  และมีเกณฑในการเลือกตอบ ดังนี้
มากท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนท่ีผูตอบมากไดรับมากท่ีสุด
มาก      หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนท่ีผูตอบไดรับมาก
ปานกลาง หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนท่ีผูตอบไดรับปานกลาง
นอย หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนท่ีผูตอบไดรับนอย
นอยท่ีสุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนท่ีผูตอบไดรับนอยท่ีสุด

ระดับการสนับสนุน
ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา

จากญาติ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

1. ญาติรับฟงคําบอกเลาเกี่ยวกับความ
กังวลใจในการเล้ียงดูบุตรของ
ขาพเจาดวยความเห็นอกเห็นใจ

2. ญาติเช่ือม่ันวาขาพเจาสามารถเล้ียงดู
บุตรไดเปนอยางดี

3. ญาติยินดีเม่ือขาพเจามาขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร

4. ญาติสนใจถามทุกขสุขของขาพเจา
เกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร

5. ญาติพรอมท่ีจะรับฟงขาพเจาปรับ
ทุกขในยามท่ีขาพเจาพบปญหาใน
การเล้ียงดูบุตร

6. ญาติบอกเลาใหขาพเจาทราบ
เกี่ยวกับอารมณท่ีลูกแสดงออก

7. ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากญาติใน
การปฏิบัติตนตอการตอบสนอง
ความตองการทางอารมณของลูก
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ระดับการสนับสนุน
ขอ แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา

จากญาติ
มากท่ีสุด     มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

8. ขาพเจาไดรับคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติตนเพ่ือสงเสริมใหลูกมี
อารมณท่ีดีจากญาติ

9. ขาพเจาไดรับการบอกเลาจากญาติ
ถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางอารมณของเด็กท่ีอยูใน
วัยเดียวกับลูกของขาพเจา

10. ขาพเจาสามารถถามเรื่องราวท่ีสงสัย
เกี่ยวกับปญหาทางอารมณท่ีเกิดขึ้น
ของลูกจากญาติได

11. ขาพเจาไดรับการชวยเหลือคาเลา
เรียนของลูกจากญาติ

12. ญาติของขาพเจาชวยจัดหาของเลน
หนังสือนิทาน และส่ิงของตาง ๆ ให
ลูกของขาพเจา

13. ญาติของขาพเจาชวยจัดหาเส้ือผา
ถุงเทา  รองเทา อุปกรณการแตงตัว
มาใหลูกของขาพเจา

14. ญาติของขาพเจาชวยจัดหาอาหาร
หลัก อาหารเสริม ขนมเด็กมาใหลูก
ขาพเจา

15. ญาติของขาพเจาชวยจัดหาอุปกรณ
การเรียนมาใหลูกขาพเจา
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สวนที่  6  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ( อาย ุ3-6 ป )
คําชี้แจง   ใหทานใสเคร่ืองหมาย  3  ลงในชองที่ทานไดปฏิบัติตามความเปนจริงมากที่สุด  โดยให
ตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ ซ่ึงมีเกณฑในการเลือกตอบ  ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา     หมายถึง  ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปนประจําหรือ

ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณ
ปฏิบัติบอย   หมายถึง  ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย ๆ หรือเกือบ

ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณหรือประมาณ 75% ของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ปฏิบัติคอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอนขางบอยหรือ

ประมาณ 50 % ของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง    หมายถึง  ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบางครั้งท่ีมี

               เหตุการณหรือประมาณ 25 % ของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง  ผูตอบไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น

ระดับพฤติกรรม
ขอ พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอน
ขาง
บอย

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

1. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดชวยเหลือ
งานบานเล็ก ๆ นอยท่ีลูกอยากจะทํา
และสามารถทําได เชน เก็บของเขาท่ี
หยิบของเล็ก ๆ นอย ๆให  รดน้ําตน
ไม  กวาดบาน เปนตนและใหคําชม
เม่ือทําเสร็จ

2. ขาพเจาชมเชยลูกทันทีท่ีลูกเก็บของ
เลนเขาท่ีหลังจากเลนเสร็จแลว

3. ขาพเจาโอบกอดลูกถึงแมวาลูกจะไม
ไดทําส่ิงใดใหขาพเจาพอใจเลยก็ตาม
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ระดับพฤติกรรม
ขอ พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอน
ขาง
บอย

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

4. ขาพเจามองลูกอยางช่ืนชมในขณะท่ี
ฟงลูกเลาถึงส่ิงท่ีลูกสามารถทําได
เชน อานหนังสือได

5. ขาพเจาชมเชยลูกเม่ือลูกพยายามทํา
กิจวัตรประจําวันตาง ๆ ดวยตนเอง
เชน แปรงฟน ตักอาหารรับประทาน
แตงตัว  เปนตน

6. ขาพเจาหอมแกมลูกอยางรักใคร
ทะนุถนอม

7. ขาพเจามักจะจําไดเสมอวาเคยสัญญา
อะไรไวกับลูก

8. ขาพเจาปลอบใจลูกโดยการโอบกอด
เม่ือลูกมีทาทางตื่นตระหนกหรือวิ่ง
มาหาขาพเจาดวยความกลัว

9. ขาพเจาพยายามอธิบายใหลูกเขาใจวา
ส่ิงท่ีลูกกลัวนั้นไมมีจริงหรือไมมี
อะไรท่ีนากลัวเลย

10. ขาพเจาฟงลูกอยางตั้งใจและเห็นอก
เห็นใจเม่ือลูกพูดถึงส่ิงท่ีลูกหวาด
กลัว

11. ขาพเจาบอกลูกใหรูวาขาพเจาจะอยู
กับลูกเสมอในยามท่ีลูกรูสึกกลัว

12. เม่ือมีเสียงดังมาก ๆ ขาพเจาจะจับมือ
ลูกหรือโอบกอดลูกไวขาง ๆ
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ระดับพฤติกรรม
ขอ พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน

ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอน
ขาง
บอย

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

13. เม่ือลูกตกใจตื่นตอนกลางคืน ขาพเจา
จะอยูเปนเพ่ือนลูกจนกวาลูกสามารถ
ท่ีจะนอนหลับตอได

14. ขาพเจารับฟงถึงถอยคําท่ีแสดงความ
เสียใจของลูกเพ่ือใหลูกไดระบาย
ความรูสึกเสียใจออกมา

15. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดพูดหรือ
บอกเลาความรูสึกไมสบายใจตาง ๆ

16. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนหรือ
ทํากิจกรรมท่ีชอบอยางอิสระโดยไม
ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน

17. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนบท
บาทสมมติตามความคิดและ
จินตนาการของลูกท่ีเห็นวาไมเกิด
อันตราย

18. ขาพเจาอนุญาติใหลูกไดรองเพลง
อยางสุดเสียงเทาท่ีลูกอยากจะรอง
โดยไมทําโทษหรือตําหนิลูกถาเห็น
วาเสียงไมไปรบกวนผูอ่ืน

19. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลาหรือ
พูดตามความตองการอยางเต็มท่ี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
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คาระดับความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
คาความเช่ือม่ัน แบบสอบถามสวนท่ี  2  ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ขั้นตอนการหาคาความเชื่อม่ัน
1.  เรียงคะแนนหรือกระดาษคําตอบตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย
2.  แบงกระดาษคําตอบออกมาเปน 2 กลุม กลุมแรกใหช่ือวากลุมสูง(PH) นับจากคะแนนมากลงไป

27% (8 คน) ของกระดาษคําตอบท้ังหมด และกลุมหลังใหช่ือวากลุมต่ํา(PL) นับจากคะแนนต่ํา
สุดขึ้นไปประมาณ 27%(8คน) ของคําตอบท้ังหมด

3.  หาจํานวนคนท่ีตอบถูกของแตละขอท้ังกลุมสูง  และกลุมต่ําแยกกัน
4. นําคะแนนของจํานวนคนท่ีตอบถูกในแตละขอท้ังในกลุมสูงและกลุมต่ํามาคํานวณสัดสวน

ความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแตละขอโดยใชสูตรการคํานวน ดังนี้
สูตรคํานวณหาคาความยากงายในแตละขอคําถาม

P =  PH + PL         ;  P = คาความยากงายของขอคําถามในแตละขอ
2n          PH = จํานวนของคนท่ีตอบถูกในแตละขอของกลุมท่ีมีคะแนนสูง

PL = จํานวนของคนท่ีตอบถูกในแตละขอของกลุมท่ีมีคะแนนต่ํา
n = จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ํา

สูตรคํานวณหาคาอํานาจจําแนกในแตละขอคําถาม
r = PH -PL        ;  r = คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแตละขอ
              n               PH = จํานวนของคนท่ีตอบถูกในแตละขอของกลุมท่ีมีคะแนนสูง

PL = จํานวนของคนท่ีตอบถูกในแตละขอของกลุมท่ีมีคะแนนต่ํา
n = จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ํา

(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ  2535 : 141-145)
5. นําขอคําถามท่ีมีท้ังคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายอยูระหวาง 0.2 -  0.8 ของกลุมตัวอยาง

ท้ังหมดมาคํานวณหาคาความแปรปรวนของคะแนน  ดังนี้
S2

X  = ΣX2  -   ΣX  2 ;    S2
X  =  ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยาง

            n            n n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง
      =  2404  -    238    2    ΣX  =  ผลรวมท้ังหมดของคะแนน

30 30 ΣX2 = ผลรวมท้ังหมดของกําลังสองของคะแนน
     =   80.13 –62.88

            =   17.25
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6.   นําคาความแปรปรวนท่ีไดมาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามไดดังนี้
หาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร KR20  ดังนี้

KR20 =  n        1-Σpq   ;         n = จํานวนขอท้ังหมดของแบบสอบถาม
n-1 S2

X               Σpq =  ผลรวมท้ังหมดของผลคูณระหวางอัตราสวนของคนท่ี
                                                             ตอบถูกและตอบผิด

       = 14      1- 3.14
13 17.25    S2

X  =  ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยาง
       =   1.0769    1- 0.182
       =   0.88                         ( ประคอง  กรรณสูตร 2528 : 37-38 )
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คาความเช่ือม่ัน  แบบสอบถาม  สวนท่ี  3  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE  ( ALPHA)
Item- total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if  Item if  Item Total if  Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

อารมณ 001 35.1333 30.6023 .5095 .7510
อารมณ 002 35.3000 30.7690 .4377 .7613
อารมณ 003 34.4333 33.9092 .3177 .7739
อารมณ 004 34.9333 29.0299 .4801 .7570
อารมณ 005 34.5000 32.3276 .5029 .7548
อารมณ 006 34.7000 31.2517 .4903 .7540
อารมณ 007 33.8333 34.2126 .3505 .7707
อารมณ 008 34.5333 30.6713 .6339 .7387
อารมณ 009 34.5000 31.8448 .4516 .7589
อารมณ 010 35.2333 31.1506 .3609 .7742

Reliability  Coefficients

N of Cases =  30.0 N of  Items =  10

Alpha =  .7784
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คาความเช่ือม่ัน  แบบสอบถามสวนท่ี 4  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE  ( ALPHA )
Item – total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
 if  Item if  Item Total if  Item

     Deleted Deleted Correlation Deleted
พึงพอใจ 101 59.1429 122.1849 .7454 .8934
พึงพอใจ 102 59.0286 121.7345 .6742 .8951
พึงพอใจ 103 58.9429 123.7025 .6417 .8963
พึงพอใจ 104 59.2571 124.7849 .6919 .8954
พึงพอใจ 105 58.6000 126.8353 .5811 .8983
พึงพอใจ 106 59.6286 131.5345 .2738 .9077
พึงพอใจ 107 58.8000 121.6941 .7416 .8933
พึงพอใจ 108 58.7429 129.6084 .4754 .9011
พึงพอใจ 109 58.9143 125.9630 .5977 .8978
พึงพอใจ 210 58.4286 128.3109 .4840 .9009
พึงพอใจ 211 58.8571 120.4202 .6113 .8974
พึงพอใจ 212 59.4000 124.0706 .6334 .8966
พึงพอใจ 213 58.2857 129.8571 .4454 .9018
พึงพอใจ 214 59.2571 125.3731 .5293 .8997
พึงพอใจ 215 58.8857 122.7513 .5728 .8985
พึงพอใจ 216 59.4571 132.1966 .2234 .9101
พึงพอใจ 217 58.9143 126.6689 .6331 .8972
พึงพอใจ 218 59.2286 124.0639 .6126 .8971

Reliability Coefficients

N of  Cases =  30.0 N of  Items  =  18

Alpha =   .9039
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คาความเช่ือม่ัน  แบบสอบถามสวนท่ี  5 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
RELIABILITY  ANALYSIS  - SCALE  ( ALPHA )
Item- total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if  Item if  Item Total if  Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

สนับสนุน 001 39.6667 77.4713 .3021 .8546
สนับสนุน 002 39.3333 78.0230 .2647 .8562
สนับสนุน 003 39.2000 69.4759 .6586 .8364
สนับสนุน 004 39.7667 70.1851 .5987 .8398
สนับสนุน 005 39.7667 71.6333 .5169 .8446
สนับสนุน 006 39.7667 73.4954 .4294 .8494
สนับสนุน 007 39.9333 75.8575 .3905 .8509
สนับสนุน 008 39.9667 76.3782 .3156 .8547
สนับสนุน 009 39.3000 76.7000 .3012 .8553
สนับสนุน 010 39.9000 69.6103 .5780 .8409
สนับสนุน 011 40.8000 71.0621 .6494 .8380
สนับสนุน 012 40.7333 70.4782 .5929 .8402
สนับสนุน 013 40.5000 73.9138 .4276 .8494
สนับสนุน 014 39.9000 70.0931 .5691 .8414
สนับสนุน 015 40.6667 68.5747 .6651 .8355

Reliability  Coefficients

N of  Cases  =   30.0 N of  Items =  15

Alpha = .8549
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คาความเช่ือม่ัน  แบบสอบถามสวนท่ี  6  พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE  ( ALPHA )
Item – total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if  Item Total if  Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

พฤติกรรม 101 70.0571 139.2908 .3300 .8687
พฤติกรรม 102 70.1714 141.3815 .2990 .8692
พฤติกรรม 103 70.2000 141.9294 .2274 .8722
พฤติกรรม104 69.6286 138.2992 .5211 .8631
พฤติกรรม 105 69.6000 138.3647 .4675 .8643
พฤติกรรม 106 70.0000 135.7647 .3990 .8667
 พฤติกรรม 107 70.4571 133.4908 .4536 .8646
พฤติกรรม 208 69.7429 131.6084 .6030 .8587
พฤติกรรม 209 69.8286 134.9109 .5206 .8620
พฤติกรรม 210 69.8000 130.1059 .6954 .8555
พฤติกรรม 211 69.6857 133.5748 .5159 .8620
พฤติกรรม 212 69.8000 135.8118 .5413 .8617
พฤติกรรม 213 69.4571 133.3143 .5860 .8597
พฤติกรรม 314 70.4571 126.6084 .7241 .8531
พฤติกรรม 315 70.0571 129.1143 .5830 .8590
พฤติกรรม 316 69.9143 137.0807 .3378 .8694
พฤติกรรม 317 70.0286 132.2639 .4526 .8650
พฤติกรรม 318 70.3714 131.8286 .4173 .8675
พฤติกรรม 319 69.6571 137.9966 .4977 .8635

Reliability  Coefficients

N of  Cases =  30.0 N of  Items =  19

Alpha  =  .8698

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุนทาง

สังคมของมารดาจากญาต ิ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน
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การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาต ิ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน

การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  ความม่ันคงทางอารมณของมารดา  ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ  และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน

1.  การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียด
ในตารางท่ี  17

ตารางท่ี  17  แสดงระดับของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน

คาเฉล่ีย (X ) จํานวน รอยละ ระดับ
                0.00–8. 26

8.27 –11.06
11.07 –14.00

145
146
33

44.8
45.1
10.2

ต่ํา
ปานกลาง

สูง
Min = 2                                                         Max =  13
S.D. =  2.2821                                              X =  8.5494

จากตารางท่ี 17  พบวาความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุร ี    มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 146  คน
คิดเปนรอยละ 45.1 รองลงมาคือมีความรูอยูในระดับต่ําและสูงมีจํานวน 145 คน  คิดเปนรอยละ
44.8 และ 33 คน  คิดเปนรอยละ 10.2  ตามลําดับ

2. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี  18
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ตารางท่ี 18  ระดับความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
      วัยเรียน

คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ ระดับ
                   0.00–2.95

2.96 –3.95
3.96 –5.00

176
94
54

54.3
29

16.7

ต่ํา
ปานกลาง

สูง
Min =  0                                                                                    Max =  5
S.D. =   1.1506                                                                         X  = 2.3488

จากตารางท่ี 18 พบวาความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารณ
ของเด็กกอนวัยเรียน  สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับต่ํา   มีจํานวน 176 คน  คิดเปนรอยละ 54.3
รองลงมาคือความรูอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน 94  คน คิดเปนรอยละ 29

3. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน   โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังราย
ละเอียดในตารางท่ี  19

ตารางท่ี  19  แสดงระดับความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                   0.00–5.31
5.32 –7.11
7.12 –9.00

98
147
79

30.2
45.4
24.4

ต่ํา
ปานกลาง

สูง
Min =  1                                                                              Max = 9
S.D. =  1.7059                                                                   X = 6.2006

จากตารางท่ี  19  พบวาความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน  สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 147 คน  คิดเปนรอยละ 45.4
รองลงมามีความรูอยูในระดับต่ํา มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 30.2
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4. การวิเคราะหระดับความม่ันคงทางอารมณของมารดา โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย
 (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D. )  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  20

ตารางท่ี  20 แสดงระดับของความม่ันคงทางอารมณของมารดา
คาเฉล่ีย (X ) จํานวน รอยละ ระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
11
85
203
25

0.0
3.4
26.2
62.7
7.7

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  18                                              Max = 49
S.D. =  5.9439                                      X =  38.2099

จากตารางท่ี 20 พบวาความม่ันคงทางอารมณของมารดาสวนใหญคาเฉล่ียอยูในระดับ
มาก   จํานวน  203  คน  คิดเปนรอยละ 62.7  รองลงมาคือความม่ันคงทางอารมณของมารดาอยูใน
ระดับปานกลาง  มีจํานวน 85 คน  คิดเปนรอยละ 26.2

5. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา  โดยผูวิจัยวิเคราะหจาก
คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ดังรายละเอียดในตารางท่ี  21

ตารางท่ี  21  แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
คาเฉล่ีย (X ) จํานวน รอยละ ระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

6
20
112
168
18

1.9
6.2
34.6
51.9
5.6

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min = 22                                                               Max =  88
S.D. =  12.5300                                                  X =  64.0309
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จากตารางท่ี  21  พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาสวนใหญคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก มีจํานวน 168 คน  คิดเปนรอยละ 51.9  รองลงมาคือมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 112  คน  คิดเปนรอยละ 34.6

6. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออก
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X   )  และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี  22

ตารางท่ี  22  แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออกเกี่ยวกับความ
รักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

4
23
125
150
22

1.2
7.1
38.6
46.3
6.8

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min = 9                                                                         Max =  45
S.D. =   6.5706                                                             X =  31.4784

จากตารางท่ี  22   พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออก
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 125 คน  คิดเปนรอยละ 38.6

7. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานภาระงานภายใน
ครอบครัว  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังราย
ละเอียดในตารางท่ี  23
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ตารางท่ี  23 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสในดานภาระงานภายในครอบครัว
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                    1.00–1.50
1.51-2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

6
16
117
136
49

1.9
4.9
36.1
42.0
15.1

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min = 9                                                                          Max = 45
S.D. =  6.9910                                                               X = 32.5525

จากตารางท่ี 23  พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานภาระงานภายใน
ครอบครัว สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน 136 คน  คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน  117  คน  คิดเปนรอยละ 36.1

8. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ  โดยผูวิจัยวิเคราะห
จากคาเฉล่ีย (X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี  24

ตารางท่ี  24  แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
คาเฉล่ีย(X   ) จํานวน รอยละ ระดับ

                   1.00– 1.50
                   1.51-2.50

2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

3
58
194
66
3

0.9
17.9
59.9
20.4
0.9

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  21                                                    Max = 75
S.D. =  9.5645           X = 45.2438

จากตารางท่ี  24  พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติสวนใหญมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับปานกลาง  จํานวน 194  คน   คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมามีแรงสนับสนุนทางสังคมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก   จํานวน 66 คน  คิดเปนรอยละ 20.4
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9. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ  โดย
ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย(X   ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  25

ตารางท่ี  25 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

1.00 –1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
24
129
140
31

0.0
7.4
39.8
43.2
9.6

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  9                                                                            Max = 25
S.D. =    3.4787                                                                X = 17.7099

จากตารางท่ี  25  พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ   สวน
ใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน 140  คน  คิดเปนรอยละ 43.2  รองลงมาคือแรงสนับสนุน
ทางสังคมอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 129 คน  คิดเปนรอยละ 39.8

10. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง
ท่ี 26

ตารางท่ี  26  แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

10
36
159
107
12

3.1
11.1
49.1
33.0
3.7

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =   5                                                                          Max = 25
S.D. =   3.6700                                                               X = 16.1296
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จากตารางท่ี  26  พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน159  คน  คิดเปนรอยละ 49.1           รองลงมาคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก มีจํานวน 107  คน คิดเปนรอยละ 33.0

11. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ  
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X   )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตาราง
ท่ี  27

ตารางท่ี  27  แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

1.00 –1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

90
110
84
31
9

27.8
34.0
25.9
9.6
2.8

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =   5                                                                         Max = 25
S.D. =   4.9997                                                               X = 11.4043

จากตารางท่ี  27  พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ
สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับนอย       มีจํานวน 110  คน     คิดเปนรอยละ 34.0     รองลงมาคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยท่ีสุด มีจํานวน  90 คน  คิดเปนรอยละ 27.8

12. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน       โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย(X )    และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
ดังรายละเอียดในตารางท่ี  28

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



167

ตารางท่ี 28 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                   1.00 –1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
7
96
162
59

0.0
2.2
29.6
50.0
18.2

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
 Min =  37                                                  Max = 95
S.D =   12.4031                                         X = 73.1790

จากตารางท่ี  28  พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนสวนใหญคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน 162  คน คิดเปนรอยละ 50.0  รองลงมา
คือพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 96  คน คิดเปนรอยละ 29.6

13. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ  
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางท่ี
29

ตารางท่ี  29  แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ คาระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
7

111
153
53

0.0
2.2
34.3
47.2
16.4

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  13                                                                           Max =  35
S.D. =  4.8701                                                                   X = 26.5031

จากตารางท่ี 29 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
สวนใหญคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  มีจํานวน 153  คน  คิดเปนรอยละ 47.2    รองลงมาคือ พฤติกรรม
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ในการแสดงความรักและการใหกําลงใจอยูในระดับปานกลาง   มีจํานวน 111  คน  คิดเปนรอยละ
34.3

14. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน
และปลอดภัย  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังราย
ละเอียด  ดังตารางท่ี  30

ตารางท่ี 30 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัย
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ ระดับ

                  1.00–1.50
                  1.51-2.50

2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
17
95
124
88

0.0
5.2
29.3
38.3
27.2

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  11                                                                           Max =  30
S.D. =  4.6995                                                                  X = 23.5648

จากตารางท่ี  30 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน
และปลอดภัย สวนใหญคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน 124  คน  คิดเปนรอยละ  38.3   รองลงมา
มีพฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง  มีจํานวน
95  คน  คิดเปนรอยละ  29.3

15. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณ
ทางลบอยางเหมาะสม  โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉล่ีย (X  )   และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังรายละเอียดในตารางท่ี  31
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ตารางท่ี 31 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบ
อยางเหมาะสม
คาเฉล่ีย จํานวน รอยละ ระดับ

                   1.00–1.50
1.51 –2.50
2.51 –3.50
3.51 –4.50
4.51 –5.00

0
21
92
141
70

0.0
6.5
28.4
43.5
21.6

นอยท่ีสุด
นอย

ปานกลาง
มาก

มากท่ีสุด
Min =  10                                                                          Max = 30
S.D. =  4.7540                                                                 X = 23.1111

จากตารางท่ี  31  พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณ
ทางลบอยางเหมาะสม  สวนใหญมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก มีจํานวน  141 คน  คิดเปนรอยละ 43.5
รองลงมาคือพฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง  มีจํานวน 92  คน คิดเปนรอยละ  28.4

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง
คาคะแนนของแบบสอบถามเม่ือแยกเปนรายขอ
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สวนที่  2  แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน

ตารางท่ี  32  การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เม่ือแยกเปนรายขอ  ผูวิจัยเสนอแบบเสนอผลวามีความรูหรือไมมี

คนมีความรู คนไมมีความรูขอคําถาม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ขอใดคือลักษณะความตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
2. เพราะเหตุใดบิดามารดาหรือผูปกครองจึงควรเปนตัว
อยางการแสดงออกทางดานอารมณท่ีดีแกเด็ก
3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัยเรียนมักจะดื้อ เกเร  และ
แสดงความกาวราวออกมา
4. การท่ีเด็กอยากรูอยากเห็นโดยถามคําถามบอยๆโดย
เปล่ียนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถามในเรื่องเดิม  ซํ้า ๆ ซาก ๆ
ทานรําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปนไมสนใจ ผลเสียท่ีเกิด
ขึ้นคืออะไร
5. ผูใหญควรทําอยางไร เม่ือเด็กปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน
ตามท่ีไดรับมอบหมายไดเรียบรอยสมํ่าเสมอ
6. ผูใหญควรทําอยางไรเม่ือกําลังทํางานบานอยางใด
อยางหนึ่งอยู ( เชน กวาดบาน ปรุงอาหาร ซักผา ฯลฯ)
แลวเด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอชวยทํางานนั้น
7. การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดตอเด็กท่ีมีนองใหมคือขอใด
8. ถาเด็กระบายอารมณโดยการขีดเขียนบนฝาบานหรือ
ท่ีตาง ๆ ผูใหญควรทําอยางไร
9. เม่ือเด็กอยากแตงตัวดวยตนเอง  แตยังทําใหไมดีนัก
เชน ติดกระดุมผิด  ผูกเชือกรองเทาไมได  ผูใหญควรทํา
อยางไร
10. ขอใดถูกตอง
11. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําใหเด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณ
อิจฉาริษยา

219

114

133

186

216

261
256

274

250
244

109

67.6

35.2

41.0

57.4

66.7

80.6
79.0

84.6

77.2
75.3

33.6

105

210

191

138

108

63
68

50

74
80

215

32.4

64.8

59.0

42.6

33.3

19.4
21.0

15.4

22.8
24.7

66.4
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ตารางท่ี  32 (ตอ)
คนมีความรู คนไมมีความรู

ขอคําถาม จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
12. ขอใดเปนวิธีการท่ีผูใหญควรปฏิบัติเพ่ือเปนการ
แสดงความรักตอเด็ก
13. ขอใดเปนวิธีการในการช่ืนชมเด็กท่ีถูกตอง
14. ผูใหญแสดงความรักและความอบอุนโดยการ
โอบกอดเด็กบอยๆจะสงผลอยางไร

148
196

164

45.7
60.5

50.6

176
128

160

54.3
39.5

49.4

ตารางท่ี  33  การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แยกเปนรายขอ  ผูวิจัยเสนอผลแบบคําถามเลือกตอบ

ก ข ค ง
ขอคําถาม N % N % N % N %

เฉลย

1. ขอใดคือลักษณะความ
ตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
2. เพราะเหตุใดบิดามารดา
หรือผูปกครองจึงควรเปน
ตัวอยางการแสดงออกทางดาน
อารมณท่ีดีแกเด็ก
3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัย
เรียนมักจะดื้อ เกเร  และแสดง
ความกาวราวออกมา
4. การท่ีเด็กอยากรูอยากเห็น
โดยถามคําถามบอยๆโดย
เปล่ียนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถาม
ในเรื่องเดิม  ซํ้า ๆ ซาก ๆ ทาน
รําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปน
ไมสนใจ ผลเสียท่ีเกิดขึ้นคือ
อะไร

219

23

133

22

67.6

7.1

41.0

6.8

20

114

133

186

6.2

35.2

41.0

57.4

9

49

3

78

2.8

15.1

0.9

24.1

76

138

55

38

23.5

42.6

17.0

11.7

ก

   ข

ข

ข
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ตารางท่ี  33 (ตอ)
ก ข ค ง

ขอคําถาม N % N % N % N %
เฉลย

5. ผูใหญควรทําอยางไร เม่ือ
เด็กปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน
ตามท่ีไดรับมอบหมายไดเรียบ
รอยสมํ่าเสมอ
6. ผูใหญควรทําอยางไรเม่ือ
กําลังทํางานบานอยางใด
อยางหนึ่งอยู ( เชน กวาดบาน
ปรุงอาหาร ซักผา ฯลฯ)แลว
เด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอ
ชวยทํางานนั้น
7. การปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดตอเด็ก
ท่ีมีนองใหมคือขอใด
8. ถาเด็กระบายอารมณโดย
การขีดเขียนบนฝาบานหรือ
ท่ีตาง ๆ ผูใหญควรทําอยางไร
9. เม่ือเด็กอยากแตงตัวดวย
ตนเอง  แตยังทําใหไมดีนัก
เชน ติดกระดุมผิด  ผูกเชือก
รองเทาไมได  ผูใหญควรทํา
อยางไร
10. ขอใดถูกตอง
11. ขอใดไมใชสาเหตุท่ีทําให
เด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณ
อิจฉาริษยา
12. ขอใดเปนวิธีการท่ีผูใหญ
ควรปฏิบัติเพ่ือเปนการแสดง
ความรักตอเด็ก

4

32

7

9

250

26
96

37

1.2

9.9

2.2

2.8

77.2

8.0
29.6

11.4

216

21

47

39

19

18
57

148

66.7

6.5

14.5

12.0

5.9

5.6
17.6

45.7

98

10

14

274

52

244
62

53

30.2

3.1

4.3

84.6

16.0

75.3
19.1

16.4

6

261

256

2

3

36
109

86

1.9

80.6

79.0

0.6

0.9

11.1
33.6

26.5

ข

ง

ง

ค

ก

ค
ง

ข
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ตารางท่ี  33 (ตอ)
ก ข ค ง

ขอคําถาม N % N % N % N %
เฉลย

13. ขอใดเปนวิธีการในการช่ืน
ชมเด็กท่ีถูกตอง
14. ผูใหญแสดงความรักและ
ความอบอุนโดยการโอบกอด
เด็กบอยๆจะสงผลอยางไร

72

98

22.2

30.2

38

37

11.7

11.4

195

164

60.2

50.6

19

25

5.9

7.7

ค

ค

สวนที่  3  แบบสอบถามความม่ันคงทางอารมณของมารดา

ตารางท่ี  34  การเสนอผลความม่ันคงทางอารมณของมารดาแยกเปนรายขอ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม เปนประจํา บอย  คอนขางบอย นานๆครั้ง ไมเคยเลย
1. ขาพเจารูสึกกังวลเสมอ เม่ือ
ตองอยูในสถานการณท่ีไมคุนเคย
(X=   3.39 )
2.   เม่ือขาพเจารูสึกไมสบายใจ
ดวยเรื่องใดก็ตามมักตองใชเวลา
นานกวาจิตใจจะปกติ(X=3.45 )
3. เวลาทะเลาะกับคนอ่ืน ขาพเจา
นึกอยากจะทําใหคนคนนั้นเจ็บกาย
หรือเจ็บใจ (X = 4.15 )
4. ขาพเจาจะแสดงอาการ
หงุดหงิดไมพอใจทันทีท่ีตองเจอ
กับคนท่ีไมชอบ (X= 3.85 )
5. ถามีใครทําใหไมพอใจ
ขาพเจาจะแสดงใหเขารูทันที
(X = 3.85 )

28 / 8.6

21 / 6.5

7 / 2.2

13 / 4.0

14 /4.3

35
/10.8

38
/11.7

16 /
4.9

29
/9.0

17 /
5.2

71 / 21.9

68 / 21.0

34 / 10.5

45 / 13.9

61 / 18.8

162 / 50

167 /51.5

133 / 41.0

144 / 44.4

142 / 43.8

28 / 8.6

30 / 9.3

134 /
41.4

93 / 28.7

90 / 27.8
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ตารางท่ี  34 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม เปน
ประจํา

บอย คอนขาง
บอย

นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
เลย

6. เม่ือทําอะไรผิดพลาด ขาพเจาจะอารมณ
เสียตลอดวัน (X = 3.67)
7. ขาพเจาเคยตะโกน  หรือกรีดรองเวลา
โกรธ เม่ืออยูตอหนาคนอ่ืน (X = 4.73 )
8. ขาพเจามักจะหงุดหงิดไมพอใจ  เม่ือมี
ใครพูดขัดกับความคิดเห็นของขาพเจา
(X = 3.79 )
9. เวลาท่ีอยูใกลคนท่ีอารมณเสีย ขาพเจา
จะรูสึกเครียดไปดวย (X = 3.81 )
10. เม่ือขาพเจารูสึกผิดหวัง มักจะเก็บไปคิด
และรูสึกทอแทหมดกําลังใจ(X = 3.33 )

11 / 3.4

3 / 0.9

14 / 4.3

17 / 5.2

29 / 9.0

25 /
7.7
7 /
2.2
17 /
5.2

29 /
9.0
55 /
17.0

44 /
13.6
9 / 2.8

40 /
12.3

60 /
18.5
62 /
19.1

163 /
50.3
36 /
11.1
204 /
63.0

112 /
34.6
137 /
42.3

81 /
25.0
269 /
83.0
49 /
15.1

106 /
32.7
41 /
12.7

สวนที่  4  แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา

ตารางท่ี  35  การเสนอผลความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาแยกเปนรายขอ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ )

ขอคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ี
สุด

1. ชีวิตสมรสของทานเปนความผูกพันท่ี
เต็มไปดวยความประทับใจ(X=  3.56  )
2. ทานและคูสมรสของทานตางก็ให
ความสนใจและเอาใจใสตอกันเปนอยางดี
(X = 3.40 )
3. ทานคิดถึงคูสมรสของทานเสมอใน
เวลาท่ีไมไดอยูดวยกัน(X= 3.55 )

67 / 20.7

36 /11.1

63/19.4

86
/26.5
104 /
32.1

101 /
31.2

141 / 43.5

152 / 46.9

125 / 38.6

23 /
7.1

19 /
5.9

22 /6.8

7 /2.2

13 /
4.0

13 /
4.0
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ตารางท่ี  35(ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
4.   ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก
และความตองการของอีกฝายหนึ่งได
เปนอยางดี (X   =  3.33)
5. ทานและคูสมรสพรอมท่ีจะ
ยืนอยูเคียงขางกันเสมอไมวาในยาม
ทุกขหรือยามสุข (X = 3.88 )
6. ชีวิตของทานคงจะวางเปลา
และไรจุดหมายหากยังอยูเปนโสด
(X = 2.68 )
7.    ทานและคูสมรสสามารถเปน
ท่ีพักพิงทางใจกันและกันได
(X = 3.67 )
8.    ทานและคูสมรสหวงใยกัน
และกันเสมอ (X = 3.76 )
9. ทานและคูสมรสพรอมท่ีจะรับ
ฟงปญหาและเปนท่ีปรึกษาใหแกกัน
และกัน (X = 3.64 )
10. คูสมรสไมยอมรับภาระในการ
เล้ียงดูบุตรเลย (X = 4.24 )
11. คูสมรสยอมรับวาการเล้ียงดู
บุตรตองชวยกันทําและรับผิดชอบ
มิใชหนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง
(X = 3.73 )
12. การแบงภาระงานภายในบาน
ระหวางขาพเจาและคูสมรสมีความ
เหมาะสมดีอยูแลว (X = 3.44 )

25/7.7

107
/33.0

22 /6.8

66 /
20.4

64 /
19.8
66 /
20.4

11 / 3.4

109 /
33.6

48 /
14.8

113 /
34.9

120 /
37.0

44 / 13.6

133 /
41.0

151 /
46.6
130 /
40.1

13 / 4.0

88 / 27.2

102 /
31.5

146 /45.1

67 / 20.7

127 / 39.2

93 / 28.7

86 / 26.5

90 / 27.8

48 / 14.8

77 / 23.8

134 / 41.4

25 / 7.7

12 / 3.7

69 /
21.3

15 / 4.6

12 / 3.7

22 / 6.8

67 /
20.7
30 / 9.3

24 / 7.4

15 / 4.6

18 / 5.6

62 / 19.1

17 / 5.2

11 / 3.4

16 / 4.9

185 /
57.1
20 / 6.2

16 / 4.9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



177

ตารางท่ี  35 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ )

ขอคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
13. ขาพเจาและคูสมรสไดใหการ
เล้ียงดูบุตรรวมกัน (X= 3.93 )
14.   คูสมรสเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบง
ภาระการเล้ียงดูบุตร(X = 3.34 )
15. คูสมรสมีความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรตามท่ี
ไดตกลงกับขาพเจาไว (X = 3.63 )
16. คูสมรสทําใหขาพเจาเหน็ด
เหนื่อยจากการเล้ียงดูบุตรนอยลง
(X = 3.15 )
17. การแบงภาระงานภายในบาน
เกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตรทําใหขาพเจา
มีความสุขในชีวิตสมรส
(X = 3.64 )
18. คูสมรสเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ
ขาพเจาโดยดูแลกิจวัตรประจําวัน
ของบุตรโดยท่ีขาพเจามิไดขอรอง
(X = 3.45 )

128 /
39.5
50 / 15.4

78 / 24.1

32 / 9.9

69 / 21.3

57 / 17.6

97 / 29.9

92 / 28.4

111 / 34.3

93 / 28.7

116 / 35.8

112 / 34.6

65 / 20.1

125 /
38.6

93 / 28.7

128 /
39.5

111 /
34.3

99 / 30.6

17 / 5.2

31 / 9.6

21 / 6.5

35 /
10.8

9 / 2.8

33 /
10.2

17 / 5.2

26 / 8.0

21 / 6.5

36 / 11.1

19 / 5.9

23 / 7.1
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สวนที่  5  แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ

ตารางท่ี  36 การเสนอผลแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติแยกเปนรายขอ
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ( คน / รอยละ)

ขอคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
1. ญาติรับฟงคําบอกเลา
เกี่ยวกับความกังวลใจในการเล้ียง
ดูบุตรของขาพเจาดวยความเห็น
อกเห็นใจ (X = 3.33 )
2. ญาติเช่ือม่ันวาขาพเจา
สามารถเล้ียงดูบุตรไดเปนอยางดี
(X = 3.89 )
3. ญาติยินดีเม่ือขาพเจามาขอคํา
ปรึกษาเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร
(X = 3.65 )
4. ญาติสนใจถามทุกขสุขของ
ขาพเจาเกี่ยวกับการเล้ียงดูบุตร
(X = 3.40 )
5. ญาติพรอมท่ีจะรับฟงขาพเจา
ปรับทุกขในยามท่ีขาพเจาพบ
ปญหาในการเล้ียงดูบุตร
(X = 3.44 )
6. ญาติบอกเลาใหขาพเจาทราบ
เกี่ยวกับอารมณท่ีลูกแสดงออก
(X = 3.30 )
7. ขาพเจาไดรับคําแนะนําจาก
ญาติในการปฏิบัติตนตอการตอบ
สนองความตองการทางอารมณ
ของลูก (X = 3.18 )

37 / 11.4

72 / 22.2

48 / 14.8

37 / 11.4

38 / 11.7

31 / 9.6

21 / 6.5

88 / 27.2

153 / 47.2

150 / 46.3

114 / 35.2

132 / 40.7

109 / 33.6

93 / 28.7

152 / 46.9

91 / 28.1

95 / 29.3

124 / 38.3

103 / 31.8

126 / 38.9

152 / 46.9

39 / 12.0

6 / 1.9

27 / 8.3

40 / 12.3

37 / 11.4

42 / 13.0

40 / 12.3

8 / 2.5

2 / 0.6

4 / 1.2

9 / 2.8

14 / 4.3

16 / 4.9

18 / 5.6
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ตารางท่ี  36 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
8.  ขาพเจาไดรับคําปรึกษาแนะ
นําในการปฏิบัติตนเพ่ือสงเสริม
ใหลูกมีอารมณท่ีดีจากญาติ
(X=3.34)
9.ขาพเจาไดรับการบอกเลาจาก
ญาติถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางอารมณของเด็กท่ีอยู
ในวัยเดียวกับลูกของขาพเจา
(X = 3.12 )
10. ขาพเจาสามารถถามเรื่องราว
ท่ีสงสัยเกี่ยวกับปญหาทาง
อารมณท่ีเกิดขึ้นของลูกจากญาติ
ได (X = 3.19 )
11. ขาพเจาไดรับการชวยเหลือ
คาเลาเรียนของลูกจากญาติ
(X = 2.06 )
12. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
ของเลน หนังสือนิทาน  และส่ิง
ของตาง ๆใหลูกของขาพเจา
(X = 2.40 )
13. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
เส้ือผา  ถุงเทา รองเทา  อุปกรณ
การแตงตัวมาใหลูกของขาพเจา
(X = 2.27 )

29 / 9.0

18 / 5.6

22 / 6.8

12 / 3.7

16 / 4.9

14 / 4.3

111 / 34.3

95 / 29.3

113 / 34.9

36 / 11.1

45 / 13.9

43 / 13.3

138 / 42.6

140 / 43.2

117 / 36.1

59 / 18.2

87 / 26.9

74 / 22.8

32 / 9.9

51 / 15.7

48 / 14.8

69 / 21.3

79 / 24.4

78 / 24.1

14 / 4.3

20 / 6.2

24 / 7.4

148 /
45.7

97 / 29.9

115 /
35.5
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ตารางท่ี  36 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)ขอคําถาม

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด
14. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
อาหารหลัก อาหารเสริม ขนมเด็ก
มาใหลูกขาพเจา (X = 2.50 )
15. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
อุปกรณการเรียนมาใหลูกขาพเจา
(X= 2.18)

18 / 5.6

12 / 3.7

43 / 13.3

30 / 9.3

102 / 31.5

74 / 22.8

82 / 25.3

96 / 29.6

79 / 24.4

112 / 34.6

สวนที่  6  แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน

ตารางท่ี 37  การเสนอผลพฤติกรรมของมารดาในการสงเสรมิพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนแยกเปนรายขอ

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม
ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอนขาง
บอย

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

1. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดชวยเหลืองาน
บานเล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีลูกอยากทําและสามารถ
ทําได เชน เก็บของเขาท่ี หยิบของเล็กๆนอยๆ
ให รดน้ําตนไม กวาดบาน เปนตนและให
คําชมเม่ือทําเสร็จ (X = 3.52)
2. ขาพเจาชมเชยลูกทันทีท่ีลูกเก็บของเลน
เขาท่ีหลังจากเลนเสร็จแลว (X = 3.76)
3. ขาพเจาโอบกอดลูกถึงแมวาลูกจะไมไดทํา
ส่ิงใดใหขาพเจาพอใจเลยก็ตาม (X = 3.58)

79 /
24.4

82 /
25.3
91 /
28.1

82 /
25.3

130 /
40.1
87 /
26.9

91 /
28.1

65 /
20.1
77 /
23.8

72 /
22.2

46 /
14.2
56 /
17.3

0 / 0 .0

1 / 0.3

13 /
4.0
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ตารางท่ี  37 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอนขาง
บอย

ปฏิบัติ
นาน ๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

4. ขาพเจามองลูกอยางช่ืนชมในขณะฟงลูก
เลาถึงส่ิงท่ีลูกสามารถทําได เชน อานหนังสือ
ได (X = 4.10)
5. ขาพเจาชมเชยลูกเม่ือลูกพยายามทํากิจ
วัตรประจําวันตาง ๆ ดวยตนเอง เชน แปรงฟน
ตักอาหารรับประทาน แตงตัว เปนตน
 (X = 4.08 )
6. ขาพเจาหอมแกมลูกอยางรักใคร
ทะนุถนอม (X = 3.88 )
7. ขาพเจามักจะจําไดเสมอวาเคยสัญญา
อะไรไวกับลูก (X = 3.59 )
8.   ขาพเจาปลอบใจลูกโดยการโอบกอด
เม่ือลูกมีทาทางตื่นตระหนกหรือวิ่งมาหา
ขาพเจาดวยความกลัว(X = 4.03 )
9.  ขาพเจาพยายามอธิบายใหลูกเขาใจวาส่ิงท่ี
ลูกกลัวนั้นไมมีจริงหรือไมมีอะไรท่ีนากลัวเลย
(X = 3.80 )
10. ขาพเจาฟงลูกอยางตั้งใจและเห็นอกเห็นใจ
เม่ือลูกพูดถึงส่ิงท่ีลูกหวาดกลัว (X = 3.70 )
11. ขาพเจาบอกลูกใหรูวาขาพเจาจะอยูกับลูก
เสมอในยามท่ีลูกรูสึกกลัว (X = 3.88 )
12. เม่ือมีเสียงดังมาก ๆ ขาพเจาจะจับมือลูก
หรือโอบกอดลูกไวขาง ๆ (X = 3.92 )

123 /
38.0

124 /
38.3

127 /
39.2
76 /
23.5
135 /
41.7

92 /
28.4

85 /
26.2
112 /
34.6
120 /
37

123 /
38.0

118 /
36.4

82 /
25.3
104 /
32.1
93 /
28.7

112 /
34.6

113 /
34.9
99 /
30.6
101 /
31.2

65 /
20.1

65 /
20.1

70 /
21.6
86 /
26.5
69 /
21.3

84 /
25.9

73 /
22.5
77 /
23.8
63 /
19.4

12 /
3.7

17/ 5.2

40 /
12.3
52 /
16.0
26 /
8.0

36 /
11.1

51 /
15.7
37 /
11.4
37 /
11.4

1 / 0.3

0 / 0.0

0 / 0.0

6 / 1.9

1 / 0.3

0 / 0.0

2 / 0.6

1 / 0.3

3 / 0.9
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ตารางท่ี  37 (ตอ)
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)

ขอคําถาม ปฏิบัติ
เปน
ประจํา

ปฏิบัติ
บอย

ปฏิบัติ
คอนขาง
บอย

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ
เลย

14.  ขาพเจารับฟงถึงถอยคําท่ีแสดงความเสียใจ
ของลูกเพ่ือใหลูกไดระบายความรูสึกเสียใจ
ออกมา (X=3.70)
15.  ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดพูดหรือบอก
เลาความรูสึกไมสบายใจตาง ๆ (X =3.80)
16.  ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนหรือทํา
กิจกรรมท่ีชอบอยางอิสระโดยไมทําใหผูอ่ืน
เดือดรอน (X = 4.07)
17.  ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนบทบาท
สมมติตามความคิดและจินตนาการของลูกท่ี
เห็นวาไมเกิดอันตราย (X = 3.83 )
18. ขาพเจาอนุญาติใหลูกไดรองเพลงอยางสุด
เสียงเทาท่ีลูกอยากจะรองโดยไมทําโทษหรือ
ตําหนิลูกถาเห็นวาเสียงไมไปรบกวนผูอ่ืน
(X = 3.63 )
19.  ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลาหรือพูด
ตามความตองการอยางเต็มท่ี (X = 4.09 )

93 /
28.7

103 /
31.8
133 /
41.0

113 /
34.9

101 /
31.2

136 /
42.0

106 /
32.7

109 /
33.6
113 /
34.9

100 /
30.9

88 /
27.2

105 /
32.4

65 /
20.1

62 /
19.1
51 /
15.7

59 /
18.2

58 /
17.9

59 /
18.2

56 /
17.3

43 /
13.3
21 /
6.5

46 /
14.2

68 /
21.0

23 /
7.1

4 / 1.2

7 / 2.2

6 / 1.9

6 / 1.9

9 / 2.8

1 / 0.3
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