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The  purposes  of  this  research  were  1)  to  study  the  level  of  mother’s  punishment from own 
parents , mother’s  aggression , child’s aggression  and  mother’s  use  of  punishment  on  child  2) to compare 
mother’s use of  punishment  on  child  with  different  age , educational  level , occupation , family’s  economic  
condition  and  child’s gender  3)  to  study  mother’s  punishment  from  own  parents , mother’s aggression 
and  child’s  aggression   as  the  predictors  of   mother’s use  of  punishment  on  child . Samples were 310 
mothers of  Mattayomsuksa 1 children  in schools  of  the Department  of  General  Education, Ang Thong  
Province, derived  by  a  multi – stage  random  sampling  technique. Instruments  employed in this study  were  
questionnaires  constructed  by  the  researcher. The data  were analyzed  by  means of  percentage,  mean ,  
standard  deviation ,  One-Way  ANOVA , t - test  and  the  stepwise  multiple  regression  analysis.

The  findings  were  as  follows :
1. Mother’s punishment from own parents, Mother’s aggression , Child’s aggression  and  Mother’s  

use  of  punishment  on  child  were  in  the  low  level .
2.  Mother’s  use  of  punishment  on  child  was  significantly  different  between  family’s  

economic  condition  as  well  as  between  child’s  gender,  at  a  statistical  level of .05 and .01 respectively. 
However,  mother’s  use  of  punishment  on  child  with  different  age  group ,  educational  level  and  
occupation  were  not  significantly different .

3. Mother’s punishment from own parents, mother’s aggression and child’s aggression predicted 
mother’s  use  of   punishment  on  child  at  a  percentage of  40.3 , with a  statistical  significant  level of .001

4. Child’s physical aggression, mother’s physical punishment from own parents and mother’s 
physical aggression predicted  mother’s use of  punishment on child  at  a  percentage of  41.9 , with a  
statistical  significant  level of .001

5  Child’s  verbal  aggression , mother’s  verbal  punishment  from  own  parents  and  mother’s 
verbal  aggression  predicted  mother’s use of  punishment on child  at  a  percentage of  31.5 , with a  statistical  
significant  level of .001
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รากฐานแหงคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษยเร่ิมตนจากครอบครัวซ่ึงเปนหนวยสังคมที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนกระทั่งสิ้นชีวิต  ครอบครัวเปนจุดเริ่มตนความ
สัมพันธระหวางบุคคลที่มาอยูรวมกันบนรากฐานของความรักความเขาใจ และความเอื้ออาทรตอกัน
ทั้งนี้เพื่อดําเนินบทบาทหนาที่ตามที่สังคมมุงหวังในอันที่จะจรรโลงสังคมในระดับประเทศ   โดย
เฉพาะอยางยิ่งหนาที่ในการสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ เนื่องจากครอบครัวเปนแหลงผลิต
สมาชิกใหมใหแกสังคม    ทั้งยังเปนเบาหลอมแหงพัฒนาการในทางสังคมกรณ (Socialization)
และสรางบุคลิกภาพแหงความเปนมนุษยขึ้นมา (อุทัย  หิรัญโต  2529 : 267)  บุตรจึงนับเปนสมาชิก
ที่มีความสําคัญของครอบครัว   ดังนั้นบุคคลที่สังคมคาดหวังวาจะสามารถใหความรัก  ความเขาใจ
และความอบอุนแกบุตรไดเปนอยางดี   คือ  บิดามารดา  โดยบิดามารดาตองทําหนาที่ในการอบรม
เล้ียงดูบุตรใหเติบโตขึ้นดวยความสมบูรณทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ   อารมณ   สังคมและสติปญญา
การทําหนาที่ดังกลาวนับเปนบทบาทอันยิ่งใหญซ่ึงมีผลตอความผูกพันใกลชิดตอไป ดังที่ โบวลบี
(Bowlby 1969 : 209 , quoted  in  Somsap   Sookanan   1994 : 36)   กลาวไววา…

“ไมมีพฤติกรรมใดๆที่จะใหความรูสึกอันยิ่งใหญไปกวาพฤติกรรมของความผูกพันที่ให
กับบุคคลอันเปนที่รัก  เปนการใหดวยความปติตราบนานเทานานที่เด็กๆจะดํารงชีวิตอยูไดดวย
ความรูสึกปลอดภัย ”

จึงนับไดวาครอบครัวเปนสถาบันระดับจุลภาคที่สรางสรรคสังคม  และประเทศชาติให
เจริญกาวหนา ครอบครัวที่มีความผูกพันดวยความรักความเขาใจมีความสัมพันธอันใกลชิดระหวาง
บิดามารดาและบุตรยอมกอใหเกิดความหวงใยและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   บิดามารดาที่ทําหนาที่
อบรมเลี้ยงดูบุตรดวยความรักความอบอุนเพื่อใหบุตรมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
สังคมและสติปญญาอยางครบถวน   จะสงผลใหบุตรเติบโตขึ้นเปนประชากรที่มีคณุภาพตอไป

เมื่อกลาวถึงความสําคัญของครอบครัวจะเห็นวาบิดามารดานับเปนองคประกอบหลัก   
ที่มีอิทธิพลยิ่งใหญในชีวิตของบุตร บิดามารดาสามารถสรางแบบแผนพฤติกรรมใหกับบุตรได 
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โดยผานการอบรมเลี้ยงดู   และบทบาทของบิดามารดาที่ทําตัวแบบใหกับบุตร (Kagan 1971 :      
159 -160)  ซ่ึงสอดคลองกับที่ วราภรณ   ตั้งตรงไพโรจน (2542 : 11) กลาวไววา  เด็กทุกคนที่เกิดมา
ในโลกนี้ไมแตกตางกัน ความแตกตางที่เกิดขึ้นอยูที่วาบิดามารดาเลี้ยงใหเด็กแตกตางกัน บิดามารดา
คือคนที่พิมพทุกอยางลงไปในชีวิตของบุตร  ดังนั้นจึงกลาวไดวาบิดามารดาจะทําหนาที่ไดดีเพียงใด
ขึ้นอยูกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่มีลักษณะแตกตางกันไปในแตละครอบครัว  ซ่ึงมีผูกําหนด
ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูไวมากมาย  เชน แบบประชาธิปไตย  แบบเขมงวดกวดขัน  แบบปลอย
ปละละเลย ฯลฯ (Bronfenbrenner  1958 , อางถึงใน  ดวงเดือน   พันธุมนาวิน  และคณะ  2528 : 3)   
ตอมาไดมีผูเห็นวาการอบรมเลี้ยงดูเหลานี้แทจริงแลวคือลักษณะของวิธีการอบรมเลี้ยงดู 2 มิติ ไดแก  
มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก    และมิติการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม   (Schaefer  1959 ,  อางถึงใน  
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ  2528 : 4)   หลังจากนั้นก็มีมิติใหมๆเกิดขึ้นอีก  เชน   ทางดาน
การลงโทษเด็ก  และการใชเหตุผลกับเด็ก(Hoffman 1970,อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และ
คณะ 2528 : 4)  การที่พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดามีรูปแบบที่แตกตางกันนั้นทั้งนี้
เนื่องจากมีปจจัยพื้นฐานหลายดานที่แตกตางกัน  ดังเชนการศึกษาของ เซียร  และคณะ (Sears et  al. 
1957  :  433 ,  อางถึงใน รัชนี     กิติพรชัย  2515 : 38)   พบวา  มารดาที่มีการศึกษาสูงจะใชเหตุผล
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมากวาการใหรางวัลในส่ิงที่เปนวัตถุ   และใชการลงโทษทางกายหรือทําให
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีนอยกวามารดาที่มีการศึกษาต่ํา  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของกฤตยา   กฤษฎาวุฒิ 
(2514 : 159)  ที่พบวาบิดามารดาที่มีการศึกษาสูงมีความเขมงวด  และลงโทษบุตรนอยกวาบิดา
มารดาที่มีการศึกษาต่ํา   นอกจากนี้ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2528 : 21)   ไดศึกษาพบวา  
มารดาที่มีการศึกษาสูงนิยมการใหรางวัลลูกดวยการกอดจูบ  แตในทางตรงขามมารดาที่มีการศึกษา
ต่ํามักจะใหรางวัลดวยขนมหรือของเลนที่เด็กตองการแทนการกอดจูบ  หรือมิฉะนั้นก็ไมมีการ
แสดงออกใดๆเลย  ในสวนของอาชีพก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับการอบรมเลี้ยงดู      
ดังที่  มุสเสน (Mussen  1990 : 147-152  : 478-495 , อางถึงใน  วัจนี  ไทรงาม  2539 : 22)  กลาววา  
คานิยมและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดามีแนวโนมที่จะสะทอนคานิยมหรือคุณคา     
จากงานที่มารดาทํา     มารดาที่ทํางานเปนอิสระตองตัดสินใจดวยตนเองมักจะกระตุนใหเด็กมีความ
เปนตัวของตัวเองและสามารถควบคุมตนเองไดดีกวามารดาที่ทํางานในระดับใชแรงงาน    ดังนั้น
มารดาในกลุมที่ทํางานเปนอิสระจึงมักใชการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยหรือแบบปลอยตามใจ
บุตรมากกวามารดากลุมที่ทํางานในระดับใชแรงงาน

จะเห็นไดวาการอบรมเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดาในแตละครอบครัวนั้นมีรูปแบบ         
ที่แตกตางกันออกไป   ซ่ึงการลงโทษก็เปนสวนหนึ่งที่บิดามารดาใชในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตน  
ผูใหญหลายชั่วอายุมาแลวที่ใชวิ ธีการนี้ เพราะเปนวิธีที่งายและเร็วกวาการอธิบายเหตุผล              
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การลงโทษนั้นมีจุดประสงคที่จะจูงใจใหเด็กรูจักการบังคับตัวเอง    รวมทั้งหวังที่จะใหเด็กเกรงที่จะ
ไมประพฤติเชนนั้นอีกตอไป  (Freeberg  and  Payne 1967 : 173-179 , อางถึงใน รัชนี  กิติพรชัย  
2515 : 27)  ในกลุมตัวอยางครอบครัวอเมริกัน รอยละ 86   เห็นดวยวาเยาวชนตองไดรับการสั่งสอน
อยางเขมงวด   การลงโทษบุตรเปนเรื่องจําเปนและเปนสิ่งที่ดี เกือบรอยละ 100 ของบิดามารดา   
รายงานวาเคยตีบุตร (Stark  and  McEoy  1970 , อางถึงใน พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ 2539 :13)   สเตราท  
(Straus  1977 : 1994 , quoted  in  Rohner, Bourque , and Elordi  1994 : 842)  ประมาณการวาเด็ก
ในประเทศสหรัฐอเมริการอยละ 90 – 97  เคยถูกลงโทษทางกาย และรอยละ 73  ของผูปกครอง    
ใชการลงโทษทางกายกับเด็กดวยวิธีการฟาดกนหรือตี (Gelles 1979, quoted  in Catron and Masters 
1993 :1815)  สําหรับประเทศไทยจากการศึกษาของ วิชา  มหาคุณ และวัชรินทร  ปจเจกวิญสูกุล 
(2533) ที่ไดศึกษาเฉพาะกรณีเด็กและเยาวชนที่เคยตองโทษถูกควบคุมตัวในสถานฝกและอบรม
ของสถานพินิจและคุมครองเด็กและฑัณฑสถานวัยหนุมบางเขน พบวา เด็กรอยละ 95.7 เคยถูกบิดา
มารดาเฆี่ยนตีรุนแรง  และการศึกษาของ พรฤดี   นิธิรัตน (2539)  พบวา  เด็กรอยละ 81.8 ถูกกระทํา
รุนแรงจากผูปกครองโดยถูกทารุณทางรางกายรอยละ 61.1 ทางจิตใจ  รอยละ  64.2  ซ่ึงสอดคลอง
กับการศึกษาของ  พรรณี   เอื้อวัฒนา (2542 : บทคัดยอ)  ที่พบวา  เด็กรอยละ 95.3 ถูกกระทํารุนแรง
ทางรางกายและจิตใจจากบิดา มารดา  แบงเปนดานรางกายรอยละ 76.7  และดานจิตใจรอยละ 95.0  
โดยผูกระทําเปนมารดามากกวาบิดา  และวิธีการถูกกระทํารุนแรงทางดานรางกายที่พบมากที่สุด คือ  
การเฆี่ยนตีดวยไมหรือเข็มขัด สวนทางดานจิตใจที่พบมากที่สุด คือ การดุดา และดาวาดวยคําหยาบ     

การที่บุตรถูกลงโทษไมวารูปแบบหรือวิธีการใด   ในทางกลับกันอาจเปนสัญญาณบงชี้
ถึงความบกพรองของสถาบันครอบครัวได    อยางไรก็ตามสังคมไทยก็มีการยอมรับการลงโทษบุตร
อยูดวย เชน  เราจะพบวาการดุดาเฆี่ยนตีบุตรถือวาเปนการอบรมเลี้ยงดูซ่ึงเปนสิ่งปกติใน  สังคม
ไทยบิดามารดาไทยยังคงเห็นความสําคัญของการใชการลงโทษเพื่อควบคุมความประพฤติของบุตร
และใหบุตรเชื่อฟงบิดามารดา ดังสุภาษิตไทยที่วา“รักวัวใหผูก รักลูกใหตี” แตในปจจุบันนักวิชาการ
สาขาตางๆ ไดแก   กุมารแพทย  จิตแพทย   นักจิตวิทยา   ครู   นักสังคมสงเคราะห  และผูที่ทํางาน
ดานพิทักษสิทธิเด็กตางไมเห็นดวยกับมาตรการลงโทษเด็กโดยไมสมเหตุผลหรือการทํารายรางกาย
เด็กดวยอารมณโมโหเพราะจะสงผลกระทบตอเด็กที่ถูกลงโทษในดานรางกายคือทําใหเกิดบาดแผล
กับอวัยวะรางกายภายนอกและภายในตั้งแตระดับเล็กนอยจนกระทั่งรุนแรง  นอกจากนี้ยังเกิด      
ผลกระทบทางดานจิตใจและอารมณของเด็ก  กลาวคือ  ทําใหมีอาการหวาดผวา   หงุดหงิด  ซึมเศรา 
เก็บกด  ผลกระทบตอพัฒนาการทางสติปญญาและพฤติกรรมของเด็ก คือมีผลกระทบตอพฤติกรรม
ข อ ง เ ด็ ก ใ น ร ะ ย ะ ย า ว โ ด ย เ ด็ ก จ ะ เ รี ย น รู แ ล ะ ซึ ม ซั บ เ อ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ รุ น แ ร ง  
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เหลานั้นไว ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาจากหลายแหลงที่พบความจริงและสรุปเปนทฤษฏีไววา 
“พฤติกรรมรุนแรงที่ไดเรียนรูในครอบครัวนั้นสามารถถายทอดเปนมรดกถึงรุนหลัง เปนสายโซ    
วงจรความรุนแรง ”  ( คณะกรรมาธิการกิจการสตรี  เยาวชน และผูสูงอายุ  ม.ป.ป. ) เด็กที่เคยถูก    
ทํารายหรือลงโทษทางกายจะกาวราวตอเด็กอื่นมากกวาเด็กที่ไมเคยถูกลงโทษทางกาย (Straus and  
Kantor  1994 : 543-62)    พฤติกรรมกาวราวดังกลาวจะเปลี่ยนเปนพฤติกรรมที่รุนแรงเมื่อเติบโตขึ้น
และจะกลายเปนอาชญากรสังคมได    ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กิล (Gelles 1980 : 873-85)   
ที่ไดศึกษาโดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในครอบครัว พบวา ความรุนแรง    
นํามาซึ่งความรุนแรง (Violence  begets  violence)  หรืออีกนัยหนึ่ง  คือ ปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวถายทอดจากชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่ง (Intergenerationl Transmission of  
Violence ) (Jon 1990 : 1045-58)  นอกจากนี้พฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะการกระทํา
ตอเด็กยังมีผลกระทบสืบเนื่องตอความสันติสุข  เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ   ทั้งยังเปนปญหา
สังคมที่เร้ือรังไมวาจะเปนปญหาเด็กเรรอน  เด็กขอทาน  เด็กติดยาเสพติด   เด็กกระทําผิดกฎหมาย  
และปญหาโสเภณีเด็ก  เปนตน  จากการศึกษาของ วิชา   มหาคุณ   และวัชรินทร   ปญเจกวิญสูกุล 
(2533)  พบวา รอยละ 73.9 ของเดก็ที่เคยถูกบิดามารดาเฆี่ยนตีรุนแรงมีเจตคติไมดีตอสังคมและ
ประพฤติตนเสียหายเพื่อประชดสังคม   นอกจากนี้ สมพงษ  จิตระดับ (2545 : 20)  ซ่ึงกําลังทําวิจัย
เกี่ยวกับคําพูดของพอแมที่สงผลดานบวกหรือลบกับเด็ก ในเบื้องตนพบวาคําพูดที่สงผลบวกกับเด็ก  
เชน “ ทําไมไดไมเปนไร  พยายามตอไปนะ และทําดีที่สุดแลว ” เปนตน   สวนคําพูดที่สงผลลบ  
กับเด็กมากที่สุด 5  อันดับแรก  คือ “ 1)  ตะคอก  พูดกูมึง ไมฟงเหตุผล  2) ทําไมถึงทําไมได         
แคนี้ก็ทําไมได   3)  ทําไมตองทําแบบนี้ดวย  อยากใหทําตัวเหมือนลูกคนอื่นๆบาง  4) ทําอะไรไมรู
จักคิด  มึงโงจัง  มึงเคยหาอะไรเจอบาง ทําไมไดเกรดแคนี้  ตอไปไมตองคุยโทรศัพทกับเพื่อน   
ฯลฯ    5) ไมรูจักหนาที่ไมตองไปกับเพื่อน”    สวนการศึกษาของบรรพต  วีระสัย  และคณะ (2538)       
เร่ืองโสเภณีเด็ก   สภาพปญหา  ปจจัยสาเหตุและแนวทางแกไข  โดยศึกษาวิเคราะหประมวลผลงาน
วิจัยตางๆในระยะที่ผานมา รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลใหมเกี่ยวกับโสเภณีเด็กจากขอมูลที่หนวยงาน
ทั้งภาครัฐ และเอกชนเก็บรวบรวมไว และวิเคราะหขอมูลรายกรณีโดยการสัมภาษณโสเภณีอายุ  
10–25 ป  จํานวน 62 คน  พบวา  สัมพันธภาพในครอบครัวไมดี  บิดามารดาขาดความรับผิดชอบ 
ตอครอบครัวและบุตร หรือมีพฤติกรรมขมเหงรังแกและทําโทษบุตรอยางรุนแรงไมสมเหตุผล   
เปนสิ่งผลักดันทําใหเด็กหนีออกจากบาน คบเพื่อน  เที่ยวเตร และลงเอยดวยการถูกชักจูงบังคับหรือ
หลอกลวงใหคาประเวณีในที่สุด

จากการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา  โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูบุตร
โดยใชความรุนแรงดวยการขมเหงลงโทษในสังคมตางวัฒนธรรมมีขอสรุปแตกตางกันมาก        
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เชน ในประเทศจีนศึกษาบิดามารดาที่เคยถูกบิดามารดาขมเหงทารุณมากอนนั้น  พอถึงปจจุบันบิดา
มารดาเหลานั้นสวนใหญมิไดกลายเปนผูชอบขมเหงทารุณบุตรของตน  (Kobin 1981 , อางถึงใน 
พรเพ็ญ   เพชรสุขศิริ  2539 : 20)  แตในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางตะวันตกอื่นๆ พบวา 
เด็กที่เคยถูกขมเหงทารุณมีโอกาสสูงมากที่จะกลายเปนบิดามารดาที่ชอบขมเหงทารุณบุตรของตน
มากกวาผูที่ไมเคยถูกขมเหงมากอน (Edgerton  1981 , อางถึงใน  พรเพ็ญ   เพชรสุขศิริ  2539 : 20)   
ขณะที่ในประเทศไทยยังไมเปนที่ทราบแนชัดวากรณีที่บิดามารดาเคยมีประสบการณไดรับความ 
รุนแรงดวยการถูกลงโทษจากปู   ยา   ตา  ยาย  เมื่อคร้ังที่อยูในวัยเด็กจะเปนสาเหตุใหบิดามารดา
เปนคนกาวราวและมักมีพฤติกรรมชอบใชความรุนแรงดวยการลงโทษบุตรเชนเดียวกับที่ตนเองเคย
ไดรับมากอนที่อาจเรียกไดวาเปนวัฏจักรแหงความชั่วราย  แตมีนักวิจัยบางทานเชื่อวาการที่ไดรับ
การปฏิบัติเล้ียงดูไมดีในวัยเด็ก  ถูกขมเหงทารุณจากมารดา   เมื่อเติบโตสวนใหญจะกลายเปนคน 
ดื้อดานเกเร  ชอบขมเหงผูอ่ืน (Schmitt   and   Kempe 1975 , อางถึงใน   พรเพ็ญ   เพชรสุขศิริ   
2539 : 20)   สําหรับการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามวิถีชีวิตไทยนั้นภาระบทบาทของครอบครัวตอบุตร คือ     
การอบรมสั่งสอนเปนหลักการใหความรักเปนเรื่องรอง  และภาระการเลี้ยงดูบุตรสวนใหญมักตกอยู
ที่มารดา  บดิามีสวนนอยในการอบรมเลี้ยงดู  จึงทําใหบุตรมีความผูกพันใกลชิดกับมารดามากกวา
บิดา (สุมน  อมรวิวัฒน และคณะ 2534 : 273)  ดังนั้น  ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของมารดา  
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยมุงเนนเฉพาะพฤติกรรมการลงโทษบุตร ในการวิจัยเพื่ออธิบาย   
ปรากฏการณเชนนี้ทําไดหลายแนวทาง   แตการศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดาและปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา โดยการมุงไปที่ประวัติ
การถูกลงโทษของมารดา     พฤติกรรมกาวราวของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของบุตร   และศึกษา
ในกลุมมารดาที่มีบุตรกําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดอางทอง  ทั้งนี้เนื่องจากเปนวัยที่อยูในชวงวัยรุนซึ่งสวนใหญจะมีอารมณรุนแรง  มีการแสดง
ความรูสึกอยางเปดเผย   เต็มไปดวยความเชื่อมั่นในตนเอง  ตองการโอกาสที่จะไดวิจารณและแสดง
ความคิ ด เห็นขั ดแย งกับ ผู ใหญ โดย ท่ีตน เองไม คิ ดว าการกระทําเชนนั้ น ผิดห รือไมดี                    
อารมณที่เปลี่ยนแปลงเชนนี้ยอมทําความหนักใจใหกับบิดามารดา(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2543 : 385)  อาจทําใหเกิดความขัดแยงจนนําไปสูการลงโทษ   ผลการศึกษาครั้งนี้นอกจากเปนการ
กระตุนใหครอบครัวและสังคมไดตระหนักถึงการลงโทษที่มารดาใชกับบุตรแลว  จะเปนประโยชน
อยางยิ่งในการปองกันปญหาความรุนแรงในเด็กและกําจัดวัฏจักรความรุนแรงที่จะสืบทอด                      
ตอคนรุนตอๆไปซึ่งจะชวยลดปญหาสังคมในระยะยาวตอไป

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



6

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา   

พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา      
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง   จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของมารดา  ไดแก     
อายุ   ระดับการศึกษา    อาชีพ    สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว   และเพศของบุตร

3.  เพื่อศึกษา ประวัติการถูกลงโทษของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และ
พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดาที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา   จังหวัดอางทอง

4. เพื่อศึกษา ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา    พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
มารดา และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดาที่สงผลตอพฤติกรรม       
การลงโทษบุตรทางกายของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดอางทอง

5.  เพื่อศึกษา ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดาที่สงผลตอ               
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัด   
กรมสามัญศึกษา   จังหวัดอางทอง

ขอคําถามในการวิจัย
1.  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของมารดา   พฤติกรรมกาวราว

ของบุตรตามการรับรูของมารดา  และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  อยูในระดับใด
2.  มารดาที่มีปจจัยสวนบุคคลของมารดา ไดแก  อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และเพศของบุตรแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกัน
หรือไม

3.  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของมารดา   และพฤติกรรม
กาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
หรือไม
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4. ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา   
และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม 
การลงโทษบุตรทางกายของมารดาหรือไม

5. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา   
และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา เปนปจจัยที่สงผลพฤติกรรม     
การลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาหรือไม

สมมติฐานการวจัิย
1.  มารดาที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ   สภาพเศรษฐกิจ

ของครอบครัว    เพศของบุตรแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกัน
2.  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของมารดา   และพฤติกรรม

กาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
3.  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา    พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา    

และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม  
การลงโทษบุตรทางกายของมารดา

4. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา    
และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม  
การลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษาประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราว

ของมารดา และพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดาที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง    
โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้

1.   ขอบเขตดานประชากร
     ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก มารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง  ปการศึกษา 2546  โดยกําหนดคุณสมบัติทั่วไป
ของประชากร   ดังนี้

1.1  เปนมารดาผูใหกําเนิดนักเรียน
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1.2  อยูรวมครอบครัวกับคูสมรสที่เปนบิดาที่แทจริงของนักเรียน
1.3  อาศัยอยูรวมในครอบครัวเดียวกันกับนักเรียน

จํานวนประชากรไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามนักเรียน  มีจํานวนประชากรตามคุณสมบัติ
ที่กําหนดทั้งสิ้น  1,375   คน ( พฤษภาคม   2546 )

2.   ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนมารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง  ปการศึกษา 2546 ที่มีคุณสมบัติทั่วไป          
ตามที่ผูวิจัยกําหนด จํานวน  310  คน   โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณตามสูตรของ         
ยามาเน  ( Yamane 1973 :725 , อางถึงใน  บุญธรรม   กิจปรีดาบริสุทธิ์  2540 : 71 ) โดยกําหนด    
คาความคลาดเคลื่อน ± .05   มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

3.    ขอบเขตดานตัวแปร
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    มีดังตอไปนี้
3.1   ตัวแปรอิสระ    ประกอบดวย

3.1.1   ขอมูลสวนบุคคล
           3.1.1.1   อายุ

 1)   ต่ํากวาหรือเทากับ  35  ป
     2)   36 – 44  ป
     3)   มากกวา 45  ป

3.1.1.2   ระดับการศึกษา
1)   ประถมศึกษา  หรือต่ํากวา

        2)   มัธยมศึกษา / ปวช.
        3)   ปวส. / อนุปริญญา

     4)   ปริญญาตรีขึ้นไป
3.1.1.3   อาชีพ

  1)   ไมไดประกอบอาชีพ / แมบาน
     2)    รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัทเอกชน

              3)    เกษตรกรรม
     4)    คาขาย
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                     5)    รับจางทั่วไป / รับจางรายวัน
3.1.1.4   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
              1)   รายไดไมเพียงพอใชจาย
               2)   รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
               3)   รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ
 3.1.1.5   เพศของบุตร

       1)    เพศชาย
        2)   เพศหญิง

3.1.2    ประวัติการถูกลงโทษของมารดา
3.1.2.1   ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา
3.1.2.2   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา

3.1.3   พฤติกรรมกาวราวของมารดา
        3.1.3.1   พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา

                                              3.1.3.2   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา
3.1.4   พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา

                                3.1.4.1   พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา
 3.1.4.2   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา

3.2   ตัวแปรตาม   ไดแก    พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
                                  3.2.1   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา

3.2.2   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

ขอจํากัดในการวิจัย

ในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงโทษบุตรนั้นสามารถศึกษาไดทั้งพฤติกรรม    
ของบิดาและพฤติกรรมของมารดา โดยศึกษาไดจากหลายมุมมองทั้งในมุมมองตามการรับรูของ
บิดาและมุมมองตามการรับรูของมารดา  ตลอดจนมุมมองตามการรับรูของบุตร  จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวาภาระการเลี้ยงดูบุตรของสังคมไทยสวนใหญเปนหนาที่ของมารดา    
ทําใหบุตรมีความผูกพันใกลชิดกับมารดามากกวาบิดา  การศึกษาครั้งนี้จึงมุงศึกษาพฤติกรรม      
การลงโทษบุตรของมารดา  และศึกษาเฉพาะมุมมองตามการรับรูของมารดา   เนื่องจากมีความจํากัด
ดานเวลาและงบประมาณที่ใชในการดําเนินการวิจัย
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นิยามศัพทเฉพาะ

1.  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา   หมายถึง   ประสบการณการถูกลงโทษของมารดา
ตั้งแตวัยเด็กถึงวัยรุนในขณะที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาผูใหกําเนิดโดยใชวิธีการลงโทษ
ใหไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายและ / หรือจิตใจ    แบงออกเปน  2  ดาน  คือ

1.1  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา   หมายถึง  การที่มารดาเคยไดรับการ
ลงโทษดวยวิธีการใชกําลัง  ส่ิงของ  หรืออาวุธเปนเครื่องมือในการกระทําตอรางกาย  การจํากัด
อิสระภาพ และการใหอดอาหาร  ทําใหไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายและ / หรือ
จิตใจ

           1.2  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  หมายถึง  การที่มารดาเคยไดรับการ
ลงโทษโดยการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงดวยคําพูดหรือทาทางแลวทําใหเกิดความรูสึกขาด
ความรัก    นอยใจ   เสียใจ    หรือเกิดความหวาดกลัว

2.  พฤติกรรมกาวราวของมารดา หมายถึง การกระทําของมารดาที่มีเจตนาใหผูอ่ืนไดรับ
ความเจ็บปวดทางรางกายและ / หรือจิตใจ  รวมทั้งพฤติกรรมทําลายสิ่งของ แบงเปน 2 ดาน  คือ

2.1   พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา   หมายถึง   การกระทําของมารดาที่ทําให
ผู อ่ืนไดรับบาดเจ็บเสียหายทางรางกายและ / หรือจิตใจ รวมทั้งพฤติกรรมทําลายสิ่งของ                
ยกเวนที่เปนการทําลายตามหนาที่หรืออุบัติเหตุ

2.2  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา  หมายถึง  การพูดของมารดาที่ทําให
บุคคลไดรับความเจ็บปวดทางรางกายและ / หรือจิตใจ  เชน พูดคําหยาบคายเมื่อมีการโตเถียง       
พูดยุแหยใหทะเลาะกัน   พูดใหไดรับความเสียหาย   พูดเยาะเยย   พูดดูถูก   พูดขูตะคอก   เปนตน

3.  พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  หมายถึง  การรับรูของมารดา  
ตอการกระทําของบุตรที่มีเจตนาใหผูอ่ืนไดรับความเจ็บปวดทางรางกายและ / หรือจิตใจ  รวมทั้ง
พฤติกรรมทําลายสิ่งของตามการรับรูของมารดา   แบงเปน 2   ดาน  คือ

3.1  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา  หมายถึง  การรับรู
ของมารดาตอการกระทําของบุตรที่ทําใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บเสียหายทางรางกายและ / หรือจิตใจ   
รวมทั้งพฤติกรรมทําลายสิ่งของยกเวนที่เปนการทําลายตามหนาที่หรืออุบัติเหตุ

3.2   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา  หมายถึง การรับรู
ของมารดาตอการพูดของบุตรที่ทําใหบุคคลไดรับความเจ็บปวดทางรางกายและ / หรือจิตใจ   เชน  
พูดคําหยาบคายเมื่อมีการโตเถียง   พูดยุแหยใหทะเลาะกัน    พูดใหไดรับความเสียหาย    พูดเยาะเยย    
พูดดูถูก    พูดขูตะคอก   เปนตน

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



11

4.  พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  หมายถึง  วิธีการที่มารดาปฏิบัติตอบุตร      
ใหไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางรางกายและ / หรือจิตใจ   แบงเปน 2  ดาน  คือ

4.1  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  หมายถึง วิธีการที่มารดาปฏิบัติ
ตอบุตรดวยวิธีการใชกําลัง  ส่ิงของ  หรืออาวุธเปนเครื่องมือในการกระทําตอรางกาย  การจํากัด
อิสระภาพ และการใหอดอาหาร  ทําใหไดรับอันตรายหรือความเจ็บปวดทางดานรางกายและ / หรือ
จิตใจ

4.2   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา    หมายถึง  วิธีการที่มารดา
ปฏิบัติตอบุตรโดยการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงดวยคําพูดหรือทาทาง  มีผลทําใหบุตรเกิดความ
รูสึกขาดความรัก    นอยใจ    เสียใจ    หรือเกิดความหวาดกลัว

5.  มารดา  หมายถึง   มารดาที่เปนผูใหกําเนิด  และอยูรวมครอบครัวกับคูสมรสซึ่งเปน
บิดาที่แทจริงของบุตร   โดยมีบุตรอยูรวมในครอบครัวเดียวกัน

6.  บุตร  หมายถึง  นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง  และเปนทายาทโดยกําเนิดที่อาศัยอยูรวมครอบครัวเดียวกับบิดา
และมารดา

7.  อายุ   หมายถึง  อายุที่นับจํานวนเต็มเปนปของกลุมตัวอยางนับถึงวันที่ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล   กรณีที่จํานวนเดือนตั้งแต  6 เดือนขึ้นไปใหนับเพิ่มเปน 1 ป   แตถาจํานวนเดือน
นอยกวา 6  เดือนใหตัดจํานวนเดือนนั้นออก   ในการศึกษาครั้งนี้แบงอายุออกเปน  3  กลุม  คือ
                           7.1   อายุนอยกวา  35  ป
                           7.2   อายุ  35 - 45  ป
                           7.3   มากกวา  45  ป
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บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   โดย
มุงการศึกษาไปที่ประวัติการถูกลงโทษของมารดา พฤติกรรมกาวราวของมารดาและพฤติกรรมกาว
ราวของบุตรตามการรับรูของมารดา รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของมารดา      ไดแก  
อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และเพศของบุตร  ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตการศึกษาบนพื้นฐานของ  แนวคิด   ทฤษฎี   และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดู
-   ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู
-   ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู
-   ประเภทของการอบรมเลี้ยงดู

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการลงโทษ
-   ความหมายของการลงโทษ
-   จุดมุงหมายของการลงโทษ
-   รูปแบบของการลงโทษ
-   ผลกระทบจากการลงโทษ

ทฤษฎีความผูกพัน   ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม   ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราว
และพฤติกรรมการลงโทษบุตร

-  ทฤษฎีความผูกพันที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
-  ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราว  และพฤติกรรมการ

ลงโทษบุตร
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

-   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล  และพฤติกรรมการลงโทษบุตร
-   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประวัติการถูกลงโทษของมารดา   และพฤติกรรม

การลงโทษบุตร
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-  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
-  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมกาวราวของบุตร  และพฤติกรรมการลงโทษบุตร

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดู

ความหมายของการอบรมเลี้ยงดู
การที่เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ครอบครัวนับเปนปจจัยหนึ่งที่

มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอพัฒนาการของเด็ก   โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการที่บิดามารดาอบรมเลี้ยงดู
เด็กซึ่งมีอิทธิพลตอแบบแผนพฤติกรรมของเด็กในปจจุบันและศักยภาพของเด็กในอนาคต            
ไดมีผูศึกษาและใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดู   ดังนี้

เซียร   และคณะ   (Sear  et  al.  1957 , อางถึงใน บุญญาภา  แจงสี 2544 : 32) ไดสรุป
การศึกษาวิจัยจํานวนมากเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูวาเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตของเด็ก   
และการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาจะมีผลบางประการตอพฤติกรรมของเด็กในปจจุบัน            
และศักยภาพของการกระทําในอนาคตของเขา ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลนั้นสวนหนึ่ง
เปนผลสืบเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา

ไรท   (Wright   1976 : 36 , อางถึงใน  เฉลิมศรี   ตั้งสกุลธรรม  2544 : 15)      กลาววากา
รอบรมเลี้ยงดู  หมายถึง  การปฏิบัติของพอแม   ผูปกครองที่มีตอเด็ก  4  ดาน ไดแก   การควบคุม   
การเปนตัวอยางแกเด็ก   การใหรางวัล   และการลงโทษ

ดวงเดือน  พันธุมนาวิน , อรพินทร  ชูชม และงามตา  วนินทานนท  (2528 : 3)  ไดให
ความหมายไววา การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การที่ผูใกลชิดเด็กมีการติดตอเกี่ยวของกับเด็ก            
ทั้งทางดานคําพูดและการกระทําซึ่งเปนการสื่อความหมายตอเด็กทั้งทางดานความรูสึกและอารมณ
ของผูกระทําตลอดจนเปนการใหผูเล้ียงดูสามารถจะใหรางวัลหรือลงโทษเด็กได นอกจากนั้นยังเปน
โอกาสใหเด็กไดดูแบบอยางการกระทําของผูเล้ียงดูตนดวย

งามตา  วนินทานนท (2536 : 7)  ใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดู  หมายถึง  การที่ผู
ใหญปฏิบัติตอเด็กในชีวิตประจําวันเพื่อเล้ียงดูและฝกอบรมลักษณะและพฤติกรรมของเด็กทั้งโดย
ทางตรงและทางออม

วัจนี   ไทรงาม (2539 : 12)  ใหความหมายของการอบรมเลี้ยงดู   หมายถึง   การที่บิดา
มารดาหรือผูอบรมสั่งสอนปลูกฝงใหเด็กมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  สามารถพึ่งตนเองได  
โดยการใหความรักความเอาใจใส   ใหความชวยเหลือคุมครอง   สนองความตองการทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ  เพื่อใหเด็กดํารงชีวติอยูในสังคมอยางมีความสุข
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อรนุช   สุธีสังข (2542 : 7)   กลาววาการอบรมเลี้ยงดูเปนการปะทะสัมพันธระหวางบิดา
มารดาและบุตร ซ่ึงหมายถึงวิธีการดูแลบุตรและพฤติกรรมการฝกฝนบุตร รวมถึงการแสดงออกซึ่ง
คุณคา  เจตคติ  ความสนใจ  และความเชื่อของบิดามารดา

กลาวโดยสรุป   การอบรมเลี้ยงดู  หมายถึง  การที่บิดามารดาปฏิบัติตอเด็กทั้งทางวาจา
และการกระทําโดยการใหความรัก  ความเอาใจใส  ใหความชวยเหลือคุมครอง สนองความตองการ
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ  ตลอดจนใหการอบรมกลอมเกลาพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหเด็กไดดํารง
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข

ความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลี้ยงดูมีความสําคัญมากในแตละชวงวัยของชีวิตโดยเฉพาะในวัยเด็ก          

นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทานไดเนนความสําคัญของการอบรมเลี้ยงดูโดยบิดามารดา       
วามีความสําคัญตอพัฒนาการของบุตร   ดังนี้

พารสัน  (Parson  1955 , quoted  in   Baldwin  1980 : 499)   ไดกลาวถึงการอบรมเลี้ยงดู
วาจะมีผลกระทบตอบุคลิกภาพโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดาที่ใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบ
การลงโทษจะมีผลทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมกาวราว   เมื่อเด็กเติบโตเปนผูใหญจะมีพัฒนาการที่ไม
เหมาะสมได

เซียร  และคณะ (Sears  et  al.  1957 , อางถึงใน  เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 28)     
ไดกลาววาการอบรมเลี้ยงดูเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งและเปนหนาที่ของทุกคนในครอบครัวไมใชเปน
เ ร่ืองของคนใดคนหนึ่ง  โดยเฉพาะความรักของบิดามารดาเปนจุดเริ่มตนของพัฒนาการ             
ทางจริยธรรมในเด็ก  เด็กที่ไดรับความรักความอบอุนจะเกิดความพอใจและมีความสุขและเมื่อเด็ก
ไดอยูใกลชิดกับผูเล้ียงดูเด็กจะเลียนแบบผูเล้ียงดูโดยไมรูตัว   ถาเด็กตองอยูหางจากผูเล้ียงดูจะทําให
เกิดความวิตกกังวลและหวาเหว  เด็กจะแกความรูสึกนี้โดยการแสดงการกระทําที่คลายคลึง          
กับผูเล้ียงดูจึงเกิดการเลียนแบบขึ้น

มุสเสน  (Mussen  1963  : 193 ,  อางถึงใน   ฉันทนา  มุติ   2540  :  23)  กลาววา        
การ อบรมเลี้ยงดูในระยะตนของชีวิตควรใชพื้นฐานการใหความรักความอบอุนเปนสําคัญ   เมื่อเด็ก
โตขึ้นจําเปนตองไดรับสิ่งแวดลอมที่จะสรางเสริมพัฒนาการของเด็กใหกวางออกไป ซ่ึงสภาพที่
แวดลอมเด็กโดยเฉพาะแบบแผนของครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดู  รวมทั้งพฤติกรรมที่บิดา
มารดาปฏิบัติตอเด็กนั้นมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กทั้งทางดานสุขภาพกายและจิตใจทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต
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ประเภทของการอบรมเลี้ยงดู
การอบรมเลี้ยงดูสามารถแบงออกไดเปนหลายประเภทตามลักษณะและการปฏิบัติ     

ตอเด็ก ในที่นี้ผูวิจัยไดศึกษาการแบงประเภทของการอบรมเลี้ยงดูของนักจิตวิทยาและผูที่วิจัย    
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งมีความแตกตางกันออกไป   ดังนี้

โรเจอร (Rogers 1972 : 117 , อางถึงใน เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 22-23 ) ไดแบง
ประเภทของการอบรมเลี้ยงดูออกเปน  3  แบบ  ไดแก

1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  (Democracy)   หมายถึง   วิธีการอบรมเลี้ยงดู
ของพอแมที่ทําใหเด็กรูสึกวาตนไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรม ไมตามใจหรือเขมงวด           
จนเกินไป  มีเหตุผล  ยอมรับความสามารถและความคิดเห็น   ตลอดจนใหความรักความเอาใจใส   
เปนกันเอง  และใหความรวมมือตามโอกาสที่เหมาะสม

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบทอดทิ้ง (Rejection)  หมายถึง  วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพอแมที่
ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองถูกเกลียดชัง  ไมไดรับการเอาใจใส  สนับสนุนหรือใหคําแนะนําเทาที่ควร   
มักใชวิธีการลงโทษที่รุนแรงและปราศจากเหตุผล  ไมใหความสนิทสนมเปนกันเองและปลอยปละ
ละเลยความเปนอยู

3. การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความคุมครองมากเกินไป (Overprotection) หมายถึงวิธีการ 
อบรมเลี้ยงดูของพอแมที่ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองไมไดอิสระเทาที่ควร  ไมไดทําตามที่ตองการหรือ
ทําอะไรดวยตนเอง  ตองปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่พอแมกําหนดไว  ถูกควบคุมและอยูในสายตา  
หรือถูกคุมครองปองกันใหความชวยเหลือตลอดเวลา

บัมรินด  (Baumrind  1975 : 270-285 , อางถึงใน  เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 23 )  
แบงประเภทของการอบรมเลี้ยงดูและอธิบายแตละรูปแบบ   ไวดังนี้

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุม (Authoritarian) เปนการที่พอแมใชอํานาจ   
ในการอบรมเลี้ยงดูใหเด็กทําตามความตองการของตน  ไมมีการปรึกษาหารือกับเด็ก  แสดงความ
ไมพอใจ   ยอมรับเด็กนอย   ไมไวใจ   หางเหิน   ใหความอบอุนนอยและลงโทษในระดับสูง

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส  (Authoritative)  เปนการอบรมเลี้ยงดูที่พอแม      
ควบคุมสูง   ใหเด็กทําตามที่พอแมตองการแตมีการยอมรับในตัวเด็กสูงเชนกัน   มีการใหความรัก
ความอบอุน และใหเหตุผล

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักตามใจ (Permissiveness)  เปนการอบรมเลี้ยงดูที่พอแม   
ยอมรับเด็กมากใหความอบอุนแตไมมีการประเมินเด็ก  ควบคุมเด็กนอยปลอยใหเด็กเปนไปตามที่
เด็กตองการ
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แมคโคบี (Mccoby  1980 : 380-381 , อางถึงใน  เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 24)  ได
แบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู   ออกเปน  2  แบบ  ไดแก

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย – เขมงวด (Permissiveness– Retrictiveness)
พอแมบางคนจะบงการและควบคุมพฤติกรรมของลูกมากเกินไปบางคนจะใหอิสระโดยพอแม
จํานวนมากจะอยูกึ่งกลางระหวางสองขั้ว

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบอบอุน – ไมเปนมิตร  (Warmth – Hostility)    ถึงแมวาพอแมจะ
มีความรักใหกับลูกๆ  แตก็มีบอยครั้งที่พอแมจะแสดงออกถึงความรักที่ผสมกับความรูสึกปฏิเสธ
หรือไมเปนมิตร (rejection  or  hostility)

 เพอรริสและคณะ  (Perris  et   al. 1980 , อางถึงใน  เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 24-
25)   แบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู  ออกเปน  3  รูปแบบ  ไดแก

1.   การอบรมเลี้ยงดูแบบใสใจดูแล  (Supportive  or  Authoritative   style)    หมายถึง  
การอบรมเลี้ยงดูแบบใหความอบอุน  และความผูกพันใกลชิด  รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริมและ
การยอมรับ

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบปฏิเสธทอดทิ้ง (Rejection  style)   หมายถึงการอบรมเลี้ยงดู
แบบใชการลงโทษและไมใหความรักความอบอุน  ไมสนใจ  และไมยอมรับเด็ก

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบปกปองคุมครองมากเกินไป (Overinvolved or  Overprotection  
style)   หมายถึง  การอบรมเลี้ยงดูแบบไมใหเด็กไดรับอิสระในการกระทําและการตัดสินใจ  พอแม
จะตองเขามาเกี่ยวของทุกเรื่องและเด็กตองปฏิบัติตามสิ่งที่พอแมกําหนด  เด็กจะถูกควบคุมและให
การชวยเหลือตลอดเวลา

เฮอรลอรค (Hurlock  1984  : 402-403 , อางถึงใน เฉลิมศรี  ตั้งสกุลธรรม 2544 : 25)  
ไดแบงวิธีการอบรมเลี้ยงดูออกเปน  3  แบบ   ไดแก

1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (Democratic Rearing) หมายถึง  การอบรมเลี้ยง
ดูที่เด็กรูสึกวาบิดามารดาปฏิบัติตอตนอยางยุติธรรม  บิดามารดามีความอดทนไมตามใจและเขมงวด
กวดขันจนเกินไป   ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก  ใหความรวมมือแกเด็กตาม
โอกาสอันควร

2.  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน (Autocratic Rearing) หมายถึง  การอบรม  
เล้ียงดูที่เด็กรูสึกวาบิดามารดากาวกายเรื่องสวนตัวของตน  ยับยั้งการกาวราวทําใหตนเองรูสึกผิด
เมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ถูกบังคับใหทําตามความตองการของบิดามารดา และบิดามารดา
ใชคําพูดที่ทําใหตนรูสึกอับอาย
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3.    การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย    (Laissez - faire   Rearing )       หมายถึง  
การอบรมเลี้ยงดูที่เด็กรูสึกวาตนเองไดรับการตามใจ  และไมไดรับการเอาใจใสหรือใหคําแนะนํา
ชวยเหลือจากบิดามารดาเทาที่ควร

สไตนเบอรก และ เบลสกี (Steinberg  and  Belsky 1991 : 309 -310)  กลาวถึงรูปแบบ
การอบรมเลี้ยงดูซ่ึงนักจิตวิทยาพัฒนาการไดแบงการอบรมเลี้ยงดู  ออกเปน  2 มิติ  คือ  มิติของการ
ใหการยอมรับ ซ่ึงตรงขามกับการปฏิเสธ (Accepting – Rejecting)  และมิติของการเรียกรอง         
ซ่ึงตรงขามกับการผอนผัน (Demanding – Lenient)   ดังภาพประกอบ

       ยอมรับ
  (Acceptance)

เรียกรอง ผอนผัน
          (Demanding)                           (Lenient)

        ปฏิเสธ
     (Rejecting)

ภาพที่  1  รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของสไตนเบอรกและเบลสกี
ที่มา : L. Steinberg  and  J.  Belsky ,  Infancy  Childhood  and  Adolescence  : Development   in  
Context ( New  York : McGraw  Hill , 1991) , 310.

มิติแรก  บิดามารดาใหการยอมรับ(Accepting) จะมีลักษณะที่ใหความรักความอบอุน
ตอบสนองตอความตองการของเด็ก  บิดามารดาที่ปฏิเสธบุตร (Rejecting)  จะมีลักษณะปฏิเสธและ
ติเตียนบุตร  ไมแสดงความชื่นชมบุตรและไมสนใจความตองการของบุตร

มิติที่สอง   บิดามารดาที่มีลักษณะเรียกรอง (Demanding)  จะมีการควบคุมสูง  บุตรจะ
ตองเชื่อฟงกฏเกณฑหรือการตัดสินใจของบิดามารดาอยางเครงครัด  สวนอีกดานหนึ่งของมิตินี้บิดา
มารดาที่มีลักษณะผอนผัน (Lenient)  จะมีการควบคุมนอย  ใหคําแนะนาํแกบุตรนอย  และมักจะ
ยอมจํานนตอความตองการของบุตร
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ดวงเดือน   พันธุมนาวิน  และคณะ (2528 : 4-12)  ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 
เปน  5   รูปแบบ  คือ

1.  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  คือ  การที่พอแมปฏิบัติตอบุตรดวยความรัก
เอาใจใสทุกขสุข  มีความใกลชิดและทํากิจกรรมตางๆรวมกับบุตร ใหความชวยเหลือสนับสนุน   
แกบุตรในสิ่งที่ตองการทุกอยาง

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใหเหตุผล คือ การที่พอแมอธิบายเหตุผลใหกับบุตร           
เมื่อตองการขัดขวางหรือสนับสนุนบุตร      พอแมมีการลงโทษและใหรางวัลแกบุตรอยางเหมาะสม
มากกวาใชอารมณ

3.  การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษทางจิตใจ คือ  การที่พอแมใชวาจาวากลาวติเตียนบุตร
เมื่อบุตรกระทําความผิด  ขูวาจะไมรัก   ตัดสิทธิ์เด็กที่เคยไดรับเมื่อบุตรมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค

4.  การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม  คือ  การที่พอแมออกคําสั่งใหบุตรทําตาม   และคอย
ควบคุมอยางใกลชิดวาบุตรจะทําหรือไม   ถาบุตรไมทําก็จะลงโทษ

5.  การอบรมเลี้ยงดูแบบใหพึ่งตนเองเร็ว คือ การที่พอแมใหโอกาสบุตรทํากิจกรรม
ตางๆดวยตนเอง  ซ่ึงพอแมจะเปนผูแนะนําและชวยฝกฝนใหบาง

พวงเพชร  สุรัตนกวีกุล  (2542 : 78)  ไดศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูทั้งในประเทศ
และตางประเทศอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก  ซ่ึงนักวิจัยไดกําหนดรูปแบบวิธีการอบรมเลี้ยงดู
ออกเปน  3  มิติ  คือ

1. มิติเขมงวดกวดขันควบคุมและยินยอมอนุญาตหรืออนุโลม (Restrictiveness -
Permissiveness)

2. มิติอบอุนและไมเปนมิตร  (Warmth  –  Hostility)
3. มิติอารมณกังวลวุนวายใจและอารมณสงบราบเรียบ  (Anxious   Emotional 

Involvement – Calm   Detachment)
จากลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูที่หลากหลายซึ่งกระจายอยูในมิติตางๆดังที่กลาว

ขางตน   สามารถสรุปรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูไดเปน    3  รูปแบบ   ดังนี้
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบใสใจดูแลหรือใชอํานาจอยางมีเหตุผล (Supportive  or

Authoritative  Parenting)  หมายถึง  การที่บิดามารดาตั้งกฎเกณฑใหบุตรปฏิบัติตาม    พรอมทั้ง
ปฏิบัติตอบุตรดวยความรักความอบอุนโดยสงเสริมใหกําลังใจและใหการยอมรับในตัวบุตร

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบปกปองคุมครองมากเกินไป    (Overinvolve or  
Overprotection  Parenting)   หมายถึง   การที่บิดามารดาปฏิบัติตอบุตรดวยความเขมงวดกวดขัน  
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ใชอํานาจคุมครอง   ควบคุม   และกาวกายในวิถีชีวิตของบุตรโดยไมใหเกียรติ   หรือใหการยอมรับ
ในตัวบุตร

3.   การอบรมเลี้ยงดูแบบปฏิเสธทอดทิ้ง ปลอยปละละเลย(Rejection  Parenting)  
หมายถึง  การที่บิดามารดาปฏิบัติตอบุตรดวยการลงโทษ  แสดงความรูสึกเย็นชา  ละเลย  ไมใสใจ  
ไมสนับสนุนใหคําแนะนําชวยเหลือ  และไมแสดงออกถึงการใหความรักความอบอุน

จากการศึกษารูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูจะเห็นไดวามีการแบงประเภทของ          
การอบรมเลี้ยงดูที่แตกตางกัน และมีบางสวนที่คลายคลึงกันซึ่งมีการเรียกชื่อแตกตางกันไป          
ซ่ึงพบวารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาโดยทั่วไปไมไดใชเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
เทานั้นแตไดมีการผสมผสานในหลายรูปแบบเขาดวยกันโดยอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ถูก    
นํามาใชในการอบรมเลี้ยงดูมากกวารูปแบบอื่นๆ

แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการลงโทษ

ความหมายของการลงโทษ
การลงโทษ (Punishment)  เปนสิ่งที่นักจิตวิทยาใหความสนใจและมีการศึกษาวิจัย     

กันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการอบรมเลี้ยงดูซ่ึงเนนความสําคัญของวิธีการที่บิดา
มารดาใชลงโทษเด็กเปนอันดับแรก (Hoffman  1963 , อางถึงใน  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และคณะ  
2528 : 10)   การลงโทษที่ไดมีการศึกษาไวนั้น   ผูที่ศึกษาไดใหความหมายของการลงโทษไวดังนี้

บูทซิน  (Bootzin  1975, อางถึงใน อาภา  จันทรสกุล และอัญชัน เกียรติ์บุตร 2530 : 42)   
กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหส่ิงเราใดๆแกบุคคลหลังจากที่บุคคลแสดงพฤติกรรมแลว
ทําใหความถี่ของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงอยูลดลง

คูเปอร  และคณะ (Cooper  et  al.  1987,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543 : 40) 
กลาวไววา การลงโทษ  หมายถึง การใหผลกรรมหลังจากการแสดงพฤติกรรมทําใหพฤติกรรมนั้น
ลดลงหรือยุติลง  ซ่ึงผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไมจําเปนที่จะตองเปนสิ่งที่ไมพึงพอใจ   หากแตจะเปน
อะไรก็ไดที่ตามหลังพฤติกรรมนั้นแลวทําใหพฤติกรรมนั้นลดลงหรือยุติลง

สิทธิโชค   วรานุสันติกูล (2531: 66-67)   กลาวไววา  การลงโทษ  หมายถึง  การใหส่ิงที่
นาหลีกเลี่ยงแกบุคคล  อาทิเชน  การตี  การดุดา  การจําคุก ฯลฯ  หรือการถอดถอนสิ่งที่บุคคลชอบ
ออกไป  เชน  การปรับเงิน  การตัดเงินเดือน   การเสียสิทธิ์บางอยางที่เคยมี ฯลฯ  เปนตน   ทั้งสอง
ประการนี้ชวยลดความถี่ของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นกอนการลงโทษได
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ประเทือง   ภูริภัทราคม  (2535 : 202)  กลาวไววา  การลงโทษ หมายถึง  การใหผลกรรม
ที่อินทรียไมตองการ หรือการถอดถอนสิ่งที่อินทรียตองการออกภายหลังที่อินทรียแสดงพฤติกรรม
แลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง

กลาวโดยสรุป   การลงโทษ   หมายถึง    การกระทําในสิ่งที่ไมพึงปราถนาหรืองดเวน
ส่ิงที่พึงปราถนาของบุคคลภายหลังที่บุคคลนั้นไดแสดงพฤติกรรมไมพึงประสงค    เพื่อเปนการลด
หรือหยุดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้น

จุดมุงหมายของการลงโทษ
มักมีขอโตแยงกันเสมอวา การลงโทษนั้นควรจะใชหรือไมและถาจะใชควรจะใชวิธีการ

ใดดีที่สุดซึ่งขอโตแยงในลักษณะดังกลาวยากที่จะหาขอสรุปได อยางไรก็ตามการลงโทษเด็ก      
นับเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่บิดามารดามักใชอยางจงใจ ใชมาก และใชบอยกวาการใหรางวัล 
เมื่อเด็กทําความดี (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และบุญยิ่ง เจริญยิ่ง 2518, อางถึงใน ดวงเดือน       
พันธุมนาวิน  และคณะ  2528 : 10)    ถึงแมวาการลงโทษจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายและ
จิตใจ แตดูเหมือนวาจะเปนลักษณะของชีวิตประจําวันที่แทบทุกครอบครัวมักใชปฏิบัติเมื่อลูก
หลานของตนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (Bryan and Freed 1982 , อางถึงใน สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต  
2543 : 218)  นอกจากนี้ กรรณิการ  ภูประเสริฐ  และคณะ (2527 : 386-387)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการลงโทษ   สรุปไดดังนี้

1. การลงโทษเปนการยุติพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  แลวแนะนําใหผูถูกลงโทษประพฤติ
ตัวเสียใหมในดานที่จะไมถูกลงโทษอีก

2.  เพื่อเปนสัญญาณแกการตอบสนอง เชน  การพูดขูขวัญเพื่อใหกลัวถูกลงโทษ  หรือ
พวกสัญญาณธรรมชาติตางๆ   ซ่ึงสัญญาณเหลานี้จะทําใหเด็กกลัว  ไมกลาประพฤติตนฝาฝน

3.   การลงโทษเปนการสั่งสอนใหหลาบจํา   เพื่อใหเกิดการระมัดระวังตัวที่จะไมทําเชน
นั้นอีก

จะเห็นไดวาการลงโทษเปนวิธีการหนึ่งที่จะแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม  และใหเด็ก
ไดเรียนรูพฤติกรรมที่เหมาะสม  สามารถควบคุมตัวเองใหมีความประพฤติที่สังคมยอมรับได     
โดยไมตองอาศัยการถูกควบคุมของผูใหญในเวลาตอมา อยางไรก็ตามการใชการลงโทษในการ   
อบรมเลี้ยงดูบุตรนั้น  เฮอรลอค  (Hurlock  1956 , อางถึงใน  ลัดดา   ปฎิเวธวรรณกิจ  2533 : 17)   
ไดกลาวไววา  ครอบครัวจะตองมีการวางแผนในการลงโทษที่แนนอนถาเด็กกระทําผิด  เพื่อเด็กจะ
ไดจดจําพฤติกรรมที่ถูกลงโทษนั้นไดแนนอน
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รูปแบบของการลงโทษ
รูปแบบการลงโทษที่ไดมีการศึกษากันไวนั้นมีอยูดวยกันหลายประเภท ในที่นี้ผูวิจัย   

ไดศึกษารูปแบบการลงโทษที่นักจิตวิทยาไดมีการศึกษากันไว     ดังนี้
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2524 :130) ไดแบงรูปแบบของการลงโทษออกเปน 2   ประเภท   

คือ
1.   การลงโทษทางกาย   หมายถึง  การทําใหเด็กเจ็บตัว  เชน  หยิก  ตบ  ตี  เตะ         

โดยผูลงโทษใชอํานาจทางกายของตนซึ่งมีมากกวาเขาขมเด็ก   ในการลงโทษทางกายนั้นผูลงโทษ
จะใชวาจากลาวสั่งสอนนอยหรือไมใช    ซ่ึงทําใหเด็กทราบแตเพียงวาขณะนั้นตนไดกระทําในสิ่งที่
ผู เ ล้ียงดูไมพอใจแตไมทราบเหตุวาทําไมการกระทําของตนจึงกอใหเกิดความไมพอใจนั้นๆ       
หรือในบางครั้งอาจไมทราบวาพฤติกรรมใดที่ตนกระทําแลวเปนสาเหตุใหถูกลงโทษทางรางกาย
อยูในขณะนั้น

2.  การลงโทษทางจิต หมายถึง  การแสดงความไมพอใจ  เสียใจ และผิดหวังที่เด็กทําผิด  
มีการใชวาจาวากลาวติเตียน  เพิกเฉยไมสนใจเด็กไปชั่วขณะ   นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์บางประการที่
เด็กเคยไดรับ  เชน  คาขนม  ของขวัญวันเกิด  หรืออ่ืนๆ   ในบางครั้งอาจกลาวเปนเชิงขูวาจะมีการ
พรากเด็กไปจากตนเสีย   การลงโทษทางจิตมักประกอบไปดวยการวากลาวอบรมสั่งสอนซึ่งเปน
การอธิบายชี้แจงใหเด็กเห็นถึงความเหมาะสมของพฤติกรรม

สุภาพรรณ  โคตรจรัส (2527, อางถึงใน ลัดดา  ปฏิเวธวรรณกิจ 2533 : 15)  ไดแบงการ
ลงโทษออกเปน  2  ประเภท  คือ

1.  การลงโทษทางกาย    หมายถึง   การทําใหเด็กเจ็บตัว  เชน   หยิก   ตี  ตบ  เตะ       
โดยผูลงโทษใชอํานาจทางกายของตนซึ่งมีมากกวาเขาขมเด็ก

2.   การลงโทษทางจิต   หมายถึง   การแสดงความไมพอใจ   เสียใจ   และผิดหวังที่เด็ก
ทําผิด  มีการใชวาจาวากลาวติเตียน  เพิกเฉยไมสนใจไปชั่วขณะ  นอกจากนี้อาจตัดสิทธิ์             
บางประการของเด็กที่เคยไดรับ  เชน  คาขนม  ของขวัญวันเกิด  หรืออ่ืนๆ  ในบางครั้งอาจกลาวเปน
เชิงขูวาจะมีการพรากเด็กไปจากตนเสีย

อาภา   จันทรสกุล และ อัญชัน   เกียรติบุตร (2530 : 43-44) ไดกลาวไววา  การลงโทษมี   
2   ลักษณะใหญๆดวยกัน   คือ

1. การลงโทษโดยการใหส่ิงเราที่ไมพึงพอใจแกบุคคลเมื่อเขาเสดงพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงคแลวทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคนั้นลดลง  เชน  เมื่อพูดไมสุภาพครูจึงตี   เปนตน
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2. การทําโทษโดยการตัดโอกาสในการที่จะไดรับแรงเสริมซึ่งบุคคลเคยไดรับอยู        
ถาบุคคลแสดงพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค  เชน  เมื่อเด็กไมทําการบานใหเสร็จก็จะไมไดรับอนุญาต
ใหดูรายการโทรทัศนที่ชอบ  การทําโทษลักษณะนี้  เรียกวา  การริบแรงเสริมบวก (Response  Cost)

ประเทือง    ภูมิภัทราคม  (2535 : 203)    ไดแบงการลงโทษออกเปนประเภทใหญๆได   
2  ประเภท   คือ

1.   การลงโทษทางบวก (Positive  Punishment)   ไดแก  การใหส่ิงใดๆก็ตามภายหลัง
พฤติกรรมของอนิทรียแลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง

2.   การลงโทษทางลบ (Negative  Punishment)  ไดแก  การถอดถอนสิ่งใดๆก็ตามภาย
หลังพฤติกรรมของอินทรียแลวมีผลทําใหพฤติกรรมนั้นยุติหรือลดลง

สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต (2543 : 218-230)   กลาววา  การลงโทษนั้นมีเทคนิคและวิธี
การลงโทษอยูดวยกัยหลายวิธี  ดังนี้

1.   การลงโทษโดยการทําใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกาย (Physical  Pain)   เชน  การ
เฆี่ยนตีโดยการใชไมเรียวหรือมือโดยอาจจะตีที่มือ  ขา  หรือกนของเด็กที่กระทําพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม   ซ่ึงการลงโทษโดยวิธีการเฆี่ยนตีนั้นไดมีการนําไปใชอยางแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในครอบครัว

2. การตําหนิ (Reprimands)  เปนการใชคําหรือประโยคกับบุคคลเพื่อใหเขาหยุด      
พฤติกรรมบางอยาง    เชน  “อยา”   “หยุด”   “อยาทําสิ่งนั้น”   “ฉันตองการใหเธอหยุดคุย”   ซ่ึงการ
ตําหนินั้นเปนวิธีการลงโทษที่นิยมใชกันมากในสังคมทั่วไป   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการตําหนินั้น
ทําไดงายและมักจะไดผล  (Reed  et  al.  1975, อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 220)   
การตําหนินั้นถาไมใชควบคูไปกับการลงโทษวิธีอ่ืนๆแลวประสิทธิภาพของการตําหนิจะลดลง
อยางรวดเร็ว  ในขณะเดียวกันถาใชการตําหนิมากเกินไปประสิทธิภาพของการตําหนิก็จะลดลง  
เชนกัน    นอกจากนี้ยังพบอีกวาผลของการใชการตําหนินั้นมักจะไดผลที่ไมแนนอน    บางครั้งก็ทํา
หนาที่เปนตัวลงโทษคือระงับพฤติกรรมที่ถูกลงโทษ    แตบางครั้งก็กลับไปทําหนาที่เพิ่มพฤติกรรม
ที่ถูกตําหนินั้น

3.  การใชเวลานอก (Time  Out) เปนวิธีการลงโทษอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางมาก   
การใชเวลานอก  หมายถึง  การถอดถอนโอกาสที่บุคคลจะไดรับการเสริมแรงทางบวก หรือการ  
สูญเสียตัวเสริมแรงที่บุคคลนั้นกําลังไดอยูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อบุคคลกระทําพฤติกรรม      
บางอยางอันจะทําใหการกระทําพฤติกรรมนั้นลดลงในอนาคต (Foxx  1982 ,  อางถึงใน  สมโภชน  
เอี่ยมสุภาษิต  2539 : 223) การใชเวลานอกนั้นไมจําเปนที่จะตองเอาบุคคลออกไปอยูในสภาพการณ
ที่จัดขึ้น  หากแตตองทําใหบุคคลนั้นสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงในชวงระยะเวลาหนึ่ง  
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ซ่ึงเปนผลทําใหพฤติกรรมที่กระทําแลวสูญเสียโอกาสที่จะไดรับการเสริมแรงลดลง ( Nelson and 
Rutherford  1983 , อางถึงใน  สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต  2539 : 223)

4.  การปรับสินไหม (Response  Cost)  เปนวิธีการลงโทษที่ถอดถอนตัวเสริมแรงทาง
บวกออกไปหลังจากที่บุคคลกระทําพฤติกรรมบางอยาง  ทําใหพฤติกรรมนั้นลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ตอไปในอนาคต   ตัวเสริมแรงที่ถูกถอดถอนออกไปมักจะเปนตัวเสริมแรงประเภทเบี้ยอรรถกร  
ไดแก  แตม  เบี้ย  ดาว  หรือเงิน   นอกจากนี้ยังรวมถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษบางอยาง  ตลอดจน
สถานภาพทางสังคมอีกดวย  ซ่ึงตัวเสริมแรงนี้อาจจะมีอยูที่ตัวบุคคลนั้นแลวหรือเปนสิ่งที่บุคคลนั้น
จะไดรับในเวลาตอมา (Pazulinec  et  al.  1983,  อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 227) 
เชน  การไมใหไปเที่ยวในวันเสารและอาทิตย  เนื่องจากเมื่อสัปดาหที่แลวกลับบานผิดเวลา  เปนตน

5.   การแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ทําผิด   (Overcorrection)     เปนวิธีการลงโทษที่ใหผูที่
ทําผิดแกไขพฤติกรรมที่เขาทําผิดโดยการแกไขหรือปรับปรุงสภาพการณที่เขาทําผิดใหมากกวาที่
เคยเปนอยูมากอนที่เขาจะทําผิด  เปนรูปแบบของการลงโทษในลักษณะของการใหการศึกษา      
ใหโอกาสบุคคลที่กระทําพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมไดแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม  เชน เมื่อเด็กเคี้ยว
หมากฝรั่งแลวเอากากหมากฝรั่งไปติดใตโตะ ก็ตองใหเขาทําความสะอาดโตะของเขารวมทั้งโตะ
ของคนอื่นในหองนั้นดวย  และใหเขาเคี้ยวหมากฝรั่งแลวนําเอากากหมากฝงนั้นไปทิ้งที่ถังขยะซ้ํา
แลวซํ้าอีก  (Foxx  and  Azrin , อางถึงใน  สมโภชน    เอี่ยมสุภาษิต   2543 : 229)  การลงโทษดวย
วิธีแกไขใหถูกตองเกินกวาที่ผิดนี้นับวามีประโยชนอยางมากในการทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น และสามารถนําไปใชไดกับพฤติกรรมที่เปนปญหาหลายๆอยาง เชน          
พฤติกรรมกาวราว   พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการรักษาความสะอาด   เปนตน   (Ollendick  and 
Matson , อางถึงใน  สมโภชน    เอี่ยมสุภาษิต   2543 : 230)

จะเห็นไดวารูปแบบการลงโทษนั้นมีวิธีการดวยกันหลายวิธี  ซ่ึงแตละวิธีนั้นมีลักษณะ
และความเหมาะสมที่จะนําไปใชแตกตางกัน  การลงโทษนับเปนวิธีการที่บิดามารดาโดยสวนใหญ
นิยมใชในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  แสดงวาบิดามารดามักใชการลงโทษเปนวิธีแกพฤติกรรมที่เปน
ปญหา  (Bandura 1959 ,  อางถึงใน  ศิริบูรณ    สายโกสุม  2532  :  2)

ผลกระทบจากการลงโทษ
การอบรมเลี้ยงดูบุตรดวยการใชวิธีการลงโทษไมวาจะเปนการลงโทษทางกาย หรือการ

ลงโทษดวยการใชวาจายอมมีดีกรีความรุนแรงมาก-นอยตางกันไป ซ่ึงการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะ
ของการใชความรุนแรงมากยอมสงผลกระทบตอบุตรหลายประการ  ดังที่นักวิชาการไดสรุปถึง    
ผลกระทบจากการใชความรุนแรงตอเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน     
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เยาวชนแหงชาติ   2533 ; Turner  and  Finkelhor  1996 ,  อางถึงใน  พรรณี   เอื้อวัฒนา  2542  : 28-
29)  ไวดังนี้

1.   ผลกระทบตอเด็ก
1.1  ผลกระทบทางรางกาย    ซ่ึงเกิดจากการถูกลงโทษเฆี่ยนตี  ทํารายรางกาย  เด็กที่

ถูกลงโทษทางกายจะปรากฏบาดแผลตามเนื้อตัวและผิวหนัง เชน รอยชํ้า รอยไหม รอยขวน บวม   
เปนตน   บางกรณีอาจรุนแรงจนเกิดความพิการทางรางกาย   ทางสมอง  หรือถึงแกชีวิต

1.2    ผลกระทบทางจิตใจและพฤติกรรม   เด็กจะแสดงอาการหวาดผวา   กลัวเมื่อ
พอแมหรือผูใหญเขามาใกลหรือสัมผัสตัว เกิดพฤติกรรมถดถอย เชน  ปสสาวะรดที่นอน  
พัฒนาการทางภาษาชา   บางรายแสดงพฤติกรรมกาวราวเปนอันธพาล    รังแกและทํารายคนอื่นโดย
เฉพาะคนที่ออนแอกวาหรือสัตว   มีปญหาการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  เด็กบางคนซึมเศรา    
เก็บกด  แยกตัวทํารายตนเอง   มีปญหาการเรียน   สมาธิส้ัน   เรียนไมดี   ไมอยากกลับบาน  หนีออก
จากบาน  หรือใชสารเสพติด  เปนตน

2.  ผลกระทบตอสังคม  การลงโทษเด็กนําไปสูปญหาสังคมในระดับที่กวางออกไป เชน  
เด็กที่ถูกลงโทษอยางรุนแรงจะหนีออกจากบานกลายเปนเด็กเรรอนขอทานงายตอการถูกชักจูงไปสู
ปญหาอาชญากรรมหรือโอกาสในการที่จะทําผิดกฏหมายไดสูงมาก  ซ่ึงกระทบกระเทือนตอ     
สวัสดิภาพของสังคมนําไปสูความไมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

สิทธิโชค  วรานุสันติกูล  (2531 : 67-73) กลาวไววาการลงโทษนั้นเปนดาบสองคม    
ผลกระทบที่เกิดจากการลงโทษนั้นมีทั้งคุณและโทษ  โดยสรุปผลของการลงโทษไว  ดังนี้

ผลในทางบวก
1. ทําใหพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคหยุดลงทันที  ในเมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมที่จะกอ

ใหเกิดอันตรายแกตัวเองหรือผูอ่ืน  การลงโทษดวยความรุนแรงอยางเพียงพอจะสามารถทําใหหยุด
พฤติกรรมเชนนั้นไดทันที

2. การลงโทษจะทําใหผูถูกลงโทษสามารถจําแนกไดอยางรวดเร็ววาพฤติกรรมใด      
ไมควรกระทํา

3.  การลงโทษเปนตัวอยางใหแกคนอื่นๆไดวาไมควรประพฤติเชนนั้น  จากการศึกษา
ของ แบนดูรา พบวาตัวอยางหรือตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมไมพึงประสงคแลวถูกลงโทษมีผลทําให
ผูชมเรียนรูที่จะไมทําพฤติกรรมอยางนั้นอีก

ผลในทางลบ
1. การลงโทษอาจจะเปนสาเหตุของการแผขยายความกลัวผูลงโทษ หรือส่ิงเราที่ลงโทษ

ไปสูส่ิงอื่นได
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2. การลงโทษอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการปรับตัวแบบหลีกหนีออกไปจาก     
สถานการณที่เปนการลงโทษ  เชน วัยรุนถูกแมดุเกิดความนอยใจจึงผูกคอตาย หรือหนีออกจากบาน 
เปนตน

3.  การลงโทษทําใหเด็กที่ถูกลงโทษเกิดความกาวราว ซ่ึง วอลเตอร และ กรูเสค   ไดให
ขอสรุปจากผลการศึกษาวาการลงโทษทางกายมีผลนํามาซึ่งความกาวราวและองคกรสําคัญที่เปน
เหมือนพาหนะนําไปสูความกาวราวก็คือ  การเลียนแบบจากผูลงโทษ

4. การลงโทษมีผลทําใหผูถูกลงโทษเกิดความรูสึกวาตนเองจะไมมีคาหรือถูกลดคาลง   
นักจิตวิทยาไดทําการวิจัยพบวาภายหลังจากถูกลงโทษใหมๆบุคคลจะเขียนเกี่ยวกับตัวเองในทางลบ
มากขึ้นกวาปกติซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นระยะสั้นภายหลังจากการลงโทษ   ผลกระทบนี้อาจเปนไปใน
ระยะยาวไดในกรณีที่การลงโทษมีความรุนแรงตอจิตใจของผู ถูกลงโทษเปนอย างยิ่ ง                    
เปนประสบการณที่เปรียบเสมือนบาดแผลในใจที่ยากแกการลืม

สกินเนอร  (Skinner , อางถึงใน อาภาพรรณ   ถาวโรฤทธิ์  2542 : 95)  ไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบของการลงโทษเด็ก  ไวดังนี้

1. การลงโทษอาจเปนปจจัยหนึ่งในการพัฒนาอารมณรุนแรงตางๆ  เชน ความกลัว  
ความโกรธ   ความวิตกกังวล  ความหวาดระแวง   อารมณเหลานี้มักเปนสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรม
ที่ผิดปกติ

2. เด็กที่ถูกบิดามารดาตีบอยๆมักมีพฤติกรรมแยกตัวเอง  หลีกเลี่ยงการพบปะกับ   
บุคคลอื่น

3. การลงโทษทําใหผูรับโทษมีพฤติกรรมเก็บกด โดยแสดงพฤติกรรมกาวราวใน        
รูปแบบตางๆขึ้นมาทดแทนความรูสึกของการถูกลงโทษ

การลงโทษมีประสิทธิภาพเพียงใด  มีผลตามที่บิดามารดาคาดหวังหรือไม  หรือมีผล
ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงปราถนา  จากหลักฐานการศึกษาจะพบวา  บิดามารดาที่มีการลงโทษ
บุตรอยางมากมักไมประสบความสําเร็จในการควบคุมพฤติกรรมบุตร  ดังที่ ระวิพันธ  โสมนะพันธ 
(2514 : 49)  ไดสรุปจากผลการศึกษาของนักจิตวิทยาไววา  การลงโทษมีประสิทธิภาพในการหยุด
พฤติกรรมไมมากเทากับการงดใหรางวัล  การลงโทษเพียงหยุดพฤติกรรมนั้นชั่วคราว ซ่ึงสอดคลอง
กับ ฮอฟแมน (Hoffman 1970, อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ 2528 : 11)  ที่สรุปไววา  
การลงโทษทางกายนั้นมีประโยชนเพียงเล็กนอยคือสามารถยับยั้งพฤติกรรมไดช่ัวคราว  แตมีผลเสีย
ตอเด็กมากเพราะสอนใหเด็กกาวราว  รังแก  ขมเหงผูที่ออนแอกวา และทําใหเด็กเกลียดชังผูลงโทษ     
นอกจากนี้การลงโทษอาจมีผลในทางลบอีกประการหนึ่ง คือ จะนําไปสูความวิตกกังวล (Scherer 
and  Abebes  1975 , อางถึงใน ศิริบูรณ   สายโกสุม  2532 :38)  ซ่ึงสอดคลองกับ เซียร  และคณะ 
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(Sears  et  al. , อางถึงใน สุธินดา  ใจขาน  2528 : 10)   ที่ไดสรุปไววา   การทําโทษของมารดามี
ความสัมพันธกับความกังวลใจของเด็ก ถามีการทําโทษซ้ําๆกันหลายๆครั้งความกังวลที่มากเกินไป       
จะกลายเปนความกาวราว ฉะนั้น การลงโทษจึงไมไดระงับพฤติกรรมของเด็กโดยตรงแตจะทําให
เด็กมีพฤติกรรมกาวราวในระยะเวลาตอมา  และหากมารดาทําโทษเด็กอยางรุนแรงเมื่อเด็กแสดง
การกาวราวจะทําใหเด็กกาวราวมากกวาเด็กที่ถูกมารดาทําโทษอยางเบา จะเห็นไดวา การลงโทษที่
บิดามารดาใชนั้นเพื่อที่จะควบคุมความกาวราวของเด็กซึ่งแทที่จริงนาจะเปนการเพิ่มความกาวราว    
มากกวาลดความกาวราวของเด็ก  (Sears  et  al.  1957 ; Eron  et  al.  1971 ; Bandura 1973 ; Owens  
and  Straus  1975 ,  quoted  in  Burr   et  al.  1979  : 551)

การลงโทษเปนกลไกการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพซึ่งชวยควบคุมความกาวราวไดเพียงไร
เปนคําถามที่หลายๆฝายสงสัย   นักจิตวิทยาซึ่งมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู                  
และพัฒนาการเด็กไดทําการศึกษาผลของการลงโทษที่มีตอพฤติกรรมกาวราวสรุปวาการลงโทษ         
มีความจํากัดในการหยุดยั้งพฤติกรรมกาวราวและมีผลในการหยุดยั้งพฤติกรรมนั้นๆไดเพียง         
ช่ัวคราว นั่นคือจะมีผลในการเก็บกดพฤติกรรมที่ไมพึงปราถนานั้นตราบเทาที่ยังมีการลงโทษอยู     
แตไมอาจขจัดพฤติกรรมที่ไมพึงปราถนาออกจากตัวบุคคลนั้นได จึงไมอาจประกันไดวาจะไมมี
พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นในอนาคต   โดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมมีการลงโทษอีก นั่นหมายความวาผลของ
การลงโทษขึ้นอยูกับการคงอยูของการลงโทษ  ซ่ึง  แบนดูรา   และวอลเลส   (Bandura  and  Wallas  
1959 , อางถึงใน  ศิริบูรณ   สายโกสุม  2532 :38)  ช้ีใหเห็นวา  ประสิทธิภาพของการลงโทษในการ
หยุดยั้งพฤติกรรมขึ้นอยูกับจังหวะและความรุนแรงของการลงโทษ   มีทางเลือกของพฤติกรรมอื่นที่
จูงใจใหกระทําเพื่อทดแทนพฤติกรรมที่ถูกหามมากนอยเพียงไร ความสามารถในการติดตามและ
ควบคุมพฤติกรรมไดกวางขวางหรือไม    การลงโทษอาจไดผลถาผูลงโทษตระหนักถึงพฤติกรรม
ของผูถูกลงโทษโดยเต็มที่ และมีความคงที่ในการลงโทษอยางเครงครัดและรวดเร็วกอนที่         
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้นจะบรรลุเปาหมาย

อยางไรก็ตามพฤติกรรมกาวราวเปนประเด็นโตแยงที่มีมาเปนเวลานานวาพฤติกรรม      
กาวราวเปนสัญชาตญาณของมนุษยหรือเปนเปนสิ่งที่มนุษยเรียนรูจากสังคม    จากการศึกษาคนควา
ของนักจิตวิทยาหลายทาน ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมกาวราวแตกตางกันออกไปจนเกิดเปน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความกาวราวหลายทฤษฎี   ซ่ึงอาจสรุปเปนทฤษฎีที่สําคัญได  ดังนี้

1. ทฤษฎีสัญชาตญาณที่เกี่ยวกับความกาวราว ( Instinct Theories of  Aggression)      
นักจิตวิทยาที่อยูในกลุมนี้ไดแก Sigmand Freud ซ่ึง ฟรอยดใหแนวคิดที่วาความกาวราวเปน        
สัญชาตญาณที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษยไมไดเกี่ยวกับเหตุการณภายนอก คือ มนุษยเปนผูที่กาวราว
เสมอโดยไมเลือกสถานการณซ่ึงสัญชาตญาณมีดวยกัน 2 ประเภท  ไดแก  สัญชาตญาณแหงการ
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ดํารงชีวิต (Life  Instinct) และสัญชาตญาณแหงความตาย (death  Instinct)  ฟรอยด ยังกลาวไววา
สัญชาตญาณแหงความตายของมนุษยนั้นเมื่อแสดงออกมาก็จะเปนความกาวราวและการทําลาย   
แตถาความกาวราวนั้นหันกลับเขาตัวคนก็จะทําใหฆาตัวตายได  (คมคาย   อนุจันทร  2538 : 20 )     
ทั้งนี้สัญชาตญาณทั้ง 2 ประเภทของมนุษยนี้เปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมไดเพราะตามความคิดของฟรอยด 
มันเปนสภาวะที่เกิดมาพรอมกับรางกาย จนเรียกวาเปนสัณชาตญาณ (นพมาศ  ธีรเวคิน  2534 : 105)

2. ทฤษฎีความกาวราวที่มาจากความคับของใจ  (Frustration  Aggression  Theory)  
ทฤษฎีนี้มาจากแนวคิดของดอลลารด และคณะ (Dollard et al. 1939 , อางถึงใน สมพร สุทัศนีย  
2530 :18-19)  ที่เชื่อวาความคับของใจกอใหเกิดแรงขับนําไปสูความกาวราวในบางรูปแบบ        
และบางระดับเสมอ ความคับของใจดังกลาวนั้นเกิดจากสภาพที่ขัดขวางมิใหบุคคลไปสูเปาหมาย          
ที่ตองการ  ความกาวราวของบุคคลที่มีสาเหตุมาจากความคับของใจทั้งนี้เนื่องมาจากบุคคล           
ไมสามารถบรรลุเปาหมายและการที่บุคคลมีความคับของใจสะสมอยูตลอดเวลาก็จะทําใหบุคคล
นั้นเกิดความกาวราวในที่สุด (คมคาย   อนุจันทร  2538 : 24 ) ความคับของใจสามารถทําใหเกิด
ความกาวราวแตความกาวราวนี้ไมจําเปนตองแสดงออกมาทางพฤติกรรมภายนอก บอยครั้งที่ถูก
ซอนเรนไวเมื่ออินทรียไมแนใจวาถาแสดงความกาวราวอาจถูกลงโทษหรือโตตอบกลับมา 
(Goldstein  1975 , อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ  2540 : 25)  ความคับของใจที่เกิดขึ้นมาจาก
เหตุผลที่สมควรหรือเหตุผลที่ยอมรับได   กอใหเกิดความกาวราวนอยกวาความคับของใจจากตนตอ
ที่ไรเหตุผล (จรุงกุล บูรพวงศ  2533 : 331, อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ  2540 : 25) ทฤษฎีนี้
ไดช้ีใหเห็นดวยวาสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่อาจสรางความคับของใจและความกาวราว      
รวมทั้งพฤติกรรมที่ผิดปกติได   ยิ่งบีบบังคับมากเทาใดความคับของใจก็ยิ่งกินใจมากเทานั้น       
หากไมไดรับการแกไขมนุษยที่อยูภายใตสังคมและสิ่งแวดลอมดังกลาวก็จะมีจิตใจกาวราว         
และมีพฤติกรรมไมปกติ  เชน มีอาการถดถอยไรเหตุผล  ความกดดันนั้นยิ่งมีมากเทาใดสภาวะจิตใจ
ก็จะผิดปกติเทานั้น (นพมาศ   ธีรเวคิน  2534 : 106-108)

3.  ทฤษฎีสัญญาณความกาวราว (Aggressive  Cues  Theory)  มาจากแนวคิดของ    
เบอรโควิทซ (Berkowitz  1964 , อางถึงใน  ผองพรรณ  แวววิเศษ  2534 : 7)  ที่กลาววา รากฐานของ
คนที่กาวราวนั้นเกิดจากความคับของใจ แตจะแสดงความกาวราวออกมามากหรือนอยหรือไมแสดง
เลยนั้นขึ้นอยูกับสถานการณที่มากระตุนที่จะทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว กลาวคือ ถาบุคคลมีความ
คับของใจนอยแตมาอยูในสถานการณที่มีการกระตุนมากก็จะเกิดพฤติกรรมกาวราวได หรือ         
ถาบุคคลมีความคับของใจมากแตอยูในสถานการณที่กระตุนนอยก็ไมเกิดความกาวราว ดังจะเห็น
ไดวาการโตตอบทางอารมณ(ความโกรธ)เปนผลมาจากความคับของใจซึ่งความโกรธเปนความ
พรอมที่จะแสดงความกาวราว แตความกาวราวจะไมเกิดถาไมมีส่ิงเราเปนเครื่องชี้แนะที่เหมาะสม    
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ดังนั้นตองนําเอาภาวะคุกคามที่เปนสิ่งเราภายนอกมาพิจารณาดวย (Berkowitz 1962 : 35 , อางถึงใน
สมพร  สุทัศนีย 2530 : 19)  นอกจากนี้ เบอรโกวิทซ (Berkowitz  1983 : 1135-1144)  ยังศึกษา   
และยืนยันผลงานวิจัยของเขาวา ความคับของใจยังเกิดจากสิ่งเราที่ไมพึงประสงค (aversive 
occurrence) เชน การลงโทษ  เปนตน  ฉะนั้นวิธีแกไขก็คือการหลีกเลี่ยงสถานการณที่จะกระตุน  
ใหเกิดความกาวราว

4.  Ethological   Theory  ทฤษฎีนี้นําเสนอโดย คอนราด  ลอเรนซ  (Konrad  Lorenz  
1966, อางถึงใน สมทรัพย  สุขอนันต  ม.ป.ป.) มีสาระสําคัญวาความกาวราวเปนแรงกระตุนเพื่อการ
ตอสูซ่ึงจะเพิ่มพลังทีละนอยๆในตัวของมันเอง  โดยไมขึ้นอยูกับแรงผลักดันของสิ่งเราจากภายนอก  
เมื่อแรงกระตุนนี้สูงถึงจุดหนึ่งจะทําใหอินทรียปลดปลอยความกาวราวออกมา  แนวคิดนี้มีมุมมอง
วาความกาวราวของสัตวตางๆเปนเรื่องของการอยูรอดเพื่อการไดมาซึ่งอาหาร  ไดครอบครองพื้นที่  
อยูอาศัยและดํารงเผาพันธุไว  ดังนั้นความกาวราวจึงมีความสําคัญสําหรับสัตวตางๆ  ทั้งนี้ คอนราด  
ลอเรนซ ไดนําเสนอขอสังเกตที่วาระหวางสมาชิกของสัตวเผาพันธุเดียวกันธรรมชาติจะมีกลไก
พิเศษที่หักหามหรือสกัดกั้นการกาวราวเพื่อจะไดไมทําลายลางกัน  ดังนั้นจึงพบวาสัตวแตละ       
เผาพันธุมีการหลีกเลี่ยงที่จะฆาหรือทํารายสมาชิกเผาของตน หากจําเปนจะตองกาวราวบางก็เปนไป
เพื่อการสั่งสอนหรือมีลักษณะทีเลนทีจริง หรือเพื่อใหตัวที่ชนะรูสึกวาตนไดใชความพยายาม หรือ
ไดแสดงความสามารถใหปรากฏมากกวาที่จะมุงเพื่อการทําลายลางกันและกัน สําหรับในเผาพันธ
ของมนุษยนั้น คอนราด ลอเรนซ อธิบายไววา คนเรามีแรงขับเพื่อการตอสูเชนเดียวกับสัตวทั้งหลาย 
แตสําหรับคนนั้นจะไมมีการหักหามความกาวราวตอกันระหวางสมาชิกในเผาพันธุ   เนื่องจาก
ธรรมชาติดั้งเดิมของมนุษยมิไดเปนสัตวที่มีอันตรายสูง แรงหักหามดังกลาวจึงไมถูกพัฒนา  
ประกอบกับคนมีปญญาและความสามารถทางสมองสามารถคิดและสื่อความเขาใจกับผูอ่ืนได      
ดังนั้น  จึงไมจําเปนตองมีกลไกหักหามตามธรรมชาติใด ๆ มาชวยใหคนไมรุกรานกัน

5.  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning Theory)  แบนดูรา (Bandura 1973 , 
อางถึงใน ทิพวัลย   สุทิน 2539 : 20-22)  อธิบายวาความกาวราวเปนรูปแบบหนึ่งของพฤติกรรม
ทางสังคมซึ่งเกิดจากการเรียนรูของมนุษย   และการพิจารณาวาพฤติกรรมใดเปนการกาวราวหรือไม
จะตองพิจารณาจากองคประกอบสองประการดวยกันคือ พฤติกรรมนั้นจะตองกอใหเกิด             
การบาดเจ็บกับผูอ่ืนหรือกอใหเกิดความเสียหายในสิ่งอื่น และความคิดเห็นของคนในสังคมนั้นๆ       
วาพฤติกรรมดังกลาวพฤติกรรมใดเปนความกาวราว

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม  ไดอธิบายพฤติกรรมกาวราวไว  3 ลักษณะ (Bandura  1976, 
อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  2530 : 15-18)  คือ
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1.  การเกิดความกาวราว (Origin  of  Aggression)  ทฤษีการเรียนรูทางสังคม   เชื่อวา
พฤติกรรมกาวราวเกิดจากการเรียนรู  2  ลักษณะ  คือ

1.1 การสังเกต เปนการเรียนรูจากตัวอยางโดยการสังเกตพฤติกรรมของผูอ่ืนหรือ
เรียกวาการสังเกตตัวแบบ การสังเกตตัวแบบนั้นผูสังเกตจะเรียนรูกลวิธีในการแสดงพฤติกรรม    
ในเวลาตอมาได     การสังเกตที่จะกอใหเกิดการเรียนรู  ประกอบดวย

1.1.1 การสังเกตลักษณะที่สําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง บุคคลจะ   
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพถาเขาสนใจลักษณะสําคัญของพฤติกรรมที่ตัวแบบแสดง  การสนใจ
หรือใสใจยอมเกิดจากความเดนของตัวแบบ  ความแจมชัดของพฤติกรรม  รวมทั้งลักษณะเฉพาะตัว
ของผูสังเกตดวย เชน  ความสามารถในการรับสัมผัสและการรับรู   ตลอดจนประสบการณการได
รับแรงเสริม

1.1.2 การจดจํา การจดจําที่ไดจากการสังเกตตัวแบบจะทําใหตัวแบบนั้น          
มีอิทธิพลตอผูสังเกต  การจดจําจะเกิดขึ้นในลักษณะของสัญญลักษณ  เชน จินตภาพ  คําพูด  หรือ
สัญญลักษณอ่ืนๆ  วิธีการหนึ่งที่จะชวยในการจดจํา  คือ  การฝก  หรือการทบทวนทางปญญา

1.2  การเรียนรูจากประสบการณตรง  ไดแก  การแสดงพฤติกรรมกาวราวแลวไดรับ
รางวัล  แรงเสริมหรือการลงโทษ   พฤติกรรมกาวราวนั้นจะเกิดขึ้นอีกในโอกาสตอไป                 
โดยนัยนี้พฤติกรรมกาวราวจะเกิดในลักษณะพฤติกรรมที่ตองกระทําเองจึงจะไดรับแรงเสริม     
หรือแรงจูงใจ

2. ตัวกระตุนใหเกิดพฤติกรรมกาวราว(Instigator of Aggression) ไดแก ประสบการณ
การเรียนรู   มีดังตอไปนี้

2.1  อิทธิพลของตัวแบบ  ตัวแบบมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราวไดไมวาจะ
เปนสถานการณจริงหรือสถานการณทดลอง จากการทดลองพบวา  กลุมตัวอยางที่สังเกตตัวแบบที่
กาวราวโดยเฉพาะตัวแบบที่ไดรับแรงเสริมจะมีพฤติกรรมกาวราวสูงกวากลุมตัวอยางที่สังเกต    
ตัวแบบที่ไมกาวราว

2.2   ส่ิงเราที่ไมพึงประสงค  ไดแก การตอสู การทํารายรางกาย การดูถูกเหยียดหยาม
หรือการถอดถอนแรงเสริม ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดความคับของใจหรือความโกรธซึ่งจะทําใหเกิด  
พฤติกรรมในรูปแบบตางๆ รวมถึงพฤติกรรมกาวราว

2.3  ส่ิงจูงใจ  สวนใหญพฤติกรรมกาวราวของบุคคลเกิดจากการคาดหวังผลทางบวก  
ฉะนั้นตัวกระตุนคือแรงเสริมที่บุคคลหวังมากกวาการกระทําใหคนอื่นเจ็บปวด

2.4  การควบคุมดวยการสอน  ในกระบวนการสังคมประกิตหรือการอบรมเลี้ยงดูนั้น
บุคคลจะถูกฝกใหเชื่อฟงกฎและระเบียบตางๆ  ผูฝกจะใหรางวัลแกการเชื่อฟง และลงโทษแกการ
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ไมเชื่อฟง  วิธีการลงโทษที่รุนแรงยอมทําใหบุคคลเกิดความกาวราวไดเพราะทําใหบุคคลคับของใจ   
และเห็นตัวแบบที่กาวราวดวย
  2.5 การควบคุมดวยส่ิงที่เปนมายา  มายาเปนสิ่งเราภายนอกที่เกิดจากความเชื่อถือ    
ที่ผิด  บางครั้งความเชื่อที่ผิดทําใหบุคคลกาวราวได

3. การเสริมแรงที่ทําใหความกาวราวคงอยู (Reinforcement of Aggression)  แบนดูรา  
ไดแบงแรงเสริมออกเปน  3  ชนิด  คือ

3.1 แรงเสริมภายนอก   เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรมกาวราวแลวไดรับแรงเสริม     
พฤติกรรมกาวราวนั้นจะคงอยู

3.2 แรงเสริมที่ไดจากการสังเกต บุคคลจะสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมกาวราว
ของตัวแบบที่ไดรับรางวัลมากกวาตัวแบบที่ไมไดรับรางวัล   ฉะนั้นตัวแบบกาวราวที่ไดรับรางวัล
จะเปนตัวแบบที่มีประสิทธิภาพ   แรงเสริมที่ไดจากการสังเกตจะทําหนาที่ใหขอมูลและแรงจูงใจ
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมกาวราว

3.3  แรงเสริมที่เกิดจากตนเอง ไดแก  การลดคาหรือศักดิ์ศรีของผูอ่ืน เชน การพูด
นินทา  หรือตําหนิผูอ่ืนจะทําใหตนเองรูสึกมีคุณคามากขึ้น   รูสึกพึงพอใจ  และระบายความคับ
ของใจได

การเสริมแรงอาจจะมีประสิทธิภาพในการกํากับพฤติกรรมของบุคคลที่เคยเรียนรูมาแลว 
แตคอนขางจะไมมีประสิทธิภาพในการทําใหบุคคลเกิดการเรียนรู  และเปนการยากที่บุคคล         
จะเกิดการเรียนรูในธรรมชาติโดยไมไดเห็นผูอ่ืนแสดงพฤติกรรมมากอน  ดวยเหตุนี้ แบนดูรา จึงมี     
ความเชื่อวาคนเราสวนใหญนั้นจะตองผานการเรียนรูโดยการสังเกตพฤติกรรมจากผู อ่ืนมา        
แทบทั้งสิ้น

ถึงแมวา แบนดูราจะใหความสําคัญของสังคมภายนอกที่ทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว  
เขาก็มิไดละเลยความสําคัญที่อยูภายในตัวบุคคล คือ กระบวนการทางปญญา  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง    
ในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม    แนวคิดดังกลาวไดพัฒนาขึ้นเปนทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม 
(Social  Cognitive  Theory)  นอกจากนี้ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) เปนอีกทฤษฎีหนึ่ง
ที่สามารถอธิบายพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับความรุนแรงไดอีกแนวทางหนึ่ง

จะเห็นไดวาการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณเกี่ยวกับการลงโทษและพฤติกรรม     
กาวราวนั้นสามารถอธิบายไดหลายแนวทาง  สําหรับการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาพฤติกรรม     
กาวราวและพฤติกรรมการลงโทษ ซ่ึงผูวิจัยสนใจศึกษาตามมุมมองของทฤษฎีการเรียนรูปญญา
สังคม  และทฤษฎีความผูกพัน  ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป
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ทฤษฏีความผูกพัน    ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม   ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราว
และพฤติกรรมการลงโทษบุตร

ทฤษฎีความผูกพันท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทฤษฎีความผูกพัน(Attachment Theory) เปนทฤษฎีที่ โบลวบี   ไดพัฒนาขึ้นบนพื้นฐาน

ความเชื่อที่วาความผูกพันของมารดามีอิทธิพลตอพัฒนาการของทารกในขวบปแรกของชีวิต      
และเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางความผูกพันระหวางมารดากับทารกในระยะตอมา (Bowlby  
1982 : 38)    ซ่ึงโบวลบี   (Bowlby  1969, quoted  in  Perris , Arrindell , and  Eisemann 1994 : 282) 
ไดกลาววา  ทารกคือตนกําเนิดของ  “ ระบบพฤติกรรมความผูกพัน ”  ความผูกพันที่แนนแฟน หรือ
ลั กษณะใส ใ จปกป อ งคุ ม ค รอ งของบิ ด าม า รด า จะทําให ท า รกสาม ารถดําเ นิ นชี วิ ต                            
ไดอยางรอดปลอดภัย และยังเชื่อวาคุณภาพของสัมพันธภาพระหวางเด็กทารกและบิดามารดา        
มีผลเร่ิมแรกตอการสรางรูปแบบที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะของเด็ก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
วิเคราะหของ  เพอรรี  (Perry  1983 , อางถึงใน รุจา  ภูไพบูลย  2537 :116)  ที่พบวา  เปนพฤติกรรม
สําคัญสามารถชี้ถึงพัฒนาการดานบุคลิกภาพของบุคคลในวยัตอมา  คาเรน (Karen 1990 , quoted  in  
Kraus  and  Hoverkamp 1996 : 83-92)  ไดกลาววา ระบบความผูกพัน  คือหลักในการสรางรากฐาน
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยซ่ึงทารกสามารถศึกษาไดจากสภาพแวดลอมในชีวิตของตนเองบนรากฐาน
ของประสบการณชีวิตที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดา

แมวาพฤติกรรมความผูกพันจะเปนพื้นฐานสําคัญในการดํารงชีวิต แตในบางชวงเวลา
เด็กก็จะยับยั้งความผูกพันตอบุคคลที่สําคัญกับพวกเขา ดังที่  โบวลบี (Bowlby 1960 , quoted  in 
Somsap  Sookanan  1994 : 37 )  ไดกลาวถึงขอคนพบจากการศึกษาดวยวิธีการสังเกต  พบวา      
เด็กเมื่อถูกพรากจากบุคคลที่มีความผูกพัน เด็กจะมีความวิตกกังวลซ่ึงสังเกตไดจากการศึกษาที่เขา     
ไดพรากเด็กอายุ15-30 เดือนออกจากมารดาเปนการชั่วคราว โดยที่เด็กดังกลาวมีความสัมพันธที่เปน
ปกติกับมารดาและไมเคยหางจากมารดา เมื่อเด็กถูกแยกจากมารดาเด็กเหลานั้นจะแสดงปฏิกิริยา  
โตตอบทั้งในลักษณะของการปฏิ เสธ  การขาดความมั่นใจ   และแสดงความเศราโศก                      
การแสดงปฏิกิริยาดังกลาวเปนเพราะวาเด็กมีความตองการความสัมพันธใกลชิดกับมารดา         
นอกจากนี้ยังพบวาเมื่อนําเด็กเหลานั้นกลับมาหามารดาอีกครั้ง  เด็กๆจะไมสนใจในตัวมารดา   
แสดงอาการหางเหินเฉยเมยกับมารดา ไมเกาะติดมารดา ปฏิกิริยาเหลานี้เปนผลมาจากพฤติกรรม
ความผูกพันที่ไมเปนไปอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึง โบลวบี   เรียกพฤติกรรมนี้วา “Detachment  Behaviors”  
สอดคลองกับการศึกษาของ เอนสเวอรท และ เบล (Ainsworth  and  Bell  1970 , quoted in Somsap 
Sookanan 1994 :38 ) ที่พบวา เด็กบางคนเมื่อถูกแยกหางจากมารดาเขาจะแสดงพฤติกรรมที่หางเหิน
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และหลีกหนีการมีปฏิสัมพันธตอมารดา  เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูสึกขัดแยงภายในจิตใจ    
แมวาจริงๆแลวเด็กๆเหลานั้นมีความตองการความใกลชิดกับมารดา

ในระยะเวลาตอมาไดมีการศึกษาเพื่อทําใหเกิดความชัดเจนในประเด็นดังกลาว         
มากยิ่งขึ้น  เชน  การศึกษาของ เอนสเวอรท ในป 1973 (Ainsworth 1973 :  89 - 94) และการศึกษา
ของเอนสเวอรท และคณะ ในป 1978 (Ainsworth et al. 1978 , quoted  in  Somsap  Sookanan 1994
:38-39)ที่ไดศึกษาทดลองเกี่ยวกับสัมพันธภาพและความผูกพันของเด็กทารกตอมารดา                  
ซ่ึง เอนสเวอรท เรียกสถานการณทดลองนี้วา “ Strange Situation ” โดยจัดหองใหแมและเด็กเลน 
อยูดวยกัน หลังจากนั้นผูทดลองแยกแมออกจากหองเปนการชั่วคราวแลวใหเจาหนาที่ที่เด็ก          
ไมคุนเคยเขาไปเลนกับเด็ก ตอมาใหแมกลับมาในหองอีกครั้งสังเกตพฤติกรรมของเด็กหลังจาก  
แยกแมออกไปและเมื่อแมกลับเขามาอีกครั้ง  จากการศึกษาดังกลาวสามารถแบงประเภทของ   
ความผูกพันได  3  รูปแบบ  คือ

1. รูปแบบความวิตกกังวลหลีกหนี (Anxious – Avoidance) เด็กที่อยูในรูปแบบความ
วิตกกังวลหลีกหนีเด็กจะหลบหนาถอยหนีมากกวาจะคนหาหรือไขวควาแสวงหาความใกลชิด    
เมื่อแมของตนกลับมา เพราะเด็กเรียนรูวาความผูกพันนี้ไมสามารถปลดปลอยความรูสึกเครียดได  
และเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะแสดงออกถึงความเปนปฏิปกษ     มีสัมพันธภาพที่หางไกลจากเพื่อนๆ  
ปลีกตัวและไมเขาหาครูอาจารยถึงแมวาจะไดรับความทุกขหรือไดรับบาดเจ็บ ไมสมหวัง           
หรือมีความเศราเสียใจในชีวิต   ซ่ึงโลเปซ  (Lopez  1995 : 395-415) ใหคําจํากัดความของรูปแบบ
ความผูกพันแบบวิตกกังวลหลีกหนีวา  การปลีกตัว  (Detachment)

2. รูปแบบความมั่นคงปลอดภัย (Securely) เด็กที่อยูในรูปแบบของความมั่นคงปลอดภัย
จะรูสึกเศราเสียใจเมื่อแมของตนจากไป แตจะคนควาเสาะหาความใกลชิดเมื่อแมของตนกลับมา  
โดยจะกลับคืนสูสภาวะความรูสึกปลอดภัยกับรูปแบบความผูกพันไดงาย รวดเร็วภายในระยะเวลา
ส้ันๆ และเมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะมีการควบคุมภาวะอารมณในระดับปกติเมื่ออยูในระหวาง             
การแกปญหาที่ยุงยากซับซอน แสวงหาความใสใจดูแลจากผูใหญในระดับที่เหมาะสม เขาใจผูอ่ืน 
และมีพื้นฐานในการเขาสังคมไดดี  ซ่ึงโลเปซ (Lopez 1995 :395-415) ใหคําจํากัดความของรูปแบบ
ความมั่นคงปลอดภัยวา   ความเปนอิสระแหงตน  (Autonomous)

3.   รูปแบบความวิตกกังวล - ลังเลใจ   (Anxious – Ambivalent)   เด็กที่อยูในรูปแบบ
ความผูกพันแบบวิตกกังวล-ลังเลใจจะคนควาเสาะหาความใกลชิดแตขณะเดียวกันก็ตอตาน     
ความสัมพันธกับพอแมเมื่อพอแมเสนอความผูกพันใหกับตนโดยแสดงออกถึงความรูสึกโกรธ  
แสดงพฤติกรรมตอตาน  เด็กจะพยายามหางจากแมเล็กนอยแตในขณะเดียวกันก็จะปองกันการ   
แยกหางออกจากแมโดยแสดงออกถึงความรูสึกโกรธฉุนเฉียวแทน โบวลบี เรียกพฤติกรรมนี้วา        
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การประทวง (Protest)  ดังนั้นเด็กจึงมีความยากลําบากที่จะรับความจริงและเชื่องชาที่จะกลับคืนสู
สภาวะแวดลอมเดิม   และเมื่อเด็กโตขึ้นจะแสดงสัมพันธภาพกับเพื่อนๆไดไมเหมาะสม  แสดงออก
ถึงการพึ่งพาครูอาจารยสูง   ซ่ึงโลเปซ  (Lopez  1995 : 395-415)  ใหคําจํากัดความของรูปแบบ  
ความผูกพันแบบวิตกกังวล - ลังเลใจวา  การพัวพัน  (Enmeshed)

ในระยะตอมา  เมน และ โซโลมอน (Main  and  Solomon  1986 , quoted  in  Somsap   
Sookanan  1994  : 39)  ไดเสนอความผูกพันรูปแบบที่ 4 เพิ่มขึ้นมา  คือ รูปแบบความยุงเหยิงสับสน 
(Disorganized–Disoriented) สําหรับเดก็ที่มีรูปแบบความผูกพันแบบนี้จะแตกตางจากสามกลุมแรก
ตรงที่วาเด็กกลุมนี้ไมเคยไดมีสัมพันธภาพที่มั่นคงและสม่ําเสมอจากบุคคลสําคัญในชีวิตเลย      
ในสถาณการณที่ใหแมกลับคืนมายังหองทดลองตามเดิมเด็กจะแสดงปฎิกริยาหลายๆอยางตอแม  
เชน  กระโดดเขาเกาะแมแลวถอยหางจากแม  หรือมีอาการตื่นตระหนกและสับสน หรือหลายๆ
อยางปนกัน   ซ่ึงเปนผลมาจากความโศกเศราที่ยังไมไดรับการแกไข โลเปซ (Lopez  1995 :395 -
415)   เรียกความผูกพันแบบยุงเหยิงวา  การไมสามารถแกไขปญหาได   (Unresolved)

โบวลบี  (Bowlby  1969)  ไดกลาวถึงโครงสรางของระบบความผูกพันวา พัฒนาการ
ดานจิตใจของเด็กเกิดจากความสัมพันธที่ไดจากการดูแลเอาใจใส ความผูกพันใกลชิด และการ
สัมผัสทางกายซึ่งจะทําใหเด็กรูสึกวาไดรับความปลอดภัย สวนพฤติกรรมที่ไมเปนไปตามระบบ
ของความผูกพันดังกลาว  เชน    การทารุณ     การกระทําที่ทําใหรูสึกขัดแยง    การใชคําพูดที่รุนแรง   
จะเปนสาเหตุที่ไปกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิม ผูที่ศึกษาทฤษฎีความผูกพัน
หลายทานไดเสนอขอคิดเห็นวารูปแบบของความสัมพันธที่กอใหเกิดความรุนแรงนั้นเกิดขึ้น       
บนพื้นฐานที่วาความเจ็บปวดของบุคคลที่ไดรับจากผูอบรมเลี้ยงดู โดยสามารถสังเกตไดจาก     
พฤติกรรมที่ผิดปกติซ่ึงคาดวาจะเกิดตามมาโดยธรรมชาติจากผลของระบบความผูกพันที่ไมกอ    
ใหเกิดความปลอดภัย  (Mayseless  1991 ; Dutton  et  al.  1994 ; Dutton  1995  , quoted  in Fonagy 
2000 : 7)    สอดคลองกับสมทรัพย   สุขอนันต (Somsap  Sookanan  1994 : 40) ที่มีความคิดเห็นวา
นาจะเปนไปไดที่ความแตกตางในคุณภาพความผูกพันของบุคคลเปนผลที่เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู   
เด็กที่ไดรับการดูแลจากครอบครัวเปนอยางดี จะทําใหเด็กมีความผูกพันในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย     
ในทางตรงขามถาเด็กถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ทารุณ  หรือทอดทิ้งจะทําใหเด็กเกิดความทุกขทรมาน  
มีผลตอความผิดปกติของความผูกพัน  ซ่ึง เอนสเวอรท และคณะ (Ainworth  et  al.  1978, quoted  
in Somsap  Sookanan  1994 : 40) กลาวไววา  เมื่อพิจารณาธรรมชาติของการถูกกระทํารุนแรง   
ทางกาย   การถูกทอดทิ้งทั้งทางรางกายและจิตใจ    นาจะเปนไปไดวาเด็กจากครอบครัวดังกลาว  
จะเผชิญกับความผูกพันแบบวิตกกังวลหลีกหนี
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สําหรับการอบรมเลี้ยงดูบุตรซึ่งมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูที่หลากหลาย   การลงโทษ 
นับเปนวิธีการที่มีลักษณะของการใชความรุนแรง  ซ่ึงวิธีการดังกลาวนอกจากจะนําไปสูความ    
วิตกกังวล  (Scherer  and  Abebes  1975 , อางถึงใน  ศิริบูรณ   สายโกสุม  2542 : 38)   ยิ่งไปกวานั้น      
ความเจ็บปวดอันเกิดจากการลงโทษอาจนําไปสูความโกรธ   โบลวบี (Bowlby  1973)  ไดกลาววา  
ความโกรธเปนธรรมชาติการตอบสนองของเด็กตอความสัมพันธอันเนื่องมาจากความผูกพันที่ไม
ราบรื่น   โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังวาความผูกพันจะกอใหเกิดความปลอดภัยแตไมเปนไปตาม  
ที่คาดหวังไวนั้นความโกรธจะสะสมอยูอยางมั่นคงและเมื่อความโกรธนั้นแผขยายเพิ่มมากขึ้น           
ก็จะกลายมาเปนความกาวราวทั้งนี้ เพื่อเรียกรองใหไดรับการตอบสนองใหเปนที่พึงพอใจ           
และจะกอตัวเปนลักษณะประจําตัวของเด็ก

ทฤษฏีการเรียนรูปญญาสังคม    ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทฤษฏีการเรียนรูปญญาสังคม (Social Cognitive  Theory) เปนทฤษฏีที่แบนดูราไดขยาย

แนวคิดจากทฤษฏีการเรียนรูทางสังคม โดยมีพื้นฐานความเชื่อวาพฤติกรรมของคนเรานั้นไมไดเกิด
และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปจจัยสภาพแวดลอม(Environment = E) แตเพียงอยางเดียว หากแตวา
จะตองมีปจจัยสวนบุคคล (Person = P)  ซ่ึงหมายถึง  สติปญญา   ลักษณะทางชีวภาพ  รวมทั้งปจจัย
ภายในอื่นๆรวมดวย และการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวมกันในลักษณะที่กําหนดซึ่งกัน
และกันกับปจจัยดานพฤติกรรม  (Behavior = B) และปจจัยสภาพแวดลอม   ซ่ึงอาจแสดงไดดังภาพ  
(Bandura ,อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 48 )

                                                                                P

                                    B                                          E

ภาพที่  2   แสดงการกําหนดซึ่งกันและกันของปจจัยทางพฤติกรรม (B)  ปจจัยสภาพแวดลอม (E)   
และปจจัยสวนบุคคล (P)  ที่มีผลตอการเรียนรูและการกระทํา
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นอกจากนี้  แบนดูรา (Bandura , อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543 : 49-50)       
ยังไดขยายแนวคิดของการเสริมแรง โดยกลาววาการเสริมแรงมิไดทําหนาที่เพียงแตทําใหพฤติกรรม
เพิ่มขึ้นเทานั้น  หากแตวาการเสริมแรงยังทําหนาที่อีก  3  ประการ  คือ

1. ทําหนาที่ เปนขอมูลใหบุคคลรูวาควรจะทําพฤติกรรมอะไรในสภาพการณใด          
ในอนาคต เพราะการเสริมแรงดวยตัวของมันเองจะไมทําใหพฤติกรรมของบุคคลเพิ่มขึ้นแมวา
บุคคลนั้นจะเคยไดรับการเสริมแรงมากอนแลวก็ตาม    ถาเขามีความเชื่อจากขอมูลอ่ืนๆวาการแสดง
พฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนั้นจะไมไดรับการเสริมแรงในอนาคต

2.  ทําหนาที่เปนสิ่งจูงใจ เนื่องจากประสบการณในอดีตทําใหบุคคลเกิดความคาดหวัง
วาการกระทําบางอยางจะทําใหไดรับแรงเสริม การที่บุคคลคาดหวังถึงผลกรรมที่จะเกิดขึ้น           
ในอนาคตนี้จะกลายเปนแรงจูงใจตอพฤติกรรมที่จะกระทําในปจจุบัน  ทําใหบุคคลเพิ่มโอกาสที่จะ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวนั้นในเวลาตอมา

3. ทําหนาที่เปนตัวเสริมแรง นั่นคือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรม แตทวาการเพิ่มความถี่
ของพฤติกรรมไดดีนั้นบุคคลตองตระหนักถึงการที่จะไดรับการเสริมแรงนั้นดวย

จากแนวคิดพื้นฐานดังกลาวทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม  จึงไดเนนแนวคิด 3 ประการ
ดวยกัน  คือ  (Bandura  1989 , อางถึงใน  สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 50-53)

1. แนวคิดของการเรียนรูโดยการสังเกต  (Observational  Learning)  แบนดูรา มีความ
เชื่อวาการเรียนรูสวนใหญของคนเรานั้นเกิดขึ้นจากการสังเกตตัวแบบ   ซ่ึงตัวแบบสามารถที่จะ  
ถายทอดทั้งความคิดอันเปนนามธรรม  และการกระทําที่เปนตัวอยางในทางรูปธรรมไดพรอมๆกัน   
โดยผูสังเกตจะเรียนรูกลวิธีในการแสดงพฤติกรรมในเวลาตอมาได  นอกเหนือจากพฤติกรรมของ
ตัวแบบแลวการเรียนรูจากการสังเกตตองรวมตัวแปรกระบวนการทางปญญา  ดวยการสังเกต       
จะสอนใหบุคคลคํานึงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้น  เชน  การสังเกตตัวแบบที่ไดรับแรงเสริม  และกระบวน
การทางปญญาทําใหบุคคลคาดหวังผลกรรมที่จะไดรับถาตนแสดงพฤติกรรมเชนนั้นบาง          
ความคาดหวังจึงเปนตัวกําหนดพฤติกรรมที่สําคัญ (Bandura 1976 , อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  
2530 : 15-16)  การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบนั้นจะตองประกอบไปดวย  4  กระบวนการ   คือ

1.1   กระบวนการตั้งใจ  (Attentional  Processes)   บุคคลไมสามารถเรียนรูไดมาก  
จากการสังเกตถาเขาไมมีความตั้งใจ กระบวนการตั้งใจจะเปนตัวกําหนดวาบุคคลจะสังเกตอะไร
จากตัวแบบนั้น    องคประกอบที่มีผลตอกระบวนการตั้งใจแบงออกไดเปน 2  องคประกอบดวยกัน  
ไดแก องคประกอบของตัวแบบเอง ซ่ึงพบวาตัวแบบที่ทําใหบุคคลมีความตั้งใจจะสังเกตนั้น      
ตองเปนตัวแบบที่มีลักษณะเดนชัด   เปนตัวแบบที่ทําใหผูสังเกตพึงพอใจ  พฤติกรรมที่แสดงออก
ไมสลับซับซอนมากนัก  จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกของตัวแบบนั้นควรมีคุณคา                     
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ในการใชประโยชน นอกจากองคประกอบของตัวแบบแลวยังมีองคประกอบของผูสังเกต ไดแก   
ความสามารถในการรับรูความสามารถทางปญญา  ระดับของการตื่นตัว และความชอบที่เคยได
เรียนรูมากอนแลว

1.2   กระบวนการเก็บจํา (Retention  Processes)  บุคคลจะไมไดรับอิทธิพลมากนัก
จากตัวแบบถาเขาไมสามารถจะจดจําไดถึงลักษณะของตัวแบบ บุคคลจะตองแปลงขอมูล           
จากตัวแบบเปนรูปแบบของสัญลักษณ และจัดโครงสรางเพื่อจําใหงายขึ้น ปจจัยที่จะสงผลตอ
กระบวนการเก็บจํา คือ การเก็บรหัสเปนสัญลักษณเพื่อใหงายแกการจํา เชน จินตภาพ คําพูด หรือ
สัญญลักษณอ่ืนๆ การจัดระบบโครงสรางทางปญญา การซักซอมลักษณะของตัวแบบที่สังเกต     
ในความคิดของตนเองและซกัซอมดวยการกระทํา   นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับความสามารถทางปญญา   
และโครงสรางทางปญญาของผูสังเกตอีกดวย

1.3  กระบวนการกระทํา  (Production  Processes)  เปนกระบวนการที่ผูสังเกตแปลง
สัญญลักษณที่เก็บจําไวนั้นมาเปนการกระทํา  ซ่ึงจะกระทําไดดีหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับสิ่งที่จําได
ในการสังเกตการกระทําของตนเอง  การไดขอมูลยอนกลับจากการกระทําของตนเอง  และการ
เทียบเคียงการกระทํากับภาพที่จําได

1.4    กระบวนการจูงใจ  (Motivational  Processes)   การที่บุคคลเกิดการเรียนรูแลว
จะแสดงพฤติกรรมหรือไมนั้นยอมขึ้นอยูกับกระบวนการจูงใจ  ซ่ึงมีองคประกองของสิ่งลอใจจาก
ภายนอก   ส่ิงนั้นตองกระตุนการรับรู   เปนสิ่งของที่จับตองได   เปนที่ยอมรับของสังคม  และ   
พฤติกรรมที่กระทําตามตัวแบบนั้นสามารถที่จะควบคุมเหตุการณตางๆได   นอกจากนี้                  
ยังขึ้นอยูกับสิ่งลอใจที่เห็นผูอ่ืนไดรับ  ตลอดจนสิ่งลอใจของตนเองซึ่งอาจเปนวัตถุส่ิงของ          
และการประเมินตนเอง   นอกจากนี้ในแงของผูสังเกตนั้นจะตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจในสิ่งลอใจ   
ความลําเอียงจากการเปรียบเทียบทางสังคม   และมาตรฐานภายในของตนเอง

จากแนวคิดดังกลาว  ตัวแบบนับเปนปจจัยดานสภาพแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนรูโดยการสังเกตจากตัวแบบ   ไมวาจะเปนตัวแบบที่เปนสถานการณจริง
หรือสถานการณทดลอง จากการทดลองพบวากลุมตัวอยางที่สังเกตตัวแบบที่กาวราวโดยเฉพาะตัว
แบบที่ไดรับแรงเสริมจะมีพฤติกรรมกาวราวสูงกวากลุมตัวอยางที่สังเกตตัวแบบที่ไมกาวราว          
( Bandura  et  al.  1963 : 601-667 ; Eron  et  al.  1980 : 244-252 )    ดังนั้นการไดดูตัวแบบที่กระทํา    
พฤติกรรมกาวราวก็ทําใหบุคคลเรียนรูวาจะแสดงพฤติกรรมกาวราวไดอยางไรและควรแสดงเมื่อไร   
ซ่ึงแหลงสําคัญที่เปนตัวแบบของพฤติกรรมกาวราวตามทฤษฏีการเรียนรูทางสังคมก็คือ  ครอบครัว  
(Bandura  1977, อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  2539 : 25)  การที่บุตรไดเห็นบิดามารดาลงโทษ         
ดวยความรุนแรงในครอบครัวนั้นสามารถตรวจสอบไดวาเปนโอกาสของการเปนตัวแบบใหเกิด      
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พฤติกรรมกาวราว (Steinmetz  and  Straus 1974, อางถึงใน  ทิพวัลย  สุทิน  2539 : 25)  นอกจากนี้
ตัวแบบยังสามารถผานไดในหลายแนวทาง  โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศนที่รุนแรงจะทําใหบุคคลเพิ่ม
ความกาวราวขึ้น  (Friedrich and  Stein  1973,  อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  2539 : 25)    อยางไรก็ตาม
การเรียนรูโดยการสังเกตตัวแบบ ผูสังเกตจะเรียนรูกลวิธีในการแสดงพฤติกรรมในเวลาตอมาไดนั้น  
นอกเหนือจากพฤติกรรมของตัวแบบแลว  กระบวนการทางปญญาซึ่งเปนปจจัยภายในตัวบุคคลนั้น
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม กลาวคือ เมื่อบุคคลเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม
ตางๆ รวมทั้งพฤติกรรมกาวราว    บุคคลนั้นจะตองใชกระบวนการตั้งใจ    การเก็บจํา    การกระทํา    
และการจูงใจ  การเรียนรูพฤติกรรมดังกลาวจึงจะเกิดขึ้น (Bandura 1977 , อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  
2530 : 18)

2.   แนวคิดของการกํากับตน  (Self – Regulation)   การกํากับตนเปนแนวคิดหนึ่งของ
ทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม  ซ่ึงแบนดูรา (Bandura  1986 , อางถึงใน  สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  
2543 : 54) มีความเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยนั้นไมไดเปนผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษ
ภายนอกแตเพียงอยางเดียว  หากแตวามนุษยเราสามารถกระทําบางสิ่งบางอยางเพื่อควบคุมความคิด  
ความรูสึก และการกระทําของตนเองดวยผลกรรมที่เขาหามาเอง  ความสามารถในการดําเนินการ
ดังกลาวนี้  แบนดูรา  เรียกวาเปนการกํากับตนเอง

การกํากับตน (Self – Regulation)  เปนการควบคุมตนเองที่มีลักษณะกําหนดซึ่งกัน   
และกันของตัวแปรที่เปนสื่อทางกระบวนการทางปญญา และพฤติกรรมภายนอกซึ่งบุคคลสามารถ
ระบุเงื่อนไขผลกรรมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเขา และสามารถเรียนรูที่จะควบคุมพฤติกรรม
นั้นอยางมีประสิทธิภาพขึ้น (Bandura  1967, อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน 2539 : 28) และเมื่อใดเกิด
ปญหาที่บุคคลควบคุมกระบวนการทางปญญาของตนเองไดนอยเกินไป (under control) เมื่อมีส่ิงเรา
มากระทบจะโตตอบกลับไปอยางทันทีทันใดไมสามารถที่จะรอหรือประวิงเวลาการตอบโตเพื่อให
พฤติกรรมของตนเองไดรับผลกรรมระยะยาวได เชน พฤติกรรมที่เปนปญหา  ปญหาเด็กหุนหัน
พลันแลน     ปญหาพฤติกรรมกาวราว    ปญหาความวิตกกังวลตอสภาพการณ   เปนตน  นอกจากนี้
ปญหาที่เกิดจากบุคคลควบคุมกระบวนการทางปญญามากเกินไป ( over  control )  ก็เปนสิ่งที่ทําให
เกิดพฤติกรรมปญหาขึ้นได  เพราะเมื่อมีส่ิงเรามากระทบก็จะคิดในทางลบตอตนเอง  เชนการตําหนิ
ตนเอง  คิดไมมีเหตุผล ฯลฯ จนไมสามารถจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งออกมาได
ในลักษณะที่เหมาะสม  หรือแสดงพฤติกรรมปญหาออกมา (Hawton 1990 ,อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  
2539:31) การกํากับตนไมสามารถจะบรรลุไดดวยอํานาจทางจิตแตตองฝกฝนและพัฒนา     
(Bandura  1986 , อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 54) การฝกฝนกลไกการกํากับตนเอง  
ประกอบดวย  3  กระบวนการ  คือ
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2.1  กระบวนการสังเกตตนเอง (Self  Observation)   บุคคลจะไมมีอิทธิพลใดๆ     
ตอการกระทําของตนเองถาเขาไมสนใจวาเขากําลังทําอะไรอยู ดังนั้นจุดเริ่มตนที่สําคัญของ        
การกํากับตนเอง คือ บุคคลจะตองรูวากําลังทําอะไรอยู  เพราะความสําเร็จของการกํากับตนเองนั้น  
สวนหนึ่งมาจากความชัดเจน ความสม่ําเสมอ และความแมนยําของการสังเกตและบันทึกตนเอง   
การสังเกตตนเองนั้นทําหนาที่อยางนอยที่สุด 2  ประการ คือ เปนตัวใหขอมูลที่จําเปนตอการกําหนด
มาตรฐานของการกระทําที่มีความเปนไปไดจริง และประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม               
ที่กระทําอยู   ดังนั้นการสังเกตตนเองจะชวยใหบุคคลสามารถพิจารณาไดวาพฤติกรรมเปาหมาย  
เกิดขึ้นตรงตามเกณฑที่จะไดรับการเสริมแรงหรือไม บุคคลสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
ตนเองไดอยางเปนระบบเชนเดียวกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมโดยผูอ่ืน

2.2   กระบวนการตัดสินใจ  (Judgement Processes) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตตนเอง
นั้นจะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลไมมากนักถาปราศจากกระบวนการตัดสิน  ซ่ึงการตัดสินใจนั้น
ตองอาศัยมาตรฐานสวนบุคคลที่ไดมาจากการถูกสอนโดยตรง การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองทาง
สังคมตอพฤติกรรมนั้นๆ และจากการสังเกตตัวแบบ  ซ่ึงแบนดูราใหความสําคัญอยางมากตอการ
ถายทอดมาตรฐานจากกระบวนการของตัวแบบ   นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการ
ตัดสินอีกปจจัยหนึ่งคือ การเปรียบเทียบกับกลุมอางอิงทางสังคมที่ประกอบดวย การเปรียบเทียบกับ
บรรทัดฐานของสังคม  การเปรียบเทียบทางสังคม  การเปรียบเทียบกับตนเอง   และการเปรียบเทียบ
กับกลุม  โดยที่ปจจัยตางๆเหลานี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในการรูคิดซึ่งมีลักษณะการคิดและการมีภาพในใจ
โดยรูสึกตัวของบุคคลและสามารถดึงออกมาใชเมื่อตองการ เปนลักษณะการคิดแบบอัตโนมัติ  
(Beck 1976 , อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน 2539 : 30) นอกจากนี้ความคิดอัตโนมัติยงัรวมถึง               
คําสัญลักษณตางๆและความรูสึกตางๆของบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอบุคคลเมื่ออยูในสถานการณที่
เ รียนรู ส่ิงใหม สถานการณที่จะตองตัดสินใจ หรือเมื่อมีความคาดหวังอยางใดอยางหนึ่ง  
(Meichenbaum  1977,  อางถึงใน ทิพวัลย   สุทิน  2539  :  30)

2.3 การแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง (Self – Reaction) การพัฒนามาตรฐานในการ
ประเมินและทักษะในการตัดสินใจนั้นจะนําไปสูการแสดงปฏิกิริยาตอตนเอง ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ 
ส่ิงลอใจในการที่จะนําไปสูผลทางบวกทั้งในแงของผลที่ไดเปนสิ่งของที่จับตองได หรือในแงของ
ความพึงพอใจในตนเอง สวนมาตรฐานภายในของบุคคลก็จะทําหนาที่เปนตัวที่ทําใหบุคคล          
คงระดับการแสดงออก   อีกทั้งเปนตัวจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมไปสูมาตรฐานดังกลาว

3.  แนวคิดของการรับรูความสามารของตนเอง (Self – Efficacy) แบนดูรา มีความเชื่อวา  
การรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล  และความสามารถนั้น ไมตายตัว
หากแตยืดหยุนตามสภาพการณ   ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับ
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การรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้นๆ และการรับรูความสามารถของตนเองนั้น
เกี่ยวของกับความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจที่จะกระทําพฤติกรรมของ
บุคคล   ปจจัยที่เกี่ยวของกับการรับรูความสามารถของตนเอง ประกอบดวย 4 ปจจัย  คือ (Evans 
1989 , อางถึงใน  สมโภชน   เอี่ยมสุภาษิต  2543 : 59)

3.1  ประสบการณที่ประสบความสําเร็จ (Mastery Experiences)  ซ่ึง แบนดูรา เชื่อวา  
เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง เนื่องจากวา
เปนประสบการณโดยตรง   ความสําเร็จทําใหเพิ่มความสามารถของตนเองนั้นจะทําใหบุคคลเชื่อวา
เขาสามารถจะทําได

3.2  การใชตัวแบบ (Modeling)   การไดสังเกตตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่มีความ   
ซับซอนและไดรับผลกรรมที่พึงพอใจจะทําใหผูที่ สังเกตเกิดความรู สึกวาเขาก็จะสามารถ                 
ที่จะประสบความสําเร็จไดเชนเดียวกับตัวแบบ

3.3  การใชคําพูดชักจูง (Verbal  Persuation) เปนการบอกวาบุคคลนั้นมีความ
สามารถที่จะประสบความสําเร็จได

3.4   การกระตุนทางอารมณ  (Emotional  Arousal)   การกระตุนทางอารมณมีผลตอ
การรับรูความสามารถของตน  บุคคลที่ถูกกระตุนอารมณทางลบ เชน การอยูในสภาพที่ถูกขมขู    
จะทําใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียด  นอกจากนี้อาจทําใหเกิดความกลัวและจะนําไปสู   
การรับรูความสามารถของตนเองต่ําลง ถาอารมณลักษณะดังกลาวเกิดมากขึ้นก็จะทําใหบุคคล      
ไมสามารถที่จะแสดงออกไดดีอันจะนําไปสูประสบการณของความลมเหลว  ซ่ึงทําใหการรับรู
ความสามารถของตนเองต่ําลงไปอีก  แตถาบุคคลสามารถลดหรือระงับการถูกกระตุนทางอารมณ
ไดจะทําใหการรับรูความสามารถของตนเองดีขึ้น ซ่ึงจะทําใหการแสดงออกถึงความสามารถ          
ดีขึ้นดวย

สําหรับพฤติกรรมกาวราวนั้น นักจิตวิทยาสังคม เชื่อวา มนุษยจะเรียนรูเกี่ยวกับ       
พฤติกรรมกาวราวไดเชนเดียวกับพฤติกรรมอื่นๆ  แบนดูรา (Bandura  1973 , อางถึงใน  สุมิตรา   
นิธิสินประเสริฐ  2540 : 26) มีความเห็นวาเด็กไมเพียงเรียนรูอันเปนผลมาจากรางวัลและการลงโทษ
โดยตรงเทานั้น  แตความสามารถในการเลียนแบบเปนกลไกอันหนึ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูขึ้น  
โดยการสังเกต  บิดามารดาจึงนับเปนตัวแบบที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับเด็กในการเรียนรู   
แบบแผนพฤติกรรม  คานิยม  ทัศนคติ  และบรรทัดฐานตางๆ  บิดามารดามักจะบอกเด็กวา         
การกาวราวตอผูอ่ืนเปนสิ่งไมดี แตเด็กยังคงสังเกตเห็นบิดามารดาแสดงพฤติกรรมกาวราวอยูเสมอ  
เด็กจึงกระทําตามในสิ่งที่บิดามารดาทํามากกวาจะกระทําตามในสิ่งที่บิดามารดาสั่งสอนเอาไว         
( คมคาย  อนุจันทร 2538 : 25 ) การกาวราวที่แสดงออกดวยการลงโทษนั้นจะทําใหเด็กไดเห็น     
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ตัวอย างการแสดงออกที่บุคคลเกิดความไมพอใจ    ลักษณะการแสดงออกดังกลาว                        
อาจทําใหเด็กเลียนแบบได  โดยท่ีหากมีการลงโทษทางกายเด็กก็จะเลียนแบบพฤติกรรมกาวราว 
ทางกาย    ถาเปนการลงโทษทางจิตเด็กก็จะมีลักษณะกาวราวทางวาจา  (สุพัตรา สุภาพ  2523 ,    
อางถึงใน  สุธินดา  ใจขาน  2528 : 10)  แบนดูรา และคณะ ( Bandura  et  al. 1961 , อางถึงใน      
นพมาศ  ธีรเวคิน 2534 : 111 ) ช้ีใหเหน็วาตัวอยางที่กาวราวสามารถทําใหเด็กเพิ่มพฤติกรรม       
กาวราวไดโดยการเลียนแบบ  ซ่ึงเขาเรียกวา  “Imitative Aggression ”  การคนพบของนักวิชาการ 
กลุมนี้ไดยืนยันวาสังคมที่ดีนั้นจะตองมีตัวอยาง (Role  model)  ที่ดีและมีคุณธรรม

จากการทบทวนทฤษฎีการเรียนรูปญญาสังคม   ผูวิจัยมีความเชื่อวาพฤติกรรมกาวราว
เกิดจากสาเหตุภายในที่มีขอดอยและขาดทักษะทางดานบุคลิกภาพ  ทักษะกระบวนการทางปญญา  
จะเห็นไดวาบุคคลที่มีพฤติกรรมกาวราวนั้นมักจะขาดทักษะในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
หรือควบคุมความโกรธไดไมดี   ซ่ึงสอดคลองกับขอสรุปที่วา  ในการกระทําพฤติกรรมกาวราวนั้น
มีผลมาจากกระบวนการทางปญญา (Parke , Ewall and Slaby 1972 , อางถึงในทิพวัลย  สุทิน  2539 
:39)   ทั้งนี้ลักษณะที่ถูกกระตุนทางกระบวนการทางปญญามีบทบาสําคัญตอความโกรธและความ
กาวราว (Novac 1979 , อางถึงในทิพวัลย  สุทิน 2539 : 39) ความโกรธจะเปนตัวกระตุนภายใน    
โดยทําหนาที่เปนสื่อในการแสดงความกาวราว(Bandura  1976, อางถึงในทิพวัลย  สุทิน  2539 : 39)   
แมความโกรธจะไมเกิดขึ้นกอนจะมีการแสดงพฤติกรรมกาวราวในบุคคลทุกครั้งไป แตมีงานวิจัย
จํานวนมากที่ช้ีใหเห็นวาหากไมสามารถควบคุมความโกรธไดก็จะนําไปสูการกาวราวทั้งทางวาจา
และรางกาย (Rule  and  Nesdale  1976 , อางถึงใน ทิพวัลย   สุทิน  2539 : 39)

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคลและพฤติกรรมการลงโทษบุตร

อายุ   อายุของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดา  ดังที่  
บรูม (  Broom  1984  : 223-228 , อางถึงใน สฤษฏ์ิ   จันทรหอม  2537 : 42  ) ไดกลาวไววา  การมี
ความแตกตางในดานวัยวุฒิของมารดามีผลทําใหการปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมีความแตกตาง
กันหลายประการดังนี้ ประการแรก มารดาที่มีอายุแตกตางกันยอมมีลักษณะทางบุคลิกภาพ        
และวุฒิภาวะทางอารมณแตกตางกันอันเปนผลมาจากวุฒิภาวะทางรางกาย จิตใจ และสังคม  
ประการที่สอง  มารดาที่มีอายุตางกันยอมมีประสบการณการเรียนรูทางสังคมแตกตางกันทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ ประการที่สาม มารดาที่มีอายุอยูในวัยกลางคนจะมีความมั่นคงในชีวิตมากกวา
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มารดาที่ออนวัยกวา  ทั้งนี้เพราะเปนวัยที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนสูง    ซ่ึงสอดคลองกับ 
เฮอรลอค (Hurlock  1980 , อางถึงใน วัจนี  ไทรงาม  2539 : 22)  ที่กลาวไววา มารดาที่มีอายุนอย 
มักจะขาดความพรอมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีการพัฒนาพัฒนกิจของการ    
อบรมเลี้ยงดูบุตรเพิ่มขึ้นตามอายุ   ภาวิดา พิทักษอรามวงศ (2544 :56) ศึกษาพบวา บิดามารดาที่มี
อายุนอยเห็นดวยตอการใชความรุนแรงในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว แตมารดาที่มี
อายุมากไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว   

ระดับการศึกษา  ระดับการศึกษาของมารดามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอบรม 
เ ล้ียงดูบุตรของมารดา  เนื่องจากการศึกษาเปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยใหบุคคลมีความรู            
ความเขาใจตอขอมูลขาวสารไดงายขึ้น ซ่ึงความรูจะเปนปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหบุคคลตัดสิน     
การกระทําสิ่งตางๆอยางมีเหตุผล  มารดาที่มีการศึกษาสูงยอมมีความรู ความเขาใจในการอบรม
เล้ียงดูบุตรมากกวามารดาที่มีการศึกษาต่ํา (นอมฤดี  จงพยุหะ  2518 , อางถึงใน วัจนี  ไทรงาม  2539 
: 23)  เซียร และคณะ (Sears  et  al.  1957 : 433 , อางถึงใน รัชนี  กิติพรชัย  2515 : 38)  ไดศึกษา
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรของมารดาที่มีการศึกษาสูงและต่ํา  พบวา  มารดาที่มีการศึกษาสูงจะใช
เหตุผลในการอบรมเลี้ยงดูบุตรมากกวาการใหรางวัลในสิ่งที่เปนวัตถุและลงโทษทางกาย หรือทําให  
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีนอยกวามารดาที่มีการศึกษาต่ํา  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กฤตยา กฤษฎาวุฒิ 
(2514 :159) ที่พบวา บิดามารดาที่มีการศึกษาสูงมีความเขมงวดและลงโทษบุตรนอยกวาบิดามารดา
ที่มีการศึกษาต่ํา   นอกจากนี้  ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และคณะ (2528 : 21)  ไดศึกษาพบวา  มารดา
ที่มีการศึกษาสูงนิยมการใหรางวัลลูกดวยการกอดจูบ ในทางตรงขามมารดาที่มีการศึกษาต่ํา         
มักจะใหรางวัลดวยขนมหรือของเลนที่เด็กตองการแทนการกอดจูบหรือมิฉะนั้นก็ไมมีการแสดง
ออกใดๆเลย    การที่มารดายิ้มแยม  ดใีจ  ชมเชย  หรือใหรางวัลโดยการสัมผัส  กอดจูบจะเปนการ
สงเสริมใหเด็กพยายามทําความดีตอไปเพื่อใหมารดาพอใจ   แตถามารดาแสดงการไมยินดียินราย
ในการกระทําของบุตรเห็นวาเปนสิ่งธรรมดาจะทําใหบุตรเกิดความรูสึกไมแนใจวาที่ตนกระทํา    
ลงไปนั้นเหมาะสมถูกตองดีหรือไมดี

อาชีพ  อาชีพของมารดาเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู
บุตรของมารดา    มุสเสน (Mussen  1990 , อางถึงใน วัจนี   ไทรงาม  2539 : 22)  กลาววา   คานิยม
และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่บานมีแนวโนมที่จะสะทอนคานิยม  หรือคุณคาจากงาน            
ที่มารดาทํา  มารดาที่ทํางานเปนอิสระซ่ึงตองตัดสินใจดวยตัวเอง  มักจะกระตุนใหเด็กมีความเปน
ตัวของตัวเอง และสามารถควบคุมตนเองไดดีกวามารดาที่ทํางานในระดับใชแรงงาน   ดังนั้นมารดา
ในกลุมที่ทํางานเปนอิสระจึงมักใชการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตย หรือแบบปลอยตามใจ
บุตรมากกวามารดากลุมที่ทํางานในระดับใชแรงงาน  สอดคลองกับการศึกษาของ พรฤดี  นิธิรัตน 
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(2540:142) ที่พบวาเด็กที่มีผูปกครองประกอบอาชีพไมใชแรงงานมีคะแนนเฉลี่ยการถูกทารุณกรรม
ต่ํากวาเด็กที่มีผูปกครองไมไดประกอบอาชีพและประกอบอาชีพใชแรงงาน   เบลสกี (Belsky  1991: 
308-316 ,  อางถึงใน วัจนี   ไทรงาม  2539 : 23)  กลาววา  มารดาที่มีอาชีพที่ตองอาศัยการรับคําสั่ง
หรือการเชื่อฟงผูมีอํานาจมีแนวโนมที่จะใชคําสั่งและใชอํานาจนั้นที่บานดวยเชนกัน  ในขณะที่
มารดาที่มีอาชีพตองตัดสินใจดวยตนเองมีแนวโนมที่จะกระตุนใหเด็กมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และมีความเปนตัวของตัวเอง  มูเลอร (Muller 1996 : 447-486)  ศึกษาความกาวราวในครอบครัว    
ที่มีผลตอการลงโทษทางกายบุตร พบวา ผูปกครองที่อาชีพแตกตางกันมีการลงโทษทางกายบุตร  
ไมแตกตางกัน

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดู
บุตรของมารดา   ดังการศึกษาของ วิชา  มหาคุณ และ วัชรินทร  ปญเจกวิญสูกุล (2533)   ที่พบวา
เศรษฐกิจของครอบครัวเปนมูลเหตุทางออมที่กอใหเกิดการทารุณกรรมตอเด็กได สอดคลองกับ 
การศึกษาของ ซาริโอลา และ ยูยูเทลา ( Sariola  and  Uutela 1992 : 823-832 )  ที่พบวา เศรษฐกิจ
ในครอบครัวไมดีทําใหเด็กถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มขึ้นในระดับเล็กนอยและระดับรุนแรงมาก  
ซ่ึงในครอบครัวที่มีปญหาเศรษฐกิจนั้นการมีบุตรนับเปนการเพิ่มภาระทางเศรษฐกิจใหครอบครัว  
ซ่ึงจะกอใหเกิดความเครียดดานจิตใจและอารมณของมารดา   ทําใหการอบรมเลี้ยงดูบุตร            
ขาดประสิทธิภาพได (จรรจา  สุวรรณทัต  2522 , อางถึงใน สฤษฎิ์  จันทรหอม  2537 : 45-46 )   
สอดคลองกับการศึกษาของดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และ เพ็ญแข   ประจนปจจนึก  (2524)  ที่ศึกษา
วัยรุนไทย พบวา การอบรมเลี้ยงดูแบบตางๆมีมากนอยแตกตางกันในครอบครัวที่ระดับเศรษฐกิจ
สังคมแตกตางกัน โดยครอบครัวที่มีเศรษฐานะทางสังคมปานกลางเด็กจะรายงานวาตนไดรับการ
เล้ียงดูแบบรักสนับสนุนใชเหตุผลมากกวาการลงโทษ   เมื่อมีการลงโทษจะใชวิธีการลงโทษทางจิต
มากกวาทางกาย และมีการควบคุมนอยกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีเศรษฐานะทางสังคมต่ํา     
และการศึกษาของ เซียร และคณะ (Sears  et  al. 1957 , อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  2530 :42)  ซ่ึงทํา
การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาที่มีรายไดสูงและต่ําโดยการสัมภาษณบิดามารดา พบวา 
บิดามารดาที่มีรายไดสูงและต่ําอบรมเลี้ยงดูเด็กตางกันในเรื่องความเขมงวดกวดขัน ความเปน
ระเบียบ  ความสะอาด   การใหเหตุผล  การใหรางวัลและการลงโทษ  กลาวคือ บิดามารดาที่มี     
รายไดสูงจะใหเหตุผลในการอบรมเลี้ยงดูมากกวาการลงโทษทางกาย มีความเขมงวดนอยกวา      
แตจะยอมใหเด็กแสดงพฤติกรรมกาวราวตอบิดามารดามากกวาบิดามารดาที่มีรายไดต่ํา   นอกจากนี้  
สเตราท (Straus 1980 , อางถึงใน ธวัช วงศสงา  2543 : 30)  ศึกษาพบวาความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ
ในกลุมผูใชแรงงานชอบใชการลงโทษทางกายและขมเหงทารณุบุตร
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เพศของบุตร   เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมกาวราวโดยผานการอบรม
เล้ียงดูบุตร  มีผลงานวิจัยจํานวนมากที่พบวาเพศชายกาวราวกวาเพศหญิง เชน แมคโคบี และแจ็กลีน 
(Maccoby  and  Jacklin  1980 , อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  2530 :35-36)  สรุปผลงานวิจัยสวนใหญ
พบวา เพศชายมีความกาวราวมากกวากวาเพศหญิง นอกจากเปนเพราะองคประกอบทางชีวภาพแลว  
ผูวิจัยยังเชื่อวาสวนใหญเกิดจากการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงโดยปกติสังคมจะคาดหวัง
ใหเพศชายและเพศหญิงมีบทบาทตางกัน เชน กําหนดใหเพศชายกลาหาญ เขมแข็ง เพศชายจึงแสดง
พฤติกรรมที่หาวหาญและรุนแรงกวา  นอกจากนี้ความกาวราวของเพศชายและเพศหญิงยังแตกตาง
กันตามสภาพการอบรมเลี้ยงดูที่สวนใหญบิดามารดาจะใหเสรีภาพ  รักตามใจ  และยอมใหเด็กผูชาย
กาวราวไดแตจะไมยอมใหเด็กผูหญิงทําเชนนั้น  บิดามารดาประเภทนี้จะใชอํานาจควบคุม         
และเขมงวดกวดขันกับเด็กผูชายนอยกวาเด็กผูหญิง

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประวัติการถูกลงโทษของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
บลัมเบิรก  (Blumberg 1974 , quoted  in  Somsap  Sookanan 1994 : 45)  อธิบายไววา  

การไดรับประสบการณที่เจ็บปวดในชวงตนของชีวิต เปนปจจัยที่สําคัญตอการปฏิบัติตอบุตร     
ดวยความรุนแรง

เบลสกี้ (Belsky  1984 : 83-96) ไดอธิบายไววา ประวัติการอบรมเลี้ยงดูในอดีตของบิดา
มารดามีผลตอบุคลิกภาพและความผาสุกทางจิตใจของบิดามารดา  บิดามารดาที่มีความสามารถ   
ในการเขาใจผูอ่ืน มีพัฒนาการทางอารมณและสังคมที่ดีเกิดจากการไดรับการดูแลเอาใจใสดวย
ความรักความอบอุน และในทางตรงขามบิดามารดาที่มีประวัติการเลี้ยงดูมาดวยการถูกทารุณกรรม  
จะมีบุคลิกภาพแบบไมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง คอนขางกาวราวและมักแกปญหา
โดยใชความรุนแรง   ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการเปนบิดามารดาที่ใชการกระทําทารุณกรรมตอบุตร

คอฟแมน และ ซิกเลอร (Kaufman and Zigler 1987 , quoted in Muller 1996 : 475)  
ศึกษาพบวา  มีผูใหญประมาณรอยละ 30  ที่มีประวัติการถูกลงโทษทางกายใชการลงโทษทางกาย
กับบุตรของตนเอง

ไซมอน  และคณะ  (Simons  et  al.  1991 , quoted in Muller 1996 : 475)  ศึกษาพบวา  
การอบรมเลี้ยงดูดวยความรุนแรงในรุนปู ยา ตา ยาย   มีความสัมพันธกับการอบรมเลี้ยงดูดวยความ
รุนแรงของผูปกครองในรุนปจจุบัน

มิลเนอร (Milner  1994  : 547-583)  ฮอลล  และคณะ (Hall et  al.  1998 :87-94)  พอล  
และโดเมช  (De - paul  and  Domech  2000 : 701-713)  ศึกษาพบวา ประวัติการถูกทารุณกรรม    
ในวัยเด็กของมารดามีความสัมพันธกับระดับคะแนนแนวโนมการทารุณกรรมดานรางกายตอเด็ก
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มูเลอร ( Muller 1996 : 447-486)  ศึกษาปจจัยความกาวราวในครอบครัวที่มีผลตอ      
การลงโทษบุตรทางกายของผูปกครองตามการรับรูของบิดา มารดา และนักเรียนระดับอุดมศึกษา  
ผลการศึกษาตามการรับรูของมารดา พบวาประสบการณการถูกลงโทษทางกายของมารดา         
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายการลงโทษบุตรทางกายของมารดา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .05

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
เคมป และคณะ  สปนเนททา และริกเลอร   สตีล และพอลลอค   และวาสเซอรแมน 

(Kempe et al. 1962 ; Spinetta and Rigler 1972 ; Steele and Pollock 1968 ; and Wasserman 1967 , 
quoted in Somsap Sookanan 1994 : 42-46)  ไดกลาวไววา ความกาวราวของมารดาเปนปจจัย
กระตุนตอการปฏิบัติตอบุตรดวยความรุนแรง

เมอรริล  (Merill 1962 , quoted  in   Somsap   Sookanan  1994  : 43)  กลาววา มารดาที่
มีพฤติกรรมรุนแรงตอบุตรจะเปนบุคคลที่มีนิสัยเขมงวด  ขาดความยั้งคิด  ขาดความอบอุน   และไม
มีเหตุผล  จะแสดงพฤติกรรมปฏิเสธลูกอยางรุนแรงเนื่องจากมีความขัดแยงภายในที่มีผลมาจาก
ประสบการณที่เคยถูกพรากในวัยเด็ก  นอกจากนี้ยังเปนผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองที่จะเปนมิตร
กับผูอ่ืนได  และจะแสดงความกาวราวไดงายถาอยูในภาวะที่มีส่ิงกระตุนใหเกิดปญหายุงยาก        
ในชีวิตประจําวัน

เทอร  (Terr  1970 , quoted  in  Somsap   Sookanan  1994  : 43)  ช้ีใหเห็นวามารดา      
ที่ชอบใชความรุนแรงตอบุตรจะมีแนวโนมที่จะแสดงความกาวราวเมื่อมีความคับของใจ

มูเลอร ( Muller  1996 : 447-486)  ศึกษาปจจัยความกาวราวในครอบครัวที่มีผลตอ      
การลงโทษบุตรทางกายของผูปกครองตามการรับรูของบิดา มารดา และนักเรียนระดับอุดมศึกษา   
ผลการศึกษาตามการรับรูของมารดา พบวา พฤติกรรมกาวราวของมารดาเปนปจจัยที่มีอิทธิพล     
ในการทํานายการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เลวี , บลัท และเชฟเฟอร (Levy , Blatt , and Shaver 1998 : 407-419)  ไดศึกษา          
ความสัมพันธระหวางแบบแผนความผูกพันของบุตรและการรายงานของบุตรเกี่ยวกับคุณลักษณะ
สวนตนของบิดามารดา พบวา เด็กที่มีแบบแผนความผูกพันแบบมั่นคงปลอดภัยจะรายงานวาบิดา
มารดาของตนมีลักษณะมีความเปนอิสระ มีจิตใจละเอียดออน  เมตตากรุณา และอบรมเลี้ยงดูโดยวิธี
การลงโทษเมื่อลูกกระทําผิด    สวนเด็กที่มีแบบแผนความผูกพันแบบปฎิเสธถอยหนีจะรายงานวา
บิดามารดาของตนมีบุคลิกลักษณะของความเปนอิสระนอยอบรมเลี้ยงดูโดยใชวิธีการลงโทษสูง
และใจราย   ในขณะเด็กที่มีแบบแผนความผูกพันแบบสับสนวิตกหวาดกลัวจะรายงานวาบิดามารดา
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ของตนมีคุณลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษควบคูไปกับการประสงครายหรือใจราย   
และมีมโนภาพของตนที่สับสนไมปกติ    สวนเด็กที่มีแบบแผนความผูกพันแบบวิตกกังวลตอตาน
จะรายงานวาบิดามารดาของตนมีคุณลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูที่ขัดแยงหรือคัดคานกันเอง      
คือใชการลงโทษและในขณะเดียวกันก็ใชความเมตตากรุณา

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมกาวราวของบุตรและพฤติกรรมการลงโทษบุตร
เซียร และคณะ  (Sears  et  al.  1957 , อางถงึใน สมพร   สุทัศนีย  2530 : 25)  ไดศึกษา

การอบรมเลี้ยงดูแบบตางๆที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกาวราวจากคํารายงานของบิดามารดาของเด็ก  
ที่มีฐานะทางสังคมระดับกลางและระดับต่ํา จํานวน 379 คน ผลจากการสัมภาษณมารดาของเด็ก  
พบวา  เด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวเกิดจากบิดามารดาลงโทษในระดับสูง

แบนดูรา และวอลเตอร (Bandura and Walters 1959,อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ  
2540 : 63)   ไดศึกษาพบวามารดาที่ชอบใชความรุนแรงในการแกปญหา   บุตรมักจะมีแนวโนมที่จะ
ใชความกาวราวในการติดตอสัมพันธกับคนอื่น

แมคคอรด , แมคคอรด  และโฮวอรด  (McCord , McCord , and  Howard  1961 ,      
อางถึงใน สมพร  สุทัศนีย  2530 : 27)  ไดศึกษาเด็กในครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมระดับต่ํา     
กลุมตัวอยางถูกแบงออกเปน 3 กลุมตามลักษณะของพฤติกรรม คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีพฤติกรรม
กาวราว  เชน  ตอสู   แกลงเด็กเล็ก   โตตอบครูอยางรุนแรง  ขูกรรโชก  ทําลายสิ่งของในคายพักแรม  
กลุมที่ 2  เปนพวกกลาแสดงออก    และกลุมที่ 3  เปนเด็กไมกาวราว   จากการสังเกตพฤติกรรมของ
พอแมที่มีตอเด็กพบวา การลงโทษ  การขูเข็ญ  การทอดทิ้ง  ความเขมงวดกวดขัน  และการใช
อํานาจควบคุมจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราว

เออรอน  และคณะ (Eron  et  al.  1963 , อางถึงใน สมพร   สุทัศนีย  2530: 25)  ไดศึกษา
เด็กเกรด 3 จากหลายระดับชั้นในสังคม จํานวน 451 คน โดยการใหเพื่อนประเมินพฤติกรรม      
กาวราวของเด็ก และสัมภาษณบิดามารดาเกี่ยวกับการลงโทษที่บานพบวา การลงโทษสัมพันธกับ
พฤติกรรมกาวราวในระดับสูงไมวาเด็กจะอยูในฐานะทางสังคมระดับใด

เบคเคอร (Becker 1964,อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปจจนึก 
2524 :27) ไดประมวลผลการวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนรูพฤติกรรมกาวราว         
กับพฤติกรรมกาวราวสรุปไดวา ครอบครัวมีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กทั้งใน
ดานลักษณะและปริมาณความกาวราว  โดยอิทธิพลของครอบครัวเร่ิมตั้งแตเด็กยังเล็กใน 3 ดาน   
ไดแก  ดานที่หนึ่ง  คือ  วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กแบบใชเหตุผล  และแบบลงโทษทางกาย   ดานที่สอง  
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คือ การที่บิดามารดาทําตนเปนตัวแบบแกเด็กในการแสดงพฤติกรรมกาวราวและการไมสามารถ    
ควบคุมตนเอง    ดานที่สาม  คือ  ทัศนคติของบิดามารดาในทางมุงรายตอเด็ก

ฮอลลิน และ วีลเลอร (Hallin  and Wheeler 1982 , อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ  
2540 : 66)  ศึกษาพื้นฐานทางครอบครัวของกลุมผูตองขังวัยรุนที่มีพฤติกรรมกาวราว  พบวา  9 ใน 
10 รายของกลุมที่มีความรุนแรงนี้มาจากครอบครัวที่มีความรุนแรงทางกายภาพ และมีรายงานถึง
เหตุการณที่บิดามารดาแสดงความรุนแรงและทําทารุณกับคนในครอบครัว

เออรอน  และคณะ (Eron  et  al.  1982 , อางถึงใน  สมพร  สุทัศนีย  2530  : 25)          
ไดทําการศึกษาระยะยาวถึงอิทธิพลของการเลียนแบบและการอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมกาวราว  
ในสวนที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูนั้นพบวา  การที่บิดามารดาลงโทษทางกาย  ปลอยปละละเลย  
และแสดงความไมพอใจตอความสําเร็จของเด็กจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราวมากขึ้น

มูเลอร (Muller 1996 : 447-486) ศึกษาปจจัยความกาวราวในครอบครัวที่มีผลตอ      
การลงโทษบุตรทางกายของผูปกครองตามการรับรูของ บิดา มารดา และนักเรียนระดับอุดมศึกษา   
ผลการศึกษาตามการรับรูของมารดาพบวา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ทํานายการลงโทษบุตรทางกายของมารดา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เฮอรเรนโคล, เฮอรเรนโคล  และ อีกอลฟ (Herrenkohl, Herrenkohl , and Egolf  1983, 
quoted  in  Muller 1996 : 475)  ศึกษาสาเหตุของการกระทํารุนแรงทางกายตอเด็กจากบันทึกจํานวน 
825 ราย ใน 328 ครอบครัวพบวา  ผูปกครองที่กระทํารุนแรงมางกายตอเด็กชี้แจงวาการที่เด็กมีความ
กาวราว  ไมอยูในโอวาท  พูดโกหก  ทําใหตองใชการลงโทษทางกายที่รุนแรง

สุธินดา ใจขาน(2528 : 33 ) ไดศึกษาความสัมพันธของการอบรมเลี้ยงดูกับความกาวราว  
พบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบลงโทษมีความสัมพันธกับความกาวราว   ทั้งนี้เปนเพราะการลงโทษ
ทําใหเด็กรูสึกวาไมไดรับความรักความเขาใจจากผูปกครอง ทําใหเกิดความคับแคนใจ   นอกจากนี้
ยังไดมีโอกาสเห็นตัวอยางพฤติกรรมการลงโทษซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรู

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ จะเห็นไดวามีปจจัย           
หลายประการที่เกี่ยวของกับการลงโทษบุตรของมารดา  ปจจัยตางๆมีทั้งปจจัยภายในที่เกิดขึ้นในตัว
มารดา ไดแก การไดรับประสบการณที่เจ็บปวดในชวงตนของชีวิต และพฤติกรรมกาวราวของ
มารดา    ปจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นจากตัวบุตร ไดแก พฤติกรรมกาวราวของบุตร  ปจจัยตางๆเหลานี้
นับเปนสิ่งสําคัญตอการปฏิบัติตอบุตรของมารดา   ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาประวัติการถูกลงโทษ
ของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา
ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา     โดยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังนี้

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



47

กรอบแนวคิดในการวิจัย

         ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม

                        ขอมูลสวนบุคคล
         -  อายุ
       -   ระดับการศึกษา
       -  อาชีพ
       -  สภาพเศรษฐกิจของ

ครอบครัว
       -  เพศของบุตร

  
 ประวัติการถูกลงโทษของมารดา

- ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
- ประวัติการถูกลงโทษทางวาจา

      พฤติกรรมกาวราวของมารดา
- พฤติกรรมกาวราวทางกาย
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจา

พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรู
ของมารดา

- พฤติกรรมกาวราวทางกาย ฯ
- พฤติกรรมกาวราวทางวาจา ฯ

 พฤติกรรมการลงโทษบุตร
ของมารดา
      -  พฤติกรรมการลงโทษ

ทางกาย
      -  พฤติกรรมการลงโทษ

ทางวาจา
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บทท่ี  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive   Research)    เพื่อศึกษาประวัติ
การถูกลงโทษของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการ
รับรูของมารดาที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  โดยทําการศึกษาในกลุมมารดา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง   และดําเนิน
การวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย   ดังตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.  ประชากรที่ศึกษา ไดแก  มารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2546

โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง โดยกําหนดคุณสมบัติทั่วไปของประชากรดังนี้
1.1  เปนมารดาผูใหกําเนิดนักเรียน
1.2  อยูรวมครอบครัวกับคูสมรสที่เปนบิดาที่แทจริงของนักเรียน
1.3  อาศัยอยูรวมในครอบครัวเดียวกันกับนักเรียน

จากการสํารวจจํานวนประชากรโดยใชแบบสอบถามนักเรียนเมื่อเดือน พฤษภาคม 2546
มีประชากรตามคุณสมบัติที่กําหนด  1,375  คน   ดังตารางที่  1

ตารางที่  1   แสดงจํานวนประชากร   จําแนกตามโรงเรียน

   ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนประชากร
(คน)

        1.           โรงเรียนอางทองปทมโรจน 278
        2.           โรงเรียนสตรีอางทอง 330
        3.           โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ 243
        4.           โรงเรียนปาโมกขวิทยาคม 96
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ตารางที่  1   ( ตอ )

   ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนประชากร
(คน)

        5.           โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี 193
        6.           โรงเรียนสามโกวิทยาคม 86
        7.           โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 78
        8.           โรงเรียนราชสถิตยวิทยาคม 71

                                   รวม 1,375

2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  มารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง ซ่ึงมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่
กําหนด  โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง  ดังนี้

2.1 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง คํานวณจากสูตรของยามาเน (Yamane 1973 :725,
อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2540 : 71 )  โดยกําหนดคาความคลาดเคลื่อน ± .05  มีระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ  95  ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน  310   คน

2.2  สุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Random  Sampling) ดังนี้
2.2.1  แบงกลุมของโรงเรียน  ออกเปน  2  ประเภท   ดังนี้

1. ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด มีจํานวน 2โรงเรียนไดแก
 -  โรงเรียนสตรีอางทอง
-  โรงเรียนอางทองปทมโรจน

2 . ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ มีจํานวน 6 โรงเรียนไดแก
 -  โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ
-  โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี
-  โรงเรียนปาโมกขวิทยาคม
 -  โรงเรียนสามโกวิทยาคม
 -  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
-  โรงเรียนราชสถิตยวิทยาคม
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2.3  สุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดยการจับสลากเพื่อเลือกโรงเรียน
มารอยละ  50  ของแตละประเภทโรงเรียน    ไดโรงเรียนตอไปนี้

2.3.1 โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด จํานวน 1 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
สตรีอางทอง

2.3.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ  จํานวน   3   โรงเรียน  ไดแก
-  โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ
-  โรงเรียนสามโกวิทยาคม
-  โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี

2.4 กําหนดกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละกลุมโรงเรียน   ใหได
จํานวน  310  คน   ดังนี้

2.4.1 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัด มีประชากรตามคุณสมบัติ           
ที่กําหนดรวม  608  คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน  137  คน  สุมกลุมตัวอยางจากโรงเรียนสตรีอางทอง 
ใหไดจํานวน  137   คน

2.4.2 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ  มีประชากรตามคุณสมบัติที่
กําหนดรวม  767  คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 173  คน  สุมกลุมตัวอยางตามสัดสวนของประชากร
ในแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางใหไดจํานวน  173  คน

ตารางที่  2   แสดงจํานวนประชากร  และกลุมตัวอยางจําแนกตามโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

ลําดับที่ โรงเรียน จํานวนประชากร
(คน)

จํานวนกลุมตัวอยาง
(คน)

1. โรงเรียนสตรีอางทอง 330 137
2. โรงเรียนวิเศษไชยชาญตันติวิทยาภูมิ 243 81
3. โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี 193 64
4. โรงเรียนสามโกวิทยาคม 86 28

รวม 852 310

2.5   สุมอยางงาย (Simple   Random   Sampling)เพื่อเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการ
จับสลากจากรายชื่อนักเรียนที่มีมารดาตามคุณสมบัติที่กําหนด   ใหไดตามจํานวนในขอ 2 .4
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   มีดังนี้
1.  ตัวแปรอิสระ   ประกอบดวย

1.1   ขอมูลสวนบุคคล   ไดแก    อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ   สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว   และเพศของบุตร

1.2    ประวัติการถูกลงโทษของมารดา
1.2.1   ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา

                                1.2.2   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา
1.3    พฤติกรรมกาวราวของมารดา

 1.3.1   พฤติกรรมกาวราวทายกายของมารดา
                                 1.3.2   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา

1.4    พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา
 1.4.1   พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา
1.4.2   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา

2.  ตัวแปรตาม   ไดแก    พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
  2.1   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา
2.2   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม

จํานวน  1  ชุด  แบงออกเปน  5  สวน  ประกอบดวย
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคลของมารดาเปนแบบสอบถามลักษณะเลือกตอบ 

จํานวน  5  ขอ ไดแก  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว และเพศของบุตร
สวนท่ี 2 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของมารดาซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการ      

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   มีขอคําถามจํานวน  18  ขอ   แบงเปน
1.   ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา      จํานวน  7  ขอ  ไดแก   ขอ 1 - 7
2.   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา    จํานวน 11 ขอ ไดแก   ขอ 8 - 18

สวนท่ี  3  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของมารดา ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ   มีขอคําถามจํานวน  19  ขอ   แบงเปน

1. พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา  จํานวน 10  ขอ  ไดแก  ขอ  1 – 10

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



52

2.   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา    จํานวน  9  ขอ    ไดแก   ขอ 11 - 19
สวนท่ี 4 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  ซ่ึงผูวิจัย

สรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   มีขอคําถามจํานวน  25  ขอ   แบงเปน
1.   พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา  จํานวน  8  ขอ   

ไดแก    ขอ  1 - 8
2.   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา  จํานวน  17  ขอ 

ไดแก  ขอ  9 - 25
สวนท่ี  5 แบบสอบถามพฤตกิรรมการลงโทษบุตรของมารดา  ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ   มีขอคําถามจํานวน  26  ขอ   แบงเปน
1.  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา จํานวน  9 ขอ  ไดแก  ขอ  1 - 9
2. พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา จํานวน 17 ขอ ไดแก ขอ10-26

ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามสวนที่  2   เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating   
scale)    3  ระดับ    ไดแก

เปนประจํา         หมายถึง       เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง    หรือเกิดขึ้นอยูเสมอๆ
เปนบางครั้ง       หมายถึง       เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว
นานๆครั้ง หมายถึง   เปนเหตุการณที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง  หรือไมเคย

เกิดขึ้นเลย

ลักษณะคําตอบของแบบสอบถามสวนที่ 3–5  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating   
scale)    3  ระดับ    ไดแก

เปนประจํา          หมายถึง     มีการกระทําพฤติกรรมนั้นประมาณ 5-6 คร้ังใน 10 คร้ัง
เปนบางครั้ง      หมายถึง     มีการกระทําพฤติกรรมนั้นประมาณ 2-4 คร้ังใน 10  คร้ัง

  นานๆครั้ง        หมายถึง     มีการกระทําพฤติกรรมนั้นประมาณ  1 คร้ัง  ใน  10  คร้ัง
หรือไมเคยเกิดขึ้นเลย

เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามสวนที่ 2–5  กําหนดคะแนนเรียงตามลําดับจาก
มากถึงนอย   ดังนี้

เปนประจํา ใหคะแนน             3     คะแนน
เปนบางครั้ง ใหคะแนน             2     คะแนน
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นานๆครั้ง   ใหคะแนน             1     คะแนน

การแปลความหมายคะแนนของแบบสอบถามสวนที่ 2–5 กําหนดเกณฑการวิเคราะห
จากสูตร

อันตรภาคชั้น= คะแนนสูงสุด  –  คะแนนต่ําสุด
 จํานวนชั้น

แปลความหมายคะแนน    ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00      หมายถึง       มีความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับสูง

คะแนนเฉลี่ย 1.68 – 2.33      หมายถึง       มีความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับ
ปานกลาง                                                           

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.67      หมายถึง       มีความถี่ของพฤติกรรมอยูในระดับต่ํา

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการศึกษาครั้งนี้   ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม   

โดยมีขั้นตอนดําเนินการ   ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลงโทษบุตร ประสบการณ

การถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดาและบุตร จากแนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยซ่ึงจะเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามที่ใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย

2.  สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย   โดยผานการ
ตรวจสอบความถูกตองและความจริงตามเนื้อหา (Content validity) จากอาจารยที่ปรึกษา            
และผูทรงคุณวุฒิ

3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นและไดรับการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารย  
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิไปทดลองใช ( Try  out )  กับกลุมทดลองซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับ   
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  เพื่อนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค  ( Cronbach ,  s  alpha  coefficient )  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for  Windows  
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม    ดังนี้

3.1  แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของมารดา   มีขอคําถามจํานวน 18 ขอ  
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8461
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3.1.1 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา มีขอคําถามจํานวน  
7  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .7866

    3.1.2 แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา มีขอคําถาม
จํานวน  11  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8098

3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของมารดา  มีขอคําถามจํานวน 19 ขอ   
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8442

3.2.1  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา   มีขอคําถามจํานวน  
10  ขอ   วเิคราะหคาความเชื่อมั่นได  .7995

3.2.2  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา   มีขอคําถามจํานวน  
9  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8013

3.3  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา     มีขอคําถาม
จํานวน  25  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8901

3.3.1  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา    
มีขอคําถามจํานวน  8  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .7834

3.3.2  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา    
มีขอคําถามจํานวน  17  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8853

3.4  แบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  มีขอคําถามจํานวน  26  ขอ   
วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .9128

3.4.1  แบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  มีขอคําถาม
จํานวน  9  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8001

3.4.2  แบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา   มีขอคําถาม
จํานวน  17  ขอ   วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได  .8971

4.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหตรงตามวัตถุประสงค  เนื้อหา                  
และโครงสรางใหสมบูรณมากยิ่งขึ้นจึงนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้    ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน   ดังนี้
1.    ทําหนังสือขออนุญาตรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล ไปติดตอประสานงานกับผูอํานวยการ    

โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา   เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
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3. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณจํานวน 310 ชุด ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับ
กลุมตัวอยางจํานวน 310 คน โดยทําหนังสือถึงมารดาที่เปนกลุมตัวอยาง และใหนักเรียนนําหนังสือ
นําสงพรอมแบบสอบถามไปใหมารดาเพื่อใหมารดาตอบแบบสอบถามดวยตนเอง

4. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาจํานวน 
310  ชุดซึ่งมีความสมบูรณครบถวนทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  พรอมทั้งลงรหัสในแบบสอบถาม

การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for   

Windows  ( Statistical   Package  for  the  Social  Sciences )   กําหนดความมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   
โดยใชสถิติการวิเคราะหขอมูล   ดังนี้

1.   การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล   ใชการแจกแจงความถี่   และคารอยละ
2. การวิเคราะหระดับของประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของ

มารดา พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดา   ใชคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษของมารดาจําแนก
ตามเพศของบุตร ใชการทดสอบคาที (t–test) และเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรม         
การลงโทษของมารดาจําแนกตาม   อายุ    ระดับการศึกษา    อาชีพ    สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One way  ANOVA ) หากพบความแตกตางอยางมี      
นัยสําคัญทางสถิติ ดําเนินการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ Scheffe´

4. การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอแตละองคประกอบของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดา ใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของการนําเขาสมการ (Stepwise  
Multiple  Regression  Analysis )
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  
จังหวัดอางทอง  จํานวน  310  คน   จําแนกเปน  6  ตอน  ดังนี้

ตอนที่  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
ตอนที่  2   การวิเคราะหระดับ ประวัติการถูกลงโทษของมารดา      พฤติกรรมกาวราว

ของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  และพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ของมารดา

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษของมารดา  
จําแนกตามอายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และเพศของบุตร   

ตอนที่  4   การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของมารดา   พฤติกรรมกาวราว
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรของมารดา

ตอนที่  5   การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  พฤติกรรม
กาวราวทางกายของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา ที่สงผลตอ
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา

ตอนที่  6   การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา ที่สงผลตอ
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

สัญลักษณที่ใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย   มีดังนี้
         X1 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษของมารดา

X2 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา
X3 หมายถึง ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา
X4 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวของมารดา
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X5 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา
X6 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา
X7 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา
X8 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของ

มารดา
X9 หมายถึง พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของ

มารดา
Y1 หมายถึง พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
Y2 หมายถึง พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา
Y3 หมายถึง พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

S.D. หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Diviation)
F หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F - distribution
t หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน  t - distribution
df หมายถึง คาองศาอิสระ (Degree  of  Freedom)
SS หมายถึง ผลรวมกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum  of  Square)
MS หมายถึง คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean  Square)
* หมายถึง คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance)
R หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple  R)
R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R  Square)
Adj R2 หมายถึง              ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjustd Square)
R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ

เขาสมการถดถอย
b หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression  Coefficients)
Beta หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized

Regression  Coefficients)
S.E. หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย (Standard

Error  of  the  Estimate)
Constant(a)หมายถึง คาคงที่

X              หมายถึง              คาเฉลี่ย (Mean)
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ตอนที่  1    การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล

ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของมารดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง ปการศึกษา 2546 จํานวน 310 คนโดยใชการแจกแจงความถี่  
และรอยละ   ดังตารางที่  3

ตารางที่ 3  แสดงจํานวน  และรอยละของขอมูลสวนบุคคลของมารดาจําแนกตามอายุ  ระดับการ
ศึกษา   อาชีพ   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และเพศของบุตร

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
          อายุ

1.   นอยกวา  35 ป 65 21.0
2.   35 – 45 ป 190 61.3
3.   มากกวา  45 ป 55 17.7

รวม 310 100.0
          ระดับการศึกษา

1.   ประถมศึกษา 192 61.9
2.   มัธยมศึกษา / ปวช. 77 24.8
3.   ปวส. / อนุปริญญา 23 7.4
4.   ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 18 5.8

รวม 310 100.0
          อาชีพ

1.   ไมไดประกอบอาชีพ / แมบาน 34 11.0
2.   รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บริษัทเอกชน 55 17.7
3.   เกษตรกรรม 72 23.2
4.   คาขาย 72 23.2
5.   รับจางทั่วไป / รับจางรายวัน 77 24.8

รวม 310 100.0
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน รอยละ
          สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
               1.  รายไดไมเพียงพอใชจาย 62 20.0
               2.  รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ 147 47.4
               3.  รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ 101 32.6

รวม 310 100.0
          เพศของบุตร

1.   เพศชาย 126 40.6
2.   เพศหญิง 184 59.4

รวม 310 100.0

จากตารางที่ 3  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 35 - 45  ป  คิดเปนรอยละ 61.3     
รองลงมาไดแก อายุนอยกวา 35  ป  และอายุมากกวา 45  ป   คิดเปนรอยละ 21.0 และรอยละ 17.7  
ตามลําดับ

ระดับการศึกษา  พบวา  สวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 61.9  
รองลงมาไดแกมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอยละ 24.8   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง (ปวส.) / อนุปริญญา  รอยละ 7.4   และตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป  รอยละ 5.8  ตามลําดับ

อาชีพ  พบวา  อาชีพรับจางทั่วไป / รับจางรายวัน  มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 24.8  
รองลงมาไดแก    อาชีพเกษตรกรรม  และอาชีพคาขาย   มีจํานวนเทากันคือ  รอยละ 23.2   อาชีพ 
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 17.7  แมบาน / ไมไดประกอบ
อาชีพ  รอยละ 11.0   ตามลําดับ

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  พบวา  สวนใหญอยูในครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอใช
จายแตไมเหลือเก็บ  คิดเปนรอยละ 47.4  รองลงมาไดแกรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ  และ
รายไดไมเพียงพอใชจาย  คิดเปนรอยละ 32.6 และรอยละ 20.0  ตามลําดับ

เพศของบุตร  พบวา  กลุมตัวอยางมีบุตรเพศหญิงจํานวนมากกวาบุตรเพศชาย  คิดเปน
รอยละ 59.4  และรอยละ40.6  ตามลําดับ
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ตอนที่  2  การวิเคราะหระดับ ประวัติการถูกลงโทษของมารดา     พฤติกรรมกาวราวของมารดา
พฤติกรรมกาวราวของบุตร    และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

ผลการวิเคราะหระดับ ประวัติการถูกลงโทษของมารดา พฤติกรรมกาวราวของมารดา     
พฤติกรรมกาวราวของบุตร    และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง  ปการศึกษา 2546   โดยใชคาเฉลี่ย ( x )  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   ดังตารางที่ 4 - 5

ตารางที่ 4   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับของประวัติการถูกลงโทษของมารดา  
พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร  และพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรของมารดา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คาเฉลี่ย
 ( x )

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

1.   ประวัติการถูกลงโทษของมารดา 1.2711 .2538 นอย
       -  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา 1.2350 .2635 นอย

-  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา 1.1745 .2766 นอย
2.   พฤติกรรมกาวราวของมารดา 1.3087 .2702 นอย

-  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา 1.2494 .2804 นอย
-  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา 1.3746 .3261 นอย

3.   พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา 1.3370 .3073 นอย
-  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรฯ 1.2472 .3004 นอย
-  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรฯ 1.3793 .3448 นอย

4.     พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา 1.5533 .3631 นอย
       -  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย 1.3312 .3213 นอย

-  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา 1.6710 .4288 ปานกลาง

จากตารางที่ 4  พบวา ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของมารดา  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พฤติกรรม
กาวราวทางกายของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา     พฤติกรรมกาวราวของบุตร
พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  พฤติกรรมการลงโทษ
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บุตรของมารดา  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย  อยูในระดับนอย   ( x =1.2711, 1.2350, 1.1745,
1.3087, 1.2494, 1.3746, 1.3370, 1.2472, 1.3793, 1.5533 และ 1.3312  ตามลําดับ) สวนพฤติกรรม
การลงโทษบุตรทางวาจา  อยูในระดับปานกลาง  ( x =1.6710 )

ตารางที่  5  แสดงจํานวน  และรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับ ประวัติการถูกลงโทษ
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวของบุตร

จํานวนและรอยละจําแนกตามระดับ
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา มาก ปานกลาง นอย

จํานวน % จํานวน % จํานวน %
1.   ประวัติการถูกลงโทษของมารดา 3 1.0 25 8.1 282 91.0
-  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา 2 .6 21 6.8 287 92.6
-  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา 2 .6 15 4.8 293 94.5
2.   พฤติกรรมกาวราวของมารดา 1 .3 36 11.6 273 88.1
-  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา 1 .3 28 9.0 281 90.6
-  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา 5 1.6 61 19.7 244 78.7
3.   พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรู
ของมารดา 3 1.0 39 12.6 268 86.5
-  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรฯ 5 1.6 20 6.5 285 91.9
-  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรฯ 7 2.3 47 15.2 256 82.6
4.     พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา 10 3.2 97 31.3 203 65.5
-  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย 2 .6 50 16.1 258 83.2
-  พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา 27 8.7 113 36.5 170 54.8

จากตารางที่ 5  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับนอย
คิดเปนรอยละ 91.0   มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่อยูในระดับปานกลางและระดับมาก  คิดเปนรอยละ
8.1 และรอยละ 1.0  ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยของประวัติการถูกลงโทษของมารดา พบวา ประวัติการ
ถูกลงโทษทางกายของมารดาสวนใหญอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 92.6  มีเพียงรอยละ 6.8     
อยูในระดับปานกลาง  และรอยละ .6  อยูในระดับมาก   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา 
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พบวา  รอยละ 94.5  อยูในระดับนอย   มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่อยูในระดับปานกลางและระดับมาก  
คิดเปนรอยละ4.8 และรอยละ .6   ตามลําดับ

พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พบวา  สวนใหญอยูในระดับนอย  คิดเปนรอยละ 88.1  
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง  และระดับมาก  คิดเปนรอยละ 11.6  และรอยละ .3  ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพฤติกรรมกาวราวของมารดา  พบวา พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของมารดา  รอยละ 90.6  อยูในระดับนอย   มีจํานวนเพียงเล็กนอยที่อยูในระดับปานกลาง
และระดับมาก  คิดเปนรอยละ 9.0  และรอยละ .3  ตามลําดับ   ในดานพฤติกรรมกาวราวทางวาจา  
พบวา  รอยละ 78.7  อยูในระดับนอย  รองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
19.7  และรอยละ 1.6  ตามลําดับ

พฤติกรรมกาวราวของบุตร พบวา  รอยละ 86.5  อยูในระดับนอย  รองลงมาอยูในระดับ
ปานกลาง  คิดเปนรอยละ 12.6    มีเพียงรอยละ 1.0  ที่อยูในระดับมาก

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพฤติกรรมกาวราวของบุตร พบวา พฤติกรรมกาวราวทาง
กายของบุตร รอยละ 91.9  อยูในระดับนอย    มีจํานวนเพียงเล็กนอยอยูในระดับปานกลางและ
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 6.5 และรอยละ1.6 ตามลําดับ  ในดานพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  
พบวา  รอยละ 82.6  อยูในระดับนอย  รองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับมาก  คิดเปนรอยละ 
15.2  และรอยละ 2.3  ตามลําดับ

พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา พบวา สวนใหญอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ  
65.5  รองลงมาอยูในระดับปานกลางและระดับมาก  คิดเปนรอยละ31.3  และรอยละ 3.2  ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาองคประกอบยอยพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  พบวา   พฤติกรรม
การลงโทษบุตรทางกาย สวนใหญอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 83.2 รองลงมาอยูในระดับ      
ปานกลาง และระดับมาก  คิดเปนรอยละ 16.1 และรอยละ .6  ตามลําดับ  สวนพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจา  พบวา  อยูในระดับนอยและระดับปานกลางมีจํานวนใกลเคียงกัน  คือ รอยละ 54.8  
และรอยละ 36.5  ตามลําดับ  มีเพียงรอยละ 8.7  อยูในระดับมาก
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ตอนที่  3   การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   จําแนกตามอายุ   ระดับ
การศึกษา    อาชีพ    สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และ เพศของบุตร

3.1 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   
จําแนกตาม อายุ   ระดับการศึกษา  อาชีพ  และสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว   โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way  ANOVA)   และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธี
ของเชฟเฟ  (Scheffe´)   ดังตารางที่  6 – 14

ตารางที่ 6  แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   
จําแนกตามอายุ

อายุ จํานวน
(คน)

คาเฉลี่ย
( x )

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น  
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

   นอยกวา 35  ป 65 1.6231 .3453 นอย
   35 – 45  ป 190 1.5508 .3639 นอย
   มากกวา 45  ป 55 1.4797 .3717 นอย
รวม 310 1.5533 .3631 นอย

จากตารางที่  6  พบวา  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาในภาพรวม
ของอายุอยูในระดับนอย ( x  =  1.5533 ) โดยมารดาที่มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรสูงสุด  
ไดแก  มารดาที่มีอายุนอยกวา 35  ป  ( x  =  1.6231)   รองลงมาไดแก  มารดาที่มีอายุ 35 – 45  ป   
( x  = 1.5508)   และมารดาที่มีอายุมากกวา 45  ป  ( x  = 1.4797)  ตามลําดับ
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ตารางที่  7   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  
จําแนกตามอายุ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 2 .615 .308 2.354
ภายในกลุม 307 40.127 .131
รวม 309 40.742

จากตารางที่  7 พบวา มารดาที่มีอายุแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรไมแตก
ตางกัน

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา     
จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน
(คน)

คาเฉลี่ย
( x )

ส ว น เ บี่ ย ง เ บ น  
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

ประถมศึกษา 192 1.5657 .3623 นอย
มัธยมศึกษา / ปวช. 77 1.5699 .3620 นอย
ปวส. / อนุปริญญา 23 1.4264 .2977 นอย
ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป 18 1.5128 .4409 นอย
รวม 310 1.5533 .3631 นอย

จากตารางที่ 8  พบวา  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาในภาพรวมของ
ระดับการศึกษาอยูในระดับนอย ( x  =  1.5533 ) โดยมารดาที่มีพฤติกรรมลงโทษบุตรสูงสุด   ไดแก  
มารดาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ( x  = 1.5699)    รองลงมา
ไดแก  ระดับประถมศึกษา ( x  = 1.5657)  ระดับตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ( x  =  1.5128)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) / อนุปริญญา  ( x  = 1.4264)   ตามลําดับ
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ตารางที่  9   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  
จําแนกตามระดับการศึกษา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 3 .451 .150 1.141
ภายในกลุม 306 40.291 .132
รวม 309 40.742

จากตารางที่ 9 พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   
จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน
(คน)

คาเฉลี่ย
( x )

ส วน เบี่ ย ง เบน  
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

  ไมไดประกอบอาชีพ / แมบาน 34 1.5407 .3289 นอย
  รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน 55 1.5210 .3375 นอย
  เกษตรกรรม 72 1.5304 .3588 นอย
  คาขาย 72 1.5481 .4073 นอย
  รับจางทั่วไป / รับจางรายวัน 77 1.6084 .3584 นอย
รวม 310 1.5533 .3631 นอย

จากตารางที่ 10  พบวา  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาในภาพรวม
ของอาชีพอยูในระดับนอย ( x  =  1.5533 )  โดยมารดาที่มีพฤติกรรมลงโทษบุตรสูงสุด  ไดแก  
มารดาที่ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป / รับจางรายวัน ( x  = 1.6084) รองลงมาไดแก  อาชีพคาขาย 
( x  = 1.5481) ไมไดประกอบอาชีพ / แมบาน ( x  =  1.5407)  อาชีพเกษตรกรรม ( x  = 1.5304)  และ
อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานบริษัทเอกชน ( x  =  1.5210)   ตามลําดับ
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ตารางที่ 11  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  
จําแนกตามอาชีพ

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 4 .336 .0840 .634
ภายในกลุม 305 40.406 .132
รวม 309 40.742

จากตารางที่ 11 พบวา  มารดาที่ประกอบอาชีพแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   
จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว จํานวน
(คน)

คาเฉลี่ย
( x )

ส วน เบี่ ย ง เบน  
มาตรฐาน (S.D.)

ระดับ

รายไดไมเพียงพอใชจาย 62 1.6588 .3888 ปานกลาง
รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ 147 1.5369 .3624 นอย
รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ 101 1.5126 .3384 นอย
รวม 310 1.5533 .3631 นอย

จากตารางที่ 12  พบวา  คาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาในภาพรวม
ของสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวอยูในระดับนอย ( x =1.5533 )โดยมารดาที่มีคาเฉลี่ย               
ของพฤติกรรมการลงโทษบุตรสูงสุด ไดแก  มารดาที่อยูในครอบครัวรายไดไมเพียงพอใชจาย     
( x  =  1.6588)  รองลงมาไดแก   มารดาที่อยูในครอบครัวรายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ    
( x  = 1.5369)  และมารดาที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ ( x  = 1.5126)  
ตามลําดับ
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ตารางที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัว

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม 2 .897 .449 3.457 *
ภายในกลุม 307 39.845 .130
รวม 309 40.742
* p < .05

จากตารางที่  13   พบวา   มารดาที่อยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจแตกตางกัน  มี
พฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   จึงทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe´)   ดังตารางที่  14

ตารางที่  14   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา
   จําแนกตามสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe´)

รายได รายไดเพียงพอใชจาย รายไดเพียงพอใชจาย

สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ไมเพียงพอใชจาย แตไมเหลือเก็บ และมีเหลือเก็บ
( x  =1.6588 ) ( x  =1.5369 ) ( x  =1.5126 )

รายไดไมเพียงพอใชจาย
( x  =1.6588 ) -
รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
( x  =1.5369) .1219 -
รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ
( x  = 1.5126) .1462 * .02433 -
* p < .05

จากตารางที่  14  พบวา  มารดาที่ครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอใชจาย ( x  = 1.6588 )    
มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากกวามารดาที่ครอบครัวมีรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ     
( x  = 1.5126)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   สวนคูอ่ืนไมพบความแตกตางกัน
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3.2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  
จําแนกตามเพศของบุตร   โดยใชการทดสอบคาที (t – test)   ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  
จําแนกตามเพศของบุตร

เพศของบุตร x S.D. t
เพศชาย 1.6239 .3719 2 .865**
เพศหญิง 1.5050 .3498
** p < .01

จากตารางที่  15   พบวา  มารดาที่มีบุตรเพศแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตร
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมารดาที่มีบุตรเพศชายมีพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรมากกวามารดาที่มีบุตรเพศหญิง

ตอนที่  4      การวิเคราะหตัวแปร  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา 
และพฤติกรรมกาวราวของบุตร  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา  
และพฤติกรรมกาวราวของบุตรที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา โดยใชวิธีวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression  
Analysis)

4.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของมารดา   
พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดา    ดังตารางที่  16
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ตารางที่ 16  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษของมารดา   
พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร  และพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรของมารดา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Y1 X1 X4 X7

   พฤติกรรมการลงโทษบุตร
 ของมารดา  (Y1) 1.00
   ประวัติการถูกลงโทษ
ของมารดา  (X1) .544** 1.00
   พฤติกรรมกาวราว
ของมารดา  (X4) .532** .540** 1.00
   พฤติกรรมกาวราวของบุตร
ตามการรับรูของมารดา  (X7) .494** .485** .551** 1.00
** p < .01

จากตารางที่ 16   พบวา   ประวัติการถูกลงโทษของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของ
มารดา   พฤติกรรมกาวราวของบุตร   และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .544 , .532 , และ .494   ตามลําดับ )

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวาตัวแปรอิสระ  พบวา   พฤติกรรมกาวราวของมารดา   
พฤติกรรมกาวราวของบุตร  และประวัติการถูกลงโทษของมารดา   มีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .540 , .485  ตามลําดับ )    พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และ 
พฤติกรรมกาวราวของบุตร มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .551)

4.2   ผลการวิเคราะหตัวแปร   ประวัติการถูกลงโทษของมารดา     พฤติกรรมกาวราว
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร  ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   ดังตาราง
ที่  17
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ตารางที่  17   แสดงการวิเคราะหตัวแปร   ประวัติการถูกลงโทษของมารดา    พฤติกรรมกาวราวของ
มารดา  พฤติกรรมกาวราวของบุตร  ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

ลําดับที่ของตัวแปร
ที่เขาสมการ

R R2 Adj R2 R 2

Change
b Beta t

1.  ประวัติการถูกลงโทษ
ของมารดา (X1) .544 .296 .294 .296 .442 .309 5.671***
2.  พฤติกรรมกาวราว
ของมารดา (X4) .613 .376 .372 .080 .338 .251 4.394***
3.   พฤติกรรมกาวราว
ของบุตรฯ (X7) .635 .403 .397 .027 .242 .205 3.724***
Constant (a) =  .226                               S.E. =  .2820                              F =  68.802***
 ***  p < .001

จากตารางที่ 17 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ของมารดา (Y1) ไดแก ประวัติการถูกลงโทษของมารดา(X1) พฤติกรรมกาวราวของมารดา(X4)  และ
พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา (X7) โดยประวัติการถูกลงโทษของมารดาเปน
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดาไดรอยละ 29.6

พฤติกรรมกาวราวของมารดา (X4)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับ
ที่  2  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0  โดยประวัติการถูก  
ลงโทษของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวของมารดา   สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลง
โทษบุตรของมารดาไดรอยละ 37.6

พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา (X7) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือก
เขาสมการเปนลําดับที่ 3  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7  
โดยประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา และพฤติกรรมกาวราวของบุตร  
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาไดรอยละ 40.3 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .294 , .372 และ .397  ตามลําดับ   มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error of  the Estimate) เทากับ .2820
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สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร          
ที่นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
 Y1  =   .226 + .442(X1) + .338(X4) + .242(X7)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z   =   .309(X1) + .251(X4) + .205(X7)

ตอนที่  5  การวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย
ของมารดา

ผลการวิเคราะหตัวแปร  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา   พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร    ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางกายของมารดา  โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

5.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร                
และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา    ดังตารางที่  18

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



72

ตารางที่  18   แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร    
และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Y2 X2 X4 X7

   พฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางกายของมารดา  (Y2) 1.00
   ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของมารดา  (X2) .488** 1.00
   พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของมารดา  (X4) .497** .394** 1.00
   พฤติกรรมกาวราวทางกาย
ของบุตรฯ (X7) .516** .303** .508** 1.00
** p < .01

จากตารางที่ 18  พบวา   ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา   พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของมารดา    พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร   และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย
ของมารดา  มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .488 , .497  และ .516 
ตามลําดับ)

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  พบวา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
มารดา   พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร   และประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดามีความ
สัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .394 , .303 ตามลําดับ) และพฤติกรรม
กาวราวทางกายของมารดา    และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรมีความสัมพันธทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .508)

5.2  ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา พฤติกรรม      
กาวราวทางกายของมารดา พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางกายของมารดา    ดังตารางที่  19
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ตารางที่  19   แสดงการวิเคราะหตัวแปร      ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา    พฤติกรรม 
กาวราวทางกายของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร ที่สงผลตอพฤติกรรม 
การลงโทษบุตรทางกายของมารดา

ลําดับที่ของตัวแปร
ที่เขาสมการ

R R2 Adj R2 R 2

Change
b Beta t

1. พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของบุตรฯ (X8) .516 .266 .264 .266 .334 .313 6.125***
2. ประวัติการถูกลงโทษ
ทางกายของมารดา (X2) .622 .387 .383 .121 .375 .308 6.440***
3. พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของมารดา (X5) .647 .419 .413 .032 .248 .217 4.098***
Constant (a) =  .140                             S.E. =  .2461                             F =  73.596***
 ***  p < .001

จากตารางที่  19   พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางกายของมารดา(Y2) ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรตามการรับรูของมารดา(X8) 
ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา(X2) และพฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา(X5)        
โดยพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตรไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานาย
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาไดรอยละ 26.6

ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา(X2)เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาเพิ่มขึ้นรอยละ12.1   
โดยพฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา  และประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดาสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาไดรอยละ 38.7

พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา(X5) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 3  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2  
โดยพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  และพฤติกรรม
กาวราวทางกายของมารดา  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา
ไดรอยละ 41.9   โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .246 , .383 และ 
.413  ตามลําดับ   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error of  the Estimate) 
เทากับ .246
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สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นํา
เขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยใน
รูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y2   =   .140 + .334(X8) + .375(X2) + .248(X5)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z   =   .313(X8) + .308(X2) + .217(X5)

ตอนที่  6  การวิเคราะหตัวแปร  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของมารดา   และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางวาจาของมารดา

ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดา โดยใชวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร    
ที่นําเขาสมการ  (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis)

6.1 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางวาจา
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร           
และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา    ดังตารางที่  20
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ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางประวัติการถูกลงโทษทางวาจา
ของมารดา      พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา      พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของบุตร    และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Y3 X3 X6 X9

   พฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางวาจาของมารดา  (Y3) 1.00
   ประวัติการถูกลงโทษ
ทางวาจาของมารดา  (X3) .435** 1.00
   พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของมารดา  (X6) .477** .430** 1.00
   พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของบุตรฯ  (X9) .435** .478** .500** 1.00
** p < .01

จากตารางที่ 20  พบวา  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา   พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา
ของมารดา   มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .435 , .477 , .435   
ตามลําดับ )

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ  พบวา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของมารดา    พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร   และประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  
มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01( r = .403 , .478 ตามลําดับ) พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของมารดา    และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร   มีความสัมพันธทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .500 )

6.2   ผลการวิเคราะหตัวแปร  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา    พฤติกรรม
กาวราวทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร   ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดา    ดังตารางที่  21
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ตารางที่  21   แสดงการวิเคราะหตัวแปร   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา   พฤติกรรม  
กาวราวทางวาจาของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร    ที่สงผลตอ  
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

ลําดับที่ของตัวแปร
ที่เขาสมการ

R R2 Adj R2 R 2

Change
b Beta t

1.  พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของมารดา (X6) .477 .228 .225 .228 .318 .290 5.131***
2.  ประวัติการถูกลงโทษ
ทางวาจาของมารดา (X3) .541 .292 .288 .065 .344 .22 3.993***
3.  พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของบุตรฯ (X9) .561 .315 .308 .022 .228 .184 3.165**
Constant (a) =  .428                                 S.E. =  .3567                               F =  46.833***
 ***  p < .001   **  p < .01

จากตารางที่ 21  พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดา (Y3) ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา (X6) ประวัติการ         
ถูกลงโทษทางวาจาของมารดา (X3) และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของ
มารดา (X9)   โดยพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาไดรอยละ 22.8

ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา (X3)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา    
สมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5      
โดยพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา  และประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา   
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาไดรอยละ  29.2

พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรตามการรับรูของมารดา (X9) เปนตัวแปรที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาเพิ่มขึ้น 
รอยละ 2.2  โดยพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา 
และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา
ของมารดาไดรอยละ  31.5  โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2) เทากับ .225 , 
.288 และ .308  ตามลําดับ   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย  (Standard Error of  the 
Estimate) เทากับ .3567
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สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร          
ที่นําเขาสมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย
ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน  ไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y3   =   .428 + .381(X6) + .344(X3) + .228(X9)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z   =   .290(X6) + .222(X3) + .184(X9)
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บทท่ี 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเร่ือง “ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา  และ
พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร           
ของมารดา”   เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  สภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัว  และเพศของบุตร   และศึกษาตัวแปรที่สงผลตอพฤตกิรรมการลงโทษบุตร
ของมารดา ไดแก 1) ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา และพฤติกรรม
กาวราวของบุตรที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา 2) ประวัติการถูกลงโทษทางกาย
ของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร ที่สงผล
ตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา 3) ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา        
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรที่สงผลตอ        
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา

กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก  มารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนใน
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดอางทอง  ปการศึกษา 2546  ที่อยูรวมในครอบครัวเดียวกับนักเรียน
และคูสมรสที่เปนบิดาที่แทจริงของนักเรียน  คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน       
( Yamane 1973 :725 , อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์  2540 : 71 ) โดยกําหนดคา            
ความคลาดเคลื่อน ± .05  มีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน  310 คน           
และสุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random  Samping)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 5 สวน ไดแก 
แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของมารดา แบบสอบถาม   
พฤติกรรมกาวราวของมารดา  แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  
และแบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลวิเคราะหโดยใชการแจกแจงความถี่  และรอยละ   
วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมใช คาเฉลี่ย ( x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – way  ANOVA)    และการทดสอบคาที  (t – test) 
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วิเคราะหตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ    
มีอายุ 35–45 ป  คิดเปนรอยละ 61.3   จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุด  คิดเปนรอยละ 61.9 
ประกอบอาชีพรับจาง / รับจางรายวัน  รอยละ 24.8  มีสัดสวนใกลเคียงกับอาชีพเกษตรกรรมและ
อาชีพคาขาย  ซ่ึงมีจํานวนเทากันคือ รอยละ 23.2   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวสวนใหญอยูใน
ครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ คิดเปนรอยละ 47.4  และมีบุตรเพศหญิงมากกวา
บุตรเพศชาย

2.  ผลการวิเคราะหระดับตัวแปรที่ใชในการศึกษา  พบวา  ประวัติการถูกลงโทษของ
มารดา   ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา   ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา    
พฤติกรรมกาวราวของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของบุตร  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของบุตร  พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา   และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย
ของมารดา อยูในระดับนอย  สําหรับพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา อยูในระดับ
ปานกลาง ( x  = 1.6710)

3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาจําแนกตามอายุ  
ระดับการศึกษา   อาชีพ   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว  และเพศของบุตร  พบวา  มารดาที่มีอายุ    
ระดับการศึกษา   และอาชีพแตกตางกัน   มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรไมแตกตางกัน    สวนมารดา
ที่มีสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกัน มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกันอยาง            
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมารดาที่ครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอใชจาย ( x  = 1.6588)      
มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากกวามารดาที่ครอบครัวมีรายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ     
( x = 1.5533)  คูอ่ืนไมพบความแตกตาง   สําหรับมารดาที่มีบุตรเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ   
ลงโทษบุตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01โดยมารดาที่มีบุตรเพศชาย( x = 1.6239)
มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากกวามารดาที่มีบุตรเพศหญิง  ( x  = 1.5050)

4. ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษของมารดา พฤติกรรมกาวราวของ
มารดา   และพฤติกรรมกาวราวของบุตร  ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  พบวา   
ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  ไดแก  ประวัติการถูก
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ลงโทษของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของมารดา   และพฤติกรรมกาวราวของบุตร  โดยสามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาไดรอยละ 40.3 สมการที่ไดรับการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

5. ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  พฤติกรรมกาวราว
ทางกายของมารดา และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางกายของมารดา พบวา  ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย
ของมารดา  ไดแก  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา 
และพฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางกายของมารดาไดรอยละ 41.9 สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

6. ผลการวิเคราะหตัวแปร ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา พฤติกรรมกาวราว
ทางวาจาของมารดา และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางวาจาของมารดา  พบวา   ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทาง
วาจาของมารดา  ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของ
มารดา และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา โดยสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดาไดรอยละ 31.5 สมการที่ไดรับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหระดับ ประวัติการถูกลงโทษของมารดา พฤติกรรมกาวราวของมารดา  
พฤติกรรมกาวรางของบุตร  และพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

 1.1  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา   พบวา  อยูในระดับนอยทั้งในภาพรวม  และ
องคประกอบยอยทั้ง 2 ดาน ไดแก ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  และประวัติการถูก    
ลงโทษทางวาจาของมารดา  ทั้งนี้เปนไปไดวามารดาเหลานี้อาจถูกเลี้ยงดูจากบิดามารดาของตนเอง
ตามทัศนะคติของสังคมไทยที่ถูกถายทอดกันตอมาหลายชั่วอายุคนวา “รักวัวใหผูก รักลูกใหตี”   
จากทัศนคติดังกลาวจึงทําใหผูที่เปนบิดามารดาเห็นวา การดุดาวากลาว หรือการเฆี่ยนตีเปนสิ่งปกติ
ซ่ึงจะสามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของบุตรได   สภาพการเลี้ยงดูดังกลาวจึงฝงอยูใน
จิตใจโดยคิดวาเปนความถูกตองที่บิดามารดาควรปฎิบัติตอบุตรจนกลายเปนลักษณะของชีวิต
ประจําวันที่แทบทุกครอบครัวมักใชปฎิบัติเมื่อบุตรของตนแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม             
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ซ่ึงการลงโทษบุตรของบิดามารดานาจะเปนการกระทําดวยความรักและความหวงใยมากกวาที่จะ
กระทําดวยความเกลียดชัง  ผลการศึกษาจึงพบวา  มารดามีประวัติการถูกลงโทษอยูในระดับนอย

1.2  พฤติกรรมกาวราวของมารดา  พบวา อยูในระดับนอยทั้งในภาพรวม และ      
องคประกอบยอยทั้ง 2 ดาน ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา และพฤติกรรมกาวราวทาง
วาจาของมารดา ซ่ึงจะเห็นไดวาระดับของพฤติกรรมกาวราวของมารดามีความสอดคลองกับระดับ
ของประวัติการถูกลงโทษของมารดา  จากอุบัติการณดังกลาวสะทอนใหเห็นวา การลงโทษไมใชวิธี
การที่จะระงับพฤติกรรมกาวราวแตมีผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมกาวราวในระยะตอมา  โดยท่ีหาก
ไดรับการลงโทษจากบิดามารดาอยางรุนแรงจะทําใหบุตรมีพฤติกรรมกาวราวมากกวาบุตรที่ถูกลง
โทษอยางเบา  ทั้งนี้จากการพิจารณาผลการศึกษาประวัติการถูกลงโทษของมารดาพบวาอยูในระดับ
นอย  จึงนาจะเปนไปไดที่ทําใหมารดามีพฤติกรรมกาวราวอยูในระดับนอย

1.3  พฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา  พบวา  พฤติกรรมกาวราว
ของบุตรฯ ทั้งในภาพรวม และองคประกอบยอยทั้ง 2 ดาน ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
บุตรฯ  และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรฯ อยูในระดับนอย   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรม
กาวราวของมารดนาจะเปนตัวแบบที่สําคัญและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและการแสดงออกของบุตร  
ดังที่ แบนดูรา (Bandura 1977, อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  2539 : 25) ไดกลาวไววาแหลงสําคัญที่เปน
ตัวแบบของพฤติกรรมกาวราวคือครอบครัว  ดังนั้นการที่มารดาแสดงพฤติกรรมกาวราวจึงเปน
โอกาสที่จะเปนตัวแบบความกาวราวที่ทําใหบุตรเกิดการเรียนรู   ดังที่  เบคเคอร (Becker 1964 ,  
อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  และ เพ็ญแข  ประจนปจจนึก  2524 : 27)  ไดประมวลผลการวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการเรียนรูพฤติกรรมกาวราวกับพฤติกรรมกาวราว  สรุปไววา  ครอบครัวมีอิทธิพล 
อยางมากตอพฤติกรรมกาวราวของเด็กทั้งในดานลักษณะและปริมาณ  โดยการที่บิดามารดาทําตน
เปนตัวแบบแกเด็กในการแสดงพฤติกรรมกาวราวและการไมสามารถควบคุมตนเอง  เปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมกาวราวของบุตร  ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา ผลการศึกษาพฤติกรรม  
กาวราวของมารดาที่พบวาอยูในระดับนอย  นาจะสัมพันธกับระดับพฤติกรรมกาวราวของบุตร     
ซ่ึงพบวาอยูในระดับนอยเชนเดียวกัน

1.4 พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา พบวา พฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
มารดาในภาพรวมอยูในระดับนอย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากมารดาที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา   
คร้ังนี้เปนกลุมตัวอยางทั่วไปที่ไมไดมีปญหาทางพฤติกรรม  และมีลักษณะของครอบครัวที่สมบูรณ  
กลาวคืออยูรวมกับคูสมรสที่เปนบิดาที่แทจริงของบุตร และเมื่อพิจารณาองคประกอบยอยทั้ง 2 ดาน  
พบวา   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  อยูในระดับนอย   สวนพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดา  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนไปไดวามารดาเหลานี้อาจตระหนักถึง
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ผลกระทบที่ จ ะก อให เ กิ ดอันตรายต อร า งกายของบุตรถ ามี ก ารลงโทษทางกายมาก                  
ประกอบกับเมื่อบุตรมีอายุเพิ่มขึ้นการลงโทษทางกายมักจะใชนอยลง  เพราะบุตรเร่ิมที่จะเขาใจ  
การอธิบายดวยเหตุผลมากขึ้น

2.   ผลการวิเคราะหตามสมมติฐานการวิจัย  สามารถอภิปรายผลไดดังนี้

สมมติฐานที่ 1   มารดาที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ   ระดับการศึกษา   อาชีพ
สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว    เพศของบุตรแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกัน

1. อายุ พบวา มารดาที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรไมแตกตางกัน   
ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐาน  อธิบายไดวาเนื่องมาจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ     
35-45 ป  คิดเปนรอยละ 61.3   มีเพียงรอยละ 21.0  ที่มีอายุนอยกวา  35 ป  และรอยละ 17.7  ที่มีอายุ
มากกวา 45  ป   จากวัยที่ใกลเคียงกันนี้อาจกลาวไดวามารดาทั้งหมดมีวุฒิภาวะใกลเคียงกันจึงเปน
ไปไดที่จะมีความคิดและความมั่นคงในอารมณไมแตกตางกันทําใหกระบวนการในการอบรม   
เล้ียงดูบุตรไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของแตละกลุมอายุจะพบวา  มารดาที่มี
อายุนอยกวา 35 ป  มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการลงโทษบุตรสูงสุด    ( x  = 1.6231 )  รองลงมาไดแก  
มารดาที่มีอายุ 35-45 ป ( x  = 1.5508 ) และมารดาที่มีอายุมากกวา 45 ป มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรม 
การลงโทษบุตรนอยที่สุด ( x  = 1.4797 ) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวายิ่งมารดาอายุนอยมีแนวโนมที่จะ   
อบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใชการลงโทษยิ่งมีมากขึ้น ดังที่ ภาวิดา  พิทักษอรามวงศ ( 2544 :56 )  ศึกษา
พบวา บิดามารดาที่มีอายุนอยเห็นดวยตอการใชความรุนแรงในกระบวนการอบรมเลี้ยงดู แตมารดา
ที่มีอายุมากไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรงในกระบวนการ อบรมเลี้ยงดูของครอบครัว

2. ระดับการศึกษา พบวา มารดาที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรม          
การลงโทษบุตรไมแตกตางกัน ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก        
ในสภาพสังคมปจจุบันมีแหลงความรูที่มารดาสามารถแสวงหาไดดวยตนเองและสามารถเขาถึง
แหลงความรูตางๆนั้นไดงาย เชน การเผยแพรความรูทางสื่อส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน  
เปนตน โดยท่ีมารดาไมวาจะจบการศึกษาระดับใดก็สามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับเด็กและวิธีการ 
อบรมเลี้ยงดูจากแหลงความรูตางๆได   ซ่ึงความรูที่ไดจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง               
ตลอดจนความรูที่ไดจากการเผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆจะชวยใหมารดาเขาใจพัฒนาการ 
ความตองการ และวิธีการตอบสนองความตองการของบุตร จึงมีผลทําใหมารดาที่มีระดับการศึกษา
แตกตางมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรไมแตกตางกัน

3.  อาชีพ  พบวา  มารดาที่ประกอบอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตร   
ไมแตกตางกัน  ผลการศึกษาไมสอดคลองกับสมมติฐานแสดงใหเห็นวาอาชีพไมใชปจจัยสําคัญ   
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ตอการมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่มารดากลุมนี้มีคูสมรส    
ที่อยูดวยกันจึงสามารถที่จะคอยชวยเหลือเปนกําลังใจและแบงเบาภาระตางๆในครอบครัว ทําให
มารดาไมตองรับภาระหนักแตเพียงผูเดียว ประกอบกับโครงสรางของครอบครัวในสังคมชนบท
สวนใหญมักจะมีลักษณะเปนครอบครัวขยายที่มีปู ยา ตา ยาย คอยชวยเหลือมารดาในการอบรม
เล้ียงดูบุตร  นอกจากนี้ความสัมพันธระหวางเพื่อนบานในสังคมชนบทจะมีลักษณะเครือญาติ         
ที่คอยใหความชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน จึงนาเชื่อไดวาถึงแมมารดาจะมีความเหน็ดเหนื่อย
หรือมีความเครียดจากการทํางานซึ่งอาจเชื่อมโยงไดกับปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว                   
แตเนื่องจากมารดาเหลานี้มีคูสมรสที่อยูดวยกัน  มีญาติผูใหญคอยชวยเหลือและใหการปรึกษาหารือ                  
มีความสัมพันธที่ ดี กับญาติพี่ น องและ เพื่ อนบ าน  จึ งมี แหล งสนับสนุนทางสั งคมที่ ดี                         
ซ่ึง เบิรน  (Berndt , อางถึงใน พรรณี  เอื้อวัฒนา 2542 : 70) ไดกลาวไววา ครอบครัวขยายที่มียา ยาย 
คอยชวยเหลือมารดาในการเลี้ยงดูบุตรจะชวยลดความเครียดของมารดาจากการเลี้ยงดูบุตร            
ซ่ึงมีผลดีตอทั้งมารดาและบุตร จึงพบวามารดาที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตร                 
ไมแตกตางกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  มูเลอร ( Muller 1996 : 447 ) ที่พบวา  ผูปกครอง  
ที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายไมแตกตางกัน

4. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว พบวา  มารดาที่อยูในครอบครัวที่มีสภาพเศรษฐกิจ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05              
ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน โดยมารดาที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดไมเพียงพอใชจาย     
( x  = 1.6588 )  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากกวามารดาที่อยูในครอบครัวที่มีรายไดเพียงพอ    
ใชจายและมีเหลือเก็บ ( x  = 1.5533 ) สอดคลองกับการศึกษาของวิชา  มหาคุณ และวัชรินทร      
ปญเจกวิญูสกุล (2533)  ที่พบวาปญหาเศรษฐกิจของครอบครัวเปนมูลเหตุทางออมที่กอใหเกิด 
การทารุณกรรมตอเด็กได   เชนเดียวกับการศึกษาของ ซาริโอลา และยูยูเทลา ( Sariola and Uutela 
1992  : 823-832 )  ที่พบวาเศรษฐกิจในครอบครัวไมดีทําใหเด็กถูกกระทําทารุณกรรมเพิ่มขึ้นทั้งใน
ระดับเล็กนอยและระดับรุนแรงมาก   จึงสามารถอธิบายไดวาครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี   
มีปญหาเรื่องคาใชจายในครอบครัว ประกอบกับคาครองชีพที่สูงขึ้นยิ่งทําใหครอบครัวตองดิ้นรน
เพื่อความอยูรอดมากขึ้นมารดาจึงตองชวยหารายไดมาจุนเจือครอบครัว สภาพที่ เกิดขึ้น                   
ในครอบครัวดังกลาวยอมกอใหเกิดความเครียดอันจะนําไปสูการระบายอารมณที่รุนแรงกับบุตร      
ดังการศึกษาของ สเตราท (Straus 1980 , อางถึงใน ธวัช  วงศสงา 2543 : 30 ) ที่พบวาความตึงเครียด
ทางเศรษฐกิจในกลุมผูใชแรงงานชอบใชการลงโทษทางกายและขมเหงทารุณบุตร  นอกจากนี้   
เวลาวางสําหรับครอบครัวจะลดนอยลงมีผลทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวลดลงดวย ส่ิงเหลานี้
อาจนําไปสูการกระทํารุนแรงตอบุตรได  ดังที่ วิชา  มหาคุณ และวัชรินทร  ปจเจกวิญสูกุล (2533) 
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ไดกลาวไววา ปญหาเศรษฐกิจมีผลตอความกดดันในครอบครัวโอกาสที่บิดามารดาจะใชอารมณ
กระทําทารุณกรรมตอบุตรยอมมีมาก   สอดคลองกับแนวคิดของ กูเด (Goode , อางถึงใน พรฤดี   
นิธิรัตน  2540 : 148 ) ที่วา บิดามารดาที่ลมเหลวในดานสถานภาพทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ
มีผลใหกลายเปนคนชอบใชอํานาจเขมงวดกวดขัน  และทําโทษบุตรในลักษณะรุนแรงเสมอ

5.  เพศของบุตร  พบวา  มารดาที่มีบุตรเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการลงโทษบุตร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการศึกษาสอดคลองกับสมมติฐาน               
โดยมารดาที่มีบุตรเพศชาย ( x  = 1.6239 )  มีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากกวามารดาที่มีบุตร   
เพศหญิง ( x  = 1.5050 )  จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาเพศของบุตรเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ
พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพฤติกรรมของเด็กผูชายกับเด็กผูหญิง 
มีความแตกตางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่กาวราว  ดังที่การศึกษาจํานวนมากที่พบวาเด็ก 
เพศชายมีความกาวราวมากกวาเด็กเพศหญิง (Maccoby and Jacklin 1980 , อางถึงใน สมพร สุทัศนีย 
2530 : 35-36 ) เพราะวาโดยทั่วไปแลวสังคมจะคาดหวังใหเด็กผูชายและเด็กผูหญิงมีบทบาทตางกัน 
เชน  กําหนดใหเด็กผูชายตองกลาหาญ  เขมแข็ง  เด็กผูชายจึงแสดงพฤติกรรมที่หาวหาญและรุนแรง
กวาเด็กผูหญิง   ประกอบกับการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวสวนใหญจะใหเสรีภาพ    รักตามใจและ
ยอมใหบุตรเพศชายกาวราวไดมากกวาบุตรเพศหญิง   แตเมื่อบุตรแสดงพฤติกรรมกาวราวเกินกวาที่
จะทนไดมารดาจึงหันกลับมาลงโทษเพื่อระงับหรือหยุดยั้งพฤติกรรมกาวราวนั้น นอกจากนี้อาจเปน
ไปไดที่บุตรเพศชายซึ่งมักจะไดรับอิสระและเสรีภาพในการแสดงพฤติกรรมตางๆจึงมักทําอะไร
ตามสบายจนขาดระเบียบวินัย เชน  การไมเก็บของใหเปนที่   ขาดความรับผิดชอบ  หรือนิสัยที่ไมดี
อ่ืนๆ  จึงทําใหไดรับการลงโทษมากกวาบุตรเพศหญิง

สมมติฐานที่ 2 ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  พฤติกรรมกาวราวของมารดา และ
พฤติกรรมกาวราวของบุตร    เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
พบวา  ประวัติการถูกลงโทษของมารดา   พฤติกรรมกาวราวของมารดา   และพฤติกรรมกาวราว
ของบุตร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาไดรอยละ 40.3 จากผลการ
วิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้

1. ประวัติการถูกลงโทษของมารดา  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ         
เปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาไดรอยละ 29.6 จากผลการศึกษา
สามารถอธิบายไดตามแนวคิดของการอบรมเลี้ยงดูที่วาการอบรมเลี้ยงดูเปนกระบวนการถายทอด
ทางสังคมโดยมีบิดามารดาเปนหลักในการถายทอดความเชื่อ  ทัศนคติ   คานิยม  และแบบแผน
พฤติกรรมตางๆ ผานการอบรมเลี้ยงดูตั้งแตวัยทารกจนถึงวัยรุนซึ่งมีผลตอลักษณะทางจิตใจ       
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และพฤติกรรมตลอดจนศักยภาพทางการกระทําของบุคคลในระยะตอมา    สําหรับการอบรมเลี้ยงดู
โดยใชการลงโทษนั้นจะมีผลทําใหบุตรไมได รับความอบอุนกลายเปนเด็กขาดความสุข          
ประสบการณดังกลาวจะอยูในจิตใตสํานึกทําใหเปนคนที่มีปญหาบุคลิกภาพ เชน หงุดหงิด          
เจาอารมณ และมักจะแสดงตอบุตรของตนในลักษณะวงจรที่รุนแรง (สมลักษณ  ขนอม 2537 :17-2,
อางถึงใน อาภาพรรณ  ถาวโรฤทธิ์  2542 : 20 ) สอดคลองกับ สมทรัพย  สุขอนันต ( Somsap  
Sookanan 1994 : 40) ที่กลาวไววาถาเด็กถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ทารุณหรือทอดทิ้งจะทําใหเกิด    
บาดแผลทางใจ   ซ่ึงผูที่ศึกษาทฤษฎีความผูกพันหลายทานไดใหความเห็นวาบาดแผลทางใจที่ไดรับ
จากการอบรมเลี้ยงดูที่มีลักษณะทารุณหรือทอดทิ้งจะกอใหเกิดความรุนแรงและพฤติกรรม             
ที่ผิดปกติในตัวผูนั้นได (Mayseless 1991 ;  Dutton  et  al. 1994 ;  Dutton 1995 , quoted  in  Fonagy 
2000 : 7 )     จากการศึกษาของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงของมารดาที่มีตอบุตร พบวา 
มีปจจัยหลายประการเกี่ยวของกับการใชความรุนแรงตอบุตร   ปจจัยตางๆนับเปนปจจัยภายใน      
ที่เกิดขึ้นในตัวมารดา ไดแก  การไดรับประสบการณที่เจ็บปวดในชวงตนของชีวิต   ความขัดแยงที่
เกิดขึ้นในจิตใจและบุคลิกภาพของแมที่มีลักษณะรุนแรง (Somsap  Sookanan 1994 : 42-46 )        
ซ่ึงเบลสกี้ (Belsky 1984 : 83-96 ) อธิบายไววา ประวัติการอบรมเลี้ยงดูในอดีตของบิดามารดา        
มีผลตอความผาสุกทางจิตใจของบิดามารดา บิดามารดาที่มีความสามารถในการเขาใจผู อ่ืน             
มีพัฒนาการทางอารมณและสังคมที่ดีมักเปนผูที่ถูกเลี้ยงดูมาดวยความรัก ความอบอุน และในทาง
ตรงขามบิดามารดาที่มีประวัติการถูกเลี้ยงดูมาดวยการถูกทารุณกรรมจะมีบุคลิกภาพแบบ             
ไมมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง คอนขางกาวราว และมักแกปญหาโดยใชความรุนแรง  
ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการดูแลบุตรของเขาใหเปนไปในลักษณะที่รุนแรงหรือทารุณตอบุตร         
ดังการศึกษาที่พบวา ประวัติการถูกลงโทษของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดามี
ความสัมพันธกันทางบวก ( r = .544 )  แสดงวา  ถาในวัยเด็กมารดาถูกลงโทษจากบิดามารดามากก็
จะทําใหมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรมากขึ้นดวย ในทางตรงขามถาในวัยเด็กมารดาถูกลงโทษ     
จากบิดามารดานอยก็จะทําใหมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรนอยลงดวยเชนกัน

2. พฤติกรรมกาวราวของมารดา  เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่ 2  
สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาเพิ่มขึ้นรอยละ 8.0 จากผลการศึกษาสามารถ
อธิบายไดวา ประสบการณที่มารดาถูกเลี้ยงดูจากบิดามารดาในวัยเด็กมีผลตอพฤติกรรม และการ
แสดงออกตอบุตรในปจจุบันของมารดา  ดังที่ แมคเวอรเทอร (Mc Whirter  1993 : 40-62, อางถึงใน 
บุญญาภา  แจงสี 2544 : 32)  ไดกลาวไววา  การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดามีอิทธิพลสูงมากตอ
พัฒนาการทางอารมณและสังคมของบุตร  สอดคลองกับแนวคิดของ โบวลบี ( Bowlby  1969 ,
quoted  in  Arrindell  and  Eisemann  1994 : 282 ) ที่เชื่อวาคุณภาพของสัมพันธภาพระหวางบิดา
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มารดาและบุตรมีอิทธิพล   ตอคุณลักษณะของบุตร  เชนเดียวกับ เพอรรี ( Perre  1983 , อางถึงใน
รุจา  ภูไพบูลย  2537 : 116 )  พบวา พฤติกรรมความผูกพันเปนพฤติกรรมสําคัญที่สามารถชี้ถึง
พัฒนาการดานบุคลิกภาพของบุคคลในวัยตอมา    ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวา พฤติกรรมกาวราว
ของมารดาที่พบจากการศึกษาครั้งนี้นาจะเปนผลมาจากรูปแบบของความสัมพันธที่ไมราบรื่น
ระหวางบิดามารดากับบุตรในกระบวนการอบรมเลี้ยงดูที่มีลักษณะของการลงโทษลักษณะดังกลาว
เปนไปตามขอคิดเห็นของผูที่ศึกษาทฤษฎีความผูกพันหลายทานที่เสนอวา รูปแบบของความ
สัมพันธที่กอใหเกิดความรุนแรงนั้นเกิดบนพื้นฐานความเจ็บปวดของบุคคลที่ไดรับจากผูอบรม 
เล้ียงดู (Mayseless 1991 ; Dutton  et  al. 1994 ; Dutton 1995 , quoted  in  Fonagy 2000 : 7 )       
โดยที่ความเจ็บปวดอันเกิดจากการลงโทษอาจนําไปสูความโกรธ  ดังที่ โบวลบี ( Bowlby  1973 )  
ไดกลาวไววา  ความโกรธเปนธรรมชาติการตอบสนองตอความสัมพันธอันเนื่องมาจากความผูกพัน
ที่ไมราบรื่น  โดยเฉพาะเมื่อความคาดหวังวาความผูกพันจะกอใหเกิดความปลอดภัยแตไมเปน     
ไปตามที่คาดหวังไวนั้นความโกรธจะสะสมอยูอยางมั่นคงและเมื่อความโกรธแผขยายเพิ่มมากขึ้น  
ก็จะกลายมาเปนความกาวราว   เมอรริล ( Merill  1962 , quoted  in  Somsap  Sookanan 1994 : 43 )   
ไดกลาวไววา มารดาที่มีพฤติกรรมรุนแรงตอบุตรจะเปนบุคคลที่มีนิสัยเขมงวด  ขาดความยั้งคิด   
ขาดความอบอุนและไมมีเหตุผล จะแสดงพฤติกรรมปฏิเสธบุตรอยางรุนแรงเนื่องจากมีความขัดแยง
ภายในที่มีผลมาจากประสบการณที่เคยถูกพรากในวัยเด็ก   นอกจากนี้ยังเปนผูที่ไมสามารถที่จะเปน
มิตรกับผูอ่ืนไดและจะแสดงความกาวราวไดงายถาอยูในภาวะที่มีส่ิงกระตุนใหเกิดปญหายุงยาก   
ในชีวิตประจําวัน  ซ่ึง  เทอร  (Terr 1970 , quoted in Somsap  Sookanan 1994 : 43 )  ไดช้ีใหเห็นวา
มารดาที่ชอบใชความรุนแรงตอบุตรจะมีแนวโนมที่จะแสดงความกาวราวเมื่อมีความคับของใจ               
ดังผลการศึกษาที่พบวา พฤติกรรมกาวราวของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา      
มีความสัมพันธกันทางบวก ( r = .532 ) แสดงวา  ถามารดามีพฤติกรรมกาวราวเพิ่มขึ้นแนวโนม
พฤติกรรมในการลงโทษบุตรของมารดาจะมีมากขึ้นดวย ในทางตรงขามถามารดามีพฤติกรรม   
กาวราวนอยแนวโนมพฤติกรรมในการลงโทษบุตรของมารดาจะมีนอยดวยเชนกัน

3.  พฤติกรรมกาวราวของบุตร  พบวา   เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    
เปนลําดับที่ 3 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7             
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา  เนื่องจากวัยรุนเปนวัยที่อยูในชวงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต  
จ า กค ว า ม เ ป น เ ด็ ก เ ข า สู ค ว า ม เ ป นหนุ ม ส า วที่ จ ะ เ ติ บ โ ต เ ป น ผู ใ หญ ใน เ ว ล า ต อ ม า                            
เปนวัยที่มีอารมณรุนแรง วูวาม  ตัดสินใจรวดเร็วและรุนแรงหรืออาจเรียกวัยนี้ไดวา “วัยพายุบุแคม” 
( Hall ,อางถึงใน สุมิตรา  นิธิสินประเสริฐ  2540 :1) การที่วัยรุนมีอารมณรุนแรงเชนนี้อาจเปนสิ่งที่
ทําใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมออกมา เชน ไมเชื่อฟงเมื่อหามปราม ไมยอมทําบางสิ่ง        
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บางอยางที่ผูใหญตองการใหทํา  หรือแสดงพฤติกรรมกาวราว ( นงพงา   ล้ิมสุวรรณ  2546 )  ซ่ึงการ
แสดงพฤติกรรมดังกลาวของวัยรุนจะเปนปจจัยที่ไปกระตุนอารมณของมารดาทําใหเกิดความโกรธ   
ประกอบกับมารดาเหลานี้มีความขัดแยงภายในที่มีผลมาจากประสบการณการถูกลงโทษในวัยเด็ก  
ทําใหเปนผูที่ไมสามารถควบคุมตนเองได   และจะแสดงความกาวราวไดงายเมื่อมีส่ิงกระตุนใหเกิด
ปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน (Merill  1962  , quoted  in  Somsap  Sookanan  1994 : 43 )  ดังที่
พารค  และคณะ( Parke  et  al.  1972 , อางถึงใน  ทิพวัลย   สุทิน  2539 : 39 )  ไดสรุปไววา ในการ
กระทําพฤติกรรมกาวราวนั้นมีผลมาจากกระบวนการทางปญญา  และเมื่อใดเกิดปญหาที่บุคคล 
ควบคุมกระบวนการทางปญญาของตนเองไดนอยเกินไป  เมื่อมีส่ิงเราเขามากระทบจะโตตอบกลับ
ไปอยางทันทีไมสามารถที่จะรอหรือประวิงการตอบโตได (Hawton 1990 , อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  
2539 : 31 )   นอกจากนี้ประสบการณ ในวัยเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาดวยการลงโทษ  
ซ่ึงเปนความเจ็บปวดที่ฝงอยูในความทรงจําโดยมีลักษณะเปนการคิดและการมีภาพในใจของบุคคล
ที่สามารถดึงออกมาใชเมื่อตองการ ( Meichenbaum 1986 : 346-350 , อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  
2539 : 30 )  บุคคลเหลานี้เมื่อเกิดความโกรธจะขาดทักษะทางการคิดชี้แนะการกระทําที่เหมาะสม          
จึงมักแกปญหาตามประสบการณเดิมที่ฝงอยูในความทรงจํา  ซ่ึง เบค ( Beck 1976 , อางถึงใน      
ทิพวัลย  สุทิน 2539 : 30 )  เรียกวา  การคิดแบบอัตโนมัติ    จากผลการศึกษาครั้งนี้จึงกลาวไดวา   
พฤติกรรมกาวราวของบุตรเปนสิ่งเราที่กอใหเกิดความโกรธอันเปนเงื่อนไขนําไปพฤติกรรม       
การลงโทษบุตรของมารดา  จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมกาวราวของบุตรและพฤติกรรม          
การลงโทษบุตรของมารดามีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01      
แสดงวาถ าบุตรแสดงพฤติกรรมกาวราวมากยอมมีแนวโนมที่จะถูกมารดาลงโทษมาก                    
ในทางตรงขามถาบุตรแสดงพฤติกรรมกาวราวนอยลงแนวโนมที่จะถูกมารดาลงโทษจะนอยลง  
ดวยเชนกัน   ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของมูเลอร (Muller 1996 : 447 -486) ที่พบวา พฤติกรรม
กาวราวของบุตรและพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  มีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางกายของมารดา

จากผลการศึกษาดังกลาวสะทอนใหเห็นวา   ถึงแมจะมีทั้งปจจัยภายในตนและปจจัย
ภายนอกตนของมารดาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา แตการศึกษาไดช้ีวา
ปจจัยภายในตนของมารดา โดยเฉพาะอยางยิ่งประวัติการถูกลงโทษของมารดานั้นมีความสําคัญ         
เปนลําดับแรกตอการมีพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยหลายเลม    
ที่ใหความสําคัญตอส่ิงที่เรียกวา “ Intergenerational  Transmission ”  หรือความรุนแรงนั้นสามารถ
สงผานหรือสงทอดจากชั่วอายุหนึ่งไปยังอีกชั่วอายุหนึ่งได
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สมมติฐานที่ 3 ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของ
มารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษบุตร
ทางกายของมารดา

ผลการวิเคระาหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
พบวา พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา และพฤติกรรม
กาวราวทางกายของมารดา  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษทางกายตอบุตรของมารดา
ไดรอยละ 41.9    จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้

1.  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ    
เปนลําดับที่ 1  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาไดรอยละ 26.6         
จากผลการศึกษาอธิบายไดวา  การลงโทษเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่มารดาสวนใหญใชในการ
อบรมเลี้ยงดูบุตร  ถึงแมวาการลงโทษจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ  แตดูเหมือน
วาจะเปนลักษณะของชีวิตประจําวันที่แทบทุกครอบครัวมักใชปฏิบัติเมื่อลูกหลานของตน               
มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม (Bryan and Freed  1982 , อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต 2543 : 218)  
ดังการศึกษาที่พบวา ครอบครัวชาวอเมริกันรอยละ 86 เห็นดวยวาเยาวชนตองไดรับการสั่งสอน
อยางเขมงวด  การลงโทษบุตรเปนเรื่องจําเปนและเปนสิ่งที่ดี  เกือบรอยละ 100 ของบิดามารดา      
ที่รายงานวาเคยตีบุตร ( Stark  and  McEoy  1970 ,  อางถึงใน พรเพ็ญ  เพชรสุขศิริ  2539 : 13 )  
และ เสตราท ( Straus  1977 ; 1994 , quoted  in  Rohner , Bourque , and Elordi  1994 : 842 )  
ประมาณการวาเด็กในประเทศสหรัฐอเมริการอยละ 90-97 เคยถูกลงโทษทางกาย  จากการศึกษา
ของ เฮอเรนคอช ( Herrencohl  et  al.  1983 , quoted  in  Muller  1996 : 475 )  พบวา  การชกตอย 
ความกาวราว  การไมอยูในโอวาท  และการพูดโกหกของเด็ก  เปนสาเหตุที่ทําใหผูปกครองใชวิธี
การลงโทษทางกายที่รุนแรงตอเด็ก   ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ แบนดูรา      
( Bandura  1959 , อางถึงใน ศิริบูรณ  สายโกสุม  2532 : 2 )  ที่พบวาพอแมของเด็กที่มีพฤติกรรม
กาวราวรุนแรงมักใชการลงโทษทางกายเปนวิธิแกพฤติกรรมที่เปนปญหา และการศึกษาของ มูเลอร 
( Muller  1996 : 447-486 ) ที่พบวา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  เปนปจจัยที่มีอิทธิพล     
ในการทํานายการลงโทษบุตรทางกายของมารดา

2. ประวัติการถูกลงโทษทางกายของมารดา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 12 .1  
สอดคลองกับการศึกษาของ มูเลอร ( Muller  1996 : 447-486 ) ที่พบวา ประสบการณการถูกลงโทษ
ทางกายของมารดาจากผูปกครอง เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายการลงโทษบุตรทางกายของ
มารดา และการศึกษาของ คอฟแมน และซิกเลอร ( Kaufman  and  Zigler 1987 , quoted  in   Muller 
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1996 : 475 )  ที่พบวา รอยละ 30 ของผูปกครองที่ใชการลงโทษทางกายบุตรเคยไดรับการลงโทษ
ทางกายมากอน   จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวานอกจากประสบการณในวัยเด็กที่ไดรับ     
การอบรมเลี้ยงดูจากบิดามารดาดวยการลงโทษ  ซ่ึงเปนความเจ็บปวดที่ฝงอยูในความทรงจําอันมีผล
ตอการปฏิบัติตอบุตรดวยความรุนแรง   การลงโทษยังเปนตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมกาวราว 
ซ่ึงการไดดูตัวแบบที่กระทําพฤติกรรมกาวราวจะทําใหบุคคลเรียนรูวาจะแสดงพฤติกรรมกาวราว
ไดอยางไรและควรแสดงเมื่อไร     ทั้งนี้ แหลงที่เปนตัวแบบของพฤติกรรมกาวราวก็คือ ครอบครัว  
( Bandura 1977 , อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน  2539 : 25 )   เมื่อมีการลงโทษทางกายเด็กก็จะเลียนแบบ
พฤติกรรมกาวราวทางกาย ( สุพัตรา  สุภาพ  2523 , อางถึงใน สุธินดา ใจขาน 2528 :10 )  พอแมที่
ใชการลงโทษทางกายจึงเปนแบบอยางของแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูที่ไมเหมาะสมใหกับลูก    
ขณะที่พอแมตีลูกเหมือนกับจะบอกลูกวา “ทําเหมือนกับที่แมทํา ไมใชอยางที่แมบอก” ดังนั้น  
ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงถูกถายทอดไปโดยที่บุตรไมรูวิธีการ             
ที่เหมาะสมในการแกปญหา   และเมื่อเติบโตเปนผูใหญจึงนําประสบการณในวัยเด็กนั้นมาใชปฏิบัติ
กับบุตรของตนตอไป

3.  พฤติกรรมกาวราวทางกายของมารดา  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
เปนลําดับที่  3  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกายของมารดาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 3.2  
สอดคลองกับการศึกษาของ มูเลอร (Muller 1996 : 447-486)  ที่พบวาพฤติกรรมกาวราวของมารดา
มีอิทธิพลในการทํานายการลงโทษบุตรทางกายของมารดา  จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึง
ความรุนแรงจะนํามาซึ่งความรุนแรง   ทั้งนี้จากการพิจารณาพัฒนาการของพฤติกรรมกาวราวมักพบ
วามีสาเหตุมาจากประสบการณความรุนแรงที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูในชวงชีวิตวัยเด็ก           
จนถึงวัยรุน    ถาอบรมเลี้ยงดูโดยใชการลงโทษทางกายเด็กก็จะมีลักษณะกาวราวทางกาย  ( สุพัตรา 
สุภาพ  2523 , อางถึงใน  สุธินดา  ใจขาน  2528 : 10) ซ่ึงประสบการณความกาวราวทางกายใน     
วัยเด็กมีความสัมพันธกับความกาวราวทางกายเมื่อเปนผูใหญ (Hotaling and Sugarman 1986 , 
quoted  in   Stets  1990 : 505 ) และการแสดงความกาวราวดวยการใชกําลังยังเปนการปลูกฝงเด็กให
เรียนรูวิธีแกปญหาดวยการใชกําลัง (รัตโนทัย พลับรูกาล 2539,อางถึงใน สุมิตรา นิธิสินประเสริฐ  
2540:63) ซ่ึงความกาวราวทางกายเปนที่มาของการใชกําลังทําใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บทางกาย            
( Gelles  and  Straus  1979 , quoted  in  Stets  1990 : 502 ) เนื่องจากบุคคลที่มีความกาวราวมักเปน
ผูที่มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ํา และจะแสดงความกาวราวไดงายถาอยูในภาวะที่มีส่ิง
กระตุนใหเกิดปญหายุงยากในชีวิตประจําวัน ( Merril 1962 , quoted in Somsap  Sookanan  1994 : 
43) การอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยรุนโดยสวนใหญมารดามักจะตองเผชิญกับภาวะอารมณที่รุนแรงของ
บุตรซึ่งจะเปนปจจัยที่ไปกระตุนใหมารดาเกิดความโกรธอันจะนําไปสูการลงโทษบุตร  ดังที่ เทอร 
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(Terr  1970 , quoted  in  Somsap  Sookanan  1994 : 43 )  ช้ีใหเห็นวามารดาที่ชอบใชความรุนแรง
ตอบุตรจะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมกาวราวเมื่อมีความคับของใจ

จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวา  พฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร  เปนพฤติกรรม
ที่สังคมไทยมองวาเปนพฤติกรรมที่แรงมากอยางชัดเจน  ทั้งนี้พฤติกรรมดังกลาวอาจจะกอใหเกิด
ความเจ็บปวดทางรางกายทั้งตอตนเองและบุคคลอื่น ตลอดจนอาจจะทําใหทรัพยสินเกิดความ     
เสียหาย  ดังนั้น เมื่อมารดาเห็นวาบุตรแสดงพฤติกรรมกาวราวที่รุนแรงมารดาก็จะใชวิธีลงโทษ  
ดวยการตีเพื่อที่จะควบคุมไมใหบุตรของตนแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงเชนนั้นอีก จึงทําใหพฤติกรรม
กาวราวทางกายของบุตรเปนปจจัยที่มีความสําคัญอันดับแรกตอพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางกาย
ของมารดา

สมมติฐานที่ 4 ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  พฤติกรรมกาวราวทางวาจา
ของมารดา  และพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  เปนปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการลงโทษ
บุตรทางวาจาของมารดา

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
พบวา   พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา   และ
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา
ของมารดาไดรอยละ  31.5    จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้

1. พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 
เปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาไดรอยละ 29.2        
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวา บุคคลที่มีความกาวราวมักจะมีปญหาในการควบคุมอารมณ   
( Terr  1970 , quoted  in  Somsap  Sookanan  1994 : 43 )  เมื่อมีส่ิงเรามากระทบจะโตตอบกลับ   
ไปอยางทันที ( Hawton  1990 , อางถึงใน ทิพวัลย   สุทิน  2539 : 31 ) ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรวัยรุน
โดยสวนใหญมารดามักจะตองเผชิญกับภาวะอารมณที่รุนแรงของบุตรอันเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ความโกรธซึ่งจะนําไปสูการใชวาจาที่รุนแรงตอบุตร ประกอบกับกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้
เปนกลุมตัวอยางที่อยูในสังคมชนบท และสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งนาจะเปน
ไปไดที่มีการใชวาจาที่ไมเหมาะสมในชีวิตประจําวันอยูเปนประจําจนติดเปนนิสัย และอาจจะ    
เห็นวาการใชวาจาดุดาวากลาวเปนเรื่องปกติที่สามารถปฎิบัติกับบุตรของตนเองได  จึงทําใหมารดา
ที่มีพฤติกรรมกาวราวทางวาจามีพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจา  ดังผลการศึกษาที่พบวา     
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดาและพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดามีความ
สัมพันธกันทางบวก( r  = .477 ) แสดงวา ถามารดามีพฤติกรรมกาวราวทางวาจามาก  พฤตกิรรมการ
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ลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาก็จะมีมาก ในทางตรงขามถามารดามีพฤติกรรมกาวราวทางวาจา
นอยลง   พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาก็จะลดลงเชนกัน

2. ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
เปนลําดับที่  2  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 6.5 
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวานอกจากประสบการณในวัยเด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู    
จากบิดามารดาดวยการลงโทษซึ่งเปนความเจ็บปวดที่ฝงอยูในความทรงจําอันมีผลตอการปฏิบัติตอ
บุตรดวยความรุนแรง   การลงโทษยังเปนตัวแบบของการแสดงพฤติกรรมกาวราว   การไดดูตัวแบบ
ที่กระทําพฤติกรรมกาวราวจะทําใหบุคคลเรียนรูวาจะแสดงพฤติกรรมกาวราวไดอยางไร             
และควรแสดงเมื่อไร ทั้งนี้แหลงที่เปนตัวแบบของพฤติกรรมกาวราวก็คือครอบครัว (Bandura 1977, 
อางถึงใน ทิพวัลย  สุทิน 2539 : 25 ) เมื่อมีการลงโทษทางจิต (การใชวาจาดุดา วากลาว) เด็กก็จะ
เลียนแบบพฤติกรรมกาวราวทางวาจา (สุพัตรา สุภาพ 2523 , อางถึงใน  สุธินดา ใจขาน 2528 :10 ) 
ประสบการณที่ไดรับจากการอบรมเลี้ยงดูจึงถูกถายทอดไปโดยที่บุตรไมรูวิธีการที่เหมาะสมในการ
แกปญหา  และเมื่อเติบโตเปนผูใหญจึงนําประสบการณในวัยเด็กนั้นมาใชปฏิบัติกับบุตรของตน  
ดังการศึกษาที่พบวา  ประวัติการถูกลงโทษทางวาจาของมารดา  และพฤติกรรมการลงโทษบุตรทาง
วาจาของมารดามีความสัมพันธกันในทางบวก ( r = .435) แสดงวา ถามารดามีประวัติการถูกลงโทษ
ทางวาจาในระดับมาก  การนําประสบการณการถูกลงโทษบุตรทางวาจามาใชปฏิบัติกับบุตร      
ของตนเองจะเพิ่มขึ้นดวย   ในทางตรงขามถามารดามีประวัติการถูกลงโทษทางวาจาในระดับนอย   
การนําประสบการณ ก า รถู กล ง โทษบุ ต รทา งว าจ าม า ใช ป ฏิบั ติ กั บบุ ต รของตน เอง                            
จะลดนอยลงดวยเชนกัน

3.  พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ  
เปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายพฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดาไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.2              
จากผลการศึกษาสามารถอธิบายไดวาการลงโทษเปนวิธีการปรับพฤติกรรมที่มารดาสวนใหญใชใน
การอบรมเลี้ยงดูบุตร  ถึงแมวาการลงโทษจะกอใหเกิดความเจ็บปวดทางรางกายและจิตใจ            
แตดูเหมือนวาจะเปนลักษณะของชีวิตประจําวันที่แทบทุกครอบครัวมักใชปฏิบัติเมื่อลูกหลาน   
ของตนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ( Bryan and Freed  1982 , อางถึงใน สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต  
2543 : 218 )  จากการศึกษาของ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน ( 2521 , อางถึงใน ดวงเดือน  พันธุมนาวิน , 
อรพินทร ชูชม  และ งามตา  วนินทานนท  2528 : 11 )  พบวา วัยรุนไทยถูกลงโทษทางจิต (การใช
วาจาดุดาวากลาว)  มากกวาทางกาย    สอดคลองกับการศึกษาของ ภาวิดา  พิทักษอรามวงศ ( 2544 : 
62 ) ที่พบวา วิธีการที่บุตรเคยไดรับการลงโทษจากบิดามารดามากที่สุด คือ การลงโทษทางจิตใจ  
ไดแก การเปรียบเทียบกับบุตรคนอื่นและการใชเสียงดังตวาดตะคอกใสบุตร ทั้งนี้เนื่องจาก      
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สังคมไทยเห็นวาการใชวาจาวาจาดุดาวากลาวเปนเรื่องปกติเพราะไมไดกอใหเกิดการบาดเจ็บ     
ทางรางกาย  ประกอบกับมารดาสวนใหญอาจเห็นวาการแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตร
ไมใชเร่ืองที่รุนแรงมากนัก   ปฏิกริยาของมารดาที่มีตอพฤติกรรมดังกลาวจึงเปนลักษณะของการใช
วาจาที่ไมสุภาพและไมเหมาะสมเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของบุตร

จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยใหความสําคัญตอพฤติกรรมกาวราว     
ทางวาจาของบุตรนอยกวาพฤติกรรมกาวราวทางกายของบุตร ทั้งนี้เนื่องจากมารดาอาจเห็นวา         
พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรไมใชเร่ืองรุนแรงที่จะกอใหเกิดความเสียหายมากเทากับ     
พฤติกรรมกาวราวทางกาย ประกอบกับลักษณะการดําเนินชีวิตของมารดานาจะมีการกระทํา     
พฤติกรรมเชนนั้นอยางเปนประจํา จึงเห็นวาการแสดงพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรเปนเรื่อง
ปกติที่เกิดขึ้น  ดังนั้นพฤติกรรมกาวราวทางวาจาของบุตรจึงไมใชปจจัยที่สําคัญเปนอันดับแรก    
ตอพฤติกรรมการลงโทษทางวาจาตอบุตรของมารดา  แตปจจัยที่สําคัญเปนอันดับแรกตอ          
พฤติกรรมการลงโทษบุตรทางวาจาของมารดา ไดแก พฤติกรรมกาวราวทางวาจาของมารดา        
นั่นแสดงวาปจจัยภายในตนของมารดามีอิทธิพลในการปฎิบัติตอบุตรดวยการใชวาจาที่รุนแรง   
มากกวาปจจัยภายนอกตนของมารดา  ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีความกาวราวมักจะมีปญหาในการ
ควบคุมอารมณ   ( Terr  1970 , quoted  in  Somsap  Sookanan  1994 : 43 )

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช   

1. หนวยงานที่เกี่ยวของ  เชนโรงเรียน  กระทรวงสารธารณสุข  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย  ควรใหความสนใจและดูแลแนะนําตอมารดากลุมเสี่ยง              
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตร เนื่องจากผลการวิจัยนี้ทําใหทราบวามารดาที่มีประวัติการถูกลงโทษ       
จากผูปกครอง มารดาที่มีพฤติกรรมกาวราว เปนมารดาที่มีปจจัยเสี่ยงตอการมีพฤติกรรม             
การลงโทษบุตร  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมมารดาที่มีประวัติการถูกลงโทษในวัยเด็ก ควรไดรับ        
คําแนะนําวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรในรูปแบบที่ถูกตองและเหมาะสม เชน การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย   การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน  เปนตน  ทั้งนี้เพื่อใหมารดาเหลานี้มีแนวทาง    
ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่แตกตางจากประสบการณที่ตนเองเคยไดรับในวัยเด็ก  ซ่ึงจะชวยปองกัน
ไมใหมารดาเหลานี้อบรมสั่งสอนบุตรดวยวิธีการที่รุนแรง

2. หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย   ควรตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการอบรมเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว  
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เพื่อชวยสงเสริมใหครอบครัวมีการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางเหมาะสม  และสามารถทําหนาที่ในการ 
อบรมเลี้ยงดูบุตรไดอยางมั่นใจซึ่งจะชวยปองกันหรือลดการใชความรุนแรงในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
เชน จัดบริการใหคําปรึกษากับบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร  เผยแพรความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็กและการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่เหมาะสมตามวัย    ใหความรู  ฝกอบรมแกบิดามารดา
เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียด  การจัดการกับความขัดแยง  เปนตน   นอกจากนี้ควรมีการจัดการ
การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลที่กําลังจะแตงงาน  และคูสมรสที่กําลังจะมีบุตรใหมี
ความพรอมตอการมีบุตร

3. โรงเรียนควรนําขอมูลจากผลการวิจัยไปประกอบการวางแผนเกี่ยวกับการดูแล     
ชวยเหลือนักเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากผลการวิจัยทําใหทราบถึงขอมูล     
พื้นฐานความสัมพันธระหวางมารดากับนักเรียนอันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการกําหนดทิศทาง
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมความรักความผูกพันระหวางแมลูก

4. หนวยงานที่ เกี่ยวของควรผลักดันใหมีการบังคับใชมาตรการทางกฎหมาย               
เพื่อคุมครองเด็กจากการถูกบิดามารดาลงโทษรุนแรงอยางจริงจัง

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป

1.  ควรศึกษาอุบัติการณความชุกในกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญขึ้น  เชน  การศึกษาใน
ระดับเขต หรือระดับภาค   เพื่อใหไดผลการวิจัยที่สามารถอางอิงได

2.  ควรศึกษาในกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้   เชน  มารดาที่มี
สถานภาพสมรสหมาย    มารดาที่มีบุตรวัยอ่ืนๆ   หรือบิดาของนักเรียน  เปนตน

3. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในกลุมตัวอยางที่มีประวัติการถูกลงโทษในวัยเด็ก และสามารถ
อบรมเลี้ยงดูบุตรของตนเองโดยไมใชความรุนแรง

4. ควรศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมกาวราวในกลุมนักเรียนวัยรุนที่มี   
พฤติกรรมกาวราว

5. ควรพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยใหสามารถแยกพฤติกรรมการลงโทษบุตรของ
กลุมตัวอยางใหชัดเจนวาเคยหรือไมเคยมีพฤติกรรมการลงโทษบุตร
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แบบสอบถาม

ช่ือ-นามสกุล                                                                             ช้ัน                       เลขที่                    

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ⎫   ลงในชอง         หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับ  
ตัวนักเรียน  ขอมูลที่นักเรียนตอบทั้งหมดถือเปนความลับ  ผูวิจัยใชเปนขอมูลพื้นฐาน
เพื่อการศึกษาวิจัยในภาพรวมเทานั้นจะไมมีผลใดๆกับตัวนักเรียนทั้งสิ้น

1.   เพศของนักเรียน
1)   ชาย

              2)   หญิง
2.   สถานภาพสมรสของบิดามารดา

1)   บิดามารดาอยูดวยกัน
              2)   หมาย / หยาราง / แยกกันอยู
3.   ปจจุบันนักเรียนพักอาศัยอยูกับใคร
              1)   บิดา                            2)   มารดา
              3)   บิดาและมารดา 4)   อ่ืนๆโปรดระบุ…………………………..
4.    มารดาของนักเรียน  อายุ                       ป
5.    นักเรียนเคยถูกมารดาลงโทษทางรางกาย   เชน   ผลัก   กระชาก   ทุบตีดวยมือ    ตีดวยไมเรียว
       หรืออุปกรณอ่ืน  หยิก   ตบหนา   ขวางปาสิ่งของใส   มัดหรือกักบริเวณ  ใหอดอาหาร   ฯลฯ
       บางหรือไม
               1)   เคย       2)   ไมเคย
6.    การลงโทษทางกายที่มารดากระทําตอนักเรียนนั้นเกิดขึ้นบอยเพียงใด
                1)   ทุกวันหรือเกือบทุกวัน           2)   สัปดาหละ 1  คร้ัง
                3)   ในแตละครั้งมีระยะหางกันมากกวา  1  สัปดาห  หรือนานเปนเดือน
                4)   อ่ืนๆ  โปรดระบุจํานวน…………………………..
7.   นักเรียนเคยถูกมารดาลงโทษทางวาจา  เชน  ใชเสียงดังตวาด   ตะคอก    ดุดาดวยคําหยาบ    บน
       เปรียบเทียบทานกับคนอื่น   ฯลฯ   บางหรือไม
               1)   เคย       2)   ไมเคย
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8.    การลงโทษทางวาจาที่มารดากระทําตอนักเรียนนั้นเกิดขึ้นบอยเพียงใด
                1)   ทุกวันหรือเกือบทุกวัน           2)   สัปดาหละ 1  คร้ัง
                3)   ในแตละครั้งมีระยะหางกันมากกวา  1  สัปดาห  หรือนานเปนเดือน
                4)   อ่ืนๆ  โปรดระบุจํานวน…………………………..

ผูวิจัยขอขอบคุณนักเรียนทุกทานมา  ณ โอกาสนี้   ที่ใหความรวมมือในการตอบ   
แบบสอบถาม

                                                                                      นางสาว วงษเดือน   สายสุวรรณ
                                                                  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาชุมชน
                                                                   ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศิลปากร



ภาคผนวก  ข
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถาม

แบบสอบถามฉบับนี้สรางขึ้นเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัย    ขอเท็จจริงที่ได
จากคําตอบของทานจะเปนประโยชนในการศึกษาเปนอยางยิ่ง        ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาทาน
ตอบแบบสอบถามทุกขอตามสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น

คําชี้แจง
1.  ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้  ถือเปนความลับ  ทานไมตองเขียนชื่อ - สกุล ลงใน

แบบสอบถาม   ขอใหทานตอบแบบสอบถามดวยความสบายใจและตรงตามความเปนจริงมากที่สุด
2.   ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามนี้ผูวิจัยนําไป  วิเคราะหในภาพรวม    ซ่ึงจะ

ไมมีผลกระทบใดๆทั้งตอตัวทานและบุตรของทาน
3. กอนตอบแบบสอบถาม ใหทานอานคําชี้แจง ของแบบสอบถามแตละสวนใหเขาใจ

ชัดเจน    ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย  5  สวน  ดังนี้
สวนที่  1   แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของมารดา
สวนที่  2   แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของมารดา

  สวนที่  3   แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของมารดา
สวนที่  4   แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา
สวนที่  5   แบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

ผูวิจัยขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ครบถวนทุกขอดวยความตั้งใจ

                                                                                      นางสาว วงษเดือน   สายสุวรรณ
                                                                  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต   สาขาจิตวิทยาชุมชน
                                                                  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สวนท่ี   1   แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของมารดา

คําชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย   ลงในชอง    หนาขอความตามขอมูลที่ตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทาน

  สําหรับผูวิจัย
1. อายุของทาน
          1.   นอยกวา  35  ป                                                                                                       AGE

 2.   35  –  45  ป
 3.   มากกวา  45  ป

2. ทานจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
 1.   ประถมศึกษา                                                                                                          EDU
 2.   มัธยมศึกษา  /  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 3.   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  /  อนุปริญญา
 4.   ตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป

3. อาชีพของทาน
 1.ไมไดประกอบอาชีพ  /  แมบาน                                                                                OCU                
 2.   รับราชการ  /  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  /  พนักงานบริษัทเอกชน
 3.   เกษตรกรรม
 4.   คาขาย
 5.   รับจางทั่วไป  /  รับจางรายวัน

4. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว
 1.   รายไดไมเพียงพอใชจาย                                                                                          INC
 2.   รายไดเพียงพอใชจายแตไมเหลือเก็บ
 3.   รายไดเพียงพอใชจายและมีเหลือเก็บ

5. บุตรของทานที่กําลังเรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่  1
 1.  เพศชาย                                                                                                                    SEX
 2.   เพศหญิง
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สวนท่ี 2      แบบสอบถามประวัติการถูกลงโทษของมารดา

คําชี้แจง     ใหทานระลึกถึงเหตุการณในอดีตที่ผานมาวาบิดามารดาของทานปฏิบัติตอทานอยางไร
แลวกาเครื่องหมาย   ลงในคําตอบทายขอความตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว
โดยมีเกณฑในการตอบแบบสอบถาม   ดังนี้

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นบอยคร้ัง หรือเกิดขึ้นอยูเสมอๆ ใหทานกาเครื่อง
หมาย     ลงในชอง  “ เปนประจํา ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ใหทานกาเครื่องหมาย ลงในชอง
“ เปนบางครั้ง ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ง หรือไมเคยเกิดขึ้นเลย ให
ทานเขียนเครื่องหมาย    ลงในชอง    “ นานๆครั้ง ”

ตัวอยาง

ในอดีตที่ผานมาทานเคยถูกบิดามารดาปฏิบัติตอทานดวยวิธีการตอไปนี้บางหรือไม

ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง

1. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาผลัก  เหวี่ยง      
หรือกระชาก

จากตัวอยาง   หมายถึง  ในอดีตที่ผานมาทานเคยถูกบิดามารดาปฏิบัติตอทานดวยการผลัก   เหวี่ยง
หรือกระชาก  อยูเปนประจํา
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง สําหรับ
ผูวิจัย

1.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาผลัก   เหวี่ยง
หรือกระชาก           HP1  
2.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาลงโทษดวย
การหยิก           HP2
3.  บิดาหรือมารดาเคยใชกําปนทุบหลัง
ทาน HP3
4.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาลงโทษ
โดยการตีดวยอุปกรณตางๆ   เชน  ไมเรียว
ไมบรรทัด    เข็มขัด     หรืออยางอื่นที่มี
ลักษณะคลายกัน

          HP4

5.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาใชฝามือ
ฟาดที่บริเวณใบหนา หรือสวนอื่นๆของ
รางกาย

HP5

6.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดายื้อยุดดวย
กําลังกายไมใหทานออกนอกบาน HP6
7.   บิดาหรือมารดาของทานเคยหยิบฉวย
ส่ิงของใกลมือมาใชในการลงโทษทาน HP7
8.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาแสดงทาที
เพิกเฉย  ไมพูด  ไมสนใจทาน HV8
9.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาตวาด  หรือ
ตะคอกเสียงดัง HV9
10.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดา
เปรียบเทียบวาทานดอยกวาพี่นอง หรือเด็ก
คนอื่นๆ HV10
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง สําหรับ
ผูวิจัย

11.  บิดาหรือมารดาของทาน   ดาวาทาน
ดวยคําหยาบคาย HV11
12.  ทานเคยไดยินบิดาหรือมารดาพูดวา
ทานเปนลูกที่เขาไมตองการใหเกิด HV12
13. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาเปรียบเทียบ
ทานกับสัตว HV13
14. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาประณามวา
เปนลูกที่ไมดี HV14
15. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาตําหนิ
หรือดุดาทานตอหนาคนอื่น HV15
16. บิดาหรือมารดาของทานจะพูดจาซ้ํา
เติม   เมื่อทานทําผิด HV16
17. บิดาหรือมารดาของทานมักใชวาจา
ประชดประชันใสทาน HV17
18. บิดาหรือมารดาของทานเคยบอกวาเขา
ไมไววางใจทาน HV18
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สวนท่ี   3    แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของมารดา

คําชี้แจง   ใหทานระลึกถึงเหตุการณทั้งในอดีตและปจจุบันวาทานปฏิบัติตัวอยางไร   แลวใหกา
เครื่องหมาย  ลงในคําตอบทายขอความตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว  โดยมีเกณฑ
ในการตอบแบบสอบถาม   ดังนี้

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  5 - 6 คร้ังใน 10
คร้ัง   ใหทานกาเครื่องหมาย   ลงในชอง  “ เปนประจํา ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  2 - 4  คร้ังใน 10
คร้ัง  ใหทานกาเครื่องหมาย    ลงในชอง  “ เปนบางครั้ง ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ   1  คร้ังใน  10 คร้ัง
หรือไมเคยเกิดขึ้นเลย   ใหทานกาเครื่องหมาย  ลงในชอง   “ นานๆครั้ง ”

ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
 สําหรับผูวิจัย

1.  ทานเคยทําใหผูอ่ืนไดรับอันตราย
หรือบาดเจ็บ AP1
2.  ทานจะกระทําการโดยใชกําลังถา
จําเปนตองปองกันสิทธิของตัวเอง             AP2
3.  ใครเปนตนเหตุใหทานเจ็บตัว
ทานจะตองทําใหเขาเจ็บบาง AP3
4.  ถาคนสนิทกับทานมีเร่ืองทะเลาะ
ตบตีกับใคร  ทานจะเขาชวยดวย AP4
5.  ทานจะใชกําลัง   เชน     ผลัก
หรือทุบตีคนที่ขัดใจทาน AP5
6.    เมื่อถูกทาทายทานจะรับคําทา
แมจะตองใชกําลัง AP6
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

7.   ทานเคยใชกําลังแยงชิงสิ่งของ
จากมือผูอ่ืน AP7
8.   ถาถูกใครทํารายรางกาย     ทาน
จะพยายามหาทางแกแคนใหเขาเจ็บ
ปวดยิ่งกวาที่ทานเคยไดรับ AP8
9.   เวลาที่กําลังโกรธมาก    ทานจะ
ทําลายสิ่งที่อยูใกลมือจนเสียหาย AP9
10.  เมื่อทําอะไรคนที่ทานโกรธ
ไมได    ทานมักจะพาลมาลงเอยดวย
การตีลูก AP10
11.   ทานจะใชวาจาเชือดเฉือน
เมื่อโตเถียงกับผูอ่ืน   AV11
12.   ขณะที่ผูอ่ืนพูดแลวทานไมเห็น
ดวย   ทานจะพูดขัดหรือโตแยงทันที AV12
13. เวลาที่โตเถียงกับใคร   ทานจะ
พูดเสียงดังเพื่อขมขูคูตอสูไวกอน AV13
14.  ถาเด็กๆไมเชื่อฟงหรือทําให
ทานไมพอใจทานเคยขูวาจะตี AV14
15.   ทานจะใชคําพูดคอนขอด
หรือประชดประชันผูที่ทําใหทาน
ไมพอใจ AV15
16.    เมื่อทานรูสึกโกรธแคนใคร
แตยังทําอะไรโตตอบไมได    ทาน
จะกลาวคําอาฆาตใหเขาไดยิน AV16
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

17.  ทานมักใชคําพูดยั่วยุอารมณให
ผูอ่ืนเกิดความโมโห AV17
18.  เมื่อคนที่ทานไมชอบกําลังพูด
ส่ิงที่คนอื่นสนใจ     ทานเคยแกลง
พูดแซงขึ้นมาจนเรื่องที่เขาพูดกลาย
เปนเรื่องขบขัน    และตัวเขากลาย
เปนตัวตลกของผูฟง AV18
19.  ทานไมเคยสนใจวาคําพูดของ
ทานจะมีผลตอใครอยางไรบาง AV19



114

สวนท่ี   4    แบบสอบถามพฤติกรรมกาวราวของบุตรตามการรับรูของมารดา

คําชี้แจง  ใหทานระลึกถึงการปฏิบัติตัวของบุตรทานคนที่ขณะนี้กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1
วาบุตรของทานคนนี้ปฏิบัติตัวอยางไร         แลวใหกาเครื่องหมาย  ลงในคําตอบทายขอความ
ตามความจริงที่ทานรับรูเพียงคําตอบเดียว    โดยมีเกณฑในการตอบแบบสอบถาม   ดังนี้

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  5 - 6 คร้ังใน 10
คร้ัง   ใหทานกาเครื่องหมาย   ลงในชอง  “ เปนประจํา ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  2 - 4  คร้ังใน 10
คร้ัง  ใหทานกาเครื่องหมาย    ลงในชอง  “ เปนบางครั้ง ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ   1  คร้ังใน  10 คร้ัง
หรือไมเคยเกิดขึ้นเลย   ใหทานกาเครื่องหมาย  ลงในชอง   “ นานๆครั้ง ”

ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

1.    เมื่อถูกลงโทษ     เขาจะแสดง
พฤติกรรมโดยการทําลายสิ่งของ BP1
2.  เขาจะขวางปาสิ่งของใสคนที่ทํา
ใหเขาโกรธมาก BP2
3.   ถาถูกพอแมดุดา    เขาจะระบาย
ความโกรธโดยทําใหส่ิงของในบาน
เสียหาย BP3
4. เวลาโกรธผูอ่ืนแลวทําอะไรคนนั้น
ไมได    เขาจะระบายอารมณดวยการ
ทําใหของใชเสียหาย BP4
5.  เวลาหยอกลอเลนกับผูอ่ืนแลวได
รับบาดเจ็บ    เขาจะโกรธและจะตอง
ทําใหผูนั้นเจ็บดวย BP5
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

6.  เคยแกลงเพื่อนโดยทําใหเพื่อนเจ็บ
เชน   ทุบหลัง   ผลักใหลม    เปนตน BP6
7.  ถาใครทําใหเขาไดรับความอับอาย
เขาจะตองทําใหผูนั้นไดรับบาดเจ็บ          BP7
8.   เขาจะแสดงใหคนที่เขาไมพอใจรู
โดยการกระแทกของใหเสียงดังตอ
หนาคนนั้น BP8
9.   เขามักจะพูดตอกย้ําความผิดของ
ผูอ่ืน BV9
10.   เมื่อถูกตักเตือน    เขาจะตวาด
กลับ BV10
11.  เขาจะพูดจาดวยน้ําเสียงกระโชก
กระชากเมื่อไมพอใจ BV11
12.  หากอารมณเสียเขาจะระบายออก
ดวยการตวาดคนรอบขาง BV12
13.   เมื่อไมพอใจเขาจะโตตอบดวย
วาจาทันที BV13
14.   ถาใครมาตําหนิในสิ่งที่ทํา
เขาจะโตเถียง BV14
15.   ถารําคาญคนที่สงเสียงดัง
เขาจะสงเสียงใหดังยิ่งกวา BV15
16.  เขาจะพูดขัดคอทันทีหากไมพอ
ใจเรื่องที่ฟงอยู BV16
17.  เมื่อมีคนมาแหย    เขาจะใชวาจา
หยาบคายตอบโต BV17
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

18.    เมื่อพอแมส่ังใหทํางาน
เขาจะบนไมพอใจใหพอแมไดยิน BV18
19.    ถาพอแมทําใหไมพอใจ
เขาจะโตเถียง BV19
20.   เขาชอบพูดจาเยาะเยยคนที่
ดอยกวา BV20
21.    เขาชอบกลาวใสรายคนที่
เขาไมชอบ BV21
22.   เมื่อเขามีเร่ืองขัดแยงกับผูอ่ืน
จะโตเถียงเพื่อเอาชนะ BV22
23.   เมื่อไมพอใจใคร     เขาจะพูดจา
หยาบคายหรือดาวา BV23
24.   เมื่อถูกผูใหญลงโทษ    เขาจะใช
วาจาโตเถียง BV24
25.   ถาคนอื่นพูดไมดีดวย   เขาจะพูด
ไมดีกลับทันที BV25
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สวนท่ี  5    แบบสอบถามพฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา

คําชี้แจง ใหทานระลึกถึงเหตุการณระหวางตัวทานกับบุตรคนที่ขณะนี้กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 วาทานเคยปฏิบัติตอบุตรคนนี้อยางไร  แลวใหเขียนเครื่องหมาย  ลงในคําตอบทายขอความ
ตามความจริงที่เกิดขึ้นเพียงคําตอบเดียว    โดยมีเกณฑในการตอบแบบสอบถาม  ดังนี้

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  5 - 6 คร้ังใน 10
คร้ัง    ใหทานเขียนเครื่องหมาย    ลงในชอง  “ เปนประจํา ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ  2 - 4  คร้ังใน 10
คร้ัง   ใหทานเขียนเครื่องหมาย    ลงในชอง  “ เปนบางครั้ง ”

ถาขอความใดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตรงกับความเปนจริงประมาณ   1  คร้ังใน  10 คร้ัง
หรือไมเคยเกิดขึ้นเลย   ใหทานเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอง   “ นานๆครั้ง ”

ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

1.  ขาพเจาเคยลงโทษลูกโดยการเฆี่ยน
ตีดวยอุปกรณตางๆ เชน   ไมบรรทัด
ไมเรียว  เข็มขัด  หรืออุปกรณอยางอื่น
ที่มีลักษณะคลายกัน CP1
2.  เมื่อลูกทําขาวของในบานเสียหาย
ขาพเจาจะหยิบไมเรียวหรือส่ิงของ
ที่อยูใกลมือมาใชลงโทษ CP2
3.   ขาพเจาเคยลงโทษลูกดวยการตี
ตอหนาผูอ่ืน CP3
4.    ถาลูกมีนิสัยเกเร     ดื้อร้ัน
ขาพเจาจะเฆี่ยนตี CP4
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

5.  ขาพเจาจะตีลูกโดยไมรับฟงเหตุผล
ถาลูกๆทะเลาะกัน CP5
6.    ขาพเจาจะขวางปาสิ่งของใส
เมื่อลูกทําใหขาพเจาโกรธ CP6
7.   ขาพเจาจะผลักหรือกระชากลูก
เมื่อเวลาที่ลูกทําใหขาพเจาหงุดหงิด CP7
8.    ขาพเจาจะหยิกลูก       เมื่อลูก
ประพฤติตนไมเหมาะสมขณะอยู
ตอหนาผูอ่ืน CP8
9.  ขาพเจาพูดกับลูกวาจะไมอนุญาต
ใหไปเที่ยวไหน       ถาลูกยังคบเพื่อน
ที่ขาพเจาไมชอบ CP9
10.   ขาพเจาชอบยกเอาพี่นอง    หรือ
เพื่อนบานขึ้นมาเปนตัวอยางใหลูกฟง CV10
11.   ขาพเจาจะใชเสียงดังดุตะคอก
เมื่อเวลาลูกขอไปเที่ยวกับเพื่อน CV11
12.   ขาพเจาจะวากลาว  หรือดุลูก
เมื่อลูกคบเพื่อนเกเร CV12
13.  ขาพเจาจะใชถอยคําที่รุนแรงวาลูก
เมื่อลูกโตเถียงกับขาพเจา CV13
14. ขาพเจาจะดุลูกเมื่อลูกกลับบานมืด
หรือผิดเวลา CV14
15.   ขาพเจาจะพูดจาใหลูกอาย
เมื่อลูกทําผิด CV15
16.   ขาพเจาจะดุลูก    เมื่อลูกออกไป
เที่ยวเตรในวันหยุด CV16
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ขอความ เปนประจํา เปนบางครั้ง นานๆครั้ง
สําหรับผูวิจัย

17.    ขาพเจาจะใชเสียงดังตวาด
เมื่อลูกเลนสงเสียงดังหรือเอะอะอึกทึก
ในบาน           CV17
18.   ขาพเจาพูดจาประชดประชันลูก
เมื่อลูกใชจายเงินฟุมเฟอย CV18
19.    ขาพเจามักเปรียบเทียบลูก
กับพี่นอง    หรือเด็กคนอื่นที่มีความ
ประพฤติดีกวา           CV19
20.   ขาพเจาจะดาดวยถอยคํารุนแรง
เมื่อลูกทําใหขาพเจาโมโห CV20
21.    ขาพเจามักขูลูกวาจะไมให
เรียนตอถาไมขยันหรือไมตั้งใจเรียน CV21
22.   ขาพเจาจะตอวาลูก     เมื่อลูกไป
มั่วสุมกับกลุมเพื่อนที่เกเร CV22
23.   ขาพเจาจะดุดาลูก       เมื่อลูกไป
ของเกี่ยวกับยาเสพติด CV23
24.  ขาพเจาจะใชเสียงดังกําหราบ
เมื่อพี่นองทะเลาะกัน CV24
25.   ขาพเจาจะดุดาลูก      เมื่อรูวาลูก
ประพฤติผิดวินัยของทางโรงเรียน CV25
26.  ขาพเจามักขูวาจะตี   ถาลูกปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองไมเรียบรอย CV26



ภาคผนวก  ค
แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และคาระดับรายขอของแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
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ตารางที่  22  แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของประวัติการถูกลงโทษ
ของมารดา

ประวัติการถูกลงโทษของมารดา x S.D ระดับ

1.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาผลัก   เหวี่ยง
หรือกระชาก

1.09 .30 นอย

2.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาลงโทษดวย
การหยิก

1.32 .50 นอย

3.  บิดาหรือมารดาเคยใชกําปนทุบหลัง
ทาน

1.14 .38 นอย

4.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาลงโทษ
โดยการตีดวยอุปกรณตางๆ   เชน  ไมเรียว
ไมบรรทัด    เข็มขัด     หรืออยางอื่นที่มี
ลักษณะคลายกัน

1.52 .58 นอย

5.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาใชฝามือ
ฟาดที่บริเวณใบหนา หรือสวนอื่นๆของ
รางกาย

1.18 .41 นอย

6.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดายื้อยุดดวย
กําลังกายไมใหทานออกนอกบาน

1.13 .35 นอย

7.   บิดาหรือมารดาของทานเคยหยิบฉวย
ส่ิงของใกลมือมาใชในการลงโทษทาน

1.22 .44 นอย

8.  ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาแสดงทาที
เพิกเฉย  ไมพูด  ไมสนใจทาน

1.31 .51 นอย

9.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาตวาด  หรือ
ตะคอกเสียงดัง

1.70 .66 ปานกลาง

10.   ทานเคยถูกบิดาหรือมารดา
เปรียบเทียบวาทานดอยกวาพี่นอง หรือเด็ก
คนอื่นๆ

1.35 .60 นอย
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ตารางที่ 22 (ตอ)

ประวัติการถูกลงโทษของมารดา x S.D ระดับ

11.  บิดาหรือมารดาของทาน   ดาวาทาน
ดวยคําหยาบคาย

1.27 .50 นอย

12.  ทานเคยไดยินบิดาหรือมารดาพูดวา
ทานเปนลูกที่เขาไมตองการใหเกิด

1.07 .30 นอย

13. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาเปรียบเทียบ
ทานกับสัตว

1.10 .32 นอย

14. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาประณามวา
เปนลูกที่ไมดี

1.19 .43 นอย

15. ทานเคยถูกบิดาหรือมารดาตําหนิ
หรือดุดาทานตอหนาคนอื่น

1.30 .51 นอย

16. บิดาหรือมารดาของทานจะพูดจาซ้ํา
เติม   เมื่อทานทําผิด

1.36 .59 นอย

17. บิดาหรือมารดาของทานมักใชวาจา
ประชดประชันใสทาน

1.31 .52 นอย

18. บิดาหรือมารดาของทานเคยบอกวาเขา
ไมไววางใจทาน

1.18 .42 นอย
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ตารางที่  23   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของพฤติกรรมกาวราว 
ของมารดา

พฤติกรรมกาวราวของมารดา x S.D ระดับ

1.  ทานเคยทําใหผูอ่ืนไดรับอันตราย
หรือบาดเจ็บ

1.20 .42 นอย

2.  ทานจะกระทําการโดยใชกําลังถา
จําเปนตองปองกันสิทธิของตัวเอง

1.44 .59 นอย

3.  ใครเปนตนเหตุใหทานเจ็บตัว
ทานจะตองทําใหเขาเจ็บบาง

1.25 .49 นอย

4.  ถาคนสนิทกับทานมีเร่ืองทะเลาะ
ตบตีกับใคร  ทานจะเขาชวยดวย

1.36 .55 นอย

5.  ทานจะใชกําลัง   เชน     ผลัก
หรือทุบตีคนที่ขัดใจทาน

1.18 .42 นอย

6.    เมื่อถูกทาทายทานจะรับคําทา
แมจะตองใชกําลัง

1.27 .48 นอย

7.   ทานเคยใชกําลังแยงชิงสิ่งของ
จากมือผูอ่ืน

1.14 .38 นอย

8.   ถาถูกใครทํารายรางกาย     ทาน
จะพยายามหาทางแกแคนใหเขาเจ็บ
ปวดยิ่งกวาที่ทานเคยไดรับ

1.25 .47 นอย

9.   เวลาที่กําลังโกรธมาก    ทานจะ
ทําลายสิ่งที่อยูใกลมือจนเสียหาย

1.21 .45 นอย

10.  เมื่อทําอะไรคนที่ทานโกรธ
ไมได    ทานมักจะพาลมาลงเอยดวย
การตีลูก

1.16 .44 นอย

11.   ทานจะใชวาจาเชือดเฉือน
เมื่อโตเถียงกับผูอ่ืน

1.40 .55 นอย
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ตารางที่ 23 (ตอ)

พฤติกรรมกาวราวของมารดา x S.D ระดับ

12.   ขณะที่ผูอ่ืนพูดแลวทานไมเห็น
ดวย   ทานจะพูดขัดหรือโตแยงทันที

1.52 .61 นอย

13. เวลาที่โตเถียงกับใคร   ทานจะ
พูดเสียงดังเพื่อขมขูคูตอสูไวกอน

1.39 .60 นอย

14.  ถาเด็กๆไมเชื่อฟงหรือทําให
ทานไมพอใจทานเคยขูวาจะตี

1.77 .66 ปานกลาง

15.   ทานจะใชคําพูดคอนขอด
หรือประชดประชันผูที่ทําใหทาน
ไมพอใจ

1.39 .56 นอย

16.    เมื่อทานรูสึกโกรธแคนใคร
แตยังทําอะไรโตตอบไมได    ทาน
จะกลาวคําอาฆาตใหเขาไดยิน

1.18 .43 นอย

17.  ทานมักใชคําพูดยั่วยุอารมณให
ผูอ่ืนเกิดความโมโห

1.20 .45 นอย

18.  เมื่อคนที่ทานไมชอบกําลังพูด
ส่ิงที่คนอื่นสนใจ     ทานเคยแกลง
พูดแซงขึ้นมาจนเรื่องที่เขาพูดกลาย
เปนเรื่องขบขัน    และตัวเขากลาย
เปนตัวตลกของผูฟง

1.22 .46 นอย

19.  ทานไมเคยสนใจวาคําพูดของ
ทานจะมีผลตอใครอยางไรบาง

1.23 .46 นอย
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ตารางที่  24    แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับรายขอของพฤติกรรมกาวราว
ของบุตรตามการรับรูของมารดา

พฤติกรรมกาวราวของบุตร
ตามการรับรูของมารดา x S.D ระดับ

1.    เมื่อถูกลงโทษ     เขาจะแสดง
พฤติกรรมโดยการทําลายสิ่งของ

1.23 .48 นอย

2.  เขาจะขวางปาสิ่งของใสคนที่ทํา
ใหเขาโกรธมาก

1.19 .41 นอย

3.   ถาถูกพอแมดุดา    เขาจะระบาย
ความโกรธโดยทําใหส่ิงของในบาน
เสียหาย

1.15 .40 นอย

4. เวลาโกรธผูอ่ืนแลวทําอะไรคนนั้น
ไมได    เขาจะระบายอารมณดวยการ
ทําใหของใชเสียหาย

1.14 .37 นอย

5.  เวลาหยอกลอเลนกับผูอ่ืนแลวได
รับบาดเจ็บ    เขาจะโกรธและจะตอง
ทําใหผูนั้นเจ็บดวย

1.29 .52 นอย

6.  เคยแกลงเพื่อนโดยทําใหเพื่อนเจ็บ
เชน   ทุบหลัง   ผลักใหลม    เปนตน

1.33 .50 นอย

7.  ถาใครทําใหเขาไดรับความอับอาย
เขาจะตองทําใหผูนั้นไดรับบาดเจ็บ

1.15 .38 นอย

8.   เขาจะแสดงใหคนที่เขาไมพอใจรู
โดยการกระแทกของใหเสียงดังตอ
หนาคนนั้น

1.47 .60 นอย

9.   เขามักจะพูดตอกย้ําความผิดของ
ผูอ่ืน

1.21 .45 นอย
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ตารางที่ 24 (ตอ

พฤติกรรมกาวราวของบุตร
ตามการรับรูของมารดา x S.D ระดับ

10.  เมื่อถูกตักเตือน  เขาจะตวาด
กลับ

1.30 .53 นอย

11.  เขาจะพูดจาดวยน้ําเสียงกระโชก
กระชากเมื่อไมพอใจ

1.54 .62 นอย

12.  หากอารมณเสียเขาจะระบายออก
ดวยการตวาดคนรอบขาง

1.37 .59 นอย

13.   เมื่อไมพอใจเขาจะโตตอบดวย
วาจาทันที

1.53 .64 นอย

14.   ถาใครมาตําหนิในสิ่งที่ทํา
เขาจะโตเถียง

1.50 .60 นอย

15.   ถารําคาญคนที่สงเสียงดัง
เขาจะสงเสียงใหดังยิ่งกวา

1.28 .50 นอย

16.  เขาจะพูดขัดคอทันทีหากไมพอ
ใจเรื่องที่ฟงอยู

1.38 .55 นอย

17.  เมื่อมีคนมาแหย    เขาจะใชวาจา
หยาบคายตอบโต

1.30 .55 นอย

18.    เมื่อพอแมส่ังใหทํางาน
เขาจะบนไมพอใจใหพอแมไดยิน

1.58 .66 นอย

19.    ถาพอแมทําใหไมพอใจ
เขาจะโตเถียง

1.47 .64 นอย

20.   เขาชอบพูดจาเยาะเยยคนที่
ดอยกวา

1.08 .30 นอย

21.  เขาชอบกลาวใสรายคนที่เขา
ไมชอบ

1.13 .36 นอย
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ตารางที่ 24 (ตอ)

พฤติกรรมกาวราวของบุตร
ตามการรับรูของมารดา x S.D ระดับ

22.   เมื่อเขามีเร่ืองขัดแยงกับผูอ่ืน
จะโตเถียงเพื่อเอาชนะ

1.43 .59 นอย

23.   เมื่อไมพอใจใคร     เขาจะพูดจา
หยาบคายหรือดาวา

1.29 .51 นอย

24.   เมื่อถูกผูใหญลงโทษ    เขาจะใช
วาจาโตเถียง

1.29 .51 นอย

25.   ถาคนอื่นพูดไมดีดวย   เขาจะพูด
ไมดีกลับทันที

1.55 .65 นอย
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ตารางที่  25   แสดงคาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และคาระดับรายขอของพฤติกรรม
การลงโทษบุตรของมารดา

พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา x S.D ระดับ

1.  ขาพเจาเคยลงโทษลูกโดยการ
เฆี่ยนตีดวยอุปกรณตางๆ เชน   ไม
บรรทัด    ไมเรียว  เข็มขัด  หรือ
อุปกรณอยางอื่นที่มีลักษณะคลายกัน

1.47 .57 นอย

2.  เมื่อลูกทําขาวของในบานเสียหาย
ขาพเจาจะหยิบไมเรียวหรือส่ิงของ
ที่อยูใกลมือมาใชลงโทษ

1.25 .47 นอย

3.   ขาพเจาเคยลงโทษลูกดวยการตี
ตอหนาผูอ่ืน

1.26 .48 นอย

4.    ถาลูกมีนิสัยเกเร     ดื้อร้ัน
ขาพเจาจะเฆี่ยนตี

1.55 .62 นอย

5.  ขาพเจาจะตีลูกโดยไมรับฟงเหตุ
ผลถาลูกๆทะเลาะกัน

1.24 .48 นอย

6.    ขาพเจาจะขวางปาสิ่งของใส
เมื่อลูกทําใหขาพเจาโกรธ

1.18 .44 นอย

7.   ขาพเจาจะผลักหรือกระชากลูก
เมื่อเวลาที่ลูกทําใหขาพเจาหงุดหงิด

1.12 .35 นอย

8.    ขาพเจาจะหยิกลูก       เมื่อลูก
ประพฤติตนไมเหมาะสมขณะอยู
ตอหนาผูอ่ืน

1.34 .53 นอย

9.  ขาพเจาพูดกับลูกวาจะไมอนุญาต
ใหไปเที่ยวไหน       ถาลูกยังคบเพื่อน
ที่ขาพเจาไมชอบ

1.49 .65 นอย
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ตารางที่ 25 (ตอ)

พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา x S.D ระดับ

10.   ขาพเจาชอบยกเอาพี่นอง    หรือ
เพื่อนบานขึ้นมาเปนตัวอยางใหลูกฟง

1.83 .76 ปานกลาง

11.   ขาพเจาจะใชเสียงดังดุตะคอก
เมื่อเวลาลูกขอไปเที่ยวกับเพื่อน

1.34 .55 นอย

12.   ขาพเจาจะวากลาว  หรือดุลูก
เมื่อลูกคบเพื่อนเกเร

1.90 .75 ปานกลาง

13.  ขาพเจาจะใชถอยคําที่รุนแรงวา
ลูก    เมื่อลูกโตเถียงกับขาพเจา

1.49 .62 นอย

14. ขาพเจาจะดุลูกเมื่อลูกกลับบาน
มืดหรือผิดเวลา

1.75 .71 ปานกลาง

15.   ขาพเจาจะพูดจาใหลูกอาย
เมื่อลูกทําผิด

1.22 .48 นอย

16.   ขาพเจาจะดุลูก    เมื่อลูกออกไป
เที่ยวเตรในวันหยุด

1.57 .64 นอย

17.    ขาพเจาจะใชเสียงดังตวาด
เมื่อลูกเลนสงเสียงดังหรือเอะอะ
อึกทึก  ในบาน

1.76 .69 ปานกลาง

18.   ขาพเจาพูดจาประชดประชันลูก
เมื่อลูกใชจายเงินฟุมเฟอย

1.55 .64 นอย

19.    ขาพเจามักเปรียบเทียบลูก
กับพี่นอง    หรือเด็กคนอื่นที่มีความ
ประพฤติดีกวา

1.75 .72 ปานกลาง

20.   ขาพเจาจะดาดวยถอยคํารุนแรง
เมื่อลูกทําใหขาพเจาโมโห

1.22 .48 นอย
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ตารางที่ 25 (ตอ)

พฤติกรรมการลงโทษบุตรของมารดา x S.D ระดับ

21.    ขาพเจามักขูลูกวาจะไมให
เรียนตอถาไมขยันหรือไมตั้งใจเรียน

1.63 .73 นอย

22.   ขาพเจาจะตอวาลูก     เมื่อลูกไป
มั่วสุมกับกลุมเพื่อนที่เกเร

1.87 .82 ปานกลาง

23.   ขาพเจาจะดุดาลูก       เมื่อลูกไป
ของเกี่ยวกับยาเสพติด

1.82 .88 ปานกลาง

24.  ขาพเจาจะใชเสียงดังกําหราบ
เมื่อพี่นองทะเลาะกัน

1.80 .73 ปานกลาง

25.   ขาพเจาจะดุดาลูก      เมื่อรูวาลูก
ประพฤติผิดวินัยของทางโรงเรียน

1.77 .78 ปานกลาง

26.  ขาพเจามักขูวาจะตี   ถาลูกปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองไมเรียบรอย

1.87 .77 ปานกลาง
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