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พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน 2) องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
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วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
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ของมารดาจากญาติดานอารมณ
ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัวมีอิทธิพลรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนโดยภาพรวมไดรอยละ 24.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2) เมื่อจําแนกองคประกอบแตละดานของตัวแปรตนและองคประกอบแตละดานของตัวแปรตามพบวา 2.1)
ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา
จากญาติดานอารมณ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัว มีอิทธิพลรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจรอยละ 18.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2.2)
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาดานภาระงานภายในครอบครัว ความรูของมารดาในดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดามีอิทธิพลรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของมารดาดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยรอยละ17.8อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 2.3) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ ความรูของมารดาในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
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The main purposes of this research were to investigate : 1) if Psychological Factors such as the
Knowledge of Mother regarding to Preschool Children’s Emotional Development , Emotional Security of Mother ,
Marital Satisfaction of Mother and the Social Support from Relatives of Mother contributed to the mother’s Behaviors
in Promoting Emotional Development of preschool children, 2) if each component of the Psychological Factors
such as the Knowledge of Mother regarding to Preschool children’s Emotional Development , the Emotional
Security of Mother, the Marital Satisfaction of Mother and the Social Support from Relatives of Mother determined
either each component of the mother’s Behaviors in Promoting Emotional Development of preschool children or
the total score of mother’s Behaviors in Promoting Emotional Development of preschool Children. The samples
consisted of 347 mothers of preschool children ,derived by a Multi-stage Random Samplimg technique. The
instruments were questionnaires. The data were analyzed by Percentage , Mean , Standard Deviation , One- Way
ANOVA and the Stepwise Multiple Regression technique.
At a statistical level of .001, the results revealed that : 1) The Knowledge of Mother regarding to
Preschool children’s Emotional Development , Emotional Security of Mother , Marital Satisfaction of Mother and the
Social Support from Relatives of Mother significantly contributed to 19.9 % of the mother’s Behaviors in Promoting
Emotional Development of preschool children , when considering into each component of the independent variables ,
it was revealed that : the Emotional Support from Relatives of Mother , the Knowledge of Mother regarding to
Promoting Emotional Development of Preschool Children and the Marital Satisfaction of Mother in terms of
responsible for house work significantly contributed to 24.1 % of the total score of mother’s Behaviors in Promoting
Emotional Development of preschool children.
2) When looking into each component of the independent variables and the dependent variable , at a
statistical level of .001, it was revealed that : 2.1) The Knowledge of Mother regarding to Promoting Emotional
Development of Preschool Children , the Emotional Support from Relatives of Mother and the Marital Satisfaction of
Mother regarding to responsible for house work significantly contributed to 18.9 % of mother’s Behavior in terms of
showing love and encouragement , 2.2) the Emotional Support from Relatives of Mother , the Knowledge of Mother
in Promoting Emotional Development of Preschool Children , the Marital Satisfaction of Mother regarding to
responsible for house work , the Knowledge of Mother in terms of Nature and Emotional Need of Preschool Children
and the Emotional Security of Mother significantly contributed to 17.8 % of mother’s Behavior in Promoting the
children to feel warm and safety , and 2.3) the Emotional Support from Relatives of Mother , the Knowledge of
Mother regarding to Promoting Emotional Development of Preschool Children and the Emotional Security of Mother
significantly contributed to 13.2 % of the mother’s Behaviors regarding to giving appropriate response to emotional
discharge of the children .
Department of Psychology and Guidance
Graduate School , Silpakorn University
Academic Year 2002
Student’s signature………………………………..
Thesis Advisors’signature1……………………………..2……………………………..…3……………………………….

จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี
ประเสริฐสุข ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมทรัพย สุขอนันต ผูชวยศาสตราจารย สุรีรัตน บุรณวัณณะ
อาจารย ดร.นงนุช โรจนเลิศ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาในการตรวจสอบขอบกพรองและใหคําแนะ
นําในการแกไข และรองศาสตราจารย นันทิกา แยมสรวล ที่กรุณาใหคําแนะนําดวยความเต็มใจทุก
ครั้งที่ผูวิจัยมีปญหาในการทําวิจัย ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คุณวรนันท ประเสริฐเมธ ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุนที่ไดเมตตาใหคําแนะนําตาง ๆในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณพี่ ๆ นอง ๆ และเพื่อน ๆ ชาวจิตวิทยาชุมชนสําหรับความหวงใยในทุกขสุข
ในขณะที่ทําวิจัย
ขอขอบคุณคุณสราวัลย เมธาอรรถพงศ คุณกนกพร ปุณยานนท คุณเชาวณี ดวงสวัสดิ์
และคุณสมมาตร ปุงโพธิ์ สําหรับน้ําใจและมิตรภาพของเพื่อนที่ไดใหกําลังใจทําใหผูวิจัยรูสึกอบอุน
ใจอยูเสมอตลอดระยะเวลาของการทําวิทยานิพนธฉบับนี้
ขอขอบคุณน้ําใจอันงดงามของพี่ ปา นา อา ชาวอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ที่ไดให
ขอมูลในแบบสอบถามและแนะนําเสนทางการเดินทางในการเก็บขอมูลในครั้งนี้
ทําใหผูวิจัย
ถึงที่หมายโดยสะดวกและปลอดภัยและรูสึกอบอุนตลอดระยะเวลาของการเดินทางถึงแมจะตอง
เดินทางโดยลําพังก็ตาม
คุณคาและประโยชนอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอบูชาพระคุณบิดา มารดา
อาจารยและคณาจารย ผูวางรากฐานการศึกษาและปลูกฝงความรับผิดชอบ ทําใหผูวิจัยทําหนาที่
ตามบทบาทของตนเองไดครบถวนตามความรับผิดชอบที่พึงกระทําไดจนสําเร็จ

ฉ

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย .................................................................................................................. ง
บทคัดยอภาษาอังกฤษ .............................................................................................................. จ
กิตติกรรมประกาศ ................................................................................................................... ฉ
สารบัญตาราง ........................................................................................................................... ฎ
บทที่
1 บทนํา .......................................................................................................................... 1
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ............................................................ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย .................................................................................. 6
ขอคําถามการวิจัย............................................................................................... 7
สมมติฐานการวิจัย ............................................................................................. 7
ขอบเขตการวิจัย ................................................................................................. 8
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................ 9
นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................... 10
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ................................................................................... 13
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน................................................ 14
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ในเด็กกอนวัยเรียน ................................................................................. 14
ทฤษฎีความผูกพัน .................................................................................. 22
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณ................................................................................. 25
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเด็กกอนวัยเรียน.................................................... 25
ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณและการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน .................................... 30
งานวิจัยที่เกี่ยวของ................................................................................. 35
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ .................... 37
ความหมายของความมั่นคงทางอารมณ .................................................. 37
องคประกอบที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ ............................... 38
ช

บทที่

หนา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส............ 39
คุณภาพชีวิตสมรส.................................................................................. 39
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส .................................................................. 40
แนวความคิดในการไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ......................... 41
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม.................. 49
คุณสมบัติของครอบครัวที่มีคุณภาพ ...................................................... 49
บทบาทและหนาที่ของครอบครัว........................................................... 51
ประเภทของครอบครัว .......................................................................... 51
แรงสนับสนุนทางสังคม........................................................................ 52
งานวิจัยที่เกี่ยวของ................................................................................. 57
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษาและรายไดของ
ครอบครัว .......................................................................................................... 58
กรอบแนวคิดในการวิจัย ................................................................................... 60
3 วิธีดําเนินการวิจัย ........................................................................................................ 61
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ................................................................................. 61
ระเบียบวิธีการวิจัย.............................................................................................. 62
ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง ............................................................. 62
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ....................................................................................... 67
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ................................................................................... 69
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ............................................................................ 72
การเก็บรวบรวมขอมูล....................................................................................... 73
การวิเคราะหขอมูล ............................................................................................ 73
4 ผลการวิเคราะหขอมูล ................................................................................................. 76
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม................... 78

ซ

บทที่

หนา

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ............................... 79
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตาม
ระดับการศึกษา และรายไดของครอบครัว ...................................... 81
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของ
มารดาจากญาติ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของด็กกอน
วัยเรียน. ............................................................................................ 83
ตอนที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคง
ทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ............................................................................ 86
ตอนที่ 6 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคง
ทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในแตละดานของการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน................................................... 90
ฌ

บทที่

5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ................................................................................

หนา
102
103
106
123
123
125
127
135
136
152

สรุปผลการวิจัย ..................................................................................................
การอภิปรายผล ..................................................................................................
ขอเสนอแนะ........................................................................................
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย .........................................................
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ..................................................
บรรณานุกรม.............................................................................................................................
ภาคผนวก..................................................................................................................................
ภาคผนวก ก แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ......................................................
ภาคผนวก ข คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม................................................
ภาคผนวก ค การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณ ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ............. 159
ภาคผนวก ง คาของคะแนนแบบสอบถามเมื่อแยกเปนรายขอ ......................... 170
ประวัติผูวิจัย .............................................................................................................................. 183

ญ

สารบัญตาราง
ตารางที่
หนา
1 ขอมูลทั่วไปของมารดา................................................................................................ 79
2 ผลการวิเคราะหคาระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน....................................................................................................... 80
3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตามระดับการศึกษาของมารดา .............................................................. 81
4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตามระดับการศึกษา................................................................................ 82
5 แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามรายไดของครอบครัว ...................................... 82
6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ของพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตามรายไดของครอบครัว ....................................................................... 83
7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา
จากญาติและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน .......................................................................................... 84
8 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนโดยวิธีการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
( Stepwise Multiple Regression )...................................................................... 85
ฎ

ตารางที่
หนา
9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยา ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมทางดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ................................... 87
10 แสดงการวิเคราะหตัวแปรรายดานที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน.............. 89
11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยา ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมทางดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ และพฤติกรรมในการแสดง
ความรักและการใหกําลังใจ............................................................................... 91
12 แสดงการวิเคราะหตัวแปรรายดานที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ ................................................ 93
13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยา ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมทางดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ และพฤติกรรมในการสงเสริม
ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ......................................................................... 94
ฏ

ตารางที่
หนา
14 แสดงการวิเคราะหตัวแปรรายดานที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย .................................... 96
15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยา ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุน
ทางสังคมทางดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ และพฤติกรรมในการสงเสริม
ใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ............................................. 98
16 แสดงการวิเคราะหตัวแปรรายดานที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในดานการสงเสริมใหเด็ก
มีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม........................................................ 100
17 แสดงระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน................................................................................................. 160
18 แสดงระดับความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน................................................................................................. 161
19 แสดงระดับความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน....................................................................................................... 161
20 แสดงระดับของความมั่นคงทางอารมณของมารดา ..................................................... 162
21 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา .................................................... 162
22 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออก
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา......................................... 163
23 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสในดานภาระงานภายในครอบครัว ................ 164
24 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ............................................. 164
25 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ ..................... 165
26 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร........... 165
27 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ ............. 166
ฐ

ตารางที่
28 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ..........................................................................................
29 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนในดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจ ..........................
30 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในดานการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัย ............................................................................................................
31 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบ
อยางเหมาะสม...................................................................................................
32 การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนเมื่อแยกเปนรายขอ ผูวิจัยเสนอแบบเสนอผลวามีความรูหรือ
ไมมี ................................................................................................................
33 การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนแยกเปนรายขอ ผูวิจัยเสนอผลแบบคําถามเลือกตอบ .................
34 การเสนอผลความมั่นคงทางอารมณของมารดาแยกเปนรายขอ ...................................
35 การเสนอผลความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาแยกเปนรายขอ ............................
36 การเสนอผลแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติแยกเปนรายขอ ....................
37 การเสนอผลพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนแยกเปนรายขอ ...............................................................

ฑ

หนา
167
167

168

169

171
172
174
175
178
180

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เด็กเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดของประเทศ เด็กเปนสุดที่รักและเปนความหวังสูงสุดของ
พอแม เปนอนาคตของครอบครัว ของชุมชนและของประเทศ ความหวังของประเทศจึงขึ้นอยูกับ
คุณภาพของเด็กที่จะเจริญเติบโตเปนประชากรผูรับภาระของประเทศในอนาคต
ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชวา “ เด็กเปนผูที่จะไดรับชวงทุกสิ่งทุก
อยางตอจากผูใหญ รวมทั้งภาวะรับผิดชอบในการธํารงรักษาอิสรภาพ และความสงบสุขของบาน
เมือง ดังนั้น เด็กทุกคนจึงสมควรและจําเปนที่จะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตองเหมาะสม”
จะเห็นไดวา เด็กมีความสําคัญมาก เพราะเด็กจะเปนตัวแทนของผูใหญในสังคมในอนาคตและ
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคม
ดังนั้นถาสังคมปราศจากเด็กที่มีคุณภาพที่ดี
สังคมจะมีคุณภาพที่ดีไมได ( วราภรณ รักวิจัย 2540 : 12-13) ซึ่งเด็กจะมีคุณภาพที่ดีไดนั้นจะตอง
ประกอบไปดวยการมีสุขภาพดีทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
แตวาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ และสังคมซึ่งมีผลกระทบตอการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว ทําใหเด็กมีปญหาทางดานจิตใจอารมณเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดู
ที่ไมเหมาะสมและสม่ําเสมอ ( ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2543 : 308 ) ดังจะเห็นไดจากสถิติการมารับ
บริการที่มารับบริการในหนวยที่ใหบริการ เชน 1) ศูนยสุขวิทยาจิต กรุงเทพมหานคร พบวา ชวง
เดือนตุลาคม 2540 – กันยายน 2541 มีผูมารับบริการจํานวนทั้งสิ้น 4,213 ราย แบงเปนวัย 0-4 ป
จํานวน 1,037 ราย คิดเปนรอยละ 24.61 วัย 5-9 ป จํานวน 1,763 ราย คิดเปนรอยละ 41.85 และวัย
10-19 ป จํานวน 1,413 ราย คิดเปนรอยละ 33.54 ในชวงเดือนตุลาคม 2541 –กันยายน 2542 มีผูมา
รับบริการเพิ่มขึ้นเปน 5,306 ราย แบงเปนวัย 1-4 ป จํานวน 1,226 ราย คิดเปนรอยละ 23.11 วัย 5-9
ป จํานวน 2,339 ราย คิดเปนรอยละ 44.08 และวัย 10-19 ป จํานวน 1,741 คิดเปนรอยละ 32.81
และหากรวมจํานวนทั้งหมดตั้งแตตุลาคม 2540 –กันยายน 2542 พบกลุมผิดปกติของพัฒนาการทาง
จิตใจมีจํานวนมากถึง 1,564 ราย คิดเปนรอยละ 69.11 รองลงมาเปนปญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ เชน
ปญหาการเลี้ยงดู ปญหาครอบครัว มีจํานวน 263 ราย คิดเปนรอยละ 11.62 รองลงมาเปนกลุมความ
ผิดปกติของพฤติกรรมและอารมณ มีจํานวน 196 ราย คิดเปนรอยละ 8.66 ความผิดปกติในกลุมนี้
เชน อารมณแปรปรวน วิตกกังวลจากการพลัดพราก ความผิดปกติในปฏิกิริยาผูกพัน 2) หนวย
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กุมารจิตเวช แผนกจิตเวชศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยจากการศึกษาของ อรทัย
คลายสุวรรณ ( 2535 ) พบวา ผูมารับบริการวัย 0-5 ป มีพฤติกรรมที่แสดงบอยครั้ง 20 พฤติกรรม
เชน มีพฤติกรรมลุกลี้ลุกลนมากหรืออยูไมสุข และตองการอะไรตองไดทันทีทนตอความคับของใจ
ไมได พบในจํานวนเทากัน คือ 24.32 พฤติกรรมเรียกรองความสนใจมากรอยละ 18.92 พฤติกรรม
ไมเชื่อฟง พบรอยละ 16.22 พฤติกรรมกลัวหรือวิตกกังวลเกินไป พบรอยละ 13.51 พฤติกรรม
ไมวองไวเคลื่อนไหวชา หรือขาดความกระปรี้กระเปรา และพฤติกรรมแผลงฤทธิ์ หรืออารมณรอน
พบในจํานวนเทากันคือ รอยละ 10.81 พฤติกรรมรังแกหรือทํารายผูอื่น และพฤติกรรมพึ่งพาผูใหญ
มากเกินไป พบในจํานวนเทากันคือรอยละ 8.11 3) ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยการรวบรวมของอุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ ( 2542 ) พบวา ปญหา
ทางจิตของเด็กวัย 1-5 ปที่มารับบริการมีปญหาระหวางผูปกครองกับเด็กรอยละ 2.54
ซึมเศรา
รอยละ 3.55 และ 4) ภาควิชากุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลศิริราช โดยณัฐวดี ณ มโนรม ( 2534)
ไดศึกษารายกรณีจากเด็กวัยเรียนที่มีพฤติกรรมแปรปรวน จํานวน 15 ราย เมื่อพิจารณาประวัติตั้งแต
แรกเกิดถึง 5 ป พบวาเด็กมักแสดงพฤติกรรมที่เปนปญหาในชวง 3-5 ป สวนใหญแสดงพฤติกรรม
กาวราว อารมณรุนแรง โมโหราย เชน ทําลายของเมื่อถูกขัดใจ ทํารายสัตว ชกตอยกับเพื่อนเปน
ประจํา และชอบแกลงนอง เปนตน บางคนมีปญหาการเรียนตั้งแตเริ่มเขาอนุบาล บางคนรองไห
กอนไปโรงเรียนทุกเชาในชวงอายุ 3-6 ป ( ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2543 : 208-211 )
ในหมูนักจิตวิทยาและนักการศึกษานั้นเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา เด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึงอายุ 6 ป เปนระยะที่เด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวิตและเริ่มเรียนรูสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัว
สนใจ อยากรูอยากเห็น มีการเลียนแบบผูใหญ สิ่งที่เด็กเรียนรูเหลานี้ มีอิทธิพลตอชีวิตในอนาคต
ของเด็กเปนอยางยิ่ง ดังจะเห็นไดจาก ทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด ( Freud1949 : 24-29) ที่เชื่อวา
ประสบการณในวัยเด็กจะมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อโตขึ้นเปนผูใหญ ชวงอายุที่มีความสําคัญ
ตอการพัฒนาบุคลิกภาพอยางยิ่ง คือ ชวงอายุในวัยเด็กเล็ก หากเด็กไมไดรับการตอบสนองอยาง
เพียงพอในขั้นใดจะเกิดอาการชะงัก ( Fixation) และมีผลใหเกิดพฤติกรรมถดถอย(Regression) เกิด
ความคับของใจ มีปญหาตอพัฒนาการของเด็ก สวนอีริคสัน ( Erikson 1950 : 222)
ไดให
ความเห็นวาวัย 3-5 ขวบ เปนวัยที่กําลังเรียนรูตอสิ่งแวดลอมรอบตัว หากสภาพแวดลอมที่เด็ก
ประสบอยู ชวยสรางเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกที่ดี เด็กจะเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิด
ริเริ่ม ถาสิ่งแวดลอมไมเหมาะสมเด็กจะเกิดความคับของใจ มองโลกในแงราย และขาดความเชื่อ
มั่นในตนเอง
เด็กกอนวัยเรียนนี้จะมีความตองการเปนตัวของตัวเอง เมื่อผูใหญบอกอะไรมักจะโต
แยงหรือปฏิเสธ สาเหตุเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางความตองการของเด็กกับทาทีการปฏิบัติ
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ของผูใหญ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังมีความอยากรูอยากเห็น สนใจซักถาม รื้อคน อยากทดลองทําสิ่ง
ตาง ๆ บางครั้งก็สําเร็จ บางครั้งก็ลมเหลว บางครั้งก็เจ็บตัว บางครั้งก็โดนทําโทษ ประกอบกับ
เด็กกอนวัยเรียนมีพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นกวาวัยทารกทําใหเริ่มเขาใจและรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัว
มากขึ้น บางครั้งก็เขาใจงาย บางครั้งก็เขาใจยากทําใหเด็กเกิดอารมณหงุดหงิด ดื้อรั้น เอาแต
ใจตนเอง(สุรัตน โพธิ์ทอง 2543: 24) และมีการแสดงออกทางอารมณที่รุนแรงทําใหไดชื่อวาเปนวัย
เจาอารมณ สังเกตไดโดยเมื่อเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด อิจฉาริษยาอยางไมมีเหตุผล และโมโหราย
และเด็กในวัยนี้เริ่มมีลักษณะอารมณประเภทตางๆอยางที่ผูใหญมี เชน อารมณโกรธซึ่งปรียา เกตุทัต
( 2540 : 253) ไดกลาวถึงอารมณโกรธของเด็กกอนวัยเรียนไววาเด็กกอนวัยเรียนจะเกิดอารมณ
โกรธเมื่อถูกขัดขวางไมใหทําสิ่งที่เขากําลังทําอยู พยายามทําสิ่งใดแลวไมไดผล หรือไมไดทําสิ่งที่
ตนตองการทําใหเกิดความคับของใจซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของสุชา จันทนเอม และสุรางค
จันทนเอม (2516: 132-135) ที่ไดกลาวถึงความโกรธของเด็กไววา ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความ
คับของใจ (Frustation) อันเนื่องมาจากมีสิ่งใดหรือบุคคลใดมาขัดขวางความปรารถนาไว ทําให
ไมไดรับความสําเร็จดังความประสงค ซึ่งอารมณโกรธจะมีความรุนแรงแคไหน และมีระยะเวลา
นานเพียงไรขึ้นอยูกับวาความคับของใจมีมากหรือนอย ถาหากเด็กมีความปรารถนามากและสิ่งที่
ปรารถนามีความหมายแกตัวเด็กมาก เมื่อเด็กพบความผิดหวัง ก็จะเกิดความคับของใจมากซึ่งจะ
เปนผลใหมีอารมณรุนแรงมากตามไปดวยและอารมณโกรธนี้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะตางๆ กัน
เชน อาการที่แสดงออกทางสีหนา
และอาจเริ่มจากการแสดงอาการที่ไมสุภาพไปสูการตอสู
สําหรับเด็กที่โตขึ้น ดังนั้นผูที่มีหนาที่อบรมสั่งสอนหรือเลี้ยงดูเด็ก ควรจะชวยกันขจัดอารมณเชนนี้
อยาใหเกิดกับเด็ก หรือใหมีนอยที่สุด เพื่อใหเด็กไดเติบโตมีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดี ไมตก
เปนทาสอารมณงาย ๆ เพราะถาหากเขาเติบโตเปนผูใหญที่มีนิสัยอารมณโกรธอยูเสมอแลวยอมทํา
ใหเสียบุคลิกภาพ ขาดความเคารพนับถือจากบุคคลที่ไดพบเห็น ไมมีใครยกยองความคิดเห็นของ
บุคคลที่มีแตความโกรธ และอาจแสดงความโกรธออกมาอยางรุนแรงเมื่อเติบโตเปนผูใหญ โดย
การชกตอย ทุบตี ฟนแทง ยิง หรือทําใหตัวเองบาดเจ็บ เปนตน นอกจากนี้ เด็กกอนวัยเรียนยังมี
อารมณอิจฉาริษยาซึ่งเปนอารมณที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความรูสึกดอยกวาผูอื่น และขุนเคืองเมื่อรูวา
สิ่งที่เด็กรักถูกแยงชิง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาเด็กเกิดอารมณอิจฉามีลักษณะเชนเดียวกับอารมณ
โกรธแตคอนขางกาวราวกวา
ในบางคราวเด็กก็อาจจะแสดงความกาวราวมากจนทําใหเกิด
อันตรายตอผูอื่นได นอกจากอารมณโกรธและอารมณอิจฉาริษยาแลวยังมีอารมณอีกชนิดหนึ่งที่เปน
ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คืออารมณหวาดกลัว เพราะเด็กกอนวัยเรียนนี้ไดเริ่มเรียนรูสิ่งแวดลอม
กวางขวางมากขึ้นและเปนวัยที่มีจินตนาการสูง ถาผูใกลชิดหรือผูเลี้ยงดูเด็กใหการอบรมเลี้ยงดูไม
ถูกตอง เชน ขูเด็ก หรือไมสนองตอบความตองการในยามที่เด็กตองการจะพึ่งพาอาศัยจากผูใหญ
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เพื่อขจัดความกลัวที่เกิดขึ้น ความหวาดกลัวก็จะเปนผลรายตอพัฒนาการทางดานอารมณโดยตรง
และเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพโดยทั่วๆไปของเด็กดวย คือ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะกลายเปนคนหวาด
กลัวสิ่งตาง ๆ ที่ไมมีเหตุผลอยูเสมอ ไมกลาเผชิญตอความจริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เด็กอาศัยอยู
สภาพทางอารมณที่เกิดขึ้นของเด็กกอนวัยเรียนนั้น สงผลตอความรูสึก และการแสดงออกทาง
อารมณทั้งทางตรงและทางออมตอตัวเด็กเองและผูอื่น ทั้งในปจจุบันและอนาคต เมื่อเติบโตเปน
ผูใหญในดานตาง ๆ ดังนี้ 1 ) ดานการทํางาน นักจิตวิทยาพบวา คนที่อารมณดีจะมีความเขาใจ
ตนเองและผูอื่นไดงาย ตลอดจนมีทักษะที่ดีในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น ในที่ทํางานหรือ
ในเวลาที่ตองออกสังคม ทําใหมองโลกในแงดี ทําใหมีพลังในการตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ไดอยาง
ไมทอถอย สามารถสรางกําลังใจใหกับตนเองในยามลมเหลวหรือมีปญหาได ตางจากคนที่มอง
โลกในแงราย ที่มักจะมองเห็นแตปญหาและความยุงยาก ทําใหขาดกําลังใจที่จะผลักดันใหฟนฝา
อุปสรรค ซึ่งจะสงผลตอการทํางานรวมกับบุคคลอื่นและความสําเร็จในหนาที่การงาน 2) ดาน
ความรักและครอบครัว ในทางจิตวิทยาไดกลาวถึงความฉลาดทางอารมณกับการสรางความอบอุน
ในครอบครัววา ความฉลาดทางอารมณจะทําใหบุคคลสนใจและเขาใจในความกังวลของคนใน
ครอบครัว รับรูและสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในครอบครัวไดดี รูและเขาใจ
ศักยภาพ สงเสริมความรู ความสามารถ ของสมาชิกในครอบครัวใหถูกทาง และมีความจริงใจตอ
คนอื่นซึ่งเปนความผูกพันทางอารมณที่ลึกซึ้งซึ่งมีผลอยางมากตอความสงบสุขในบานหรือในชีวิตคู
3) ดานการศึกษา ในโลกของความเปนจริง การที่เด็กจะเรียนดี นอกจากความสามารถทางวิชาการ
แลว ยังตองอาศัยปจจัยทางดานอารมณดวยเชนกัน และจากงานวิจัยของ จอหน กอตตแมน
นักจิตวิทยา เคยศึกษาถึงผลการสอนทักษะความฉลาดทางอารมณตอการเรียนของเด็ก รวบรวม
ขอมูลจาก 56 ครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ 2529 ปรากฏวา ในกลุมที่พอแมเลี้ยงลูกแบบเนนทักษะทาง
อารมณเด็กจะมีผลการเรียนที่ดีกวา ถึงแมวาจะมีระดับไอคิวใกลเคียงกันก็ตาม ที่สําคัญเด็กในกลุม
ดังกลาวยังมีความสัมพันธที่ดีกับพอแม ครู และเพื่อน ๆ สามารถควบคุมอารมณไดดี ปรับตัวกับ
ปญหาความขัดแยง ความโกรธ ความเครียดไดดี แตในสังคมปจจุบันที่เต็มไปดวยสิ่งยั่วยุ พบวา มี
เด็กจํานวนไมนอยที่เผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึกจนทําใหเสียโอกาสทางดานการศึกษา
ไปอยางนาเสียดาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียนหรือปญหาดานพฤติกรรม
อื่นๆ ปญหาเหลานี้ไมไดมีที่มาจากความออนแอทางเชาวนปญญา
แตมาจากความออนแอทาง
อารมณที่ไมสามารถรูเทาทันและจัดการกับอารมณความรูสึกทั้งของตนเองและผูอื่นได จะเห็นได
วา อารมณนั้นมีความสําคัญในดานตาง ๆของชีวิตคนเรา เพราะคนที่มีทักษะทางอารมณที่ไดรับการ
พัฒนามาเปนอยางดี จะเปนคนที่สามารถรับรู เขาใจและจัดการกับความรูสึกของตนเองไดดี รวมทั้ง
เขาใจความรูสึกของคนอื่น จึงมักจะประสบความสําเร็จ มีความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งสามารถ
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สรางสรรคงานใหม ๆ ออกมาไดเสมอ ตรงกันขามกับคนที่ไมสามารถควบคุมอารมณ มักจะเต็ม
ไปดวยความขัดแยงในจิตใจ ทําใหขาดสมาธิและมีความคิดที่หมกมุน กังวลไมปลอดโปรงและ
ถึงแมวาพื้นอารมณที่ถูกกําหนดโดยพันธุกรรมเปนปจจัยที่ติดตัวมาไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข
ไดก็จริง แตการเลี้ยงดูในสภาพที่เหมาะสมกับอารมณ ก็สามารถที่จะชวยพัฒนากลอมเกลาและ
ควบคุมพื้นอารมณดานลบได ขณะเดียวกันก็สามารถจะสงเสริมพื้นอารมณดานบวกใหดีโดดเดน
ยิ่งๆขึ้นไป และเด็กที่มีพื้นอารมณไมดี ถาไมไดรับการเลี้ยงดูที่เขาใจก็อาจจะไปกระตุนใหอารมณที่
ไมดีเหลานั้น เติบโตจนฝงรากลึก ไรการควบคุม กลายเปนปญหาทั้งตอตนเองและสังคมที่เกี่ยวของ
แตถาพอแมเขาใจในธรรมชาติของเด็กก็ยังสามารถจะชดเชยหรือควบคุมสวนที่ดอยไมใหมีอิทธิพล
หรือเปนปญหาในการดําเนินชีวิต ( กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต 2544 : 10-28) ดังนั้นผูที่
ใกลชิดและผูที่เกี่ยวของกับเด็กจึงควรสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางอารมณที่เหมาะสม
ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญมากที่สุด เพราะเปนหนวยแรก
ที่กําหนดคุณคาขั้นมูลฐานแกมวลมนุษย ไดแก ทัศนคติ คานิยม การดําเนินชีวิต โอกาสของชีวิต
ความสัมพันธระหวางบิดามารดา และ บทบาทความรับผิดชอบของบิดามารดาตอครอบครัว สิ่งที่
กลาวถึงนี้ ครอบครัวไดทําหนาที่วางรากฐานไวใหแกมวลมนุษยซึ่งสงผลไปถึงบุคลิกภาพ จิตใจ
อารมณ สังคม ตลอดจนการปรับตัวอันเปนความพรอมดานสุขภาพของเด็ก
เด็กจะไดรับ
ประสบการณตาง ๆ และการพัฒนาทุกดานจากครอบครัวเปนสวนใหญ ดังนั้นพอแมจึงมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมใหเด็กเปนบุคคลที่สามารถดําเนินชีวิตอยูอยางเปนสุขโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
กอนวัยเรียน ซึ่งเปนวัยที่เรียนรูสิ่งตาง ๆ ภายนอกไดอยางรวดเร็ว ดังที่เบาวลีย (Bowley 1975 : 55,
อางถึงใน นันทา แทนธานี 2534 : 18 )พบวาเด็กอายุ 3 ขวบ และ 4 ขวบ มีแนวโนมที่จะแสวงหา
เพื่อทําตัวเลียนแบบพอแม มาตรฐานและคุณคาของพอแมจะกลายมาเปนของเด็กดวย และการ
อบรมเลี้ยงดูตาง ๆ ของพอแมนั้นก็มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กดวย ดังนั้น พัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียนเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่ผูเปนบิดามารดา หรือผูที่เกี่ยวของกับเด็กจะตองรู เพื่อเขา
ใจถึงธรรมชาติของเด็กเปนพื้นฐาน
เพราะบุคคลตาง ๆ เหลานี้มีหนาที่ที่จะตองอบรมสั่งสอน
และเลี้ยงดูเด็กใหมีแนวทางการพัฒนาการอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งบุคคลในครอบครัวที่ใกลชิด
สนิทสนมกับเด็กและมีความสําคัญตอตัวเด็กมากที่สุด ก็คือ มารดาของเด็กซึ่งมีความสอดคลอง
กับขอคิดเห็นของโฮสเลอร(Hostler 1965 : 82-83) ที่วา “ทักษะของทารกอยูที่การเลี้ยงดูของแม
ถาหากเด็กไมมีแมเด็กก็จะเจริญเติบโตอยางไมเต็มที่ ไมไดรับความสําเร็จในตนเองเทาที่เด็กอื่นๆ
ไดรับ วัตถุสิ่งของรอบตัวเด็กอาจมีมากมายแตอารมณของเด็กจะไมพัฒนาอยางเต็มที่และบั้นปลาย
ของชีวิตเขาจะไมสามารถมีความสัมพันธกับผูอื่น เด็กไมสามารถเรียนรูที่จะรัก เพราะวาแมเปน
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บุคคลที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก
แมเปนผูสรางรูปแบบอารมณของเด็กจากคําพูดและการ
กระทํา” ซึ่งสอดคลองกับขอคิดเห็นของมุสเสนและคณะ ( Mussen et al.1969 : 193 )
ที่วา
“ การเรียนรูครั้งแรกของเด็กเกิดขึ้นที่บาน โดยประสบการณของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งแมของเด็ก วิธีการเลี้ยงดูทารกของแมมีผลตอพฤติกรรม ความรูสึกนึกคิดทางจิตใจของเด็ก
ในขณะนั้น และในเวลาตอมาดวย” ดังนั้นผูที่มีความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กเพื่อใหเด็กเติบโตไดอยางมีคุณภาพที่ดีนั้นก็คือมารดาของเด็ก แตในปจจุบัน ถึงแม
แมสว นใหญนั้นรัก ลูกและพยายามเปน แมที่ดีก็ตามแตวาสภาพการดํารงชีวิตทุกวันนี้ทําใหแม
ประสบความยากลําบากในการที่จะสนองตอบตอความตองการของเด็กไดอยางถูกตอง อันเนื่องมา
จากภาวะบีบคั้นตาง ๆ มากมายในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะทําการศึกษาวามี
ป จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาอะไรบ า งของมารดาที่เปน ตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ซึ่งสอดคลองกับบทบาทของผูวิจัยในฐานะนัก
จิตวิทยาชุมชนที่มีบทบาทในการปองกันปญหาทางอารมณที่มีผลกระทบตอบุคคลและสังคมโดย
การสงเสริมใหบุคคลมีพัฒนาการทางอารมณในชวงชีวิตตางๆ อยางเหมาะสม มีความสามารถใน
การควบคุมจัดการกับชีวิตตนเอง มีความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง และชวยเหลือใหคนเผชิญกับ
ปญหาและจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
2. เพื่อศึก ษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒ นาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีโดยจําแนกตามระดับการศึกษา
ของมารดา รายไดของครอบครัว
3. เพื่อศึกษาปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางด า นอารมณข องเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
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4. เพื่อศึกษาองคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของ
มารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ที่มีอิทธิพล
ในการทํานายองคประกอบแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ขอคําถามการวิจัย
1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความ
มั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีอยูในระดับใด
2. มารดาในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีที่มีระดับการศึกษา
รายไดของ
ครอบครัวแตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกันหรือไม อยางไร
3. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรีหรือไม
4. องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ มีอิทธิพลในการทํานาย
องคประกอบในแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีหรือไม
สมมติฐานการวิจัย
1. มารดาของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีที่มีระดับการศึกษา
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน
2. มารดาของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีที่มีรายไดของ
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ครอบครัวที่แตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แตกตางกัน
3. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี
4. องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ มีอิทธิพลในการทํานาย
องคประกอบแตละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาสนใจศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้
1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มารดาของเด็กกอน
วัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ในโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 53 โรงเรียน ทั้งหมด 2,610 คน
(ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2545 จากสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี )
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก มารดาของ
เด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ในโรงเรียน
ที่สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 28 โรงเรียน 347 คน
กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชบุตรของกลุมตัวอยางตามหลักเกณฑของยามาเน (Yamane) ที่ความ
เชื่อมั่น95% ยอมใหคลาดเคลื่อนได +5% ทําการสุมตัวอยางโดยใชการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi- Stage Sampling)
3. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 ระดับการศึกษาของมารดา
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กอนวัยเรียน

3.1.2 รายไดของครอบครัว
3.1.3 ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก

3.1.4 ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
3.1.5 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
3.1.6 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
3.2 ตัวแปรตามไดแก พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 3 ดาน ไดแก
3.2.1 การแสดงความรักและการใหกําลังใจแกเด็ก
3.2.2 การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
3.2.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงระดับของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
2. ทําใหทราบถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรีได
3. สามารถนําผลการวิจัยมาใชจัดลําดับความสําคัญในการวางแผนปฏิบัติงานในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนของหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ
เชน
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ องคการบริหารสวนตําบลและ
จังหวัด และกรมพัฒนาชุมชน เปนตน
4. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดมาจัดโปรแกรม ใหการอบรม ใหความรูและพัฒนา
ทักษะตางๆในเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนใหแกบุคคลที่
จะเตรียมตัวเปนมารดา บุคคลที่กําลังจะเปนมารดา และบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวของอันไดแก
สามีและญาติ เพื่อใหเห็นความสําคัญ และมีทักษะในการแกปญหาเพื่อการปองกันปญหาความ
ผิดปกติทางดานอารมณกอนที่จะเกิด และปองกันไมใหเกิดมากขึ้นในกรณีที่พบปญหาความ
ผิดปกติทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
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5. สามารถนําผลการวิจัยใชเปนแนวทางการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของตอไป
เชน นําผลการวิจัยใชเปนแนวทางการศึกษาวิจัยพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กระดับประถม
หรือมัธยมศึกษาและในกลุมอื่นๆ เปนตน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กกอนวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุไมถึงเกณฑบังคับที่จะเขาศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาซึ่งมีอายุระหวาง 3-6 ปที่เรียนอยูในระดับอนุบาลของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรี
2. กลุมโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตอําเภอบานโปงและอยูในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรีโดย แบงเปน 7 กลุม ดังนี้
2.1 กลุมโรงเรียนเขาขลุง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบลเขาขลุง
2.2 กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขต
ตําบลหนองปลาหมอและตําบลบานมวง
2.3 กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบล
เบิกไพรและตําบลคุงพยอม
2.4 กลุมโรงเรียนกรับใหญ หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบลกรับใหญ
2.5 กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบล
ทาผาและตําบลลาดบัวขาว
2.6 กลุมโรงเรียนสวนปากนคร หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบล
ปากแรต ตําบลนครชุมมและตําบลสวนกลวย
2.7 กลุมโรงเรียนไตรบูรพา หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตตําบล
ดอนกระเบื้อง ตําบลหนองออและตําบลหนองกบ
3. ระดับการศึกษาของมารดา หมายถึง ระดับความรูที่ไดรับจากการศึกษาใน
โรงเรียนของมารดาซึ่งแบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
3.1 ต่ํากวาหรือเทากับ ป.6 หมายถึง ระดับความรูของมารดาตั้งแตไมไดรับการ
ศึกษาในโรงเรียนจนถึงไดรับการศึกษาในโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3.2 ม.1-ม.6 หมายถึง ระดับความรูของมารดาที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียน
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6
3.3 สูงกวา ม.6 หมายถึง ระดับความรูของมารดาที่ไดรับการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป
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4. รายไดของครอบครัว หมายถึง เงินที่ไดรับมาทั้งหมดของครอบครัวทั้งของบิดาและ
มารดารวมกันตอ 1 เดือน ซึ่ง เกณฑดังกลาวสอดคลองกับผลการสํารวจรายไดประจําปของสํานัก
งานสถิติจังหวัดราชบุรี ประจําป พ.ศ 2543 ซึ่งแบงเปน 4 ระดับ คือ
4.1 รายไดของครอบครัวต่ํากวาหรือเทากับ 1,700 บาทตอเดือน หมายถึง เงิน
ที่ไดรับมาทั้งหมดของครอบครัวต่ํากวาหรือเทากับ 1,700 บาทตอเดือน
4.2 รายไดของครอบครัวระหวาง 1,701 - 3,300 บาทตอเดือน หมายถึง เงิน
ที่ไดรับมาทั้งหมดของครอบครัวระหวาง 1,701-3,300 บาทตอเดือน
4.3 รายไดของครอบครัวระหวาง 3,301- 8,300 บาทตอเดือน หมายถึง เงินที่
ไดรับมาทั้งหมดของครอบครัวระหวาง 3,301- 8,300 บาทตอเดือน
4.4 รายไดของครอบครัวตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไปหมายถึง เงินที่ไดรับ
มาทั้งหมดของครอบครัวตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป
5. ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ หมายถึง มารดามีความเขาใจอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
5.1 ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ หมายถึง มารดามีความ
เขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอารมณตางๆ การแสดงออกเกี่ยวกับอารมณตาง ๆ
และการตอบสนองทางอารมณที่เหมาะสมที่เด็กควรจะไดรับจากมารดา
5.2 วิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ หมายถึง มารดามีความเขาใจ
อยางถูกตองเกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคตางๆ ในการตอบสนองทางอารมณที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
6. ความมั่นคงทางอารมณ
หมายถึง ความรูสึกของมารดาที่ไมหวั่นไหวตอสิ่ง
รบกวนความสุขทางอารมณ
สามารถควบคุมอารมณความรูสึกของตนใหอยูในสภาพปกติเมื่อ
เผชิญตอปญหาในชีวิตประจําวันตางๆ
7. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส หมายถึง มารดามีความสุขตอสภาพชีวิตสมรสตามที่
มารดาไดคาดหวังในดานตาง ๆ ดังนี้
7.1 ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา หมายถึง มารดามีความสุขที่ไดรับความรัก ความสนใจ เอาใจใสและการเปนที่พักพิง
ทางใจจากสามี เปนตน
7.2 ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว หมายถึง มารดามีความสุขใน
การจัดสรรหรือแบงงานกันหรือการชวยเหลืองานภายในบานจากสามีในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
บุตรกอนวัยเรียนตามที่คาดหวัง ไดแก การดูแลในเรื่องการรับประทานอาหาร การแตงตัว การ
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ขับถาย การทําความสะอาดรางกาย การเลน การศึกษา เปนตน
8. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ หมายถึง มารดาไดรับความชวยเหลือ
จากญาติที่มารดาใหความไววางใจที่สามารถบอกเลาเรื่องราวที่สําคัญตาง ๆ ในชีวิตของมารดาได
ในเรื่องเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
8.1 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ หมายถึง มารดาไดรับความชวยเหลือ
ในการรับฟง และใหการยอมรับในความรูสึกยุงยากใจของมารดาที่เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูบุตรกอน
วัยเรียน
8.2 แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร หมายถึง มารดาไดรับความ
ชวยเหลือในเรื่องความรูและวิธีการที่ถูกตองเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนรวมถึงการแนะนําและใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณในเด็ก
กอนวัยเรียน
8.3 แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ หมายถึง มารดาไดรับความ
ชวยเหลือในเรื่องเงินทอง สิ่งของและอุปกรณ ในการเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียน
9. พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติของมารดาเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้
9.1 การแสดงความรักและการใหกําลังใจ หมายถึง การแสดงออกของมารดา
โดยการยิ้ม การสบตา การสัมผัส การพูดชมหรือพูดในดานบวกโดยการพูดที่สุภาพออนโยน
ยกยองชมเชยเมื่อเด็กชวยเหลืองานบาน หรือมีความสามารถทํากิจวัติประจําวันตาง ๆ ไดดีขึ้น
เปนตน
9.2 การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย หมายถึง การแสดง
ออกของมารดาถึงการปลอบโยนโดยการโอบกอดและใชคําพูดเมื่อเด็กเกิดอาการหวาดกลัวอันเนื่อง
มาจากจินตนาการของเด็กจากการที่ไดสัมผัสเหตุการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันหรือจากโทรทัศน
และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ แลวทําใหเด็กตื่นตกใจ เชน ฟารอง ฟาแลบ ความมืด ลักษณะรูปรางของ
คนที่ไมเคยเห็น สัตวตาง ๆ ผี รวมถึง การหวาดกลัวการถูกทอดทิ้ง เปนตน
9.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม หมายถึง การ
แสดงออกของมารดาถึงวิธีการใหเด็กไดสามารถปลดปลอยอารมณทางลบซึ่งไดแก อารมณโกรธ
อารมณหวาดกลัว อารมณอิจฉาริษยา อารมณกาวราว และอารมณวิตกกังวล โดยไมเปนอันตรายตอ
ตนเองและผูอื่น

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยได
ศึกษา หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการวิจัยโดยนําเสนอสาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
1.1 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัย
เรียน
1.2 ทฤษฎีความผูกพัน
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณ
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเด็กกอนวัยเรียน
2.2 ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณและการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ
3.1 ความหมายของความมั่นคงทางอารมณ
3.2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.1 คุณภาพชีวิตสมรส
4.2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.3 แนวความคิดในการไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
5.1 คุณสมบัติของครอบครัวที่มีคุณภาพ
5.2 บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
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5.3 ประเภทของครอบครัว
5.4 แรงสนับสนุนทางสังคม
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
6. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
1.1 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ ในเด็กกอนวัยเรียน
พัฒนาการทางดานอารมณเปนผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว ประสบการณ
และสิ่งแวดลอม เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางถูกตองไดรับทั้งความรักความอบอุน ความมั่นใจ
ตลอดจนการฝกอบรมในทางที่ถูกที่ควรจะกอใหเกิดพลัง
และสามารถยืนหยัดอยูในสังคมดวย
ความเชื่อมั่นในตนเอง เด็กที่ไมมีปญหาเปนเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยอมรับเขา มีบรรยากาศอบอุน
และไดรับความรักความเอาใจใสอยางเพียงพอ ตรงกันขาม เด็กที่ประพฤติตนพาลเกเรมาจาก
ครอบครัวที่ขาดความมั่นคงทางอารมณและทอดทิ้งไมเอาใจใส
เด็กทุกคนตองการความรูสึก
ปลอดภัย มั่นคง มีเจาของ การยอมรับ และไดรับความรัก ถาขาดสิ่งเหลานี้ไป เด็กจะเติบโตเปน
ผูใหญที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ ดังนั้นผูที่ใกลชิดเด็กและมีความสําคัญตอตัวเด็กมากที่สุดจึงมี
บทบาทในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียน ไดมีผูกลาวถึงวิธีการเกี่ยวกับ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไวดังนี้
เครือวัลย ขจรพันธุ และคณะ ( อางถึงใน นันทา แทนธานี 2534 : 31-33 )ไดกลาว
ถึงการอบรมเลี้ยงดูของมารดาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไว ดังนี้
1. ใหความรักและตองการเด็ก พอแมควรชวยใหเด็กเกิดความอบอุนใจ โดยแสดง
วาพอแมรักเขาดวยใจจริงไมวาเขาจะมีรูปรางหนาตาอยางไรหรือเพศอะไร ความรูสึกที่พอแมมีตอ
ลูกมีอิทธิพลตอเขามาก เด็กยังคงตองการใหพอแมแสดงความรัก ความเมตตาปรานี ตองการความ
ชวยเหลือที่จะเตรียมเขาใหเขากับสิ่งแวดลอมภายนอกครอบครัวได
2. เขาใจเอกัตภาพของเด็ก การชวยใหเด็กมีกําลังใจทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดสําเร็จก็คือ
ไมเปรียบเทียบผลสําเร็จของงาน ความสามารถ ทาทาง หรือสิ่งอื่นๆ ของเด็กกับเด็กอื่น
สนับสนุนใหเด็กไดทํางานตามความสามารถของตนตามกําลัง ชมเชยและยกยองในความสามารถ
ของเด็กและสิ่งที่เด็กทําดี ใหความสนใจสิ่งที่เด็กไดแสดงออก ใหโอกาสเด็กไดแกตัวในเรื่องที่เด็ก
ทําผิดพลาด พอแมอาจพูดถึงความผิดพลาดที่ผานไปเพื่อใหสิ่งที่ทําไปแลวเปนประสบการณการ
เรียนรูสําหรับเด็ก แตควรทําในทํานองที่ไมใหเด็กคิดวาผูใหญตําหนิ ผูใหญจําเปนที่จะตองชวยให
เด็กไดรูวายังมีโอกาสแกตัวได ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชวยใหเด็กเขาใจและยอมรับความสามารถที่
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ตนมี ทั้งพอแมเองก็ตองยอมรับความจริงวา เด็กแตละคนมีเอกัตภาพ เจริญเติบโตไดภายใน
ขอบเขตที่พันธุกรรมกําหนดไวและเทาที่สิ่งแวดลอมจะอํานวย การจัดสิ่งแวดลอมดังกลาวนี้เปนสิ่ง
ที่ผูใหญชวยได
3. ฝกฝนใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความคิด ความเขาใจของเด็กวาตนดีไมดี
สามารถไมสามารถอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับเจตคติที่พอแมมีตอเขาเปนอันมาก ถาพอแมเชื่อและบอก
ใหเด็กรูตัววา เด็กสามารถ เด็กก็ไดกําลังใจอยางมากที่จะชวยใหเขามีความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง
การที่จะทําอยางนี้ไดก็โดยที่ผูใหญใหโอกาสเด็กไดทําสิ่งซึ่งอยูในขอบเขตกําลังความสามารถของ
เด็ก เมื่อเด็กทําไดดีมีความสําเร็จ ความสําเร็จนี้ก็จะเปนบันไดชวยใหเกิดความสําเร็จในสิ่งที่ยาก
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ความสําเร็จที่เกิดขึ้นแตละครั้งนั้นเปนเครื่องมือสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเปน
เสมือนสิ่งยั่วยุหรือแรงจูงใจที่จะทํางานตาง ๆ ไดตอไป
4. ปลูกฝงความรูสึกอบอุน มั่นคง ปลอดภัย พอแมอาจทําไดโดยใหเด็กไดมี
ประสบการณหลาย ๆ ครั้งในการเลือกตัดสินใจ ในเวลาเดียวกันเด็กตองเรียนรูวาทุกสิ่งทุกอยางมี
ขอบเขต ขอบเขตบางอยางเด็กเปนผูวางแนวเองได บางอยางตองเปนหนาที่ของผูใหญที่กําหนด
กฎเกณฑ วินัยที่สรางขึ้นอยางมีเหตุผลและมีขอบเขตนี่เองชวยใหเด็กมีความรูสึกอบอุนมั่นคงใน
การใชวินัย พอแมตองแสดงความเมตตาและทําตนเปนเพื่อนกับลูก ที่สําคัญที่สุด ก็คือ กฎที่ใชกับ
เด็กนั้นตองใหเด็กเห็นดวยและยอมรับ พอแมที่ฉลาดยอมจะรักษากฏที่ตั้งไวอยางคงเสนคงวา การ
ทําตามกฎบาง ไมทําบาง จะทําใหเด็กยุงยากใจและไมเขาใจชัดเจนวา ผูใหญมีความตองการอยางไร
5. ใหอิสรภาพบางประการ เนื่องจากเด็กยังมีประสบการณนอย เด็กยอมไมรูวา
สิ่งใดเปนอันตราย ผูใหญจึงตองวางขอบเขตและแนะแนวใหเด็กปฏิบัติหรือประพฤติ เด็กตองการ
อิสรภาพมากในการคิดและทํา ซึ่งชวยใหเขารูจักแกปญหาดวยตนเอง เด็กจะรูสึกคับของใจตอคํา
หามปรามตาง ๆ ของผูใหญ ทําใหเขารูสึกขาดอิสรภาพ ไมมีความอบอุนมั่นคง ดังนั้น คําวา
“อยา” จึงควรใชแตจําเปนและควรอธิบายใหเด็กเขาใจ ใหเด็กเกิดความพอใจและเห็นดวยเสียกอน
ผูใหญตองตระหนักวาเด็กเจริญเติบโตขึ้นไดดวยความไวใจในบุคคลที่ตนเกี่ยวของดวย ถาผูใหญ
ยอมใหเด็กไดทําในสิ่งที่ไมเกิดผลรายไดบาง เด็กยอมเกิดการเรียนรูวาสิ่งใดควรทํา จะทําอยางไร
และจะไดผลอยางไรบางสําหรับการกระทํานั้น ๆ
ทิศนา แขมมณี และคณะ(2535:94-95) ไดกลาวถึงหลักการในการสงเสริมพัฒนาการ
ดานจิตใจและอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไว ดังนี้
1. การเขาใจถึงความแตกตางทางอารมณ และความสามารถในการควบคุมอารมณ
ของเด็ก จะชวยใหผูใหญตั้งความคาดหวังและปฏิบัติตอเด็กในทางที่ชวยสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กใหเปนไปไดอยางราบรื่น
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2. เด็กวัยกอนเรียนมีความสามารถจํากัดในการควบคุมอารมณ การเลี้ยงดูไมใหเด็ก
เกิดความคับของใจตางๆ
การจัดสภาพแวดลอมที่กันเด็กออกจากการทําลายสิ่งของหรือทําราย
บุคคลเมื่อโกรธ และการจัดโอกาสใหเด็กไดระบายอารมณในทางที่เหมาะสม จะชวยใหเด็กพัฒนา
ความสามารถในการควบคุมอารมณไดดียิ่งขึ้น
3. ความรูสึกมั่นคง ปลอดภัย เปนพื้นฐานทางอารมณที่สําคัญสําหรับเด็กกอน
วัยเรียนในการพัฒนาตนเองในดานอื่นๆ การอบรมเลี้ยงดูดวยความรักความเอาใจใสไมใหเด็กตกอยู
ในสภาพวิตกกังวลหรือหวาดกลัวอยางรุนแรงจะชวยสรางความรูสึกมั่นคง ปลอดภัยใหแกเด็ก
สุณีย ธีรดากร(2526: 265) ไดกลาวถึง การตอบสนองทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กไวดังนี้
1. การใหความรักแกเด็ก เด็กทุกคนตองการความรักอยางเต็มที่ และหวังในความ
รักอยางเต็มที่จากพอแมหรือผูปกครอง เพราะความรักเปนสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่ทําใหเกิดความ
สุขใจ ดังนั้นพอแมผูปกครองควรใหความรักแกเด็กอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเขารูคุณคาของความรัก
และถาเขาไมเคยไดรับความรัก ความอบอุนใด ๆ เลย ความรูสึกเมตตากรุณาตอผูอื่นก็จะไม
เกิดขึ้น ดังนั้น พอแมจึงควรใหความรักแกเด็กอยางสม่ําเสมอ
2. การใหความปลอดภัย
เด็กทุกคนตองการอยูในสภาพที่ปลอดภัยทางจิตใจ
ไมถูกรบกวนจากผูใด ดังนั้น พอแมควรตอบสนองใหเด็กไดรับความปลอดภัยทางดานจิตใจ
รติชน พีรยสถ (2543 : 144-145) ไดกลาวถึง การเลี้ยงดูที่สงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนดังนี้
1. ใหความรัก และความอบอุน ความเอาใจใสตอเด็ก และการเขาใจยอมรับใน
ตัวเด็กจะเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหเด็กมีพื้นฐานทางอารมณที่ดี มั่นคง รูสึกอบอุน มีอารมณ
ขันและมองโลกในแงดี
2. การเลน การเลนทําใหเด็กไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีอารมณเบิกบาก
แจมใส มีจิตใจที่มั่นคง มองโลกในแงดี และการเลนจะทําใหเด็กไดผอนคลายความตึงเครียดในชีวิต
ประจําวัน ชวยระบายอารมณเมื่อเด็กเกิดความรูสึกโกรธ วิตกกังวลหรือคับของใจเปนการลดความ
กาวราวและลดความไมพึงพอใจที่ไดรับจากคนรอบขาง
ราศี ธรรมนิยม ( 2524 : 286) ไดกลาวถึงวิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนไวดังนี้
1. ใหความรัก ความอบอุนและความเขาใจแกเด็ก เด็กทุกคนตองการความรักเหนือ
สิ่งอื่นใด
2. ใหความยุติธรรมตอเด็ก รักเด็กเทากันทุกคน ไมเลือกรักเด็กที่ประจบเกง พูดเกง

17

หรือลูกที่เกิดมาทําใหพอแมร่ํารวย เปนตน
3. ไมหลอกใหเด็กกลัวอยางไรเหตุผล ความกลัวของเด็กเกิดขึ้น เพราะมีผูทําให
กลัว
สุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม ( 2516 : 106-107, 189 ) ไดกลาวถึง
แนวทางที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไววา บิดามารดาควรแสดงความรัก
และใหความอบอุนแกเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเด็กรูสึกวา
ตนยังเปนที่รัก และเปนที่ตองการ
ของบิดามารดาอยูเสมอ แมวาตนจะกระทําผิดในบางครั้ง เมื่อเด็กไดรับความรักความอบอุน ความ
ปลอดภัย เด็กก็จะมีโอกาสเจริญงอกงามทางดานอารมณอยางเต็มที่ เพราะเด็กมีความเชื่อมั่นวา
ความตองการตาง ๆ ของตนจะตองไดรับการตอบสนองอยางดีจากมารดา ในขณะเดียวกัน เด็กจะ
ตอบสนองตอบิดามารดาดวยความรัก ความเอาใจใส และยังมีผลทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอบุคคล
อื่น ๆ รอบขางอีกดวย และนอกจากการใหความรักความอบอุนและความปลอดภัยแกเด็กแลว บิดา
มารดาควรมีการใหกําลังใจเด็กเมื่อเด็กทํางานไดดีขึ้น โดยชมเชยใหเด็กไดเห็นในความสําเร็จของ
ตน เมื่อเด็กไดเห็นวาตนมีความสามารถมากขึ้น ก็จะเปนกําลังใจที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็กเอง
ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สงผลทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
ประภาพันธุ กรโกลียกาจ (2527 : 73) ไดกลาวเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กวา สําหรับเด็กแลวความรักมีอิทธิพลในทางอารมณมาก เพราะจะกอให
เกิดพฤติกรรมตาง ๆ ทั้งในทางที่ดีและไมดี จะเห็นวาเด็กที่ขาดความรักจากพอแม จะเกิดความ
วาเหว ขาดความอบอุนทางใจ ขาดความปลอดภัย เขาจะหาทางออกในการเรียกรองความสนใจ
หรือแสดงความกาวราว ในที่สุดจะทําใหเขาประพฤติตัวไมดี ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง กลาย
เปนคนชวยตัวเองไมได ดังนั้น จึงควรระมัดระวังอยาใหมีสิ่งที่จะทําใหเกิดอารมณที่ไมพึงประสงค
เพื่อเด็กจะไดมีพัฒนาการทางดานอารมณไปในทางที่ถูกตองของแตละวัย จนเปนผูใหญที่มีอารมณ
มั่นคง
จากเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดกลาวมา ผูวิจัยจึงไดกําหนด
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็กกอนวัยเรียนเปน 3 ดาน
ไดแก การแสดงความรักและการใหกําลังใจ การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ดังมีรายละเอียด ดังนี้
1. การแสดงความรักและการใหกําลังใจ
เด็ก ๆ ที่ไดรับความรักและความอบอุนมาอยางเพียงพอแลว ไมวาจากทางบาน
หรือจากทางโรงเรียน จะเปนเด็กที่มีความสุข ไมมีปมดอยทางจิตใจ รูสึกวาตนเองมีคุณคา มองโลก
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ในแงดีและจะรูจักที่จะแบงปนความรักใหแกบุคคลหรือสิ่งอื่น ๆ รอบขางและจะไมสรางปญหาให
แกสังคม ซึ่งวิธีการใหความรักและการใหกําลังใจแกเด็กมีการปฏิบัติงาย ๆ ได ดังนี้
1.1 การยิ้ม การยิ้มเปนปฏิกิริยาตอบสนอง ที่เกิดจากภายในตัวมนุษย เปน
สัญญาณที่คนเราสัมผัสได ถึงความรูสึกวาไดรับกําลังใจ อบอุน คลายกังวล รอยยิ้มทําใหความ
สัมพันธระหวางมารดากับเด็กแนนแฟนยิ่งขึ้น ดังนั้นมารดาสามารถมอบความรักใหแกเด็ก ๆ ดวย
การสงยิ้มอยางออนโยนและจริงใจ อันเปนวิธีที่งาย
1.2 การพูดชมหรือพูดในดานบวก คือ คําพูดที่สุภาพ ออนโยน ใหกําลังใจ
ยกยอง ชมเชยในคุณคาความสามารถ ความดีงาม ที่ทําใหเรารูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความเชื่อมั่น
มากขึ้น นักจิตวิทยา เชื่อวา “ คนเราเปนอยางที่เราคิด และเรามักจะคิดตามสิ่งที่เราไดยิน” แสดง
ใหเห็นวา คําพูดตาง ๆ ที่เด็กไดยินไดรับการบอกกลาวมาตั้งแตเล็ก ๆ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ความคิด การกระทํา ของเด็กเมื่อเติบโตเปนผูใหญ คําพูดของมารดาที่พูดแกเด็กในวัย 3-6 ขวบ
เด็กจะจดจําไดงาย ไมวาจะเปนคําพูดดานใด ดังนั้น มารดาควรมอบความรักแกเด็กดวยคําพูดดาน
บวกเสมอ ๆ เชน การชมเมื่อลูกเรียนไดดีขึ้น ชวยเหลืองานเล็ก ๆ นอย ๆ ของมารดา ไมรังแก
นองหรือเพื่อนเหลานี้ เปนตน เมื่อเด็กไดรับคําชมเชยหรือคําพูดดานบวกบอย ๆ เด็กจะรูสึกวา
ไดรับความรัก ความเอาใจใส รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเห็นคุณคาในตนเองและคุณคาของผูอื่น
ประสบความสําเร็จและมีความสุข มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ( ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ 2542 : 41-45 )
และโสภาพรรณ รัตนัย ( 2535 : 143-146 ) ไดกลาวถึงหลักในการชื่นชมเด็กสําหรับมารดาไว ดังนี้
1.2.1 เด็กไมมีวันอิ่มตอคําชม มารดาควรหมั่นแสดงความชื่นชมในตัวเด็ก
เมื่อเด็กกระทําสิ่งที่ควรคาแกการชม โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ นั้น ปรารถนาคําชมเยินยอเปนที่สุด
1.2.2 อยาชมเสียยืดยาวจนจับใจความไมได ควรจะชมใหตรงจุดแลวก็
ควรชมเสียเลยในทันทีทันใด จะทําใหเด็กเขาใจไดวาสิ่งไรที่ทําใหเด็กไดรับคําชม เพราะเด็ก
นั้นลืมงายวาไดทําอะไรลงไป โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ตัวอยางของคําชม เชน “ ลูกเกงจังที่เก็บของ
เลนเขาที”่ แตโปรดระวังที่จะไมเอยปากชมวา “ เกงจัง แต …” ซึ่งตามดวยคําติหรือขอแม ขอ
กังขาอื่น ๆ
1.2.3โปรดชมดวยความจริงใจ
เพราะวาถาเด็กจับใจความไดแลววา
มารดาหมายความอยางที่พูดกับเด็กจริง ๆ สนใจในความรูสึกของเด็กแลว คําชมจะมีสวนในการ
เพิ่มพูนความมั่นใจในตัวเองของเด็กได
1.2.4 เนนการชมที่จุดสําคัญ เชน เด็กที่นาตาไมสะสวยก็ควรไดรับ
คําชมในเรื่องความเฉลียวฉลาดของเด็ก แทนที่จะไปมุงชมรางกายสวนอื่นเพื่อชดเชยหนาตา การ
ใชเวลารวมกับเด็กจะทําใหมารดารูไดวา เด็กสงสัญญาณใดบอกออกมา ถามารดาไมฟงเด็ก มารดา
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ก็จะไมไดรับรูหรือถาไมมอง ก็จะไมเห็นวา เด็กมองความสามารถตนเองและมองโลกเชนไรมารดา
ตองอาศัยการเดาใจเหมือนกันวาเด็กตองการอะไรจากมารดา
1.2.5 ชมเด็กในความสําเร็จ
เด็กอาจรูสึกสับสนกับกิจกรรมที่ตนทํา
ไมไดดีในฉับพลันทันที โปรดใหคําชมเด็กสักนิดใหเด็กมีกําลังใจทําตอไปจนสําเร็จ เชน เด็กทํา
การบานจวนเสร็จเต็มทีแตเกิดความเบื่อหนายขึ้นมา มารดาอาจบอกกับเด็กวา “ ลูกทําไดดีมาตลอด
แลวนี่ เหลืออีกนิดเดียวเทานั้น แมวาลูกเกงมากเชียว ที่ทําการบานไดแยะขนาดนี้ได” เปนตน
1.3 การสบตา การสบตา คือ การมองประสานตากันในระหวาง 2 ฝาย เชน การ
มองสบตากันในระหวางสนทนา สบตาเพื่อทักทาย เปนการแสดงออกถึงความรูสึกใหผูอื่นทราบ
ความหมายโดยผานดวงตา แตตามวัฒนธรรมไทยเด็กมักจะถูกตําหนิถาสบตากับผูใหญ ผูใหญจะ
เห็นวาไมสุภาพ ไมออนนอม เปนการทาทาย ลองดี ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิดพลาดเพราะการสบตา
กัน นอกจากเปนการสื่อถึงการมอบความรูสึกใหแกกันแลว ยังใหประโยชนตอพัฒนาการของเด็ก
ดวย คือ ทําใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง ใหรูจักสบตาเพื่อกลาคิด กลาถาม กลาที่จะแสดงออก
ถึงความรูสึกของตนเอง ซึ่งจะทําใหเปนคนเปดเผย ไมโกหก ดังนั้น มารดาควรสงมอบความรูสึก
ใหแกเด็กได ในลักษณะการสบตา ดวยความออนโยน นุมนวล เอื้อเอ็นดู เด็กจะรับความรูสึกได
ถึงการไดกําลังใจ มิตรภาพ รูสึกปลอดภัย อบอุน รูสึกวามารดาพรอมที่จะรับฟงปญหาของตน
และใหความชวยเหลือ
1.4 การสัมผัส การสัมผัสเปนสิ่งที่มนุษยเราทุกคนตองการตามธรรมชาติ เด็ก
เล็ก ๆ ตองการความรัก ความอบอุน จากการสัมผัสโอบกอดของมารดา และการสัมผัสโอบกอดก็
เปนการใหความรักความอบอุนแกเด็กไดอยางดีที่สุด การที่เด็ก ๆ จะเติบโตอยางมีความสุขจะตอง
ไดรับความรักดวยการสัมผัส โอบกอดจากมารดา เพื่อใหเด็ก ๆ ไมตองเปนโรค “ขาดความรัก”
รวมทั้งมารดาเองก็ไดรับความสุขมากขึ้นจากการไดโอบกอดสัมผัสเด็ก ( ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
2542 : 45-46) และการสัมผัสโอบกอดเด็กดวยความอาทรลึกซึ้ง กับการโอบกอดเด็กอยางเสียไมได
นั้น เด็กยอมรูสึกถึงสิ่งที่อยูภายในกิริยาที่แสดงออกนั้นได เพราะความรูสึกของเด็กละเอียดออน
มาก ปฏิกิริยาตอบสนองจากการสัมผัสที่เด็กไดรับดวยตัวเองนั้น จะกอรางเปนความรูสึกที่ดีและ
ไมดีตอการสัมผัสนั้นๆ และความรูสึกดังกลาวนี้จะสรางสมไวในใจของเด็กนานทีเดียว การสัมผัส
จะสงผลตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลของเด็ก นั่นคือ มารดาสามารถสรางความรูสึกที่ดีระหวาง
มารดากับเด็กได เด็กยอมจะมีความมั่นใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น เด็กจะสามารถอยูรวม
สังคมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข ไมเปนเด็กหงอยเหงา เซื่องซึม ขณะเดียวกันก็ไมเปนเด็กกาวราว
รุนแรง ( ถิรนันท อนวัช 2530 : 34-35 ) นอกจากนี้ดวงเดือน พันธุมนาวิน และบุญยิ่ง ยิ่งเจริญ
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( อางถึงในสุจินดา ขจรรุงศิลป 2530 : 12) ศึกษาพบวา มารดาที่มีการศึกษาสูงนิยมการใหรางวัล
ลูกดวยการกอดจูบ แตในทางตรงกันขามมารดาที่มีการศึกษาต่ําจะเลือกการทําเฉยไมรูไมชี้ หรือให
ขนมหรือของเลนที่เด็กตองการแทนการกอดจูบ ซึ่งการที่มารดายิ้มแยมดีใจชมเชยหรือใหรางวัล
โดยการกอดจูบจะเปนการสงเสริมใหเด็กพยายามทําความดีตอไปเพื่อใหมารดาพอใจ แตถามารดา
แสดงการไมยินดียินรายในการกระทําของบุตร เห็นวาเปนของธรรมดา จะทําใหบุตรเกิดความ
รูสึกไมแนใจวาที่ตนกระทําลงไปนั้นเหมาะสมถูกตองดีหรือไม
จึงสรุปไดวา การมอบความรักแกเด็ก ดวยการยิ้ม การพูดชมหรือการพูดในดาน
บวก การสบตา การสัมผัส ดังที่ไดกลาวมาขางตน จะทําใหเด็กไดรับความรัก ความอบอุน และ
มีกําลังใจ ทําใหเด็กสามารถเติบโตไดอยางสงางามทั้งทางรางกายและจิตใจ ( ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
2542 : 46 )
2. การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
เด็กกอนวัยเรียน จะเปนวัยที่มีความหวาดกลัวมากที่สุด เพราะเปนวัยที่เด็กเริ่ม
เรียนรูสิ่งแวดลอมอยางกวางขวางมากขึ้นและเปนวัยที่มีจินตนาการสูง ดังนั้นวิธีที่เด็กจะตอบสนอง
ความกลัว คือ เด็กจะใชวิธีพยายามหนีสิ่งที่กลัว สวนเผชิญกับสิ่งที่นากลัวนั้นเด็กจะใชนอยที่สุด
แตจากประสบการณของเด็ก เด็กจะเรียนรูวา สิ่งไหนควรหนีและสิ่งไหนไมควรหนี ทําใหเด็ก
ไดเขาใจมากขึ้น และการหนีสิ่งที่กลัวไมมีเหตุผลนั้นก็ลดนอยลงไป จากขอเท็จจริงเหลานี้ จะ
เห็นไดวา การที่ผูใหญที่ใกลชิด พยายามขูใหเด็กกลัวในสิ่งตาง ๆ ที่ไมมีเหตุผลโดยไมคาดคิดวา
ความรูสึกกลัวของเด็กนั้นจะมีผลรายตอพัฒนาการของเด็ก ในทางตรงกันขาม ถาเด็กกลัวมาก
มารดาสวนมากก็ไมไดชวยเหลือเทาที่ควร มักตัดปญหาดวยการบอกใหเด็กมีความรูความเขาใจ
เลยจะเปนผลรายตอพัฒนาการทางดานอารมณ และเกี่ยวกับบุคลิกภาพโดยทั่ว ๆ ไปของเด็กดวย
เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะกลายเปนคนหวาดกลัวสิ่งตาง ๆ ที่ไมมีเหตุผลอยูเสมอ ไมกลาเผชิญตอความ
จริงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ( วราภรณ รักวิจัย 2540 : 97 ) และโสภาพรรณ รัตนัย (2535 : 85 )ไดกลาวถึง
การสงเสริมที่จะทําใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย สามารถทําไดดังนี้
2.1 ไมใชวิธีขู หรือหลอกเด็ก เพราะเทากับสราง “โรคแหงความกลัวใหเด็ก”
เด็กวัย 2-4 ป เปนวัยที่ยังแยกความจริงและความนึกฝนไมออก เด็กมักจะทึกทักวาสิ่งที่เขาพบเห็น
และไดยินเปนเรื่องจริงจังเสมอ เขาจะสรางจินตนาการเพิ่มเติมทําใหภาพในความรูสึกของเด็กนั้น
นากลัวยิ่งขึ้น เด็กวัยนี้มักจะมีความกลัวตางๆ เปนพื้นฐานอยูแลว เชน ความกลัวตอการแยกจาก
ความกลัวตอสิ่งที่จะทําใหเขาเจ็บ หรือเปนอันตราย ฉะนั้น ถามารดาเลาเรื่องใหเด็กฟง ควรเปน
เรื่องที่สรางสรรค และมีคติมากกวาเรื่องราวที่นากลัว มารดาควรใหความจริงที่เด็กเขาใจงาย
ไมใชวิธีหลอก เพราะการพูดไมจริงกับเด็กเทากับมารดาสอนใหเขาเรียนรูผิด ๆ เกิดความเขาใจผิด
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2.2 มารดาควรมีความอดทน แตอยาอารมณเสีย ความกระวนกระวายกังวลของแม
มีแตจะทําใหเด็กเกิดความกลัวมากขึ้นไปอีก
2.3 มารดาควรพยายามคิดสมมุติตัวเองเปนเด็กดูวาเด็กกลัวอะไร และจําไววาเด็ก ๆ
นั้นไมเขาใจความพิเศษประหลาดเกินของธรรมดา ๆ ไมสามารถแยกจําแนกจินตนาการกับความ
เปนจริงได เพราะสําหรับเด็กแลว ทุกอยาง คือ ความจริง
2.4 มารดาอยาพยายามชวยเด็กใหหายกลัวดวยการพูดวา “ อยากลัวซีลูก” คําอธิบาย
เหตุผลยืดยาวแบบผูใหญนั้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของเด็กได
2.5 มารดาอยาบังคับยัดเยียดใหเด็กเลนของชิ้นที่เด็กกลัว โดยหวังวาจะแกความกลัว
ของเด็กได
2.6 ยามที่เด็กรองไหหรือแสดงอาการหวาดกลัวนั้น เด็กตองการใหมารดาปลอบ
ประโลมเห็นอกเห็นใจ ดังนั้น มารดาควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดยการโอบกอดอยาง
ทะนุถนอม ไมควรแสดงอาการหรือพูดเยาะเยย ถากถาง
3
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
เด็กกอนวัยเรียนเริ่มมีอารมณเหมือนอารมณในวัยผูใหญซึ่งอารมณมีทั้งอารมณทาง
บวกและอารมณทางลบ แตเด็กยังไมสามารถระบายอารมณทางลบไดเหมือนผูใหญ ดังนั้นผูที่ใกล
ชิดเด็กหรือมารดาของเด็กจึงควรจะมีบทบาทในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหเด็กเกิดความคับของใจมากหรือเปนระยะที่นานจนอาจกอใหเกิดผลใน
ทางทําลายตอตัวเด็กเองและบุคคลอื่น
ซึ่งการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสม สามารถทําไดดังนี้
3.1 สงเสริมใหเด็กไดเลนตามธรรมชาติและตามความตองของเด็ก เพราะการเลน
จะชวยใหเด็กไดผอนคลายอารมณตึงเครียดในชีวิตประจําวัน ชวยเด็กไดระบายอารมณเมื่อเด็กเกิด
ความรูสึก โกรธ วิตกกังวล อิจฉาริษยาและความหวาดกลัวตาง ๆ เปนการลดความกาวราวและ
ลดความไมพึงพอใจที่จะทําใหเกิดความคับของใจที่ไดรับจากผูที่อยูรอบขาง และลดความหวาด
กลัวตาง ๆ โดยการเลนกับตุกตาหรือสิ่งของ โดยการเลนสมมุติใหสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งที่ตนเองไม
พึงพอใจหรือหวาดกลัว แลวมีการระบายอารมณใสสิ่งเหลานั้น (วัณเพ็ญ บุญประกอบ 2536 : 11 )
3.2 สงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเลาหรือพูดระบายถึงสิ่งที่ทําใหเกิดความโกรธ กลัว
วิตกกังวล
ความไมพอใจที่เกิดจากความอิจฉาริษยา โดยถามเด็กวาเด็กไมพอใจเพราะอะไร
กลัวอะไร หรือใหเด็กเลานิทาน เพื่อใหเด็กไดระบายความในใจออกมาโดยไมเก็บกด (โสภาพรรณ
รัตนัย 2535 : 58 )
3.3 สงเสริมใหเด็กมีการวาดรูปวาไมพอใจหรือรูสึกอยางไรการวาดภาพจะชวยให

22

เด็กไดสรางผลงานทางศิลปะและเกิดการระบายอารมณที่ไมพอใจได
3.4 สงเสริมใหเด็กไดรองเพลงสุดเสียงหรือเลนดนตรีตามที่เด็กสนใจเพื่อระบาย
อารมณที่ไมพอใจที่เกิดขึ้น ( วิกกี้ ลันสกี้ 2535 : 119 )
1.2 ทฤษฎีความผูกพัน ( Attachment Theory )
ปฏิสัมพันธระหวางพอแมกับเด็กจะบงบอกความผูกพันที่มีตอกัน เปนที่ยอมรับกันวา
ความสัมพันธที่มีตอกันระหวางพอแมลูก มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็ก โบวลบี (Bowlby, อาง
ถึงใน พรรณพิมล หลอตระกูล 2537 : 1) จิตแพทยชาวอังกฤษไดอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพัน
โดยเนนวา พอแมมีบทบาทเปนผูปกปองใหความปลอดภัยกับเด็ก เด็กมีบทบาทเปนสวนหนึ่ง
ในความผูกพัน ( Active ) ตัวเด็กเองก็มีลักษณะบางประการที่จะกําหนดพฤติกรรมตอบสนองจาก
ผูใหญทั้งผูดูแลและเด็กตางก็มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ( reciprocally attached ) และความผูกพัน
ที่เกิดขึ้นนี้ จะพัฒนาตามอายุและคงอยูตลอดไป
องคประกอบแสดงความผูกพัน ประกอบดวย 4 สวน
1. องคประกอบทางสังคม ( Social Components) ปฏิสัมพันธทางสังคมที่มีตอกัน
2. องคประกอบทางอารมณ ( Emotional Component )ซึ่งมีสวนรวมในความสัมพันธ
ตางก็รูสึกถึงความผูกพันทางอารมณที่มีตอกัน
3. องคประกอบทางความคิด ( Cognitive Components )ทั้งสองฝายจะเกิด Cognitive
scheme เปนแบบแผนของความผูกพัน ( working model ) ซึ่งจะกําหนดวา แตละฝายจะมีรูปแบบ
ความสัมพันธตอกันอยางไร
4. องคประกอบทางพฤติกรรม (Behavior Components)ผูดูแลและเด็กจะมีพฤติกรรม
ที่บงบอกไดถึงความผูกพันที่มีตอกันไว
ในขวบปแรก เด็กจะมีพฤติกรรมที่บงบอกความผูกพัน เชน การรองไหเมื่อมีความ
ตองการจากภายใน พยายามใกลชิดสัมพันธ พฤติกรรมเหลานี้จะถูกจัดรูปแบบใหมีเปาหมายตอผู
ดูแลที่เฉพาะเจาะจง แมมักจะเปนคนแรก เมื่อเกิดความผูกพันที่แนนแฟนขึ้น ลักษณะพฤติกรรมที่
บงบอกความผูกพันจะลดนอยลง แตถาสภาวะความผูกพันถูกสั่นคลอนจะกระตุน ใหเด็กแสดง
พฤติกรรมที่ตองการความใกลชิด เชน ในเด็กทั่วไป อยูในสภาพแวดลอมที่คุนเคยและปลอดภัย
เด็กอาจจะเพียงตองการอยูในหองกับผูดูแล โดยยังทํากิจกรรมตามปกติ แตถาเด็กเจ็บปวยหรืออยู
ในสภาพที่ไมคุนเคย รูสึกไมปลอดภัย เด็กจะตองการความใกลชิด และการสัมผัสจากผูดูแลมาก
ขึ้น เมื่อมีการเจริญพัฒนามากขึ้นองคประกอบดานความคิด ( Cognitive ) จะมีบทบาทมากขึ้น
เด็กปกติจะมีรูปแบบความผูกพันที่มั่นคง สามารถแยกจากผูดูแลไดหางไกลและนานขึ้น
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คุณภาพของความผูกพันจะมีสวนเกี่ยวของกับมโนภาพแหงตน (Self concept) รวมทั้ง
ความคาดหวังและทัศนคติตอการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น คนที่มีความผูกพันที่ดีในวัยเด็กจะมี
ความมั่นคงทางอารมณ มองตนเองอยางมีคุณคา สามารถมีปฏิสัมพันธในทางบวกกับผูอื่นและให
คุณคากับการมีความสัมพันธที่มั่นคง คนที่มีประสบการณความผูกพันที่ไมดี รูสึกไมเปนที่รัก ถูก
ปฏิเสธ มองตัวเองวาไมมีคุณคา มีความสัมพันธในทางลบกับผูอื่นซึ่งจะทําใหรูสึกวา ตนเองถูก
ปฏิเสธอีก
ลักษณะของความผูกพัน
แอนสเวอรธ (Ainsworth , อางถึงใน พรรณพิมล หลอตระกูล 2537 : 2) ไดทําการศึกษา
ลักษณะของความผูกพันระหวางพอแมกับเด็กทั่วไปใน “ Strange Situation ” โดยจัดหองเลนใหพอ
แมและเด็กอยูดวยกัน แลวแยกพอแมออกจากหองใหเจาหนาที่ที่เด็กไมคุนเคยเขาไปเลนกับเด็ก
ตอมาใหพอแมกลับมาในหองอีกครั้งหนึ่ง ใชกลอง วีดีโอ สังเกต พฤติกรรมของเด็ก หลังจากแยก
พอแมออกไป และเมื่อพอแมกลับเขามาอีกครั้ง ( reunion) ดูวิธีการที่เด็กใชในการปรับตัว พบวา
สามารถแยกลักษณะความผูกพันออกเปน 3 แบบดวยกัน คือ
1. ความผูกพันที่มีลักษณะความมั่นคง ( secure ) เด็กจะแสดงความรูสึกกังวลเมื่อพอแม
แยกจากไป ถูกทิ้งใหอยูในที่ไมคุนเคย แตสามารถใหความสนใจสํารวจสิ่งแวดลอมและเมื่อพอแม
กลับเขามา เด็กจะลดความสนใจสิ่งแวดลอม หันมาสนใจพอแม
2. ความผูกพันที่มีลักษณะหลีกเลี่ยง ( avoiding ) เด็กจะแสดงความรูสึกกังวลนอยเมื่อพอ
แมแยกจาก และสนใจสํารวจสิ่งแวดลอม โดยไมรูสึกวาขาดความมั่นคงทางอารมณ เมื่อพอแม
กลับเขามาเด็กจะใหความสนใจพอแมนอย
3. ความผูกพันที่มีลักษณะไมมั่นใจ ( ambivalent ) ความรูสึกตองการความใกลชิดจะถูก
กระตุนตลอดเวลา เด็กจะกังวลมากทั้งเวลาที่พอแมแยกจากและกลับมา ไมสามารถใหความสนใจ
สํารวจสิ่งแวดลอมได
จากการศึกษาของแอนสเวอรธ ( Ainsworth ) พบวา เด็กทั่วไปมีความผูกพันแบบมั่นคง
65 % แบบหลีกเลี่ยง 21 % แบบไมมั่นใจ 14 % ซึ่งในการศึกษาระยะหลังพบวามีเด็กบางสวน
ไมสามารถจัดเขากลุมใดได บางครั้งมีลักษณะปนกันของความผูกพันแบบที่ 2 และมีการศึกษาใน
เด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางทารุณ ในเด็กที่ปวย ในเด็กที่มีแมเปนโรคซึมเศรา พบวามีความผูกพัน
อีกลักษณะหนึ่ง คือ
4. ความผูกพันที่มีลักษณะสับสน ( disorganized ) เด็กกลุมนี้มีความสับสนตอการมีความ
ผูกพันไมวาตนเองมีบทบาทอยางไร
ในความสัมพันธเด็กไมสามารถปรับตัวตอการแยกจาก
และการกลับเขามาของพอแม
เด็กจะมีพฤติกรรมที่อธิบายไมไดวาจะแสดงพฤติกรรมอยางไร
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ซึ่งแสดงถึงความสับสน หวาดกลัว มักจะพบในเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูอยางทารุณ เปนความผูกพัน
ที่มีความมั่นคงนอยที่สุด และอาจจะมีปญหาสุขภาพจิตไดมากที่สุด
การพัฒนาของความผูกพันหลังวัยทารก
ในเด็กเล็ก ความผูกพันยังคงมีอยู แตรูปแบบของพฤติกรรมเปลี่ยนไป การศึกษาในเด็ก
เล็ก ใชสังเกตพฤติกรรมดวยกลองวิดีโอ
1. ความผูกพันที่มีลักษณะมั่นคง ( Secure Autonomous ) ชวงกอนวัยเรียนจนถึง 7 ขวบ
จะมีลักษณะเหมือนเด็กทารก เด็กแสดงความดีใจเมื่อพอแมกลับมา และสามารถประสานระหวาง
ความสนใจพอแมกับการสนใจสํารวจสิ่งแวดลอม การแยกจากไมสรางความกังวลใหกับเด็กมากนัก
2. ความผูกพันที่มีลักษณะหลีกเลี่ยง ( Avoidant / Dismissing ) ในเด็กกอนวัยเรียนจะ
คลายกับเด็กทารก เด็กสนใจกิจกรรมมากกวาการกลับมาของพอแม ในเด็กโตเด็กเรียนรูวาสังคม
ตองการการแสดงความยินดี และตองตอบสนองตอความตองการของพอแม ในเด็กโตจะดูสงบ
เด็กอาจมีเพียงไมคอยสบตา ไมกระตือรือรนตอบสนองตอพอแม วิธีการของเด็กกลุมนี้คือ พยายาม
รักษาสภาพโดยไมแสดงทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธขึ้น
3. ความผูกพันที่มีลักษณะพึ่งพิง (Dependent / Preoccupied ) ในเด็กที่โตขึ้น ลักษณะ
ความผูกพันแบบไมมั่นใจ ( insecure ambivalent ) จะมีลักษณะพึ่งพิง ( dependent ) เด็กมีความ
กังวลตอการแยกจากหรือการกลับมามากกวาจะสนใจกิจกรรมอื่น ๆ พอแมและเด็กจะตกอยูใน
สภาพความพยายามจะควบคุม การสนทนาจะมีความขัดแยง เด็กคร่ําครวญชวนทะเลาะ หรือใน
ทางตรงกันขาม เด็กอาจจะมีทาทีพึ่งพิงอยางมาก รองไหรูสึกชวยเหลือตัวเองไมได แมในวัยเด็กก็
สามารถสังเกตเห็นความกังวลตอการแยกจากไดชัดเจนกวาเด็กกลุมอื่น
4. ความผูกพันที่มีลักษณะสับสน ( Disorganized / Controlling : Unresolved Mourning )
เปนกลุมที่มีความแนนอนนอยที่สุด ในเด็กกอนวัยเรียนยังสังเกตเห็นพฤติกรรมที่สับสนคาดการณ
ไมไดเหมือนในเด็กเล็ก ในเด็กที่โตขึ้นจะเปนความสับสนในความสัมพันธ เด็กจะมีสองลักษณะ
ลักษณะหนึ่ง เด็กรูสึกวาตองทําใหพอแมมีความสุข เด็กจะดูกระตือรือรนมากเมื่อพอแมกลับมา
เด็กจะพยายามเขาไปเกี่ยวของกับพอแม อีกลักษณะหนึ่ง เด็กจะกาวราวกับพอแมเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาพอแมจะยินยอมตามความตองการ บางครั้งเด็กจะแสดงความไมสนใจตอความตองการ
ของพอแม เพื่อแสดงถึงความกาวราว
พัฒนาการของความผูกพัน
จากการศึกษาเรื่องความผูกพันระหวางพอแมลูก พฤติกรรมของพอแมและเด็กใน strange
situation เปนกําหนดความสัมพันธระหวางพอแมลูก ความผูกพันที่มั่นคง เปนผลจากการดูแลของ
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พอแมที่ตอบสนองอยางเหมาะสม ในทํานองเดียวกัน การดูแลที่ไมเพียงพอ ทําใหเกิดความผูกพัน
ที่ไมมั่นคง
จากการศึกษาระยะยาวที่ Minnesota พบวา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของความผูกพัน
มีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของครอบครัว ถาคุณภาพชีวิตของพอแมดีขึ้น
ความสัมพันธของพอแมลูกจะนอยลง
นอกจากนี้ประสบการณถูกเลี้ยงดู จะบงบอกความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กรุนตอไป พอ
แมที่มีประสบการณความผูกพันที่มั่นคงจะสามารถสรางความผูกพันกับลูก พอแมที่มีประสบการณ
ลักษณะอื่น ๆ ที่มีแนวโนมจะมีความผูกพันลักษณะนั้นกับลูก
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
2.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเด็กกอนวัยเรียน
ความหมายของเด็กกอนวัยเรียน
เด็กกอนวัยเรียน หมายถึง เด็กอายุประมาณขวบปที่ 3 และสิ้นสุดลงเมื่ออายุ
ประมาณ 6 ขวบ ปที่ 3-5 เปนชวงเวลาที่เด็กกําลังเจริญเติบโตเปนอิสระ พึ่งตนเองไดทีละนอย
เด็กวัยนี้บางสวนจะอยูในโรงเรียนเด็กเล็ก ( 2-4 ขวบ ) และบางสวนอยูในโรงเรียนอนุบาล ( 4-6
ขวบ) ก็ยังเรียกวาเปนเด็กกอนวัยเรียน เพราะยังไมอยูในเกณฑที่จะเขาโรงเรียนตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 : 242)
ธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียน
เด็กกอนวัยเรียนจะมีลักษณะเดน คือ อยากเปนอิสระ อยากเปนตัวของตัวเอง ชอบ
ปฏิเสธ และหัวดื้อ ไมสูจะตามใจใครงาย ๆ จึงไดสมญาวา “วัยชางปฏิเสธ” ( Negativistic period)
(ศรีเรือน แกวกังวาล 2538 :231)นอกจากจะมีผูเรียกเด็กวัยกอนเรียนนี้วาเปนวัยชางปฏิเสธ แลวยังมี
ผูเรียกเด็กวัยนี้แตกตางกันออกไป เชน
- วัยกอใหเกิดปญหา ( Problem Age or Troublesome Age ) เพราะวัยนี้มีพฤติกรรม
ที่เปนปญหานอกเหนือจากปญหาการดูแลทางดานรางกาย เชน ตองการเปนตัวของตัวเอง ตองการ
อิสระ ตองการทําอะไรๆ ที่บางครั้งเกินขอบเขตที่จะชวยตนเองได เด็กวัยนี้จึงเปนคนสอนยาก
ดื้อดึง ไมเชื่อฟง ขัดขืน โมโหโทโส อิจฉาริษยา
- วัยที่ชอบเลนของเลน( The Toy Age ) เด็กวัยนี้ชอบเลนของเลนมาก นักการศึกษา
และนักจิตวิทยา เรียกเด็กวัยนี้วา วัยพิศมัยของเลน
- วัยกอนเขาโรงเรียน ( The Pre-school Age )
เพราะเด็กยังไมอยูในเกณฑที่เขา

26

โรงเรียน แตอยางไรก็ตาม เด็กวัยนี้บางสวนอยูในโรงเรียนเด็กเล็ก บางสวนอยูในโรงเรียนอนุบาล
หรือศูนยดูแลเด็กตาง ๆ
- วัยกอนการรวมกลุม ( Pre Gang Age ) เพราะพัฒนาการสวนใหญของเด็กวัยนี้ขึ้น
อยูกับเรื่องการปรับตัวใหคุนกับสิ่งแวดลอม และเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อเตรียม
ใหเขาสูสังคมนอกครอบครัวตอไป
- วัยชอบสํารวจ ( The Exploratory Age ) เด็กวัยนี้มีความอยากรูอยากเห็นสิ่งที่อยู
รอบตัววามีอะไรบาง จะบังคับมันอยางไร และจะมีสวนเกี่ยวของไดอยางไร เด็กวัยนี้จึงมักจะชอบ
ถามจนเรียกวา วัยชอบถาม
- วัยแหงการเลียนแบบ ( Imitation Age ) คือ เด็กวัยนี้ชอบเลียนแบบผูที่โตกวา เชน
คําพูด กิริยา ทาทางและนิสัยใจคอของพอแมหรือผูที่ใกลชิดและสิ่งที่เด็กสนใจ
- วัยสรางสรรค ( Creative Age ) สังเกตไดจากการแสดงความคิดสรางสรรคในขณะ
ที่เด็กกําลังเลนอยู ( สุภัททา ปณฑะแพทย 2527 : 119-120 )
- วัยที่นาเอ็นดูลดนอยลง ( A Less Appealing Age ) เด็กวัยนี้มักจะแสดงอาการ
ตอตานการชวยเหลือและการเอาใจใส นอกจากนี้ยังมีการแสดงออกของอารมณที่ไมมีเหตุมีผล
รุนแรง และไมสม่ําเสมอทําใหความนาเอ็นดูลดนอยลงกวาในวัยทารก ( ประณต เคาฉิม 2526:171)
อาจกลาวไดวา เด็กวัยนี้เปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงดานบุคลิกภาพมากที่สุด เปน
ระยะที่เด็กพึ่งพาตนเองไดบางและตอมาคอยๆ เพิ่มพูนการพึ่งตนเองไดมากขึ้น เมื่อเด็กเจริญเติบโต
ไดประมาณ 5 ขวบ จะเริ่มแสดงใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิดของตน ดวยการพูดคุยกับพอแม เริ่ม
แสดงใหเห็นถึงแววของความเฉลียวฉลาด ซึ่งจะเปนเอกลักษณของเด็กแตละคนตอไป และเด็กวัย
นี้จะเริ่มมีความซุกซนมาก เนื่องมาจากเด็กรูสึกวาสามารถชวยตนเองไดบางแลว เด็กจะแสดงความ
รูสึกนึกคิดของตนเองออกมาเปนการกระทํา แมวาในบางครั้งความคิดของเด็กจะไมตรงกับความ
จริงก็ตาม ระยะนี้จึงจัดเปนหัวเลี้ยวหัวตอของความฝนและความเปนจริงอีกดวย (สุรัตน โพธิ์ทอง
2543 : 25) นอกจากนี้ราศรี ธรรมนิยม ( 2524 : 286 ) ไดกลาวถึงธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียน
โดยแบงตามชวงอายุ มีรายละเอียด ดังนี้
3 ป - มีการเลียนแบบความรูสึก หรือทาทางของผูใหญ หรือพี่ของตน
- มีความวิตกกังวลตอคําหลอก คําขู คําลอเลียน
- กลัวคนแปลกหนา
- พูดไปโดยไมตั้งใจ เพราะเขายังไมสามารถแยกแยะความฝนกับความจริง
- ชอบขูตะโกนเวลาไมพอใจอะไร ๆ
- มีบอย ๆ ที่เด็กพูดกับตนเอง กลอมตนเองบางครั้งเวลาจะหลับ
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4 ป 5 ป 6 ป -

ชอบเถียง ชอบแสดงความโกรธและความรักแบบเปดเผยมาก
เวลาทําอะไรผิดมีความกลัวถูกทําโทษ บางครั้งแอบซอนใตโตะ
ประจบเกง เรียกรองความสนใจ เวลาพี่ ๆ พูดก็พูดตามพี่
ชอบใหผูใหญแสดงความสนใจและชมเชย
รูจักสังเกตการแสดงออกทางอารมณของผูอื่น
ตองการที่จะเอาใจและปรับตัวใหเขากับคนอื่น แตการรวมมือกับผูอื่นยังไม
คอยดี มักมีเรื่องขัดใจ รองไหกันอยูเสมอ
ชอบซักไซไตถาม ตองการความชวยเหลือนอยลง เพราะเด็กสามารถทํา
อะไร ๆ ไดดวยตนเองบางแลว
ขัดขืนเวลาถูกขัดใจ
เอาแตใจตนเองเวลาเลน
ยังกลัวแบบไมมีเหตุผล
ตองการความรัก การยกยองชมเชยจากผูใหญ
มีความมั่นใจในตนเอง ชอบโออวด
ควบคุมอารมณไดดีขึ้น
ชอบพูดคนเดียว
กลัวฟารอง กลัวความมืด และกลัวความอางวาง
ถือวาบานเปนโลกของเขา
ถาไมไดรับการตามใจมักโมโหราย
อารมณไมมั่นคงเหมือนเมื่ออายุ 5 ป
เด็กวัยนี้ทําอะไรมักไมถูกตองตามสังคมเทาใดนัก
ตองการเอาชนะ ตองการเปนที่หนึ่ง
มักถูกฟองจากพี่ ๆ นอง ๆ
ชอบปนปายแสดงถึงความกลาหาญ
ชอบโหรอง ตะโกนเขาหูเวลาโกรธหรือกระแทกเทา กระแทกโตะ ทําตา
ขวาง ตวาดบรรดาพี่ ๆ นอง ๆ วัยนี้มีการละเมอบอย ๆ
เวลาเลนเด็กชายจะเลนแรงมาก
มีความอยากรูอยากเห็น ตองการรูเรื่องทางเพศ
ตองการอิสระ ตองการสํารวจ
ยังถือตนเองเปนศูนยกลาง
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- ทําอะไรที่บางครั้งทําดีที่สุด ก็มักจะมีการทําเลวสลับกัน
- ตองการเพื่อน ตองการคนรัก ไมทําอะไร ตามใจตัวเอง
- ไมชอบคําวิจารณหรือคําเปรียบเทียบทําใหกลายเปนคนหลบซอนอยูพักหนึ่ง
ตอมาเมื่อมีความเชื่อมั่นแลว ก็จะเลิกการหลบซอน ออกมาสูอีกครั้ง
สรุป ธรรมชาติของเด็กกอนวัยเรียนมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความตองการเปนตัวของตัวเอง เมื่อผูใหญบอกใหทําอะไรมักโตแยง หรือปฏิเสธ
โดยเฉพาะในเรื่องกิจวัตรประจําวัน เชน การกิน การนอน การขับถาย เปนวัยที่บิดามารดาหรือ
ผูเลี้ยงดูมักจะบอกวา ดื้อ เจาปญหา สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะวัยนี้เปนชวงวัยที่เด็กอยากแสดง
ความสามารถดวยตนเอง อยากทํากิจกรรมตาง ๆ และเรียนรูการแกปญหาดวยตนเอง
2. มีความอยากรูอยากเห็น จะพบวาเด็กจะสนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ สนใจซักถาม รื้อคน
ทดลองทําสิ่งตาง ๆ จนไดชื่อวาเปนวัย ชางซักชางถาม หรือเปนวัยชางสํารวจ
3. เลียนแบบพฤติกรรมจากคนใกลชิด เด็กผูชายจะเลียนแบบบิดา เด็กผูหญิงจะ
เลียนแบบมารดา หรือเลียนแบบครู ชอบแสดงบทบาทสมมุติตาง ๆ เชน เลนเปนบิดามารดาเปน
ครู หรือเลียนแบบตามตัวเอกในการตูน
4. มีความคิดริเริ่ม และสรางจินตนาการ เปนความคิดที่นึกฝน ตามใจชอบของตนเอง
เปนวิธีที่เด็กจะคิดออกไปจากโลกแหงความเปนจริง เขาไปอยูในโลกของตนเองชั่วคราวเพื่อที่
จะสนองตอบความตองการของเขา แมวาสิ่งนั้นๆ จะไมอยูในความเปนจริง เด็กสามารถเลานิทาน
แตงเรื่องตามใจนึกได บางคนจึงมีเพื่อนสมมุติที่เขารูสึกเหมือนมีตัวตนจริง ๆ จะพูดคุยดวย ปรับ
ทุกขดวย ซึ่งการมีเพื่อนสมมุตินี้ จะพบไดปกติในเด็กอายุ 3-4 ขวบ เมื่ออายุมากขึ้นเพื่อนสมมุตินี้
จะหายไปเอง ( ทิพยภา เชษฐเชาวลิต 2541 : 65 )
5. มีลักษณะของการเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ( Ego Centric ) อยูถึง 54-60 % ของการ
แสดงออก ( อรนุช หลิมประเสริฐ 2522 : 1 )
ความตองการของเด็กกอนวัยเรียน
ความตองการของเด็กกอนวัยเรียนเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับความตองการของบุคคลวัย
อื่น ความตองการเกิดขึ้นกับผูใดแลวถาไมไดรับการตอบสนองก็จะเกิดปญหาตามมา ไดมีผูกลาว
ถึงความตองการของเด็กวัยนี้ มีดังนี้
สุณีย ธีรดากร ( 2526 : 222 )ไดแบงความตองการของวัยเด็กตอนตนเปน 8 อยางดังนี้
1. ตองการความรัก ความอบอุนจากพอแมหรือผูที่อยูใกลชิด
2. ตองการใหผูใหญยอมรับและสงเสริมใหเขาทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง
3. ตองการเพื่อนและตองการเลน
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4. ตองการใชภาษาใหมากที่สุด จะเห็นไดวาวัยนี้เปนวัยที่ชอบซักถาม
5. ตองการเรียนรูจากโลกรอบ ๆตัวเขาโดยการดูและกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตัวเอง
6. ตองการอิสระในการเคลื่อนไหวและกระทําสิ่งตาง ๆ
7. ตองการเวลาพักผอน
8. ตองการเลียนแบบผูใหญ
ประสาร ทิพยธารา ( 2521 : 8-9 ) ไดกลาวถึงความตองการที่เปนแรงขับที่สําคัญ
ของพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กที่ตองคํานึงถึง ไดแก
1. ความตองการที่จะไดรับ ความรัก ความเมตตา ถาเด็กไดรับความรักจาก
ผูใหญก็จะมีความสุข ไมเกิดความรูสึกวาเหว การพัฒนาการทางดานอารมณก็จะเปนไปตามความ
เหมาะสม
2. ความตองการที่จะไดรับความอบอุนใจหรือความรูสึกปลอดภัยจากภยันตราย
ตาง ๆ ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะไปไหนหรือทํากิจกรรมใด ๆ โดยไมกังวลใจ
3. ความตองการที่จะไดรับความยกยองนับถือจากคนอื่น
ทําใหเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีกําลังใจที่จะทํางานตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จลงไดดวยดี
4. ความตองการที่จะมีความรูสึกเปนเจาของ และรูสึกวาตนเองก็เปนสวนหนึ่ง
ของสังคม
5. ความตองการที่จะมีทักษะ มีความรู และมีความหวังที่จะหลีกเลี่ยงความ
ยุงยากใจ ความคับของใจ ความผิดหวัง
6. ความตองการที่จะไดรับการพักผอนหยอนใจ ไมถูกบังคับหรือเครงครัดจน
เกินไป
สรุปความตองการของเด็กกอนวัยเรียนมีดังนี้
เด็กกอนวัยเรียนมีความตองการเชนเดียวกับบุคคลวัยอื่น ๆ ไดแก ความตองการ
ความรักความเมตตาและความอบอุนใจหรือความรูสึกปลอดภัยจากภยันตรายตาง ๆจากพอแมหรือ
ผูที่อยูใกลชิด อยากเปนที่รักของคนอื่นและใหคนอื่นรัก
นอกจากนี้ยังตองการเพื่อนเลนและ
ตองการใหเพื่อนเลนยอมรับและเอาใจใสและเนื่องจากเด็กวัยกอนเรียนมีความอยากรูอยากเห็นและ
มีการพัฒนาการทางภาษาดีขึ้นกวาวัยทารก ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงมีความตองการใชภาษาใหมากที่สุด
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความคับของใจตางๆ และมีความตองการเปนอิสระในการเรียนรูจากโลกรอบๆ
ตัวโดยการดูและกระทําสิ่งตางๆดวยตนเองซึ่งจะตองไมถูกบังคับจนเกินไป บางครั้งอาจจะมีการ
เรียนรูโดยการทดลองและเลียนแบบผูใหญ
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2.2 ความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณและการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
พัฒนาการของเด็กมีความสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรม
เด็กจะมี
พฤติกรรมออกมาอยางไรขึ้นอยูกับพัฒนาการตามวัยและความสามารถของเด็กในการแกปญหาของ
พัฒนาการตามวัย พัฒนาการของเด็กเปนทั้งการเรียนรูสิ่งแวดลอมภายนอกของตัวเด็ก และรูจัก
การปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม
พัฒนาการแตละขั้นเปนบันไดไปสูพัฒนาการและการเรียนรูขั้น
สูงตอไป (พรรณี แสงชูโต 2528 : 44) ดังนั้นความรูความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการจึงมีความสําคัญ
ยิ่งตอบิดามารดา ครู หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ
ความหมายของพัฒนาการ
พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคลทั้งในโครงรางและแบบ
แผนของรางกาย และพฤติกรรมที่แสดงออก พัฒนาการของมนุษยตั้งแตแรกเกิดจนเปนผูใหญนั้น
จะเกิดขึ้นไปเรื่อย ๆ เปนขั้น ๆ ไป และเปนแบบฉบับที่สอดคลองกันทั้งทางดานรางกาย จิตใจ
อารมณ สังคม สติปญญาและดานจริยธรรม (นันทา แทนธานี 2534 : 17)
ความหมายของพัฒนาการทางดานอารมณ
ประสาร ทิพยธารา ( 2521 : 8) ไดใหความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณไววา หมายถึง การที่เด็กจะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณใหดีขึ้นตามวันที่ผานไป เริ่ม
จากโกรธ เกลียด กลัว ซึ่งมีมาแตกําเนิดใหพัฒนาการเปนความรัก ความเมตตา ความอบอุนใจ
ตามลําดับ
ศรีธรรม ธนะภูมิ ( 2535 : 45 ) ไดใหความหมายเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ไววา หมายถึง การพัฒนาความรูสึกจากความรูสึกที่กวาง ๆ ไปสูความรูสึกที่ละเอียดลึกซึ้ง คือ
จากความรูสึกพอใจและไมพอใจ ไปสูความรูสึกรัก ชอบ เกลียด อิจฉา และเศราใจ
ดังนั้นพัฒนาการทางดานอารมณ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางอารมณที่ดีขึ้นโดย
เริ่มจาก โกรธ เกลียด กลัว ซึ่งมีมาแตกําเนิดใหพัฒนาการเปนความรัก ความเมตตา ความอบอุนใจ
และการพัฒนาความรูสึกจากความรูสึกที่กวาง ๆ ไปสูความรูสึกที่ละเอียดลึกซึ้ง จากความรูสึก
พอใจและไมพอใจ ไปสูความรูสึกรัก ชอบ เกลียด อิจฉา และเศราใจ ตามลําดับโดยเปลี่ยน
แปลงตามวันเวลาที่ผานไป
อารมณและพัฒนาการทางดานอารมณมีความเกี่ยวของกันอยางมาก ดังนั้น เพื่อให
เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดีก็ตองมีสภาพทางอารมณที่ดีดวย เด็กจะมีอารมณดีหรือไมขึ้น
อยูกับการอบรมสั่งสอนของพอแม สภาพแวดลอมสภาพครอบครัวที่กอใหเกิดอารมณที่นาพึงพอใจ
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จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดี ซึ่งมีผลตอเขาเมื่อเติบโตขึ้น ดังนั้นพอแมจึงควรที่จะ
ตองรูเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของอารมณและพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
กอน เพื่อที่จะไดใหการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
ลักษณะโดยทั่ว ๆ ไปของอารมณเด็กกอนวัยเรียน
1. อารมณของเด็กจะเกิดเพียงชั่วครูและหายไป เพราะเด็กมีชวงแหงความสนใจสั้น
ดังนั้น เด็กจึงยังไมรูจักเก็บหรือเจ็บจํา ไมมีการอาฆาตแคนหรืออารมณคาง
2. อารมณทุกชนิดจะแสดงออกเต็มที่ ไมมีปดบังซอนเรน จะแสดงอารมณแรงทั้ง
ดานดีและดานราย
3. อารมณเด็กเปลี่ยนแปลงงายมาก เพราะเด็กมีความสนใจระยะสั้น ไมติดใจอะไร
นาน เมื่อมีสิ่งใดนาสนใจเกิดขึ้นใหมก็จะเปลี่ยนอารมณไป
4. อารมณรุนแรงในเด็กเกิดขึ้นบอย ๆ จนถึงวัยเขาโรงเรียน ระยะปลาย ๆ วัยจึงโต
พอที่จะรูวาสังคมไมยอมรับ ทําใหมีการควบคุมอารมณดีขึ้น
5. ความรุนแรงของอารมณลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอบรมสั่งสอน
ของพอแม วิธีการแสดงออกของอารมณเปลี่ยนไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น จากการแสดงอารมณที่เปดเผย
เปนรูจักควบคุมอารมณดีขึ้น และมีพฤติกรรมที่คอนขางจะราบเรียบขึ้น ( ปรียา เกตุทัต, อางถึงใน
ชมพู โปษกะบุตร 2531 : 11)
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เด็กวัยกอนเรียนนี้จะ หงุดหงิด ดื้อรั้น เอาแตใจตนเอง และมีการแสดงออกทางอารมณ
ที่รุนแรงกวาวัยทารก เปนวัยเจาอารมณสังเกตเห็นไดเมื่อเด็กหวาดกลัวอยางสุดขีด อิจฉาริษยา
อยางไมมีเหตุผล และโมโหราย การที่เด็กมีอารมณเชนนี้อาจสืบเนื่องมาจากในชีวิตประจําวันมี
เรื่องที่ทําใหอารมณหงุดหงิดวุนวายไมรูจบสิ้น ระหวางความตองการของเด็กกับทาทีการปฏิบัติ
ของผูใหญ เชน การขัดขืนไมยอมนอนกลางวัน เด็กสวนมากรูสึกวาตนสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ
ไดมากกวาที่พอแมอนุญาตใหทํา และขัดขืนที่จะอยูในขอบเขตที่พอแมไดวางไว นอกจากนี้ยัง
โกรธเมื่อไมสามารถทําสิ่งที่ตนคิดวาจะทําสําเร็จ จะรูสึกไมสมหวังและเกรี้ยวกราด ตลอดจนมีสิ่ง
ตาง ๆ มากมายที่อยูแวดลอมตัวเด็กซึ่งอยากรูอยากทดลองใหเขาใจ บางครั้งก็เขาใจงายบางครั้งก็
เขาใจยาก บางครั้งก็เจ็บตัว หรือโดนทําโทษ เด็กเริ่มมีลักษณะอารมณประเภทตาง ๆ อยางที่
ผูใหญมี เชน อารมณโกรธ อารมณอิจฉาริษยา อารมณอยากรูอยากเห็น อารมณรื่นเริงสนุกสนาน
อารมณกาวราว และอารมณอวดดื้อถือดี เปนตน
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เฮบบ ( Hebb 1946, อางถึงในอารี เพชรผุด 2520 : 166-167 ) ไดแยกอารมณเปน 2 ฝาย
คือ ฝายบวก ( Pleasant ) กับฝายลบ ( Unpleasant) เขาไดอธิบายวา อารมณฝายบวกเปนอารมณที่
กอใหเกิดการสรางสรรคและเปนอารมณพรอมที่จะเริ่มกิจกรรมตางๆ ทําใหเด็กมีประสิทธิภาพใน
การทํากิจกรรมสูง แตถาอารมณรุนแรงเกินไปเด็กก็ไมสามารถทํากิจกรรมไดเชนกันจะเกิดการ
หยุดชะงัก ซึ่งอารมณฝายบวกไดแกอารมณดังตอไปนี้
1. อารมณอยากรูอยากเห็น เด็กมีความสงสัยใครรูในสิ่งตางๆ ที่ไมเคยเห็นไมเคยรูจัก
มากอน ชอบสํารวจ ลูบคลําสิ่งตาง ๆ เด็กจะแสดงใหรูวาเขาตองการรูจักตั้งแตตัวเขาเองและ
สิ่งแวดลอมรอบตัวเขา ชอบพิจารณา สังเกต ซักถาม เพื่อเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กวัย
กอนเรียนชอบซักถามเพื่อหาคําตอบจากสิ่งที่เขาอยากรู วัยนี้จึงเรียกวา “วัยชางซัก” เริ่มประมาณ
3 ขวบ จนกระทั่งถึงเวลาขึ้นชั้นประถม เมื่ออานหนังสือได ก็ใชการอานแทนการซักถาม คําถาม
มักจะออกมาในรูป อะไร ทําไม ของใคร เปนตน เด็กวัยนี้เริ่มรูจักใชเหตุผล มีความเปนตัวของ
ตัวเอง ผูปกครองที่ตอบคําถามเด็กโดยไมถือเปนเรื่องรําคาญ หรือลงโทษเด็ก จะชวยเด็กใหมีการ
ใชเหตุผลพัฒนาไปโดยเร็ว และชวยใหเด็กเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัวไดดีขึ้น เปนการสนับสนุนให
เด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นเพิ่มขึ้น ทําใหเปนพื้นฐานนําไปสูการเรียนรูที่ดีในวัยตอไป แตใน
ทางตรงขาม ถาผูปกครองแสดงความไมพอใจ เบื่อหนาย หรือลงโทษเด็กจะทําใหการซักถามลด
นอยลง เด็กจะมีนิสัยไมอยากรูอยากเห็นอีกตอไป อาจจะกลายเปนคน “เชื่อคนงาย” ขาดการใช
เหตุผล
2. อารมณรื่นเริงสนุกสนาน ความสนุกสนานเกิดจากอารมณที่เปนสุข หรือประสบ
ความสําเร็จในกิจกรรมตางๆ เด็กจะสนุกสนานราเริงใจ เด็กวัยนี้จะมีอารมณสนุกสนานเมื่อไดเลน
กับเด็กวัยเดียวกัน และทํากิจกรรมตาง ๆไดเกินหนาเด็กอื่น ๆ ความสนุกสนานแสดงออกดวยการ
ยิ้ม หัวเราะ หรือสงเสียงดังดวยความดีใจหรือกระโดดโลดเตน เด็กที่ไดรับการตอบสนองความ
ตองการทันทีและสม่ําเสมอมักจะเปนเด็กที่มีอารมณแจมใสราเริง หัวเราะและยิ้มงาย
3. อารมณรัก เปนอารมณแหงความสุข เด็กวัยนี้แสดงความรักอยางเปดเผย เชน
เดียวอารมณอื่น ๆ เด็กเรียนรูที่จะผูกใจรักผูใหความสนใจและเอาใจใสเขา เด็กจะรักตัวเองกอน
และจะรักบุคคลที่เอาใจใสเขา เชน พอแม ตอมาเด็กจะแสดงความรักตอสัตวและของเลนที่ถูกใจ
แบบเดียวกับที่แสดงความรักในครอบครัว พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกซึ่งความรัก คือ การกอดจูบ
และลูบคลําวัตถุหรือบุคคลที่เขารักปรารถนาที่จะอยูใกล และเศราโศกเมื่อผูที่รักจากไป เด็กจะ
แสดงความรักตอผูอื่นเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับความรักที่ไดรับ ถาเด็กไดรับแตความเกลียดชังจาก
ครอบครัว อารมณของเด็กจะไมพัฒนาขึ้นเทาที่ควร อยางไรก็ตาม การทอดทิ้งเด็กมากเกินไป
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หรือการแสดงความรักหรือปกปองมากเกินไป ก็อาจทําใหเกิดผลรายแกเด็กภายหลังได( สุรัตน
โพธิ์ทอง 2543 : 24-25)
สวนอารมณฝายลบนั้น คือ อารมณที่กอใหเกิดการทําลาย ถาเด็กเกิดอารมณฝายลบ
เด็กจะเกิดความขัดแยง เด็กจะไมยอมทําอะไร ซึ่งอารมณฝายลบของเด็กมีรายละเอียด ดังนี้
1. อารมณโกรธ เปนอารมณธรรมดาที่สุดของเด็กวัยนี้ เพราะระยะนี้เด็กโกรธงาย
เนื่องจากอยากเปนตัวของตัวเอง ไมคอยตามใจใคร อีกประการหนึ่ง เด็กจะแสดงอารมณโกรธเมื่อ
ตองการเอาชนะ ซึ่งเปนวิธีที่งายและรวดเร็ว สิ่งที่ทําใหเด็กโกรธบอย ๆ ไดแก การถูกขัดใจเรื่อง
ของเลน ขัดแยงเรื่องนั่งโถสวม และแตงตัว ถูกขัดขวางไมใหทําสิ่งที่เขากําลังทําอยู ถูกเด็กอื่น
รังแก พยายามทําสิ่งใดแลวไมไดผล หรือไมไดทําสิ่งที่ตนตองการทําใหเกิดความคับของใจ
( Frustation) ซึ่งอารมณโกรธจะมีความรุนแรงแคไหน และมีระยะเวลานานเพียงไรขึ้นอยูกับวา
ความคับของใจมีมากหรือนอย ถาหากเด็กมีความปรารถนามากและสิ่งที่ปรารถนามีความหมายแก
ตัวเด็กมาก เมื่อเด็กพบความผิดหวัง ก็จะเกิดความคับของใจมากซึ่งจะเปนผลใหมีอารมณรุนแรง
มากตามไปดวย เมื่อเด็กโกรธ เด็กจะแสดงโทสะออกมาดวยการรองไห รองกรี๊ด กระทืบเทา เตะ
กระโดด ทุบตี นอนลงกับพื้น เกร็งตัวหรือทําออนปวกเปยก ทํารายตนเอง แสรงทําเจ็บปวด
ตอมาเด็กจะทําใหผูที่ทําใหเขาโกรธเสียใจหรือเจ็บตัว เมื่อใกลจะพนวัยนี้ ความโมโหจะนอยลง
และแทนที่จะเกรี้ยวกราดเชนเคย บางคนใชวิธีนั่งซึม โอดครวญ หรือหนางอแทน อยางไรก็ดี
แมพนวัยนี้แลว บางคนสามารถควบคุมตัวเองไมใหเกิดอารมณฉุนเฉียวไดบาง แตอารมณรุนแรง
เชนนี้ก็ยังมีอยูบางเปนบางครั้งบางคราว ดังนั้นในระยะนี้พอแม พี่เลี้ยง หรือครู ควรจะหลีกเลี่ยง
การทําใหเด็กโกรธใหมากที่สุด หรือใหเด็กมีอารมณโกรธนอยที่สุด และเมื่อเด็กโกรธควรชี้แจง
เหตุผลใหเขาใจสาเหตุที่ไมตามใจเด็กนั้นเพราะอะไร เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณที่ดี
2. อารมณหวาดกลัว เกิดจากการที่เด็กรูสึกวาตนเองขาดความปลอดภัย เกิดจาก
สถานการณบางอยางที่ทําใหเด็กรูสึกเชนนั้น เด็กวัย 3-6 ขวบนี้มีสิ่งที่ทําใหหวาดกลัวมากมายกวา
วัยทารกและเด็กโต เมื่อเขาสูวัยนี้ เด็กเรียนรูโลกและสิ่งแวดลอมกวางขวางมากขึ้น เด็กอาจเคย
ประสบเหตุการณที่นากลัวตาง ๆ เชน เคยหลงทางและหาแมไมพบ สุนัขกัด หรือเคยตกบันได
เปนตน นอกจากนั้น เด็กยังเคยไดยินเรื่องราวที่นากลัวซึ่งเกิดขึ้นกับผูอื่นจากนิทาน เรื่องราวจาก
วิทยุ โทรทัศน เด็กรูเรื่องตาง ๆ มากมายเมื่ออยูในวัยนี้ สิ่งที่สําคัญที่เขารูก็คือ มีสิ่งที่นากลัวมาก
มายในโลกนี้ วัยนี้เปนวัยที่มีจินตนาการสูง ความกลัวจึงเพิ่มมากขึ้น เด็กจะกลัวความมืด กลัว
ความสูง กลัวผี กลัวแมมด กลัวสัตว กลัวการถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว กลัวสิ่งที่ทําใหเกิดเสียงดัง
กลัวคนแปลกหนา กลัวสิ่งแปลก ๆ นอกจากนั้น ความหวาดกลัวยังเกิดจากการเลียนแบบผูเลี้ยงดู
อีกดวย พฤติกรรมที่แสดงวาเด็กกลัว ไดแก วิ่งหนี หลบซอน หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําให
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ตกใจกลัว รองวา “ไมไป” หรือ “อยา” พรอมกับรองไหเกร็งตัวแข็งอยูกับที่ หรือออนเปลี้ยไป
ทั้งตัวหรือวิ่งไปหาผูใหญ เปนตน และเมื่อเด็กโตขึ้น ความกลัวในสิ่งที่เคยกลัวจะลดลง และใน
ที่สุดจะหายกลัวโดยสิ้นเชิง ที่เปนเชนนี้เพราะเด็กเขาใจแลววาในสถานการณที่เด็กกลัวนั้น ไมมี
สิ่งใดนากลัวเลย และเด็กไมตองการใหเพื่อนหัวเราะเยาะถาตนกลัวโดยที่เพื่อนไมกลัว ถาอยูใกล
ชิดคนกลา เด็กจะกลัวนอยลง การที่ผูใหญชวยชี้แจงใหเด็กเขาใจสิ่งที่เขาเคยหวาดกลัว ก็ชวยเด็ก
ใหหายกลัวได ในที่สุดความหวาดกลัวบุคคล สิ่งแวดลอม และประสบการณที่ไมคุนเคยก็จะหาย
ไป เมื่อเด็กไดรูจักใกลชิดกับสิ่งเหลานี้ยิ่งขึ้น
3. อารมณอิจฉาริษยา เปนอารมณที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กมีความรูสึกวาตนเองดอยกวาผูอื่น
และขุนเคืองเมื่อรูวาสิ่งที่เขารักนั้นถูกแยงชิงไป ความอิจฉาริษยาของเด็กอายุ 2-6 ขวบนี้มักเกิดขึ้น
เมื่อมีนองใหมหรือสมาชิกของครอบครัวเพิ่มขึ้นและมาแยงความสนใจจากบิดามารดาของเด็ก เด็ก
จะอิจฉานองเมื่อเห็นวาพอแมใหความสนใจมากกวาตน
อิจฉาเพื่อนบางคนที่ครูแสดงความรัก
เปนตน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาที่เด็กเกิดอารมณอิจฉาอาจแสดงออกโดยทางตรงหรือทางออม
การแสดงออกทางตรงมีลักษณะเชนเดียวกับอารมณโกรธ แตคอนขางกาวราวกวาการแสดงความ
กาวราว เชน ทุบ ตี เตะ ทํารายตาง ๆ ในบางคราวการกระทําเหลานี้รุนแรงมากจนทําใหเกิด
อันตรายได เด็กบางคนอาจจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาในทางออม เชน ดูดนิ้ว ปสสาวะรด
ที่นอน รองไห งอแง หรือเกเร พฤติกรรมดังกลาวเปนการแสดงออกเพื่อเรียกรองความสนใจจาก
ผูใหญ ดังนั้น พอแมควรใหความรักความอบอุนแกลูกทุกคนโดยเทาเทียมกัน เพื่อปองกันมิใหเด็ก
เกิดความรูสึกเหลื่อมล้ําอันเปนสาเหตุใหเกิดอารมณอิจฉาขึ้น
4. อารมณอวดดื้อถือดี เปนอารมณที่เกิดขึ้นมากพอ ๆ กับอารมณโกรธ ความดื้อรั้น
สืบมาจากความตองการทําอะไร ๆ ดวยตัวเอง ฝกฝนทักษะใหม ๆ ที่ไดพัฒนา เชน อวัยวะกลาม
เนื้อแขน ขา ถาเด็กดื้ออยางมากอาจวินิจฉัยไดวา เด็กนั้นถูกบังคับไมใหเปนตัวของตัวเองมากเกิน
ไป จึงเกิดความรูสึกตอตานอยางรุนแรง เด็กแบบนี้บิดามารดาอาจระมัดระวังมากเกินไป รูสึกเปน
เจาของมากเกินไป หรือเลี้ยงดูลูกแบบใชอํานาจบังคับอยางมาก การแสดงอารมณดื้อมีหลายวิธี
เชน นิ่งเฉยไมโตตอบ ทําเปนไมไดยินคําสั่ง ไมเอาใจใสตอกิจวัตรประจําวัน แสรงทํากิจตาง ๆ
ใหชา เปนตน
5. อารมณกาวราว อารมณกาวราวไมวาในเด็กหรือผูใหญมีสาเหตุมาจากความรูสึก
เครงเครียดกดดัน จึงแสดงอาการกาวราวออกมา หรืออาจพัฒนามาจากการเรียนรูจากบุคคลตาง ๆ
ที่เด็กไดพบเห็นโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว เด็กอาจแสดงอาการกาวราวออกมาหลายวิธี ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามวัยและการเรียนรู เชน จากการรองไหไปสูการใชกําลัง บางรายเลิกใชคําพูดไปใช
วิธีหลีกหนีไมอยากเผชิญหนาหรือเรียกรองความสนใจ
เมื่อเด็กอายุ 4-5 ขวบ จะแสดงความ
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กาวราวออกมาโดยใชคําพูดมากกวาใชกําลังตอสูกัน และแทนที่จะสูไปรองไหไปเหมือนเมื่อยังเด็ก
กลับใชวิธีเรียกผูใหญและฟอง เด็กบางคนอาจเรียกรองความสนใจโดยการรังแกเพื่อน หรือทําราย
ตัวเอง
อารมณกาวราวเกิดขึ้นกับมนุษยเปนธรรมดาเหมือนอารมณโกรธ บางครั้งการแสดง
อารมณกาวราวเปนไปเพื่อปองกันตนเอง ฉะนั้นตั้งแตวัยนี้ เด็ก ๆ ควรไดรับการแนะนําใหรูจัก
แสดงอารมณกาวราวออกมาในลักษณะที่สังคมยอมรับ เชน การเลนแขงขันโดยออกกําลังกายดี
กวาเก็บกดอารมณชนิดนี้เอาไวจนกระทั่งรุนแรง และระเบิดออกมาอยางทําลายลาง ใหโทษทั้งแก
ตนเองและสังคม ( ศรีเรือน แกวกังวาล 2538 : 239-240 )
6. อารมณวิตกกังวล ระยะกอนวัยเรียนเปนระยะสําคัญของการพัฒนาความรูสึกวิตก
กั ง วลซึ่ ง ความวิ ต กกั งวลอาจเกิด จากถูกขูบังคับอยางเขมงวดหรือพอแมสรางมาตรฐานความ
ประพฤติที่สูงเกินกวาเด็กจะทําไดสําเร็จ ทําใหเด็กถูกตําหนิติเตียนและเปรียบเทียบกับเด็กอื่นๆ
โดยเฉพาะพอแมที่ไมยอมรับในความสามารถของตัวเด็ก ตองการใหเด็กทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จตาม
ความตองการของตนอยูเสมอ และเมื่อเด็กแตละคนเกิดความวิตกกังวล ก็จะแสดงพฤติกรรมออก
มาหลายแบบ เด็กที่วิตกกังวลวา พอแมจะไมรัก อาจมีอาการกาวราว รังแกนอง รังแกแม เด็ก
อาจแสดงพฤติกรรมเหมือนเด็กทารก เชน อมขาว ดูดนิ้ว พูดไมชัด เปนตน เด็กที่มีความวิตก
กังวลอยางรุนแรง อาจจะตองเกาะติดแมแจหรือเกิดพึ่งพิงผูอื่นจนผิดปกติ ไมกลากระทําสิ่งตาง ๆ
ตามความนึกคิดของตนเอง ( ยุวดี เฑียรฆประสิทธิ์ 2536 : 48-49 )
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กที่เกิดขึ้นในเด็กวัยกอนเรียน จะมีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาความรูสึกที่มั่นคงของเด็ก เด็กวัยนี้จะสามารถสรางความผูกพันกับบุคคลอื่น ๆ ได เชน
เพื่อนสนิท ผูเลี้ยงดู ทั้งนี้เพื่อวาเขาจะไดพัฒนาความรูสึกปลอดภัยทางอารมณ ความรูสึกที่มั่นคง
ของเด็กจะชวยใหเขามีความเจริญงอกงามทางดานจิตใจ และสามารถเผชิญกับประสบการณใหม
ดวยความเต็มใจ ( ทิพยภา เชษฐเชาวลิต 2541 : 68)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เมื่อมารดามีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนซึ่งเปนความ
จําในรายละเอียด
จึงจะสามารถแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนได ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ สุชา จันทนเอม และสุรางค
จันทนเอม (2507 : 1) ที่วา ความรูนั้นเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นได และพฤติกรรมการ
แสดงออกเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได ซึ่งวิธีการกระทําที่สังเกตเห็นไดนั้นจะตองอาศัย
การกระทําที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดเปนสวนประกอบในการแสดงออก ความรูมีความสัมพันธกับ
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พฤติกรมที่แสดงออก ดังเชน งานวิจัยของเสาวคนธ วีระศิริ ( 2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความ
สัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของบิดามารดาในเรื่องพัฒนาการทางเพศของเด็กวัย
กอนเรียนผลการวิจัยพบวา ความรูมีความสัมพันธกับการปฏิบัติของบิดามารดาในเรื่องพัฒนาการ
ทางเพศของเด็กวัยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และปราณี ศักดิ์ภารัตน
( 2538 : บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติของบิดา
มารดาเกี่ยวกับการเลนของบุตรวัย 2-4 ปผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธทางบวกระหวางความรู
กับการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการเลนของบุตรวัย 2-4 ป โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
0.3366 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวราภรณ สยนานนท
( 2538 : บทคัดยอ ) ที่ไดศึกษาเรื่องความรูพัฒนาการเด็กของบิดาหรือมารดาที่มีผลตอการอบรม
เลี้ยงดูเด็กโดยศึกษาในบิดาหรือมารดาที่พาเด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 1 ปที่มารับการฉีดวัคซีนปอง
กันโรคที่คลินิคสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก พบวา ความสัมพันธ
ระหวางความรูพัฒนาการเด็กกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดาเปนไปในทางบวก และมีคาความ
แตกตางระหวางมารดาเด็กที่มีความรูพัฒนาการเด็กกับมารดาเด็ก ที่ไมมีความรูพัฒ นาการเด็ก
และงานวิจัยของ ศุภาณนาฏ สุวรรณกิจ( 2538, อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2543 :
170 ) ที่ไดศึกษาผลการใหความรูดานการสงเสริมพัฒนาการทารกแกบิดามารดาโดยการสอนและ
แจกคูมือการสงเสริมพัฒนาการ
พบวา ภายหลังการใหความรูและแจกคูมือแลว บิดามารดาจะ
มีความรูและพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการของบุตรวัยทารกเพิ่มขึ้นและมากกวาบิดามารดาในกลุม
ควบคุม
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ พิศาลพงศ และคณะ ( 2522, อางถึงใน ลัดดา
เหมาะสุวรรณ และคณะ 2543 : 170 ) ที่พบวา บิดามารดาที่มีความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการ
สามารถนําความรูนั้นมาใชในการอบรมเลี้ยงดูไดอยางเหมาะสม
และจากการวิจัยของ นันทา
แทนธานี ( 2534 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียน ตัวแปรดังกลาว ไดแก ความรูความเขาใจเรื่องพัฒนาการ และตัวแปรลักษณะทาง
ชีวสังคมของครอบครัว พบวา ความรูความเขาใจของผูปกครองเรื่องพัฒนาการเปนตัวแปรที่
สามารถทํานายการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็กได
จากแนวคิดและงานวิจัยที่ไดกลาวมานี้
แสดงใหเห็นวาความรูของบิดามารดาและ
ผูเลี้ยงดูเด็กที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการสงเสริมพัฒนาการของเด็กนั้นมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดแนวทางวาความรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ในเด็กกอนวัยเรียนเปนปจจัยหนึ่งซึ่งอาจมีผลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จึงไดสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษา
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ
3.1 ความหมายของความมั่นคงทางอารมณ
แฮมริน ( Hamrin 1969 : 17) กลาววา ความมั่นคงทางอารมณเปนกระบวนการ
ของจิตใจที่สามารถจะขจัดความตึงเครียด ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของตนเองได
โปดัสกา (Poduska 1980 : 418) ไดกลาวถึง ความมั่นคงทางอารมณไววา เปนความ
สามารถในการแสดงออกทางอารมณของบุคคลอันเกิดจากการเรียนรู
ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้น
สามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณยิ่งขึ้น
สุวนีย ตันติพัฒนานันท (2525 : 42) กลาววา ความมั่นคงทางอารมณของบุคคลจะ
เกิดขึ้นไดโดยการทํางานของจิตใจ ซึ่งจะมีกระบวนการควบคุมความสมดุลยทางจิตใจและอารมณ
เชนเดียวกับรางกาย กลาวคือ เมื่อมีสิ่งรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความสมดุลยของ
อารมณเสียไป ดังนั้น จิตใจจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลดหรือบรรเทาความไมสมดุลย
นั้นดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตอไปนี้ (1) กระบวนการปรับสมดุลยทางอารมณซึ่งเปนกระบวนการที่
ดําเนินการโดยใชความพยายามและความตั้งใจในระดับจิตสํานึก และ (2) กลไกทางจิตซึ่งเปน
กระบวนการที่ซับซอนเปน กระบวนการที่เกิดขึ้น โดยบุคคลไมรูตัวเกิดขึ้นในระดับจิตไรสํานึก
กระบวนการทั้งสองนี้มีจุดมุงหมายอยางเดียวกัน คือ ชวยรักษาสมดุลยของอารมณ บรรเทาความ
รูสึกกลัว หวาดวิตกไมสมหวัง ความขัดแยงในใจ เพื่อใหภาวะของอารมณอยูในภาวะที่สุขสบาย
มากที่สุด
สุภาพรรณ โคตรจรัส ( 2527 : 14) กลาววา ความมั่นคงทางอารมณเปนความ
พยายามที่จะแกไขความคับของใจ และแสวงหาวิถีทางที่จะตอบสนองความตองการของตัวเอง
นอกจากนี้ ศิรางค ทับสายทอง (2535 : 101) กลาวถึง บุคคลที่มีความสมบูรณทาง
อารมณ หรือมีความมั่นคงทางอารมณ หมายถึง บุคคลที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอยูในโลก
ของความจริง ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
จากความหมายของความมั่นคงทางอารมณดังกลาวสรุปไดวา
ความมั่นคงทางอารมณเปนภาวะที่จิตใจและอารมณที่ไมหวั่นไหวตอสิ่งรบกวนความ
สงบสุขของอารมณ เปนความสามารถในการแสดงออกทางอารมณของบุคคล อันเกิดจากการ
เรียนรู ซึ่งจะชวยใหบุคคลนั้นสามารถแสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมกับเหตุการณตางๆ
ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และอยูในโลกของความเปนจริง เพื่อใหภาวะ
ของจิตใจและอารมณอยูในภาวะที่สุขสบายที่สุด สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขซึ่งเปนผล
จากการเรียนรูทั้งในระดับจิตสํานึก และระดับจิตไรสํานึก
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ดังนั้นบุคคลที่มีความมั่นคงทางอารมณ
ก็จะเปนบุคคลที่มีความสามารถในการ
ปรับตัวในดานตาง ๆ ไดดีเชนกัน อาจจะกลาวไดวา บุคคลที่มีการปรับตัวดีก็คือ บุคคลที่มีความ
มั่นคงทางอารมณนั่นเองดังนั้นมารดาที่จะสงเสริมพฤติกรรมทางอารมณในเด็กกอนวัยเรียนไดดีนั้น
นาที่จะมีความมั่นคงทางอารมณที่ดีดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ นายแพทยอารี
วัลยะเสวีและนายแพทยสงวน นิตยารัมพงศ (2531 : 82) ไดกลาวถึงคุณสมบัติทางดานจิตใจจากผู
เปนพอแมในฐานะที่ตองเลี้ยงดูและพัฒนาชีวิตบุตรใหเติบโต และสามารถดํารงตนอยูในสังคม
ไดอยางเหมาะสมคือ มีความมั่นคงทางอารมณพอสมควร
3.2 องคประกอบที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ
อะกิลเลอรา และเมสิค ( Aguilera and Messick 1974 : 63-64, อางถึงใน ลลิดา
ภูบํารุง 2544 : 12 ) ไดกลาวถึง องคประกอบที่มีสวนชวยใหคนเราสามารถปรับตัวเพื่อคงไวซึ่ง
ความมั่นคงทางอารมณไว ดังนี้ คือ
1. การรับรูตอเหตุการณ ถาหากบุคคลรับรูปญหาที่เกิดขึ้นไดถูกตองตามความ
เปนจริง การแกปญหาจะทําไดตรงจุด แตถารับรูเหตุการณผิดทําใหเขาใจปญหาผิดไป การแกไข
ก็ยอมไมประสบความสําเร็จ ความไมสบายใจจะยังคงอยูตอไป
2. การไดรับความชวยเหลือสนับสนุน
เมื่อเกิดปญหาขึ้น ถาบุคคลมีที่พึ่งพอ
จะขอคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาที่ตนไมสามารถแกไขได ก็อาจชวยใหบุคคลนั้นเขาใจปญหา
และหาแนวทางแกไขไดดีขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลใดไมมีที่พึ่ง ขาดที่ปรึกษา จะมีความรูสึก
วาเหว มีความเครียดมากขึ้นได
3. การใชกลไกในการปรับตัว เปนวิธีที่ลดความไมสบายใจ แทนที่จะแกไขเหตุ
ของความคับของใจ ซึ่งถูกใชเปนเครื่องมือในการบิดเบือน หรือหนีจากความจริงที่สรางความไม
สบายใจหรือความทุกขแกเรา
สวนวอรเชล(Worchel 1989 : 116) กลาววา ขั้นตอนสําคัญประการหนึ่งของการมี
ความมั่นคงทางอารมณที่ดี คือ การรูถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดอารมณ ซึ่งสําหรับบางคนพบวา เปนสิ่ง
ที่ยากที่จะทําเชนนั้น เนื่องจากเขาอาจจะไดรับความเจ็บปวด และรูสึกไมคอยพอใจ
จะเห็นไดวา องคประกอบที่สําคัญที่จะชวยใหบุคคลมีความมั่นคงทางอารมณที่ดี
ขึ้น ไดแก การที่บุคคลรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นตอสภาพความเปนจริง การไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือจากบุคคลเพื่อใหเขาใจปญหา และหาทางแกไขไดดีขึ้น ตลอดทั้งการที่บุคคลสามารถใช
กลไกในการปรับตัวเพื่อเผชิญอุปสรรคตาง ๆ ได
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จากเอกสารที่เกี่ยวของกับความมั่นคงทางอารมณ ดังที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดนี้
แสดงใหเห็นวาความมั่นคงทางอารมณมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของบุคคลอยางมาก บุคคลที่
มีความมั่นคงทางอารมณดีจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข บุคคลใดไมมีความมั่นคงทาง
อารมณก็จะเกิดปญหาทางอารมณได ตั้งแตขั้นเล็กนอยจนถึงขั้นรุนแรง เปนอันตรายตอตนเองและ
ผูอื่นดวย และจากธรรมชาติและพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนที่ไดกลาวไวแลววา
เด็กวัยนี้จะมีแสดงอารมณรุนแรงและอยางเปดเผยตามที่เด็กคิด และตามความตองการของเด็กเอง
ซึ่งพฤติกรรมของเด็กอาจนําความยุงยากใจมาสูมารดาก็เปนไดถามารดาไมมีความมั่นคงทางอารมณ
พอสมควรก็จะมีผลตอตัวเด็กดวยเชนกัน
ดังคํากลาวของ ศาสตราจารย แพทยหญิงพยอม
อิงคตานุวัฒน และรองศาสตราจารย นายแพทยอัมพล สูอําพัน ( 2539 : 44) ไดกลาวถึงพอแมที่ดี
นั้นควรจะตองมีความมั่นคงทางอารมณ ถาพอแมไมมีความมั่นคงทางอารมณแลว เด็กก็จะเปน
เด็กที่ดื้อ สาเหตุเพราะเด็กจับแบบฉบับไมไดและคาดเดาไมไดวาเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้น และ
สวนใหญแลว ผูหญิงจะมีความมั่นคงทางอารมณนอยกวาผูชาย และพอแมมีบทบาทสําคัญในการ
สรางบุคลิกภาพของลูก หญิงชายที่มีความมั่นใจในตนเอง มีอารมณมั่นคง รูจักคิดอยางสราง
สรรค มีวินัยสามารถที่จะรักและมีความสัมพันธกับผูอื่นไดอยางพึงพอใจ มีความคิดริเริ่ม และ
มีความสามารถที่จะจัดการกับตนเองและกับสถานการณตาง ๆ ได เปนผลของการเลี้ยงดูของพอ
แมซึ่งมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษา
4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในชีวิตสมรส
4.1 คุณภาพชีวิตสมรส
ความมั่นคงในชีวิตสมรส
จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ คุณภาพชีวิตสมรส
( Robert A. Lewis and Graham B. Spanir 1979, อางถึงใน โสภา ชปลมันน, สมบัติ สุพนัตชัย และ
ประกายรัตน สุขุมาลชาติ 2534 : 27 ) การกําหนดคุณภาพชีวิตสมรส เชน การนําปจจัย
กอนสมรส หมายถึง อายุ การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ อายุแรกสมรส ระยะเวลา ความคุนเคย
กอนสมรส คุณภาพชีวิตสมรสของบิดา มารดา และการนําปจจัยในชวงสมรส หมายถึง รายได
ของครอบครัว ระยะเวลาการสมรส ความสมานฉันททางบทบาท องคประกอบของครัวเรือน
การมีบุตร ความเปนเพื่อนคูชีวิต ความเสียเปรียบสัมพันธ ประสิทธิผลของการสื่อสาร เปนตน
มาเปนเกณฑ
มโนทัศนของคุณภาพชีวิตสมรส
คุณภาพชีวิตสมรส เปนมโนทัศนที่นักสังคมวิทยาและนักวิชาการทางครอบครัวให
ความหมายในหลายมิติ เชน
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1. การปรับตัวในชีวิตสมรส
2. ความสุขในชีวิตสมรส
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
เนื่องจากมโนทัศนของคุณภาพชีวิตสมรสในแตละมิติก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้ง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงศึกษาเพียงแคในมิติเดียวคือมิติของความพึงพอใจในชีวิตสมรส ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
4.2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ความหมายของความพึงพอใจในชีวิตสมรส
เบอร (Burr 1973 :41, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24) ไดกลาววาความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรส หมายถึง ความสุขที่ไดรับการตอบสนองของบุคคลกับสถานการณในชีวิตสมรสโดย
สวนรวมหรือ ความพึงพอใจในแงใดแงหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงของสถานการณในชีวิตสมรส เปนตน
วา ความพึงพอใจทางเพศ หรือความพึงพอใจในความเปนเพื่อนคูชีวิต ความพึงพอใจจึงเปนความ
รูสึกในแงอัตวิสัย หรือนามธรรมของบุคคล
รอช (Roach 1981 :537-539, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24) ไดใหความหมาย
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสวา เปนการรับรูของบุคคลที่มีตอสัมพันธภาพในครอบครัวในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ วาพึงพอใจมากหรือนอยเพียงใด ความพึงพอใจนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว
มอร (Moore 1983, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24) ไดกลาววาความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสจะตองประกอบดวย สัมพันธภาพที่มีพื้นฐานของเสรีภาพระหวางคูสมรส การรับรูสิ่งที่
ดีของกันและกัน การรวมมือรวมใจกันของคูสมรส และการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งประสบการณตาง ๆ ที่สนับสนุนใหเกิดปจจัยตาง ๆ ดังกลาวขางตน
อุบลรัตน พิชญชยะนันท ( 2531, อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 24) กลาวถึง
ความพึงพอใจในชีวิตสมรส หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่ผูตอบมีตอสภาพชีวิตสมรสของตนเอง
ในดานตาง ๆ คือ สถานภาพทางการเงินภายในครอบครัว กิจกรรมที่สามีภรรยากระทํารวมกัน
นอกบาน การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีภรรยา ภาระงานภายในครอบครัว
ความเกี่ยวของทางเครือญาติ และความสัมพันธทางเพศ
สรุปไดวา ความพึงพอใจในชีวิตสมรส คือ ความสุขที่ไดรับการตอบสนองตามความ
คาดหวังและความตองการของคูสมรสตอสภาพชีวิตสมรสในดานตาง ๆ
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4.3 แนวความคิดในการไดรับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ประกอบดวย
1. ความสําเร็จ หมายถึง การบรรลุถึงจุดมุงหมายหรือเปาหมายของชีวิตสมรส และ
เกณฑที่ใชพิจารณาชีวิตสมรสที่ประสบความสําเร็จสามารถพิจารณาไดจากสิ่งตอไปนี้
1.1 ชีวิตสมรสที่ยั่งยืน สมดังคําอวยพรของไทยที่วา “ ใหอยูดวยกันจนแกจนเฒา
ถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร ” แมวาคูสมรสจะผานเหตุการณเลวรายบางอยาง เชน
ความยากจนแสนสาหัส การทะเลาะเบาะแวง แตถาไมถึงขั้นที่ทําใหการสมรสแตกหัก สามีภรรยา
แยกกันอยูหรือหยารางกัน ก็นับไดวาเปนการสมรสที่ยั่งยืน
1.2 ชีวิตสมรสที่ผาสุก ทั้งสามีภรรยาจะตองยอมรับวา ตนมีความสุขและรูสึกวา
คูสมรสมีความสุข
และเมื่อถามความรูสึกของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ตลอดจนคนนอก
ครอบครัวก็ตองเห็นพองตองกันวา คูสมรสมีความสุข
1.3 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของตน
คูสมรสที่มีความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของตน มักเขากันไดดีและมีความสุข เขาจะตอบรับเมื่อมีผูถามคําถาม เชน “ สมมติวาคุณ
กลับเปนโสดใหมได คุณจะเลือกแตงงานกับคูสมรสคนปจจุบันของคุณไหม ”
อยางไรก็ดี
ชีวิตสมรสของคูที่ตอบรับคําถามขางตนไมจําเปนตองปราศจากความขัดแยงใดใด เขาอาจมีความ
แตกตางหรือขัดแยงกันบาง แตสิ่งที่พอใจมีมากกวาสิ่งที่ไมพอใจ และหรือ สิ่งที่ไมพอใจกันและกัน
นั้นไมสําคัญจนคูสมรสมองขามเสียได
1.4 การปรับตัวเรื่องอื่นๆ ในชีวิตสมรส คูสมรสที่ประสบความสําเร็จจะตกลงกัน
ไดในเรื่องตางๆ เชน การใชเงิน การปฏิบัติตอเขย –สะใภ ปรับตัวใหมีความสนใจและคานิยม
เหมือนๆ กัน และมักไมคอยมีเรื่องที่กอความรําคาญใจใดใดใหตองบนวากัน
1.5 ความสามัคคี คูสมรสที่ประสบความสําเร็จมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเปน
สวนใหญในทุกเรื่อง รวมทั้งมีเปาหมายรวมกันและความพยายามใหบรรลุเปาหมายของครอบครัว
ดวย
1.6 ความเปนเพื่อน คูสมรสสวนใหญตอบตรงกันวากําไรที่ไดรับจากชีวิตแตงงาน
คือ ความเปนเพื่อนซึ่งแสดงออกโดย
ก. มีความสนใจและกิจกรรมรวมกัน
ข. เมื่อมีเรื่องของใจนํามาพูดกันใหหายของใจ
ค. เขาใจความคิดและความรูสึกของอีกฝายหนึ่ง
ง. แสดงออกใหอีกฝายหนึ่งรูวารัก
2. ความมั่นคง หมายถึง การที่ชีวิตสมรสดําเนินตอไปโดยปราศจากการหยาราง
การทอดทิ้งและการแยกกันอยูตามกฎหมาย
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3. บูรณาการ เปนความเห็นพองตองกันในดานความคิดเห็นและความเครียดทาง
บทบาทของสามีและภรรยา ซึ่งเมื่อมนุษยทุกคนที่คิดจะแตงงานมักจะวาดภาพของสามีและภรรยา
ที่ตนตองการเปนและอยากใหอีกฝายหนึ่งเปนไว ภาพนี้มักไดจากครอบครัวเดิมของตน การอบรม
สั่งสอน สื่อมวลชนและความเพอฝนตามมโนภาพของแตละคน เมื่อแตงงานคูสมรสจึงตองปรับตัว
ในเรื่องบทบาทของสามีและภรรยาถึง 2 เรื่อง คือปรับตนเองใหเขากับบทบาทของสามีหรือภรรยา
ตามภาพพจนที่ตนคิดไว
และปรับตนเองใหเขากับบทบาทของสามีหรือภรรยาตามภาพพจนที่
คูสมรสของตนคาดหวัง แตมนุษยแตละคนไมเหมือนกัน ประสบการณ การอบรมสั่งสอน
ภาพพจนที่วาดไวก็แตกตางจึงกอใหเกิดปญหาขึ้นก็คือปรับตนเองใหเปนอยางที่คิดไมได เพราะ
วาดภาพไวสูงเกินไป บทบาทของสามีหรือภรรยาที่ตนคิดไมตรงกับที่คูสมรสคิด
และไม
สามารถปรับตนใหเขากับบทบาทที่คูสมรสคาดหวัง เพราะบทบาทที่อีกฝายคาดหวังสูงเกินกวา
จะปฏิบัติได ไมแนใจวาอีกฝายคาดหวังอะไร และไมปรารถนาจะปรับตัวตามความคาดหวัง
เนื่องจากไมเห็นความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรือเกี่ยงใหอีกฝายเปนผูปรับตัว
ภาพพจนและความคาดหวังที่คูสามีภรรยาสวนมากจะยึดถือหลังจากที่ไดใชชีวิตรวม
กันแลว ตามบทบาทหนาที่ที่ตนควรรับผิดชอบมีดังตอไปนี้
บทบาทและหนาที่ของสามี
1. ตองยกยองและใหเกียรติหญิงที่เปนภรรยาใหถูกตองตามกฏหมายและแบบแผน
ของสังคม เชน จะตองจดทะเบียนสมรส
2. ตองมีใจเมตตากรุณา ไมโหดรายทารุณ จนทําใหเปนที่ดูถูกเหยียดหยามในสังคม
3. ตองวางตนเปนหัวหนาครอบครัวที่ดี เปนคนขยันหมั่นเพียร และพยายามสราง
ฐานะความมั่นคงใหแกครอบครัวดวยอาชีพที่สุจริต
4. ตองมีความซื่อสัตย
ไมประพฤตินอกใจ หรือยกยองใหเกียรติหญิงอื่นที่ไมใช
ภรรยาของตนอยางถูกตองตามกฏหมาย
5. ตองใหความอุปการะเลี้ยงดู แสดงความเอาใจใสในสาระทุกขสุขดิบตางๆ ตลอด
เวลาที่ใชชีวิตคูรวมกัน
6. ตองมอบความไววางใจในการจัดการบานเรือนและพรอมที่จะเปนที่ปรึกษา
7. ตองพยายามปรับตัวและเขากับญาติพี่นองของฝายภรรยาไดตามกาลเทศะอัน
เหมาะสม
8. ตองยินยอมใหภรรยาประกอบอาชีพที่ทําอยูแลวกอนสมรส
บทบาทและหนาที่ของภรรยา
1. ตองเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการบานเรือนจัดใหเหมาะสมในรูปแบบ
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ตาง ๆ เพื่อตอบสนองความสุขใหแกสมาชิกในครอบครัวไดเปนอยางดี
2. ตองเปนคนขยันหมั่นเพียรและรูจักรักษาทรัพยสมบัติที่สามีหามาไดและมอบหมาย
ใหรับผิดชอบ ใชจายภายในครอบครัว ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ นอกจากนี้ ควรเปนผูที่รูจัก
เก็บออมทรัพยสินนั้น เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัว
3. ตองซื่อสัตยและไมประพฤตินอกใจสามี หรือทําใหสามีไดรับการดูถูกเหยียดหยาม
จากสังคม
4. ตองมีจิตใจโอบออมอารี เอื้อเฟอและเคารพนับถือญาติผูใหญฝายสามีตามฐานะ
อันสมควรแกอัตภาพของครอบครัว
5. ตองใหการสนับสนุนและใหกําลังใจพรอมทั้งเปนที่ปรึกษาที่ดีในหนาที่การงานของ
สามีในเวลาที่เกิดปญหาตองชวยกันหาหนทางเพื่อแกปญหานั้นรวมกันโดยถือเอาเปนธุระยิ่งกวา
ของตัวเอง
6. ตองรูจักรักษาความสะอาดของรางกาย และรูจักสํารวจบุคลิกภาพของตน ตลอดจน
รูจักการแตงกายใหเหมาะสมกับฐานะและโอกาส
7. ตองเปนคนเฉลียวฉลาด พยายามศึกษาหาความรูใสตน เพื่อเตรียมพรอมที่จะรับ
สภาพการณอันเปลี่ยนแปลงของสังคมทุกรูปแบบ เปนผูมีไหวพริบดี ปรับตัวใหทันตอเหตุการณ
และทันสมัยอยูเสมอ
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของคูสมรสและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมจาก
ภาคเกษตรกรรมไปเปนภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปน
สังคมเมืองมากขึ้น มีการอพยพยายถิ่นของแรงงานจากชนบท สมาชิกในบางครอบครัวตองแยกยาย
ไปหางานทํา
ไดมีผลทําใหทั้งชายและหญิงตองเขามามีบทบาทและรับภาระหนาที่ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองทั้งภายในครอบครัวและสังคมมากกวาเดิม แตอยางไรก็
ตาม
ความเชื่อทางสังคมและขนบประเพณีที่มีสวนในการแบงแยกทางเพศก็ยังคงดํารงอยูอยาง
เหนียวแนนในระดับรากฐานของสังคม อาจกลาวไดวา ถึงแมจะมีความกาวหนาของความเสมอ
ภาคตามกระแสสิทธิมนุษยชนก็ตาม แตสตรีสวนใหญก็ยังอยูหางไกลความเสมอภาคทั้งในประเทศ
กําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแลว
สังคมในอดีตมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ระหวางสามีและภรรยาอยางชัดเจนโดยยึดถือ
ความแตกตางระหวางเพศมาเปนตัวกําหนดซึ่งเรียกวา บทบาทตามประเพณี ( traditional role ) ทั้ง
นี้เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมในสมัยกอนที่ตองอาศัยการลาสัตวเพื่อยังชีพ กลาวคือ ผูชาย
เปนเพศที่เหมาะสมตอการออกจากบานไปลาสัตวซึ่งเปนงานที่ตองใชกําลังกายและความแข็งแกรง
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ตองอาศัยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ววองไว และบางครั้งอาจตองเดินทางไกล ๆ สวนผูหญิงเปนเพศที่
ตองตั้งครรภ และใหนมบุตรทําใหไมสะดวกตอการเดินทางรอนแรมไปในที่ตาง ๆ จึงตองอยูดูแล
บานและรับผิดชอบงานตางๆภายในครัวเรือน นอกจากนี้ยังอาจมีกิจกรรมที่ไมหางไกลจากที่อยู
อาศัยนัก เชน การเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตวตาง ๆ เปนตน จึงเห็นไดวาในสังคมดังกลาว ผูหญิงหรือ
ภรรยาเปนเพศที่เหมาะสมตอการทําหนาที่เปนแมบานแมเรือนดูแลรับผิดชอบงานตาง ๆ ภายใน
บาน รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูบุตร สวนผูชายหรือสามีเปนเพศที่เหมาะสมตอการทําหนาที่เปนผูหา
เลี้ยงครอบครัวซึ่งถือวาเปนบทบาทที่มีความสําคัญ สามีจึงไดรับการยกยองใหเปนผูนําครัวเรือน
และเปนใหญกวาภรรยา แตในปจจุบันผูหญิงที่แตงงานแลวและมีลูกอายุไมต่ํากวา 6 ขวบก็ตองออก
ไปหางานทําในตลาดแรงงาน โดยทํางานเต็มเวลาเชนเดียวกับสามี
จึงเปนการเปลี่ยนแปลง
อุดมการณเดิมจากการหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียว
มาเปนการทํางานนอกบานทั้งสามีและภรรยา
แตปรากฏการณทางสังคมที่ปรากฏใหเห็นโดยทั่วไปทั่วโลก ผูหญิงยังคงตองรับภาระงานหลักใน
การดูแลครัวเรือนและรับผิดชอบในการเลี้ยงลูก โดยที่ผูหญิงกลับตองเพิ่มเวลาในการหาเงินรายได
เพิ่มอีกบทบาทหนึ่ง ในขณะที่ผูชายไมตองเพิ่มเวลาในสวนนี้ถึงแมจะมีกระแสในการมีสวนรวมที่
ตองชวยดูแลลูกและกิจกรรมครอบครัว
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีความไมเทาเทียมเหมือนกับการที่
ผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในแรงงานเชิงเศรษฐกิจในตลาดแรงงาน ที่ตองทําเต็มเวลาเทาผูชายและ
รับผิดชอบงานบาน รวมทั้งดูแลลูกเต็มที่อีกดวย
การอธิบายการแบงงานทางเพศของนักสังคม
วิทยาไมใชเรื่องใหม ยกตัวอยางเชน ทฤษฎีโครงสรางหนาที่ของพารสัน (Parsons ) ตั้งแต ค.ศ
1950 ไดอธิบายการแบงบทบาทระหวางชายหญิงวา ผูชายเปน “ ผูหาเลี้ยง ” ดวยงานอาชีพนอก
บาน และผูหญิงเปน “ แมบาน ” พฤติกรรมบุคลิกภาพและคุณสมบัติทางอารมณของผูชายจะ
สอดคลองกับบทบาทที่พารสัน ( Parsons) เรียกวา “ Masculine instrumental role ” ซึ่งไดแก
ความกาวราว ความคิดริเริ่ม ความมีเหตุผล ฯลฯ สวนผูหญิงจะมีลักษณะในเชิงหัวออนวางาย ให
ความสําคัญเรื่องอารมณความรูสึกมากกวาความมีเหตุผล เพื่อใหเหมาะสมกับบทบาท “ Feminine
expressive role ” ซึ่งพารสัน( Parsons ) ใหเหตุผลวา บทบาททางเพศของหญิงและชายก็คือ ความ
จริงที่วาเพศหญิงคือผูใหกําเนิดและเลี้ยงดูเด็ก
ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางแมกับเด็กที่มีความ
สําคัญที่สุดตามสภาพทางชีววิทยา ซึ่งผูชายไมตองทําหนาที่ดังกลาว( Zimmerman and Addison
1997 : 48-49, อางถึงใน มรกต ศรีสุข 2542 : 33-34 ) อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการคาดหวังวาสามี
จะตองเปนผูนําและมีอํานาจเหนือกวา ภรรยาตองเปนฝายยอมตาม สามีเปนฝายรับผิดชอบดาน
เศรษฐกิจของครอบครัว และภรรยาเปนฝายตองพึ่งพิงนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปมีการยอมรับ “ ความ
เทาเทียมกัน ” ของสามีและภรรยามากขึ้น แมในแงการปฏิบัติจะยังมีปญหาอยูมาก คูสมรสยัง
พยายามหาจุดที่พอเหมาะเพื่อความเทาเทียมกันที่เหมาะสม แตการตระหนักถึงความสําคัญของ
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“ ความเทาเทียมกัน ” ของสามีและภรรยา ทําใหฝายหญิงพอจะคาดหวังถึงโอกาสที่จะเปนตัวของ
ตัวเองมากขึ้น มีการพึ่งพิงนอยลง และมีชองทางของการพัฒนาตนอยางเต็มที่ตามศักยภาพในชีวิต
สมรสไดมากขึ้น ขณะที่ฝายชายสามารถคาดหวังถึงการที่ไมตองแบกภาระทางเศรษฐกิจของครอบ
ครัวแตเพียงผูเดียว และมีโอกาสที่จะมีสวนรวมในการเลี้ยงดูบุตร และงานบานอื่น ๆ ไดมากขึ้น
ซึ่งแตเดิมนั้นเคยเชื่อกันวา ไมใชงานของผูชาย ( สุภาพรรณ โคตรจรัส 2525 : 297 )และถึงแมบท
บาทของสามีและภรรยาจะเปลี่ยนแปลงไปแตวาในสังคมชนบทก็ยังคงยกยองใหผูชายเปนผูนํา
ครอบครัว และบรรทัดฐานทางสังคมยังคงกําหนดใหบทบาทดานภาระงานภายในบานสวนใหญยัง
เปนของภรรยา ผูหญิงจํานวนมากที่ตองทํางานบานดวยและอบรมเลี้ยงดูบุตรดวย ซึ่งถือเปนภาระ
หนักพอสมควรในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ( สุดสวาท ดิศโรจน และ บุญมา
นครอินทร, อางถึงใน สายฝน นอยหีด 2540 : 66)
เลสลีและคณะ ( Leslie et al. 1991, อางถึงใน มรกต ศรีสุข 2542 : 34 ) ไดทําการศึกษา
โดยการสํารวจ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของบทบาททางเพศในการรับผิดชอบของพอแมในเรื่อง
การดูแลลูก ผลการศึกษาพบวา การเลี้ยงดูลูกยังคงเปนภาระหนาที่ของผูหญิง ถึงแมวาผูชายจะมี
สวนชวยในกิจกรรมตาง ๆ ของการเลี้ยงลูกเพิ่มเติมขึ้น แตก็ไมไดรับผิดชอบในทุกมิติของการดูแล
เลี้ยงเด็ก ซึ่งอาจคาดทํานายไดวา ในเรื่องความรับผิดชอบดูแลลูกยังคงเปนภาระหนาที่ของผูหญิง
เพียงเพศเดียวเทานั้น ถึงแมตองทํางานนอกบานเต็มเวลาก็ตาม และผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา
ความเชื่อเกี่ยวกับบทบาทการเลี้ยงครอบครัวเมื่อเกี่ยวของกับความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว
ไดผลสรุปวา
ทัศนคติของสามีในบทบาทของผูหาเลี้ยงครอบครัวจะถือเปนความรับผิดชอบที่
ยิ่งใหญมาก ถึงแมวาภรรยาของตนก็ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวดวยเชนกันตาม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทบาทของคูสมรส ไดมีผูที่สรุปความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห
บทบาทระหวางคูสมรสจากทฤษฎีตางๆ ทางสังคมวิทยาใหเขาเปนหมวดหมู คือ โจเซฟ พลีค
( Joseph H. Pleck 1979, อางถึงใน เจริญพงษ อินไข 2541 : 6 ) โดยแบงเปน 3 แนว คือ
1. แนวคิดที่มองบทบาทระหวางคูสมรสตามประเพณีเดิม( The traditional perspective)
แนวคิดดังกลาว เปนการพิจารณาบทบาทที่จํากัดระหวางคูสมรส กลาวคือ สามีไมตองรับผิดชอบ
ตองานภายในบาน แตจะเปนผูจัดหาสิ่งซึ่งสนองตอความจําเปนตอการยังชีพของสมาชิก ซึ่งไดมา
จากภายนอกครอบครัว ทฤษฎีที่มีแนวคิดเชนนี้ ไดแก ทฤษฎีการจําแนกความแตกตางระหวาง
บทบาท ( role differentiation ) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน ( exchange theory) และทฤษฎีทรัพยากร
( resource theory )
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ทฤษฎีการจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ( role differentiation) เปนการ
วิเคราะหบทบาทระหวางคูสมรส โดยอาศัยการแยกความแตกตางระหวางเพศเปนพื้นฐาน โดย
อธิบายวา สามีจะมีความรับผิดชอบตอบทบาทที่ตองเกี่ยวของกับสิ่งภายนอก
สวนภรรยาจะ
รับผิดชอบตอบทบาทภายในครอบครัว ซึ่งจะเปนการแบงแยกบทบาทกันอยางชัดเจน
ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (exchange theory ) เปนการวิเคราะหใหเห็นวาบทบาท
ระหวางสามีและภรรยาเกิดจากการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกันโดยที่สามีมีบทบาทในการ
หารายไดมาเลี้ยงครอบครัว
สวนภรรยาเปนผูใหความรักและดูแลบาน โดยเปนการเปลี่ยน
ความรับผิดชอบระหวางกัน
ทฤษฎีทรัพยากร ( resource theory ) เปนการอธิบายวาจําแนกหนาที่ระหวางสามี
และภรรยาอยูบนพื้นฐานแหงทรัพยากรของคูสมรส ทฤษฎีนี้สรางขึ้นจากคําถามที่วา “ ทําไมสามี
และภรรยาจึงมีความรับผิดชอบตอครอบครัวในหนาที่ซึ่งแตกตางกัน” และ “ ทําไมการจําแนก
หนาที่ภายในครอบครัวจึงแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของการประกอบอาชีพระหวางสามีและภรรยา ”
ซึ่งผลการศึกษาของเขาพบวา ความรับผิดชอบตองานภายในครอบครัวของสามีจะมีความสัมพันธ
กลับกันกับระยะเวลาที่ตองทํางานนอกบาน
2. แนวคิดในการมองบทบาทระหวางคูสามีภรรยา ในลักษณะการเอารัดเอาเปรียบ
( the exploitation perspective ) โดยกลุม feminism โดยมุงพิจารณาภาระอันไมเปนธรรมดาตกอยู
กับสตรีที่จะตองรับผิดชอบตองานบาน ซึ่งถือเปนงานดอยเกียรติและไมใชงานที่กอใหเกิดรายได
เหมือนเชนงานอื่น
แนวคิดนี้จึงเรียกรองใหมีการปรับปรุงระบบครอบครัวไปสูหลักแหงความ
เสมอภาคในการใชอํานาจและความรับผิดชอบตอหนาที่ระหวางคูสมรสในสถาบันครอบครัวให
มากขึ้น
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของสามีภรรยา
(thechanging role
perspective) เปนการเสนอแนวคิด เพื่อใหทั้งสามีและภรรยารวมกันทําบทบาทในการหาเลี้ยง
ครอบครัวและบทบาทความรับผิดชอบภายในครอบครัวดวยการประนีประนอมระหวางกัน และได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความลาหลังทางจิตวิทยาสังคม ( psycho-social-lag) วาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในบทบาทของฝายชายไมไดสมดุลกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฝายหญิง ทําใหเกิดปญหาการ
ปรับตัวและเสนอแนะใหมีการสงเสริมความเขาใจในบทบาทที่เปลี่ยนไป รวมทั้งวางนโยบายทาง
สังคมที่จะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว นอกจากนี้ยังใชมโนทัศนที่เรียกวา ( symmetrical
family ) ซึ่งชายและหญิงจะรวมรับผิดชอบบทบาทตาง ๆ ภายในครอบครัวดวยกัน
ซึ่งในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา การวิเคราะหบทบาทระหวางคูสมรสได
รับอิทธิพลอยางสูงจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาสาขาโครงสรางและการหนาที่(Structure-functionalist
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school )ผูที่มีอิทธิพลตอการศึกษาบทบาทระหวางคูสมรสในแนวทฤษฎีนี้คือ พารสัน ( Parsons )
(Scanzoni 1979, อางถึงใน เจริญพงศ อินไข 2541 : 7 ) ซึ่งไดวิเคราะหระบบครอบครัว โดยใช
มโนทัศนของ “ การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ” ( role differentiation ) โดยอธิบายวา
“ การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท ” จะเปนแนวทางสําคัญในการศึกษากลุมสังคมทุกกลุม
และรวมไปถึงการจัดระบบครอบครัว การจําแนกความแตกตางระหวางบทบาท หมายถึง การแบง
แยกและกําหนดบทบาทในสถานภาพหนึ่ง ๆ ทางสังคมอยางชัดแจงและแนนอน และเมื่อพิจารณา
บทบาทระหวางคูสมรส จะเห็นไดวา บทบาทที่สําคัญของสามีและภรรยา ก็คือ สามีจะมีความ
รับผิดชอบตอบทบาทที่ครอบครัวจะตองเกี่ยวของกับสิ่งภายนอก
สวนภรรยาจะรับผิดชอบตอ
บทบาทภายในครอบครัว พารสัน( Parsons ) ไดแบงแยกบทบาทของคูสมรสออกเปน 2 ประเภท
คือ บทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุ (Instrumental role )
และบทบาทการสนองทางจิตใจ
( Expressive role) สําหรับบทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุ หมายถึง บทบาทที่คูสมรสจะตอง
กระทําเพื่อยังชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งคือบทบาทในการประกอบอาชีพซึ่งเปนบทบาทสําคัญที่กอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันครอบครัว สวนบทบาทในการสนองทางจิตใจ เปนบทบาทที่
เกี่ยวของทางจิตใจ ไดแก การอบรมเลี้ยงดูบุตร การใหความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว
บทบาททั้ง 2 ประเภทนี้ ไดแบงแยกโดยยึดถือความแตกตางระหวางเพศเปนพื้นฐานสําคัญ กลาว
คือ บทบาทอันเปนเปาหมายทางวัตถุเปนบทบาทของสามีซึ่งเปนบทบาทของเพศชาย และบทบาท
ในการสนองทางจิตใจเปนบทบาทของภรรยา ซึ่งเปนบทบาทของเพศหญิง แนวคิดเกี่ยวกับการ
แบงแยกบทบาทระหวางคูสมรสดังกลาวจะมีลักษณะที่เดนชัด คือ ระบบความสัมพันธระหวาง
คูสมรสเปนสิ่งที่มีลักษณะคงที่แนนอน ยึดถือเปนขอตกลงเบื้องตนและมีการเปลี่ยนแปลงไดนอย
เพราะบทบาทตาง ๆ อยูในลักษณะของการตอบสนองซึ่งกันและกันอยางมีสมดุล นอกจากนี้แลว
สเตราท ( Straus) ก็เปนอีกผูหนึ่งที่ไดจําแนกบทบาทระหวางคูสมรสออกเปน 2 ประเภท คือ
บทบาทในการใชอํานาจกับบทบาทในดานการสนับสนุนชวยเหลือ
( authority and support )
( Straus 1964, อางถึงใน เจริญพงษ อินไข 2541 : 7 ) โดยอธิบายวา ผูมีบทบาทในการใชอํานาจ
ภายในครอบครัวซึ่งเปนอํานาจโดยชอบธรรมตามสิทธิ์ที่สังคมกําหนดให ( Authority ) คือ สามี
และผูที่ทําหนาที่ในการสนับสนุนชวยเหลือก็คือภรรยา แนวความคิดดังกลาว จึงเปนการแบงแยก
บทบาทระหวางคูสมรสที่ลักษณะคงที่แนนอน
แตอยางไรก็ตามสถานการณในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง
โดยฝายผูหญิงไดมี
โอกาสรับผิดชอบตอบทบาทในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฝายชายก็ไดมีการชวยทํางาน
ภายในบานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอบทบาทภายในครอบครัวเพิ่ม
มากขึ้นดวย ดังเชนที่สมิธและรายด ( Smith and Reid, อางถึงใน วัชรา คลายนาทร 2526 : 13) ได
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กลาววา
“ภาพพจนของสถาบันครอบครัวในปจจุบันจึงมีแนวโนมไปสูการแสดงบทบาทรวม
ระหวางคูสมรสโดยเฉพาะบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว ” และพิจารณาตอไปอีกวา อนาคตของ
สถาบันนี้จะมีแนวโนมไปสูความเสมอภาค ( Egalitarian ) ซึ่งหมายถึง
ความเทาเทียมกันของ
คูสมรสในการรับผิดชอบตอบทบาทตาง ๆ ของครอบครัวรวมกัน ทั้งนี้เปนบทบาทที่เกี่ยวของกับ
ระบบภายนอกครอบครัวและภายในครอบครัว ทั้งที่เปนบทบาทในการหาเลี้ยงครอบครัว การ
รับผิดชอบตองานบานหรือการอบรมบุตร เปนตน ที่เรียกวา dual career และจากงานวิจัยของเบอร
(Burr 1973 : 368-372 , อางถึงใน กนิษฐา บุญยัง 2541 : 25-26 )ตามวัฏจักรชีวิต ไดกําหนดแงมุม
เฉพาะเจาะจงของความพึงพอใจในชีวิตสมรสตามวัฏจักรชีวิต ไว 7 ดานดวยกัน คือ
1. สถานภาพทางการเงินภายในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวกับการเงินและการใชจายภายใน
ครอบครัว
2. กิจกรรมที่สามีและภรรยาทํารวมกันภายนอกบาน ซึ่งเกี่ยวกับการใชเวลาวางรวม
กัน การออกไปเที่ยวหรือออกไปรับประทานอาหารนอกบาน ไปงานรับเชิญตาง ๆ
3. การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีภรรยา
ซึ่งเกี่ยวกับการ
ยกยองใหเกียรติกัน เปนที่พักพิงทางใจกันได
4. ภาระงานภายในครอบครัว ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสรรหรือแบงงานกันทําภายใน
บาน
5. ความเกี่ยวของของเครือญาติ ซึ่งเกี่ยวของกับการที่ญาติทั้งสองฝายมาเยี่ยมเยียน
คูสมรส
6. ความสัมพันธทางเพศ ซึ่งเกี่ยวของกับความสุข และความรวมมือกันเมื่อมีเพศ
สัมพันธ
7. ศาสนา ซึ่งเกี่ยวกับหลักและวิธีการปฏิบัติทางศาสนาที่ใชในการดําเนินชีวิตรวม
กัน
และจากคํากลาวของโสภา ชปลมันน ( 2534 : 40) ไดกลาววา “ ถาพอแมมีความขัดแยง
กัน เด็กจะรูสึกสับสน ไมรูวาจะปฏิบัติตนอยางไร การโกรธเคือง ทะเลาะวิวาทระหวางพอแม ทํา
ใหเด็กขาดความอบอุนมั่นคงปลอดภัย” และจากคํากลาวของนายแพทยอารี วัลยะเสวี และนาย
แพทยสงวน นิตยารัมพงศ (2531 : 82) ไดกลาวถึงคุณสมบัติทางดานจิตใจจากผูเปนพอแมในฐานะ
ที่ตองเลี้ยงดูและพัฒนาชีวิตบุตรใหเติบโตและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเหมาะสมนั้น
คือ เปนผูมีความผูกพันรักใครและเขาใจกันและกันในระหวางสามีภรรยา ยอมรับรวมกันถึงภาระ
หนาที่ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการมีบุตรดวยความเต็มใจและเขาใจนอกจากนี้นายแพทยอุดมศิลป
(อางถึงใน วณิช บรรจง 2528 : 36 ) ไดกลาววา สิ่งสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก ก็คือ ความรักระหวาง
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พอแม เพราะวาสิ่งนี้จะทําใหลูกไดรับความอบอุน สบายใจและมีความสุข ความเปนอันหนี่งอัน
เดียวกันของพอแม คือ ความรักใครปรองดอง มีความเห็นสอดคลองกันในเรื่องวินัยที่จะใชแกลูก
จะเปนแนวทางชวยใหเด็กรูวาจะปฏิบัติตนอยางไร การโกรธเคืองทะเลาะวิวาทระหวางพอแม ทํา
ใหเด็กรูสึกขาดความอบอุนมั่นคงปลอดภัย อาจเกิดความกลัววาพอหรือแมจะไมรักตนดวย ฉะนั้น
กอนที่จะมีลูก สามีภรรยาควรจะปรับตัวเขาหากันใหดีเสียกอน ปรึกษากันลวงหนาวาจะเลี้ยงดูลูก
อยางไร ตองการใหลูกมีพฤติกรรมเชนไร ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสนใจนําตัวแปรนี้มาศึกษาตามแนวคิด
ของเบอร( Burr) โดยนํามาศึกษา 2 ดาน คือ ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและ
ความผูกพันระหวางสามีและภรรยา และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวโดยใชใน
สถานการณเฉพาะของชีวิตสมรส ในแงของการเลี้ยงดูบุตร
5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
5.1 คุณสมบัติของครอบครัวที่มีคุณภาพ
ครอบครัวที่มีคุณภาพจะมีคุณสมบัติ 6 ประการดังตอไปนี้
1. การชื่นชมคุณคาของคนในครอบครัว
คุณสมบัติประการแรกนี้มีความสําคัญมากที่สุด และเปนสิ่งที่กระทําไดงายที่สุด
แตหลายคนมักจะมองขามไปไดงาย ๆ เชนกัน ความพึงพอใจ ชื่นชม และเห็นคุณคาของกันและ
กันในครอบครัว ควรจะไดมีการแสดงออกอยางชัดแจง พอเห็นคุณคาของแมและของลูก แสดง
ความชื่นชมพอใจในตัวแมและลูก ขณะเดียวกันลูกก็แสดงความรูสึกที่ดีนี้ตอพอแมเชนกัน โดย
ปกติคนทุกคนมีสวนดีอยูในตัวมากมาย เมื่อคนในครอบครัวแสดงความรูสึก แสดงการกระทําวา
พึงพอใจในคนอื่น ๆ ที่อยูรวมครอบครัวดวยกัน ตระหนักในคุณคาซึ่งกันและกัน คุณสมบัติ
ประการนี้จึงเปรียบเสมือนพื้นฐานของความอบอุนและความมั่นคงในครอบครัว ยิ่งไปกวานั้น ยัง
เปนการหลอหลอมสมาชิกของสังคมใหมีทัศนคติของสังคมสวนรวมในแงดีดวย
2. การมีเวลาอยูรวมกัน
คุณสมบัติประการที่ 2 ที่พบใน “ ครอบครัวที่มีคุณภาพ ” ไดแก การที่ทุกคนใน
ครอบครัวไดรวมทํากิจกรรมหลายอยางรวมกัน และเปนกิจกรรมที่ทุกคนพอใจจะทํารวมกันมิใช
เพราะการบังคับหรือโดยบังเอิญ กิจกรรมที่พบ เชน การรับประทานอาหารโดยพรอมหนากัน
การสนุกสนานรื่นเริงรวมกัน และการทํางานรวมกัน บางครอบครัวอาจจะมีกิจกรรมกลางแจงรวม
กัน เชน เดินหรือวิ่งออกกําลังกายรวมกัน ทัศนาจรรวมกัน ไปคายพักแรมดวยกัน หรือเลนเกม
กลางแจงดวยกัน เปนตน
3. การมีพันธะตอความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวรวมกัน
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ครอบครัวที่มีคุณภาพจะมีพันธะดังกลาวอยูในระดับสูง กลาวคือคนในครอบครัว
รูสึกเปนพันธะที่ตองสงเสริมใหสมาชิกคนอื่นในครอบครัวไดมีความสุขและมีสวัสดิภาพที่ดีเปน
การหวงใยกันและกันอยางแทจริง ชีวิตปจจุบันเรามักไมใครมีเวลาวาง ทุกคนวุนวายกับการทํางาน
หรือการเรียนของแตละคน ครอบครัวที่มีคุณภาพที่เราพบก็ประสบปญหานี้ดวยแตคนในครอบครัว
เหลานี้ จะมานั่งลงพรอมหนากัน และเลาใหคนทั้งครอบครัวฟงวา กิจกรรมที่วุนวายของแตละคน
นั้นมีอะไรบาง และเปนอยางไรบาง ดวยวิธีนี้แสดงใหเห็นวาโดยแทจริงแลวเวลาไมไดเปน
อุปสรรคของการหวงใยสวัสดิภาพของกันและกันในครอบครัว
4. การติดตอสื่อสารระหวางกันเปนอยางดี
คุณสมบัติขอนี้ไมใชของแปลกใหม ครอบครัวที่มีคุณภาพ จะมีวิธีการติดตอ
สื่อสารที่ดีมาก ครอบครัวทั่ว ๆ ไปมักมีปญหาคือ ไมมีเวลาพูดคุยกัน บางครอบครัวพอรูเรื่องราว
ของลูกตนโดยผานบุคคลที่ 3 หรือบุคคลภายนอกครอบครัวดวยซ้ํา แตสําหรับครอบครัวที่มี
คุณภาพจะติดตอกันโดยตรง มีเวลาสําหรับการพูดคุยกันเสมอ ประการสําคัญที่พบคือ สมาชิกใน
ครอบครัว มักเปนผูฟงที่ดี และมีความไววางใจตอกัน และเรื่องที่จะละเวนการกลาวถึงไมได ก็คือ
ครอบครัวทุกครอบครัวยอมมีเรื่องขัดแยงทะเลาะกัน ครอบครัวที่มีคุณภาพก็เชนกัน แตสําหรับ
ครอบครัวเหลานี้คนในครอบครัวจะนําความขัดแยงออกมาพูดคุยกัน ไมปกปด ไมเก็บไวในใจ
แตพยายามที่จะรวมรับรูความรูสึกของกันและกัน และพยายามหาทางเลือก ทางแกไขที่จะดีที่สุด
สําหรับทุกคน เราอาจเรียกวิธีการนี้วา ใชความขัดแยงไปในทางสรางสรรคก็วาได
5. การมีศรัทธาตอศาสนาอยางแรงกลา
คุณสมบัติขอนี้ พบวาในครอบครัวที่มีคุณภาพ ไมวาจะนับถือศาสนาใดคนใน
ครอบครัวจะมีความศรัทธาตอศาสนานั้นในระดับสูง มักจะมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน ไป
เขาโบสถทุกวันอาทิตยพรอมกัน หรือเขาวัดฟงพระเทศนรวมกัน ในหลายครอบครัวที่พบอาจมี
สวนจัดตั้งองคการทางศาสนา เชน สรางวัด หรือเปนธุระใหกับกิจกรรมของศาสนา เปนตน การ
ที่คนในครอบครัวมีศรัทธาตอศาสนานี้ทําใหมีสติ มีความอดทนตอกัน มีการใหอภัยตอผูอื่นสูง
ระงับความโกรธไดเร็ว และรูจักที่จะชวยเหลือผูอื่นในสังคม
6. การมีสมรรถนะจัดการกับวิกฤตการณในครอบครัวไดอยางดี
คุณสมบัติขอนี้เปนการสกัดกั้นและปองกันปญหาสังคมไดอยางดี
กลาวคือ
ครอบครัวที่มีคุณภาพมักจะมีวิธีการที่ดีในการแกไขปญหา
หรือกูสถานการณที่วิกฤติใหคืนสู
สภาพที่ดีเชนเดิมได
แมวาการประสบปญหาความทุกขยากจะเปนธรรมชาติของมนุษย แต
ครอบครัวที่มีคุณภาพ จะจัดการไดดี แมในความยากลําบากอยางที่สุดก็ตาม คนในครอบครัวจะมี
ความมั่นใจและไววางใจตอกัน คนในครอบครัวจะรวมกันตอสูกับปญหาแทนที่จะทอถอยหรือ
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แตกแยกกันไปคนละทิศคนละทาง พวกเขาจะใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และรวมกันคลี่คลายปญหา
ไดในที่สุด
5.2 บทบาทและหนาที่ของครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทหนาที่ปฏิบัติใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกสมาชิกในครอบครัวให
สามารถอยูในสังคมไดดวยดี ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. หนาที่พื้นฐานเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของครอบครัว เชน อาหาร ที่อยู
อาศัย ที่เหมาะสมกับการสงเสริมการเจริญเติบโตทางรางกาย อารมณ สังคม เชาวปญญา และ
บุคลิกภาพ
2. หนาที่ในกระบวนการพัฒนาการ
สมาชิกครอบครัวสามารถมีพัฒนาการผาน
ขั้นตอนในแตละชวงวัยของชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนาที่ในการแกปญหาวิกฤต มีความสามารถในการจัดการแกปญหาของครอบครัว
ไดเหมาะสม (Maner 2534 : 20, อางถึงใน ปรีดิ์หทัย แกวมณีรัตน 2534 : 20 )
4. ใหกําเนิดทายาทเพื่อสืบสกุลวงศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความตองการทางเพศของ
สามีและภรรยาดวยหรือเปนแหลงสรางสรรคสมาชิกใหม
5. สรางความเปน ปก แผนมั่นคงของครอบครัว ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสัมพัน ธ
ระหวางเครือญาติ
6. ปลูกฝงนิสัยที่ดีงาม โดยการใหรูจักการอยูรวมกันกับบุคคลอื่นในสังคมอยางมี
ความสุขและยังเปนแหลงหลอหลอมใหสมาชิกในครอบครัวสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดดวย
ดี(โสภา ชปลมันท และคณะ2534 : 24-25)
5.3 ประเภทของครอบครัว
นักมนุษยวิทยาไดทําการสํารวจประเภทของครอบครัวมนุษยในสังคมตาง ๆ จนเกือบ
ทั่วทุกมุมโลก และพบวาครอบครัวของมนุษยนั้นพอจะแบงแยกออกเปนประเภทใหญๆ ได 4
ประเภทดวยกันคือ
1. ครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวพื้นฐาน ( Nuclear or Elementary Family ) เปน
ครอบครัวที่ประกอบดวยบุคคลที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดที่สุด อันประกอบดวย พอ แม
และลูก ๆ ( ที่ยังไมแตงงาน ) แตบางสังคมวัฒนธรรมอาจกําหนดใหญาติบางคนอาศัยรวมอยูดวย
ซึ่งอาจจะเปนพี่ หรือนองของสามีหรือภรรยา ที่ยังเปนโสด
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2. ครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวม ( Extended or Joint Family ) ไดแก ครอบครัว
แบบเนื้อแทหรือครอบครัวพื้นฐานตั้งแตสองครอบครัวขึ้นไป
มารวมกันเขากลายเปนหนวย
ครอบครัวใหมที่ใหญกวาครอบครัวเดิมนั่นเอง ตามปกติครอบครัวขยายหรือครอบครัวรวมนี้ จะมี
อายุยืนยาวมาก เพราะลักษณะของครอบครัวแบบนี้จะมีการเพิ่มสมาชิกไดเรื่อยๆ เพราะตาม
ธรรมเนียมลูกหลานที่แตงงานไปแลวจะไมแยกออกไปตั้งครอบครัวใหมตางหาก
แตจะนําเอา
คูสมรสมาอยูกับครอบครัวเดิมของตน
3. ครอบครัวซอน ( Composite or Compound Family) ครอบครัวแบบนี้เกิดมีขึ้นใน
สังคมที่อนุญาติใหชายหรือหญิงมีภรรยาหรือสามีไดมากกวาหนึ่งคน
4. ครอบครัวสาระ ( Essential Family) ครอบครัวแบบนี้เปนครอบครัวที่ขาดความ
อบอุนจากพอผูเปนหัวหนาครอบครัว เนื่องจากตองออกไปทํามาหากินนอกบาน เชน ทํางานตาง
อําเภอ ตางจังหวัด หรือตางประเทศ ความอบอุนที่ลูก ๆ ไดรับจึงตกอยูกับแม โดยมีแมเปนหลัก
ของครอบครัว ( matricentric) เนื่องจากแมตองอยูในฐานะรับผิดชอบตอความเปนอยูของลูก ๆ
ครอบครัวประเภทนี้บางทีเรียกวา “ครอบครัวภาระ” ( เฉลียว บุญยงค 2526 : 8-10)
ครอบครัวในชนบทปจจุบันนี้มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย มีบางครอบครัวที่เปน
ครอบครัวเดี่ยว ในครอบครัวขยายมีสมาชิกหลายรุนหลายวัย เด็กไดอยูกับพอแม พี่นอง ลุง ปา นา
อา และปูยา ตา ยาย การตั้งบานเรือนอยูใกลกันเปนกลุมวงศาคณาญาติ ( ทิศนา แขมมณี และคณะ
2535 : 7 ) ซึ่งสิ่งเหลานี้ถือไดวาเปนแรงสนับสนุนทางสังคมที่จะมีสวนชวยในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของแมดวย
5.4 แรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนับสนุน ทางสังคมเปน ตัว แปรทางจิตวิทยาสังคมที่สัมพัน ธกับเครือขายทาง
สังคม ซึ่งอิสราเอล ( Israel 1985 : 65-80 ) ไดใหความหมายของ “เครือขายทางสังคม” วาเปนกลุม
เฉพาะที่มีความเชื่อมโยงระหวางบุคคล และลักษณะความสัมพันธของบุคคลใน 3 มิติ ไดแก
1) ลักษณะโครงสราง 2) ลักษณะของสัมพันธภาพ 3) ลักษณะหนาที่ของสมาชิกในเครือขาย และ
ไดมีนักวิชาการหลายทานกลาววา การสนับสนุนทางสังคม เปนปจจัยที่มิอิทธิพลตอการเผชิญ
ความเครียด เพราะการสนับสนุนทางสังคมที่ไดรับนั้น จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ เกิดความรูสึกมั่นใจในตนเองและแกปญหาไดตรงจุด มีผูศึกษา
วิจัยใหคําจํากัดความของคําวา แรงสนับสนุนทางสังคม ไวดังนี้
คอบ (Cobb 1976 : 30) ไดใหความหมาย แรงสนับสนุนทางสังคมคอนขางกวาง
หลังจากทบทวนงานวิจัย ระหวาง ค.ศ 1960 ถึง ค.ศ 1970 เขาไดใหความหมายวา เปนการที่
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บุคคลไดรับขอมูลที่ทําใหตัวเองเชื่อวา มีบุคคลใหความรัก ความเอาใจใส เห็นคุณคาและยกยอง
ตัวเขา นอกจากนี้ตัวเขารูสึกวา เปนสวนหนึ่งของเครือขายสังคมนั้น ๆ
แคพแพลน ( Caplan 1974 : 39-42) ไดใหคําจํากัดความของแรงสนับสนุนทางสังคม
วา หมายถึง สิ่งที่บุคคลไดรับโดยตรงจากบุคคล หรือกลุมบุคคล อาจเปนทางดานขาวสาร เงิน
กําลังงาน หรือทางอารมณ ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหผูรับไปสูเปาหมายที่ผูรับตองการ
แคบแพลน และคณะ (Kaplan et al. 1977 : 50-51 )
ไดใหความหมายของ
แรงสนับสนุนทางสังคมไว 2 แนว คือ 1) หมายถึง ความพอใจตอความจําเปนพื้นฐานของ
สังคมในแตละคนซึ่งไดรับมาจากสิ่งแวดลอมในสังคมของคนคนนั้น
โดยไดรับจากการติดตอ
สัมพันธกับคนในกลุมสังคม 2) หมายถึงบุคคลที่มีความสําคัญตอคนคนนั้น สําหรับความจําเปน
พื้นฐานทางสังคมที่บุคคลไดจากกลุม แคบแพลน เสนอวา ความมั่นคงปลอดภัย ความผูกพันทาง
ดานอารมณและความคิด ความไววางใจ ความใกลชิดสนิทสนม การไดเลี้ยงดูชวยเหลือ การเปน
สวนหนึ่งของสังคม การไดรับการยอมรับ และเห็นคุณคาและความผูกพัน
ธอยส (Thoits 1982 :147-148) ไดใหความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมวา เปนการ
ที่บุคคลในเครือขายสังคมไดรับการชวยเหลือดานอารมณและสังคม สิ่งของหรือขอมูล ซึ่งการ
สนับสนุนนี้ จะชวยใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนองตอความเจ็บปวยหรือความเครียดไดใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น และเห็นวาเปนมโนทัศนหลายมิติ ซึ่งจะพิจารณามิติใดมิติหนึ่งไมได ตอง
พิจารณารวมกันทุกดาน
บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ ( 2528 : 171) ไดใหความหมายของการสนับสนุนทางสังคมไว
วา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง สิ่งที่ผูรับแรงสนับสนุนไดรับการชวยเหลือดานขอมูล
ขาวสาร วัสดุ สิ่งของหรือการสนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือ
กลุม แลวมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูใหตองการ ซึ่งหมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
จากคําจํากัดความขางตน อาจสรุปไดวา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึงสิ่งที่ผูรับ
การสนับสนุนทางสังคมไดรับความชวยเหลือทางดานขอมูล ขาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการ
สนับสนุนทางดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเปนบุคคลหรือกลุมคน ซึ่งเปนผลทําใหผูรับ
ปฏิบัติไปในทางที่ผูใหตองการ
องคประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคม มีดังนี้ คือ
1. จะตองมีการติดตอสื่อสาร ระหวางผูใหและผูรับการสนับสนุน
2. ลักษณะของการติดตอสื่อสารนั้นจะตองประกอบดวย
2.1 ขอมูลขาวสาร ที่มีลักษณะที่ทําใหผูรับรูสึกวา ผูสงเอาใจใสและมีความรัก
ความหวังดีตอผูรับอยางจริงใจ
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2.2 ขอมูลขาวสารนั้น จะตองมีลักษณะที่ทําใหผูรับรูสึกวาตนเองมีคุณคา และเปน
ที่ยอมรับในสังคม
2.3 ขอมูลขาวสารนั้น จะตองมีลักษณะที่ทําใหผูรับเชื่อวา เขาเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและมีประโยชนตอสังคม
3. ปจจัยที่นําเขาของการสนับสนุนทางสังคมซึ่งอาจอยูในรูปของ ขาวสาร วัตถุสิ่งของ
หรือกําลังใจ
4. จะตองชวยใหผูรับบรรลุถึงจุดหมายที่เขาตองการ
ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคม
มีผูศึกษาเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม และแบงประเภทของแรงสนับสนุนทาง
สังคมไวมากมาย ในที่นี้จะขอกลาวเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ
ธอยท (Thoits 1982 : 147-148) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมตามลักษณะความ
จําเปนพื้นฐานทางสังคมไว 5 ชนิด คือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional support ) หมายถึง ขอมูลที่ทําใหบุคคล
เชื่อวาเขาไดรับความรัก และการดูแลเอาใจใส ซึ่งมักจะไดรับความสัมพันธที่ใกลชิดและมีความ
ผูกพันลึกซึ้งตอกัน
2. การสนับสนุนดานการยอมรับและเห็นคุณคา (Esteem support) หมายถึง ความ
รูสึกที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นมีคุณคา บุคคลอื่นยอมรับและเห็นคุณคานั้นดวย
3. การสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม ( Socially support or Network)
หมายถึง การแสดงออกที่บอกใหทราบวา บุคคลนั้นเปนสมาชิกหรือสวนหนึ่งของเครือขายทาง
สังคม และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
4. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( Information support )
หมายถึง การใหคํา
แนะนําในการแกไขปญหา หรือการใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทําของบุคคล
5. การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ( Tangible support ) หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือในดานสิ่งของ เงินทอง หรือบริการ
เฮาส ( House 1981, quoted in Tilden 1985 : 199-206 ) ไดกลาววา แรงสนับสนุนทาง
สังคมมี 4 ชนิด คือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ ( Emotional Support) หมายถึง การสนับสนุนดานการ
ยกยอง การใหความรักความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใสและความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
2. การสนับสนุนดานการประเมิน ( Appraisal Support) หมายถึง การเห็นพอง
รับรอง และการใหขอมูลปอนกลับ เพื่อนําไปใชในการประเมินตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม
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3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร ( Informational Support ) หมายถึง การใหคํา
แนะนํา ขอเสนอแนะ ทิศทาง และการใหขอมูลขาวสาร ซึ่งสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่
เผชิญอยูได
4. การสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ ( Instrumental Support) หมายถึง การชวยเหลือ
โดยตรงตอความจําเปนของบุคคล ในเรื่องเงิน เวลา แรงงาน และการปรับสภาพแวดลอม
ไวส ( Weiss, quoted in Diamond and Johes 1983 : 146) ไดกลาวถึงชนิดของการ
สนับสนุนทางสังคมและผลของการขาดการสนับสนุนทางสังคมตามชนิดตาง ๆ ดังนี้
1. การไดรับความผูกพันใกลชิดสนิทสนม(Attachment) เปนสัมพันธภาพแหงความ
ใกลชิดที่ทําใหรูสึกวาตนเปนที่รักและไดรับการดูแลเอาใจใส ซึ่งมักไดรับจากบุคคลใกลชิด เชน
คูสมรส สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะรูสึกเดียวดาย
2. การไดมีโอกาสเลี้ยงดูผูอื่น(Oportunity of Narturance) หมายถึง การที่บุคคลมี
ความรับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูหรือชวยเหลือผูอื่นแลวทําใหตนเองเกิดความรูสึกวาเปนที่ตองการ
ของบุคคลอื่นและพึ่งพาอาศัยได ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวา ชีวิตนี้ไรคา
3. การมีสวนรวมในสังคมหรือเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social Integration) หมายถึง
การมีโอกาสไดเขารวมในกิจกรรมสังคม ทําใหมีการแบงปน แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งมี
ความหวงใยซึ่งกันและกัน ถาขาดแรงสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกวาถูกแยกออกจากสังคม
4. การไดรับกําลังใจวาเปนผูมีคุณคา(Reassurance of Worth) หมายถึง การที่บุคคล
ไดรับการเคารพ ยกยอง และชื่นชม ที่สามารถแสดงบทบาททางสังคมอันเปนที่ยอมรับของ
สมาชิกในครอบครัวและสังคม ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกขาดความเชื่อมั่น
หรือไรประโยชน
5. ความเชื่อมั่นในความเปนมิตรที่ด(ี Sense of Reliable Alliance) การสนับสนุน
จะไดมาจากครอบครัวหรือเครือญาติ ซึ่งมีความคาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือ หวงใยซึ่งกัน
และกันอยางตอเนื่อง ถาขาดจะทําใหบุคคลรูสึกวาขาดความมั่นคงและถูกทอดทิ้ง
6. การไดรับการชี้แนะ (The Obtaining of Guidance)หมายถึง การไดรับความจริงใจ
ชวยเหลือดานอารมณ ขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ตนศรัทธา และเชื่อมั่นในชวงที่บุคคลเผชิญกับ
ความเครียด หรือภาวะวิกฤต ถาขาดการสนับสนุนชนิดนี้จะทําใหบุคคลรูสึกทอแทสิ้นหวัง
คอบบ (Cobb 1976 : 302 ) กลาวถึง ชนิดของแรงสนับสนุนทางสังคมวา ประกอบ
ดวยการสนับสนุน 3 ดาน คือ
1. การสนับสนุนดานอารมณ (Emotional Support ) คือ การใหความรักและการดูแล
เอาใจใส
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2. การสนับสนุนดานการใหการยอมรับและเห็นคุณคา ( Esteem Support) เปนขอมูล
ที่ย้ําใหบุคคลรูวาตนเปนคนมีคา เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น
3. การสนับสนุนดานสิ่งของ เงินทอง และแรงงาน ( Tangible Support ) หมายถึง
การไดรับความชวยเหลือดานเงินทอง หรือสิ่งของ และแรงงาน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาแรงสนับสนุนทางสังคมนั้นไดมีผูศึกษาไว และตั้งเปน
ทฤษฎีรวมทั้งหลักการไวเปนจํานวนมาก ซึ่งในแตละทฤษฎีจะมีลักษณะหลัก ๆ ที่คลายคลึงกัน
เพิ่มหรือแตกตางกันเพียงเล็กนอย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยยึดแนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทาง
สังคมของธอยส(Thoits) มาใชในการศึกษาครั้งนี้
ระดับของการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
กอททลีบ ( Gottlieb 1985: 5-22) ไดแบงระดับของแรงสนับสนุนทางสังคมแบงออก
เปน 3 ระดับ คือ
1. ระดับกวาง ( Macro Level) จะวัดโดยพิจารณาถึงการเขารวมหรือมีสวนรวมใน
สังคม การเขารวมกิจกรรมกับกลุมตาง ๆ การดําเนินชีวิตในชุมชน ฯลฯ
2. ระดับกลุมเครือขาย ( Mezzo Level )
เปนการมองที่โครงสรางและหนาที่ของ
เครือขายสังคมดวยการวัดอยางเฉพาะเจาะจงถึงกลุมที่ติดตออยูดวยอยางสม่ําเสมอ ไดแก กลุมเพื่อน
ครอบครัว
3. ระดับลึกหรือระดับแคบ ( Micro Level) คือ ระดับความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุด
ซึ่งเชื่อวา สิ่งสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง ไดแก
สามี ภรรยา และสมาชิกในครอบครัวหรือคนรัก ซึ่งมีความใกลชิดทางอารมณ ใหการสนับสนุน
ทางจิตใจ แสดงความรักและหวงใย ( Affective Support)
แหลงการสนับสนุนทางสังคม
โดยปกติกลุมสังคมแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ กลุมสังคมปฐมภูมิ ไดแก
ครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนบาน กลุมสังคมทุติยภูมิ ไดแก เพื่อนรวมงาน กลุมวิชาชีพ และ
กลุมสังคมอื่น ๆ
อุบล นิวัติชัย ( 2537 : 285) ไดอางถึงแนวคิดของแคปแลนเกี่ยวกับการจัดกลุมบุคคล
ซึ่งเปนแหลงของการสนับสนุนทางสังคมไว 3 กลุม คือ
1. กลุมที่มีความผูกพันกันตามธรรมชาติ
(Spontaneous or Natural Supportive
System) ประกอบดวยบุคคล 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เปนบุคคลที่อยูในครอบครัวสายตรง (Kin) ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอ
แม ลูก หลาน
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ประเภทที่ 2 ไดแก ครอบครัวใกลชิด(Kinth) ไดแก เพื่อนฝูง เพื่อนบาน
คนรูจักคุนเคย คนที่ทํางานเดียวกัน
2. องคกรหรือสมาคมที่ใหการสนับสนุน(Organized Support) หมายถึง กลุมบุคคล
ที่มารวมตัวกันเปนหนวย ชมรม สมาคม ซึ่งไมใชกลุมที่จัดโดยกลุมวิชาชีพทางสุขภาพ เชน
สมาคมผูสูงอายุ เปนตน
3. กลุมผูชวยเหลือทางวิชาชีพ(Professional Health Care Worker) หมายถึง บุคคล
ที่อยูในวงการสงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ
5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สรุปไดวาแรงสนับสนุนทางสังคม ( Social Support) เปนสิ่งที่บุคคลไดรับจากบุคคล
หรือกลุมคน แลวมีผลทําใหผูรับการสนับสนุนปฏิบัติไปในทางที่ผูรับตองการ ในที่นี้ หมายถึง
แรงสนับสนุนทางสังคมสามารถชวยใหผูรับมีพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณในเด็ก
กอนวัยเรียนไดอยางเหมาะสมและถูกตองและจากการศึกษาของวรัตมา สุขวัฒนานันท ( อางถึงใน
ศิริพร วงศคํามูล 2538 : 6 -7) ไดศึกษาเปรียบเทียบพื้นฐานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน 3-6 ป
ตามลักษณะปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม และการอบรมเลี้ยงดู ในศูนยรับเลี้ยงเด็กกลางวันดินแดง
และสถานเลี้ยงเด็กกลางวันที่ศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง จากกลุมตัวอยาง 100 คน พบวา
เด็กกอนวัยเรียนที่มีสมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน มีลักษณะพื้นฐานอารมณ (พื้นฐานอารมณ
หมายถึง ความโนมเอียงของการแสดงออกของอารมณของเด็กแตละคน ในการตอบสนองตอ
สภาวะแวดลอม ประกอบดวย ลักษณะพื้นฐานอารมณ 9 ดาน คือ ระดับการเคลื่อนไหว ความ
สม่ําเสมอ การเขาใกลหรือถอยหนี ความสามารถในการปรับตัว ระดับความทนได ความรุนแรง
ของการตอบสนอง ลักษณะทางอารมณ ความวอกแวก และความคงที่ของชวงความสนใจ) ดาน
ความสามารถในการปรับตัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ เด็กกอน
วัยเรียนที่ครอบครัวมีสมาชิกจํานวนมาก ( เกิน 7 คน) มีลักษณะพื้นฐานอารมณดานความสามารถ
ในการปรับตัวดีกวาเด็กกลุมที่มีสมาชิกปานกลาง(4-6 คน) และผลการศึกษายังพบอีกวา เด็กกอน
วัยเรียนที่อยูในครอบครัวขยาย มีลักษณะพื้นฐานอารมณดานความคงที่ของชวงความสนใจมาก
กวาเด็กกลุมที่อยูในครอบครัวเดี่ยว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ ( 2536 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงการสนับสนุนทางสังคมและการ
ปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2535
จํานวน 100 คน มารดามีสถานภาพสมรสคู สวนบุตรทุพพลภาพเปนเด็กที่เจ็บปวดดวยกลุมอาการ
สมองพิการ ปญญาออนระดับปานกลางขึ้นไป กลุมอาการดาวนและกลุมอาการหลังสมองอักเสบ

58

ซึ่งไดรับการวินิจฉัยจากแพทยตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป อายุไมเกิน 15 ปบริบูรณ อยูรวมกับบิดามารดา
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา
1. มารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา มารดาไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับมากในดาน
อารมณและไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลางในดานขอมูลขาวสาร
ดานสิ่งของ
แรงงาน ดานการยอมรับและเห็นคุณคา และดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม
2. มารดาที่มีบุตรทุพพลภาพมีการปรับตัวทางสังคมโดยรวมอยูในระดับดี
เมื่อ
จําแนกเปนรายดานพบวามารดามีการปรับตัวทางสังคมระดับดีทุกดาน
จินตนา รุยหราษฎร ( 2538 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความเชื่อดาน
สุขภาพ
การสนับสนุนจากสามีกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กวัยกอนเรียนที่เปนโรค
หอบหืดโดยศึกษาในมารดาที่มีบุตรระหวาง 1-5 ป ที่เจ็บปวยดวยโรคหอบหืดและเคยนําเด็กโรค
หอบหืดนั้นมารับการรักษาที่แผนกเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อําเภอกระนวน
จังหวัดขอนแกน จํานวน 112 ราย ผลการวิจัยพบวา
1. ความเชื่อดานสุขภาพ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการดูแล
เด็กวัยกอนเรียนที่ปวยเปนโรคหอบหืด ( r = .5630 ; p < .05)
2. การสนับสนุนจากสามี มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการ
ดูแลเด็กวัยกอนเรียนที่ปวยเปนโรคหอบหืด (r= .4904; p< .05)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดนําแรงสนับสนุนทางสังคมมาศึกษา โดยนําแนวคิดและทฤษฎี
แรงสนับสนุนทางสังคมของธอยท (Thoits) ที่ไดแบงไวมาศึกษา 3 ดาน คือ แรงสนับสนุนทาง
ดานอารมณ แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร และแรงสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ โดยใช
แรงสนับสนุนทางสังคมมาจากญาติที่มารดาใหความไววางใจที่สามารถบอกเลาเรื่องราวที่สําคัญ
ตางๆ ในชีวิตของมารดามาใชเปนสิ่งทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
6. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
บิดามารดาที่มีการศึกษาดี ยอมมีความรู ความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดู และแนะแนว
บุตรไดดีกวาบิดามารดาที่มีการศึกษานอย เชน รูจักการจัดอาหารใหถูกตามหลักโภชนาการ แบง
เวลาใหลูกดวยความอบอุนและสุขใจ ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก รักษาพยาบาลเด็กยามเจ็บปวย
อบรมสั่งสอนเรื่องมารยาทสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ระเบียบตาง ๆ
และการแนะนําในการ
ปรับตัวใหเหมาะสม สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมพัฒนาการใหแกเด็ก นอมฤดี
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จงพยุหะ (อางถึงใน สุจินดา ขจรรุงศิลป 2530 : 12) และการศึกษาจะมีผลตอบทบาทการเปน
มารดา เพราะการศึกษาจะชวยพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการเรียนรูและ
ปรับตัว มารดาที่มีการศึกษาสูงยอมมีโอกาสที่จะหาความรูจากหนังสือ ตํารา นิตยสาร ที่เกี่ยวกับ
การเปนมารดา และการเลี้ยงดูเด็กชวยใหมีความพรอม และสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทการเปน
มารดาไดดีกวามารดาที่มีการศึกษาต่ํา ( นุจรี เนตรทิพย , สุพิศ สุวรรณประทีป และหัทยา เจริญรัตน
2541:25)เพราะผู ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง จะสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับวิธีก ารเลี้ยงดูที่สงเสริม
พัฒนาการของเด็ก
จากการศึกษาของ วรัตมา สุขวัฒนานันท ( 2530, อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ
และคณะ 2543 : 206 ) ไดศึกษาพื้นฐานอารมณของเด็กวัยกอนเรียนในศูนยรับเลี้ยงเด็กกลางวันดิน
แดงของวาย ดับบลิว ซี เอ และสถานเลี้ยงเด็กกลางวันศูนยบริการสาธารณสุข 19 วงศสวาง แหงละ
50 คน พบวาเด็กที่มารดาทํางานนอกบานมีลักษณะพื้นอารมณดานความสม่ําเสมอมากกวาเด็กที่
มารดาทํางานในบาน เด็กที่มารดามีระดับการศึกษาต่ํา มีสมาธิและชวงความสนใจดีกวาเด็กที่
มารดามีระดับการศึกษาปานกลาง เด็กที่ครอบครัวมีรายไดต่ํามีความรุนแรงในการตอบสนองมาก
กวาเด็กที่ครอบครัวมีรายไดสูง
เด็กที่อยูในครอบครัวขยายมีสมาธิและชวงความสนใจดีกวา
เด็กที่อยูในครอบครัวเดี่ยว เด็กที่มีสมาชิกครอบครัวจํานวนมากมีความสามารถในการปรับตัวดีกวา
เด็กที่มีสมาชิกครอบครัวจํานวนปานกลาง และจากการศึกษาของจํารัส ปนเงิน ( 2536 ) ที่พบความ
สัมพันธระหวางการศึกษาของผูเลี้ยงดูกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการและแสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธระหวางผูเลี้ยงดูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกับพัฒนาการโดยรวมของเด็ก
แตจากการศึกษาของอาภาวรรณ หนูคง ( 2535 )จินตนา วัชรสินธุ และมณีรัตน ภาคธูป
( 2538 ) ที่ไมพบวาระดับการศึกษาบิดามารดามีผลตอพัฒนาการของเด็กและเด็กที่มาจากครอบครัว
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยูในระดับต่ําที่ไมมีปญหาพัฒนาการเชนเดียวกับการศึกษาของ
สุธีรา ฮุนตระกูล และคณะ ( 2533) และจากการศึกษาของอารีรัตน ขําอยู และคณะ ( 2540 ) ที่ไม
พบระดับการศึกษาของบิดามารดามีผลตอพัฒนาการเด็ก (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2543 :
174 ) รวมถึงการศึกษาของอรวรรณ ฐิตสุภวัฒน ( 2529 ) ที่ไดศึกษาพื้นอารมณเด็กวัยกอนเรียนที่มี
อายุ 3-6 ปอาศัยในแฟลตดินแดง จํานวน 255 คน ที่พบวา ระดับการศึกษาของมารดา ไมมีความ
สัมพันธกับกลุมเด็กวัยกอนเรียนที่แบงตามลักษณะพื้นฐานอารมณ(ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ
2543:206)
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวามีทั้งระดับการศึกษา และสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธและไมมีความสัมพันธกับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวา ระดับการศึกษาของมารดา และรายไดของครอบครัวมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
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มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรีหรือไมอยางไร และในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไวดังตอไป
นี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ระดับการศึกษาของมารดา
- ต่ํากวาหรือเทากับป. 6
- ม.1-ม.6
- สูงกวา ม.6

รายไดของครอบครัว

- มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 1,700 บ/ด
- มีรายไดระหวาง 1,701-3,300 บ/ด
- มีรายไดระหวาง 3,301-8,300บ/ด
- มีรายไดตั้งแต 8,301 บ/ด ขึ้นไป

1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
- ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
- การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
2. ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
-

ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับ
ความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว

4. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจาก
ญาติ
-

แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ

พฤติกรรมของมารดาในการสง
เสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
- การแสดงความรักและการให
กําลังใจ
- การสงเสริมใหเด็กเกิดความ
รูสึกอบอุนและปลอดภัย
- การสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร”ี เปนการวิจัย
เชิงพรรณา ( Descriptive research ) โดยมีมารดาของเด็กกอนวัยเรียนเปนหนวยของการ
วิเคราะห (Unit of analysis) วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญไว 2 ประการ คือ ขั้นตอน
การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางสําหรับการดําเนินการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และเพื่อ
ใหการดําเนินงานเสร็จตามเวลา ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนในการวิจัยออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ขั้นตอนนี้เปนการจัดเตรียม
โครงการวิจัย ผูวิจัยไดพยายามศึกษาและคนควาหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ประกอบดวย การศึกษา
จากตํารา บทความ เอกสารและขอมูลทางสถิติ วรรณกรรม ตลอดทั้งงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยไดนําเครื่องมือที่
จะใชในการวิจัยไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอ
อนุญาตผูอํานวยการโรงเรียน ในการนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางพรอมทั้งนํา
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกตอง
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและแปลผลการวิเคราะห
ขอมูลตามขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยไดจัดทํารายงานผลการวิจัยเพื่อนํา
เสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ การตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขขอ
บกพรองตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการไดเสนอแนะ เพื่อจัดพิมพรายงานผลของการวิจัยฉบับสมบูรณ
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบดวย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่วิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่กําลัง ศึกษา
อยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 53 โรงเรียน ทั้งหมด 2,610 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อโรงเรียน
กลุมโรงเรียนเขาขลุง
วัดไผสามเกาะ
วัดสัมมาราม
วัดเขาขลุง
บานดอนไมลาย

บานหนองไกขัน
วัดสระสี่มุม
วัดเขาแจง
บานโปงยอ
วัดเจริญธรรม
บานหวยยาง
กลุมโรงเรียนหนองปลา
หมอ –บานมวง
11. ชุมชนวัดหนองปลา
หมอ
12. วัดมาบแค

จํานวนเด็ก
อนุบาล
388
66
36
36
31

ที่

ชื่อโรงเรียน

27.
28.
29.
30.

ชุมชนบานหวยกระบอก
วัดหนองเสือ
วัดอออีเขียว
วัดหนองกลางดาน
กลุมโรงเรียนทาผา-ลาดบัว
ขาว
ชุมชนวัดทาผา
วัดโกสินารายณ
วัดดอนเสลา
วัดยางหัก
วัดบานฆองนอย
วัดลาดบัวขาว

63
25
22
24
52
33

31.
32.
33.
34.
35.
36.

383
91

37. วัดรางวาลย
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กลุมโรงเรียนสวนปากนคร
38. วัดตาผา

จํานวนเด็ก
อนุบาล
123
125
54
65
311
31
56
71
49
59
36
9
269
15
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ที่

ชื่อโรงเรียน

13.
14.
15.
16.
17.

วัดหนองหิน
วัดสระตะโก
วัดมวง
วัดบัวงาม
บานหนองคา
กลุมโรงเรียนเบิกไพร –
คุงพยอม
อนุบาลบานโปง
วัดหุบกระทิง
วัดบางพัง
วัดตาล
วัดลําพยอม
บานตลาดนัด
วัดโพธิ์บัลลังก
กลุมโรงเรียนกรับใหญ
วันมหาราช
วัดหนองประทุน

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.

จํานวน
เด็กอนุบาล
36
29
70
40
51
374
140
112
29
28
21
6
38
437
26
44

ที่

ชื่อโรงเรียน

39.
40.
41.
42.
43.

วัดใหญ
วัดหัวหิน
วัดอัมพวนาราม
คายลูกเสือบานโปง
วัดหนองหญาปลอง

44. วัดโคกหมอ
45. วัดโพธิ์รัตนาราม
กลุมโรงเรียนไตรบูรพา
46. วัดจันทาราม
47. วัดหนองออ
48. วัดหัวโปง
49. บานลาดใหญ
50. วัดหนองกบ
51. วัดหนองปลาดุก
52. วัดบึงกระจับ
53. วัดอริยวงศาราม

จํานวนเด็ก
อนุบาล
19
20
40
36
19
38
82
448
97
77
25
32
92
28
47
50

ที่มา : สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุร,ี จํานวนนักเรียนและหองเรียน
ปการศึกษา 2545 ( ราชบุรี : ม.ป.ท., 2545 ), 1-8.
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ในโรงเรียนที่สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชการคํานวณ
จากบุตรตามหลักเกณฑของยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ยอมใหคลาดเคลื่อนได
+ 5 % ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 347 คน การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน
( Multi- Stage Sampling) ไดโรงเรียน 28 โรงเรียน ตามลําดับ ดังนี้
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1. สุมจํานวนโรงเรียนที่ใชในการเก็บขอมูลโดยสุมอยางงายมาโดยการจับสลาก 50%
ของจํานวนโรงเรียนตามกลุมโรงเรียนตาง ๆ มีจํานวนดังนี้
- กลุมโรงเรียนเขาขลุง มีจํานวนทั้งหมด 10 โรงเรียน จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง 5โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง มีจํานวนทั้งหมด 7 โรงเรียน
จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม
มีจํานวนทั้งหมด 7 โรงเรียน
จํานวนโรงเรียนกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนกรับใหญ มีจํานวนทั้งหมด 6 โรงเรียน จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง 3 โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว มีจํานวนทั้งหมด 7 โรงเรียน จํานวน
โรงเรียนกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนสวนปากนคร มีจํานวนทั้งหมด 8 โรงเรียน จํานวนโรงเรียน
กลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
- กลุมโรงเรียนไตรบูรพา มีจํานวนทั้งหมด 8 โรงเรียน จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง 4 โรงเรียน
2. คํานวณจํานวนกลุมตัวอยางของแตละโรงเรียนที่ไดรับเลือกในแตละกลุมตาม
สัดสวนจํานวนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมดของโรงเรียนที่ไดรับเลือกในแตละโรงเรียนตอ
จํานวนมารดาของเด็กกอนวัยเรียนของโรงเรียนที่ไดรับเลือกทั้งหมดในแตละกลุม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 กลุมโรงเรียนเขาขลุง ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 52 คน มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนบานโปงยอ
โรงเรียนวัดเจริญธรรม
โรงเรียนวัดเขาขลุง
โรงเรียนวัดสัมมาราม
โรงเรียนวัดไผสามเกาะ

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่ อ ยู จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด (คน) กับเด็กกอนวัยเรียน ตัวอยาง(คน)
(คน)
24
15
6
52
46
12
36
30
9
36
32
9
66
61
16
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2.2 กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ - บานมวง ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 51 คน
มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.

ชื่อโรงเรียน

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่อยู จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด(คน) กับเด็กกอนวัยเรียน ตัวอยาง (คน)
(คน)
โรงเรียนชุมชนวัดหนอง
91
82
20
ปลาหมอ
โรงเรียนวัดหนองหิน
36
30
8
โรงเรียนวัดสระตะโก
29
27
7
โรงเรียนวัดมวง
70
56
16

2.3 กลุมโรงเรียนเบิกไพร - คุงพยอม
มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.

ชื่อโรงเรียน

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 50 คน

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่อยู จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด(คน) กับเด็กกอนวัยเรียน ตัวอยาง(คน)
(คน)
โรงเรี ย นอนุ บ าลบ า น
140
135
31
โปง
โรงเรียนวัดบางพัง
29
24
6
โรงเรียนวัดลําพยอม
21
20
5
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก
38
36
8
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ดังนี้
ลําดับที่

1.
2.
3.

2.4 กลุมโรงเรียนกรับใหญ ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 58 คน มีรายละเอียด

ชื่อโรงเรียน

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่อยู จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด(คน) กั บ เ ด็ ก ก อ น วั ย ตัวอยาง(คน)
เรียน ( คน)
โรงเรียนวัดหนองประทุน
44
38
9
โรงเรียนบานหวยกระบอก
123
103
24
โรงเรียนวัดหนองเสือ
125
116
25

2.5 กลุมโรงเรียนทาผา – ลาดบัวขาว
มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อโรงเรียน

1.
2.
3.
4.

โรงเรียนวัดโกสินารายณ
โรงเรียนวัดยางหัก
โรงเรียนวัดบานฆองนอย
โรงเรียนวัดรางวาลย

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 41 คน

จํานวนเด็กกอนวัย จํา นวนมารดาที่ จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด (คน) อยูกับเด็กกอนวัย ตัวอยาง (คน)
เรียน(คน)
56
49
13
49
45
12
59
55
14
9
9
2
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มีรายละเอียด ดังนี้
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.

ดังนี้
ลําดับที่

1.
2.
3.
4.

2.6 กลุมโรงเรียนสวนปากนคร

ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 36 คน

ชื่อโรงเรียน

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่ จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด (คน) อยู กับเด็กกอน ตัวอยาง (คน)
วัยเรียน (คน)
โรงเรียนวัดตาผา
15
13
4
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
40
33
9
โรงเรียนวัดหนองหญาปลอง
19
9
4
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
82
77
19
2.7 กลุมโรงเรียนไตรบูรพา ขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 59 คน มีรายละเอียด

ชื่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดหัวโปง
โรงเรียนวัดหนองกบ
โรงเรียนวัดบึงกระจับ
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม

จํานวนเด็กกอนวัย จํานวนมารดาที่ จํานวนกลุม
เรียนทั้งหมด (คน) อยู กับเด็กกอน ตัวอยาง (คน)
วัยเรียน (คน)
25
21
7
92
84
25
47
40
13
50
48
14

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก
1.1 ตัวแปรดานระดับการศึกษาของมารดา แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
- ต่ํากวาหรือเทากับป.6
- ม.1-ม.6
- สูงกวา ม.6
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1.2 ตัวแปรดานรายไดของครอบครัว แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้
- มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 1,700 บาทตอเดือน
- มีรายไดระหวาง 1,701-3,300 บาทตอเดือน
- มีรายไดตั้งแต 3,301-8,300 บาทตอเดือน
- มีรายไดตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป
1.3 ตัวแปรดานความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนประกอบดวย 2 ตัวแปรยอย ดังนี้
1.3.1 ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
1.3.2 การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
1.4 ตัวแปรดานความมั่นคงทางอารมณของมารดา
1.5 ตัวแปรดานความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา ประกอบดวย 2 ตัว
แปรยอย ดังนี้
1.5.1 ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยา
1.5.2 ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
1.6 ตัวแปรดานแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ประกอบดวย 3
ตัวแปรยอย ดังนี้
1.6.1 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานอารมณ
1.6.2 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานขอมูลขาวสาร
1.6.3 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติดานวัสดุอุปกรณ
2. ตัวแปรตามไดแก พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบดวย 3 ตัวแปรยอย ดังนี้
2.1 การแสดงความรักและการใหกําลังใจแกเด็ก
2.2 การสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
2.3 การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามจํานวน 6 สวน
ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามในดานตาง ๆ ไดแก
ระดับการศึกษา รายไดของครอบครัว มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให ( Forced Choice)
จํานวน 2 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบถามของนันทา แทนธานี (2534 : 163-175) โดยมีคําถาม
ทั้งสิ้น 14 ขอ แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ดาน คือ
1. ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 5 ขอ
(ขอ 1-4และ11)
2. ดานสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จํานวน 9 ขอ
(ขอ 5-10และ 12-14)
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ คือ ขอคําถาม 1 คําถาม
แลวมีคําตอบใหเลือก 4 คําตอบ โดยใหผูตอบเลือกขอที่คิดวาถูกที่สุดเพียงขอเดียว
เกณฑการใหคะแนน
จากตัวเลือก 4 ตัวเลือก ในแตละขอจะมีขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว ถาตอบถูกได 1
คะแนน ถาตอบผิดได 0 ( คาพิสัย อยูระหวาง 0-14 คะแนน)
สวนที่ 3 แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณของมารดา ผูวิจัยไดปรับปรุงแบบสอบ
ถามของ ลลิดา ภูบํารุง (2544 : 84-87) โดยมีคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ
แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณของมารดา เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
เปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปนประจําหรือเกือบ
ทุกครั้งที่มีเหตุการณ
บอย
หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบอยๆหรือประมาณ
75 % ของจํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
คอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคอนขางบอยหรือ
ประมาณ 50 % ของจํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งหรือ
ประมาณ 25 % ของจํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
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ไมเคยเลย หมายถึง ผูตอบไมเคยมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการให
คะแนน คือ ขอความที่แสดงถึงการมีความมั่นคงทางอารมณของมารดา จะไดคะแนน 5 ถึง 1
จากคําตอบมากที่สุดถึงนอยที่สุด สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนน
มากกวาจะมีความมั่นคงทางอารมณสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
ผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีคําถามทั้งสิ้น 18 ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 2 ตัวแปร ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
จํานวน 9 ขอ (ขอ 1- 9)
2. ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว จํานวน 9 ขอ (ขอ 10 – 18)
แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการให
คะแนนคือ ขอความที่แสดงถึงการมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา จะไดคะแนน 5 ถึง
1 จากคําตอบมากที่สุดถึงนอยที่สุด สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนน
มากกวาจะมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสสูงกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
สวนที่ 5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ผูวิจัยไดปรับปรุง
มาจากแบบสอบถามของอรนุช อัษฎมงคล ( 2539 : 82-86)โดยสรางขึ้นตามแนวความคิดของธอยส
(Thoits) โดยมีคําถามทั้งสิ้น 15 ขอ จําแนกเปนตัวแปรยอย 3 ตัวแปร ดังนี้
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ จํานวน 5 ขอ (ขอ 1 –5)
2. แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร จํานวน 5 ขอ (ขอ 6 –10 )
3. แรงสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ จํานวน 5 ขอ (ขอ11 –15)
แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
เปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
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มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบนอยที่สุด
โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการใหคะแนน
คือขอความที่แสดงถึงการมีแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ จะไดคะแนน 5 ถึง 1
จากคําตอบมากที่สุดถึงนอยที่สุด สวนขอความตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนน
มากกวาจะมีแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีคําถามทั้งสิ้น 19 ขอ จําแนกเปน
ตัวแปรยอย 3 ตัวแปร ดังนี้
1. ดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจ จํานวน 7 ขอ (ขอ1 –7)
2. ดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย จํานวน 6 ขอ (ขอ 8 –13)
3. ดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม จํานวน 6 ขอ
(ขอ14 –19)
แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปน
ประจําหรือทุกครั้งที่มีเหตุการณ
ปฏิบัติบอย
หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย ๆ
หรือเกือบทุกครั้งที่มีเหตุการณหรือประมาณ 75 % ของ
เหตุการณที่เกิดขึ้น
ปฏิบัติคอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอน
ขางบอยหรือประมาณ 50% ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบาง
ครั้งที่มีเหตุการณหรือประมาณ 25 % ของเหตุการณที่
เกิดขึ้น
ไมเคยปฏิบัติ
หมายถึง ผูตอบไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมใน
เรื่องนั้น
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โดยในแบบสอบถามใหผูตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก และมีเกณฑในการใหคะแนน
คือ ขอความที่แสดงถึงการมีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจะไดคะแนน 5 ถึง 1 จากคําตอบปฏิบัติเปนประจําถึงไมเคยปฏิบัติ สวนขอความ
ตรงกันขามจะไดคะแนนกลับกัน ผูที่ไดคะแนนมากกวาจะมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ ในการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสราง
แบบสอบถามโดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
และนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ
ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ( Content Validity) ของแบบสอบถาม
โดยนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน
พิจารณาปรับแกตามผลการพิจารณา
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช ( Try out ) กับ
มารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนประเภทตาง ๆ ในกลุม
ประชากรแตไมใชกลุมตัวอยางที่ใชทําการศึกษา จํานวน 30 คน แลวนํามาตรวจใหคะแนน
ขั้นที่ 4 หาคาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาเพื่อปรับ
ปรุงแบบสอบถามใหดีขึ้น ดังนี้
สวนที่ 1 การหาคาความเชื่อมั่นสวนที่เปนความรู ใชสูตร KR20 ของคูเดอร-ริคชาดสัน
(Kuder-Richardson’s Method) วิเคราะหคาความเชื่อมั่นได .88
สวนที่ 2 การหาคาความเชื่อมั่นสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา
( Rating scale)
ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในแตละตัวแปร ดังนี้
2.1 ความมั่นคงทางอารมณของมารดา วิเคราะหความเชื่อมั่นได .7784
2.2 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา วิเคราะหความเชื่อมั่นได .9039
2.3 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ วิเคราะหความเชื่อมั่นได .8549
2.4 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ วิเคราะหความเชื่อ
มั่นได .8698
ขอคําถามทุกขอมีคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป
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ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน

1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหทําหนังสือ
ขอความรวมมือไปยังผูอํานวยการของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 28 โรงเรียน เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง การวิเคราะห
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชมารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาในระดับอนุบาล โรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปการศึกษา 2545 เปนหนวยของการ
วิเคราะห (Unit of analysis ) รวมทั้งสิ้น 347 คน เมื่อไดรับขอมูลคืนมาจึงนํามาตรวจสอบความ
สมบูรณและพบวาแบบสอบถามมีความสมบูรณ จํานวน 324 ฉบับ คิดเปน 93% นํามาจัดระเบียบ
ลงรหัส
และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
(Statistical Package for the Social Science : SPSS for Windows) เพื่อประมวลขอมูลและจัดทํา
การวิเคราะหทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากโรงเรียนตาง ๆ ผูวิจัยไดใชสถิติ
สําหรับการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานระดับการศึกษาของ
มารดา รายไดของครอบครัว ใชการแจกแจงความถี่ (f) และคารอยละ ( %)
2. การวิเคราะหคาระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยใชคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลความหมายคะแนนดังนี้
2.1 การแปลความหมายคะแนนตามเกณฑของ เสรี ลาชโรจน ( 2537 : 65 –68)
ในสวนของระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน มี
รายละเอียด ดังนี้
คะแนนตั้งแตรอยละ 59 ลงมาของคะแนนเต็ม ( 8.26 คะแนน ในภาพรวม , 2.95
คะแนนในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ และ 5.31 คะแนน ในดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ ) ถือวา ระดับความรูความเขาใจต่ํา
คะแนนตั้งแตรอยละ 60-79 ของคะแนนเต็ม ( 8.27-11.06 คะแนน ในภาพรวม ,
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2.96-3.95 คะแนน ในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ และ 5.32-7.11 คะแนน ในดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ ) ถือวา ระดับความรูความเขาใจปานกลาง
คะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม ( 11.07 คะแนนในภาพรวม , 3.96
คะแนน ในดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณ และ7.12 คะแนน ในดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ) ถือวามีระดับความรูความเขาใจสูง
2.2 การแปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกลาง (midpoint ) ของชวงระดับ
คะแนน ( class interval)ในสวนของระดับความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีรายละเอียด ดังนี้
การแปลความหมายคะแนนความมั่นคงทางอารมณของมารดาจะใชเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.51 –2.50 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.51 –3.50 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.51 –4.50 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับมาก
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คาเฉลี่ย 4.51 –5.00 หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจ
ในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนอยูในระดับมากที่สุด
3. การวิเคราะหก ารเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ในกลุมระดับการศึกษาที่แตกตางกัน รายไดของครอบครัวที่
แตกตางกันโดยทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA) หากพบความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ Scheffe’ หรือ
LSD
4. การวิเคราะหปจจัยดานความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ ตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการ
ตอบแบบสอบถามของมารดาเด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการ
ศึกษา 2545ของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
จํานวน 324 คน มาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเปน 4 ตอน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของ
ครอบครัว
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ตอนที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
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ตอนที่ 6
การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
แตละดานของการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้
Ytot
หมายถึง พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน
Y101
หมายถึง พฤติกรรมในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
Y102
หมายถึง พฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัย
Y103
หมายถึง พฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะ สม
X1
หมายถึง ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
X11
หมายถึง ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
X12
หมายถึง ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน
X2
หมายถึง ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
X3
หมายถึง ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
X31
หมายถึง ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา
X32
หมายถึง ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
X4
หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
X41
หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
X42
หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
X43
หมายถึง แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ
n
หมายถึง จํานวนของกลุมตัวอยาง
X
หมายถึง คาเฉลี่ย(Mean)
S.D.
หมายถึง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
F
หมายถึง คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution
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r
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
df
หมายถึง องศาอิสระ (Degree of freedom)
SS
หมายถึง ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Squares)
MS
หมายถึง คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)
R
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
2
R
หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว
R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ
b
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย ( Regression Coefficients)
Beta
หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
( Standardized Regression Coefficients )
Sig.
หมายถึง คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance)
S.E
หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถามซึ่งเปนมารดาของเด็กกอนวัย
เรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียนที่สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 324 คน โดยจําแนกตามระดับการ
ศึกษาของมารดา และรายไดของครอบครัวโดยการแจกแจง ความถี่ คารอยละ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของมารดาที่ตอบแบบสอบถาม ( n = 324 )
ตัวแปร
ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาหรือเทากับป.6
2. ม.1- ม.6
3. สูงกวา ม.6
รวม
รายไดของครอบครัว
1. ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน
2. 1,700 – 3,300 บาทตอเดือน
3. 3,301- 8,300 บาทตอเดือน
4. ตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป
รวม

จํานวน

รอยละ

221
90
13
324

68.20
27.80
4.00
100

37
118
114
55
324

11.40
36.40
35.20
17.00
100

จากตารางที่ 1 พบวา ขอมูลทั่วไปของมารดาเด็กกอนวัยเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่กําลัง
ศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 68.20 และมารดามีระดับการศึกษาสูงกวา
มัธยมศึกษาปที่ 6 เปนจํานวนนอยที่สุด 13 คน คิดเปนรอยละ 4 ตามลําดับ และสวนใหญมีรายได
ของครอบครัวระหวาง 1,700 –3,300 บาทตอเดือนมีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 36.40 และ
มารดามีรายไดของครอบครัวไมเกิน1,700 บาทตอเดือนเปนจํานวนนอยที่สุดคือ 37 คน คิดเปน
รอยละ 11.40
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
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ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ซึ่ง
สามารถสรุปโดยรวมไดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหคาระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ตัวแปร
S.D. คาระดับ
X
1. ความรูข องมารดาเกี่ยวกับพัฒ นาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
8.5494 2.2821 ปานกลาง
- ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
2.3488 1.1506
ต่ํา
- การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
6.2006 1.7059 ปานกลาง
2. ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
3.8210 0.5944
มาก
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
3.5573 0.6961
มาก
- ดานการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและความ
ผูกพันระหวางสามีและภรรยา
3.4976 0.7301 ปานกลาง
- ดานภาระงานภายในครอบครัว
3.6169 0.7768
มาก
4. แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
3.0163 0.6376 ปานกลาง
- ดานอารมณ
3.5420 0.6957
มาก
- ดานขอมูลขาวสาร
3.2259 0.7340 ปานกลาง
- ดานวัสดุอุปกรณ
2.2809 0.9999
นอย
5. พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
3.8515 0.6528
มาก
- ดานการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
3.7862 0.6957
มาก
- ดานการสงเสริมใหเด็ก เกิด ความรูสึก อบอุน และ
ปลอดภัย
3.9275 0.7833
มาก
- ดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบ 3.8519 0.7923
มาก
อยางเหมาะสม
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนในภาพรวม และในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยูในระดับปาน
กลาง ( คาเฉลี่ย 8.5494 , 6.2006 ตามลําดับ ) สวนในดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณอยูในระดับต่ํา( คาเฉลี่ย 2.3488 ) ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในภาพรวมและใน
ดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย 3.5573 , 3.6169 ตามลําดับ )สวนในดาน
การแสดงออกเกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย
3.4976) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในภาพรวมและในดานขอมูลขาวสารอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย3.0163,3.2259 ตามลําดับ ) สวนในดานอารมณอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย
3.5420 ) และดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย ( คาเฉลี่ย 2.2809 ) ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณทั้งในภาพรวมและราย
ดานอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย3.8210, 3.8515 , 3.7862 , 3.9275 , 3.8519 ตามลําดับ )
ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
3.1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาลภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียนที่อยูในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัด
ราชบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของมารดา ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา
ระดับการศึกษาของมารดา
n
S.D.
คาระดับ
X
ต่ํากวาหรือเทากับป.6
221
3.8257
0.6424
มาก
ม.1- ม.6
90
3.9105
0.6441
มาก
สูงกวาม.6
13
3.8826
0.8870
มาก
จากตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในทุกกลุมระดับการศึกษามีพฤติกรรมอยูในระดับมาก โดยมารดา
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ของเด็กกอนวัยเรียนที่มีระดับการศึกษาระหวางมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 มีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณมากกวามารดาที่มีระดับการศึกษาในกลุมอื่น ๆ
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)ของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามระดับการ
ศึกษา
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
0.474
2
0.237
0.554
0.575
ภายในกลุม
137.171
321
0.427
รวม
137.644
323
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตามระดับการศึกษาไม
แตกตางกัน
3.2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามรายไดของครอบครัวในเขต
อําเภอ บานโปง จังหวัดราชบุรี ดังรายละเอียดตามตารางที่ 5 และ 6
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน จําแนกตามรายไดของครอบครัว
รายไดของครอบครัว
n
S.D.
คาระดับ
X
ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน
37
3.7980
0.6828
มาก
1,701 – 3,300 บาทตอเดือน
118
3.8577
0.6075
มาก
3,301 – 8,300 บาทตอเดือน
114
3.8310
0.6700
มาก
ตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไป
55
3.9167
0.7014
มาก
จากตารางที่ 5 แสดงวาคาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนทุกกลุมรายไดมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก โดยมารดาที่มีรายได
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ของครอบครัวตั้งแต 8,301 บาทตอเดือนขึ้นไปมีคาเฉลี่ยของพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากกวามารดาที่มีรายไดของครอบครัวในกลุมอื่น ๆ
ตารางที่ 6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One – Way ANOVA) ของพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จําแนกตาม
รายไดของครอบครัว
แหลงความแปรปรวน
SS
df
MS
F
Sig.
ระหวางกลุม
0.392
3
0.131
0.305 0.822
ภายในกลุม
137.252
320
0.429
รวม
137.644
323
จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา คาเฉลี่ยของพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนที่มีรายไดของครอบครัวที่แตกตาง
กัน มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ในการวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาและแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒ นาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนโดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple Regression Analysis ) ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
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สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน(X1) ความมั่นคงทางอารมณของมารดา(X2) ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา(X3) แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ(X4) และพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน (Ytot)
ตัวแปร
Y
X1
X2
X3
X4
Y
1.000
X1
.326***
1.000
X2
.073
.068
1.000
X3
.236***
.066
.021
1.000
X4
.259***
.159**
.044
.112*
1.000
***
**
*
P < .001
P< .01
P < .05
จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001( r = .326 , .236 , .259 ตามลําดับ) โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียนมีความสัมพันธกันมากที่สุด ( r = .326 ) สวนความมั่นคงทางอารมณของมารดาไมมีความ
สัมพัน ธกับพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = .159 ) ความพึงพอใจในชีวิต
สมรสของมารดาและแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมีความสัมพันธกันทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05(r = .112) นอกนั้นไมมีความสัมพันธกัน
4.2 ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคง
ทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมของ

85

มารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression )
ลําดับตัวทํานาย
R
R2
1. ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณ(X1)
.326 .106
2. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
.391 .153
ของมารดา ( X3)
3. แรงสนับสนุนทางสังคม
.434 .188
ของมารดา ( X4)
4. ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา (X2 )
.446 .199
Constant = 2.325
***

P< .001

Adj R2 R2 Change

b

Beta

t
5.684***

.104

.106

1.159 .289

.147

.047

.185 .197 3.907***

.180

.035

.200 .195 3.820***

.189
.011
S.E. = .5879

-.116 -.105 -2.093*
F= 19.816***

*

P< .05

จากตารางที่ 8 พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ไดแก
ความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และความมั่นคงทางอารมณของมารดา โดยความรู
ของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนไดรอยละ 10.6
และเมื่อเพิ่มตัวแปรความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และความมั่นคงทางอารมณของมารดาเขาดวยกันแลว
ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณเพิ่มขึ้น
อีกรอยละ 4.7 , 3.5 และ 1.1 ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดรอยละ 19.9และสมการที่ไดจาก
การวิเคราะหก ารถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหถดถอยในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน
ไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.325+ 1.159 (X1)+ .185 (X3)+.200(X4)+(-.116)(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .289(X1)+.197(X3)+.195(X4)+(-.105)(X2)
ตอนที่ 5 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
5.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12) ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา(X2) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32) แรงสนับสนุนทาง
สังคมทางดานอารมณ(X41)
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร(X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานวัสดุอุปกรณ(X43) และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(Ytot)
ตัวแปร
Ytot
X11
X12
X2
X31
X32
X41
X42
X43
Ytot 1.000
X11 .193*** 1.000
X12 .306*** .248*** 1.000
X2
-.073 .012 .082 1.000
X31 .162** -.021 .025 .002 1.000
X32 .270*** .026 .130** .036 .707*** 1.000
X41 .342*** .122* .176*** .108* .250*** .298*** 1.000
X42 .281*** -.022 .104* -.035 .165*** .116* .602*** 1.000
.050
.091 .101* .034 -.078 -.113* .303*** .409*** 1.000
X43
***

P< .001 **P < .01

*

P< .05

จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
และพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .193, .306, .270, .342, .281ตาม
ลําดับ) โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากที่สุด (r = .342) ความพึงพอใจในการ
แสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
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พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01( r = .162 ) สวนความมั่นคงทางอารมณของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมในดานวัสดุอุปกรณ
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา ความรูของมารดาดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในการแสดงออกถึง
ความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ
และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา และแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .122, .108
ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(r = .248, .176 ตามลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว และความรูของมารดาดาน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .130) แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .104, .101)
ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทาง
บวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .165, .409 ตามลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .116) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความ
ผูกพันระหวางสามีและภรรยา และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .707) แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ
และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว มีความสัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r = -.113)
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5.2 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ เ ป น ป จ จั ย ที่ มี อิทธิพลในการทํานายพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression )
ลําดับตัวทํานาย
R
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41) .342
2. ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณ (X12)
.423
3. ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
.451
ครอบครัว(X32)
4. ความมั่นคงทางอารมณของมารดา (X2) .469
5. ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและ
ความตองการทางดานอารมณ(X11)
.479
6. แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
.491
ขาวสาร (X42)
***

P < .001

*

Constant = 2.160

R2 Adj R2 R2 Change b Beta t
.117 .114 .117
.155 .165 2.508*

.179

.174

.062

.756 .220 4.270***

.204
.220

.196
.210

.025
.016

.150 .178 3.445***
-.123 -.112 -2.252*

.230

.218

.010

.336 .118

.241

.227

.011

.122 .137 2.193*

S.E. = .296

F = 16.810***

2.315*

P< .05

จากตารางที่ 10 พบวาตัวแปรรายดานที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดแก
แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสาร โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปน
ลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
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กอนวัยเรียน ไดรอยละ 11.7 และเมื่อเพิ่มตัวแปร ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความมั่นคงทาง
อารมณของมารดา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารเขาดวยกันประสิทธิภาพในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพิ่มขึ้นอีก
รอยละ 6.2 , 2.5 , 1.6 , 1.0 และ 1.1 ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 6 ตัว สามารถทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ24.1 และสมการที่
ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน
มาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.160 + .155 (X41) + .756 (X12) + .150 (X32) + (-.123)(X2) + .336(X11) +.122 (X42)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .165 (X41) + .220 (X12) + .178(X32) + (-.112)(X2) + .118(X11) + .137(X42)
ตอนที่ 6 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดานของ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในแตละดานของการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
6.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
แสดงความรักและการใหกําลังใจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)
ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา(X2) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32) แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ (X41)
แรงสนับสนุนทางสังคมทางดานขอมูลขาวสาร (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ(X43) และพฤติกรรมของมารดาในการแสดง
ความรักและการใหกําลังใจ(Y101)
ตัวแปร Y101
X11
X12
X2
X31
X32
X41
X42
X43
Y101 1.000
X11 .165*** 1.000
X12 .315*** .248*** 1.000
X2 -.043 .012 .082
1.000
X31 .186*** -.021 .025
.002
1.000
***
**
X32 .260 .026 .130
.036
.707*** 1.000
X41 .309*** .122* .176*** .108* .250*** .298*** 1.000
X42 .246*** -.022 .104* -.035 .165*** .116* .602*** 1.000
-.078 -.113* .303*** .409*** 1.000
X43 .073 .091 .101* .034
***
P< .001 **P < .01 *P< .05
จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในการแสดง
ออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร และ
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .165, .315, .186, .260, .309, .246 ตามลําดับ) โดยความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจมากที่สุด (r = .315)สวนความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดา
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ในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกัน
เอง พบวา ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณ
และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ)
ความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .122, .108 ตามลําดับ) ความรูของมารดาเกี่ยวกับธรรมชาติและความ
ตองการของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .248, .176 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .130) แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
และความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (r = .104, .101) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .165, .409 ตาม
ลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสาร มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05(r = .116) ความพึงพอใจ
ในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .707)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความ
สัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.113)
6.2 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
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สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในแตละดานของ
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การแสดงความรักและการใหกําลังใจ โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression )
ลําดับตัวทํานาย
R R2 Adj R2 R2Change
1. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)
.315 .099 .096 .099
2. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41) .406 .165 .160 .066
3. ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
.435 .189 .182 .024
ครอบครัว (X32)

Constant = 1.850
***
P< .001 **P < .01

S.E. = .233

b

Beta

t

.939 .256 4.985***
.215 .215 4.036***
.146

.163

3.074**

F = 24.876***

จากตารางที่ 12 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การแสดงความรักและการใหกําลังใจ ไดแก ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว โดยความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
แสดงความรักและการใหกําลังใจไดรอยละ 9.9 และเพิ่มตัวแปร แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวเขาดวยกันแลวประสิทธิภาพในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 6.6 และ 2.4 ตาม
ลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและ
การใหกําลังใจไดรอยละ 18.9 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการ
วิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.850+ .939(X12)+ .215(X41) + .146(X32)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .256(X12) + .215(X41)+ .163(X32)
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6.3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
และพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังรายละเอียดในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)
ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา(X2) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32) แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณ (X41) แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ(X43)
และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย(Y102)
ตัวแปร Y102
X11
X12
X2
X31
X32
X41
X42
X43
Y102 1.000
X11 .192*** 1.000
X12 .253*** .248*** 1.000
X2
-.061 .012 .082 1.000
X31 .163** -.021 .025 .002 1.000
X32 .258*** .026 .130** .036 .707*** 1.000
X41 .289*** .122* .176*** .108* .250*** .298*** 1.000
X42 .226*** -.022 .104* -.035 .165*** .116* .602*** 1.000
X43
.001
.091 .101* .034 -.078 -.113* .303*** .409*** 1.000
***
P < .001 **P < .01 *P< .05
จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความรูของ
มารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร
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และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001(r = .192, .253,.258, .289, .226 ตามลําดับ) โดยแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยมากที่สุด (r = .289) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวาง
สามีและภรรยาและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .163) สวนความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปร
อิสระดวยกันเอง พบวา ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ) ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .122, .108 ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดา
ดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .248, .176 ตามลําดับ)
ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = .130) แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .104, .101) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพัน
ระหวางสามีและภรรยา แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .165, .409
ตามลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูล
ขาวสารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .116) ความพึงพอใจ
ในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยาและความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001(r = .707)
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แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความ
สัมพันธกันทางลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.113)
6.4 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย โดยวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression )
ลําดับตัวทํานาย
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41)
2. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)
3. ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว (X32)
4. ความรูของมารดาดานธรรมชาติและ
ความตองการทางอารมณ (X11)
5. ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
(X2)
***

P< .001

*

R
R2
.289 .084

Adj R2 R2Change b Beta t
.081 .084 .228 .203 3.737***

.355 .126

.120

.042

.716 .173

3.241***

.391

.153

.145

.027

.178

.176

3.297***

.408

.167

.156

.014

.412

.121

2.295*

.421

.178

.165

.011 -.138 -.105 -2.047*

Constant = 2.317

S.E. = .352

F = 13.740***

P < .05

จากตารางที่ 14 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรู
ของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดา โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับ
การคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็ก
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รูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 8.4 และเมื่อเพิ่มตัวแปรความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคง
ทางอารมณของมารดาเขาดวยกันแลว ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 4.2 , 2.7 , 1.4 และ 1.1 ตามลําดับ
โดยตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุน
และปลอดภัยไดรอยละ 17.8 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.317 + .228(X41) + .716(X12) +.178(X32) + .412(X11) + (-.138)(X2)
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .203 (X41) + .173(X12)+ .176(X32) + .121(X11) + (-.105)(X2)
6.5 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง องคประกอบในแตละดานของ
ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณ
ของมารดา องคประกอบในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ดังรายละเอียดในตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X11)
ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน(X12)
ความมั่นคงทางอารมณของ
มารดา(X2) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา(X31) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว(X32) แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานอารมณ (X41)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร (X42)
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ (X43) และพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม(Y103)
ตัวแปร Y103
X11
X12
X2
X31
X32
X41
X42
X43
Y103 1.000
X11 .145** 1.000
X12 .226*** .248*** 1.000
X2
-.086 .012 .082 1.000
X31
.071 -.021 .025 .002 1.000
X32 .184*** .026 .130** .036 .707*** 1.000
X41 .289*** .122* .176*** .108* .250*** .298*** 1.000
X42 .258*** -.022 .104* -.035 .165*** .116* .602*** 1.000
.056
X43
.091 .101* .034 -.078 -.113* .303*** .409*** 1.000
***
P< .001 **P< .01 *P< .05
จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบวา
ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอ
มูลขาวสาร
และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .226, .184, .289,
258 ตามลําดับ) โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมมากที่สุด (r = .289) ความรูของ
มารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมมีความสัมพันธกันทางบวก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .145) สวนความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความ
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พึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา แรงสนับสนุนทาง
สังคมดานวัสดุอุปกรณไมมีความสัมพัน ธกับพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการ
ระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม และเมื่อพิจารณาความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง
พบวา ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความ
พึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา ความพึงพอใจในภาระ
งานภายในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .176, .250, .298, .602, .303 ตามลําดับ) ความรูของมารดาดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .122, .108 ตามลําดับ) ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .248, .176 ตามลําดับ) ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(r = .130) แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
ขอมูลขาวสาร แรงสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ และความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (r = .104, .101) ความพึงพอใจในการแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
แรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณ และแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .165, .409 ตามลําดับ)
ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวและแรงสนับสนุน ทางสังคมดานขอมูลขาวสารมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .116) ความพึงพอใจในการแสดง
ออกถึงความรักและความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
และความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001(r = .707) แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานวัสดุอุปกรณและความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธกันทาง
ลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.113)
6.6 การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดาน
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ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะหตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม โดยวิธีการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple
Regression )
ลําดับตัวทํานาย
1. แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ (X41)
2. ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ (X12)
3. ความมั่นคงทางอารมณของมารดา (X2)
***

P< .001

*

R
.289

R2 Adj R2 R2Change b Beta t
.084 .081 .084
.307 .270 5.080***

.340
.364

.115
.132

Constant = 2.882

.110
.124

.031
.017

S.E. = .339

.793 .190 3.576***
-.174 -.131 -2.488*

F = 16.243***

P< .05

จากตารางที่ 16 พบวาตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และ
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสม ไดรอยละ 8.4
และเมื่อเพิ่มตัวแปรความรูของมารดาดานการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดาเขา
ดวยกันแลว ประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 3.1 และ 1.7 ตามลําดับ โดยตัวแปรทั้ง 3 ตัว
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2 และสมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความ
สําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานไดดังนี้
ในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.882 + .307(X41) + .793(X12) + (-.174)(X2)
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ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .270(X41) + .190(X12) + (-.131)(X2)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
โดยจําแนกตาม ระดับการศึกษาของมารดา รายไดของครอบครัว
3) ปจจัยทางจิตวิทยา
ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทาง
อารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจาก
ญาติที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 4) องคประกอบในแตละดานของปจจัย
ทางจิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ
ที่มีอิทธิพลในการทํานายองคประกอบในแตละดานและโดยองครวมของ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี โดยผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย คือ 1) มารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนแตกตางกัน
2) มารดาของเด็กกอนวัยเรียนที่มีรายไดของครอบครัวที่แตกตางกันมี
พฤติกรรมในการสงพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนแตกตางกัน
3 ) ปจจัยทาง
จิตวิทยา ไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความ
มั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
และแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติ
เปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
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4) องคประกอบในแตละดานของปจจัยทางจิตวิทยาไดแก ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ มีอิทธิพลในการทํานายองคประกอบแต
ละดานและโดยองครวมของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ มารดาของเด็ก
กอนวัยเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 ของโรงเรียนที่
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สุมตัวอยางโดยวิธีแบบหลายขั้น
ตอนไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 347 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลเปนคารอยละ ( % ) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) วิเคราะห
การเปรียบเทียบระหวางกลุมใช การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ( One-Way ANOVA ) และ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ ( Stepwise Multiple
Regression Analysis )
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ผลของการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญได ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของมารดาในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี สวนใหญ
มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับป.6 มีจํานวน 221 คนคิดเปนรอยละ 68.20 และระดับการศึกษา
สูงกวา ม.6 มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4 สวนรายไดของครอบครัวพบวา
สวนใหญมีรายไดของครอบครัวระหวาง 1,700 – 3,300 บาทตอเดือน มีจํานวน 118 คน คิดเปน
รอยละ 36.40 สวนรายไดไมเกิน 1,700 บาทตอเดือนมีจํานวนนอยที่สุดมีจํานวน 37 คน คิดเปน
รอยละ 11.40
2. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติและพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี ปรากฏผลดังนี้
2.1 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณใน
เขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี พบวา ระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดาน
อารมณข องเด็กกอนวัยเรียนทั้งในภาพรวมและรายดานในดานการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง (X = 8.5494 , 6.2006) สวนดานธรรมชาติและ
ความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํา(X = 2.3488 )
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2.2 การวิเคราะหระดับความมั่นคงทางอารมณของมารดาในเขตอําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรีอยูในระดับมาก (X = 3.8210 )
2.3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ทั้งในภาพรวมและรายดานในดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับ
มาก(X = 3.5573 ,3.6169 ตามลําดับ) สวนดานการแสดงออกเกี่ยวกับความรักและความผูกพัน
ระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.4976)
2.4 การวิเคราะหแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในเขตอําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี ทั้งในภาพรวมและรายดานในดานขอมูลขาวสารอยูในระดับปานกลาง
(X = 3.0163 , 3.2259 ตามลําดับ) สวนในดานอารมณอยูในระดับมาก (X = 3.5420 ) และใน
ดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย (X = 2.2809 )
2.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนทั้งในภาพรวมและรายดานไดแก ดานการแสดงความรักและการให
กําลังใจ ดานการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย และดานการสงเสริมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมอยูในระดับมาก (X = 3.8515 , 3.7862 , 3.9275 และ 3.8519 ตาม
ลําดับ )
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาและรายไดของครอบครัว
ที่แตกตางกัน ปรากฏผลดังนี้
3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษา
ของมารดาที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไม
แตกตางกัน
3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจําแนกตามรายไดของครอบครัว พบวา รายไดของ
ครอบครัวที่แตกตางกันมีพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไมแตกตาง
กัน
4. การวิเคราะหก ารถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression) ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และ
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แรงสนับสนุน ทางสังคมของมารดาจากญาติเปน ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนพบวา
ความรูของมารดา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ และความมั่นคงทางอารมณของมารดา สามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
รอยละ 19.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5. การวิเคราะหก ารถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression) ในองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
และองคประกอบในแตละดานของ
แรงสนับสนุน ทางสังคมของมารดาจากญาติเปน ปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณ
ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคม
ด า นข อ มู ล ข า วสารมี อิ ท ธิ พ ลในการทํานายร ว มกั น ต อ พฤติ ก รรมของมารดาในการส ง เสริ ม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 24.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001
6. การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ
( Stepwise Multiple Regression ) ในองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบ
ในแตละดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
แตละดานของการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
พบผลการวิจัยดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
6.1 ความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว
มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ 18.9 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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6.2 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคง
ทางอารมณของมารดา มีอิทธิพลในการทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 17.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
6.3 แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาดานการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดามีอิทธิพลใน
การทํานายรวมกันตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้
1. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
1.1 การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับ
การศึกษาต่ํากวาหรือเทากับป .6 ซึ่งการศึกษาจะมีผลตอบทบาทการเปนมารดา เพราะการศึกษาจะ
ชวยพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพ มีความสามารถเรียนรูและปรับตัว มารดาที่มีการศึกษาสูงยอมจะ
มีโอกาสที่จะหาความรูจากหนังสือ ตํารา นิตยสาร ที่เกี่ยวกับการเปนมารดา และการเลี้ยงดูเด็ก
ชวยใหมีความพรอมและสามารถปรับตัวเขาสูบทบาทการเปนมารดาไดดีกวามารดาที่มีการศึกษาต่ํา
( นุจรีย เนตรทิพย , สุพิศ สุวรรณประทีป และหัทยา เจริญรัตน 2541 :25)
1.2 การวิเคราะหระดับความมั่นคงทางอารมณของมารดาอยูในระดับมาก ซึ่ง
การที่คะแนนอยูในระดับเชนนี้แสดงวา กลุมตัวอยางมีความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ
อยางเหมาะสมในเหตุการณในชีวิตประจําวัน สามารถที่จะแกไขความคับของใจ และแสวงหา
วิถีทางที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง ( สุภาพรรณ โคตรจรัส 2527 : 14) ทําใหเปน
บุคคลที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและอยูในโลกของความจริง ทําใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข (ศิรางค ทับสายทอง 2535 : 101) เหตุที่คะแนนความมั่นคงทางอารมณของมารดาอยูใน
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ระดับมาก อาจเนื่องจากมารดาเหลานี้ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากญาติซึ่งจะเห็นไดจากผลการ
วิจัยที่ก ลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติในดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนใน
ระดับมาก การไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจะทําใหบุคคลมีที่พึ่งพอที่จะขอคําปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับปญหาที่ตนไมสามารถแกไขได ก็อาจชวยใหบุคคลนั้นเขาใจปญหาและหาแนวทางแกไข
ไดดีขึ้น และการที่บุคคลรับรูปญหาที่เกิดขึ้นตอสภาพความเปนจริง การไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือจากบุคคลเพื่อใหเขาใจปญหา และหาทางแกไขไดดีขึ้น (Aguilera and Messick 1974 :
63-64, อางถึงใน ลลิดา ภูบํารุง2544 :12 ) จะทําใหเปนบุคคลที่มีการปรับตัวที่ดี ก็คือ บุคคลที่มี
ความมั่นคงทางอารมณ
1.3 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาภาพรวมอยูใน
ระดับมาก
สาเหตุที่กลุมตัวอยางมีความสุขจากการไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังของ
ตนเองจากคูสมรสในชีวิตสมรสในระดับมาก ก็เพราะวาในชีวิตความพึงพอใจในชีวิตสมรสดาน
การแสดงความรักและความผูกผันระหวางสามีและภรรยาอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากวา
วัฒนธรรมของคนไทยนั้นไมคอยแสดงออกถึงความรักอยางเปดเผย ทําใหคูสมรสนั้นไมสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน จึงทําใหความพึงพอใจในการแสดงความรักและความผูกพันระหวางสามี
และภรรยา นั้นอยูในระดับปานกลาง จะพบจากผลการวิจัยพบความพึงพอใจในการแสดงความรัก
และผูกพันระหวางสามีภรรยานอยในขอคําถามที่วา ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก และความ
ตองการของอีกฝายไดเปนอยางดี (X =3.33 ดังแสดงในภาคผนวก ง) และทานและทานและคูสมรส
ของทานตางก็ใหความสนใจและเอาใจใสตอกันเปนอยางดี (X =3.40 ดังแสดงในภาคผนวก ง )
และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญ
ทํางานนอกบานและคูสมรสของกลุมตัวอยาง ก็ไดเขามามีบทบาทในการรับผิดชอบในการชวย
เลี้ยงดูบุตรดวย ทําใหกลุมตัวอยางพึงพอใจในดานภาระงานภายในครอบครัวอยูในระดับมากจะ
เห็นไดจากผลการที่วา ความพึงพอใจในขอคําถามที่วาคูสมรสไดใหการเลี้ยงดูบุตรรวมกัน(X =3.93
ดังแสดงในภาคผนวก ง ) และ คูสมรสยอมรับวาการเลี้ยงดูบุตรตองชวยกันทําและรับผิดชอบมิใช
หนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง( X=3.73 ดังแสดงในภาคผนวก ง ) ดังนั้นความพึงพอใจในชีวิตสมรส
ของมารดาในภาพรวมจึงอยูในระดับมาก
1.4 การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติอยูในระดับ
ปานกลางแตวาเมื่อพิจารณาในรายดานจะเห็นวากลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากญาติในดานอารมณสูงที่สุดในขอคําถามที่วา ญาติเชื่อมั่นวา ขาพเจาสามารถเลี้ยงดูบุตรไดเปน
อยางดี และญาติยินดีเมื่อขาพเจามาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร ( X = 3.89 , 3.65 ตามลําดับ
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ดังแสดงในภาคผนวก ง ) เพราะวาญาติมีความเชื่อวา แมทุกคนรักลูกและพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุด
สําหรับลูก ดังนั้นจึงมีความเชื่อมั่นวากลุมตัวอยางจะสามารถเลี้ยงดูลูกไดเปนอยางดีและอาจเปน
เพราะวากลุมตัว อยางสวนใหญไดรับแรงสนับสนุนจากบิดามารดาของกลุมตัวอยางที่มีประสบ
การณการเลี้ยงดูเด็กมากอน ทําใหมีความเห็นอกเห็นใจและเขาใจในความรูสึกของกลุมตัวอยาง
เปนอยางดีและระดับของการสนับสนุนที่กลุมตัวอยางไดรับเปนการสนับสนุนในระดับแคบ(Micro
Level) หรือระดับความใกลชิดที่สุด ทําใหมีความใกลชิดทางอารมณจึงทําใหไดรับการสนับสนุน
ทางจิตใจในดานการแสดงความรักและหวงใย (Gottlieb 1985 : 5-22 ) สวนแรงสนับสนุนทาง
สังคมดานขอมูลขาวสารที่กลุมตัวอยางไดรับนั้นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอพบวา
กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารต่ําที่สุดในขอคําถามที่วา ขาพเจาได
รับการบอกเลาจากญาติถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางอารมณของเด็กที่อยูในวัยเดียวกับ
ลูกของขาพเจาและขาพเจาไดคําแนะนําจากญาติในการปฏิบัติตนตอการตอบสนองความตองการ
ทางอารมณของลูก ( X = 3.12 , 3.18 ตามลําดับ ดังแสดงในภาคผนวก ง) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
เด็กสวนใหญใชเวลาอยูในโรงเรียน และครอบครัวสวนใหญก็เปนครอบครัวเดี่ยวที่มีเพียงเฉพาะ
พอแมและลูกเทานั้นจึงทําใหเวลาที่พบปะกับญาติจึงมีคอนขางนอย ประกอบกับญาติที่กลุมตัวอยาง
ไดรับการสนับสนุนทางสังคมนั้นสวนใหญเปนบิดามารดาของกลุมตัวอยางซึ่งมีการศึกษาต่ํากวา
หรือไมเกินป.4
แตวามีประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กมากอนดังนั้นกลุมตัวอยางจึงไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมจากญาติดานขอมูลขาวสารในระดับปานกลางและแรงสนับสนุนทางสังคมของ
กลุมตัวอยางดานวัสดุอุปกรณอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอพบวาแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานวัสดุอุปกรณที่กลุมตัวอยางไดรับต่ําที่สุด
ในขอคําถามที่วา ขาพเจาไดรับการชวยเหลือ
คาเลาเรียนของลูกจากญาติ
และญาติของขาพเจาชวยจัดหาอุปกรณการเรียนมาใหลูกขาพเจา
( X = 2.06, 2.18 ตามลําดับดังแสดงในภาคผนวก ง ) ทั้งนี้เพราะวา ประเทศไทยกําลังเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหญาติของกลุมตัวอยางมีรายไดลดลงและญาติก็ถือวาภาระในการรับผิดชอบ
คาเลาเรียนและอุปกรณเกี่ยวกับการเรียนของเด็กนั้น เปนหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของกลุม
ตัวอยาง ทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดานวัสดุอุปกรณจึงอยูในระดับนอย ดังนั้นแรงสนับสนุน
ทางสังคมของกลุมตัวอยางจากญาติในภาพรวมจึงอยูในระดับปานกลาง
1.5 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวากลุมตัวอยางมีความผูกพันแมลูก
คอนขางมากเพราะวาความผูกพันของแมลูกเปนความสัมพันธอันใกลชิดที่สุด เปนจุดกําเนิดในการ
สรางพื้นฐานของอารมณในมนุษยทั่วไป ซึ่งความผูกพันสามารถประเมินจากพฤติกรรมที่แมแสดง
ตอลูก (Bowlby 1971 : 193-202, อางถึงใน ลลิดา ภูบํารุง 2544 : 12 )และกลุมตัวอยางมีความรัก

109

และความผูกพันตอลูกมากจึงพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกประกอบกับเด็กกอนวัยเรียนยังไม
สามารถควบคุมอารมณของตนเองได เมื่อมีสิ่งเราใดมากระทบกระเทือนจิตใจก็จะแสดงออกซึ่ง
อารมณนั้น ๆ ทันทีและแสดงออกอยางเต็มที่ จึงทําใหกลุมตัวอยางสามารถสังเกตเห็นไดจึง
สามารถที่ตอบสนองอารมณของลูกโดยการทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา และรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน
2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามระดับการศึกษาของ
มารดา พบวาไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งไววา มารดาที่มีระดับการศึกษาที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณที่แตกตางกัน ดังนั้นผลการศึกษาใน
ครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมติฐานที่ไดกลาวไว ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การศึกษาของมารดาสวนใหญ
มีระดับการศึกษาต่ําและปานกลาง คือ ต่ํากวาหรือเทากับป.6 และม1-ม.6 ทําใหมีรายไดและความ
เปนอยูที่ไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นจึงพบวามารดาที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรม
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการ
ศึกษาของอาภาวรรณ หนูคง ( 2535 ) จินตนา วัชรสินธุ และมณีรัตน ภาคธูป ( 2538 ) สุธีรา
ฮุนตระกูล และคณะ( 2533 ) อารีรัตน ขําอยู และคณะ( 2540,อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และ
คณะ 2543 : 174 ) ที่ไมพบระดับการศึกษาของบิดามารดามีผลตอพัฒนาการเด็ก แตขัดแยงกับการ
ศึกษาของจํารัส ปนเงิน( 2536, อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ 2543 : 174 ) ที่พบความสัมพันธ
ระหวางการศึกษาของผูเลี้ยงดูกับพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก และนันทา แทนธานี ( 2534 :
บทคัดยอ ) ที่พบวาระดับการศึกษาเปนตัวแปรในการทํานายการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนได
2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จําแนกตาม
รายไดของครอบครัว พบวาไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววา มารดาที่มีรายได
ของครอบครัวที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนแตกตางกัน ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงไมยอมรับสมมติฐานดังกลาว ซึ่งสามารถอธิบาย
ไดวา รายไดของครอบครัวสวนใหญไดมาจากอาชีพที่ใชแรงงาน เกษตรกร รับจาง และคาขาย
ทําใหไมมีความแตกตางกันมากนักในดานสภาพความเปนอยูของแตละครอบครัว ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาการดําเนินชีวิตในชนบทนั้นคอนขางเรียบงาย ผูคนพึ่งพาอาศัยกัน อีกทั้งคาใชจายในการ
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ดํารงชีวิตก็ไมสูงมากนักเพราะสวนใหญก็มีพืชผัก ผลไมปลูกไวรับประทานกันเอง ทําใหไมมี
ปญหาเรื่องการใชจายภายในครอบครัว จึงทําใหกลุมตัวอยางที่มีรายไดของครอบครัวที่แตกตางกัน
มีพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สุธีรา ฮุนตระกูล และคณะ ( 2533 ) อาภาวรรณ หนูคง ( 2535 ) จินตนา วัชรสินธุ และมณีรัตน
ภาคธูป ( 2538, อางถึงใน ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ 2543 : 174 ) ที่พบวามีเด็กที่มาจาก
ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่อยูในระดับต่ําที่ไมมีปญหาพัฒนาการ เนื่องจากไดรับ
ความรักและความเอาใจใสจากบิดามารดาในการเลี้ยงดู
3. การวิเคราะหความรูของมารดาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และ
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ผลการ
วิเคราะหพบวา ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติและความมั่นคงทาง
อารมณของมารดา เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมขอองมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 19.9
โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูกเลือก
เขาสมการเปน ลําดับที่1สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 10.6 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาเมื่อกลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจซึ่งเปนความจําในรายละเอียดของพัฒนาการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียนก็ยอมที่มีผลตอ
การปฎิบัติทั้งทางตรงและทางออมเพราะความรูนั้นเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตเห็นไดสวน
พฤติก รรมในการสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณข องเด็กกอนวัยเรียนนั้น เปน พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตเห็นไดซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของสุชา จันทนเอม และสุรางค จันทนเอม
(2527:1) ที่ไดกลาววาการกระทําที่สังเกตเห็นไดนั้เนจะตองอาศัยการกระทําที่ไมสามารถสังเกต
เห็นไดเปนสวนประกอบในการแสดงออกและความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ ใ นทิศทางเดียวกับพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนมากที่สุด ดังนั้นความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงเปนตัวแปรพยากรณที่มีความสําคัญมากที่สุด
สวนความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในกาสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพิ่มขึ้น
รอยละ 4.7 โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนและความ
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พึงพอใจในชีวิต สมรสของมารดาสามารถรว มกัน ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณ ของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ15.3 ซึ่งสามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยาง
มีความสุขเนื่องจากไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังในชีวิตสมรสจากสามี กลุมตัวอยางก็จะ
รูสึกวามีพันธะทางใจที่จะตองสงเสริมใหคนรอบขางซึ่งก็คือลูกไดมีความสุข โดยทําตามบทบาท
ของตนเองตามที่ครอบครัวคาดหวังตามทฤษฎีโครงสรางและการหนาที่ของพารสัน (Parsons) ที่ได
กลาวบทบาทของภรรยาในสวนของการตอบสนองทางจิตใจอันไดแก การอบรมเลี้ยงดูบุตร การให
ความรักความอบอุนแกสมาชิกในครอบครัว ( Scanzoni 1979,อางถึงใน เจริญพงศ อินไข 2541:7 )
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางมีความสุขเนื่องจากไดรับการตอบสนองตามความคาดหวังใน
ชีวิตสมรสจากสามี โดยพบไดจากผลการวิจัยที่มีคะแนนความพึงพอใจในชีวิตสมรสในภาพรวมอยู
ในระดับมาก แตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอดทางดานแนวคิด วิธีการและวัฒนธรรมการเลี้ยงดู
อบรม บุตร มาจากบิดามารดาของกลุมตัวอยาง ทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรม การอบรมเลี้ยงดูบุตร
ตามความเชื่อที่ไดรับการถายทอดมาซึ่งทําใหความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ
4.7 แตอยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดามีความสัมพันธในทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน จึงทําใหความ
พึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ได
รอยละ 18.8 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาแรงสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลไดรับจะทําใหบุคคลเกิดความ
รูสึกมีคุณคาในตัวเอง เกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเองและแกปญหาไดตรงจุด ทําใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมจึงมีบทบาทตอพฤติกรรมของคนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ แรงสนับสนุนทางสังคม
อาจมาจากบุคคลในครอบครัวหรือในสังคม เชนพอ แม พี่นอง ญาติ เพื่อนบานเปนตน จากการ
ศึกษาครั้งนี้ กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากพอแมและญาติในเรื่องเกี่ยวกับการ
สงเสริมพัฒนาการในเด็กกอนวัยเรียน ทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึกมั่นใจในตัวเองและสามารถ
แกปญหาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนที่กลุมตัวอยางประสบได ซึ่งสงผล
ใหกลุมตัวอยางกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียน แต
กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมของญาติในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และกลุม

112

ตัวอยางสวนใหญมีประสบการณเลี้ยงดูลูกกอนวัยเรียนมากอนทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนตามประสบการณที่ไดเรียนรูมา ดังนั้นจึง
ทําให แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3.5
อยางไรก็ตาม
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติมีความสัมพันธทางเดียวกับพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมของ
มารดาจากญาติสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนได
ความมั่นคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ
1.1 โดยความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจใน
ชีวิตสมรสของมารดา
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติและความมั่นคงของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนไดรอยละ19.9 สามารถอธิบายไดวา เมื่อมีสิ่งรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความ
สมดุลยของอารมณเสียไป
ดังนั้นจิตใจจะตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลดหรือบรรเทา
ความไมสมดุลยนั้นโดยกระบวนการปรับสมดุลยทางอารมณโดยการแสดงออกมาเปนพฤติกรรม
เพื่อชวยรักษาสมดุลยทางอารมณ บรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวังความขัดแยงในใจ
เพื่อใหภาวะของอารมณอยูในภาวะที่สุขสบายมากที่สุด(สุวนีย ตันติพัฒนานันท 2525 :42) จาก
การศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสามารถควบคุมความรูสึกของตนเองไมหวั่นไหวตอสิ่งรบกวนความ
สุขทางอารมณจากสิ่งแวดลอมในสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันโดยจะเห็นไดวาความมั่นคง
ทางอารมณของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
ดังนั้นความมั่นคงทางอารมณของ
มารดาจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนได และเมื่อกลุมตัวอยางไดรับสิ่งที่รบกวนความสุขทางอารมณในสภาวะการณตางๆ
ในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางก็จะทําพฤติกรรมอื่นๆ โดยใชหลักคําสอนความเชื่อทางพุทธศาสนา
มาเปนหลัก นอกเหนือจากพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของลูกกอนวัยเรียน เพื่อให
อารมณเขาสูภาวะสมดุล
จึงทําใหความมั่นคงทางอารมณของมารดาสามารถอธิบายการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณไดรอยละ 1.1
4. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดาองคประกอบในแตละดานของ
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ความพึงพอใจ ในชีวิตสมรสของมารดาและองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสุนนทางสังคม
ของมารดาจากญาติ เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ผลการวิเคราะหพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางดานสังคมดานขอมูลขาวสาร สามารถ
รวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ไดรอยละ 24.1
โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่1สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ไดรอยละ 11.7
ซึ่งสามารถอธิบายไดวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีบทบาทตอพฤติกรรมทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ การที่กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมทางดานอารมณจากบุคคลที่ใกล
ชิดก็คือญาติและบิดามารดาของกลุมตัวอยางอยูในระดับมาก ทําใหกลุมตัวอยางเชื่อวากลุมตัวอยาง
ไดรับความรัก ความเอาใจใสและความเห็นอกเห็นใจ ทําใหกลุมตัวอยางสามารถมีความผูกพันทาง
อารมณที่ลึกซึ้งกับผูที่อยูใกลชิด ซึ่งสงผลในการทําพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนได และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณยังมีความสัมพันธไปในทิศทาง
เดียวกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงเปนตัวแปรพยากรณที่สําคัญที่สุด
ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอามณของเด็กกอนวัยเรียนถูกเลือก
เขาเปนสมการ ลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรู
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 17.9 ซี่งสามารถอธิบายได
วาเมื่อกลุมตัว อยางมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ยอมที่จะเขาใจและมีการพิจารณาอยางมีเหตุผล ทําใหเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจในการกระทํา
พฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แตกลุมตัวอยางไดรับ
แนวคิด วิธีการ การสั่งสอน เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรมาจากบิดามารดา ทําใหกลุมตัวอยางทํา
พฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณตามความเชื่อวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอด และ
ความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับปานกลาง ทําให
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ความรูข องมารดาในดานการสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ 6.2 อยางไรก็ตามความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริม
พัฒ นาการทางดานอารมณข องเด็กกอนวัยเรียนจึงเปน ตัว แปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมของ
มารดาใการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
รอยละ 2.5 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถรวม
กันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
รอยละ 20.4 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาเมื่อกลุมตัวอยางมีความสุขจากการไดรับการตอบสนองตาม
ความคาดหวังจากคูสมรสในเรื่องเกี่ยวกับภาระงานภายในครอบครัวก็จะทําใหกลุมตัวอยางพยายาม
ที่จะทําตามบทบาทของตนเองตามที่คูสมรสคาดหวังก็คือ บทบาทการตอบสนองทางจิตใจแกลูก
กอนวัยเรียนโดยกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียน
แตกลุมตัวอยางก็ไดรับการถายทอด ความเชื่อ วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนจากบิดา
มารดาและญาติทําใหความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 2.5 แตอยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวก็มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
ความมั่นคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ
1.6 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณ ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสิมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 22.0 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาเมื่อมี
สิ่งรบกวนความสงบสุขของอารมณจะทําใหความสมดุลยของอารมณเสียไป ดังนั้น จิตใจจะตอง
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลดหรือบรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวัง ขัดแยงในใจ
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เพื่อใหภาวะของอารมณอยูในภาวะที่สุขสบายมากที่สุด จากการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางสามารถ
ควบคุมอารมณความรูสึกไดโดยไมเสียสมดุลยทางจิตใจโดยจะพบไดวาความมั่นคงทางอารมณของ
กลุมตัวอยางอยูในระดับมากและกลุมตัวอยางก็ไดเรียนรูวิธีการอบรมเลี้ยงดูบุตรจากประสบการณ
และความเชื่อที่ไดรับการถายทอดมา จึงทําใหความมั่นคงทางอารมณของมารดาสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 1.6 และเปนไปในทางตรงกันขาม
ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียนถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 5 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความ
พึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความรูของมารดาในดาน
ธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 23 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวาความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
มีผลตอพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนทั้งทาง
ตรงและทางออม ความรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติ การที่
กลุมตัวอยางมีโอกาสไดรับความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจาก วารสาร และรายการโทรทัศน มีสวนปลูกฝงใหเห็นความสําคัญในการทํา
พฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แตกลุมตัวอยางไดรับความเชื่อ
วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กจากบิดามารดาและญาติ และกลุมตัวอยางก็มีความรูดานธรรมชาติ
และความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยูในระดับต่ํา จึงทําใหความรูของมารดา
ดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 1.0 แตความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงทําใหความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 6 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
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รอยละ 1.1 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณ ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไดรอยละ 24.1 ซึ่งสามารถอธิบายไดวาการ
ไดรับขอมูลขาวสารเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน การที่กลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางเพียงพอเปนประโยชน
ในการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ซึ่งกลุมตัวอยางไดรับขอมูลขาวสารมากที่สุดจากบิดามารดา ญาติพี่นอง ซึ่งถือวาเปนแรงสนับสนุน
ทางสังคมที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เชน การใหคําแนะนําและการตักเตือน การใหคํา
ปรึกษาและการใหขาวสาร ( บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ 2528 :594 ) เพื่อใหกลุมตัวอยางมีแนวทางใน
การปฏิบัติต นเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของลูกกอนวัยเรียนไปในทิศทางที่
ตองการ ซึ่งการไดรับขอมูลขาวสารนี้ก็จะไดรับในสวนของความเชื่อ วัฒนธรรม การอบรมเลี้ยงดู
ลูกกอนวัยเรียนดวย จึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารสามารถอธิบายการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 1.1 แตแรงสนับสนุนทางดานขอมูลขาวสารมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสารจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนได
5. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางดานอารมณของมารดา องคประกอบแตละ
ดานของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการแสดงความรักและใหกําลังใจ
ผลการวิเคราะหพบวา ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
และความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ 18.9
โดยความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการ
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ใหกําลังใจไดรอยละ 9.9 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความรูมีสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดความเขาใจและ
แรงจูงใจในการปฏิบัติ การสอน การกระตุนเตือน เอาใจใสจากคนรอบขาง หรือไดรับจาก
สื่อตางๆ มีสวนในการปลูกฝงใหเห็นความสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ซึ่งกลุมตัวอยางมีโอกาสไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนจากบิดามารดาและญาติที่มีประสบการณการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนมากอน ทําให
ไดรับขอมูลขาวสารที่นําไปปฏิบัติไดจริง ทําใหมีการพิจารณาอยางมีเหตุมีผล ทําใหเขาใจผล
ประโยชนของการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ
และความรู ข องมารดาในการสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณข องเด็กกอนวัยเรียนมีความ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจมาก
ที่สุด ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนจึงเปน
ตัวแปรพยากรณที่สําคัญที่สุด
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 โดยความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และแรงสนับสนุนทางสังคม
ดานอารมณสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
รอยละ 16.5 ซึ่งสามารถอธิบายไดวากลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณทําให
กลุมตัวอยางเชื่อวาไดรับความรักและการดูแลเอาใจใส(Thoits1982 : 147-148)ซึ่งเปนการสนับสนุน
ทางดานจิตใจ แลวมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ผูใหตองการ (บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ 2528
:171)
ก็คือการทําพฤติกรรมในการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน และ
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณที่กลุมตัวอยางไดรับอยูในระดับมาก จึงทําใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรัก
และการใหกําลังใจเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 อยางไรก็ตามแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความ
สัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ ดังนั้น
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรัก
และการใหกําลังใจได
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพิ่มขึ้นรอยละ 2.4 โดยความรู
ของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน แรงสนับสนุนทางสังคม
ทางดานอารมณ และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจไดรอยละ 18.9 ซึ่งสามรถอธิบายไดวา เมื่อกลุม
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ตัวอยางมีความสุขจากการที่สามีชวยแบงเบาภาระงานภายในครอบครัวในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตร
ทําใหกลุมตัวอยางมีความรูสึกวาไดรับความรักและการเห็นอกเห็นใจในภาระรับผิดชอบของกลุม
ตัวอยาง กลุมตัวอยางจึงรูสึกวามีพันธะทางใจที่จะสงเสริมใหลูกกอนวัยเรียนมีความสุขโดยการทํา
หนาที่ต อบสนองทางจิตใจซึ่งเปนบทบาทหนาที่ของกลุมตัวอยางตามความคาดหวังของคูสมรส
โดยการแสดงความรักและการใหกําลังใจแกลูกกอนวัยเรียน แตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอด
แนวคิด วิธีการ ความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงความรักและใหกําลังตอเด็กมาจากบิดา
มารดาและญาติและจากการเรียนรูจากประสบการณการเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียนมากอน จึงทําให
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดา
ในการแสดงความรักและการใหกําลังใจเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.4 แตอยางไรก็ตาม ความพึงพอใจใน
ภาระงานภายในครอบครัวมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการแสดง
ความรักและการใหกําลังใจ ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวจึงสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจได
6. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา และองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
ผลการวิเคราะหพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความพึงพอใจในภาระงานภายใน
ครอบครัว
ความรูของมารดาในดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดาสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการ
สงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 17.8
โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่1สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 8.4 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา กลุมตัวอยางไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณในเรื่องปญหาเกี่ยวกับการเลี้ยง
ดูบุตรกอนวัยเรียน ทําใหกลุมตัวอยางเชื่อวาไดรับความรัก และการดูแลเอาใจใสและความรูสึก
เห็นอกเห็นใจในสิ่งที่กลุมตัวอยางตองเผชิญกับสภาพทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ซึ่งการ
ไดรับการสนับสนุนทางจิตใจมีผลทําใหกลุมตัวอยางสามารถที่จะทําพฤติกรรมในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ ( 1982 : 147148) ที่วา แรงสนับสนุนทางสังคมดานจิตใจมีผลทําใหผูรับนําไปปฏิบัติในทิศทางที่ตองการ และ
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แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมากที่สุด
จึงทําใหแรงสนับสนุนทางสังคมดาน
อารมณเปนตัวแปรพยากรณที่สําคัญที่สุด
ความรูข องมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2
สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ และความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 12.6 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา
กลุมตัวอยางไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนมาจากญาติ บิดามารดาและประสบการณที่มีลูกกอนวัยเรียนมากอน ทําใหกลุมตัวอยางมี
ความเขาใจและเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจที่จะทําการสงเสริมใหลูกรูสึกอบอุนและปลอดภัย
แตกลุมตัวอยางยังไดรับการถายทอดความเชื่อ วัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูบุตรกอนวัยเรียนดวย
ทําใหค วามรูข องมารดาในการสงเสริมพัฒ นาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ 4.2 แตอยางไรก็ตามความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็ก
รูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน
จึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยได
ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน และความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว สามารถรวมกันทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดรอยละ 15.3 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดวา เมื่อกลุมตัวอยางไดรับการตอบสนองจากคูสมรสตามความคาดหวังในเรื่องภาระงาน
ภายในครอบครัว ทําใหกลุมตัวอยางมีความสุข และรูสึกถึงความเอาใจใสและเห็นอกเห็นใจจาก
คูสมรส ดังนั้น กลุมตัวอยางจึงพยายามทําบทบาทของตนเองตามที่คูสมรสคาดหวังในชีวิตสมรส
ก็คือ บทบาทการตอบสนองทางดานจิตใจ โดยการทําพฤติกรรมสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัย แตกลุมตัวอยางก็ใช ความเชื่อ วัฒนธรรมในการอบรมเลี้ยงดูบุตร จึงทําใหความพึงพอใจ
ในภาระงานภายในครอบครัวสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
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ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2.7 อยางไรก็ตาม ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัวมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมให
เด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังนั้น ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัวสามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได
ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 4 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.4 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของ
มารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงาน
ภายในครอบครัว และความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนสามารถรว มกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัยไดรอยละ 16.7 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา กลุมตัวอยางไดรับความรูดานธรรมชาติและ
ความตองการทางดานอารณของเด็กกอนวัยเรียน จากการสังเกตและคําแนะนําจากญาติทําใหกลุม
ตัวอยางเขาใจในรายละเอียดของธรรมชาติและความตองการทางอารมณที่เกิดขึ้นของเด็กกอนวัย
เรียน และเกิดการพิจารณาอยางมีเหตุผล ทําใหมีแรงจูงใจในการปฏิบัติเพื่อสงเสริมใหลูกรูสึก
อบอุนและปลอดภัย แตความรูดานธรรมชาติและความตองการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เปนความรูในแงของหลักวิชาการมากกวาการปฏิบัติซึ่งกลุมตัวอยางมีความรูในดานนี้อยูในระดับ
ต่ําประกอบกับกลุมตัวอยางไดรับความเชื่อเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูบุตรมาจากญาติ จึงทําใหความ
รูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนสามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นเพียง
รอยละ 1.4 แตอยางไรก็ตามความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียนมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย ดังนั้น ความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการของเด็ก
กอนวัยเรียนจึงสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัย
ได
ความมั่นคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 5 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1
โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน ความพึงพอใจในภาระงานภายในครอบครัว ความรูของมารดาดานธรรมชาติ
และความตองการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
และความมั่นคงทางอารมณของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยได
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รอยละ 17.8 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เมื่อกลุมตัวอยางเสียสมดุลยทางอารมณเนื่องจากตองเจอ
กับสิ่งรบกวนความสุขทางอารมณจากเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางจึงตองทํา
พฤติกรรมเพื่อชดเชยความรูสึกหวาดวิตก ขัดแยงในใจ โดยการทําพฤติกรรมสงเสริมใหเด็กรูสึก
อบอุนและปลอดภัยเพื่อที่จะบรรเทาความรูสึกหวาดวิตกกังวลใจ ความขัดแยงในใจเหลานั้น ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของสุวนีย ตันติพัฒนานันท (2525 : 42) ที่วาเมื่อมีสิ่งรบกวนความสงบสุข
ของอารมณ จะทําใหความสมดุลยของอารมณเสียไป ดังนั้น จิตใจจะตองดําเนินการอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อชวยรักษาสมดุลยของอารมณ บรรเทาความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวัง ขัดแยงใน
ใจ เพื่อใหภาวะของอารมณอยูในภาวะสุขสบายที่สุด แตกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลของความเชื่อ
ประสบการณ และวัฒนธรรมการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยมาจากคําสั่งสอน แนะนํา
จากบิดามารดาและญาติ จึงทําใหความมั่นคงทางอารมณของมารดา สามารถทํานายพฤติกรรม
ของมารดาในการสงเสริมใหเด็กรูสึกอบอุนและปลอดภัยไดเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.1 และเปนไปใน
ทิศทางตรงกันขาม
7. การวิเคราะหองคประกอบในแตละดานของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา องคประกอบในแตละดาน
ของความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาและองคประกอบในแตละดานของแรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลในการทํานายพฤติกรรมของมารดาใน
การสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
ผลการวิเคราะหพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
และความมั่นคงทางอารมณของมารดา
สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมไดรอยละ 13.2
โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 1
สามารถ
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ได
รอยละ 8.4 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากญาติทําใหกลุมตัวอยางเชื่อวา ได
รับความรัก ความเอาใจใส และความเห็นอกเห็นใจ(House 1981, quoted in Tilden 1985 : 199206) มีคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถที่จะแกปญหาทางอารมณทางลบของ
ลูกกอนวัยเรียนไดอยางเหมาะสม และแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ มีความสัมพันธไป
ในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมมากที่สุด ดังนั้นแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณจึงเปนตัวแปรพยากรณที่สําคัญที่สุด
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ความรูข องมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนถูก
เลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการ
ระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.1 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ
และความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน สามารถรวม
กัน ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
ไดรอยละ 11.5 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ความรูมีผลตอการปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม กลุม
ตัวอยางไดรับความรูในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณจากสื่อตาง ๆ เชน วารสาร และ
รายการทางโทรทัศน และจากคําแนะนํา สั่งสอน กระตุนเตือนจากมารดาจากบิดามารดา ญาติพี่
นองของกลุมตัวอยางและไดเรียนรูจากประสบการณการมีลูกกอนวัยเรียนมากอน จึงทําใหกลุม
ตัวอยางมีความเขาใจและเห็นความสําคัญและมีแรงจูงใจที่จะกระทําพฤติกรรมใหเด็กมีการระบาย
อารมณทางลบอยางเหมาะสมแตกลุมตัวอยางไดรับการถายทอดความเชื่อ วัฒนธรรมการอบรม
เลี้ยงดูเด็กมาจากญาติและบิดามารดา จึงทําใหความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม
ใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 3.1 แตอยางไรก็ตาม ความ
รูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน มีความสัมพันธไปใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสม ดังนั้น ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
จึงสามารถทํานายพฤติก รรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยาง
เหมาะสมได
ความมั่นคงทางอารมณของมารดาถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 3 สามารถทํานาย
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม
เพิ่มขึ้น
รอยละ 1.7 โดยแรงสนับสนุนทางสังคมดานอารมณ ความรูของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน และความมั่นคงทางอารมณของมารดา สามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสม ได
รอยละ 13.2 ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เมื่อมีสิ่งรบกวนความสงบสุขทางอารมณจะทําใหความ
สมดุลยของอารมณเสียไป ดังนั้นจิตใจจะตองทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อลดหรือบรรเทา
ความรูสึกกลัว หวาดวิตก ไมสมหวัง ความขัดแยงในใจ เพื่อใหภาวะของอารมณอยูในภาวะที่
สุขสบายมากที่สุด(สุวนีย ตันติพัฒนานันท 2525 : 42)
ซึ่งเมื่อกลุมตัวอยางมีความไมมั่นคง
หวาดวิตก ไมสมหวัง กลุมตัวอยางจึงชดเชยความรูสึกเหลานี้ โดยทําพฤติกรรมในการสงเสริมให
เด็ก มีก ารระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพื่อใหลูกกอนวัยเรียนมีภาวะสมดุลยทางอารมณ
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แตวากลุมตัวอยางก็มีความเชื่อ
และแนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตรตามวัฒนธรรมที่ตนเองไดรับ
คําแนะนํา สั่งสอน และถายทอดมาจากบิดามารดาและญาติรวมทั้งยังมีประสบการณการอบรมเลี้ยง
ดูบุตรมากอน
จึงทําใหความมั่นคงทางอารมณของมารดาสามารถทํานายพฤติกรรมของมารดา
ในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.7 และไปใน
ทิศทางตรงกันขาม
ขอเสนอแนะของการวิจัย
ผูวิจัยใครขอเสนอแนะเปน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัยและขอเสนอ
แนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1. หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานสุขภาพจิต ไดแก กรมสุขภาพจิต ควรมีการดําเนินการ
ดังนี้
1.1 ควรจัดทําแผนดําเนินการและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการทางดานจิตใจ
อารมณ ใหเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายใหชัดเจน พรอมทั้งมีแผนติดตามประเมินผลอยางจริงจัง
1.1.1 โดยการจัดทําโครงการสงเสริมความรูในการสงเสริมพัฒนาการทาง
ดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนใหแกพอแม ผูปกครอง คูสมรส ผูเลี้ยงดูเด็กและบุคคลที่มีสวน
เกี่ยวของกับเด็กมีความรูความเขาใจในวิธีการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยางถูกตองโดย
ใชแนวความคิด ความเชื่อทางดานวัฒนธรรมในแตละทองถิ่นนั้น ๆมาเปนหลักสําคัญและผสม
ผสานกับความรูทางวิชาการสมัยใหมในปจจุบัน
เพื่อที่ใหกลุมเปาหมายสามารถที่จะนําไป
ปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันดวยความสบายใจโดยไมขัดกับความรูสึกของตนเอง
1.1.2 ทําการสํารวจประเมินผลโครงการและติดตามผลที่ไดจัดทํากอน
และหลังทําโครงการทุก ๆ 6 เดือนเปนเวลา 2 ป
1.2 ประสานงานและรวมวางแผนการดําเนินงานและจัดทําโครงการกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอันไดแก สื่อมวลชน พัฒนาชุมชน และกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย
ในเรื่องการใหการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในดานบุคลากร ขอมูล
ทางวิชาการ อยางจริงจัง
1.3 ใหมีบริการแนะแนวเชิงจิตวิทยาและการบําบัดสําหรับพอแมที่มีปญหากับ
คูสมรส และที่มีปญหากับลูก มารดาที่อยูในวัยรุน มารดาที่ตั้งครรภนอกสมรส มารดาที่ตั้งครรภ
ในวัยเรียน และมารดาทั่ว ๆ ไป เปนตน
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2. หนวยงานที่เกี่ยวของกับชุมชน ไดแก กรมพัฒนาชุมชนและองคการบริหารสวน
ตําบลและจังหวัด ควรดําเนินการดังนี้
2.1 สรางจิตสํานึกแกประชาชนในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอการพัฒนาเด็ก
ตลอดจนสรางสรรคปจจัยที่เอื้อตอการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณที่สมกับวัยเพื่อใหเด็กเปน
เด็กที่มีความสุข อีกทั้งยังชวยปองกันความผิดปกติทางดานอารมณอีกดวย โดยการจัดทําโครงการ
ฝกอบรมใหผูนําชุมชน ไดแก อาสาสมัคร ผูใหญบาน กํานัน บุคลากรที่คนในชุมชนเชื่อถือและให
ความไววางใจมีความรูในดานการปฏิบัติที่ถูกวิธีในการสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของเด็กใหมี
ทักษะและความชํานาญและจัดใหบุคคลเหลานี้ไปใหความรูแกพอแม ผูปกครองและญาติเห็นความ
สําคัญของเด็กและสามารถทําการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณอยางถูกวิธี
2.2 ปรับนโยบายการดําเนินงานจากการกําหนดรายละเอียดจากสวนกลางเปน
การใหแตละพื้นที่จัดทําแผนงานเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
ให
สอดคลองกับปญหาเฉพาะของแตละพื้น ที่เพื่อประสิทธิภ าพของการใชทรัพยากรและปองกัน
ปญหาความผิดปกติของพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กอยางถูกจุดโดยใหแตละทองถิ่นจัดทํา
แผนงาน และปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานและประชุมจัดทําแผนการปฏิบัติรวมกับสวนกลาง
2.3 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ชุ ม ชนให มี ส ว นร ว มในเครื อ ข า ยเพื่ อ ส ง เสริ ม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กรวมกับหนวยงานของรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนโดยจัดโครง
การใหผูนําชุมชนแตละทองถิ่นที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กมาพบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานและผลักดันและสงเสริมใหผูนํา
เหลานี้จัดตั้งเครือขายการทํางานดานสงเสริมพัฒนาการเด็กกันเองดวยความสมัครใจเพื่อการรวมมือ
กันอยางมีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา ควรดําเนินการดังนี้
3.1 ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยการให
ความรูแกเยาวชนที่จะเปนพอแมในอนาคตในเรื่อง ชีวิตสมรส ความรูและพฤติกรรมที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
3.2 ใหมีการเนนบทบาทของครูอนุบาลที่เอื้อตอพัฒนาการทางอารมณความ
รูสึกของเด็ก เพื่อพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจโดยเนนเด็กเปน
ศูนยกลาง
3.3 ให มี ก ารปฏิ รู ป หลั ก สู ต รและวิ ธี ก ารสอนในระดับอนุบาลที่เนน ความ
สามารถและแขงขันทางสติปญญามาเปนการพัฒนาพื้นฐานที่สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กที่เหมาะสมตามวัย โดยการเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและการ
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แขงขันระหวางกันมาเปนการวัดจากการแสดงอารมณที่ถูกตองและเหมาะสมและการแกไขปญหา
และการทํางานรวมกันแกไขปญหากับบุคคลอื่น
4. หนวยงานที่เกี่ยวของกับประชาสัมพันธ เชน สื่อมวลชนควรดําเนินการ ดังนี้
4.1 ใหมีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร เชน นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน
ผูทําหนังสือนิตยสาร วารสาร ใหมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและ
บทบาทที่เหมาะสมในการใชสื่อเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
4.2 จัดใหมีการทําแผนระยะยาวในการขยายเครือขายใหแพรกระจายออกไปสู
กลุมเปาหมายตาง ๆ อันไดแก กลุมที่จะเตรียมตัวเปนมารดาและกลุมที่มารดามีลูกอยูในวัยกอน
เรียนอยางกวางขวาง เชน ในชนบทในเรื่องการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
4.3 สงเสริมใหสื่อตาง เชน สถานีวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร จัดทํา
รายการและคอลัมนเกี่ยวกับการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กและรายการที่เกี่ยวกับ
บทบาทของครอบครัวที่สําคัญและวิธีปฏิบัติในแตละบทบาทที่สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กโดยในใหเนนในกลุมเปาหมายในเขตเมืองและชนบท และกลุมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรม
ที่แตกตางกันดวย
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาพฤติกรรมของบิดาหรือญาติในการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน เพราะวาบิดาหรือญาติก็มีสวนสําคัญในการเลี้ยงดู
เด็กกอนวัยเรียนมากขึ้นในสภาพปจจุบัน
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาพฤติกรรมของครูอนุบาลหรือผูดูแลเด็กใน
การสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เพราะวาเด็กวัยนี้สวนใหญเริ่มไป
โรงเรียนหรืออยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและใชเวลาสวนใหญอยูที่โรงเรียนหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และวัยนี้เปนวัยที่ชอบเลียนแบบ ดังนั้น ครูอนุบาลหรือผูดูแลเด็กจึงมีความสําคัญตอการสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนไมยิ่งหยอนไปกวาบิดามารดาหรือญาติของเด็ก
3. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทําการศึกษาพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
กอนวัยเรียนในเชิงคุณภาพ
จะทําใหไดขอมูลที่ละเอียดขึ้นเพื่อทราบ สาเหตุ ผลกระทบ ตอ
พฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
รวมทั้งวิธีการที่จะ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนอยางถูกตอง
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4. ควรศึกษาถึงความเชื่อ วัฒนธรรมของการอบรมเลี้ยงดูเด็กและรูปแบบการใหบริการ
และการอบรมเลี้ยงดูที่สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนที่เหมาะสมแตละ
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในกลุมเด็กกอนวัยเรียนทั่ว ๆ ไปและเด็กในกลุมเสี่ยงตอ
ความผิดปกติทางดานอารมณ
5. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนในเขตเมืองและชนบทและปจจัยที่เปนตัวทํานายในการสงเสริมพฤติกรรมของผูเกี่ยว
ของกับเด็กในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
6. ควรทําการศึกษาถึงปจจัยที่จะสงผลตอพฤติกรรมของผูเกี่ยวของกับเด็ก
ในการ
สงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กในวัยอื่น ๆ เชน วัยทารก วัยเรียน วัยรุน เปนตน
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แบบสอบถามขอมูลมารดา
เรื่อง ปจจัยทางจิตวิทยาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรี
คําชี้แจง
1. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะเก็บเปนความลับ มารดาไมตองเขียนชื่อและที่อยู ทาง
โรงเรียนจะไมทราบขอมูลที่มารดาตอบอยางเด็ดขาด
ดังนั้นขอใหมารดาตอบคําถามดวยความ
สบายใจตามความเปนจริงที่สุดและครบทุกขอ
2. คําตอบไมวาถูกหรือผิดไมมีผลตอมารดาและบุตร ขอมูลที่ไดจะนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาในเรื่องการใหความรู
การจัดโปรแกรมอบรมเพื่อใหมารดาสามารถที่จะสงเสริม
พัฒนาการทางดานอารมณใหลูกกอนวัยเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อใหลูกกอนวัยเรียน
เจริญเติบโตขึ้นมาอยางสดใสสมวัยและมีสุขภาพจิตที่ดี
3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 6 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
สวนที่ 3 แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณของมารดา
สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
สวนที่ 5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ขอขอบคุณมารดาทุกคนที่ใหความรวมมือ เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามดวยความตั้งใจ
และเต็มใจ
นางสาวนฤภรณ ถิรภัทรพันธ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามขอมูลจากมารดา
เรื่อง ปจจัยทางจิตวิทยาของมารดาที่เปนตัวทํานายพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียนในเขตอําเภอ บานโปง จังหวัด ราชบุรี
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน
1. ทานจบการศึกษา
ต่ํากวาหรือเทากับป. 6
2. ทานและครอบครัวมีรายได
ไมเกิน 1,700 บาทตอเดือน
3,301 – 8,300 บาทตอเดือน

หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน
ม.1-ม.6

สูงกวาม.6

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

สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูของมาร ดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
( อายุ 3-6 ป )
คําชี้แจง คําถามสวนนี้แตละคําถามจะมีตัวเลือกใหทานตอบ 4 ตัวเลือก ( ก, ข, ค, ง ) กรุณาวงกลม
ลอมรอบขอ ก ข ค หรือ ง ที่ทานเห็นวาถูกที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวเทานั้น กรุณาทําใหครบทุกขอ
1. ขอใดคือลักษณะความตองการทางอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ก. อยากใหคนอื่นรัก
ข. ตองการความทาทาย
ค. ตองการที่จะกลั่นแกลงบุคคลอื่น
ง. ตองการใหผูใหญสั่งใหทําสิ่งตาง ๆ
2. เพราะเหตุใดบิดามารดาหรือผูปกครองจึงควรเปนตัวอยางการแสดงออกทางดานอารมณที่ดีแก
เด็ก
ก. เพราะเด็กรักบิดามารดาหรือผูปกครอง
ข. เพราะเด็กชอบเลียนแบบ
ค. เพราะเด็กเชื่อฟงบิดามารดาหรือผูปกครอง
ง. เพราะเด็กสามารถรับรูอารมณของบิดามารดาหรือผูปกครองไดงาย
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3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัยเรียนมักจะดื้อ เกเร และแสดงความกาวราวออกมา
ก. เพราะตองการเรียกรองความสนใจจากผูใหญ
ข. เพราะไมไดทําในสิ่งที่ตนเองตองการ
ค. เพราะตองการมีอํานาจในการควบคุมผูใหญ
ง. เพราะเด็กมีนิสัยไมเชื่อฟง
4. การที่เด็กอยากรูอยากเห็นโดยถามคําถามบอย ๆโดยเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถามในเรื่องเดิม
ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ทานรําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปนไมสนใจ ผลเสียที่จะเกิดขึ้นคืออะไร
ก. เด็กจะไมเคารพและไววางใจทาน
ข. เด็กจะหยุดการเรียนรูและไมรูจักเหตุผล
ค. เด็กจะดื้อเพื่อเรียกรองความสนใจ
ง. เด็กจะโกรธและไมยอมพูดกับทาน
5. ผูใหญควรทําอยางไร เมื่อเด็กปฏิบัติหนาที่ประจําวันตามที่ไดรับมอบหมายไดเรียบรอย
สม่ําเสมอ
ก. เฉย ๆ
ข. ชมเชยหรือใหรางวัล
ค. คอยเตือนไมใหลืมหนาที่
ง. มอบหมายหนาที่ใหทําเพิ่มขึ้นอีก
6. ผูใหญควรทําอยางไรเมื่อกําลังทํางานบานอยางใดอยางหนึ่งอยู ( เชน กวาดบาน ปรุงอาหาร
ซักผา ฯลฯ ) แลวเด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอชวยทํางานนั้น
ก. หาสิ่งอื่นที่นาสนใจมาใหเลนหรือทําแทนงานนั้น
ข. หาม ดุ หรือขู ไมใหยุงดวย
ค. ปลอยใหทําจนเบื่อไปเอง
ง. สนับสนุนใหกระทําโดยชมหรือสอนใหเรียนรูงานนั้น
7. การปฏิบัติที่ดีที่สุดตอเด็กที่มีนองใหมคือขอใด
ก. ระมัดระวังไมใหเด็กเขาใกลนองใหม เพราะอาจทําอันตรายแกนองได
ข. ใหความรักความอบอุนแกพี่มากกวานองและพยายามใหเด็กมีสวนรวมในการเลี้ยง
นองใหม
ค. ใหความรักความสนใจนองมากกวาพี่ แลวอธิบายวานองยังเล็กตองการความสนใจ
มากกวา
ง. แสดงความรักเด็กทั้งพี่และนองเทา ๆ กัน
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8. ถาเด็กระบายอารมณโดยการขีดเขียนบนฝาบานหรือที่ตาง ๆ ผูใหญควรทําอยางไร
ก. สั่งใหเด็กลบรอยขีดเขียนบนฝาผนังออกใหหมด
ข. ดุและสั่งไมใหขีดเขียนอีกในครั้งตอไป
ค. อธิบายผลเสียแลวใหกระดาษเพื่อใชเขียนแทนฝาผนัง
ง. ปลอยใหขีดเขียนตอเพราะเปนธรรมชาติของเด็กตองซน
9. เมื่อเด็กอยากแตงตัวดวยตนเอง แตยังทําใหไมดีนัก เชน ติดกระดุมผิด ผูกเชือกรองเทาไมได
ผูใหญควรทําอยางไร
ก. คอยชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ
ข. ชวยทําใหทั้งหมดเพราะเด็กยังเล็กเกินไป
ค. ปลอยเด็กใหทดลองทําเองทั้งหมด
ง. ไมตองไปแสดงความสนใจเด็ก
10. ขอใดถูกตอง
ก. การชมเชยเด็กตอหนาเมื่อเด็กทําดี จะทําใหเด็กเหลิง
ข. การขูใหเด็กกลัวสิ่งตางๆ จะทําใหเด็กเปนคนกลาหาญ ไมกลัวอะไรงายๆ
ค. การสบตาในขณะที่พูดคุยกับเด็ก จะทําใหเด็กรับรูถึงความรักที่ผูใหญมีตอเด็กได
ง. การบอกรักเด็กไมวาเด็กจะทําดีหรือไมก็ตาม จะทําใหเด็กเอาแตใจตนเอง
11. ขอใดไมใชสาเหตุ ที่ทําใหเด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณอิจฉาริษยา
ก. เพราะเด็กรูสึกวาตนเองดอยกวาคนอื่น
ข. เพราะเด็กขุนเคืองเมื่อรูวาถูกแยงชิงของที่ตนเองรักไป
ค. เพราะเด็กรูสึกวามีคนมาแยงความสนใจจากพอแมไปจากตน
ง. เพราะเด็กตองการที่จะเอาชนะคนอื่น ๆ
12. ขอใดเปนวิธีการที่ผูใหญควรปฏิบัติเพื่อเปนการแสดงความรักตอเด็ก
ก. ใหทุกสิ่งทุกอยางที่เด็กรองขอ
ข. บอกรักเด็กไมวาเด็กจะทําสิ่งที่พอใจหรือไมก็ตาม
ค. ทําทุกสิ่งทุกอยางใหเด็กดวยตัวเอง
ง. ไมอนุญาติใหเด็กทําสิ่งที่อาจทําใหเด็กเหนื่อย
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13. ขอใดเปนวิธีการในการชื่นชมเด็กที่ถูกตอง
ก. พูดชมเด็กบอย ๆ เพื่อเด็กจะไดภูมิใจ
ข. ไมควรพูดชมเด็กตอหนาเพราะเด็กอาจเหลิงได
ค. ควรชมเด็กทันทีที่เด็กทําสิ่งดีเพราะเด็กนั้นลืมงายวาไดทําอะไรลงไป
ง. ชมเด็กไมวาเด็กจะทําสิ่งที่ควรคาแกการชมหรือไมก็ตาม
14. ผูใหญแสดงความรักและความอบอุนโดยการโอบกอดเด็กบอย ๆ จะสงผลอยางไร
ก. เด็กจะติดและไมยอมหางจากทาน
ข. เด็กจะกลายเปนเด็กออนแอไมสามารถพึ่งตนเองได
ค. เด็กจะมีความมั่นใจในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น
ง. เด็กจะเปนคนที่เอาแตใจตนเอง
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สวนที่ 3 แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณของมารดา
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ และโปรดขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับ
ตัวทานมากที่สุด โดยใหตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ และมีเกณฑในการเลือกตอบ ดังนี้
เปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเปนประจําหรือเกือบทุกครั้งที่มี
เหตุการณ
บอย หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบอย ๆ หรือประมาณ 75 % ของ
จํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
คอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคอนขางบอยหรือประมาณ 50% ของ
จํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
นาน ๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นบางครั้งหรือประมาณ 25% ของ
จํานวนเหตุการณที่เกิดขึ้น
ไมเคยเลย หมายถึง ผูตอบไมเคยมีความรูสึกตอสิ่งที่เกิดขึ้นเลย
ความรูสึกที่เกิดขึ้น
ขอที่ ความมั่นคงทางอารมณของมารดา

1.

ขาพเจารูสึกกังวลเสมอ เมื่อตองอยูใน
สถานการณที่ไมคุนเคย
2. เมื่อขาพเจารูสึกไมสบายใจดวยเรื่อง
ใดก็ตามมักตองใชเวลานานกวาจิตใจ
จะปกติ
3. เวลาทะเลาะกับคนอื่น ขาพเจานึก
อยากจะทําใหคนคนนั้นเจ็บกายหรือ
เจ็บใจ
4. ขาพเจาจะแสดงอาการหงุดหงิดไมพอ
ใจทันทีที่ตองเจอกับคนที่ไมชอบ

เปน บอย คอนขาง นานๆ ไมเคย
ประจํา
บอย
ครั้ง เลย
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ขอที่ ความมั่นคงทางอารมณของมารดา

5.

ถามีใครทําใหไมพอใจ ขาพเจาจะ
แสดงใหเขารูทันที
6. เมื่อทําอะไรผิดพลาด ขาพเจาจะ
อารมณเสียตลอดวัน
7. ขาพเจาเคยตะโกน หรือกรีดรองเวลา
โกรธ เมื่ออยูตอหนาคนอื่น
8. ขาพเจามักจะหงุดหงิดไมพอใจ เมื่อมี
ใครพูดขัดกับความคิดเห็นของ
ขาพเจา
9. เวลาที่อยูใกลคนที่อารมณเสีย ขาพเจา
จะรูสึกเครียดไปดวย
10. เมื่อขาพเจารูสึกผิดหวัง มักจะเก็บไป
คิดและรูสึกทอแทหมดกําลังใจ

ความรูสึกที่เกิดขึ้น
เปน บอย คอนขาง นาน ๆ ไมเคย
ประจํา
บอย
ครั้ง เลย
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สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
คําชี้แจง ขอใหทานอานขอความตอไปนี้ และโปรดขีดเครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับ
ตัวทานมากที่สุด โดยใหตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ และมีเกณฑในการเลือกตอบดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับความพึงพอใจของผูตอบนอยที่สุด

ขอ
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
มารดา
ชีวิตสมรสของทานเปนความผูก
พันที่เต็มไปดวยความประทับใจ
ทานและคูสมรสของทานตางก็ให
ความสนใจและเอาใจใสตอกันเปน
อยางดี
ทานคิดถึงคูสมรสของทานเสมอ
ในเวลาที่ไมไดอยูดวยกัน
ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก
และความตองการของอีกฝายหนึ่ง
ไดเปนอยางดี
ทานและคูสมรสพรอมที่จะยืนอยู
เคียงขางกันเสมอไมวาในยามทุกข
หรือยามสุข
ชีวิตของทานคงจะวางเปลาและไร
จุดหมายหากยังอยูเปนโสด
ทานและคูสมรสสามารถเปนที่พัก
พิงทางใจกันและกันได

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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ขอ
8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
มารดา
ทานและคูสมรสหวงใยกันและ
กันเสมอ
ทานและคูสมรสพรอมที่จะรับฟง
ปญหาและเปนที่ปรึกษาใหแกกัน
และกัน
คูสมรสไมยอมรับภาระในการ
เลี้ยงดูบุตรเลย
คูสมรสยอมรับวาการเลี้ยงดูบุตร
ตองชวยกันทําและรับผิดชอบมิ
ใชหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง
การแบงภาระงานภายในบาน
ระหวางขาพเจาและคูสมรสมี
ความเหมาะสมดีอยูแลว
ขาพเจาและคูสมรสไดใหการเลี้ยง
ดูบุตรรวมกัน
คูสมรสเปดโอกาสใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบงภาระ
การเลี้ยงดูบุตร
คูสมรสมีความรับผิดชอบตอหนา
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรตามที่ได
ตกลงกับขาพเจาไว
คูสมรสทําใหขาพเจาเหน็ดเหนื่อย
จากการเลี้ยงดูบุตรนอยลง
การแบงภาระงานภายในบาน
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรทําให
ขาพเจามีความสุขในชีวิตสมรส
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ขอ

ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของ
ระดับความพึงพอใจ
มารดา
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
18. คูสมรสเต็มใจที่จะชวยเหลือ
ขาพเจาโดยดูแลกิจวัตรประจํา
วันของบุตรโดยที่ขาพเจามิได
ขอรอง
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สวนที่ 5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน โดยใหตอบ
เพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ และมีเกณฑในการเลือกตอบ ดังนี้
มากที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนที่ผูตอบมากไดรับมากที่สุด
มาก
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนที่ผูตอบไดรับมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนที่ผูตอบไดรับปานกลาง
นอย
หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนที่ผูตอบไดรับนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนั้นตรงกับระดับการสนับสนุนที่ผูตอบไดรับนอยที่สุด

ขอ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

ระดับการสนับสนุน
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย
จากญาติ
ญาติรับฟงคําบอกเลาเกี่ยวกับความ
กังวลใจในการเลี้ยงดูบุตรของ
ขาพเจาดวยความเห็นอกเห็นใจ
ญาติเชื่อมั่นวาขาพเจาสามารถเลี้ยงดู
บุตรไดเปนอยางดี
ญาติยินดีเมื่อขาพเจามาขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
ญาติสนใจถามทุกขสุขของขาพเจา
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
ญาติพรอมที่จะรับฟงขาพเจาปรับ
ทุกขในยามที่ขาพเจาพบปญหาใน
การเลี้ยงดูบุตร
ญาติบอกเลาใหขาพเจาทราบ
เกี่ยวกับอารมณที่ลูกแสดงออก
ขาพเจาไดรับคําแนะนําจากญาติใน
การปฏิบัติตนตอการตอบสนอง
ความตองการทางอารมณของลูก

นอยที่สุด
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ขอ
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

ระดับการสนับสนุน
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จากญาติ
ขาพเจาไดรับคําปรึกษาแนะนําใน
การปฏิบัติตนเพื่อสงเสริมใหลูกมี
อารมณที่ดีจากญาติ
ขาพเจาไดรับการบอกเลาจากญาติ
ถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางอารมณของเด็กที่อยูใน
วัยเดียวกับลูกของขาพเจา
ขาพเจาสามารถถามเรื่องราวที่สงสัย
เกี่ยวกับปญหาทางอารมณที่เกิดขึ้น
ของลูกจากญาติได
ขาพเจาไดรับการชวยเหลือคาเลา
เรียนของลูกจากญาติ
ญาติของขาพเจาชวยจัดหาของเลน
หนังสือนิทาน และสิ่งของตาง ๆ ให
ลูกของขาพเจา
ญาติของขาพเจาชวยจัดหาเสื้อผา
ถุงเทา รองเทา อุปกรณการแตงตัว
มาใหลูกของขาพเจา
ญาติของขาพเจาชวยจัดหาอาหาร
หลัก อาหารเสริม ขนมเด็กมาใหลูก
ขาพเจา
ญาติของขาพเจาชวยจัดหาอุปกรณ
การเรียนมาใหลูกขาพเจา
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สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน ( อายุ 3-6 ป )
คําชี้แจง ใหทานใสเครื่องหมาย 3 ลงในชองที่ทานไดปฏิบัติตามความเปนจริงมากที่สุด โดยให
ตอบเพียงคําตอบเดียวในแตละขอความ ซึ่งมีเกณฑในการเลือกตอบ ดังนี้
ปฏิบัติเปนประจํา หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นเปนประจําหรือ
ทุกครั้งที่มีเหตุการณ
ปฏิบัติบอย
หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบอย ๆ หรือเกือบ
ทุกครั้งที่มีเหตุการณหรือประมาณ 75% ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ปฏิบัติคอนขางบอย หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นคอนขางบอยหรือ
ประมาณ 50 % ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง หมายถึง ผูตอบมีพฤติกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้นบางครั้งที่มี
เหตุการณหรือประมาณ 25 % ของเหตุการณที่เกิดขึ้น
ไมเคยปฏิบัติเลย หมายถึง ผูตอบไมเคยมีพฤติกรรมหรือไมเคยปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องนั้น

ขอ พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม ปฏิบัติ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก เปน
กอนวัยเรียน
ประจํา
1.

2.
3.

ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดชวยเหลือ
งานบานเล็ก ๆ นอยที่ลูกอยากจะทํา
และสามารถทําได เชน เก็บของเขาที่
หยิบของเล็ก ๆ นอย ๆให รดน้ําตน
ไม กวาดบาน เปนตนและใหคําชม
เมื่อทําเสร็จ
ขาพเจาชมเชยลูกทันทีที่ลูกเก็บของ
เลนเขาที่หลังจากเลนเสร็จแลว
ขาพเจาโอบกอดลูกถึงแมวาลูกจะไม
ไดทําสิ่งใดใหขาพเจาพอใจเลยก็ตาม

ระดับพฤติกรรม
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอย คอน นาน ๆ ปฏิบัติ
ขาง
ครั้ง เลย
บอย
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ขอ พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม ปฏิบัติ
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก เปน
กอนวัยเรียน
ประจํา
4.

5.

6.
7.
8.

9.

ขาพเจามองลูกอยางชื่นชมในขณะที่
ฟงลูกเลาถึงสิ่งที่ลูกสามารถทําได
เชน อานหนังสือได
ขาพเจาชมเชยลูกเมื่อลูกพยายามทํา
กิจวัตรประจําวันตาง ๆ ดวยตนเอง
เชน แปรงฟน ตักอาหารรับประทาน
แตงตัว เปนตน
ขาพเจาหอมแกมลูกอยางรักใคร
ทะนุถนอม
ขาพเจามักจะจําไดเสมอวาเคยสัญญา
อะไรไวกับลูก
ขาพเจาปลอบใจลูกโดยการโอบกอด
เมื่อลูกมีทาทางตื่นตระหนกหรือวิ่ง
มาหาขาพเจาดวยความกลัว

ขาพเจาพยายามอธิบายใหลูกเขาใจวา
สิ่งที่ลูกกลัวนั้นไมมีจริงหรือไมมี
อะไรที่นากลัวเลย
10. ขาพเจาฟงลูกอยางตั้งใจและเห็นอก
เห็นใจเมื่อลูกพูดถึงสิ่งที่ลูกหวาด
กลัว
11. ขาพเจาบอกลูกใหรูวาขาพเจาจะอยู
กับลูกเสมอในยามที่ลูกรูสึกกลัว
12. เมื่อมีเสียงดังมาก ๆ ขาพเจาจะจับมือ
ลูกหรือโอบกอดลูกไวขาง ๆ

ระดับพฤติกรรม
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอย คอน นาน ๆ ปฏิบัติ
ขาง
ครั้ง เลย
บอย
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ขอ

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริม ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
พัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก เปน
บอย คอน นาน ๆ ปฏิบัติ
กอนวัยเรียน
ประจํา
ขาง
ครั้ง เลย
บอย
เมื่อลูกตกใจตื่นตอนกลางคืน ขาพเจา
จะอยูเปนเพื่อนลูกจนกวาลูกสามารถ
ที่จะนอนหลับตอได
ขาพเจารับฟงถึงถอยคําที่แสดงความ
เสียใจของลูกเพื่อใหลูกไดระบาย
ความรูสึกเสียใจออกมา
ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดพูดหรือ
บอกเลาความรูสึกไมสบายใจตาง ๆ
ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนหรือ
ทํากิจกรรมที่ชอบอยางอิสระโดยไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอน
ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนบท
บาทสมมติตามความคิดและ
จินตนาการของลูกที่เห็นวาไมเกิด
อันตราย
ขาพเจาอนุญาติใหลูกไดรองเพลง
อยางสุดเสียงเทาที่ลูกอยากจะรอง
โดยไมทําโทษหรือตําหนิลูกถาเห็น
วาเสียงไมไปรบกวนผูอื่น
ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลาหรือ
พูดตามความตองการอยางเต็มที่

ภาคผนวก ข
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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คาระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 2 ความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ
ขั้นตอนการหาคาความเชื่อมั่น
1. เรียงคะแนนหรือกระดาษคําตอบตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย
2. แบงกระดาษคําตอบออกมาเปน 2 กลุม กลุมแรกใหชื่อวากลุมสูง(PH) นับจากคะแนนมากลงไป
27% (8 คน) ของกระดาษคําตอบทั้งหมด และกลุมหลังใหชื่อวากลุมต่ํา(PL) นับจากคะแนนต่ํา
สุดขึ้นไปประมาณ 27%(8คน) ของคําตอบทั้งหมด
3. หาจํานวนคนที่ตอบถูกของแตละขอทั้งกลุมสูง และกลุมต่ําแยกกัน
4. นําคะแนนของจํานวนคนที่ตอบถูกในแตละขอทั้งในกลุมสูงและกลุมต่ํามาคํานวณสัดสวน
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแตละขอโดยใชสูตรการคํานวน ดังนี้
สูตรคํานวณหาคาความยากงายในแตละขอคําถาม
P = PH + PL ; P = คาความยากงายของขอคําถามในแตละขอ
2n
PH = จํานวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมที่มีคะแนนสูง
PL = จํานวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมที่มีคะแนนต่ํา
n = จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ํา
สูตรคํานวณหาคาอํานาจจําแนกในแตละขอคําถาม
r = PH -PL ; r = คาอํานาจจําแนกของขอคําถามในแตละขอ
n
PH = จํานวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมที่มีคะแนนสูง
PL = จํานวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอของกลุมที่มีคะแนนต่ํา
n = จํานวนคนในกลุมสูงหรือต่ํา
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2535 : 141-145)
5. นําขอคําถามที่มีทั้งคาอํานาจจําแนกและคาความยากงายอยูระหวาง 0.2 - 0.8 ของกลุมตัวอยาง
ทั้งหมดมาคํานวณหาคาความแปรปรวนของคะแนน ดังนี้
S2X = ΣX2 - ΣX 2 ; S2X = ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยาง
n
n
n = จํานวนกลุมตัวอยาง
= 2404 - 238
30 30
= 80.13 –62.88
= 17.25

2

ΣX = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ΣX2 = ผลรวมทั้งหมดของกําลังสองของคะแนน
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6. นําคาความแปรปรวนที่ไดมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดดังนี้
หาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR20 ดังนี้
KR20 = n 1-Σpq ; n = จํานวนขอทั้งหมดของแบบสอบถาม
n-1 S2X Σpq = ผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางอัตราสวนของคนที่
ตอบถูกและตอบผิด
= 14 1- 3.14
13
17.25 S2X = ความแปรปรวนของคะแนนของกลุมตัวอยาง
= 1.0769 1- 0.182
= 0.88
( ประคอง กรรณสูตร 2528 : 37-38 )
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คาความเชื่อมั่น แบบสอบถาม สวนที่ 3 ความมั่นคงทางอารมณของมารดา
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ( ALPHA)
Item- total Statistics

อารมณ 001
อารมณ 002
อารมณ 003
อารมณ 004
อารมณ 005
อารมณ 006
อารมณ 007
อารมณ 008
อารมณ 009
อารมณ 010

Scale
Mean
if Item
Deleted
35.1333
35.3000
34.4333
34.9333
34.5000
34.7000
33.8333
34.5333
34.5000
35.2333

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .7784

N of Items = 10

Scale
Variance
if Item
Deleted
30.6023
30.7690
33.9092
29.0299
32.3276
31.2517
34.2126
30.6713
31.8448
31.1506

Corrected
ItemTotal
Correlation
.5095
.4377
.3177
.4801
.5029
.4903
.3505
.6339
.4516
.3609

Alpha
if Item
Deleted
.7510
.7613
.7739
.7570
.7548
.7540
.7707
.7387
.7589
.7742
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คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 4 ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ( ALPHA )
Item – total Statistics

พึงพอใจ 101
พึงพอใจ 102
พึงพอใจ 103
พึงพอใจ 104
พึงพอใจ 105
พึงพอใจ 106
พึงพอใจ 107
พึงพอใจ 108
พึงพอใจ 109
พึงพอใจ 210
พึงพอใจ 211
พึงพอใจ 212
พึงพอใจ 213
พึงพอใจ 214
พึงพอใจ 215
พึงพอใจ 216
พึงพอใจ 217
พึงพอใจ 218

Scale
Mean
if Item
Deleted
59.1429
59.0286
58.9429
59.2571
58.6000
59.6286
58.8000
58.7429
58.9143
58.4286
58.8571
59.4000
58.2857
59.2571
58.8857
59.4571
58.9143
59.2286

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9039

N of Items = 18

Scale
Variance
if Item
Deleted
122.1849
121.7345
123.7025
124.7849
126.8353
131.5345
121.6941
129.6084
125.9630
128.3109
120.4202
124.0706
129.8571
125.3731
122.7513
132.1966
126.6689
124.0639

Corrected
ItemTotal
Correlation
.7454
.6742
.6417
.6919
.5811
.2738
.7416
.4754
.5977
.4840
.6113
.6334
.4454
.5293
.5728
.2234
.6331
.6126

Alpha
if Item
Deleted
.8934
.8951
.8963
.8954
.8983
.9077
.8933
.9011
.8978
.9009
.8974
.8966
.9018
.8997
.8985
.9101
.8972
.8971
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คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 5 แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
RELIABILITY ANALYSIS - SCALE ( ALPHA )
Item- total Statistics

สนับสนุน 001
สนับสนุน 002
สนับสนุน 003
สนับสนุน 004
สนับสนุน 005
สนับสนุน 006
สนับสนุน 007
สนับสนุน 008
สนับสนุน 009
สนับสนุน 010
สนับสนุน 011
สนับสนุน 012
สนับสนุน 013
สนับสนุน 014
สนับสนุน 015

Scale
Mean
if Item
Deleted
39.6667
39.3333
39.2000
39.7667
39.7667
39.7667
39.9333
39.9667
39.3000
39.9000
40.8000
40.7333
40.5000
39.9000
40.6667

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8549

N of Items = 15

Scale
Variance
if Item
Deleted
77.4713
78.0230
69.4759
70.1851
71.6333
73.4954
75.8575
76.3782
76.7000
69.6103
71.0621
70.4782
73.9138
70.0931
68.5747

Corrected
ItemTotal
Correlation
.3021
.2647
.6586
.5987
.5169
.4294
.3905
.3156
.3012
.5780
.6494
.5929
.4276
.5691
.6651

Alpha
if Item
Deleted
.8546
.8562
.8364
.8398
.8446
.8494
.8509
.8547
.8553
.8409
.8380
.8402
.8494
.8414
.8355
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คาความเชื่อมั่น แบบสอบถามสวนที่ 6 พฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
RELIABILITY ANALYSIS – SCALE ( ALPHA )
Item – total Statistics

พฤติกรรม 101
พฤติกรรม 102
พฤติกรรม 103
พฤติกรรม104
พฤติกรรม 105
พฤติกรรม 106
พฤติกรรม 107
พฤติกรรม 208
พฤติกรรม 209
พฤติกรรม 210
พฤติกรรม 211
พฤติกรรม 212
พฤติกรรม 213
พฤติกรรม 314
พฤติกรรม 315
พฤติกรรม 316
พฤติกรรม 317
พฤติกรรม 318
พฤติกรรม 319

Scale
Mean
if Item
Deleted
70.0571
70.1714
70.2000
69.6286
69.6000
70.0000
70.4571
69.7429
69.8286
69.8000
69.6857
69.8000
69.4571
70.4571
70.0571
69.9143
70.0286
70.3714
69.6571

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .8698

N of Items = 19

Scale
Variance
if Item
Deleted
139.2908
141.3815
141.9294
138.2992
138.3647
135.7647
133.4908
131.6084
134.9109
130.1059
133.5748
135.8118
133.3143
126.6084
129.1143
137.0807
132.2639
131.8286
137.9966

Corrected
ItemTotal
Correlation
.3300
.2990
.2274
.5211
.4675
.3990
.4536
.6030
.5206
.6954
.5159
.5413
.5860
.7241
.5830
.3378
.4526
.4173
.4977

Alpha
if Item
Deleted
.8687
.8692
.8722
.8631
.8643
.8667
.8646
.8587
.8620
.8555
.8620
.8617
.8597
.8531
.8590
.8694
.8650
.8675
.8635

ภาคผนวก ค
การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุนทาง
สังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน
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การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัย
เรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน ความมั่นคงทางอารมณของมารดา ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา แรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดาจากญาติ และพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน
1. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงระดับของความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
จํานวน
รอยละ
ระดับ
คาเฉลี่ย (X )
0.00–8. 26
145
44.8
ต่ํา
8.27 –11.06
146
45.1
ปานกลาง
11.07 –14.00
33
10.2
สูง
Min = 2
Max = 13
S.D. = 2.2821
X = 8.5494
จากตารางที่ 17 พบวาความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียนในเขตอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง จํานวน 146 คน
คิดเปนรอยละ 45.1 รองลงมาคือมีความรูอยูในระดับต่ําและสูงมีจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ
44.8 และ 33 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ตามลําดับ
2. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดาน
อารมณของเด็กกอนวัยเรียน โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 ระดับความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
ระดับ
0.00–2.95
176
54.3
ต่ํา
2.96 –3.95
94
29
ปานกลาง
3.96 –5.00
54
16.7
สูง
Min = 0
Max = 5
S.D. = 1.1506
X = 2.3488
จากตารางที่ 18 พบวาความรูของมารดาดานธรรมชาติและความตองการทางดานอารณ
ของเด็กกอนวัยเรียน สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา มีจํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 54.3
รองลงมาคือความรูอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 29
3. การวิเคราะหระดับความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 19
ตารางที่ 19 แสดงระดับความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอน
วัยเรียน
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
0.00–5.31
98
30.2
ต่ํา
5.32 –7.11
147
45.4
ปานกลาง
7.12 –9.00
79
24.4
สูง
Min = 1
Max = 9
S.D. = 1.7059
X = 6.2006
จากตารางที่ 19 พบวาความรูของมารดาดานการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียน สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 45.4
รองลงมามีความรูอยูในระดับต่ํา มีจํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 30.2
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4. การวิเคราะหระดับความมั่นคงทางอารมณของมารดา โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย
(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงระดับของความมั่นคงทางอารมณของมารดา
จํานวน
รอยละ
คาเฉลี่ย (X )
1.00–1.50
0
0.0
1.51 –2.50
11
3.4
2.51 –3.50
85
26.2
3.51 –4.50
203
62.7
4.51 –5.00
25
7.7
Min = 18
Max = 49
S.D. = 5.9439
X = 38.2099

ระดับ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 20 พบวาความมั่นคงทางอารมณของมารดาสวนใหญคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 62.7 รองลงมาคือความมั่นคงทางอารมณของมารดาอยูใน
ระดับปานกลาง มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 26.2
5. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา โดยผูวิจัยวิเคราะหจาก
คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) ดังรายละเอียดในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
จํานวน
คาเฉลี่ย (X )
1.00–1.50
6
1.51 –2.50
20
2.51 –3.50
112
168
3.51 –4.50
18
4.51 –5.00
Min = 22
Max = 88
S.D. = 12.5300
X = 64.0309

รอยละ
1.9
6.2
34.6
51.9
5.6

ระดับ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 21 พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาสวนใหญคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 51.9 รองลงมาคือมีความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูใน
ระดับปานกลาง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 34.6
6. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออก
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออกเกี่ยวกับความ
รักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
1.00–1.50
4
1.2
นอยที่สุด
1.51 –2.50
23
7.1
นอย
2.51 –3.50
125
38.6
ปานกลาง
3.51 –4.50
150
46.3
มาก
4.51 –5.00
22
6.8
มากที่สุด
Min = 9
Max = 45
S.D. = 6.5706
X = 31.4784
จากตารางที่ 22 พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานการแสดงออก
เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหวางสามีและภรรยา สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน
150 คน คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูในระดับปานกลาง มี
จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 38.6
7. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานภาระงานภายใน
ครอบครัว โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 23
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ตารางที่ 23 แสดงระดับความพึงพอใจในชีวิตสมรสในดานภาระงานภายในครอบครัว
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
1.00–1.50
6
1.9
นอยที่สุด
1.51-2.50
16
4.9
นอย
2.51 –3.50
117
36.1
ปานกลาง
3.51 –4.50
136
42.0
มาก
4.51 –5.00
49
15.1
มากที่สุด
Min = 9
Max = 45
S.D. = 6.9910
X = 32.5525
จากตารางที่ 23 พบวาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาในดานภาระงานภายใน
ครอบครัว สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ
ความพึงพอใจในชีวิตสมรสอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 36.1
8. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ โดยผูวิจัยวิเคราะห
จากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
จํานวน
รอยละ
คาเฉลี่ย(X )
1.00– 1.50
3
0.9
1.51-2.50
58
17.9
2.51 –3.50
194
59.9
3.51 –4.50
66
20.4
4.51 –5.00
3
0.9
Min = 21
Max = 75
S.D. = 9.5645
X = 45.2438

ระดับ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 24 พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติสวนใหญมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 59.9 รองลงมามีแรงสนับสนุนทางสังคมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 20.4
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9. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ โดย
ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
1.00 –1.50
0
0.0
1.51 –2.50
24
7.4
2.51 –3.50
129
39.8
3.51 –4.50
140
43.2
4.51 –5.00
31
9.6
Min = 9
Max = 25
S.D. = 3.4787
X = 17.7099

คาระดับ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 25 พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานอารมณ สวน
ใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 43.2 รองลงมาคือแรงสนับสนุน
ทางสังคมอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 39.8
10. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 26
ตารางที่ 26 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
นอยที่สุด
1.00–1.50
10
3.1
36
11.1
นอย
1.51 –2.50
159
49.1
ปานกลาง
2.51 –3.50
3.51 –4.50
107
33.0
มาก
3.7
มากที่สุด
4.51 –5.00
12
Min = 5
Max = 25
S.D. = 3.6700
X = 16.1296

166

จากตารางที่ 26 พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานขอมูลขาวสาร
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน159 คน คิดเปนรอยละ 49.1
รองลงมาคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับมาก มีจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 33.0
11. การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงระดับแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
1.00 –1.50
90
27.8
นอยที่สุด
1.51 –2.50
110
34.0
นอย
2.51 –3.50
84
25.9
ปานกลาง
3.51 –4.50
31
9.6
มาก
4.51 –5.00
9
2.8
มากที่สุด
Min = 5
Max = 25
S.D. = 4.9997
X = 11.4043
จากตารางที่ 27 พบวาแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติในดานวัสดุอุปกรณ
สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอย มีจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือ
แรงสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับนอยที่สุด มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 27.8
12. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณ
ของเด็กกอนวัยเรียน โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย(X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 28
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ตารางที่ 28 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
1.00 –1.50
0
0.0
นอยที่สุด
1.51 –2.50
7
2.2
นอย
2.51 –3.50
96
29.6
ปานกลาง
3.51 –4.50
162
50.0
มาก
4.51 –5.00
59
18.2
มากที่สุด
Min = 37
Max = 95
S.D = 12.4031
X = 73.1790
จากตารางที่ 28 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของ
เด็กกอนวัยเรียนสวนใหญคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา
คือพฤติกรรมในการสงเสริมพัฒนาการอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 29.6
13. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดในตารางที่
29
ตารางที่ 29 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
คาระดับ
1.00–1.50
0
0.0
นอยที่สุด
1.51 –2.50
7
2.2
นอย
2.51 –3.50
111
34.3
ปานกลาง
3.51 –4.50
153
47.2
มาก
4.51 –5.00
53
16.4
มากที่สุด
Min = 13
Max = 35
S.D. = 4.8701
X = 26.5031
จากตารางที่ 29 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการแสดงความรักและการใหกําลังใจ
สวนใหญคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 47.2 รองลงมาคือ พฤติกรรม
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ในการแสดงความรักและการใหกําลงใจอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ
34.3
14. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน
และปลอดภัย โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังราย
ละเอียด ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและ
ปลอดภัย
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
ระดับ
1.00–1.50
0
0.0
นอยที่สุด
1.51-2.50
17
5.2
นอย
2.51 –3.50
95
29.3
ปานกลาง
3.51 –4.50
124
38.3
มาก
4.51 –5.00
88
27.2
มากที่สุด
Min = 11
Max = 30
S.D. = 4.6995
X = 23.5648
จากตารางที่ 30 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุน
และปลอดภัย สวนใหญคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมา
มีพฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กเกิดความรูสึกอบอุนและปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง มีจํานวน
95 คน คิดเปนรอยละ 29.3
15. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณ
ทางลบอยางเหมาะสม โดยผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ดังรายละเอียดในตารางที่ 31
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ตารางที่ 31 แสดงระดับพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบ
อยางเหมาะสม
คาเฉลี่ย
จํานวน
รอยละ
ระดับ
1.00–1.50
0
0.0
นอยที่สุด
1.51 –2.50
21
6.5
นอย
2.51 –3.50
92
28.4
ปานกลาง
3.51 –4.50
141
43.5
มาก
4.51 –5.00
70
21.6
มากที่สุด
Min = 10
Max = 30
S.D. = 4.7540
X = 23.1111
จากตารางที่ 31 พบวาพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณ
ทางลบอยางเหมาะสม สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก มีจํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 43.5
รองลงมาคือพฤติกรรมในการสงเสริมใหเด็กมีการระบายอารมณทางลบอยางเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 28.4

ภาคผนวก ง
คาคะแนนของแบบสอบถามเมื่อแยกเปนรายขอ
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สวนที่ 2 แบบสอบถามความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
ตารางที่ 32 การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
เมื่อแยกเปนรายขอ ผูวิจัยเสนอแบบเสนอผลวามีความรูหรือไมมี
ขอคําถาม

1. ขอใดคือลักษณะความตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
2. เพราะเหตุใดบิดามารดาหรือผูปกครองจึงควรเปนตัว
อยางการแสดงออกทางดานอารมณที่ดีแกเด็ก
3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัยเรียนมักจะดื้อ เกเร และ
แสดงความกาวราวออกมา
4. การที่เด็กอยากรูอยากเห็นโดยถามคําถามบอยๆโดย
เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถามในเรื่องเดิม ซ้ํา ๆ ซาก ๆ
ทานรําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปนไมสนใจ ผลเสียที่เกิด
ขึ้นคืออะไร
5. ผูใหญควรทําอยางไร เมื่อเด็กปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
ตามที่ไดรับมอบหมายไดเรียบรอยสม่ําเสมอ
6. ผูใหญควรทําอยางไรเมื่อกําลังทํางานบานอยางใด
อยางหนึ่งอยู ( เชน กวาดบาน ปรุงอาหาร ซักผา ฯลฯ)
แลวเด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอชวยทํางานนั้น
7. การปฏิบัติที่ดีที่สุดตอเด็กที่มีนองใหมคือขอใด
8. ถาเด็กระบายอารมณโดยการขีดเขียนบนฝาบานหรือ
ที่ตาง ๆ ผูใหญควรทําอยางไร
9. เมื่อเด็กอยากแตงตัวดวยตนเอง แตยังทําใหไมดีนัก
เชน ติดกระดุมผิด ผูกเชือกรองเทาไมได ผูใหญควรทํา
อยางไร
10. ขอใดถูกตอง
11. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําใหเด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณ
อิจฉาริษยา

คนมีความรู
จํานวน รอยละ

คนไมมีความรู
จํานวน รอยละ

219

67.6

105

32.4

114

35.2

210

64.8

133

41.0

191

59.0

186

57.4

138

42.6

216

66.7

108

33.3

261
256

80.6
79.0

63
68

19.4
21.0

274

84.6

50

15.4

250
244

77.2
75.3

74
80

22.8
24.7

109

33.6

215

66.4
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ตารางที่ 32 (ตอ)
คนมีความรู
จํานวน รอยละ

ขอคําถาม

12. ขอใดเปนวิธีการที่ผูใหญควรปฏิบัติเพื่อเปนการ
แสดงความรักตอเด็ก
13. ขอใดเปนวิธีการในการชื่นชมเด็กที่ถูกตอง
14. ผูใหญแสดงความรักและความอบอุนโดยการ
โอบกอดเด็กบอยๆจะสงผลอยางไร

คนไมมีความรู
จํานวน
รอยละ

148
196

45.7
60.5

176
128

54.3
39.5

164

50.6

160

49.4

ตารางที่ 33 การเสนอผลความรูของมารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณของเด็กกอนวัยเรียน
แยกเปนรายขอ ผูวิจัยเสนอผลแบบคําถามเลือกตอบ
ก
ขอคําถาม

1. ขอใดคือลักษณะความ
ตองการทางอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
2. เพราะเหตุใดบิดามารดา
หรือผูปกครองจึงควรเปน
ตัวอยางการแสดงออกทางดาน
อารมณที่ดีแกเด็ก
3. เพราะเหตุใดเด็กกอนวัย
เรียนมักจะดื้อ เกเร และแสดง
ความกาวราวออกมา
4. การที่เด็กอยากรูอยากเห็น
โดยถามคําถามบอยๆโดย
เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อย ๆหรือถาม
ในเรื่องเดิม ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ทาน
รําคาญจึงดุวาหรือแกลงทําเปน
ไมสนใจ ผลเสียที่เกิดขึ้นคือ
อะไร

N

ข
%

ค

เฉลย

ง

N

%

N

%

N

219 67.6 20

6.2

9

2.8

76 23.5

ก

15.1 138 42.6

ข

114 35.2 49

%

23

7.1

133

41.0 133 41.0

3

0.9

55

17.0

ข

22

6.8

186 57.4

78

24.1

38

11.7

ข
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ตารางที่ 33 (ตอ)
ก

ข

ขอคําถาม

N

%

5. ผูใหญควรทําอยางไร เมื่อ
เด็กปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
ตามที่ไดรับมอบหมายไดเรียบ
รอยสม่ําเสมอ
6. ผูใหญควรทําอยางไรเมื่อ
กําลังทํางานบานอยางใด
อยางหนึ่งอยู ( เชน กวาดบาน
ปรุงอาหาร ซักผา ฯลฯ)แลว
เด็กแสดงทาทีกุลีกุจอเขามาขอ
ชวยทํางานนั้น
7. การปฏิบัติที่ดีที่สุดตอเด็ก
ที่มีนองใหมคือขอใด
8. ถาเด็กระบายอารมณโดย
การขีดเขียนบนฝาบานหรือ
ที่ตาง ๆ ผูใหญควรทําอยางไร
9. เมื่อเด็กอยากแตงตัวดวย
ตนเอง แตยังทําใหไมดีนัก
เชน ติดกระดุมผิด ผูกเชือก
รองเทาไมได ผูใหญควรทํา
อยางไร
10. ขอใดถูกตอง
11. ขอใดไมใชสาเหตุที่ทําให
เด็กกอนวัยเรียนเกิดอารมณ
อิจฉาริษยา
12. ขอใดเปนวิธีการที่ผูใหญ
ควรปฏิบัติเพื่อเปนการแสดง
ความรักตอเด็ก

4

N

ค
%

ง

เฉลย

N

%

N

%

1.2 216 66.7

98

30.2

6

1.9

ข

32

9.9

21

6.5

10

3.1 261 80.6

ง

7

2.2

47 14.5

14

4.3 256 79.0

ง

9

2.8

39 12.0 274 84.6

2

0.6

ค

3

0.9

ก

26 8.0 18 5.6 244 75.3 36 11.1
96 29.6 57 17.6 62 19.1 109 33.6

ค
ง

37 11.4 148 45.7

ข

250 77.2 19

5.9

52

53

16.0

16.4 86 26.5
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ตารางที่ 33 (ตอ)
ก
ขอคําถาม

N

ข
%

N

ค
%

N

เฉลย

ง
%

13. ขอใดเปนวิธีการในการชื่น 72 22.2 38 11.7 195 60.2
ชมเด็กที่ถูกตอง
14. ผูใหญแสดงความรักและ 98 30.2 37 11.4 164 50.6
ความอบอุนโดยการโอบกอด
เด็กบอยๆจะสงผลอยางไร

N

%

19 5.9

ค

25 7.7

ค

สวนที่ 3 แบบสอบถามความมั่นคงทางอารมณของมารดา
ตารางที่ 34 การเสนอผลความมั่นคงทางอารมณของมารดาแยกเปนรายขอ
ขอคําถาม
1. ขาพเจารูสึกกังวลเสมอ เมื่อ

ตองอยูในสถานการณที่ไมคุนเคย
(X= 3.39 )
2. เมื่อขาพเจารูสึกไมสบายใจ
ดวยเรื่องใดก็ตามมักตองใชเวลา
นานกวาจิตใจจะปกติ(X=3.45 )
3. เวลาทะเลาะกับคนอื่น ขาพเจา
นึกอยากจะทําใหคนคนนั้นเจ็บกาย
หรือเจ็บใจ (X = 4.15 )
4. ขาพเจาจะแสดงอาการ
หงุดหงิดไมพอใจทันทีที่ตองเจอ
กับคนที่ไมชอบ (X= 3.85 )
5. ถามีใครทําใหไมพอใจ
ขาพเจาจะแสดงใหเขารูทันที
(X = 3.85 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
เปนประจํา บอย คอนขางบอย นานๆครั้ง ไมเคยเลย
162 / 50 28 / 8.6
71 / 21.9
35
28 / 8.6
/10.8

21 / 6.5

38
/11.7

68 / 21.0

167 /51.5

30 / 9.3

7 / 2.2

16 /
4.9

34 / 10.5

133 / 41.0

134 /
41.4

13 / 4.0

29
/9.0

45 / 13.9

144 / 44.4 93 / 28.7

61 / 18.8

142 / 43.8 90 / 27.8

14 /4.3

17 /
5.2
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6. เมื่อทําอะไรผิดพลาด ขาพเจาจะอารมณ
เสียตลอดวัน (X = 3.67)
7. ขาพเจาเคยตะโกน หรือกรีดรองเวลา
โกรธ เมื่ออยูตอหนาคนอื่น (X = 4.73 )
8. ขาพเจามักจะหงุดหงิดไมพอใจ เมื่อมี
ใครพูดขัดกับความคิดเห็นของขาพเจา
(X = 3.79 )
9. เวลาที่อยูใกลคนที่อารมณเสีย ขาพเจา
จะรูสึกเครียดไปดวย (X = 3.81 )
10. เมื่อขาพเจารูสึกผิดหวัง มักจะเก็บไปคิด
และรูสึกทอแทหมดกําลังใจ(X = 3.33 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
เปน
บอย คอนขาง นานๆ
ไมเคย
ประจํา
บอย
ครั้ง
เลย

11 / 3.4 25 /
7.7
3 / 0.9 7 /
2.2
14 / 4.3 17 /
5.2

44 /
13.6
9 / 2.8

17 / 5.2 29 /
9.0
29 / 9.0 55 /
17.0

40 /
12.3

163 /
50.3
36 /
11.1
204 /
63.0

81 /
25.0
269 /
83.0
49 /
15.1

60 /
18.5
62 /
19.1

112 /
34.6
137 /
42.3

106 /
32.7
41 /
12.7

สวนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดา
ตารางที่ 35 การเสนอผลความพึงพอใจในชีวิตสมรสของมารดาแยกเปนรายขอ
ขอคําถาม

1. ชีวิตสมรสของทานเปนความผูกพันที่
เต็มไปดวยความประทับใจ(X= 3.56 )
2. ทานและคูสมรสของทานตางก็ให
ความสนใจและเอาใจใสตอกันเปนอยางดี
(X = 3.40 )
3. ทานคิดถึงคูสมรสของทานเสมอใน
เวลาที่ไมไดอยูดวยกัน(X= 3.55 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ )
มากที่สุด มาก ปานกลาง
นอย นอยที่
สุด

67 / 20.7

86 141 / 43.5 23 /
/26.5
7.1
36 /11.1 104 / 152 / 46.9 19 /
32.1
5.9
63/19.4

7 /2.2
13 /
4.0

101 / 125 / 38.6 22 /6.8 13 /
4.0
31.2
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4. ทานและคูสมรสเขาใจความรูสึก
และความตองการของอีกฝายหนึ่งได
เปนอยางดี (X = 3.33)
5. ทานและคูสมรสพรอมที่จะ
ยืนอยูเคียงขางกันเสมอไมวาในยาม
ทุกขหรือยามสุข (X = 3.88 )
6. ชีวิตของทานคงจะวางเปลา
และไรจุดหมายหากยังอยูเปนโสด
(X = 2.68 )
7. ทานและคูสมรสสามารถเปน
ที่พักพิงทางใจกันและกันได
(X = 3.67 )
8. ทานและคูสมรสหวงใยกัน
และกันเสมอ (X = 3.76 )
9. ทานและคูสมรสพรอมที่จะรับ
ฟงปญหาและเปนที่ปรึกษาใหแกกัน
และกัน (X = 3.64 )
10. คูสมรสไมยอมรับภาระในการ
เลี้ยงดูบุตรเลย (X = 4.24 )
11. คูสมรสยอมรับวาการเลี้ยงดู
บุตรตองชวยกันทําและรับผิดชอบ
มิใชหนาที่ของฝายใดฝายหนึ่ง
(X = 3.73 )
12. การแบงภาระงานภายในบาน
ระหวางขาพเจาและคูสมรสมีความ
เหมาะสมดีอยูแลว (X = 3.44 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

25/7.7

113 /
34.9

146 /45.1 25 / 7.7 15 / 4.6

67 / 20.7

107
/33.0

120 /
37.0

22 /6.8

44 / 13.6 127 / 39.2 69 /
21.3

66 /
20.4

133 /
41.0

93 / 28.7

15 / 4.6 17 / 5.2

64 /
19.8
66 /
20.4

151 /
46.6
130 /
40.1

86 / 26.5

12 / 3.7 11 / 3.4

90 / 27.8

22 / 6.8 16 / 4.9

48 / 14.8

185 /
67 /
57.1
20.7
30 / 9.3 20 / 6.2

11 / 3.4 13 / 4.0
109 /
33.6

88 / 27.2 77 / 23.8

48 /
14.8

102 /
31.5

12 / 3.7 18 / 5.6

62 / 19.1

134 / 41.4 24 / 7.4 16 / 4.9
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13. ขาพเจาและคูสมรสไดใหการ
เลี้ยงดูบุตรรวมกัน (X= 3.93 )
14. คูสมรสเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดแบง
ภาระการเลี้ยงดูบุตร(X = 3.34 )
15. คูสมรสมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรตามที่
ไดตกลงกับขาพเจาไว (X = 3.63 )
16. คูสมรสทําใหขาพเจาเหน็ด
เหนื่อยจากการเลี้ยงดูบุตรนอยลง
(X = 3.15 )
17. การแบงภาระงานภายในบาน
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรทําใหขาพเจา
มีความสุขในชีวิตสมรส
(X = 3.64 )
18. คูสมรสเต็มใจที่จะชวยเหลือ
ขาพเจาโดยดูแลกิจวัตรประจําวัน
ของบุตรโดยที่ขาพเจามิไดขอรอง
(X = 3.45 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ )
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง นอย
นอยที่สุด

128 /
97 / 29.9
39.5
50 / 15.4 92 / 28.4

65 / 20.1 17 / 5.2 17 / 5.2
125 /
38.6

31 / 9.6 26 / 8.0

78 / 24.1 111 / 34.3 93 / 28.7 21 / 6.5 21 / 6.5

32 / 9.9

93 / 28.7

128 /
39.5

69 / 21.3 116 / 35.8 111 /
34.3

35 /
10.8

36 / 11.1

9 / 2.8

19 / 5.9

57 / 17.6 112 / 34.6 99 / 30.6 33 /
10.2

23 / 7.1
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สวนที่ 5 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติ
ตารางที่ 36 การเสนอผลแรงสนับสนุนทางสังคมของมารดาจากญาติแยกเปนรายขอ
ขอคําถาม

1. ญาติรับฟงคําบอกเลา
เกี่ยวกับความกังวลใจในการเลี้ยง
ดูบุตรของขาพเจาดวยความเห็น
อกเห็นใจ (X = 3.33 )
2. ญาติเชื่อมั่นวาขาพเจา
สามารถเลี้ยงดูบุตรไดเปนอยางดี
(X = 3.89 )
3. ญาติยินดีเมื่อขาพเจามาขอคํา
ปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
(X = 3.65 )
4. ญาติสนใจถามทุกขสุขของ
ขาพเจาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร
(X = 3.40 )
5. ญาติพรอมที่จะรับฟงขาพเจา
ปรับทุกขในยามที่ขาพเจาพบ
ปญหาในการเลี้ยงดูบุตร
(X = 3.44 )
6. ญาติบอกเลาใหขาพเจาทราบ
เกี่ยวกับอารมณที่ลูกแสดงออก
(X = 3.30 )
7. ขาพเจาไดรับคําแนะนําจาก
ญาติในการปฏิบัติตนตอการตอบ
สนองความตองการทางอารมณ
ของลูก (X = 3.18 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ( คน / รอยละ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

37 / 11.4 88 / 27.2

152 / 46.9 39 / 12.0

8 / 2.5

72 / 22.2 153 / 47.2 91 / 28.1

6 / 1.9

2 / 0.6

48 / 14.8 150 / 46.3 95 / 29.3

27 / 8.3

4 / 1.2

37 / 11.4 114 / 35.2 124 / 38.3 40 / 12.3 9 / 2.8

38 / 11.7 132 / 40.7 103 / 31.8 37 / 11.4 14 / 4.3

31 / 9.6

109 / 33.6 126 / 38.9 42 / 13.0 16 / 4.9

21 / 6.5

93 / 28.7

152 / 46.9 40 / 12.3 18 / 5.6
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ขอคําถาม

8. ขาพเจาไดรับคําปรึกษาแนะ
นําในการปฏิบัติตนเพื่อสงเสริม
ใหลูกมีอารมณที่ดีจากญาติ
(X=3.34)
9.ขาพเจาไดรับการบอกเลาจาก
ญาติถึงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางอารมณของเด็กที่อยู
ในวัยเดียวกับลูกของขาพเจา
(X = 3.12 )
10. ขาพเจาสามารถถามเรื่องราว
ที่สงสัยเกี่ยวกับปญหาทาง
อารมณที่เกิดขึ้นของลูกจากญาติ
ได (X = 3.19 )
11. ขาพเจาไดรับการชวยเหลือ
คาเลาเรียนของลูกจากญาติ
(X = 2.06 )
12. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
ของเลน หนังสือนิทาน และสิ่ง
ของตาง ๆใหลูกของขาพเจา
(X = 2.40 )
13. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
เสื้อผา ถุงเทา รองเทา อุปกรณ
การแตงตัวมาใหลูกของขาพเจา
(X = 2.27 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

29 / 9.0 111 / 34.3 138 / 42.6

32 / 9.9

14 / 4.3

18 / 5.6

95 / 29.3

140 / 43.2 51 / 15.7

20 / 6.2

22 / 6.8

113 / 34.9 117 / 36.1 48 / 14.8

24 / 7.4

12 / 3.7

36 / 11.1

59 / 18.2

69 / 21.3

148 /
45.7

16 / 4.9

45 / 13.9

87 / 26.9

79 / 24.4

97 / 29.9

14 / 4.3

43 / 13.3

74 / 22.8

78 / 24.1

115 /
35.5

180

ตารางที่ 36 (ตอ)
ขอคําถาม
มากที่สุด

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

14. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
18 / 5.6 43 / 13.3 102 / 31.5 82 / 25.3
อาหารหลัก อาหารเสริม ขนมเด็ก
มาใหลูกขาพเจา (X = 2.50 )
12 / 3.7 30 / 9.3 74 / 22.8 96 / 29.6
15. ญาติของขาพเจาชวยจัดหา
อุปกรณการเรียนมาใหลูกขาพเจา
(X= 2.18)

79 / 24.4

112 / 34.6

สวนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียน
ตารางที่ 37 การเสนอผลพฤติกรรมของมารดาในการสงเสริมพัฒนาการทางดานอารมณของเด็ก
กอนวัยเรียนแยกเปนรายขอ
ขอคําถาม

1. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดชวยเหลืองาน
บานเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ลูกอยากทําและสามารถ
ทําได เชน เก็บของเขาที่ หยิบของเล็กๆนอยๆ
ให รดน้ําตนไม กวาดบาน เปนตนและให
คําชมเมื่อทําเสร็จ (X = 3.52)
2. ขาพเจาชมเชยลูกทันทีที่ลูกเก็บของเลน
เขาที่หลังจากเลนเสร็จแลว (X = 3.76)
3. ขาพเจาโอบกอดลูกถึงแมวาลูกจะไมไดทํา
สิ่งใดใหขาพเจาพอใจเลยก็ตาม (X = 3.58)

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
บอย
คอนขาง นาน ๆ ปฏิบัติ
เปน
เลย
ครั้ง
บอย
ประจํา

79 /
24.4

82 /
25.3

91 /
28.1

72 /
22.2

0 / 0 .0

82 /
25.3
91 /
28.1

130 /
40.1
87 /
26.9

65 /
20.1
77 /
23.8

46 /
14.2
56 /
17.3

1 / 0.3
13 /
4.0
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ขอคําถาม

4. ขาพเจามองลูกอยางชื่นชมในขณะฟงลูก
เลาถึงสิ่งที่ลูกสามารถทําได เชน อานหนังสือ
ได (X = 4.10)
5. ขาพเจาชมเชยลูกเมื่อลูกพยายามทํากิจ
วัตรประจําวันตาง ๆ ดวยตนเอง เชน แปรงฟน
ตักอาหารรับประทาน แตงตัว เปนตน
(X = 4.08 )
6. ขาพเจาหอมแกมลูกอยางรักใคร
ทะนุถนอม (X = 3.88 )
7. ขาพเจามักจะจําไดเสมอวาเคยสัญญา
อะไรไวกับลูก (X = 3.59 )
8. ขาพเจาปลอบใจลูกโดยการโอบกอด
เมื่อลูกมีทาทางตื่นตระหนกหรือวิ่งมาหา
ขาพเจาดวยความกลัว(X = 4.03 )
9. ขาพเจาพยายามอธิบายใหลูกเขาใจวาสิ่งที่
ลูกกลัวนั้นไมมีจริงหรือไมมีอะไรที่นากลัวเลย
(X = 3.80 )
10. ขาพเจาฟงลูกอยางตั้งใจและเห็นอกเห็นใจ
เมื่อลูกพูดถึงสิ่งที่ลูกหวาดกลัว (X = 3.70 )
11. ขาพเจาบอกลูกใหรูวาขาพเจาจะอยูกับลูก
เสมอในยามที่ลูกรูสึกกลัว (X = 3.88 )
12. เมื่อมีเสียงดังมาก ๆ ขาพเจาจะจับมือลูก
หรือโอบกอดลูกไวขาง ๆ (X = 3.92 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ไมเคย
เปน
บอย
คอนขาง นาน ๆ ปฏิบัติ
ประจํา
บอย
ครั้ง
เลย

123 /
38.0

123 /
38.0

65 /
20.1

12 /
3.7

124 /
38.3

118 /
36.4

65 /
20.1

17/ 5.2 0 / 0.0

127 /
39.2
76 /
23.5
135 /
41.7

82 /
25.3
104 /
32.1
93 /
28.7

70 /
21.6
86 /
26.5
69 /
21.3

40 /
12.3
52 /
16.0
26 /
8.0

0 / 0.0

92 /
28.4

112 /
34.6

84 /
25.9

36 /
11.1

0 / 0.0

85 /
26.2
112 /
34.6
120 /
37

113 /
34.9
99 /
30.6
101 /
31.2

73 /
22.5
77 /
23.8
63 /
19.4

51 /
15.7
37 /
11.4
37 /
11.4

2 / 0.6

1 / 0.3

6 / 1.9
1 / 0.3

1 / 0.3
3 / 0.9
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14. ขาพเจารับฟงถึงถอยคําที่แสดงความเสียใจ
ของลูกเพื่อใหลูกไดระบายความรูสึกเสียใจ
ออกมา (X=3.70)
15. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดพูดหรือบอก
เลาความรูสึกไมสบายใจตาง ๆ (X =3.80)
16. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนหรือทํา
กิจกรรมที่ชอบอยางอิสระโดยไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน (X = 4.07)
17. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลนบทบาท
สมมติตามความคิดและจินตนาการของลูกที่
เห็นวาไมเกิดอันตราย (X = 3.83 )
18. ขาพเจาอนุญาติใหลูกไดรองเพลงอยางสุด
เสียงเทาที่ลูกอยากจะรองโดยไมทําโทษหรือ
ตําหนิลูกถาเห็นวาเสียงไมไปรบกวนผูอื่น
(X = 3.63 )
19. ขาพเจาเปดโอกาสใหลูกไดเลาหรือพูด
ตามความตองการอยางเต็มที่ (X = 4.09 )

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม (คน / รอยละ)
ปฏิบัติ ปฏิบัติ ปฏิบัติ
ปฏิบัติ ไมเคย
เปน
บอย
คอนขาง นานๆ ปฏิบัติ
ประจํา
บอย
ครั้ง
เลย

93 /
28.7

106 /
32.7

65 /
20.1

56 /
17.3

4 / 1.2

103 /
31.8
133 /
41.0

109 /
33.6
113 /
34.9

62 /
19.1
51 /
15.7

43 /
13.3
21 /
6.5

7 / 2.2

113 /
34.9

100 /
30.9

59 /
18.2

46 /
14.2

6 / 1.9

101 /
31.2

88 /
27.2

58 /
17.9

68 /
21.0

9 / 2.8

136 /
42.0

105 /
32.4

59 /
18.2

23 /
7.1

1 / 0.3

6 / 1.9
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ 2539
พ.ศ 2542
ประวัติการทํางาน
พ.ศ 2539-2541

นางสาว นฤภรณ ถิรภัทรพันธ
บานเลขที่ 29 หมูที่ 4 ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี 70110
สําเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พยาบาลวิชาชีพประจําแผนกศูนยโรคหัวใจ โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎรเมดิคอลเซ็นเตอร 33 สุขุมวิทซอย 3 (นานาเหนือ)
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

