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บทน า 

ครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัในการอบรม เล้ียงดู ขดัเกลา และส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ดงันั้นการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยัจึงมีความส าคญัในการสร้าง
รากฐานชีวิต เพราะเด็กในวนัน้ีร่างกายจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเน่ืองมาจากวยัทารก 
โดยเฉพาะในส่วนของสมอง หากเด็กกลุ่มน้ีมีการเจริญเติบโตท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีการ
อบรมเล้ียงดูท่ีดีและมีพฒันาการท่ีสมวยั ก็จะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการพฒันาไปสู่เด็กวยัเรียนและวยัรุ่น
ท่ีมีคุณภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ครอบครัวเด็กปฐมวยัไทย 
2. เพื่อศึกษาความเขม็แขง็ในครอบครัวเด็กปฐมวยัไทย 
3. เพื่อศึกษาแรงสนบัสนุนทางสังคมของครอบครัวเด็กปฐมวยัไทย 

4. เพื่อศึกษารูปแบบการอบรมเล้ียงดูและการอบรมเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั

ของครอบครัวไทย 

วธีิการศึกษา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจแบบภาคตดัขวาง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองระหว่างวนัท่ี 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มตวัอย่างคือ 
ผูดู้แลหลกัเด็กปฐมวยัซ่ึงเป็น บิดา มารดา หรือปู่ ย่าตายาย  ท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัแพร่ อุดรธานี ตรัง 
และปทุมธานี จ านวน 1,658 คน  ซ่ึงไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คือ แบบสอบถามซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลเด็กปฐมวยัและผู ้ดูแล ข้อมูลเก่ียวกับ
สถานการณ์ครอบครัวและความเข็มแข็งของครอบครัว ขอ้มูลเก่ียวกบัการอบรมเล้ียงดูเด็ก ขอ้มูล



 

 

เก่ียวกบัสัมพนัธภาพในครอบครัว และความสุขในการเล้ียงดูเด็กวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชไ้คสแคว ์
 
ผลการศึกษา 
ส่วนที ่1 สถานการณ์ครอบครัวเด็กปฐมวัยไทยในปี พ.ศ.2559 
 1.1 ข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์ครอบครัว 

 ขนาดครอบครัวโดยเฉล่ีย 5.25 คน   
 ลกัษณะครอบครัว ประกอบดว้ย ครอบครัวขยาย ร้อยละ 61.3 ครอบครัวเด่ียวร้อย

ละ 35.0  ครอบครัวอ่ืนๆ เช่น ครอบครัวท่ีมีพ่อคนเดียว แม่คนเดียวร้อยละ 3.6 
 จ านวนบุตรในครอบครัวปัจจุบนัเฉล่ีย 1.68 คน 
 จ านวนบุตรท่ีตอ้งการจริงเฉล่ีย 1.91 คน 
 อายขุณะแต่งงานของบิดาเด็กเฉล่ีย    26.34 ปี   
 อายขุณะแต่งงานของมารดาเด็กเฉล่ีย 23.74 ปี         
 มารดาเด็กตั้งครรภค์ร้ังแรกตอนอายุเฉล่ีย 24.49 ปี   
 มารดาฝากครรภต์อนอายคุรรภเ์ฉล่ีย  2.62  เดือน    
 มารดาเด็กฝากครรภค์รบ 5 คร้ัง ร้อยละ 91.9 
 รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 16,790.39 บาท  ต ่าสุด 1,000 บาท สูงสุด  200,000 บาท 
 ครอบครัวมีรายไดเ้พียงพอและเหลือเก็บ ร้อยละ 25.4    ไม่เพียงพอและเป็นหน้ี  ร้อย

ละ 16.9 
 คนในครอบครัวมีโรคประจ าตวั ร้อยละ 26.1  ไม่มีร้อยละ 73.8 
 คนในครอบครัวมีการสูบบุหร่ี ร้อยละ  52.0   ไม่สูบร้อยละ 48.0 
 คนในครอบครัวมีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ร้อยละ 65.2 ไม่ด่ืมร้อยละ 34.8 
 ครอบครัวมีการใชค้วามรุนแรงดา้นร่างกายในรอบ 6 เดือน   ร้อยละ7.2  ไม่มีร้อย

ละ 92.9 
 ครอบครัวมีการใชค้วามรุนแรงดา้นจิตใจในรอบ  6 เดือน ร้อยละ 40.8   ไม่มีร้อย

ละ 59.2 
 
 
 
 



 

 

1.2 ข้อมลูเก่ียวกับสถานการณ์เดก็ 
 ผูดู้แลหลกัของเด็กปฐมวยั คือ มารดาร้อยละ   66.7  ปู่  ยา ตา ยาย ร้อยละ 20.9  บิดาร้อยละ 

10.9  อ่ืนๆ เช่น ป้า นา้ อา ร้อยละ1.5 
 

 อายเุด็กเฉล่ีย 3.15 ปี       ต ่าสุด 1 เดือน     สูงสุด 5 ปี 
 น ้าหนกัเด็กแรกคลอดเฉล่ีย   2,997.03 กรัม ต ่าสุด 1,000 กรัม สูงสุด 4,850 กรัม   

โดยมีน ้าหนกัต ่ากวา่ 2,500 กรัม ร้อยละ 11.0 
 เด็กด่ืมนมแม่อยา่งเดียวเฉล่ีย 4.27 เดือน   ต ่าสุด 1 เดือน   สูงสุด 6 เดือน 
 เด็กไดรั้บวคัซีนตามเกณฑ์ร้อยละ 97.0 
 ปัญหาส าคญัท่ีสุดในการอบรมเล้ียงดูเด็ก คือ  

   ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงดูเด็กร้อยละ 34.8 
คุณภาพการอบรมเล้ียงดูร้อยละ 33.1 

   ปัญหาสุขภาพเด็กร้อยละ 13.3 
   ปัญหาสุขภาพผูเ้ล้ียงดูเด็กร้อยละ 4.6 
   ไม่มีปัญหาร้อยละ 14.3 

 ผูเ้ล้ียงดูใชค้  าแนะน า/ความรู้ในการดูแลเด็กจากการใชส้มุดบนัทึกสุขภาพแม่และ
เด็กในระดบัมากร้อยละ 49.1 ระดบัปานกลางร้อยละ 46.9  ระดบันอ้ยร้อยละ 4.0 

ส่วนที ่2 ความเข้มแข็งในครอบครัว 
     ครอบครัวเด็กปฐมวยัในประเทศไทยมีความเขม็แขง็ในระดบัมากร้อยละ  70.0          
ระดบัปานกลางร้อยละ 29.1  ระดบันอ้ยร้อยละ0.9 

ส่วนที ่3 แรงสนับสนุนทางสังคม 
ครอบครัวไทยท่ีมีเด็กปฐมวยั มีแรงสนบัสนุนทางสังคมในระดบัดีร้อยละ 67.4     

ปานกลางร้อยละ 31.0  และนอ้ยร้อยละ1.6 
ส่วนที ่4 รูปแบบการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยัของครอบครัวไทย 

     ครอบครัวไทยมีการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวยั 
รูปแบบประชาธิปไตยร้อยละ 69.8 
รูปแบบรักตามใจร้อยละ 0.7 
รูปแบบเขม็งวดกวดขนัร้อยละ 0.6 
รูปแบบผสมร้อยละ 27.9 
 



 

 

ส่วนที ่5 การอบรมเลีย้งดูเพื่อส่งเสริมพฒันาเด็กปฐมวยัของครอบครัวไทย 
     ครอบครัวไทยมีการอบรมเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก 

ในระดบัดี/เหมาะสมร้อยละ 80.0 
ไม่ดี/ไม่เหมาะสมร้อยละ 20.0 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการอบรมเล้ียงดู เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็กอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ไดแ้ก่ ความเขม็แขง็ในครอบครัว แรงสนบัสนุนทางสังคม การศึกษาบิดา การศึกษามารดา 
อาชีพบิดา อาชีพมารดา เขตท่ีอยูอ่าศยัและความพอเพียงของรายไดค้รอบครัว 

 
ส่วนที ่6 ความสุขของผู้ดูแลเด็กปฐมวยั 

    ผูดู้แลเด็กปฐมวยัมีความสุขในระดบัมากร้อยละ  84.1  ระดบัปานกลางร้อยละ   13.6      
และระดบันอ้ยร้อยละ2.3 

 
สรุป 
 ครอบครัวไทยท่ีมีเด็กปฐมวยัมีขนาดครอบครัวเฉล่ียเท่ากบั 5.25 คน  มีจ านวนบุตรโดย
เฉล่ีย  1.68 คน  บิดาเด็กแต่งงานเม่ืออายุเฉล่ีย 26.34 ปี มารดาเด็กแต่งงานเม่ืออายุเฉล่ีย 23.74 ปี  
ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรงด้านร่างกายร้อยละ 7.2  ดา้นจิตใจร้อยละ 40.8  ผูดู้แลเด็กมีปัญหา
ด้านค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูเด็กใกล้เคียงกับปัญหาด้านคุณภาพการเล้ียงดูประมาณร้อยละ 34.0  
ครอบครัวมีความเข็มแข็งในระดบัมากร้อยละ 70.0 มีการอบรมเล้ียงดูในรูปแบบประชาธิปไตยมาก
ท่ีสุดร้อยละ  69.8  มีแรงสนบัสนุนทางสังคมในระดบัดีร้อยละ  67.4 มีการอบรมเล้ียงดูเพื่อส่งเสริม
พฒันาการเด็กในระดบัดีร้อยละ 80.0 และผูดู้แลมีความสุขในระดบัมากร้อยละ 84.1    
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