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Abstract 
Due to rapid changes in the tremendous figure of childhood obesity, researchers in public health 
and related sciences turn to concentrate on causes from the family environment especially on 
parental child’s rearing practices and parental feeding styles. Parents can have impact on their 
children’s dietary behavior, habits, and attitude toward dietary through parenting practices.  This 
article aimed to investigate literature review on the impact of child rearing practices on childhood 
obesity. 14 Appetite articles related to child’s rearing practices and obesity in children and youth 
within 10 years were reviewed. The results indicated that authoritative, supportive, and reasoning 
have positive relation to appropriate childhood dietary behavior and according to nutritional rules. 
In addition, these practices also balanced children and youth’s weight status. Authoritarian, 
control, and strictness practices have adverse outcomes. Overeating, inappropriate dietary and 
obesity were affected by those child’s rearing practices. Suggestion based on findings proposes 
that authoritative parenting using authoritative, supportive and reasoning is the desirable child 
rearing practices for proper childhood dietary behavior and normal weight status. 
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การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดากับการเกิดภาวะอ้วนในเด็ก 

 
นริสรา พึ่งโพธิ์สภ 

 
บทคัดย่อ 

การระบาดของภาวะอ้วนในเด็กเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้นักวิจัยด้านการแพทย์สาธารณสุข และสาขาท่ี
เก่ียวข้องให้ความสนใจศึกษาสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมในครอบครัวโดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และ
การปฏิบัติต่อเด็กด้านโภชนาการ เนื่องจากบิดามารดามีบทบาทสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมการกินของเด็ก 
รวมท้ังลักษณะนิสัย และเจตคติต่อการกิน  ซึ่งบทความน้ีเป็นการประมวลงานวิจัยเก่ียวกับวิธีการอบรมเลี้ยงดูของ
บิดามารดาที่สัมพันธ์กับภาวะอ้วนของเด็กในประเทศไทย เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ว่าวิธีการเลี้ยงดูแบบใดทําให้เด็กมี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วน รวมทั้งบทความงานวิจัยต่างประเทศในวารสาร Appetite ช่วง 10 ปี จํานวน 14 
เรื่อง ผลการประมวลงานวิจัยปรากฏข้อค้นพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้
เหตุผลส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ และทําให้ภาวะนํ้าหนักตัว
ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติ   ในทางตรงกันข้าม การอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ แบบควบคุม และแบบเข้มงวดส่งผล
ทางลบต่อพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีภาวะนํ้าหนักเกินและภาวะ
อ้วน  ดังน้ัน การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผลอธิบายเพ่ือให้เด็กคล้อยตาม เป็น
วิธีการเลี้ยงดูของบิดามารดาที่พึงปรารถนาเพราะทําให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมและมีนํ้าหนักตัวที่ปกติ 
 
คําสําคญั: การอบรมเลี้ยงดูเด็ก   ภาวะอ้วน  พฤติกรรมการกินของเด็ก 
 

                                                            
 บทความปริทัศน์ 
 อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 
เ ป็ นที่ น่ า วิ ตก กั ง วล ว่ า ปั จจุ บั นภาวะ

โภชนาการเกินหรือภาวะอ้วนในเด็กกําลังเพิ่มขึ้นตาม
ระดับการพัฒนาของประเทศ จนเรียกได้ว่าเป็นโรค
ระบาดและเป ็นป ัญหาสาธารณส ุขที ่สํ าค ัญใน
ประเทศไทย จากการสํารวจหลายโครงการของกอง
โภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
ในปี พ.ศ. 2543 นักเรียนระดับช้ันอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 เริ่มอ้วนและอ้วนร้อยละ 13.6   
ในปี พ.ศ. 2544-2546 สํารวจภาวะโภชนาการของ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดทั่ว
ประเทศ พบภาวะโภชนาการเกินร้อยละ 12.3  ในปี 
พ.ศ. 2544  ร้อยละ 12.8 ในปี พ.ศ. 2545 และร้อย
ละ 13.4 ในปี พ.ศ. 2546 (กองโภชนาการ, 2549ก)  
และเมื่อสํารวจความชุกของภาวะโภชนาการเกินของ
เด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2549 พบ
ความชุกของภาวะอ้วน เริ่มอ้วน และท้วม เท่ากับร้อย
ละ 19.9 (กองโภชนาการ, 2549ข)   

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าการป้องกัน
ปัญหาภาวะอ้วนของเด็กน้ัน ผู้ที่เป็นหลักของการ
แก้ปัญหาไม่ใช่แพทย์ แต่กลับเป็นเด็ก ครอบครัว 
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก  แนวทางการส่งเสริมและ
ป้องกันภาวะโภชนาการเกินของเด็กที่ได้ผลในระยะ
สั้นและบรรลุผลในการควบคุมนํ้าหนักเกิน คือ การมี
ส่วนร่วมของครอบครัว (Jeffrey et al., 2007)  การ
ที่เด็กจะมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีตามศักยภาพ
สูงสุดของแต่ละคนเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการอบรม
เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว (รุจา ภู่ไพบูลย์, 2542: 18-25; 
บุญคง หันจางสิทธ์ิ, 2543: 26; พรรณพิมล หล่อ
ตระกูล, 2545: 325) เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบัน
ทางสังคมแรกในชีวิตของมนุษย์ บุคคลท่ีมีบทบาท
สําคัญในการสร้างพ้ืนฐานทางพฤติกรรม บุคลิกภาพ 
และสุขภาพของเด็ก คือ บิดามารดาหรือผู ้เลี ้ยงดู  

การอบรมเลี ้ยงด ูเป ็นปฏิส ัมพันธ ์ที ่เก ิดขึ ้นอย่าง
ต่อเน่ืองในชีวิตของเด็ก ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
เลียนแบบการกระทําของผู้ เลี้ยงดูในครอบครัว 
(อัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และทัศนา ทอง
ภักดี, 2538; กุศล สุนทรธาดา และคณะ, 2541: 7) 
กล่าวอีกนัยหน่ึง ธรรมชาติของเด็กมักจะยึดการ
แสดงออกของบุคคลอ่ืนเป็นแบบอย่าง เ ด็กมัก
เลียนแบบผู้ที่ เลี้ยงดูซึ่งอยู่ใกล้ชิด  ความรักความ
อบอุ่นที่ได้รับทําให้เด็กพึงพอใจที่จะจดจําพฤติกรรม
การปฏิบัติ ความคิด หรือความเช่ือของผู้ที่ตนชอบ จน
กลายเป็นลักษณะพฤติกรรมของตน (จรรจา สุวรรณทัต 
และดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2521) หากผู้เลี้ยงดู ดูแล
เอาใจใส่เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามความ
ต้องการพ้ืนฐานของเด็กทั้งด้านอาหาร การออกกําลัง
กาย การติดตามการเจริญเติบโต และการป้องกันโรค 
รวมท้ังทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กด้านการบริโภค
อาหารและการออกกําลังกาย ก็จะส่งผลให้เด็กมี
ภาวะโภชนาการปกติ  ในทางกลับกัน ถ้าเด็กได้รับ
การเลี้ยงดูอย่างปล่อยปละละเลยหรือตามใจมาก
เกินไปก็อาจทําให้เด็กมีภาวะทุพโภชนาการได้  

การศึกษาเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเป็น
ประเด็นที่ศึกษากันในกลุ่มนักพฤติกรรมศาสตร์มา
นานและเป็นประเด็นที่นิยมที่ยังคงความสําคัญควรค่า
แก่การศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
นักวิจัยสาขาทางสั งคมศาสตร์  จิต วิทยา  และ
พฤติกรรมศาสตร์ที่มีการศึกษาเช่ือมโยงประเด็นการ
อบรมเลี้ยงดู  การเป็นแบบอย่างของครอบครัวกับ
พฤติกรรมต่างๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ทํางาน พัฒนาการทางสติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตัวเอง และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น (ดุษฎี โยเหลา, 2535;  
กฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง  อรพินทร์ ชูชม  ฉันทนา ภาค
บงกช และสธญ ภู่คง, 2554; Patcharee  , 



Journal of Behavioral Science   Vol. 17 No. 2    July 2011                                                                                   ISSN  1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์   ปีที่ 17 ฉบับท่ี 2    กรกฎาคม 2554 4 

Dusadee, Ann Macaskill, Ungsinun, & 
Chittiwat, 2010)   อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่าที่ผ่านมา การศึกษาในประเด็นการอบรมเล้ียง
ดูกับภาวะอ้วนของเด็กในประเทศไทยยังมีค่อนข้าง
น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในต่างประเทศ  
งานวิจัยในประเทศไทยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การอบรมเลี้ยงดูกับภาวะอ้วนเท่าที่ปรากฏดังเช่น 
งานวิจัยของพรพจมาน (Pornpojamarn, 2003: 72) 
พบว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบบังคับมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเกิดโรคอ้วนในเด็กอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ
แย้มบริสุทธ์ิ (Yamborisut, 2005: 82) ที่พบว่าเด็กที่
มารดาควบคุมปริมาณอาหารและประเภทอาหารท่ีให้
พลังงานสูงมีโอกาสเกิดโรคอ้วนสูงกว่าเด็กที่มารดาไม่
ควบคุมปริมาณอาหารและประเภทอาหารท่ีให้
พลังงานสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
นอกจากน้ัน การศึกษาของ นริสรา พ่ึงโพธ์ิสภ 
(2552) ก็พบว่าการเห็นแบบอย่างการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมของผู้ปกครองเป็นปัจจัยด้านครอบครัวที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินของเด็กวัย
เรียน โดยเด็กวัยเรียนที่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างด้าน
สุขภาพมากกว่ามีโอกาสเกิดภาวะโภชนาการเกินน้อย
กว่าเด็กวัยเรียนที่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพ
น้อยกว่า ในทางสังคมศาสตร์ น้ัน ถือว่าการเป็น
แบบอย่างของบิดามารดาเป็นวิธีการอบรมเลี้ยงดู
ทางอ้อมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมขั้นปฐมภูมิ 
(Primary socialization) ซึ่งจะมีผลต่อบุคลิกภาพ 
ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของบุตร 
(วันเพ็ญ พิศาลพงศ์, 2547: 63)   

 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายท่ีจะประมวล
งานวิจัยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูที่เก่ียวข้องกับภาวะ
อ้วนของเด็ก เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ว่ารูปแบบหรือ
วิธีการเลี้ยงดูแบบใด ทําให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการ

เกิดภาวะอ้วน ซึ่งการประมวลเอกสารในครั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้รวบรวมงานวิจัยจากบทความภาษาอังกฤษที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Appetite ต้ังแต่ปี ค.ศ. 
2000-2010 โดยใช้การสืบค้นด้วยคําว่า “Parenting 
Style and Child Obesity” มีบทความที่เก่ียวข้อง
กับประเด็นที่ศึกษาจํานวน 14 เรื่อง   ผู้วิจัยหวังว่า
ข้อค้นพบจากการประมวลผลงานวิจัยคร้ังน้ีจะเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือนําไปต่อยอดในการวิจัยขั้นสูงต่อไป 
เช่น การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือพัฒนาทักษะการอบรม
เลี้ยงดูของบิดามารดาที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเด็ก 

ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็น ได้แก่ รูปแบบการอบรมเล้ียงดู ความสําคัญ
ของการอบรมเลี้ยงดู และการอบรมเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อ
ภาวะอ้วนของเด็ก ซึ่งแต่ละประเด็นมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

เม่ือวัยเด็กคนเราได้รับการเล้ียงดูแบบใดบ้าง 
ประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดู

เด็กในประเทศไทย มีนักวิจัยให้ความสนใจศึกษามาก
ว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะนักวิจัยจากสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต่างรวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการ
อบรมเล้ียงดูเด็กในประเทศไทย และแบ่งการอบรม
เลี้ยงดูเป็นหลายประเภทตามลักษณะและปริมาณท่ี
ปฏิบัติต่อเด็ก จนได้ภาพรวมของแบบแผนหรือ
รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งรูปแบบหรือแบบ
แผนการเลี้ยงดูในที่น้ีหมายถึง ลักษณะหรือรูปแบบที่
ผู้เลี้ยงดูปฏิบัติต่อเด็กเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ  นักวิชาการได้เสนอ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ดังน้ี 

ดวงเดือน พันธุมนาวิน  อรพินทร์ ชูชม 
และงามตา วนินทานนท์ (2528) ได้แบ่งประเภทการ
อบรมเลี้ยงดูออกเป็น 5 แบบตามลักษณะและ
ปริมาณการปฏิบัติต่อเด็ก ได้แก่ 1) แบบรักสนับสนุน 
คือ แสดงความรัก เอาใจใส่ และใกล้ชิดกับบุตร 
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2) แบบใช้เหตุผล คือ ใช้การอธิบายเหตุผลในขณะที่
ส่งเสริมหรือขัดขวางการกระทําของบุตร 3) แบบ
ลงโทษ คือ ใช้อํานาจบังคับโดยการลงโทษทางกาย
และทางจิตใจ เช่น เฆี่ยน ทุบ ตี ใช้วาจาดุว่า หรือการ
งดแสดงออกด้วยความเมตตา 4) แบบควบคุม คือ 
การออกคําสั่งให้บุตรทําตาม และ 5) แบบให้
พ่ึงตนเอง คือ เปิดโอกาสให้บุตรได้แสดงออกด้วย
ตนเองโดยอยู่ภายใต้การแนะนําและฝึกฝนจากบิดา
มารดา  ซึ่ งการปฏิบัติ ต่อเด็กด้วยรูปแบบต่างๆ 
ก่อให้เกิดลักษณะนิสัยและพฤติกรรมต่างๆ ทั้งที่น่า
ปรารถนาและไม่น่าปรารถนา 

ต่อมาดุษฎี โยเหลา (2535: 22-27)  
ได้สังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูใน
ประเทศไทยแบบเมต้า ซึ่งได้จําแนกรูปแบบของการ
อบรมเลี้ยงดู พอสังเขป ดังน้ี 1) แบบรักสนับสนุน คือ 
การที่บิดามารดาสนใจ สนับสนุน และให้ความใกล้ชิด
กับเด็ก  2) แบบใช้เหตุผล คือ การที่บิดามารดาใช้
คําอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลประกอบการสนับสนุน
หรือควบคุมการกระทําของเด็ก รวมท้ังให้รางวัลและ
ลงโทษด้วยความเหมาะสม  3) แบบลงโทษ คือ การ
ที่บิดามารดาลงโทษด้วยวิธีทางกายและจิตใจ ทาง
กาย เช่น ใช้การทุบตี ให้เจ็บกาย และทางจิตใจ เช่น 
การใช้วาจาดุว่า หรือแสดงอาการเพิกเฉย 4) แบบ
ควบคุม คือ การท่ีบิดามารดาออกคําสั่งให้เด็กปฏิบัติ
ตามและควบคุมพฤติกรรมของเด็กโดยไม่ปล่อยให้
อิสระ 5) แบบประชาธิปไตย คือ การที่บิดามารดาให้
ความรัก ความอบอุ่น และปฏิบัติต่อเด็กด้วยความ
ยุติธรรม มีเหตุมีผล และยอมรับความคิดของเด็ก  6) 
แบบปล่อยปละละเลย คือ การที่บิดามารดาไม่เอาใจ
ใส่ ไม่สนับสนุน หรือปล่อยให้เด็กทําอะไรได้ตามใจ
ชอบ และ 7) แบบเข้มงวด คือ การท่ีบิดามารดา
กําหนดและควบคุมการปฏิบัติของเด็กเคร่งครัดใน

ระยะต่อมา มีผู้สนใจศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ที่สําคัญๆ เช่น เพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2536: 8) 
แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็น การอบรมเลี้ยงดู
แบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอัจฉรา สุขารมณ์ อรพินทร์ ชูชม และ
ทัศนา ทองภักดี (2538) แบ่งการอบรมเล้ียงดู
ออกเป็น 3 แบบ คือ 1) การอบรมเลี้ยงดูแบบมี
เหตุผล หมายถึง วิธีปฏิบัติของบิดามารดาต่อเด็ก
อย่างยุติธรรมทั้งด้านความรัก ความอบอุ่น และมี
เหตุผล เด็กสามารถแสดงอิสรภาพด้านความคิด โดย
ที่บิดามารดายอมรับนับถือความสามารถและความ
คิดเห็นของเด็ก และช่วยเหลือเด็กตามโอกาสท่ี
เหมาะสม  2) การอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 
หมายถึง วิธีปฏิบัติของบิดามารดาต่อเด็กแบบทอดทิ้ง
โดยเด็กไม่ได้รับความเอาใจใส่ หรือได้รับคําแนะนํา
ช่วยเหลือจากบิดามารดา  และ 3) การอบรมเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดกวดขัน หมายถึง วิธีปฏิบัติของบิดา
มารดาต่อเด็กแบบให้ความเป็นอิสระและอนุญาตให้
ทําตามความพอใจและความต้องการได้โดยไม่ก้าว
ก่าย การทํางาน การคิด การเรียนของเด็ก   

รู ปแบบการอบรม เลี้ ย ง ดูที่ ก ล่ า วม า
สอดคล้องกับการแบ่งประเภทการอบรมเลี้ยงดูใน
งานวิจัยต่างประเทศ เช่น มาร์โคโคบ้ี และมาร์ติน 
(Macocoby & Martin , 1983:39 citing; Kremers 
et al., 2003: 44) แบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ออกเป็น 4 ลักษณะตามระดับความเข้มงวดและการ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดังแผนภาพ 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 
1) แบบให้ความคุ้มครอง (Authoritative) คือ ให้
ความรักและความห่วงใยสูง ในขณะเดียวกันก็ดูแล
อย่างเข้มงวด 2)แบบอํานาจควบคุม (Authoritarian) 
คือ  ควบคุมพฤติกรรม  ความคิด  ทัศนคติและ
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ความรู้สึกของเด็กโดยการออกคําสั่งให้ปฏิบัติตาม 3) 
แบบตามใจ (Indulgent) คือ ให้ความรักและความ
ห่วงใยแบบให้อิสระในการประพฤติปฏิบัติได้ตาม
ปรารถนาโดยปราศจากความเข้มงวด และ 4) แบบ
ปล่อยปละละเลย (Neglectful) คือ ไม่เอาใจใส่และ
เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือและสนับสนุน  ซึ่งลักษณะ
การแบ่งรูปแบบการอบรมเล้ียงดูตามแนวคิดของมาร์
โคโคบ้ี และมาร์ติน (Macocoby & Martin) ดังกล่าว
ใกล้เคียงกับแนวคิดของเบคเกอร์ (Backer, 1964 

อ้างใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร์ ชูชม และ
งามตา วนินทานนท์, 2528: 4-5) ที่ระบุว่าการอบรม
เลี้ยงดูรูปแบบต่างๆ เป็นลักษณะที่ผสมผสานของ
วิธีการอบรมเลี้ยงดู 2 มิติ คือ วิธีการอบรมเลี้ยงดู
แบบรัก และแบบควบคุม ซึ่ งอาจพิจารณาจาก
ปริมาณมากถึงน้อยในแต่ละมิติ ดังแผนภาพ 2 ซึ่ง
แบ่งออกเป็นแบบระเบียบจัด แบบเข้มงวด แบบ
ประชาธิปไตย และแบบปล่อยปละละเลย 

 
 

 
 ภาพประกอบ 1 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของมาร์โคโคบ้ี และมาร์ติน (Macocoby & Martin, 1983) 

 
 ภาพประกอบ 2 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามแนวคิดของเบคเกอร์  (Backer, 1964) 

 
จากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตามการ

พิจารณาของนักวิชาการข้างต้น  จะเห็นได้ว่าแบบ
แผนของการอบรมเลี้ยงดูมีอยู่หลายรูปแบบ แต่แบบ 

 
แผนการอบรมเลี้ยงดูที่ได้รับความสนใจคือ การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง การอบรมเลี้ยงดู
ที่ บิดามารดาให้โอกาสแก่เด็กในการแสดงความ

 การมีส่วนร่วม (สูง)  
 
ความเข้มงวด (ตํ่า) 

ตามใจ 
 

ให้ความคุ้มครอง  
ความเข้มงวด (สูง) 

ปล่อยปละละเลย 
 

อํานาจควบคุม 

 การมีส่วนร่วม (ตํ่า)  

 

 
มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก (สูง)  

 
มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ควบคุม (ตํ่า) 

ประชาธิปไตย 
 

ระเบียบจัด  
มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบ

ควบคุม (สงู) ปล่อยปละละเลย เข้มงวด 

 มิติการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก (ตํ่า)  
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คิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และใช้เหตุผลใน
การอธิบายหรือชมเชย ซึ่งรูปแบบการอบรมเช่นน้ี
ส่งผลให้เด็กมีคุณลักษณะเชิงบวกด้านความเช่ือมั่นใน
ตนเอง มโนภาพแห่งตนในทางบวก และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ  ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน 
หมายถึง การที่บิดามารดาใช้วิธีบังคับให้เด็กปฏิบัติ
ตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด โดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดเห็นและใช้วิธีการลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
ตาม ซึ่งจะนําไปสู่คุณลักษณะเชิงลบในตัวเด็ก เช่น 
การพึ่งพาผู้อื่น ก้าวร้าว และการอดคอยไม่ได้ เป็น
ต้น (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2536)  อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาของนักพฤติกรรมศาสตร์ในระยะหลังให้
ความสําคัญกับการศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดู 2 
แบบ คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมาก และ
แบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ เน่ืองจากเป็นปัจจัย
สําคัญที่สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะ
ทางจิตใจและพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา  (คณะ 
อนุกรรมการเฉพาะกิจเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและ
อบรม, 2526; ดุษฎี โยเหลา, 2535) ทั้งน้ีการอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนมากเป็นการให้ในสิ่งที่เด็ก
ต้องการ จะทําให้เด็กยอมรับการอบรมส่ังสอนต่างๆ 
ของบิดามารดาได้โดยง่าย และยอมรับบิดามารดา
เป็นแบบอย่างโดยไม่รู้ตัว ส่วนการท่ีบิดามารดาใช้
เหตุผลกับเด็กน้ันเก่ียวข้องกับการที่เด็กจะสามารถ
ต้านทานสิ่งย่ัวยุและเมื่อทําผิดแล้ว เด็กจะรู้สึกละอาย
และยอมรับผิด (ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร์ ชู
ชม และงามตา วนินทานนท์, 2528) ดังน้ัน การ
อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาโดยให้ความรัก ความ
อบอุ่น เอาใจใส่ ให้การสนับสนุน มีเหตุผล ยอมรับ
ความสามารถและความคิดเห็นของเด็ก เป็นวิธีการ
สําคัญที่ส่งผลต่อการสร้างเสริมลักษณะทางจิตใจและ
พฤติกรรมอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน 

 

การอบรมเลี้ยงดูนั้นสําคัญไฉน  
ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมหน่วยแรกที่

หล่อหลอมความเ ช่ือ  ทัศนคติ  จริยธรรม  และ
คุณธรรมแก่เด็กผ่านกระบวนการอบรมเลี้ยงดู ซึ่งการ
อบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีบทบาท
สําคัญต่อเด็กในระยะแรกของชีวิต และถือเป็นการ
วางรากฐานของชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะ
ผลจากการอบรมเลี้ยงดูสามารถส่งผลให้เด็กเติบโต
เป็นคนดีมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพได้   รวมทั้งส่งผล
ต่อพฤติกรรมในทางบวกหรือทางลบ  นักจิตวิทยา
และนักพฤติกรรมศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การ
อบรมเล้ียงดูเด็กเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งเอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ การอบรมเลี้ยงดูแบบใดที่จะให้ผลในทาง
เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพท่ีพึง
ปรารถนาเป็นประเด็นสําคัญที่บิดามารดาต้องปฏิบัติ
ต่อเด็กทั้งในปริมาณและคุณภาพเพ่ือเอ้ือต่อการ
พัฒนาลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ดีงามของ
เด็ก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2546) การอบรมเลี้ยงดู
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการถ่ายทอดทางสังคมที่มี
ความสําคัญที่สุด เพราะการอบรมเลี้ยงดูทําให้เกิด
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เป็นพ้ืนฐานในตัวบุคคล 
และนําไปสู่บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยถาวรในตัว
บุคคล (เพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2536) ดังจะเห็นได้
จากงานวิจัยของทิพวรรณ กิตติวิบูลย์ (2522) ซึ่ง
ศึกษาเรื่องการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า คะแนนจริยธรรมของเด็กก่อนวัยเรียนแปรผัน
ตามระดับการอบรมเลี้ยงดูแบบรักของมารดา โดย
เด็กที่มีมารดาอบรมเล้ียงดูแบบรักมากกว่ามีคะแนน
จริยธรรมสูงกว่าเด็กที่มารดาอบรมเลี้ยงดูแบบรักน้อย
กว่า เช่นเดียวกับการอบรมเล้ียงดูแบบใช้เหตุผล 
กล่าวคือ เด็กที่มารดาอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผล
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มากกว่ามีคะแนนจริยธรรมสูงกว่าเด็กที่มารดาอบรม
เลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลน้อยกว่า 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ของการอบรม
เลี้ยงดูกับพฤติกรรมที่พึงปรารถนาน้ัน มีตัวอย่าง
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เช่น การเลือกและรับประทาน
อาหารของเด็ก ดังผลการวิจัยของ เมธินี คุปพิทยา
นันท์ (2548) ศึกษาบทบาทของครอบครัวต่อการ
พัฒนาจิตลักษณะและพฤติกรรมทันตสุขภาพเด็ก 
พบว่า  การอบรมเลี้ ยงดูที่ ไ ด้รับและแบบอย่าง
พฤติกรรมผู้ปกครอง มีความสําคัญต่อการพัฒนาจิต
ลักษณะและพฤติกรรมทันตสุขภาพของเด็ก เด็กที่
ได้รับการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลควบคู่ กับการได้รับ
ความรักความเอาใจใส่ดูแลสามารถพัฒนาค่านิยมทาง
สุขภาพ ด้านความสะอาด การรู้จักเลือกอาหาร และ
การบริโภคอาหารโดยคํานึงถึงประโยชน์มากกว่าเด็ก
ที่ได้รับการเล้ียงดูแบบใช้เหตุผลน้อย และได้รับความ
รักความเอาใจใส่น้อย 

การอบรมเลี้ยงดูนอกจากจะส่งผลต่อ
ลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพ  และพฤติกรรมที่ พึ ง
ปรารถนาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพผ่าน
พฤติกรรมการบริโภคด้วย เช่น การศึกษาของพร
พจมาน (Pornpojamarn, 2002: 72) พบว่าการ
อบรมเลี้ยงดูแบบบังคับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การเกิดโรคอ้วนในเด็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของแย้มบริสุทธ์ิ 
(Yamborisut, 2005: 82) ที่พบว่าเด็กที่มารดา
ควบคุมปริมาณอาหารและประเภทอาหารท่ีให้
พลังงานสูงมีโอกาสเกิดโรคอ้วนสูงกว่าเด็กที่มารดาไม่
ควบคุมปริมาณอาหารและประเภทอาหารท่ีให้
พลังงานสูงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า 
มารดาที่เลี้ยงดูบุตรแบบใช้อํานาจควบคุม ตามใจ 
และเพิกเฉยมีแนวโน้มที่บุตรจะมีนํ้าหนักเกิน (Rhee 

et al. 2006)  เช่นเดียวกับการศึกษาของโกลาน 
(Golan, 2006) ที่พบว่านํ้าหนักของเด็กแปรผันตาม
การเลี้ยงดูแบบตามใจของผู้ปกครอง การควบคุมของ
ผู้ปกครองส่งผลให้เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์มากขึ้น ส่วนการศึกษาของฟิชเชอร์และเบิช 
(Fisher & Birch, 1999a) พบว่า ภาวะโภชนาการ
ของเด็กมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการควบคุมการ
รับประทานอาหารของผู้ปกครอง  

งานวิจัยที่ยกตัวอย่างข้างต้นสนับสนุน
ประเด็นที่ว่า การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดาทําให้
เด็กมีบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาและไม่พึงปรารถนาได้ตามวิธีการหรือ
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 

การอบรมเลี้ยงดูแบบใดเป็นสาเหตุของ
ภาวะอ้วนในเด็ก 

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าภาวะอ้วน
ของเด็กมีสาเหตุจากพันธุกรรม หากบิดาและมารดา
อ้วนทั้งคู่ เด็กมีแนวโน้มที่จะอ้วนร้อยละ 80  แต่หาก
บิดามารดาคนใดคนหนึ่งอ้วน โอกาสท่ีเด็กจะอ้วนลด
เหลือร้อยละ 40 และถ้าบิดามารดาผอมทั้งคู่ โอกาส
ที่ลูกจะอ้วนเหลือเพียงร้อยละ 14 (มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ, มปป.)  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคอ้วนในเด็กอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้ง
ในประเทศที่พัฒนาและกําลังพัฒนา ทําให้นักวิจัย
ด้านการแพทย์สาธารณสุข และสาขาที่เก่ียวข้องต่าง
ให้ความสนใจถึงสาเหตุที่ทําให้ภาวะอ้วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยหันมาสนใจศึกษาสาเหตุ
สิ่งแวดล้อมในครอบครัวโดยเฉพาะการเลี้ยงดูของ
บิดามารดาด้านการบริโภคอาหาร และการปฏิบัติต่อ
เด็กด้านการบริโภคอาหาร (Hecker et al., 1996; 
Blissett & Haycraft, 2008) เนื่องจากบิดามารดามี
บทบาทสําคัญต่อการกําหนดพฤติกรรมการกินของ
เด็ก รวมทั้งลักษณะนิสัย และเจตคติต่อการกินของ



Journal of Behavioral Science   Vol. 17 No. 2    July 2011                                                                                   ISSN  1686-1442 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์   ปีที่ 17 ฉบับที่ 2    กรกฎาคม 2554  
9

เด็ก อีกทั้งยังเป็นผู้อบรมสั่งสอนเร่ืองการกินทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างการอบรมสั่งสอนด้าน
การกินทางตรง  เ ช่น  การห้ามกินอาหารที่ ไม่มี
ประโยชน์ การบังคับควบคุมให้กินอาหารตามที่จัดให้ 
และการให้เหตุผลในการเลือกกินอาหารที่ ถูก
สุขลักษณะ เป็นต้น  ส่วนการอบรมสั่งสอนด้านการ
กินทางอ้อม เช่น การเป็นแบบอย่างในการกิน เป็น
ต้น  ไม่ ว่าจะเป็นการอบรมสั่งสอนทางตรงหรือ
ทางอ้อม ต่างก็จุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมกิน
ที่เหมาะสม (Stef et al., 2003; Katja & Petra, 
2008; Erin et al., 2010)  ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยเ ชิงเหตุของการเกิดภาวะอ้วนในเด็กน้ัน 
นอกจากจะมีสาเหตุทางพันธุกรรมแล้ว ยังเป็น
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างการเลี้ยงดูด้านการบริโภค
อาหารของบิดามารดากับพฤติกรรมการกินของเด็ก  

พฤติกรรมการกินของเด็กเป็นการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าภายนอกรอบตัว สิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมที่มี
อิทธิพลในช่วงแรกของชีวิตคือ ประสบการณ์การ
ได้รับอาหารจากผู้เลี้ยงดู การเลี้ยงดูด้านการบริโภค
อาหารหรือลักษณะการให้อาหารแก่เด็ก จึงเป็นกลไก
ที่สามารถกําหนดรูปแบบความชอบและรูปแบบการ
กินอาหารของเด็ก การศึกษาเก่ียวกับลักษณะการ
เลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารและการปฏิบัติต่อเด็ก
ด้านการบริโภคอาหารน้ัน เบิชและฟิชเชอร์ (Birch & 
Fisher, 1995) ได้แบ่งรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กด้านการ
บริโภคอาหารโดยผสมผสานกับมิติลักษณะของบิดา
มารดา ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ลักษณะควบคุม 
(authoritarian/strict) มีลักษณะของความเข้มงวด
ให้เด็กกินอาหารที่เฉพาะเจาะจง และบังคับให้เด็กกิน
อาหารตามที่จัดให้ ซึ่งเป็นการควบคุมการกินของเด็ก
โดยปราศจากการคํ า นึงถึ งความต้องการหรือ
ความชอบของเด็ก  ลักษณะตามใจเพิกเฉยหรือ
ละเลย (permissive/neglectful) มีลักษณะที่ผู้เลี้ยง

ดูอนุญาตให้เด็กกินอะไรก็ได้และในปริมาณเท่าใดก็ได้
ตามความต้องการ   ส่วน ลักษณะรักและสนับสนุน 
(authoritative) เป็นลักษณะการเลี้ยงดูแบบสมดุล
ระหว่างเข้มงวดและตามใจ เช่น สนับสนุนให้เด็กกิน
อาหารท่ีมีประโยชน์ ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสเด็ก
ในการเลือกบริโภคอาหารตามความต้องการ 
 จากการประมวลผลการวิจัยในประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูด้านการบริโภค
อาหารกับพฤติกรรมการกิน และน้ําหนักตัวของเด็ก 
สามารถแบ่งข้อค้นพบได้เป็นสองทิศทาง ได้แก่ การ
อบรมเล้ียงดูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
การกิน และภาวะนํ้าหนักของเด็ก  และการอบรม
เลี้ยงดูมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการกิน 
และภาวะนํ้าหนักของเด็ก   ในส่วนน้ีจึงเป็นการสรุป
และอ ภิปร ายผล เ กี่ ย ว กั บข้ อค้ นพบ ดั งกล่ า ว 
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าการอบรมเลี้ยงดูแบบใดส่งผล
ต่อพฤติกรรมการกินและนํ้าหนักตัวของเด็ก ทั้งน้ี
ผู้ เขียนได้พิจารณาแบ่งรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ออกเป็นสองลักษณะตามมิติของวิธีการอบรมเลี้ยงดู 
คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบรัก ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและแบบใช้เหตุผล ส่วน การ
อบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม ประกอบด้วย การอบรม
เลี้ยงดูแบบเผด็จการ และแบบเข้มงวด ( พันธุมนาวิน 
อรพินทร์ ชูชม และงามตา วนินทานนท์, 2528: 4-5 
อ้างอิงจาก Becker, 1964) 

พฤติกรรมการกินที่พึงประสงค์ และน้ําหนัก
ตัวของเด็กแปรผันตามการอบรมเลี้ยงดูแบบรัก  
จากผลงานวิจัยเก่ียวกับลักษณะของบิดามารดา และ
รูปแบบการให้อาหารของบิดามารดากับการบริโภค
ผักผลไม้ และนํ้าหนักของวัยรุ่นและเด็กวัยอนุบาล 
จํานวน 3 เรื่อง (Stef, 2003; Dara, 2009; 
Heather, 2005) สามารถสรุปให้เห็นถึงความ
เช่ือมโยงระหว่างลักษณะของบิดา มารดาและวิธีการ
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เลี้ยงดูของบิดามารดาด้านการบริโภคอาหารกับ
พฤติกรรมการกิน และนํ้าหนักตัวของเด็กและ
เยาวชนได้ว่า บิดามารดาที่มีลักษณะประชาธิปไตย 
หรือใช้วิธีการเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารแบบรัก
และสนับสนุน ให้กินอาหารที่หลากหลายและสมดุล 
มีแนวโน้มที่เด็กและเยาวชนจะบริโภคผักและผลไม้ 
และอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า และมีนํ้าหนักตัว
สมดุลมากกว่าบิดามารดาในลักษณะตรงกันข้าม  ข้อ
ค้ นพบ น้ีอ ธิบาย ไ ด้ ว่ า บิดามารดาที่ มี ลั กษณะ
ประชาธิปไตยจะมีลักษณะของการควบคุมปานกลาง 
และการให้ความอบอุ่นและความรับผิดชอบ เอาใจใส่
สูง ใช้เหตุผล มีความจํากัดในการใช้กฎเกณฑ์ อีกทั้ง
รักษาสมดุลระหว่างความห่วงใยต่ออาหารที่เลือกให้
ลูกกับความรู้สึกชอบอาหารของลูก   ดังน้ัน บิดา
มารดาท่ีมีลักษณะหรือเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนแบบ
ประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล ส่วน
ใหญ่จะสนับสนุนความต้องการของเด็ก ซึ่งทําให้เด็กมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา และนําไปสู่การพัฒนา
บุคลิกภาพของวัยรุ่นในทางบวก เช่น พัฒนาการด้าน
สั งคม  การเ ห็นคุณค่าแท้ ในตนเอง  และภาวะ
สุขภาพจิตดี   ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่สําคัญแก่บิดามารดา ผู้เลี้ยงดู เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็ก ให้
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย เอาใจใส่ดูแลเด็กด้วยความ
รักและอบอุ่น เพราะเป็นวิธีการเลี้ยงดูอย่างสมดุล
และเป็นแนวทางที่เหมาะสมท่ีใช้เหตุผลอธิบายเพ่ือให้
เ ด็กปฏิบัติตาม  และมีพฤติกรรมที่ พึงปรารถนา 
ดังรายละเอียดในตาราง 1 
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ตาราง 1   สรุปผลการศึกษาเร่ืองการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล กับพฤติกรรมการกินและน้ําหนักตัวของเด็กและ
เยาวชน 

ผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่าง วัตถุประสงค์ ประเภทงานวิจัย/การ
ดําเนินการวิจยั 

ผลการศึกษา 

  Stef et 
al. 

   (2003) 

วัยรุ่นชาวดัชต ์
อายุ 16-17 ปี 
จํานวน 1,771 
คน 

เพื่อศึกษาว่า
ลักษณะของ
บิดามารดามี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรม
การบริโภค
ผลไม้ของ
วัยรุ่นหรือไม ่

การวิจัยสหสัมพันธ์เชิง
เปรียบเทียบ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบวัด 3 ชุด 
คือ แบบวัดพฤตกิรรมการ
กินผลไม้ แบบวดัการรบัรู้
เกี่ยวกับผลไม้ และแบบ
วัดลกัษณะของบิดามารดา  

วัยรุ่นท่ีบิดามารดามีลักษณะประชาธิปไตย จะบริโภค
ผลไม้ และรับรู้เรื่องการบริโภคผลไม้มากกว่าวัยรุ่นท่ีบดิา
มารดามีลักษณะเผด็จการ และลักษณะเพิกเฉย เมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการบริโภคผลไม้ พบว่า วัยรุน่ท่ี
บิดามารดามีลักษณะประชาธิปไตยบริโภคผลไม้ 300 
กรัมต่อวัน รองลงมาคือ วัยรุ่นท่ีบิดามารดามีลักษณะให้
อิสระ บริโภคผลไม้ 255 กรัมต่อวัน ส่วนวัยรุ่นท่ีบิดา
มารดามีลักษณะเผด็จการ บริโภคผลไม้เพียง 224 กรัม
ต่อวัน 

Dara et 
al. (2009)

บิดามารดาชาว
อเมริกัน 97 คน 
ท่ีสุ่มเลือกจาก
สถานรบัเลี้ยง
เด็ก และ
โรงเรียนอนุบาล
ขนาดกลาง 
และบิดามารดา
ชาวฝรัง่เศสท่ี
สุ่มจากโรงเรียน 
จํานวน 122 คน 

เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ลักษณะของ
บิดามารดา
กับการปฏิบตัิ
ของบิดา
มารดาต่อเด็ก
ด้านการ
บริโภค
อาหาร 

การวิจัยสหสัมพันธ์เชิง
เปรียบเทียบดําเนินการส่ง
แบบสอบถามให้กบับิดา
มารดา แล้วใหบ้ิดามารดา
ส่งกลับทางโรงเรยีน  แบบ
วัดประกอบด้วย แบบวดั
ลักษณะชีวสงัคมของบิดา
มารดา  แบบวัดการ
ปฏิบัติของบิดามารดาต่อ
เด็กดา้นการบริโภคอาหาร 

มารดาท่ีปฏิบตัิต่อเด็กดา้นการบริโภคอาหารโดยใช้
การสอนให้รู้เรื่องโภชนาการ และสนับสนุนให้กิน
อาหารอย่างสมดุลและหลากหลาย มีแนวโน้มท่ีเดก็จะ
มีนํ้าหนักตัวน้อยกว่ามารดาท่ีปฏิบัตติ่อเด็กดา้นการ
บริโภคอาหารลกัษณะอื่นๆ (ค่า odds=0.7)  ในขณะ
ท่ีมารดาท่ีมีความเข้มงวดเรื่องนํ้าหนักและสุขภาพ 
และใช้อาหารเป็นรางวัลมแีนวโน้มท่ีเด็กจะมีนํ้าหนักตัว
สูงเป็นสองเท่าของมารดาท่ีมีลกัษณะอื่น (ค่าodds= 2.0 
และ 1.7)  ส่วนบดิาท่ีปฏิบัตติ่อเดก็ด้านการบริโภค
อาหารแบบเข้มงวดมีแนวโน้มท่ีเด็กจะมีนํ้าหนักตวั
มากกวา่บิดาท่ีปฏิบัติต่อเดก็ดา้นการบริโภคอาหาร
ลักษณะอื่นๆ (ค่า odds= 1.6) 

Heather 
et al. 
(2005) 

ผู้เลี้ยงดูท่ีมบีุตร
อย่างน้อย 1 คน 
จํานวน 231 คน
ท่ีสุ่มจากเขต
เมืองของ 
Houston  

เพื่อศึกษาว่า
รูปแบบการ
ให้อาหาร
แบบใดท่ี
สัมพันธก์ับ
การกินผัก
และผลไม้
ของเด็ก 

การวิจัยสหสัมพันธ์
เปรียบเทียบ  ใช้แบบวัด 4 
ชุด ได้แก่ แบบวัดรูปแบบ
การให้อาหารของผู้เลี้ยงด ู 
แบบวดัการเข้าถึงอาหาร 
ผักและผลไม้ของเด็ก แบบ
วัดความพยายามในการให้
อาหาร ผักและผลไม้ของผู้
เลี้ยงด ูและแบบวดัการ
บริโภคอาหาร ผักและ
ผลไม้ของเดก็ 

การเข้าถึงอาหารประเภทผักและผลไม้ และการ
บริโภคอาหาร และผักแปรผันตามการให้อาหารแบบ
รักและสนับสนุน กล่าวคือ ผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีให้อาหาร
แบบรักและสนับสนุนมาก เด็กจะเข้าถึงอาหาร
ประเภทผักและผลไม้ และบริโภคอาหารและผักมาก
ตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม การเข้าถึงอาหาร
ประเภทผักและผลไม้แปรผกผันกบัการให้อาหารแบบ
เผด็จการ กลา่วคือ ผู้เลี้ยงดูเด็กท่ีใหอ้าหารแบบเผด็จ
การ เด็กจะเข้าถึงอาหารประเภทผกัและผลไม้ และ
บริโภคอาหารและผักน้อยกว่า 
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พฤติกรรมการกินที่ ไม่พึงประสงค์ และ
น้ําหนักตัวของเด็กแปรผันตามการอบรมเลี้ยงดู
แบบควบคุม 

บิดามารดามีบทบาทสําคัญที่มีอิทธิพล
ต่อนํ้าหนักตัวของบุตรที่เพ่ิมขึ้น ส่วนการเลี้ยงดูโดยให้
อาหารที่ไม่เหมาะสม เช่น การเข้มงวดต่อการเข้าถึง
อาหารบางชนิดที่เด็กโปรดปราน เป็นปัจจัยขัดขวาง
ความสามารถในการควบคุมการกินของเด็กซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่อนํ้าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น เบิช (Birch, 1999) ได้
ประมวลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการควบคุม และการ
เข้มงวดของผู้เลี้ยงดูต่อการบริโภคอาหารของเด็ก 
สรุปว่า การเลี้ยงดูแบบเข้มงวดเร่ืองอาหาร เช่น การ
ห้ามหรือควบคุมมิให้บริโภคอาหารบางชนิดกลายเป็น
สิ่ งที่ ดึ ง ดูดใจให้ เ ด็กอยากกินอาหารน้ันมากขึ้น  
นอกจากน้ี การวิจัยเชิงทดลองได้ช้ีให้เห็นว่าการเลี้ยงดู
แบบเข้มงวดเรื่องอาหารลดความสามารถของเด็กที่จะ
ควบคุมปริมาณอาหารที่กิน อีกทั้งยังเพ่ิมความชอบต่อ
อาหารท่ีผู้ปกครองห้ามกินด้วย (Johnson & Birch, 
1994; Birch & Fisher, 2000) นอกจากความ
เข้มงวดต่อการกินแล้ว การให้รางวัลด้วยอาหาร และ
การกดดันเพ่ือให้กินก็ส่งผลทางลบต่อพฤติกรรมการ
กินของเด็กเช่นกัน กล่าวคือ การให้รางวัลด้วยขนม
เพ่ือให้เด็กกินอาหารที่ไม่ชอบกลับเพ่ิมความต้องการ
ขนม แต่ลดความชอบอาหารที่บิดามารดาต้องการให้
กิน (Newman & Taylor, 1992) นอกจากน้ี มี
งานวิจัยสืบค้นสาเหตุย้อนหลังระบุว่า การปฏิเสธ
อาหารบางอย่างหรือความไม่ชอบอาหารบางอย่าง
ของเด็ก สามารถสืบสาวสาเหตุย้อนหลังได้ว่าเป็น
เพราะประสบการณ์การได้รับการกดดันให้กินอาหาร
เฉพาะนั้นๆ (Batsell et al., 2002) ดังน้ัน การปฏิบัติ
ต่อเด็กด้านอาหารด้วยวิธีการกดดันให้กินจะส่งผลต่อ
ความไม่ชอบอาหารและการปฏิเสธอาหารของเด็กได้ 

การประมวลเอกสารงานวิจัยที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เผด็จการ (มีลักษณะกดดันและใช้คําสั่ง เช่น ใช้
คําพูดน้อยคํา ไม่สุภาพ ข่มเหง ยืนกราน ดุด่า บังคับ 
ตะคอกเพ่ือให้กิน) และแบบเข้มงวด (มีลักษณะ
ควบคุมมาก เช่น ควบคุมปริมาณหรือสัดส่วนอาหาร
ที่เด็กกิน หรือใช้แรงเสริมแบบถอดถอนสิ่งที่เด็ก
ปรารถนา) กับพฤติกรรมการกินและน้ําหนักตัวของ
เด็ก มีผู้ศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูดังกล่าวใน
กลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนหลายเช้ือชาติ แต่ได้ 
ข้อค้นพบที่ ใกล้ เคียงกัน ดังเช่น การศึกษาของ 
เจสสิกา (Jerica et al., 2010) เก่ียวกับลักษณะของ
บิดามารดาในฐานะตัวทํานายนํ้าหนักตัวของวัยรุ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าลักษณะของบิดา
มารดาสามารถเป็นตัวทํานายพฤติกรรมการกิน การ
เคลื่อนไหวร่างกาย และนํ้าหนักตัวของวัยรุ่นอเมริกัน 
จํานวน 2,516 คน ได้หรือไม่และอย่างไร ซึ่ง
ผลการ วิจั ยพบ ว่า  แม่ที่ มี ลั กษณะเผด็จการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับนํ้าหนักตัวของวัยรุ่ น 
กล่าวคือ วัยรุ่นที่แม่มีลักษณะเผด็จการ มีนํ้าหนักตัว
มากก ว่ า วั ย รุ่ นที่ แ ม่ มี ลั กษณะประชา ธิป ไตย 
(เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 25.2 กับ 
24.1) ในขณะเดียวกันพบว่า วัยรุ่นที่พ่อมีลักษณะ
เพิกเฉยมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่า
วัยรุ่นที่พ่อมีลักษณะประชาธิปไตย (เปรียบเทียบ
ระยะเวลาการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่าง 5.88 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์กับ 7.34 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของฮีทเทอร์ (Heather et 
al., 2005) ที่ศึกษารูปแบบการให้อาหารของผู้เลี้ยงดู
กับการบริโภคอาหารของเด็ก จํานวน 231 คน 
พบว่าการบริโภคอาหารของเด็กแปรผกผันกับการให้
อาหารแบบเผด็จการ กล่าวคือ ผู้เลี้ยงดูที่เลี้ยงดูแบบ
เผด็จการเรื่องอาหาร เด็กมีแนวโน้มบริโภคอาหารที่มี
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ประโยชน์ลดลง  เมื่อพิจารณารูปแบบการเลี้ยงดู
แบบควบคุม  และแบบกดดัน  ไ ด้ข้ อค้นพบ ท่ี
สอดคล้องกันคือ การควบคุมมากจนเกินไป หรือ
กดดันให้กินอาหารมาก จะทําให้เด็กกินอาหารที่ไม่มี
ประโยชน์มากขึ้น แต่กินผักและผลไม้ลดลง อีกทั้งยัง
ทําให้นํ้าหนักตัวของเด็กเพ่ิมขึ้น ดังเช่น การศึกษา
ของเคอร์รี่ (Kerry, 2008) ที่สนใจศึกษาบทบาทของ
ผู้ปกครองเร่ืองการเลี้ยงดูเด็กด้านการบริโภคอาหาร
กับพฤติกรรมการบริโภคของเด็กอายุ 4-7 ปี ใน
ประเทศอังกฤษ ได้ข้อค้นพบว่าการเลี้ยงดูด้านการ
บริโภคอาหารแบบกดดันให้กินมากมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการกินขนมที่ไม่มีประโยชน์ กล่าวคือ 
ผู้ปกครองที่กดดันให้เด็กกินมาก จะทําให้เด็กกินขนม
ที่ไม่มีประโยชน์มากตามไปด้วย ในขณะที่การกดดัน
ให้กินมีความสัมพันธ์ทางลบกับการกินผักและผลไม้ 
น่ันหมายความว่าหากผู้ปกครองกดดันให้กินผักและ
ผลไม้มากกลับทําให้เด็กกินผักและผลไม้น้อยลง  
นอกจากน้ันการวิจัยเชิงทดลองให้ข้อค้นพบใน
ทํานองเดียวกันคือการเลี้ยงดูแบบกดดันให้กินมาก 
ส่งผลให้เด็กอเมริกันอายุก่อนวัยเรียนมีนํ้าหนักตัว
เพ่ิมขึ้นด้วย (Amy et al., 2006)  

สําหรับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดน้ัน พบว่าย่ิง
บิดามารดาเข้มงวดต่ออาหารบางประเภท และบังคับ
ให้เด็กกินอาหารตามท่ีบิดามารดาเลือกให้ อาจส่งผล
ใ ห้ เ ด็ก กินอาหารที่ เข้มงวด น้ันมาก ย่ิงขึ้ นหาก
ปราศจากการควบคุมจากบิดามารดา อีกทั้งมีผลต่อ
พฤติกรรมการกินแบบไม่ยับย้ัง ดังเช่น การศึกษา
ของเจสสิกา และเมลานี (Jessica & Melanie, 
2009) เก่ียวกับการให้อาหารของผู้เลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดกับนํ้าหนักตัวของเด็กอายุ 4-8 ปี จํานวน 
247 คน พบว่าการให้อาหารของผู้เลี้ยงดูแบบ
เข้มงวด และการบังคับเรื่องการกินมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการกินแบบไม่ยับย้ังของเด็ก 

กล่าวคือ ย่ิงเลี้ยงดูแบบเข้มงวดมากเท่าใด เด็กจะกิน
แบบไม่เลือก และไม่สามารถจํากัดปริมาณการกิน
ของตนได้มากเท่าน้ัน นอกจากน้ี การให้อาหารแบบ
เข้มงวดยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อนํ้าหนักตัวของเด็ก
ผ่านพฤติกรรมการกินแบบไม่ยับย้ัง   ส่วนการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการให้อาหารแบบควบคุม
เข้มงวดกับนํ้าหนักตัวของเด็กก่อนวัยเรียนใน
ประ เทศ อั งกฤษ  ของจาค เกอ ลีน  และคณะ 
(Jacqueline et al., 2006) พบว่าแม่ที่เลี้ยงดูลูก
สาวด้านอาหารอย่างเข้มงวดมีความสัมพันธ์ทางบวก
ต่อการเกิดโรคบูลิเมีย (bulimia) ซึ่งเป็นอาการ
ผิดปกติในการกิน กล่าวคือมักอยากกินอาหาร
ในทันทีแบบที่บังคับตัวเองไม่ได้ ทําให้กินมากเกินไป 
แล้วจึงกินยาถ่ายหรือล้วงคอให้อาเจียนเพราะ 
กลัวอ้วน 

ข้อค้นพบเก่ียวกับวิธีการเลี้ยงดูข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่า การปฏิบัติต่อเด็กแบบกดดัน เข้มงวด และ
ควบคุมเป็นลักษณะของบิดามารดาแบบเผด็จการ 
ซึ่ งพยายามควบคุมการกินของเด็กมากกว่าจะ
คํานึงถึงความชอบหรือความต้องการของเด็ก  มีผล
ให้เด็กบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรืออาหารท่ี
ต้องห้ามมากขึ้น รวมท้ังขาดการยับย้ังและควบคุม
การบริโภคของตนเอง  ผลการศึกษาของบลิเซทท์ 
และคณะ (Blissett et al., 2008) สนับสนุนว่าการ
เลี้ยงดูเด็กแบบกดดันมีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
บิดามารดาแบบรักและสนับสนุนน้อย  การควบคุม
แบบกดดันและบังคับให้เด็กกินทั้งๆ ที่เด็กไม่ต้องการ
หรือไม่หิว จะทําให้เด็กมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ และส่งผลกระทบทางลบต่อการเลือก
อาหารด้วย  อีกทั้งการปฏิบัติต่อเด็กอย่างเข้มงวดมี
ความสัมพันธ์กับความชอบอาหารต้องห้าม และ
นํ้าหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น (Fisher & Birch, 1999b) 
นอกจาก น้ี ยั งทํ า ใ ห้ เ ด็ ก ชอบอาหา ร ท่ี อ ร่ อ ย 
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แต่ปราศจากคุณค่าทางโภชนาการ และเพ่ิมความ
ต้องการกินมากขึ้น ส่วนการสนับสนุนให้กินอาหารที่
มีประโยชน์ด้วยการกดดันให้กินมีความสัมพันธ์กับ
คว ามชอบห รือ กินอาหาร น้ั นๆ  ค่ อนข้ า ง ตํ่ า  
นอกจากน้ี การควบคุมอาหารการกินของเด็กมาก
จนเกินไปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการกินอาหาร
ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการควบคุมของบิดา
มารดาขัดขวางความสามารถของเด็กในการควบคุม
ตนเองเรื่องการกิน ดังน้ัน ผลข้างเคียงของการเลี้ยงดู
แบบน้ีส่งผลให้ความสามารถในการควบคุมความหิว
ลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กมีนํ้าหนักเกินและภาวะ
อ้วนตามมา 
สรุปผลการศึกษา 

จากการประมวล เอกสารงาน วิจั ยที่
เก่ียวข้องกับประเด็นการอบรมเล้ียงดูกับพฤติกรรม
การกิน และภาวะอ้วนของเด็ก เพ่ือตอบคําถามที่ว่า
การอบรมเลี้ยงดูแบบใดส่งผลให้เกิดภาวะอ้วนในเด็ก 
ข้อค้นพบปรากฏเป็นสองทิศทางว่า การอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้
เหตุผลส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ในขณะเดียวกันก็ทํา
ให้ภาวะนํ้าหนักตัวของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติ ด้วย
เหตุผลที่ว่าบิดามารดาจะดูแลเด็กด้วยความรัก ความ
เอาใจใส่ และอบอุ่น ใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดู  
รวมท้ังสนับสนุนความต้องการของเด็กซึ่งจะทําให้
เด็กปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและรักษาพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาไว้  ส่วนการอบรมเลี้ยงดูแบบเผด็จการ 
แบบควบคุม แบบกดดัน และแบบเข้มงวดกลับส่งผล
เชิงลบต่อพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูก
สุขลักษณะ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีภาวะนํ้าหนักเกินและ
ภาวะอ้วน เน่ืองจากการเข้มงวด เคร่งครัด และ
กดดันมากเกินไป ซึ่งเป็นลักษณะของความเผด็จการ
น้ันเป็นปัจจัยขัดขวางและลดความสามารถของเด็ก 

ในการควบคุมตนด้านการกิน หรือในทางกลับกันอาจ
กระตุ้นให้เด็กมีความต้องการที่จะกินหรือทําในสิ่งที่
บิดามารดาห้ามมากขึ้น 

ข้อค้นพบอีกหน่ึงประเด็นที่ผู้วิจัยสังเกต 
คือ การเลี้ยงดู เ ด็กด้านอาหารของบิดามารดา
สามารถสะท้อนลักษณะหรือความเป็นตัวตนของ
บิดามารดาด้วย ซึ่งจากการประมวลเอกสารงานวิจัย
บางส่วนพบว่า การเลี้ยงดูเรื่องการบริโภคอาหารของ
บิดามารดานั้นสัมพันธ์กับลักษณะความเป็นตัวตน
ของบิดามารดา  เ ช่น  บิดามารดาที่ มี ลั กษณะ
ประชาธิปไตยจะรักษาสมดุลระหว่างความห่วงใย
ของตนด้วยการเลือกอาหารที่ เหมาะสมกับการ
คํานึงถึงความรู้สึกชอบอาหารของเด็กด้วย ส่วนบิดา
มารดาที่มีลักษณะเผด็จการจะใช้การควบคุม บังคับ 
และเลือกอาหารจําเพาะเจาะจง โดยไม่คํานึงถึง
ความต้องการของเด็ก  ในขณะท่ีบิดามารดาที่มี
ลักษณะตามใจหรือละเลยมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงดูแบบ
ให้อิสระและอนุญาตให้เด็กเลือกอาหารได้ตามใจ
ชอบ โดยปราศจากการควบคุมประเภทอาหารและ
ปริมาณอาหาร (Laura et al., 2008)   ดังน้ัน 
ลักษณะของบิดามารดาอาจเป็นปัจจัยที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมการกินและนํ้าหนักตัวของเด็ก 

อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของบิดามารดาท่ีจะ
ส่งผลต่อนํ้าหนักและภาวะอ้วนของเด็ก เป็นประเด็น
ที่ซับซ้อน เน่ืองจากอิทธิพลการอบรมเลี้ยงดูของบิดา
มารดาส่งผลทางอ้อมต่อนํ้าหนักตัวของเด็กโดยผ่าน
พฤติกรรมการกินของเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยแทรกกลาง 
(Ventura & Birch, 2008) นอกจากน้ีความสัมพันธ์
ระหว่างการเลี้ยงดูของบิดามารดาด้านการบริโภค
อาหาร และพฤติกรรมการกินของเด็กอาจขึ้นอยู่กับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูกับเด็ก 
และบรรยากาศทางอารมณ์และปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ 
ด้วย  อีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการกิน
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ของเด็ก นํ้าหนักตัวของเด็ก กับลักษณะการเลี้ยงดู
ของบิดามารดาต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน เช่น 
นํ้าหนักของเด็กเป็นตัวทํานายการเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดของบิดามารดา เน่ืองจากเมื่อบิดามารดารับรู้
ว่าเด็กมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น จึงจําเป็นต้องเลี้ยงดูแบบ
เข้มงวดในเรื่องการกิน  อน่ึง การเลี้ยงดูแบบเข้มงวด
ของบิดามารดาสามารถส่งผลให้เด็กมีนํ้าหนักตัวที่
เ พ่ิมขึ้น เ น่ืองจากความสามารถของเด็กในการ
ควบคุมการกินลดลง (Birch & Fisher, 2000)  
 จากข้อค้นพบที่ ว่า การเลี้ยงดูของบิดา
มารดามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการกิน และอาจส่งผล
ต่อภาวะอ้วนของเด็กได้ ดังน้ัน การทําความเข้าใจกับ
รูปแบบและวิธีการเลี้ยงดูของบิดามารดาจะช่วยเป็น
แนวทางป้องกันพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมและ
ภาวะอ้วนของเด็ก โดยเฉพาะการเลี้ยงดูแบบรัก
สนับสนุน และใช้เหตุผลร่วมกับการควบคุมในระดับ
ปานกลาง เช่น อนุญาตให้เด็กเลือกอาหารที่ชอบใน
ปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลและติดตาม เป็น
แนวทางหน่ึงในการจัดการให้เด็กกินอาหารได้อย่าง
เหมาะสม   ข้อเสนอแนะจากการประมวลเอกสาร
ของบทความนี้เพ่ือสนองนโยบายเสริมสร้างและ
ป้องกันภาวะอ้วนในเด็ก นับว่าได้ยืนยันให้เห็นว่า 
การเลี้ยงดูที่พึงปรารถนาควรควบคุมระดับปานกลาง 
และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสูง วิธีการเลี้ยงดูควร
มี ลั ก ษ ณ ะ ส ม ดุ ล ร ะ ห ว่ า ง ก า ร เ ลี้ ย ง ดู แ บ บ
ประชาธิปไตย แบบรักสนับสนุน และแบบใช้เหตุผล
เพ่ืออธิบายให้เด็กเข้าใจและยอมปฏิบัติตาม  
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