
 

 
 

การปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมในครอบครัวของพอแมในปจจุบัน 
 

แนวคิดและที่มาของการสํารวจ 
 ในชวงระยะทีผ่านมาจะพบวาขาวคราวของเยาวชนไทยทีป่รากฏตามสื่อตางๆมักเปนขาวดานลบมากขึ้น
เร่ือยๆทั้งในเรือ่งพฤติกรรมทางเพศ  ปญหายาเสพตดิ การมีคานิยมฟุงเฟอยึดตดิวัตถุ และพฤติกรรมกาวราวรุนแรง 
โดยอายุของเยาวชนผูตกเปนขาวก็นับวันจะยิ่งนอยลงทุกที  ซ่ึงนอกเหนือจากสภาพสังคมที่มีผลตอความคิดและ
พฤติกรรมของเยาวชนแลว เราคงปฏิเสธไมไดวาครอบครัวเปนสถาบันหลักที่สําคญัที่สุดในการหลอหลอมและขัด
เกลาความเปนมนุษยผูรูผิดชอบชั่วดีใหกับเยาวชนเหลานี ้

อยางไรก็ตาม แบบแผนการดําเนนิชีวิตของครอบครัวไทยในปจจุบันไดเปลีย่นแปลงไปอยางมากตาม
กระแสโลกาภวิัตนและความกาวหนาของเทคโนโลยี เปนผลใหสัมพันธภาพภายในครอบครัวเสื่อมถอยลง พอ แม 
ลูก ไมไดมีโอกาสทําตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเตม็ที่  การอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมถูกผลักใหเปนภาระ
ของสถาบันอื่นในสังคม  สงผลใหเยาวชนไทยเติบโตขึ้นอยางไรรากและไมสามารถแยกแยะถกูผิดไดอยางที่ควรจะ
เปน 

เนื่องในโอกาสวันครอบครัว (วันที่ 14 เมษายน) ที่จะถึงนี้ ศูนยวิจยักรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จึงไดดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของพอแมที่มีลูกอยูในชวงอายุระหวาง 6-22 ป ซ่ึงเปนวัยทีค่วรจะ
ไดรับการอบรมสั่งสอนอยางใกลชิดจากครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อรับทราบขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาของครอบครัวไทย
ในปจจุบนัโดยเฉพาะอยางยิง่ตามเมืองใหญในแตละภาคของประเทศ  การตระหนักถึงสถานการณปญหาเยาวชน
ไทยในปจจุบนัของผูที่เปนพอแม  ความเชื่อมั่นตอแนวทางการแกปญหาของเยาวชนไทยโดยการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมผานระบบครอบครัว บทบาทหนาที่ วิธีการ และการใหเวลาในการอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก
เยาวชน รวมถึงปญหาอุปสรรคที่พบ เพื่อสะทอนมุมมองของผูที่เปนพอแมใหสังคมไดรับรู และเพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปใชเปนแนวทางดําเนินงานเพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัวใหมคีวามเขมแข็งและมีศักยภาพใน
การบมเพาะเยาวชนที่ดีออกสูสังคมตอไป 
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วัตถุประสงคในการการสํารวจ 
เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับ 
• ปญหาสําคัญที่ครอบครัวไทยโดยเฉพาะในเมืองใหญกําลังประสบอยู 
• ปญหาที่นาเปนหวงของเยาวชนไทยในสายตาพอแม 
• ความเชื่อมั่นตอการแกปญหาโดยการอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานระบบครอบครัว 
• บทบาทหนาที ่การใหเวลา และวิธีการที่ใชในการอบรมสั่งสอนลูกของพอแมในปจจบุัน 
• ปญหาอุปสรรคในการอบรมปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูก 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 การสุมตัวอยาง 
 การสํารวจใชการสุมตัวอยางพอแมที่มีลูกอายุระหวาง 6-22 ปในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด 
หัวเมืองใหญในแตละภาค ไดแก เชยีงใหม นครราชสีมา สงขลา และชลบุรี ตามสัดสวนจํานวนครัวเรือนในแตละ
จังหวดั ไดตัวอยางทั้งสิ้น 1,533  คน เปนชายรอยละ 44.1    หญิงรอยละ 55.9 
 กลุมตัวอยางมอีายุ ต่ํากวา 30 ป รอยละ 10.7   อายุ 31-40 ป รอยละ 39.4    อายุ 41-50 ป รอยละ 38.5   
และอายุมากกวา 50 ป รอยละ 11.4 
 กลุมตัวอยางมกีารศึกษาระดบัประถมศึกษา รอยละ 21.4      มัธยมศึกษา/ปวช. รอยละ 25.7         
 ปวส./อนุปริญญา รอยละ 18.8     ปริญญาตรี รอยละ 29.7     และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 4.4 
 กลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 26.7     คาขาย/ธุรกิจสวนตวั  
รอยละ 28.0    รับจางทั่วไป รอยละ 13.9     พนักงานลูกจางบริษัทเอกชน รอยละ 16.6    พอบาน/แมบาน  
รอยละ 10.9     เกษตรกร รอยละ 3.0    และอื่นๆ อีกรอยละ 0.9 
 ความคลาดเคลื่อน 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได จากนัน้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลกอนนําไปลงรหสัปอนขอมูลและประมวลผล
ตอไป 
 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล : 16-19 มีนาคม 2548 
 วันท่ีเผยแพรผลการสํารวจ : 4 เมษายน 2548 
 โดย ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โทร.0-2350-3500 ตอ 1776 
 http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
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ผลการสํารวจ 
1. ปริมาณครอบครัวท่ีระบุวามีปญหาอยูในปจจุบันมีถึงรอยละ 79.8 หรือประมาณ 4 ใน 5  โดยครอบครัวที่ระบุวา
ไมมีปญหามีเพียงรอยละ 20.2 หรือ1 ใน 5 เทานั้น 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปนรายจังหวัด พบวา จังหวัดท่ีระบุวามีปญหาครอบครัวมากที่สุด ไดแก  
เชียงใหม (รอยละ 87.7))   รองลงมา คือ นครราชสีมา (รอยละ 82.7)   กรุงเทพฯ (รอยละ 79.7)    ชลบุรี (รอยละ 
76.8)  สวนสงขลาเปนจังหวดัซึ่งมีปญหาครอบครัวนอยที่สุด (รอยละ 66.7) 
 
2. ปญหาสําคญัท่ีครอบครัวประสบอยูในปจจุบัน อันดบัแรกไดแก ปญหาการเงิน (รอยละ 33.0)    รองลงมาไดแก 
ปญหาการไมมีเวลาใหกัน (รอยละ 17.5)   ปญหาความสมัพันธของคนในครอบครัว (รอยละ 10.0)    
ปญหาเรื่องความประพฤติของลูก (รอยละ 8.2)   ปญหาเรื่องที่อยูอาศัย (รอยละ 5.9)    และปญหาสขุภาพ  
(รอยละ 5.2)    ขณะที่รอยละ 20.2 ระบุวาไมมีปญหาครอบครัว 
 ในสวนของปญหาหลักๆ ที่ครอบครัวประสบอยูนั้นจะพบวาเปนปญหาที่เกี่ยวของเชือ่มโยงกันจนแทบจะ
เรียกไดวาเปนปญหาเดียวกนั เพียงแตแสดงผลออกมาตางกันตามระยะเวลาของการสั่งสมปญหาเทานั้น กลาวคอืเมื่อ
ครอบครัวประสบปญหาดานการเงินกจ็ําเปนที่พอแมจะตองดิ้นรนทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัวใหมาก
ขึ้น ทําใหเกิดปญหาไมมีเวลาใหกนัตามมาอนัสงผลมาถึงปญหาเรื่องความสัมพันธในครอบครัว และปญหาความ
ประพฤติของลูกในที่สุด 
  
3. สําหรับปญหาที่นาเปนหวงของเยาวชนไทยในปจจุบันในสายตาพอแม ไดแก ปญหายาเสพตดิ (รอยละ 35.8)   
รองลงมาไดแก ปญหาพฤตกิรรมทางเพศ (รอยละ 23.2)      ปญหาเรื่องความประพฤติ เชน เที่ยวกลางคืน การแตง
กาย ใชจายเกนิตัว และพฤตกิรรมกาวราวรุนแรง (รอยละ 23.1)     ปญหาติดเกม การพนัน และภยัทางอินเทอรเน็ต 
(รอยละ 13.7)     และปญหาเรื่องการเรียน (รอยละ 4.2)    
 จะเห็นไดวาปญหาเรื่องการเรียนซึ่งนาจะเปนเรื่องหลักของเยาวชน และเปนปญหาใหญที่พอแมยุคกอนเคย
เปนหวงลูกกลบักลายเปนปญหาอันดับสุดทายที่พอแมในปจจุบันเปนหวงกงัวล แตหันไปเปนหวงในปญหาอันเกี่ยว
เนื่องมาจากสภาพสังคมแวดลอมมากกวา 
  
4. เมื่อถามวาการอบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากครอบครัวจะชวยแกปญหาของเยาวชนไทยได
หรือไม  พบวา พอแมสวนใหญ คือรอยละ 93.5 เชื่อวาการอบรมสั่งสอนจากครอบครวัจะชวยแกปญหาของเยาวชน
ได  มีเพยีงรอยละ 6.5 ที่ไมเชือ่เชนนั้นโดยใหเหตุผลวา ลูกเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม (รอยละ 3.6)   ปจจุบันมีส่ิงลอใจ
ใหเยาวชนหลงผิดอยูมากและมีอิทธิพลมากกวาคําสั่งสอนของพอแม (รอยละ 1.9)   พอแมในปจจบุันไมคอยมีเวลา
อยูกับลูกจึงไมสามารถอบรมสั่งสอนได (รอยละ 0.7)   และการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวอยางเดยีวแกปญหา
เยาวชนไมไดตองใหหนวยอ่ืนในสังคมรวมมือดวย เชน โรงเรียน และส่ือตางๆ (รอยละ 0.3) 
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5. สําหรับคําถามที่วา ทุกวันนี้การอบรมสั่งสอนลูกเปนหนาท่ีของใครในครอบครัว  รอยละ 89.1 ระบุวาเปนหนาท่ี
ของพอแม    รอยละ 6.4 เปนหนาที่ของญาติผูใหญ    รอยละ 4.0 เปนหนาที่ของทุกคนในครอบครัว       
และรอยละ 0.3 ระบุวาเปนหนาที่ของบุคคลอื่น ไดแก พี่เล้ียง และครู/อาจารย 
 
6. วิธีท่ีใชในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูก   อันดับแรก ใชการพูดอบรมสัง่สอน (รอยละ 49.6) รองลงมา  
ใชการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (รอยละ 36.8)   ใชการใหรางวัล/ การลงโทษ (รอยละ 6.6)    
ใหดูบุคคลอื่นเปนตัวอยาง (รอยละ 6.2)    และใชวิธีการอืน่ เชน ใชหลักศาสนา พาเขาวัด (อีกรอยละ 0.8) 
 
7. วิธีการลงโทษเมื่อลูกทําความผิด  สวนใหญลงโทษโดยการวากลาวตักเตือน  (รอยละ 77.6)    
รองลงมาใชการตี รอยละ (9.7)      ตัดเงนิคาใชจายและคาขนม (รอยละ 5.0)      
ไมพูดดวย (รอยละ 4.5)      ไมลงโทษ (รอยละ 2.6)     และใชวิธีใหทําคุณไถโทษ (รอยละ 0.6) 
 
8. วิธีการใหรางวัลเมื่อลูกทําความดี สวนใหญใหคําชมเชย (รอยละ 52.1)   รองลงมาใหรางวัลเปนสิง่ของ  
(รอยละ 15.7)   พาไปเที่ยว (รอยละ 14.8)   ใหเงิน (รอยละ 6.5)   ใหลูกเลือกเองวาอยากไดอะไร (รอยละ 5.5)     
และไมใหรางวัล (รอยละ 5.4) 
 
9. เมื่อถามวาทุกวันนี้พอแมมเีวลาไดอบรมสั่งสอนลูกมากนอยเพียงใด  ปรากฎวา พอแม รอยละ 75.5 หรือประมาณ 
3 ใน 4 ระบุวามีเวลาไดอบรมสั่งสอนลูกคอนขางนอยถึงนอย   มีเพียงรอยละ 24.5 หรือ ประมาณ 1 ใน 4 ท่ีระบุวามี
เวลาไดอบรมสั่งสอนลูกคอนขางมากถึงมาก 
 
10. อุปสรรคสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูก  อันดับแรก คือพอแมไมมีเวลาอยูกับลูก (รอยละ 35.3)   
รองลงมาคือ ลูกเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม (รอยละ24.9)   ส่ือสรางคานิยมที่ขัดแยงกับคําสอนของพอแม (รอยละ 23.3)   
ไมไดรับความรวมมือจากคนในครอบครัว (รอยละ 5.5)   พอแมไมสามารถปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีได (รอยละ 
4.2)   และพอกับแมมีความคิดเห็นไมตรงกันในการอบรมสั่งสอนลูก (รอยละ 3.5)   ในขณะที่ รอยละ 3.3 ระบุวาไม
มีอุปสรรคใดๆ 
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บทสรุปและวิเคราะห 
      
 ผลการสํารวจสรุปไดวาพอแมในปจจุบันยังคงเชื่อมั่นวาการอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจาก
ครอบครัวจะชวยแกปญหาของเยาวชนไทยได แตอุปสรรคสําคัญคือการที่พอแมไมมีเวลาอยูกับลูกทําใหลูกหันไป
เชื่อเพื่อนมากกวา นอกจากนี้ส่ือยังสรางคานิยมที่ขัดแยงกับคําสอนของพอแม ดังนัน้ แนวทางในการสงเสริมให
ครอบครัวมีโอกาสไดทําหนาที่อยางเขมแขง็ในการบมเพาะคุณธรรมจรยิธรรมแกเยาวชนจึงควรมกีารดําเนินการใน 
3 สวน ดังนี ้
 1. ควรมีการรณรงคสรางทัศนคติที่เหมาะสมแกพอแม โดยชี้ใหเหน็วาวัตถุเงินทองไมใชองคประกอบสําคัญ
ที่สุดที่จะทําใหครอบครัวมีความสุข ดังนัน้แทนทีจ่ะจะมุงหนาหาเงินเพื่อสรางฐานะอยางเดยีว ควรจะตองรูจักสราง
สมดุลใหกับชวีิตโดยการประหยัดและใชเงินใหเปนดวยเพื่อจะไดมีเวลาอยูกับครอบครัวใหมากขึ้น 
 2. ควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมแกลูกใหเหมาะสมกบัสถานการณใน
ปจจุบันที่พอแมลูกมีเวลาอยูดวยกันไมมากนัก โดยเนนวธีิการที่ลูกสามารถซึมซับไดโดยไมจําเปนตองอยูดวยกนั
ตลอดเวลาใหมากขึ้น อาทิ การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี หรือการลงโทษเมื่อลูกทําความผิดดวยวิธีการใหทําคุณ
ไถโทษซึ่งมีผลตอเนื่องเกี่ยวพันดีกวาการพูดอบรมสั่งสอนแตเพยีงอยางเดียวที่บรรดาลูกๆ ทั้งหลายอาจมองวาเปน
เพียงการบนทีน่ารําคาญและไมสนใจที่จะฟง  
 3. ควรมีการปฏิรูปสื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศนซ่ึงเปนสื่อที่นับไดวาใกลชิดกับเยาวชนมากที่สุด โดยพอ
แมควรมีส่ือเปนพวกไมใชเปนฝายตรงขามหรือศัตรูในบานที่คอยใหขอมูลและสรางคานิยมที่ขัดแยงกับคําสอนของ
พอแมอยูทกุเมือ่เชื่อวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

ตารางแสดงการประมวลผลขอมูล 
ตารางที่ 1: ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
         ชาย 676 44.1 
         หญิง 857 55.9 
อายุ :   
         ต่ํากวา 30 ป 164 10.7 
         31-40 ป 604 39.4 
         41-50ป 591 38.5 
         มากกวา 50ป 174 11.4 
การศึกษา :   
         ประถมศึกษา 328 21.4 
         มัธยมศึกษา/ปวช. 394 25.7 
         ปวส./อนุปริญญา 288 18.8 
         ปริญญาตรี 455 29.7 
         สูงกวาปริญญาตรี 68 4.4 
อาชีพ :   
        ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 409 26.7 
        คาขาย/ธุรกิจสวนตวั 429 28.0 
        รับจางทั่วไป 213 13.9 
        พนักงาน ลูกจางบริษัทเอกชน 255 16.6 
        พอบาน/แมบาน 167 10.9 
        เกษตรกร 46 3.0 
        อ่ืนๆ 14 0.9 
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ตารางที่ 2 : ปริมาณครอบครัวท่ีระบุวามีปญหาอยูในปจจุบัน 
 จํานวน รอยละ 
มีปญหา 1,224 79.8 
ไมมีปญหา 309 20.2 

รวม 1,533 100 
 
 ตารางที่ 2.1 : เปรียบเทียบปริมาณครอบครวัท่ีมีปญหาในแตละจังหวัด 

 จํานวน รอยละ 
เชียงใหม 184 87.7 
นครราชสีมา 220 82.7 
กรุงเทพฯ 596 79.7 
ชลบุรี 136 76.8 
สงขลา 88 66.7 
เฉล่ียรวม 1,224 79.8 

 
ตารางที่ 3 : ปญหาสําคัญท่ีครอบครัวประสบอยู 

 จํานวน รอยละ 
ปญหาการเงิน 506 33.0 
ปญหาการไมมีเวลาใหกัน 269 17.5 
ปญหาความสมัพันธของคนในครอบครัว 153 10.0 
ปญหาเรื่องความประพฤติของลูก 126 8.2 
ปญหาเรื่องที่อยูอาศัย 91 5.9 
ปญหาสุขภาพ 79 5.2 
ไมมีปญหา 309 20.2 

รวม 1,533 100 
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ตารางที่ 4 : ปญหาที่นาเปนหวงของเยาวชนไทยในปจจุบันในสายตาพอแม 
 จํานวน รอยละ 
ปญหายาเสพติด 549 35.8 
ปญหาพฤติกรรมทางเพศ 356 23.2 
ปญหาเรื่องความประพฤติ เชน เที่ยวกลางคืน 
การแตงกาย ใชจายเกินตวั และพฤติกรรม
กาวราวรุนแรง 

354 23.1 

ปญหาติดเกม การพนัน และภัยทางอินเทอรเน็ต 210 13.7 
ปญหาดานการเรียน 64 4.2 

รวม 1,533 100 
 
ตารางที่ 5 : ความเชื่อม่ันตอการแกปญหาของเยาวชนโดยการอบรมปลกูฝงคณุธรรมจริยธรรม 
      ผานระบบครอบครัว 

 จํานวน รอยละ 
เชื่อวาการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวจะชวยแกปญหาของเยาวชนไทยได 1,433 93.5 
ไมเชื่อวาการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวจะชวยแกปญหาของเยาวชนไทยได 100 6.5 
              เนื่องจาก จํานวน รอยละ 
             - ลูกเชื่อคนอื่นมากกวาพอแม     56 3.6 
             - ปจจบุันมีส่ิงลอใจใหเยาวชนหลงผิดอยูมาก 
               และมีอิทธิพลมากกวาคําสั่งสอนของพอแม 

28 1.9 

             - พอแมไมคอยมีเวลาอยูกับลูก 11 0.7 
- การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวอยางเดยีว 
  แกปญหาเยาวชนไมไดตองใหหนวยอ่ืน 
 ในสังคมรวมมือดวย เชน โรงเรียน และสือ่ 

5 0.3 

 

รวม 1,533 100 
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ตารางที่ 6 : ทุกวันนี้การอบรมสั่งสอนลูกเปนหนาท่ีของใครในครอบครัว 
 จํานวน รอยละ 
พอ แม 1,367 89.1 
ญาติผูใหญ 98 6.4 
ทุกคนในครอบครัว 61 4.0 
พี่เล้ียง 7 0.5 

รวม 1,533 100 
 
ตารางที่ 7 : วิธีท่ีใชในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับลูก 

 จํานวน รอยละ 
ใชการพูดอบรมสั่งสอน 760 49.6 
ใชการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี 565 36.8 
ใชการใหรางวลั/การลงโทษ 101 6.6 
ใหดูบุคคลอื่นเปนตัวอยาง 95 6.2 
อ่ืนๆ เชนใชหลักศาสนา พาเขาวัด 12 0.8 

รวม 1,533 100 
 
ตารางที่ 8 : วิธีการลงโทษเมื่อลูกทําความผิด 

 จํานวน รอยละ 
วากลาวตักเตือน 1,190 77.6 
ตี 149 9.7 
ตัดเงินคาใชจาย คาขนม 77 5.0 
ไมพูดดวย 69 4.5 
ไมลงโทษ 38 2.6 
ใหทําคุณไถโทษ 10 0.6 

รวม 1,533 100 
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ตารางที่ 9 : วิธีการใหรางวัลเม่ือลูกทําความดี 
 จํานวน รอยละ 
ใหคําชมเชย 798 52.1 
ใหเงินและสิ่งของ 340 22.2 
พาไปเที่ยว 226 14.8 
ใหลูกเลือกเองวาอยากไดอะไร 86 5.5 
ไมใหรางวัล 83 5.4 

รวม 1,533 100 
 
ตารางที่ 10 : ทุกวันนี้พอแมมีเวลาไดอบรมสั่งสอนลูกมากนอยเพียงใด 

 จํานวน รอยละ 
มีเวลาไดอบรมสั่งสอนคอนขางมาก 
ถึงมาก 

376 24.5 

มีเวลาไดอบรมสั่งสอนคอนขางนอย 
ถึงนอย 

1,157 75.5 

รวม 1,533 100 
 
ตารางที่ 11 : อุปสรรคสําคญัในการปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรมใหกับลูก 

 จํานวน รอยละ 
พอแมไมมีเวลาอยูกับลูก 539 35.3 
ลูกเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม 382 24.9 
ส่ือสรางคานิยมที่ขัดแยงกับคําสอนของพอแม 357 23.3 
ไมไดรับความรวมมือจากคนในครอบครัว 85 5.5 
พอแมไมสามารถปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีได 65 4.2 
พอกับแมมีความคิดเห็นไมตรงกันในการอบรมสั่งสอนลูก 54 3.5 
ไมมีอุปสรรค 51 3.3 

รวม 1,533 100 
 
 


