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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครั7 งนี7 มีวตัถุประสงค ์1) เพื!อศึกษาระดบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของ  
ผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 2) เพื!อเปรียบเทียบ
การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายใน  
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 169 คน เครื!องมือที!ใช ้         
เป็นแบบสอบถาม เป็นลกัษณะเลือกตอบและมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเชื!อมั!น     
เท่ากับ 0.91 สถิติที!ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี!ย ค่าส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที          
การทดสอบค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม         
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่       
ด้านสติปัญญา อยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านร่างกาย อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ด้านสังคม            
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง 2) การเปรียบเทียบ           
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม ในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและการอบรมเลี7 ยงดู  พบว่า ผูป้กครอง         
ที!มีเพศ รายได ้และการอบรมเลี7ยงดูของครอบครัวต่างกนั  มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที!ระดบั .05  ส่วนผูป้กครองที!มีอาชีพ และระดบัการศึกษา    
ต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 



Apinya  Jarungphattanon. (2014).  Holistic Child Development in the Attitudes of Wat Phai Lom 

Pre - primary Education Center in Muang District Trat Province.  Thesis. M.A. 

(Social Sciences for Development).  Chanthaburi : Rambhai Barni Rajabhat University. 

Thesis Advisors  

 Assistant Professor Khompol  Suvarnakuta  Ph.D. (Development Education) Chairman 

 Wattana  Banteangsuk  Ed.D. (Educational Administration) Member 

 

Abstract 

 

 The purposes of this research were 1) to study a holistic child development in the 

opinion of parents whose children are in Wat Phai Lom Pre - primary Education Center in Muang 

District in Trat and 2) to compare outcomes after sending children to Wat Phai Lom Pre - primary 

Education Center.  The aspects of personal information were anaylzed and compared in the 

research.  The sample group was the 169 parents whose children are in Wat Phai Lom Pre - primary 

Education Center in Muang District in Trat.  The research instrument was a 5 rating scale 

questionnaire with reliability level of 0.91.  The descriptive statistics were percentage, mean, 

standand deviation, t-test, F-test, and Scheffe test.   

 The results were as follows : 1) the overall generality of the holistic child development 

classroom in Wat Phai Lom Pre - primary Education Center was at the high level.  The first 

highest level was shown in the aspect of  intelligence, the medium level was shown in the  aspect 

of physical body, and another medium level was shown in the aspects of social behavior as well 

as emotional and psychological behaviors.  2) When each parent’s opinions were compared 

according to personal information and parenting background, it was found out that parents with 

different genders, incomes, and parenting backgrounds showed their different attitudes towards 

the holistic child development with the statistical significance level of .05.  The parents with 

different careers and educational backgrounds had no different opinions on the holistic child 

development.    
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บทที� 1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 

 การพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง     

การปกครอง และสิ�งแวดลอ้มนั"นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้น แต่ปัจจยัที�ควรให้ความสําคญัมากที�สุด

ในการพัฒนาทุกสิ� งนั" น คือ การพัฒนา “คน” โดยการพฒันาคนนั" นจาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้อง               

มีการพฒันามาตั"งแต่เด็ก คือ อายุตั"งแต่แรกเกิดขึ"นไป ทั"งนี" หากการพฒันาเด็กเมื�อเติบโตเต็มที�แลว้          

คงทาํไดย้ากเพราะการปลูกฝังมาตั"งแต่วยัแรกเริ�มของชีวิตไปจนถึง 6 ปี จะเป็นการพฒันาที�ทาํไดดี้ที�สุด 

เป็นวยัที�ตอ้งมีการวางรากฐานของการพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม สติปัญญา  

บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรมให้เจริญงอกงามอยา่งต่อเนื�อง และเหมาะสมตามวยัซึ� งจะส่งผล

ถึงการพฒันาประเทศชาติและสังคมในอนาคตได ้การพฒันาดงักล่าว จะตอ้งเริ�มที�การพฒันาตั"งแต่

วยัเด็ก ทั" งนี" ในการพฒันาเด็กนั" นจะส่งผลต่อการทาํให้เกิดความคิดริเริ� มสร้างสรรค์มากมาย          

การพฒันาจะเริ�มที�การปลูกฝังการดูแลให้เด็กไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดจากผูป้กครอง ครู 

อาจารย์ การให้ภูมิคุ ้มกันเด็กให้มีสุขภาพดี  การให้การศึกษา การจดัประสบการณ์ที�เหมาะสม        

แก่เด็ก การจดัใหมี้สิ�งแวดลอ้มที�ดีเป็นพื"นฐานสําหรับการเรียนรู้การใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 

หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตที�ดีเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�มีคุณภาพ            

เป็นทรัพยากรสําคญัต่อการพฒันาประเทศซึ� งกระบวนการต่าง ๆ จาํเป็นตอ้งมีการปลูกฝังมาตั"งแต่เด็ก 

(บงัอร  อว้นลํ"า. 2540 : 2) 

 ผูป้กครองเด็กปฐมวยัมีส่วนในการดูแลให้การศึกษาแก่เด็กร่วมกบัโรงเรียนในฐานะของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลและผูส้นบัสนุนการศึกษา การมีส่วนร่วมทางการศึกษาของผูป้กครอง ทาํให้ผูป้กครอง

สามารถเชื*อมประสานความเป็นอยู ่ การดูแลและการให้ความรู้แก่เด็กอย่างต่อเนื*องจากบา้นสู่โรงเรียน

และจากโรงเรียนสู่บา้นการร่วมมือของผูป้กครองอยา่งจริงจงั เกิดผลลพัธ์ในทางบวกกบัเด็ก ปรับปรุง
การสื*อสารที*ดีระหว่างผูป้กครองกบัเด็กปรับปรุงทศันคติของเด็กที*มีต่อโรงเรียนและเพิ*มความ

ตอ้งการไปโรงเรียนดว้ย ไม่แต่เพียงเท่านั2น การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง การศึกษาระดบัปฐมวยั   
ยงัช่วยให้การสร้างเสริมพฒันาการเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื*องและมีประสิทธิภาพ  การมีส่วนร่วม     

ของผู ้ปกครองในการศึกษาคงไม่เพียงแต่ให้ผู ้ปกครองมารับทราบข้อมูลทางการศึกษาเท่านั2 น            

แต่ยงัหมายถึง การร่วมจดัการศึกษา และการเรียนการสอนที*สร้างคุณค่าทางการศึกษาสําหรับ      
เด็กปฐมวยัทาํให้เด็กปฐมวยัไดรั้บการดูแลที*ดี ส่วนครูก็มีโอกาสสร้างความเขา้ใจกบัผูป้กครอง     

[พิมพค์าํอ้

างอิงจากเ
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ลดขอ้ขดัแยง้ ทาํให้เกิดการส่งเสริมและพฒันาเด็กร่วมกนั ดว้ยสัมพนัธภาพที*ดี เกื2อกูลกนัและกนั 

(กุลยา  ตนัติผลาชีวะ. 2546 : 70 - 72) 

 เมื�อเด็กเริ�มที�จะเขา้สู่การเรียนรู้ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เด็กตอ้งเผชิญกบัประสบการณ์ใหม่
ที�ไม่เหมือนกับช่วงเวลาที�อยู่กับครอบครัว ตั"งแต่สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือ โรงเรียนและ    
ห้องเรียน มีคุณครูเป็นผูใ้ห้การดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่หรือพี�เลี" ยงเด็ก เด็กตอ้งเรียนรู้การใช้ภาษา
เรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง รวมถึงการประพฤติปฏิบติัและกิจกรรมการเลี"ยงดูที�แตกต่างจากที�บา้น
เพราะในปัจจุบนัสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที�เปลี�ยนไปทาํให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง  ผูป้กครอง 
ที�อยูใ่นวยัทาํงานนิยมที�จะส่งบุตรหลานของตนเองเขา้เรียนในชั"นเด็กเล็กหรือชั"นปฐมวยั  เนื�องจาก
เป็นครั" งแรกของการกา้วออกจากครอบครัวเขา้สู่สังคม การเรียนรู้ของเด็กจึงเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์
กบักลุ่มคนและประสบการณ์ทางสังคม โดยอาศยัฐานความรู้ที�เกิดจากประสบการณ์จริงในชีวิต 
จากประสบการณ์ที�มีอยู่เดิมเมื�อไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยกิจกรรมที�หลากหลาย เป็นกระบวนการ 
และขั"นตอนจะเกิดการขยายความคิดสร้างความรู้ โดยความรู้ใหม่และความรู้เดิม มีความเชื�อมโยง
กนัอยา่งเป็นระบบ  ครูจึงมีบทบาทในการจดัประสบการณ์และสิ�งแวดลอ้มเพื�อช่วยให้เด็กแต่ละคน
สร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (พชันี วงัยายฉิม. 2545 : 2)  
 ในพ.ศ. 2534 งานการพฒันาเด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของแต่ละตาํบลถูกโอนมาอยู่ใน
ความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) การดาํเนินงานการพฒันามีบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง
โดยตรง คือ ผูดู้แลเด็ก (ผดด.) ซึ� งเป็นอาสาสมคัรประเภทหนึ� งทาํหน้าที�เสมือนคุณครูอบรมเลี" ยงดูเด็ก 
ตั"งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 16.00 น. ปัจจุบนัมีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 4,328 ศูนย ์มีผูดู้แลเด็ก (ผดด.) 
จาํนวน 7,589 คน มีโครงการทาํงานในแต่ละศูนย์โดยขึ"นตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
จาํนวนผูดู้แลเด็กจะขึ"นอยูก่บัจาํนวนเด็กที�ดูแล โดยเฉลี�ยแลว้ผูดู้แลเด็ก 1 คน ต่อการดูแลเด็ก 20 คน 
หนา้ที�หลกัในการทาํงานในแต่ละวนั คือ การรับภาระในการดูแลเด็กแทนคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้กครอง 
ผูดู้แลเด็กจะเป็นผูส้ัมผสัเด็กโดยตรง การดูแลจะมีตั"งแต่ในเรื� องการเตรียมสถานที�อยู่ในสภาพ              
ที�เหมาะสมกับการอบรมเลี" ยงดูเด็ก ตรวจความสะอาดของร่างกายอบรมเลี" ยงดูเด็กตามตาราง             
การปฏิบติังานที�กาํหนดไว ้จดัเตรียมการสอน บนัทึกการสอน บนัทึกประจาํตวัเด็ก และผลิตสื�อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นการใช้เศษวสัดุที�มีอยู่ในท้องถิ�น การจดักิจกรรมการเรียนรู้          
ที�ผูดู้แลเด็กต้องจัดให้เหมาะสมกับวยั 3 - 6 ปี ซึ� งการพฒันาส่วนใหญ่ของเด็กวยันี" ขึ" นอยู่กับ              
เรื�องการปรับตวัให้คุน้เคยกบัสิ�งแวดลอ้มและเรียนรู้พฤติกรรมที�เหมาะสม เพื�อเตรียมตวัจะอยู่ใน
สังคมที�กวา้งขึ"นในวยัต่อไป (พงศเ์ทพ  เกตุไสว. 2550 : 3) 
 วดัจดัตั" งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัขึ"นในพื"นที�ของวดั โดยใช้อาคารของวดัเป็น
สถานที�จดัการศึกษา เพื�อใหก้ารศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม วฒันธรรมและประเพณีอนัดีงาม     
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ของไทยและภูมิปัญญาไทยแก่เยาวชนตามสมควรแก่วยั รวมทั"งการเตรียมความพร้อมให้แก่        

เด็กก่อนเกณฑที์�จะเขา้สู่วยัเรียนในระดบัประถมศึกษา กรมการศาสนา ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวยันอกระบบโรงเรียน สอนเด็กก่อนเกณฑ์ที*จะเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ              

ตามกฎหมาย ทั2งเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงที*มีอายุตั2งแต่ 3 ปี จนถึงยา่งเขา้ปีที* 6 การจดัตั2งศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดั เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ในการจดัตั2งศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวดั มีหลกัเกณฑใ์นการจดัตั2ง คือ เป็นวดัที*ถูกตอ้งตามกฎหมายบริเวณที*จดัตั2งศูนยไ์ม่มีหน่วยงาน

อื*นดาํเนินการจดัตั2งศูนยใ์นลกัษณะเดียวกนั และไม่ซํ2 าซอ้นกบัหน่วยงานอื*นมีคณะกรรมการบริหาร
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั เจา้อาวาสเป็นผูเ้สนอรายงานขออนุญาตจดัตั2งศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์

ในวดัและทาํหน้าที*เป็นประธาน คณะกรรมการบริหารศูนยค์วบคู่กนัไป มีครูผูส้อนทั2งบรรพชิต

และคฤหัสถ์ และมีครูพี*เลี2 ยงอายุ ไม่ต ํ*ากว่า 18 ปีบริบูรณ์มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ*ากว่าชั2นมธัยมศึกษา     
ปีที* 3 อาคารสถานที*มีความปลอดภยัและเพียงพอต่อจาํนวนเด็ก จาํนวนเด็กที*พร้อมจะเขา้รับการอบรม

ตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ*ากวา่ 20 คน การดาํเนินการเกี*ยวกบัศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัอาศยัแนวทาง
จากกฎมหาเถรสมาคมฉบบัที* 4 และฉบบัที* 5 (พ.ศ. 2506) ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที*ของพระสังฆาธิการ

หรือพระภิกษุ ดาํรงตาํแหน่งปกครองคณะสงฆ ์ อนัไดแ้ก่ เจา้คณะภาค รองเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั 

รองเจ้าคณะจงัหวดัเจ้าคณะอาํเภอ รองเจ้าคณะอาํเภอ เจ้าคณะตาํบล รองเจ้าคณะตาํบล เจ้าอาวาส           
รองเจา้อาวาส และผูช่้วยเจา้อาวาส ไวข้อ้หนึ* งวา่ "ควบคุมและส่งเสริมการศึกษา ความเรียบร้อย ดีงาม   

การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการ          
สาธารณสงเคราะห์   ให้ดาํเนินการไปดว้ยดี" การจดัการศึกษาให้แก่เด็กและประชาชนให้มีความรู้

ขั2นอ่านออกเขียนได้ ให้ทั*วถึงแบบโรงเรียนวดัสอนเด็กก่อนเกณฑ์นี2 จ ัดได้ว่า เป็นการศึกษา

สงเคราะห์เด็ก และการสาธารณสงเคราะห์ประการหนึ* ง และการจดัการศึกษาประเภทใดหรือ     
ระดบัใดก็ตาม ถา้สามารถจดัโดยวดัหรือพระสงฆไ์ดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการแลว้นบัเป็นการ

ทาํให้เด็กหรือประชาชนไดใ้กลชิ้ดหรือเขา้วดัมากขึ2น มีศีลธรรม และเป็นคนโดยสมบูรณ์มากกว่า

เด็กหรือประชาชนที*ไม่มีโอกาส ดงักล่าว (กรมการศึกษานอกโรงเรียน. 2540 : ไม่ปรากฏเลขหนา้)  

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด เป็นศูนยห์นึ* งที*เปิด

ดาํเนินการและปฏิบติัตามนโยบายของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดาํเนินการสอน

เมื*อวนัที* 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เจา้อาวาสเป็นผูบ้ริหารและมีคณะกรรมการทาํหนา้ที*เป็นครูใหญ่ 

ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ*น กระทรวงมหาดไทย           

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด เป็นสถานศึกษาที*ให้การอบรมเลี2ยงดู                               

จดัประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการ การเรียนรู้ให้เด็กปฐมวยัไดมี้ความพร้อม ทั2งดา้นร่างกาย  
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ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา สามารถแสดงศกัยภาพให้บุคคลทั*วไป ผูป้กครอง

ประชาชนในท้องถิ*นและผู ้ที* มีส่วนเกี*ยวข้องให้การยอมรับการปฏิบัติงานของศูนย์อบรม             

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ดาํเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     

สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยของกรมส่ง เส ริมการปกครองท้อง ถิ* น           

กระทรวงมหาดไทย  ปัจจยัหลกัที*ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

ดาํเนินงานเพื*อแบ่งเบาภาระให้กบัผูป้กครองไดมี้เวลาในการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือผูป้กครอง         

ที*มีฐานะยากจนและเด็กที*ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา โดยปูพื2นฐานและขดัเกลาจิตใจให้เด็กมีคุณธรรม 

จริยธรรม แต่เยาว์วยัและให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา และมุ่งพัฒนาความพร้อมทั2 ง 4 ด้าน          

ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และพฒันาพฤติกรรมให้มี      

ความเหมาะสมตามวยัให้กบัเด็กในลักษณะแบบองค์รวม การจดักิจกรรมที*ส่งเสริมพฒันาการ     

ของเด็กในระดบัปฐมวยัที*มีช่วงอายุระหว่าง 2.6 - 6 ปี อยูใ่นช่วงวยัตอนตน้ที*ต่อเนื*องจากวยัทารก 

เด็กวยันี2 มีความกา้วหน้า  อย่างมากในดา้นกลา้มเนื2อ มดัเล็ก กลา้มเนื2อมดัใหญ่และประสารทสัมผสั   

จึงเป็นระยะที* เหมาะสมที* สุดในการฝึกทักษะกล้ามเนื2 อและระบบที*ควบคุมการเคลื*อนไหว        

เพราะงานตามขั2นพฒันาการของวยันี2  คือ การที*เด็กควบคุมอวยัวะ เคลื*อนไหวทั2 งอย่างหยาบ       

และอยา่งประณีตไดบ้า้งแลว้ คุณครูควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ที*สอดคลอ้งกบัลกัษณะทางธรรมชาติ

ทางด้านร่างกายของเด็กในวยัปฐมวยั  ดังต่อไปนี2  (เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และคณะ. 2544 :        

65 - 67) 
 1. เด็กก่อนวยัเขา้เรียนชอบทาํกิจกรรมเป็นอยา่งมาก  กิจกรรมที�พฒันากลา้มเนื"อมดัใหญ่ 
คือ การวิ�ง กระโดด ปีนป่ายเครื�องเล่น  ชนิดต่าง ๆ กิจกรรมที�ส่งเสริมพฒันากลา้มเนื"อมดัเล็ก คือ 
การเล่นของเล่น การร้อยลูกปัด การต่อไมบ้ล็อก การเล่นบทบาทสมมุติตามมุมต่าง ๆ และเด็กยงัมี
ความพร้อมที�จะเรียนรู้สิ�งต่าง ๆ อยา่งเตม็ที� 
 2. ควรเตรียมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื�อให้เด็กช่วยเหลือตนเองได ้และพร้อมที�จะ  
ไดรั้บการเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ในวยัตอนกลางเมื�อเด็กตอ้งใชเ้วลาอยูร่่วมกบัเพื�อนร่วมวยัเรียนและผูใ้หญ่  
ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ที�จะตอ้งทาํกิจกรรมในชีวิตประจาํวนั ซึ� งเป็นการช่วยตอบสนองพฒันาการ    
ดา้นความสนใจของเด็กก่อนวยัเรียน  และช่วยเตรียมความพร้อมสาํหรับพฒันาการในขั"นต่อไป 

 3. ควรเสริมสร้างสุขลักษณะที�ดีแนะนําและฝึกการรักษาความสะอาดของร่างกาย       
การดูแลสุขภาพอนามยัส่วนบุคคล เช่น การลา้งมือก่อนรับประทานอาหาร การลา้งหน้าเมื�อตื�นขึ"น
จากการนอนพกัผอ่นช่วงเวลากลางวนั การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื�องใชข้องตนเองใหส้ะอาด 

 4. ควรเสริมสร้างสุขลกัษณะนิสัยในเรื�องการขบัถ่ายให้กบัเด็กก่อนวยัเรียน ทั"งนี"ควรให้
การฝึกฝนอยา่งนุ่มนวล  เพราะตามธรรมชาติสภาพร่างกายของเด็กจะมีความพร้อมต่อการฝึกแลว้ 
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เช่น เด็กจะสามารถควบคุม  การอุจจาระได้ก่อนการปัสสาวะ  และเด็กจะสามารถควบคุม           
การปัสสาวะในเวลากลางวนัไดดี้กวา่ในเวลากลางคืน 

 5. ควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กบัเด็กอย่างสมํ�าเสมอ  เพื�อให้เด็กเกิดความเคยชิน
กบัการมีสํานึกที�จะกระทาํแต่สิ� งที�ดี เพราะเด็กนั"นต้องอยู่ร่วมสังคมกับผูอื้�นตลอดเวลา ดังนั"น      
เด็กจะตอ้งรู้จกัการช่วยเหลือเอื"อเฟื" อเผื�อแผต่่อผูอื้�น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบองค์รวมของศูนย์เด็กเล็กจึงต้องดําเนินการ         
ตามนโยบายที�กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�นไดก้าํหนดไวว้า่  จะตอ้งพฒันาเด็กให้ครบ 4 ดา้น 
ดงันี"   (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ*น. ออนไลน์. 2552 ข) 
 1. พฒันาการดา้นร่างกาย 

  1.1 มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที�ดี 

  1.2 กลา้มเนื"อเล็กและกลา้มเนื"อใหญ่ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและสัมพนัธ์กนั 

 2. พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

  2.1 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

  2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที�ดีงาม 

  2.3 ชื�นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี เคลื�อนไหวและรักการออกกาํลงักาย 

 3.  พฒันาการดา้นสังคม 

  3.1 ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

  3.2 รักธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 

  3.3 อยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกที�ดีของสังคม           
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 

 4. พฒันาการดา้นสติปัญญา 
  4.1 ใชภ้าษาสื�อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 

  4.2 มีความสามารถในการคิดและการแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 

  4.3 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

  4.4 มีเจตคติที�ดีต่อการเรียนรู้และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 

 ผูว้ิจยัในฐานะที�เป็นผูดู้แลเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง 
จงัหวดัตราด จึงมีความสนใจที�จะทราบถึงการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก
ภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ซึ� งผลจากการศึกษานี"
สามารถนาํไปเป็นขอ้มูลแนวทางในการพฒันาเด็กแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพเพิ�มขึ"นตรงกบั
ทศันะของผูป้กครองต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั" งนี"  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไวด้งันี"  
 1. เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม 
เด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

 2. เพื�อเปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม 
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และการอบรม           
เลี"ยงดูของครอบครัว 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 การวิจยัครั" งนี"  จะทาํให้ทราบถึงการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด สามารถเป็นแนวทางการแกไ้ข
และปรับปรุงการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กได้มากขึ"น ไดรั้บรู้ถึงปัจจยั     
ต่าง ๆ ที�มีผลต่อการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด สามารถนาํไปใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการพฒันาเด็ก      
แบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กต่อไป  

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ในการศึกษาวจิยัเรื�อง การพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัได้กาํหนดขอบเขตและขอ้กาํหนด      
ในการศึกษาวจิยั ไวด้งันี"  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที�ใช้ในการวิจัยครั' งนี' คือ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์  
ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 301 คน ภายในภาคเรียนที�  2 ปีการศึกษา 2554 
(ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด. 2554 : 3) 
 2. กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจัยครั'งนี' คือ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี� และ  
มอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 169 คน 

 ตัวแปรที�ศึกษา 
 1. ตัวแปรอสิระ  ไดแ้ก่ 

  1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

   1.1.1 เพศ 
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   1.1.2 อาชีพ 

   1.1.3 ระดบัการศึกษา 
   1.1.4 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว 
   1.1.5 การอบรมเลี"ยงดูของครอบครัวเด็ก 

 2. ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น คือ 

  2.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 

  2.2 พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

  2.3 พฒันาการดา้นสังคม 

  2.4 พฒันาการดา้นสติปัญญา 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผู้ปกครอง  หมายถึง ผูรั้บผิดชอบและดูแลเอาใจใส่ อบรมสั�งสอนเด็ก ไดแ้ก่ มารดา บิดา 
ญาติ หรือผูที้�มารดา บิดา ไวว้างใจนําบุตรหลานไปฝากไว ้ มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัเด็กและ              
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กที�เรียนในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด   

 ทัศนะ  หมายถึง  บุคคลนั"น คิดและรู้สึกอย่างไร กบัคนรอบขา้ง วตัถุหรือสิ� งแวดล้อม
ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ โดย ทศันคติ นั"นมีรากฐานมาจาก ความเชื�อที�อาจส่งผลถึง พฤติกรรม 
ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อม ที�จะตอบสนองต่อสิ� งเร้า และเป็นมิติของ            
การประเมินเพื�อแสดงวา่ ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ�ง ๆ 

 การพฒันาเด็กแบบองค์รวม หมายถึง การพฒันาเด็กในทุกดา้นที�สําคญั ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 
ดา้นอารมณ์ละจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา  จะตอ้งก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นประการสําคญั          
และนาํมาซึ� งการเปลี�ยนแปลงในชีวิตของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอ ความเขา้ใจ ทศันคติ และ   
พฤติกรรมต่าง ๆ เด็กที�ไดรั้บการพฒันาอยา่งเหมาะสมจะเติบโตขึ"นเป็นผูใ้หญ่ที�มีคุณภาพ และใช้
ความรู้ความสามารถของตน  ทาํคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไป ทั"งนี" การพฒันา
เด็กแบบองคร์วมถือเป็นกิจกรรมระยะยาว ตอ้งใชเ้วลานานในการดูแลขดัเกลา ปลูกฝัง และเสริมสร้าง 
อาจเห็นผลชา้แต่เมื�อปรากฏผลแลว้ผลนั"นจะคงอยูต่ลอดไปในชีวติของเด็ก จาํแนกเป็น 4 ดา้น ดงันี"  
 1. พฒันาการดา้นร่างกาย 

  1.1 มีร่างกายเจริญเติบโตตามวยัและมีสุขนิสัยที�ดี 

  1.2 กลา้มเนื"อเล็กและกลา้มเนื"อใหญ่ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและสัมพนัธ์กนั 

 2. พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ 

  2.1 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
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  2.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที�ดีงาม 

  2.3 ชื�นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี เคลื�อนไหวและรักการออกกาํลงักาย 

 3. พฒันาการดา้นสังคม 

  3.1 ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 

  3.2 รักธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรมและความเป็นไทย 

  3.3 อยู่ร่วมกับผู ้อื�นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที� ดีของสังคม          

ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 

 การอบรมเลี'ยงดูของครอบครัว  หมายถึง  การปฏิบติัของมารดาในการอบรมเลี"ยงดู ดูแล

แนะนําสั*งสอนให้การศึกษา ถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ และสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ     
ให้กบัสมาชิกที�อาศยัอยู่ร่วมกนัในครอบครัว ตั"งแต่แรกเกิดจนกระทั�งถึงวยัเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

ใหค้วามรัก ความเมตตา การเอาใจใส่ ห่วงใย อาทร สร้างความเขา้ใจ พยายามเขา้ใจ และปลูกฝังกบั

สมาชิกในครอบครัวใหมี้พฤติกรรมและบุคลิกภาพคุณลกัษณะอนัพึงประสงคที์�สังคมตอ้งการ 
 พัฒนาการ หมายถึง การเปลี�ยนแปลงทั"งในด้านโครงสร้างและแบบแผนของอินทรีย ์            

ทุกส่วนการเปลี�ยนแปลงนี" จะกา้วไปเรื�อย ๆ และเป็นขั"น ๆ จากระยะหนึ�งไปอีกระยะหนึ�ง ซึ� งจะทาํ

ให้เด็กมีลกัษณะและความสามารถใหม่ ๆ เกิดขึ"น อนัมีผลทาํให้เจริญเติบโตทั"งทางด้านร่างกาย   

ดา้นอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา การเปลี�ยนแปลงนี" ทาํให้บุคคลมีพฤติกรรม               

ที�เป็นระบบระเบียบมากขึ" นสลับซับซ้อนยิ�งขึ" น ปรับตวัได้มากยิ�งขึ" นและมีประสิทธิภาพมากขึ" น   

พฒันาการของมนุษยป์ระกอบดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงันี"  

 1. ดา้นร่างกาย หมายถึง การเจริญเติบโตของร่างกายที�เหมาะสมตามวยั มีสุขนิสัยที�ดี           

มีความรู้และทกัษะการใชก้ลา้มเนื"อเล็ก กลา้มเนื"อใหญ่ 

 2. ดา้นอารมณ์และจิตใจ หมายถึง ร่าเริงแจ่มใสอารมณ์ดี มีความพึงพอใจในตนเองและ  

ผูอื้�น ช่วยเหลือ แบ่งปัน แสดงความรัก ความมีเมตตา มีวินยั มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ชื�นชมในศิลปะ ดนตรี เคลื�อนไหวร่างกาย และรักการออกกาํลงักาย 

 3. ดา้นสังคม หมายถึง การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม 

มีสัมมาคารวะ และมีมารยาทตามวฒันธรรมไทย สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและเคารพสิทธิ      

ของผูอื้�นปฏิบติัตนเป็นผูน้าํและผูต้าม ปฏิบติัตนตามขอ้ตกลงร่วมกบัผูอื้�น 

 4. ดา้นสติปัญญา หมายถึง สามารถสื�อสาร เขียนภาพ การคิดเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ของ

สิ�งต่าง ๆ การคิดแกไ้ขปัญหา การจาํแนก เปรียบเทียบ การบอกตาํแหน่ง การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

 

                      
 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

 1. ผูป้กครองที�มีเพศต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  
 2. ผูป้กครองที�มีอาชีพต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  
  3. ผูป้กครองที�มีการศึกษาต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  
 4. ผูป้กครองที�มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็ก
แบบองคร์วมแตกต่างกนั  
 5. ผูป้กครองที� มีการอบรมเลี" ยงดูของครอบครัวต่างกัน มีทัศนะต่อการพัฒนาเด็ก       
แบบองคร์วมแตกต่างกนั  

1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

     1.1 เพศ 

     1.2 อาชีพ 

     1.3 ระดบัการศึกษา 
     1.4 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของ
ครอบครัว 

2.  การอบรมเลี"ยงดูของครอบครัว 

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น                   
     1.  ดา้นร่างกาย 

     2.  ดา้นอารมณ์และจิตใจ 

     3.  ดา้นสังคม 

     4.  ดา้นสติปัญญา 
 

ตัวแปรตาม  (D.V.) 
ตัวแปรอสิระ  (I.V.) 



บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาวจิยัครั� งนี�  ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยนาํเสนอ      

ตามหวัขอ้ต่อไปนี�  

 1. แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี�ยงดู 

  1.1 ความหมายของการอบรมเลี�ยงดู 

  1.2 วธีิการอบรมเลี�ยงดู 

  1.3 ทฤษฏีการอบรมเลี�ยงดู 

 2. แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 

  2.1 ความหมายของทศันะ 

  2.2 ลกัษณะและที�มาของทศันะ 

  2.3 ความสาํคญัของทศันะ 

  2.4 องคป์ระกอบของทศันะ 

  2.5 การวดัทศันะ 

 3. แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

  3.1 ความหมายของการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

  3.2 ลกัษณะของการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

 4. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

  4.1 งานวจิยัต่างประเทศ 

  4.2 งานวจิยัในประเทศ 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัการอบรมเลี�ยงดู 

 มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการอบรมเลี�ยงดูไวห้ลายท่าน ดงันี�  

 ความหมายของการอบรมเลี�ยงดู 

 สุมน  อมรวิวฒัน์  และคณะ (2534 : 19) ไดใ้ห้ความหมายของการอบรมเลี� ยงดูไวว้่า  

หมายถึง ลกัษณะวิธีการต่าง ๆ ที�ผูเ้ลี� ยงเด็กใช้ในการเลี� ยงดูเด็ก ดูแลเด็ก อบรมสั�งสอนเด็กและ         

มีปฏิสัมพนัธ์ต่อเด็ก รวมทั�งการปฏิบติัตวัของผูเ้ลี� ยงเด็ก ความคิดเห็นของผูใ้หญ่เกี�ยวกับเด็ก    

ตลอดจนสื�อ กิจกรรม และสิ�งแวดลอ้มต่าง ๆ ที�เด็กมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย 

[พิมพค์าํ

อา้งอิง
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 สุพตัรา  สุภาพ (2536 : 48) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง กระบวนการขดัเกลาทางสังคม 
ทารกหรือผูเ้ยาวที์�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้จะตอ้งไดรั้บการบาํบดัความตอ้งการที�จาํเป็น
บางอย่าง เช่น อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศยั ยารักษาโรค ซึ� งปกติแม่หรือผูเ้ลี� ยงดูจะช่วยสนอง
ความต้องการเหล่านี� ท่าทางและความสัมพนัธ์ดังกล่าว จะก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านจิตใจและ
พฒันาการของเด็ก  หรือกล่าวอีกนัยหนึ� งก็คือ การเลี� ยงดู หมายถึง การตอบสนองความตอ้งการ     
ในระยะเริ�มแรกของมนุษยต์ามระเบียบแบบแผนที�สังคมนั�น ๆ กาํหนดและแตกต่างกนัตามสภาพ
ของสังคมที�ตนเองเป็นสมาชิก   
 สุพตัรา  สืบประดิษฐ์ (2536 : 309) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง มารดา บิดา หรือผูเ้ลี� ยงดู
เด็กตอ้งทาํหนา้ที�แนะนาํ ฝึกฝน อบรมเลี�ยงดูเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ให้เจริญเติบโต
มีพฒันาการทางด้านร่างกาย พฒันาการทางด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการ     
ทางด้านจิตใจและคุณธรรม พฒันาการทางด้านอารมณ์และบุคลิก  พฒันาการทางด้านสังคม        
โดยผูเ้ลี� ยงดูเด็กจะตอ้งเขา้ใจและมีความรู้เรื�องพฒันาการของเด็ก  ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการอบรม
เลี�ยงดูบางอยา่งใหเ้ขา้กบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของสังคม   
 รติชน  พีรยสถ์  (2543 : 60) ไดก้ล่าวไวว้า่ การอบรมเลี� ยงดูแบ่งความหมายเป็น 2 ส่วน 
คือ การอบรมและการเลี�ยงดู  
 การอบรม หมายถึง การแนะนําสั�งสอนให้ความรู้ให้แนวคิดแนวปฏิบัติถ่ายทอด       
บุคลิกภาพ ค่านิยม ตลอดจนการทาํตวัเป็นตวัอยา่งในเรื�องต่าง ๆ ใหเ้ด็กมีนิสัยที�พึงประสงค ์
 การเลี� ยงดู หมายถึง การดูแลในเรื�องอาหาร ดูแลสุขภาพ ดูแลความเป็นอยู่ เพื�อสนอง
ความตอ้งการของเด็ก เลี�ยงดูส่งเสริมใหเ้ด็กไดพ้ฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์ ดา้นสังคม 
และดา้นสติปัญญาตามวยัอนัเหมาะสม 
 พรทิพย ์ พิชัย (2542 : 203) การอบรมเลี� ยงดู หมายถึง การที�มารดา บิดา หรือบุคคล        
ที�เกี�ยวขอ้งเลี� ยงดูเด็ก พึงปฏิบติัต่อเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้ให้ไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการจาํเป็นขั�นพื�นฐานทางดา้นร่างกายและจิตใจอยา่งเพียงพอ รวมทั�งชี� แนะสั�งสอน อบรม
เด็กด้วยการมีความรู้ มีความรักความเข้าใจ มีความตระหนักมองเห็นความสําคัญของเด็ก            
ปรับวธีิการเลี�ยงดูเด็กอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงสังคมโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว คาํนึงถึง
ธรรมชาติของเด็กเพื�อให้เด็กเติบโตเป็นคนดี มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีบุคลิกภาพที�ดี สามารถ
เผชิญกบัสถานการณ์ของสังคมและอยูร่่วมกนักบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข  
 จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การอบรมเลี�ยงดูเด็ก หมายถึง การที�มารดา บิดา หรือ
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งในการเลี�ยงดูเด็ก ปฏิบติัต่อเด็กที�ยงัไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้ห้เจริญเติบโต
และมีพฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ซึ� งผูอ้บรม
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ต้องอบรมด้วยความรักความเข้าใจ และปรับวิธีการอบรมเลี� ยงดูเด็กอย่างเหมาะสมให้เข้ากับ               
การเปลี�ยนแปลงทางสังคมเพื�อให้เด็กเติบโตเป็นคนดี สามารถเผชิญกบัสภาพการณ์ของสังคม    
และแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 วธีิการอบรมเลี�ยงดู 
 การอบรมเลี�ยงดูเด็กมีความหลากหลายรูปแบบที�แตกต่างกนั ซึ� งไม่มีวิธีหนึ� งวิธีใดที�ดีที�สุด
ในแต่ละแบบของการอบรมเลี�ยงดูก็อาจจะมีแบบอื�น ๆ ร่วมอยูด่ว้ย ซึ� งขึ�นอยู่กบัความเชื�อลกัษณะ
นิสัย ความเคยชินของคนในสังคมนั�น ๆ รวมทั�งตวัของเด็กดว้ยที�มีความแตกต่างกนั จุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายปลายทางก็คือตอ้งการให้เด็กเป็นคนดีผลจากการวิจยัเป็นที�ยอมรับว่า วิธีการอบรม
เลี� ยงดูเด็กนั�น มีผลต่อพฒันาการของเด็กทั�งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม      
ดา้นสติปัญญา และดา้นบุคลิกภาพ นกัจิตวิทยาและผูรู้้ไดแ้บ่งการอบรมเลี�ยงดูลูกดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
มากมาย ดงันี�  (สุมน  อมรววิฒัน์. 2534 : 377 - 393) 
 วราภรณ์  รักวิจยั (2540 : 20 - 26 ; อา้งถึงใน สุมน  อมรวิวฒัน์. 2534 : 377 - 393) กล่าวถึง 
การอบรมเลี�ยงดูเด็ก ไวด้งันี�  
 1. การอบรมเลี�ยงดูแบบใหค้วามรักความอบอุ่นแบบประชาธิปไตย เป็นการอบรมเลี�ยงดู
โดยให้ความรัก ความเอาใจใส่ และความเขา้ใจ ในการอบรมเลี� ยงดูเด็กจะตอ้งใช้เหตุผลให้เด็ก        
รู้สึกวา่ตนเองไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความยุติธรรม วิธีการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบนี�จะตอ้งให้ความสําคญั
แก่ตวัเด็ก  ผูดู้เด็กจะตอ้งให้ในสิ�งที�เด็กตอ้งการจริง ๆ จดัประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ตรงกบัพฒันาการ
ของเด็กตามความเหมาะสมกบัความสามารถทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม          
และดา้นสติปัญญา ดา้นทกัษะของเด็ก โดยไม่บงัคบัให้เด็กทาํในสิ�งที�เด็กไม่อยากทาํ ให้อิสระกบั
เด็กในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เอาใจใส่และช่วยเหลือ แนะนําเด็กตามความเหมาะสม ยอมรับ      
ความสามารถและใหสิ้ทธิเด็กในการตดัสินใจและแกปั้ญหาดว้ยตนเอง   
  ผลของการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบประชาธิปไตย  เด็กจะเป็นคนเปิดเผยเป็นตวัของตวัเอง  
มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีอารมณ์ขนั ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถปรับตวัได้ดี และกล้าแสดงออกอย่างมั�นใจ สามารถช่วยเหลือตนเองและแก้ไขปัญหา  
เฉพาะหน้าไดดี้ มีความเชื�อมั�นในตนเองสูงและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า รู้จกัใช้เหตุผล เคารพสิทธิ  
ของตนเองและผูอื้�น 
 2. การอบรมเลี�ยงดูแบบคาดหวงัเอากบัเด็ก  เป็นวิธีการอบรมเลี�ยงดูที�ผูดู้แลเด็กเรียกร้อง
เอาจากเด็ก เด็กจะต้องทาํตามจุดประสงค์หรือความต้องการของผูดู้แลเด็ก เด็กมีหน้าที�ทาํตาม               
ทุกอยา่งแมว้า่จะไม่ชอบก็ตาม เด็กจะพบแต่คาํสั�งที�วา่ ตอ้งทาํแบบนี�  ตอ้งเล่นแบบนี�  เด็กจะถูกเคี�ยวเข็ญ
ให้ทาํแต่สิ�งที�ผูดู้แลเด็กคิดวา่ดีเท่านั�น ผูดู้แลเด็กมกัจะดุด่าวา่กล่าวเมื�อเด็กอธิบายหรือแสดงเหตุผล
คดัคา้น เด็กจะตอ้งทาํตามความพึงพอใจของผูดู้แลเด็กทุกครั� ง 
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  ผลของการอบรมเลี�ยงดูเด็กแบบคาดหวงัเอากบัเด็ก เด็กจะเป็นคนเจา้อารมณ์ ปรับตวั           

เขา้กบัสังคมภายนอกไดย้าก ไม่มีความมั�นใจในตนเอง ไม่สามารถคน้พบความสามารถของตนเอง  

เด็กบางคนไม่ประสบความสําเร็จในชีวิต เป็นคนว่านอนสอนง่าย เชื�อฟังผูใ้หญ่ทุกอย่าง ไม่มี                

ความเป็นตวัของตวัเอง ไม่กล้าตดัสินใจด้วยตนเอง ขาดความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และชอบที�จะ      

พึ�งพาผูใ้หญ่ 

 3. การอบรมเลี�ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เป็นการเลี�ยงดูที�ผูดู้แลเด็กไม่สนใจที�จะอบรม

สั�งสอน ปล่อยให้เด็กทาํตามแต่ใจตนเอง ไม่มีใครคอยชี�แนะแนวทางที�ถูกตอ้งตามความเหมาะสม

ไม่สนใจสภาพแวดลอ้มของเด็ก ไม่สนใจยามเด็กเจบ็ป่วย อบรมเลี�ยงดูแบบตามมีตามเกิด 

  ผลของการอบรมเลี� ยงดูแบบปล่อยปละละเลย เด็กจะมีลกัษณะกา้วร้าว ชอบทะเลาะ   

เบาะแวง้กบัผูอื้�นอยู่บ่อย ๆ มีเจตคติไม่ดีต่อผูดู้แลเด็ก บางครั� งถึงกบัเกลียดชัง ไม่เชื�อฟังผูใ้หญ่     

เด็กจะมีอาการเซื�องซึม ไม่สามารถปรับตวัไดง่้าย มีความตึงเครียดทางอารมณ์ กระวนกระวายใจ   

อยูเ่ป็นประจาํ มีอารมณ์ไม่มั�นคง ไม่มีเหตุผล ชอบเรียกร้องความสนใจจากผูอื้�นเสมอ เพราะเด็กขาด       

ความรักความอบอุ่น มกัจะเกิดปัญหาสุขภาพจิต ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ และเด็กที�ได้รับ     

การอบรมเลี� ยงดูแบบนี� มกัจะพบว่า ยุวอาชญากรส่วนใหญ่มีพื�นฐานความผิดดว้ยการอบรมเลี� ยงดู

แบบนี�  

 4. การอบรมเลี�ยงดูแบบถนอมมากเกินไป เป็นการอบรมเลี�ยงดูเด็กที�ผูดู้แลเด็กคอยปกป้อง

เด็กมากเกินไป ไม่ให้เด็กไดรั้บความยากลาํบากหรืออนัตรายใด ๆ คอยให้ความช่วยเหลือกบัเด็ก 

ทุกอย่างจนเด็กไม่รู้จกัหาวิธีการช่วยเหลือตนเอง ไม่รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง มีเรื�องอะไรขดัขอ้ง     

ผูดู้แลเด็กจะคอยช่วยเหลือให้หมดทุกอย่างโดยเด็กไม่ต้องทาํอะไรด้วยตนเองเลย เรียกได้ว่า        

เป็นการถนอมไข่ไวใ้นหิน เอาใจใส่เด็กแบบไม่คลาดสายตา คอยใหค้วามช่วยเหลือเด็กทุกฝีกา้ว 

  ผลของการอบรมเลี�ยงดูแบบถนอมมากเกินไป จะทาํให้เด็กกลายเป็นคนที�เอาแต่ใจตนเอง 

ขาดความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และขาดความเชื�อมั�นในตนเอง ตอ้งคอยพึ�งพาผูอื้�นอยูเ่สมอ พึ�งตนเอง

ไม่ได้  ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ปรับตวัให้อยู่ในสังคมได้ยาก เด็กมีแนวโน้ม        

สุขภาพจิตเสียและมีอาการทางประสาท 

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้นี�  สามารถสรุปไดว้่า ผูดู้แลเด็กจะอบรมเลี� ยงดูเด็กดว้ยวิธีการ

แบบไหนก็ตาม สิ�งที�สําคญัที�สุดในการอบรมเลี� ยงดูเด็กถา้จะให้ไดผ้ลดีนั�น ผูดู้แลเด็กจะตอ้งสร้าง

ศรัทธาให้เกิดกบัเด็ก เมื�อเด็กมีศรัทธากบัผูดู้แลเด็กแลว้ ผูดู้แลเด็กจะพูดอยา่งไรเด็กก็จะคลอ้ยตาม

และให้ความร่วมมือในการปฏิบติัเป็นอย่างดี วิธีการอบรมเลี�ยงดูเด็กนั�นมีหลากหลายวิธีการขึ�นอยู่กบั
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ปัจจยัหลาย ๆ อยา่งของผูอ้บรมเลี�ยงดู ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมไปถึงสิ�งแวดลอ้ม

ของผูอ้บรมเลี� ยงดูเด็กจะแตกต่างกันออกไป ซึ� งผลลัพธ์ของการอบรมเลี� ยงดูเด็กนั�น ๆ จะเป็น        

ตวักาํหนดอุปนิสัย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของเด็กในอนาคต 

 ทฤษฎกีารอบรมเลี�ยงดู 
 กรมสุขภาพจิต (2543 : 7 ; อา้งถึงใน สุมน  อมรวิวฒัน์. 2534 :   377 - 393)  กล่าวถึง
ทฤษฎีการอบรมเลี�ยงดู ไวด้งันี�  
 1. ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตวิเคราะห์ของฟรอยด ์(Sigmond Freud) 
  เป็นนกัจิตวิทยาชาวออสเตรียที�มีความเชื�อว่าพฒันาการบุคลิกภาพของคนขึ�นอยู่กบั       
การตอบสนองความตอ้งการขั�นพื�นฐานทางดา้นสรีระ หรือที�เขาเรียกว่าแรงขบัโดยสัญชาติญาณ 
แรงขบัดงักล่าวมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ แรงขบัทางเพศหรือความตอ้งการตอบสนองทางเพศ (Libido) 
แรงขบัหรือความตอ้งการที�จะมีชีวิตอยู่ (Life-preserving Drive) และแรงขบัหรือความตอ้งการ        
ที�จะแสดงความกา้วร้าว (Aggressive Drive)  
 2. ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตสังคมของอีริคสัน 
  อีริคสัน (Erikson. 1978 : 91) เป็นนกัจิตวิทยาพฒันาการที�มีชื�อเสียงและให้ความสําคญั
กบัสิ� งแวดล้อมมาก มีแนวคิดว่า วยัเด็กเป็นวยัที�สําคญัและพร้อมที�จะเรียนรู้สิ� งแวดล้อมรอบตวั   
หากประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มรอบตวัเด็กดี เด็กจะมองโลกในแง่ดี มีความเชื�อมั�นในตนเอง 
ในทางตรงกันข้ามหากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กไม่ดี ไม่เอื�อหรือส่งเสริม         
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย ไม่ไวว้างใจผูอื้�น ขาดความเชื�อมั�น       
ในตนเอง 
 3. ทฤษฎีวฒิุภาวะของกีเซล 
  กีเซล (Gesell. 1990 : 79) เป็นนกัจิตวิทยาที�มีความเชื�อในเรื�องของความเจริญเติบโต    
ตามวุฒิภาวะ โดยกล่าวว่า “วุฒิภาวะเป็นปรากฏการณ์ที�เกิดขึ�นตามธรรมชาติอย่างมีระเบียบ        
โดยที�ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัสิ�งเร้าภายนอก” กีเซลเชื�อวา่พฤติกรรมของเด็กจะเกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
ทางสรีระวิทยา ซึ� งจะกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมขึ�น การฝึกฝนหรือการเรียนรู้ไม่วา่ลกัษณะใดก็ตาม 
จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุ ถา้หากร่างกายยงัไม่พร้อมหรือยงัไม่มี  
วฒิุภาวะ 
 4. ทฤษฎีพฒันาการดา้นการรู้คิดของเพียเจท ์
  เพียเจท์ (Piaget. 1995 : 120) นกัจิตวิทยาชาวสวิส ไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบั
พฒันาการการเรียนรู้ของเด็กและพฒันาการทางสติปัญญา ตามแนวความคิดของเพียเจทไ์ดอ้ธิบาย
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ถึงพฒันาการทางความคิดและสติปัญญาในความเห็นของเขาวา่ บุคคลสามารถคิด ดดัแปลงความคิด
และแสดงความคิดของตนออกมาได้ ย่อมเป็นผลมาจากขบวนการปรับเข้าสู่โครงสร้าง 
(Assimilation) และการจดัปรับขยายโครงสร้าง (Accommodation) โดยผลของการทาํงานดงักล่าว 
จะเกิดเป็นโครงสร้างขึ�น (Schema) 
 จากแนวคิดของนกัจิตวิทยาทฤษฎีพฒันาการอบรมเลี�ยงดูดงักล่าวขา้งตน้นี�  สามารถสรุป
ได้ว่า ระยะสําคญัของการพฒันาคนในวยัตน้ของชีวิตแล้ว นักจิตวิทยายงัไดเ้สนอขอ้คิดต่าง ๆ      
ในการอบรมเลี� ยงดูเด็กปฐมวยั ซึ� งเป็นวยัที�มีความสําคญัที�สุดต่อการวางรากฐานของชีวิตมนุษย ์
ทฤษฎีพฒันาการอบรมเลี� ยงดูต่าง ๆ นี� จะช่วยให้พ่อ แม่ ครู และผูเ้ลี� ยงดู ได้ใช้แนวทางส่งเสริม
พฒันาการเด็กด้านความคิด การแก้ปัญหา ตลอดจนได้พฒันาให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์    
อย่างเต็มที�  นอกจากนี� ยงัส่งเสริมให้เด็กไดเ้ขา้ใจ และเรียนรู้บทบาทหน้าที�ของตนที�มีต่อตนเอง 
และผูอื้�นและเป็นแนวทางในการส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นของเด็กให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กนั 
ตลอดจนไดศึ้กษาพฒันาการของเด็กไดข้อ้สรุปเป็นแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที�น่าสนใจมากมาย ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีพฒันาการดา้นจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ เป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางเพศของเด็ก  
ที�มีผลต่อบุคลิกภาพเมื�อเติบโตเป็นผูใ้หญ่ ทฤษฎีพฒันาการด้านจิตสังคมของอีริกสัน ได้ให ้     
ความสําคญัของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของเด็กในวยัต่าง ๆ ทฤษฎีพฒันาการของกีเซล ให้ความสําคญั
ของการเจริญเติบโตทางวุฒิภาวะของมนุษย ์ทฤษฎีพฒันาการทางดา้นการรู้คิดของเพียเจทที์�ศึกษา
พฒันาการเรียนรู้ทางสติปัญญา 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัทศันะ 

 ความหมายของทศันะ 

 คาํวา่ ทศันะ ตรงกบัภาษาองักฤษคาํวา่ “Attitude” ซึ� งแปลวา่ ความรู้สึก ความเห็นในทาง
จิตวิทยาถือว่า ทศันคติเป็นตวัแปรหนึ� งที�ไม่สามารถสังเกตเห็นไดง่้าย แต่จะตอ้งอาศยัการศึกษา    
คน้ควา้ดว้ยวิธีที�ซับซ้อน มีนกัวิชาการผูใ้ห้คาํนิยามหรือความหมายของคาํวา่ ทศันคติแตกต่างกนั 
ดงันี�  
 ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549 : 69) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความคิดเห็นความรู้สึก 
หรือท่าทีของบุคคลที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งจะเห็นวา่ ความรู้สึกเป็นองค์ประกอบทางดา้นอารมณ์ 
ความคิดเห็นเป็นองคป์ระกอบทางดา้นปัญญา และท่าทีเป็นองคป์ระกอบทางดา้นพฤติกรรม 
 สิทธิโชค  วรานุสันติกูล (2546 : 121) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความรู้สึก
ความเชื�อ และแนวโนม้ของพฤติกรรมของบุคคลที�มีต่อบุคคลหรือสิ�งของ หรือความคิดใด ๆ ก็ตาม 
ในลกัษณะของการประเมินค่า ฯลฯ ความรู้สึก ความเชื�อ และแนวโนม้นี�ตอ้งคงอยูน่านพอสมควร 
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 ศกัดิn ไชย  สุรกิจบวร (2545 : 137) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทศันะเป็นผลรวมทั�งหมด     
ของมนุษยที์�เกี�ยวกบัความรู้สึก อคติ ความคิด ความกลวัต่อบางสิ�งบางอยา่ง 
 สุชา  จนัทน์เอม (2540 : 242) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ ทศันะ หมายถึง ความรู้สึก หรือท่าที
ของบุคคลที�มีต่อบุคคลวตัถุสิ�งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นไปในทาํนองที�พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 
เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยก็ได ้
 กญัญา  ศิริกุล (2540 : 50) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ทศันะ ไม่วา่จะเป็นการแสดงออกถึง
ความรู้สึกที�ชอบหรือไม่ชอบก็ตาม นั�นเป็นผลมาจากอิทธิพลทางร่างกายหรือจิตใจของบุคคล    
เหล่านั�นก็ไดคื้อ สุขภาพที�ดีนั�นอาจเป็นการสนบัสนุนทศันะที�ดี แต่ขณะที�ไม่สบายอาจสร้างทศันะ
ในทางลบได้ นอกจากนี� สิ� งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น วฒันธรรม เชื�อชาติ ศาสนา ความรู้ที�ได้รับจาก      
การศึกษา การอ่าน และประสบการณ์ ก็เป็นตวักาํหนดทศันะของบุคคลดว้ย 
 สรุปได้ว่า ทศันะคือ ความรู้สึกนึกคิดที�แสดงออกมาจากจิตใจที�มีผลต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง     
กลุ่มใดกลุ่มหนึ� งไม่ว่าสิ� ง ๆ นั� น กลุ่ม ๆ นั� น จะเป็นสิ� งที�มีชีวิตหรือไม่ก็ตาม ทั� งในทางที�ดี คือ            
คิดเห็นวา่สิ�งนั�นเป็นสิ�งที�ดีหรือคิดเห็นวา่สิ�ง ๆ นั�นเป็นสิ�งที�ไม่ดี และบางครั� งก็จะคิดเห็นต่อสิ�ง ๆ ใด
วา่อาจจะดีหรืออาจจะไม่ดี คือ เป็นกลางยงัไม่ใช่ทั�งดีหรือไม่ดีอยา่งชดัเจน 

 ลกัษณะและที�มาของทศันะ  

 วรัิช  ลภิรัตนกุล (2540 : 199)  ไดก้ล่าววา่ ทศันะเป็นปัจจยัพื�นฐานที�ก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ 
ดงันั�น ไดมี้การสรุปลกัษณะและที�มาของทศันะ ไวด้งันี�  
 1. ทศันะเป็นการแสดงออกตามความรู้สึกของบุคคลที�เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผูอื้�น   
ในปัญหาหรือสิ�งต่าง ๆ 
 2. ทศันะเป็นการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ ซึ� งเป็นผลมาจากอิทธิพลหลายประการ 
ทั�งทางดา้นสรีระร่างกายหรือจิตใจของบุคคลประกอบกนั 
 3. ทศันะเป็นสิ�งซ่อนเร้นอยู่ภายใน แต่ถา้ปลุกกระตุน้ดว้ยสิ�งเร้าที�เป็นแรงเสริมทางดา้น
ความต้องการ อารมณ์ ความคิด หรือสภาพสรีระร่างกายแล้ว ก็จะแสดงออกทนัที แรงกระตุน้หรือ     
สิ�งเร้านี�อาจจะช่วยปลุกกระตุน้ใหเ้กิดทศันคติขึ�นในเรื�องต่าง ๆ 
 4. ทศันะอาจมีสาเหตุมาจากความตอ้งการที�จะไดรั้บรางวลัหรือผลตอบแทน 
 5. ทศันะช่วยตอบสนองความต้องการของคนที�ต้องการทาํความเข้าใจความหมาย      
ของปัญหาหรือประเด็นที�โตแ้ยง้กนัให้ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ�งขึ�น รวมทั�งตอ้งการทาํความเขา้ใจ    
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลกที�เกิดขึ�นในปัจจุบนั 
 6. ทศันะของบุคคลเมื�อถูกกระตุน้หรือปลุกเร้าใหเ้กิดแลว้ อาจถูกเก็บกดเอาไวแ้สดงออก
ก็ได ้ทั�งนี�อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิพลภายนอกตวัเราหรืออิทธิพลภายในตวัเราเอง 
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 สรุปได้ว่า ทศันะเป็นการแสดงออกจากภายในตวัของบุคคลนั�น ๆ คือ ความรู้สึกชอบ
หรือไม่ชอบ ทั�งดา้นอารมณ์ ความคิดต่าง ๆ และถา้หากถูกกระตุน้จากสิ�งเร้าจะแสดงออกทางร่างกาย
ทนัที สิ�งเร้าต่าง ๆ จะเขา้มากระตุน้ไดจ้ากทั�งภายในตวับุคคลและมาไดจ้ากภายนอกตวับุคคลนั�น 
คือ สภาวะแวดลอ้มในช่วงเวลานั�น ๆ 
 ความสําคัญของทศันะ 
 ลกัขณา สริวฒัน์ (2549 : 70) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของทศันะ ไวด้งันี�  
 1. ทศันะเป็นมโนมติที�ครอบคลุมปรากฏการณ์หลายอยา่งได ้เช่น ความรักของบุคคลที�มี
ต่อครอบครัว ก็สรุปรวมถึงพฤติกรรมหลายอย่างของบุคคลไดใ้นการใชเ้วลากบัครอบครัวมาดูแล
สมาชิกในครอบครัว ทาํสิ�งต่าง ๆ ให้กบัสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่และปลอบใจ
สมาชิกในครอบครัว  
 2. ทศันะเป็นสาเหตุของพฤติกรรม นกัจิตวิทยาสังคมจาํนวนมาก เชื�อกนัวา่ ทศันะเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมจึงได้พยายามทําการวิจัยเพื�อแสดงหลักฐานให้เห็น และก็มีหลักฐาน               
มาสนบัสนุนพอสมควร แต่ก็มีงานวจิยัที�แสดงวา่พฤติกรรมเป็นสาเหตุของทศันะไดเ้ช่นกนั การที�มี
งานวจิยัเกิดขึ�นก็จะเป็นประโยชน์ต่อนกัจิตบาํบดั นกัพฤติกรรมบาํบดั ผูแ้นะแนว หรือครูแนะแนว
และครูทั�วไป 
 3. ทศันะมีความสาํคญัในตวัเอง ไม่วา่ทศันคติของบุคคลจะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
ของเขาหรือไม่ก็ตาม เช่น ทศันคติต่อสถาบนัต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นแนวทางที�เขารับรู้โลกรอบตวั
เขาจึงเป็นเรื�องสาํคญัน่าศึกษาในตวัเอง 
 4. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัจิตวทิยาหลายสาขาสนใจร่วมกนั นอกจากจิตวิทยาสังคมที�สนใจ
ศึกษาเรื�องทศันะแลว้ นกัจิตวิทยาสาขาอื�น ๆ ก็ให้ความสนใจในเรื�องทศันคติเช่นกนั เช่น นกัจิตวิทยา
คลินิกอาจสนใจศึกษาทศันคติที�บุคคลต่อตนเองเพื�อเป็นหลกัฐานในการทาํความเขา้ใจในเรื�องอื�น 
หรือนกัจิตวิทยาบุคลิกภาพก็สนใจว่าการเปลี�ยนทศันะวิธีใด ไดผ้ลกบับุคคลที�มีบุคลิกภาพเช่นไร 
เป็นตน้ 
 5. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ นกัโฆษณาประชาสัมพนัธ์สนใจ
เรื� องทศันะทั�งในแง่ของการศึกษาเพื�อให้เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์     
ในการทาํงาน เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่อตา้นการคา้ยาบา้ โฆษณาให้คนไทยนิยมท่องเที�ยว
เชิงอนุรักษ ์             
 6. ทศันะเป็นเรื� องที�นักการตลาดสนใจ โดยมีความสนใจในทศันะบุคคลที�มีต่อแง่มุม     
ที�เป็นปัจจยัส่งเสริมให้เขาซื�อสินคา้นั�น ๆ มาใช้ เช่น ทศันะต่อสินค้า ทศันะต่อยี�ห้อสินค้าหรือ  
ทศันะต่อสินคา้ตนเอง เป็นตน้  
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 7. ทัศนะเป็นเรื� องที�นักรัฐศาสตร์สนใจ นักรัฐศาสตร์สนใจทัศนะของประชาชน           
ต่อเรื�องต่าง ๆ ที�มีสาํคญัต่อการเมืองการปกครอง เช่น ทศันคติของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล 
ทศันคติของประชาชนต่อการเลือกตั�งสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้ 
 8. ทศันะเป็นเรื�องที�นกัสังคมวิทยาบางสาขาสนใจ จะมีนกัสังคมวิทยาบางสาขาเท่านั�น   

ที�สนใจในเรื�องทศันะ คือ สาขาจิตวิทยาสังคม ซึ� งนกัสังคมวิทยาบางคนเห็นวา่ทศันะเป็นพื�นฐาน 

พฤติกรรมทางสังคมเนื�องจากมีการถ่ายทอดวฒันธรรมในเรื� องต่าง ๆ ผ่านทัศนะของบุคคล           

ในวฒันธรรมนั�น ๆ 

 9. ทศันะเป็นเรื� องที�นักการศึกษาสนใจ นักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเรื� อง

ทศันะไดม้ากมายในลกัษณะการศึกษาวิจยั ซึ� งจะก่อให้เกิดความรู้อย่างลึกซึ� งมากขึ�นนกัแนะแนว

อาจสนใจศึกษาทศันคติของนกัเรียนต่ออาชีพต่าง ๆ เพื�อนาํความรู้นี� ไปเป็นพื�นฐานในการแนะแนว

อาชีพใหแ้ก่เด็กนกัเรียนไดอ้ยา่งมีหลกัเกณฑ ์

 สรุปไดด้งันี�  ทศันะมีความสําคญัเป็นอยา่งมากต่อสังคม มีศาสตร์หลายสาขาให้ความสนใจ

ในความสาํคญัของทศันะนี�  กล่าวคือ ทศันะเป็นสิ�งที�บอกถึงความตอ้งการ พฤติกรรม ประสบการณ์

ความรู้ความเขา้ใจ เมื�อใดที�เราเขา้ใจทศันะของบุคคลนั�น ๆ อยา่งลึกซึ� งแลว้ ยอ่มเกิดประโยชน์ต่าง ๆ 

มากมาย เช่น ตอ้งการผลิตสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้มากที�สุดเพื�อให้สินคา้ชิ�นนั�น ๆ 

จาํหน่ายได้ สร้างผลกาํไร หรือตอ้งการทราบถึงทศันะของเด็กที�กาํลังศึกษาหาความรู้ในระดับ    

อุดมศึกษาที�มีต่อภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์เพื�อนาํไปปรับใชห้รือคิดวิธีการนาํธรรมะเขา้สอดแทรก

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ใหก้บัเด็กที�กาํลงัศึกษาเล่าเรียน 

 องค์ประกอบของทัศนะ 

 ธีระพร อุวรรณโณ (2529 : 4) กล่าววา่ ทศันะมีองคป์ระกอบทางจิตใจที�ค่อนขา้งถาวร  

ซึ� งมีองคป์ระกอบ 3 ประการ  

 1. องคป์ระกอบดา้นปัญญา ไดแ้ก่ ความคิดหรือความเชื�อที�มีต่อที�หมายต่อทศันะอนัเป็น

ส่วนของการรับรู้ของบุคคลในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 

 2. องคป์ระกอบดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ ความรู้สึกซึ� งถูกเร้าขึ�นจากการรู้นั�น ซึ� งเป็นไปทางที�ดี 

ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ หรือการเห็นคุณค่า ไม่เห็นคุณค่า 

 3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม เป็นแนวโนม้โดยส่วนรวมที�คนจะตอบสนองต่อที�หมาย

ของทศันะ เป็นแนวโนม้ในเชิงพฤติกรรมหรือการกระทาํ เป็นความพร้อมที�จะตอบสนองต่อสิ�งนั�น ๆ 

ในทางใดทางหนึ�ง 
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 สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของทศันะนั�นมีดว้ยกนั 3 ประการ คือ ความรู้ ความเชื�อจะเรียกว่า

เป็นปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ� งจะมีแตกต่างกนัออกไป และมีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ�นเมื�อโดน

กระทบจากสิ� งเร้าต่าง ๆ ทําให้แสดงทัศนะเป็นผลลัพธ์ออกมาทางพฤติกรรมทางกาย วาจา           

ตามลาํดบั 

 การวดัทัศนะ 
 สุชา  จนัทน์เอม (2540 : 44) กล่าวไวว้า่ การวดัทศันะทาํให้เขา้ใจทศันะของบุคคล และ
สามารถทาํนายพฤติกรรมของบุคคลนั�น ๆ ได ้การวดัทศันะอาจทาํไดห้ลายแบบ ดงันี�  
 1. การวดัทศันะ (Scaling Technique) เป็นวธีิหนึ�งที�ใชว้ดัทศันะ มีอยู ่2 แบบ คือ 
  1.1 วิธีของเธอร์สโตน (The Thurstone Method) แบบนี� ประกอบดว้ยประโยคต่าง ๆ 
ประมาน 10 - 20 ประโยคหรือมากกวา่นั�น ประโยคต่าง ๆ เหล่านี� จะเป็นตวัแทนของระดบัความคิดเห็น
ต่าง ๆ กนั ผูถู้กทดสอบจะตอ้งแสดงให้เห็นว่าเขาเห็นดว้ยกบัประโยคใดประโยคหนึ� ง จะกาํหนด 
ค่าเอาไว ้คือ กาํหนดเป็น Scale Value ขึ�น เริ�มจาก 0.0 ซึ� งเป็นประโยคที�ไม่พึงพอใจมากที�สุดเรื�อย ๆ 
ไปถึง 5.5 สําหรับประโยคที�มีความรู้สึกเป็นกลาง ๆ (Neutral Statement) จนกระทั�งถือ 11.0 ซึ� งมี 
ค่าสูงสุด สาํหรับประโยคความพึงพอใจมากที�สุด 
  1.2 วิธีของลิเกิร์ต (The Likert Technique) มาตราส่วนแบบนี�  ประกอบดว้ยประโยค
ต่าง ๆ ซึ� งแต่ละประโยคผูถู้กทดสอบจะแสดงความรู้สึกของตนเองออกมา 5 ระดบั คือ เห็นดว้ย
อยา่งยิ�ง เห็นดว้ย เฉย ๆ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง แต่ละระดบัมีคะแนนให้ไวต้ั�งแต่ 1 - 5 คะแนน 
คะแนนของคนหนึ�งคนไดจ้ากคะแนนรวมจากทุก ๆ ประโยค 
 2. การหย ั�งเสียงประชาชน (Polling) ส่วนมากจะใชก้บัการเลือกตั�งพรรคการเมืองหรือ  
ที�ทาํอะไรเกี�ยวกบัประชาชน ก็ตอ้งมีการตรวจสอบ หย ั�งเสียงกนัเพื�อหย ั�งดูว่า มหาชนมีความรู้สึก
อย่างไรในเรื�องนั�น ๆ อย่างไร เช่น การลดกาํลงัอาวุธ การเลือกตั�งพรรคการเมืองที�ประชาชนนิยม
เป็นตน้ ผลการหยั�งเสียงจะออกมาตรงหรือไม่ขึ�นอยู่กบัวิธีการสุ่มตวัอย่าง จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง    
และกลุ่มตวัอยา่งเป็นตวัแทนประชาชนไดห้รือไม่ 
 3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) คือ การใช้แบบสอบถามว่าเห็นด้วยหรือ          
ไม่ดีหรือไม่ โดยการแบ่งการสอบถามเป็น 2 แบบ คือ 
  3.1 การถามเฉพาะเจาะจง (Fixed - alternative Questions) คือ คาํถามที�เฉพาะเจาะจง
ลงไป แลว้ใหต้อบถามในเรื�องที�ถามเท่านั�น 
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  3.2 การถามแสดงความคิดเห็น (Open - ended Questions) คือ คาํถามที�เปิดโอกาสให ้
ผูต้อบแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมแลว้นาํความคิดเห็น หรือความรู้สึกของคนส่วนมากมาจดักลุ่มดูวา่ 
เขาเหล่านั�นมีความรู้สึกอยา่งไร หรือมีทศันะอยา่งไร 
 ทศันะมีรูปแบบของการวดัทศันะที�หลากหลายวธีิ ในการศึกษาวจิยัครั� งนี� ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้
วธีิการกาํหนดรูปแบบการวดัแบบ Scaling Technique และใชว้ธีิของลิเกิร์ต (The Likert Technique) 
 สรุปภาพรวมของทศันะไดว้า่ เป็นสภาวะก่อนพฤติกรรมโตต้อบต่อเหตุการณ์หรือสิ�งใด
สิ�งหนึ�งโดยเฉพาะ หรือจะเรียกวา่เป็นสภาวะพร้อมที�จะมีพฤติกรรมแลว้ และทศันะจะมีความคงตวั
อยู่ในช่วงระยะเวลา คือ มีความเชื�อมั�น คงทนถาวรพอสมควร เปลี�ยนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได ้     
หมายความว่าจะไม่มีการเปลี�ยนแปลง อีกทั�งทศันะเป็นตวัแปรที�นาํไปสู่ความสอดคลอ้งระหว่าง
พฤติกรรมกบัความรู้สึกนึกคิด ไม่วา่จะเป็นในรูปของการแสดงออกโดยวาจา หรือการแสดงความรู้สึก 
ตลอดจนการที�จะตอ้งเผชิญหรือหลีกเลี�ยงต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ตลอดถึงทศันะมีคุณสมบติัของแรงจูงใจ
ในอนัที�จะทาํใหบุ้คคลประเมินเหตุการณ์หรือสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ซึ� งหมายความต่อไปถึงการกาํหนดทิศทาง
ของพฤติกรรมจริงดว้ย ทศันะของแต่ละบุคคลนั�นจะเป็นในลกัษณะทางบวก เป็นการแสดงออกถึง
ความคิดเห็นที�ชอบซึ�งจะเป็นเหตุจูงใจใหบุ้คคลนั�น ปฏิบติัในทางที�ดีกบับุคคลหนึ�งหรือต่อนโยบาย 
หรือต่อองคก์รหรือสถาบนั เป็นทศันะที�มองผูอื้�น สิ�งอื�นในดา้นดีเสมอ และทศันะทางลบเป็นการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลที�มีความคิดเห็นที�ไม่ชอบ หรือเป็นไปในทิศทางที�ไม่น่าพอใจต่อบุคคล 
องคก์ร หรือสถาบนัต่อปัญหาที�ขดัแยง้ ทศันะในทางลบนั�น โดยปกติมกัจะเกิดขึ�นพร้อมกบัความรู้สึก
เกี�ยวกบัความเขา้ใจผดิหรือความไม่พอใจ ส่วนทศันะที�นิ�งเฉยนั�น คือ บุคคลที�ไม่แสดงความคิดเห็น
ต่อปัญหาที�เกิดขึ�น อนัเนื�องจากบุคคลผูน้ั�นไม่มีความเห็นในเรื�องนั�นโดยสิ�นเชิง 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 

 ความหมายของการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 

 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม

ไวห้ลากหลาย  พอสรุปไดด้งันี�  

 แม็คคลีน (MacLean. 1992 : 57) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นวิธีการสอนที�สามารถ

ทาํให้เด็กไดแ้สดงออกถึงความสามารถที�หลากหลายเกี�ยวกบัเรื�องที�ศึกษา ให้เด็กไดเ้รียนรู้กระบวนการ

ที�เปิดกวา้งและส่งเสริมความร่วมมือ โดยเน้นที�การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัมากกว่าการแข่งขนั      

ส่งเสริมพฒันาทกัษะทางสังคม เปิดโอกาสใหเ้ด็กพิเศษไดอ้ยูใ่นกลุ่มเพื�อนไดด้ว้ย   

 แคทซ์ และชาร์ด (Katz and Chard. 1994 : 15 - 16) การพฒันาเด็กแบบองค์รวม                        

เป็นการศึกษาแบบลึกซึ� งในหัวข้อที� เด็กให้ความสนใจ และคุณครูพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า             
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ในการเรียนรู้การพฒันาเด็กแบบองค์รวมมีความเกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญา การศึกษา              

ในวชิาต่าง ๆ ทกัษะทางสังคม ความสามารถและเนน้การทาํงานร่วมกนั   

  เฮิร์ทแมน  (Hoffman. 1995 : 1 - 4) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นการศึกษาที�ลุ่มลึก   

เมื�อเด็กเขา้ร่วมกิจกรรม  เด็กจะไดพ้ฒันาคาํถามแสดงความสามารถ คน้หาทางแกปั้ญหา เสนอแนะ

กระบวนการแก้ปัญหาที�คิดค้นขึ� น การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวมแต่ละกิจกรรม      

อาจใชเ้วลาประมาณสัปดาห์หรือนานกวา่นี� ขึ�นอยูก่บัความสนใจของเด็ก   

 พรรณทิพย ์ แสงนิล (2544 : 6) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหนึ�ง
สําหรับการจดัการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวยั และเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้อย่างลุ่มลึก     
เมื�อเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม เด็กจะได้พฒันาตนเอง แสดงความสามารถ ค้นหาทางแก้ปัญหา       
เสนอกระบวนการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น   
 สรุปไดว้่า  การพฒันาเด็กแบบองคร์วมเป็นการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ที�ส่งเสริม
การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และ                  
ด้านสติปัญญาของเด็ก โดยให้เด็กค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์ตรงจากสิ� งของ       
เรื�องราว สถานที� บุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมที�หลากหลายเพื�อฝึกให้เด็กไดคิ้ดเป็น 
ทาํได ้กลา้แสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังผูอื้�น สามารถช่วยเหลือตนเองได ้และรู้จกัรับผิดชอบหน้าที�
ของตนเอง เน้นการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัมากกว่าการแข่งขนั โดยมีคุณครูเป็นผูค้อยกระตุ้น     
และสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก 
 ลกัษณะของการพฒันาเด็กแบบองค์รวม     
 แคทซ์ และชาร์ด  (Katz and Chard. 1994 : 30 - 35) การพฒันาเด็กแบบองคร์วม             
มีลกัษณะเพื�อปลูกฝังคุณค่าของชีวิตลงในจิตใจของเด็กทั�งในเรื�องความรู้ ทกัษะ อารมณ์ คุณธรรม 
และจริยธรรม ซึ� งในการจดัการเรียนการสอนของเด็กปฐมวยัควรมีลกัษณะสาํคญั 5 ประการ ดงันี�   
 1. เป้าหมายทางสติปัญญา ที�ส่งเสริมความเฉลียวฉลาดและมีชีวิตจิตใจ ช่วยให้เด็กเขา้ใจ
โลกรอบ ๆ ตัวที� เต็มไปด้วยประสบการณ์ที�สนุกสนาน น่าเรียนรู้มากกว่าเรียนด้วยเป้าหมาย         
ทางวิชาการที�เน้นการอ่าน เขียน เรียนเลข หรือสนุกสนานเติบโตไปกบัการเล่นไปวนั ๆ ดงันั�น    
การจดัการเรียนการสอนระดบันี�ตอ้งมีทั�งสองลกัษณะอยูด่ว้ยกนั คือ ในขณะที�เด็กเรียนรู้ผา่นการเล่น
การมีปฏิสัมพนัธ์กับสิ� งต่าง ๆ รอบตวัเด็ก ควรจะเข้าใจประสบการณ์และสิ� งแวดล้อมนั�นด้วย        
ไม่ใช่การเล่นสนุกสนานโดยปราศจากเป้าหมาย 
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 2. ความสมดุลของกิจกรรม การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วมช่วยให้การเรียนรู้
กิจกรรมของเด็กสมดุลขึ�นแทนที�เด็กจะไดเ้รียนแค่วิชาการ แต่เด็กจะไดเ้รียนรู้ผา่นการเล่นเพื�อช่วยให้
การเรียนของเด็กสนุกสนานมากขึ�น 
 3. โรงเรียนคือส่วนหนึ� งของชีวิต จะช่วยให้เด็กมองว่าโรงเรียนคือประสบการณ์ชีวิต          
ที� เป็นจริง ไม่ใช่มีแต่วิชาการ กฎ กติกา ระเบียบต่าง ๆ แต่เป็นที�สร้างประสบการณ์ในชีวิตจริง          
ผา่นการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
 4. ห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ� งของเด็ก ในส่วนนี� คุณครูมีบทบาทสําคญัในการช่วยให้เด็ก
พฒันาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ� งของกลุ่มใหญ่ ความรู้สึกนี� จะนาํไปสู่ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม
และรับผดิชอบการใชชี้วติในชุมชนต่อไป   
 5. การสอนเป็นสิ�งที�ทา้ทายคุณครู และคุณครูไม่ใช่ผูถ่้ายทอดความรู้ให้กบัเด็ก ดงันั�น
การเรียนการสอนแบบการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม จึงเป็นสิ�งที�ทา้ทายความสามารถ
ของคุณครูและเด็กที�จะดําเนินกิจกรรมที�หลากหลายรวมกัน แทนที�จะปฏิบัติตามหลักสูตร            
แต่ประการเดียว 
 จากที�ได้กล่าวมานี�  การจัดกิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวมมีลักษณะสําคัญคือ        
เด็กเกิดการเรียนรู้ผา่นการเล่น การมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�น ซึ� งกิจกรรมที�จดัให้สําหรับเด็กปฐมวยันั�น 
ตอ้งมีความสมดุลทั�งทางวิชาการและการเล่น ซึ� งโรงเรียนเป็นส่วนสําคญัที�สร้างประสบการณ์       
ให้กับเด็กโดยมีห้องเรียนเป็นชุมชนหนึ� ง ดังนั�นการสอนเด็กปฐมวยัจึงเป็นสิ� งที�ท้าทายคุณครู   
เพราะคุณครูไม่ใช่ผูที้�จะถ่ายทอดทางวิชาการความรู้ให้เด็กเพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งเรียนรู้ร่วมกนั
กบัเด็กดว้ย   

 
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานวจัิยต่างประเทศ 

 จากการศึกษางานวจิยัในต่างประเทศ ผูว้จิยัไดร้วบรวมผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งมีดงัต่อไปนี�  
 การ์ดเนอร์ (Gardner. 1993 : 27) การศึกษาคน้ควา้เกี�ยวกบัทฤษฎีความหลากหลายทาง 
สติปัญญา พบวา่ การจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม เป็นรูปแบบการสอนที�สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีที�ส่งเสริมสติปัญญาให้กบัเด็กไดอ้ย่างเหมาะสมที�สุดวิธีหนึ� ง และพบว่าดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลเป็น 1 ใน 7 ของทฤษฎีความหลากหลายทางสติปัญญา ที�สอดคลอ้งกบัการพฒันา  
จริยธรรมทางสังคมตามแนวคอนสตรัคติวสิ 
 แรบบิตต์ (Randy. 1999 : 137) การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี�ยวกับการจัดกิจกรรม               
การพฒันาเด็กแบบองคร์วมของโรงเรียนอนุบาลที� La Viletta อิตาลี พบวา่  บทบาทคุณครูมีความสําคญั
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เป็นอย่างมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก กล่าวคือ คุณครูต้องแสดงให้เด็กเห็นว่าคุณครู     
ยอมรับในความคิดเห็นของเด็ก สนบัสนุนช่วยเหลือใหเ้ด็กสามารถพฒันาความคิดที�ดีในการทาํงาน
ให้เด็กใช้ความสามารถในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า   
บทบาทของคุณครูนั�น มีอิทธิพลต่อการดาํเนินการจดัประสบการณ์การพฒันาเด็กแบบองค์รวม   
เป็นอยา่งมาก  
 ลี (Lee. 1995 : A)  ศึกษาพฤติกรรมการเล่นอยา่งอิสระของเด็กปฐมวยัจากผลการเล่นเกม 
การแข่ งขัน และการร่วมมือโดยใช้วิ ธีการบันทึกพฤติกรรม พบว่า  ก ลุ่มเ ด็กที� เ ล่น เกม                     
การร่วมมือมากกว่ากลุ่มที�เล่นเกมการแข่งขนั จากการศึกษางานวิจยัต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้งกับ     
ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า เ ด็ ก แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  พ บ ว่ า  ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า เ ด็ ก                        
แบบองคร์วมเป็นรูปแบบการสอนที�เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั โดยคุณครูเป็นผูที้�มีความสําคญั
เป็นอยา่งมากในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ดงันั�นคุณครูตอ้งแสดงให้เด็กเห็นวา่คุณครูยอมรับ
ในการแสดงออกทางความคิดของเด็ก  เพื�อพฒันาความคิดที�ดีในการทาํกิจกรรมและส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือใหก้บัเด็ก  
 งานวจัิยในประเทศ 
 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศ ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง มีดงัต่อไปนี�  
 เปลว  ปุริสาร (2543 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการศึกษาความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

ของเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยั     

ที�มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงและตํ�า หลงัจากที�เด็กไดเ้รียนรู้การจดักิจกรรมการพฒันา

เด็กแบบองคร์วมแลว้ มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาสูงขึ�นอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01    

 อุลยั  บุญโท (2544 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเองของเด็กปฐมวยั 

ที�ไดรั้บการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัก่อนไดรั้บการจดั

กิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม  และระหว่างการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองค์รวม             

ในแต่ละสัปดาห์มีพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเองเพิ�มขึ�นอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

โดยเด็กปฐมวยัมีพฤติกรรมความเชื�อมั�นในตนเอง ระหวา่งการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม

ในแต่ละสัปดาห์สูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการพฒันาเด็กแบบองคร์วม  

 อารีรัตน์  ญาณะศร (2544 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของ   

เด็กปฐมวยัที�ทาํกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกลุ่มแบบคุณครูมีส่วนร่วม และแบบคุณครูไม่มี    

ส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวยัที�ได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์  

เป็นกลุ่มแบบคุณครูมีส่วนร่วม มีพฤติกรรมการร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง   
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แบบมีนยัสําคญัที�ระดบั .01 และเด็กปฐมวยัที�ไดรั้บการจดัประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เป็นกลุ่มแบบคุณครูไม่มีส่วนร่วม มีพฤติกรรมการร่วมมือสูงกว่าเด็กปฐมวยัที�ได้รับการจัด     

ประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรคเ์ป็นกลุ่มแบบคุณครูไม่มีส่วนร่วมอยา่งมีนยัสาํคญัที�ระดบั .05  

 ชลิตา  แสงโสรจสุข (2547 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาการศึกษาความตอ้งการของผูป้กครอง  

ในการพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองมีความตอ้งการ

ในการพฒันาเด็กปฐมวยัและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล ในพฒันาการ       

ทั�ง 4 ดา้น คือ ด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา อยู่ในระดบัมาก 

เมื�อจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองพบวา่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดไ้ม่แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

 พรรณิภา  พลายจั�น (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการพฒันา
เด็กปฐมวัยและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนจรวยพรวิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร               
ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวงัของผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัและเด็กประถมศึกษา    
โดยภาพรวมทั�ง 4 ดา้น มีความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมาก เพื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความคาดหวงั
ในดา้นสติปัญญาสูงกว่าทุกดา้น รองลงมามีความคาดหวงัในด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
และดา้นสังคม ตามลาํดบั และเมื�อจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่เพศ รายได ้การอบรมเลี�ยงดู
ของผูป้กครอง มีความต้องการในการจัดการศึกษาปฐมวยัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ             
ที�ระดบั .05  
 จากการศึกษางานวิจัยทั� งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การจดักิจกรรมให้เด็ก                
ไดร่้วมกนัทาํเป็นกลุ่มอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวยั พฒันาการและความตอ้งการของเด็ก โดยให้เด็ก
ได้มีปฏิสัมพนัธ์กับเพื�อนและผูอื้�น นับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือให้เด็กปฐมวยั     
พฤติกรรมความร่วมมือนั�น มีคุณค่าต่อตวัเด็กทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตการที�สังคมมีบุคคล         
ที�มีพฤติกรรมความร่วมมือยอ่มเป็นการสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัสังคมไดต่้อไป 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

 ในการดาํเนินการศึกษาวิจยั เรื�องการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อําเภอเมือง จังหวดัตราดนั- น มีรายละเอียดขั-นตอน               
ในการดาํเนินการ ดงันี-  

 1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4. การจดักระทาํและวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั- งนี-  ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์   

ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 301 คน (ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด. 2554 : 3)  

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาวิจยัในครั- งนี- นั-น ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรม   
เด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้าราง 

เครจซี� และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 169 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 การสร้างเครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การสร้างแบบสอบถามผูป้กครองเด็กผูว้จิยัดาํเนินการ  ดงันี-  
 1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะ

ของผูป้กครองเด็ก 

 2. สร้างแบบสอบถามตามแนวทางในการสร้างเครื�องมือและกรอบแนวคิดที�กาํหนด 
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดใหค้รอบคลุมทั-งวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของการวจิยั 

[พิมพค์าํ

อา้งอิง
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  ตอนที�  1  เป็นคาํถามขอ้มูลทั�วไปเกี�ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว และการอบรมเลี- ยงดู         

ของครอบครัวเด็ก มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check  List) จาํนวนทั-งสิ-น 5 ขอ้คาํถาม 

  ตอนที�  2  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด (กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น.  

2552 ก : 9) เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประกอบค่าตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)           

ซึ� งแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงันี-  

  5  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

  4  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

  3  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  2  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

  1  คะแนน หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

  การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ โดยกาํหนดช่วงคะแนนเฉลี�ย

ของการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด   

  คะแนน  4.50 - 5.00 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมากที�สุด 

  คะแนน  3.50 - 4.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นมาก 

  คะแนน  2.50 - 3.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

  คะแนน  1.50 - 2.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

  คะแนน  1.00 - 1.49 หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยที�สุด 

 ขั*นตอนการสร้างเครื�องมือ 

 1. ศึกษาเอกสาร หลักการ สิ� งพิมพ์ แนวคิด และงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการจดักิจกรรม    

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

 2. ศึกษาเทคนิควธีิการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

 3. สร้างแบบสอบถามโดยศึกษาแนวทางการพฒันาเด็กแบบองคร์วม  

 การหาคุณภาพเครื�องมือ  

 1. นาํแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที�ยงตรงและความครอบคลุม

ของเนื-อหา แลว้ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 
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 2. นาํแบบสอบถามที5ผา่นการปรับปรุงแกไ้ขตามที5ผูเ้ชี5ยวชาญเสนอแนะแลว้ ทดลองใช ้
(Try-out) กับ กลุ่มประชากรผูป้กครองเด็กก่อนเกณฑ์ในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา       
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ซึ5 งไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งที5กาํหนดไว ้จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชื5อมั5นของแบบสอบถามทัZ งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ] อลัฟา (Alpha Coeffcient)         
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ไดค้่าความเชื5อมั5น      
เท่ากบั  0.91 
 3. นาํขอ้มูลที�ไดม้าปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั- งหนึ�ง  เพื�อใหเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาวจิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั-นตอน  ดงันี-  
 1. ผูว้ิจ ัยขอหนังสือความร่วมมือในการวิจัยจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                 
ราชภฏัรําไพพรรณี เพื�อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการตอบแบบสอบถามจาก    
ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 
 2. ผูว้ิจยัไดท้าํการแจกแบบสอบถามให้กบัผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด เพื�อใหผู้ป้กครองตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็น 
 3. เมื�อไดรั้บแบบสอบถามจากผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ที�ทาํการตอบแบบสอบถามอยา่งสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม   
ที�ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้าํหนดขัZนตอนโดยการนาํแบบสอบถามทัZงหมด มาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และมาวเิคราะห์โดยใชค่้าสถิติ ดงันีZ  

 1. ข้อมูลเกี5ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา     

โดยวเิคราะห์หาค่าความถี5 ค่าร้อยละ  
 2. ขอ้มูลเกี5ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก ศูนยอ์บรม   

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการ
วเิคราะห์หาค่าเฉลี5ย และค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูป้กครองกบัการพฒันาเด็ก

แบบองคร์วมโดยใชส้ถิติเชิงวเิคราะห์ t-test  และ F-test ที5ระดบันยัสาํคญั .05 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลครัZ งนีZ   ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถิติการวเิคราะห์ ดงันีZ  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าความถี5 (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) เพื5อนาํเสนอขอ้มูลทั5วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ค่าเฉลี5ย (Mean) ค่าเบี5ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื5อใชอ้ธิบายการพฒันา
เด็กแบบองคร์วม  
 3. สถิติวิเคราะห์ที5ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อเปรียบเทียบความแตกต่างของ          
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม โดยจาํแนกตามเพศ  วิเคราะห์โดยการใช้สถิติทดสอบที (t - test 
Statistic) 
 4. สถิติวิเคราะห์ที5ใชส้ําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม โดยจาํแนกตามอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี5ยต่อเดือนของ
ครอบครัว และการอบรมเลีZ ยงดูของครอบครัว วิเคราะห์โดยการใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test 
Statistic)  
 5. ในกรณีที5พบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิเชฟเฟ่ (Scheffe’s Test) แลว้เสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
 6. สถิติวิเคราะห์ที5ใช้สําหรับทดสอบสมมุติฐาน เพื5อเปรียบเทียบความแตกต่าง          
โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การพฒันาเด็กแบบองคร์วม ไดแ้ก่ 
  6.1 ค่า t (t-test) เป็นค่าที5ใช้ทดสอบเปรียบเทียบ ค่าเฉลี5ยระหว่างตวัแปร 2 กลุ่ม         
ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกนั 
  6.2 ค่า F (F-test) เป็นค่าที5ใช้ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี5ยระหว่างตวัแปร 3 กลุ่มขึZนไป   
ที5ไม่เกี5ยวขอ้งกนั 
  6.3 วธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) เพื5อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

 



บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม  อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์   
ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี-  

1.  สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
2.  การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของการวิเคราะห์ในครั- งนี-  เพื�อให้เกิด     
ความเขา้ใจที�ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ดงัต่อไปนี-  
  X  แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย 
 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 p แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 
 t แทน ค่าสถิติเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี�ย 
 F แทน ค่าสถิติแจกแจง 
 * แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัครั- งนี-  ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั-นตอนดงัต่อไปนี-  
ตอนที�  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของ    

ครอบครัวเด็ก การอบรมเลี- ยงดูของครอบครัวเด็ก วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถี� และ             
ค่าร้อยละ  

ตอนที�  2  ระดับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผูป้กครองเด็กศูนย์อบรม       
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม  อําเภอเมือง จังหวดัตราด วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าเฉลี�ย และ                  
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

[พิมพ์
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 ตอนที�  3  เปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูล
โดยการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที (t-test) หรือค่าเอฟ (F-test) และความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี       
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตอนที�  1  ขอ้มูลส่วนบุคคล ดงัรายละเอียดในตาราง 1 
 

ตาราง  1  จาํนวนและร้อยละ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามเพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี�ย           
ต่อเดือนของครอบครัว การอบรมเลี-ยงดูของครอบครัวเด็ก 

 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน  

(n = 169) 
ร้อยละ                

(100.00) 
1.  เพศ   

ชาย 46  27.20 
หญิง 123  72.80 

2.  อาชีพ    
คา้ขาย 19  11.20 
ธุรกิจส่วนตวั 31  18.30 
รับจา้ง 48  28.40 
รับราชการ 31  18.30 
พนกังานบริษทั 17  10.10 
เกษตรกรรม 23  13.60 

3.  ระดบัการศึกษา    
ประถมศึกษาลงมา 26  15.40 
มธัยมศึกษา 55  32.50 
อาชีวศึกษา ป.ว.ส./อนุปริญญา 37  21.90 
ปริญญาตรี 42  24.90 
สูงกวา่ปริญญาตรี 9  05.30 
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ตาราง  1  (ต่อ) 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคล 
จาํนวน   

(n = 169) 
ร้อยละ  

(100.00)     
4.  รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว   

ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 50  29.60 
10,001 - 30,000 บาท 86  50.90 
30,001 - 50,000 บาท 27   16.00 
50,001 ขึ-นไป 6  03.60 

5.  การอบรมเลี.ยงดูของครอบครัว    
การอบรมเลี-ยงดูแบบปล่อยเป็นการอบรมเลี-ยงดูที�ผูป้กครอง

ปล่อยใหเ้ด็กตดัสินใจทาํตามใจตนเอง 21  12.40 
การอบรมเลี-ยงดูแบบทนุถนอมมากเป็นการอบรมเลี-ยงดูเด็ก  

ที�ผูป้กครองคอยปกป้องเด็กมากเกินไปไม่ให้เด็กได้รับความ
ยากลาํบากหรืออนัตราย 16  09.50 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูป้กครองเด็ก จาํแนกเป็นรายด้าน 
ปรากฏผลดงันี-  
 เพศ พบว่า ผูป้กครอง เป็นเพศหญิง มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 72.80) รองลงมาเป็นเพศชาย     
(คิดเป็นร้อยละ 27.20) 
 อาชีพ พบวา่ ผูป้กครอง ประกอบอาชีพรับจา้ง มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 28.40) รองลงมา
ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัและรับราชการ (คิดเป็นร้อยละ 18.30) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
(คิดเป็นร้อยละ 13.60) ประกอบอาชีพคา้ขาย (คิดเป็นร้อยละ 11.20) และประกอบอาชีพพนกังาน
บริษทั (คิดเป็นร้อยละ 10.10) ตามลาํดบั 
 การศึกษา พบว่า ผูป้กครอง จบระดบัการศึกษามธัยมศึกษา มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ  
32.50) รองลงมา จบระดับการศึกษาปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 24.90) จบระดับการศึกษา             
อาชีวศึกษา ป.ว.ส./อนุปริญญา (คิดเป็นร้อยละ 21.90) จบระดับการศึกษาประถมศึกษาลงมา          
(คิดเป็นร้อยละ 15.40) และจบระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี (คิดเป็นร้อยละ 5.30) ตามลาํดบั 
 รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว พบวา่ ผูป้กครอง มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว  
10,001 - 30,000 บาท มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 50.90) รองลงมามีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว 



 
 

 

32

ตํ�ากวา่ 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.60)  มีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว 30,001 - 50,000 บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 16.00) และมีรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว 50,001 บาท ขึ-นไป (คิดเป็น      
ร้อยละ 3.60) ตามลาํดบั 
 การอบรมเลี- ยงดู พบว่า ผูป้กครอง มีการอบรมเลี- ยงดูแบบประชาธิปไตย มากที�สุด          
(คิดเป็นร้อยละ 72.80) รองลงมามีการอบรมเลี- ยงดูแบบปล่อย (คิดเป็นร้อยละ 12.40) รองลงมา                
มีการอบรมเลี-ยงดูแบบทนุถนอมมาก (คิดเป็นร้อยละ 9.50) และมีการอบรมเลี-ยงดูลูกแบบคาดหวงั
กบัเด็ก (คิดเป็นร้อยละ 5.30) ตามลาํดบั 

 
 ตอนที�  2  ระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อน
เกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 
ตาราง  2  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครอง             

ดา้นร่างกาย จาํแนกเป็นรายขอ้    
 

ดา้นร่างกาย X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  เด็กเลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน์และ        

หลากหลายมากขึ-น 3.50 1.22 มาก 6  
2.  เด็กช่วยเหลือตนเองในการขบัถ่ายไดโ้ดยไม่ตอ้ง         

ช่วยเหลือ                                  3.55 1.15 มาก 5  
3.  เด็กสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภยัได ้ 3.17 1.20 ปานกลาง 9  
4.  เด็กสนใจที�จะออกกาํลงักายเมื�อกลบัไปถึงบา้นเสมอ 3.27 1.20 ปานกลาง 7  
5.  เด็กใชก้ลา้มเนื-อมดัใหญ่เคลื�อนไหวร่างกายได ้เช่น   

ปีนป่าย กระโดดขึ-น - ลงบนัได 3.89 1.29 มาก 2  
6.  เด็กใชก้ลา้มเนื-อมดัเล็กเคลื�อนไหวได ้เช่น ปั- นดินนํ- ามนั 

จบักรรไกรตดักระดาษ วาดภาพตามจินตนาการ 3.66 1.28 มาก 4  
7.  เด็กบอกชื�ออวยัวะของร่างกายได ้2 ภาษา 2.95 1.43 ปานกลาง 10  
8.  เด็กขีดเขียนเป็นรูปร่างและอธิบายภาพได ้ 3.21 1.30 ปานกลาง 8  
9.  เด็กเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ตามคาํสั�งได ้ 3.92 1.23 มาก 1  
10.  เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตสมวยั 3.82 1.31 มาก 3  

รวม 3.50 1.09 มาก  
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 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย  ค่า เบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบั        

การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กดา้นร่างกาย  พบวา่ ผูป้กครองมีความคิดเห็น

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.50) เมื�อวเิคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผล  ดงันี-  เรียงลาํดบัจาก

มากไปน้อย ไดแ้ก่ เด็กเคลื�อนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ตามคาํสั�งได ้ ( X = 3.92) รองลงมา เด็กใช ้  

กล้ามเนื-อมดัใหญ่เคลื�อนไหวร่างกายได ้เช่น ปีนป่าย กระโดด ขึ-น-ลงบนัได ( X = 3.89) เด็กมี

ร่างกายเจริญเติบโตสมวยั ( X = 3.82) เด็กใช้กล้ามเนื-อมดัเล็กเคลื�อนไหวได ้เช่น ปั- นดินนํ- ามนั           

จบักรรไกรตดักระดาษ วาดภาพตามจินตนาการ ( X = 3.66) เด็กช่วยเหลือตนเองในการขบัถ่ายได้

โดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ ( X = 3.55) เด็กเลือกรับประทานอาหารที�มีประโยชน์และหลากหลายมากขึ-น 

( X = 3.50) เด็กสนใจที�จะออกกาํลงักายเมื�อกลบัไปถึงบา้นเสมอ ( X = 3.27) เด็กขีดเขียนเป็นรูปร่าง

และอธิบายภาพได ้ ( X = 3.21) เด็กสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภยัได ้ ( X = 3.17) และเด็กบอก     

ชื�ออวยัวะของร่างกายได ้2 ภาษา ( X = 2.95) ตามลาํดบั         

  

ตาราง  3  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของ          

ผูป้กครองเด็ก  ดา้นอารมณ์และจิตใจ จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1.  เด็กแสดงท่าทางดีใจเมื�อสามารถทาํอะไรได ้       

ดว้ยตนเอง 3.92 1.36 มาก 2  

2.  เด็กร่าเริง สดชื�น แจ่มใส อารมณ์ดี เมื�อไดรั้บคาํชม

และรางวลัจากผูอื้�น 3.96 1.37 มาก 1  

3.  เด็กช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัผูอื้�นได ้ 3.39 1.23 ปานกลาง 5  

4.  เด็กแสดงความรักมีเมตตาต่อสัตว ์ดูแลตน้ไม ้        

ตามคาํแนะนาํ 3.36 1.28 ปานกลาง 6  

5.  เด็กรู้จกัเก็บของเขา้ที�เมื�อใชเ้สร็จ และรักษา             

ของใชส่้วนตวัได ้ 3.15 1.28 ปานกลาง 9  

6.  เด็กมีความอดทนและรอคอยเมื�อผูป้กครองขอร้อง 2.98 1.29 ปานกลาง 10  

7.  เด็กแสดงออกถึงความสงสารผูอื้�นและสัตว ์ 3.33 1.27 ปานกลาง 7  

8.  เด็กแสดงออกถึงความเห็นใจผูอื้�น 3.30 1.27 ปานกลาง 8  
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ตาราง  3  (ต่อ) 

 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

9.  เด็กทาํงานศิลปะ ท่องคาํคลอ้งจอง ร้องเพลง          
ใหผู้ป้กครองดูได ้ 3.44 1.30 ปานกลาง 4  

10.  เด็กเคลื�อนไหวร่างกายตามเพลงตามแบบ            
เมื�อไดย้นิเสียงดนตรี 3.62 1.30 มาก 3  

รวม 3.44 1.18 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันา
เด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก  ดา้นอารมณ์และจิตใจ พบวา่ ผูป้กครองมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.44) เมื�อวเิคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี-  เรียงลาํดบั
จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เด็กร่าเริง สดชื�น แจ่มใส อารมณ์ดี เมื�อได้รับคาํชมและรางวลัจากผูอื้�น          
( X = 3.96) รองลงมา เด็กแสดงท่าทางดีใจเมื�อสามารถทาํอะไรได้ด้วยตนเอง( X = 3.92)                 
เด็กเคลื�อนไหวร่างกายตามเพลงตามแบบเมื�อได้ยินเสียงดนตรี ( X = 3.62) เด็กทาํงานศิลปะ             
ท่องคาํคลอ้งจอง ร้องเพลงให้ผูป้กครองดูได ้( X = 3.44) เด็กช่วยเหลือและแบ่งปันให้กบัผูอื้�นได ้            
( X = 3.39) เด็กแสดงความรักมีเมตตาต่อสัตว ์ดูแลตน้ไมต้ามคาํแนะนาํ ( X = 3.36) เด็กแสดงออกถึง
ความสงสารผูอื้�นและสัตว ์( X = 3.33) เด็กแสดงออกถึงความเห็นใจผูอื้�น ( X = 3.30) เด็กรู้จกั      
เก็บของเขา้ที�เมื�อใช้เสร็จ และรักษาของใชส่้วนตวัได ้( X = 3.15) และเด็กมีความอดทนและรอคอย       
เมื�อผูป้กครองขอร้อง ( X = 2.98) ตามลาํดบั 
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ตาราง  4  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของ               
ผูป้กครองเด็ก ดา้นสังคม จาํแนกเป็นรายขอ้ 

 

ดา้นสังคม X  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1.  เด็กบอกชื�อจริง ชื�อเล่น เพศของตนเองให้ผูอื้�น    

ฟังได ้ 3.78 1.37 มาก 2  
2.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดต้ามวยั               

เมื�อประสบกบัปัญหา 3.56 1.05 มาก 5  

3.  เด็กรับประทานอาหารดว้ยตนเองจนหมดทุกครั- ง 3.50 1.42 มาก 6  
4.  เด็กลา้งหนา้ แปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง 3.40 1.28 ปานกลาง 7  

5.  เด็กช่วยเหลือเพื�อนในการดูแลเรื�องขบัถ่ายได ้ 2.82 1.35 ปานกลาง 10  
6.  เด็กสวมรองเทา้เองได ้(อาจผิดบา้ง) โดยผูป้กครอง

ไม่ตอ้งช่วยเหลือ 3.85 1.34 มาก 1  

7.  เด็กรู้จกัเป็นผูใ้ห้และผูรั้บกบับุคคลอื�น ๆ 3.57 1.31 มาก 4  
8.  เด็กมีมารยาทในการไหว ้แสดงความเคารพ        

ต่อพอ่ แม่ และผูใ้หญ่ 3.59 1.31 มาก 3  

9.  เด็กมีมารยาทในการฟังและการพดู 3.24 1.20 ปานกลาง 9  
10.  เด็กใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั 3.34 1.24 ปานกลาง 8  

รวม 3.46 1.12 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันา
เด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก  ด้านสังคม พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นโดยรวม     
อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.46) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี-  เรียงลาํดบัจาก    
มากไปนอ้ย ไดแ้ก่ เด็กสวมรองเทา้เองได ้(อาจผิดบา้ง)โดยผูป้กครองไม่ตอ้งช่วยเหลือ ( X = 3.85) 
รองลงมาเด็กบอกชื�อจริง ชื�อเล่น เพศของตนเองให้ผูอื้�นฟังได ้( X = 3.78) ถดัมาเด็กมีมารยาท         
ในการไหว ้แสดงความเคารพต่อ พอ่ แม่ และผูใ้หญ่ ( X = 3.59) เด็กรู้จกัเป็นผูใ้ห้และผูรั้บกบับุคคล
อื�น ๆ ( X = 3.57) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามวยัเมื�อประสบกับปัญหา ( X = 3.56)                 
เด็กรับประทานอาหารดว้ยตนเองจนหมดทุกครั- ง ( X = 3.50) เด็กลา้งหนา้ แปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง 
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( X = 3.40) เด็กใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั ( X = 3.34) เด็กมีมารยาทในการฟังและการพูด           
( X = 3.24) และเด็กช่วยเหลือเพื�อนในการดูแลเรื�องขบัถ่ายได ้( X = 2.82) ตามลาํดบั 
  
ตาราง  5  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของ           

ผูป้กครองเด็ก ดา้นสติปัญญา จาํแนกเป็นรายขอ้ 
 

ดา้นสติปัญญา X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
1.  เด็กสนทนาโตต้อบเป็นประโยคได ้ 3.69 1.40 มาก 2  
2.  เด็กเขียนเป็นเส้นหรือวาดภาพเพื�อบอกเล่าสิ�งที�      

ตนเองทาํได ้ 3.33 1.39 ปานกลาง 10  
3.  เด็กจาํแนก จดักลุ่มสิ�งของต่าง ๆ ตามสี รูปร่าง 

ลกัษณะใหผู้ป้กครองดูได ้ 3.48 1.36 ปานกลาง 6  
4.  เด็กเรียงลาํดบัสิ�งต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 3 อยา่ง 3.35 1.37 ปานกลาง 9  
5.  เด็กรู้ค่าและบอกค่าของจาํนวน 1 - 3 ได ้ 3.53 1.36 มาก 5  
6.  เด็กเรียงลาํดบักิจกรรมที�ตนเองทาํในศูนย ์             

ใหผู้ป้กครองฟังได ้ 3.40 1.35 ปานกลาง 7  
7.  เด็กเก็บขอ้มูลโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั-ง 5 ได ้ 3.40 1.31 ปานกลาง 8  
8.  เด็กฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งของผูอื้�นได ้ 3.66 1.30 มาก 3  
9.  เด็กบอกความตอ้งการขั-นพื-นฐานใหผู้อื้�นรับรู้ได ้ 3.57 1.37 มาก 4  
10.  เด็กมองภาพ ชี-ภาพ พร้อมกบัออกเสียงตามผูอื้�นได ้ 3.99 1.34 มาก 1  

รวม 3.53 1.25 มาก  

 
 จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการพฒันา
เด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก ด้านสังคม พบว่า ผูป้กครองมีความคิดเห็นโดยรวม     
อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายขอ้ปรากฏผลดงันี-  เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย 
ไดแ้ก่ เด็กมองภาพ ชี-ภาพ พร้อมกบัออกเสียงตามผูอื้�นได ้( X = 3.99) รองลงมา เด็กสนทนาโตต้อบ
เป็นประโยคได ้( X = 3.69) เด็กฟังและปฏิบติัตามคาํสั�งของผูอื้�นได ้( X = 3.66) เด็กบอกความตอ้งการ
ขั-นพื-นฐานให้ผูอื้�นรับรู้ได้ ( X = 3.57) เด็กรู้ค่าและบอกค่าของจาํนวน 1 - 3 ได้ ( X = 3.53)          
เด็กจาํแนก จดักลุ่มสิ�งของต่าง ๆ ตามสี รูปร่าง ลกัษณะให้ผูป้กครองดูได ้( X = 3.48) เด็กเรียงลาํดบั
กิจกรรมที�ตนเองทาํในศูนยใ์ห้ผูป้กครองฟังได ้( X = 3.40) เด็กเก็บขอ้มูลโดยใช้ประสาทสัมผสั    
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ทั-ง 5 ได ้( X = 3.40) เด็กเรียงลาํดบัสิ�งต่าง ๆ อย่างน้อย 3 อยา่ง ( X = 3.35) และเด็กเขียนเป็นเส้น
หรือวาดภาพเพื�อบอกเล่าสิ�งที�ตนเองทาํได ้( X = 3.33) ตามลาํดบั 
 
ตาราง 6  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของ           

ผูป้กครองเด็ก ภาพรวม 
 

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม X  S.D. ระดบั ลาํดบั 
ดา้นร่างกาย 3.50 1.09 มาก 2 
ดา้นอารมณ์และจิตใจ 3.44 1.18 ปานกลาง 4 
ดา้นสังคม 3.46 1.12 ปานกลาง 3 
ดา้นสติปัญญา 3.53 1.25 มาก 1 

รวม 3.48 1.08 มาก  

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบั ระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก

แบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง  
จงัหวดัตราด ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.48) เมื�อวิเคราะห์จาํแนกเป็นรายด้านปรากฏผลดงันี-  
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นสติปัญญา ( X = 3.53) รองลงมา ดา้นร่างกาย ( X = 3.50)       
ดา้นสังคม ( X = 3.46) และดา้นอารมณ์และจิตใจ ( X = 3.44) ตามลาํดบั 
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 ตอนที�  3  เปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กภายใน   
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบความแตกต่างด้วยค่า t-test หรือ F-test และความแตกต่างรายคู่        
ดว้ยวธีิของ Scheffe’ 
 

สมมุติฐานในการวิจัย  1  ผูป้กครองที1มีเพศต่างกนั มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วม
แตกต่างกนั  

 

ตาราง  7  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันา   
เด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 

 

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
เพศ 

t p ชาย (n = 46) หญิง (n = 123) 

X  S.D. X  S.D. 
การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น โดยรวม 4.49 0.69 3.11 0.96 0.221 .001* 

ดา้นร่างกาย 4.39 0.79 3.15 0.99 8.162 .001* 
ดา้นอารมณ์และจิตใจ 4.57 0.61 3.02 1.06 3.064 .001* 
ดา้นสังคม 4.48 0.70 3.08 1.00 5.863 .001* 
ดา้นสติปัญญา 4.50 0.08 3.17 1.19 0.221 .001* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม 4 ด้าน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศ พบว่า ผูป้กครองที�มี    
เพศต่างกนัมีความคิดเห็นภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 
แสดงว่า เพศมีผลต่อความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก  
ดงันั-นจึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยั 
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สมมุติฐานในการวจิัย 2  ผูป้กครองที1มีอาชีพต่างกนั  มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  
 

ตาราง  8  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก แบบองค์รวม 4 ด้าน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล           
ดา้นอาชีพ 

 

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
4 ดา้น 

อาชีพ   
คา้ขาย 

 
(n=19 ) 

ธุรกิจส่วนตวั 
 

(n=31 ) 

รับจา้ง 
 

(n=48) 

รับ 
ราชการ 
(n=31) 

พนกังาน
บริษทั 
(n=17) 

เกษตร 
กรรม 

(n= 23) 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 3.45 0.87 3.75 1.03 3.65 0.77 2.97 1.55 3.38 0.91 3.62 1.12 2.168 .060 
ร่างกาย 3.40 0.92 3.74 1.23 3.57 0.87 3.12 1.65 3.28 0.92 3.35 1.26 1.053 .389 
อารมณ์และจิตใจ 3.34 0.89 3.75 1.15 3.66 0.78 3.15 1.53 3.21 0.93 3.35 1.23 1.464 .204 
สังคม 3.46 0.93 3.56 1.37 3.83 0.83 3.11 1.71 3.50 1.18 3.54 1.33 1.237 .294 
สติปัญญา 3.41 0.84 3.70 1.09 3.68 0.73 3.09 1.58 3.34 0.89 3.47 1.11 1.466 .204 

 

* p ≤ .05 

39 



 
 

 

40

 จากตาราง  8  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม 4 ด้าน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นอาชีพ พบว่า ผูป้กครอง          
ที�มีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั แสดงว่าอาชีพไม่มีผลต่อ      
ความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก ดังนั-นจึงปฏิเสธ 
สมมุติฐานการวจิยั 
 
 สมมุติฐานในการวิจัย 3  ผูป้กครองที1มีการศึกษาต่างกนั  มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบ
องคร์วมแตกต่างกนั  

 

ตาราง  9  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก               
แบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา 

 

 
การพฒันา
เด็กแบบ
องคร์วม   
4 ดา้น 

การศึกษา   
ประถม 
ศึกษา 

 
(n= 26) 

มธัยมศึกษา 
 

(n=55) 

อาชีวศึกษา 
ปวส./

อนุปริญญา 
(n=  37) 

ปริญญาตรี 
 
 

(n= 42) 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

 
(n= 9) 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 3.88 0.74 3.59 1.00 3.53 0.84 3.14 1.30 3.22 1.76 1.495 1.276 
ร่างกาย 3.67 0.98 3.50 1.17 3.50 0.91 3.21 1.36 3.32 1.80 2.567 2.220 
อารมณ์
และจิตใจ 3.79 0.93 3.51 1.14 3.46 0.85 3.22 1.25 3.32 1.67 0.951 0.671 
สังคม 3.73 0.96 3.62 1.23 3.64 0.99 3.25 1.50 3.28 1.80 1.403 1.119 
สติปัญญา 3.76 0.82 3.55 1.04 3.53 0.78 3.21 1.29 3.28 1.75 1.432 0.904 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการศึกษา พบวา่ ผูป้กครองที�มี
การศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั แสดงว่าการศึกษาไม่มีผลต่อ
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ความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก  ดงันั-นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐานการวจิยั 
 
 สมมุติฐานในการวิจัย 4  ผูป้กครองที1มีรายไดเ้ฉลี1ยต่อเดือนต่างกนัมีทศันะต่อการพฒันา
เด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  

 

ตาราง  10  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันา 
เด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 

 

การพฒันาเด็กแบบ
องคร์วม 4 ดา้น 

รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน   
ตํ�ากวา่ 

10,000 บาท 
(n = 50) 

10,001 - 
30,000 บาท 

(n = 86) 

30,001 - 
50,000 บาท 

(n = 27) 

50,001 
ขึ-นไป 
(n = 6) 

F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 3.72 0.81 3.78 0.77 2.33 1.37 2.39 1.59 22.985 .000* 
ร่างกาย 3.81 0.81 3.76 0.78 2.27 1.29 2.41 1.61 10.845 .000* 
อารมณ์และจิตใจ 3.65 0.91 3.69 0.95 2.43 1.53 2.66 1.87 14.206 .000* 
สังคม 3.66 0.93 3.74 0.89 2.40 1.30 2.58 1.62 22.361 .000* 
สติปัญญา 3.75 1.06 3.93 0.86 2.24 1.50 1.90 1.47 20.120 .000* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน พบว่า     
ผูป้กครองที�มีรายได้ต่างกันมีความคิดเห็น ภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที�ระดับ .05  แสดงว่า รายได้มีผลต่อความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวม         
ในทศันะของผูป้กครองเด็ก  ดงันั-นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ดงัตาราง 11 
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ตาราง  11  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็ก        
แบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามรายไดเ้ป็นรายคู่  

 

รายได ้
 ตํ�ากวา่ 

10,000 บาท 
10,001 -  

30,00 บาท 
30,001 -  

50,000 บาท 
50,001 
ขึ-นไป 

ความคิดเห็นโดยรวม X  3.81 3.76 2.27 2.41 
ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 3.81 - 0.05 1.54* 1.40* 
10,001 - 30,000 บาท 3.76  - 1.49* 1.35* 
30,001 - 50,000 บาท 2.27   - -0.14* 
50,001 ขึ-นไป 2.41    - 

ดา้นร่างกาย X  3.65 3.69 2.43* 2.66* 
ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 3.65 - 0.04 1.22* 0.99* 
10,001 - 30,000 บาท 3.69  - 1.26* 1.03* 
30,001 - 50,000 บาท 2.43   - 0.23* 
50,001 ขึ-นไป 2.66    - 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ X  3.66 3.74 2.40* 2.58* 
ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 3.66 - 0.08 1.26* 1.08* 
10,001 - 30,000 บาท 3.74  - 1.34* 1.16* 
30,001 - 50,000 บาท 2.40   - 0.18* 
50,001 ขึ-นไป 2.58    - 

ดา้นสังคม X  3.75 3.93 2.24* 1.90* 
ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 3.75 - 0.18 1.51* 1.85* 
10,001 - 30,000 บาท 3.93  - 1.69* 2.03* 
30,001 - 50,000 บาท 2.24   - 0.34* 
50,001 ขึ-นไป 1.90    - 

ดา้นสติปัญญา X  3.72 3.78 2.33* 2.39* 
ตํ�ากวา่ 10,000 บาท 3.72 - 0.06 1.39* 1.33* 
10,001 - 30,000 บาท 3.78  - 1.45* 1.39* 
30,001 - 50,000 บาท 2.33   - 0.06* 
50,001 ขึ-นไป 2.39    - 
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 จากตาราง  11  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก
แบบองค์รวม 4 ด้าน จาํแนกตามรายได้เป็นรายคู่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ที�ระดบั .05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้กครองที�มีรายได ้30,001 - 50,000 บาท และผูป้กครองที�มีรายได ้
50,001 ขึ- นไป มีความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 4 ด้าน มากกว่าผูป้กครอง             
ที�มีรายได ้10,001 - 30,000 บาท และตํ�ากวา่ 10,000 บาท   
 

 สมมุติฐานในการวิจัย 5  ผูป้กครองที1มีการอบรมเลี. ยงดูของครอบครัวต่างกนั  มีทศันะ  
ต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนั  
 

ตาราง 12  ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก
แบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นการอบรมเลี-ยงดูของครอบครัว 

 

การพฒันาเด็ก
แบบองคร์วม 

4 ดา้น 

การอบรมเลี-ยงดูของครอบครัว   
แบบ

ประชาธิปไตย 
(n = 123) 

แบบคาดหวงั
กบัเด็ก 
(n = 9) 

แบบ 
ปล่อย 

(n = 21) 

แบบทนุถนอม 
มาก 

(n = 16) 
F p 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
โดยรวม 3.76 0.86 2.80 1.07 3.58 0.58 1.56 1.07 34.581 .000* 
ร่างกาย 3.79 0.88 2.72 0.98 3.57 0.51 1.54 0.99 26.172 .000* 
อารมณ์และจิตใจ 3.74 0.98 2.72 1.17 3.46 0.75 1.50 1.12 24.497 .000* 
สังคม 3.72 0.96 2.88 1.09 3.55 0.70 1.63 0.96 21.376 .000* 
สติปัญญา 3.80 1.07 2.88 1.30 3.74 0.72 1.58 1.33 32.037 .000* 

 

* p ≤ .05 
 

 จากตาราง  12  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การพฒันาเด็กแบบองค์รวม 4 ด้าน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ด้านการเลี- ยงดูของครอบครัว      
พบว่า ผูป้กครองที�มีการอบรมเลี- ยงดูของครอบครัวต่างกนัมีความคิดเห็นภาพรวมและรายด้าน   
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับ .05 แสดงว่าการอบรมเลี- ยงดูมีผลต่อความคิดเห็น     
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เกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็ก  ดงันั-นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจยั          
จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ่ ดงัตาราง 13 
 
ตาราง  13  แสดงค่าเฉลี�ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นเกี�ยวกับการพฒันาเด็ก         

แบบองคร์วม 4 ดา้น จาํแนกตามการอบรมเลี-ยงดูของครอบครัวเป็นรายคู่ 

 

การอบรมเลี-ยงดูของครอบครัว 
แบบ

ประชาธิปไตย 

แบบคาดหวงั 

กบัเด็ก 

แบบ 

ปล่อย 

แบบทนุถนอม

มาก 

ความคิดเห็นโดยรวม X  3.76 2.80* 3.58* 1.56* 

แบบประชาธิปไตย 3.76 - 0.96* 0.18* 2.20* 

แบบคาดหวงักบัเด็ก 2.80  - 0.78* 1.24* 

แบบปล่อย 3.58   - 2.02* 

แบบทนุถนอมมาก 1.56    - 

ดา้นร่างกาย X  3.79 2.72* 3.57* 1.54* 

แบบประชาธิปไตย 3.79 - -1.07* 0.22* 2.25* 

แบบคาดหวงักบัเด็ก 2.72  - -0.85* 1.18* 

แบบปล่อย 3.57   - 2.03* 

แบบทนุถนอมมาก 1.54    - 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ X  3.74 2.72* 3.46* 1.50* 

แบบประชาธิปไตย 3.74 - 1.02* 0.26* 2.24* 

แบบคาดหวงักบัเด็ก 2.72  - -0.74* 1.22* 

แบบปล่อย 3.46   - 1.96* 

แบบทนุถนอมมาก 1.50    - 

ดา้นสังคม X  3.72 0.96* 2.88* 1.09* 

แบบประชาธิปไตย 3.72 - 2.76* 0.84* 2.63* 

แบบคาดหวงักบัเด็ก 0.96  - 1.92* 0.13* 

แบบปล่อย 2.88   - 1.79* 

แบบทนุถนอมมาก 1.09    - 
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ตาราง  13  (ต่อ) 
 

การอบรมเลี-ยงดูของครอบครัว 
แบบ

ประชาธิปไตย 
แบบคาดหวงั 

กบัเด็ก 

แบบ 
ปล่อย 

แบบทนุถนอม
มาก 

ดา้นสติปัญญา X  3.80 2.88* 3.74* 1.58* 
แบบประชาธิปไตย 3.80 - 0.92 * 0.06* 2.22* 
แบบคาดหวงักบัเด็ก 2.88  - 0.86* 1.30* 
แบบปล่อย 3.74   - 2.16* 
แบบทนุถนอมมาก 1.58    - 

 

* p ≤ .05 
 

  จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็ก   
แบบองค์รวม 4 ดา้น จาํแนกตามการอบรมเลี- ยงดูของครอบครัวเป็นรายคู่ มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 จาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่ ผูป้กครองที�อบรมเลี-ยงดูแบบทนุถนอมมาก 
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวม 4 ดา้น มากกว่าผูป้กครองที�อบรมเลี- ยงดู  
แบบประชาธิปไตย แบบคาดหวงักบัเด็ก และแบบปล่อย 



บทที� 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 สรุปผล  อภิปรายผล  และขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบั “การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะ

ของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด” ผูว้ิจยัไดน้าํมา

สรุปผลการวจิยัอภิปรายผล และนาํเสนอขอ้เสนอแนะเป็นลาํดบัไดด้งันี0  

 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 2. วธีิการดาํเนินการวจิยั 

 3. สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4. อภิปรายผลการวจิยั 

 5. ขอ้เสนอแนะ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั0 งนี0  ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไวด้งันี0  

 1. เพื�อศึกษาระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม 

เด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

 2. เพื�อเปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม 

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและการอบรม

เลี0ยงดู 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั0 งนี0  ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์   

ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํนวน 301 คน (ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม 

อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด. 2554 : 7)  

 กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัในครั0 งนี0  ได้แก่ ผูป้กครองเด็กภายในศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ ์    

ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  กําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ตารางเครจซี�        

และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 - 609) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 169  คน 
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 เครื"องมือที"ใช้ในการวจัิย 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามการพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของ   
ผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้มที�ปรับปรุงความเที�ยงตรงแลว้ นาํไปทดลองใช ้
(Try-out) กับกลุ่มประชากรผู ้ปกครองเด็กก่อนเกณฑ์ในโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา        
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  ซึ� งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที�กาํหนดไวจ้าํนวน 30 คน แล้วนาํมาวิเคราะห์       
หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั0งฉบบั โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิX อลัฟา (Alpha Coeffcient) 
ของครอนบาค (Cronbach. 1990 : 19)  ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปไดค้่าความเชื�อมั�น     
ของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.91 
 สถิติที"ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที�ใช้ในการนาํเสนอขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมุติฐานครั0 งนี0   ผูว้ิจยั   

ไดใ้ชส้ถิติประกอบดว้ย 

 1. สถิติพื0นฐาน 

   1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื�อนาํเสนอขอ้มูลทั�วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.2 ค่าเฉลี�ย ( X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื�อทาํการอธิบายการพฒันาเด็ก

แบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด   

2. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบคุณภาพเครื�องมือ 

  2.1 ค่าความเที�ยงตรง 

  2.2 ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามใชส้ัมประสิทธิX แอลฟ่า 

 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าสมมุติฐาน 

  3.1 ค่า t-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ�งจาํแนกเป็น 1 กลุ่ม 

  3.2 ค่า F-test ใชท้ดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยของตวัแปรอิสระซึ� งจาํแนกมากกวา่  2 กลุ่ม 

โดยใชว้ธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) เพื�อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

 

สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเรื� อง การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม  

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จังหวดัตราด ผูว้ิจ ัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล          

ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี0  

 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ของผูป้กครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม 
อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�ทาํการวิจยัเป็นเพศหญิง (คิดเป็น   
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ร้อยละ 72.80) จาํแนกตามอาชีพ พบวา่ มีอาชีพรับจา้ง มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 28.40)  จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษามากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 32.50) จาํแนกตามรายไดเ้ฉลี�ย
ต่อเดือนของครอบครัว มีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนของครอบครัว 10,001 - 30,000 บาทมากที�สุด        
(คิดเป็นร้อยละ 50.90)  จาํแนกตามการอบรมเลี0 ยงดูแบบประชาธิปไตย มากที�สุด (คิดเป็นร้อยละ 
72.80) 
 2. ระดับการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู ้ปกครองเด็กศูนย์อบรมเด็ก          

ก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา   

เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นสติปัญญา อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53) รองลงมาดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัมาก 

( X = 3.50)  ดา้นสังคม อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.46) และดา้นอารมณ์และจิตใจ อยูใ่นระดบั

ปานกลาง ( X = 3.44) ตามลาํดบั 

 3. การเปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม  

เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและการอบรม

เลี0 ยงดู พบวา่ ผูป้กครองที�มีเพศ รายได ้และการอบรมเลี0ยงดูของครอบครัวต่างกนั มีทศันะต่อการ

พฒันาเด็กแบบองคร์วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ส่วนผูป้กครองที�มีอาชีพ 

และระดบัการศึกษาต่างกนั  มีทศันะต่อการพฒันาเด็กแบบองคร์วมไม่แตกต่างกนั 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวจิยัเรื�อง การพฒันาเด็กแบบองคร์วมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จังหวดัตราด ผูว้ิจ ัยได้อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์       
ของการวจิยั ดงันี0  
 1. ระดบัการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด อภิปรายผลไดด้งันี0  
  จากผลการวิจัย พบว่า การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู ้ปกครองเด็ก       
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ลอ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง    
ทั0 งนี0 อาจอธิบายได้ว่า การที�ผูป้กครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง       
จงัหวดัตราด มีความคิดเห็นวา่ ลูกหลานของตนนั0นมีการพฒันาแบบองคร์วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ก็เนื�องจากผูป้กครองที�เป็นพ่อแม่ หรือญาติเด็กนั0น มีความใกลชิ้ดกบัเด็กทุกวนัย่อมทาํให้เห็นถึง                 
การเปลี� ยนแปลงหรือการพัฒนาของลูกหรือหลานของตนเองแม้จะไม่ชัดเจน แต่ก็ เห็น              
ความเปลี�ยนแปลงตามพฒันาการของเด็กแบบองค์รวม อย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมาะสมตามวยั                  
ส่วนผูที้�เป็นครูก็จะสามารถเห็นพฒันาการของเด็กอยู่เป็นประจาํสมํ�าเสมอเพราะว่าครูมีเกณฑ ์            
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การทดสอบพฒันาการของเด็กไวห้ลายอย่าง ไม่ว่าจะทดสอบในด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ครูก็สามารถทดสอบได้อย่างแม่นยาํและถูกตอ้ง ส่วนพฒันาการของเด็ก                
ที�ผูป้กครองสามารถเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนก็อยา่งเช่น เด็กมองภาพ ชี0ภาพ พร้อมกบัออกเสียงตามผูอื้�น
ไดเ้ด็กร่าเริง สดชื�น แจ่มใส อารมณ์ดี เมื�อไดรั้บคาํชมและรางวลัจากผูอื้�น และเด็กแสดงท่าทางดีใจ
เมื�อสามารถทาํอะไรได้ดว้ยตนเองเป็นตน้ ดงันั0นผลการศึกษาวิจยัครั0 งนี0 จึงพบว่า การพฒันาเด็ก 
แบบองค์รวมในทัศนะของผูป้กครองเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง   
จงัหวดัตราด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดของณัฐธัญพงศ์  กสิพนัธ์ 
(2552 : 39) ที�กล่าววา่ การอบรมเลี0ยงดู การที�อยูใ่กลชิ้ดกบัเด็กมีการติดต่อเกี�ยวขอ้งกบัเด็ก  ทั0งดา้น
การพูดและการกระทาํ ซึ� งเป็นการสื�อความหมายต่อเด็กทั0งทางด้านความรู้สึกและอารมณ์ของ         
ผู ้กระทํา  ตลอดจนเป็นทางให้ผู ้เลี0 ยงดูสามารถจะให้รางวลัและลงโทษเด็กได้  นอกจากนี0                
ยงัเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดดู้แบบอยา่งการกระทาํของผูเ้ลี0 ยงดูตนเองดว้ย  และนอกจากนี0สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวราภรณ์  รักวิจยั  (2540 : 20 - 26)  กล่าวถึงการอบรมเลี0 ยงดูเด็กไวว้่า ผูดู้แลเด็ก          
จะอบรมเลี0ยงดูเด็กดว้ยวธีิไหนก็ตาม  สิ�งสาํคญัในการอบรมเลี0ยงดูเด็กถา้จะใหไ้ดผ้ลดีนั0น ผูดู้แลเด็ก
จะต้องสร้างศรัทธาให้เกิดกับเด็ก เมื�อเด็กมีศรัทธากับผูดู้แลเด็กแล้ว ผูดู้แลเด็กจะพูดอย่างไร         
เด็กก็จะคลอ้ยตามและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัเป็นอยา่งดี วิธีการอบรมเลี0ยงดูเด็กนั0นมีหลากหลาย
วิธีการและขึ0นอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ อย่างของผูเ้ลี0 ยงดู ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
รวมไปถึงสิ� งแวดล้อมของผูเ้ลี0 ยงดูจะแตกต่างกนัออกไปซึ� งผลลพัธ์ของการเลี0 ยงดูนั0น ๆ จะเป็น     
ตวักาํหนดอุปนิสัยจิตใจความรู้สึกนึกคิดของเด็กในอนาคต 
 2. เปรียบเทียบการพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผูป้กครองเด็กศูนย์อบรม        
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อภิปรายผล     
ไดด้งันี0  
  2.1 เพศของผูป้กครอง 
   ผูป้กครองที�มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั   
ทางสถิติที�ระดับ .05  ดังนั0 นจึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยที�ตั0 งไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎี 
พฒันาการดา้นจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ซิกมนัตฟ์รอยด์ (Sigmond Freud) (กรมสุขภาพจิต. 2543 : 7)  
ซึ� งเป็นทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบัพฒันาการทางเพศของเด็กที�มีผลต่อบุคลิกภาพเมื�อเติบโต เป็นผูใ้หญ่  
ซึ� งมีความเชื�อวา่พฒันาการบุคลิกภาพของคนขึ0นอยูก่บัการตอบสนองตามความตอ้งการขั0นพื0นฐาน
ทางด้านสรีระหรือที�เขาเรียกว่าแรงขบัโดยสัญชาติญาณ แรงขบัดงักล่าวมี 3 ประเภท  ได้แก่         
แรงขับทางเพศหรือความต้องการตอบสนองทางเพศ (Libido) แรงขับหรือความต้องการ                
ที�จะมีชีวิตอยู่ (Life-preserving Drive) และแรงขบัหรือความตอ้งการที�จะแสดงความก้าวร้าว 
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(Aggressive Drive) ซึ� งเพศชายและเพศหญิงจะแสดงแรงขบัหรือนิสัยหรือความคิดเห็นที�แตกต่าง
กนัออกไป ทั0งนี0 อาจอธิบายไดว้า่ เพศหญิงเป็นเพศที�มีความละเอียดอ่อนในเรื�องต่าง ๆ สูงมากกว่า  
ผูช้าย  ดงันั0นผูป้กครองที�เป็นเพศหญิงหรือเป็นแม่ ก็มีความตอ้งการที�จะเห็นพฒันาการของลูก      
ในทุก ๆ ดา้นพฒันาอยา่งรวดเร็วมากกวา่ผูป้กครองที�เป็นเพศชายหรือเป็นพอ่นั�นเอง  
  2.2 อาชีพของผูป้กครอง 
   ผูป้กครองที�อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั ดงันั0นจึงปฏิเสธ
สมมุติฐานที�ตั0งไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิตา  แสงโสรจสุข (2547 : บทคดัยอ่) การศึกษา
ความตอ้งการของผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล ผลการวิจยั
พบว่า ผูป้กครองที�มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         
ที�ระดบั .05  และจากการสัมภาษณ์แนน  (สัมภาษณ์. 2556)  ผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดัไผล่อ้ม ใหส้ัมภาษณ์วา่ “.....ถึงแมว้า่อาชีพของผูป้กครองจะมีอาชีพ บทบาทและหนา้ที�อะไรก็ตาม 
แต่เมื�อผูป้กครองหยดุพกัผอ่นหลงัจากทาํงาน ผูป้กครองทุกคนก็ตอ้งมีบทบาทและหนา้ที�เหมือนกนั 
คือ ตอ้งคอยดูแลบุตรหลานของตนทั0งเรื� องการกิน การนอน การเรียน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์   
และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของลูกหลานตนเองให้คุม้ค่ากบัเวลาที�มีอยู่อย่างจาํกดั   
ของผูป้กครองแต่ละคน จะเห็นไดว้า่ผูป้กครองจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามยอ่มเห็นว่าพฒันาการ
ของลูกหลานมีการเปลี�ยนแปลงสมวยั....” (22 พฤษภาคม 2556) 
  2.3 การศึกษาของผูป้กครอง 
   ผูป้กครองที�การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังนั0 น                
จึงปฏิเสธสมมุติฐานที�ตั0งไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชลิตา  แสงโสรจสุข (2547 : บทคดัยอ่) 
การศึกษาความตอ้งการของผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัของโรงเรียนเสริมปัญญาอนุบาล   
ผลการวจิยัพบวา่ ผูป้กครองที�มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความตอ้งการไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05  และจากการสัมภาษณ์แนน (สัมภาษณ์. 2556)  ผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม      
เด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม ให้สัมภาษณ์ว่า “....การศึกษาน้อยหรือการศึกษามากไม่มีผลต่อ     
ความคิดเห็นของลูกหลานที�มีพฒันาการที�เปลี�ยนไป เพราะว่าผูป้กครองทุกคนมีการอบรมเลี0 ยงดู 
ลูกหลานของตนให้ดีที�สุดให้เหมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูป้กครองแต่ละคน ซึ� งการอบรม
เลี0ยงดูก็จะแตกต่างกนัไปตามระดบัการศึกษา แต่จะเห็นไดว้า่ผูป้กครองแต่ละคนก็จะเห็นพฒันาการ
การเปลี�ยนแปลงของลูกหลานของตนเปลี�ยนแปลงเหมาะสมตามวยันั�นเอง.....” (22 พฤษภาคม 
2556) 
  2.4 รายไดข้องผูป้กครอง 
   ผูป้กครองที�มีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั .05  ดงันั0นจึงยอมรับสมมุติฐานที�ตั0งไว ้ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรรณิภา 
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พลายจั�น (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการพฒันาเด็กปฐมวยัและ       
เด็กประถมศึกษาของโรงเรียนจรวยพรวิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื�อจาํแนกตามปัจจยั  
ส่วนบุคคล พบว่า รายได้ของผูป้กครอง มีความตอ้งการในการจดัการศึกษาปฐมวยัแตกต่างกัน  
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และจากการสัมภาษณ์ เล็ก (สัมภาษณ์. 2556) ผูป้กครองเด็ก
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม ให้สัมภาษณ์ว่า “.....ผูป้กครองส่วนใหญ่ที�มีรายได้ดี        
ย่อมมองเห็นพฒันาการของลูกตนเองที�ดีและเร็ว อาจเป็นเพราะว่าผูป้กครองเหล่านั0นมีการนํา     
บุตรหลานไปเรียนพิเศษ ไปเรียนวา่ยนํ0า ไปเล่นฟุตบอล  หรือมีการจา้งครูพี0 เลี0 ยงมาสอนการบา้นลูก
ของตนเองที�บา้น ดงันั0นก็จะเห็นพฒันาการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของลูกตนเอง ได้อย่างรวดเร็วกว่า       
ผูป้กครองที�มีรายได้น้อย เพราะผูป้กครองที�มีรายได้น้อยก็ส่งบุตรหลานเรียนตามโรงเรียน         
อยา่งเดียว ซึ� งไม่ไดมี้การเรียนพิเศษแต่อยา่งใด หรือไม่ไดจ้า้งครูพี0 เลี0 ยงมาสอนที�บา้น จึงทาํให้เห็น
พฒันาการของลูกตนเองเรื�อย ๆ เหมาะแก่สมแก่วยัที�ค่อย ๆ เปลี�ยนไปนั�นเอง.....” (22 พฤษภาคม 
2556) 
  2.5 การอบรมเลี0ยงดูของผูป้กครอง 

   ผูป้กครองที�มีการอบรมเลี0 ยงดูของผูป้กครองต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม    

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  ดงันั0นจึงยอมรับสมมุติฐานที�ตั0งไว ้ซึ� งสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของพรรณิภา  พลายจั�น (2550 : บทคดัย่อ) ศึกษาความคาดหวงัของผูป้กครองในการ

พฒันาเด็กปฐมวยัและเด็กประถมศึกษาของโรงเรียนจรวยพรวิทยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร      

เมื�อจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า การอบรมเลี0 ยงดูของผูป้กครองมีความตอ้งการในการจดั  

การศึกษาปฐมวยัแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และจากการสัมภาษณ์เล็ก                  

(สัมภาษณ์. 2556)  ผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผล่อ้ม ให้สัมภาษณ์วา่ “....การที� 

ผูป้กครองมีการอบรมเลี0 ยงดูลูกกันคนละแบบ ย่อมเห็นพฒันาการของลูกที�เปลี�ยนแปลงไป          

ไม่เหมือนกนั เพราะวา่จากการสังเกตจากเพื�อน ๆ ที�รู้จกักนัจะเห็นวา่ ครอบครัวที�มีการอบรมเลี0ยงดู

ลูกแบบประชาธิปไตย คือ เป็นการอบรมเลี0 ยงดูโดยให้ความรักความเอาใจใส่ และความเขา้ใจ 

ครอบครัวเหล่านี0 จะเห็นพฒันาของลูกตนเหมาะสมไปตามวยัทั0 งความคิด ร่างกายและจิตใจ      

พร้อมที�จะกา้วไปสู่โลกภายนอกไดอ้ยา่งปลอดภยั แต่ในทางกลบักนัเมื�อหนัมามองเพื�อนที�เลี0 ยงดู

ครอบครัวแบบทนุถนอมมาก ลูกก็จะร่างกายที�อ่อนแอ เพราะว่าจะมีพ่อแม่คอยปกป้องดูแลลูก     

มากเกินไป เมื�อลูกไดรั้บความลาํบากพ่อแม่ก็จะคอยปกป้องภยัอนัตรายให้ลูกเสมอ จะเห็นไดว้่า  

การเลี0 ยงดูแบบทนุถนอม ลูกจะมีพฒันาการที�เปลี�ยนแปลงไปค่อนขา้งช้า เพราะผูป้กครองลืมตวั   

ไปวา่ช่วยเหลือลูกจนมากเกินไป...” (22 พฤษภาคม 2556) 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยั การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็กศูนยอ์บรม  
เด็กก่อนเกณฑใ์นวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด มีขอ้เสนอแนะดงันี0  
 ข้อเสนอแนะทั"วไป 

 1. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ควรเพิ�มสื�อการเรียนการสอนและสื�อนอกห้องเรียนให้เพิ�ม
มากขึ0น เพื�อเป็นการเพิ�มพฒันาศกัยภาพของเด็กทางดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคม 
และดา้นสติปัญญาไปพร้อม ๆ กนั 
 2. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ควรฝึกอบรมครูอยูเ่ป็นประจาํและต่อเนื�อง เพื�อที�ครูจะไดมี้
การพฒันาศกัยภาพและพฒันาความรู้ของตนเองใหเ้พิ�มมากขึ0น และครูจะไดน้าํความรู้ที�ไดไ้ปถ่ายทอด
ใหก้บัเด็กนกัเรียนไดอ้ยา่งเป็นระบบและมีแบบแผนไดอ้ยา่งครอบคลุม 
 ข้อเสนอแนะเพื"อการวจัิยครั+งต่อไป 

 1. ควรเปลี�ยนรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณมาเป็นเชิงคุณภาพ เพื�อให้ไดผ้ลการศึกษาจาก
กลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งเจาะลึกและจะไดข้อ้มูลอยา่งละเอียดมากขึ0น 
 2. ครูและผูป้กครองเด็กบางคนควรร่วมกนัทาํวิจยัในชั0นเรียนร่วมกนั เพื�อนาํผลที�ไดม้า
ใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน เกี�ยวกบัระดบัพฒันาการของเด็กแต่ละดา้นวา่เป็นไปตาม
อายหุรือไม่ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารยอ์รวรวีย ์ เฉลิมพงษ ์ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารยบุ์ษยา  ประทุมยศ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

3.  อาจารยรั์ตนา  เพช็รสูงเนิน อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

4.  ดร.มุทิตา   แพทยป์ระทุม รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วทิยาคม 

 จงัหวดัตราด 

 5.  พระอาจารยสุ์บิน  ปณีโต ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง  

    จงัหวดัตราด 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
เรื�อง 

การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทัศนะของผู้ปกครองเด็ก 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัไผ่ล้อม อาํเภอเมือง จังหวัดตราด 

............................................................................................................................................................. 
 

คําชี/แจง 

  
 1. แบบสอบถามฉบบันี�   ใช้เฉพาะในการเก็บข้อมูลทางการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโท  สาขาสังคมศาสตร์เพื/อการพฒันา  มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  วตัถุประสงค ์    
ของแบบสอบถามฉบบันี�   ตอ้งการทราบเรื/อง การพฒันาเด็กแบบองค์รวมในทศันะของผูป้กครองเด็ก
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั วดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด  
 2. แบบสอบถามฉบบันี�แบ่งเป็น  2  ตอน  ดงันี�  
  ตอนที�  1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
  ตอนที�  2  การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
 3. โปรดตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อเพื/อให้การวิจัยดําเนินการไปได้ด้วย   
ความสมบูรณ์ถูกตอ้ง 
 4. ขอ้มูลที/ตอบในแบบสอบถามและความคิดเห็นของท่านจะใช้สําหรับการวิจยัครั� งนี�
เท่านั� น  และจะเก็บความเห็นไวเ้ป็นความลับ  การนําเสนอข้อมูลจะจัดทาํออกมาในรูปของ        
กลุ่มบุคคล  ดงันั�นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพการของท่านแต่ประการใด 
 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั� งนี�  
 
 
 

นางสาวอภิญญา  จรุงพฒันานนท ์
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาสังคมศาสตร์เพื/อการพฒันา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  
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ตอนที�  1  ปัจจยัส่วนบุคคล 
คําชี/แจง   กรุณาเครื/องหมาย  �  ลงใน  (   )  หนา้ขอ้ที/คิดวา่ตรงกบัความเห็นของตวัท่าน 
 
1.  เพศ 

(  ) 1) ชาย    (  ) 2) หญิง 
 
2.  อาชีพ 

(  ) 1) คา้ขาย  (  ) 2) ธุรกิจส่วนตวั       
(  ) 3) รับจา้ง          (  ) 4) รับราชการ           
(  ) 5) พนกังานบริษทั (  ) 6) เกษตรกรรม 

 
3.  ระดบัการศึกษา 

(  ) 1) ประถมศึกษา (  ) 2) มธัยมศึกษา     
(  ) 3) อาชีวศึกษา ป.ว.ส./อนุปริญญา 
(  ) 4) ปริญญาตรี (  ) 5) สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
4.  รายไดเ้ฉลี/ยต่อเดือนของครอบครัว..........................................บาท 
 
5.  การอบรมเลี�ยงดูของครอบครัว 

5.1 วธีิการอบรมเลี�ยงดู 
(  ) 1) การอบรมเลี�ยงดูแบบประชาธิปไตย  เป็นการอบรมเลี�ยงดูโดยใหค้วามรักความเอาใจใส่

และความเขา้ใจ 
(  ) 2) การอบรมเลี�ยงดูแบบคาดหวงักบัเด็ก  เป็นการอบรมเลี�ยงดูที/ผูป้กครองเรียกร้องเอาจากเด็ก  

เด็กจะตอ้งทาํตามจุดประสงคห์รือความตอ้งการของผูป้กครอง 
(  ) 3) การอบรมเลี�ยงดูแบบปล่อย  เป็นการอบรมเลี�ยงดูที/ผูป้กครองปล่อยให้เด็กตดัสินใจ      

ทาํตามใจตนเอง   
(  ) 4) การอบรมเลี�ยงดูแบบทนุถนอมมาก  เป็นการอบรมเลี�ยงดูเด็กที/ผูป้กครองคอยปกป้อง

เด็กมากเกินไป  ไม่ใหเ้ด็กไดรั้บความยากลาํบากหรืออนัตราย  
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ตอนที�  2  คาํถามเกี/ยวกบัการพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
คําชี/แจง โปรดทาํเครื/องหมาย  � ลงในช่องที/ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านตามคาํถาม    

ขา้งล่างนี�  
         5    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากที/สุด 
         4    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
             3    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
             2    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
              1    หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยที/สุด 

 
 
 

การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 
 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที/สุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย  
 

(2) 

นอ้ย 
ที/สุด 
(1) 

ดา้นร่างกาย      
1.  เด็กเลือกรับประทานอาหารที/มีประโยชน์       

และหลากหลายมากขึ�น 
     

2.  เด็กช่วยเหลือตนเองในการขบัถ่ายได ้              
โดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ 

     

3.  เด็กสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภยัได ้      
4.  เด็กสนใจที/จะออกกาํลงักายเมื/อกลบัไปถึงบา้น

เสมอ 
     

5.  เด็กใชก้ลา้มเนื�อมดัใหญ่เคลื/อนไหวร่างกายได ้
เช่น ปีนป่าย กระโดด ขึ�น-ลงบนัได 

     

6.  เด็กใชก้ลา้มเนื�อมดัเล็กเคลื/อนไหวได ้เช่น         
ปั� นดินนํ�ามนั จบักรรไกรตดักระดาษ วาดภาพ 
ตามจินตนาการ 

     

7.  เด็กบอกชื/ออวยัวะของร่างกายได ้2 ภาษา      
8.  เด็กขีดเขียนเป็นรูปร่างและอธิบายภาพได ้      
9.  เด็กเคลื/อนไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ตามคาํสั/งได ้      
10.  เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตสมวยั      
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การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที/สุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย  
 

(2) 

นอ้ย 
ที/สุด 
(1) 

ดา้นอารมณ์และจิตใจ      
1.  เด็กแสดงท่าทางดีใจเมื/อสามารถทาํอะไร           

ไดด้ว้ยตนเอง 
     

2.  เด็กร่าเริง สดชื/น แจ่มใส อารมณ์ดี เมื/อไดรั้บ     
คาํชมและรางวลัจากผูอื้/น 

     

3.  เด็กช่วยเหลือและแบ่งปันใหก้บัผูอื้/นได ้      
4.  เด็กแสดงความรักมีเมตตาต่อสัตว ์ดูแลตน้ไม ้  

ตามคาํแนะนาํ 
     

5.  เด็กรู้จกัเก็บของเขา้ที/เมื/อใชเ้สร็จ และรักษา     
ของใชส่้วนตวัได ้

     

6.  เด็กมีความอดทนและรอคอยเมื/อผูป้กครอง       
ขอร้อง 

     

7.  เด็กแสดงออกถึงความสงสารผูอื้/นและสัตว ์      
8.  เด็กแสดงออกถึงความเห็นใจผูอื้/น      
9.  เด็กทาํงานศิลปะ ท่องคาํคลอ้งจอง ร้องเพลง      

ใหผู้ป้กครองดูได ้
     

10.  เด็กเคลื/อนไหวร่างกายตามเพลงตามแบบ       
เมื/อไดย้นิเสียงดนตรี 

     

ดา้นสังคม      
1.  เด็กบอกชื/อจริง ชื/อเล่น เพศของตนเองให้ผูอื้/น  

ฟังได ้
     

2.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองไดต้ามวยั             
เมื/อประสบกบัปัญหา 

     

3.  เด็กรับประทานอาหารดว้ยตนเองจนหมด         
ทุกครั� ง 

     

4.  เด็กลา้งหนา้ แปรงฟันไดด้ว้ยตนเอง      
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การพฒันาเด็กแบบองคร์วม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที/สุด 
(5) 

มาก  
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย  
 

(2) 

นอ้ย 
ที/สุด 
(1) 

5.  เด็กช่วยเหลือเพื/อนในการดูแลเรื/องขบัถ่ายได ้      
6.  เด็กสวมรองเทา้เองได ้(อาจผดิบา้ง)                 

โดยผูป้กครองไม่ตอ้งช่วยเหลือ 
     

7.  เด็กรู้จกัเป็นผูใ้ห้และผูรั้บกบับุคคลอื/น ๆ      
8.  เด็กมีมารยาทในการไหว ้แสดงความเคารพ       

ต่อพอ่ แม่ และผูใ้หญ่ 
     

9.  เด็กมีมารยาทในการฟังและการพดู      
10.  เด็กใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั      
ดา้นสติปัญญา      
1.  เด็กสนทนาโตต้อบเป็นประโยคได ้      
2.  เด็กเขียนเป็นเส้นหรือวาดภาพเพื/อบอกเล่า          

สิ/งที/ตนเองทาํได ้
     

3.  เด็กจาํแนก จดักลุ่มสิ/งของต่าง ๆ ตามสี รูปร่าง 
ลกัษณะใหผู้ป้กครองดูได ้

     

4.  เด็กเรียงลาํดบัสิ/งต่าง ๆ อยา่งนอ้ย 3 อยา่ง      
5.  เด็กรู้ค่าและบอกค่าของจาํนวน 1 - 3 ได ้      
6.  เด็กเรียงลาํดบักิจกรรมที/ตนเองทาํในศูนย ์          

ใหผู้ป้กครองฟังได ้
     

7.  เด็กเก็บขอ้มูลโดยใชป้ระสาทสัมผสัทั�ง 5 ได ้      
8.  เด็กฟังและปฏิบติัตามคาํสั/งของผูอื้/นได ้      
9.  เด็กบอกความตอ้งการขั�นพื�นฐานใหผู้อื้/นรับรู้ได ้      
10.  เด็กมองภาพ ชี�ภาพ พร้อมกบัออกเสียง          

ตามผูอื้/นได ้
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[พิมพค์าํ
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ - ชื�อสกุล นางสาวอภิญญา  จรุงพฒันานนท ์

วนั เดือน ปีเกดิ 15  มีนาคม  2526 

สถานที�เกดิ จงัหวดัตราด   

สถานที�อยู่ปัจจุบัน 78  ถนนชยัมงคล  ตาํบลบางพระ  อาํเภอเมือง   

 จงัหวดัตราด  23000 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ครูผูส้อนเด็ก   

สถานที�ทาํงานปัจจุบัน ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั 

 วดัไผล่อ้ม อาํเภอเมือง  จงัหวดัตราด 

ประวตัิการศึกษา 

      พ.ศ. 2540  มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมารดานุสรณ์ 

  อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

      พ.ศ. 2543 มธัยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 

  อาํเภอเมือง จงัหวดัตราด 

      พ.ศ. 2548  อนุปริญญาศิลปศาสตร์ ศศ.บ. (ออกแบบประยกุตศิ์ลป์) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

      พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

      พ.ศ. 2553 ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (การศึกษาปฐมวยั) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 

      พ.ศ. 2557 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพืBอการพฒันา) 

  มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  จงัหวดัจนัทบุรี 

 


