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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     
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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 



 

 

5

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.) 




