
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 
 




