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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาเรื่อง “สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี ” 
มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการของสถานสงเคราะห์ในการช่วยเหลือดูแลเด็กใน  
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และเพ่ือศึกษาพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 4-6 ปี ที่ได้รับ
การดูแลจากเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยศึกษาผ่านการเก็บข้อมูลกลุ่มบุคคล 
2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา พ่ีเลี้ยงเด็ก ครู และศึกษาเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยเลือกช่วงอายุที่จะ
ศึกษา คือ ช่วงวัย 4-6 ปี 
 ผลการศึกษาพบว่า บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
แบ่งตามองค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็น 3 ด้าน คือการขัดเกลาทางด้านจิตใจ
การขัดเกลาทางด้านสติปัญญา และการขัดเกลาทางด้านพฤติกรรม  โดยการขัดเกลาด้านจิตใจ 
ที่ถึงแม้ว่าเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้ 
ผ่านการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากพ่ีเลี้ยงและคุณครูในการช่วยพัฒนาปรับสภาพจิตใจและอารมณ์ให้แก่เด็ก 
การขัดเกลาด้านสติปัญญาจะมีการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ 
มีการจัดการเรียนการสอนภายในสถานสงเคราะห์ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเหมือนกันกับเด็ก
ทั่วไปในสังคม ประกอบกับมีการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ พร้อมสื่อการสอนและอุปกรณ์ 
ที่เสริมสร้างให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการขัดเกลาด้านพฤติกรรมนั้น พี่เลี้ยงซึ่งมีความใกล้ชิด
กับเด็กมาท่ีสุดจะคอยสังเกตลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคน รวมทั้งคุณครูก็จะสังเกตเด็กแต่ละคนเวลา
อยู่ในห้องเรียนด้วยเช่นกัน เด็กในช่วงวัยนี้จะมีการเรียนรู้จากการสังเกตเห็นแบบอย่างของพฤติกรรม
จากบุคคลที่ อยู่ ใกล้ชิด  ทุกอย่ างล้ วนมี อิทธิพลในการขัด เกลาพฤติกรรมเด็กแต่ละคนใน  
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สถานสงเคราะห์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับเด็ก เพ่ือเป็น
อีกทางในการขัดเกลาและส่งเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิต ให้เด็กที่เติบโตขึ้นมาในสถานสงเคราะห์
ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเหมือนๆ กับเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวทั่วไปในสังคม อีกทั้งสิ่งแวดล้อม
ภายในสถานสงเคราะห์จะขัดเกลา หล่อหลอม และท าให้เด็กซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว การขัดเกลา
ทางสังคมของสถานสงเคราะห์ต่อเด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ล้วนแล้วแต่จะท าให้เด็กๆ เหล่านี้  
มีพัฒนาการการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การเจริญเติบโตที่เป็นไปอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและอยู่ร่วมกันได้  
ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 ขอบพระคุณ อาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ านวย อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้ค าแนะน าในการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิ ริศักดิ์ด าเกิง
กรรมการสอบที่ให้ค าแนะน าในการท างาน คอยชี้แนะในการท างาน และขอขอบพระคุณอาจารย์  
ในภาคมานุษยวิทยาทุกท่านที่ให้ความรู้ทั้งในห้องเรียนและการลงภาคสนาม รวมไปถึงสอนให้ได้
เรียนรู้การใช้ชีวิตที่โตขึ้น มุมมองในการมองสังคม มองโลก ที่ท าให้ได้พัฒนาความคิดกับระยะเวลา 
4 ปี ในรั้วมหาวิทยาลัย 
 ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีคอยอยู่เคียงข้างดิฉันมาตลอด 22 ปี ขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษา
คอยรับฟัง และพยายามท าความเข้าใจมาโดยตลอด ขอบคุณที่อดทนรับฟังเรื่องราวต่างๆ มากมาย
คอยเป็นก าลังใจ บอกให้สู้ๆ อยู่เสมอในวันที่ท้อ ขอบคุณที่ถึงแม้ว่ าในตอนนี้หนูจะยังไม่มีสิ่งตอบ
แทนที่เป็นชิ้นเป็นอันให้เลย แต่ก็ยังเป็นผู้ให้มาตลอด ขอบคุณที่เป็นทุกอย่างส าหรับลูกคนนี้ 
 ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ที่คอยให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอยู่เสมอ
ขอบคุณน้องๆ ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ที่ท าให้รู้สึกสดใสและมีความสุขเวลาไปลงภาคสนาม 
 ขอบคุณเพ่ือนๆ ที่สู้มาด้วยกัน คอยให้ก าลังใจกัน รับฟังปัญหาและพยายามที่จะช่วย
หาทางแก้ไข ขอบคุณเพ่ือนในเอกทุกคน ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนที่ไม่ได้สนิทกันแต่ก็ยังเป็นห่วง คอยมา
ถามว่าโอเคไหมคอยช่วยเหลือกันอยู่ห่างๆ อยู่เสมอ ประทับใจตรงนี้มากๆ ดีใจและยินดีที่ได้มารู้จักกัน 

 สุดท้ายนี้ ขอบคุณตัวดิฉันเองที่อดทนมาจนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณที่มักจะมองปัญหา 
ทุกอย่างให้เป็นแง่ดีอยู่เสมอ แค่คิดว่าตนเองจะสามารถผ่านทุกอุปสรรคที่เข้ามาได้ ก็จะสามารถก้าว
ผ่านมันมาได้ แม้อาจจะต้องสะดุดไปบ้างในหลายๆ ก้าว และขอบคุณบังทันโซนยอนดันที่เป็น 
แรงบันดาลใจในการท าสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ขอบคุณที่แต่งเพลงออกมาแล้วท าให้คนฟังรู้สึกว่าได้รับการ
เยียวยาทางจิตใจผ่านบทเพลง ขอบคุณคิม นัมจุน ที่มักจะมีแนวคิดดีๆ ค าพูดดีๆ มาบอกเล่า ท าให้
รู้สึกดีขึ้นได้ในวันที่เหนื่อยล้า ขอบคุณมิน ยุนกิ ที่ท าให้เห็นว่า ถ้าเรามีความมุ่งมั่นพยายาม ก็ไม่มีอะไร
ที่เป็นไปไม่ได้แม้อาจจะต้องใช้เวลาเพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ที่หวังไว้ ขอบคุณคิม แทฮยอง ที่ท าให้ยิ้มได้อยู่
เสมอ...You are the cause of my euphoria and be my HYYH. ขอบคุณทุกๆ เรื่องดีๆ ที่ได้รับ
จากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ขอบคุณจากใจจริงค่ะ... 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวที่แบบแผนการด าเนินชีวิต
ต้องเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลง มีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน าไปสู่
ปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย และปัญหาหนึ่งในนั้นคือ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ท าให้ไม่ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูให้มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยอย่างที่ควรจะเป็น เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละ
ละเลย เด็กก าพร้า เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาสทางสังคม ที่ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปตาม
ช่วงวัย 
 เด็กทุกคนควรเรียนรู้ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสังคม ช่วงอายุปฐมวัย คือ 5 ปีแรกของชีวิต 
อันเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาชีวิตของเด็ก สมองของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เป็นช่วงเวลาที่เด็กมีการพัฒนาทางการรับรู้ ภาษา สังคม อารมณ์และ
กล้ามเนื้ออย่างรวดเร็ว การพัฒนาทางสมองของเด็กขึ้นอยู่กับการกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคุณภาพของการเลี้ยงดูและระดับการปฏิสัมพันธ์ที่ เด็กได้รับ เด็กทารกที่ได้รับการกอด  
หยอกล้อ อาทรและกระตุ้นทางการมองเห็นจะได้เปรียบเด็กท่ีไม่ได้รับหลายเท่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดู
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการรับรู้ ภาษา อารมณ์และสังคมอย่างเต็มที่ 
มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและมีความเชื่อมั่นและรู้จักคุณค่าของตนมากกว่ าเด็กที่
ไม่ได้รับการเอาใจใส่ การพัฒนาในแต่ละด้านนี้ล้วนแต่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ (องค์การ
ทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (Unicef Thailand), 2560, ออนไลน์) โดยพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จะแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้าน
สังคม ในวัยเด็กนั้นเป็นขั้นที่จะปลูกฝังอะไรกับเด็กก็ได้ สามารถเป็นไปอย่างง่ายดาย แบบแผน  
การเลี้ยงดูเด็กในทุกวัฒนธรรมมีขึ้นเพ่ือท าให้ทารกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ การจะเป็น
เช่นนั้นได้ เด็กจะต้องเรียนรู้ทักษะหลายอย่างในการอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ (งามพิศ  
สัตย์สงวน, 2543 : 73) ท าให้เห็นว่าการที่เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากครอบครัวและสังคม เด็กจะถูก
หล่อหลอมจนเกิดเป็นลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพที่เป็นไปอย่างไม่รู้ตัว ถูกขัดเกลาให้มีความคิด 
พฤติกรรมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคมและวัฒนธรรมนั้นๆ มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
ที่เจริญเติบโตไปตามโครงสร้างของร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญาที่เด็กสามารถนึกคิดสิ่งต่างๆ  
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มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการด้านอารมณ์ที่มีความรู้สึก การควบคุมอารมณ์ตัวเอง และพัฒนาการ
ด้านสังคมที่เด็กจะสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในสังคมได้ 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานสถาบันแรก ถือเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญที่สุดของ
สังคม ในการท าหน้าที่ขัดเกลาและหล่อหลอมสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพในการก้าวเข้ามาเป็น  
ก าลังส าคัญเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป การอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมต่างๆ จึงเป็นหน้าที่หลักของบุคคลในครอบครัวในการให้ความดูแล พ่อแม่
ผู้ปกครองจะมีวิธีการอบรมเลี้ยงดูทั้งทางตรงด้วยการบอกกล่าวไป และทางอ้อมที่เด็กจะสังเกต  
แล้วท าตาม ประสบการณ์ที่ เด็กได้รับจากครอบครัวส่งผลต่อลักษณะนิสัย บุ คลิกภาพของเด็ก 
ซึ่งในกรณีของกลุ่มเด็กท่ีประสบปัญหาพ่อแม่ต้องโทษ เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กก าพร้าแล้ว เด็กบางคนไม่มี
โอกาสแม้แต่จะได้เห็นหน้าพ่อแม่ของตนเอง ถูกเลี้ยงดูโดยสถานสงเคราะห์มาตั้งแต่เกิด หรือบางคน  
ก็ถูกส่งตัวมายังสถานสงเคราะห์เพราะครอบครัวมีปัญหา ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และอีกหลายสาเหตุ 
ที่ท าให้เด็กกลุ่มนี้กลายเป็นเด็กท่ีได้รับโอกาสทางสังคมน้อยกว่าเด็กท่ีเติบโตมาในครอบครัวปกติทั่วไป
การที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยครอบครัวแท้ๆ หรือสิ่งที่ควรจะได้รับ กลับไม่สามารถเป็นไปได้  
เมื่อสถาบันครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมได้แล้ว จึงต้องมีตัวแทนอ่ืน เช่น
สถานสงเคราะห์เข้ามาท าหน้าที่ในการดูแลแทน เพ่ือเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กท่ีประสบปัญหา 
 ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกย่อมมีผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมด้วยกันทั้งสิ้น  ดังเช่น 
ประเทศเยอรมัน ในสมัยก่อนที่มีคนยากจนอยู่มาก ไม่มีที่พักอาศัย องค์การอาสาสมัครในเมือง 
แฮมเบิร์กและเมืองเอลเบอร์เฟล ได้จัดสร้างที่พักให้ส าหรับคนยากจน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าคอยให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการสังคมสงเคราะห์ด้วย  
ในประเทศอังกฤษได้มีการสงเคราะห์คนยากจนที่มีผลเนื่องจากการเลิกระบบทาส ได้ออกกฎหมาย
สงเคราะห์คนจนฉบับแรกของโลก เรียกว่า Elizabethan Law คนจนที่ สามารถท างานได้ 
จะถูกส่งกลับภูมิล าเนาและหางานให้ท า คนจนที่พิการท างานไม่ได้ รวมทั้งเด็กอายุไม่เกิน 21 ปี  
เด็กก าพร้า อนาถา และอ่ืนๆ จะถูกส่งให้เข้าไปรับการเลี้ยงดูที่โรงทาน ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีการสงเคราะห์คนยากจนเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ การสงเคราะห์ได้จัดแบ่งประเภทของ
ผู้รับบริการคือ ผู้รับบริการประเภทโรคจิต คนพิการ เด็กก าพร้า อนาถา และคนชรา เป็นต้น  
ทั้งนี้เพ่ือให้การบริการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 ส าหรับประเทศไทย การสังคมสงเคราะห์เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเกิดของปัญหาและ 
ความต้องการ ผู้รับบริการในงานสังคมสงเคราะห์มีอยู่หลายกลุ่ม โดยหนึ่งในนั้นคือ กลุ่มเด็กและ
เยาวชน ได้แก่ เด็กก าพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน พิการทางร่างกาย หรือจิตใจ มีปัญหาทาง 
ความประพฤติ เด็กยากจน ขาดการศึกษา เด็กที่กระท าความผิด และศาลสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม
การสังคมสงเคราะห์ที่ด าเนินการโดยรัฐบาลมีปรากฏเด่นชัดในสมัยรัชกาลที่ 5  ในปี พ.ศ. 2435 
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ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอนาถาขึ้นโดย พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ได้ทรงบริจาคทรัพย์  
ส่วนพระองค์สร้างขึ้นที่ต าบลโรงเลี้ยงเด็ก ได้รับเด็กหญิงที่เป็นก าพร้าหรือเด็กที่พ่อแม่ยากจน 
ไม่สามารถจะอุปการะได้ น ามาให้การศึกษาอบรม ต่อมาโรงเรียนนี้ได้เลิกล้มไป ต่อมาในสมัย  
รัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ. 2454 ท่านผู้หญิงยมราช ได้เป็นหัวหน้าเรี่ยไรเงินจัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นอีกให้  ชื่อว่า 
“โรงเรียนเบญจมราชูทิศ” มีสมเด็จพระศรีพัชรินทรา พระบรมราชินีพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี 
ในราชวงศ์จักรี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ ท่านผู้หญิงยมราชเป็นผู้อ านวยการ ต่อมาเมื่อท่านผู้หญิงยมราช
ถึงแก่อนิจกรรม จึงโอนกิจการนี้ให้แก่เทศบาลนครกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2481 ได้ย้ายสถานที่ใหม่ 
และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชาติสงเคราะห์ ในที่สุด เทศบาลนครกรุงเทพฯ ได้โอนโรงเรียนชาติ
สงเคราะห์ตั้ งแต่  พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา ปัจจุบันคือ สถานสงเคราะห์ เด็กหญิ งบ้านราชวิถี  
ซึ่ งเป็นสถานสงเคราะห์ เด็กแห่ งแรกในประเทศไท ย และในสมัยรัชกาลที่  7 พ .ศ. 2483 
เกิดกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการ ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือ  
และส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ผาสุก (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2560,
ออนไลน์)  
 พัฒนาการของระบบสวัสดิการสังคมของแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน 
ตามประวัติศาสตร์ของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นๆ ซึ่งสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเพ่ิงจะได้รับความสนใจอย่างจริงจังในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) โดยคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ กรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันกรมประชาสงเคราะห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อยู่ในสังกัดใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์) ได้มีการจัดท า “แผนพัฒนาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2530 - 2534)” 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทชี้น าแนวทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ให้กับองค์ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถน าไปปฏิบัติได้ เมื่อเข้าสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนชื่อแผนเป็น “แผนพัฒนางาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 - 2539)” ปัจจุบันก าลังเข้าสู่
แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545 - 2549) (ระพีพรรณ
ค าหอม, 2549 : 57 - 58) 
 สถานสงเคราะห์เด็กเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ อุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมและครอบครัว คอยดูแล และฟ้ืนฟูแก้ไขอย่างเหมาะสมเป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อให้เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติ
สุข  สถานสงเคราะห์เด็กได้กลายมาเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่เด็กจะได้รับการดูแล เลี้ยงดู
อบรมเด็กให้เติบโตขึ้นมา ส าหรับเด็กบางคนสถานสงเคราะห์เด็กเปรียบเสมือนครอบครัวแรกของเขา
การได้รับการเลี้ยงดูโดยเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ย่อมแตกต่างออกไปจากครอบครัวทั่วไปในสังคม
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ที่เด็กหนึ่งคนจะมีพ่อ แม่ ญาติพ่ีน้องคอยดูแลเอาใจใส่ หากแต่เด็กในสถานสงเคราะห์นั้นจะต้อง
แบ่งปันทุกๆ อย่างกับเด็กคนอ่ืนอีกหลายคน การเลี้ยงดูของเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อเด็กสิบคนถือเป็น
จ านวนที่มาก การดูแลอาจจะไม่ทั่วถึง เด็กในสถานสงเคราะห์มักจะมีพัฒนาการที่ล่าช้า (วรานุช  
กาญจนเวนิช และคนอ่ืนๆ , 2557 : 9) สิ่งนี้ เป็นอีกปัญหาหนึ่งในการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสมตามวัย  
 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีความส าคัญต่อการที่จะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนที่มนุษย์ทุก
คนจะต้องผ่านมานับตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์แล้ว ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพ่ี
เลี้ยง และครู ที่จะคอยท าหน้าที่นั้นแทนพ่อแม่ มีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเข้ามามีบทบาท
เพ่ิมในการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก เพ่ือให้มีพัฒนาการเป็นไปตามช่วงวัย อีกทั้งการที่จะ 
ขัดเกลาเด็กให้เรียนรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง รู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
หล่อหลอมให้เด็กสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ เป็นการควบคุมทางสังคมอย่างหนึ่งเพ่ือเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ พฤติกรรมของเด็ก ดังที่ Mercer and Merton (1958 : 479)
อธิบายไว้ว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรม
ธรรมเนียมประเพณี บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย และคุณค่าของระบบสังคมที่ตนอยู่ไว้เป็นของตน
และยอมท าตามกฎเกณฑ์ของสังคมในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นนิสัย  
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เป็นหน่วยงานสังกัดกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ 
เด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง ปฏิบัติหน้าที่ดูแล ให้ความช่วย เหลือแก่เด็ก 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต จัดบริการด้านต่างๆ ที่เด็กพึงจะได้รับ การปฏิบัติต่อเด็กอย่าง  
เป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ ทั้ งนี้ก็ เพ่ื อให้ เด็กได้รับการพัฒนา 
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา สังคม อีกทั้งให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตในสังคม  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมมีงานศึกษาในหลากหลายประเด็น 
มีทั้ งการศึกษาในประเด็นด้านจิตวิทยา โดยศึกษาในประเด็น เรื่อ งพัฒนาการการเรียนรู้ 
การเจริญเติบโต เป็นต้น การศึกษาวิจัยด้านศึกษาศาสตร์ ที่ศึกษาการขัดเกลาผ่านสถาบันทางสังคม
อย่างศาสนา ที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาในการเข้ามามีบทบาทในการขัดเกลาผู้คน  
(สุรสีห์ รักประเทศ, 2554 : 168) ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็มีการศึกษาในประเด็น 
การขัดเกลาทางสังคมที่หลากหลาย โดยศึกษาว่า การขัดเกลาทางสังคมที่ปรากฏในหนังสืออ่าน  
นอกเวลา มีลักษณะการขัดเกลาผ่านกลุ่มสังคมมากน้อยเพียงใด องค์ประกอบแต่ละด้านของ
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วรรณกรรมสามารถสะท้อนและขัดเกลาผู้อ่านในเรื่องใดบ้าง (พิชิต แก้วสุริวงษ์ , ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์ 
และวีณา วีสเพ็ญ , 2545 : 203 - 205)  
 ส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็กมักจะเป็นด้านสังคมสงเคราะห์เป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีการศึกษาในเรื่องของนโยบายการส่งเด็กสถานสงเคราะห์ไปศึกษานอกสถานที่ (อาทิตย์  
วรรณสาย, 2546 : 120) การบริหารงานในสถานสงเคราะห์ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่มีต่อการบริหารงานของสถานสงเคราะห์ (สุศิษฏา ศุภศิลป์ , 2544 : 83) การจัดสวัสดิการส าหรับ
เด็กในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพ่ีเลี้ยงเด็ก (ปนัดดา กุฏแก้ววิเศษกิจ , 2553 : 139 - 142)
ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับการขัดเกลาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็ก มีการศึกษาให้
ความสนใจเด็กในสถานสงเคราะห์ที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 6-18 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เด็กมีการเรียนรู้และ
ผ่านกระบวนการขัดเกลามาบ้างแล้ว ช่วงวัยที่สามารถนึกคิด กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองได้มาก
(นันทวรรณ รัตติวัธน์, 2554 : 180)  
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีผู้ศึกษาไว้หลากหลายประเด็น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ 
สถานสงเคราะห์เด็ก แต่ยังไม่พบงานศึกษาในส่วนที่เป็นบทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนในการ
ขัดเกลาทางสังคมอย่างชัดเจน การศึกษาในส่วนของการขัดเกลาทางสังคมจะช่วยให้สามารถเข้าใจ
กระบวนการ รูปแบบการบริหารจัดการ ขั้นตอนต่างๆในการหล่อหลอมบุคคลให้เติบโตขึ้นมา ด าเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่ผ่านการขัดเกลา เพื่อเจริญเติบโตไป
เป็นก าลังส าคัญของสังคม และประเทศชาติต่อไป  การเป็นเด็กที่เติบโตมาในสถานสงเคราะห์ ถึงแม้
จะไม่ใช่ครอบครัวที่แท้จริง หากแต่เป็นสถานที่ที่หล่อหลอมขัดเกลา คอยให้การคุ้มครองดูแลเด็ก  
ที่ประสบปัญหาสังคม เพ่ือให้ได้รับโอกาสและสิทธิต่างๆเท่าเทียมกับเด็กคนอ่ืนๆ 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาให้ความส าคัญและมุ่งประเด็นไปที่การด าเนินการบริหารจัดการ 
ในการพัฒนา ช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ผ่านการขัดเกลาทางสังคม
จากทางสถานสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอบรมเลี้ยงดู การให้ความรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆ  
รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนในช่วงวัย 4 - 6 ปี ว่ามีการเรียนรู้ สามารถ
ท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว  และมีพัฒนาการการเจริญเติบโตที่ตามช่วงวัย  เพ่ือน าไปสู่การเตรียม
ความพร้อมในการส่งเด็กกลับคืนสู่สังคม ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนต่อไป 
 
ค ำถำมของกำรศึกษำ 
 1. พฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิตแต่ละคน 
 ในช่วงวัย 4 – 6 ปี ที่ถูกเลี้ยงดูจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 



6 

 2. ปัจจัยแวดล้อมภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัย
ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ต่างๆ สามารถขัดเกลาให้เด็กมีพัฒนาการ และการเรียนรู้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างไรบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการของสถานสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือดูแลเด็ก 
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
 2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 4 -6 ปี ที่ ได้รับการดูแลจาก
เจ้าหน้าทีใ่นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
  
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ประโยชน์ที่ผู้ศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับจากการศึกษาเรื่อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : 
บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” คือ 
 1. ทราบถึงรูปแบบการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ในการเลี้ยงดู
อบรมเด็ก 
 2. เข้าใจพัฒนาการในด้านต่างๆ การเรียนรู้ การเจริญเติบโตของเด็กที่ เหมาะสม 
ในช่วงวัย 4-6 ปี 
 3. เข้าใจกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มีส่วนในการท าให้เด็กในสถานสงเคราะห์ใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 4. เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่ืนๆ 
ต่อไป 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 รูปแบบการจัดการ การด าเนินงานด้านการพัฒนาสังคมของเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ใน
การช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็ก สามารถหล่อหลอมเด็กให้มีพัฒนาการในด้านต่างๆที่มีความเหมาะสมตาม
ช่วงวัย ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆภายในสถานสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอน
อุปกรณ์ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ  อันมีส่วนในการเกิดกระบวนการขัดเกลาลักษณะนิสัย ความคิด
พฤติกรรม บุคลิกภาพของเด็กให้สามารถเจริญเติบโตและใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กท่ัวไปในสังคมได้ 
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สถำนที่ในกำรศึกษำ 
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1.1 ศึกษารูปแบบการด าเนินงาน การจัดการกิจกรรมของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
รังสิต ที่เป็นการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็ก 
  1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม รวมทั้ง
บทความ งานวิจัย สารนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์ และจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
 2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
  2.1 ผู้ศึกษาเลือกศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในพ้ืนที่ส่วนของศาลาเอนกประสงค์ที่ เป็นห้องการเรียนรู้และ
พัฒนาการ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
  3.1 การเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดข้อมูลบุคคลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
   3.1.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้แก่ นักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา พี่เลี้ยงเด็ก ครู 
   3.1.2 เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยเลือกช่วงอายุที่จะศึกษา คือ 
ช่วงวัย 4-6 ปี 
 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาเรื่อง บทบาทสถานสงเคราะห์ในการขัดเกลาทางสังคม กรณีศึกษา :  
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ วารสาร
งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดในการพัฒนาสังคมของสถานสงเคราะห์  ทั้งแนวคิดการขัดเกลา
ทางสังคม และการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาภาคสนาม โดยใช้การสัมภาษณ์ จดบันทึก และการ
สังเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วมในพ้ืนที่ ซึ่งมีวิธีการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาในครั้งนี้ศึกษางานวิจัยจากเอกสาร สารนิพนธ์ บทความ วารสารวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ลักษณะข้อมูลจะเน้นศึกษาไปที่กระบวนการการขัดเกลาทางสังคม  ซึ่งเป็นการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นจากแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต การเข้าไป
พูดคุยและสังเกตพฤติกรรม รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
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ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลา 9 เดือน
คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล
เบื้องต้นจากหนังสือ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ล าดับต่อมาคือ  การเก็บข้อมูล
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และสุดท้ายการ
วิเคราะห์ผลการศึกษา รวมไปถึงการน าเสนอผลการศึกษา 
 
ตารางที่ 1 แผนการด าเนินงาน 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 –  กันยายน พ.ศ. 2560 ศึกษาข้อมู ล เบื้ องต้ นจากเอกสาร หนั งสื อ 
บทความ  วารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ตุลาคม พ.ศ. 2560 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เก็บข้อมูลภาคสนามทั้งจากการสัมภาษณ์ และ
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น าเสนอจุดมุ่งหมาย แนวทางการศึกษา  และ
ข้อมูลจากภาคสนาม 

ธันวาคม พ.ศ. 2560  -  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศึกษาภาคสนาม  และรวบรวมข้อมู ลจาก
ภาคสนาม 

มีนาคม พ.ศ. 2561  -  เมษายน พ.ศ. 2561 รวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาท าการวิเคราะห์  และ
สรุปผล 

 
นิยำมศัพท์ 
 สถำนสงเครำะห์ (Welfare) 
 สถานสงเคราะห์ หมายถึง สถานที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่จ าต้องได้รับ
การสงเคราะห์ ซึ่งมีจ านวนตั้งแต่หกคนขึ้นไป (พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546) 
 กำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) 
 การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลท าให้
บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ เด็กที่เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็น
สมาชิกที่ สมบูรณ์ ของสังคม สามารถอยู่ ร่วมและมีความสัมพันธ์กับคนอ่ืนได้อย่างราบรื่น
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2532) 
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 พัฒนำกำร (Development) 
 พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน อย่างเป็นระบบทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ ทางสังคม  และทางสติปัญญา ซึ่งจะเกิด
ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่ง  อาจจะพัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นหรือลดลงก็ได้ 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  
 ในบทที่ 2 งานวิจัยเรื่อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต” ชิ้นนี้  ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษาแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้    
 1. แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โดยผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในการอธิบายถึง
กระบวนการขัดเกลาที่หล่อหลอมเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ให้มีพัฒนาการ การเรียนรู้ 
การใช้ชีวิต การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งไว้ รวมไปถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ผ่านการศึกษา
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
 
1. แนวคิดกำรขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) 
 การขัดเกลาทางสังคม  (socialization) เป็นศัพท์ทางสังคมวิทยา ในขณะที่ วิชา
มานุษยวิทยาใช้ค าว่า การปลูกฝังทางวัฒนธรรม (enculturation, นิยพรรณ วรรณศิริ, 2540 : 70) มี
นักสังคมวิทยา นักมานุษยวิทยา นักจิตวิทยาของไทยได้แปลความหมายไว้แตกต่างกันมากมาย เช่น 
การขัดเกลาทางสังคม สังคมประกิตหรือสังคมประกฤติ สังคมกรณ์ การอบรมให้รู้ระเบียบสังคม 
การอบรมบ่มนิสัย เป็นต้น ในที่นี้ใช้ค าว่า การขัดเกลาทางสังคม ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน 
 1.1 ความหมายของการขัดเกลาทางสังคม 

 การขัดเกลาทางสังคม ราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 370-371) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการทางสังคมกับจิตวิทยา ซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคม
ต้องการ เด็กที่เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเป็นคนโดยแท้จริง สามารถอยู่ร่วมและมี
ความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจะเริ่มต้นตั้งแต่บุคคลถือก าเนิด
มาในโลก ตัวแทนส าคัญของสังคมที่ท าหน้าที่ในเรื่องนี้ ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย ศาสนา ตลอดจนสื่อมวลชนต่างๆ โดยทางตัวแทนเหล่านี้ บุคคลจะได้ทราบคุณธรรม 
คุณค่า และอุดมคติที่สังคมยึดมั่น จะได้เรียนรู้บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ใช้อยู่ใน
สังคม จิตใจของบุคคลจะได้รับการขัดเกลาให้ยึดมั่นในหลักศีลธรรมของสังคม และพร้อมที่จะใช้ชีวิต

10 
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ในแนวทางที่สังคมต้องการ การขัดเกลาทางสังคมเกิดขึ้นทั้งโดยจงใจและไม่จงใจ เช่น การเรียนรู้หรือ
เอาอย่างการกระท าของเพ่ือนฝูง หรือตัวละครในนวนิยายที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน 
 พัทยา สายหู (2544 : 107) กล่าวว่า การอบรมให้รู้ระเบียบ (Socialization) คือ 
กระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้
และรับเอาระเบียบวิธีกฎเกณฑ์ความประพฤติและคุณค่าต่างๆ ที่กลุ่มนั้นได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบของ
ความประพฤติและความสัมพันธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น 
 ปฬาณี ฐิติวัฒนา (2523 : 27) ได้ให้ความหมายว่า การอบรมให้รู้ระเบียบสังคม
(Socialization) คือ กระบวนการที่สังคมหรือกลุ่มสั่งสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ผู้ที่จะเป็นสมาชิก
ของกลุ่มได้เรียนรู้ และรับเอาระเบียบวิธีเกณฑ์ความประพฤติและคุณค่าต่างๆ ที่กลุ่มคนได้ก าหนดไว้
เป็นระเบียบของความประพฤติและความสัมพันธ์ของสมาชิกของสังคมนั้น 
 สุพัตรา สุภาพ (2546 : 48) ได้กล่าวว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ ได้เรียนรู้คุณค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนที่กลุ่มหนึ่งๆ
ก าหนดหรือวางไว้ เพ่ือเป็นแบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน และให้บุคคลได้พัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง 

 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2549 : 43) ที่ได้อธิบายถึงการขัดเกลาทางสังคมว่า 
มีความหมาย 2 นัยด้วยกัน คือ 1. เป็นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม โดยเหตุมนุษย์ทุกคนไม่มีความรู้
เรื่องวัฒนธรรมติดตัวมาแต่ก าเนิด เช่น การใช้ภาษาพูด การอ่านเขียนหนังสือ มารยาททางสังคมหรือ
ระเบียบประเพณีต่าง ๆ การขัดเกลาทางสังคมจึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม ที่ท าให้มนุษย์ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมดังกล่าว และสามารถปฏิบัติตัวให้เข้ากับสังคมได้ถูกต้อง เช่น การได้รับการแนะน าสั่งสอน
เรื่องภาษา ท าให้มนุษย์สามารถพูดภาษาติดต่อกันได้ การเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารได้
ถูกต้อง และ 2. เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม สังคมแต่ละแห่งมีวัฒนธรรม 
ไม่เหมือนกัน มนุษย์ในแต่ละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน 
 Mercer and Merton (1958 : 12) กล่ าวว่ า  กระบวนการขั ด เกลาทางสั งคม 
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลมีการเรียนรู้และรับวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
บรรทัดฐานทางสังคม อุปนิสัย คุณค่าของระบบสังคมที่อยู่ไว้เป็นของตนเอง และยอมท าตามกฎเกณฑ์
ของสังคมในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นนิสัย 
 Boom and Selznick (Boom and Selznick, 1981 อ้างถึงใน ศิริรัตน์  แอดสกุล , 
2557) ได้ให้ค านิยามการขัดเกลาทางสังคมไว้ 2 ความหมาย คือ ในมุมมองของสังคม กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเป็นกระบวนการที่ท าให้บุคคลกลายเป็นสมาชิกของสังคม โดยการเรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีต่างๆ การขัดเกลาทางสังคมเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการ  
ที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมุมมองของปัจเจกบุคคล กระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
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เป็นกระบวนการที่ท าให้คนได้มีการพัฒนาตัวตน (self) โดยมีการกระท าระหว่างกันทางสังคมกับ 
คนอ่ืนๆ ในสังคม รวมทั้งบุคคลจะพัฒนาอัตลักษณ์ อุดมคติ ค่านิยม และความมุ่งหวังของตนเอง 
ที่แตกต่างไปจากคนอ่ืนๆ ในสังคม 
 Alex Thio (Alex Thio, 1986 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2557) ได้กล่าวว่า การขัด
เกลาทางสังคมคือกระบวนการที่สังคมถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่บุคคล เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม การขัดเกลาทางสังคมจะท าให้เด็กได้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการพัฒนา
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ของเขา 
 Jack Nobbs (Jack Nobbs, 1983 อ้างถึงใน ศิริรัตน์  แอดสกุล , 2557) ได้กล่าวว่า 
การขัดเกลาทางสังคม คือกระบวนการที่บุคคลเรียนรู้เพ่ือที่จะเป็นสมาชิกของสังคม และเป็น
กระบวนการที่ยาวนานตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา 

 โดยสรุปแล้วการขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการที่สมาชิกภายในสังคมเรียนรู้ได้
จากทางตรงและทางอ้อม รับเอาระเบียบแบบแผน วัฒนธรรม กฎเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละสังคมมา
พัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ ให้เป็นไปตามท่ีสังคมนั้นๆ ก าหนด 

 
 1.2 ความส าคัญของการขัดเกลาทางสังคม 
 การขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นค าที่ทั้งนักสังคม
วิทยาและนักจิตวิทยาให้ความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการขัดเกลา  
ทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนานต่อเนื่องตลอดชีวิต (life-long process) กระบวนการ 
ขัดเกลาทางสังคมนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาในสังคม กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เปลี่ยน
สภ าพ ของมนุ ษย์ จ ากสภ าพ ทางชี วภ าพ  (biological being) ให้ เป็ น มนุ ษย์ ในทางสั งคม 
(social being) ซึ่งท าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2557 : 105) 
 Richard T. Schaefer  (Richard T. Schaefer, 2004 อ้างถึงใน ศิริรัตน์  แอดสกุล , 
2557) กล่าวว่าการขัดเกลาทางสังคมนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีความขัดแย้งกัน
ระหว่างธรรมชาติ (Nature) และการอบรมเลี้ยงดู (Nurture) หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกรรมพันธุ์กับสภาพแวดล้อม นักสังคมศาสตร์มีการโต้แย้งกันว่าปัจจัยทางด้านกรรมพันธุ์และ
สภาพแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคมอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาพบว่าทั้งปัจจัย
ทางด้านกรรมพันธุ์และสภาพแวดล้อมนั้นล้วนมีส่วนสัมพันธ์ต่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์ด้วยกัน
ทั้งสิ้น 
 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มนุษย์ได้รับจากพ่อแม่หรือมนุษย์คนใดก็ตามในสังคม 
ท าให้มนุษย์มีสภาพเป็นมนุษย์เต็มตัวเหมือนกับมนุษย์คนอ่ืนทั่วไป อนึ่ง มนุษย์คนใดหากไม่ได้รับ 
การขัดเกลาทางสังคม มนุษย์คนนั้นจะไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นมนุษย์ปกติทั่วไป 
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กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อมในการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
จากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยมีภาษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ใช้ในการถ่ายทอด นอกจากนี้  
ยังเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของคนให้มีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการหรือคาดหวัง  
และเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดความเป็นตัวตน (self) ซึ่งท าให้บุคคลมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคน
อ่ืนๆ ในสังคม 
 ดังนั้น การที่มนุษย์ในสังคมมีบุคลิกภาพ นิสัยใจคอไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไป
นั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มนุษย์แต่ละคนนั้นได้รับการขัดเกลาทางสังคมไม่เหมือนกัน มนุษย์จึงมีการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรม หรือมีนิสัยใจคอ หรือมีความแตกต่างกันในเรื่องบุคลิกภาพ ซึ่งสังคมมักจะมี
การหล่อหลอมหรือการขัดเกลาให้มนุษย์เป็นคนที่มีบุคลิกภาพไปในทางที่สังคมต้องการ หรือ 
พึงปรารถนา ในทางที่สังคมยอมรับ และเห็นว่าถูกต้องเหมะสมหรือดีงาม ซึ่งในแต่ละสังคมวัฒนธรรม
ก็จะมีการขัดเกลาทางสังคมสมาชิกของตนแตกต่างกันออกไป อาจจะกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละ
สังคมนั้นเป็นตัวก าหนดรูปแบบบุคลิกภาพของคนในแต่ละสังคมก็ว่าได้ 
 
 1.3 จุดมุ่งหมายในการขัดเกลาทางสังคม (Aims of socialization) 
  1.3.1 การปลูกฝังระเบียบวินัย (Basic disciplines) ระเบียบวินัย เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับทุกสังคม มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมจ าเป็นต้องมีระเบียบวินัย เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข หากผู้ใดไม่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องของระเบียบวินัย ผู้นั้นจะกระท าการใดๆ หรือ
แสดงพฤติกรรมที่ท าให้สังคมเสียระเบียบได้ และบางเรื่องอาจกลายเป็นปัญหาสังคมได้ 
  1.3.2 การปลูกฝังความมุ่งหวัง (Aspirations) ปกติเราทุกคนเมื่อเติบโตขึ้นมา ความ
มุ่งหวังของคนบางคนก็ได้รับการปลูกฝังมาจากพ่อแม่พ่ีน้องหรือครอบครัวมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยหรือ
ตั้งแต่เด็กๆ เช่น มีการปลูกฝังความมุ่งหวังในต าแหน่งหน้าที่การงานหรืออาชีพต่างๆ ที่มีหน้ามีตาหรือ
มีเกียรติในสังคม 
  1.3 .3 การสอนให้ รู้ จั กบทบาททางสั งคมและทัศนคติ  (Social roles and 
attitudes) ทุกคนในสังคมจะต้องได้รับการสอนให้รู้จักบทบาททางสังคม ตลอดจนทัศนคติต่างๆ ใน
การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมว่าควรเป็นอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของสังคม การ
เรียนรู้บทบาททางสังคมและทัศนคตินั้นจะเป็นการเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป การสอนสิ่งเหล่านนี้
อาจเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน เพื่อนฝูง กลุ่มอาชีพ ตลอดจนสื่อมวลชน เป็นต้น 
  1.3.4 การสอนให้เกิดทักษะ (Skills) คนเราจะมีทักษะหรือความช านาญที่แตกต่าง
กันออกไป การที่แต่ละคนมีทักษะหรือความช านาญที่แตกต่างกันนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแต่ละคน
ได้รับการขัดเกลาทางสังคมที่ ไม่เหมือนกัน งานหรืออาชีพแต่ละอย่างก็ต้องอาศัยทักษะหรือ
ความสามารถของคนท่ีต่างกันออกไป (Broom and Selznick, 1981 : 84-87) 
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 1.4 ตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคม (Agents of socialization) 
  1.4.1 ครอบครัว สถาบันครอบครัวจัดเป็นสถาบันสังคมที่ส าคัญมากที่สุดแก่สังคม
มนุษย์ทุกคน เป็นสถาบันแห่งแรกของมนุษย์ สถาบันที่ให้ความรักความอบอุ่น ความใกล้ชิดผูกพันกับ
มนุษย์ยาวนานที่สุด ไม่มีสถาบันใดจะเสมอเหมือน เป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ในการขัดเกลาทาง
สังคม (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2546 : 66) ครอบครัวมีความส าคัญอย่างมากต่อการขัดเกลาทางสังคม
สมาชิกในเบื้องต้น แต่ละครอบครัวก็มักมีวิธีการในการขัดเกลาทางสังคมที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะ
มีวิธีการเช่นใดก็ตาม สมาชิกก็จะได้รับการหล่อหลอมให้มีรูปแบบพฤติกรรมหรือมีบุคลิกภาพตาม
รูปแบบนั้นๆ หากพบว่ามีบุคลิกลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของสังคมหรือไม่พึงปรารถนา 
ของสังคม อาจจะแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ยากเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้น สถาบัน
ครอบครัวจึงต้องระมัดระวังและตระหนักในบทบาทหน้าที่ด้านการอบรมขัดเกลาสมาชิกให้มาก 
เป็นพิเศษ เพ่ือจะได้สมาชิกท่ีมีบุคลิกลักษณะตามที่สังคมคาดหวังไว้ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2557 : 111)
พ่อแม่จะอบรม 2 วิธี คือ ทางตรง ด้วยการบอกกล่าวอย่างแจ่มแจ้งพอควรว่าอะไรควรท า อะไร  
ไม่ควรท า อะไรผิด อะไรถูก เป็นต้น ซึ่งได้ผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมาก ทางอ้อม เป็นการอบรม
โดยไม่รู้ตัว เป็นสิ่งที่เด็กได้รู้ได้เห็น และซึมซาบเข้าไปในจิตใจ ซึ่งเด็กอาจจะน าไปปฏิบัติในอนาคต
หรือผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก (สุพัตรา สุภาพ, 2546 : 59) 
  1.4.2 กลุ่มเพ่ือน กลุ่มเพ่ือนนั้นอาจจะเริ่มตั้งแต่เพ่ือนในวัยเด็กเป็นต้นมา จนกระทั่ง
ถึงเพ่ือนในวัยเรียน วัยที่ท างานร่วมกัน กลุ่มเพ่ือนมีบทบาทส าคัญในการขัดเกลาทางสังคม
เช่นเดียวกัน เพ่ือนในวัยเดียวกัน ที่ท างานเดียวกัน มักจะมีบุคลิกภาพ นิสัยใจคอที่ใกล้เคียงหรือ
เหมือนกัน ท าให้เข้าใจกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน เพ่ือนมักจะชี้แนะ แนะน าให้มีรูปแบบพฤติกรรมไป
ในทิศทางเดียวกัน ในหนังสือ สังคมวิทยา ของ สุ พัตรา สุภาพ ได้กล่าวเสริมถึงกลุ่มเพ่ือนมี
ความส าคัญในการอบรม คือ สอนอ านาจที่ไม่ใช่ของใครโดยเฉพาะ ช่วยให้ทดลองกฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่
ว่าจะเอาจริงแค่ไหน และถ่ายทอดระเบียบวิธีและคุณค่าที่ผู้ใหญ่ต้องการหรือไปในทางตรงกันข้าม 
  1.4.3 โรงเรียน โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาถือว่าเป็นตัวแทนในการขัดเกลาทาง
สังคมที่เป็นทางการมากที่สุด ครูอาจารย์จะท าหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมอย่างเป็นทางการ 
สมาชิกทุกคนในสถาบันการศึกษานั้นๆจะได้รับการขัดเกลาทางสังคมในลักษณะที่สังคมต้องการหรื อ
คาดหวัง อนึ่ง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษากับครอบครัว หากมีทิศทางการขัดเกลาไปในทิศทาง
เดียวกันก็ไม่มีปัญหา แต่ในทางตรงกันข้าม หากโรงเรียนกับครอบครัวมีทิศทางในการขัดเกลาที่ไม่
เหมือนกันย่อมท าให้เด็กหรือเยาวชนเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าจะเชื่อฟังใครดี ระหว่างครูกั บพ่อแม่
เพราะบางครั้งพบว่าทางโรงเรียนสอนอย่างหนึ่ง แต่ทางครอบครัวสอนอีกอย่างหนึ่ง (สุพัตรา สุภาพ , 
2546 : 60) 
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  1.4.4 กลุ่มอาชีพ อาชีพแต่ละอาชีพนั้นจะมีการขัดเกลาทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น 
แพทย์ ก็จะต้องมีจรรยาบรรณแพทย์ ไม่เปิดเผยความลับของคนไข้ รักษาคนไข้ทุกระดับชั้นไม่เลือก
ปฏิบัติว่าคนไข้นั้นจะยากดีมีจนอย่างไร ก็ต้องรักษาเหมือนกันทุกคน ผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรม 
เที่ยงธรรมเป็นที่ตั้ง ครูอาจารย์ต้องมีเมตตาธรรมต่อลูกศิษย์ พ่อค้าแม่ค้าต้องไม่คดโกงตาชั่ง ทหาร
ต้องมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นต้น (สุพัตรา สุภาพ, 2546 
: 60) 
  1.4.5 ตัวแทนทางศาสนา ได้แก่ วัด พระ ผู้สอนศาสนา หรือผู้เผยแพร่ธรรมของ
ศาสนา ทุกศาสนามีตัวแทนในการขัดเกลาสมาชิกในสังคม ถึงแม้ว่าแต่ละศาสนาจะมีวิธีการในการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ตัวแทนในแต่ละศาสนานั้นต่างก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตรงกัน คือ 
การมุ่งหวังให้สมาชิกของสังคมเป็นคนดีมีศีลธรรม เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ  (สุพัตรา สุภาพ, 
2546 : 61) 
  1.4.6. สื่อมวลชน สื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นแขนงใดก็ตาม ล้วนมีบทบาทที่ส าคัญใน
การขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกของสังคมได้เช่นกัน เช่น โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต วีดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะวัยเด็กหรือวัยรุ่น ที่อาจจะได้รับอิทธิพลจากสื่อต่างๆ โดยขาดวิจารณญาณในการ
ใคร่ครวญว่าสิ่งใดถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม บางครั้งก็มีการเลียนแบบโดย
รู้ เท่ าไม่ถึ งการณ์  หากสิ่ งที่ เลี ยนแบบมานั้น เป็นสิ่ งที่ ไม่ถูกต้องดี งามหรือไม่ เหมาะไม่ควร 
ก็จะก่อให้เกิดเป็นปัญหาตามมาได้ (สุพัตรา สุภาพ, 2546 : 61) 
 
 1.5 วิธีการขัดเกลาทางสังคม 
  วิธีในการขัดเกลาทางสังคม สุพัตรา สุภาพ (2546 : 50-51) แบ่งการขัดเกลา
ออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 
  1.5.1 วิธีการทางตรง (Direct socialization) เป็นการขัดเกลาที่ต้องการให้บุคคล
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่กลุ่มสังคมนั้นก าหนดไว้ เป็นการบอกว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควร
กระท า อะไรผิด อะไรถูก ฯลฯ ซึ่งนับว่ามีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพมาก เป็นการชี้ทางและแนะ
แนวทางในการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างจงใจและเจตนา เพ่ือให้บุคคลสามารถวางตัวได้ถูกต้องเหมาะสม
กับสถานการณ์หนึ่งๆ 
  การขัดเกลาทางตรงจะพบเห็นเสมอในหมู่ครอบครัว โรงเรียน วัด เช่น ถ้าเป็น
ครอบครัวก็จะอบรมลูกในรูปของการบอกเล่า สั่งสอน ชมเชย ดุด่า เป็นต้น ส่วนโรงเรียนจะอบรมเป็น
ทางการมากกว่าครอบครัว เพราะเป็นสถาบันอบรมสั่งสอนคนเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
อบรมและลงโทษอย่างเป็นทางการ เช่น มีตารางวันเวลาเรียนแน่นอน เพ่ือให้เด็กได้รู้จักเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ที่ท าให้เกิดทักษะและคุณค่าแก่ชีวิต 
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  1.5.2 วิธีการทางอ้อม (Indirect socialization) เป็นการอบรมที่ ไม่ได้บอกกัน
โดยตรง บุคคลได้รับประสบการณ์หรือประโยชน์จากการสังเกต หรือเรียนรู้จากการกระท าของผู้อ่ืน 
เช่น ถ้าเราไปงานเลี้ยงที่มีอุปกรณ์การกินมากมายและเราไม่คุ้นเคย และเราไม่ทราบว่าจะใช้อะไร
ก่อนหลัง เราก็เรียนรู้ได้จากการดูบุคคลอ่ืนว่าเขาหยิบอะไรก่อนหลัง ไม่ว่าจะในด้านการใช้ แก้ว มีด 
ช้อน ฯลฯ แล้วพยายามเลียนแบบคนที่ท าถูกต้อง เราก็จะท าไม่ผิดพลาด หรือในกรณีพ่อแม่ชอบใช้ค า
หยาบ เด็กบางคนก็ใช้ค าหยาบด้วย ทั้งๆที่พ่อแม่ไม่ต้องการให้เด็กพูดเช่นนั้น เช่น บางครอบครัวหรือ
ครอบครัวที่พ่อแม่มีฐานะยากจนมักจะพูดจาหยาบคาย ชอบด่าทอ เด็กก็มักจะด่าเก่งตามไปด้วย หรือ
ในกลุ่มเพ่ือน เด็กชอบเลียนแบบการกระท าของเพ่ือน เช่น ถ้าต้องการเล่นกับเพ่ือนก็ต้องรู้จัก 
ผ่อนปรนเข้าหากัน ถ้าใครไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม กลุ่มก็อาจจะแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมให้เข้า
มาร่วมในกลุ่ม ซึ่งถ้าบุคคลนั้นอยากจะอยู่ร่วมกับกลุ่มอีก ก็ต้องปรับตัวเสียใหม่ให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ท่ีกลุ่มวางไว้ 
 
 1.6 องค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 
  กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดและเรียนรู้สิ่งต่างๆ  
ที่รวมเรียกว่า วัฒนธรรม ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร์ (2541 : 37-38) แบ่งการขัดเกลาออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 
  1.6.1 การขัดเกลาทางด้านจิตใจ ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าทาง
สังคม (Social value) หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่สังคมเห็นว่ามีคุณค่าใน
ตัวเอง และมีการบ ารุงรักษาเพ่ือการถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลั งในสังคม เพ่ือให้คงอยู่ต่อไป โดย
ส่วนมากมักเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่อาจประมาณค่าออกมาเป็นราคาได้ แต่มีคุณค่าต่อมนุษย์
ทางด้านจิตใจ อาทิ ความคิด ความเชื่อ และทัศนคติเกี่ยวกับศีลธรรม จรรยา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
  1.6.2. การขัดเกลาทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้
ต่างๆ (social Knowledge) ทั้งความรู้ที่เป็นทางการ อันได้แก่ ความรู้ตามหลักสูตรในต าราเรียน และ
ความรู้รอบตัวทั่วไป ที่ส าคัญก็คือ ภาษา เพราะถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคม และเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้แก่กัน 
และทักษะ ความช านาญ (Social Skill) ในเรื่องราวต่างๆ รวมไปถึงสาขาวิชาชีพที่มีความจ าเป็นต่อ
การอยู่รอดของมนุษย์ เพ่ือที่ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะได้น าไปใช้ในการด ารงชีวิต และเพ่ือสร้างสรรค์
สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  1.6.3 การขัดเกลาทางด้านพฤติกรรม ได้แก่ การถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรทัด
ฐานทางสังคม (Social Norm) หมายถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน หรือคตินิยมที่สังคมสร้างไว้ 
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เพ่ือก าหนดแนวทางให้คนในสังคมยึดถือในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือบอกให้ทราบว่า ในแต่ละ
สถานการณ์ควรปฏิบัติอย่างไร ท าให้เกิดความแน่นอน และความเป็นระเบียบในสังคม เนื่องจากเป็น
ตัวก าหนด แนวพฤติกรรมของมนุษย์เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กัน บทบาททางสังคม (Social Role) 
เป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด โดยที่บทบาทนี้จะเป็นเครื่องชี้บ่งถึงสถานภาพและความเป็นตัวตน
ของมนุษย์ ท าให้ทราบถึงหน้าที่ การวางตัว และสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ มนุษย์ทุกคนล้วนมีบทบาท 
และแต่ละคนต่างก็มีบทบาทที่หลากหลายในคนเพียงคนเดียว โดยบทบาทนี้จะเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และจากการที่มนุษย์อยู่ในสังคม ซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน 
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การแสดงออกซึ่งบทบาทจะต้องเปลี่ยนไปตามบุคคลที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย และ
พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) ได้แก่ การกระท าต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมทางสังคมนี้สอดคล้อง
กับบทบาททางสังคมที่มนุษย์แต่ละคนได้รับในแต่ละสถานการณ์ โดยการขัดเกลาสังคมด้านพฤติกรรม
นี้ ก็เพ่ือให้เกิดการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สังคมเห็นว่าถูกต้องเหมาะสม หรือเป็นพฤติกรรมที่สังคม
มุ่งหวังให้เกิดการแสดงออก 
 
 1.7 ความเป็นตัวตน (Self) 
  ความเป็นตัวตน เกิดขึ้นจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและเกิดจากการที่มนุษย์ 
มีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การสัมพันธ์กับผู้อ่ืนนั้นก็จะมีส่วนที่จะช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของคนด้วย 
  Sigmund Freud (1856-1939) Freud ได้อธิบายเรื่องความเป็นตัวตน โดยการ
เสนอว่า บุคลิกภาพของคนเรานั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1.7.1 Id เป็นตัวตนที่ เกิดขึ้นเองโดยสัญชาติญาณ บุคคลจะแสดงพฤติกรรม 
ที่มีแรงขับดันออกมาตามธรรมชาติ โดยไม่มีการคิดพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลแต่อย่างใด อยากท า
อะไรก็ท าทันที 
  1.7.2 Ego เป็นส่วนที่มีเหตุผล หรือเป็นตัวประสานระหว่าง Id และ Superego 
และเป็นตัวที่คอยควบคุม Id 
  1.7.3 Superego เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ระเบียบ ประเพณี กฎข้อบังคับ 
กฎเกณฑ์ต่างๆของสังคม ซึ่งเป็นความรู้สึกใฝ่สูง รู้จักพิจารณาว่าอะไรดี อะไรควรอะไรไม่ควร ฯลฯ 
  
 แนวคิดการขัดเกลาทางสังคมอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ 
เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีการเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน 
ประเพณี  ฯลฯ ของสังคมนั้นๆ เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคม 
กระบวนการนี้ยังก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลิกภาพผ่านวิธีการทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งท าให้สามารถ
อธิบายถึงบทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กในการหล่อหลอมขัดเกลาเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว
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ตั้งแต่เล็กๆ หรือตั้งแต่แรกเกิดได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงเลือกทฤษฎีนี้มาใช้ในการเป็นกรอบศึกษาและ
วิจัยงานชิ้นนี้ 
 
2. เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเรื่อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ผู้ศึกษาได้
แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเด็น คือ 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับการขัดเกลาทางสังคม และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานสงเคราะห์เด็ก 
 
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรขัดเกลำทำงสังคม 
 มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อ่ืนในแง่ที่ต้องได้รับการขัดเกลาอบรมสั่งสอนตั้งแต่เกิดจนตาย  
เป็นกระบวนการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมหนึ่งๆ ที่ก าหนดไว้ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
เพ่ือให้บุคคลนั้นได้มีแบบแผนของความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่ม และสามารถด ารงอยู่ร่วมกับ
กลุ่มได้อย่างเป็นระบบ การขัดเกลาทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องประสบตลอดชีวิต เพราะ
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม แต่มนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมโดยก าเนิด ยังไม่มีพัฒนาการบางอย่างที่จ าเป็น  
ต่อการอยู่รอด เช่น การด ารงชีวิต การมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงจ าเป็นต้อง
ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพ่ือความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง (สุพัตรา สุภาพ, 2546 : 47) 
 ในงานวิจัยของนันทวรรณ รัตติวัธน์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของ  
เด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาลักษณะ วิธีและผลของการขัดเกลาจิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นใน  
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ซึ่งพบว่าสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีแห่งนี้มีลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์แบบผสมผสานและมีการขัดเกลาทางด้านจิตใจ  
ทั้งวิธีการถ่ายทอดโดยตรงและโดยอ้อม ส่วนวิธีขัดเกลาด้านสติปัญญาจะให้ความส าคัญกับการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคตของเด็กด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กวัยรุ่น  
ที่ได้รับการสงเคราะห์ทุกคนได้รับสิทธิและความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และพัฒนาอาชีพตามความสามารถและความถนัดของตนเอง และวิธีการขัดเกลาด้านพฤติกรรมนั้น  
จะมีการถ่ายทอดกฎกติกาและระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสถานสงเคราะห์ทั้งโดยทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งผลจากการขัดเกลาทั้งทางด้านจิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมนั้น ทุกด้านท าให้เด็ก 
มีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีขึ้น มีการน าวิชาความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ และรู้จัก
รับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสม 
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 ขณะเดียวกันพระสุธีร์ รักประเทศ (2554) ศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมของ 
ผู้รับศีลปรมัตถ์ กรณีศึกษา : เกตุมดีศรีวราราม ต าบลบางโทรัด อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
ได้อธิบายถึงการขัดเกลาทางสังคมผ่านเรื่องที่ศึกษาว่า การขัดเกลาเกี่ยวกับความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนในชุมชนนั้นกระท าได้ในหลายรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังเช่น การบอกเล่า
จากบุคคลในครอบครัว การรับฟังเทศน์จากพระภิกษุสงฆ์ การสอนให้ท าหรือการห้าม การยกตัวอย่าง
ต่างๆ การกระท าให้ดูเป็นตัวอย่างและการพาไปร่วมในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็นการขัดเกลา
ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้กลวิธีที่หลากหลายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
การถ่ายทอดขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อ ผู้ที่มีบทบาทต่อการถ่ายทอดและรับการถ่ายทอด  
การควบคุมสังคมต่อการขัดเกลาความเชื่อนั้น ต่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้  
การเรียนรู้และขัดเกลาด้านความเชื่อของชุมชนบรรลุจุดมุ่งหมาย และด ารงบทบาทส าคัญในการ  
ขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อแก่คนในชุมชน การขัดเกลาทางสังคมด้านความเชื่อโดยผ่าน 
การประกอบพิธีกรรมจึงจ าเป็นต้องได้รับการควบคุมทางสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอ่ืนๆ ที่จะเกิดผลกระทบ 
ต่อส่วนอ่ืนของสังคม และเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่บุคคล เพ่ือการใช้ชีวิตในสังคม 
อย่างเป็นปกติสุข 
 ขณะที่พิชิต แก้วสุริวงษ์ , ชูศักดิ์ ศุกรนันท์ และวีณา วีสเพ็ญ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง  
การขัดเกลาทางสังคมในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กล่าวถึงการขัดเกลาทางสังคม 
ที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลา ว่ามีลักษณะในการขัดเกลาอยู่ 6 กลุ่ม คือ 1.ครอบครัว 2.เพ่ือน  
3.โรงเรียน 4.อาชีพ 5.ศาสนา 6.สื่อมวลชน ในจ านวนหนังสืออ่านนอกเวลา 12 เรื่อง กลุ่มตัวแทนที่มี
บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ คือ ครอบครัว เพราะครอบครัวคือองค์กรแรกที่ท า
หน้าที่ขัดเกลาทางสังคมให้กับมนุษย์ เป็นผู้เลี้ยงดูบุคคลตั้งแต่ยังเป็นทารก ถ่ายทอดให้การเรียนรู้
วัฒนธรรมและค่านิยมแก่สมาชิกในครอบครัว ล าดับต่อมาคือ โรงเรียน อันเป็นสถานที่ที่ขัดเกลา
โดยตรงผ่านการอบรมสั่งสอน ล าดับต่อมาคือ ศาสนา ด้วยการถ่ายทอดหลักธรรมค าสอนที่เป็นแก่น
ในการน้อมน ามาปฏิบัติ ล าดับต่อมาคือ เพ่ือน เป็นการขัดเกลาทางอ้อมด้วยวิธีการสังเกตจดจ า  
สู่การปรับตัวเข้าหากลุ่ม มีแนวทางที่ส่งเสริมการให้ก าลังใจ สอนให้สู้กับอุปสรรค ล าดับต่อมาคื อ 
สื่อมวลชน เป็นแหล่งที่ให้การขัดเกลาทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งให้สาระและข่าวสาร 
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต การตัดสินใจและการคาดหวังในชีวิต อาชีพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาท  
น้อยมาก ด้วยวิธีการถ่ายทอดประสบการณ์และบทบาทหน้าที่ในสังคม ส่วนกลวิธีในการขัดเกลา  
ทางสังคมมีทั้ งทางตรงและทางอ้อม แต่โดยส่วนมากใช้การขัดเกลาทางสังคมโดยทางอ้อม  
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การน าเสนอผ่านการกระท าและทัศนะของตัวละคร การน าเสนอผ่านศิลปะการใช้ภาษา การน าเสนอ
ผ่านแก่นเรื่อง การน าเสนอผ่านการบอกเล่าของผู้แต่งโดยตรง ตามล าดับ 
 ในบทความเรื่อง อิทธิพลของบุคลิกภาพ การขัดเกลาทางสังคม และความไว้วางใจที่มีผล
ต่อความศรัทธาผู้น าทางการเมืองของนิสิตมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิภาวี เหมาะงาม (2556)  
ได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและอิทธิพลร่วมของปัจจัยส่วนบุคคลด้านบุคลิกภาพ การขัดเกลาทางสังคม 
ความไว้วางใจ และความศรัทธาจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลการศึกษาในส่วนของการขัดเกลาทางสังคม  
ผู้ศึกษาได้อธิบายว่า ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานล าดับแรกที่ท าให้การขัดเกลาทางสังคมนับตั้งแต่แรกเกิด
ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันหล่อหลอมเป็นอุปนิสัยใจคอ ความเชื่อ ทัศนคติ หลักการ และค่านิยม  
ของบุคคลโดยเฉพาะ ตลอดจนก าหนดแนวทางในการคาดหวังด้านอาชีพและเศรษฐกิจ การขัดเกลา
ทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มเพ่ือนเป็น
วัยที่มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันรองจากครอบครัว เพ่ือนอาจจะท าให้เกิดการเลียนแบบหรือ  
การคล้อยตาม แต่ละบุคคลจะรับเอาทัศนะและความคิดเห็นของเพ่ือนมาเป็นของตน อาจเนื่องจาก
การยอมรับนับถือหรือความต้องการที่ จะเหมือนกับ เพ่ือนในกลุ่ม  การขัด เกลาทางสังคม 
จากสถาบันการศึกษาอาจเป็นเพราะว่า นิสิตก าลังอยู่ในช่วงระหว่างวัยเรียน จะใช้เวลาส่วนมาก  
อยู่ในมหาวิทยาลัย และได้อิทธิพลการอบรมสั่งสอนจากครู และในส่ วนการขัดเกลาทางสังคมจาก
สื่อมวลชนอาจเป็นเพราะว่า ในสังคมปัจจุบันมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและช่องทางในการสื่อสาร 
มีความหลากหลาย มีการกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความรู้สึกทางอารมณ์  
ที่มีอิทธิพลต่อการวางรูปแบบความเชื่อและค่านิยม 
 นอกจากนี้พัทธพีร์ มะลิสุวรรณ (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารในการขัด
เกลาทางสังคมของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กร 
กระบวนการสื่อสารในการขัดเกลาทางสังคม ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการสื่อสารของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการปรับตัวของนักเรียนนายร้อย โดยในส่วนของการขัดเกลา
ทางสังคมของโรงเรียนนายร้อยนั้น  ได้อธิบายว่า มีการสื่อสารอย่างเป็นกระบวนการตั้งแต่การก าหนด
คุณลักษณะของนักเรียนผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ส่งสาร การปรับพ้ืนฐานของนักเรียนนายร้อย  
ให้เท่าเทียมกันในฐานะผู้รับสาร มีการใช้สื่อและช่องทางต่างๆ ตั้งแต่สื่อบุคคล กิจกรรมภายในและ
ภายนอกสถาบัน หนังสือคู่มือ ค าขวัญ และเพลงประจ าสถาบัน โดยพบว่าสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกกรม
ของนักเรียนนายร้อยมากที่สุด คือ สื่อบุคคล ในด้านสาร มีการก าหนดการใช้ภาษาและอวัจนภาษา 
เช่น ค าเรียกชื่อ การก าหนดทางเดิน ฯลฯ ทหารซึ่งมีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้ได้รับการอบรมขัดเกลา
ให้อยู่ในระเบียบวินัยมาเป็นอย่างดี ก็ย่อมต้องได้ผ่านการขัดเกลาทางสังคมจากสถาบันทหารที่ตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่ 
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 ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมจึงเป็นการถ่ายทอดกระบวนการที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ขึ้นอยู่กับ 
แต่ละสังคมว่าจะมีรูปแบบกลวิธีในการขัดเกลาอย่างไร การที่มนุษย์ถูกหล่อหลอมให้มีบุคลิกภาพ 
ความเชื่อ ความคิดแบบใด สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นได้เติบโต
ขึ้นมา ผ่านกระบวนการขัดเกลาที่เป็นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับการเรียนรู้บทบาทต่างๆ
ของสังคม การปรับตัวให้เข้ากับสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นๆ  
ส่งต่อจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง เป็นการถ่ายทอดไปเรื่อยๆ 
 
4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสถำนสงเครำะห์เด็ก 
 วรานุช กาญจนเวนิช, ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และ อ้อมจิตว่องวาณิช
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง พัฒนาการเด็กและคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็กท่ีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความชุกของปัญหาพัฒนาการเด็กและคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็ก  
โดยมีการเก็บข้อมูลด้วยแบบวัดพัฒนาการของเด็ก Denver II และแบบสอบถามผู้ดูแลเด็กซึ่งมี  
5 ด้าน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เจตคติต่ออาชีพการดูแลเด็ก ความรู้
เรื่องพัฒนาการเด็ก และการปฏิบัติงานในการดูแลเด็ก ผลการศึกษาในส่วนความชุกของปัญหา
พัฒนาการเด็กพบว่า จ านวนเด็กร้อยละ 57.10 มีพัฒนาการโดยรวมปกติ และร้อยละ 42.90  
มีพัฒนาการล่าช้า และในส่วนคุณลักษณะของผู้ดูแลเด็ก ทุกคนเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน 
มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ส่วนมากอยู่กับคู่สมรส รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน  
ไม่สูงมาก มีผู้ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ผู้ดูแลส่วนมากดูแลเด็กช่วงอายุ 1-3 ปี กับ 3-6 ปี 
 เช่นเดียวกับ ศิริสรา ลิปิพันธ์ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 
และคุณลักษณะของผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ในเขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตภาคกลาง มีพัฒนาการรวมปกติ  
ร้อยละ 57.1 หรือมีความชุกภาวะสงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 42.9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05 ได้แก่ การได้พบกับผู้ปกครองหรือ
ครอบครัว และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
P<0.01 ได้แก่ อายุ การได้รับกิจกรรมจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน การเคลื่อนไหว และในส่วนของ
ผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเป็นเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาชิ้นนี้ 
จะเน้นศึกษาไปที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก มีการศึกษาพัฒนาการเด็กที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ อัตราส่วนของช่วงเวลาในการอยู่ในสถานสงเคราะห์ของเด็ก ศึกษาคุณลักษณะของ
ผู้ดูแลหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์ รวมไปถึงกิจกรรม
พิเศษของสถานสงเคราะห์ที่มีความสัมพันธ์กับภาวะพัฒนาการเด็ก 
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 ในส่วนของสุศิษฏา ศุภศิลป์ (2544) ศึกษาในหัวข้อ ทัศนะของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย 
การแบ่งเขตการบริหารงานในสถานสงเคราะห์  ศึกษากรณีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี ได้มีการศึกษาวิจัยส ารวจระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์  
เด็กอ่อนปากเกร็ด ที่ศึกษาในส่วนเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์  ใช้วิธีการ
ศึกษาในรูปของ การวิจัยเชิงส ารวจระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ในสถาน สงเคราะห์ 
เด็กอ่อนปากเกร็ด เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และประกอบการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  
ผลการศึกษามีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่มีการแบ่งเขตการบริหารจัดการภายใน  
สถานสงเคราะห์ โดยทัศนะของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบายทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรับนโยบายการแบ่ ง
เขตการบริหารงานในสถานสงเคราะห์ ซึ่งมีการรับรู้ระดับสูง ด้านการรับรู้วัตถุประสงค์ของนโยบาย
การแบ่งเขตการบริหารงานในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูง ด้านการยอมรับนโยบายการแบ่ง
เขตการบริหารงานในสถานสงเคราะห์ ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูง และด้านภารกิจและการมอบหมายงาน 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง เป็นมุมมองที่มีต่อการบริหารงานสถานสงเคราะห์ผ่านผู้ปฏิบัติงาน 
 ในขณะที่ ปนัดดา กุฎแก้ววิเศษกิจ (2553) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงใน 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ตามมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื อ
ศึกษาความรู้ ลักษณะการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงตามมาตรฐาน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กในสถานรองรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
โดยในการศึกษาพบว่าพ่ีเลี้ยงทั้งหมดเป็นเพศหญิง สถานภาพสมรสและส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-14 ปี ผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการส าหรับเด็กฯ ระดับความรู้ของพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ในงานของ สตบงกช สมบูรณ์ (2554)  
ที่ศึกษาในหัวข้อ การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคมด้านเด็ก  
ในสถานสงเคราะห์เด็ก ได้ศึกษากระบวนการให้บริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน  ที่เป็น
การศึกษาเชิงส ารวจประกอบการพรรณนา เก็บข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนามโดยใช้
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย ได้อธิบายถึงการจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พ่ึง 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถานสงเคราะห์  
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับ
การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยให้การอุปการะเลี้ยงดูและพัฒนา ให้การศึกษาอบรม ดูแล
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถพ่ึงพาและเลี้ยงดูตนเองได้ต่อไป อีกทั้ง 
ยังศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการให้บริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการ
ให้บริการสวัสดิการสังคมด้านเด็ก ซึ่งท าให้ทราบผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ ทราบถึงปัญหา
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อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาล นักพัฒนาสังคม และพ่ีเลี้ยง 
รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจที่ได้ 
 ทิพสุคนธ์ ศรีแจ่ม (2548) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรพ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์  
เด็กอ่อน สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการท างาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยง รวมไปถึง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรพ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก โดยศึกษาการท างานของพ่ีเลี้ยงเด็ก  
ในสถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล พบว่าพ่ีเลี้ยงเด็กจะเป็นเพศหญิงทั้งหมด อีกทั้ง  
ยังมีระยะเวลาในการท างานเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กมากกว่า 10 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านการคัดเลือกเข้ามา
ท างานด้วยการสอบคัดเลือกและฝึกอบรม เพ่ือน าความรู้ที่มีมาปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฏิบัติงานหน้าที่
พ่ีเลี้ยงเด็กนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านหน่วยงานก็มีส่วนที่ท าให้การปฏิบัติงานของพ่ีเลี้ยงเด็ก
มีปัญหาและอุปสรรคในการท างานในสถานสงเคราะห์ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตนเอง 
ของพ่ีเลี้ยงเพ่ือสร้างประสบการณ์ การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
ของพ่ีเลี้ยงเด็ก สวัสดิการ ความก้าวหน้าในการท างาน รวมไปถึงภาระงานที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
ที่มีส่วนสัมพันธ์กับผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน โดยในการศึกษาจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงส ารวจ ใช้วิธีศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการวิจัยภาคสนามด้วยการใช้แบบสอบถามเก็บ
ข้อมูล ซึ่งการศึกษานี้ไม่สามารถน าไปอ้างอิงถึงภาพรวมของพ่ีเลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์ได้ทั้งหมด 
เนื่องจากศึกษากลุ่มตัวอย่าง พ่ีเลี้ยงเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเฉพาะในพ้ืนที่ปริมณฑล  
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 นอกจากนี้ในงานของ เฟ่ืองฟ้า สิงหสกุลไกร (2527) ที่ศึกษาในหัวข้อ การใช้กิจกรรม
นันทนาการในงานกลุ่มสังคมเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็ก กรมประชาสงเคราะห์  
ได้ท าการศึกษาหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน  
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ซึ่งมุ่งช่วยเหลือ
เยาวชนในสถานสงเคราะห์ให้สามารถพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
ต่อสังคมโดยส่วนร่วม และเพ่ือเสนอแนะกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน
ในสถานสงเคราะห์เด็กและกรมประชาสงเคราะห์ รวมทั้งเรียนรู้บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ 
นักจิตวิทยา พยาบาล ครู ซึ่งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในกลุ่มสถานสงเคราะห์ด้วย โดยศึกษา 
ถึงบทบาทที่มีต่อสมาชิกกลุ่ม คือ เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ และบทบาทที่มีต่อหน่วยงาน  
มีการศึกษาพฤติกรรมความสนใจในการร่วมท ากิจกรรมของเด็กว่ามีลักษณะแบบใดบ้าง และมีการ
กล่าวถึงข้อเสนอแนะต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยในการศึกษาใช้วิธีการวิจัย
เอกสารและจากการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ท าการสอบถามเด็กและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของกรมประชาสงเคราะห์  
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ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 แห่ง และเก็ บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ สวัสดิภาพเด็กในแต่ละ 
สถานสงเคราะห์ที่มีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มนันทนาการ และกลุ่มสังคมให้กับเด็ก อีกทั้งยังสัมภาษณ์
นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม
สังคมในสถานสงเคราะห์ด้วย  
 อีกทั้งในงานวิจัยของ นันทวรรณ รัตติวัธน์ (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การขัดเกลาทางสังคม
ของเด็กวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์ กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ในด้านของ
การศึกษาส่วนของบริบททั่วไปของสถานสงเคราะห์นั้น ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาของสถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จ านวนสูงสุดที่สามารถรับเด็กได้ การรับเด็กว่ามาจากแหล่งน าส่ง
ใดบ้าง บริการของสถานสงเคราะห์ ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติตนในสถานสงเคราะห์ โครงสร้างการ
บริหารงานสถานสงเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ข้อมูลจ านวนเด็กเข้ารับการอุปการะ
และจ าหน่ายออกจากสถานสงเคราะห์ ข้อมูลระดับการศึกษาของเด็กในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์ ข้อมูลสาเหตุการรับเด็กเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ กระบวนการรับเด็กเข้าสถาน
สงเคราะห ์
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสถานสงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนาสังคม มีบทบาทที่ส าคัญในการสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการบริการสวัสดิการที่
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน สอดคล้องกับความต้องการและตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดได้นั้น ย่อมมีการการด าเนินงานและปฏิบัติงานตามกระบวนการ
มาตรฐานที่ดีและถูกต้อง 

เมื่อพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสถานสงเคราะห์แล้ว จึงท าให้เห็นถึงข้อมูลที่สามารถน ามาประกอบการศึกษาในการลงภาคสนาม
ศึ กษ าใน พ้ื นที่  ซึ่ ง เอกสารวรรณ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งเป็ นป ระโยชน์ ต่ อการศึ กษาในหั วข้ อ  
“สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
รังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” ของผู้ศึกษาอย่างมาก สามารถน ามาประกอบกับ
ข้อมูลการลงภาคสนามและวิเคราะห์ผลในประเด็นด้านการขัดเกลาทางสังคมอันเป็นบทบาทของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ที่ด าเนินงานบริการด้านต่างๆ ปฏิบัติหน้าทีในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเด็กตามช่วงวัย ทั้งจากนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พี่เลี้ยงเด็ก และคุณครู อันมีส่วน
ในการศึกษาท าความเข้าใจบทบาทหน้าที ่เหล่านี ้ที ่จะมีส่วนในการขัดเกลาและหล่อหลอมเด็ก  
ให้เติบโตขึ้นมา 
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บทที่ 3 
สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต 

 
ประวัติควำมเป็นมำ 

 ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมานานัปการ  บางเรื่องมีความรุนแรงและสลับซับซ้อน รัฐบาลจึงต้องเข้าไปมีบทบาท
ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสังคมให้เกิดความสงบสุข ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจส่วนรวม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคมหรือวัฒนธรรม โดยเฉพาะการปกป้องดูแลทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง
เป็นที่เชื่อถือได้อย่างแน่นอนว่า หากได้มีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลให้ชุมชน
และสังคมมีคุณภาพที่ดีข้ึนตามไปด้วย 

 จากภาพรวมของการพัฒนาสังคมดังกล่าว รัฐยังได้ค านึงถึงบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งด้อย
โอกาสเกือบจะทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การมีสถาบันครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และไม่มั่นคง  เช่น บิดามารดา
แยกทางกัน เสียชีวิต ต้องโทษ หรือตกอยู่ในสภาวะอ่ืนใดที่ไม่สามารถอยู่ กับครอบครัวของตนเอง
ได้ ผลกระทบจากสาเหตุดังกล่าวจึงเกิดแก่เด็ก ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เด็กบางคนจึงกลายเป็นเด็กก าพร้า อนาถา ถูกทอดทิ้งจากผู้อุปการะเลี้ยงดู และเด็กที่บิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง กระทั่งให้การอุปการะเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม และในปี พ.ศ. 2520 ได้เกิดมีบุคคล
บางกลุ่มประกอบอาชีพซื้อขายเด็กให้กับชาวต่างประเทศ โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูง จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าว รัฐจึงต้องรีบแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนโดยมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดมาตรการ
ป้องกันการซื้อขาย หนังสือที่ สร 0202/6143 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2520 ก าหนดให้สถานพยาบาล
ทั้งของรัฐและเอกชนส่งเด็กก าพร้า อนาถา  ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความอุปการะให้แก่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์) อย่างช้าไม่เกิน 6 เดือน 

 กรมประชาสงเคราะห์ จึงได้ตั้งสถานสงเคราะห์ขึ้นอีกหนึ่งแห่ง  เพ่ือรับอุปการะเด็กที่
เพ่ิมข้ึน คือ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2522  

 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี สังกัดกองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง มีภารกิจตามที่
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ก าหนดไว้ คือ ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 
ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี  ซึ่งก าพร้า ไร้ที่ พ่ึง และสมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครอง 
สวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 โดยให้เด็กได้รับปัจจัย 4 และการพัฒนาด้าน
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ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามวัย อันจะส่งผลให้เด็กได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ตั้งอยู่ที่ 2/40 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลรังสิต 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ทิศเหนือจรดสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช ทิศใต้
จรดถนนรังสิต-นครนายก ทิศตะวันออกจรดสถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช ทิศตะวันตก 
จรดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 

 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตในปัจจุบันมีเด็กอาศัยอยู่จ านวนทั้งสิ้น 293 คน (ข้อมูล  
ณ วันที่ 18 กันยายน 2560) ภายในสถานสงเคราะห์มีอาคารที่พักทั้งหมด 4 อาคาร โดยจะตั้งชื่อ
อาคารเป็นชื่อของดอกบัว ที่เป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โกมุท บุษบง นิโลบล และบงกช 
 
ข้อมูลทั่วไปของสถำนสงเครำะห ์
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และปรัชญา ดังนี้ (สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, 2561) 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
 
 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก 
 2.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวนที่จ าเป็นในการ

ด าเนินชีวิตตามช่วงวัย 
 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น 
 6. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง 
 

 ยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
 1. พัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชน 
 2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย 
 3. การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม 
 4. การเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
 5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น 
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 6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตาม
แผนกลยุทธ์ 
 
 ปรัชญำ (Philosophy) 

 พัฒนาการสมวัย คือ หัวใจของหน่วยงาน 
 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี  ซึ่งก าพร้า 

ไร้ที่พ่ึง และสมควรได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 
2546 โดยให้เด็กได้รับปัจจัย 4 และการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เป็นไปตามวัย (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, 2560) 

 
 ประเภทของเด็กที่รับไว้ในอุปกำระ 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนาม พบว่าทางสถานสงเคราะห์จะมีบอร์ดแสดงประเภท
ที่มาของเด็กว่าให้การอุปการะเด็กจากกรณีใดบ้าง ประกอบกับข้อมูลในเอกสารรายงานประจ าปี จะมี
การแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตให้การอุปการะ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

 1. เด็กถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาล ที่สาธารณะ หรือถูกทอดทิ้งไว้กับผู้รับจ้างเลี้ยง 
 2. เด็กก าพร้า ไร้ที่พ่ึง 
 3. เด็กจากครอบครัวประสบปัญหาสังคม เช่น บิดามารดาทุพพลภาพ บิดามารดา

เจ็บป่วยด้านร่างกายจิตใจ บิดามารดาต้องโทษ บิดามารดาแยกทางกัน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ครอบครัว
ยากจน เป็นต้น 

 4. เด็กเร่ร่อนพลัดหลง 
 5. เด็กท่ีได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เด็กถูกทารุณกรรม เด็กถูกล่วงละเมิด 
 6. เด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
 

 สถิติเด็กในสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต ปีงบประมำณ 2556 – 2560 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนามภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ผู้ศึกษาได้ขอ
ข้อมูลสถิติของเด็กท่ีอยู่ภายในสถานสงเคราะห์แห่งนี้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูล
ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 สถิติเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปีงบประมาณ 2556-2560 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวน (คน) 

ชำย หญิง รวม 

2556 173 123 296 

2557 147 119 266 
2558 138 142 280 

2559 157 132 289 
2560 155 134 289 

แหล่งที่มา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, 2560 
 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต 
 การบริหารงานภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะมีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เป็น
ผู้บริหารงานหลัก และมีฝ่ายต่างๆคอยปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายเวช
กรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ และฝ่ายสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาการ โดยผู้ศึกษาได้อ้างอิง
ข้อมูลมาจากงานบริหารสถานสงเคราะห์ อาคารส านักงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ดังจะ
เห็นได้จากแผนผังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
ออกแบบโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อ 31 ตุลาคม 2560 
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 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
 จ านวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจากข้อมูล
ในเอกสารรายงานประจ าปี มีดังนี้ 
 ผู้อ านวยการระดับต้น    1 ต าแหน่ง 
 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   1 ต าแหน่ง 
 นักพัฒนาสังคมช านาญการ   2 ต าแหน่ง 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   1 ต าแหน่ง 
 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ   1 ต าแหน่ง 
 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ   1 ต าแหน่ง 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 ต าแหน่ง 
 พนักงานราชการ    10 คน 
 ลูกจ้างประจ า    24 คน 
 ลูกจ้างชั่วคราว    69 คน 

รวมทั้งสิ้น     111 คน 
แหล่งที่มา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รายงานประจ าปี 2560 

 
งำนบริกำรของสถำนสงเครำะห์ 
 จากรายงานประจ าปี 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีการด าเนินงานบริการ 
ด้านต่างๆ ที่ทางสถานสงเคราะห์ได้จัดให้กับเด็ก มีดังนี้ 
 1. บริการด้านสังคมสงเคราะห์ 
  1.1 การให้ค าปรึกษาเฉพาะราย 
  1.2 บริการเงินสงเคราะห์ครอบครัว  แบ่งออกเป็น บริการเงินสงเคราะห์เด็กใน
ครอบครัวอุปถัมภ์ และบริการเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 
  1.3 การรับอุปการะเด็กเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์  แบ่งออกเป็น 3 
ลักษณะ ได้แก่ การออกไปรับตัวผู้รับบริการจากการได้รับแจ้ง การรับอุปการะผ่านการติดต่อด้วย
ตนเอง (walked in) หรือบุคคลน าส่ง และการอุปการะผ่านการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานของ
รัฐ หรือองค์กรเอกชน 
  1.4 การสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์จะเดินทางไปหาข้อมูล
ด้วยตนเอง หรือประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการสืบเสาะพินิจข้อเท็จจริงแทน เพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และน าไปสู่การให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวได้ตรงตาม
สภาพปัญหา 
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  1.5 การประเมินและการวางแผนให้ความช่วยเหลือ เป็นขั้นตอนของการวางแผนให้
การช่วยเหลือเด็กที่ถูกต้อง ตรงกับปัญหาและความต้องการของเด็กและครอบครัวมากท่ีสุด เช่น การ
ส่งเด็กเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย อารมณ์  จิตใจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ/
กระตุ้นพัฒนาการ การจัดท าแผนพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล (IDP) 
  IDP - Individual Development Plan คือ แผนในการพัฒนาเด็กในแต่ละราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริมความถนัดของเด็กในแต่
ละราย (ปนัดดา กุฎแก้ววิเศษ, 2560 : สัมภาษณ์) 
  1.6 การเตรียมความพร้อมก่อนคืนเด็กสู่สังคม สถานสงเคราะห์จะมีการเตรียมความ
พร้อมทางด้านทักษะทางสังคม ทักษะการใช้ชีวิตให้กับเด็ก รวมทั้งให้สมาชิกในครอบครัวและผู้เลี้ยงดู
กับเด็กได้ร่วมสร้างสัมพันธภาพ ความคุ้นเคยกับเด็กในรูปแบบของกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
  1.7 การจ าหน่ายเด็กหรือการคืนเด็กสู่สังคม ได้แก่ การกลับสู่ครอบครัวเดิม  
การมอบเด็กให้กับครอบครัวทดแทนถาวร (บุตรบุญธรรม) และการส่งต่อหน่วยงานอ่ืน โดย  
สถานสงเคราะห์ได้จัดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่เด็กและครอบครัว ก่อนรับเด็กกลับไป
อุปการะ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและปรับสภาพอารมณ์  จิตใจของเด็ก และครอบครัว  โดยจะ
มีทีมสหวิชาชีพของสถานสงเคราะห์ คอยให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก 
  1.8 การติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ กรณีที่ครอบครัวแจ้ง
ความประสงค์ขอรับเด็กกลับไปอุปการะด้วยตนเอง  กรณีของครอบครัวที่มีความเสี่ยงในการเลี้ยงดู
เด็ก แต่สามารถรับเด็กกลับไปอุปการะเลี้ยงดูได้ และการติดตามเยี่ยมครอบครัวที่ได้รับการประสาน
ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน 
  1.9 การจัดหาครอบครัวทดแทนแก่เด็กในความอุปการะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ 
ให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยทางสถานสงเคราะห์ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวและสังคมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กที่ประสบ
ปัญหาทางสังคม จึงได้บริการจัดหาครอบครัวทดแทน เพ่ือให้เด็กๆ ได้มีโอกาสใช้ชีวิต ในครอบครั ว
อย่างอบอุ่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวบุตรบุญธรรม และ
ครอบครัวอุปการะ 
 
 2. บริการด้านการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการ 
  2.1 การให้บริการด้านส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กของสถานสงเคราะห์ฯ  
จะด าเนินการโดยนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาการเป็นหลักเป็นขั้นตอน คือ การประเมิน
พัฒนาการและประเมินเชาวน์ปัญญา เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาเด็ก
รายบุคคล (Individual Development Plan) หรือ IDP 
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  2.2 หากพบเด็กที่สงสัยว่ามีพัฒนาการหรือเชาวน์ปัญญาอยู่ในระดับที่ต้องได้รับการ
กระตุ้น เป็ น พิ เศษ หรือต้องมีแผนการเรียน เป็นรายบุคคล นักจิตวิทยาจะน าเด็ ก เข้ ารับ 
การประเมินพัฒนาการ หรือประเมินเชาวน์ปัญญาซ้ ากับนักจิตวิทยาคลินิก และน าผลที่ ได้  
มาจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ เพ่ือวางแผนในการช่วยเหลือเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
  2.3 ปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมหรือพัฒนาการ เช่น อยู่ไม่นิ่ง ก้าวร้าว 
ต่อต้านค าสั่ ง พูดช้า ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก เป็นต้น โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ พัฒนาการ  
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกระตุ้นพัฒนาการกับเด็กรายที่มีปัญหา 
 
 3. บริการด้านการเลี้ยงดูเด็ก 
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีอาคารพักเด็กทั้งสิ้น 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร
โกมุท อาคารบุษบง  อาคารบงกช และอาคารนิ โลบล ซึ่ งแต่ละอาคารประกอบด้วย 2 ชั้น  
และได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในความอุปการะอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง 
และจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ประจ าตัวส าหรับเด็กทุกราย 
 
 4. บริการด้านการศึกษา 
  4.1 การศึกษาภายในสถานสงเคราะห์  โดยจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาการท าหน้าที่ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนให้แก่เด็กผ่านกิจกรรม เกม การสอน และห้องเรียนต่างๆ 
  4.2 การศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์หรือการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยได้
ด าเนินการส่งเด็กในความอุปการะที่มีอายุ 4-5 ปี  เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนโดยมีบริการรถ 
รับ - ส่งเป็นประจ าทุกวัน 

 

 
 

ภาพที่ 2 รถบัสรับ - ส่งเด็กที่ไปศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 
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 5. บริการด้านสุขภาพอนามัย 
 สถานสงเคราะห์ เด็ ก อ่อนรังสิ ต  จัด ให้ มี การส่ งเสริมสุ ขภาพ ป้ องกันสุ ขภาพ 

รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพเด็กเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้วัคซีนป้องกันโรค การ
ท าทันตกรรม การก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 

 
 6. บริการด้านโภชนาการ 
 จัดอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ และเน้นการประกอบอาหาร 

ให้มีสีสัน น่ารับประทาน เหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัย เน้นให้เด็กทุกคนต้องมีภาวะโภชนาการ  
ในระดับปกติ โดยแบ่งเป็น 5 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้า อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย 
และอาหารเย็น 

 
 7. บริการด้านนันทนาการ 
 จัดกิจกรรมด้านนันทนาการให้แก่เด็กหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้น

ภายในสถานสงเคราะห์และกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกสถานสงเคราะห์ เช่น การเที่ยวชมสวนสัตว์  
การชมภาพยนตร์ ละครเวที ตลาด ห้างสรรพสินค้า วัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญต่างๆ 
เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น 
 
สภำพแวดล้อมและอำคำรภำยในสถำนสงเครำะห์ 
 ในการศึกษาข้อมูลภาคสนามนั้น ผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ 
อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในบริเวณพ้ืนที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ดังต่อไปนี้ 
 1. อาคารที่ท าการสถานสงเคราะห์  
 อาคารนี้จะเป็นอาคารส านักงานส าหรับฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และส่งเสริม
พัฒนาการ 
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ภาพที่ 3 อาคารที่ท าการสถานสงเคราะห์ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 
 2. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
 อาคารส าหรับใช้เป็นห้องประชุมใหญ่  ห้องจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ และห้อง 
รับคณะผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน 
 

 
 

ภาพที่ 4 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 
 3. อาคารฉัตรชมพู 
 อาคารนี้จะมีทั้งห้องรับบริจาคของ และโรงอาหารส าหรับเด็กในสถานสงเคราะห์ 
ประกอบด้วยโต๊ะรับประทานอาหารที่แบ่งตามเด็กแต่ละอาคารที่พัก ได้แก่ อาคารโกมุทบน -ล่าง 
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อาคารบงกชบน-ล่าง อาคารบุษบงบน และอาคารนิโลบลบน เนื่องด้วยอาคารบุษบงล่างและอาคาร
นิโลบลล่าง เป็นเด็กเล็ก จึงไม่ได้มาร่วมรับประทานอาหารที่โรงอาหารด้วย แต่จะมีการจัดให้
รับประทานที่อาคารที่พักแทน 
 

 
 

ภาพที่ 5 อาคารฉัตรชมพู 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 

 
 4. สนามเด็กเล่น 
 สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต มีสนามเด็กเล่นทั้ งหมด 3 สนาม แต่ละสนาม 
มีเครื่องเล่นที่เหมาะสมเป็นไปตามช่วงวัยของเด็ก เช่น ชิงช้า บ้าน ไม้กระดก กระดานลื่น อุโมงค์ 
รถไฟโยก เป็นต้น 
 

 
 

ภาพที่ 6 สนามเด็กเล่น 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
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 5. อาคารปทุมทิพย์  
 อาคารนี้เป็นอาคารพยาบาล ใช้ส าหรับรองรับเด็กที่มีอาการป่วย มีเจ้าหน้าที่พยาบาล
วิชาชีพและพ่ีเลี้ยง คอยปฏิบัติหน้าที่ประจ าอาคาร 
 

 
 

ภาพที่ 7 อาคารปทุมทิพย์ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

  
 6. อาคารแรกรับเด็ก 
 อาคารที่รับเด็กเข้าใหม่ โดยจะมีเด็กหลายช่วงอายุที่รับ ก่อนที่จะส่งไปตามอาคารที่พัก
ต่างๆ ตามช่วงอายุของเด็ก 
 

 
 

ภาพที่ 8 อาคารแรกรับเด็ก 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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 7. อาคารพักเด็ก 
  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีอาคารพักเด็ก 4 อาคาร แต่ละอาคารมี 2 ชั้น  
แบ่งเด็กตามช่วงอายุ โดยแต่ละอาคารจะตั้งเป็นชื่อของดอกบัว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ได้แก่ บงกช นิโลบล บุษบง และโกมุท 
  7.1 อาคารบงกช 
   บงกชบน  ช่วงอายุ 3.5 – 6 ปี 
   บงกชล่าง ช่วงอายุ 3 - 3.5 ปี 
  7.2 อาคารนิโลบล 
   นิโลบลบน  ช่วงอายุ 4 – 6 ปี (หญิงล้วน) 
   นิโลบลล่าง  ช่วงอายุ แรกเกิด - 1.5 ปี  
  7.3 อาคารบุษบง   
   บุษบงบน  ช่วงอายุ 3.5 – 6 ปี  (ชายล้วน/บางส่วนเข้ารับการศึกษา
ภายนอกสถานสงเคราะห์) 
   บุษบงล่าง  ช่วงอายุ 1.5 - 2 ปี 
  7.4 อาคารโกมุท   
   โกมุทบน  ช่วงอายุ 3.5 – 6 ปี (หญิงล้วน/เข้าศึกษาภายนอกสถาน
สงเคราะห์) 
   โกมุทล่าง  ช่วงอายุ 2 - 3 ปี 

 

 
 

ภาพที่ 9 อาคารบงกช 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 10 อาคารนิโลบล 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 

 
 

ภาพที่ 11 อาคารบุษบง 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 12 อาคารโกมุท 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 
 8. อาคาร 100 ปี อัสสัมชัญ  
 อาคารส าหรับรองรับแขกในกรณีพิเศษ 
 

 
 

ภาพที่ 13 อาคาร 100 ปี อัสสัมชัญ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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 9. ศาลาอเนกประสงค์ 
  ห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ แต่ละห้องเรียนจะมีชื่อเรียก ดังนี้ 
  9.1 สาละ ห้องกระตุ้นพัฒนาการช่วงอายุ 4 -6 ปี เป็นห้องเรียนหลักของเด็กๆ 
อาคารนิโลบลบน 
  9.2 ราชาวดี ห้องพักครู 
  9.3 รักไทย ห้องนาฏศิลป์ - ดนตรี เป็นห้องเรียนที่เน้นท ากิจกรรมนันทนาการ เพ่ือ
กระตุ้นร่างกาย เน้นการแสดง การเต้น การร า เพ่ือฝึกความกล้าแสดงออก ในหนึ่งสัปดาห์จะมีเด็กๆ 
แต่ละอาคารเวียนกันมาเรียนที่ห้องเรียนนี้ 
  9.4 มหาหงส์ ห้องนิทาน เป็นห้องที่ติดสติ๊กเกอร์บนฝาผนังซึ่งเป็นกระจกด้วยภาพ
นิทานแต่ละเรื่อง เป็นห้องเรียนหลักของเด็กๆ อาคารบงกชล่าง 
  9.5 มลิ ห้องมอนเตสซอรี่ (Montessori) เป็นห้องส าหรับจัดการเรียนการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ โดยเพิ่งจัดห้องนี้เป็นรูปแบบมอนเตสซอรี่เมื่อเดือนกรกฎาคม มีเด็กจากแต่ละอาคาร มา
เรียนประมาณ 12 คน เพ่ือด าเนินการสอนเบื้องต้นก่อน แล้วหลังจากนั้นในทุกๆ ห้องเรียนจะมีการ
เรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่เข้าไปเสริมด้วย 
  9.6 ห้องพัฒนาการ หรือห้องอาเซียน มีสื่อการสอนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 
เป็นห้องเรียนหลักของเด็กๆ อาคารบงกชบน 
  9.7 ห้องพลศึกษา ห้องฝึกยิมนาสติก เน้นการกระตุ้นร่างกาย กล้ามเนื้อ อารมณ์ 
และสังคม   
  9.8 วรารมย์ สระว่ายน้ า ส าหรับในบางคาบเรียนที่สอนให้เด็กว่ายน้ า และเป็น
กิจกรรมกระตุ้นร่างกายและกล้ามเนื้อ 
 ทุกห้องเรียนจะมีสื่อการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่ทุกห้อง เพ่ือในอนาคตจะมีการพัฒนา
ให้การเรียนการสอนรูปแบบนี้กับเด็กๆ ทุกคน  และเวลาในการเข้าเรียนท ากิจกรรมของเด็กๆ จะ
แบ ่งเป ็น 2 ช ่วงเวลา ค ือ ช ่วงเช ้า เริ ่มที ่เวลา 09.30 – 11.00 น. และช ่วงบ ่าย เริ ่มที ่เวลา 
 14.30 – 16.00 น. 
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ภาพที่ 14 ห้องเรียน สาละ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 

 
 

ภาพที่ 15 ห้องพักครู ราชาวดี 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 16 ห้องเรียน รักไทย 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 

 
 

ภาพที่ 17 ห้องเรียน มหาหงส์ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 18 ห้องเรียน มลิ (ห้องมอนเตสซอรี่) 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 

 
 

ภาพที่ 19 ห้องเรียนอาเซียน 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 20 ห้องพลศึกษา ห้องฝึกยิมนาสติก 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 

 
 

ภาพที่ 21 สระว่ายน้ าวรารมย์ 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 22  แผนผังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 
แหล่งที่มา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมพัฒนาการ, 2560 

เสริมรายละเอียดเพ่ิมเติมโดย นางสาวณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ 
 
 จากแผนผังสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตข้างต้น จะอธิบายถึงต าแหน่งอาคารและ
สถานที่ต่างๆ ภายในสถานสงเคราะห์ โดยในส่วนพื้นที่ของบริเวณที่เป็นสีเหลือง จะเป็นต าแหน่ง
ของอาคาร 100 ปี อัสสัมชัญ และศาลาอเนกประสงค์ ซึ่งเป็นห้องเรียนส่งเสริมการเรียนรู้แ ละ
พัฒนาการให้กับเด็ก ดังนี้ 

1. อาคาร 100 ปี อัสสัมชัญ 
2. รักไทย 
3. ห้องพลศึกษา 
4. มหาหงส์ 
5. ราชาวดี 
6. สระว่ายน้ าวรารมย์ 
7. สาละ 
8. มลิ 
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กำรเรียนกำรสอนเด็กในสถำนสงเครำะห์ 
 การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ในขณะนี้จะแบ่งเป็น ห้องเรียนแบบ

ปกติ และห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) 
 การเรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติ คือ การสอนเด็กตามพื้นฐานที่เด็กแต่ละช่วงวัย  

ควรได้รับในแต่ละด้าน ทั ้งในเชิงวิชาการและกิจกรรมเสริม เช่น สอนท่องก.ไก่ – ฮ.นกฮูก A-Z  
นับเลข ฝึกเขียนตัวหนังสือคัดตามรอยประ วาดภาพ ระบายสี ปั้นดินน้ ามัน ตัดกระดาษ งานศิลปะ 
การเต้น การร า การออกก าลังกาย เพื ่อส่งเสริมให้เด ็กมีพัฒนาการที ่เหมาะสม ไม่ว ่าจะเป ็น
พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการทางด้านสังคม พัฒนาการ
ทางด้านความคิด พัฒนาการทางด้านสมาธิ และในแต่ละห้องเรียนก็จะมีอุปกรณ์มอนเตสซอรี่  
อยู่ทุกห้องเรียนในการจัดแบ่งเวลาให้เด็กท ากิจกรรมส่วนนี้ด้วย 

 

 
 

ภาพที่ 23 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนสาละห้องเรียนหลักของเด็กๆ 
อาคารนิโลบลบน ช่วงอายุ 4 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 24 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนสาละห้องเรียนหลักของเด็กๆ 
อาคารนิโลบลบน ช่วงอายุ 4 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 25 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนสาละห้องเรียนหลักของเด็กๆ 
อาคารนิโลบลบน ช่วงอายุ 4 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 26 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนสาละห้องเรียนหลักของเด็กๆ 
อาคารนิโลบลบน ช่วงอายุ 4 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 27 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนอาเซียนห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชบน ช่วงอายุ 3.5 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 28 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนอาเซียน 
ห้องเรียนหลักของเด็กๆ อาคารบงกชบน ช่วงอายุ 3.5 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 29 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนอาเซียน ห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชบน ช่วงอายุ 3.5 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 30 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมหาหงส์ ห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชล่าง ช่วงอายุ 3 - 3.5 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 31 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมหาหงส์ ห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชล่าง ช่วงอายุ 3 - 3.5 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 32 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมหาหงส์ ห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชล่าง ช่วงอายุ 3 - 3.5 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 33 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมหาหงส์ ห้องเรียนหลักของ
เด็กๆ อาคารบงกชล่าง ช่วงอายุ 3 - 3.5 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 34 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนรักไทย ห้องเรียนที่เด็กๆ แต่ละอาคารจะ
เวียนมาเรียนดนตรี เต้น และร า 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
 

 
 

ภาพที่ 35 บรรยากาศการเรียนการสอนภายในห้องเรียนรักไทย ห้องเรียนที่เด็กๆ แต่ละอาคารจะ
เวียนมาเรียนดนตรี เต้น และร า 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 
 

 การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี ่ที ่ทางสถานสงเคราะห์ได้จัดขึ ้นให้กับเด็กนั ้น  
มีเจ้าหน้าที่นักจิตวิทยา และคุณครูของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ านวน 2 คน ได้ไปศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนมอนเตสซอรี ่ตามหลักสูตรสากล โดยใช้เวลาเรียนทั ้งหมด 4 เทอม  
หนึ่งเทอมใช้เวลา 1 เดือน แต่ละเทอมที่เรียนก็จะแบ่งตามหมวดทั้ง 4 หมวด กล่าวคือ เรียนเทอม
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ละ 1 หมวด อันได้แก่ หมวดชีวิตประจ าวัน หมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ 
เพ่ือน ามาใช้ในสถานสงเคราะห์  
 การเรียนการสอนของห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่จะเน้นที่กิจกรรมที่ไม่ได้เน้นทางด้าน
วิชาการมากนัก เน้นทางด้านของงานที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันมากกว่า เพื่อให้เด็กได้มีสมาธิจดจ่อ
ก ับงานนั ้นๆ มากขึ ้น  ม ีประสบการณ ์ สามารถช ่วยเหล ือต ัวเองได ้ โดย การเรียนการสอน 
แบบมอนเตสซอรี่เกิดจากแนวคิดของแพทย์หญิงมาเรีย  มอนเตสซอรี่ (Dr. Maria Montessori)  
แพทย์หญิงชาวอิตาลีที่มีความเชื่อว่า “การให้การศึกษากับเด็กในวัยเริ่มต้น ไม่ใช่การน าความรู้ 
ไปบอกเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการทางธรรม ชาติของเขา” 
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ เป็นการสอนรูปแบบหนึ่งที่เหมาะกับเด็ก ทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติ จะเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จุดหมายหลักของการสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้น คือเด็กจะเรียนได้ดีที่สุด โดยการ
อนุญาตให้เด็กได้ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การฝึกฝนทางด้านประสาทสัมผัสด้วยการท างานด้วยมือ 
เป็นสิ่งส าคัญประการแรก ครูและผู้ปกครองไม่ควรบังคับให้เด็กท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ การให้รางวัล
และการลงโทษควรต้องยกเลิกไป และระเบียบวินัยควรเกิดมาจากความเป็นอิสระของเด็ก และ
แรงผลักดันที่เด็กท าให้เกิดขึ้นเองจากตัวของเด็กเอง กิจกรรมแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ เด็กจะ
ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง จากการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย สิ่งส าคัญของเรียนแนว
มอนเตสซอรี่ คือ มือ เพราะเด็กจะสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเอง เด็กจะรู้สึกมีอิสระในการ
หยิบจับอุปกรณ์ที่เขาสนใจมาท า ทั้งนี้การฝึกฝนจากอุปกรณ์ที่ง่ายไปสู่อุปกรณ์ที่ยากเป็นไปตาม
พัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก (rukluke, 2560,ออนไลน์) 
 การเรียนแบบมอนเตสซอรี่จะเน้นแบบคละอายุ ให้ช่วงอายุห่างกันประมาณ 3 ปี มีทั้ง
เด็กที่อายุมากกว่า เท่ากัน และน้อยกว่า เรียนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จุดประสงค์ ก็เพ่ือให้เด็กช่วยเหลือ 
แบ่งปันกัน เด็กเกิดการเรียนรู้จากกันและกัน เด็กเล็กเลียนแบบพฤติกรรมของพี่ เด็กโตคอยช่วยเหลือ
น้อง 
 
หลักกำรของกำรสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
 1. พัฒนาการสอนให้สัมพันธ์กับพัฒนาการความต้องการ ตามธรรมชาติของเด็กแต่ละ
คน 
 2. ในช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ขวบ เป็นช่วงที่จิตซึมซับสิ่งแวดล้อมโดยไร้ความรู้สึก  
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 การมองเห็น การได้ยิน การลิ้มรส การดมกลิ่น และการสัมผัส เด็กใช้จิตใน
การหาความรู้ 
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 3. การเรียนรู้ในระยะแรกของชีวิต เป็นช่วงพัฒนาสติปัญญา เด็กสามารถเรียนทักษะ  
เฉพาะอย่างได้ดี ครูต้องช่างสังเกต และใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้สมบูรณ์ที่สุด 
 4. การเตรียมสิ ่งแวดล้อม เด็กจะเรียนได้ด ีที ่ส ุดในสภาพการจัดสิ ่งแวดล้อมที ่ได้
ตระเตรียมเอาไว้อย่าง มีจุดหมาย มีอิสระจากการควบคุมของผู ้ใหญ่ ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความคิดของตนเอง 
 5. เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัยของชีวิต มีอิสรภาพในการ
ท างานและแก้ไขข้อบกพร่องเด็กสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ลดวิธีการให้ครูเป็นศูนย์กลาง แต่เน้น
เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนเพ่ิมขึ้น (rukluke, 2560, ออนไลน์) 

 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างห้องเรียนแบบปกติ  
 และห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ 

ห้องเรียนแบบปกติ ห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ 
1. จัดแบ่งตามช่วงอายุของเด็ก 1. จัดคละอายุ ตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

2. คุณครูจะก าหนดว่าจะให้เรียนอะไรหรือท า  
    กิจกรรมอะไร 

2. เด็กสามารถเลือกท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ  
   ท ากิจกรรมตามท่ีสนใจ 

3. คุณครูจะประเมินหรือตรวจสอบพัฒนาการ 3. เด็กๆจะประเมินตนเองจากอุปกรณ์ท่ีมีตัว  
   ควบคุมความบกพร่องอยู่ 

4. คุณครูจะเป็นผู้ก าหนดว่าจะให้เด็กท างานเดี่ยว 
   หรืองานกลุ่ม 

4. เด็กจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะท างานคนเดียว 
   หรือท าเป็นกลุ่ม 

5. คุณครูจะเป็นผู้ควบคุมความเป็นระเบียบวินัย  
   และแก้ปัญหา 

5. เด็กจะเป็นผู้ควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย 
    จากกิจกรรมที่ท า 

6. คุณครูเป็นผู้ท าให้ห้องเรียนสงบ 6. เด็กจะควบคุมตนเอง ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะท า 
    กิจกรรม มีสมาธิอยู่กับงานของตนเอง 

7. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลน้อย 7. ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก 
8. มีข้อจ ากัดเวลาในการท ากิจกรรมต่างๆ 8. สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ จากการท าแต่ละ 

   กิจกรรมของเด็ก 
9. จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างทักษะความสามารถ 
   ทางด้านวิชาการ เด็กมีความรู้พื้นฐานตาม 
   ช่วงวัยที่เหมือนกับระบบโรงเรียน 

9. จุดมุ่งหมายเพ่ือเน้นให้เด็กมีประสบการณ ์
   การเรียนรู้จากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
   รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง 
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 จากตารางเปรียบเทียบข้างต้นจะเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างห้องเรียนแบบปกติกับ
ห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิต เพราะในสังคมมีผู้คนหลากหลายแบบ การให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าใจจากการเรียน
การสอนตามแบบแผนที่ก าหนดและการเรียนการสอนที่ให้อิสระตามความสนใจของเด็ก จะช่วยให้
เด็กสามารถซึมซับจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยที่เขาไม่รู้ตัว เป็นการช่วยปลูกฝังและขัดเกลาเด็กให้ มี
ความคิดทัศนคติ และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี เพ่ือปรับตัวและด าเนินชีวิตให้เข้ากับสังคมได้ 
 โดยในขณะที่ผู้ศึกษาได้ลงภาคสนามนั้น หลักสูตรการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่  
ที่ทางสถานสงเคราะห์สอนให้กับเด็กในช่วงอายุ 3 - 6 ปี มีอยู่ 4 หมวดด้วยกัน คือ 
 1. หมวดชีวิตประจ าวัน (Practical Life)  
 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเองและ
สังคม เน้นการปฏิบัติที่เป็นกระบวนการ ระบบ ระเบียบ และขั้นตอน โดยจุดประสงค์หลัก คือ การ
ควบคุมการเคลื่อนไหว การมีสมาธิ มีความมุ่งมั่นในการท างาน และสามารถพึ่ งพาตนเองได้ ซึ่งเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญ เป็นหัวใจส าคัญในการเรียนรู้หมวดอื่นๆ ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดพุทธศาสนา
ที่ว่า ถ้ามีศีล (ระเบียบวินัย) จะเกิดสมาธิ (ความมุ่งมั่นในการท างาน) และจะเกิดปัญญา (เกิดการ
เรียนรู้) ซึ่งกิจกรรมในหมวดชีวิตประจ าวันมีด้วยกัน 5 กลุ่มงาน ดังนี้ 

  1.1 กิจกรรมเบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย เคลื่อนไหวประกอบ
วัสดุอุปกรณ์ ควบคุมการเคลื่อนไหว มีสมาธิ โดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและไม่รบกวนผู้อ่ืน เช่น 
การม้วนเสื่อ การยกเก้าอ้ี การตักถั่ว การเทน้ า เป็นต้น 

  1.2 กิจกรรมการดูแลตนเอง เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
ในชีวิตประจ าวัน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง พ่ึงพาตนเองได้ ด้านการแต่งตัว ความสะอาดของ
ร่างกาย เช่น กิจกรรมแต่งตัวอย่างการติดกระดุม การรูดซิป การผูกโบว์ เป็นต้น 

  1.3 กิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักดูแลวัสดุอุปกรณ์
ที่เป็นของส่วนรวมที่ต้องใช้ร่วมกัน เด็กจะรักสิ่งแวดล้อมและเป็นพ้ืนฐานสู่จิตอาสา เช่น กิจกรรมการ
เช็ดฝุ่น ขัดโต๊ะ กวาดขยะ เก็บใบไม้ เช็ดกระจก รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 

  1.4 กิจกรรมมารยาทและคุณสมบัติผู้ดี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข การเคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน  การไม่ รบกวนผู้ อ่ืน  มารยาท 
ตามวัฒนธรรมที่ตนอาศัยอยู่ เช่น กิจกรรมการรับของจากผู้ใหญ่ การไหว้ การเดินผ่านผู้ใหญ่ เป็นต้น 

  1.5 กิจกรรมการควบคุมการเคลื่อนไหว เป็นการส่งเสริมให้สามารถควบคุม 
การเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งต้องใช้สมาธิ ความมุ่งมั่น และการเคลื่อนไหวร่างกายตามทิศทางที่ต้องการ
ได้ เช่น กิจกรรมการเดินจงกรม กิจกรรมการเล่นเงียบ เป็นต้น 
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 จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์จะเห็นว่าเด็กๆ สามารถท ากิจกรรมในหมวดนี้ได้ดี ดู
สนุกที่ได้ท างานต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่างานในหมวดนี้เป็นงานที่เด็กๆ เห็นกันบ่อยจากพ่ีเลี้ยง 
คุณครู และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสถานสงเคราะห์ เช่น นักการภารโรงที่คอยกวาดท าความ
สะอาดสถานที่ คอยรดน้ าดูแลต้นไม้ดอกไม้, พ่ีเลี้ยงที่คอยจัดอาหาร ตักน้ าให้เด็กๆ เวลาอยู่ในโรง
อาหาร สิ่งเหล่านี้เด็กๆ จะเห็นเป็นประจ า เมื่ออยู่ในห้องเรียนที่มีอุปกรณ์หมวดชีวิตประจ าวันให้ท า 
เด็กๆ ก็มักจะเลือกท าอยู่เสมอ อย่างน้องมิน (นามสมมติ) รวมทั้งเด็กๆ อีกหลายคน จะชอบงานเช็ด
กระจก ได้ฉีดน้ ายาท าความสะอาดจริงๆ ลงไปตรงกระจก แล้วใช้ผ้าเช็ดถูตามจุดต่างๆ และงานตักถั่ว 
ก็เป็นอีกงานที่เด็กๆ มักจะเลือกท า โดยจะมีถาดใส่ถ้วยกระเบื้องอยู่ 2 ถ้วย พร้อมช้อน 1 คัน งานนี้
ท าโดยการตักเมล็ดถั่วจากถ้วยฝั่งซ้ายมือ ไปใส่ในถ้วยฝั่งขวามือ ค่อยๆ ตักไปเรื่อยๆ จนหมด  
พอหมดแล้วจะถือว่าท างานเสร็จ แล้วน ากลับไปเก็บที่เดิม เป็นงานที่ท าเพ่ือฝึกให้เด็กมี สมาธิ 
อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
  
 2. หมวดประสาทรับรู้ (Sensorial) 
  เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เติม
เต็มศักยภาพให้กับเด็ก ดังนั้น จึงต้องพัฒนาประสาทรับรู้ทุกด้านให้มีความละเอียด เพ่ือให้เด็ก
สามารถใช้ประสาทรับรู้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน เที่ยงตรงมากขึ้น โดยจะเชื่อมโยงสู่การพัฒนา 
ด้านสติปัญญา เช่น สามารถจ าแนก แยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตา ด้วยการฟังเสียง การดม การชิมรส 
ซึ่งถ้าเด็กคนใดที่มีประสาทรับรู้ด้านต่างๆ ได้ละเอียดกว่าหรือดีกว่า ก็จะสามารถรับรู้ และเรียนรู้  
สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ดีกว่าเด็กคนอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมหมวดประสาทรับรู้มีด้วยกัน 6 กลุ่มงาน ดังนี้ 
  2.1 จักษุประสาท เป็นประสาทรับรู้ด้วยสายตา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความละเอียด
ของการใช้สายตาดูสิ่งต่างๆ สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ เช่น ขนาดเล็ก ใหญ่ สั้น ยาว หนา บาง 
รูปทรง เช่น กิจกรรมกล่องสี หอชมพู เป็นต้น 
  2.2 ผัสสะประสาท เป็นประสาทรับรู้ด้วยการสัมผัส เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนา
ความละเอียดของการใช้ประสาทรับรู้ด้วยการสัมผัสด้วยมือ นิ้วมือ ผิวหนัง แล้วสามารถแยกแยะ
ลักษณะของพ้ืนผิว อุณหภูมิ หนักเบา เช่น  กิจกรรมกล่องผ้า แถบอุณหภูมิ แถบน้ าหนัก เป็นต้น 
  2.3 โสตประสาท เป็นประสาทรับรู้ด้วยการฟัง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการการ
ใช้ประสาทรับรู้จากการฟังให้ละเอียด สามารถจ าแนกแยกแยะว่าเป็นเสียงอะไร เปรียบเทียบ จับคู่ 
เรียงล าดับเสียงได้ เช่น กิจกรรมกล่องเสียง ระฆังดนตรี เป็นต้น 
  2.4 นาสิกประสาท เป็นประสาทรับรู้ด้วยการใช้จมูกดมกลิ่น เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้สามารถจ าแนกแยกแยะ รับรู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไร เช่น กิจกรรมดมกลิ่น กลิ่นของผลไม้ ดอกไม้ 
สมุนไพร เป็นต้น 
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  2.5 ชิวหะประสาท เป็นประสาทรับรู้ด้วยการใช้ลิ้นในการชิมรสต่างๆ สามารถ
แยกแยะรสชาติต่างๆ ได้ เช่น เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม กิจกรรมที่ท า ได้แก่ การชิมรส 
  2.6 การรับรู้รอบทิศทาง เป็นกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสหลายส่วนในการเรียนรู้ 
เช่น กิจกรรมถุงปริศนา การจัดกลุ่ม เรขาคณิตทรงทึบ 
 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหมวดประสาทรับรู้เกี่ยวกับโลก ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เช่น กิจกรรมลูกโลก กิจกรรมกระดาษทราย เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน เป็น
ต้น 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์ จะเห็นว่ากิจกรรมในหมวดนี้จะช่วยเสริมทักษะ 
ด้านประสาทสัมผัสให้เด็กๆ ท าให้เด็กๆ สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ แต่ว่ าแต่ละงานที่เด็กเลือกท า
ต้องมีคุณครูคอยน าเสนอแล้วท าเป็นตัวอย่างให้ดูก่อน 1 ครั้ง ดังเช่น กิจกรรมในหมวดผัสสะประสาท 
ที่จะเป็นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส แยกแยะลักษณะของพ้ืนผิว น้องกุ๊ก (นามสมมติ) อายุ 4 ปี  
เลือกท างานกล่องผ้า ภายในกล่องจะบรรจุผ้าที่มีเนื้อแตกต่างกัน ทั้ง ลื่น นิ่ม หยาบ ซึ่งจะมีเป็นคู่ๆ 
จ านวน 5 คู่ เริ่มที่คุณครูจะท าการแยกผ้าให้กระจายออกไป และน าผ้าส าหรับใช้ปิดตามาปิดตาตัวเอง 
จากนั้นจะเริ่มคล าหยิบผ้าทีละผืนมาจับๆ ลูบๆ ว่ามีเนื้อผ้ายังไง แล้วก็คล าหยิบผ้าผืนอ่ืนๆ มาจับๆ 
ลูบๆ เปรียบเทียบว่ามีเนื้อผ้าเหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนก็จะวางไว้ด้านหนึ่ง แล้วเริ่มคล าหยิบผ้า
ผืนใหม่มาเปรียบเทียบใหม่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะจับๆ ลูบๆ แล้วรู้สึกว่าเหมือนกัน ก็จะเอาผ้าที่
เหมือนกันวางคู่กันไว้อีกด้านหนึ่ง จากนั้นจึงเริ่มคล าหยิบผ้ามาท าแบบเดิม จนจับคู่ครบหมดก็เปิดผ้า
ปิดตาออกมาดูว่าจับคู่ผ้าทั้งหมดถูกหรือไม่ ซึ่งระหว่างที่คุณครูก าลังท าเป็นตัวอย่างให้ดู น้องกุ๊กก็จะ
นั่งมองดูคุณครูอย่างตั้งใจ มองตามมือที่คุณครูลูบผ้า และฟังที่คุณครูสอนว่าต้องท ายังไง พอถึงคราวที่
น้องต้องท าเอง คุณครูก็จะผูกผ้าปิดตาให้ แล้วเริ่มสลับผ้าวางไว้บนพ้ืน แล้วให้น้องกุ๊กเริ่มท างาน  
โดยในช่วงแรกๆ ไม่ว่าจะเป็นน้องกุ๊กหรือเด็กคนอ่ืนๆ ที่เริ่มเรียนรู้การท างานนี้ คุณครูจะคอยอยู่ใกล้ๆ 
คอยสอน คอยบอก ว่าเวลาจับนั้นเนื้อผ้าเหมือนกันไหม ถ้าผ้าต่างกัน แล้วน้องบอกว่าเหมือนกัน 
คุณครูจะถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมคะ ไหนลองจับใหม่อีกทีสิคะ ถ้าน้องมั่นใจว่าเหมือนกัน คุณครูจะให้
จับคู่ผ้านั้นแล้ววางไว้ เมื่อท าจนหมด เปิดตาออกมา ก็จะให้ดูว่าที่ได้ท าไปถูกทั้งหมดหรือไม่ ถ้าถูกไม่
หมด คุณครูก็จะบอกน้องว่าให้ลองจับเปรียบเทียบลักษณะเนื้อผ้า ให้ได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้อง 

 
 3. หมวดภาษา (Language) 
 มอนเตสซอรี่กล่าวว่า เป้าหมายแรกของการพัฒนาภาษาเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออก ไม่ใช่พัฒนาภาษาให้เขียนได้ อ่านได้ ถ้าเน้น
ให้อ่านได้ เขียนได้ โดยไม่ค านึงถึงบุคลิกภาพ จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เด็กจะไม่กล้าแสดงออก  
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ขาดความเชื่อมั่น ไม่กล้าพูด ไม่ชอบอ่าน บุคลิกภาพ คือความต้องการภายในของตนเอง  
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กล้าพูด กล้าแสดงออก ชอบอ่าน ชอบเขียน ดังนั้น การพัฒนา
ภาพจ า ต้องพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กก่อน แล้วค่อยพัฒนาภาษาให้เขียนได้ อ่านได้ต่อไป  ซึ่งกิจกรรม
หมวดภาษามีด้วยกัน 5 กลุ่ม ดังนี้ 

  3.1  กิจกรรมภาษาพูด  เป็ นกิ จกรรมที่ ส่ งเสริม ให้ เด็ ก พัฒ นาบุ คลิ กภาพ  
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง เช่น กิจกรรมการสะสมค าศัพท์ ชุดบัตรภาพ ชื่อวัตถุและ
อุปกรณ์ในสิ่งแวดล้อม การเล่นค าถาม การเล่นเสียง เป็นต้น 

  3.2 กิจกรรมการเขียน เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเขียน การเขียนควรมา
จากความพึงพอใจของคนเขียน ต้องเริ่มต้นให้มีความรักในการเขียนก่อน มีการเตรียมการจากการจับ
สิ่งของด้วย 3 นิ้ว มีกิจกรรมการฝึกมือ การเขียนตัวเลข การเขียนพยัญชนะ กิจกรรม เช่น ตัวอักษร
กระดาษทราย ตัวเลขกระดาษทราย เป็นต้น 

  3.3 กิจกรรมกลไกการอ่าน เด็กเริ่มแปลความคิดออกมาเป็นการเขียนและถอดรหัส
สัญลักษณ์ที่เขียนออกมาเป็นเสียง คือ การอ่าน ซึ่งต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เสียง ช่วยให้เด็กสามารถ
สะกดค าต่างๆ ได้ดี กิจกรรม เช่น การอ่านค า อ่านประโยค ค าปริศนา เป็นต้น 

  3.4 การอ่านอนุกรม เป็นการอ่านสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น บัตรค าที่สัมพันธ์กับ
ภาพ อ่านค าหรือความหมายของค าที่เด็กรู้จักมาแล้ว เช่น ชุดบัตรภาพ พืช รูปต่อแผนที่  และบัตร
ภาพ เป็นต้น 

  3.5 การอ่านแปลความ (อ่านเอาเรื่อง) เป็นการอ่านคู่ขนานกับการอ่านอนุกรม อ่าน
มากกว่า 1 ค า อ่านวลี และการอ่านวิเคราะห์ คือ การอ่านประโยค ไวยากรณ์ เช่น ค ากริยา ค า
วิเศษณ์ และจะไม่นิยมให้เด็กออกมาอ่านให้เพ่ือนฟัง เนื่องจากต้องใช้ทักษะ การจดจ่อ ความม่ันใจ ซึ่ง
ในเด็กปฐมวัยจะให้อ่านในใจหรืออ่านกลุ่มเล็กๆ 

 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์ กิจกรรมในหมวดนี้ จะช่วยให้เด็กๆ กล้าที่จะพูด  

กล้าแสดงออก บอกในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น เวลาปวดปัสสาวะก็บอกคุณครูหรือพ่ีเลี้ยงว่าขอไปเข้า
ห้องน้ า เวลาพูดคุยตอบค าถามในห้องเรียน เด็กๆ ก็สามารถสื่อสารออกมาได้ เป็นต้น แต่ก็มีเด็ก  
บางคนที่ยังไม่ค่อยพูด บางคนก็ยังพูดไม่ชัด เมื่อได้ท ากิจกรรมในหมวดนี้ไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถพูด
ออกเสียงได้ชัด และรู้ตัวเขียนของพยัญชนะและตัวเลข ดังเช่น น้องเจี๊ยบที่จัดว่าเป็นน้องเล็กอายุน้อย
ที่สุดในห้องเรียน คือ อายุ 3 ปี ในช่วงแรกๆ ที่ผู้ศึกษาเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ในห้องเรียนมอนเตสซอรี่
นั้น จะเห็นว่าน้องเจี๊ยบยังไม่ค่อยพูดเยอะ เน้นที่การพยักหน้า ส่ายหน้า หรือแสดงท่าทางมากกว่า  
แต่เมื่อเรียนไปเรื่อยๆ คุณครูก็จะคุยด้วยบ่อยๆ ให้หัดออกเสียงค าที่ถูกต้องเวลาที่ท ากิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้น้องเจี๊ยบ รวมทั้งเด็กคนอ่ืนๆ ในห้องเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์ไปด้วย อย่างตอนท ากิจกรรมบอก
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ชื่อสี คุณครูจะมีกระบอกใส่ดินสอสีมาตั้งเรียงกัน แล้วหยิบขึ้นมาพูดที่ละสีว่าคือสีอะไร แล้วให้น้อง
เจี๊ยบพูดตาม เช่น คุณครูพูดสีเหลือง น้องก็จะพยายามออกเสียงตามเป็น จี๋หลวง, สีม่วง – จี๋ม่วน  
(สีง่วน), สีขาว – จี๋ก๋าว, สีชมพู – สีโจอู, สีน้ าเงิน – สีน้ าเนิน เป็นต้น แต่พอเรียนไปหลายๆ วัน/
สัปดาห์ นอกจากจ าชื่อสีแล้ว น้องเจี๊ยบจะเริ่มจ าสัญลักษณ์ของสีได้ว่าชื่อนี้สีอะไร บางทีคุณครูแค่หยิบ
กระบอกสีแต่ยังไม่ทันได้ถามว่าสีอะไร น้องก็จะรีบพูดขึ้นมาว่าสีนั้นคืออะไร ซึ่งน้องเจี๊ยบจะจ าสีม่วง  
สีแดง สีชมพู ได้แม่นที่สุด ซึ่งจากการสังเกตจะเห็นว่าเด็กคนอ่ืนๆ ก็จะจ าสีแดงได้มากที่สุด จากการที่
เวลาคุณครูให้หยิบกระบอกสีเองทีละอัน แล้วบอกว่าคือสีอะไร เด็กๆ แทบทุกคนจะเลือกหยิบ
กระบอกใส่ดินสอสีแดงเป็นสีแรกๆ เสมอ เป็นกิจกรรมที่ท าให้เด็กกล้า พูด กล้าแสดงออก เรียนรู้
ค าศัพท์ต่างๆ ไปในตัว 

 

 
 

ภาพที่ 36 กระบอกดินสอสี ใช้สอนให้เด็กๆ เรียนรู้ค าศัพท์เรื่องสี และการแยกสี 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 

 
 4. หมวดคณิตศาสตร์ (Mathermatics) 

  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ที่เป็น
รูปธรรมสู่นามธรรม เรียนรู้ปริมาณ เชื่อมโยงไปสู่สัญลักษณ์ การฝึกปฏิบัติซ้ าเกี่ยวกับการนับ การรู้ค่า
จ านวน การบวก การลบ ซึ่งกิจกรรมหมวดคณิตศาสตร์มี 6 กลุ่ม ดังนี้ 
  4.1 จ านวน 1 - 10 และ 0 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กให้เด็กได้รู้ค่า 
ปริมาณ และสัญลักษณ์ของจ านวน 1 - 10 และ 0 กิจกรรม เช่น ไม้จ านวน ตัวเลขกระดาษทราย 
บัตรเลขและเบี้ย เกมจดจ า เป็นต้น 
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  4.2 ระบบเลขฐานสิบ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องหลักเลข
ต่างๆ คือ หลักหน่วย สิบ ร้อย พัน กิจกรรม เช่น  บัตรเลข การบวกและลบด้วยลูกปัดและบัตรเลข 
เป็นต้น 
  4.3 การนับเลข 1 - 1000 เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กลไกการนับ
ต่อเนื่อง การนับข้าม เพ่ือให้รู้และเข้าใจค่าจ านวน มีกิจกรรม เช่น ลูกปัด 11 - 19 กระดาน 11 - 19 
การนับต่อเนื่อง การนับข้าม เป็นต้น 
  4.4 ตารางช่วยจ า  เป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ รู้วิธีการสร้างจ านวน 
10 ด้วยวิธีต่างๆ การจดจ าองค์ประกอบการบวก การลบเลข 4 หลักได้ จนสามารถจดจ าผลบวก ผล
ลบได้อย่างขึ้นใจ กิจกรรม เช่น กระดานบวก กระดานลบ เป็นต้น 
  4.5 หนทางสู่นามธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ค่าจ านวน 
หลักเลข การบวก การลบ กิจกรรม เช่น ลูกคิดเล็ก ลูกคิดใหญ่ เป็นต้น 
  4.6 เศษส่วน เป็นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กให้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับชื่อ 
ของเศษส่วน การหาค่าเท่ากับ การเขียนสัญลักษณ์  กิจกรรม เช่น การสร้างรูปจากเศษส่วน ระบายสี 
เป็นต้น 
 
 จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์จะเห็นว่ากิจกรรมในหมวดนี้เด็กๆ จะยังไม่ค่อยได้ท า
บ่อยนัก ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการสอนนับเลข ตั้งแต่ 1 – 10 และเลข 0 โดยคุณครูจะทบทวน
ความจ าของเด็กและให้ท่องเลขทุกวัน ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรมช่วงเช้าและช่วงบ่าย คือ จะให้เด็กๆ ท่อง
เลข และบอกค่าของตัวเลขนั้นๆ คุณครูจะพูดเลขขึ้นมา แล้วให้เด็กทีละคนเดินไปหยิบแผ่นกระดาน
ตัวเลขที่ครูบอก และมีการให้เรียงล าดับตัวเลขจากมากไปน้อย ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ใน
หมวดนี้จะช่วยท าให้เด็กๆ นับจ านวนเลขได้ และจดจ าสัญลักษณ์ได้ว่าเลขไหนเป็นอย่างไร อย่างน้อง
แจ็ค (นามสมมติ) อายุ 3 ปีครึ่ง ที่ผู้ศึกษาเห็นว่ายังจ าตัวเลขได้ไม่ครบทุกตัว อาจจ าสลับกันบ้าง เวลา
คุณครูลองให้ออกไปเรียงตัวเลขจาก 0 – 9 น้องแจ็คจะมีไหวพริบตรงที่จะจ าจากภาพเอา หรือหันไป
มองรอบๆ ห้องเรียนที่มีตัวเลขติดเรียงกัน แล้วน้องแจ็คก็เรียงตาม , น้องคุกกี้ (นามสมมติ) อายุ 4  ปี 
นั่งท างานที่เป็นการใส่แท่งไม้ลงไปในช่องที่ติดตัวเลขก ากับเอาไว้แต่ละช่อง จากการดูงานที่น้องคุกกี้
ท า น้องสามารถใส่จ านวนของแท่งไม้ตามตัวเลขได้ถูกต้อง เช่น ช่องที่เป็นเลข 5 น้องคุกกี้ก็ใส่แท่งไม้
ลงไป 5 อัน ช่องที่เป็นเลข 7 น้องคุกกี้ก็ใส่แท่งไม้ลงไป 7 อัน เป็นต้น สิ่งที่น้องสามารถท าได้ ท าให้
เห็นว่าน้องรู้ค่าของตัวเลข และมีการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ในเบื้องต้น ซึ่งไม่ใช่แค่กับ  
น้องแจ็คหรือน้องคุกกี้เท่านั้น แต่เด็กๆ คนอ่ืนก็สามารถท ากิจกรรมและเรียนรู้เรื่องตัวเลขได้เข้าใจ 
อาจจะเรียนรู้ได้มากหรือน้อย ช้าหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่ที่ช่วงวัยของเด็กแต่ละคน 
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 โดยกิจกรรมทั้ง 4 หมวดของการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่นั้น ยังมีส่วนที่สัมพันธ์
กับกิจกรรมในห้องเรียนแบบปกติ ที่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กเหมือนกัน ซึ่งทาง 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตได้ด าเนินการเรียนการสอนของห้องเรียนทั่งสองรูปแบบนี้ควบคู่  
ไปด้วยกัน  เพ่ื อ เป็ นการส่ งเสริมทั้ งด้ านวิชาการและด้านประสบการณ์ จริงผ่ าน อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
 จากการลงภาคสนามของผู้ศึกษานั้น ได้เข้าไปสังเกตการณ์การเรียนการสอนภายใน
ห้องเรียนทั้งสองแบบ โดยทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตจะมีการจัดห้องเรียน 1 ห้องเอาไว้
ส าหรับการสอนแบบมอนเตสซอรี่โดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน ในห้องเรียนแบบปกติก็มีการแบ่งพ้ืนที่ไว้
ส าหรับมอนเตสซอรี่ด้วยเช่นกัน เพราะในอนาคตต่อไปจะมีการพัฒนาจัดให้ทุกๆ ห้องเรียนสามารถให้
เด็กท ากิจกรรมทั้งแบบห้องเรียนปกติและห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ควบคู่กันไป ซึ่งในห้องเรียนแบบ
ปกติก็จะมีอุปกรณ์ สื่อการสอนที่เหมือนกันกับโรงเรียนในระดับชั้นปฐมวัยที่พบเห็นในสังคม เป็น  
ไปตามแบบแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เด็กปฐมวัยพึงได้รับ และในห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่  
ก็มีอุปกรณ์และการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนตามหลักสูตรมอนเตสซอรี่ ดังนี้ 
 1.จัดอุปกรณ์แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
 2. อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นของจริง หรือเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ เช่น เหยือกแก้ว ต้นไม้ เป็นต้น 
 3. ขนาดของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับเด็ก 
 4. อุปกรณ์มีต าแหน่งประจ า ที่วางอุปกรณ์เป็นชั้นโล่ง ไม่สูงเกินไป 
 5. เด็กสามารถเลือกหยิบอุปกรณ์ทุกชิ้นได้อย่างอิสระ 
 6. อุปกรณ์มีสภาพที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ไม่ช ารุดเสียหาย และสะอาด 
 7. มีเสื่อ โต๊ะ อยู่ในจุดประจ า อยู่ในขอบเขตของกิจกรรมนั้นๆ 
 8. อุปกรณ์สอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 9. อุปกรณ์และภาชนะใส่มีความดึงดูดความสนใจ 
 10. ตกแต่งห้องเรียนสะอาด สวยงาม เรียบร้อย บรรยากาศน่าท ากิจกรรม 
 11. อุปกรณ์มีจ ากัดอย่างละ 1 ชุด 
 12. คุณครูเป็นต้นแบบการท ากิจกรรม เป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งแวดล้อมของห้องเรียน 
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ภาพที่ 37 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
 

 
 

ภาพที่ 38 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
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ภาพที่ 39 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 41 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
 

 
 

ภาพที่ 42 บรรยากาศและอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนมลิ ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ 
มีการคละอายุเด็กๆ ช่วงอายุตั้งแต่ 3 - 6 ปี 

ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
 
 นอกจากนี้ในส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืนๆเพ่ือการส่งเสริมพัฒนาการ ได้แก่ 

 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (ดนตรี เต้นเชียร์ลีดเดอร์) 
 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ท าอาหาร ปลูกต้นไม้ ออกไปซื้อของนอกสถานที่) 
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 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ (งานประดิษฐ์ ท ากระทงในวันลอยกกระทง) 
 4. กิจกรรมกลางแจ้ง (ปั่นจักรยาน เล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น) 
 5. กิจกรรมเสรี 
 6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
 7. กิจกรรมดาวดวงน้อย (การประกวดต่างๆ เช่น สงกรานต์ กีฬาสี คริสมาสต์ ร า เป็นต้น) 
 
กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวันของเด็กในสถำนสงเครำะห์ 
 จากการที ่ผู ้ศ ึกษาได้ลงภาคสนามนั ้น จะได้เห็นและเข้าไปคลุกคลีกับเด็กเป็นบาง
ช่วงเวลา เช่น เวลาที่เด็กท ากิจกรรมในห้องเรียน และเวลารับประทานอาหาร เป็นต้น กิจกรรมของ
เด็กๆ นอกเหนือจากนั้นจึงสัมภาษณ์จากครูและพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเด็กในแต่ละอาคารจะมีการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ที่แตกต่างกันจะเป็นในส่วนของเด็กเล็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ที่
ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะอยู่ในอาคารที่พักตลอดเวลา 

06.00 น. ตื่นนอน โดยพี่เลี ้ยงประจ าอาคารจ าท าหน้าที่ปลุก เก็บที่นอน แปรงฟัน 
อาบน้ า แต่งตัว (เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว)  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนอาคารที่พัก โดยอาหารจะเป็นข้าวต้มทุกเช้า 
เครื่องเคียงเปลี่ยนในแต่ละวัน หลังจากนั้นพี่เลี้ยงประจ าแต่ละอาคารจะ
เก็บกวาดท าความสะอาด ให้เด็กๆ นั่งดูโทรทัศน์ 

08.00 น. พ่ีเลี้ยงจะมารับเวร เปลี่ยนเวรกัน 
08.30 น. เด็กๆอาคารบงกชบน/ล่าง นิโลบลบน และบุษบงบนออกมาเข้าแถว 

รวมกันที ่บริเวณลานหน้าอาคารโกมุท เพื ่อท ากิจกรรมเคารพธงชาติ  
สวดมนต์ และออกก าลังกาย ในส่วนนี้จะเป็นส่วนรับผิดชอบของคุณครู 

09.00 น. รับประทานอาหารว่างตอนเช้าที่โรงอาหาร 
09.15 น. เด็กๆ แต่ละอาคารแยกไปตามห้องเรียน 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร 
11.20 น. เด็กๆ กลับอาคารที่พัก อาบน้ า นอนกลางวัน 
13.30 น. ตื่นนอน เตรียมตัวเพ่ือออกไปที่โรงอาหาร 
14.00 น. รับประทานอาหารว่างตอนบ่าย 
14.15 น. เด็กๆ แต่ละอาคารแยกไปตามห้องเรียน 
16.30 น. รับประทานอาหารเย็น หลังจากรับประทานเสร็จพี่เลี้ยงจะพากลับอาคาร

ที่พักหรืออาจพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น 
17.30 น. อาบน้ า 
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18.00 น. รับประทานขนม ดื่มนม เล่นของเล่น/ดูโทรทัศน์ 
19.00 น. เตรียมเข้านอน โดยพ่ีเลี้ยงจะให้ดื่มน้ า และเข้าห้องน้ าให้เรียบร้อย   
 จากนั้นเด็กแต่ละคนจะขึ้นเตียงประจ าของตนเอง แล้วไหว้พระสวดมนต์

ก่อนนอน 
 
แผนกำรท ำงำนกลุ่มงำนส่งเสริมพัฒนำกำร 
 ในส่วนของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก หน้าที่หลักของส่วนนี้ คือ คุณครู ที่จะ
คอยดูแลและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการไปตามช่วงวัย อีกทั้งสร้างทักษะความสามารถในด้านต่างๆ 
ให้กับเด็ก แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ต้นทุนชีวิต 
  1.1 พลังตัวตน การดูที่ตัวตนของเด็กว่าเด็กแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะนิสัย
อย่างไร 
  1.2 พลังครอบครัว การดูที่สังคมครอบครัวของเด็กว่ามาจากครอบครัวแบบใด พ่อ
แม่ผู้ปกครองมีการเลี้ยงดูมาอย่างไร (ในกรณีท่ีเด็กไม่ได้ถูกส่งมาที่สถานสงเคราะห์ตั้งแต่แรกเกิด) 
  1.3 พลังสร้างปัญญา การดูที่ตัวเด็กว่าผ่านการเรียนรู้มามากน้อยเพียงใด 
  1.4 พลังเพ่ือน การปรับตัวของเด็กแต่ละคน ว่าสามารถเข้ากับเพ่ือนได้มากน้อยแค่
ไหน เวลาอยู่กับเพ่ือนเป็นอย่างไร 
  1.5 พลังชุมชน การดูที่สังคมองค์รวม การมีส่วนร่วมในสังคมของเด็กว่ามีการปฏิบัติ
ตนอย่างไร 
 
 2. การกระตุ้นพัฒนาการกรมสุขภาพจิต 
  2.1 ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย เด็กควรที่จะมีพัฒนาการการเคลื่อนไหวร่างกาย
ส่วนใดได้บ้างตามช่วงอายุ 
  2.2 ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา เด็กสามารถเลือกหยิบจับอะไรได้
บ้าง เด็กสามารถรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย 
  2.3 ทักษะด้านความเข้าใจภาษา เด็กสามารถสื่อสาร ตอบโต้ได้ เข้าใจภาษาแต่
อาจจะยังใช้ไม่ถูกบ้าง 
  2.4 ทักษะด้านการใช้ภาษา การใช้ทั้งภาษาพูดและภาษากาย ท่าทางประกอบการ
พูด สามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เพ่ิงผ่านไปได้ 
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  2.5 ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง เวลาเกิดปัญหาสามารถแก้ไขเองได้ เช่น ล้ม 
เด็กบางคนไม่ลุกแต่ร้องไห้ออกมา เด็กบางคนเลือกที่จะลุกขึ้นมาเอง เป็นต้น การเรียนรู้จากการที่พ่ี
เลี้ยงและคุณครูสอน แล้วท าให้ดูเป็นแบบอย่าง เพ่ือสามารถที่จะหัดท าให้ได้ด้วยตนเอง  
 
 3. มอนเตสซอรี่ (Montessori) 
  3.1 หมวดชีวิตประจ าวัน กิจกรรมที่สร้างเสริมให้เด็กมีทักษะการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น การติดกระดุมเสื้อ การตักน้ า เป็นต้น 
  3.2 หมวดประสาทรับรู้ กิจกรรมที่ฝึกให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น กล่องสี 
กล่องเทียบเสียง เป็นต้น 
  3.3 หมวดพ ืชและส ัตว ์ กิจกรรมที ่ส ่งเสร ิมให ้เด ็กใกล ้ช ิดก ับธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 
  3.4 หมวดคณิตศาสตร์ กิจกรรมปูพื้นฐานความรู้เรื่อง จ านวนตัวเลข เช่น ตัวเลข
ปริศนา นับเบี้ย เป็นต้น 
  3.5 หมวดภาษา กิจกรรมปูพื้นฐานความรู้เรื ่อง ภาษา การอ่าน การเขียน เช่น 
บัตรภาพ ตัวอักษรทราย เป็นต้น 
  3.6 หมวดภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมวดนี้ทางสถาน
สงเคราะห์ยังมีกิจกรรมที่เน้นไม่มากนัก แต่จะมีการสอนในเรื่องของประเทศอาเซียนให้กับเด็กๆ 
เช่น ธงชาติ เป็นต้น 
 
 4. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  4.1 หมวดตัวเรา  การสอนให้เด็กเรียนรู้ ท าความรู้จักตัวเอง 
  4.2 หมวดสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก  การสอนให้เด็กรู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัว ของใช้ต่างๆ  
  4.3 หมวดธรรมชาติรอบตัว  การสอนโดยการพาเด็กไปใกล้ชิดกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รู้จักต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ต่างๆ 
  4.4  หมวดบ ุคคลและสถานที ่  การพาเด ็กออกไปนอกสถานที ่ เช ่น  ว ัด  
โรงภาพยนตร์ สวนสนุก เป็นต้น 
 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก “เพชรน้ าหนึ่ง” 
 เป็นการส่งเสริมทักษะ ความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กแต่ละคนว่ามีความชอบหรือ
มีความถนัดด้านใดเป็นพิเศษ เด็กบางคนอาจจะมีความถนัดมากกว่าหนึ ่งด ้าน ซึ ่งคุณครูก ็จะ
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สนับสนุนในกิจกรรมด้านนั้นๆ เช่น การส่งประกวดในวันส าคัญหรือวันที่มีการจัดงานกิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง 
  5.1 ความถนัดด้านภาษา 
  5.2 ความถนัดด้านดนตรี 
  5.3 ความถนัดด้านกีฬา 
  5.4 ความถนัดด้านสร้างสรรค์ 
  5.5 ความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 
 
 6. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 
  6.1 โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ 
  6.2 โครงการสัมผัสกาย สัมผัสรัก บ้านเด็กอ่อนรังสิต 
  6.3 โครงการนิทานในอ้อมกอด 
  6.4 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในวัยเยาว์ 
  6.5 โครงการบ้านเด็กอ่อนรังสิตเกมส์ 
  6.6 โครงการแม่ครัวตัวน้อย 
 
 แผนการท างานของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาการข้างต้น เป็นไปเพ่ือสังเกตว่าเด็กแต่ละคน 
ขาดอะไร ขาดด้านใด เพ่ือที่ทางสถานสงเคราะห์ (คุณครู พ่ีเลี้ยง นักจิตวิทยา) จะได้ส่งเสริมได้ถูกต้อง 
ให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยตามช่วงอายุนั้นๆ 
 โครงสร้างระบบการบริหาร และการด าเนินงานภายในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  
เป็นไปเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ดูแล และส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ได้รับบริการที่เป็นไป
ตามสิทธิที่เด็กพึงจะได้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆในการสร้างเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 
เป็นกระบวนการหล่อหลอมและขัดเกลาทางสังคมแก่เด็ก ให้ได้เรียนรู้การใช้ชี วิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
อีกท้ังสามารถด าเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้อย่างปกติสุข 
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บทที่ 4 
กำรขัดเกลำทำงสังคมของเด็กในสถำนสงเครำะห์เด็กอ่อนรังสิต 

 
 การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่มนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องมีและเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ถือเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้ได้รับการขัดเกลา  
ทั้งทางด้านจิตใจ สติปัญญา พฤติกรรม ผ่านกระบวนการที่เป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปทั้ง
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสังคมนั้นๆ ก็มีส่วนในการหล่อหลอมให้มนุษย์มีการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่ เป็นไปตามสังคมที่สังคมต้องการให้เป็น  โดยวัยที่จ าเป็นต่อการถูก 
ขัดเกลาทางสังคมมากที่สุดก็คือ วัยเด็ก และวัยรุ่น ส่วนวัยอ่ืนจะมีการถูกขัดเกลาที่ลดน้อยลงไป  
ตามช่วงอายุ  
 ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง  
6 ปี เป็นวัยที่จัดอยู่ในการขัดเกลาทางสังคมในระยะที่ยังเป็นเด็ก ซึ่งจัดเป็นช่วงวัยที่มีความส าคัญ  
ต่อการขัดเกลา พัฒนาบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยของเด็กมากที่สุด และในที่นี้สถานสงเคราะห์  
เด็กอ่อนรังสิตถือว่ามีบทบาทในการขัดเกลาเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์  ในฐานะที่เปรียบเสมือน
สถาบันครอบครัวของเด็กๆ เหล่านี้ เป็นสถาบันแรกท่ีเด็กจะได้รับการอบรมสั่งสอน 
 จากการลงภาคสนามสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมไปถึงการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมแก่เด็ก จะสามารถเห็นได้ถึง
วิธีการและลักษณะที่เป็นไปตามองค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ การขัดเกลาทางด้านจิตใจ การขัดเกลาทางด้านสติปัญญา และการขัดเกลาทางด้าน
พฤติกรรม ดังนี้ 
 
กำรขัดเกลำทำงด้ำนจิตใจ 
 การขัดเกลาทางด้านจิตใจ หมายถึง การถ่ายทอดในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าทางสั งคม 
ทัศนคติ ความคิด ค่านิยม มารยาทในสังคม เพ่ือให้เด็กในสถานสงเคราะห์ได้เรียนรู้ในสิ่งที่สังคมเห็น
ว่ามีคุณค่าทางด้านจิตใจ ให้เด็กมีการพัฒนาสภาพจิตใจของตนเองได้ 
 โดยการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปสังเกตการณ์การท ากิจกรรมต่างๆของเด็กในสถานสงเคราะห์  
จะเห็นถึงการขัดเกลาทางด้านจิตใจที่มีวิธีการที่เป็นไปในลักษณะของการสอดแทรกเข้าไปในวิถีการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันที่ปฏิบัติอยู่บ่อยๆ รวมไปถึงแทรกเสริมเข้าไปในการเรียนการสอนในห้องเรียน
และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กค่อยๆซึมซับเข้าไปจนกลายเป็น
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ลักษณะนิสัย ซึ่งบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับต้นทุนชีวิตของเด็กแต่ละคนว่ามีที่มา
ของครอบครัวเป็นอย่างไร ก่อนที่จะถูกน ามาส่งที่สถานสงเคราะห์เด็ก เพราะว่าเด็กแต่ละคนมีที่มา
ต่างกัน บางคนอาจจะมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กตั้งแต่แรกเกิด บางคนอาจจะเข้ามาอยู่ ตอนอายุ 
ที่พูดคุยรู้เรื่องแล้ว ผ่านกระบวนการขัดเกลาเลี้ยงดูจากพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้ก าเนิดที่แท้จริงมาแล้ว
ระยะเวลาหนึ่ง จึงท าให้การขัดเกลาทางด้านจิตใจขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคนด้วย 
 การขัดเกลาทางด้านจิตใจของเด็กในสถานสงเคราะห์ในเรื่องของการเรียนรู้มารยาท 
ทางสังคมนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากพ่ีเลี้ยงที่ประจ าแต่ละอาคาร เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด  
ในที่นี้เด็กจะเรียกว่า “แม่” เด็กจะมีการเรียนรู้มาจากการอบรมสั่งสอนของพ่ีเลี้ยง และนอกจาก 
พ่ีเลี้ยงแล้วก็ยังมีคุณครูที่จะคอยบอกกล่าว คอยสอนเด็กในเรื่องของมารยาท การมีกิริยาท่าทาง 
ค าพูดที่สุภาพเรียบร้อย เช่น เวลาเจอผู้ใหญ่ให้ยกมือไหว้ พร้อมกล่าวสวัสดีครับ/สวัสดีค่ะ หรือเวลา
ได้รับของจากผู้ใหญ่ก็ให้ยกมือไหว้ขอบคุณครับ/ขอบคุณค่ะ เป็นต้น ซึ่งมารยาทเหล่านี้จะสอนให้เด็ก
ใช้กับบุคคลภายนอกหรือแขกที่มาเยี่ยมเยียน บริจาคสิ่งของ จัดเลี้ยงอาหาร หรือมาท ากิจกรรมกับ
เด็กๆ ด้วยเช่นกัน 
 การสอนให้เด็กได้รู้จักมารยาททางสังคมจะส่งผลให้ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพของเด็ก
สามารถเข้ากับสังคมได้ หากเด็กมีความอ่อนน้อม ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
ย่อมเป็นเรื่องท่ีดีกับตัวเด็กเอง เมื่อถึงเวลาที่เด็กพ้นจากสถานสงเคราะห์ไปอยู่กับครอบครัว หรือมีอายุ
ที่พ้นเกณฑ์การรับอุปการะเลี้ยงดูของทางสถานสงเคราะห์เด็ก แล้วต้องไปอยู่ในสถานสงเคราะห์อ่ืน  
ที่รับช่วงต่อตามช่วงอายุการอุปการะ มารยาททางสังคมที่เด็กได้เรียนรู้มา จะท าให้เด็กสามารถปฏิบัติ
ตนกับผู้อื่นในสังคมได้ถูกต้อง และปรับตัวให้เข้ากับสังคมนั้นๆ ได้ 
 การอบรมเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก พ่ีเลี้ยงเด็กในแต่ละอาคารผู้ซึ่งมีความใกล้ชิด
และคอยเลี้ยงดูเด็ก เปรียบเสมือนแม่ที่เด็กจะรู้สึกมีความผูกพันด้วย วิธีการเลี้ยงดูและการขัดเกลา
ทางด้านจิตใจแก่เด็ก ก็เพ่ือให้เด็กสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวันให้ค่อยซึมซับ
เข้าไปในจิตใจ จนท าให้เด็กมีบุคลิกภาพที่เป็นไปตามค่านิยมของสังคม รวมไปถึงการมีคุณธรรม  
มีความกตัญญู กตเวที  มี สัมมาคารวะ และมีการพัฒนาคุณภาพจากการถูกขัด เกลาของ 
สถานสงเคราะห์ 
 ในห้องเรียนที่ผู้ศึกษาได้ เข้าไปนั่ งสังเกตการณ์นั้น ตั้ งแต่ เช้าหลังจากที่ เด็กๆ ได้
รับประทานหารว่างมื้อเช้าเสร็จในช่วงเวลา 9 โมงเช้า ถึง 9.15 นาที เด็กๆ จะเริ่มทยอยกันมาที่
ห้องเรียนประจ าของตนเอง โดยคุณครูจะยืนรอที่หน้าประตูห้องเรียน เด็กแต่ละคนจะต่อแถวเข้า
หอ้งเรียน แล้วกล่าวสวัสดีครับ/ค่ะ พร้อมยกมือไหว้คุณครู หรือบางห้องเรียนก็จะให้เด็กๆ เข้าห้องให้
ครบก่อนแล้วค่อยกล่าวท าความเคารพคุณครูพร้อมกัน ตอนที่ผู้ศึกษาลงภาคสนามเข้าไปเก็บข้อมูลวัน
แรกๆ คุณครูก็จะบอกเด็กๆ ในห้องเรียนว่า วันนี้จะมีพ่ีมานั่งดูเด็กๆเรียน เด็กๆทุกคนก็จะรีบยกมือ
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พร้อมกล่าวสวัสดีเสียงดังมาก เมื่อเด็กๆเห็นว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาก็จะมีอาการที่ตื่นเต้นดีใจ คอยหันมา
มองอยู่บ่อยๆ โดยในทุกๆ ห้องเรียนก็จะมีพ่ีเลี้ยงประจ าอาคารพักเด็กนั้นๆ คอยมานั่งอยู่กับเด็ก 
ในห้องเรียนด้วย 

 
“ เวลามีแขกมา เด็กจะชอบเสียงดัง ตื่นเต้น ดีใจ ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยกัน ” 

(แม่นิด นามสมมติ - พ่ีเลี้ยงเด็ก) 
 
น  ำ (นำมสมมติ)  
 น้องน้ า เด็กผู้หญิง อายุ 4 ปี ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตั้งแต่เล็กๆ หรือ
ตั้งแต่แรกเกิด เพ่ิงจะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 นับจากช่ว งที่ผู้ศึกษา 
ไปลงภาคสนามในช่วงเดือนกันยายนน้องน้ าจะอยู่ในสถานสงเคราะห์มาประมาณ 2 เดือน เนื่องจาก
ครอบครัวประสบปัญหา ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จึงน าน้องน้ ามาฝากเลี้ยงที่นี่ โดยน้องน้ าเข้ามาอยู่อาคาร
นิโลบลบน ซึ่งเป็นอาคารพักเด็กที่เป็นเด็กผู้หญิงล้วน คุณครูเล่าว่าน้องน้ าสามารถปรับตัวได้ดี 
ช่วงแรกๆ ก็อาจจะมีอาการซึมๆ บ้าง ไปนั่งอยู่คนเดียวตรงมุมบ้าง แต่พออยู่ไปสักพักเขาก็ปรับตัว  
เข้ากับเพ่ือนได้ เขาก็ไม่ได้เศร้าเสียใจนาน เขาเข้าใจได้ว่าถ้าอยู่บ้านก็จะล าบากกว่านี้ เพราะทางบ้าน
ประสบปัญหา ถ้าอยู่ที่สถานสงเคราะห์ก็จะสบายกว่า มีเพ่ือนเล่นเยอะ เดี๋ยวพ่อแม่ก็มาเยี่ยม จากการ
สังเกตการณ์ของผู้ศึกษา เห็นว่าเวลาท ากิจกรรมในห้องเรียนน้ าจะตั้งใจฟังคุณครู สามารถเข้าใจอะไร
ได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว ส่วนหนึ่งผู้ศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผ่านการเรียนรู้ต่างๆ จากครอบครัวมาแล้ว 
ในห้องเรียนเวลาที่คุณครูถามจะสามารถตอบได้ พูดเสียงดัง ฟังชัด หรือเวลาท ากิจกรรมร่วมกัน
หลายๆ คน น้องน้ าก็จะท าได้ดี และรวดเร็ว เช่น กิจกรรมการแยกสี ที่จะให้เด็กๆ ตอบว่าคือสีอะไร 
หรือคุณครูจะพูดชื่อสีแล้วให้เด็กแต่ละคนหยิบตามที่บอก โดยเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กท าทีละคน น้องน้ า
นั้นเมื่อคุณครูหยิบสีแต่ละสีขึ้นมา ก็สามารถบอกได้รวดเร็ว และคล่องโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคิดนาน 
อีกทั้งยังออกเสียงถูกต้อง พอเปลี่ยนเป็นคุณครูพูดชื่อสีให้หยิบ น้องน้ าก็สามารถเลือกหยิบได้  โดยที่ 
ไม่ลังเล สามารถท าได้ครบทุกสี กิจกรรมการเรียนในห้องเรียนที่ท าอีก เช่น การคัดตัวพยัญชนะไทย 
ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก , A - Z และตัวเลข ที่เริ่มมีการฝึกคัดแล้ว อาจจะยังจ าพยัญชนะไม่ค่อยได้ แต่ตัวเลข
สามารถจ าได้หมดแล้วว่าเลขไหนมีค่าเท่าไร  ขณะที่การปรับตัวให้เข้ากันกับเพ่ือนก็สามารถเข้ากับ
เพ่ือนได้ดี มีการเล่นสนุกตามวัย บางทีอาจจะมีการทะเลาะยื้อแย่งของเล่นกันบ้าง แต่ก็แค่ไม่นาน 
ก็เลิกทะเลาะกัน หันไปเล่นอย่างอ่ืนแทน มีการจับกลุ่ม จับคู่กับเพ่ือนเวลาเล่นด้วยกัน หรือท า
กิจกรรมในห้องเรียนที่ต้องท าเป็นคู่ เช่น กิจกรรมในห้องเรียนดนตรี คุณครูให้จับคู่กับเพ่ือน 
เต้นประกอบเพลง น้องน้ าก็สามารถเต้นคู่กับเพ่ือน ท าท่าทางคู่กันได้ สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนๆ ในสถานสงเคราะห์ได้ แม้จะเพ่ิงเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน 
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“ อย่างน้ า (นามสมมติ) ก็เพ่ิงมาอยู่ตอนโตแล้ว ก็รู้เรื่องแล้ว เขาก็สดใสร่าเริง 
เข้ากับเพ่ือนได้ไว ” 

(ครูดา – ครูพัฒนาการ) 
 

 ในแต่ละห้องเรียนซึ่งแบ่งเด็กตามอาคารที่พัก จะมีเด็กจ านวน 20-30 คน  โดยอาคารที่มี
ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายรวมกันนั้น จ านวนของเด็กผู้ชายมักจะมากกว่าเด็กผู้หญิง มีพ่ีเลี้ยงประจ า
อาคารมานั่งในห้องเรียนด้วย 2 คน และคุณครูประจ าอาคาร 1 คน เด็กแต่ละคนก็มีสภาพจิตใจที่
แตกต่างกันไป บางคนเป็นคนอารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา บางคนก็ชอบแกล้งเพ่ือนบ่อยๆ 
อย่างเวลาอยู่ในห้องเรียน หรือเวลายืนเข้าแถวก็จะมีบางคนที่คอยแหย่เพ่ือน ผลักกันไปมา ไม่ค่อยฟัง 
แต่เด็กส่วนใหญ่ก็จะเชื่อฟัง มีเพียงบางคนที่จะดื้ออยู่บ้าง คุณครูหรือไม่ก็พ่ีเลี้ยงจะมีวิธีในการท าให้
เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขาท าอยู่หรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่นั้นไม่ดี เช่น น้องโฮป (นามสมมติ) ที่ชอบแกล้งเพ่ือน
บ่อยๆ หรือไม่ค่อยเชื่อฟัง คุณครูจะให้แยกตัวออกไปอยู่คนเดียวก่อน ถ้าการอยู่กับคนอ่ืนแล้วชอบ
แกล้งไปทั่วก็แยกไปอยู่คนเดียว จะได้ไม่รบกวนเพ่ือนเวลาท ากิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้น เด็กก็
จะคิดได้ว่าถ้าแกล้งเพ่ือนหรือท าตัวไม่ดีอีก ก็จะไม่มีใครยุ่งด้วย ก็จะไม่ท าอีก เด็กคนอ่ืนๆ  เห็นอย่าง
นั้นก็จะรู้สึกไม่อยากท านิสัยไม่ดี  ตระหนักได้ เองว่าการกระท าไหนดี  การกระท าไหนไม่ดี  
เป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เด็กซึมซับจากเพ่ือนรอบตัว ถูกหล่อหลอมขัดเกลาทางด้านจิตใจ 
ไป โดยที่เด็กไม่รู้ตัว 

 
กำรขัดเกลำทำงด้ำนสติปัญญำ 
 การขัดเกลาด้านสติปัญญา หมายถึง การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก การถ่ายทอด
ความรู้ ทั้งความรู้ที่เป็นทางการตามหลักสูตรการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานที่เหมาะสมเป็นไปตามช่วงวัย และ
ความรู้รอบตัวทั่วไป สิ่งที่ส าคัญเลยก็คือ ภาษา อันเป็นสื่อกลางในการพูดคุยสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 
รวมถึงถ่ายทอดทักษะ ความถนัดในแต่ละด้านให้กับเด็ก เช่น ทักษะด้านศิลปะ ทักษะด้านกีฬา เป็น
ต้น เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือพัฒนาสติปัญญาและความสามารถของเด็ก 
 การขัดเกลาทางด้านสติปัญญาของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนั้น เด็กทุกคนจะได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เป็นไปตามบริการด้านการศึกษาของสถานสงเคราะห์เด็ก มี
ทั้งการจัดการเรียนการสอนภายในสถานสงเคราะห์และการส่งเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์ คื อ 4-6 ปี  
ให้ออกไปศึกษานอกสถานสงเคราะห์หรือการศึกษาในระบบโรงเรียน  โดยสถานสงเคราะห์ 
จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดให้กับเด็ก ซึ่งในส่วนของการศึกษาภายในสถานสงเคราะห์
นั้นจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาการ คุณครู ในการเตรียมความพร้อมทักษะด้านต่างๆ ให้กับเด็ก ผ่านการ
เรียนการสอน การท ากิจกรรมนันทนาการ เกม และสื่อการสอนต่างๆ ในห้องเรียน 
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 การขัดเกลาทางด้านสติปัญญาของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตในปัจจุบัน จะมีทั้งการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนปกติเหมือนกับระดับชั้นอนุบาลในการศึกษาระบบโรงเรียน และการเรียน 
การสอนที่เป็นแบบห้องเรียนมอนเตสซอรี่ (Montessori) 

 1. การสอนแบบห้องเรียนปกติ จะมีศาลาอเนกประสงค์ที่ถูกจัดให้เป็นห้องเรียนส่งเสริม
การเรียนรู้ แบ่งให้เด็กเรียนตามอาคารที่พักของเด็ก เช่น เด็กอาคารนิโลบลบนก็จะมีห้องเรียนประจ า
คือ ห้องมลิ เป็นต้น โดยในแต่ละห้องเรียนจะมีพ่ีเลี้ยงที่ประจ าแต่ละอาคารมาคอยนั่งดู คอยช่วย
คุณครูสอนด้วย ซึ่งห้องเรียนเหล่านี้ก็ เปรียบเสมือนตัวแทนการขัดเกลาทางด้านสติปัญญา 
ในเบื้องต้น เพ่ือให้เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กได้มีเรียนรู้ทักษะเบื้องต้น ตั้งแต่การท่อง ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก 
การท่อง A - Z การนับเลข และฝึกในเรื่องของการเขียนควบคู่ไปด้วย รวมไปถึงการวาดภาพ ระบายสี 
ที่เป็นการเสริมทักษะความถนัดให้กับเด็ก ฝึกความสามารถ ขัดเกลาสติปัญญาในด้านต่างๆ ให้กับเด็ก 

 ในการลงภาคสนามนั้น ผู้ศึกษาได้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนของทางสถาน
สงเคราะห์ ทั้งการให้เด็กนั่งกันเป็นกลุ่ม แบ่งไปตามโต๊ะแล้วนั่งระบายสี ขีดเส้น วาดรูปทรงต่างๆ 
อย่างในห้องเรียนของเด็กๆ อาคารนิโลบลบน ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงล้วน ช่วงอายุ 4 -6 ปี คุณครู
ผู้รับผิดชอบสอนเด็กอาคารนี้ คือ นางพนมกร ธรรมเนียมงาม เด็กๆ จะเรียกกันว่าครูทราย ในช่วง
แรกๆ ที่ผู้ศึกษาเข้าไปนั่งสังเกตการณ์ภายในห้องเรียน เด็กๆ จะตื่นเต้นกับแขกผู้มาใหม่ ก็จะอยู่ไม่สุข 
หันมามองบ่อยๆ ท าท่าทางดีใจ อยากเข้ามาคุย เข้ามาเล่นด้วยกันกับผู้ศึกษา ซึ่งเวลาพบเจอผู้ใหญ่
หรือมีแขกเข้ามา เด็กๆ ทุกคนจะกล่าวสวัสดีพร้อมกันเสียงดัง จากนั้นจึงหันไปท ากิจกรรมที่ตนเองได้
ท าค้างเอาไว้ ในห้องเรียนนี้จะมีการแบ่งมุมการเรียนรู้เอาไว้ เพ่ือให้เด็กได้เล่น พร้อมกับเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ มุมศิลปะจะมีทั้งให้ระบายสีภาพรูปทรง รูปตัวการ์ตูน ตัดกระดาษตาม
รูปทรง มุมคณิตศาสตร์ก็จะมีชุดตัวเลข ลูกคิด แผ่นกระดานตัวเลข มุมบล็อกที่จะมีตัวบล็อกไม้ ตัวต่อ 
เลโก้ จัดเอาไว้เสริมทักษะการเรียนรู้และจินตนาการให้กับเด็ก มุมอาเซียน จะมีหนังสือภาพ ธงประจ า
ชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ แผนที่ จิ๊กซอว์ ให้เด็กๆได้เรียนรู้ท าความรู้จักสังคมในวงกว้าง ซึ่งเด็กๆ  
ดูสนุกไปกับอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้เหล่านี้ บางทีก็จับคู่จับกลุ่มกันท ากิจกรรมตามมุมต่างๆ 
ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีโทรทัศน์เปิดวีดีโอประกอบการเรียนการสอน เช่น วีดีโอสอนท่อง ก.ไก่ - ฮ.นก
ฮูก ซึ่งมีทั้งออกเสียงให้พูดตามและมีดนตรีประกอบ เพ่ือดึงดูดความสนใจให้กับเด็ก และจากการ
สังเกตการณ์ในห้องเรียนนี้อยู่หลายครั้ง จะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ตั้งใจท างานที่ได้รับมอบหมาย สนใจ
กับกิจกรรมที่ตนเองก าลังท าอยู่ แต่ก็มีเด็กบางคนที่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ท างานของตัวเองให้เสร็จ  
แต่กลับไปแย่งงานของเพ่ือนท า ให้ความสนใจงานอย่างอ่ืนมากกว่า เช่น ตอนนี้คุณครูให้นั่งฝึก 
คัดพยัญชนะตัว ก.ไก่ - ฮ.นกฮูก แต่เด็กบางคนกลับไปนั่งระบายสีแทน 

 2. การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) จะจัดหนึ่งห้องเรียนที่เน้นการเรียนการ
สอนด้านมอนเตสซอรี่  (Montessori) โดยเฉพาะ ซึ่ งยั งเป็นรูปแบบการสอนที่ ใหม่ส าหรับ 
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สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต โดยคุณครูผู้สอนจะไปอบรม ศึกษาดูงานการเรียนการสอนรูปแบบนี้ 
เพ่ือน ามาใช้ในการสอนเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก เป็นอีกการขัดเกลาทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง  
ที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน 
การแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง ฝึกระเบียบวินัย และฝึกสมาธิให้กับเด็กได้ดี นอกจากการขัดเกลา
โดยบุคคลแล้ว สื่อการสอนมอนเตสซอรี่ (Montessori) ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการขัดเกลา 
ทางสติปัญญาและด้านอ่ืนให้กับเด็กได้เช่นกัน โดยผู้ศึกษาได้เลือกเอาสื่อการสอนมอนเตสซอรี่ 
(Montessori) มาอธิบายถึงลักษณะของสื่อการสอนและสิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
  2.1 ชุดกล่องเทียบเสียง Sound Cylinder ประกอบด้วย กล่องไม้ 2 สี ภายในบรรจุ
ด้วยขวดไม้อย่างละ 6 ขวด ที่บรรจุด้วยวัสดุภายในที่แตกต่างกัน 6 อย่าง เมื่อเขย่าจะเกิดเสียงที่
แตกต่างกัน โดยทั้ง 2 ชุดจะเหมือนกัน แต่จะต่างกันเพียงฝาปิดต่างสีกัน เพ่ือให้เด็กๆ เขย่าขวดต่างๆ 
ทีละสีทีละขวด เพ่ือจับคู่ ให้ เหมือนกันได้อย่ างถูกต้อง เป็นเกมการทดสอบประสาทสัมผัส 
ในการฟัง ที่เด็กๆ จะต้องใช้สมาธิ และการตั้งสติในการฟัง เพ่ือฝึกจ าแนกเสียงที่แตกต่างกันให้ได้
อย่างถูกต้อง 

  2.2 ของเล่นไม้-โดนัทสวมหลักเดี่ยว Stacking Ring ของเล่นไม้รูปวงกลมหลากสี
เรียงขนาด สวมหลัก ของเล่นส าหรับเด็กเล็กเสริมพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสี รูปทรง และขนาด ไล่ล าดับ
จากใหญ่ไปหาเล็ก ความสมดุล ของเล่นไม้ชุดนี้จะมีสีสันสดใส สวยงาม และมีความปลอดภัย ช่วย
ดึงดูดความสนใจของเด็กๆให้ เล่นได้นานๆ เป็นก ารฝึกพัฒนาการกล้ามเนื้ อมือ ฝึกสมอง  
ฝึกสายตา ฝึกการสังเกตจดจ า และการฝึกสมาธิที่ดีซึ่งการสอนเด็กเล็กในเรื่องการเรียงล าดับไม้สวม
หลักแบบเดี่ยว มีข้อดี คือ เด็กๆ จะมีสมาธิในการเรียนรู้มากกว่าการเรียงล าดับแบบหลายหลัก 
เนื่องจากเด็กเล็กจะเสียสมาธิได้ง่าย รวมถึงการจดจ่อในการเล่นอาจจะสั้นกว่าเด็กโต การเล่นของเล่น
ในระดับความยากง่าย จึงเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับวัย 

  2.3 ชุดกล่องสปริง Spring Box ประกอบด้วยฐานไม้พร้อมแท่งไม้ทรงกระบอกมีจุก 
10 แท่ง (5 คู่)  วิธีการเล่นคือ จะให้เด็กๆจับคู่ขวดสปริง โดยการจับไว้ด้วยมือ และใช้นิ้วโป้งเป็นตัวกด
จุกไม้ เพ่ือเปรียบเทียบความแข็ง(แน่น) ของสปริง และจับคู่ให้เหมือนกันได้อย่างถูกต้อง เป็นเกมการ
ทดสอบประสาทสัมผัสที่เด็กๆจะต้องใช้สมาธิและการตั้งสติในการกด เพื่อฝึกจ าแนกความแตกต่างกัน 
และจับคู่ทั้งหมด 5 คู่ให้ได้อย่างถูกต้อง โดยภายใต้ขวดจะมีจุดที่ต่างกัน 5 สี เพ่ือเฉลยคู่ที่ถูกต้องจะมี
สีเดียวกัน 
  2.4 กล่องสี Colour Box กล่องซึ่งบรรจุแถบสีไว้ 64 ชิ้น 32 คู่สี ประกอบด้วย 8 
โทนสี ได้แก่ สีเหลืองอ่อน-สีเหลืองเข้ม / สีส้มอ่อน-สีส้มเข้ม / สีเขียวอ่อน-สีเขียวเข้ม / สีน้ าเงิน-สีฟ้า 
สีม่วงอ่อน-สีม่วงเข้ม / สีแดง-สีชมพู / สีน้ าตาลอ่อน-สีน้ าตาลเข้ม / สีด า-สีเทา โดยกล่องซึ่งบรรจุ
แถบสีไว้ 8 ชุด แต่ละชุดมีแถบสี 8 ชิ้น เรียงตามล าดับความอ่อนแก่ของโทนสี มีจุดประสงค์เพ่ือ
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พัฒนาประสาทรับรู้ด้านการมองเห็นเกี่ยวกับสี เตรียมความพร้อมด้านศิลปะ นอกจากนี้ยังได้ค าศัพท์ 
คือ สีอ่อน สีแก่ / สีเข้ม สีทึบ สีสว่าง / อ่อนกว่า เข้มกว่า อ่อนที่สุด เข้มที่สุด 
  2.5 ชุดเรขาคณิตรูปทรงทึบ 10 ทรง Geometic Solids ประกอบด้วยรูปทรง
พ้ืนฐานแบบต่างๆ 10 แบบ ได้แก่ รูปทรงกลม รูปทรงรี รูปทรงไข่ รูปทรงกระบอก รูปทรงลูกบาศก์  
รูปปริซึมทรงสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า รูปทรงปริซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่ า รูปทรงกรวย รูปทรง 
พีรามิดฐานสี่เหลี่ยมด้านเท่า และรูปทรงพีรามิดฐานเหลี่ยมด้านเท่า  การที่เด็กๆ ได้เห็น ได้สัมผัส 
และรู้จักเปรียบเทียบ จะช่วยให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และเข้าใจถึงการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จะท าให้
เด็กสนุกสนาน มีสมาธิ และจดจ าได้ด้วยความเข้าใจ โดยเด็กๆ จะสามารถพบเห็นรูปทรงเหล่านี้  
ได้จากสิ่งรอบตัว ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้เมื่อเด็กๆ เจริญเติบโตขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ 43 สื่อการสอนมอนเตสซอรี่ ชุดเรขาคณิตทรงทึบ  ชุดกล่องเทียบเสียง ชุดกล่องสปริง 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 44 สื่อการสอนมอนเตสซอรี่ ชุดกล่องสี 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 

 
 จากลักษณะของสื่อการสอนของห้องเรียนมอนเตสซอรี่ที่ผู้ศึกษาได้ยกมาข้างต้น ซึ่ งเป็น
อุปกรณ์ช่วยพัฒนาทักษะและสติปัญญาให้กับเด็กๆ ให้มีพัฒนาการที่เป็นไปตามช่วงวัย โดยในหมวด
ต่างๆ ก็มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมและขัดเกลาให้เด็กมีสติปัญญา ที่พัฒนาการการเรียนรู้ตามที่จัด  
แต่ละหมวด อุปกรณ์แต่ละชิ้นสร้างแรงดึงดูดให้เด็กสนใจ อยากที่จะท างานนั้น ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจ าวันที่เด็กๆ เห็นมาจากพ่ีเลี้ยงและเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์ เช่น ผู้ศึกษาจะ
สังเกตเห็นว่างานเช็ดกระจกจะเป็นงานที่เด็กๆ ชอบท ากันมาก จะแวะเวียนไปท างานนี้กันบ่อยกว่า
งานอ่ืนๆ พอคนหนึ่งท าเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์กลับไปเก็บที่เดิม ก็จะมีเด็กคนอ่ืนๆ มาหยิบไปท าต่อ 
อยู่บ่อยๆ งานตักน้ า เทน้ าก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เด็กๆ ชอบท า ซึ่งผู้ศึกษาก็จะถามว่า ชอบเช็ดกระจก
เหรอ เด็กก็จะพยักหน้า แล้วบอกว่าชอบท า สนุกดี และงานกล่องสีก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เด็กหลายๆ คน
ชอบท าเช่นกัน เพราะอุปกรณ์จะมีสีสัน มีหลายโทนสี เด็กก็จะสนใจ 
 ในส่วนของพ่ีเลี้ยงที่คอยมานั่งในห้องเรียนด้วย ก็จะคอยสังเกตร่วมกับคุณครูว่าเด็กแต่ละ
คนมีการพัฒนาสติปัญญา ความสามารถได้มากน้อยแค่ไหน เด็กคนใดจ าเป็นที่จะต้องคอยดูแลใส่ใจ
อย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยในการส่งเสริมทักษะการเรียนให้กับเด็ก ขณะเดียวกันคุณครูก็จะคอยประเมิน
พัฒนาการในด้านต่างๆของเด็กว่าสามารถท าอะไรได้ ไม่สามารถท าอะไรได้ และมีเจ้าหน้าที่
พัฒนาการและนักจิตวิทยาคอยประเมินผลเด็ก ซึ่งเป็นไปตามบริการด้านการส่งเสริม/กระตุ้น
พัฒนาการ  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล ( IDP) ในการช่วยเหลือ กระตุ้น
พัฒนาการสติปัญญาให้เด็ก เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการคอยขัดเกลาทางด้านสติปัญญาให้เด็กให้มี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
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 ผู้ศึกษาได้เข้าไปนั่งสังเกตการณ์ท้ังในห้องเรียนแบบปกติ และห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ 
 ซึ่งในห้องเรียนปกตินั้น แต่ละห้องก็จะแบ่งเด็กตามอาคารที่ พัก คือ จะแบ่งเป็นตามช่วงอายุ  
อย่างห้องเรียนสาละก็จะเป็นห้องเรียนประจ าของเด็กๆ อาคารนิโลบลบน ช่วงอายุ 4-6 ปี เป็นอาคาร
ที่จัดให้เป็นเด็กผู้หญิงล้วน เพราะว่าช่วงวัยนี้เด็กจะเริ่มเข้าใจความเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วจึงแยก
อาคารที่พักกัน ขณะที่เด็กผู้ชาย ช่วงอายุ 4-6 ปี จะเป็นอาคารบุษบงบน โดยกิจกรรมการเรียน 
การสอนก็จะเหมือนกันกับเด็กทั่วไปที่เรียนในระบบโรงเรียน คือ มีสมุดคัดไทย สมุดคัดภาษาอังกฤษ
กันคนละเล่ม มีสื่อการสอนเปิดให้เด็กๆ ได้ดู ควบคู่ไปกับบทเรียน ในห้องเรียนก็จะมีการจัดแบ่งมุม 
เช่น มุมศิลปะ ก็จะมีให้เด็กปั้นดินน้ ามัน วาดภาพ ระบายสี  ผลงานของใครออกมาสวยก็จะมีการแปะ
โชว์ไว้ตามผนังห้อง มุมงานประดิษฐ์ ก็จะมีการร้อยลูกปัด ตัดกระดาษ พับกระดาษ มุมคณิตศาสตร์  
ก็จะมีอุปกรณ์ประกอบการสอน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็จะเวียนสอนไปเรื่อยๆ ในแต่ละวัน คุณครูและ  
พ่ีเลี้ยงจะสังเกตว่าเด็กคนไหนมีความสามารถ ความถนัด หรือว่าชื่นชอบด้านไหนเป็นพิเศษ  
ก็จะส่งเสริมเด็กในด้านนั้นๆ ไปด้วย  
 

 
 

ภาพที่ 45 มุมศิลปะในห้องเรียน 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

 
ลูกปลำ (นำมสมมติ) 
 น้องลูกปลา เด็กผู้หญิง อายุ 5 ปี มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตั้งแต่แรกเกิด 
สาเหตุมาจากครอบครัวประสบปัญหา บิดามารดาแยกทางกัน มารดาต้องโทษ ขาดผู้ดูแล จึงถูกส่งมา
ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน จากการสอบถามข้อมูลจากครูและพ่ีเลี้ยงประจ าอาคารของน้องลูกปลา 
ทราบว่าน้องลูกปลาเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยสดใส ร่าเริง ยิ้มแย้ม พูดคุยเก่ง ไม่ค่อยอยู่นิ่ง จะชอบท า
กิจกรรม ชอบการมีส่วนร่วมกับเพ่ือนๆ ซึ่งจากการสังเกตการณ์การเรียนรู้ของน้องลูกปลา ผู้ศึกษา
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เห็นว่าน้องสามารถท ากิจกรรมที่คุณครูสอนได้หมดทุกอย่าง มีความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ เช่น การนับ
เลข น้องลูกปลาสามารถตอบได้ว่าเลขนับเลขจ านวน 1-10 ได้ สามารถบอกค่าของจ านวนได้ รู้จักสี 
10 สี แยกล าดับสีจากสีเข้มไปหาสีอ่อนได้ โดยในห้องเรียนจะมีกิจกรรมกล่องสีที่บรรจุแถบสีไว้ 32  
คู่สี ประกอบไปด้วย 8 โทนสี น้องลูกปลาจะไปหยิบแถบสีมาที่ละโทน แล้วนั่งเรียงสีจากเข้มไปอ่อน 
ท าอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบทุกโทนสี ท าให้น้องมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมนี้ได้นาน ผู้ศึกษาเข้าไปถามว่า
ชอบสีอะไร น้องตอบว่า ชอบสีชมพู ซึ่งเด็กผู้หญิงคนอ่ืนๆ ก็มักจะตอบว่าชอบสีชมพูกันเป็นส่วนใหญ่ 
พอถามอีกว่าอันนี้สีอะไร น้องลูกปลาก็ตอบได้ เช่น สีแดง สีแดงเข้ม สีเขียวอ่อน เป็นต้น เป็ นการ
เรียนรู้ค าศัพท์สีไปในตัว เพ่ือพัฒนาสติปัญญาด้านการมองเห็น อีกทั้งยังเสริมด้านศิลปะอีกด้วย 
นอกจากนี้เวลาอยู่ในห้องเรียนน้องลูก–ปลาก็จะคอยช่วยเหลือคนอ่ืนๆ อย่างการช่วยเพ่ือนเก็บของ 
และพูดคุยยิ้มแย้มกับเพ่ือนๆ เข้ากับเพื่อนๆ ได้ทุกคน 
 ขณะที่ผู้ศึกษานั่งอยู่ในห้องเรียน บางทีเด็กๆ ก็จะแวะเวียนเข้ามาหา เพ่ือเอางานที่ตัวเอง
ท ามาให้ดู หรือไม่ก็มาจับมือ แล้วพาไปดูผลงานของตัวเองท่ีแปะโชว์เอาไว้ 

 น้องน้ าตาล (นามสมมติ) มานั่งตัดกระดาษอยู่ใกล้ๆ กับผู้ศึกษา ในกระดาษก็จะมีรูป
ต่างๆ เช่น ดาว หัวใจ ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น พอตัดรูปจากกระดาษครบทุกรูป น้องก็จะเก็บเศษ
กระดาษไปทิ้ง แล้วกลับมารวบรวมชิ้นงานที่ตัดเอาไว้เพ่ือเอาไปใส่ตะกร้า ซึ่งก่อนจะเอาไปใส่ตะกร้า 
น้องก็เอาผลงานของตนเองมาให้ผู้ศึกษาดู งานของน้องเป็นกระดาษตัดเป็นรูปดาว รูปทรงไม่บิดเบี้ยว 
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการท างานของน้องที่เคยตัดมาหลายรูปทรงจนออกมาสวยงาม เมื่อผู้
ศึกษาชมว่าสวย น้องก็จะยิ้มดีใจ แล้วเอาผลงานไปเก็บพร้อมหยิบกระดาษแผ่นใหม่มาตัดเพ่ิมอีก เป็น
กิจกรรมที่ช่วยฝึกกล้ามเนื้อข้อมือให้กับเด็ก 

 
“ พ่ีๆ นี่หนูตัดเอง รูปดาว สวยมั้ย ? ” 

(น้ าตาล นามสมมติ อายุ 4 ปี) 
 

 น้องผึ้ง (นามสมมติ) เดินมาหาผู้ศึกษาแล้วนั่งคุยด้วย น้องเป็นช่างพูดช่างจา ช่างซักถาม 
เป็นไปตามช่วงวัยที่จะอยู่ในช่วงช่างสงสัย และถามค าถามต่างๆ 

 
“ พ่ีชื่ออะไรหรอ บ้านพ่ีอยู่ไหน ไกลมั้ย ? ” 

(ผึ้ง นามสมมติ อายุ 5 ปี) 
 

 น้องผึ้งจะชอบมาเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟัง ว่าไปท าอะไรมาบ้าง เคยเล่นอะไรกับเพ่ือนๆ บ้าง  
ช่วงที่ผู้ศึกษาเข้าไปลงภาคสนามนั้น มีอยู่วันหนึ่งทางสถานสงเคราะห์พาเด็กๆ  ไปทัศนศึกษาที่
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พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีการจัดแสดง
ไดโนเสาร์ น้องผึ้งก็มาเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่าน้องไปไหนมา ไปท าอะไรบ้าง ซึ่งเป็นอีกวิธีการเรียนรู้ที่
นอกเหนือจากในห้องเรียนหรือนอกเหนือจากทางสถานสงเคราะห์ได้จัดให้ เปิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้เด็กมีไหวพริบสติปัญญา สามารถปฏิบัติตัวให้เข้ากับสังคมภายนอกได้ 

 
“ เมื่อวานหนูไปเที่ยวมาด้วยแหละ ไปดูไดโนเสาร์มา ตัวใหญ่มาก 

มีหลายตัวเลย แต่หนูไม่กลัวมันหรอก” 
(ผึ้ง นามสมมติ อายุ 5 ปี) 

 
 เมื่อเล่าเรื่องที่น้องได้ไปเจอมาเสร็จ จากนั้นน้องผึ้งก็จะจับมือผู้ศึกษาแล้วพาไปตรงมุม

ศิลปะ และบริเวณที่มีผลงานของตนเองและเพ่ือนๆ ซึ่งมีทั้ งงานวาดภาพ ระบายสี  ตัดกระดาษ 
ปั้นดินน้ ามัน 

 
 “ อันนี้ของหนู หนูระบายสีเอง ส่วนอันนั้นของฟ้า (นามสมมติ) ใครท าสวยๆก็เอามาติดไว้ ” 

(ผึ้ง นามสมมติ อายุ 5 ปี) 
 

 
 

ภาพที่ 46 ผลงานของน้องๆ ที่ติดโชว์ในห้องเรียน 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
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ภาพที่ 47 ผลงานของน้องๆ ที่ติดโชว์หน้าห้องเรียน 
ถ่ายโดย ณิชารีย์ พันธุ์จันทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

 
 ในส่วนของห้องเรียนมอนเตสซอรี่นั้น ก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เอาเด็กแต่ละอาคาร  

มาอาคารละ 2-3 คน มาคละเรียนรวมกัน เพราะว่าการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จะคละอายุ
เด็กในช่วงวัยที่ไม่ห่างกันมาก เพ่ือให้เด็กมีการช่วยเหลือกันเอง ขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือตนเองได้ 
สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ซึ่งคุณครูจะคอยดูอยู่ห่างๆ  ในห้องเรียนนี้จึงมีเด็กอายุตั้งแต่ 3 -6 ปี  
มีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย คนที่เป็นน้องเล็กบางคนก็ยังพูดไม่ค่อยชัด ยังไม่สามารถออกเสีย งได้
ถูกต้อง โดยห้องเรียนมอนเตสซอรี่นี้ การเรียนการสอนจะเน้นไปในเรื่องของงานในชีวิตประจ าวัน
มากกว่าที่จะเป็นเรื่องของวิชาการ ถ้าเป็นงานที่ต้องนั่งท าอยู่กับที่เวลาจะเริ่มท างานอะไร คุณครูจะให้
เด็กปูเสื่อท ากิจกรรมที่ต้องการในพ้ืนที่จ ากัด เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กนั่งท างานในพ้ืนที่ของตัวเอง งาน
แต่ละงานจะใช้อุปกรณ์จริงๆ ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นเหยือกแก้วจริงๆ ที่เอาไว้ใช้กัน จึงถามคุณครูผู้สอน
และประจ าห้องเรียนมอนเตสซอรี่ คือ นางจิรัฐติกาล ปาละ หรือ ครูแหม่ม ถามว่าจะไม่เป็นอันตราย
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กับเด็กหรือ และถ้าเด็กท าแตก คุณครูบอกว่า เพ่ือเป็นการเรียนรู้แบบน าไปปฏิบัติได้จริง เช่น งานตัก
น้ า งานตักถั่ว ภาชนะที่ใช้ก็จะเป็นแก้วจริงๆ หากเด็กท าแตกก็คือแตก เพ่ือที่เด็กจะได้เรียนรู้และรู้จัก
การระมัดระวัง ในการท ากิจกรรมต่างๆ  

 
“ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนก็ใช้เป็นของจริงไปเลย เพราะเด็กจะได้รู้วิธีการใช้จริงๆ ถ้าเขาท า

แตกก็ไม่ว่าอะไร เขาจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นจริงๆ ว่าถ้าเป็นของแบบนี้ต้องระวังนะ ” 
(ครูแหม่ม – ครูพ่ีเลี้ยง) 

 
อำร์ม (นำมสมมติ) 

 น้องอาร์ม เด็กผู้ชาย อายุ 4 ปี มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตอนช่วงอายุ
ประมาณ 1 ปี สาเหตุมาจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาต้องประกอบอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ 
จึงน ามาฝากเลี้ยงที่สถานสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์คุณครูห้องมอนเตสซอรี่ บอกว่าน้องอาร์มเป็น
เด็กที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว และสนใจสิ่งแปลกใหม่ เวลาบอกให้ท าอะไร  
จะเชื่อฟัง และท าตาม ไม่ค่อยดื้อ ไม่ค่อยซนมาก เวลาคุณครูบอกให้ช่วยงาน จะรีบไปช่วยทันที  
มีความกระตือรือร้น จากการสังเกตการณ์ภายในห้องเรียน ผู้ศึกษาจะเห็นว่าน้องอาร์มจะชอบนั่งฟัง
คุณครูไปด้วย พร้อมกับหันมองอุปกรณ์รอบตัวไปด้วย พอคุณครูให้ท ากิจกรรมตามอิสระ ก็จะรีบมุ่งไป
ที่มุมอุปกรณ์ที่ตนเองสนใจ ซึ่งน้องอาร์มจะชอบงานตักน้ า เทน้ าเป็นอย่างมาก สามารถนั่งท าได้นาน 
ก็จะเริ่มจากเดินไปหยิบเสื่อมาปูให้เรียบร้อยส าหรับนั่งท างาน จากนั้นจึงเดินหยิบถาดอุปกรณ์มาวาง  
ที่เสื่อ ประกอบไปด้วยเหยือกเปล่า แก้วบีกเกอร์ 2 ใบ แล้วหยิบเหยือกเปล่านั้นไปตักน้ าในโอ่ง  
ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่มุมประตู แล้วค่อยๆ ถือเหยือกเดินมาที่เสื่อ จัดการเทน้ าใส่บีกเกอร์ใบแรก แล้วก็เท
น้ าจากบีกเกอร์ใบแรกใส่บีกเกอร์ใบที่ 2 เทสลับกันไปมา ผู้ศึกษาสังเกตว่าน้องอาร์มจะจดจ่อกับงาน
เทน้ าได้นาน โดยไม่เปลี่ยนไปท างานอ่ืนไวเท่าไร เมื่อใช้เวลาสักพักค่อยน าชุดอุปกรณ์ไปเก็บที่เดิม  
และเปลี่ยนไปท างานอย่างอ่ืน เช่น งานตักถ่ัว หอชมพู เป็นต้น 

 มีอยู่วันหนึ่งน้องอาร์มก็เลือกท างานเทน้ าอีก แล้ววันนั้นก็ท าเหยือกใส่น้ าแตกจริงๆ ผู้
ศึกษาสังเกตเห็นว่าพอท าแตก น้องอาร์มก็จะรีบหันมามองคุณครู กลัวว่าคุณครูจะดุอะไรหรือเปล่า 
ในขณะนั้นคุณครูก าลังน าเสนอวิธีการท างานให้กับเด็กอีกคนอยู่ เมื่อคุณครูได้ยินเสียงเหยือกแตก ก็
มองไปที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือ น้องอาร์มที่ยืนอยู่ตรงนั้น แต่คุณครูไม่ได้ดุอะไร ก็รีบไปเก็บกวาดเศษแก้ว
แล้วบอกให้เด็กๆ อยู่ห่างจากบริเวณนั้นก่อนจนกว่าจะเก็บเสร็จ พร้อมกับบอกให้น้องอาร์ม รวมทั้ง
เด็กๆ ทุกคนในห้องเรียนเข้าใจว่าเพราะอะไรเหยือกถึงแตก เพราะว่ามันเป็นแก้ว ถ้าท าหล่น หรือไป
กระแทกแรงๆ มันก็จะแตกได้ แล้วถ้าไปโดนเศษแก้วก็จะเป็นได้รับอันตราย เป็นแผล คุณครูจะใช้
เหตุผลคุยกับเด็ก แล้วเด็กๆ ก็จะระวังเวลาใช้อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว นอกจากนี้ยังมีงานอ่ืนที่ผู้ศึกษาเห็น
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ว่าเด็กๆ ทุกคนจะชอบท าและมักจะผลัดกันไปท างานนี้บ่อยๆ ก็คือ งานเช็ดกระจก โดยอุปกรณ์ก็จะมี
ผ้าหนึ่งผืนและน้ ายาท าความสะอาดกระจกจริงๆ เด็กๆ ก็จะชอบฉีดๆ เช็ดๆ กันทั้งวัน และยังมีงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน จะมีอุปกรณ์เฉพาะส าหรับงานนั้นวางไว้ประจ าจุด เมื่อเด็กท าเสร็จ
ก็จะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม เช่น งานที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ก็จะมีอุปกรณ์เป็นการติด
กระดุม กระดุมแป๊ก การรูดซิป งานที่เกี่ยวกับประสาทรับรู้การแยกสีและศิลปะ ก็จะมีกล่องที่บรรจุ
แผ่นไม้เป็นสีๆ สีหนึ่งก็จะมีเฉดที่ต่างกัน ให้เด็กแยกแยะสีและไล่ระดับความเข้ม - อ่อนของสีนั้นๆ 
เป็นต้น 

 นอกจากนี้ยังมีห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ซึ่งจะมีคุณครูที่สอนประจ าห้องเรียนนี้ คือ  
นางศิรประภา ยินดีพิศ หรือครูดา เป็นคุณครูพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ครูนาฏศิลป์ กิจกรรมที่ สอน
หลักๆ ส าหรับห้องเรียนนี้ คือ การเต้นประกอบจังหวะเพลงและการฟ้อนร า เพ่ือให้เด็กเรียนรู้  
ด้านดนตรี การฟังจังหวะเสียง กระตุ้นร่างกาย กระตุ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ผ่อนคลายอารมณ์ 
สนุกสนาน สร้างแรงจูงใจฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง  จากการพูดคุยกับ
คุณครูเกี่ยวกับกิจกรรมในห้องเรียน ก็จะมีทั้งเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การปลุกใจรักชาติ และเพลงจังหวะช้าๆ สอนให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ท่าทางต่างๆ ทั้งในรูปแบบ
การเต้น และการร า ทั้งหมดนี้ก็จะดูเด็กแต่ละคนว่าคนไหนมีแววว่าจะมีความถนัดด้านนี้ คนไหนที่ดู
แล้วจะชอบด้านนี้มากๆและท าได้ดี โดยคุณครูเล่าว่า คุณครูจะแบ่งเป็นกลุ่มเอาไว้ในใจ จะมีกลุ่ม A B 
และ C  คือ กลุ่ม A จะเป็นเด็กที่เต้นได้ ร าได้, กลุ่ม B จะเป็นเด็กท่ีเต้นได้ ร าได้รองลงมา, และกลุ่ม C 
จะเป็นเด็กที่อาจจะยังเต้นไม่เก่งมาก ร าไม่เก่ง แต่มีใจที่ชื่นชอบการแสดง ซึ่งเวลามีกิจกรรมภายใน
สถานสงเคราะห์ โอกาสส าคัญ หรือวันส าคัญต่างๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันคริสมาสต์ วันเด็ก เป็นต้น 
คุณครูก็จะคัดเลือกเด็กๆ เพ่ือซ้อมการแสดงแล้วให้เด็กไปโชว์การแสดงบนเวที แสดงที่โรงอาหาร  
ให้แขกที่มาเยี่ยมเยียนได้ชม และมีการถ่ายรูปมาติดที่ห้องเรียน ผู้ศึกษาจะเห็นว่าตามผนังห้องเรียน
ดนตรี-นาฏศิลป์ จะมีรูปกิจกรรมที่เด็กๆ ท าติดอยู่ ซึ่งคุณครูเล่าต่อว่า พอเด็กเห็นว่าในรูปนั้นมีตัวเอง
อยู่ก็จะดีใจ 

 
“ ตามผนังห้องก็จะมีรูปถ่ายเด็กๆ ติดเอาไว้ พอเค้าเห็นว่าในรูปมีตัวเองอยู่ในรูป เค้าก็จะดีใจ 

จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง เป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากท าในสิ่งนั้นๆ เพราะถ้าได้ขึ้นแสดงบนเวที เค้าจะได้
แต่งหน้า ท าผม ได้ใส่ชุดสวยๆ หล่อๆ เค้าก็จะชอบกันมากๆ ” 

(ครูดา – ครูพัฒนาการ) 
 
 และมีห้องพลศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ นอกจากการเรียนรู้ทักษะด้านวิชาการ

เพ่ือขัดเกลาทางด้านสติปัญญาแล้ว ยังมีกิจกรรมกระตุ้นร่างกาย/กล้ามเนื้อด้วยเช่นกัน โดยห้อง  
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พลศึกษาจะเน้นท ากิจกรรมกับเด็กๆ ช่วงอายุ 2-3 ปี มากกว่า เพราะจากการสังเกตการณ์ ห้อง 
พลศึกษาจะเป็นพื้นเบาะ มีลูกบอลยางขนาดใหญ่ มีเบาะขนาดใหญ่ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม  
กระดานลื่นส าหรับเด็กตัวเล็ก เน้นท ากิจกรรมกับเด็กเล็กที่ต้องคอยกระตุ้นความยืดหยุ่นให้ร่างกาย 
แต่อาจจะให้เด็กวัยที่โตกว่านี้ อย่างวัย 4-6 ปี เข้าไปเล่น ไปท ากิจกรรมบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เด็กโตจะมี
กิจกรรมวิชาพลศึกษาที่นอกห้องเรียน จะมีลานเล็กๆ ส าหรับเล่นกีฬาหรือท ากิจกรรมกลางแจ้ง  
เช่น ฟุตบอล วิ่งเปรี้ยว ปั่นจักรยาน เป็นต้น  

 
“ บางครั้งก็จะพาเด็กไปที่ห้องพละ หรือไม่ก็ท ากิจกรรมกลางแจ้ง เพราะนอกจากการนั่ง

เรียนอยู่ในห้องเรียนแล้ว ก็อยากให้เด็กได้ยืดกล้ามเนื้อด้วย ได้ออกก าลังกายด้วย ” 
(ครูดา – ครูพัฒนาการ) 

 
 ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าในทุกห้องเรียนจะมีมุมส าหรับมอนเตสซอรี่ จากการสัมภาษณ์ทราบ

ว่า ทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ควบคู่ไปด้วย แต่
ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงจัดให้มีการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ห้องเรียนเดียว เป็นต้นแบบก่อน 
เพราะในขณะที่ผู้ศึกษาลงภาคสนามนั้นยังเป็นช่วงแรกเริ่ม ทางสถานสงเคราะห์ได้เริ่มน าการเรียนการ
สอนแบบนี้มาใช้ได้ไม่นาน โดยให้คุณครูและนักจิตวิทยาไปศึกษาหลักสูตรนี้ แต่ยังต้องมีการไปเรียน
เพ่ิมอีก โดยหนึ่งครั้งจะมีระยะเวลาการเรียนหนึ่งเดือน แล้วน ากลับมาสอนผู้ที่เกี่ยวข้องและเด็กๆ  
ในสถานสงเคราะห์ 

 
กำรขัดเกลำด้ำนพฤติกรรม 
 การขัดเกลาด้านพฤติกรรม หมายถึง การถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคม กฎเกณฑ์
ระเบียบแบบแผน เพ่ือก าหนดแนวทางให้เด็กในสถานสงเคราะห์ประพฤติปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง เช่น เมื่อตื่นเช้ามาทุกคนจะต้องเก็บที่นอนของตนเอง  
ในอาคารที่เป็นเด็กเล็กๆ ช่วงวัย 2-3 ปี พี่เลี้ยงจะท าให้ก่อน เด็กๆ ก็จะเห็นตัวอย่างจากพ่ีเลี้ยงทุกวัน 
จนซึมซับมาเรื่อยๆ จากนั้นเมื่อเด็กโตขึ้นเข้าสู่วัย 3.5-4 ปี พ่ีเลี้ยงก็จะให้เด็กเริ่มท าเอง เก็บที่นอน 
ของตนเอง และมีการสอนให้ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น การใส่เสื้อผ้า ถอดเสื้อผ้า แต่งตัวเองได้ เป็นต้น  
 การเป็นแบบอย่างของพฤติกรรม การแสดงออกให้เด็กเห็นและปฏิบัติตาม เป็นวิธีในการ 
ขัดเกลาทางอ้อม เด็กเรียนรู้จากการสังเกตเห็น เรียนรู้จากการกระท าของพ่ีเลี้ยง  คุณครู และ
เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ สิ่งเหล่านี้มีส่วนในการสร้างพฤติกรรมให้กับเด็ก  เมื่อเปรียบเทียบกับ
สถาบันทางสังคมแล้ว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ก็เปรียบเสมือนสถาบันครอบครัวอันมีพ่ีเลี้ยง 
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คุณครู และเจ้าหน้าที่ ที่คอยปลูกฝัง และหล่อหลอมเด็กในสถานสงเคราะห์ คอยเสริมสร้างพฤติกรรม 
บุคลิกภาพให้กับเด็ก 
 ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตัวแทนในแต่ละกลุ่มที่มี
อิทธิพลต่อความคิด ความเข้าใจ ในการน ามาปฏิบัติตาม ทั้งในด้านของการกระท า พฤติกรรม ความ
เชื่อของเด็กในสถานสงเคราะห์ โดยตัวแทนการขัดเกลาประกอบไปด้วยกลุ่มดังนี้ 
 1. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต คือ พ่ีเลี้ยงประจ าอาคารพักเด็ก คุณครูที่สอนภายใน
สถานสงเคราะห์เด็ก เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสถานสงเคราะห์ ซึ่งถือได้ว่าสถานสงเคราะห์เด็กเป็น
หน่วยสังคมหน่วยหนึ่งที่มีความส าคัญเทียบเท่ากับสถาบันครอบครัว เมื่ อเด็กที่ถูกส่งเข้ามารับการ
อุปการะโดยทางสถานสงเคราะห์เด็กแล้ว ย่อมหมายความว่าเด็กไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดีและ
เหมาะสมจากครอบครัวที่แท้จริงของตนเอง รวมไปถึงเด็กอาจจะไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ  
ที่เด็กพึงจะได้รับ ดังนั้นหน่วยงานของรัฐอย่างสถานสงเคราะห์ จึงเข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วยการ
อุปการะเลี้ยงดู ช่วยพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามช่วงวัย พ่ีเลี้ยงเด็กจึงมีหน้าที่
เปรียบเสมือนแม่ ที่เข้ามาทดแทนในการมีบทบาทกับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็ก  การให้ความรัก 
ความอบอุ่น คอยดูแลเอาใจใส่กับเด็ก เด็กจะมีความรู้สึ กผูกพันกับพ่ีเลี้ยงในฐานะที่ เป็นแม่ 
ของพวกเขา  

 2. กลุ่มเพ่ือน คือ กลุ่มเพ่ือนในสถานสงเคราะห์เด็ก กลุ่มเพ่ือนที่อยู่ร่วมกันในอาคารที่
พัก โดยเด็กที่เพ่ิงรับการสงเคราะห์เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนั้น ไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร 
เพศชายหรือเพศหญิง จะได้อยู่ที่อาคารแรกรับก่อนเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ท าประวัติเด็กก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณาให้ไปอยู่ที่อาคารพักเด็ก
ตามช่วงอายุและแบ่งตามเพศในกรณีที่เด็กมีอายุ 3-.5 ปีขึ้นไป พ่ีเลี้ยงก็จะมีการแนะน าเด็กที่มาใหม่
ให้กลุ่มเพ่ือนที่อยู่มาก่อนเข้ามาเล่นด้วย บางคนที่เข้ามาอยู่ในช่วงแรกๆ จะมีอาการซึม ไม่ค่อยพูดคุย
กับ ใคร ไม่กล้ าเล่นกับ เพ่ือน มักจะแยกไปนั่ งอยู่ คน เดียว บางคนใช้ เวลาในการปรับตั ว  
ไม่นานในการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอ่ืนๆ การผ่านกระบวนการขัดเกลาทางด้านพฤติกรรมของเด็ก 
แต่ละคนผ่านกลุ่มเพ่ือนก็จะมีทั้งการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน การลอกเลียนแบบ เพ่ือให้ได้
เล่นของเล่นกับเพ่ือน การท าตามพฤติกรรมของเพ่ือนทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี อย่างการดื้อ หรือแกล้ง
เพ่ือน แม้แต่ในห้องเรียนการเห็นเพ่ือนท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ ก็เกิดเป็นความรู้สึกอยากท าตาม อยากที่จะ 
ท าได้แบบเพ่ือนบ้าง ดังนั้นการที่เด็กมีเพ่ือนและมีการเรียนรู้ลักษณะนิสัยของกันและกัน เพ่ือนเป็น
แบบอย่างของพฤติกรรมต่างๆจึงเป็นการขัดเกลาทางสังคมอีกอย่างหนึ่งผ่านบุคคลที่อยู่รอบๆ ตัว  
ของเด็กเอง 

 3. โรงเรียน คือ ห้องเรียนภายในสถานสงเคราะห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
นันทนาการ เกมต่างๆ ให้แก่เด็ก ตัวแทนนี้มีส่วนในการขัดเกลาทางด้านสติปัญญาให้กับเด็กให้
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สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ความถนัดทางด้านต่างๆของเด็ก คุณครูจะคอยส่งเสริมและ 
ขัดเกลาพฤติกรรมให้กับเด็ก ซึ่งวิธีในการขัดเกลาก็จะเป็นการขัดเกลาโดยตรง กล่าวคือ คุณครูจะคอย
สอนคอยบอกให้เด็กปฏิบัติตาม สิ่งไหนควรท าสิ่งไหนไม่ควรท า เมื่อเด็กสามารถท าได้แล้วคุณครูจะ
ปล่อยให้เด็กท าสิ่งนั้นๆ ด้วยตนเอง แล้วจะคอยตรวจสอบว่าเด็กสามารถท าได้มากน้อยแค่ไหน เช่น 
การฝึกเขียนคัดตามรอยประตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลขไทย ตัวเลขอารบิค  
ที่จะมีทั้งคุณครูและพ่ีเลี้ยงคอยดูว่าเด็กแต่ละคนเขียนได้มากน้อยแค่ไหน ลากเส้นถูกหรือผิด  
หรือแม้กระทั่งการสอนจับดินสอ เป็นต้น นอกจากนี้เวลาที่เด็กร่วมท ากิจกรรมต่างๆกับคุณครูนั้น  
จะมีทั้งกลุ่มเด็กที่ตอบได้ สามารถท าได้ และตอบค าถามไม่ค่อยได้ ซึ่งมีอีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผู้ศึกษา
สังเกตเห็นคือ พฤติกรรมของเด็ก ในเด็กที่มีการเรียนรู้ได้เร็วนั้น เขาสามารถท าสิ่งต่างๆ  และตอบ
ค าถามคุณครูได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว หากแต่ เมื่อเขาตอบผิด คุณครูจะไม่บอกว่าสิ่ งนั้ น  
ผิดเสียทีเดียว แต่จะบอกว่ายังมีสิ่งที่ถูกมากกว่านั้น เด็กจะจดจ าว่าสิ่งนั้นๆ ไม่ใช่ ไม่ควร แต่บางคน
อาจจะรู้สึกผิดหวังกับความผิดพลาดของตนเอง พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็คือการร้องไห้ เพราะเคย
ตอบถูกหรือท าได้ดีมาตลอด พอท าพลาดนิดหน่อยก็รู้สึกเสียใจ และอีกวิธีการขัดเกลาของคุณครู  
อีกวิธีหนึ่ง คือ การให้เด็กคอยสังเกตเพ่ือนๆ ในเรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือให้เด็กน ามาปฏิบัติตาม 

 4. สื่อมวลชน คือ โทรทัศน์ การเปิดการ์ตูนให้เด็กดูทั้งในอาคารที่พัก และเปิดวีดีโอให้
เด็กดูในห้องเรียน ซึ่งการดูการ์ตูนนั้น นอกจากความเพลิดเพลินและความบันเทิงแล้ว ลักษณะนิสัย
ของตัวละครสามารถเป็นแบบอย่างให้เด็กน ามาประพฤติปฏิบัติตามได้ โดยเป็นไปได้ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ พฤติกรรมที่ดีของตัวละครในการ์ตูนก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี หากเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ดี พ่ีเลี้ยงและคุณครูจะคอยสอนเด็กควบคู่ไปกับการตั้งค าถามให้เด็กได้คิดตาม 
ว่าการกระท าเหล่านั้นดีหรือไม่ เป็นกระบวนการขัดเกลาทางด้านพฤติกรรมเด็ก โดยใช้สื่อเข้ามาเป็น
ตัวช่วยในการพัฒนาเด็กที่นอกเหนือจากการสอนแบบเดิมๆที่มีในชีวิตประจ าวัน และนอกจากสื่อ  
ทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือนิทาน ที่จะถูกจัดเอาไว้เป็นมุมหนังสือ ให้เด็กได้เปิด
อ่านหรือดูรูปภาพประกอบภายในเล่ม 
 ตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมข้างต้นเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เด็กในสถานสงเคราะห์ 
มีบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนหมู่มากได้ ตัวแทนดังกล่าวมีความส าคัญต่อเด็ก
ทั้งสิ้น การส่งเสริม ช่วยเหลือ ดูแลเด็กผ่านการขัดเกลาจากตัวแทนการขัดเกลาต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพ่ือพัฒนาทางด้านจิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมของเด็กให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
พ้ืนฐานการเรียนรู้ตามช่วงวัยของเด็ก จะท าให้เด็กสามารถด าเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้ 

 การขัดเกลาเพ่ือสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกาที่ตั้ง
ไว้ ท าให้เด็กรู้จักประพฤติปฏิบัติตน ท าหน้าที่ที่ได้รับจากพ่ีเลี้ยงหรือคุณครู เช่น การยืนต่อแถวอย่าง
เป็นระเบียบ เดินไม่แตกแถว การรู้จักรอ การเสียสละให้น้องก่อน เป็นต้น เป็นการปูพ้ืนฐานใน
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ชีวิตประจ าวันให้กับเด็ก เพ่ือเป็นประโยชน์กับตัวเด็กเองในภายภาคหน้า นอกจากนี้เวลาที่เด็ก 
ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ หรือมีลักษณะนิสัยที่ไม่ดี พ่ีเลี้ยงและคุณครูก็จะมีวิธีการลงโทษ  
ที่ท าให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองท านั้นไม่ดีอย่างไร ซึ่งวิธีการลงโทษก็จะมีทั้งการพูดสอนให้เข้าใจ ชี้แจง
เหตุผลให้เด็กฟัง รวมไปถึงการปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้ความผิดจากผลของการกระท าของตนเอง เช่น 
การแย่งของเล่นกันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆ พ่ีเลี้ยงและคุณครูก็จะบอกว่าถ้าท าอย่างนี้ต่อไปของ
เล่นก็จะพัง ไม่มีให้เล่น หรือไม่ก็ยึดของเล่นมาก่อน ไม่ให้เล่น เพ่ือให้เด็กคิดได้ว่าควรที่จะรักษาสิ่งของ
ให้ดีๆ จากนั้นค่อยน าของเล่นกลับไปให้เล่นเหมือนเดิม เป็นต้น ขณะเดียวกันหากเด็กๆ ประพฤติ
ปฏิบัติดี เชื่อฟัง ไม่ดื้อ พ่ีเลี้ยงและคุณครูก็จะมีรางวัลให้เป็นการตอบแทน ซึ่งวิธีการให้รางวัลก็จะมี
ตั้งแต่การกล่าวชื่นชมเวลาเด็กๆ ตั้งใจท าอะไรดีๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้รางวัลเป็นสิ่งของ
หรือขนม เช่น เวลาเข้าแถวเดินไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร เมื่อเด็กๆ เดินกันเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ไม่แตกแถว ไม่คุยส่งเสียงดัง พี่เลี้ยงก็จะกล่าวชื่นชมว่าเด็กๆ เก่งมาก มีความเป็นระเบียบ, 
เวลาเด็กๆ ท างานในห้องเรียนอย่างตั้งใจ มีผลงานมาส่ง คุณครูก็แจกวิตามินซีคนละเม็ด เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้เด็กๆ มีความตั้งใจท างานในห้องเรียน เพ่ือรับรางวัล เป็นต้น 

 จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปลงภาคสนามช่วงเวลาหนึ่ง ก็เริ่มมีความคุ้นเคยและคลุกคลีกับ
เด็กมากขึ้น เด็กๆ จะมีการเข้ามากอด มาจับมือด้วย มีการถามว่าจะมาหาอีกไหม จะหายไปนานหรือ
เปล่า ผู้ศึกษาคิดว่ารูปแบบของการเลี้ยงดูที่เป็นการดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่กับเด็กเป็น
แนวทางท่ีดีในการขัดเกลาทางด้านพฤติกรรมหรือแม้แต่ด้านอ่ืนๆ 

 
“ พรุ่งนี้พี่จะมาอีกไหม เดี๋ยวพ่ีก็หายไปอีกเหมือนพี่คนก่อนนั้น พ่ีอย่าโกหกหนูนะ ”  

(ส้ม นามสมมติ อายุ 4 ปี ) 
 

วี (นำมสมมติ) 
 น้องวี เด็กผู้ชาย อายุ 6 ปี เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตอนช่วงอายุ 4 ปี 
สาเหตุมาจากประสบปัญหาครอบครัว บิดามารดาแยกทางกัน ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จึงถูกน ามาอยู่  
ที่สถานสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์จากพ่ีเลี้ยงประจ าอาคาร ทราบว่าตั้งแต่ที่ เข้ามาอยู่ ใน  
สถานสงเคราะห์ น้องวีมีอุปนิสัยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ชอบอาสาช่วยงานต่างๆ รู้จักปรับตัว รู้ว่า  
อยู่กับใครควรเข้าหาอย่างไร รู้จักเอาใจผู้ใหญ่ จากการสังเกตการณ์ของผู้ศึ กษา เห็นว่าเวลาท า
กิจกรรมในห้องเรียน น้องวีจะติดเล่นกับเพ่ือนข้างๆ ขณะคุณครูก าลังสอนอยู่ พอคุณครูถามว่าใครจะ
ท างานนี้ น้องวีจะชอบยกมือขึ้นก่อนเสมอ จะท าได้หรือท าไม่ได้ก็ยกมือไว้ก่อน ชอบอาสาไปหยิบของ 
เก็บของและจัดของอยู่บ่อยๆ เวลาที่ท ากิจกรรมต่างๆ ก็จะมีแสดงพฤติกรรมที่เลียนแบบมาจากบุคคล
ที่อยู่ใกล้ตัว เห็นคุณครูท าอะไร ก็จะท าตาม เห็นพ่ีเลี้ยงท าอะไรบ่อยๆ ก็จะจดจ า และท าตามได้  
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อย่างบางทีในโรงอาหาร เวลารับประทานเสร็จแล้ว พ่ีเลี้ยงก็จะคอยเก็บจาน เก็บแก้วน้ า เมื่อน้องวี
เห็นการกระท านี้บ่อยๆ ก็จะท าตาม ด้วยการช่วยกันเก็บจาน แก้วน้ าของตัวเองที่รับประทานเสร็จ
แล้ว และก็ยังมีเด็กอีกหลายคนก็จะคอยท าตามคอยช่วยอยู่ตลอด  ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางด้าน
พฤติกรรมอีกวิธีหนึ่ง จากการท าให้เด็กเห็นบ่อยจนซึมซับและปฏิบัติตามจนเกิดเป็นนิสัยที่ชอบ
ช่วยเหลือผู้อื่น 

 
“ วี (นามสมมติ) จะคอยมาช่วยแม่จัดของว่างในโรงอาหาร คอยช่วยแม่ยกเก้าอ้ีเก็บเข้าที่ 

เวลาอยู่ที่ตึกก็ช่วยหยิบของให้ ” 
(แม่ยา – พ่ีเลี้ยงเด็ก) 

 
จิน (นำมสมมติ) 
 น้องจิน เด็กผู้หญิง อายุ 4 ปี มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตอนช่วงอายุ
ประมาณ 3 ปี สาเหตุมาจากประสบปัญหาครอบครัว บิดามารดาไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จึงมาอยู่ใน 
สถานสงเคราะห์ จากการสัมภาษณ์คุณครู บอกว่าน้องจินเป็นเด็กที่มีอุปนิสัยค่อนข้างเรียบร้อย  
ไม่ค่อยช่างพูดช่างเจรจา แต่ก็สามารถเข้ากับเพ่ือนๆ ได้ดี รู้วิธีการปรับตัวเข้าหาคนอ่ืน มีอัธยาศัยดี 
แต่ดูแล้วค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง จากการสังเกตการณ์ท่าทาง ลักษณะนิสัยของน้องจินแล้ว ผู้ศึกษา
เห็นว่า น้องจินจะพูดน้อยกว่าเด็กคนอ่ืนๆ เพราะเด็กคนอ่ืนจะแย่งกันพูด และชอบเข้ามาคุย  
กับผู้ศึกษา แต่จากระยะเวลาที่ผู้ศึกษาเข้าไปลงภาคสนามสังเกตการณ์นั้น น้องจินไม่เคยเข้ามาหาเลย 
จะไม่ค่อยพูดคุยกับผู้ศึกษาเท่าไร แต่มักจะหันมามองผู้ศึกษาอยู่บ่อยๆ พอเข้าไปคุยด้วยน้องก็จะ 
ไม่ค่อยพูด หรือตอบค าถามมากนัก ค่อนข้างขี้อายพอสมควร เวลานั่ งเรียนหรือท ากิจกรรม  
ในห้องเรียนบางทีน้องจินก็จะไม่ค่อยสนใจฟังที่ครูพูดเท่าไร จะหันไปมองมุมต่างๆ ในห้องเรียน แต่พอ
คุณครูให้ปฏิบัติก็สามารถท าได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ดูเข้าใจแต่ก็ไม่ค่อยปฏิบัติตาม แต่จะชอบท าตามเพ่ือนๆ 
เห็นเพ่ือนท าอะไรจะท าอย่างนั้นตาม มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ลอกเลียนแบบมาจากเพ่ือน  
หรือบุคคลที่อยู่รอบตัว ซึ่งเพ่ือนก็เป็นตัวแทนของการขัดเกลาพฤติกรรม เป็นต้นแบบหนึ่งที่เด็กจะ
เลือกท าตาม อย่างน้องจินที่มักจะสนใจและชอบท าตามเพ่ือนมากกว่าการตั้งใจฟังคุณครู 

 
ม่อน (นำมสมมติ) 
 น้องม่อน เด็กผู้ชาย อายุ 4 ปี มาอยู่ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตตอนช่วงอายุ 1 ปี 
เนื่องจากครอบครัวประสบปัญหา บิดามารดาแยกทางกัน มารดาต้องประกอบอาชีพ ไม่สามารถเลี้ยง
ดูได้ จึงน าส่งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน จากการสัมภาษณ์คุณครูเล่าว่า น้องม่อนเป็นเด็กสดใส ร่าเริง 
เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย ไม่ค่อยดื้อ ไม่ค่อยซน เข้าใจสิ่งที่คุณครูสอน สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้  
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ชอบการมีส่วนร่วม ชอบท ากิจกรรม กล้าแสดงออก จากการที่ผู้ศึกษาสังเกตการณ์ภายในห้องเรียน 
เห็นว่าในแต่ละวัน น้องม่อนจะสนุกสนานกับการเรียนและท ากิจกรรมอยู่ตลอด เรียนรู้ได้เร็ว เวลา
คุณครูถามอะไรก็ตอบได้ ไม่ลังเลเวลาตอบค าถาม เช่น เวลาท ากิจกรรมแยกสี ที่คุณครูจะมีกระบอก
ใส่ดินสอสี 10 กระบอก กระบอกละสี โดยคุณครูจะหยิบขึ้นมาทีละกระบอกแล้วถามว่าสีอะไร หรือ
การพูดชื่อสี แล้วให้เด็กๆ แต่ละคนชี้ว่าคือกระบอกไหน น้องม่อนจะสนใจและตอบได้บ่อยๆ แต่มีอยู่
วันหนึ่งที่น้องม่อนตอบผิดไป ตอบสีม่วงเป็นสีน้ าเงิน คุณครูจะไม่บอกว่าผิด แต่จะถามว่าแน่ใจหรือ
เปล่าว่าใช่ที่สุด แล้วคุณครูก็บอกว่าน่าจะเป็นสีนี้มากกว่านะ มันอาจจะคล้ายกัน ซึ่งน้องก็พยักหน้า
เข้าใจ แต่ด้วยความที่ที่ผ่านมา น้องม่อนตอบได้ถูกตลอด พอตอบผิดจึงน้ าตาคลอ แล้วไหลลงมา  
ผู้ศึกษาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะรู้สึกผิดหวังที่ตนเองท าพลาดตอบผิดไป ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมา
ตอนนั้น คือ การร้องไห้ออกมา โดยพฤติกรรมแสดงออกว่าเสียใจนั้น อาจจะมีส่วนมาจากสื่อโทรทัศน์
หรือการ์ตูนที่ได้ดู เวลาที่ตัวละครเสียใจก็จะร้องไห้ออกมา การ์ตูนที่คุณครูและพ่ีเลี้ยงเปิดให้เด็กๆ ดู  
ก็มีทั้งจากวีดีโอ และช่องการ์ตูน เช่น สโนว์ไวท์ ซินเดอเรลล่า ลูนีย์ตูน เป็นต้น นิสัยของตัวละคร  
จากการ์ตูนที่ดู สามารถเป็นแบบอย่างให้ท าตามได้ 

 ในการเล่นกัน เด็กๆ ก็จะมีกลุ่มเพ่ือนที่ชอบเล่นด้วยกัน ในกลุ่มก็จะมีคนที่โตที่สุดหรือตัว
โตที่สุด เด็กคนอ่ืนๆ ก็จะเรียกว่าพ่ี มีการเล่นเป็นครอบครัว เล่นเลียนแบบตัวการ์ตูนที่ได้ดูมา มีการ
แสดงพฤติกรรมตามตัวละครเหล่านั้น เลียนแบบท่าทางหรือเสียงพูดของตัวการ์ตูน เวลาเล่นของเล่น
บางคนก็อาจจะมีนิสัยหวงของ ไม่อยากแบ่งให้ใคร หรือบางคนก็ไปแย่งของเล่นที่เพ่ือนก าลังเล่นอยู่  
ก็เกิดการยื้อแย่งของกัน คุณครูหรือพ่ีเลี้ยงก็จะคอยพูดตักเตือนให้เล่นกันดีๆ  

 
“ เวลาปล่อยให้เล่นของเล่น ก็มีแย่งกันเล่นเหมือนกันนะ ก็จะบอกว่าให้แบ่งกันเล่น 
ถ้าแย่งกันจนของพัง ก็จะไม่มีให้เล่นแล้วนะ เขาก็จะไม่แย่งกัน หรือบางทีครูก็เห็นอยู่แหละว่า  

คนนี้ก าลังเล่นอยู่แล้วอีกคนเข้ามาแย่ง ก็จะบอกว่าเพ่ือนเล่นอยู่ก่อน จะมาแย่งแบบนี้มันไม่ดีนะ ” 
(ครูดา – ครูพัฒนาการ ) 

 
ผลกำรขัดเกลำทำงด้ำนจิตใจ สติปัญญำ และพฤติกรรม 

ผลจากการขัดเกลาทางสังคมของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ซึ่งมีบทบาทในการ 
เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมเด็กในความอุปการะ และพัฒนาให้เด็กมีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ผลที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตแต่ละด้านนั้น 
จะได้ผลมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสติปัญญาและความสามารถของเด็กแต่ละคน การที่บุคลากรภายใน
สถานสงเคราะห์เด็กให้การสงเคราะห์ อบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความใส่ใจ เริ่มตั้งแต่พ่ีเลี้ยงเด็กท่ีมีบทบาท
เหมือนเป็นแม่แท้ๆ ของเด็กแต่ละคน สิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กมีสภาพจิตใจที่ดี  ไม่รู้สึกเหมือน 
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อยู่อย่างโดดเดี่ยว อีกทั้งการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ทักษะด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ส าคัญต่อการเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ ผลที่ เกิดขึ้นก็เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการทาง
สติปัญญาและการเรียนรู้ของเด็ก ที่จะได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียน 
การสอนภายในสถานสงเคราะห์ และในส่วนของการขัดเกลาด้านพฤติกรรมที่เด็กแต่ละคนได้รับอาจมี
ความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับที่มา ภูมิหลังครอบครัวของเด็ก เมื่อมาอยู่ในสถานสงเคราะห์อาจเกิดการ
ปรับตัวกับสังคมในสถานสงเคราะห์ ไม่ได้ในระยะแรก การที่จะให้เด็กปรับตัวและยอมรับกับ
สภาพแวดล้อมใหม่นั้น ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กอย่างพ่ีเลี้ยงและคุณครูจึงเป็นตัวแทนการขัดเกลาที่ส าคัญ  
ในการพูดคุย แนะน า และสังเกตเด็กแต่ละคน เพ่ือให้เด็กลดความกังวลลง สู่การยอมรับที่จะอยู่  
ในสถานสงเคราะห์และปรับตัวตามกฎระเบียบพ้ืนฐานของสถานสงเคราะห์ ปฏิบัติตามแต่ละกิจกรรม
ที่จะมีการท าเป็นเวลา เช่น กิจวัตรประจ าวัน เวลารับประทานอาหาร การตื่นนอนเข้านอน เป็นต้น 

 ผลจากการขัดเกลาดข้างต้น สะท้อนให้เห็นบทบาทของสถานสงเคราะห์ที่มีต่อเด็กๆ 
เหล่านี้ มีความส าคัญในการที่จะพัฒนา ขัดเกลา และหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นมา โดยผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
กับเด็กมากที่สุดอย่างพ่ีเลี้ยงนั้น ถือได้ว่าเป็นบุคคลหลักท่ีมีความส าคัญต่อการสร้างบุคลิกภาพของเด็ก
แต่ละคน ตัวตนของพ่ีเลี้ยงจึงมีบทบาทในการขัดเกลาเด็กให้มีพฤติกรรม ความคิด ลักษณะนิสัยต่างๆ  
ที่เป็นไปตามการเลี้ยงดูของพ่ีเลี้ยงประจ าอาคาร  

 
แม่พร (นำมสมมติ) พี่เลี ยง 
 แม่พร (นามสมมติ) อายุ 58 ปี เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ ปวช. 
ท างานที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนมา 30 ปี แล้ว ยังไม่มีครอบครัว ก่อนที่จะมาท างานที่สถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เคยท างานเป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้ามาก่อน ไม่เคยมีประสบการณ์
เลี้ยงเด็กเล็กๆ มาก่อน แต่ว่ามีน้อง 2 คน ก็เคยเลี้ยงน้องมาบ้าง พอได้เข้ามาท างานที่สถานสงเคราะห์
ครั้งแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยกับการเลี้ยงดูเด็กหลายๆ คนมากนัก ต่อมาเมื่อได้ดูแลเด็กก็มีความรู้สึก
ว่าสงสารชีวิตของเขาที่บางคนโดนทอดทิ้ง โดยที่ไม่มีผู้ปกครองหรือญาติมาเยี่ยมเลย และเด็กบางคนที่
ต้องจากครอบครัวมาอยู่ในสถานสงเคราะห์ เพราะครอบครัวประสบปัญหา ท าให้บิดามารดาไม่
สามารถเลี้ยงดูได้ เมื่อเห็นเด็กแต่ละคนประสบปัญหาแตกต่างกัน ท าให้รู้สึกรักและสงสาร จึงคอย
อบรมสั่งสอน เลี้ยงดูเด็กด้วยความรักให้เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งของเด็ก  
 
แม่ชื่น (นำมสมมติ) พี่เลี ยง 
 แม่ชื่น (นามสมมติ) อายุ 53 ปี เป็นคนจังหวัดก าแพงเพชร จบการศึกษาระดับ มศ. 3  
มีครอบครัว มีลูก 2 คน  เคยท าไร่ ท าสวนอยู่ที่บ้าน แล้วก็มาท างานที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรั งสิต 
โดยอยู่ที่นี่มาประมาณ 20 ปีแล้ว การเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์นั้น แม่ชื่นเล่าว่า “ครั้งแรกที่เห็น
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เด็กก็เกิดความรู้สึกสงสาร เด็กต้องจากพ่อแม่พ่ีน้อง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว และต้องมาอยู่กับ
คนอ่ืนที่ตัวเองไม่รู้จัก มีเพ่ือนหลายคนและมีแม่หลายๆ คน ซึ่ง เด็กจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มที่
ตัวเองอยู่ เด็กบางคนก็จะมีอาการเศร้าซึม เงียบ ไม่พูดจา เราซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงคอยดูแลก็ต้องดูว่า
พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนเป็นยังไง เพ่ือที่จะช่วยให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่นใจว่ามีคนที่คอยเข้าใจเขา 
ก็จะคอยดูแล” โดยแม่ชื่นก็จะให้ความรักเหมือนกับลูกของตัวเอง แล้วเมื่ออยู่นานๆ ก็ท าให้มีความ
ผูกพันกับเด็ก พอเด็กคนไหนที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมที่เขาพร้อมจะรับกลับไปเลี้ยงดูเองได้  
ก็จะท าให้แม่ชื่นที่รักเด็กที่ได้เลี้ยงดูมา ก็จะรู้สึกเสียใจนิดหน่อย คิดถึงบ้าง เหมือนลูกตัวเองที่ต้องจาก
ไปอยู่ที่อ่ืนแล้ว “เด็กบางคนที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวตอนแรกก็จะร้องไห้ ไม่อยากกลับไปกับ
ครอบครัว และนี่ก็ท าให้เรารู้สึกภูมิใจ ชื่นใจ ที่เราได้ดูแลเด็กแล้วเด็กก็รักเราเหมือนกัน” 
 
แม่กำนต์ (นำมสมมติ) พี่เลี ยง 
 แม่กานต์ (นามสมมติ) อายุ 44 ปี เป็นคนจังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 
เป็นโสด เข้ามาท างานเป็นพ่ีเลี้ยงเด็กใสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตได้ 24 ปีแล้ว แม่กานต์เล่าว่า 
“มาท างานที่นี่ก็ได้เจอเด็กที่มีปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป ท าให้เด็กมีนิสัย พฤติกรรม  
ที่แตกต่างกัน บางคนก็นิ่งๆ เรียบร้อย บางคนก็ดื้อมาก พูดไม่ฟัง และบางคนก็ซุกซน พูดจาไม่เพราะ 
ก็จะต้องปรับ ต้องสอนกันใหม่ คอยดูว่าเด็กจะมีนิสัยยังไง ให้เด็กรู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย ช่วยเหลือ
ตัวเองเล็กๆ น้อยๆ ได้ พูดจามีสัมมาคารวะ บางทีเด็กก็ถูกส่งมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเกิด ก็จะเห็นตั้งแต่  
ตัวน้อยๆ เลย แล้วก็ได้เลี้ยงดู ได้เห็นพัฒนาการที่มีการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆ เราจึงต้องสั่งสอนให้เด็ก
สามารถท่ีจะเข้าใจการใช้ชีวิต ไม่ท าให้เด็กรู้สึกมีปมด้อยว่าเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์ สอนให้เด็กเป็น
คนดี ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืนๆ ในสังคมได้” 
 ลักษณะของการเลี้ยงดูเด็กของพ่ีเลี้ยงแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันไป จึงท าให้มี
ลักษณะการเลี้ยงดูเด็กที่ต่างกันตามประสบการณ์และทักษะของพ่ีเลี้ยงเด็กแต่ละคน แต่จากการได้
สัมภาษณ์ในเรื่องของหน้าที่ของพ่ีเลี้ยงเด็กที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันก็คือ ในแต่ละวันจะตื่นนอนก่อน
เด็กประมาณ 1 ชั่วโมง คือ เวลา 5.00 น. เพ่ือที่จะมาจัดเตรียม เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อาหาร
เช้า เป็นต้น เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยก็จะไปปลุกเด็กๆ เวลาประมาณ 6.00 น. โดยเปิดไฟในห้องนอน 
แล้วเรียกให้เด็กๆ ตื่นนอน และให้เด็กเก็บที่นอน พับผ้าห่ม จัดผ้าปูที่นอนของตัวเองให้เรียบร้อย  
แล้วจึงถอดเสื้อผ้าไปอาบน้ า ล้างหน้า แปรงฟัน ซึ่งแต่ละอาคารที่พักเด็กจะมีห้องน้ าอยู่ภายในอาคาร
ทั้งชั้นล่างและชั้นบน หลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเช้า ในเวลา 7.00 น. ซึ่งอาหารเช้าในทุกๆ 
วันจะเป็นข้าวต้มต่างๆ และเด็กจะท ากิจกรรมร่วมกันอีกครั้งในเวลา 8.30 น. คือ การเข้าแถว 
ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมกายบริหาร ต่อมาเวลา 9.00 น เด็กๆ จะมารับประทาน
อาหารว่าง จะเป็นนมและขนม เมื่อทานเสร็จเด็กจะเข้าห้องเรียนตามกลุ่มอาคารที่พัก โดยมีคุณครู
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และพ่ีเลี้ยงช่วยกันสอนและดูแลเด็กเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆ และเวลา 11.00 น. เด็กจะรับประทาน
อาหารกลางวัน จากนั้นเด็กจะพักผ่อน จนถึงเวลา 14.00 น. เด็กจะรับประทานอาหารว่าง และ  
เข้าห้องเรียนท ากิจกรรมต่างๆ ต่อไป จนกระทั่งเวลา 16.30 น. เด็กจะรับประทานอาหารเย็น และ
เด็กจะอยู่กับพ่ีเลี้ยงประจ าอาคารของตนเอง โดยจะให้เด็กๆ ได้เล่นอิสระกัน มีพ่ีเลี้ยงดูแลเด็ก 
อย่างใกล้ชิด อยู่ในสายตา เช่น เล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่างๆ ถึงเวลาประมาณ 18.00 น. เด็กจะ
อาบน้ า ดูทีวี  และดื่มนม โดยเวลาประมาณ 19.00 น. จะให้เด็กๆ เตรียมเข้านอน จะมีให้ดื่มน้ า  
เข้าห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อน แล้วสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน เป็นอันจบกิจกรรมในแต่ละวันของเด็ก 
 ในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนนั้น จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลที่ใกล้ชิดกับเด็ก ต้องอยู่ร่วมกับเด็ก
ตลอดเวลา นั่นก็คือ พี่เลี้ยง ซึ่งทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ได้มีเกณฑ์การรับพ่ีเลี้ยงเข้ามาดูแล
เด็ก คือ เริ่มจากในตอนแรก ผู้ที่จะสมัครต้องเป็นเพศหญิง มีอายุไม่เกิน 40 ปี สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ไม่มีโรค และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ม.3 ถ้าหากไม่มีวุฒิการศึกษาแต่ทดลองงานแล้วผ่าน  
ทางสถานสงเคราะห์จะให้ไปเรียน กศน. เพ่ือปรับวุฒิ  ซึ่งการทดลองงานนั้นจะมีให้ฝึกทดลองงาน  
2 สัปดาห์ โดยการไปปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงครบทุกอาคาร เป็นการวนไปแต่ละอาคาร เมื่อครบก าหนด
ฝึกงาน ก็จะให้พ่ีเลี้ยงที่ประจ าอยู่แต่ละอาคารประเมินว่าติดขัดตรงไหนหรือไม่ สามารถท าได้หรือไม่ 
ถ้าสามารถท าได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่หัวหน้างานมาสัมภาษณ์อีกที เมื่อเห็นว่าเหมาะสม ก็จะมีการ  
ให้ทดสอบสุขภาพจิต ประเมินผลว่ามีศักยภาพที่จะให้ไปท าหน้าที่ดูแลเด็กอาคารไหนช่วงอายุไหน 
ทางสถานสงเคราะห์จะมีการส่งพ่ีเลี้ยงไปอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่พ่ีเลี้ยงเด็กตามโครงการ
ที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนาบุคลากรของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 

 
กำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก 

 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีบริการด้านการส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการของ ที่
ด าเนินการโดยนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่พัฒนาการ มีการจัดแผนพัฒนาเด็กรายบุคคล ( Individual 
Development Plan) ห รื อ  IDP แ ล ะคู่ มื อ เฝ้ า ระวั งแ ล ะส่ ง เส ริ ม พั ฒ น าก าร เด็ กป ฐม วั ย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual) หรือ DSPM เพ่ือประเมินพัฒนาการ
และเชาวน์ปัญญาของเด็ก โดยนักสังคมสงเคราะห์จะมีแบบรายงานพัฒนาการเด็กเพ่ือบันทึกผล  
การประเมินของเด็กแต่ละคน 

 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแบบรายงานพัฒนาการเด็ก เป็นกระบวนการหนึ่ง
ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พ่ีเลี้ยงเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก ทราบถึงระดับพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละคน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการช่วยเหลือหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ที่ท าให้พัฒนาการของเด็กล่าช้าได้อย่างทันท่วงที 
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 กำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย หมายถึง กระบวนการศึกษาข้อมูลลักษณะหรือ
ความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ในแต่ละช่วงวัย โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่
เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย 

 กำรรำยงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย หมายถึง การเสนอการประเมินคุณลักษณะหรือ
ความสามารถในด้านต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ตามสภาพความจริงที่ปรากฏ โดยมีการ
สรุปผลจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติของพัฒนาการเด็กตามวัยในรูปของรายงานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 
ควำมส ำคัญของกำรประเมินและรำยงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 1. ท าให้เข้าใจธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
 2. ท าให้ทราบข้อมูลระดับพัฒนาการและความพร้อมของเด็กแต่ละคน 
 3. ท าให้การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก 
 4. ท าให้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ เกี่ยวข้องกับเด็กได้รับรู้ความสามารถและการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก โดยมีความมุ่งหวังที่จะร่วมมือในการพัฒนาบุตรหลานให้เจริญเติบโตได้
เต็มที่ตามความสามารถของเด็ก 

 
ขอบข่ำยกำรประเมินและรำยงำนพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 

 1. การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ครอบคลุมการประเมินการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย โครงสร้าง สัดส่วน และขนาดของร่างกาย ความสามารถในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และภาวะสุขภาพโดยรวม 

 2. การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ – จิตใจ ครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกต่างๆ ความสามารถในการรับรู้ ยอมรับความรู้สึกของผู้อ่ืน 
รวมถึงการควบคุมอารมณ์ 

 3. การประเมินพัฒนาการด้านสังคม ครอบคลุมการประเมินความสามารถในการปรับตัว
และสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

 4. การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ครอบคลุมการประเมินความสามารถในการ
รับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัว การใช้ภาษาและความจ า การใช้ความคิดและเหตุผล และความสามารใน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

 โดยรายงานพัฒนาการเด็ก (IDP) จะเป็นการประเมินลักษณะหรือความสามารถในด้าน
ต่างๆ ของเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี มีขอบข่ายการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 
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 1. พัฒนาการด้านร่างกาย จะดูที่การเจริญเติบโต สัดส่วน/ขนาดร่างกาย การเคลื่อนไหว 
กล้ามเนื้อ 

 2. พัฒนาการด้านอารมณ์ -จิตใจ จะดูที่พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์และ
ความรู้สึกต่างๆ การควบคุมอารมณ์ 

 3. พัฒนาการด้านปัญญา จะดุที่ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้สิ่งรอบตัว ภาษา 
ความจ า การใช้ความคิด/เหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 ส่วนคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จะเป็นการประเมินที่แบ่ง

ตามช่วงอายุ เริ่มตั้งแต่แรกเกิด ประเมินทักษะที่แต่ละช่วงวัยควรท าได้ตามพัฒนาการ หากเด็ก
สามารถท าได้ ก็จะถือว่าพัฒนาการในช่วงวัยนั้นผ่าน แต่ถ้าหากไม่ผ่านการประเมินก็จะมีการฝึกทักษะ
ด้านนั้นๆ เช่น เด็กในวัย 4.1 – 4.6 ปี จะมีการประเมินทักษะด้านการกระโดดสองเท้าพร้อมกันไป
ด้านข้างและถอยหลัง การประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้น เป็นต้น 

 
พัฒนำกำรของเด็กในช่วงวัย 4-6 ปี 
 วัย 4 ปี 
 1. เด็กจะเริ่มมีทักษะสามารถที่จะวาดรูป โดยการขีดเขียนเป็นเส้นที่เป็นแนวดิ่งและ
แนวนอนได้ ผ่านการฝึกวาด ฝึกลากเส้นประด้วยตัวเอง จากนั้นจะเริ่มวาดได้โดยไม่มีเส้นประ  
 2. ความเข้าใจในเรื่องขนาดของวัตถุต่างๆ จะผ่านการฝึกในชีวิตประจ าวัน เช่น ขณะ
รับประทานอาหาร ก็จะมีการสอนให้เด็กได้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลาง ถ้วยใบเล็ก มีการทดสอบ
ความเข้าใจด้วยการชี้ไปที่ถ้วยใบกลาง แล้วถามเด็กว่าอันไหนใหญ่กว่าอันนี้, อันไหนเล็กกว่าอันนี้  
ซึ่งจะฝึกบ่อยๆ เพื่อให้เด็กจ าได้และเข้าใจ โดยจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลากหลายมากขึ้น เช่น แก้ว
น้ า จาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่ขนาด หรืถ้าเป็นในห้องเรียนก็จะมีอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่กระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กได้ เช่น ชุดวัตถุทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
ทรงกระบอก  
 3. ทักษะการพูดที่เด็กจะสามารถพูดเป็นประโยค 3 ค า ติดต่อกัน โดยมีความหมายและ
เหมาะสมกับโอกาสได้ เช่น การบอกลา การทักทาย การขอบคุณ การแสดงความคิดเห็น การขอโทษ 
ซึ่งจะพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่าง 
 4. การแต่งกายในชีวิตประจ าวัน เด็กสามารถใส่เสื้อติดกระดุมได้เอง โดยผู้ดูแลจะสอน
ให้เด็กท าตาม แล้วค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง จนเด็กสามารถท าได้เองทุกขั้นตอน 
 5. เด็กในช่วงวัย 4 ปี สามารถกระโดสองเท้าพร้อมกันไปด้านข้างและถอยหลังได้แล้ว 
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 6. สามารถประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพที่ตัดออกเป็นส่วนๆ 8 ชิ้นได้ โดยการฝึกให้เด็ก
สังเกตรูปภาพนั้นๆ แล้วแยกออกเป็นชิ้นๆ สลับต าแหน่งไปมา และช่วยเด็กต่อเป็นภาพเหมือนเดิม  
เมื่อสามารถท าได้ก็จะเพ่ิมความยากขึ้น ให้ต่อภาพด้วยตนเอง หากเด็กสามารถท าได้คล่องแล้ว  
ก็เปลี่ยนภาพ 
 
 วัย 5 ปี 
 1. เด็กจะสามารถเลือกรูปภาพที่แสดงถึงช่วงเวลากลางวัน และกลางคืนได้ เป็นการฝึก
ให้เด็กรู้จักกลางวันกลางคืนในสถานการณ์จริง 
 2. สามารถตอบค าถามได้ถูกต้อง เป็นการฝึกการแก้ปัญหาเพ่ือให้ดูแลตนเองได้ โดยฝึก
เด็กในชีวิตประจ าวัน เช่น เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน, หิว หรือว่าไม่สบาย จะท าอย่างไร ชวนให้เด็ก
พูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค าถามในสถานการณ์อ่ืนๆ 
 3. เด็กสามารถท าความสะอาดตัวเองหลังจากอุจจาระได้ 
 4. เด็กสามารถเดินต่อส้นเท้า ก้าวเดินให้ส้นเท้าข้างหนึ่งไปต่อชิดกับปลายเท้าอีกข้างหนึ่ง
ได้ โดยไม่เสียการทรงตัว 
 
 วัย 6 ปี 
 1. เด็กสามารถจับดินสอเขียนได้ถูกต้องได้แล้ว 
 2. เด็กสามารถเลือกสีได้ 8 สี ตามค าสั่ง เป็นการสอนเพ่ือให้เด็กรู้จักสีจากสิ่งของที่พบ
เห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า เป็นต้น 
 3. เด็กสามารถพูดคุยกับเพ่ือนๆ โดยผลัดกันพูด เป็นการฝึกการพูดโต้ตอบ สร้างทักษะ
การเข้าสังคม 
 4. เด็กจะเล่นเลียนแบบบทบาทของผู้ใหญ่โดยการเล่นกับเพ่ือน เช่น บทบาท พ่อ แม่ ครู 
หมอ เป็นต้น 
 
 พัฒนาการตามช่วงวัย 4-6 ปี ข้างต้น เป็นทักษะที่เด็กในช่วงวัยเหล่านี้สามารถท่ีจะท าได้
แล้ว เป็นส่วนที่ใช้ในการประกอบกับการประเมินทักษะของเด็กแต่ละคนของทางสถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนรังสิต ในการประเมินความสามารถด้านต่างๆ ตามขอบข่ายการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 3 ด้าน คือ 
พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ และพัฒนาการด้านปัญญา โดยประเมินตาม
คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (DSPM) 
 ในส่วนของการประเมินและรายงานพัฒนาการเด็กปฐมวัยนั้น ผู้ศึกษาไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลของผลการประเมินของเด็กแต่ละคนได้ เนื่องจากได้รับการอนุญาตให้ดูเนื้อหารายละเอียด
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รูปเล่มของสมุดแบบประเมินเท่านั้น แต่ข้อมูลประวัติและพัฒนาการของเด็กที่ลงรายละเอียดลึกนั้น  
ทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตไม่สามารถเปิดเผยได้ ข้อมูลที่ได้จะมาจากการที่ผู้ศึกษาได้มาจาก
การลงภาคสนามสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์และการสังเกตการณ์เด็กภายใน
ห้องเรียนและกิจกรรมระหว่างวัน 

 จากการลงภาคสนามผู้ศึกษาได้สังเกตและเรียนรู้พัฒนาการของเด็กทางด้านต่างๆ ตาม
ช่วงวัย เนื่องจากผู้ศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะช่วงวัย 4-6 ปี ก็จะเห็นถึงพัฒนาการของเด็กที่มีการเรียนรู้
ผ่านการขัดเกลาทางสังคมจากทางสถานสงเคราะห์ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เด็กในช่วงวัย 4 ปี
นั้น จะสามารถบอกชื่อของตนเอง เพศของตนเองได้ พูดชัดเจน ชอบเล่าเรื่องที่ได้พบเจอให้ผู้ศึกษาฟัง 
เต้น ร้องเพลง ท าท่าทางต่างๆ มักจะชอบถามว่าท าไมอย่างนั้น ท าไมอย่างนี้ เวลาอยู่ในห้องเรียน เด็ก
ในวัยนี้จะสามารถนับเลขได้คล่องแล้ว รู้จ านวนว่าเท่าไร มากหรือน้อยกว่า แยกแยะสีต่างๆได้ถูกต้อง 
เด็กที่โตมาหน่อย ในช่วงวัย 5 ปี เวลาเจอหน้ากันก็จะทักทาย ไหว้สวัสดี และรู้จักขอบคุณ โดยที่ 
ไม่ต้องมีใครมาคอยบอก เวลาที่ผู้ศึกษาเข้าไปลงภาคสนามจนเด็กๆเริ่มจ าหน้าได้ ก็จะวิ่งเข้ามาหาแล้ว
สวัสดี และเด็กในช่วงวัยที่โตที่สุดในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ก็คือ วัย 6 ปี ที่จะสามารถนับเลข
ได้มากขึ้นกว่าเดิม วาดรูปต่างๆตามจินตนาการ เขียนชื่อตัวเองได้แล้ว รู้จักทิศทาง ซ้าย ขวา 

 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมอันเป็นบทบาทของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จึงท า
ให้เห็นถึงการหล่อหลอม ดูแล ส่งเสริมเด็กของเจ้าหน้าที่ภายในสถานสงเคราะห์ ทั้งจากนักสังคม
สงเคราะห์ นักจิตวิทยา คุณครู และพ่ีเลี้ยงเด็ก ซึ่งพ่ีเลี้ยงเด็กถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักและส าคัญ
ที่สุดในการที่จะขัดเกลาเด็กแต่ละคนให้มีบุคลิกภาพ พฤติกรรม ความคิดที่เป็นไปตามที่สังคม 
คาดหวังให้เป็น ซึ่งบทบาทนี้ของทางสถานสงเคราะห์ย่อมมีความแตกต่างจากโรงเรียน ในฐานะที่  
สถานสงเคราะห์เปรียบเสมือนครอบครัวและบ้านของเด็กก าพร้าที่บางคนอาจจะอยู่มาทั้งชีวิต ขณะที่
โรงเรียนเป็นสถาบันที่ให้การอบรมสั่งสอน ให้เด็กในสังคมทั่วไป ซึ่งมีครอบครัวตัวเองอยู่แล้ว โรงเรียน
เป็นสถานที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการ มีการเรียนการสอนที่เป็นระบบสากล ต่างจากสถานสงเคราะห์ที่
เป็นทุกอย่างส าหรับเด็กก าพร้า ตั้งแต่เป็นสถาบันครอบครัว ที่มีบทบาทเป็นพ่อแม่  ตลอดจน 
เป็นสถานที่ที่ให้การคุ้มครองดูแล หล่อหลอมให้เด็กกลายเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืนๆ  
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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บทที่ 5 
บทวิเครำะห์และสรุปผล 

 
 จากการศึกษาเรื่อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ” ผ่านการ
รวบรวมข้อมูล การสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงรูปแบบการจัดการของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ที่มีบทบาทในการช่วยเหลือ ดูแล และคอยส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการเรียนรู้ พัฒนาการการเจริญเติบโต ทักษะการด าเนินชีวิต รวมไปถึงการขัดเกลาทางสังคม
แก่เด็ก น าไปสู่การท าความเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีได้รับการขัดเกลาทั้งทางด้านจิตใจ ด้าน
สติปัญญา และด้านพฤติกรรม ผ่านระบบของสถานสงเคราะห์เด็กอันเปรียบเสมือนสถาบันครอบครัว
ของเด็กๆ เหล่านี้ โดยใช้แนวคิดการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในการวิเคราะห์และสรุปผล
การศึกษา 
 ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดเรื่อง การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ในการอธิบายถึง
กระบวนการปลูกฝังและหล่อหลอมลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมแก่บุคคลนั้นๆ เพราะว่ามนุษย์ทุกคน
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการขัดเกลาตลอดชีวิต เด็กที่เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอน เพ่ือเรียนรู้ที่
จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ ซึ่งตัวแทนการขัดเกลากลุ่มแรกของ
เด็กก็คือ ครอบครัว อันเป็นกลุ่มบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากท่ีสุด กระบวนการขัดเกลาจะถูกถ่ายทอดสู่
เด็กท้ังทางตรงและทางอ้อม เด็กจะมีการเรียนรู้แล้วรับเอาวัฒนธรรม บรรทัดฐาน กฎระเบียบ ค่านิยม
ต่างๆ กระบวนการเรียนรู้นี้ยังท าให้เด็กมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นไปตามลักษณะ 
ที่สังคมนั้นๆ ตั้งเอาไว้ ในแต่ละสังคมก็จะมีการขัดเกลาสมาชิกของสังคมที่แตกต่างกันออกไป 
จุดมุ่งหมายในการขัดเกลาทางสังคมมักจะเป็นไปในด้านของการปลูกฝังระเบียบวินัย ซึ่งเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในทุกๆ สังคม การจะอยู่ร่วมกันได้จ าเป็นต้องมีระเบียบวินัย เพ่ือให้ สามารถอยู่ร่วมกัน 
ในสังคมได้ ขณะเดียวกันก็จ าเป็นที่จะต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยเช่นกัน เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติตน 
ให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบของสังคม นอกจากครอบครัวที่เป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญที่สุดแล้ว 
ยังมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่เป็นตัวแทนในการขัดเกลาทางสังคมอีก เช่น กลุ่มเพ่ือน ที่เป็นกลุ่มที่มนุษย์เราจะมี
ตั้งแต่เด็กๆ ไล่เรียงไปจนถึงเพ่ือนวัยเรียน เพื่อนวัยท างาน กลุ่มเพ่ือนนี้มีส่วนในการขัดเกลาทางสังคม
เช่นกัน มนุษย์มีการเลียนแบบพฤติกรรมหรือมีรูปแบบพฤติกรรมที่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
อันเกิดจากความสนิทสนม คลุกคลีอยู่ด้วยกันบ่อยๆ , โรงเรียน ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มตัวแทนในการขัด
เกลาทางสังคม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองรองจากกลุ่มครอบครัว โดยโรงเรียนเป็นสถานที่ 
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ที่รวบรวมเด็กจากหลากหลายครอบครัว ท าหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคมที่มีความเป็นทางการ
มากกว่าสถาบันครอบครัว ทั้งอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดทักษะความรู้แขนงต่างๆ ให้แก่เด็ก และอีกหนึ่ง
กลุ่มตัวแทนการขัดเกลาทางสังคมที่มีอิทธิอย่างมากในปัจจุบันนี้ ก็คือ สื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ท าให้ผู้คนได้รับ
อิทธิพลจากสื่อต่างๆ เหล่านี้ โดยที่ไม่ทันได้ไตร่ตรองหรือผ่านการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสม
หรือไม่ อาจน าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรมได้ ซึ่งถ้าหากผู้บริโภคสื่อเป็นกลุ่มคนที่ยังเป็นเด็ก  
ยิ่งง่ายต่อการจดจ าและเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี เพราะเด็กถือเป็นวัยที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคม 
มากที่สุด 
 สภาพของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้ความคิด พฤติกรรม และการด ารงชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปัญหาครอบครัวถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ซึ่งสาเหตุก็มาจากหลายด้าน ทั้งปัญหาทางด้านสังคมเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบไปยังหลายๆส่วน ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยก็มีฐานะยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่  
ที่ไม่สะดวกสบายและไม่มั่นคง การจะท างานเพ่ือหาเงินมาใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตและเพ่ือครอบครัว
อาจเป็นไปได้ยากขึ้นส าหรับสภาพสังคมเช่นนี้ ปัญหาที่เกิดต่อเนื่องกันมา คือ การว่างงาน การขาด
ความรู้ที่จะน ามาใช้ประกอบการท างานก็เป็นเหตุให้เกิดการว่างงานด้วยเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนั้น  
ก็ท าให้ไม่สามารถหาเลี้ยงคนในครอบครัวได้อย่างเต็มที่ สมาชิกในครอบครัวที่ยั งต้องพ่ึงพาคนอ่ืน  
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งนั่นก็คือ เด็ก ที่อยู่ในครอบครัวนั้นๆ บทบาทหน้าที่ในการดูแลเลี้ยงดูเด็ก 
จึงกลายเป็นว่าไม่สามารถดูแลและสนับสนุนให้มีชีวิตที่ดีได้ จ าเป็นที่จะต้องน าไปฝากเลี้ยงหรือส่งเข้า
สถานรับอุปการะเด็กแทน นอกจากปัญหาความยากจนและว่างงาน อีกปัญหาหนึ่งที่พบเห็นบ่อยขึ้น
ในสังคมปัจจุบันก็คือ ปัญหาการหย่าร้าง อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม 
ความคิด ค่านิยม ที่การหย่าร้างถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป ซึ่งความไม่เข้าใจกันจนน าไปสู่  
การแยกทางกันระหว่างคู่รักหรือสามีภรรยา ยิ่งในกรณีที่เป็นครอบครัวที่มีความยากจนด้วยแล้ว  
เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเลี้ยงลูกเพียงคนเดียว สถานะครอบครัวไม่เหมือนเมื่อก่อน ผลกระทบจึงไปตก
อยู่ที่เด็ก เด็กจะกลายเป็นผู้ได้รับผลจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมโดยตรง จนสุดท้ายก็น าไปสู่การ
ถูกทอดทิ้ง การถูกน าส่งสถานสงเคราะห์ เพราะครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ จะเห็นได้ว่าในสังคม
ทุกวันนี้มีปัญหาที่เกิดจากความไม่เป็นระเบียบและพฤติกรรมของคนในสังคม การไม่ได้รับการขัดเกลา
ทางสังคมในทางที่ดี ประกอบกับสภาพแวดล้อมโดยรอบที่คอยหล่อหลอม ส่งผลต่อคนรุ่นต่อมาอย่าง
ลูกหลานหรือเด็กเล็กๆ ในสังคม ที่จ าเป็นต้องได้รับการขัดเกลาทั้งทางตรงและทางอ้อมให้เติบโตและ
เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ ไม่ว่าจะผ่านการขัดเกลาโดยสถาบันครอบครัวที่เป็นพ่อแม่จริงๆ หรือพ่อ
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แม่เสมือนจริงอย่างสถานสงเคราะห์เด็กก็ตาม จึงเป็นเหตุให้การรับอุปการะเลี้ยงดู เด็กถูกเปลี่ยน
บทบาทหน้าที่จากพ่อแม่มาสู่คุณครูและพ่ีเลี้ยง 
 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เป็นหนึ่งในสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ 
วัยแรกเกิดถึง 6 ปี บทบาทหน้าที่ในการเป็นพ่อแม่ คอยเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ ขัดเกลาเด็ก 
ทั้งทางด้านจิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรม งานบริการด้านต่างๆ ที่ทางสถานสงเคราะห์จัดให้กับเด็ก
จึงเป็นกระบวนการการขัดเกลาให้เด็กสามารถเรียนรู้วิธีการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืน  
การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคน  
ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้ แม้จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัว แต่ทางสถานสงเคราะห์
เด็กก็จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ เด็กได้รับสิทธิ์ที่ พึงจะได้  การจัดการเรียนการสอนภายใน  
สถานสงเคราะห์เพ่ือเสริมทักษะความรู้ความสามารถให้เท่าเทียมกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ซึ่งการ
เรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในชีวิตประจ าวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน เป็นการขัดเกลาที่เป็นไปทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม สิ่งที่เด็กจะได้รับย่อมเป็นผลดี ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะท าให้เด็กมีลักษณะนิสัย 
ความคิด การแสดงออกที่ดีตามมาเช่นกัน แต่การที่เด็กจากหลากหลายที่มา หลากหลายครอบครัว 
มาอยู่รวมกันในสถานสงเคราะห์ ซึ่งมีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีนั้น การขัดเกลาจึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป จนน าไปสู่บุคลิกภาพของเด็กที่เป็นไปตามแบบแผนของสังคม ตลอดจน
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นไปตามช่วงวัยจะท าให้เด็กค่อยๆซึมซับเอาสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ที่พบเจอ ไม่ว่าจะเป็นพ่ีเลี้ยง คุณครู เพ่ือน สื่อต่างๆ มาเป็นแบบอย่างในการน าไปปฏิบัติตาม  
สิ่ งเหล่านี้ เป็นรูปแบบการจัดการของสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิตในการช่วยเหลือดูแล  
และการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถานสงเคราะห์ที่จะให้
การอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเป็นไปตามวัย 
 การเรียนการสอนที่ทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตได้มีการจัดบริการด้านการศึกษา
ให้กับเด็กๆ นั้น มี 2 รูปแบบ คือ ห้องเรียนแบบปกติ กับห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ
นี้จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนในเรื่องของวิธีการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ ความมีอิสระ  
ในการเลือกท างานของเด็กที่ท าให้เด็กมีการเรียนรู้และพัฒนาการเป็นไปในแบบที่ควบคู่กันไป  
ทั้งในด้านวิชาการที่ส่งเสริมทักษะความรู้เบื้องต้นที่เด็กในแต่ละช่วงวัยพึงจะได้รับ และในด้านการฝึก
ทักษะความชอบ ความถนัดที่เด็กท าได้ดี รวมไปถึงการรู้จักการท ากิจกรรมส่วนร่วมกับคนอ่ืนๆ ในวัย
เดียวกันและวัยใกล้เคียงกัน เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และการรู้จักแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้เด็กจะซึมซับเข้าไปเองโดยที่ไม่รู้ตัว การเรียนรู้ที่มีทั้งสิ่งที่พวกเขา 
เคยเห็นบ่อยๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เห็นจากพฤติกรรมหรือการกระท าที่ท าเป็นประจ า จนน าไปสู่
ความเคยชิน หล่อหลอมให้เด็กมีทักษะหลายๆ ด้านในการใช้ชีวิต เมื่อเด็กได้เรียนรู้จากบทเรียนและ
จากประสบการณ์ความผิดพลาด ก็จะท าให้มีพัฒนาการทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม  
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และจิตใจ อันเป็นสิ่งที่ทางสถานสงเคราะห์ต้องการขัดเกลาและมุ่งหวังให้เป็น การเรียนการสอน  
ทั้ง 2 รูปแบบที่จัดควบคู่กันให้กับเด็ก จึงเป็นผลดีส าหรับเด็กท่ีเติบโตในสถานสงเคราะห์ 
 ตามที่ ได้กล่ าวไปข้างต้นว่า การขัดเกลาทางสังคมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ 
ที่รับเอาวัฒนธรรม กฎระเบียบ แบบแผน ค่านิยมต่างๆ ที่สังคมก าหนด มาพัฒนาเป็นบุคลิกภาพ 
ลักษณะนิสัยของตนเอง ผ่านการขัดเกลาทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อม อาจจะโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว  
 สิ่งเหล่านี้น าไปสู่กระบวนการขัดเกลาจนก่อให้ เกิดเป็นลักษณะการขัดเกลาทางด้านจิตใจ  
ด้านสติปัญญา และด้านพฤติกรรมของเด็กในสถานสงเคราะห์ เด็ก อ่อนรังสิต  โดยในที่ นี้ 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนจะเปรียบเสมือนสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันแรกของเด็กที่จะคอยดูแล 
ส่งเสริม และขัดเกลาทางสังคมแก่เด็ก สอนให้ เด็กเรียนรู้กฎระเบียบของทางสถานสงเคราะห์  
รู้จักเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับคนอ่ืน สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างสงบสุข ให้ความรัก 
ความอบอุ่นแก่เด็ก ไม่ท าให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว ปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมให้กับเด็ก  
ผ่านการอบรมสั่งสอนโดยตรงและโดยอ้อม ด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้ เด็กได้ซึมซับ 
ลักษณะนิสัยเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัว 
 การขัดเกลาทางด้านจิตใจให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตผ่านการถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึก กิจกรรมต่างๆ ที่คุณครูและพ่ีเลี้ยงปฏิบัติต่อเด็ก อันเป็นการแทรกซึมเข้าไป  
ในวิถีชีวิตประจ าวัน การแสดงความรัก ความห่วงใย ให้ความใกล้ชิดกับเด็ก จะท าให้เด็กไม่รู้สึกว่า  
เขาอยู่ตัวคนเดียว การพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กบ่อยๆ จนเด็กรู้สึกไว้วางใจและยอมรับในสิ่งที่
ตนเองเป็นได้ เช่น น้องน้ า ที่เพ่ิงจะเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ได้ประมาณ 2 เดื อน แต่สามารถ
ปรับตัวได้ดี ช่วงแรกๆ ก็อาจจะมีอาการซึมๆ บ้าง แต่พออยู่ไปสักพักเขาก็ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้  
เขาก็ไม่ได้เศร้าเสียใจนาน เวลาท ากิจกรรมก็สามารถเข้าใจอะไรได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็ว หรือเวลา  
ท ากิจกรรมร่วมกันหลายๆ คน น้องน้ าก็จะท าได้ดี ขณะที่การปรับตัว ให้เข้ากันกับเพ่ือนก็สามารถ 
เข้ากับเพ่ือนได้ดี มีการเล่นสนุกตามวัย สามารถเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพ่ือนๆ ในสถานสงเคราะห์ได้ 
แม้จะเพ่ิงเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน จะเห็นถึงการขัดเกลาในลักษณะของการแทรกซึมเข้าไปให้เด็กได้ซึมซับ
โดยที่เด็กไม่รู้ตัว ผ่านการเรียนการสอนและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน เด็กบางคนเพ่ิงเข้ามาอยู่ 
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนตอนอายุหลายปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถปรับสภาพจิตใจได้ อาจจะมี  
การต่อต้าน ไม่ไว้ใจ แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆ ผ่านการคลุกคลีจากเด็กคนอ่ืนๆ จากพ่ีเลี้ยง จากคุณครู  
ก็ท าให้สภาพจิตใจดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปและสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในสถานสงเคราะห์ ได้ 
อย่างมีความสุข ได้รับการดูแล อบรมสั่งสอนรู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตามระเบียบที่ตั้งไว้ ท าให้เด็ก
สามารถปฏิบัติตนกับผู้อื่นได้ถูกต้องและปรับตัวให้เข้ากับสังคม  

 การขัดเกลาทางด้านสติปัญญาของสถานสงเคราะห์เด็กที่ เด็ กทุกคนจะได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ได้รับการศึกษา หากขาดตกบกพร่องด้านใด ก็จะ
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ได้รับการกระตุ้นเสริมทักษะในด้านนั้นๆ ตามช่วงวัยที่ควรจะเป็น ถูกสอนทั้งด้านวิชาการและ  
ด้านการใช้ชีวิตประจ าวัน ให้สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ความสามารถด้านไหนที่ 
เด็กถนัดก็จะได้รับการสนับสนุน มีผลงานออกมา ท าให้เด็กมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง หรือแม้แต่
การกล่าวชื่นชมเด็กก็เป็นการให้รางวัลแก่เด็ก ที่ท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าหรือมีความสามารถ  
ในด้านนั้น ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความสามารถของตนเอง
ออกมาให้ผู้ อ่ืนดู เช่น น้องลูกปลา การที่น้องสามารถท ากิจกรรมที่คุณครูสอนได้หมดทุกอย่าง  
มีความเข้าใจกับเรื่องนั้นๆ เช่น การนับเลข สามารถบอกค่าของจ านวนได้ รู้จักสี 10 สี เวลาท างาน
น้องลูกปลาก็มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมนี้ได้นาน เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ที่พัฒนาไปตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม, น้องน้ าตาล การที่น้องก็เอาผลงานของตนเอง  
มาให้ดู แสดงให้ เห็นถึงความตั้งใจในการท างานและความชอบ ความถนัดของน้องที่ เคยตัด 
มาหลายรูปทรงจนออกมาสวยงาม เมื่อผู้ศึกษาชมว่าสวย น้องก็จะยิ้มดีใจ การการกล่าวชื่นชม  
ท าให้น้องน้ าตาลรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองท า และมีก าลังใจในการท าสิ่งนั้นๆ ต่อไป 
 การขัดเกลาทางด้านพฤติกรรมของสถานสงเคราะห์ เด็กที่มีวิธีการต่างๆ  ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน  ให้กลายเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมน่ารัก เชื่อ
ฟัง ไม่ก้าวร้าว ทั้งวิธีการบอกกล่าวโดยตรงและวิธีการทางอ้อมอย่างการท าเป็นแบบอย่างให้เด็กเห็น 
แล้วเด็กก็จะซึมซับพฤติกรรม ลักษณะนิสัยอย่างนั้นไปโดยไม่รู้ตัว ด้วยวัยที่อยู่ในช่วงชอบเลียนแบบ 
หากมีตัวอย่างที่ดี เด็กก็จะมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพที่ ดี การปลูกฝังเด็กหลักจะมาจากพ่ีเลี้ยง 
เพราะว่าพ่ีเลี้ยงเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด หากแต่ยังมีตัวแทนการขัดเกลากลุ่มอ่ืนที่เข้ามามี
อิทธิพลกับเด็กอีก อย่างเช่น สื่อมวลชน ที่ในปัจจุบันนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายหลากหลายช่องทาง การ
เลือกสื่อโทรทัศน์ให้เด็กดูก็มีส่วนส าคัญในการสร้างลักษณะพฤติกรรมของเด็กได้เช่นกัน เช่น น้องวี ที่
เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ก็จะมีแสดงพฤติกรรมที่เลียนแบบมาจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว จดจ าและท าตาม
คุณครู ท าตามพ่ีเลี้ยง จนซึมซับและปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน, น้องจิน ที่มีอุปนิสั ย
ค่อนข้างเรียบร้อย ไม่ค่อยช่างพูดช่างเจรจา แต่ก็สามารถเข้ากับเพ่ือนๆ ได้ดี รู้วิธีการปรับตัวเข้าหาคน
อ่ืน จะชอบท าตามเพ่ือนๆ เห็นเพ่ือนท าอะไรจะท าอย่างนั้นตาม มีการแสดงออกทางพฤติกรรม 
ที่ลอกเลียนแบบมาจากเพ่ือน ซึ่งเพ่ือนก็เป็นตัวแทนของการขัดเกลาพฤติกรรม เป็นต้ นแบบหนึ่ง 
ที่เด็กจะเลือกท าตามนั่นเอง 
 ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนการสอนที่จะพัฒนา ส่งเสริม และขัดเกลาแก่เด็กๆ เท่านั้น  
แต่ทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสพิเศษและวันส าคัญต่างๆ 
เพ่ือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าในสังคมยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นความรู้และสร้างประสบการณ์ 
การใช้ชีวิตให้กับพวกเขา มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ที่ต่อยอดมาจากการเรียนใน  
ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ และวิชาพลศึกษา อย่างการจัดงานกีฬาสี การให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
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แข่งขัน รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย การแสดงประกอบการเชียร์กีฬา เพ่ือให้เด็กเรียนรู้ที่จะ 
ให้ก าลังใจ มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันลอยกระทง ท าให้เด็กได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสและเปิดโลกภายนอกให้กับเด็ก อย่าง
การพาออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น สวนสัตว์ สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เป็นกิจกรรม 
ที่เสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ให้ได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตมากขึ้น  
เพราะการจะขัดเกลา พัฒนา ส่งเสริมทักษะความรู้ และพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับเด็กนั้น ไม่จ าเป็น
ที่จะต้องอยู่แต่ในกรอบเสมอไป สิ่งทีทางสถานสงเคราะห์จัดบริการให้กับเด็กๆ เหล่านี้ จะเป็นพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญในการหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นไปและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ 
 ดังนั้นในงานศึกษาเรื่อง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณี ศึกษา : สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต  ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี   
ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ในการช่วยเหลือดูเด็ก พัฒนาการ  
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัย 4-6 ปี ที่ได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ รวมไปถึงเห็น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ที่มีส่วนในการท าให้เด็กในสถานสงเคราะห์ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง 
มีความสุข 
  
สรุป 
 ผลจากการศึกษาเรื่อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน : บทบาทในการขัดเกลาทางสังคม 
กรณีศึกษา : สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ” ในครั้งนี้ 
สรุปได้ว่า  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของเด็กก าพร้า
จ านวนมาก ซึ่งมีบทบาทเปรียบเสมือนครอบครัวแรก ที่คอยอบรม เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ  
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย หล่อหลอมและขัดเกลาให้เด็กสามารถที่จะด าเนินชีวิตในสังคมอย่า  
งมีความสุข มีการเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้จักปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคม
ก าหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางสถานสงเคราะห์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นไปตาม
วัย ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมของสถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนรังสิต แบ่ งตาม
องค์ประกอบของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเป็น 3 ด้าน คือการขัดเกลาทางด้านจิตใจ การขัด
เกลาทางด้านสติปัญญา และการขัดเกลาทางด้านพฤติกรรม โดยการขัดเกลาด้านจิตใจที่ถึงแม้ว่าเด็ก
แต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเพ่ือนได้ ผ่านการเลี้ยงดูเอาใจ
ใส่จากพ่ีเลี้ยงและคุณครูในการช่วยพัฒนาปรับสภาพจิตใจและอารมณ์ให้แก่เด็ก ส่วนการขัดเกลาด้าน
สติปัญญาก็จะมีการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ มีการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานสงเคราะห์ที่เหมือนกับการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้เด็กได้รับการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐานเหมือนกันกับเด็กทั่วไปในสังคม ประกอบกับมีการจัดห้องเรียนแบบมอนเตสซอรี่ พร้อมสื่อ
การสอนและอุปกรณ์ที่เสริมสร้างให้เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการขัดเกลาด้านพฤติกรรมนั้น พ่ี
เลี้ยงซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็กมาที่สุดจะคอยสังเกตลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคน รวมทั้งคุณครูก็จะ
สังเกตเด็กแต่ละคนเวลาอยู่ในห้องเรียนด้วยเช่นกัน เด็กในช่วงวัยนี้จะมีการเรียนรู้จากการสังเกตเห็น
แบบอย่างของพฤติกรรมจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด ทั้งจากเพ่ือนในวัยเดียวกันหรือวัยใกล้เคียงกัน  
เห็นแบบอย่างจากพ่ีเลี้ยง คุณครู รวมไปถึงสื่อโทรทัศน์ต่างๆ ด้วย ทุกอย่างล้วนมีอิทธิพลในการ 
ขัดเกลาพฤติกรรมเด็กแต่ละคนในสถานสงเคราะห์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดี 
ก็จะมีวิธีการปรับพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป การพูดยกตัวอย่าง การพูดชมเชยถึงพฤติกรรมที่ดี 
จะท าให้เด็กปรับตัวและลดการมีพฤติกรรมที่ไม่ดีลงได้ ซึ่งเด็กแต่ละคนที่เข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ 
ส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากสภาพปัญหาครอบครัว เด็กที่เข้ามาจะยังไม่เคยผ่านการเรียนการสอนหรือ
การขัดเกลาทางสังคมที่เป็นระบบแบบสถานสงเคราะห์ การอยู่ร่วมกันหลายๆ คน การมีมนุษย์
สัมพันธ์กับคนรอบข้าง การแบ่งปันสิ่งต่างๆ ระหว่างกัน จึงเป็นสิ่งที่เด็กเริ่มเรียนรู้จากสถานสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้กับเด็ก เพ่ือเป็นอีกทางในการขัดเกลาและส่งเสริม
ประสบการณ์การใช้ชีวิต ให้เด็กที่เติบโตขึ้นมาในสถานสงเคราะห์ได้รับโอกาสที่เท่ าเทียมเหมือนๆ  
กับเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวทั่วไปในสังคม อีกทั้งสิ่งแวดล้อมภายในสถานสงเคราะห์จะขัดเกลา 
หล่อหลอม และท าให้เด็กซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าผลจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม
ของสถานสงเคราะห์ต่อเด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ในแต่ละด้านที่กล่ าวมา ล้วนแล้วแต่จะท าให้
เด็กๆ เหล่านี้  มีพัฒนาการการเรียนรู้ บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย การเจริญเติบโตที่เป็นไปอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้อื่นและอยู่ร่วมกันได้ ตลอดจนสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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