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ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
 

1.ชื่อผลงาน เรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน  ของผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา    
2. ระยะเวลาที่ด าเนินการ  เดือนมิถุนายน 2555 - สิงหาคม 2555 
3. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัต ิ 80 % 
4. ผู้ร่วมจัดท าผลงาน(ถ้ามี)  
  1. นางสาวธนาภรณ์ อาจศึก  สัดส่วนของผลงาน  20 % 
5. บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว   โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   เป็นการวิจัยเชิงพรรณ นาแบบภาคตัดขวาง ( Cross-
sectional descriptive study ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยก่อน
เรียน  ปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยงเด็ก ในครอบครัวและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ  เด็ก อายุ 1 ปี ถึง 5 ปี และผู้ดูแลเด็กในครอบครัว   กลุ่มตัวอย่างสุ่มตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 92 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก Denver II ฉบับ
ภาษาไทย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
และสถิติอ้างอิงใช้ one-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่าเด็กอายุ 1-2 ปี  ร้อยละ 78.26  อายุ   3-5 ปี   ร้อย
ละ 21.74   ประวัติการคลอด ครบก าหนด ร้อยละ 85.90  น้ าหนักทารกแรกเกิดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,500 
กรัม ร้อยละ 92.4  ผู้เลี้ยงเด็ก ในเวลากลางวันส่วนใหญ่ เป็นมารดา  ร้อยละ 54.3 ระดับการศึ กษาและอาชีพ 
ส่วนใหญ่ ประถมศึกษา และไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 39.1และ 63.0 ตามล าดับ  การเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ  จ านวน 2-4 ครั้ง  ร้อยละ  41.3  ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกาย 
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 (S.D.=0.19)  จากคะแนนเ ต็ม 3 รายข้อที่มีพฤติกรรมระดับ พอใช้ 
ได้แก่ ท่านให้เด็กวาดรูปขีดเขียน ท่านประเมินพัฒนาการเด็กและบันทึกลงสมุดสีชมพู  ด้านภาษา และ
สติปัญญามีพฤติกรรมระดับดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 (S.D.=0.33) รายข้อที่มีพฤติกรรม ระดับพอใช้ ได้แก่ 
ท่านเล่านิทานให้เด็กฟัง  ด้านอารมณ์มีพฤติกรรมระดับดี  คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 (S.D.=0.17)  รายข้อที่มี
พฤติกรรมระดับพอใช้ ได้แก่ ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก  ระดับปรับปรุง  ได้แก่ ท่านจะดุหรือท า
โทษเมื่อเด็กปฏิบัติ ตัวไม่ถูกต้อง  ด้านสังคมมีพฤติกรรมระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 (S.D.=0.25)  รายข้อ
ที่มีพฤติกรรมระดับพอใช้  ได้แก่  ท่านเริ่มปล่อยให้เด็กอยู่กับคนอื่นบ้าง  และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคมมากท่ีสุด รองลงมาด้านร่างกาย 
ด้านภาษาและสติปัญญา  และด้านอารมณ์ ตามล าดับ  

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กในภาพรวมปกต ิรอ้ยละ 91.3  สงสัยพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 4.3  และ 
ไม่สามารถประเมินได้  ร้อยละ 4.3  ปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยง เด็กท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก วัยก่อนเรียน  พบว่า  สถานภาพสมรสของบิดา มารดา  ลักษณะครอบค รัว  รายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน  ระดับการศึกษา และอาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน  การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก  ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  ส่วนผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวันสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้นจึงควรส่งเสริม ให้ผู้ดูแลเด็กในเวลา
กลางวันและสมาชิกในครอบครัวส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยหรือไม่ปฏิบัติ ให้ครอบคลุม
พัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านและเฝ้าระวังพฤติกรรมและพัฒนาการเด็กในครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆของผู้เลี้ ยง
เด็ก เพ่ือวางแผนการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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6.  บทน า   
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีค่ายิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
สุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเรียนรู้ปรับตัวอยู่ในสังคมด้วยความเป็ นสุขนั้น 
นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมที่ได้มาส่วนหนึ่งจากพ่อแม่แล้ว รูปแบบของการเลี้ยงดูในครอบครัว สิ่งแวดล้อมที่
อยู่ในสังคมรอบตัวเด็กในช่วงต่างๆของชีวิต มีอิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กทั้งสิ้น จ าเป็นที่ผู้ปกครอง บุคลากรทาง
สุขภาพต้องรู้เท่าทันต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลเห ล่านี้ เพื่อน ามาประยุกต์กับการพัฒนาเด็ก เด็กปฐมวัยเติบโตและมี
พัฒนาการเร็ว สมองเป็นอวัยวะที่เจริญมากที่สุดในวัยนี้ ขวบปีแรกสมองเติบโตกว่าร้อยละ 50 และเม่ือพ้นวัยนี้
สมองเติบโตร้อยละ 80 ( เพ็ญศรี พิชัยสนิธ :2548)  เด็กปฐมวัยจะเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลและสิ่งแวดล้ อมที่อยู่
รอบตัวพัฒนาการของเด็กจะเพ่ิมมากข้ึนด้วยการท างานของประสาทรับสัมผัสทั้ง 5 และมีการพัฒนาทางด้าน
ภาษาเข้ามาร่วมช่วยในการพัฒนาด้วย ทั้งนี้มีความอยากรู้อยากเห็นที่เป็นสัญชาตญาณมาแต่เกิดเป็น
ตัวกระตุ้นเร้า เด็กปฐมวัยจึงสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากและเร็ว นอกจากนี้การเรียนรู้ของเด็กมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับการเร้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 ฉะนั้นถ้าในสภาพแวดล้อมของ เด็ก มีสิ่งเร้าทางตา หู จมูก ลิ้นและ
สัมผัส เด็กจะมีโอกาสได้ทดลองศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง จะท าให้เด็กเรียนรู้ได้มากและฉลาด ( เพ็ญศรี 
พิชัยสนิธ :2548)  
 การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการร่วมกับตรวจคัดกรองพัฒนาการ ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตรวจหาความผิดปกติทางพัฒนาการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  จากผลการส ารวจสุขภาวะเด็กไทย (ลัดดา 
เหมาะสุวรรณและคณะ : 2553) เด็กไทยใช้เวลาในกิจกรรมที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าการอ อกก าลังกาย  
เด็กอายุ 1-5 ปี ใช้เวลาดูโทรทัศน์เฉลี่ย 1.9 ชั่วโมง/วัน พัฒนาการด้านภาษาพบว่า ความสามารถในการเข้าใ จ
ภาษาและท าตามค าสั่งของเด็กอายุ 18 เดือน ล่าช้าร้อยละ 15.7  และจากการส ารวจของส านักส่งเสริม
สุขภาพ ด้วยเครื่องมือเดนเวอร์ทู ในปี 2542 มีเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.3 ในปี 2546 ร้อยละ 30  
และในปี 2550 ร้อยละ 32.3 และจากการส ารวจสถานการณ์เด็กของประเทศไทยที่ด าเนินกา รโดยส านักสถิติ
แห่งชาติ และยูนิเซ ฟ ปี 2549 เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พบว่า ร้อยละ 78.6 ของครอบครัวมีการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ร้ อยละ 42.6 ของครอบครัวมีหนังสือส าหรับเด็กอย่างน้อย 3 เล่ม ร้อยละ 31.1 
ของครอบครัวมีของเล่นส าหรับเด็กอย่างน้อย 3 ประเภท และร้อยละ 13.2 ของเด็กถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับ
การดูแลที่ดี  ผลการส ารวจสถานะสุขภาพเด็กพบว่า พัฒนาการเด็กไทยในกรุงเทพมหานครและ  16 จังหวัดใน 
4 ภาค พบว่าเด็กอายุ  2-3 ปีร้อยละ 47.4 มีพัฒนาการองค์รวมไม่สมวัย  และพบว่าหนึ่งในสี่ถึงเกือบครึ่งหนึ่ง
ของเด็กวัย 1 ปี ถึงไม่เกิน 3 ปี มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์  จิตใจ สังคม ล่าช้ากว่าวัย  และพบว่าเด็กใน
ภาคเหนือมีพัฒนาการแบบองค์รวมสมวัยอยู่ในเกณฑ์ต่ า (ลัดดา เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547)   การ
เลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีแนวโน้มลดลง ในกรุงเทพฯมีเด็กถูกน าไปฝากเลี้ยงในเวลากลางวันเนื่องจากพ่อแม่
ต้องท างานนอกบ้านและพบว่าเมื่อเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ได้รับการดูแลจากสถานเลี้ยงเด็ก /ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน ร้อยละ 53.3  เด็กปฐมวัยดูโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 1.9 ชั่วโมง ผู้เลี้ยงดูเด็กร้อยละ 40.1 ไม่เลือก
รายการโทรทัศน์ให้เด็กดู (รัตโนทัย พลับรู้การ :2553)  ผลการส ารวจพัฒนาการด้วยการใช้เครื่องมือคัดกรอง
พัฒนาการ เดนเวอร์ทู พบว่า ภาพรวมของเด็กอายุ 1-5 ปี มีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 67.7 เมื่อแยก
ตามรายกลุ่ม 1-3 ปี และเด็กกลุ่มอายุ 4-5 ปี พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 1-3 ปี มีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติร้อยละ 
74.6 ส่วนกลุ่มเด็ กอายุ 4-5 ปี มีพัฒนาการรวมปกติ เพียงร้อยละ 57.9 เมื่อแยกดูผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านต่างๆ พบว่า ด้านที่มีปัญหาล่าช้ามากที่สุดได้แ ก่ ด้านภาษา โดยเฉพาะเด็กกลุ่มที่มีอายุ ระหว่าง 4-5 ปี มี
พัฒนาการภาษาล่าช้า ร้อยละ 64.5 รองลงมาเป็นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและด้านการปรับตัวร้อยละ 
86.7 ครอบครัวมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยประกอบด้วย การเล่นกับเด็ก ร้อยละ 
83.3 การร้องเพลง ร้อยละ 63.8 และการเล่านิทาน ร้อยละ 45.5 (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : 2550 )  
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 เขตการสาธารณสุขที่ 14  พบว่า ข้อมูลร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ในปี  2551 -2554 
เท่ากับ    97.3   97.6   95.0   และ 95.9   ตามล าดับ            
 จากสถานการณ์เด็ก ปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยลดลง  ส่งผลกระ ทบต่อระดับเชาวน์ปัญญา และการ
ปรับตัว หากมีพัฒนาการที่ไม่เหมาะ สมกับวัยจะมีโอกาสเกิดไอคิวต่ า ได้ และส่งผลให้เด็กมีปัญหาในการใช้
ชีวิตประจ าวัน กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนแก้ไขโดยการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้ านเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาล พ .ศ. 2555-2559  เร่งรัดให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ รอบด้านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง  เพ่ือเด็กทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกาย 
และสติปัญญา โดยมีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง จัดคลินิกสุขภาพเด็กดีดูแล เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปี 
ซึ่งในคลินิกควรมีการเฝ้าระวังพัฒนาการและสังเกตพฤติกรรมเด็กในแต่ละช่วงอายุ ร่วมกับรับฟังข้อมูลจาก
บิดามารดา ท าให้เข้าใจกระบวนการและปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเด็ก เช่น พฤติกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงดู เด็กท่ีบ้านนั้น ปฏิบัติอย่างไร  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของ ผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว  พัฒนาการเด็ก และ ปัจจัยทางประชากรบางตัวของผู้
เลี้ยงเด็กที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 
5  เพ่ือให้สามารถวางแผนส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
7. วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว       
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยงเด็กท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก วัยก่อน

เรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว      
3. ศึกษาพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน   

8.  วิธีการด าเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
 8.1 วิธีการด าเนินงาน  

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ศึกษาข้อมูล และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
1.2เขียนโครงการเสนอต่อผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
1.3จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเด็ก ข้อมูลพื้นฐานของผู้เลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว และการประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 
2. ขั้นด าเนินโครงการ 
2.1คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากเด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี ที่มารับ

บริการ ณ คลินิกเด็ก ในช่วงเดือน มิถุนายน 2555 – สิงหาคม 2555 จ านวน 92 คน และบิดามารดา หรือผู้
เลี้ยงดูเด็กที่ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพและทดสอบพัฒนาการเด็กและยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
 2.2ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ 
 2.3ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  1. เก็บข้อมูลก่อนการเข้าร่วมโครงการ โดยใช้แบบสอบถาม พัฒนาการเด็กและพฤติกรรม 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัว  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก ข้อมูล
พ้ืนฐานของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว การประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน            
  2. ตรวจพัฒนาการโดยใช้แบบประเมิน Denver II 
  3. แปลผลการประเมินพัฒนาการ 
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  4.สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้บิดา มารดา ผู้เลี้ยง
เด็กรับทราบ และให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้าน 
  5. นัดติดตามผลอีก 1 เดอืน พร้อมกับเก็บข้อมูลหลังการเข้าร่วมโครงการ 
  6. สรุป รวบรวมข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์ผลการตรวจพัฒนาการ 
  7. วิเคราะห์ผลการเข้าร่วมโครงการ 
  8. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
         8.2 วิธีการศึกษา   
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็ก อายุ 1 ปี ถึง 5 ปี ที่มารับบริการ ณ คลินิกเด็กดี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ถึง สิงหาคม 2555  
กลุ่มตัวอย่าง 
 เด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี และ บิดา มารดา หรือผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว ที่มารับบริการ ณ คลินิกเด็กดี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ในช่วงเดือน มิถุนายน 2555 ถึง เดือน สิงหาคม 2555 จ านวน 
92 คน   
การสุ่มตัวอย่าง 

วิธีการสุ่มตามเกณฑ์ ดังนี้  
1. เด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี   ที่มารับบริการ ณ คลินิกเด็กดี  ในช่วงเดือน มิถุนายน  2555 ถึง เดือน  

สิงหาคม 2555           
 2.  บิดา มารดา หรือผู้ดูแลเด็ก ในครอบครัว ที่ ยินดีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพ เด็ก ทดสอบพัฒนาการ
เด็กและยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและน าเสนอเป็น 8 
ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่  1  แสดงจ านวน ร้อยละข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 
ส่วนที่  2  แสดงจ านวน ร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว 
ส่วนที่  3  คะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อน
เรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว แยกตามรายด้าน 
ส่วนที่  4  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว ตามรายด้าน 
ส่วนที่  5  พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว รายด้าน 
ส่วนที่  6  แสดงจ านวนร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายด้าน 
ส่วนที่  7  แสดงจ านวนและร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยรวม 
ส่วนที่  8  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรกับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของ
ผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว 
การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1.ศึกษาเอกสาร  บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  เพ่ือเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือ  

2.ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ต้องการวัด  
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3.เสนอแบบสอบถามให้ผู้เชี่ย วชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ 4 ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา  

4.ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ              
5.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (Try Out) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาล

ต าบลโพธิ์กลาง และน าผลการทดลองมาวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ  
ครอนบาค (Cronbach, 1990: 202-204 ) ในส่วนของแบบสอบถามพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
ก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว  ผลการหาค่าความเชื่อมั่น มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ  0.73 
         8.3 ขอบเขตงาน 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยก่อนเรียน  ศึกษาปัจจัยทางประชากร
บางตัวของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และศึกษาพัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรียน  โดยท าการศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ  1 ปี ถึง 5 ปี ที่มารับบริการในคลินิกเด็กโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ช่วงเดือน มิถุนายน 2555 ถึง สิงหาคม 2555 จ านวน 92 คน   
9.  ผลการด าเนินงาน/ผลการศึกษา 

ผลการศึ กษา พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก วัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   เป็นการวิจัยเชิงพรรณ นา แบบภาคตัดขวาง 
( Cross-sectional descriptive study ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาก ารเด็ก
วัยก่อนเรียน ของผู้ เลี้ยงเด็กในครอบครัว   ศึกษาปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการส่งเสริม พัฒนาการเด็ก และศึกษาพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือ เด็ก อายุ 1 ปี ถึง 5 ปี และบิดา มารดา หรือผู้ดูแลเด็ก ในครอบครัว  ที่มารับ ณ บริการคลินิกเด็กดี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา   ช่วงเดือน มิถุนายน 2555 ถึง สิงหาคม 2555      
ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด มี จ านวน 92 ราย วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ สุ่มตามเกณฑ์  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  แบบสอบถาม และแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก Denver II ฉบับ
ภาษาไทย  ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อ งเหมาะสม ตรงตามเนื้อหา  ครอบคลุ มเนื้อหาที่
ต้องการวัดและการใช้ภาษาท่ีถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปทดลองใช้  กับ
กลุ่มประชากรที่มีลักษณะเหมือนกับประชากรที่ศึกษา และน าผลการทดลองมาวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
โดยวิธี การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค  ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามส่วน
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ฯ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.73 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิง
พรรณนา ศึกษาลักษณะประชากรและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว โดยการหาค่า ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ สถิติอ้างอิงใช้  สถิติทดสอบ One-
way ANOVA เพ่ือทดสอบปัจจัยทางประชากรของผู้เลี้ยงเด็กท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
ก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว ส่วนข้อมูลพัฒนาการเด็กใช้ตามแบบประเมินพัฒนาการเด็ก Denver II  
 9.1  สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี  1 แสดงจ านวน ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของเด็ก 

ข้อมูลบุคคล จ านวน(N=92) ร้อยละ 

เพศ     

ชาย 46 50 

หญิง 46 50 

อาย ุ   

1-2  ป ี 72 78.26 

3-5  ป ี 20 21.74 

น้ าหนักเทียบตามเกณฑ์อายุ   

น้ าหนักมากเกินเกณฑ์ 
น้ าหนักค่อนข้างมาก 
น้ าหนักตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างน้อย 
น้อยกว่าเกณฑ ์

1 
1 
68 
11 
11 

1.09 
1.09 
73.90 
11.96 
11.96 

ส่วนสูงเทียบตามเกณฑ์อายุ   
สูงกว่าเกณฑ์ 
ค่อนข้างสูง 
ส่วนสูงตามเกณฑ์ 
ค่อนข้างเตี้ย 
เตี้ย 

1 
4 
73 
6 
8 

1.09 
4.38 
79.35 
6.52 
8.70 

ประวัติการคลอด   

        คลอดครบก าหนด 
        คลอดก่อนก าหนด  
        คลอดเกินก าหนด 

79 
6 
7 

85.9 
6.5 
7.6 

น้ าหนักแรกเกิด 
  

  < 2,500 กรมั 7 7.6 

   >= 2,500 กรัม  85 92.4 

โรคประจ าตัวของเด็ก 
               มี 5 5.4 

           ไม่มี 87 94.6 

   จากตารางที่ 1  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 50  เพศหญิง ร้อยละ 50  มีอายุ 1-2 ปี  
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 78.26  อายุ 3-5 ปี  จ านวน 20 คน ร้อยละ 21.74   น้ าหนักเทียบตามเกณฑ์
อายุส่วนใหญ่ มีน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ มากที่สุด รองลงมาคือน้ าหนักค่อนข้างน้อยและน้อยกว่าเกณฑ์ เป็น
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จ านวน 68, 11, 11 คน และคิดเป็นร้อยละ 73.90, 11.96, 11.96 ตามล าดับ มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุมากที่สุด 
รองลงมาคือเตี้ย และค่อนข้างเตี้ย เป็นจ านวน 73, 8, 6 คน และคิดเป็นร้อยละ 79.35, 8.70, 6.25 ตามล าดับ 
ประวัติการคลอด  คลอดครบก าหนด จ านวน 79 คน ร้อยละ 85.90  คลอดก่อนก าหนด  จ านวน 6 คน ร้อย
ละ 6.5 คลอดเกินก าหนด จ านวน 7 คน ร้อยละ 7.60  น้ าหนักแรกเกิด  ส่วนใหญ่ มากกว่า หรือเท่ากับ 2,500 
กรัม จ านวน 85 คน ร้อยละ 92.4  น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  จ านวน 7 คน ร้อยละ 7.6   ไม่มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 87 คน ร้อยละ 94.6  

 
ตารางท่ี  2   แสดง จ านวน  ร้อยละ  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว 
ข้อมูลบุคคล จ านวน(N=92) ร้อยละ 

เพศ   
         ชาย 16 17.4 
         หญิง 75 81.5 
อาย ุ   
     1.  ≤  20  ปี 7 7.6 
     2.  21-30  ปี 39 42.4 
     3.  31-60  ปี 39 42.4 
     4.  41-50  ปี 7 7.6 
ผู้ให้สัมภาษณ์มีความสัมพันธ์กับเด็ก   

1. มารดา 55 59.8 
2. บิดา 9 9.8 
3. ย่า/ยาย 20 21.7 
4. ปู/่ตา 4 4.3 
5. ลุง ป้า น้า อา 1 1.1 
6. อ่ืนๆ 3 3.3 

ระดับการศึกษาของมารดาเด็ก   
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ 1 1.1 
2. ประถมศึกษา 11 12.0 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 18 19.6 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 22 23.9 
5. อนุปริญญา 21 22.8 
6. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 19 20.7 

ระดับการศึกษาของบิดาเด็ก 
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ 

 
2 

 
2.2 

2. ประถมศึกษา 14 15.2 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 13 14.1 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 31 33.7 
5. อนุปริญญา 19 20.7 
6. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 13 14.1 
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ตารางท่ี 2     แสดงจ านวน ร้อยละ  ข้อมูลพื้นฐานของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว (ต่อ) 
ข้อมูลบุคคล จ านวน(N=92) ร้อยละ 

 
อาชีพของมารดาเด็ก   

1. ไม่ประกอบอาชีพ 27 29.3 
2. รับจ้าง                                                  31 33.7 
3. รับราชการ                                                                              7 7.6 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 19 20.7 
5. เกษตรกรรม 2 2.2 
6. อ่ืนๆ 6 6.5 

อาชีพของบิดาเด็ก   
1. ไม่ประกอบอาชีพ 2 2.2 
2. รับจ้าง 46 50.0 
3. รับราชการ 8 8.7 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 23 25.0 
5. เกษตรกรรม 6 6.5 
6. อ่ืนๆ 7 7.6 

สถานภาพสมรสของบิดา มารดาเด็ก   
1. คู ่ 85 92.4 
2. หม้าย/หย่าร้าง 7 7.6 
3. แยกกันอยู ่ 0 0 

ลักษณะครอบครัว   

1. ครอบครัวเดี่ยว 40 43.5 
2. ครอบครัวขยาย 52 56.5 

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน   
1. น้อยกว่า 5,000 บาท 4 4.3 
2. 5,001-10,000   บาท 21 22.8 
3. 10,001-15,000  บาท 34 37.0 
4. มากกว่า 15,001  บาท 33 35.9 

ผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน   
1. บิดา 3 3.3 
2. มารดา 50 54.3 
3. ย่า  ยาย 28 30.4 

     4.   ปู่ ตา 3 3.3 
5. ลุง ป้า น้า อา 8 8.6 
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ตารางท่ี 2     แสดงจ านวน ร้อยละข้อมูลพื้นฐานของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว (ต่อ) 
ข้อมูลบุคคล จ านวน(N=92) ร้อยละ 

ระดับการศึกษาผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน   
1. ไม่ได้เรียนหนังสือ                                                             
2. ประถมศึกษา 

2 
36 

2.2 
39.1 

3. มัธยมศึกษาตอนต้น 20 21.7 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 19 20.7 
5. อนุปริญญา 11 12.0 

อาชีพของผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน   
1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ 58 63.0 
2. รับจ้าง 9 9.8 
3. รับราชการ 0 0 
4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 16 17.4 
5. เกษตรกรรม 4 4.3 
6. อ่ืนๆ 5 5.4 

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ   
1. 1 ครั้ง 27 29.3 
2. 2 -4 ครั้ง 38 41.3 
3. มากกว่า 4 ครั้ง 27 29.4 

จากตารางที่  2  พบว่า   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง 75 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 เพศชาย 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4  อายุ ส่วนใหญ่ 21-30 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4  อายุ 31-
60 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4   ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นมารดา จ านวน 55  คิดเป็นร้อยละ 
59.8  ระดับการศึกษาของมารดา  มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9   ระดับ
การศึกษาของบิดา มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 33.7   อาชีพมารดา ส่วนใหญ่
รับจ้าง จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7  อาชีพของบิดาส่วนใหญ่รับจ้าง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0  สถานภาพสมรสของบิดา มารดา สถานะคู่จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 92.4  ลักษณะครอบครัว เป็น
ครอบครัวขยาย จ านวน 52 คน คิดเป็น ร้อยละ 56.5  รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน เท่ากับ 10,001-
15,000  บาท  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 37   ผู้ใช้เวลาเลี้ยงดูเด็กส่วนใหญ่  เป็นมารดา จ านวน 50 คน  
คิดเป็นร้อยละ 54.3  ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน ประถมศึกษา จ านวน 36 คิดเป็นร้อยละ 
39.1 อาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0   
การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ  จ านวน 2-4 ครั้ง เท่ากับ 38 ครั้ง คิดเป็น  41.3   

 

 



- 11 - 
 

 

ตารางท่ี  3 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
ก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว แยกตามรายกิจกรรม 

ข้อ พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครอบครัว X S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

 ด้านร่างกาย    
1 ท่านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วงอายุ 6 เดือนแรก 2.65 0.60 ดี 
2 ท่านให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมตามวัย 2.80 0.39 ดี 
3 ท่านให้เด็กรับประทานลูกอม น้ าอัดลม  น้ าหวาน 

ขนมถุงขบเค้ียวกรุบกรอบ   2.25 0.50 พอใช้ 
4 ท่านมีกิจกรรมเล่นกับเด็ก สังเกตท่าที การตอบสนอง 2.85 0.35 ดี 
5 ท่านพาเด็กไปออกก าลังกายหรือเล่นกลางแจ้ง 2.74 0.44 ดี 
6 ท่านจัดหาของเล่นที่มีสี ขนาด และรูปทรงแตกต่างกันให้  

เด็กเล่น 2.70 0.45 ดี 
7 ท่านให้เด็กเล่นวาดรูป  ขีดเขียน 2.32 0.71 พอใช้ 
8 ท่านฝึกให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง เช่น รับประทานอาหาร 

ดื่มนม  แต่งตัว 2.50 0.62 ดี 
9 ท่านฝึกนิสัยความสะอาด เช่น ล้างมือ ท าความสะอาด 2.66 0.62 ดี 
10 ท่านจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านให้ปลอดภัย 2.68 0.35 ดี 
11 ท่านประเมินพัฒนาการเด็กและบันทึกลงสมุดสีชมพู 2.29 0.56 พอใช้ 
12 ท่านพาเด็กชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง (ที่บ้านหรือในหมู่บ้านหรือ

โรงพยาบาล) 2.39 0.61 ดี 
13 ท่านบันทึกน้ าหนักและส่วนสูงเด็กลงสมุดสีชมพู 2.24 0.62 พอใช้ 
14 ท่านช่วยให้เด็กท าความสะอาดฟันวันละ 2 ครั้ง 2.55 0.56 ดี 
15 ท่านพาเด็กไปตรวจสุขภาพและรับวัคซีนตามนัด 2.93 0.29 ดี 
 ด้านภาษา  สติปัญญา    
16 ท่านเล่านิทานให้เด็กฟัง 2.28 0.60 พอใช้ 
17 ท่านสอนให้เด็กพูดและคุยโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆในแต่ละวัน 2.88 0.33 ดี 
18 ท่านร้องเพลงกล่อมเด็ก หรือร้องเพลงง่ายๆให้เด็กฟังขณะท า

กิจกรรมต่างๆ 2.57 0.59 ดี 
19 ท่านหาหนังสือสมุดรูปภาพเปิดและชี้เรียกชื่อรูปภาพให้เด็กดู 2.56 0.58 ดี 
20 ท่านชี้แนะให้เด็กรู้จักชื่อสิ่งของที่จ าเป็นต่างๆ เช่น แก้วน้ า 2.71 0.52 ดี 
21 ท่านชี้และบอกส่วนต่างๆของร่างกายและให้เด็กชี้ตาม 2.69 0.57 ดี 
22 ท่านส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกตลักษณะต่างๆ เช่น สี  รูปร่าง  

ขนาด รูปทรง 2.46 0.65 ดี 
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ตารางท่ี  3   แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
วัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว แยกตามรายกิจกรรม (ต่อ) 

 

 

 

 

ข้อ พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของครอบครัว X S.D. ระดับ
พฤติกรรม 

23 ท่านชักชวนให้เด็กดูโทรทัศน์/ซีดี ส าหรับเด็กพร้อมกับเด็ก 2.39 0.67 ดี 
 ด้านอารมณ์     
24 ท่านท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก 2.73 0.47 ดี 
25 ท่านแสดงความรักโดยการยิ้ม  สบตา อุ้ม โอบกอด  2.99 0.10 ดี 
26 ท่านชมเชยเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี 2.99 0.10 ดี 
27 ท่านนวดตัวเด็กเบาๆและสัมผัสตัวเด็กให้ผ่อนคลาย 2.37 0.60 ดี 
28 ท่านจะดุหรือท าโทษเมื่อเด็กปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง 1.62 0.59 ปรับปรุง 
29 ท่านตอบสนองต่อการร้องไห้ของเด็กทันที 2.42 0.51 ดี 
30 เมื่อเด็กร้องไห้ท่านจะดุหรือตีเพ่ือให้เด็กหยุดร้อง 2.46 0.54 ดี 
31 ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก เช่น มุมของเล่น มุม

รูปภาพ  มุมหนังสือ  กระจก 2.34 0.63 พอใช้ 
32 ท่านทะเลาะกันต่อหน้าเด็ก 2.73 0.45 ดี 
 ด้านสังคม    
33 ท่านฝึกให้เด็กท ากิจกรรมบางอย่างด้วยตนเอง เช่น ดื่มน้ า

จากแก้ว จับช้อน 2.82 0.42 ดี 
34 ท่านพาเด็กไปเล่นนอกบ้าน เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็ก

เล่น   วัด 2.59 0.52 ดี 
35 ท่านเริ่มปล่อยให้เด็กอยู่กับคนอื่นบางเวลา 2.16 0.56 พอใช้ 
36 ท่านเริ่มฝึกระเบียบวินัยง่ายๆให้กับเด็ก เช่น เก็บของเล่น            

ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร   อาบน้ าวันละ 2 ครั้ง   2.65 0.58 ดี 
37 ท่านท าตัวเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น การไหว้  

สวัสดี  ขอบคุณ 2.86 0.35 ดี 
38 ท่านฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยและรู้จักแบ่งปัน 2.71 0.50 ดี 



- 13 - 
 

 

ตารางท่ี  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็ก
ในครอบครัว ตามรายด้าน  

พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการ Mean SD ระดับ 

ด้านร่างกาย 2.58 0.196 ดี 
ด้านภาษา สติปัญญา 2.57 0.337 ดี 
ด้านอารมณ ์ 2.51 0.170 ดี 
ด้านสังคม 2.63 0.250 ดี 

รวม 2.57 0.238 ดี 

จากตารางที่ 3 และ 4  พบว่า  ระดับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงเด็ก
ในครอบครัว ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับดี  (ค่าเฉลี่ย 2.57  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ) พฤติกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านร่างกายในระดับดี  ที่มีคะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุดตามล าดับ ได้แก่  ท่านพาเด็กไปตรวจ
สุขภาพและรับวัคซีนตามนัด   ท่านจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านให้ปลอดภัย และ ท่านมี
กิจกรรมการเล่นกับเด็ก สังเกตท่าที การตอบสนอง      พฤติกรรมระดับ พอใช้  ได้แก่ ท่านบันทึกน้ าหนักและ
ส่วนสูงเด็กลงสมุดสีชมพู  ท่านให้เด็กรับประทานลูกอม น้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมถุงขบเคี้ยวกรุบกรอบ  และ
ท่านประเมินพัฒนาการเด็กและบันทึกลงสมุดสีชมพู   ท่านให้เด็กเล่นวาดรูป ขีดเขีย น พฤติกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้านภาษา สติปัญญา ในระดับดี  ที่มีคะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุดตามล าดับ ได้แก่  ท่านสอนให้เด็ก
พูดและคุยโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆในแต่ละวัน  ท่านชี้แนะให้เด็กรู้จักชื่อสิ่งของที่จ าเป็นต่างๆ  และท่านชี้และบอก
ส่วนต่างๆของร่างกายและให้เด็กชี้ ตาม  พฤติกรรมระดับ พอใช้ ได้แก่ ท่านเล่านิทานให้เด็กฟัง พฤติกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ ในระดับดี ที่มีคะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุดตามล าดับ ได้แก่  ท่านแสดงความรัก
โดยการยิ้ม สบตา อุ้ม โอบกอด  ท่านชมเชยเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี ท่านทะเลาะกันต่อหน้าเด็ก  ท่านท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ลูก พฤติกรรมระดับ พอใช้ ได้แก่ ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก เช่น 
มุมของเล่น มุมรูปภาพ มุมหนังสือ กระจก พฤติกรรมระดับปรับปรุง ได้แก่ ท่านจะดุหรือท าโทษเมื่อเด็กปฏิบัติ
ตัวไม่ถูกต้อง  พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้ านสังคมในระดับดี  ที่มีคะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุดตามล าดับ 
ได้แก่   ท่านท าตัวเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น การไหว้ สวัสดี ขอบคุณ    ท่านฝึกให้เด็กท า
กิจกรรมบางอย่างด้วยตนเอง เช่น ดื่มน้ า จากแก้ว จับช้อน  และ ท่านฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยและรู้จัก
แบ่งปัน   พฤติกรรมในระดับปรับปรุง ได้แก่  ท่านเริ่มปล่อยให้เด็กอยู่กับคนอื่นบางเวลา  
ตารางท่ี  5   พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว รายด้าน  

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ระดับพฤติกรรม 

ปรับปรุง 
จ านวน(ร้อยละ) 

พอใช้ 
จ านวน(ร้อยละ) 

ดี 
จ านวน(ร้อยละ) 

ด้านร่างกาย 0 10 (10.9) 82 (89.1) 
ด้านภาษา สติปัญญา 2 (2.2) 16 (17.4) 74 (80.4) 
ด้านอารมณ ์ 0 19 (20.7) 73 (79.3) 
ด้านสังคม 0 16 (17.4) 76 (82.6) 
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 จากตารางที่ 5  พบว่า   พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว รายด้าน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี    ด้านร่างกายมี ระดับดี มากที่สุด จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 89.1    ด้านอารมณ์  
มีระดับพอใช้มากท่ีสุด เท่ากับ 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.7   ด้านภาษา สติปัญญา มีระดับที่ปรับปรุง จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  
 
ตารางท่ี  6  แสดงจ านวนร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายด้าน 

พัฒนาการเด็ก จ านวน(N=92) ร้อยละ 

ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว (FM)   
ปฏิเสธ 22 23.9 
ไม่ผ่าน 4 4.3 
ผ่าน 66 71.7 
ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (G)   
ปฏิเสธ 22 23.9 
ไม่ผ่าน 2 2.2 
ผ่าน 68 73.9 
ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง (S)   
ปฏิเสธ 20 21.7 
ไม่ผ่าน 5 5.4 
ผ่าน 67 72.8 
ด้านการใช้ภาษา (L)   
ปฏิเสธ 22 23.9 
ไม่ผ่าน 2 2.2 
ผ่าน 68 73.9 

จากตารางที่  6  พบว่า การประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (FM) ผลการประเมินผ่าน 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 71.7   ไม่ผ่าน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย ละ 4.3  ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่  
( GM )  ผลการประเมินผ่าน จ านวน 68 คน คิดเป็น ร้อยละ 73.9  ไม่ผ่าน จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.2 
ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง ( S )  ผลประเมินผ่าน จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8   ไม่ผ่าน 
จ านวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.4 ด้านการใช้ภาษา( L)  ผลการประเมินผ่าน  จ านวน 68  คน คิดเป็น ร้อยละ  
73.9  ไม่ผ่าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2  
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ตารางท่ี  7   แสดงจ านวนและร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยรวม 

ผลการประเมิน จ านวน(N=92) ร้อยละ 

ปกต ิ 84 91.4 

สงสัยพัฒนาการล่าช้า 4 4.3 

ไม่สามารถประเมินได้ 4 4.3 

รวม 92 100.0 

 จากตารางที่ 7  พบว่า  พัฒนาการเด็กส่วนใหญ่ปกติ จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 91.3  สงสัย
พัฒนาการล่าช้า  จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.3  และ ไม่สามารถประเมินได้ จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 4.3   
 

ตารางท่ี 8    ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรบางตัวกับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัย
เรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว 

ตัวแปร F p-value  

สถานภาพสมรสของบิดา มารดา 1.018 0.316  

ลักษณะครอบครัว 0.887 0.647  

รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 0.986 0.579  

ผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน 4.917 0.025  

ระดับการศึกษาของผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน 2.647 0.109  

อาชีพของผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน 1.271 0.417  

การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0.791 0.717  

P < 0.05  

 จากตารางที่  8  พบว่า  สถานภาพสมรสของบิดา มารดา  ลักษณะครอบครัว  รายได้เฉลี่ ยของ
ครอบครัวต่อเดือน    ระดับการศึกษาของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน  อาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน  การ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของผู้
เลี้ยงเด็กในครอบครัวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    ส่วนผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน  สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 9.2  อภิปรายผลการศึกษา 
1. พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว  พบว่า ด้านร่างกาย 

มีพฤติกรรมระดับดี และเม่ือพิจารณารายข้อพบประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด  ได้แก่ ท่านพาเด็กไปตรวจ
สุขภาพและรับวัคซีนตามนัด   ท่านจัดสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้านให้ปลอดภัย และ ท่านมี
กิจกรรมการเล่นกับเด็ก สังเกตท่าที การตอบสนอง ส่วนพฤติกรรมระดับ พอใช้ ได้แก่ ท่านให้เด็กวาดรูปขีด
เขียน ซึ่งเมื่อเด็กเข้าสู่อายุช่วงปีที่ 2 จัดให้เล่นดินน้ ามันส าหรับปั้นและนวด เครื่องวาดเขียน รูปตัวต่อ เป็นต้น 
จะช่วยพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กๆท่ีมือ นิ้วและแขน (กัลยา นาคเพ็ชร์ , 2548)  ส่วนพฤติกรรมการ ประเมิน
พัฒนาการเด็กและบันทึกลงสมุ ดสีชมพู  พฤติกรรม ให้เด็กรับประทานลูกอม น้ าอัดลม น้ าหวาน ขนมถุงขบ
เคี้ยวกรุบกรอบ  และ การบันทึกน้ าหนักและส่วนสูงเด็กลงสมุดสีชม พู อยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงการติดตามการ
เจริญเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการเจริญเติบโตของเด็กได้ดีกว่าสามารถบอก
ความผิดปกติได้เร็วกว่าการประเมินเป็นครั้งคราว (ยุพดี พงษ์สาระนันทกุล,2552) 

2. ด้านภาษา สติปัญญา มีพฤติกรรมระดับดี  เมื่อพิจารณารายข้อพบประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด  
ได้แก่ ท่านสอนให้เด็กพูดและคุยโต้ตอบกับเด็กบ่อยๆในแต่ละวัน  ท่านชี้แนะให้เด็กรู้จักชื่อสิ่งของที่ จ าเป็น
ต่างๆ  และท่านชี้และบอกส่วนต่างๆของร่างกายและให้เด็กชี้ตาม  ซึ่งพ่อแม่มีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านภาษา
ของเด็กมากเช่น การชักจูงให้เด็กพูด (สุชา จันทน์เอม ,2549)  ส่วนพฤติกรรมระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านเล่า
นิทานให้เด็กฟัง ซึ่งนิทาน การ์ตูนและการอ่านเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาสมอง กระบวนการเรียนรู้ด้าน
จินตภาพ  สร้างสรรค์และระบบคิดแบบตรรกะ และจริยธรรม(สุดใจ พรหมเกิด,2553) 

3. ด้านอารมณ์   มีพฤติกรรมระดับดี   เมื่อพิจารณารายข้อพบประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด  ได้แก่  
ท่านแสดงความรักโดยการยิ้ม สบตา อุ้ม โอบกอด  ท่ านชมเชยเมื่อเด็กแสดงออกในสิ่งที่ดี ท่าน ไม่ทะเลาะกัน
ต่อหน้าเด็ก  ท่านท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อ แม่ลูก ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นและต่อเนื่องกับผู้เลี้ยงดู จะ
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิด สติปัญญาและอารมณ์ (นิชรา เรืองดารกานนท์ ,2551) พฤติกรรมระดับ
พอใช้ ได้แก่ ท่านจัดบริเวณการเรียนรู้ในบ้านให้เด็ก ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย จะส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีได้ และการเล่นเป็นการสนองตามความต้องการทางด้านจิตใจ เด็กจะ
ได้รับความสนุกสนานความพอใจและเกิดการเรียนรู้ (แจ่มจันทร์ กุลวิจิตร,2547) ส่วนพฤติกรรมระดับปรับปรุง  
ได้แก่ ท่านจะดุหรือท าโทษเมื่อเด็กปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ซึ่งควรจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยวิธีการที่
นุ่มนวล สามารถลงโทษได้แต่ไม่ควรใช้วิธีรุนแรง  ผู้ใหญ่ไม่ใช้อารมณ์และบอกเหตุผลก่อนการตี  ควรเสริมแรง
ทางบวกเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (จันทิกา จันทร์เปีย,2549)  

4. ด้านสังคม  มีพฤติกรรมระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยมากสุด  ได้แก่ 
ท่านท าตัวเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น การไหว้ สวัสดี ขอบคุณ    ท่านฝึกให้เด็กท ากิจกรรม
บางอย่างด้วยตนเอง เ ช่น ดื่มน้ า จากแก้ว จับช้อน  และ ท่านฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอยและรู้จักแบ่งปัน 
พฤติกรรมระดับพอใช้  ได้แก่  ท่านเริ่มปล่อยให้เด็กอยู่กับคนอื่นบางเวลา   ในช่วงปฐมวัยเด็กอยากเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆด้วยตนเอง สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเริ่มขยายวงกว้างข้ึน เป็นสภาพแวดล้อมที่ สร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็ก (นิชรา เรืองดารกานนท์ ,2551)  ให้มีโอกาสท่องเที่ยวชมสถานที่ สร้างความคุ้นเคยกับบุคคล 
เช่น บริเวณบ้าน หมู่บ้านใกล้เคียงและสถานที่ต่างๆ ให้ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ 
 5.พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม มากที่สุด  รองลงมาด้านร่างกาย  ด้านภาษาและสติปัญญา  
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และด้านอารมณ์ ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ องอาจ นิลสุวรรณ (2551) พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในภาพรวมผู้ ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย อยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม เป็นอันดับที่หนึ่ง  
ด้านร่างกายอันดับที่สอง ด้านภาษาเป็นอันดับที่สามและด้านสติปัญญาเป็นอันดับสุดท้าย 
 6. ผลการประเมินพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผลการประเมินผ่าน ร้อยละ 71.7   ด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่   ผลการประเมินผ่าน  ร้อยละ 73.9  ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง   ผลประเมินผ่าน ร้อยละ 
72.8   ด้านการใช้ภาษา  ผลการประเมินผ่าน ร้อยละ 73.9  และการประเมินพัฒนาการในภาพรวม ส่วนใหญ่
ปกติ  คิดเป็นร้อยละ 91.3  สงสัยพัฒนาการล่าช้า คิดเป็น ร้อยละ 4.3  และ ไม่สามารถประเมินได้   ร้อยละ 
4.3  สอดคล้องกับการศึกษาของ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ปี 2550 พบว่า ภาพรวมของเด็กทุกกลุ่ม
อายุมีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ ร้อยละ 67.7  เมื่อแยกตามกลุ่มอายุ 1-3 ปี มีพัฒนาการรวมทุกด้านปกติ 
ร้อยละ 74.6 เด็กอายุ 4-6 ปี มีพัฒนาการรวมปกติ ร้อยละ 57.9  ผลการส ารวจพัฒนาการเด็กไทยในช่วงที่
ผ่านมา มีข้อมูลสอดคล้องตรงกันว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านภาษาและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กค่อนข้างมาก  
(นิชรา เรืองดารกานนท์,2551) 

7.ผลการศึกษาปัจจัยทา งประชากรของผู้เลี้ยงเด็กท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย
ก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว     พบว่าสถานภาพสมรสของบิดา มารดา  ลักษณะครอบครัว  รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน    ระดับการศึกษาของผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน  อาชีพของผู้ดูแลเด็กในเวลา
กลางวัน การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   ไม่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว   ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    ส่วนผู้เลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน  
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของผู้เ ลี้ยงเด็กในครอบครัวที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05  สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวิทย์ สมบัติ   (2548)  พบว่า สภาพการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่
มีความพร้อม คือ รายได้ การศึกษา  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  การ มีส่วนร่วมของชุมชน  ผู้ดูแลเด็ก มี
คุณสมบัติที่ดีและพร้อมในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก เช่น คุณวุฒิ วัยวุฒิ  และการศึกษาของ นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา 
( 2550 )  พบว่า ปัจจัยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีหลายปัจจัย  เช่น  ความร่วมมือของบุคคล  ความพร้อม
ของผู้ปกครอง  เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการ ความส าคัญที่สุดคือ ความเข้าใจของบิดามาร ดาและปริมาณ
เวลาที่มีให้กับลูกถ้าบิดามารดามีเวลาให้กับลูกมากเด็กก็จะมีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะที่ได้เรียนรู้มามีความ
คล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติมากขึ้นและบิดามารดาต้องเรียนรู้จากนักบ าบัดและมองเห็นความส าคัญของการ
กระตุ้นพัฒนาการที่บ้านว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด บิดามารดาทุกคนสามารถปฏิบัติเองได้ และเป็นบุคลที่
ส าคัญที่สุดที่จะท าให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  เน้นการส่งเสริมครอบครัวเพ่ือให้ครอบครัวสามารถเป็นหลักใน
การดูแลเด็กได้อย่างเต็มที ่(นิชรา เรืองดารกานนท์ ,2551 )  
10.  การน าไปใช้ประโยชน์ 

 1.ทราบปัญหาพัฒนาการและพฤ ติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กใน
ครอบครัว และวางแผนการช่วยเหลือครอบครัวในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามความเหมาะสม 
 2.ได้แนวทางการพัฒนาระบบบริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่
มีความสอดคล้องกับบริบทและสังคมวัฒนธรรม 

  3.น าข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางส าหรับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 
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11.  ความยุ่งยากในการด าเนินงาน/ปัญหา/อุปสรรค 

1.การตรวจพัฒนากา รของเด็กมีความยากง่ายแตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กโตอายุ 3-4 ขวบ มีข้อ
ทดสอบท่ีมากกว่า  และเด็กอาจไม่ยอมท าในข้อทดสอบนั้นๆ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจมากกว่าเด็ก
เล็ก 

2.บางครอบครัวผู้สูงอายุเป็นผู้เลี้ยงดูเด็ก การตอบค าถาม การรับรู้ และความเข้าใจของ ผู้สูงอายุ อาจ
รบัได้ไม่เต็มที่  

12.  ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1. จากการศึกษานี้พบพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี  แต่มีบางกิจกรรมที่พฤติกรรมอยู่ในระดับพอใช้และปรับปรุง ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้พ่อ แม่ 
ครอบ ครัว ผู้ดูแลเด็ก ในเวลากลางวันได้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในประเด็นที่ปฏิบัติน้อยหรือไม่ปฏิบัติ ให้
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เช่น เล่านิทานให้เด็กฟัง ให้เด็กเล่นวาดรูป ขีด เขียน  ตลอดจนสนับสนุนให้ 
อ่าน/บันทึกและใช้ประโยชน์จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กให้มากที่สุด เป็นต้น 

2. ควรเฝ้าระวังค้นหาเด็กท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อพัฒนาการล่าช้าในครอบครัวที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในผู้เลี้ยง
เด็กในเวลากลางวันหรือผู้เลี้ยงเด็กท่ีท าหน้าที่แทนพ่อแม่ 

3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้มีความรู้และทักษะในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก   
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการแก้ไขปัญหาเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล่าช้า  โดยเน้นจุดที่ต้องพัฒนาในประเด็น
ที่ผลการตรวจพัฒนาการรายด้านเรื่องใดไม่ผ่านหรือสงสัย  มีการให้ค าปรึกษาแนะน าพ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก
และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพให้ได้ประโยชน์เต็มที่ 

4. ควรเน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางและพัฒนาความสามารถของบิดา
มารดาและสมาชิกอ่ืนในครอบครัวให้สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กและดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไป 

1. น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ก่อนวัยเรียน ให้กับพ่อ
แม่ ผู้ดูแลเด็กในเวลากลางวัน 
 2. ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน   
 3. การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนที่มีปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว  

13.  กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาฉบับนี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่ง จากบุคคลหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5  ที่ได้ให้โอกาสผู้วิจัยศึกษาค้นคว้า
งานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ แพทย์หญิงวีณา มงคลพร คุณพรประภา เฉลิมพร
ไพศาล   ที่กรุณาตรวจสอบแบบสอบถามของการวิจัยในครั้งนี้ให้มีความสมบูรณ์  และ อาจารย์ปิยะลักษณ์  
ภักดีสมัย ที่ให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ข้อมูล      
       ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คลินิกเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ที่ได้ช่วยเก็บข้อมูล     ให้
ข้อเสนอแนะและตรวจพัฒนาการเด็กเพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในการวิจัยครั้งนี้  
 
 



- 19 - 
 

 

14.  เอกสารอ้างอิง 
1. กิตติ ต่อจรัส . Clinical Practice in Pediatrics: Health-Oriented Approach. กองกุมารเวชกรรม 

รพ.พระมงกุฎเกล้า. กรุงเทพฯ: มปท; 2550. 
2. จิรัชยา ทองจันทร์ . รูปแบบการส่งเสริม พัฒนาการเด็กวัยก่อนเรีย นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว

ชุมชน : กรณีศึกษาต าบลมูโนะ อ าเภอสุไห งโกลก จ .นราธิวาส (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)นราธิวาส: มหาวิทยาลัยสงขลา; 2550. 

3. นิตยา คชภักดี . คู่มือการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็ กปฐมวัย Denver II. พิมพ์ครั้งที่ 3. 
นครปฐม: สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว; 2551. 

4. นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา . การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ในสถานเลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรียน : กรณีศึกษาสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่ น. (วิทยานิพนธ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล) ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2550. 

5. นิชรา เรืองดารกานนท์ และ คณะ . ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก . กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิช
ชิ่ง; 2551. 

6. ดุสิต สถาวร และคณะ. Advances in Pediatrics. กรุงเทพฯ: บียอนด์ จ ากดั; 2552.  
7. บุญเพียร จันทวัฒนา และคณะ. ต าราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1. กรุงเทพฯ: หจก.พรีวัน; 2552. 
8. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ . เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย . พิมพ์ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพฯ: 2540. 
9. พรทิพย์ ค าพอ . สุขภาพเด็ก เอกสารค าสอนวิชา 511 411 อนามัยครอบครัว ภาควิชาบริหารงาน

สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น: มปท; 2549.  
10. รัตโนทัย พลับรู้การ.เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างไรให้มีสุข: สถานการณ์สุขภาวะเด็กไทย . วารสารกุมารเวช

สาร 2553; ปีที่ 17 ฉบับที่ 2: 97-98. 
11. วรดนู จีระเดชากุล . นันทนาการส าหรับเด็ก . พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 

2551. 
12. วัฒนา ตรองพาณิชย์ . การศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตสาธารณสุขที่ 4. วารสาร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 2548; ปีที่ 18 ฉบับที2่: 1-15. 
13. สุดใจ พรหมเกิด. นิทาน หนังสือ: ห้วงยามแห่งความสุขของเด็กปฐมวัย. วารสาร กุมารเวชสาร 2553;  

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2: 67-74. 
14. ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร . การพยาบาลเพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :    

สามเจริญพาณิชย์; 2546. 
15. สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล และคณะ . กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก . พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา: ชานเมืองการ

พิมพ์; 2549.  



- 20 - 
 

 

16. องอาจ นิลสุวรรณ.  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา )เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551. 

 
  
 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
  
                     (ลงชื่อ)  …………………………………..…… 
                                                    (นางสาวจินตนา  ปลัดครบุรี) 
                                                                 ผู้เสนอผลงาน 
                                       วันที่........... /...................../...........….... 
 

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริง 
ทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) …………………………….…………… 
            (นางสาวธนาภรณ์  อาจศึก)  
         ผู้ร่วมด าเนินการ                                  

                                       วันที่............./.................../................... 
 
 ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………………   (ลงชื่อ) ................................................... 
            (นางสาวนพวรรณ  หมื่นน้อย)       (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
             พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ      ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
        วันที่ ............../.............../...............           วันที่ ............../.............../............... 
 
 
 
 
 
 
 
 


