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บทคั
บท
ทคัดย่อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพืพอื 1) เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเ
รรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็ ก ของกลุลุ่ ม ทดลองในระยะก่ อ นและหลั
อส่ ง เสริ ม
นและหห ลัง ใช้
ใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื
ณ
พฤติกรรมการเสริ
รรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก แและ
ละ 2)) เปรี
เปปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเ
เด็กของกลุ่ มทดลองที
มทดลองที ใช้ชุดกิ จกรรมแ
กรรมแนะแนวแบบบู
แนะแนนวแบบบูรณาการเพือส่
อสงเสริ
งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็ด็กและกลุ่มควบคุมทีใช้ชุดสารสนเทศเกี
ยวกั
สาารสนเททศเกยว
วกับั พพัฒั นาการเด็กในระยะหลั
ในระยะห งการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในนการศึ
การศศึกษา
ษา คืคือ ผูผปู ้ กครองของนั
กครองของนักเรี ยนระดับชันอนุ
นอ
ั บาลทีมีพฒั นาการ
สงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วั
(วัดป่ป่ ายาง) อํอาํ เภอแม่
เภภอแม่่สายย จจังั หวั
หวัดเชี ยงราย จํานวน 65 คน แบ่งเป็ นกลุ่ ม
และะกลลุ่มควบคุม จํจาํ นวน
นววน 32 คนน โดยใช้
โดยใชว้ ิธีกาารสุ
รสุ่ มอย่างง่ าย เครื
เ องมื อที ใช้ในการ
ทดลอง จํานวน 33 คน และกลุ
กรรมแนะแแนวแบบบบูรณาการ
รเพือส่
อส่ งเสริ
เสริ มพพฤติ
ฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
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ฤตติกรรมการเสริ
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ในระยะก่
ผผลการวิ
ลการวิ จัย พพบว่
บ ว่ า 11))ใน
น ร ะ ยะะก่ อ นนและระยะหลั
แ ล ะรร ะยะะหลัง กการทดลองของกลุ
าร ทดลล องของก ่ ม ทดลองที ใช้ชุ ด
กิจกรรมแนะแนวแบบบู
ณาการเพื
เสริ
นะแนววแบบบูรณ
ากการเพืออส่ส่ งเส
สริ มพพฤติ
ฤตติกรรมการเสริ
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เสริ มสร้างพั
งกักนั อย
อย่ยา่ งมีีนยั สสําํ คคัญั ทางสถิติทีรระดั
พัฒนาการเด็กแตกต่
แตกกต่างก
ะดับั .05 และ 2) รระยะหลังการทดลอง
ในกลุ่ ม ทดลองที
ลองที ใช้ชุ ดดกิกิ จ กรรมแนะแนวแบบบู
กรรมแนะแนวแบบ บบรณาการเพื
ร ณาการเพื อส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ
ร
ม สร้ า ง
พัฒนาการเด็ก มี พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที ใช้ชุดสารสนเทศ
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Abstract
Abstract
The purposes of this study were 1)) to compare
com
mpare the effect of parent’s behavior
behaviors enhancing promotion
about children
en developmental in experimentall group before
before and after using guidance activities package &
integration for
or children developmental behaviors enhancing
ennhancing promotion and 2) to compare the effect of parent’s
behaviors enhancing
hancing promotion about children
childdren developmental
deveeloopmenttal between experimental group
grou after using guidance
activities package
children
behaviors
promotion and control group
ckage & integration for child
dren developmental
devveloopmental be
ehaviors enhancing promoti
after using information
package
nformation activities packag
ge of children
childreen developmental.
devvelopmenttal.
The research sample co
consisted
parents
at Municipality
onsistedd ooff 6655 par
rennts ooff ddeveloped
eveeloped children suspected delayed
d
School 2 (Watat Payang) in Chiang Rai
Rai province,
provvinnce, obtained
obbtainedd byy simple
sim
mple random sampling. After that,
th they were randomly
assigned intoo an experimental ggroup
roup which
whichh is comprised
com
mprised 33
33 parents andd a control group wwhich is comprised 32
parents. The employed research
instruments
Integration for Children
reseaarch ins
strum
ments were 1) the
thhe guidance
guuidaancee activities
acctivities package & In
Developmental
Enhancing
children developmental, and
tal Behaviors Enhanc
cingg Promotion,
Proomotionn, 2)) the information
inforrmatioon activities
acttivitiees package of child
3) behaviors enhancing promotion
prom
motionn about
about children
children developmental
deeveloppmental questionnaire
questioonnaire developed
deevelopped by the researcher with .92
reliability coefficient.
mean, standard
effficiient. The eemployed
mpployed statistics
staatistics ffor
or ddata
ata analysis
analyysis were the frequency, percentage,
perrce
deviation, andd t-test.
t-test.
The
research
findings
Thhe resear
rch fin
ndinngs were
were 11)) after
affter the
thhe eexperiment
xperiimennt inin experimental
expperimeenttall groupp which
whic is using the guidance
activities package
integration
kage & integ
gratiion ffor
or children
chhildrenn developmental
developmental behaviors eenhancing
nhancinng promotion,
prom
motiion the post-experiment of
behaviors enhancing
significantly
nhancing promotion
prom
mottioon aboutt children
chhildren developmental
deeveelopmental were
were sig
gnificaanttly higher than
tha their pre-experiment
developmentalal knowledge at the .05 level; 2) afterr using
usiing the
the guidance activities package & iintegration for children
developmental behaviors enhancing promotion , behaviors enhancing promotion about children developmental
scores of the experimental group were significantly higher than the control group which is using the information
activities package of children developmental at the .05 level.
Keywords: Guidance activities package & integration, Developmental Knowledge, Developed children suspected
delayed, Parent.

