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ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาลที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชียงราย
ผู้วจิ ัย นางสาวอติกานต์ ทรายทอง รหัสนักศึกษา 2592800433 ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา) อาจารย์ทปี่ รึกษา (1) อาจารย์ ดร.จิระสุ ข สุ ขสวัสดิ์
(2) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิง่ ปี การศึกษา 2561
ชื่อวิทยานิพนธ์

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็ ก ของกลุ่ ม ทดลองในระยะก่ อ นและหลัง ใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก และ 2) เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็กของกลุ่ มทดลองที่ ใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็กและกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองของนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการ
สงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย จานวน 65 คน แบ่งเป็ นกลุ่ ม
ทดลอง จานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม จานวน 32 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ าย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
2) ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก และ 3) แบบวัดพฤติกรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก มีค่าความ
เที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิ จัย พบว่ า 1)ในระยะก่ อ นและระยะหลัง การทดลองของกลุ่ ม ทดลองที่ ใช้ชุ ด
กิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก มีพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ระยะหลังการทดลอง
ในกลุ่ ม ทดลองที่ ใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการเด็ก มี พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ ใช้ชุดสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการ พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก พัฒนาการ
สงสัยล่าช้า ผูป้ กครอง ปฐมวัย
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Abstract
The purposes of this study were 1) to compare the effect of parent’s behaviors enhancing promotion
about children developmental in experimental group before and after using guidance activities package &
integration for children developmental behaviors enhancing promotion and 2) to compare the effect of parent’s
behaviors enhancing promotion about children developmental between experimental group after using guidance
activities package & integration for children developmental behaviors enhancing promotion and control group
after using information activities package of children developmental.
The research sample consisted of 65 parents of developed children suspected delayed at Municipality
School 2 (Wat Payang) in Chiang Rai province, obtained by simple random sampling. After that, they were randomly
assigned into an experimental group which is comprised 33 parents and a control group which is comprised 32
parents. The employed research instruments were 1) the guidance activities package & Integration for Children
Developmental Behaviors Enhancing Promotion, 2) the information activities package of children developmental, and
3) behaviors enhancing promotion about children developmental questionnaire developed by the researcher with .92
reliability coefficient. The employed statistics for data analysis were the frequency, percentage, mean, standard
deviation, and t-test.
The research findings were 1) after the experiment in experimental group which is using the guidance
activities package & integration for children developmental behaviors enhancing promotion, the post-experiment of
behaviors enhancing promotion about children developmental were significantly higher than their pre-experiment
developmental knowledge at the .05 level; 2) after using the guidance activities package & integration 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.
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กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พ นธ์ ฉบับนี้ สาเร็ จลงได้ด้วยความกรุ ณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร. จิ ระสุ ข สุ ข
สวัส ดิ์ อาจารย์ที่ ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ และ ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร. วัลภา สบายยิ่ง ที่ ได้กรุ ณ าให้
ความรู ้ คาปรึ กษา คาแนะนา ตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง
จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็ จสมบูรณ์ได้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุ ณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่าน ประกอบด้วย ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
กาญจนวัลย์ ภิ ญโญศุภสิ ทธิ์ อาจารย์ สิ ทธิ พร ครามานนท์ อาจารย์ ไหมไทย ไชยพันธุ์ นางสาว
จุฑ าทิ พ วงษ์สุ วรรณ นาง วชิ รา สุ วรรณเวชที่ กรุ ณ าให้ค าแนะนา แก้ไขและตรวจสอบเนื้ อหา
เครื่ องมือที่ใช้ในการดาเนิ นการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนเครื่ องมือด้านสถิติ จนทา
ให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์และเจ้าของงานวิชาการต่างๆ ที่ได้อา้ งถึง ผูป้ กครองที่เข้า
ร่ วมการทดลอง และให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างยิ่งในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเป็ นอย่างดี ขอขอ
พระคุณผูอ้ านวยการและบุคลากรโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ที่
ให้ความอนุ เคราะห์ ในการจัดกิ จกรรมและเอื้อเฟื้ อเรื่ องสถานที่ ตลอดจนการอานวยความสะดวก
ด้านอื่น ๆ และผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่านที่ผวู ้ ิจยั มิได้เอ่ยถึ งที่มีส่วนสาคัญทาให้วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้
เสร็ จสมบูรณ์
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขอมอบความ
ดีให้แก่ ครู อาจารย์ บุพการี และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะ
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจได้
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บทนํา

1. ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
“เด็กในวันนี้ คือผูใ้ หญ่ในวันหน้า” คํากล่าวนี้ ใช้เพื่ออธิ บายถึงความสําคัญของวัยเด็ก
ซึ่ งเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิง่ ของประเทศชาติและเป็ นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้
เจริ ญ ก้าวหน้าและมั่นคง (พนิ ต โล่ ห์ เสถี ยรกิ จ, 2558, น. 1) ดังนั้น เด็ ก ที่ จะเป็ นกําลังสํ าคัญ ของ
ประเทศชาติในอนาคตจึงต้องมีพฒั นาการที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัยในทุก ๆ ด้าน ซึ่ งวัยเด็กตอนต้น
(Early Childhood) เป็ นช่วงวัยที่มีความสําคัญมากสําหรับช่ วงชี วิตของมนุ ษย์ ถือเป็ นวัยแห่ งรากฐาน
หรื อเป็ นรากแก้วของชี วิต เนื่ องจากเป็ นวัยแห่ งการเจริ ญเติ บโตของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาชี วิตไปสู่ วยั ผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ โดยปั จจัยสําคัญประการ
หนึ่ งที่เป็ นตัวส่ งเสริ มพัฒนาการในเด็กนอกเหนือไปจากการเลี้ยงดู คือ การศึกษา ซึ่ งมีบทบาทสําคัญ
ในการเสริ มสร้ างพัฒนาการให้เจริ ญเติ บโตตามศักยภาพและเป็ นไปอย่างถู กต้องตามหลักการทาง
วิชาการ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มคุ ณภาพทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศและเป็ นการลดอัตราการสู ญเสี ยที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นปั จจัยสําคัญในการสร้างทุนมนุ ษย์อีกทั้งยังช่ วยลดความแตกต่าง
ในด้านทุนมนุษย์ต้ งั แต่จุดเริ่ มต้นของชีวิตได้อีกด้วย (พัชรา เอี่ยมกิจการ, 2557, น. 8)
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก คือ พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
เนื่ องจากมีความใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่กบั เด็กมากที่สุด ปั ญหาที่ สําคัญประการหนึ่ ง คื อ การขาด
ความรู ้ความเข้าใจของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มพัฒนาการที่สําคัญตามช่วงวัยของเด็ก
การขาดปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจยั ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่างยืนยันตรงกันว่าปั จจัยแวดล้อม และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะหรื อรู ปแบบการพัฒนาและเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทํางานของสมองของ
มนุ ษ ย์ได้ (นภัส วรรณ หน่ อท้าว และเกตุกนก จํานงค์จิต, 2560, น. 1) เช่ น งานวิจยั ของ จรวยพร
แดงโชติ (2558, น. 83) ที่ระบุว่า พ่อแม่ ผูป้ กครองเป็ นบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มและ
พัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและความเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัย โดยเน้นการสื่ อสารกับเด็ก
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่ อง งานวิจยั ของ สุ ภาวิณี ลายบัว (2554, น. 109) ที่อธิ บายว่า การให้ความรู ้
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แก่ผปู ้ กครองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการสร้างความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดังนั้น ควร
มีการให้ความรู ้ แก่ผูป้ กครองเพิ่ม ขึ้น เพื่อให้ผูป้ กครองได้เข้าใจหน้าที่ของตนเกี่ยวกับ การเลี้ ยงดู
และสร้างเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และงานวิจยั ของ สกาวรัตน์
เทพรักษ์, ภภัสสร มุกดาเกษม, จรรยา สื บนุ ช และจารุ ณี จตุรพรเพิ่ม (2557, น. 56) เสนอว่า การ
ส่ งเสริ มพัฒนาความรู ้ เรื่ องการเลี้ ยงดูเด็กปฐมวัยให้แก่ พ่อ แม่ และผูด้ ูแลเด็กยังเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ น
อย่างยิ่ง ในการที่จะส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย ดังนั้น การส่ งเสริ มให้ความรู ้ความ
เข้า ใจและเสริ ม สร้า งเจตคติที ่ถ ูก ต้อ งเกี ่ย วกับ พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย จึง เป็ นสิ ่ ง จํา เป็ นและมี
ความสําคัญสําหรับผูป้ กครองผูซ้ ่ ึ งเปรี ยบเสมื อนครู คนแรกของลูกในการเลี้ ยงดูเด็กวัยนี้ ดว้ ยวิธีที่
ถูกต้องเพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กให้มีทิศทางที่เหมาะสม เพราะถือเป็ นการสร้างรากฐานในการ
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
จากรายงานผลสํารวจของกรมการปกครองในปี 2559 พบว่า ประเทศไทย มีจาํ นวนเด็ก
ปฐมวัย ช่ ว งอายุระหว่าง 0-5 ปี จํา นวนสู ง ถึ ง 4,383,959 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.66 ของประชากร
ทั้งหมด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2559) รายงานการสัมมนาการพัฒนาและดูแลเด็กปฐมวัยกับ
การคุ ม้ ครองทางสังคม (2555) พบว่าในรอบ 15 ปี ที่ ผ่านมา พบว่า เด็กปฐมวัยประมาณร้ อยละ 30
หรื อ 1 ใน 3 ของเด็ ก เล็ ก ในประเทศมี พ ฒ
ั นาการล่ า ช้า ซึ่ งถื อ ว่ามี จาํ นวนที่ สู ง มาก โดยพบว่า มี
พัฒนาการทางภาษาล่าช้าสู งถึงร้อยละ 20 ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิ ภาณไหวพริ บและการเข้า กับ
สังคม อีกร้อยละ 5 ซึ่ งพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะมีผลต่อระดับสติปัญญา ซึ่ งส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้าน
ทักษะการอ่าน เขี ยน คิดคํานวณ และไอคิว (สํานักงานส่ งเสริ มสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้และคุ ณภาพ
เยาวชน, 2555, ออนไลน์ ) และจากการสํ า รวจของกรมอนามัย ในปี 2560 พบว่ า สถานการณ์
พัฒนาการ เด็กสงสัยล่าช้าช่วงอายุ 0-5 ปี ในด้านต่าง ๆ ยังมีสัดส่ วนที่สูงมาก โดยเด็กที่มีพฒั นาการ
สงสัย ล่าช้า 1 คนมีพฒั นาการล่าช้ามากกว่า 1 ด้าน (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ, 2560, น. 3)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) เป็ นโรงเรี ยนที่ยกฐานะมาจากศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วดั ป่ า
ยาง ตั้งอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดเชียงราย มีภารกิจหลักคือการดูแลและเตรี ยมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย ซึ่ ง
จากรายงานปี 2558 พบว่าโรงเรี ยนมีคะแนนเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่สมวัยในภาพรวมอยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน แต่เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยดพบว่า มีนัก เรี ยนที่ มี ภาวะทุ พ โภชนาการร้ อยละ 10.25
(รายงานการประเมิ นตนเองโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) (2558, น. 145) ซึ่ งภาวะดังกล่ าวอาจ
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติ บ โตและพัฒ นาการของเด็กได้ ทั้งนี้ จากผลการประเมิ นของโรงเรี ยนพบว่า
นักเรี ยนในชั้นปฐมวัยมีปัญหาด้านพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กในโรงเรี ยนที่ตอ้ งเร่ งแก้ไข ได้แก่ เด็ก
บางส่ วนมีน้ าํ หนัก ส่ วนสู งไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ ซึ่ งสาเหตุเกิดจากการขาดความเข้าใจของผูป้ กครอง
ในตัวเด็ ก การขาดความร่ วมมื อจากผูป้ กครองในการดู แลเด็ ก นอกจากนี้ โรงเรี ยนยังขาดความ
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หลากหลายของกิ จกรรมที่ช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นปั ญหาสําคัญที่
ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการพัฒนาเด็กให้มีพฒั นาการที่ดีและสมวัย
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็กแก่ผปู ้ กครอง คือ กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่ งเสริ มความรู ้และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็กในแต่ละช่ วงวัยให้แก่ผปู ้ กครองโดยบูรณาการกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ และทฤษฎี วุฒิ
ภาวะของกีเซลมาประยุกต์ใช้ในการจัดชุดกิจกรรมแนะแนว ถือเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการสร้างการ
ตระหนักรู ้และเห็นความสําคัญในบทบาทของตนเองที่มีต่อการเสริ มสร้างพัฒนาการในเด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มศักยภาพของตน ดังเช่นงานวิจยั ของ อารี ย ์ คําสังฆะ
(2554) ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับการส่ งเสริ ม การเข้าใจภาษาของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครอง ผ่านการใช้ชุ ด
กิจกรรม “เล่นกับลูกปลูกปั ญญา”เพื่อศึกษาความเข้าใจของผูป้ กครองในภาษาของเด็กปฐมวัย ซึ่ ง
เป็ นส่ วนหนึ่ งในการช่วยเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก งานวิจยั ของ ชนิ สรา ใจชัยภูมิ (2560) พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือของผูป้ กครองช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผปู ้ กครองโรงเรี ยนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเขตจังหวัดเลยเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัยได้ และงานวิจยั ของ
มัณฑนี แสงพุ่ม (2551) ที่เสนอการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับผูป้ กครองมุสลิม โดยพบว่า
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สําหรับผูป้ กครองมุสลิมในการส่ งเสริ มภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรี ยน
ในจังหวัดปั ตตานีสามารถขยายผลการศึกษาไปในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่มีบริ บทใกล้เคียงกันได้
ดังนั้น จะเห็นได้วา่ งานวิจยั เกี่ยวกับชุ ดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยส่ วนใหญ่
มักจะเน้นไปที่ การให้ความรู ้ ทางพัฒนาการเพียงด้านใดด้านหนึ่ งทําให้ผลที่ได้จากการวิจยั ยังไม่
สามารถนําไปใช้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างครอบคลุม โดยในการวิจยั ครั้งนี้
ผูว้ ิจ ัย มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารจัด ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการทฤษฎี พ ัฒ นาการต่ า ง ๆ โดยให้
ครอบคลุ ม ความรู ้ เกี่ ย วกับ พัฒ นาการทั้ง 5 ด้าน เพื่ อช่ วยให้ ผูป้ กครองของเด็ ก สามารถเข้าใจถึ ง
พัฒ นาการของเด็ ก ในแต่ ล ะช่ วงวัย ได้อย่างถู ก ต้องและครบถ้วน และมี พ ฤติ ก รรมส่ ง เสริ ม การ
เสริ มสร้างพัฒนาการแก่บุตรหลานของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึง
มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษาการใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการ
เสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ กของผูป้ กครองนัก เรี ยนระดับ ชั้นอนุ บาลที่ มี พฒั นาการสงสัยล่าช้า โดย
ทําการศึกษากับโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) ในจังหวัดเชี ยงราย ผ่านการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว
ที่เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมกับทางโรงเรี ยน เพื่อนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก และประยุก ต์ใช้ในเด็ ก ปฐมวัย ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองใน
ระยะก่อนและหลังใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก
2.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองที่
ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กและกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ภายหลังการใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กสู งกว่าก่อน
การทดลอง
3.2 ภายหลังการใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กสู งกว่ากลุ่มควบคุม

4. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรม
การเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กของกลุ่ มทดลองในระยะก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก และเปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรม
การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กและกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
ในระยะหลังการทดลอง โดยผูว้ จิ ยั กําหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ดังนี้
4.1 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ป กครองของนั ก เรี ย นระดับ ชั้น อนุ บ าลที่ มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 138 คน
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4.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ ก ษา คื อ ผูป้ กครองของนัก เรี ย นระดับ ชั้น อนุ บ าลที่ มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 จํานวน 65 คน ที่สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง
จํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 32 คน โดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
1) ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ งเสริ มพฤติ ก รรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
2) ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กโดยใช้
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียร์ เจท์ (Piaget, 1977, อ้างถึงใน Kesselring, 2009) และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกี
เซล (Gesell, 1880-1961 อ้างถึงใน พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2559) และการส่ งเสริ มพัฒนาการตามคู่มือเฝ้ า
ระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับปี 2558 (สถาบัน
พัฒ นาอนามัย เด็ ก แห่ ง ชาติ , 2560) รวมถึ ง งานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการ
เสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจในพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง โดย
ได้กรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1.1
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ชุ ด กิ จกรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็ก
ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก และ
สติปัญญา
3. พัฒ นาการด้านการช่ วยเหลื อตนเอง
และสังคม
4. พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
5. พัฒนาการด้านการใช้ภาษา

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

6. นิยามศัพท์ เฉพาะ
6.1 พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ก หมายถึ ง การสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับการเจริ ญเติบโต การเปลี่ยนแปลงในการแสดงถึงระดับความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่
ภายในของนักเรี ยนระดับปฐมวัยแต่ละคนที่เหมาะสมและเป็ นไปตามวัย ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการ
ช่ วยเหลื อตนเองและสังคม พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา เพื่ อ
นําไปสู่ ก ารมี ความรู ้ ความเข้าใจและมี พ ฤติ ก รรมการการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก ที่ ถูกต้องของ
ผูป้ กครอง
6.2 ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบู รณาการ หมายถึ ง ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวที่ บู รณาการ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) โดยเน้นการให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมผ่านสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิบตั ิใน
สถานการณ์จาํ ลอง และการปฏิบตั ิจริ ง
6.3 ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ าง
พัฒนาการเด็ก หมายถึง ชุ ดกิจกรรมแนะแนวที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สาํ หรับให้ความรู ้และส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยให้แก่ผปู ้ กครองโดยบูรณาการกับทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ทฤษฎี วุฒิภาวะของกี เซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) โดยเน้นการให้ความรู ้ผา่ นสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์จาํ ลอง และการปฏิบตั ิ
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จริ ง ประกอบด้วย 8 กิ จกรรม ซึ่ งใช้เวลาในการจัด กิ จกรรม ครั้ ง ละ 60 นาที โดยทุ ก กิ จกรรมมี
ขั้นตอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุ ปผล
6.4 ชุ ด สารสนเทศเกี่ยวกับ พั ฒ นาการเด็ก หมายถึ ง ชุ ด ความรู ้ ในรู ป แบบข้อความ
รู ปภาพ และสื่ อวีดิทศั น์เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ซึ่ งใช้เวลา
ในการจัดกิจกรรม ครั้งละ 60 นาที โดยทุกกิจกรรมมีข้นั ตอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และ
ขั้นสรุ ปผล
6.5 พั ฒ นาการเด็ ก สงสั ยล่ าช้ าของเด็ ก ปฐมวั ย หมายถึ ง เด็ ก ที่ มี พ ั ฒ นาการ
ความสามารถหรื อศักยภาพในด้านต่าง ๆ ล่าช้ากว่าเกณฑ์ปกติ หรื อไม่เป็ นไปตามวัย ซึ่ งประเมิ น
พัฒนาการโดยใช้แบบวัดจากคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) แล้วไม่ผา่ น
การประเมินพัฒนาการตามอายุของเด็กด้านใดด้านหนึ่งจากพัฒนาการ 5 ด้าน
6.6 ผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชั้ นอนุบาลทีม่ ีพัฒนาการสงสั ยล่ าช้ า หมายถึง พ่อแม่ ปู่ ย่า
ตายาย ลุงป้ า น้าอา ที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ กครองของเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนระดับชั้น
อนุ บ าล โรงเรี ย นวัดป่ ายาง จังหวัดเชี ยงราย ที่ มี พ ฒ
ั นาการสงสั ย ล่ าช้าโดยไม่ ผ่านการประเมิ น
พัฒนาการตามอายุของเด็กด้านใดด้านหนึ่ งจากพัฒนาการ 5 ด้าน ตามแบบวัดจากคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ที่สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั
6.7 คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) หมายถึ ง คู่มือเกี่ ยวกับ
การเฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ประกอบด้วยแบบสั ง เกตและบัน ทึ ก เกี่ ย วกับ
พัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ ตามช่วงวัย ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกใช้ฉบับปี 2558 ของกระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ งมีแบบบันทึกการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่ วงอายุ ใช้เพื่อคัด
กรองเด็ ก ปกติ แ ละเด็ ก ที่ มี พ ัฒ นาการสงสั ย ล่ า ช้ า ซึ่ งจะประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก ทั้ง 5 ด้า น คื อ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการ
ช่วยเหลือตนเองและสังคม พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา

7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
7.1 เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกต้องให้แก่
ผูป้ กครองตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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7.2 เพื่อให้ผูป้ กครองมี แนวทางปฏิ บตั ิที่ถูกต้องในการแก้ไข ป้ องกัน และเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็ กที่ มี ภาวะสงสั ยล่ าช้าให้มี พ ฒ
ั นาการที่ ดีข้ ึน มี ค วามเหมาะสมตามช่ วงวัย และการ
กลับมามีภาวะพัฒนาการล่าช้าซํ้าอีก
7.3 เพื่อสร้างเครื อข่ายของผูป้ กครองในการร่ วมกันสอดส่ องดูแลในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
เลี้ ย งดู การแก้ปั ญ หาเกี่ ย วกับ พัฒ นาการล่ าช้า ตลอดจนการสร้ างแบบแผนของพฤติ ก รรมการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการของบุตรหลานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กใน
ระยะยาวและยัง่ ยืน

บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ กษาผลการใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยน
เทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงรายครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมแนวคิ ดทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องโดยนําเสนอตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กอนุบาล
1.1 ความหมายของพัฒนาการ
1.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
2. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
2.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
2.3 การประเมินพัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า
3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ
- โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ได้นาํ เอาทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของเพียร์ เจท์ ทฤษฎี วุฒิภาวะ
ของกี เซล และการส่ งเสริ ม พัฒ นาการตามคู่ มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข มาบูรณาการร่ วมกัน
3.1 หลักการเกี่ยวกับรู ปแบบของกิจกรรม
4. แนวคิด เกี่ยวกับบทบาทของผูป้ กครองและการอบรมเลี้ ยงดูเด็กนักเรี ยนระดับชั้น
อนุบาล
4.1 บทบาทของผูป้ กครองและการอบรมเลี้ยงดูเด็กอนุบาล
4.2 การดูแลสุ ขภาพอนามัยของเด็ก
4.3 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
5.2 งานวิจยั เกี่ยวกับพัฒนาการสงสัยล่าช้า
5.3 งานวิจยั เกี่ยวกับบทบาทของผูป้ กครองและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
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1. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับพัฒนาการของเด็กอนุบาล
เด็กอนุบาล หรื อเด็กที่อยูใ่ นช่วงวัยก่อนเรี ยน ซึ่ งโดยปกติเด็กอนุบาลจะถูกเรี ยกว่า “เด็ก
ปฐมวัย” เด็กในวัยนี้ เป็ นช่วงวัยที่มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วในทุกๆด้าน ตามรายงานของสํานัก
วิชาการ นโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ได้ให้
ความหมายของเด็กปฐมวัยว่า “เด็กปฐมวัย” คื อ เด็กตั้งแต่ปฏิ สนธิ จนถึ งอายุ 5 ปี 11 เดื อน 29 วัน
หรื อ ตํ่า กว่ า 6 ปี (สุ ริ ย า ฆ้ อ งเสนาะ, 2558, น. 1) การอบรมเลี้ ยงดู ห รื อ การดู แ ลเด็ ก ปฐมวัย มี
ความสําคัญอย่างมาก เนื่ องจากเด็กวัยนี้ มีการพัฒนาการเรี ยนรู ้จากสิ่ งต่างๆรอบๆตัวโดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 การเรี ยนรู ้จากบุคคลใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นพ่อแม่หรื อคนรอบข้าง ตลอดจนการเรี ยนรู ้จาก
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ จะส่ งผลให้เกิดพัฒนาการที่เป็ นรากฐานของอุปนิ สัย บุคลิกภาพ และการ
เจริ ญเติ บโตทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนการเจริ ญเติบโตทางสมอง ความสามารถทางด้าน
สติปัญญา และความสามารถด้านอื่นๆ การดูแลเสริ มสร้างพัฒนาการทุกด้านให้แก่เด็กปฐมวัยให้มี
การเจริ ญเติบโตเต็มศักยภาพ จะเป็ นรากฐานที่ดีในการเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
1.1 ความหมายของพัฒนาการ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความสําคัญอย่างมาก พ่อแม่ หรื อบุ คคลที่ใกล้ชิดกับเด็ก
ควรมีความรู ้และเข้าใจเกี่ ยวกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถดูแล
และพัฒนาเด็กให้มีความสมบูรณ์ และมีพฒั นาการที่เป็ นไปตามวัย ซึ่ งคําว่าพัฒนาการมีนกั วิชาการ
ได้ให้ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ ดังนี้
Breckenridge and Vincent (1968, p. 1) ให้ค วามหมายไว้ว่า พัฒ นาการ หมายถึ ง
การเพิ่มพูนความสามารถในแต่ละด้านของบุคคล ซึ่ งทําให้บุ คคลมี ความสามารถที่ จะกระทําสิ่ ง
ต่างๆได้อย่างก้าวหน้าหรื อดียง่ิ ขึ้น
Hurlock (1968, p. 555) กล่ า วถึ ง ความหมายของพัฒ นาการว่ า หมายถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Change) เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ มีความก้าวหน้าขึ้นไปเป็ น
ลําดับขั้นตอน ซึ่ งมีความหมายสัมพันธ์กบั คําว่า การเจริ ญเติบโต หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงในเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Change) กล่าวคือ เป็ นการเพิ่มขนาดและโครงสร้าง ซึ่ งเป็ นทั้งการขยายใหญ่
ขึ้นทั้งภายนอกและภายในร่ างกาย โครงสร้างทางสมอง และความสามารถในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
จากความหมายข้างต้น สรุ ปได้วา่ พัฒนาการ หมายถึง การพัฒนาหรื อเพิ่มขึ้นของ
ความสามารถในการที่ จะกระทําสิ่ งต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่ งครอบคลุ มถึ งการเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
ร่ างกาย อวัยวะ สมอง อารมณ์ความรู ้สึกต่าง ๆ เป็ นความสามารถที่มีความก้าวหน้าหรื อดีข้ ึนตามวัย
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Berk (2003, p. 5) ให้ความหมายไว้ว่า พัฒนาการ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงทาง
โครงสร้ างของร่ างกาย ขนาด สั ดส่ วน ที่ ส ามารถสั งเกตได้อย่างเด่ นชัดถึ งการเปลี่ ยนแปลงของ
ระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย สมอง สุ ขภาพ ความจํา การแก้ปัญหา ความคิดสร้ างสรรค์ และอารมณ์
เช่ น การเข้าใจผูอ้ ื่ น การรับรู ้ ความรู ้สึกของผูอ้ ื่น ความมีเหตุผล ทักษะการอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่น ความมี
มนุษย์สัมพันธ์ เป็ นต้น
ในเรื่ องเกี่ ย วกับ พัฒ นาการของเด็ ก นั้น จะมี ก ารพัฒ นาและเป็ นไปตามช่ วงวัย
ความสามารถในการทําสิ่ งต่าง ๆ จะได้รับอิทธิ พลจากหลายปั จจัย ในช่ วง 6 ขวบแรกของชี วิตจะ
เป็ นช่วงวัยที่สําคัญมากของมนุ ษย์ เนื่ องจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ ง
ตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2532 เด็กทุกคนมีการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม
ซึ่งจะแยกส่ วนไม่ได้ และเป็ นสิ ทธิ ข้นั พื้นฐานของเด็กทุกคนที่พึงมีชีวติ รอด เจริ ญเติบโต มีสุขภาพดี
มี พ ฒ
ั นาการเต็ม ที่ ส มบู รณ์ ตามศักยภาพ ได้รับ การปกป้ องคุ ้ม ครองจากอันตรายและการถู ก เอา
เปรี ยบต่าง ๆ นอกจากนั้น เด็กยังมีสิทธิ ที่จะมีส่วนร่ วมในเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับตนเอง ซึ่ งพัฒนาการ
เด็กสามารถแบ่งได้เป็ น 5 ด้าน ดังนี้ (พนิต โล่เสถียรกิจ, วิยดา บุญเลื่อง, ถนอมรัตน์ ประสิ ทธิ เมตตา
และคนอื่น ๆ, 2558, น. 8-9)
1. พั ฒ น าก ารด้ า น ร่ างก าย (Physical ห รื อ Psychomotor Development) คื อ
ความสามารถของร่ างกายในการทรงตัว อิ ริย าบถต่ า ง ๆ การเคลื่ อ นไหวและเคลื่ อ นที่ โดยใช้
กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ (Gross motor) การใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ รวมถึ งการใช้ตาและมือ ซึ่ งทํางาน
ประสานกันสําหรับทํากิจกรรม ต่างๆ (Fine Motor-Adaptive)
2. พัฒนาการด้านสติ ปัญญา (Cognitive Development) คือ ความสามารถในการ
เรี ยนรู ้ ความเข้าใจความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ระหว่างสิ่ งต่างๆ กับตนเอง การรู ้คิด มีเหตุมีผล การคิด
วิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่ งแสดงออกผ่านการใช้ภาษาในการสื่ อความหมาย
และการกระทํา ดังนั้น พัฒ นาการด้านสติ ปั ญ ญา จึ ง มี พ ฒ
ั นาการด้านภาษา และสื่ อความหมาย
(Language & Communication Development) การทํ า งานประสานกั น ระหว่ า งตากั บ มื อ และ
ความสามารถในการปรับตัว (Fine Motor & Adaptive) ตลอดจนการคํานวณและการจัดหมวดหมู่
หรื อตรรกะ
3. พัฒนาการด้านจิ ตใจ-อารมณ์ (Emotional Development) คือ ความสามารถใน
ด้านอารมณ์ ความรู ้ สึก และการแสดงออก เช่น เสี ยใจ พึงพอใจ ชอบ ไม่ชอบ โกรธ เกลี ยด กลัว มี
ความสุ ข ความลึ ก ซึ้ ง และการควบคุ ม การแสดงออกของอารมณ์ อ ย่างเหมาะสมเมื่ อ เผชิ ญ กับ
สถานการณ์หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและนับถือคุณค่าในตนเอง (SelfEsteem) เป็ นต้น รวมถึ ง การตระหนัก รู ้ ใ นความคิ ด และความรู้ สึ ก ของตนเอง ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ
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พัฒนาการด้านสังคมด้วย บางครั้งจึ งมี การรวมเอาพัฒนาการทางด้านจิ ตใจอารมณ์ และทางด้าน
สังคมไว้เป็ นกลุ่ม เดียวกัน คือ พัฒนาการทางจิต-สังคม (Psycho-Social Development)
4. ด้านสังคม (Social Development) คือ ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพ
กับผูอ้ ื่น ความสามารถของการปรับตัวในสังคม คือ สามารถทําหน้าที่ตามบทบาททางสังคมของตน
เช่ น ฐานะลูก นักเรี ยน พลเมือง เป็ นต้น มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และมีความเป็ นตัวของ
ตัว เอง สํ า หรั บ เด็ ก ยัง หมายถึ ง ความสามารถในการช่ ว ยเหลื อ ตนเองในการทํา สิ่ งต่ า ง ๆ
ชี วิตประจําวัน (Personal-Social, Self Help, Self-Care) การมีกาลเทศะ มารยาท ระเบียบวินยั และมี
ความเป็ นพลเมือง ในบริ บทเชิ งสังคม และวัฒนธรรมของท้องถิ่ นไปจนถึงวัฒนธรรมที่เป็ นระดับ
สากล
5. ด้านจิ ตวิญ ญาณ (Spiritual Development) คื อ การเปลี่ ยนแปลงความสามารถ
ในการรู ้จกั คุ ณค่าของชี วิตตนเอง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ ง คือ การรู ้จกั รักตนเอง ซึ่ งในเด็กปฐมวัยนั้น
พัฒนาการทางจิตวิญญาณจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกปลูกฝั งเพื่อสร้างพฤติกรรมอันดีงามให้คุน้ เคย
และติดตัวเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นลักษณะของการมีกาํ ลังใจที่ดี รู ้จกั ควบคุมตนเอง อดทนอดกลั้น ความมี
นํ้าใจ การรู ้ จกั ตอบแทนผูอ้ ่ืน การเรี ยนรู้ ที่ จะรัก ตนเอง รัก ผูอ้ ื่ น และมองเห็ นความสวยงามของ
สิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัว รู ้ ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เช่น เด็กเรี ยนรู้ ว่าการแกล้งเพื่อนเป็ นสิ่ งไม่ดี การลัก
ขโมยเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรทํา การทําบุญไหว้พระเป็ นสิ่ งที่ดี การมีความเมตตาต่อสัตว์ ไม่วา่ จะเป็ นการ
แบ่งอาหารให้หรื อการแสดงความรักต่อสัตว์ต่างๆ เป็ นต้น พฤติกรรมที่ดีงามจะนําไปสู่ การพัฒนา
ทางด้านจิตใจในระดับจิตวิญญาณไปพร้อม ๆ กัน วัยนี้ จึงเป็ นวัยที่มีความสําคัญในการส่ งเสริ มให้
เด็กมีคุณธรรม ซึ่ งจะนําไปสู่ เป้ าหมายในชี วติ ที่ดีงามสู งส่ ง มีความสงบสุ ข ในตนเอง และเห็นคุณค่า
ของสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึ่ งพัฒนาการในด้านนี้จาํ เป็ นต้องอาศัยพื้นฐานพัฒนาการด้านสติปัญญา
และด้า นจิ ต -สั ง คมด้วย ในบางครั้ งอาจจะพบว่า พัฒ นาการ ด้านสติ ปั ญ ญา จิ ต ใจอารมณ์ และ
วิญญาณถูกจัดรวมอยูใ่ นหมวดพัฒนาการทางด้านจิตใจ (Mental Development)
1.2 ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
การทําความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจําเป็ นต้องคํานึงถึงหลักการที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของทฤษฎีของพัฒนาการที่ได้รับการยอมรับ ซึ่ งทฤษฎีสําคัญที่
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีดงั นี้
1.2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของฟรอยด์ (Freud’s Psychoanalytic Theory)
ฟรอยด์ (Freud, 1856-1939; อ้างถึ งใน พัช รี จิ๋ วพัฒ นกุ ล , 2559, น. 17-18)
เป็ นนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ชาวออสเตรี ย ที่ช้ ีให้เห็นถึงความสําคัญต่อประสบการณ์ในวัยเด็กของ
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บุคคลซึ่ งจะมีผลต่อบุคลิ กภาพเมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ โดยฟรอยด์เน้นว่า ชี วิตของบุคคลวัยเด็กหรื อ
ปฐมวัยเป็ นวัยที่สําคัญที่สุดของชี วิตของมนุ ษย์ การมีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการตอบสนองและการ
ให้ประสบการณ์ ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายได้ จะทําให้เด็กมีการพัฒนาอย่างเป็ น
ลําดับขั้นได้เป็ นอย่างดี ฟรอยด์ได้ให้ความสําคัญในวัยเด็กเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวัย 5 ปี
แรกของชีวิต ซึ่ งถือเป็ นวัยที่สําคัญที่สุดของชี วิต ฟรอยด์เชื่ อว่าวัยนี้เป็ นรากฐานของพัฒนาการด้าน
บุคลิกภาพ ฟรอยด์ได้พฒั นาทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่ น ซึ่ งเป็ นที่
รู ้ จกั กันดี คื อ ทฤษฎี พฒั นาการทางเพศ (Psychosexual Development) โดยทฤษฎี น้ ี อยู่บ นพื้ นฐาน
ความเชื่ อที่ ว่า พัฒนาการทางบุ ค ลิ กภาพของเด็ กแต่ละคนจะขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ ยนแปลงทางด้าน
ชี วภาพของร่ างกาย โดยร่ างกายจะเปลี่ ยนแปลงไปตามลําดับขั้นแห่ งความพึ งพอใจเป็ นระยะ ๆ
ในช่วงอายุต่าง ๆ กัน ซึ่ งหากได้รับการตอบสนองเต็มที่ในลําดับของความพอใจขั้นต่าง ๆ จะทําให้
เด็กมีพฒั นาการที่ดีและสมบูรณ์ แต่ในทางตรงกันข้าม หากไม่ได้รับการตอบสนองเต็มที่จะส่ งผล
ให้เกิดการสะสมปั ญหาและแสดงออกเมื่อเด็กโตขึ้น (Freud, 1905, p. 63, อ้างถึ งใน Pearce, 2003,
pp. 1-10)
พัฒนาการทางเพศของฟรอยด์แบ่งเป็ นลําดับขั้นไว้ 5 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นปาก (Oral Stage) พัฒนาการในขั้นนี้ อยู่ในช่ วงอายุ 0-1 ปี (0-18 เดื อน)
เป็ นขั้นที่ความพึงพอใจอยูท่ ี่ปาก เริ่ มตั้งแต่เกิด เด็กอ่อนจนถึงอายุประมาณ 2 ปี หรื อวัยทารก เป็ นวัย
ที่ความพึงพอใจจะเกิดจากการดูดนมแม่ นมขวด และดูดนิ้ว เป็ นต้น หากไม่ได้รับการตอบสนองจะ
ทําให้ เกิ ดภาวะที่ เรี ยกว่า "การติ ดตรึ งอยู่ก ับ ที่ ” (Fixation) คื อความคับ ข้องใจ ซึ่ ง อาจส่ งผลให้ มี
ปั ญหาทางด้านบุคลิกภาพได้
2. ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) พัฒนาการในขั้นนี้ อยู่ในช่วงอายุ 1-3 (18 เดื อน –
3 ปี ) ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กวัยนี้ ได้รับความพึงพอใจทางทวารหนัก คือ จากการขับถ่าย หากมีการบังคับ
ให้เด็กขับถ่ายจะทําให้เกิดความขัดแย้ง เด็กจะรู ้ สึกคับข้องใจหรื อมีความตึงเครี ยดทางอารมณ์ และ
อาจจะทําให้เกิด Fixation ได้
3. ขั้น อวัย วะเพศ (3-5 ปี ) พัฒ นาการในขั้น นี้ อยู่ใ นช่ ว งอายุ 3-6 ปี (3-5 ปี )
ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้ อยู่อวัยวะสื บพันธุ์ ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กผูช้ ายจะมีปมเอ็ดดิ ปุส (Oedipus
Complex) ซึ่ งเป็ นการที่เด็กผูช้ ายติดแม่และรักแม่มาก และต้องการเป็ นเจ้าของแม่แต่เพียงคนเดียว มี
กระบวนการในการเลียนแบบพ่อ ส่ วนเด็กหญิ งมีปมอีเล็คตรา (Electra Complex) เด็กหญิงมีความ
รั ก พ่ อ มี ก ระบวนการเลี ย นแบบแม่ คื อ ถื อ แม่ เป็ นแบบฉบับ หรื อต้น แบบของพฤติ ก รรมของ
"ผูห้ ญิง” ซึ่ งเป็ นระยะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสื บพันธุ์ สนใจ อยากรู ้อยากเห็น สภาพร่ างกายแตกต่างไป
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ตามเพศ เด็กจะเรี ยนรู ้บทบาททางเพศของตน เกิดการเลียนแบบบทบาทพ่อแม่ของตน เป็ นระยะที่
ต้องการความรัก ความเอาใจใส่ และความอบอุ่นจากพ่อแม่ (Freud, 1940, p. 154)
4. ขั้นแฝง (Latency Stage) พัฒนาการในขั้นนี้อยูใ่ นช่วงอายุ 6-12 ปี เป็ นระยะ
ที่เด็กเริ่ มมีความสนใจสังคมเพื่อนฝูง โดยจะพยายามปรับตัวให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั บุคคลอื่น ๆ
การเล่นจะเป็ นไปในลักษณะเด็กชายเล่น หรื อจับกลุ่มกับเด็กชาย ส่ วนเด็กหญิงจะเล่นหรื อจับกลุ่ม
กับเด็กหญิง (Freud, 1940, p. 154)
5. ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) พัฒนาการในขั้นนี้ อยู่ในช่ วงตั้งแต่
วัยรุ่ นถึงวัยผูใ้ หญ่ วัยนี้เป็ นวัยรุ่ นเริ่ มตั้งแต่อายุ 12 ปี ขึ้นไป มีความต้องการทางเพศ สนใจในเพศตรง
ข้าม (Freud 1940, p. 155)
ฟรอยด์ เชื่อว่าบุคคลจะต้องมีพฒั นาการที่เป็ นไปตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ซ่ ึ ง
ในแต่ละขั้นจะมุ่งไปสู่ ศูนย์กลางของความพอใจในอวัยวะต่าง ๆ (Erogenous Zones) สําหรั บเด็ก
ปฐมวัยที่อยูใ่ นระหว่างอายุ 3–5 ปี จะอยูใ่ นระยะ Phallic Stage ซึ่ งจะเป็ นช่วงที่เด็กให้ความสนใจต่อ
พ่อแม่ในลักษณะที่แตกต่างออกไปตามเพศของตนเอง นอกจากนี้ ฟรอยด์ยงั กล่ าวถึ ง โครงสร้ าง
ของบุคลิกภาพว่า บุคลิกภาพว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ อิด (Id) อีโก้ (Ego) และซุ ปเปอร์
อีโก้ (Super Ego) ซึ่ งการพัฒนาของบุคลิ กภาพจะมี 3 องค์ประกอบนี้ คอยควบคุ ม มี ลกั ษณะดังนี้
(Freud, 1940, p. 199)
อิด (Id) คือ บุคลิ กภาพในส่ วนของจิตใต้สํานึ ก ซึ่ งเป็ นแรงขับตามธรรมชาติ
ของมนุ ษย์ในการที่จะกระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่ ง Id คือ หลักแห่ งความพึงพอใจ
(Pleasure Principle)
อี โก้ (Ego) คื อ บุ คลิ กภาพในส่ วนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นจากการมี ปฏิ สัม พันธ์ กบั โลก
ภายนอกของมนุ ษย์ เป็ นส่ วนที่คอยควบคุ มให้การปฏิ บตั ิตนของมนุ ษย์เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ ง โดยใช้หลักแห่งความจริ ง (Reality Principle)
ซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego) คือ บุ คลิ กภาพที่มนุ ษย์พฒั นาขึ้ นจากค่านิ ยมและ
มาตรฐานทางด้านจริ ยธรรมของพ่อแม่ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่ควบคุมให้มนุษย์เลือกกระทําในสิ่ งที่ตนคิดว่า
ดี (Ego Ideal) และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขดั ต่อมาตรฐานทางด้านจริ ยธรรมของตน (Conscience)
บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี คือ บุคคลที่อีโก้ (Ego) มีความสมดุลระหว่างแรงขับ
ตามธรรมชาติของอิด (Id) กับมาตรฐานทางด้านจริ ยธรรมของซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego) ฟรอยด์
เชื่ อว่า เด็กแรกเกิดจะมีอิด คือ มีความต้องการที่ตอ้ งได้รับการตอบสนอง มีลกั ษณะเป็ น Egocentric
โดยคิดว่าตนเองเป็ นศูนย์กลางของความสําคัญในทุก ๆ อย่าง หากต้องการสิ่ งใดจะต้องได้รับการ
สนองอยู่เสมอ ซึ่ งอิ ด จะทํา ให้ อยากได้ส่ิ ง ต่ าง ๆ โดยไม่ ค าํ นึ งถึ ง หลัก ของความจริ งเชิ ง เหตุ ผ ล
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ในขณะที่ อีโก้จะมี หน้าที่ ท าํ ให้ความต้องการเหล่ านั้นนั้นเป็ นจริ งขึ้ นมา ส่ วน Superego นั้น เป็ น
ส่ วนของมโนธรรม เป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิที่เป็ นค่านิ ยมในสังคม ซึ่ งเป็ นส่ วนที่เกิ ดขึ้นจากการ
เรี ยนรู ้ มิได้ติดตัวมาแต่กาํ เนิด
นอกจากนี้ ฟรอยด์ ยังได้กาํ หนดทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ควบคู่กนั
ไป ในเรื่ อ งกฎของความพึ ง พอใจ ฟรอยด์เชื่ อ ว่ามนุ ษ ย์ทุ ก คนต้อ งการความสุ ข ความยิน ดี แ ละ
หลีกเลี่ยงความทุกข์หรื อความเจ็บปวด มนุ ษย์เรี ยนรู ้ผา่ นการให้รางวัลและการทําโทษ ฟรอยด์จึงมี
ความเชื่อเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ดังนี้ (ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2011, น. 130-131)
1. การเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละระดับอายุจะแตกต่างกัน
2. ขั้นพัฒนาการมีความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ หากเด็กมีพฤติกรรมที่ยดึ ติดหรื อ
ยืดเยื้อในขั้นใดขั้นหนึ่งอยูน่ านกว่าปกติ จะทําให้เด็กมีปัญหาในการเรี ยนรู ้ส่ิ งที่อยูข่ ้นั ต่อไป
3. ขั้นแฝงเป็ นระยะที่เด็กมีความพร้อมที่จะสนใจสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็ น
ระยะที่พร้อมจะเข้าเรี ยน
4. การเรี ยนรู ้ ได้รับอิทธิ พลทั้งจากที่บา้ นและโรงเรี ยน โดยเฉพาะการเรี ยนรู้
ทางสั งคม ได้รับอิ ท ธิ พลจากกลไกการปรับ ตัวมาจากบุ คคลที่ แวดล้อมเด็ก อยู่ เป็ นช่ วงที่ เกิ ดการ
เลียนแบบ
จากทรรศนะของฟรอยด์แสดงให้เห็ นว่าเด็กในระยะปฐมวัยเป็ นช่ วงวัยที่ มี
ความสําคัญมาก การตอบสนองอย่างถู กต้องตามขั้นของพัฒนาการ จะช่ วยให้เด็กสามารถพัฒนา
ตนเองไปอย่างดี และพัฒ นาในขั้นที่ สู งขึ้ น ไปได้ ดังนั้น การเลี้ ย งดู เด็ ก จึงต้องเข้าใจถึ งลัก ษณะ
พัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยให้ถูกต้อง เปิ ดโอกาสให้เด็กได้พฒั นาไปตามความสามารถและให้
โอกาสเด็กได้แสดงออกอย่างอิ สระ (Free Expression) เพื่อให้สัญชาติญาณที่ เก็บกดไว้มีทางออก
การบังคับเด็กให้ทาํ ในสิ่ งที่ยงั ไม่ถึงขั้นพัฒนาการจะทําให้เกิ ดความเครี ยด แต่การตอบสนองด้วย
การรักและความเข้าใจต่อเด็กจะช่วยให้เด็กผ่านขั้นพัฒนาการแต่ละขั้นไปด้วยดี
1.2.2 ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียร์ เจท์ (Piaget’s Stages of Cognitive
growth)
เพี ย เจท์ (Piaget, 1896-1980) นั ก จิ ต วิ ท ยาชาวสวิ ส ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
พัฒนาการการเรี ยนรู ้ของเด็ก และพัฒนาการทางสติปัญญา โดยทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ
เพียร์ เจท์ ได้อธิ บายถึ งการเรี ยนรู ้ ของเด็กปฐมวัยว่า เป็ นกระบวนการที่ เกิ ดขึ้นจากการทํางานของ
โครงสร้างทางความรู ้ หรื อโครงสร้างความคิดทางปั ญญา (Schema) ซึ่ งเป็ นวิธีการที่เด็กจะเริ่ มต้นมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม เพียเจท์ จะมุ่งเน้นกระบวนการทํางานภายในตัวเด็กเองมากกว่าการเน้น
สิ่ งเร้ าที่ มากระตุ น้ ซึ่ งเด็กจะสามารถเข้าถึงสิ่ งเร้ าต่าง ๆ ได้ข้ ึนอยู่กบั ระดับของวุฒิภาวะในตัวเด็ก
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โครงสร้ างในสมองตลอดจนโครงสร้ างอื่ น ๆ จะพัฒ นาตามอายุและเป็ นไปตามลําดับ จะข้า ม
ขั้น ตอนไม่ ไ ด้ ลําดับ พัฒ นาการของเพี ยเจท์ มี ดัง ต่อไปนี้ ” (Piaget, 1977, อ้างถึ งใน Kesselring,
2009, p. 372-399)
1. ขั้น การรั บ รู้ ด้ว ยประสาทสั ม ผัส (Sensorimotor Stage) อยู่ใ นช่ ว งอายุ
ตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึ ง 2 ปี ในขั้นนี้ เด็กจะเรี ยนรู ้ การใช้ประสาทสัมผัสกับสิ่ งแวดล้อม พฤติ กรรมที่
แสดงออกจะเป็ นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าต่าง ๆ ในขั้นนี้เด็กจะมีความสามารถในการจําวัตถุ
และเหตุการณ์บางอย่างได้
2. ขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิกิริยา (Per-Operational Stage) อยูใ่ นช่วงอายุ 2-7
ปี เป็ นขั้นที่ เด็กเริ่ มเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับภาษาและเครื่ องหมายต่าง ๆ หรื อสภาพแวดล้อมรอบตัว เด็กจะ
สามารถสร้ างโครงสร้ างทางทางความคิ ดแบบง่ายๆได้โดยไม่ตอ้ งมองเห็ นวัตถุ หรื อเหตุการณ์ ที่
สัมพันธ์ กนั ซึ่ งเป็ นกระบวนการคิดที่ มีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้ แต่เด็กยังไม่สามารถคิ ดในเชิ งเหตุ
ผลได้
จากขั้นพัฒนาการของเพียเจท์ขา้ งต้น จะเห็นได้วา่ เด็กในช่วงอายุ 2-7 ปี ซึ่ ง
วัยดังกล่าว อยูใ่ นช่วงของการศึกษาระดับปฐมวัย ถือเป็ นวัยที่มีความสําคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมี
การพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างทางความคิดอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้นาํ หลักการจาก
ทฤษฎี ข้ นั พัฒ นาการของเพี ย เจท์ไ ปใช้ใ นเนื้ อ หาของกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อ ให้
ผูป้ กครองมีความเข้าใจถึงทิศทางและลําดับขั้นพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย
1.2.3 ทฤษฎีพฒ
ั นาการของกีเซล (Gesell’s Maturational Theory)
กี เซล (Gesell, 1880-1961 อ้า งถึ ง ใน พัช รี จิ๋ ว พัฒ นกุ ล , 2559, น. 16) ได้
อธิ บายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่าเป็ นการเจริ ญเติบโตทางด้านร่ างกาย
เนื้ อเยื่อ อวัยวะ และการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ รวมถึ งพฤติกรรมการแสดงออกที่ปรากฏขึ้นเป็ น
รู ป แบบที่ แ น่ น อนและเกิ ด ขึ้ นอย่ า งเป็ นลํ า ดับ ขั้น ประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อ มเป็ น
องค์ป ระกอบที่ ช่ วยเสริ ม สร้ างพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่ งกี เซลเชื่ อว่า วุฒิ ภาวะถู ก กําหนดได้โดย
พันธุ กรรม และมีมาตั้งแต่เกิดในเด็กแต่ละคน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทาํ ให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมใน
การที่จะกระทําสิ่ งต่าง ๆ ได้
แนวคิ ด ของกี เซลนั้ น สิ่ งสํ า คัญ คื อ วุ ฒิ ภ าวะ เพราะนอกจากจะเป็ น
ตัวกําหนดความสามารถและพฤติกรรมแล้ว ยังเป็ นตัวกําหนดถึง พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก
ด้วย กี เซลได้ก ําหนดมาตรฐานสําหรั บ การเจริ ญ เติ บ โตตามช่ วงอายุต่ าง ๆ และได้ส ร้ างเกณฑ์
มาตรฐานสําหรับวัดพฤติ กรรมของเด็กในแต่ละช่ วงอายุ โดยจัดทําเป็ นเกณฑ์พฒั นาการ (Gesell
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Developmental Schedules) ซึ่ งได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเด็กเป็ นระยะยาว โดยแบ่งพฤติกรรมของ
เด็ก ออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้ (ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2011, น. 131-133)
1. พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor behavior) เป็ นความสามารถของ
ร่ างกายที่ ครอบคลุ มถึ งการบังคับอวัยวะต่าง ๆ และความสั มพันธ์ที่ เกี่ ยวข้องกับการเคลื่ อนไหว
ทั้งหมด เช่ น การทรงตัว การ ควบคุมกล้ามเนื้ อ การทรงตัวของศีรษะ การนัง่ ยืน คลาน เดิ น จับยึด
วัตถุและการจัดกระทํา (Manipulation) กับวัตถุ
2. พฤติ ก รรมทางการปรั บ ตัว (Adaptive behavior) เป็ นความสามารถใน
การประสานงานของความรู ้สึกและการเคลื่อนไหว ซึ่ งครอบคลุมความเชื่ อมโยงของการใช้มือและ
สายตาในการถือวัตถุ และการเข้าถึงวัตถุ การแก้ปัญหา การสํารวจและปฏิกิริยาที่มีต่อวัตถุ เช่น การ
ต่อกล่อง การสั่นระฆัง การวาดภาพ ฯลฯ
3. พฤติ ก รรมทางด้านภาษา (Language behavior) ครอบคลุ ม เกี่ ยวกับ การ
สื่ อสารทุ กรู ปแบบ ด้วยการแสดงออกทางใบหน้า การใช้อวัยวะต่าง ๆ เช่ น การออกเสี ยง การใช้
ภาษา การแสดงสี หน้า รวมถึงความเข้าใจการสื่ อสารของผูอ้ ื่นด้วย
4. พ ฤ ติ ก รรม ท างสั งค ม -ตั ว บุ ค ค ล (Personal–social behavior) เป็ น
ความสามารถในด้านการปรับตัวของเด็ก ครอบคลุมถึ งการตอบสนองของเด็กต่อบุคคลอื่นในด้าน
วัฒ นธรรมทางสั งคม ปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่างบุ ค คลภายใต้ส ภาพแวดล้อมต่ าง ๆ เช่ น การเล่ น การ
ตอบสนองในสังคมต่าง ๆ พัฒนาการทางด้านความเป็ น “เจ้าของ” การยิ้ม และการตอบสนองต่อ
บุคคลอื่น การตอบสนองต่อวัตถุบางอย่าง เช่น กระจกเงา เป็ นต้น
จากทฤษฎี วุฒิภาวะของ กีเซล นักการศึกษาเกี่ ยวกับเด็กต่างให้การยอมรับ
ในเรื่ องของแบบแผนพฤติกรรมของเด็กที่พฒั นาในแต่ละช่วงอายุ และนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รวมถึงการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
ของเด็กบนพื้นฐานความเชื่ อที่วา่ พฤติกรรมทุกรู ปแบบของบุคคลจะต้องมาจากความพร้อมภายใน
เท่านั้น ดังนั้น จึงมีการนําแนวคิดนี้ มาใช้ประกอบในการเรี ยนการสอน ตลอดจนการฝึ กหัดเด็กใน
เรื่ องของพฤติ กรรมต่าง ๆ เพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ว่าจะสามารถทําได้ผลดี ต่อเมื่ อเด็กมี ความพร้ อม
เท่านั้น การบังคับขณะที่เด็กยังไม่พร้อมย่อมส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดี ในกรณี ที่เด็กยังไม่มีความพร้อม
การเร่ งให้เด็กฝึ กฝนหรื อเรี ยนรู ้ ส่ิ งต่าง ๆ ย่อมเป็ นไปอย่างยากลําบาก และถึงแม้ว่าเด็กจะทําได้ก็
ต้องใช้เวลาที่ ยาวนาน แต่หากเด็กมี ความพร้อมสําหรับฝึ กฝนหรื อเรี ยนรู ้ ในเรื่ องนั้น ๆ ย่อมจะสา
มารกระทําได้ง่ายและใช้เวลาน้อยกว่า ดังนั้น การเร่ งให้เด็กเรี ยนก่อนที่จะพร้อมอาจทําให้เป็ นการ
เสี ยเวลาโดยไม่จาํ เป็ น นอกจากนี้ยงั เป็ นการสร้างความเครี ยดทางอารมณ์ให้กบั เด็กอีกด้วย
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1.2.5 ทฤษฎี พั ฒ นาการทางความคิ ด ความเข้ าใจของบรุ น เนอร์ (Bruner’s
Cognitive Development Theory)
บรุ น เนอร์ (Bruner, 1956-2016 อ้างถึ ง ใน พัช รี จิ๋ วพัฒ นกุ ล , 2559, น. 19)
เป็ นนักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั แนวคิดของบรุ นเนอร์ มีพ้ืนฐานมาจากการต่อยอดแนวคิดของเพียเจท์
โดยเชื่ อว่าพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรี ย ์ (Organism) มุ่งเน้น
ความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่ งการที่ เด็กจะพัฒนาได้น้ ันขึ้ นอยู่กบั
สิ่ งแวดล้อมและประสบการณ์ เป็ นสําคัญ ทฤษฎี ของบรุ นเนอร์ เน้นหลักการ กระบวนการคิ ด ซึ่ ง
ประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) ลําดับขั้นความ
ต่อเนื่ อง (Sequence) และการเสริ มแรง (Reinforcement) บรุ นเนอร์ เชื่ อว่าพัฒ นาการทางความคิ ด
ความเข้าใจจะต้องเกิดจากสิ่ งต่อไปนี้ (ราชภัฏพิบูลสงคราม, 2011, น. 138-139)
1. การให้อิสระกับเด็กในการทําสิ่ งต่าง ๆ มากขึ้น จะทําให้เด็กมีการพัฒนา
ทางความคิดและปั ญญาในขณะที่เด็กรู้ ภาษา มีความสามารถเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างสิ่ งเร้ ากับ การตอบสนอง ทําให้รู้ว่าตอบสนองใดจะได้รับ ความพึ งพอใจและมี ก ารปรั บ
พฤติกรรม
2. การเรี ยนสั ญลักษณ์ ที่ใช้แทนสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งเด็กจะเกิ ดการสะสมความรู ้
และสามารถคาดการณ์ถึงสิ่ งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้
3. พัฒนาการทางความคิ ด คื อความสามารถในการสื่ อสารกับคนอื่นและ
ตนเอง เพื่อให้ได้รู้ถึงสิ่ งที่ตนกําลังกระทํา โดยใช้คาํ หรื อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถอธิ บาย
การกระทําในอดีตและปั จจุบนั ได้
4. ผู ้ส อนและผู ้เรี ยนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั น อย่ า งมี ร ะบบ ดั ง นั้ น พ่ อ แม่
ผูป้ กครอง ครู หรื อสมาชิ กอื่น ๆ ในสังคมจะต้องอบรมสั่งสอนเด็ก ตลอดจนต้องนําเอาวัฒนธรรม
ต่าง ๆ มาตีความและให้เด็กได้มีส่วนร่ วม
5. ภาษาเป็ นกุญแจสําคัญของการพัฒนาด้านความคิด กล่าวคือ เด็กใช้ภาษา
เพื่อสื่ อความหมายทําให้เข้าใจตนเองและสิ่ งต่าง ๆ ใช้สื่อความคิดของตนไปสู่ คนอื่น เมื่อเติบโตขึ้น
ก็ ใ ช้ภ าษาเพื่ อ เชื่ อ มโยงความสั ม พัน ธ์ ข องเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ในโลก อย่างเป็ นเหตุ เป็ นผล และ
เชื่อมโยงสิ่ งใหม่เข้ากับสิ่ งที่คล้ายกัน
6. การพัฒ นาทางความคิ ด สั ง เกตได้จ ากการมี ค วามสามารถเลื อ กทํา
กิจกรรม และเลือกที่จะสนใจเหตุการณ์ได้เมื่อมีทางเลือกมาพร้อม ๆ กัน
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หลักการสําคัญ ที่ เป็ นโครงสร้ างของความรู ้ ของมนุ ษย์ บรุ นเนอร์ แบ่งขั้น
พัฒนาการคิดในการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ออกเป็ น 3 ขั้น ซึ่ งคล้ายคลึงกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจท์ ได้แก่
1. ขั้นการกระทํา (Enactive Stage) เด็กเรี ยนรู ้จากการกระทําและการสัมผัส
เป็ นระยะที่ทารกเข้าใจสิ่ งแวดล้อมจากการกระทํา มีลกั ษณะของพัฒนาการด้านทักษะ ดังนั้น ทารก
จะเคลื่อนไหว จับ กัด แตะ ถู และตอกสิ่ งของเพื่อให้รู้จกั สิ่ งเหล่านั้น และมีประสบการณ์
2. ขั้นคิ ดจิ นตนาการหรื อสร้ างมโนภาพ (Piconic Stage) เด็กเกิ ดความคิ ด
จากการรับรู ้ตามความเป็ นจริ ง และการคิดจากจินตนาการด้วย
3. ขั้นใช้สั ญ ลัก ษณ์ และคิ ดรวบยอด (Symbolic Stage) เริ่ ม ตั้งแต่อายุ 3 ปี
โดยในขั้นนี้ เด็กบางคนเริ่ มตั้งแต่ปลายขวบ แรกถึ ง 3 ½ ปี โดยข้อมูลต่าง ๆ ได้มาจากการนึ กวาด
ภาพในสมอง เด็กเข้าใจเฉพาะจากสิ่ งที่รับรู ้ทาํ ไปโดยไม่ได้ผา่ นการคิด แต่จะสนใจแสงสว่าง เสี ยง
การเคลื่ อนไหว เด็กเริ่ มเข้าใจเรี ยนรู ้ ความ สัมพันธ์ของ สิ่ งต่าง ๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่ งที่พบเห็น
จากแนวคิดอันหลากหลายเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการเด็กของนักจิตวิทยาเป็ น
สิ่ งที่ ยืนยันเกี่ ยวกับความสําคัญของเด็กในช่วงปฐมวัย เนื่ องจากถื อเป็ นวัยรากฐานของชี วิตมนุ ษย์
บุคลิ กภาพและการแสดงพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กบั การอบรมเลี้ยงดู สิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ตลอดจน
ปั จจัยด้านความพร้ อมภายใน การมีความรู ้ความเข้าใจ และมีการปฏิ บตั ิ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยในแต่ช่วงวัยนั้น จะช่วยให้พฒั นาเด็กปฐมวัยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ สมบูรณ์
พร้อมทั้งสติปัญญา กาย และจิตใจ

2. แนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการเด็กสงสั ยล่าช้ า
พัฒนาการในแต่ละด้านของเด็กมีความสําคัญต่อการการดํารงชี วิตของเด็ก ตลอดจน
การเป็ นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ คุ ณภาพของประชากรนั้นมีรากฐานมาจากเด็กที่มีความ
สมบูรณ์ เต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกของชี วิต คือแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ หรื อเด็ก
ในวัยก่อนประถมศึกษา ซึ่ งเป็ นวัยที่มีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาอย่างมาก ดังนั้น หากพัฒนาการ
ของเด็กไม่เป็ นไปตามศักยภาพหรื อช่วงวัย ย่อมส่ งผลให้คุณภาพของประชากรลดลงด้วย การทํา
ความเข้าใจและเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็กที่มีภาวะสงสัยล่าช้าจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น เพื่อเป็ นการสอดส่ อง
และเฝ้ าติดตามสําหรับแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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2.1 ความหมายของพัฒนาการเด็กสงสั ยล่ าช้ า
กระทรวงสาธารณสุ ข (2561, น. 38) ได้อธิ บายถึง เด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า คือ
เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
แล้วผลการตรวจคัดกรอง ไม่ผา่ นครบ 5 ด้าน ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรกและครั้งที่ 2
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ เด็กที่มีพฒั นาการช้า คือ เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยเมื่อเทียบกับเด็กปกติ
เด็กอาจมีพฒั นาการช้าในบางด้านหรื อทุก ๆ ด้าน เช่น บกพร่ องด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา ด้าน
สติปัญญา หรื อด้านสังคมและการช่วยตนเอง เป็ นต้น โดยสาเหตุหลัก ๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
เด็กเกิดความล่าช้ามีหลายประการสามารถเกิดได้ท้งั ก่อนคลอด ขณะคลอด และหลังคลอด เช่น จาก
โรคทางพันธุ กรรม โรคทางสมอง โรคทางระบบต่อมไร้ท่อ การติดเชื้อ และแม้กระทัง่ จากการเลี้ยง
ดูเด็กที่ไม่ถูกต้อง ผลกระทบภายนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ส่ งผล
ให้เด็กไทยที่มีพฒั นาการล่าช้ามีจาํ นวนเพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและการช่วยเหลืออย่างถูก
วิธีต้ งั แต่เริ่ มแรก หรื อช่วงวัยที่สมองยังสามารถปรับตัวและพัฒนาได้ โอกาสที่เด็กจะมีพฒั นาการที่
ก้าวหน้าอย่างเต็ม ศักยภาพก็ย่อมลดลงไปด้วย ดังนั้น ช่ วงปฐมวัยของมนุ ษย์จึงสําคัญมากเพราะ
สมองมีการเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ ว การอบรมเลี้ยงดูในช่วงวัยนี้จะมีผลต่อคุณภาพของบุคคล
ไปตลอดชีวติ (นิตยา คชภักดี, 2558, น. 5)
โดยปกติเด็กมีการเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของตนเอง เช่ น การสบตา หรื อ
การส่ งเสี ยง การพูด การกลิ้ งของเล่น หรื อการเดิ น ก้าวแรก เป็ นต้น ซึ่ งการพัฒ นาทัก ษะเหล่ านี้
เรี ยกว่า ลําดับการพัฒนาสําคัญ ๆ ในแต่ละช่ วงเวลา (Developmental milestones) ซึ่ งมักจะเกิ ดขึ้น
ตามช่วงวัยที่สามารถสังเกตและคาดการณ์ได้ ซึ่งเด็กที่มีพฒั นาการล่าช้าจะมีการพัฒนาทักษะเหล่านี้
ล่าช้ากว่าปกตินน่ั เอง
2.2 การประเมินพัฒนาการเด็กสงสั ยล่าช้ า
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นการเฝ้ าระวังเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย
เพื่อให้ทราบว่าเด็กมีระดับความสามารถด้านต่าง ๆ เป็ นอย่างไร สมวัยหรื อไม่ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ในการแนะนําพ่อแม่ หรื อคนที่เลี้ยงดูให้มีการดูแลและจัดสิ่ งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับความสนใจ
และความสามารถของเด็ก ซึ่ งมีส่วนต่าง ๆ ที่สาํ คัญ ดังนี้ (พนิต โล่เสถียรกิจ และคณะ, 2558, น. 1314)
2.2.1 องค์ ประกอบของพัฒนาการ
1) ด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ (Gross motor) ซึ่ งจะพิจารณาจากท่าทาง การทรง
ตัว และการเคลื่อนไหวของร่ างกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การชันคอ คลาน นัง่ เดิน กระโดด
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2) ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและการปรับตัว (Fine Motor Adaptive) เป็ นการใช้
มือหยิบจับวัตถุ การใช้ตา และทักษะในการทํางานประสานกันของอวัยวะต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาวิธีการเวลา และความแม่นยําในการทํากิจกรรมนั้น ๆ ได้ดีข้ ึน และเกิดการเรี ยนรู ้
3) ด้านภาษา (Language) เป็ นความสามารถในการใช้เสี ยง การสื่ อสาร และ
พฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสื่ อความหมายความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจแสดงออกโดยสี หน้าท่าทาง
ภาษาพูด โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนของความเข้าใจในภาษา เช่ น การฟั งเข้าใจในการสื่ อสารของผูอ้ ื่น
และการใช้ภาษา เช่น การพูดสื่ อภาษาโดยการแสดงท่าทางและเสี ยง
4) ด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเอง (Personal-Social) เป็ นความสามารถ
ในการดูแลช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น และสังคม
การประเมินพัฒนาการเด็กจะช่วยให้เข้าใจถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น หรื อมีแนวโน้มที่จะ
เกิด ดังนั้น การประเมินพัฒนาการจึงถือเป็ นภารกิจสําคัญที่ตอ้ งมีการจัดให้มีข้ ึนอย่างสมํ่าเสมอ
2.2.2 หลักการของการประเมินพัฒนาการเด็ก มีดงั นี้
1) การประเมินพัฒนาการของเด็กจะต้องมีการประเมินหลาย ๆ ครั้งก่อนที่
จะสรุ ปผล ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปตรงกับข้อเท็จจริ ง
2) การตีความ หรื อการสรุ ปผล การประเมินพัฒนาการนั้นต้องมีความเป็ น
ปรนัย กล่าวคือ มีการแปลผลตามข้อมูลที่ปรากฏ ไม่ลาํ เอียงหรื อมีอคติใด ๆ ถ้าเป็ นไปได้ควรมี ผู ้
ประเมิ นมากกว่า 1 คน ผลจากการประเมิ นเด็กถือเป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยแก่ ผูท้ ี่ ไม่เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พฤติกรรมที่ถือเป็ นปั ญหาของเด็ก
3) ในการเปรี ยบเที ย บพัฒ นาการของเด็ ก วัย เดี ย วกัน ต้อ งมี ค วามเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน
เมื่ อ ทํา ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การประเมิ น แล้ ว ขั้น ตอนต่ อ ไป คื อ การเข้า สู่ ข้ ัน
ดําเนิ นการประเมินพัฒนาการของเด็ก ซึ่ งการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยควรใช้วิธีการประเมิน
อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สมบูรณ์ ที่สุด ซึ่ งวิธีการที่ เหมาะสมและนิ ยมนํามาใช้ในการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (Yushiva, 2014, อ้างถึงใน พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2559, น. 25-27)
2.3 วิธีการในการประเมินพัฒนาการเด็ก มีดงั นี้
2.3.1 การสั งเกตและการบันทึกการสั งเกต
การสังเกตและการบันทึกการสังเกต มีอยู่ 2 รู ปแบบ คือ การสังเกตอย่างมี
ระบบ ได้แก่ การสังเกตที่มีเป้ าหมายและความต้องการที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกรู ปแบบ
หนึ่ ง คือ การสังเกตแบบไม่เป็ นทางการ เป็ นการสังเกตในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวัน และเกิด
พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และทําการจดบันทึกไว้การสังเกตเป็ น
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2.3.2 วิธีการทีผ่ ้ สู อนใช้ ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก
เมื่อมีการสังเกตก็ตอ้ งมีการบันทึก การบันทึกพฤติกรรมมีความสําคัญอย่าง
ยิ่งที่ ตอ้ งทําอย่างสมํ่าเสมอ เนื่ องจากเด็กมี การเจริ ญเติบโตและเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงต้อง
นํามาบันทึกเป็ นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบ
ง่าย ๆ คือ
1) แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บนั ทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยายถึง
พฤติกรรมของเด็ก ในการบันทึกนั้นต้องระบุวนั เดือน ปี เกิดของเด็ก และวันปี ที่ทาํ การบันทึกแต่
ละครั้ง
2) การบันทึกรายวัน ใช้บนั ทึกเหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรี ยนซึ่ งต้องบันทึกทุกวัน การบันทึกรายวัน คือ การชี้ ให้เห็ นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะ
ช่วยกระตุน้ ให้ผสู ้ อนได้พิจารณาปั ญหาของเด็กเป็ นรายบุคคล ช่ วยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญมีขอ้ มูลมากขึ้น
สําหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควรจะรับ คําปรึ กษา เพื่อลดปั ญหาและส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กได้อย่าง
ถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วยชี้ให้เห็นข้อดี ข้อเสี ยของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้เป็ นอย่างดี
3) แบบสํารวจรายการ ช่ วยให้สามารถวิเคราะห์ เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้าง
ละเอี ยด เหมาะสมกับเด็ก การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ท้ งั เป็ นกลุ่มหรื อรายบุ คคล เพื่อ
ประเมิ น ความสามารถในการแสดงความคิ ดเห็ น และพัฒ นาการด้านการใช้ภาษาของเด็ ก และ
บันทึกผลการสนทนาลงในแบบบันทึกพฤติกรรมหรื อบันทึกรายวัน
2.3.3 การสั มภาษณ์ ด้วยวิธีการพูดคุยกับเด็กเป็ นรายบุคคล
ควรจัดการพูดคุยแบบเป็ นส่ วนตัว มีห้องเฉพาะที่ซ่ ึ งเด็กสามารถแสดงออก
หรื อพูดคุ ยได้อย่างอิสระ เพื่อไม่ให้เกิ ดความเครี ยดและวิตกกังวล ควรใช้คาํ ถามที่เหมาะสม เปิ ด
โอกาสให้ เด็ ก ได้ คิ ด และตอบอย่า งอิ ส ระ วิ ธี ก ารนี้ มี เครื่ อ งมื อ หลายชนิ ด เช่ น แบบสอบถาม
ผูป้ กครอง แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกสุ ขภาพอนามัย ฯลฯ
ในส่ วนของเด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้านั้น มีคู่มือเฉพาะไว้เพื่อคัดกรอง คือ คู่มือ
เฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual
(DSPM) ได้ถูกจัดทําขึ้นภายใต้ โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเฉลิ มพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดย
คณะผูท้ รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับพ่อแม่ ผูป้ กครอง ใน
การเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ด้วยตนเอง และเป็ นหน้าที่ หลักของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ขในการส่ งเสริ มให้พ่อแม่ ผูป้ กครอง เกิ ดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําใช้ในการเฝ้ า
ระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ด้ว ยตนเองได้อ ย่า งเหมาะสม ให้ ค วามดู แ ลคัด กรอง
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พัฒ นาการเด็ก อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดื อน ติ ดตามประเมิ น พัฒ นาการซํ้าในเด็ก ที่ พ บพัฒ นาการ
สงสัยล่าช้า รวมทั้งส่ งต่อเด็กที่พบพัฒนาการล่าช้าให้ได้รับการแก้ไขรักษาได้อย่างทันท่วงที
จากบทสรุ ปการเยี่ยมเสริ มพลังในปี 2559 “โครงการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กเฉลิ ม
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่ องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5
รอบ 2 เมษายน 2558” พบข้อสังเกต คือ 1) การถ่ายทอดการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวัย (DSPM) ให้ ก ับ พ่ อแม่ ผูป้ กครอง มี ก ารแจกคู่มื อ ฯตั้ง แต่ แรกเกิ ด ยังไม่ เป็ นนโยบาย
เดียวกันทั้งประเทศ 2) ด้านการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้คู่มือ
ฯเจ้าหน้าที่ ไม่มนั่ ใจในการใช้ พบข้อสังเกต คือ 1) การถ่ายทอดการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กบั พ่อแม่ ผูป้ กครอง มีการแจกคู่มือฯ ตั้งแต่แรกเกิดยังไม่เป็ นนโยบาย
เดี ยวกันทั้งประเทศ 2) ด้านการใช้คู่มือ เฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทักษะการใช้
คู่มือฯ เจ้าหน้าที่ไม่มนั่ ใจในการใช้คู่มือฯ และขั้นตอนการประเมินตามข้อพัฒนาการในคู่มือฯไม่
ชัดเจนและสร้างความสับสนให้กบั ผูป้ ฏิ บตั ิงาน คัดกรองพัฒนาการเด็ก สถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติกรมอนามัย จึงได้ทาํ การสํารวจการใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้
รู ปแบบการประเมินผลออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ประโยชน์จากคู่มือฯ ใน
กลุ่มพ่อแม่ ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และครู ผดู ้ ูแลเด็ก 2) สร้างแนวทางการ พัฒนาคู่มือฯ
ให้ เหมาะสมต่ อ การนําไปใช้ กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก 3 กลุ่ ม คื อ 1) พ่ อ แม่ ผูป้ กครอง 2) เจ้า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข 3) ครู ผดู ้ ูแลเด็กจํานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 1,504 คน แบบสอบถามการใช้“คู่มือเฝ้ า
ระวังและ ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย” ได้พฒั นาขึ้นจากการสังเคราะห์ประเด็นการเยี่ยมเสริ ม
พลั ง พื้ น ที่ ของคณะทํ า งานพั ฒ นาอนามั ย เด็ ก ปฐมวัย สถาบั น พัฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ
ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการรับรู ้ และ
เข้าถึ งคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่ วนที่ 3 ความเข้าใจในเนื้ อหาและการใช้
คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่ วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อเนื้ อหา และรู ปเล่มคู่มือ
เฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่ วนที่ 5 ความคิดเห็ นต่อการพัฒนาคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับใหม่ ส่ วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่ งชาติ,
2560, น. 50-51)
2.4 แนวทางการส่ งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
เด็กวัยก่อนเรี ยน (Pre-school) อายุ 3-6 ปี ต้องการความเป็ นอิสระ อยากรู ้อยากเห็น
ต้องการความเป็ นตัวของตัวเอง วัยนี้ จึงเป็ นวัยสําคัญที่ จะก้าวไปเป็ นผูใ้ หญ่ ในอนาคต การอบรม
เลี้ยงดู ภาวะการเจ็บป่ วยและสภาพแวดล้อม จะเป็ นตัวกําหนดให้เด็กเติบโตมาเป็ นบุคลิกภาพต่างๆ
และก่อให้เกิ ดเป็ นเอกลักษณ์ ของเด็กแต่ละคน เด็กวัยก่อนเรี ยนมีพฒั นาการและควรมีการส่ งเสริ ม
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พัฒนาการ (ชมรมจิตแพทย์เด็กแห่ งประเทศไทย 2550; พรทิ พย์ ศิริบูรณ์ พิพฒั นา 2551 อ้างถึ งใน
กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม, 2557, น. 157-158) ดังนี้
1. พัฒนาการด้านร่ างกาย เด็กจะเริ่ มมีทกั ษะในการเคลื่อนไหว รู ้จกั ควบคุมอวัยวะ
ต่าง ๆ ได้ดีข้ ึน มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ดังนั้น ควรส่ งเสริ มให้เด็กได้ฝึกใช้
กล้า มเนื้ อ มัด ใหญ่ เช่ น การเดิ น การกระโดด ถี บ จัก รยานสามล้อ การใส่ แ ละถอดเสื้ อผ้า เอง
รับประทานอาหารเอง เป็ นต้น ส่ วนกล้ามเนื้ อมัดเล็ก เด็กวัยนี้ จะสามารถใช้กล้ามเนื้ อนิ้วมือได้ดี จึง
ควรส่ งเสริ มให้เด็กวาดรู ป ขี ดเขียน หรื อลากเส้ น สามเหลี่ ยม สี่ เหลี่ ยมตาม แบบ หรื อวาดรู ป คน
เป็ นต้น พัฒ นาการด้านสติ ปัญ ญา เด็ กจะมี ความอยากรู ้ อยากเห็ น มี จินตนาการค่อนข้างสู ง ตาม
ทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (Piaget’s theory of cognitive) เด็กวัยนี้ จะมี พัฒนาการ
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
1) ระยะก่อนมีมโนทัศน์ อายุ 2-4 ปี เด็กจะสร้างภาพในใจ มีภาพของบุคคลที่รัก
ติดอยูใ่ นใจ การแยกจากหรื อห่างไกลคนที่รักจะทําให้เด็กเกิดความทุกข์ใจ ดังนั้น การให้เด็กได้ดูรูป
ภาพถ่ายของบุคคลที่เด็กรักยามที่จะต้องแยกจากจะช่วยให้เด็กปรับความรู ้สึกได้ดีข้ ึน
2) ระยะนึกรู ้ อายุ 4-6 ปี เด็กจะคิดว่าสิ่ งที่ไม่มีชีวติ ทุกสิ่ งเป็ นสิ่ งมีชีวติ เช่น ตุก๊ ตา
สามารถพูดได้ เป็ นเพื่อนคุยยามเหงาได้ การเล่นโดยใช้สัญลักษณ์ (symbolic play) จะช่ วยส่ งเสริ ม
ให้เด็กได้ระบายความรู ้สึก อารมณ์ที่เก็บกดจากการเล่น เช่น การ ให้เด็กเล่นฉี ดยาตุก๊ ตาหลังจากเด็ก
ได้รับการฉี ด วัคซี น เป็ นต้น เด็กจะมีความอยากรู ้ อยากเห็ น มีจินตนาการค่อนข้างสู ง ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กแสดงอารมณ์ ความรู ้สึกอย่างเปิ ดเผย โกรธง่าย หาย
เร็ ว กลัวในสิ่ งที่ไม่มีเหตุผล อิจฉาริ ษยาเมื่อรู้สึกว่าถูกแย่งความรักไป การส่ งเสริ มการเล่นจะมีผลต่อ
จิตใจ และอารมณ์ ของเด็กมาก เพราะการเล่นจะช่วยระบายความรู ้ สึกคับข้องใจต่าง ๆ เด็กจะเกิ ด
ความ สนุ กสนานและลืมความวิตกกังวล ความไม่พอใจออกไป พัฒนาการด้านสังคม เด็กเริ่ มออก
จากสั ง คมบ้า นเข้า สู่ สั ง คมโรงเรี ย น เริ่ ม รู ้ จ ัก คบและเล่ น กับ เพื่ อ น เด็ ก เรี ย นรู ้ ที่ จ ะปรั บ ตัว ให้
ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามระเบียบและกติกาของโรงเรี ยน ดังนั้น พ่อแม่ ครู ต้องส่ งเสริ มให้เด็ก
ได้เล่นกับกลุ่มเพื่อน ๆ เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้การเข้าสังคม
3. พัฒนาการด้านสังคม เด็กเริ่ มออกจากสังคมภายในบ้านเข้าสู่ สังคมโรงเรี ยน เริ่ ม
รู ้จกั คบและเล่นกับเพื่อน เด็กเรี ยนรู ้ที่จะปรับตัวให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามระเบียบและกติกา
ของโรงเรี ยน ดังนั้น พ่อแม่ ครู ต้องส่ งเสริ มให้เด็กได้เล่นกับกลุ่มเพื่อน ๆ เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้การ
เข้าสังคม
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3. แนวคิดเกีย่ วกับชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ
แนวคิ ดที่ สําคัญเกี่ยวกับชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎี
โดยบู รณาการทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ข องเพี ย เจท์ (Piaget) และทฤษฎี วุฒิ ภาวะของกี เซล (Gesell) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของลําดับขั้นพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย และผสมผสาน
การให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อ
มัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติ ปัญญา พัฒนาการด้านการช่ วยเหลื อตนเองและ
สังคม พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา โดยการนํารู ปแบบของขั้น
พัฒนาการเด็กของทั้งสองทฤษฎี มาบูรณาการร่ วมกับหลักการส่ งเสริ มพัฒนาการตามคู่มือเฝ้ าระวัง
และส่ ง เสริ มพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข (2561) ซึ่ งมี เนื้ อหา
สอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่การเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กอย่างเป็ นลําดับขั้นและดําเนิ นไปอย่าง
เป็ นระบบตามช่วงวัย เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการอันมีพ้นื ฐานของทฤษฎีทางด้านพัฒนาการเด็กมารองรับ
3.1 หลักการเกีย่ วกับรู ปแบบของกิจกรรม
หลัก การสําคัญ เกี่ ย วกับ กิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการ คื อ การคัดเลื อกและ
จัดทําโครงการกิจกรรมจะเน้นการให้ความรู ้และส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ให้แก่ผปู ้ กครองเด็กเป็ นหลัก โดยอาศัยพื้นฐานการเรี ยนรู ้จากแนวคิดต่าง ๆ ดังนี้
3.1.1 รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสร้ างองค์ ความรู้ (Constructivism)
แนวคิ ดกระบวนการสร้ างความรู ้ เป็ นการจัดการเรี ย นรู้ ที่ เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้ส ร้ างความรู ้ และประสบการณ์ ต่าง ๆ ที่ มีค วามหมายต่ อตนเองจากการปฏิ สั ม พันธ์ก ับ
สิ่ งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการคิดและการแสวงหาความรู ้ควบคู่ไปกับการปฏิ บตั ิจริ ง ให้ผเู ้ รี ยน
ค้นพบความรู ้ และประสบการณ์ดว้ ยตนเองโดยมีครู ผสู ้ อนเป็ นผูจ้ ดั โอกาส บรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม
และแหล่ งเรี ยนรู ้ ที่ เอื้ อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ย นรู ้ ด้วย
กระบวนการสร้ า งความรู ้ มี ข้ ัน ตอน (ขัณ ธ์ ชัย อธิ เกี ย รติ และธนารั ก ษ์ สารเถื่ อ นแก้ว , 2017,
ออนไลน์) ดังนี้
1. ขั้นแนะนํา เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนจะรับรู ้ ถึงจุดมุ่งหมายของบทเรี ยน และ
เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้จากการสร้างของครู ผสู ้ อน
2. ขั้นทบทวนความรู ้เดิม เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนได้แสดงออกถึงความรู ้ความเข้าใจ
เดิมที่มีอยูใ่ นเรื่ องที่กาํ ลังจะเรี ยนรู ้
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3. ขั้น ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด เป็ นขั้น ที่ สํ า คัญ ของการจัด การเรี ย นรู ้ ต าม
กระบวนการสร้างความรู ้ตามกระบวนการสร้างความรู ้ที่ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ ดังนี้
1) สร้างความชัดเจนและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
2) สร้างความคิดใหม่ ๆ จากการอภิปรายร่ วมกัน และมีการสาธิ ตเพื่อให้
เกิดความคิดและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้น
3) การประเมิ นความคิ ดใหม่ด้วยการทดลอง หรื อใช้การคิ ดวิเคราะห์
ไตร่ ตรอง และการประเมินคุณค่า
4) การนําความคิ ด ไปใช้ การให้ โอกาสผูเ้ รี ยนในการใช้ค วามรู้ ค วาม
เข้าใจไปใช้จริ ง
4. ขั้นทบทวน เป็ นขั้น ตอนสุ ดท้ายที่ ผูเ้ รี ยนจะได้ท บทวนความคิ ดความ
เข้าใจ โดยการเปรี ยบเทียบระหว่างความคิดเดิ มกับความคิดใหม่ ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยน กระบวนการ
สร้ างความรู ้ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่คาํ นึ งถึงความรู้และประสบการณ์ เดิมของผูเ้ รี ยนได้
สังเกตสิ่ งที่ตนเองสนใจ อยากเรี ยนรู ้ แล้วจึงศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้เพิ่มเติม นําไปเชื่ อมโยงต่อ
ยอดกับความรู ้และประสบการณ์เดิมที่มีอยูเ่ กิดเป็ นความรู ้ใหม่ของผูเ้ รี ยนเอง อีกทั้งได้พฒั นาทักษะ
และกระบวนการคิด
3.1.2 รูปแบบกิจกรรม
รู ปแบบของการดําเนินกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ พัฒนาและคัดเลือก
จากแนวคิ ด ของแฮริ ส (Harris, 1985 อ้า งถึ ง ใน วัช รา เล่ าเรี ย นดี , 2556, น. 16 – 18) โดยกําหนด
รู ปแบบของกิ จกรรมที่มุ่งเน้นการเสริ มสร้างองค์ความรู้และการส่ งเสริ มในระดับพฤติกรรมในเชิ ง
ปฏิ บ ัติ โดยกิ จกรรมที่ ถู ก นํามาใช้ใ นการดําเนิ น กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การบรรยาย (Lecturing) เป็ นกิ จกรรมที่ เน้น การถ่ ายทอดความรู้ ค วาม
เข้าใจผ่านการอธิ บ ายหรื อบรรยายโดยใช้สื่ อประกอบ ได้แก่ หนังสื อ ใบความรู้ สไลด์ (power
point) และการใช้สื่อวีดิทศั น์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในการบรรยาย
2. การอภิปราย (Discussing) เป็ นกิจกรรมที่ผดู ้ าํ เนิ นกิจกรรมและผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมปฏิบตั ิร่วมกัน โดยใช้เทคนิ คของการระดมสมอง ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเสนอ
แนวความคิด วิธีการแก้ปัญหาหรื อใช้ขอ้ แนะนําต่าง ๆ โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ
โดยเสรี โดยจะนํามาใช้ในการค้นหาปั ญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
ร่ วมกันด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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3. การสาธิ ต (Demonstrating) เป็ นกิ จ กรรมการให้ ค วามรู ้ ที่ ช้ ี ให้ เห็ น
กระบวนการ วิธีการ และการนําความรู ้ ที่ได้จากการบรรยายไปปรับใช้ ซึ่ งเป็ นการแสดงให้เห็ นใน
สถานการณ์จาํ ลองเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนและถูกต้องก่อนนําไปใช้ปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ ง
4. การเขี ย น (Writing) เป็ นกิ จ กรรมที่ ใ ช้ เพื่ อ ให้ ผู ้เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด
ความจําได้และสามารถนํากลับไปทบทวนซํ้า
5. การปฏิ บ ัติ (Action) เป็ นกิ จ กรรมที่ มุ่ ง เน้ น การนํา องค์ ค วามรู ้ ไ ปใช้
ปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์จริ ง
6. การจัดทําเครื่ องมือและข้อทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรม
นี้ เกี่ ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบในการวัดระดับความรู ้และพฤติกรรมก่อนและหลังการเข้าร่ วม
กิจกรรมเพื่อประเมินผลที่ได้จากการดําเนินกิจกรรม
7. การสั ง เกต (Observing) เป็ นกิ จกรรมที่ เป็ นการสั งเกตพฤติ ก รรมและ
ความสนใจในการทํากิจกรรมตามสถานการณ์ จริ ง เพื่อวิเคราะห์สภาพความเป็ นจริ งของผูเ้ ข้าร่ วม
กิ จกรรม ซึ่ งจะช่ วยให้ท ราบจุ ดดี หรื อจุ ดบกพร่ อง เพื่ อการประเมิ น ผลปฏิ บ ตั ิ งานและใช้ในการ
พัฒนาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่อไป
ในการออกแบบชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการในการศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั
ใช้แนวคิดรู ปแบบกิ จกรรมนิ เทศของแฮริ สเป็ นหลัก โดยทําการคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์การวิจยั โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้ างองค์ความรู ้และการปฏิบตั ิจริ ง
เพื่อสร้ างความรู ้ความเข้าใจและส่ งเสริ มพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กให้เกิ ดขึ้น
ได้ครอบคลุมหลากหลายมิติ

4. แนวคิดเกี่ย วกับบทบาทของผู้ ปกครอง และการอบรมเลี้ยงดู เด็กนั กเรี ยนระดับ ชั้ น
อนุบาล
4.1 บทบทของผู้ปกครองและการอบรมเลีย้ งดูเด็กอนุบาล
ในช่วงวัยก่อนอนุ บาล ครอบครัวมีความสําคัญอย่างมากสําหรับเด็กเด็ก ในการที่
จะส่ งเสริ มพัฒนาการด้านสังคม เนื่ องจากเด็กมี การเรี ยนรู ้ สั งคมจากผูท้ ่ี อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะแม่
เพราะสั ม ผัส จากการโอบอุ ้ม จะส่ งผลต่อความรู้ สึ ก ของเด็ก เด็ก จะเรี ย นรู้ ในการตอบสนองจาก
พฤติ ก รรมสั ม ผัส ทั้ง ทางบวกและทางลบ ต่ อ มาเมื่ อ เด็ ก เติ บ โตขึ้ น รู้ จ ัก ที่ เข้า กลุ่ ม เด็ ก จะเห็ น
พฤติกรรมเพื่อนหรื อผูอ้ ื่น การเล่นจะเป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้ทางสังคมของเด็ก พ่อแม่และผูเ้ ลี้ยงดู
สามารถส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้ ดังนี้ (บุบผา เรื องรอง, 2013, ออนไลน์)
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1. ควรดูแลลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ พ่อสามารถกระทําได้โดยการโอบอุม้ ลูก
พูดคุ ยหยอกล้อ กล่อมลูกนอน จะเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อ-ลูกดี เท่าแม่ ซึ่ งจะช่ วย
สร้างเสริ มการเรี ยนรู ้ทางสังคมให้แก่เด็กได้เป็ นอย่างดี
2. การเป็ นอย่างที่ ดีในทุ ก ๆ ด้าน ทั้งการปฏิ บ ัติ ตวั ในสั งคม การใช้ภ าษา การ
ปฏิบตั ิต่อเด็ก เพราะสิ่ งเหล่านี้คือพื้นฐานการเรี ยนรู ้ทางสังคมที่เด็กสัมผัสและรับรู ้ได้จากการปฏิบตั ิ
ตนต่อกัน เด็กจะมี การเลี ยนแบบการปฏิ บตั ิ ตนในสังคมจากพ่อแม่ ในเด็กวัยทารก 6 เดื อนขึ้นไป
การหยอกล้อด้วยเสี ยงร้องเพลงหรื อการเล่นผ่านการพูดคุ ยจากพ่อแม่ นอกจากกระตุน้ พัฒนาทาง
ภาษาของเด็กแล้วการหยอกล้อเป็ นการสื่ อถึงสัมผัสรักซึ่ งเด็กจะเริ่ มรู ้วิธีการเลียนแบบต่างๆ ตามมา
รวมทั้งเลียนแบบพฤติกรรมทางสังคมอื่น ๆ ด้วย
3. การให้ ส่ิ ง เสริ ม แรง อาทิ การแสดงความชื่ น ชมยิน ดี ก ับ ความสํ าเร็ จ การให้
กําลังใจต่อการสู ้ปัญหาอุปสรรค เช่ น ตบมือ กอด หอมแก้มเด็ก เมื่อเด็กเริ่ มหัดยืน หัดเดิ น หรื อทํา
สิ่ งต่างๆได้ดว้ ยตัวเอง เมื่อเด็กทําผิดพลาดมีการพูดกับเด็กอย่างนุ่มนวล เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการ
กล่อมเกลาบุคลิกภาพของเด็ก ซึ่งเด็กจะจดจําและเลียนแบบท่าทีตามที่พอ่ แม่แสดงออก
4. การนําเด็กไปพบปะเยี่ยมญาติผูใ้ หญ่และพี่น้องกัน สามารถช่ วยให้เด็กเรี ยนรู ้
สังคมที่กว้างขึ้น เป็ นการเสริ มสร้างทักษะทางสังคม
5. ส่ งเสริ มการเล่น ทั้งการเล่นด้วยตนเอง และการเล่นกับพ่อแม่ ซึ่ งจะช่วยพัฒนา
ความสามารถของเด็กได้ในทุกด้าน
6. เล่านิ ทานให้เด็กฟั ง นิ ทานจะเป็ นตัวช่วยในการสร้างบุคลิกภาพให้แก่เด็กได้ดี
เพราะมี พ ลังในการโน้ม น้าวทัศ นคติ และพฤติ ก รรมของบุ ค คลและสั งคมได้ ซึ่ งจะช่ วยให้เด็ ก มี
พัฒนาการทางสมองและการภาษาที่ดีได้
7. มีการประเมินพัฒนาการ เด็กในช่วงปฐมวัยเป็ นวัยแห่ งการเจริ ญเติบโตที่ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงความสามารถและการแสดงออกตามสภาพสิ่ งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดู ดังนั้น
เด็กจึงควรได้รับการประเมินพัฒนาทุกช่วง เพื่อวัดความพร้อมและเป็ นการวางแผนเพื่อการพัฒนา
เด็ก เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็ นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
นอกจากนี้ พ่อแม่ ครู และผูด้ ูแลเด็กจะต้องรู ้บทบาทและทําความเข้าใจเด็กปฐมวัย
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554, น. 8)
1. ควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาด้านต่าง
ๆในตัวเด็กแต่ละคน และทําความเข้าใจว่าเด็กปฐมวัยอยูใ่ นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
2. หลีกเลี่ยงการเปรี ยบเทียบระหว่างเด็กซึ่งอาจกระทบจิตใจและความรู้สึกของเด็ก
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3. ครู ผดู ้ ูแลเด็ก ควรหลี กเลี่ ยงการสอนเด็ก ทดสอบความรู้ ความสามารถเด็กเพื่อ
ตัดสิ นเด็กขณะที่พอ่ แม่ควรใช้วธิ ี การอธิ บายโดยไม่ตดั สิ นว่าลูกไม่ฉลาดหรื อเข้าใจช้า
4. ไม่ ค วรปั ก ใจว่าเด็ ก หรื อลู กเป็ นเด็ก อัจฉริ ยะเมื่ อเด็ ก หรื อลู ก ตอบคําถามได้ดี
เข้าใจสิ่ งต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ ว ในทางตรงกันข้ามถ้าเด็กไม่สามารถตอบคําถามได้หรื อไม่เข้าใจใน
สิ่ งต่าง ๆ พูดไม่เก่ง ไม่ควรปั กใจตัดสิ นว่าเด็กโง่ หรื อไม่ฉลาด แต่ควรเฝ้ าสังเกตพฤติกรรม และค่อย
ๆ ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจเด็กให้เด็กมีความสามารถแสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมตามวัย นอกจากนั้น
อาจบันทึกพฤติกรรมที่น่าสนใจเพื่อนําไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ
5. ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อสร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศให้
เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเต็มที่ ซึ่ งจะมีผลต่อพัฒนาการรอบด้านของเด็ก
4.2 การดูแลสุ ขภาพอนามัยของเด็ก
โดยภาพรวมของเด็กปฐมวัยทั้งด้านการเจริ ญเติบโต สุ ขภาพกาย พัฒนาการด้าน
ต่ างๆ และการดําเนิ น ชี วิต การสอนให้ เด็ ก รู้ จกั การดู แลตนเองเพื่ อการมี สุ ข ภาพอนามัย ที่ ดีน้ ัน
นอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่ างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่ วยบ่อยยังเป็ นการช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง
ๆ เนื่องจากขณะเจ็บป่ วยเด็กมักจะมีพฒั นาการถดถอยรวมทั้งขาดโอกาสในการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ใน
ชีวิต สุ ขอนามัยเบื้องต้น สําหรับเด็กปฐมวัยควรเริ่ มจากเรื่ องพื้นฐานในชี วติ ประจําวัน ได้แก่การกิน
นอน และขับถ่าย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554, น. 9-10) ดังนี้
4.2.1 การกิน
ควรให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการการดูแลเด็กให้
มีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสมตามวัยและการเสริ มสร้างนิ สัยการกินที่ดีต้ งั แต่ระยะแรกของชี วติ มี
ผลต่อสุ ขภาพของเด็กในระยะยาว พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม คือ
1. การเลิ กดูดนมขวดเปลี่ยนเป็ นดื่ มจากแก้วหรื อดูดจากหลอด เพราะการ
ดูดนมจากขวด มีผลต่อการเกิดฟันผุส่งผลต่อหูทาํ ให้หูอ้ือในช่วงเป็ นหวัด
2. ฝึ กให้เด็กใช้ชอ้ นตักอาหารเองเมื่อเริ่ มทําได้เพื่อสร้างนิ สัยรู ้จกั รับผิดชอบ
ต่อตนเอง
3. สอนให้ รู้ จ ัก รั บ ผิ ด ชอบในการทํา ความสะอาดภาชนะที่ ใ ช้ บ ้า งตาม
โอกาสและตามความสามารถ เช่น นําเศษอาหารที่เหลือไปทิ้งไว้ในที่ที่จดั ไว้การนําภาชนะไปวาง
รวมกันหรื อแช่น้ าํ เป็ นต้น สุ ขอนามัยที่เกี่ยวกับการกิน ได้แก่
1) ควรล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
2) หลังกิ นอาหารและนํ้าเสร็ จเรี ยบร้ อยในแต่ละมื้อ ควรสอนให้เด็กทํา
ความสะอาดในช่องปาก ทุกครั้ง ด้วยการบ้วนปากหรื อแปรงฟัน
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3) รู ้จกั การใช้ชอ้ นกลางในการตักอาหารที่กินร่ วมกันกับคนอื่น
4) กินอาหารเฉพาะที่สุกและสะอาด กรณี ที่ตอ้ งการฝึ กให้เด็กเริ่ มรู ้จกั กิน
อาหารบางประเภท เช่น ผักสดและผลไม้ควรสอนวิธีการทําความสะอาดด้วย การสร้างสุ ขอนามัยที่
เกี่ ยวกับ การกิ นจะช่ วยป้ องกันตนเองไม่ให้ติดโรคต่างๆจากการสัม ผัส และการกิ น รวมทั้งสอน
ไม่ให้เด็กแพร่ เชื้อโรคจากตนเองไปสู่ ผอู ้ ื่นด้วย
4.2.2 การนอน
สุ ขอนามัยเรื่ องการนอนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งให้ความสําคัญตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพื่อ
เป็ นการสร้ างนิ สัยการนอน ที่ดีต้ งั แต่แรก เด็กปฐมวัยอายุ 3–5 ปี ส่ วนใหญ่ยงั ต้องการการนอนพัก
ช่วงกลางวัน 1–2 ครั้ง สุ ขอนามัยที่เกี่ยวกับการนอน ได้แก่
1. กําหนดเวลาเข้านอนที่แน่นอนและมีการจัดกิจวัตรก่อนนอน
2. เข้านอนและตื่นตรงเวลาเป็ นประจําในทุกๆวัน
3. ไม่ทาํ กิจกรรมที่ใช้พลังงานมากหรื อเร้าใจก่อนเข้านอน
4. ไม่ควรเข้านอนขณะหิ วหรื ออิ่มจนเกินไป
5. บรรยากาศในห้องนอนควรสงบเงียบ ไม่ควรมีโทรทัศน์ในห้องนอน
6. ไม่ใช้หอ้ งนอนเป็ นสถานที่ทาํ โทษเด็ก
7. ในเวลากลางวันหรื อช่วงระหว่างวัน
4.2.3 การขับถ่ าย
เด็กปฐมวัยมี แบบแผนการขับถ่ายแตกต่างกันเช่นเดี ยวกับการกิ นและการ
นอน ปั จจุบนั เด็กปฐมวัยนิ ยมใช้ผา้ อ้อมสําเร็ จรู ป ทําให้เด็กปฐมวัยมีปัญหาในการขับถ่ายเพราะไม่
สามารถฝึ กหัดควบคุมการขับถ่ายได้ปัญหาการขับถ่ายของเด็กนอกจากจะทําให้เสี่ ยงต่อการติดเชื้ อ
ในทางเดินปั สสาวะหรื อการปนเปื้ อนอุจจาระในระหว่างกินอาหาร ยังอาจนําไปสู่ ปัญหาพฤติกรรม
อื่น ๆ อีกด้วย ช่วงเวลากลางวันเด็กมักควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะได้ก่อน ซึ่ งส่ วนมากทําได้ที่อายุ
ประมาณ 2 ปี ถึ ง 2 ปี ครึ่ ง หลังจากนั้นเด็กจะเริ่ มควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ที่อายุประมาณ 2 ปี
ครึ่ ง หรื อ 3 ปี ขณะที่ช่วงกลางคืนเด็กสามารถควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะไม่ปัสสาวะรดที่นอนเมื่อ
อายุประมาณ 3–4 ปี สุ ขอนามัยที่เกี่ยวกับการขับถ่าย ได้แก่
1. สอนให้เด็กถ่ายในห้องนํ้า โดยห้องนํ้าควรดูแลให้สะอาดอยูเ่ สมอ และมี
สภาพเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก
2. ทุ กครั้ งหลังการขับ ถ่ายควรสอนให้เด็กล้างมื อ ทําความสะอาดอวัยวะ
เพศด้วยตนเองภาย หลังการขับ ถ่ าย และในการทําความสะอาดของเด็ก ผูห้ ญิ งไม่ว่าจะเป็ นการ
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ขับ ถ่ ายปั ส สาวะหรื ออุ จจาระควรสอนให้เช็ ดหรื อล้างจากด้านหน้าไปด้านหลัง เพื่ อลดโอกาส
ปนเปื้ อนเชื้อโรคในอุจจาระมาสู่ ช่องคลอดหรื อท่อเปิ ดของทางเดินปั สสาวะ
3. ฝึ กหั ด ให้ เด็ ก เข้า ห้อ งนํ้าขับ ถ่ า ยทุ ก ครั้ งที่ รู้สึ ก ปวดอยากถ่ าย ไม่ ก ลั้น
อุ จ จาระหรื อ ปั ส สาวะ การควบคุ ม การถ่ ายอุ จจาระจะฝึ กได้ง่ ายถ้าสอนให้ เด็ ก นั่ง โถส้ ว มหรื อ
กระโถน ภายหลังมื้ออาหารมื้อใดมื้อหนึ่ งเป็ นประจํา เพราะภายหลังจากการกิ นอาหารจะเกิ ดการ
เคลื่อนไหวของลําไส้ท่ีเพิ่มมากขึ้นจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกอยากขับถ่าย
4.2.4 การสอนสุ ขอนามัยทีเ่ กีย่ วกับการเจ็บป่ วย
แนวทางการสอนเรื่ องสุ ขอนามัยที่ เกี่ ยวกับ การเจ็บ ป่ วยให้กบั เด็กปฐมวัย
สามารถสอนได้ในเรื่ องต่อไปนี้
1. เมื่อป่ วยมีอาการไอจาม นํ้ามูกไหล เด็กควรรู ้จกั การใช้มือหรื อผ้าปิ ดปาก
หรื อจมูกเพื่อป้ องกัน การเผยแพร่ เชื้อโรคไปสู่ ผอู ้ ื่น
2. เมื่ อมี คนเจ็บป่ วยอยู่ใกล้ตวั ไม่ควรเข้าไปใกล้หรื อสัมผัส โดยเฉพาะใน
สถานรับเลี้ยงเด็กหรื อโรงเรี ยน ควรแยกเด็กโดยให้เด็กหยุดเรี ยนเพื่อดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
3. สอนให้เด็กเข้าใจปั จจัยพื้นฐานในการเสริ มสร้ างให้มีสุ ขภาพแข็งแรง
ได้แก่ การกิ นอาหารที่ มี ป ระโยชน์ อาหารสุ ก สะอาด นอนหลับ อย่างเพียงพอออกกําลังกายตาม
สมควร รับวัคซี นป้ องกันโรคตามตารางการรับวัคซีนอย่างครบถ้วน
4.3 การจัดการศึกษาสํ าหรับเด็กปฐมวัย
การเลี้ ยงดู และให้ก ารศึกษาแก่เด็ก ปฐมวัยนั้น จําเป็ นอย่างยิ่งที่ พ่อแม่ ครู และผู ้
ใกล้ชิดกับเด็กจําเป็ นต้องมีความรู ้พ้นื ฐานที่ถูกต้องเพื่อให้การเลี้ยงดูและให้การศึกษาอย่างเหมาะสม
และไม่เป็ นอุ ปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาในทุ กด้านแก่เด็ก พัฒนาการของเด็กมี ลกั ษณะ
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554, หน้า 11) ดังนี้
1. พัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กแต่ละคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องกันเป็ นลําดับตั้งแต่
เป็ นทารกในครรภ์มารดาโดยไม่มีก ารหยุด ขาดตอน และจะเป็ นไปตามแบบแผนเฉพาะ ไม่ไ ด้
เกิ ดขึ้นโดยบังเอิญและข้ามขั้นตอน เช่ น เด็กทุกคนต้องควํ่าได้ก่อนคลาน นั่งก่อนยืน ยืนก่อนเดิ น
และเดินก่อนวิง่ หรื อการขีดเขียนก็จะขีดเขียนเป็ นเส้นยุง่ ๆก่อนที่จะเขียนเป็ นภาพหรื อสัญลักษณ์
2. พัฒนาการจะเริ่ มจากแกนของลําตัวไปสู่ อวัยวะส่ วนที่ไกลออกไป นัน่ คือเด็กจะ
สามารถเคลื่อนลําตัว ได้ท้ งั ลําตัวก่อน ต่อมาจึงใช้แขน ใช้มือและใช้นิ้วได้คล่องขึ้นตามลําดับ
3. อัตราเร็ วของพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ขึ้ นกับพันธุ กรรม
และสิ่ ง แวดล้อม นั่น คื อ เด็ ก บางคนอาจจะทําอะไรบางอย่างได้เร็ วหรื อช้ากว่าเด็ ก คนอื่ นในวัย
เดียวกัน
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4. อัตราในการพัฒ นาของส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายไม่ เท่ากัน เช่ น สมองในช่ วง
ปฐมวัยเจริ ญเติ บ โตอย่างรวดเร็ วขณะที่ ฟั นแท้เจริ ญเติ บ โตอย่างช้า ๆ ความสามารถในการสร้ าง
จินตนาการในช่วงปฐมวัยเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วขณะที่ความสามารถในการคิดเชิ งตรรกะเติบโต
ช้ากว่า
5. พัฒนาการจะมีลกั ษณะเฉพาะวัยซึ่ งปรากฏเป็ นพฤติกรรมตามธรรมชาติของวัย
นั้น ๆ และเป็ นพฤติกรรมปกติทว่ั ไป แต่ถา้ พฤติกรรมที่ปรากฏไม่ตรงตามวัยมักจะเป็ นพฤติกรรมที่
เป็ นปั ญหา พัฒนาการของเด็กที่ มีลกั ษณะเฉพาะวัยจึงอาจใช้ทาํ นายได้ว่าพฤติกรรมใดจะเกิดขึ้น
ในช่วงอายุเท่าใด เช่น พฤติกรรมต่างคนต่างเล่น แต่ชอบเล่นอยูใ่ กล้เด็กด้วยกัน เป็ นพฤติกรรมของ
เด็กวัย 3 ขวบ เป็ นต้น
6. พัฒนาการแต่ละด้านไม่วา่ ด้านร่ างกายอารมณ์สังคม และสติปัญญา จะมีความ
เกี่ยวข้องและมีผลต่อกันเสมอ เช่น ปั ญหาทางอารมณ์มีผลถึงสุ ขภาพกาย ความมัน่ คงทางจิตใจมีผล
ต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
ในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ผเู ้ ลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็ก
จําเป็ นที่ จะต้องเข้าใจพัฒนาการเป็ นอย่างดี เพราะถ้าไม่เข้าใจเรื่ องอัตราเร็ วที่ แตกต่างกันของเด็ก
อาจจะเกิ ด การเปรี ย บเที ย บลู ก หรื อลู ก ศิ ษ ย์ข องตนกับ เด็ก ที่ มี พ ัฒ นาการที่ เร็ วกว่า และพยายาม
ผลักดันลูกจนลูกเกิดความเครี ยดและขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง พฤติกรรมที่ผใู ้ หญ่คิดว่าเป็ นปั ญหา
อาจเป็ นเพราะผูใ้ หญ่ไม่เข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็ก การเข้าใจพฤติกรรมตามวัยจะช่วยให้พ่อแม่
และครู จดั กิจกรรมและประสบการณ์ให้เหมาะกับวัยของเด็ก ไม่ง่ายหรื อยากจนเกินไป ไม่คาดหวัง
ผลที่ เกิ น กว่าวัย และไม่ ง่ ายจนเด็ ก ไม่ ต้อ งใช้ค วามพยายาม การไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ
พัฒนาการเด็กอาจทําให้เราตี ความพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและจัดการกับสิ่ งที่ เกิดขึ้นอย่างไม่
เหมาะสมช่วยให้พ่อแม่และครู สามารถแยกแยะพฤติ กรรมที่เหมาะกับวัยเกิ นวัย และพฤติกรรมที่
เป็ นปั ญหาเพื่อให้การส่ งเสริ มและให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น การจัดการเรี ยนรู ้และ
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจึงไม่ใช่การเร่ งเรี ยนเขียนอ่านการบังคับให้บวกลบเลขและมีการบ้าน
วันละหลายหน้า แต่ เป็ นการเรี ยนรู ้ ส ร้ างประสิ ท ธิ ภาพต่อการทํางานของสมองในระยะยาว คื อ
เรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ขผ่านการเล่นและลงมือทํากิจกรรม เนื้ อหาสาระที่เด็กควรรู ้ และทักษะที่ เด็ก
ควรได้รับ จะเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ผ่านกิ จกรรมและประสบการณ์ ที่จดั ขึ้นอย่างเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และบรรยากาศที่อบอุ่น เป็ นมิตร และปลอดภัย
มีกิจกรรมที่กระตุน้ ให้เด็กได้คิดและจินตนาการ กิจกรรมที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสเพื่อฝึ กให้การรับรู ้
มีความละเอียด ได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้เด็กมีพฒั นาการ 5 ด้าน พัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ พัฒ นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ กและสติ ปั ญ ญา พัฒ นาการด้านการช่ วยเหลื อ
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ตนเองและสั งคม พัฒ นาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒ นาการด้านการใช้ภาษาที่ ถู ก ต้องและ
เหมาะสมตามวัย

5. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการค้นคว้าเอกสารงานวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้ดงั นี้
5.1 งานวิจัยเกีย่ วกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อรุ ณี หรดาล (2560) ศึ กษาเกี่ ยวกับ พัฒนาการด้านร่ างกายของเด็ กปฐมวัย: แนว
ทางการส่ งเสริ มและพัฒนาการด้านร่ างกายเป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของร่ างกาย
การเจริ ญเติ บ โต และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้ อใหญ่ กล้ามเนื้ อเล็ก และทํางานประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้ อส่ วนต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวที่เด็กวัยนี้ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสํารวจตนเอง
และโลกรอบ ๆ ตัว การส่ งเสริ ม และพัฒนาด้านร่ างกายให้แก่ เด็ก ปฐมวัยนอกจากจะช่ วยให้เด็ ก
เจริ ญเติบโตมีโครงสร้ างพื้นฐานของร่ างกายสมวัยแล้วยังช่วยเสริ มสร้ าง กระดูกและกล้ามเนื้ อให้
แข็ง แรง ทํางานได้อย่างประสานสั ม พัน ธ์ ก ัน ช่ วยการเชื่ อมโยงของเซลล์ป ระสาท กระตุ ้น การ
ทํางานของสมองน้อย และยังช่วยเตรี ยมความพร้อมในการเขียนให้แก่เด็ก การจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาด้านร่ างกายให้แก่เด็กปฐมวัย ควรมีความปลอดภัยและให้เด็กเรี ยนรู ้ อย่างมีความสุ ข รวมถึ ง
การเปิ ดโอกาสให้พ่อแม่ ผูป้ กครองเข้ามามีส่ วนร่ วม ทั้งนี้ กิ จกรรมควรจัดให้ครอบคลุ ม ทั้งด้าน
สุ ขภาพอนามัย การใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้ อมัดเล็ก โดยเลื อกกิจกรรมและสื่ ออุปกรณ์ ที่
หลากหลาย
สุ ก ัญ ญา สอนสี ยุนี พงศ์จตุ รวิ ท ย์ และนุ จ รี ไชยมงคล (2560) ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ พฤติ ก รรมของมารดาในการส่ ง เสริ ม การเล่ น แก่ บุ ต รวัย ก่ อ นเรี ย น เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นอารมณ์ของเด็ก และสภาพแวดล้อมที่บา้ นกับพฤติกรรมของมารดาในการ
ส่ งเสริ มการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ นมารดาของบุตรวัยก่อนเรี ยนที่มารับบริ การที่
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อําเภอกบินทร์ บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 76 คน ผลการวิจยั พบว่าพื้นอารมณ์
ของเด็กและสภาพแวดล้อมที่บา้ น มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมของมารดาในการส่ งเสริ ม
การเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จี ระพัน ธุ์ พู ล พัฒ น์ (2559) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความรู ้ และการปฏิ บ ัติ ข องผูด้ ู แ ลเด็ ก
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตไปเป็ น
พลเมื องที่ ดีมีคุ ณภาพ สมบู รณ์ พ ร้ อมทั้งสติ ปัญ ญากายและใจ ผูท้ ี่ ท าํ งานกับ เด็กปฐมวัยจึ งต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจและมีการปฏิ บตั ิที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผูด้ ูแลเด็กเป็ นบุคคล
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กลุ่มหนึ่ งที่ มีความสําคัญต่อการดู แล และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั จึงสนใจในการศึกษา
ความรู ้และการปฏิบตั ิของผูด้ ูแลเด็กเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน
5 ด้าน คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้การสอนที่ส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้
การสร้ า งหลัก สู ต รที่ เหมาะสม การประเมิ น พัฒ นาการและการเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูด้ ูแลเด็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จํานวน 223 คน
ผลวิจยั พบว่า ผูด้ ูแลเด็กมีความรู้มากที่สุด คือ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง
คิดเป็ นร้ อยละ 94.17 และ มีความรู ้ น้อยที่สุด คือ การสอนที่ส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ คิด
เป็ นร้ อยละ 10.76 มี การปฏิ บตั ิ มากที่ สุด คือ การสร้ างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ในเรื่ อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็ก และส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก คิดเป็ นร้อยละ 91.50 และมี
การปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด คือ การสอนที่ส่งเสริ มพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ในเรื่ อง จัดประสบการณ์หรื อ
ใช้สื่อที่ ซับซ้อนมากขึ้น เมื่ อเด็กทําได้แล้วเปิ ดโอกาสให้มีการทบทวนหรื อทําซํ้า คิ ดเป็ นร้ อยละ
29.60 ผลจากการวิจยั ในครั้ งนี้ มีข ้อเสนอแนะให้จดั โปรแกรมการอบรมแก่ ผูด้ ู แลเด็กเพื่ อพัฒ นา
ความรู ้และการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้ง 5 ด้าน
นาตยา หกพันนา และ ชัยยนต์ เพาพาน (2559) ศึกษาเรื่ อง พัฒนาการและการเรี ยนรู ้
ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาการและการเรี ยนรู้ภาษาของเด็กปฐมวัยเป็ นกระบวนการที่เกิ ดจาก
ทักษะและความสามารถในตัวเด็กที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลและสิ่ งแวดล้อมโดยการลองผิด
ลองถูกการเร้าและการให้แรงเสริ มเพื่อช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ทางภาษาที่ดี ซึ่ ง
ภาษามีความสําคัญต่อมนุ ษย์ในการใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กปฐมวัยยิง่ ต้องใช้ภาษา เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ส่ิ งต่าง
ๆ รอบตัว ที่จะทําให้เกิดพัฒนาการทางสังคมและสติปัญญา อย่างไรก็ตาม พัฒนาการและการเรี ยนรู ้
ทางภาษาของเด็ ก ยังมี ค วามต่ างกัน ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ปั จจัย ทางด้า นวุฒิ ภ าวะ เพศ อายุ ขนาด ของ
ครอบครั ว สถานภาพทางเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น ครู และผูป้ กครองต้องมี ความ
เข้าใจในการพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างดี โดยการส่ งเสริ มให้เด็กได้ใช้ภาษาที่ถูก
ต้องการให้เด็กมีโอกาสมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้างการได้ลงมือกระทําจริ ง และการปะทะกับ
สิ่ งแวดล้อมที่ดีเพื่อนําไปสู่ การพัฒนาทักษะ ทั้ง 4 ด้านคือ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการ
เขียน บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเป็ น การเกิดทัศนคติที่ดี และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
Pem (2012) ศึกษาเกี่ยวกับ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
โดยอธิ บายว่า ใน 5 ปี ที่ผา่ นมาเด็กทัว่ โลกกว่า 200 ล้านคน ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้ ใน
ส่ ว นของการพัฒ นาด้านความรู ้ ค วามเข้า ใจ และด้า นสั ง คม เนื่ อ งจากความยากจน สุ ข ภาพไม่
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สมบูรณ์ การขาดสารอาหาร และการดูแลด้านดุลยภาพ อัตราความชุ กของการพัฒนาความรู ้ ความ
เข้าใจปั ญหาในภูฏานเป็ นร้อยละ 15 โดยร้อยละ 33.5 ของเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ขวบเป็ นโรคแคระแกรน
และร้อยละ 9.9 ของทารกเกิดมามีน้ าํ หนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ปั จจัยหลัก 5 ประการที่มีส่วนช่วยใน
การเติบโตและพัฒนาการในวัยเด็ก คือ โภชนาการ พฤติกรรมของพ่อแม่ การเลี้ยงดู การปฏิบตั ิทาง
สังคมและวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม
Cheung (2010) ศึ กษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยแวดล้อมและการรู ้ คิดที่ ส่ งผลต่อทฤษฎี ของ
จิตใจของเด็ก พบว่า การตรวจสอบอิทธิ พลของปั จจัยแวดล้อมต่อการพัฒนาทฤษฎี ของจิตใจ การ
วิเคราะห์ การไกล่เกลี่ย ถูกใช้ในการตรวจสอบว่าเหตุใดปั จจัยแวดล้อม เช่ น ครอบครัว (เช่น ความ
เสี่ ยงในครอบครั ว) และปั จจัยทางสั งคมศาสตร์ (เช่ น การพูดคุ ยเกี่ ยวกับ ความรู ้ ค วามเข้าใจของ
ผูป้ กครอง) อาจมี ความสําคัญต่อการพัฒนาการของทฤษฎี ของจิตใจ ผลเบื้องต้นแสดงให้เห็ นถึ ง
ผลกระทบที่ เป็ นไปได้ของความเสี่ ยงทั้งครอบครัว และการพูดคุยเกี่ ยวกับความรู ้ ความเข้าใจของ
ผูป้ กครองกับทฤษฎี ของจิ ตใจ นั่นคือ ความเสี่ ยงในครอบครัวอาจชะลอการพัฒนาจิตใจของเด็ก
โดยการขัดขวางอัตราการความสามารถในเชิ งภาษา ขณะที่การพูดความรู ้ความเข้าใจของผูป้ กครอง
อาจช่วยให้เกิ ดความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎี ที่มีจิตใจขั้นสู งมากขึ้น โดยการส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นระหว่างพ่อแม่และลูกในระหว่างการสนทนา
Janus, Lefort, Cameron, and Kopechanski (2007) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความต้องการ
ของเด็ กอนุ บ าล เพื่อตรวจสอบปั ญ หาในการเปลี่ ยนไปใช้โรงเรี ยนอนุ บ าลสําหรั บ เด็ก ที่ มี ค วาม
ต้องการพิ เศษ โดยสํารวจแหล่ งข้อมูลต่าง ๆ (peer-reviewed literature, government) เว็บไซต์การ
สํารวจผูป้ กครอง และการสัมภาษณ์ ผเู้ ชี่ ยวชาญ) พบว่าปั ญหาด้านการบริ หาร เช่น การขาดการบูร
ณาการและการประเมิ นผล การบริ การต่อเด็กและครอบครัว และปั ญหาการสนับสนุ นจากพ่อแม่
การวิจยั อย่างเป็ นระบบเป็ นสิ่ งจําเป็ นเพื่อระบุปัจจัยที่อาํ นวยความสะดวกในการปรับตัวให้ประสบ
ความสําเร็ จในเด็กอนุบาลที่มีความต้องการพิเศษ
5.2 งานวิจัยเกีย่ วกับพัฒนาการสงสั ยล่ าช้ า
จิ ต รกร ทิ พ ย์ส ว่า ง (2560) ศึ ก ษาเรื่ อ ง รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก เข้า รั บ ตรวจ
พัฒนาการ (DSPM) โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านท่าสําราญ
อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มให้เด็กเข้ารับตรวจ
พัฒนาการและศึกษาผลของการพัฒนารู ปแบบของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านท่าสําราญ
อํา เภอท่ าบ่ อ จัง หวัดหนองคาย ศึ ก ษาในกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นผูป้ กครองเด็ ก 0-5 ปี ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบจํานวน 212 คน โดยใช้รูปแบบที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ร่วมกันระหว่างผูป้ กครอง
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ผลการศึ ก ษาพบว่า รู ป แบบการส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก เข้า รั บ การตรวจพัฒ นาการที่
พัฒนาขึ้นซึ่ งประกอบด้วย 1) การให้สุขศึกษารายกลุ่มแก่ผปู ้ กครองที่นาํ เด็กเข้ารับวัคซี นในเดื อน
นั้น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความตระหนัก พร้ อ มระบุ ก ลุ่ ม เป้ าหมายให้ ผู้ป กครองทราบ 2) ให้ บ ัต รนัด แก่
ผูป้ กครอง 3) ให้ อสม.ติ ดตามเด็ ก ในเขตรั บ ผิด ชอบของตนเองเข้ารั บ การตรวจพัฒ นาการผ่า น
ช่ องทางไลน์ กลุ่ม 4) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวโดยผูน้ าํ ชุ มชน 5) คืนข้อมูลการเข้า
ตรวจพัฒ นาการของเด็ ก ในแต่ ล ะเดื อนและติ ดตามเด็ ก ที่ ไม่ ม าผ่านช่ องทางไลน์ กลุ่ ม 6) ให้ข อง
รางวัลแก่ เด็กที่ เข้ารับการตรวจพัฒนาการทุ กคน เช่ นของเล่นเด็ก นมและขนม ซึ่ งของรางวัลนั้น
ได้รับการสนับสนุ นจากคนในชุ มชมทั้งผูน้ าํ หมู่บา้ น อสม. และผูป้ กครองเด็กเกิดเป็ นกระบวนการ
ทํางานโดยชุ มชนมีส่วนร่ วมอย่างแท้จริ งและเมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าผูป้ กครองนํา
เด็กมารับการตรวจพัฒนาการตามนัดหมายเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ ยจากเดิ มร้ อยละ77.92 เพิ่มเป็ นร้ อยละ
93.24
สุ มาลัย คํา อาจ และคณะ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อง ผลการเฝ้ าระวัง และคัด กรอง
พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี โดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อศึ กษาผลการเฝ้ า
ระวังและคัดกรองพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี โดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่ ม ตัวอย่างคื อเด็ กอายุแรกเกิ ดถึ ง 5 ปี และผูป้ กครองเด็ก กลุ่ ม ละ 66 คน พยาบาลวิช าชี พ 1 คน
ดําเนิ นการ 10 มีนาคม – 10 เมษายน 2559 โดยสัมภาษณ์ ผปู ้ กครองเด็กด้านการเลี้ยงดูต้ งั แต่อยู่ใน
ครรภ์ ความรู ้และการปฏิบตั ิดา้ นการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก และประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามช่วงอายุในคู่มือ ผลการวิจยั พบว่า ที่ผา่ นมาผูป้ กครองเคยได้รับคู่มือผูป้ กครองเคยได้รับ DSPM
ร้อยละ 6.0 เคยได้รับคําแนะนําร้ อยละ 86.3 คําแนะนําที่ได้รับส่ วนใหญ่จากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ข
ร้อยละ 83.3 เคยได้รับการตรวจพัฒนาการร้ อยละ 71.2 โดยตรวจกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขร้อยละ
63.6 ผลการตรวจสมวัยร้ อยละ 95.7 ส่ วนร้ อยละ 4.3 ที่มีพฒั นาการไม่สมวัยจะได้รับคําแนะนําให้
ผูป้ กครองช่วยส่ งเสริ มและกระตุน้ แล้วกลับมาประเมินซํ้าในอีก 1 เดือนผลการประเมินกลับ สมวัย
ร้อยละ 98.5
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุเด็กที่ผา่ นทุกด้านที่ประเมิน ร้อยละ 65.2
ไม่ผา่ นการประเมิน ร้อยละ 34.8 โดยด้านที่ไม่ผา่ นมากที่สุด ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
และสติ ปั ญ ญาร้ อ ยละ 18.1 รองลงมาคื อพัฒ นาการด้า นการใช้ภาษา ร้ อยละ 13.6 และด้านการ
ช่วยเหลื อตนเองและสังคม ร้ อยละ 9.0 ตามลําดับ พบว่าเพศชายกับเพศหญิงมีพฒั นาการไม่สมวัย
ร้ อยละ 57.1 และ 42.9 ตามลําดับ ช่วงอายุที่ไม่ผ่านมากที่ สุดคือช่ วง 49-54 เดื อน ร้ อยละ 8.5 และ
ช่วงอายุ 10-12, 19-24, และ 43-48 เดือนร้ อยละ 5.1 เท่ากัน เด็กที่มีพฒั นาการไม่สมวัยส่ วนใหญ่จะ
อยูใ่ นช่วงต้นและช่วงกลางของช่วงอายุน้ นั คือร้อยละ 80.0 และ ร้อยละ 20.0 จะอยูใ่ นช่วงปลายของ
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ช่วงอายุซ่ ึ งผลการวิจยั ที่ได้น้ ี จะนําเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป
พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2559) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย การวิจยั ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเด็กที่มีอายุระหว่าง 5.0 – 6.0 ปี กําลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นอนุบาลของจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2559 จํานวน 1,125 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบคัดกรองพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยจากคะแนนรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความคิดรวบยอด และด้านภาษา ซึ่ งมีคะแนนเต็ม 93 คะแนน มีเกณฑ์ปกติ
และเกณฑ์การตัดสิ น ณ ตําแหน่งเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 20
2. เด็ ก ในช่ วงอายุ 3.0 – 3.11 ปี ได้ ค ะแนนตํ่ากว่ า 51 คะแนน โดยเด็ ก หญิ ง ได้
คะแนนตํ่ากว่า 51 คะแนน และเด็กชายได้คะแนนตํ่ากว่า 52 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพฒั นาการตํ่ากว่าวัย
3. เด็ ก ในช่ วงอายุ 4.0 – 4.11 ปี ได้ ค ะแนนตํ่ากว่า 63 คะแนน โดยเด็ ก หญิ งได้
คะแนนตํ่ากว่า 62 คะแนน และเด็กชายได้คะแนนตํ่ากว่า 63 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพฒั นาการตํ่ากว่าวัย
4. เด็กในช่วงอายุ 5.0 – 6.0 ปี ได้คะแนนตํ่ากว่า 71 คะแนน โดยเด็กหญิงได้คะแนน
ตํ่ากว่า 70 คะแนน และเด็กชายได้คะแนนตํ่ากว่า 73 คะแนน แสดงว่าเด็กมีพฒั นาการตํ่ากว่าวัย
เยาวรั ต น์ รั ต น์ นั น ต์ (2559) ทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ
พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ไทย เขตสุ ข ภาพที่ 8 มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสถานการณ์ พ ฒ
ั นาการเด็ ก
ปฐมวัยไทยเขตบริ การสุ ขภาพที่ 8 ปั จจัยด้านมารดา ปั จจัยแวดล้อม และปั จจัยด้านเด็ก และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านมารดา ปั จจัยแวดล้อม และปั จจัยด้านเด็กกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กปฐมวัยจํานวน 905 คน ผลการวิจยั พบว่า เด็กมีพฒั นาการสมวัย ร้ อยละ 66.3
พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 33.7 และมีพฒั นาการสงสัยล่าช้าด้านภาษามากที่สุด ร้อยละ 36.6 ใน
ภาพรวม ในเด็กอายุ 0-2 ปี และเด็กอายุ 3-5 ปี มีพฒั นาการเกินวัยด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่มากที่สุด
จินตนา พัฒนพงศ์ธร, ชัยชนะ บุญสุ วรรณ และนฤมล ธนเจริ ญวัชร (2558) ได้ทาํ
การศึกษาพัฒนาการของเด็กปฐมวัยไทย ปี 2557 มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์พฒั นาการ
เด็กปฐมวัยและเปรี ยบเทียบกับสถานการณ์จากการสํารวจที่ผา่ นมาศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้าน
ชี วภาพของผูเ้ ลี้ยงดูและเด็กปฐมวัย ด้านสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและจิตวิทยาที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และการพยากรณ์โอกาสปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง พ่อแม่ หรื อ
ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กอย่างน้อย 6 เดือนอย่างต่อเนื่ อง และเด็กที่มีอายุต้ งั แต่ 8 เดือน 16 วัน ถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน
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29 วัน โดยแบ่งกลุ่ มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 อายุ 8 เดื อน 16 วัน - 2 ปี 11 เดื อน 29 วัน สั ดส่ วน
49.12 จํานวน 4,715 คน กลุ่ม 2 อายุ 3 - 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สัดส่ วน 50.88 จํานวน 4,885 คน
ผลการศึ กษา พบว่า เด็กปฐมวัยมี พฒั นาการสมวัยรวมทุ กด้าน ร้ อยละ 72.8 เมื่ อ
จําแนกตามรายด้าน พบว่า พัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่สูงสุ ด ร้อยละ 92.2 รองลงมาด้าน
สังคม ร้ อยละ 90.6 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กร้ อยละ 88.8 และด้านภาษาพบตํ่าสุ ด ร้ อยละ
73.6 เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ผลการสํารวจ 4 ครั้ งที่ ผ่านมาใน ปี พ.ศ.2542, 2547, 2550, 2553 และ ปี
พ.ศ. 2557 พบว่าพัฒนาการเด็กปฐมวัยไม่มีความแตกต่าง แนวโน้มยังคงอยู่ในอัตราคงที่ ร้ อยละ
71.7, 72.0, 67.7, 73.4 และ72.0 ตามลําดับ
พนิ ต โล่ เสถี ยรกิ จ และคณะ (2558) ได้ท าํ การศึ กษาสถานการณ์ พ ฒ
ั นาการเด็ ก
ปฐมวัยไทย มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึ กษาสถานการณ์ พฒั นาการเด็กปฐมวัย และศึกษาปั จจัยด้านแม่
ปั จจัยแวดล้อ มและปั จจัย ด้านเด็ ก ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย กลุ่ ม ตัวอย่างเป็ น
เด็กไทยอายุต้งั แต่ 8 เดือน 16 วัน ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน และพ่อแม่หรื อผูด้ ูแลที่มีความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิ ตกับเด็กที่อาศัยในประเทศไทย จํานวน 9,986 คน ผลการวิจยั พบว่า พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ไทยมี พฒั นาการสงสัยล่ าช้าร้ อยละ 27.2 โดยล่าช้าด้านภาษามากที่ สุดร้อยละ 19.7 รองลงมาด้าน
กล้ามเนื้ อมัดเล็ก ด้านสังคมและการช่วยเหลือตัวเองและด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ร้อยละ 8.9, 7.5 และ
6.7 ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั พัฒนาการเด็กอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปั จจัย
ด้านแม่ ได้แก่ อายุ เมื่อตั้งครรภ์ การศึกษา อาชี พ การฝากครรภ์ การคลอด แม่ที่โรคประจําตัว และ
ภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งการได้รับยาเสริ มไอโอดี นขณะตั้งครรภ์ ส่ วนปั จจัยแวดล้อม ได้แก่ อายุ
ผูด้ ูแล ระดับการศึกษาของผูด้ ูแล อาชี พของผูด้ ูแล ลักษณะครอบครัว รายได้ครัวเรื อน การเล่นกับ
เด็ก และการเล่านิ ทานให้เด็กฟั ง สําหรับปั จจัยด้านเด็ก ประกอบด้วย อายุครรภ์เมื่อคลอด นํ้าหนัก
แรกคลอด การได้รับยาเสริ มธาตุเหล็ก ภาวะออกซิ เจนที่ 1 และ 5 นาที เด็กที่มีภาวะแทรกซ้อนหลัง
คลอดและมี โรคประจําตัว
ภรณี แก้วลี (2558) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ กบั พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตัวอย่างที่ศึกษาเป็ นผูป้ กครองและเด็กอายุแรกเกิดถึง
5 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จํานวน 377 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กมีพฒั นาการโดยรวมเหมาะสมตามวัยร้อยละ 78 ไม่เหมาะสมตามวัยร้อย
ละ 22
2. เด็กมี พฒั นาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ไม่เหมาะสมตามวัยมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 10.6 รองมาคือพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ร้อยละ 6.4
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3. คะแนนความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กของพ่อแม่ หรื อผูด้ ูแล ร้อยละ 38.5 อยูใ่ น
ระดับ ตํ่า ร้ อย ละ 56.5 อยู่ในระดับ ปานกลาง และร้ อยละ 5 อยู่ในระดับ สู ง ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 10.32
คะแนน ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.98
4. ปั จจัยที่ มีค วามสัม พันธ์กบั พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.5 ได้แก่ การ เจ็บป่ วยของเด็กด้วยเรื่ องไข้สูง โรคอุจจาระร่ วง โรคปอดบวม หู น้ าํ หนวก ชัก
การกินนมแม่ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและปั จจัยด้านความรู ้เกี่ยวกับการส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กของพ่อแม่หรื อผูด้ ู แลเด็ก จากผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็กจะ
เป็ นปั จจัยจากตัวเด็กและจากครอบครัว
ข้อมูลนี้ จะสามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการส่ งเสริ มพัฒนาการและการ
แก้ปัญหาพัฒนาการของเด็กในระดับครอบครัวและประเทศชาติได้ต่อไป
นิรมัย คุม้ รักษา, พรพิมล ธี รนันทน์, ศุภรพรรณ ศรี หิรัญรัศมี, บุศรา คูหพันธ์, และ
เอกชัย เกิดสวัสดิ์ (2557) ศึ กษาเรื่ อง สภาวการณ์ ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก วัตถุ ประสงค์เพื่อติดตาม
สภาวการณ์ ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก เป็ นการติดตามผลการประเมิ นพัฒนาการเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.
2553 ที่เคยประเมินไว้ในปี 2555 จํานวน 1,159 คน มีเด็กพัฒนาการสมวัย 663 คน และเด็กที่สงสัย
พัฒนาการล่าช้า 496 คน สุ่ มแบบเจาะจงเพื่อประเมินพัฒนาการด้วยอนามัย 55 สัมภาษณ์พ่อแม่หรื อ
ผูด้ ูแล และสัมภาษณ์บุคลากร สาธารณสุ ขจํานวน 173 คน ผลที่ได้ พบว่า เด็กที่มีพฒั นาการสมวัยมี
พัฒ นาการก้าวหน้าร้ อยละ 80.5 (ยังสมวัย) และไม่ก้าวหน้า ร้ อยละ19.5 (สงสั ยล่ าช้า) และเด็ก ที่
สงสัยว่ามีพฒั นาการล่าช้ามีพฒั นาการก้าวหน้า (กลับมาสมวัย) และมีพฒั นาการดี ข้ ึน ร้อยละ 29.6
และไม่ ก้า วหน้ า ร้ อ ยละ 70.4 (ยัง สงสั ย ล่ า ช้ า ) ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความก้า วหน้ า ของ
พัฒนาการ ได้แก่ อายุครรภ์ ภาวะการคลอดปั ญ หาช่ วงแรกคลอดและผูด้ ูแลหลักการดําเนิ นงาน
ให้ บ ริ ก ารประเมิ น และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ในคลิ นิ ก สุ ข ภาพเด็ ก ดี ข องโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพตําบลมี อตั ราส่ วน เจ้าหน้าที่ ต่อเด็ก เป็ น 1 ต่อ 10 คัดกรองด้วยอนามัย 55 ร้ อยละ 32.9 ให้
คําแนะนําพ่อแม่ผเู ้ ลี้ ยงดูในเด็กสมวัย ร้อยละ 75.1 ประเมินซํ้าด้วยคู่มือประเมินและป้ องกันปั ญหา
พัฒนาการเด็ก แรกเกิ ด ถึ ง 5 ปี (Thai Developmental Skills Inventory, TDSI) พร้ อมให้ค าํ แนะนํา
พ่ อ แม่ ผูเ้ ลี้ ย งดู ในเด็ ก ไม่ ส มวัย ร้ อ ยละ 13.9 ส่ ง ต่ อ โรงพยาบาลชุ ม ชนในเด็ ก ไม่ ส มวัย ที่ ก ลับ มา
ประเมินซํ้า ร้อยละ 40.5
Ayele (2014) ศึ ก ษาเกี่ ยวกับ การคัดกรองพัฒนาล่ าช้าในเด็ก ปั จจัยเสี่ ยงและการ
แทรกแซง การศึกษาหลาย ๆ ครั้ง เน้นถึงความสําคัญของการทดสอบพัฒนาการและความพร้อมที่
จะช่วยให้สามารถระบุผทู ้ ี่ตอ้ งการจะทําการสนับสนุ นหรื อการประเมินผลต่อไปได้ นอกจากนี้ การ
วิจ ัย พบว่า เด็ ก ๆ ที่ มี ค วามเสี่ ย งหรื อ ผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ เกี่ ย วกับ พัฒ นาการล่ า ช้ าเมื่ อ ผ่านการ
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แทรกแซงให้ผลทางบวกในการพัฒนา จากผลการศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ ข้อแรก คือ การ
ตรวจคัดกรองพัฒนาการล่าช้าในเด็กทารกและเด็กเล็กในแอดดิ ส อาบาบา ปั จจัยที่สองคือการระบุ
ปั จจัยเสี่ ยงที่เกี่ ยวข้องกับความล่าช้าในการพัฒนาทัว่ โลก และการแทรกแซงทารกและเด็กเล็กที่ มี
การเพิ่มขึ้นของพัฒนาการบางอย่าง เพื่อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์เหล่านี้ จึงใช้การสํารวจเชิ งบรรยาย
และการออกแบบกึ่งทดลอง
ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 28.13 ของเด็กทารกและเด็กเล็กที่เข้าร่ วมในงานวิจยั นี้
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความล่าช้าของการพัฒนาการทัว่ โลก และพัฒนาการจะล่าช้ามากขึ้นใน
กลุ่มของการพัฒนาสมองเนื่องจากเด็ก ๆ มีพฒั นาการล่าช้าในส่ วนนี้ถึงร้อยละ 30.53 จากปั จจัยเสี่ ยง
ที่ได้รับการประเมินในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า อายุของมารดา การมีน้ าํ หนักตัวแรกเกิดตํ่า การลงโทษ
ทางร่ า งกาย การไม่ ไ ด้เล่ น ของเล่ น การสั ม ผัส กับ ความเจ็บ ป่ วยและขนาดครอบครั ว พบว่า มี
ความสัมพันธ์กบั ความล่ าช้าในการพัฒนาทัว่ โลก อย่างไรก็ตามตัวแปรพยากรณ์ ความแปรปรวน
ของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีนอ้ ยมาก และร้อยละ 19.9 เป็ นความแปรปรวนที่อธิ บายใน
คะแนนการสื่ อสารของเด็ก ช่วงอายุ 18 เดือน ผลการศึกษาการแทรกแซงพบว่าทารกและเด็กเล็กใน
กลุ่มเปรี ยบเทียบมีผลดีกว่ากลุ่มควบคุม
Oberklaid, Baird, Blair, Melhuish, and Hall (2013) ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การวิ เคราะห์
และการแทรกแซงสุ ขภาพและพัฒนาการของเด็ก โดยพบว่า เด็กหลายคนมาถึงโรงเรี ยนด้วยปั ญหา
เกี่ยวกับพัฒนาการและพฤติกรรมซึ่ งส่ งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา และปฏิ สัมพันธ์ทางสังคม
และอาจส่ งผลต่ อเนื่ องตลอดชี วิต มี ความเกี่ ย วพันอย่างมากระหว่างช่ องโหว่ของการพัฒ นาใน
โรงเรี ยน และปั จจัยเสี่ ยงของครอบครัวและแม่ จึงมีการรวบรวมเอกสารที่แสดงถึ งแนวโน้มที่จะ
สร้างความแตกต่างให้กบั เด็ก และปรับปรุ งการสนับสนุ นครอบครัว โปรแกรมการศึกษา และการ
ดูแลเด็กที่ มีคุณภาพสู งในช่ วงวัยก่อนเรี ยน และการตรวจหาปั ญหาและปั จจัยเสี่ ยงต่างๆที่ อาจจะ
เกิดขึ้นใหม่
Shonkoff, Hauser-Cram, Krauss, Upshur, and Sameroff (2012) ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ
พัฒนาการของทารกแรกเกิดที่มีความบกพร่ องและครอบครัว โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่าํ กว่า
10.6 เดือนรวม 54 คน ที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม, 77 คนที่มีความบกพร่ องทางด้านสมอง และ 59 คน
ที่มีความล่าช้าในการพัฒนาของสาเหตุที่ไม่แน่นอน เก็บข้อมูลระหว่างการเยีย่ มบ้าน 2 ครั้ง (ภายใน
6 สั ป ดาห์ ห ลัง เข้า รั บ โครงการ และ 12 เดื อ นต่ อ มา) รวมถึ ง การประเมิ น เด็ ก อย่างเป็ นทางการ
รวบรวมข้อสังเกตการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กการสัมภาษณ์ของแม่ และแบบสอบถามที่ทาํ
โดยพ่อแม่ ท้ งั สองคน การเปลี่ ยนแปลงพัฒ นาการในเด็ ก (ความสามารถในการใช้จิตวิทยา การ
ปรับตัว การเล่นที่เกิดขึ้นเอง และทักษะการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างแม่กบั เด็ก) มีอิทธิ พลทางเพศและ
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ลักษณะทางสุ ขภาพที่ แตกต่างกัน โดยตัวทํานายที่ สําคัญในการเปลี่ ยนแปลง คือ ความรุ นแรงที่
เกิดขึ้นจากความบกพร่ องทางจิตใจของเด็ก การเข้าเรี ยน และครอบครัว
Crnic, Hoffman, Gaze and Edelbrock (2004) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรุ นแรงของปั ญหาทางพฤติกรรมของเด็กและพัฒนาการล่าช้า โดยพบว่า เด็กที่มีพฒั นาการ
ล่าช้าจะมีปัญหาพฤติกรรมที่สูงกว่าเด็กที่มีพฒั นาการปกติ ซึ่ งบทความนี้ทบทวนการวิจยั ในปั จจุบนั
เกี่ ยวกับ การเกิ ดและลัก ษณะของปั ญ หาพฤติ ก รรมในเด็ ก เหล่ านี้ ด้วยความสนใจเป็ นพิ เศษ กับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็ก ตลอดจนประเภทและความรุ นแรงของปั ญหาที่ได้รับการปฏิบตั ิเมื่อ
อายุได้ 2 ปี นําเสนอหลักฐานในการสนับสนุ นกรอบแนวคิดเพื่อทําความเข้าใจว่าปั ญหาพฤติกรรม
ดัง กล่ า วอาจพัฒ นาได้ อ ย่ า งไรโดยเน้ น เฉพาะปั จ จัย ทางชี ว วิ ท ยา ความเครี ย ดในครอบครั ว
ความสามารถในการควบคุมตนเองของเด็ก มีการกล่าวถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
5.3 งานวิจัยเกีย่ วกับบทบาทของผู้ปกครองและการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
ชนม์ธิดา ยาแก้ว, นิ ศารัตน์ อิ สระมโนรส, อัญชิ ษฐา ปิ ยะจิตติ, รวี ศิ ริปริ ชยากร,
และจิราภรณ์ ยกอินทร์ (2558) ทําการศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็ก ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผูป้ กครองเด็ก
เล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเขตพื้นที่ภาคตะวันออกจากศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้งหมด จํานวน 1,136 แห่ ง
ผลการวิจยั มี ดงั นี้ 1. การศึ กษาคุ ณลักษณะของผูป้ กครองเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเขตพื้นที่ ภาค
ตะวันออก พบว่า ผูป้ กครองที่ มีอาชี พ ทํางานส่ วนตัวร้อยละ 41.41 ส่ วนพนักงานเอกชน ร้ อยละ
32.12 รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 26.47 ตามลําดับ และระดับการศึกษาผูป้ กครอง
ส่ วน ใหญ่มีการศึกษาตํ่า กว่าระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 48 ส่ วนระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 28
และ สู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 24 ตามลําดับ 2. การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง
ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมมีกนั มีส่วน
ร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็ น รายด้านพบว่า การอบรมเลี้ยงดูเด็กอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ด้า นการเรี ย นรู ้ ที่ บ ้า น การตัด สิ น ใจ การมี ส่ ว นร่ ว มกับ ชุ ม ชน และด้า นการ
อาสาสมัครมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ดวงพร โตทัพ (2557) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ ก องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบลสระพัฒ นา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และนําผลจาก
การศึ ก ษาเสนอต่ อ ผูบ้ ริ ก ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บลสระพัฒ นา อํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัด
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นครปฐม สําหรับเป็ นแนวทางในการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ประชากรที่ศึกษา คือ ผูป้ กครองของ
เด็กปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม จํานวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ผูป้ กครองของเด็กปฐมวัยของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
จํา นวน 37 คน เป็ นเพศชาย 13 คน มี อ ายุ 26-35 จํา นวน 24 คน วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาส่ ว นมาก จบชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 17 คน อาชี พส่ วนมากคือ ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จํานวน
13 คน และอาชี พ เกษตรกร 13 คน 2) การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่ วนตําบลสระพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมือพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่ สุดทุกข้อ เรี ยงลําดับจากค่ามากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านร่ างกาย
อารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
สกาวรัตน์ เทพรักษ์, ภภัสสร มุกดาเกษม, จรรยา สื บนุ ช, และจารุ ณี จตุรพรเพิ่ม,
(2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การศึ ก ษาปั จจัย การเลี้ ย งดู และการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนต่อ การส่ งเสริ ม การ
เจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ในเขตสาธารณสุ ข ที่ 4 และ 5 มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
สถานการณ์ ด้ า นการเจริ ญ เติ บ โตและพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย และศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
เจริ ญเติ บโต และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยด้านการเลี้ ยงดู เด็กของผูป้ กครอง และการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนกลุ่มตัวอย่าง เป็ นเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด – 5 ปี จํานวน 1,600 คน ในพื้นที่ เป้ าหมายที่
ศึกษา 8 ตําบล ใน 4 จังหวัด เขตสาธารณสุ ขที่ 4 และ 5
ผลการศึกษา พบว่า
1. จํานวนเด็กปฐมวัย แรกเกิ ด – 5 ปี ที่ สํารวจทั้งสิ้ น จํานวน 1,558 คน เป็ นเพศ
ชาย ร้อยละ 51.8 เพศหญิง ร้อยละ 48.2 ผูเ้ ลี้ยงดูเด็กส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 87.2 โดยเป็ นแม่
ของเด็ก หรื อ เป็ นยาย เป็ นย่าของเด็ก สถานภาพสมรสของผูเ้ ลี้ ยงดูส่ วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ร้ อยละ
80.19 ลักษณะครอบครัวเป็ น ครอบครัวขยายขนาดใหญ่มีสมาชิ กอยูร่ วมกัน 4 – 5 คน และ 6 – 7 คน
ร้อยละ 43 ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้าอาอายุของผูเ้ ลี้ยงดูระหว่าง 20 – 30 ปี ร้อยละ
40.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 43.83 ประถมศึกษา ร้อยละ 35.25 การประกอบอาชี พ
ส่ วนมากเป็ นแม่บา้ น ร้อยละ 35.25 รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 22.54
2. สถานการณ์ดา้ นการเจริ ญเติบโต พบว่า เด็กปฐมวัยมีน้ าํ หนักตามเกณฑ์อายุร้อย
ละ 73.68 นํ้าหนักเกิน เกณฑ์ร้อยละ 9.97 มีส่วนสู งตามเกณฑ์ค่อนข้างสู ง และสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ
90.34 ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ ย ร้ อยละ 9.66 มี รูปร่ างสมส่ วน ร้อยละ 77.11 เริ่ มอ้วนและอ้วน ร้อยละ
8.94 ผอม ร้อยละ 5.4
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3. สถานการณ์ ด้านพัฒ นาการ พบว่า เด็ก ปฐมวัยมี พ ฒ
ั นาการสมวัยรวม 4 ด้าน
ร้อยละ 71.47 พัฒนาการ สงสัยล่าช้า ร้อยละ 28.53 พัฒนาการด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเอง
สมวัย ร้ อยละ 97.44 พัฒ นาการด้านการใช้ก ล้ามเนื้ อมัดเล็ กสมวัย ร้ อยละ 93.59 พัฒนาการด้าน
ภาษาสมวัย ร้อยละ 75.05 พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่สมวัย ร้อยละ 96.17
4. ปั จจัยที่ มี ความสั มพันธ์ ต่อการเจริ ญเติ บโตของเด็กปฐมวัย ตามดัชนี ส่วนสู ง
ตามเกณฑ์อายุ ได้แก่ ผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก และดัชนี น้ าํ หนักตามเกณฑ์ส่วนสู ง ได้แก่ สถานภาพสมรส และ
ลักษณะครอบครัว สําหรับปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเจริ ญเติบโตของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 - 5
ปี ตามดัชนี น้ าํ หนักตามเกณฑ์อายุ และตามดัชนี น้ าํ หนักตามเกณฑ์ส่วนสู ง ได้แก่ คะแนนการมีส่วน
ร่ วมของชุ มชน ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กสมวัยรวม 4 ด้าน ได้แก่ สถานภาพสมรส
การศึกษาของผูเ้ ลี้ยงดู เด็ก อายุของผูเ้ ลี้ยงดู และรายได้ของครอบครัว พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็ก มี
ความสัมพันธ์กบั พัฒนาการสมวัยรวม 4 ด้าน พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อ
มัดเล็ก พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
โสภา มัด ลัง (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองในการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนชุมชนเอื้ออารี ย ์ สังกัดกรุ งเทพมหานคร การ
ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนชุมชนเอื้ออารี ย ์ สังกัดกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั
เชิ งสํารวจโดยศึกษาการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนชุ มชนเอื้ออารี ย ์ สังกัดกรุ งเทพมหานคร ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อ ายุ 20 - 25 ปี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไม่ เกิ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 หรื อ
เทียบเท่า มีรายได้ต่อเดื อน 5,001 - 10,000 บาท ประกอบอาชีพ รับจ้าง และมีความสัมพันธ์กบั เด็ก
นักเรี ยนเป็ นญาติ จากนั้นทําการวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการหาค่ าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า การมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองและลําดับ ความสําคัญในการส่ งเสริ ม
พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน คื อ 1) พัฒ นาการด้า นร่ า งกาย พบว่า เด็ ก รู ้ จกั ดู แลรั ก ษาความ
สะอาดร่ างกาย เช่ น การล้างมื อ ล้างปาก และการเล่ นกับ ผูอ้ ื่ นอย่างปลอดภัย 2) พัฒ นาการด้าน
อารมณ์ พบว่าการชมเชยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดี สอนให้เด็กรู ้จกั ควบคุมตนเองด้วยการอธิ บาย
เหตุ ผ ลและยกตัว อย่ า งให้ เด็ ก เข้ า ใจ 3) พัฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญา พบว่ า เด็ ก เรี ย นรู ้ เกี่ ย วกั บ
ชี วิ ต ประจํา วัน เด็ ก มี โ อกาสสนทนาโต้ต อบแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กัน และส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก
แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยผูป้ กครองให้คาํ แนะนํา 4) พัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กมีความเคารพ
นอบน้อมต่อผูอ้ าวุโส เด็กรู ้จกั คําว่า “ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ” ได้เหมาะสมตามโอกาส อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
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Kurtulmus (2016) ทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การวิ เคราะห์ มิ ติ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผูป้ กครองในการศึกษาปฐมวัย โดยพบว่า ความสําคัญ ของการมี ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการ
พัฒ นาด้า นวิช าการและสั ง คมของเด็ ก ได้รับ การยอมรั บ อย่า งกว้างขวาง สํ าหรั บ เด็ ก ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จในโรงเรี ยนนั้นเป็ นปี แรกที่ สําคัญ การวิจยั มุ่งเน้นการเสริ มสร้ างและสนับสนุ นการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครองในการจัดการศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มิติการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการศึกษาปฐมวัย ซึ่งพบว่าพ่อแม่มีแนวโน้มที่จะเข้าร่ วมการประชุมผูป้ กครอง
ที่โรงเรี ยน การศึกษายังชี้ให้เห็นว่าระดับการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก ๆ
ในโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับปานกลาง การเข้าร่ วมกิจกรรมในห้องเรี ยนกับเด็กและสนับสนุนเด็กอยูใ่ น
ระดับตํ่า การศึกษายังพบว่าพ่อแม่ควรต้องให้ความช่วยเหลือในการเปลี่ยนเส้นทางกิจกรรมเด็กและ
เข้าร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยนกับเด็ก
Ikunyua (2012) ทําการศึกษาผลกระทบของการมีส่วนร่ วมในการเลี้ยงดูเด็กที่มีต่อ
การปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการพยายามที่จะตรวจสอบผลกระทบของการมีส่วน
ร่ วมของผูป้ กครองในการศึกษาเด็กปฐมวัยในการขัดเกลาทางสังคมของเด็กก่อนวัยเรี ยนในติกาเนีย
ประเทศเคนยา การศึกษาพบว่าการให้การดูแลที่เหมาะสมการดูแลสุ ขภาพโภชนาการเสื้ อผ้าความ
ปลอดภัยและการสร้างสภาพบ้านที่สนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของเด็กดีข้ ึนเด็กก่อนวัยเรี ยนของสังคม ผล
การศึ กษาพบว่าการมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั เด็กก่อนวัยเรี ยนจะเพิ่มขึ้นเมื่ อบิ ดามารดามีส่วนร่ วมในการ
จัดหาเครื่ องเขียน ช่ วยเรื่ องการบ้าน ทําให้เด็กมีเวลาในการทํางานในโรงเรี ยน จูงใจให้เด็กทํางาน
หนัก แสดงความรั ก และความเสน่ ห า เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกับ ปั ญ หาของเด็ ก ๆ และการสนับ สนุ น
โครงการของโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยังพบว่าการสื่ อสารระหว่างพ่อแม่ ครู และเด็ ก ก่ อนวัยเรี ยนมี
ความสําคัญ ในการขัดเกลาทางสั งคมของเด็ ก และการปฏิ บ ัติกิ จกรรมอื่ น ๆ ของโรงเรี ยน จาก
ผลการวิจยั ขอแนะนําให้ผปู ้ กครองควรมีส่วนร่ วมมากขึ้นในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชี วิตประจําวัน
ของบุตรหลานของตนเพื่อเสริ มสร้างการมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กในการศึกษาปฐมวัย
Fagbeminiyi (2011) ทําการศึกษาบทบาทของพ่อแม่กบั การศึกษาของเด็กปฐมวัย
โดยงานวิจยั นี้ มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อให้การแก้ปั ญหาบทบาทของบิ ดามารดาในการศึ ก ษาปฐมวัยใน
ประเทศไนจี เรี ย จะเป็ นเครื่ องมื อที่ เปิ ดโอกาสให้ บิ ดามารดาและสั งคมในการปรั บ เปลี่ ยนหรื อ
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองต่อการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสําหรับตัวเองและบุตร
หลานของตน แม้วา่ จะมีตารางงานไม่วา่ งและความไม่เพียงพอของทรัพยากรก็ตาม จากผลการวิจยั
ครั้งนี้การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง การใส่ ใจด้านอารมณ์ และการสนับสนุ นมีอิทธิ พลอย่างมากต่อ
การศึ ก ษาปฐมวัย โดยเฉพาะผลการเรี ยนของเด็ก ดี ข้ ึ น สั งเกตได้ว่าความสําเร็ จของผูป้ กครองมี
อิทธิ พลสําคัญกับอายุที่เด็กจะถูกส่ งไปโรงเรี ยน แสดงให้เห็นว่าขอบเขตหรื อระดับของความสําเร็ จ
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และความสามารถในการศึกษาของผูป้ กครองกําหนดอายุที่เด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน นอกจากนี้ ยงั
พบว่าการตั้ง ถิ่ นฐานที่ อยู่อาศัย ของผูป้ กครอง (ผูต้ อบแบบสอบถาม) ไม่ มี ส่ วนเกี่ ย วข้องกับ ผล
การศึกษาของเด็ก โดยรวมการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการศึกษาปฐมวัย และ
ช่วยขยายขอบเขตของเด็กเพิม่ ความสัมพันธ์ทางสังคมและส่ งเสริ มความรู ้สึกของความนับถือตนเอง
และการรับรู ้ความสามารถตนเอง
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้นจะเห็นได้วา่ สถานการณ์ความล่าช้าของ
การพัฒ นาการเด็ ก ทั้ง ในประเทศไทยและทั่วโลกยัง คงน่ าเป็ นห่ วงและมี แ นวโน้ม เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของการพัฒนาสมอง นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยส่ วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขและส่ งเสริ มพัฒนาการในบางด้าน เช่น ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา และด้านภาษา ซึ่ งเป็ นพัฒนาการด้านที่พบว่าเด็กไทยมีปัญหา
มากที่สุด ซึ่ งเป็ นการศึกษาแบบแยกเป็ นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งหรื อสองด้านเท่านั้น ทําให้การแก้ไข
ปั ญหาเกี่ ยวกับพัฒนาการของเด็กเป็ นไปอย่างไม่ครอบคลุมในทุกด้าน งานวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้
เห็ นว่าผูป้ กครองและผูท้ ่ีอยูใ่ กล้ชิดหรื อมี หน้าที่ดูแลเด็กมีส่วนสําคัญต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาการ
ของเด็ก ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่ วม การให้ความรู ้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็ก
ให้กบั ผูป้ กครองจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง การไม่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กอาจทํา
ให้การตีความพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ถูกต้องและจัดการกับสิ่ งที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสม การส่ งเสริ ม
ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กจะช่วยให้ผปู ้ กครองสามารถแยกแยะพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย และ
พฤติ ก รรมที่ เป็ นปั ญ หาได้ เพื่ อ ให้ ก ารส่ ง เสริ ม และให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ได้อ ย่า งเหมาะสม เพราะ
ความสําเร็ จของการแก้ปัญหาพัฒนาการล่าช้าของเด็กนั้นขึ้นอยู่กบั ความร่ วมมื อ ความเข้าใจและ
ตระหนักของผูป้ กครองถึ งความสําคัญในการส่ งเสริ ม พัฒนาการเด็กให้ส มวัย การเอาใจใส่ และ
ปฏิ บ ัติ ตามความรู ้ ที่ ไ ด้รั บ อย่างสมํ่าเสมอและต่ อ เนื่ อง ตลอดจนความร่ ว มมื อ ระหว่างสถาบัน
ครอบครัวและโรงเรี ยนในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามช่วง
วัย อันจะช่วยแก้ปัญหาพัฒนาการล่าช้าในเด็กได้อย่างยัง่ ยืนและมีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับ ชั้นอนุ บ าลที่ มี พ ฒ
ั นาการสงสั ยล่ าช้า
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชียงราย” ผูว้ จิ ยั มีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. รู ปแบบการวิจยั
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. นิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการ
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. รู ปแบบการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ดําเนิ นการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจยั Nonequivalent control group pretest - posttest design (Christensen,
1985, p. 185) ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม มีการวัดคะแนนของทั้งสองกลุ่มใน
ระยะก่อนและหลังการทดลอง ซึ่ งทั้งสองกลุ่มจะได้รับการจัดกระทําแตกต่างกัน โดยมีรูปแบบการ
วิจยั ดังนี้
กลุ่มตัวอย่ าง

ระยะก่ อนทดลอง

การทดลอง

ระยะหลังทดลอง

E

O1

X1

O2

C

O3

X2

O4

47

เมื่อ
E

แทน

กลุ่มทดลอง (Experimental group)

C

แทน

กลุ่มควบคุม (Control group)

X1

แทน

ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก

X2

แทน

ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

O1, O3

แทน

การทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest)

O2, O4

แทน

การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการ
สงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 138 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู ้ป กครองนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น อนุ บ าลที่ มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จากการประเมินโดยใช้แบบวัดจากคู่มือการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) สําหรับผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล จํานวน 65 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทดลอง จํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 32 ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก
โดยในกลุ่ มทดลองใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็ก และในกลุ่มควบคุมใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กโดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าเพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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1) ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีบุตรหลายมีที่มีคะแนนจากแบบวัดใน
คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ 1 ด้านขึ้น ไป
จากทั้งหมด 5 ด้าน
2) ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาลมีความสมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง ครบทั้ง
8 ครั้ง

3. นิยามศัพท์ ปฏิบัติการ
3.1 พฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กหมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรม
ของผู ้ป กครองของเด็ ก อนุ บ าลโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ ายาง) จัง หวัด เชี ย งราย เกี่ ย วกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตและความสามารถในการกระทํา สิ่ ง ต่ าง ๆ ตามพัฒ นาการของเด็ ก ในแต่ ล ะวัย ซึ่ ง
ประกอบด้วยพัฒนาการในด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้
3.1.1 ด้ า นการใช้ กล้ า มเนื้ อ มั ด ใหญ่ (Gross motor: GM) หมายถึ ง พัฒ นาการ
เกี่ ยวกับ ทักษะการเคลื่ อนไหวร่ างกายในอิ ริยาบถต่าง ๆ การควบคุ ม กล้ามเนื้ อที่ สั มพันธ์ กบั การ
เคลื่อนไหวทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ และการทรงตัวของเด็ก เช่น การคลาน การนัง่ การยืน
การเดิน การกระโดด หรื อการปี นป่ าย เป็ นต้น
3.1.2 ด้ า นการใช้ กล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก และสติ ปั ญ ญา (Fine Motor: FM) หมายถึ ง
พัฒนาการเกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่ งต่างๆ ที่สัมพันธ์กบั การดวงตาหรื อ
การมองเห็ น ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึ งพัฒนาการด้านสติ ปั ญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบ
ประสาทของเด็ก
3.1.3 ด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ตนเองและสั งคม (Personal and Social: PS) หมายถึ ง
พัฒนาการเกี่ ยวกับการดูแลช่วยเหลื อตนเองได้ในการใช้ชีวิตประจําวัน เช่ น การทําความสะอาด
ร่ างกาย การขับถ่ าย การแต่งตัว การทานอาหารหรื อดื่ มนํ้า ตลอดจนสามารถช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นได้ มี
สัมพันธภาพที่ ดีต่อบุ คคลอื่ น เช่ น การเล่ นกับเพื่อน การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม การให้ความ
ร่ วมมื อกับ ผูอ้ ื่ นในกลุ่ม การรู ้ จกั ทําความเคารพ การขอบคุ ณ และเข้าใจผูอ้ ื่ น ตลอดจนการเข้าใจ
มารยาททางสังคม
3.1.4 ด้ านการเข้ าใจภาษา (Receptive Language: RL) หมายถึ ง ความสามารถใน
การรับรู ้ จดจํา และเข้าใจในภาษาและความหมายของภาษาได้ในระดับที่เหมาะสมตามช่วงวัย เช่ น
การเข้าใจในการสื่ อสารของผูอ้ ื่น สามารถแยกความแตกต่างของเสี ยงได้ สามารถจําและเชื่ อมโยง
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สิ่ งที่ได้ยินได้ สามารถเข้าใจและทําตามได้เมื่อมีการใช้คาํ สั่งหรื อบอกให้ทาํ สิ่ งต่าง ๆ ไปจนถึ งขั้น
ของการอ่านออกเขียนได้ รู ้และเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูร่ อบตัว เป็ นต้น
3.1.5 ด้ านการใช้ ภาษา (Expressive Language: EL) หมายถึ ง การแสดงออกทาง
ภาษา การพูด การสนทนาหรื อการโต้ตอบของเด็ก เช่ น การสื่ อหรื อแสดงออกโดยสี หน้า ท่าทาง
หรื อการสัมผัสในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้เสี ยง หรื อภาษาพูด สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่ตนเองต้องการ
ให้ผอู้ ื่นรับรู ้ได้
3.2 ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ าง
พัฒ นาการเด็ก หมายถึ ง ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการที่ ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นเพื่อใช้สําหรับให้
ความรู ้ และส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กในแต่ละช่ วงวัยให้แก่ผปู ้ กครองโดย
บูรณาการกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยเน้นการให้ความรู ้ผา่ นสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์
จําลอง และการปฏิบตั ิจริ ง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที โดยทุกกิจกรรมมีข้ นั ตอน
3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุ ปผล
3.3 ชุ ด สารสนเทศเกี่ยวกับ พั ฒ นาการเด็ก หมายถึ ง ชุ ด ความรู ้ ในรู ป แบบข้อความ
รู ปภาพ และสื่ อวีดิทศั น์ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา ประกอบด้วย 8 กิจกรรม กิจกรรมละ
60 นาที โดยทุกกิจกรรมมีข้ นั ตอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นนํา ขั้นดําเนินการ และขั้นสรุ ปผล
3.4 ผู้ปกครองนักเรี ยนระดับชั้ นอนุบาลทีม่ ีพัฒนาการสงสั ยล่ าช้ า หมายถึง พ่อแม่ ปู่ ย่า
ตายาย ลุ งป้ า น้าอา ที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ซึ่ งเป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นอนุ บาล โรงเรี ยนวัดป่ ายาง จังหวัดเชี ยงราย ที่ มี พ ฒ
ั นาการสงสั ยล่าช้าจากการประเมิ น
พัฒนาการตามอายุของเด็กด้านใดด้านหนึ่ งจากพัฒนาการ 5 ด้าน ด้วยแบบวัดจากคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)

4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.1 ประเภทของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น 2 ประเภท
คือ เครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้สาํ หรับวัดตัวแปร ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
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4.1.1 เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ สํ าหรั บ การทดลอง ประกอบด้วยชุ ดกิ จกรรมที่ ใ ช้สํ า หรั บ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 2 รู ปแบบ ดังนี้
1) ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ งเสริ มพฤติ ก รรมการ
เสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก เป็ นกิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาความรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ การ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กด้านต่าง ๆ ในแต่ละช่วงวัยให้แก่ผปู ้ กครองโดยบูรณาการทฤษฎีการเรี ยนรู้
ของเพี ย เจท์ และทฤษฎี วุฒิ ภ าวะของกี เซล เซล มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรม ร่ วมกับ การ
ประเมิ น พัฒ นาการเด็ ก สงสั ย ล่ า ช้ า ของกระทรวงสาธารณสุ ข ตามคู่ มื อ เฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยใช้เทคนิ คการให้ความรู ้ ตามรู ปแบบกิจกรรมของแฮริ ส ได้แก่
การบรรยาย โดยใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ อาทิ หนังสื อ ใบความรู้ สไลด์ และวีดิท ศั น์ การอภิ ปราย
ร่ วมกัน การสาธิ ต การเขี ยน การทดลองปฏิ บ ตั ิจริ ง การทําแบบทดสอบ และการสั งเกต เพื่ อให้
ความรู ้ และเสริ ม สร้ างความเข้าใจเกี่ ยวกับ พัฒนาการเด็ ก และส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ าง
พัฒนาการเด็กให้แก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัยที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า โดยชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการที่ใช้ในการวิจยั ใน ครั้งนี้ประกอบด้วย 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที โดยมีรายละเอียด
ของกิจกรรมดังนี้
ตารางที่ 2.1 รายละเอียดชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ตัวแปรตาม
ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม
ปฐมนิเทศ
พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ 1
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติ ก รรมของผู ้ป กครองของเด็ ก
อนุ บ าลโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ า
ยาง) จัง หวัด เชี ย งรายเกี่ ย วกับ การ
เจริ ญ เติ บ โต และความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการ
ข อ ง เด็ ก ใ น แ ต่ ล ะ วั ย ไ ด้ มี
องค์ประกอบ 5 ด้าน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผูป้ กครองเข้าใจวัตถุประสงค์
ของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.เพื่ อให้ ผูป้ กครองเข้าใจบทบาท
หน้ า ที่ ข องตนเองในการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมแนะแนว
3.เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
ความสํา คัญ และยิน ดี เข้า ร่ วมวิจ ัย
ในครั้งนี้
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ครั้งที่
1. ด้ านการใช้ กล้ ามเนื้ อ มั ด ใหญ่ 2
หมายถึ ง พัฒ นาการเกี่ ย วกับ ทัก ษะ
การเคลื่ อนไหวร่ างกายในอิ ริยาบถ
ต่ า ง ๆ การควบ คุ มก ล้ า มเนื้ อที่
สัมพันธ์ กบั การเคลื่ อนไหวทั้งหมด
โดยใช้ก ล้ามเนื้ อ มัด ใหญ่ และการ
ทรงตัวของเด็ก เช่ น การคลาน การ
นั่ ง การยื น การเดิ น การกระโดด
หรื อการปี นป่ าย เป็ นต้น

ชื่ อกิจกรรม
กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า นการใช้
ก ล้ าม เนื้ อ
มัดใหญ่

2. ด้ านการใช้ กล้ ามเนื้ อ มั ด เล็ ก และ
สติ ปั ญ ญ า หมายถึ ง พั ฒ นาการ
เกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก เช่ น
การหยิบ จับสิ่ งต่ างๆ ที่ สั มพันธ์ ก ับ
การมองเห็ น ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึ ง
พัฒ นาการด้านสติ ปั ญ ญาหรื อการ
พัฒนาทางสมองและระบบประสาท
ของเด็ก

กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า นการใช้
ก ล้ าม เนื้ อ
มั ด เล็ ก และ
สติปัญญา

3

วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ก ค ร อ ง เข้ า ใ จ
พั ฒ น าการเกี่ ยวกั บ ทั ก ษ ะการ
เคลื ่ อ นไหวร่ า งกายในอิริ ย าบถ
ต่า ง ๆ การควบคุ ม กล้า มเนื ้ อ ที่
ส ัม พ นั ธ ์ก บั ก าร เค ลื ่ อ น ไ ห ว
ทั้ง หมดโดยใช้ก ล้ามเนื้ อ มัด ใหญ่
และการทรงตัวของเด็ ก วัย 3-5 ปี
ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่ อ ให้ ผู้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเอง เกี่ ย วกั บ การ
เข้าใจพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ของเด็ก
3.เพื่ อให้ ผู้ ป ก ค รอ งได้ เรี ยน รู้
แนวทาง และวิ ธี การเสริ มสร้ า ง
พัฒ นาการด้ านกล้ ามเนื้ อมัดใหญ่
ของเด็ ก วัย 3-5 ปี ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม เช่น การให้เด็กได้เล่นของ
เล่น หรื อเครื่ องเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น
1.เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ก ค ร อ ง เข้ า ใ จ
พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่ งต่างๆ ที่
สั ม พั น ธ์ ก ั บ การดวงตาหรื อการ
ม อ งเห็ น ซึ่ งเชื่ อ ม โ ย ง ไ ป ถึ ง
พัฒนาการด้านสติ ปัญญาหรื อการ
พั ฒ น าท างส ม อ งแ ล ะ ร ะ บ บ
ประสาทของเด็กวัย 3-5 ปี
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปรตาม

3. ด้ านการช่ วยเหลื อ ตนเองและ
สั งคม หมายถึ ง พัฒนาการเกี่ ยวกับ
การดู แลช่ วยเหลื อตนเองได้ในการ
ใช้ชีวิตประจําวัน เช่ น การทําความ
สะอาดร่ างกาย การขั บ ถ่ า ย การ
แต่ ง ตัว การทานอาหารหรื อ ดื่ ม นํ้า
ตลอดจนสามารถช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นได้
มี สั มพันธภาพที่ ดีต่อบุ คคลอื่น เช่ น
การเล่ นกับเพื่ อน การมี ส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมกลุ่ ม การให้ ค วามร่ วมมื อ
กับ ผู ้อื่ น ในกลุ่ ม การรู ้ จ ัก ทํา ความ
เคารพ การขอบคุ ณ และเข้าใจผูอ้ ื่ น
ตลอดจนการเข้ า ใจมารยาททาง
สังคม
4. ด้ านการเข้ าใจภาษา หมายถึ ง
ความสามารถในการรับรู ้ จดจํา และ
เข้าใจในภาษาและความหมายของ
ภาษาได้ใ นระดับ ที่ เหมาะสมตาม
ช่วงวัย เช่น การเข้าใจในการสื่ อสาร

ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม

4

กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า น ก า ร
ช่ ว ย เห ลื อ
ตนเองและ
สังคม

5

ก ิจ ก ร ร ม
ก า ร ใ ห้
ความรู ้ด า้ น
ก าร เข า้ ใ จ
ภาษา

วัตถุประสงค์
2.เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนในการพัฒ นาการ
เกี่ ย วกับ การใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มัด เล็ ก
ของเด็กวัย 3-5 ปี
3.เพื่ อให้ผูป้ กครองมี แนวทาง และ
วิธีการเสริ มสร้างพัฒนาการเกี่ยวกับ
การใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ กของเด็ กวัย
3-5 ปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
เกี่ ยวกับ การดู แลช่ วยเหลื อตนเอง
และสังคมของเด็กวัย 3-5 ปี
2.เพื่ อให้ผูป้ กครองมี แนวทาง และ
วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างพัฒ นาการด้ าน
การช่ วยเหลื อตนเองในการทํ า
กิ จ วัต รประจํา วัน ต่ า ง ๆ ได้ ด้ ว ย
ตนเองของวัย 3-5 ปี
3.เพื่ อให้ผูป้ กครองมี แนวทาง และ
วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างพัฒ นาการด้ าน
การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นและสังคมในการ
ทํากิ จวัตรประจําวันต่าง ๆ ของเด็ก
วัย 3-5 ปี ได้ดว้ ยตนเอง
1.เพื่อให้ผูป้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
ด้านการเข้าใจภาษา การรั บรู ้ จดจํา
และความหมายของภาษาในระดับที่
เหมาะสมกับเด็กวัย 3-5 ปี
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม
ของผูอ้ ื่น สามารถแยกความแตกต่าง
ข อ ง เสี ย ง ไ ด้ ส าม าร ถ จํ า แ ล ะ
เชื่ อ มโยงสิ่ งที่ ไ ด้ ยิ น ได้ สามารถ
เข้า ใจและทํา ตามได้ เมื่ อ มี ก ารใช้
คํา สั่ ง หรื อ บอกให้ ท ําสิ่ ง ต่ า ง ๆ ไป
จนถึงขั้นของการอ่านออกเขียนได้ รู ้
และเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
อยูร่ อบตัว เป็ นต้น
5. ด้ านการใช้ ภาษา หมายถึ ง การ
แสดงออกทางภาษา การพู ด การ
สนทนาหรื อ การโต้ต อบของเด็ ก
เช่ น การสื่ อ หรื อ แสดงออกโดยสี
ห น้ า ท่ าทางห รื อการสั ม ผั ส ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ การใช้ เสี ยง หรื อ
ภาษาพู ด สามารถสื่ อ สารในสิ่ ง ที่
ตนเองต้องการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้

6

กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า นการใช้
ภาษา

พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมของผูป้ กครองเด็กอนุบาล

7

กิ จ ก ร ร ม
การพั ฒ นา
ความรู ้ เกี่ยว

วัตถุประสงค์
2.เพื่ อ ให้ ผู้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเองในพั ฒ นาการ
เกี่ยวกับการเข้าใจภาษาของเด็ก วัย 35 ปี โดยเฉพาะการสื่ อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก
3.เพื่ อให้ผูป้ กครองมี แนวทาง และ
วิธี การส่ งเสริ มพัฒนาการเกี่ ยวกับ
การเข้าใจภาษาของเด็กวัย 3-5 ปี ได้
อย่างเหมาะสม
1.เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
ด้านการใช้ภาษา การแสดงออกทาง
ภาษา การพูด การสนทนาหรื อการ
โต้ตอบของเด็กวัย 3-5 ปี
2.เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเองในพัฒ นาการ
เกี่ ยวกับ การใช้ภาษาของเด็ ก โดย
ให้ความสําคัญกับการสื่ อสาร การ
พูดคุยหรื อสนทนากับเด็กวัย 3-5 ปี
ให้เหมาะสมตามวัย
3.เพื่อให้ผปู ้ กครองมีแนวทาง และ
วิธีการส่ งเสริ มพัฒนาการเกี่ ยวกับ
การใช้ภ าษาของเด็ ก วัย 3-5 ปี ได้
อย่างเหมาะสม
1.เพื่ อ ให้ ผู ้ ป กครองได้ ท บทวน
ความรู ้ที่ได้จากการดําเนิ นกิจกรรม
การให้ความรู ้ การเสริ มประสบ-
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปรตาม
ครั้งที่
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัด ป่ ายาง)
จั ง ห วั ด เชี ย งราย เกี่ ย ว กั บ ก าร
เจริ ญ เติ บ โตและความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่างๆ ตามพัฒนาการ
ของเด็ ก แต่ ล ะวัย มี องค์ป ระกอบ 5
ด้าน

พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติ ก รรมของผู ้ป กครองของเด็ ก
อนุ บ าลโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ า
ยาง) จัง หวัด เชี ย งราย เกี่ ย วกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตและความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละวัย มี องค์ประกอบ
5 ด้าน

8

ชื่ อกิจกรรม
เ กี่ ย ว กั บ
พั ฒ นาการ
เด็ ก ทั้ ง 5
ด้าน

วัตถุประสงค์
-การณ์ และการฝึ กปฏิ บ ตั ิ เกี่ ยวกับ
พัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ทั้ง 5 ด้าน
2.เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 35 ปี รวมถึ งความเชื่ อมโยงกันของ
พัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน
3.เพื่ อให้ ผู้ ป กครองมี แ น วท าง
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ วิ ธี ก าร ส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ให้ครบทั้ง
5 ด้ า น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
ปัจฉิ มนิเทศ 1.เพื่ อสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่าง
ผูป้ กครองและเด็ก ในการเสริ มสร้ าง
และพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย
3-5 ปี ทั้ง 5 ด้าน ในระยะยาว
2.เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายความสั มพันธ์
ระหว่างผูป้ กครอง กับโรงเรี ยนใน
การให้ ค วามร่ วมมื อ และการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก วัย 3-5 ปี ใน
อนาคต
3.เพื่อสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผูป้ กครองด้วยกัน ใน
การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ในการ
เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
พัฒ นาการเด็ ก วัย 3-5 ปี เกิ ด เป็ น
ความร่ วมมือกันในระดับกลุ่ม
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
ตัวแปรตาม

ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม

วัตถุประสงค์
4.เพื่ อ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ ข อ ง
ผู ้ ป กครองภายหลั ง การดํ า เนิ น
กิจกรรมเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กวัย
3-5 ปี ทั้ง 5 ด้าน

2) ชุ ดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก ที่ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมและพัฒนาขึ้น
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้าใจและส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก ผ่านสื่ อวีดิท ัศ น์
เอกสารความรู ้ และการทดลองปฏิบตั ิจริ ง สําหรับผูป้ กครองเด็กอนุบาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า
4.1.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ วั ด ตั ว แปร ประกอบด้ว ย แบบสอบถามเกี่ ย วกับ
ลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง และแบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กซึ่ งผูว้ จิ ยั พัฒนา
ขึ้นโดยมี พ้ืนฐานมาจากแนวคิ ดเกี่ยวกับขั้นพัฒนาการเด็กของ Kadesjö และคณะ (2017) สุ ภาวิณี
ลายบัว (2554) และคู่มื อ DSPM ของกระทรวงสาธารณสุ ข (สถาบัน พัฒนาอนามัยเด็ กแห่ งชาติ ,
2560)
4.2 การพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.2.1 ชุ ด กิจกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็ก มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กเพื่อรวบรวม
ข้อมูลและประเด็นเนื้อหาสําคัญที่จะนํามาใช้ออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ
2) ผูว้ ิจ ัย คัด เลื อ กและออกแบบชุ ด กิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อ
ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก โดยผูว้ ิจยั พัฒ นาเนื้ อหาจากคู่ มื อเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข (สถาบัน พัฒ นาอนามัย เด็ ก
แห่งชาติ, 2560) ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ และทฤษฎีวุฒิภาวะของกี เซล ซึ่ งมีเนื้ อหาเกี่ยวกับวิธี
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลเด็ก
โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ผูว้ ิจยั ทําการศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาชุ ด กิ จกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการจากตํารา เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ และ
แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ย วกับ พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ งประกอบด้ว ย 5 ด้า น ได้แ ก่ พัฒ นาการด้า น
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กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ พัฒ นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ กและสติ ปั ญ ญา พัฒ นาการด้านการช่ วยเหลื อ
ตนเองและสังคม พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา
ขั้นที่ 2 ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการพัฒนาชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ (ฉบับ
ร่ าง) จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการกับทฤษฎี การ
เรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ทฤษฎี วุฒิภาวะของกีเซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการให้ความรู ้ ผา่ นสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิ บตั ิในสถานการณ์จาํ ลอง
และการทดลองปฏิบตั ิจริ ง ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ซึ่ งดําเนิ นการพัฒนาชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการโดยใช้เกณฑ์ของพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณา
การที่พฒั นาขึ้นครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้านของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ขั้นที่ 3 ผูว้ ิจยั เสนออาจารย์ที่ ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเนื้ อหา รู ปแบบของชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ เพื่อทําการปรับปรุ ง
แก้ไ ข และภายหลังการปรั บ ปรุ งเนื้ อหา และรู ป แบบชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการ แล้ว
นําเสนอให้ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จาํ นวน 5 ท่ า น (ภาคผนวก ก) เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของชุ ด
กิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการที่ใช้ให้สอดคล้องนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการที่ผวู ้ จิ ยั กําหนด และตรง
กับ จุ ดมุ่ งหมายหรื อวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั โดยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดี
ขั้นที่ 4 ปรับปรุ งแก้ไขชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ ตามคําแนะนํา
ของผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ และนํา ไปทดลองใช้ (Try Out) โดยทํา การทดลองใช้ก ับ ผู ้ป กครองเด็ ก ที่ มี
พัฒ นาการสงสั ย ล่ า ช้ า ในโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ ายาง) ในจัง หวัด เชี ย งราย ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2561 จํานวน 30 คน โดยใช้ข ้อ มู ล จากผูป้ กครองในส่ วนที่ น อกเหนื อ จากกลุ่ ม ที่ ถู ก
คัดเลือก เพื่อให้มีคุณสมบัติในลักษณะใกล้เคียงกับผูป้ กครองของเด็กที่ใช้เป็ นกลุ่มทดลอง
ขั้น ที่ 5 ผูว้ ิจยั พิ จารณาผลที่ ไ ด้จากการทดลองชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบ
บูรณาการ และปรับปรุ งฉบับสมบรู ณ์ เพื่อนําไปใช้ในกระบวนการวิจยั ในลําดับต่อไป โดยการปรับ
เนื้ อหาและวิธีการดําเนิ นกิจกรรมในประเด็นที่ พบปั ญหาและอุปสรรค เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดเป็ น
ปัจจัยแทรกซ้อนในการเก็บข้อมูลจริ ง
4.2.1 ชุดสารสนเทศเกีย่ วกับพัฒนาการเด็ก มีข้นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้น ที่ 1 ผู ้วิ จ ัย ทํา การศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นาชุ ด สารสนเทศ จากสื่ อ
สารสนเทศ และวีดิท ศั น์ต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับชุ ดสารสนเทศเกี่ ยวกับ พัฒนาการเด็ก และแนวคิ ด
ทฤษฎี เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่ งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัด
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ใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา
ขั้นที่ 2 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการพัฒนาชุ ดสารสนเทศ (ฉบับร่ าง) จากการสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ทฤษฎี
วุฒิภาวะของกีเซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) มาประยุกต์ใช้ โดย
เน้นการให้ความรู ้ผ่านสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิ บตั ิในสถานการณ์ จาํ ลอง และการทดลองปฏิ บตั ิจริ ง
ประกอบด้วยชุ ดความรู ้ในรู ปแบบข้อความ รู ปภาพ และสื่ อวีดิทศั น์ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา
พัฒนาการด้านการช่ วยเหลื อตนเองและสังคม พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้าน
การใช้ภาษา
ขั้นที่ 3 เสนออาจารย์ที่ ปรึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหา รู ปแบบของชุดสารสนเทศ เพื่อทําการปรับปรุ งแก้ไข
ขั้นที่ 4 ปรับปรุ งแก้ไขชุดสารสนเทศ เพื่อนําไปใช้กบั กลุ่มควบคุม
4.2.3 แบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ทําการศึ ก ษาค้น คว้าจากเอกสารวิช าการ แนวคิ ด ทฤษฎี รวมถึ ง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้ อหาการพัฒนาแบบวัดให้มีความครอบคลุมตรงตาม
วัตถุประสงค์
2) ผูว้ จิ ยั ทําการศึกษาวิธีการพัฒนาแบบวัดจากเอกสารหรื อแนวคําถามที่มีมา
ก่อนหน้าจากหลายๆแหล่งที่มา เพื่อให้ได้ขอ้ คําถามที่ชดั เจนและครอบคลุมในตัวแปรที่ตอ้ งการวัด
จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
3) ผูว้ ิจยั นําแบบวัดฉบับร่ างนําเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อขอคําแนะนํา
ในการพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุ งเนื้อหา
4) ผู ้วิ จ ัย นํ า แบบวัด ที่ แ ก้ไ ขจากคํา แนะนํา ของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา ไปให้
ผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ก) พิจารณาความตรงของเนื้อหา (IOC) เพื่อให้พิจารณาความ
ครอบคลุมเนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด และความเหมาะสมด้านภาษา โดยลักษณะข้อคําถามที่ผา่ นเกณฑ์การ
พิจารณา คือ ข้อคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าข้อคําถามนั้น สามารถทําการวัด
ได้ครอบคลุมเนื้อหา สําหรับแบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในครั้งนี้มีค่าความตรง
ตามเนื้อหาอยูร่ ะหว่าง 0.6 – 0.8 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ทาํ การวัดได้ (ภาคผนวก ข)
5) ผูว้ ิจยั นําแบบวัดที่ ผ่านการตรวจค่าความตรงตามเนื้ อหาแล้ว ไปทําการ
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มที่ตอ้ งการศึกษา (try out) จํานวน 30 ชุ ด เพื่อ
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นํามาทดสอบหาค่าความเที่ยงของแบบวัดโดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความเชื่ อมัน่ ของครอนบาคแอลฟ่ า
(กัล ยา วานิ ช ย์บ ัญ ชา, 2550 : 34 - 36) ทั้งนี้ ได้ค่ าความเที่ ย งทั้ง ฉบับ เท่ า กับ .92 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ ที่
สามารถนําไปใช้ได้ (ภาคผนวก ค)
6) ผูว้ ิ จยั พิ จารณาค่า อํานาจจําแนกของแบบวัด แบบรายข้อ โดยเกณฑ์ ที่
สามารถนําไปใช้ได้ คื อ มี ค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ซึ่ งแบบวัดที่ ใช้ในงานวิจยั ชิ้ นนี้ มีค่า
อํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .20 - .70 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ได้ โดยมีเพียง 5 ข้อที่มีคะแนน
ตํ่ากว่าเกณฑ์ ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การปรับปรุ งข้อคําถามดังกล่าวใหม่ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
(ภาคผนวก ค)
7) ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ งที่ใช้ใน
การศึกษา
4.2.4 แบบคัดกรองเฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูว้ ิจยั ทําการค้นคว้าเอกสาร และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM)
2) ผูว้ ิจ ัย พิ จารณาเลื อ กคู่ มื อ เฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย
(DSPM) ฉบับที่เป็ นปั จจุบนั มากที่สุด คือ ฉบับปี 2558
3) ผู ้วิ จ ัย นํ า คู่ มื อ ดั ง กล่ า วส่ งให้ อ าจารย์ที่ ป รึ กษาและผู ้เชี่ ย วชาญด้ า น
พัฒนาการเด็กเพื่อขอคําแนะนําในการใช้งานให้ถูกต้อง
4) ผูว้ ิ จ ัย ศึ ก ษาและทํา ความเข้า ใจการใช้ง านของคู่ มื อ ตลอดจนทํา การ
ทดลองปฏิบตั ิการใช้เครื่ องมือให้ถูกต้องก่อนนําไปใช้จริ ง
4.3 ลักษณะของเครื่องมือทีใ่ ช้ สําหรับการทดลอง
4.3.1 ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็ก เป็ นชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้ นเพื่ อใช้สําหรั บ ส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยให้แก่ผปู ้ กครองโดยบูรณาการกับทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ ของเพียเจท์ทฤษฎี วุฒิภาวะของกีเซล และคู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM) มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการให้ความรู ้ ผา่ นสื่ อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิ บตั ิในสถานการณ์จาํ ลอง
และการทดลองปฏิ บตั ิจริ ง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ซึ่ งใช้เวลาในการจัดกิ จกรรม ครั้งละ 60 นาที
โดยทุ ก กิ จกรรมมี ข้ นั ตอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้น นํา ขั้น ดําเนิ น การ และขั้น สรุ ป ผล ของกลุ่ ม ทดลอง
ตัวอย่างของชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการ (ภาคผนวก ง)
4.3.2 ชุ ด สารสนเทศเกี่ยวกับ พัฒ นาการเด็ก เป็ นชุ ดความรู้ ในรู ป แบบข้อความ
รู ปภาพ และสื่ อวีดิทศั น์ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด
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ใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา และพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (ภาคผนวก ง)
4.3.3 แบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก มี ลกั ษณะเป็ นแบบวัดซึ่ ง
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นโดยพัฒนาจากการศึกษาข้อคําถามของ Kadesjö และคณะ (2017) สุ ภาวิณี ลายบัว
(2554) และคู่มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข
(สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่ งชาติ , 2560) แบ่งออกเป็ น 2 ชุ ดการทดสอบ ได้แก่ ชุ ดก่ อนทําการ
ทดสอบ (Pre-Test) และชุ ดหลังทําการทดสอบ (Post-Test) มีลกั ษณะเป็ นข้อคําถามด้านพฤติกรรม
การเสริ มสร้ างพัฒ นาการเด็ก (ภาคผนวก ง) ประกอบด้วยคําถามจํานวน 40 ข้อโดยแบ่ งเป็ นข้อ
คําถามเชิ งบวก จํานวน 24 ข้อ และข้อคําถามเชิ งลบ จํานวน 16 ข้อ ลักษณะคําถามจะเป็ นมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ดงั นี้
ข้อคําถามเชิงบวก
ทุกครั้ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
บ่อยครั้ง
ให้คะแนน 4 คะแนน
บางครั้ง
ให้คะแนน 3 คะแนน
นานๆครั้ง
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่เคย
ให้คะแนน 1 คะแนน
ข้อคําถามเชิงลบ
ทุกครั้ง
ให้คะแนน 1 คะแนน
บ่อยครั้ง
ให้คะแนน 2 คะแนน
บางครั้ง
ให้คะแนน 3 คะแนน
นานๆครั้ง
ให้คะแนน 4 คะแนน
ทุกครั้ง
ให้คะแนน 5 คะแนน
เกณฑ์การแปลผลคะแนน (ศิริชยั พงษ์วชิ ยั , 2551, น. 85)
เกณฑ์การแปลผลคะแนนคือ
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด/ช่วงคะแนน
5-1/5 = 0.80
นํามาจัดกลุ่มและแบ่งความหมายดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กใน
ระดับน้อยที่สุด
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คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กใน
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีพฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กใน
ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มี พ ฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก ใน
ระดับมากที่สุด
4.3.4 แบบคั ด กรองเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ กปฐมวัย มี ล ัก ษณะเป็ น
แบบสั งเกตและบันทึ ก เกี่ ยวกับ พัฒ นาการเด็ กในด้านต่าง ๆ ตามช่ วงวัย ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั
เลือกใช้ฉบับปี 2558 ของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งมีแบบบันทึกการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวัย ตามช่ ว งอายุ โดยเจ้า หน้ าที่ ส าธารณสุ ข และแบบบัน ทึ ก การคัด กรองและส่ ง เสริ ม
พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ตามช่ วงอายุ ซึ่ งแบบคัดกรองมี จาํ นวนข้อ ประเมิ น ทั้ง หมด 116 ข้อแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 การเฝ้ าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Surveillance) มีท้ งั หมด 15 ช่วง
อายุ มี จาํ นวนข้อประเมิ น 78 ข้อ โดยประเมิ น 5 ข้อ ในแต่ล ะช่ วงอายุ หรื อด้านละ 1 ข้อ ยกเว้น
ในช่วงอายุ 7 – 8 เดือน ในด้าน GM ช่วงอายุ 37-41 เดือน ในด้าน PS และช่วงอายุ 43 – 48 เดือน ใน
ด้าน FM ที่มีจาํ นวนข้อประเมิน 2 ข้อเท่าๆ กัน
ส่ วนที่ 2 การคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Screening) มีท้ งั หมด 4 ช่วงอายุ
(9, 18, 30 และ 42 เดือน) จํานวน 38 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• อายุ 9 เดื อน มี 8 ข้อ แบ่งเป็ นด้าน GM FM EL ด้านละ 2 ข้อ ด้าน RL และ
PS ด้านละ 1 ข้อ
• อายุ 18 เดือน มี 10 ข้อ แบ่งเป็ นด้าน GM FM EL RL และ PS ด้านละ 2 ข้อ
เท่าๆ กัน
• อายุ 30 เดือน มี 9 ข้อ แบ่งเป็ นด้าน GM FM RL PS ด้านละ 2 ข้อ และด้าน
EL จํานวน 1 ข้อ
• อายุ 42 เดื อน มี 11 ข้อ แบ่งเป็ นด้าน GM FM EL RL ด้านละ 2 ข้อ เท่าๆ
กัน และด้าน PS จํานวน 3 ข้อ
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แบบคัดกรองเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย ใช้เพื่อคัดกรองเด็ก
ปกติและเด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า สําหรับทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมายในการวิจยั ซึ่ ง
ตัวอย่างของแบบคัดกรองฯ แสดงในภาคผนวก จ

5. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
5.1 ผูว้ ิจยั ทําบันทึกขอความอนุ เคราะห์เก็บข้อมูลจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และส่ งไป
ยัง ผู้อ ํา นวยการโรงเรี ย น เทศบาล 2 (วัด ป่ ายาง) อํา เภอแม่ ส าย จัง หวัด เชี ย งราย เพื่ อ ขอความ
อนุ เคราะห์ ในการเก็บข้อมูล และทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น
อนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
5.2 ผูว้ ิจยั นัดหมายกับ ทางโรงเรี ยนเพื่ อทําการคัดกรองเด็กโดยใช้คู่มื อเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการสังเกตและบันทึกพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อ
ทําการคัดกรองเด็กอนุบาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า
5.3 เมื่อได้ผลการประเมินการคัดกรองเด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าแล้ว ผูว้ ิจยั ทําการ
ประสานงานกับทางโรงเรี ยนเพื่อติดต่อผูป้ กครองของเด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าในการขอความ
ร่ วมมือเพื่อเข้าร่ วมการทดสอบความรู ้และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในครั้งที่ 1
5.4 ผูว้ ิจยั ทําการคัดเลื อกผูป้ กครองที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทําการทดลอง โดยใช้
การทดสอบด้วยแบบวัดพฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก ซึ่ งพิ จารณาจากคะแนนการมี
พฤติกรรมเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และมีความสมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง
จํานวน 65 คน
5.5 ผูว้ จิ ยั นัดหมายเพื่อทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยทําการแยกกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมไว้คนละห้อง และดําเนินการทดลองพร้อมกัน โดยใช้
ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กกับกลุ่ม
ทดลอง ซึ่ งผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการร่ วมกับครู โรงเรี ยนอนุบาลซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ขอความอนุ เคราะห์ในการเป็ นผูช้ ่วยวิจยั อีก 1 ท่าน เนื่องจากในแต่ละกิจกรรมจําเป็ นต้องใช้
การอธิ บายและการทํากิจกรรมร่ วมกันในลักษณะกลุ่ม และใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
กับกลุ่มควบคุม เนื่องจากการใช้ชุดสารสนเทศมีรายละเอียดและจํานวนกิจกรรมที่ไม่ซบั ซ้อนและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยงุ่ ยาก ผูว้ จิ ยั จึงทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมให้กบั ครู โรงเรี ยนอนุบาล
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จํานวน 2 ท่าน ซึ่ งผูว้ จิ ยั ขอความอนุเคราะห์ในการเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ในการเป็ นผูด้ าํ เนินกิจกรรมและ
เป็ นผูส้ ังเกตการณ์
5.6 ภายหลังเสร็ จสิ้ นการทดลอง ผูว้ จิ ยั ทําการประเมินผลโดยใช้แบบวัดพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ครั้งที่ 2 กับทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อประเมินคะแนนและ
เปรี ยบเทียบผลคะแนนกับการทดสอบครั้งแรก
5.7 ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้ท้งั หมดมาวิเคราะห์ โดยการนําไปคํานวณด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป มีรายละเอียดดังนี้
6.1 สถิติทใี่ ช้ ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ ใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาค
แอลฟ่ า โดยใช้ เกณฑ์ สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ที่ ค่ า ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
แบบทดสอบมากกว่า .70
6.2 สถิติทใี่ ช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
6.2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้วยสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
6.2.2 วิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในกลุ่มทดลองด้วยสถิติ
Dependent t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
โดยกําหนดค่าการยอมรับทางสถิติไว้ที่ .05
6.2.3 วิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Independent t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก และกลุ่ม
ควบคุม ที ่ใช้ชุ ดสารสนเทศเกี่ย วกับ พัฒ นาการเด็ก ในระยะหลังการทดลอง โดยกํา หนดค่าการ
ยอมรับทางสถิติไว้ที่ .05

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับ ชั้นอนุ บ าลที่ มี พ ฒ
ั นาการสงสั ยล่าช้า
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชียงราย” มีการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ระดับ พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ า งพัฒ นาการเด็ก ของกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม
ควบคุมในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง
ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่ ม ทดลองในระยะก่ อ นและหลัง ใช้ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่ มทดลองที่ ใช้ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒนาการเด็กและกลุ่มควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
เพศ

อายุ

หญิง
ชาย

ตํ่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
ระดับการศึกษา
ม. ต้น หรื อตํ่ากว่า
ม. ปลาย หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทขึ้นไป
อาชี พ
เกษตรกร
รับจ้างทัว่ ไป
ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานบริ ษทั
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ว่างงาน
อื่น ๆ
รายได้ ต่อเดือน
ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท

กลุ่มทดลอง
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

23
10

69.7
30.3

23
9

71.9
28.1

1
16
16

3
48.5
48.5

2
22
8

6.3
68.8
25

18
12
3
0

54.5
36.4
9.1
0

6
18
7
1

18.8
56.3
21.9
3.1

4
12
6
2
0
7
2

12.1
36.4
18.2
6.1
0
21.3
6.1

5
16
4
1
4
0
2

15.6
50
12.5
3.1
12.5
0
6.3

20
9
4

60.6
27.3
12.1

19
11
2

59.4
34.4
6.3
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ข้ อมูลของกลุ่มตัวอย่ าง
สถานภาพของผู้ปกครอง
อยูด่ ว้ ยกัน
หย่าร้าง
หม้าย
อื่นๆ
ความสั มพันธ์ กบั เด็ก
พ่อ/แม่
ลุงป้ า/น้าอา
ปู่ ย่า/ตายาย
อื่นๆ
รวม

กลุ่มทดลอง
จํานวน
ร้ อยละ

กลุ่มควบคุม
จํานวน
ร้ อยละ

25
5
1
2

75.8
15.2
3.0
6.1

24
6
1
1

75
18.8
3.1
3.1

27
2
2
2
33

81.8
6.1
6.1
6.1
100

22
7
1
2
32

68.8
21.9
3.1
6.3
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจํานวน 65 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่มทดลอง
จํานวน 33 คน และกลุ่ มควบคุ ม จํานวน 32 คน เป็ นเพศหญิง จํานวน 23 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 69.7
และเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.3 กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี จํานวน
16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ อายุ 20 – 30 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.5 และอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3 กลุ่มทดลองส่ วนใหญ่ มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อตํ่ากว่า จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.4 และมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี น้อย
ที่สุด จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.1 อาชี พของกลุ่มทดลองส่ วนใหญ่คือ รับจ้างทัว่ ไป จํานวน 12
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.4 รองลงมาคื อ ว่างงาน จํา นวน 7 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.3 ธุ รกิ จส่ วนตัว
จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.2 เกษตรกร จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1 พนักงานบริ ษทั และ
อาชี พอื่นๆ ได้แก่ แม่บา้ น น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 กลุ่มทดลองมีรายได้ต่อเดือน
ส่ วนใหญ่ ตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.6 รองลงมาได้แก่ รายได้ 10,000 –
20,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.3 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท น้อยที่สุด จํานวน 4
คน คิดเป็ นร้อยละ 12.1 กลุ่มทดลองมีสถานภาพของผูป้ กครองส่ วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกัน จํานวน 25 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 75.8 รองลงมาคือ สถานภาพหย่าร้าง จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.2 สถานภาพอื่น
ๆ คือ แยกกันอยู่ จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 และสถานภาพหม้าย น้อยที่สุด จํานวน 1 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 3กลุ่มทดลองมีความสัมพันธ์กบั เด็กส่ วนใหญ่ คื อ พ่อหรื อแม่ จํานวน 27 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 81.8 รองลงมาคือ ปู่ ย่าหรื อตายาย ลุงป้ าหรื อน้าอา และความสัมพันธ์อื่นๆ คือ พี่สาว เท่ากัน
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.1 ตามลําดับ
กลุ่มควบคุมมีจาํ นวน 32 คน เป็ นเพศหญิง จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.9 และเพศ
ชาย จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.1 กลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่มีอายุ 20 – 30 ปี จํานวน 22 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 68.8 รองลงมาคื อ อายุมากกว่า 30 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25 และอายุต่ าํ กว่า 20 ปี
น้ อ ยที่ สุ ด จํา นวน 2 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 6.3 กลุ่ ม ควบคุ ม ส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.3 รองลงมาคือ มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9 มัธยมศึกษาตอนต้น หรื อตํ่ากว่า จํานวน 6 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 และปริ ญญาโทขึ้นไป น้อยที่ สุด จํานวน 1 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.1 อาชี พ ของ
กลุ่ มควบคุ มส่ วนใหญ่ คือ รับ จ้างทัว่ ไป จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาคื อ เกษตรกร
จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.6 ธุ รกิจส่ วนตัว และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 4 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 12.5 เท่ากัน อาชี พอื่นๆ คือ แม่บา้ น จํานวนอาชีพละ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และพนักงาน
บริ ษทั จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 กลุ่มควบคุมส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
จํานวน 19 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 59.4 รองลงมาคื อ รายได้ 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 11 คน คิ ด
เป็ นร้ อยละ 34.4 และรายได้มากกว่า 20,000 บาท น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 6.3 กลุ่ม
ควบคุมมีสถานภาพของผูป้ กครองส่ วนใหญ่อยูด่ ว้ ยกัน จํานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 75 รองลงมา
คือ หย่าร้ าง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 สถานภาพหม้าย และอื่นๆ คือ แยกกันอยู่ น้อยที่สุด
จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.1 เท่ากัน กลุ่มควบคุมมีความสัมพันธ์กบั เด็กส่ วนใหญ่เป็ นพ่อหรื อแม่
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.8 รองลงมาคือ ลุ งป้ าหรื อน้าอา จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.9
สถานภาพอื่น ๆ คือ ครู จํานวนละ 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.3 และปู่ ย่าหรื อตายาย น้อยที่สุด จํานวน 1
คน คิดเป็ นร้อยละ 3.1 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ระดับพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
ในระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
ตารางที่ 4.2 ระดับ พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กของกลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ มใน
ระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง (n = 65)
กลุ่มทดลอง (n = 33)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง
กลุ่มควบคุม (n = 32)
ระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง

X

S.D.

การแปลผล

3.51
3.71

.31
.36

ระดับมาก
ระดับมาก

3.38
3.52

.43
.41

ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ระยะก่อนการทดลอง และระยะหลังการทดลองในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม มีคะแนนพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กอยูใ่ นระดับมากทั้งหมด โดยในระยะ
ก่อนการทดลองของกลุ่ มทดลองมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.51 (S.D. = .31) กลุ่มควบคุ มมีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
3.38 (S.D. = .43) และในระยะหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (S.D. =
.36) กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 (S.D. = .41)
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ตอนที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง
ตารางที่ 4.3 การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมในระยะก่อนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง

n

X

S.D.

t

p-value

กลุ่มทดลอง

33

3.51

.31

1.42

.16

กลุ่มควบคุม

32

3.38

.43

* ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่ ม ทดลองและกลุ ่ม ควบคุม ในระยะก่อ นการทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กไม่แตกต่างกัน ที่นยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงให้เห็นว่า ระยะก่อนการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก เท่ากับ 3.51 (S.D. = .31) ซึ่ งสู งกว่ากลุ่ม ควบคุม เพีย งเล็กน้อย โดยมีค ะแนนเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.38 (S.D. = .43)
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ตอนที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่มทดลองในระยะก่ อนและหลังใช้ ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบู รณาการ
เพือ่ ส่ งเสริมพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
ตารางที่ 4.4 การเปรี ยบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่ม
ทดลองในระยะก่อ นและหลัง ใช้ชุด กิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
กลุ่มทดลอง

n

X

S.D.

t

p-value

ระยะก่อนการทดลอง

33

3.51

.31

3.54*

.00

ระยะหลังการทดลอง

33

3.71

.36

* ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองและระยะหลังการทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงให้เห็ นว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยของพฤติ กรรมการเสริ มสร้ าง
พัฒ นาการเด็กเท่ ากับ 3.71 (S.D. = .36) ซึ่ งสู งกว่าในระยะก่อนการทดลองที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยของ
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.51 (S.D. = .31) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1
ที่ต้ งั ไว้

70

ตอนที่ 5 การเปรี ยบเทียบผลของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
ของกลุ่ ม ทดลองที่ ใ ช้ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ งเสริ ม
พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กและกลุ่มควบคุมที่ใช้ ชุดสารสนเทศ
เกีย่ วกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง
ตารางที่ 4.5 การเปรี ยบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก และกลุ่ม ควบคุม ที่ใช้ชุ ดสารสนเทศเกี่ย วกับ พัฒ นาการเด็ก ในระยะ
หลังการทดลอง
กลุ่มตัวอย่ าง

n

X

S.D.

t

p-value

กลุ่มทดลอง

33

3.71

.36

2.01*

.04

กลุ่มควบคุม

32

3.52

.41

* ค่านัยสําคัญทางสถิติที่ .05

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ระยะหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
เท่า กับ 3.71 (S.D. = .36) ซึ่ ง สู ง กว่ากลุ ่ม ควบคุม ที ่มีค ะแนนเฉลี ่ย ของพฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ าง
พัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.52 (S.D. = .41) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ต้ งั ไว้
สรุ ปความคิดเห็นเพิม่ เติมจากผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1. ด้ านประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมวิจยั ในครั้งนี้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็ น
ว่าสามารถนําความรู ้ และเทคนิ คต่าง ๆ ที่ ได้จากการเข้าร่ วมกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กสามารถนําไปใช้ได้จริ ง เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน
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1.2 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่เห็ นว่าความรู ้ที่ได้มีความหลากหลาย ครบถ้วน และบางเรื่ องเป็ นความรู ้
ใหม่ที่ไม่เคยได้เรี ยนรู ้มาก่อน
1.3 การเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กทําให้ได้เรี ยนรู ้เทคนิ คการสังเกตที่ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กว่าในแต่
ละวัยควรมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็ นอย่างไร และหากพบว่าเด็กมีปัญหาทางด้านพัฒนาการจะมี
วิธีการแก้ไขปั ญหาอย่างไรให้เด็กสามารถกลับมามีพฒั นาการที่สมวัยได้
1.4 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่ได้เรี ยนรู ้แลกเปลี่ ยนแนวทางและวิธีการเลี้ ยงดูบุตรหลานร่ วมกันระหว่าง
ผูป้ กครอง ทําให้ผปู ้ กครองมีความใกล้ชิดกัน มีการวางแผนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
การปรึ กษาปั ญหาต่างๆ และความร่ วมมือกันในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กของกลุ่มผูป้ กครอง
2. ด้ านความต่ อเนื่องของการจัดกิจกรรม
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ยงั มีน้อย จึงเสนอให้มีการจัด
กิจกรรมในรู ปแบบนี้เพิ่มขึ้น
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าควรจัดกิจกรรมให้หลากหลายกลุ่ม เช่ น การจัดกิ จกรรมกับ
กลุ่ ม ผูป้ กครองนัก เรี ย นอนุ บ าลทุ ก คนที่ บุ ต รหลานมี พ ฒ
ั นาการสงสั ยล่ าช้า การจัดกิ จกรรมกับ
สถานศึกษาอื่น ๆ หรื อในทุกตําบล ทุกอําเภอ หากเป็ นไปได้ เนื่ องจากมีผปู ้ กครองตลอดจนคณะครู
จากหลายโรงเรี ยนในละแวกใกล้เคียงให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็ นอย่างมาก
2.3 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าควรมี การจัดกิ จกรรมอย่างสมํ่าเสมอ มี ความต่อเนื่ อง และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ ซึ่งปั ญหาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ล่าช้าอาจจะลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด
3. ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
3.1 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒ นาการเด็ ก ส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่าควรมี ก ารเพิ่ ม ผูช้ ่ ว ยดําเนิ น กิ จกรรม เนื่ อ งจากผูเ้ ข้า ร่ ว ม
กิจกรรมบางคนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่มีความต้องการที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อมาเข้าร่ วม
กิจกรรมด้วยเหตุผลบางประการ เช่น พ่อแม่เด็กไม่วา่ งหรื อไม่สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้
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3.2 ในกรณี ที่ พ่อ แม่ เด็ก มี ข ้อ จํากัด ในเรื่ อ งการอ่ านการเขี ย น การมี ผูช้ ่ วยในการ
ดําเนิ นกิจกรรมที่เพียงพอจะช่วยให้ประหยัดเวลาและกิจกรรมไม่ติดขัด รวมถึงทําให้ผปู ้ กครองเด็ก
ไม่วา่ จะเป็ นปู่ ย่า ตายาย ลุงป้ า น้าอา หรื อผูป้ กครองที่มีความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ไม่ถูกต้องได้
3.3 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒ นาการเด็ ก ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า ควรมี ก ารปรั บ ทัศ นคติ แ ละรู ป แบบความคิ ด เกี่ ย วกับ
พัฒนาการเด็กให้มีความถูกต้องมากขึ้น และควรเปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครองของเด็กในกลุ่มชาติพนั ธุ์
ด้วยหากสามารถทําได้ เพื่ อให้ส ามารถสร้ างความรู ้ และสร้ างแนวทางการปฏิ บ ตั ิ เพื่ อสร้างเสริ ม
พัฒนาการเด็กให้ได้อย่างครอบคลุม

บทที่ 5

สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรม
การเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับ ชั้นอนุ บ าลที่ มี พ ฒ
ั นาการสงสั ยล่าช้า
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย” ผูว้ จิ ยั นําเสนอการสรุ ปการวิจยั อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.1 เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลของพฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กของกลุ่ มทดลองใน
ระยะก่อนและหลังใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก
1.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กและกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง

2. วิธีดําเนินการวิจัย
2.1 ประชากร ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ ผูป้ กครองนัก เรี ย นระดับ ชั้น อนุ บ าลที ่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 138
คน
2.2 กลุ่มตัวอย่ าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาลที่มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จากการประเมินโดยใช้แบบวัดจากคู่มือการเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (DSPM) สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล โดยได้ผปู ้ กครอง จํานวน 65 คน แบ่งออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จํานวน 33 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 32 ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่ายด้วยการจับ
ฉลาก โดยในกลุ่ ม ทดลองใช้ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการ
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เสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก และในกลุ่มควบคุ มใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กโดยมีเกณฑ์
การพิจารณาผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าเพื่อเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลที่ มีบุตรหลานมี ที่มีคะแนนจากแบบวัดใน
คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) โดยมีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์ 1 ด้านขึ้น ไป
จากทั้งหมด 5 ด้าน
2.2.2 ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาลมีความสมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง ครบทั้ง
8 ครั้ง
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็ก

3.2 ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
3.3 แบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
4.1 ขั้นก่ อนการทดลอง
4.1.1 ผูว้ ิจยั ทําบันทึ กขอความอนุ เคราะห์ เก็บข้อมู ลจากสาขาวิชาศึ กษาศาสตร์ และ
ส่ งไปยังผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน เทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย เพื่อขอความ
อนุ เคราะห์ ในการเก็บข้อมูล และทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น
อนุ บาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าโรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) อําเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
4.1.2 ผูว้ ิจยั นัดหมายกับทางโรงเรี ยนเพื่อทําการคัดกรองเด็กโดยใช้คู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ในการสังเกตและบันทึกพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เพื่อ
ทําการคัดกรองเด็กอนุบาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า
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4.1.3 เมื่อได้ผลการประเมินการคัดกรองเด็กที่มีพฒั นาการสงสัยล่ าช้าแล้ว ผูว้ ิจยั ทํา
การประสานงานกับทางโรงเรี ยนเพื่อติดต่อผูป้ กครองของเด็กที่ มีพฒั นาการสงสัยล่าช้าในการขอ
ความร่ วมมือเพื่อเข้าร่ วมการทดสอบความรู ้และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในครั้งที่ 1
4.1.4 ผูว้ ิจยั ทําการคัดเลือกผูป้ กครองที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการทําการทดลอง โดยใช้
การทดสอบด้วยแบบวัดพฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก ซึ่ งพิ จารณาจากคะแนนการมี
พฤติกรรมเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด และมีความสมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง
จํานวน 65 คน ผูว้ ิจยั นัดหมายเพื่อทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม
โดยทําการแยกกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุ มไว้คนละห้อง และดําเนิ นการทดลองพร้อมกัน โดยใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กกับกลุ่ม
ทดลอง ซึ่ งผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการร่ วมกับครู โรงเรี ยนอนุ บาลซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์ในการเป็ นผูช้ ่วยวิจยั อีก 1 ท่าน เนื่ องจากในแต่ละกิจกรรมจําเป็ นต้องใช้
การอธิ บายและการทํากิจกรรมร่ วมกันในลักษณะกลุ่ม และใช้ชุดสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
กับกลุ่มควบคุม เนื่ องจากการใช้ชุดสารสนเทศมีรายละเอียดและจํานวนกิจกรรมที่ไม่ซบั ซ้อนและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยงุ่ ยาก ผูว้ จิ ยั จึงทําการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมให้กบั ครู โรงเรี ยนอนุ บาล
จํานวน 2 ท่าน ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอความอนุ เคราะห์ในการเป็ นผูช้ ่วยวิจยั ในการเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิ จกรรมและ
เป็ นผูส้ ังเกตการณ์
4.2 ขั้นดําเนินการทดลอง
กลุ่มทดลอง ผูว้ ิจยั ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ดําเนินการ 8 กิจกรรม กิจกรรมละ 60 นาที
กลุ่ ม ควบคุ ม ผูว้ ิจยั ใช้ชุ ดสารสนเทศเกี่ ยวกับ พัฒ นาการเด็ ก ดําเนิ น การ 8 กิ จกรรม
กิจกรรมละ 60 นาที เช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง
4.3 ขั้นหลังการทดลอง
เมื่อการทดลองเสร็ จสิ้ น ผูว้ ิจยั ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทําแบบทดสอบเกี่ยวกับ
การเสริ ม สร้ า งพัฒ นาการเด็ ก หลังการทดลอง และเก็ บ คะแนนไว้เป็ นคะแนนหลังการทดลอง
(Posttest)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.4.1 เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองใน
ระยะก่อนและหลังใช้ชุดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่อส่ งเสริ ม พฤติกรรมการเสริ มสร้ าง
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พัฒนาการเด็กโดยใช้สถิ ติค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิ ติการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
4.4.2 เปรี ยบเทียบผลของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กของกลุ่มทดลองที่ใช้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กและกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้ชุดสารสนเทศเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กในระยะหลังการทดลอง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ ย ( X )
ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิ ติ ก ารทดสอบค่ า ที แบบที่ เป็ นอิ ส ระต่ อ กั น (t-test
independent)

1. สรุปการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 การเปรี ยบเที ยบผลของคะแนน เฉลี่ ย พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กใน
ระยะก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็ก ในกลุ่มทดลอง พบว่า ระยะหลังการทดลองในกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
การเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ได้ต้ งั ไว้
1.2 การเปรี ยบเที ยบผลของคะแนน เฉลี่ ย พฤติ กรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กใน
กลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มภายหลังการทดลอง พบว่า ระยะหลังการทดลองในกลุ่ มทดลองที่
ได้รับชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก มี
คะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก สู งกว่ากลุ่ม ควบคุ ม ที่ ได้รับ ชุ ดสารสนเทศ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้
ตั้งไว้
23

23

23

23

2. อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ในสมมติฐานที่ 1 พบว่า กลุ่มทดลองในระยะก่อนการทดลองและระยะ
หลังการทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ยของพฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ ยของ
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.71 (S.D. = .36) ซึ่ งสู งกว่าในระยะก่อนการทดลอง
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ที่มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.51 (S.D. = .31) ซึ่ งสอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ งั ไว้
โดยผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก ชุ ดกิจกรรมแนะ
แนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม พฤติ กรรมการเสริ ม สร้ างพัฒนาการเด็กที่ ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น มี การ
ดําเนิ นการโดยใช้เทคนิ คการให้ความรู้และเสริ มสร้ างพฤติกรรมเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน
ด้วยวิธีการหลากหลายรู ปแบบ ประกอบด้วย การอธิ บายโดยใช้หนังสื อ การใช้สื่อในการอธิ บาย
แบบสไลด์ (Power point) การใช้สื่อวีดิทศั น์ การฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์ จาํ ลอง และการทดลอง
ปฏิ บ ัติ จริ ง ซึ่ งมี ห ลัก การในการมุ่ ง เน้น การเรี ย นรู้ โดยสร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และการสร้ า ง
ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในเชิ งพฤติกรรม ผ่านกระบวนการคิดและการแสวงหาความรู ้ควบคู่ไปกับ
การปฏิ บตั ิจริ ง เพื่อให้เกิ ดการค้นพบองค์ความรู ้ ประสบการณ์ และพฤติกรรมใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
โดยมีเป้ าหมายเพื่อการส่ งเสริ มความรู้ อย่างรอบด้าน ดังนั้น จึงทําให้ภายหลังการเข้าร่ วมกิจกรรม
แนะแนวกลุ่มทดลองมีความรู ้และการเสริ มสร้างพฤติกรรมเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กเพิ่มขึ้นจากเดิ ม
อย่างชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
ซึ่ ง ผลการวิจยั สอดคล้องกับ แนวคิด ของ Harris (1985 อ้า งถึง ใน วัช รา เล่า เรี ย นดี,
2556) ที่นาํ เสนอเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู ้ผา่ นกิจกรรมที่มีความหลากหลายจะช่วยสร้างความ
น่าสนใจในการดําเนิ นกิจกรรม และช่วยสร้างองค์ความรู ้ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมรอบ
ด้า น และสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ ขัณ ธ์ช ยั อธิ เกีย รติ และธนารัก ษ์ สารเถื ่อ นแก้ว (2017) ที่
นําเสนอเกี่ยวกับ กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการทํากิจกรรมการให้ความรู ้ ที่ควรประกอบด้วย
การสร้างความชัดเจน และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน การสร้างความคิดใหม่ ๆ จากการ
อภิปรายร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความคิดและสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ขึ้น ตลอดจนการนําความคิดและ
ความรู ้ที่ได้ไปใช้จริ ง ดังนั้น การดําเนิ นการให้ความรู ้ ตามแนวทางและหลักการของชุ ดกิ จกรรม
แนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ ก จะช่ วยเสริ ม สร้ าง
ความรู ้ ประสบการณ์ให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดจนเป็ นแนวทางสําหรับผูป้ กครองในการนําความรู ้ที่ได้ไป
ใช้ในการดู แลเลี้ ยงดู บุ ตรหลานและส่ งเสริ ม พัฒนาการของบุ ตรหลานได้อย่างถู ก ต้องตามหลัก
วิชาการต่อไป
จากผลการวิจยั ในสมมติฐานที่ 2 พบว่า ระยะหลังการทดลองกลุ่ม ทดลองมีคะแนน
พฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 แสดงให้ เห็นว่า ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการเสริ มสร้าง
พัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.71 (S.D. = .36) ซึ่ งสู งกว่ากลุ่มควบคุมที่มีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็กเท่ากับ 3.52 (S.D. = .41) ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ได้ต้ งั ไว้
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โดยผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก ชุ ดกิ จกรรมแนะ
แนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กที่ใช้กบั กลุ่มทดลองนั้น เป็ น
การบูรณาการกิ จกรรมการให้ความรู ้ในรู ปแบบที่ หลากหลาย ซึ่ งนอกเหนื อจากการให้ความรู ้ ใน
ลักษณะของการสอนและอธิ บายแล้ว ยังมีการเปิ ดโอกาสให้มีการสอบถาม ร่ วมกันคิ ดวิเคราะห์
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะร่ วมกันในกลุ่ม ซึ่ งถือเป็ นกิจกรรมที่มีการสื่ อสาร
หลายทาง ทําให้ผูป้ กครองได้รับ ความรู ้ ได้โดยละเอี ยด ในขณะที่ ก ารใช้ชุ ดสารสนเทศเกี่ ยวกับ
พัฒนาการเด็กในกลุ่มควบคุ มนั้น เป็ นการให้ความรู ้ในรู ปแบบของการสอนผ่านสื่ อวีดิทศั น์เพียง
อย่างเดียว ซึ่ งแม้วา่ จะทําให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจและก่อให้เกิดองค์ความรู้ได้เช่นเดียวกัน แต่ถือ
เป็ นการสื่ อสารทางเดียว ซึ่ งอาจส่ งผลให้กลุ่มควบคุมจดจํารายละเอียดต่าง ๆ ของความรู ้ได้ในระดับ
ที่น้อยกว่า เนื่ องจากเป็ นการเรี ยนรู ้และสรุ ปผลด้วยตนเอง ดังนั้น ในทางปฏิ บตั ิ การใช้กิจกรรมที่
บูรณาการทั้งการให้ความรู้ ประสบการณ์ และการเสริ มสร้ างพฤติ กรรมด้วยการปฏิ บตั ิ จริ งจึงมี
ประสิ ทธิ ภาพในการให้ความรู ้โดยละเอียดและครอบคลุมได้มากกว่าในหลากหลายมิติ
ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิ ทรา ช่ อสู งเนิ น (2556) ที่ ศึกษาการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การจัดการการเรี ยนรู ้เชิงประสบการณ์ เน้นการสื บเสาะเพื่อเสริ มสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการแสวงหาความรู ้ของเด็กปฐมวัย โดยพบว่า กลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามยุทธศาสตร์ การจัดการการเรี ยนรู้เชิ งประสบการณ์เน้นการสื บเสาะหลัง
การทดลองมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามยุทธศาสตร์ การจัดการการเรี ยนรู ้เชิ งประสบการณ์
เน้นการสื บเสาะหลังการทดลองมีความสามารถในการแสวงหาความรู ้สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ระดับ
นัยสําคัญทาง สถิติ .01 จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ ม
ความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการเด็ก เป็ นกิ จกรรมที่ สามารถนําไปใช้เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ อย่างเห็ นผล มี
ประสิ ทธิ ภาพ และมีประสิ ทธิ ผล กล่าวคือ บรรลุ ผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการ
ดําเนินกิจกรรมได้อย่างชัดเจนนัน่ เอง

3. ข้ อเสนอแนะ
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
3.1.1 จากผลการวิ จ ัย พบว่า การใช้ ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู ร ณาการเพื่ อ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก มีผลต่อพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็กที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางด้านสาธารณสุ ข หรื อผูท้ ี่สนใจ สามารถนําชุ ด
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กิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการไปใช้ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน หรื อนําไปประยุกต์ใช้ในบริ บท
อื่น ๆ ได้เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย หรื อองค์ความรู ้
ในแขนงวิชาอื่น ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม
3.1.2 จากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ความรู ้และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็กสามารถพัฒนาและฝึ กฝนได้ และควรทําอย่างต่อเนื่ องสมํ่าเสมอ ดังนั้น หน่วยงานทางการศึกษา
หรื อสาธารณสุ ขจึงควรมีการจัดกิ จกรรมแนะแนวเพื่อให้ความรู้แก่ผปู ้ กครองอย่างสมํ่าเสมอ โดย
บูรณาการร่ วมกันทุกภาคส่ วน เพื่อให้การส่ งเสริ มความรู ้ และพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการ
เด็ ก ดําเนิ น ไปอย่างต่ อเนื่ อง ครบวงจร และครอบคลุ ม ทั้งในระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว
รวมถึ งเป็ นการขยายฐานความรู ้ จากระดับ บุ ค คลไปสู่ ระดับ ชุ ม ชน อัน จะส่ งผลให้ก ารส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กประสบความสําเร็ จได้ต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
3.2.1 ผูว้ ิจยั ควรทําการศึกษาวิจยั เพื่อทดลองซํ้าอีกครั้งโดยใช้ชุดกิจกรรมเดิม หรื อ
ใช้ชุดกิ จกรรมรู ปแบบอื่นๆ เช่น อาจเน้นไปที่กิจกรรมที่เป็ นการทดสอบทักษะของพัฒนาการเด็ก
ทั้ง 5 ด้าน หรื อการพัฒนาทักษะที่จาํ เป็ นในการเลี้ยงดูเด็กของผูป้ กครอง เป็ นต้น
3.2.2 ผูว้ ิจยั ควรทําการศึ ก ษาวิจยั กับ กลุ่ ม ครู ผูด้ ู แลเด็ ก หรื อชุ ม ชนเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ
พัฒนาองค์ความรู ้ให้ครบในทุกกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
3.2.3 ผูว้ ิจยั ควรมี ก ารสํ ารวจความคิ ด เห็ น รวมถึ ง ความต้องการของผูป้ กครอง
เพิ่มเติมเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแนวทางการออกแบบการวิจยั เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยต่อไป

4. ข้ อจํากัดในการทําวิจัย
4.1 จากการทําการวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั พบปั ญหาและข้อจํากัดบางประการ กล่าวคือ ใน
ระยะก่ อ นการทดลองกลุ่ ม ตัว อย่า งบางส่ ว นใช้ วิ ธี ก ารเปิ ดหาข้ อ มู ล ในอิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ ทํา
แบบทดสอบ ซึ่ งนอกจากจะทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสภาพการณ์และความรู ้
จริ งของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ในการทําการวิจยั ลักษณะเดี ยวกันในครั้งต่อไป จึงควรมีการกําหนด
ระยะเวลาที่ แน่ นอนในการทําแบบทดสอบที่ เป็ นลักษณะของการประเมิ นความรู ้ และพฤติกรรม
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งและเพื่อให้ผลที่ได้จากการทดลองเกิดขึ้นจากการให้เงื่อนไขหรื อ
เกิดจากการทํากิจกรรมอย่างแท้จริ ง
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4.2 ข้อ จํา กัด ในเรื่ อ งการมองเห็ น และความสามารถในการอ่ านของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
บางส่ วน เนื่ องจากเป็ นผูส้ ู งอายุและมีการศึกษาในระดับไม่สูงมาก ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความเข้าใจข้อ
คําถามคลาดเคลื่ อนไปจากปกติ ผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการอ่านให้ฟังและอธิ บายเพิ่มเติ มเพื่อให้เกิ ดความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในการทําวิจยั ลักษณะนี้ กบั กลุ่มตัวอย่างลักษณะเดียวกันในอนาคต จึง
อาจใช้การคัดกรองกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้น เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะเดียวกันทั้งหมด หรื อใน
กรณี ที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้ย าก อาจใช้วิธี ก ารอ่ านข้อคําถามให้ ก ลุ่ ม ตัวอย่างฟั ง เพื่ อ ให้ ส ามารถดําเนิ น
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิและหนังสื อแต่งตั้ง
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิ ทธิ์
สถานทีท่ าํ งาน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประสบการณ์ หรือความชํ านาญ การแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
2. อาจารย์ สิ ทธิ พร ครามานนท์
สถานทีท่ าํ งาน สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ หรือความชํ านาญ การแนะแนวและการปรึ กษาเชิงจิตวิทยา
3. อาจารย์ ไหมไทย ไชยพันธุ์
สถานทีท่ าํ งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประสบการณ์ หรือความชํ านาญ อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
4. นางสาว จุฑาทิพ วงษ์สุวรรณ
สถานทีท่ าํ งาน สํานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร
ประสบการณ์ หรือความชํ านาญ นักจิตวิทยาชํานาญการ
5. นาง วชิรา สุ วรรณเวช
สถานทีท่ าํ งาน สํานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร
ประสบการณ์ หรือความชํ านาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการหน่วยงานจิตวิทยา
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หนังสื อแต่ งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)

96
การวิเคราะห์ ค่าความตรงเชิ งเนือ้ หา (IOC) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางภาคผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ข้ อความ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
1

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ข้อ 1
1
ข้อ 2
1
ข้อ 3
1
ข้อ 4
1
ข้อ 5
1
ข้อ 6
1
ข้อ 7
1
ข้อ 8
1
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ข้อ 9
1
ข้อ 10
1
ข้อ 11
1
ข้อ 12
1
ข้อ 13
1
ข้อ 14
1
ข้อ 15
1
ข้อ 16
1
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
ข้อ 17
1
ข้อ 18
1
ข้อ 19
1

คะแนน
IOC
รวม

2

3

4

5

1
1
1
0
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
1
1
1

4
4
4
2
4
4
4
3

0.8
0.8
0.8
0.4*
0.8
0.8
0.8
0.6

0
1
1
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1

2
4
4
3
3
4
4
5

0.4*
0.8
0.8
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8

1
1
1

1
0
0

0
0
0

1
1
1

4
3
3

0.8
0.6
0.6
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การเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ข้ อความ

ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่
1

พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
ข้อ 20
1
ข้อ 21
1
ข้อ 22
1
ข้อ 23
1
ข้อ 24
1
1
ข้อ 25
ข้อ 26
1
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
ข้อ 27
1
ข้อ 28
1
ข้อ 29
1
ข้อ 30
1
ข้อ 31
1
ข้อ 32
1
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
ข้อ 33
1
ข้อ 34
1
ข้อ 35
1
ข้อ 36
1
ข้อ 37
1
ข้อ 38
1
ข้อ 39
1
ข้อ 40
1

คะแนน
IOC
รวม

2

3

4

5

0
0
1
1
1
1
1

1
1
0
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

3
3
3
4
4
4
4

0.6
0.6
0.6
0.8
0.8
0.8
0.8

1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

4
4
3
4
4
3

0.8
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6

1
1
0
-1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
3
2
4
4
3
4

0.8
0.8
0.6
0.4*
0.8
0.8
0.6
0.8
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จากตารางภาคผนวกที่ 1 พบว่า ข้อคําถามส่ วนใหญ่มีคะแนน IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 0.8
ซึ่ งถือว่ามีค่าความตรงอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถทําการวัดได้ครอบคลุมเนื้ อหา ยกเว้นคําถามในข้อ 4,
9 และ 36 ซึ่ งผูท้ รงคุณวุฒิเสนอแนะให้ปรับ ดังนี้
ข้อ 4 ผูท้ รงคุณวุฒิแนะนําให้ปรับเป็ นรับลูกบอลด้วยมือและแขน
ข้อ 9 ผูท้ รงคุณวุฒิแนะนําให้ปรับเป็ นหนังสื อนิทาน หรื อหนังสื อเรี ยน และสมุดภาพ
ข้อ 36 ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มี ค วามเห็ น ว่าข้อ คําถามไม่ตรงกับ นิ ยามศัพ ท์ แต่ไ ม่แ น่ ใ จเกี่ ยวกับ
DSPM
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
นิ ยามศัพท์พฒั นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญาให้ตดั คําว่าดวงตาออกโดยให้ใช้
สัมพันธ์กบั การมองเห็นเพียงอย่างเดียว
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การวิเคราะห์ค่าความเที่ยงและค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด

100
การวิเคราะห์ ค่าความเทีย่ งและค่ าอํานาจจําแนกของวัด มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางภาคผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงแบบวัด ทั้งฉบับ (n = 30)
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.92

40

ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนกของแบบวัด เป็ นรายข้อ (n = 30)
คําชี้แจง : กรุ ณาอ่านข้อความต่อไปนี้ โดยใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องที่กาํ หนดให้ โดยเลือกตอบ ใช่
หรื อ ไม่ใช่ ในข้อความดังกล่าว ขอให้ตอบตามความจริ งและกรุ ณาตอบทุกข้อ
คําถาม

ค่ าอํานาจจําแนก

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16

.70
.33
.63
.32
.30
.61
.44
.61
.37
.39
.46
.56
.57
.60
.67
.47
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คําถาม

ค่ าอํานาจจําแนก

ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26
ข้อ 27
ข้อ 28
ข้อ 29
ข้อ 30
ข้อ 31
ข้อ 32
ข้อ 33
ข้อ 34
ข้อ 35
ข้อ 36
ข้อ 37
ข้อ 38
ข้อ 39
ข้อ 40

.72
.71
.71
.40
.69
.66
.49
.52
.44
.49
.71
.06
.12
.57
.38
.33
.16
.20
.31
.37
.14
-.01
.33
.57
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แบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก (ปรับปรุ งใหม่ 5 ข้อ)
ข้อคําถามเดิม
28. ท่านให้บุตรหลานอ่านหนังสื อเรี ยนมากกว่าอ่านหนังสื อรู ปแบบอื่น ๆ
ข้อคําถามที่ปรับ 28. ท่านให้บุตรหลานเน้นที่อ่านหนังสื อเรี ยน หรื อทบทวนการบ้านเป็ นหลัก
ข้อคําถามเดิม
29. ท่านให้บุตรหลานบอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เขาประสบหรื อพบเจอให้ฟัง
เช่น เรื่ องราวที่โรงเรี ยน หรื อตอนที่ไปเล่นนอกบ้าน
ข้อคําถามที่ปรับ 29. ท่านมักสอบถามบุตรหลานถึงสิ่ งต่างๆ ที่เขาได้พบเจอเมื่อไปโรงเรี ยนหรื อ
ไปเล่นนอกบ้าน เช่ น วันนี้ คุณครู ให้ทาํ อะไรบ้าง วันนี้ หนู ไปเล่นกับใครบ้าง
เป็ นต้น
ข้อคําถามเดิม
33. ท่านเล่าหรื ออ่านนิทาน ให้บุตรหลานฟังเป็ นประจํา
ข้อคําถามที่ปรับ 33. ท่านเล่านิ ทานหรื ออ่านหนังสื อนิ ทานให้บุตรหลานฟั งอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ น
ก่อนนอน หรื อเมื่อท่านมีเวลาว่าง
ข้อคําถามเดิม
37. ท่านให้บุตรหลานปั่นจักรยานหรื อรถสําหรับเด็ก
ข้อคําถามที่ปรับ 37. ท่านสอนให้บุตรหลานปั่นจักรยานหรื อรถสําหรับเด็กโดยมีท่านดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
ข้อคําถามเดิม
38. ท่ า นมี ก ารเล่ น ถาม ตอบง่ า ย ๆ กับ เด็ ก และให้ บุ ต รหลานตอบคํา ถามเหล่านั้น เช่น นกกินอะไรเป็ นอาหารเวลาหิ วเราควรทําอย่างไร เป็ นต้น
ข้อคําถามที่ปรับ 38. ท่ านมัก พูดคุ ยหรื อเล่ น กับ บุ ตรหลานด้วยการถาม ตอบ-แบบง่ าย ๆ เช่ น
หมาร้องยังไง ไก่มีกี่ขา เป็ นต้น
จากตารางภาคผนวกที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่า ความเที่ย งแบบวัดด้วยสัม ประสิ ท ธิ์ ความ
เชื ่ อมัน่ ของครอนบาคแอลฟ่ า (Cronbach's Alpha) พบว่า มีค่า ความเที่ย งอยูท่ ี ่ .917 และผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงเป็ นรายข้อ (ตารางภาคผนวกที่ 3) พบว่า แบบวัดมีค่าความเที่ยงอยูใ่ นระดับ
.90 ขึ้นไปในทุกข้อ
และจากตารางภาคผนวกที่ 3 พิจารณาค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ (Corrected Item-Total
Correlation) พบว่า ข้อคําถามในแบบวัดมีค่าอํานาจจําแนกอยูร่ ะหว่าง .20 - .70 ยกเว้นคําถามข้อที่
28, 29, 33, 37, และ 38 ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อทําการแก้ไขข้อคําถามให้มี
ความเหมาะสมเพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลจริ ง
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เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
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ตัวอย่ างชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ชุดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ของผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้ นอนุบาลทีม่ ีพฒ
ั นาการสงสั ยล่ าช้ า
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย
คํ า ชี้ แ จง: ชุ ด กิ จ กรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ า ง
พัฒนาการเด็กของผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุบาลที่มีพฒั นาการสงสัยล่าช้า โรงเรี ยนเทศบาล 2
(วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย เป็ นการจัดกิจกรรมแนะแนวให้แก่ผปู ้ กครองเด็กที่มีพฒั นาการสงสัย
ล่าช้า โดยบูรณาการทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ (Piaget) และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล (Gesell) ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับรู ปแบบของลําดับขั้นพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย และผสมผสาน
รู ป แบบกิ จกรรมการให้ ค วามรู ้ แ ละส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมการเสริ ม สร้ างพัฒ นาการเด็ ก วัย 3-5 ปี
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและ
สติ ปั ญ ญา พัฒ นาการด้านการช่ ว ยเหลื อ ตนเองและสั งคม พัฒ นาการด้านการเข้า ใจภาษา และ
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ผปู ้ กครองในการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย
ชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
ดําเนิ นการโดยใช้เทคนิ คการให้ความรู ้และส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการเด็ก ทั้ง 5
ด้าน ด้วยวิธีการอธิ บายโดยใช้หนังสื อ การใช้สื่อในการอธิ บายแบบสไลด์ (Power point) การใช้ส่ื อ
วีดิท ศั น์ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ในสถานการณ์ จาํ ลอง และการปฏิ บ ตั ิ จริ ง นํามาใช้ร่วมกันในการดําเนิ น
กิ จกรรม ซึ่ งกิ จกรรมทั้ง หมดที่ ดาํ เนิ นการ กิ จกรรม 8 ประกอบด้วยกิ จกรรมการให้ ค วามรู ้ และ
ส่ งเสริ มพฤติกรรมเกี่ ยวกับการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก 6 กิจกรรม กิจกรรมปฐมนิ เทศและปั จฉิ ม
นิ เทศ 2 กิ จกรรม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมละ 60 นาที ดําเนิ นการใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นนํา ขั้น
ดําเนิ นการ และขั้นสรุ ป ผลโดยชุ ดกิ จกรรมแนะแนวแบบบู รณาการเพื่ อส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมการ
เสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัตถุประสงค์
สื่ อที่ใช้ประกอบกิจกรรม
สาระสําคัญ
วิธีดาํ เนินการ (ขั้นนํา และขั้นดําเนินการ)
ขั้นสรุ ปและประเมินผล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

105
กิจกรรมปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศรวม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์
2. สื่ อที่ใช้ประกอบกิจกรรม
3. วิธีดาํ เนินการ (ขั้นนํา และขั้นดําเนินการ)
4. ขั้นสรุ ปและประเมินผล
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็กทั้ง
8 กิจกรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชุ ดกิจกรรมแนะแนวแบบบูรณาการเพือ่ ส่ งเสริมพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
ตัวแปรตาม
ครั้งที่
พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ 1
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติ ก รรมของผู ้ป กครองของเด็ ก
อนุ บ าลโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ า
ยาง) จัง หวัด เชี ย งรายเกี่ ย วกับ การ
เจริ ญ เติ บ โต และความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการ
ข อ ง เด็ ก ใ น แ ต่ ล ะ วั ย ไ ด้ มี
องค์ประกอบ 5 ด้าน
1. ด้ านการใช้ กล้ ามเนื้ อ มั ด ใหญ่ 2
หมายถึ ง พัฒ นาการเกี่ ย วกับ ทัก ษะ
การเคลื่ อนไหวร่ างกายในอิ ริยาบถ
ต่ า ง ๆ การควบ คุ มก ล้ า มเนื้ อที่
สัมพันธ์ กบั การเคลื่ อนไหวทั้งหมด
โดยใช้ก ล้ามเนื้ อ มัด ใหญ่ และการ
ทรงตัวของเด็ก เช่ น การคลาน การ
นั่ ง การยื น การเดิ น การกระโดด
หรื อการปี นป่ าย เป็ นต้น

ชื่ อกิจกรรม
วัตถุประสงค์
ปฐมนิเทศ 1.เพื่อให้ผูป้ กครองเข้าใจวัตถุประสงค์
ของชุดกิจกรรมแนะแนว
2.เพื่ อให้ ผูป้ กครองเข้าใจบทบาท
หน้ า ที่ ข องตนเองในการเข้า ร่ ว ม
กิจกรรมแนะแนว
3.เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
ความสํา คัญ และยิน ดี เข้า ร่ วมวิจ ัย
ในครั้งนี้
กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า นการใช้
ก ล้ าม เนื้ อ
มัดใหญ่

1.เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ก ค ร อ ง เข้ า ใ จ
พั ฒ น าการเกี่ ยวกั บ ทั ก ษ ะการ
เคลื ่ อ นไหวร่ า งกายในอิริ ย าบถ
ต่า ง ๆ การควบคุ ม กล้า มเนื ้ อ ที่
ส ัม พ นั ธ ์ก บั ก าร เค ลื ่ อ น ไ ห ว
ทั้ง หมดโดยใช้ก ล้ามเนื้ อ มัด ใหญ่
และการทรงตัวของเด็ ก วัย 3-5 ปี
ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเอง เกี่ ย วกั บ การ
เข้าใจพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ของเด็ก
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ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม

2. ด้ านการใช้ กล้ ามเนื้ อ มั ด เล็ ก และ
สติ ปั ญ ญ า หมายถึ ง พั ฒ นาการ
เกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ก เช่ น
การหยิบ จับสิ่ งต่ างๆ ที่ สั มพันธ์ ก ับ
การมองเห็ น ซึ่ งจะเชื่ อมโยงไปถึ ง
พัฒ นาการด้านสติ ปั ญ ญาหรื อการ
พัฒนาทางสมองและระบบประสาท
ของเด็ก

3

กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า นการใช้
ก ล้ าม เนื้ อ
มั ด เล็ ก และ
สติปัญญา

3. ด้ านการช่ วยเหลื อ ตนเองและ
สั งคม หมายถึ ง พัฒนาการเกี่ ยวกับ
การดู แลช่ วยเหลื อตนเองได้ในการ
ใช้ชีวิตประจําวัน เช่ น การทําความ
สะอาดร่ างกาย การขั บ ถ่ า ย การ
แต่ ง ตัว การทานอาหารหรื อ ดื่ ม นํ้า
ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้

4

กิจกรรมการ
ให้ ค ว าม รู ้
ด้ า น ก า ร
ช่ ว ย เห ลื อ
ตนเองและ
สังคม

วัตถุประสงค์
3.เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ก ค รอ งได้ เรี ยน รู ้
แนวทาง และวิ ธี การเสริ มสร้ า ง
พัฒ นาการด้ านกล้ ามเนื้ อมัดใหญ่
ของเด็ ก วัย 3-5 ปี ได้อ ย่างถู ก ต้อ ง
เหมาะสม เช่น การให้เด็กได้เล่นของ
เล่น หรื อเครื่ องเล่นต่าง ๆ เป็ นต้น
1.เพื่ อ ใ ห้ ผู ้ ป ก ค ร อ ง เข้ า ใ จ
พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่ งต่างๆ ที่
สั ม พั น ธ์ ก ับ การดวงตาหรื อการ
ม อ งเห็ น ซึ่ งเชื่ อ ม โ ย ง ไ ป ถึ ง
พัฒนาการด้านสติ ปัญญาหรื อการ
พั ฒ น าท างส ม อ งแ ล ะ ร ะ บ บ
ประสาทของเด็กวัย 3-5 ปี
2. เพื่ อ ให้ ผู ้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนในการพัฒ นาการ
เกี่ ย วกับ การใช้ ก ล้ า มเนื้ อ มัด เล็ ก
ของเด็กวัย 3-5 ปี
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมี แนวทาง และ
วิธีการเสริ มสร้างพัฒนาการเกี่ยวกับ
การใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ กของเด็ กวัย
3-5 ปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
เกี่ ยวกับ การดู แลช่ วยเหลื อตนเอง
และสังคมของเด็กวัย 3-5 ปี
2. เพื่อให้ผปู้ กครองมีแนวทาง และ
วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างพัฒ นาการด้าน
การช่ วยเหลื อตนเองในการทํ า
กิ จ วัต รประจํา วัน ต่ า ง ๆ ได้ ด้ ว ย
ตนเองของวัย 3-5 ปี
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ครั้งที่
มี สั มพันธภาพที่ ดีต่อบุ คคลอื่น เช่ น
การเล่ นกับเพื่ อน การมี ส่วนร่ วมใน
กิ จกรรมกลุ่ ม การให้ ค วามร่ วมมื อ
กับ ผู ้อื่ น ในกลุ่ ม การรู ้ จ ัก ทํา ความ
เคารพ การขอบคุ ณ และเข้าใจผูอ้ ื่ น
ตลอดจนการเข้ า ใจมารยาททาง
สังคม
4. ด้ านการเข้ าใจภาษา หมายถึ ง 5
ความสามารถในการรับรู ้ จดจํา และ
เข้าใจในภาษาและความหมายของ
ภาษาได้ใ นระดับ ที่ เหมาะสมตาม
ช่วงวัย เช่น การเข้าใจในการสื่ อสาร
ของผูอ้ ื่น สามารถแยกความแตกต่าง
ข อ ง เสี ย ง ไ ด้ ส าม าร ถ จํ า แ ล ะ
เชื่ อ มโยงสิ่ งที่ ไ ด้ ยิ น ได้ สามารถ
เข้า ใจและทํา ตามได้ เมื่ อ มี ก ารใช้
คํา สั่ ง หรื อ บอกให้ ท ําสิ่ ง ต่ า ง ๆ ไป
จนถึงขั้นของการอ่านออกเขียนได้ รู ้
และเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
อยูร่ อบตัว เป็ นต้น
5. ด้ านการใช้ ภาษา หมายถึ ง การ 6
แสดงออกทางภาษา การพู ด การ
สนทนาหรื อ การโต้ต อบของเด็ ก
เช่ น การสื่ อ หรื อ แสดงออกโดยสี
ห น้ า ท่ าทางห รื อการสั ม ผั ส ใน
รู ป แบบต่ า ง ๆ การใช้ เสี ยง หรื อ
ภาษาพู ด สามารถสื่ อ สารในสิ่ ง ที่
ตนเองต้องการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้

ชื่ อกิจกรรม

ก ิจ ก ร ร ม
ก า ร ใ ห้
ความรู ้ด า้ น
ก าร เข า้ ใ จ
ภาษา

วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีแนวทาง และ
วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ างพัฒ นาการด้ าน
การช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นและสังคมในการ
ทํากิ จวัตรประจําวันต่าง ๆ ของเด็ก
วัย 3-5 ปี ได้ดว้ ยตนเอง

1. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
ด้านการเข้าใจภาษา การรั บรู ้ จดจํา
และความหมายของภาษาในระดับที่
เหมาะสมกับเด็กวัย 3-5 ปี
2. เพื่ อ ให้ ผู้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเองในพั ฒ นาการ
เกี่ยวกับการเข้าใจภาษาของเด็ก วัย 35 ปี โดยเฉพาะการสื่ อสารและมี
ปฏิสัมพันธ์กบั เด็ก
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีแนวทาง และ
วิธี การส่ งเสริ มพัฒนาการเกี่ ยวกับ
การเข้าใจภาษาของเด็กวัย 3-5 ปี ได้
อย่างเหมาะสม
กิจกรรมการ 1.เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการ
ให้ ค ว าม รู ้ ด้านการใช้ภาษา การแสดงออกทาง
ด้ า นการใช้ ภาษา การพูด การสนทนาหรื อการ
ภาษา
โต้ตอบของเด็กวัย 3-5 ปี
2. เพื่ อ ให้ ผู้ป กครองตระหนั ก ถึ ง
บทบาทของตนเองในพัฒ นาการ
เกี่ ยวกับ การใช้ภาษาของเด็ ก โดย
ให้ความสําคัญกับการสื่ อสาร การ
พูดคุยหรื อสนทนากับเด็กวัย 3-5 ปี
ให้เหมาะสมตามวัย
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ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม

พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมของผูป้ กครองเด็กอนุบาล
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัด ป่ ายาง)
จั ง ห วั ด เชี ย งราย เกี่ ย ว กั บ ก าร
เจริ ญ เติ บ โตและความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่างๆ ตามพัฒนาการ
ของเด็ ก แต่ ล ะวัย มี องค์ป ระกอบ 5
ด้าน

7

กิ จ ก ร ร ม
การพั ฒ นา
ค ว า ม รู ้
เ กี่ ย ว กั บ
พั ฒ นาการ
เด็ ก ทั้ ง 5
ด้าน

พฤติกรรมการเสริ มสร้ างพัฒนาการ
เด็ก หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจและ
พฤติ ก รรมของผู ้ป กครองของเด็ ก
อนุ บ าลโรงเรี ย นเทศบาล 2 (วัด ป่ า
ยาง) จัง หวัด เชี ย งราย เกี่ ย วกับ การ
เจริ ญ เติ บ โตและความสามารถใน
การกระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละวัย มี องค์ประกอบ
5 ด้าน

8

ปัจฉิ มนิเทศ

วัตถุประสงค์
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีแนวทาง และ
วิธีการส่ งเสริ มพัฒนาการเกี่ ยวกับ
การใช้ภ าษาของเด็ ก วัย 3-5 ปี ได้
อย่างเหมาะสม
1.เพื่ อ ให้ ผู ้ ป กครองได้ ท บทวน
ความรู ้ที่ได้จากการดําเนิ นกิจกรรม
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม รู ้ ก า ร เส ริ ม
ประสบการณ์ และการฝึ กปฏิ บ ัติ
เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ทั้ง
5 ด้าน
2. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 35 ปี รวมถึ งความเชื่ อมโยงกันของ
พัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน
3. เพื่ อ ให้ ผู้ป กครองมี แ นวทาง
ป ฏิ บั ติ แ ล ะ วิ ธี ก าร ส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ให้ครบทั้ง
5 ด้ า น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
1.เพื่ อสร้ างความสั มพันธ์ ระหว่าง
ผูป้ กครองและเด็ก ในการเสริ มสร้ าง
และพัฒนาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย
3-5 ปี ทั้ง 5 ด้าน ในระยะยาว
2. เพื่ อสร้ างเครื อข่ ายความสั มพันธ์
ระหว่างผูป้ กครอง กับโรงเรี ยนใน
การให้ ค วามร่ วมมื อ และการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก วัย 3-5 ปี ใน
อนาคต
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ตัวแปรตาม

ครั้งที่ ชื่ อกิจกรรม

วัตถุประสงค์
3. เพื่อสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มผูป้ กครองด้วยกัน ใน
การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ในการ
เสริ มสร้ า งและพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ
พัฒ นาการเด็ ก วัย 3-5 ปี เกิ ด เป็ น
ความร่ วมมือกันในระดับกลุ่ม
4.เพื่ อ ท ด ส อ บ ค ว า ม รู้ ข อ ง
ผู ้ ป กครองภายหลั ง การดํ า เนิ น
กิจกรรมเกี่ ยวกับพัฒนาการเด็กวัย
3-5 ปี ทั้ง 5 ด้าน
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ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ ระยะเวลา60 นาที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรมแนะแนว
2. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้าร่ วมกิจกรรมแนะแนว
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองตระหนักถึงความสําคัญและยินดีเข้าร่ วมวิจยั ในครั้งนี้
สื่ อทีใ่ ช้ ประกอบกิจกรรม
1. แบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ทั้ง 5 ด้าน
2. ใบงานเรื่ องปั ญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการเลี้ยงดูบุตรหลานของผูป้ กครอง
3. ใบความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี
4. คลิปวีดิโอ “ความสําคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
วิธีดําเนินการ
ขั้นนํา
1. ผูว้ ิจยั แนะนําตัวเองและทีมงานให้ผปู ้ กครองรู ้จกั ตลอดจนชี้ แจงถึงวัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม
2. ผูว้ จิ ยั แจกแบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก ชุด Pre-test ให้ผปู ้ กครอง
3. ผูว้ ิจยั ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิ บตั ิและรู ปแบบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้ผปู ้ กครอง
ได้รับทราบ รวมถึงขออนุญาตบันทึกภาพและเสี ยงในขณะดําเนิ นกิจกรรม
ขั้นดําเนินการ
1. ผูว้ ิจยั ให้ ผูป้ กครองทําแบบทดสอบ ชุ ด Pre-test แล้วทําการรวมคะแนนเพื่ อวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
2. ผูว้ ิจยั ทําการแบ่งกลุ่มโดยการจับฉลาก และจัดให้เป็ นกลุ่มทดลอง จํานวน 33 คน และ
กลุ่มควบคุ ม จํานวน 32 คน รวมเป็ น 65 คน โดยในกลุ่มทดลอง จะใช้ชุดกิจกรรมแนะ
แนวแบบบูรณาการ ได้แก่ การใช้สื่อในการอธิ บายแบบสไลด์ (Power point) การใช้สื่อ
วีดิทศั น์ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน และในกลุ่มควบคุม จะให้สารสนเทศเกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้าน
3. ผู ้วิ จ ัย แจกใบงานเรื่ อ งปั ญ หา อุ ป สรรค และข้อ จํา กัด ในการเลี้ ยงดู บุ ต รหลานของ
ผูป้ กครอง พร้อมปากกา ให้แก่ผปู ้ กครองคนละ 1 ชุด
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4. ผูว้ ิจยั ให้ผปู ้ กครองเขียนถึงปั ญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการเลี้ยงดูเด็กวัย 3-5 ปี และ
ส่ งคืนผูว้ จิ ยั เมื่อเขียนเสร็ จ
5. ผูว้ จิ ยั ให้ผปู ้ กครองดูคลิปวีดิโอ “ความสําคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย”
6. ผูว้ จิ ยั และผูป้ กครองสนทนาและร่ วมกันอภิปรายถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กวัย 3-5 ปี
7. ผูว้ ิจยั ให้ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา
และส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี โดยอธิ บายประกอบกับใบงานที่ผปู ้ กครองได้เขียน
ถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวผ่านการ
อธิ บายบนพื้นฐานทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ซึ่ งอธิ บายถึงกระบวนการทํางานภายใน
ตัวเด็ ก โครงสร้ างในสมองตลอดจนโครงสร้ างอื่ น ๆ จะพัฒ นาตามอายุและเป็ นไป
ตามลําดับ และทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล ซึ่ งอธิ บายถึงความพร้อมหรื อวุฒิภาวะที่มีส่วน
สําคัญในพัฒนาการขั้นต่อ ๆ ไปของเด็ก โดยเมื่อระบบต่าง ๆ มีความพร้อม เด็กสามารถ
จะทํากิจกรรมของขั้นต่อไปได้ แบบแผนของพัฒนาการเด็กที่เป็ นไปตามธรรมชาติและมี
ขั้นตอน เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจถึงรู ปแบบและลักษณะของพัฒนาการเด็กและสามารถ
เลี้ยงดูเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ขั้นสรุปและประเมินผล
1.
2.
3.
4.

สรุ ปผลที่ได้จากแบบวัดพฤติกรรมการเสริ มสร้างพัฒนาการเด็ก
สรุ ปปั ญหา อุปสรรค และข้อจํากัดต่างๆ ที่รวบรวมได้จากผูป้ กครอง
สรุ ปความสําคัญของการส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี
ประเมินความสนใจและการให้ความร่ วมมือของผูป้ กครองในการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรม
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ใบงานประกอบกิจกรรม ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศ
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………........………………

กลุ่ม ..........................................

คําชี้แจง: จงเขียนถึงปั ญหาและอุปสรรคหรื อข้อจํากัดในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านในลักษณะที่
เป็ นเชิ ง พฤติ ก รรม (ไม่ รวมในเรื่ องของฐานะทางเศรษฐกิ จ) โดยสามาระเขี ย นเป็ นข้อ หรื อเป็ น
ลักษณะของการบรรยายได้ ซึ่ งการเขียนไม่ตอ้ งคํานึงถึงความถูกต้องทางภาษา การเขียนไม่มีผิด-ถูก
ขอให้ท่านเขียนตามความรู ้สึกจริ งได้อย่างอิสระ
ตัวอย่ างเช่ น
1. ข้าพเจ้าไม่เข้าใจในภาษาหรื อท่าทางบางอย่างของบุตรหลาน
2. ข้าพเจ้ามักไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับบุตรหลาน
ปัญหา อุปสรรค และข้ อจํากัดในการเลีย้ งดูบุตรหลานของท่าน ได้ แก่
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ใบความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กวัย 3-5 ปี

พัฒนาการเด็ก
คืออะไร?

พัฒนาการเด็ก หมายถึง การพัฒนาหรื อเพิ่มขึ้นของความสามารถในการที่จะกระทําสิ่ งต่าง
ๆ ของบุคคล ซึ่ งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย อวัยวะ สมอง อารมณ์ความรู ้สึ ก
ต่าง ๆ เป็ นความสามารถที่มีความก้าวหน้าหรื อดีข้ ึนตามวัย1
เด็กจะมีการพัฒนาและเป็ นไปตามช่วงวัย ความสามารถในการทําสิ่ งต่าง ๆ จะได้รับอิทธิ พล
จากหลายปั จจัย ในช่วง ขวบแรกของชีวติ จะเป็ นช่วงวัยที่สาํ คัญมาก เนื่องจากพัฒนาการด้านต่าง ๆ 6
จะมีการเติ บโตอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งพัฒนาการของเด็กในวัยนี้ จะเป็ นรากฐานสําคัญในการเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต

ปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ

1. การเจริ ญเติบโต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาด รู ปร่ าง นํ้าหนัก ส่ วนสู ง เป็ นต้น ซึ่ งจะ
เป็ นไปตามลําดับขั้น เช่น เด็กยืนหรื อเดินได้ ขาและกระดูกต้องมีการพัฒนาก่อน
2. วุฒิภาวะ หมายถึ ง ลําดับขั้นตอนของพัฒนาการที่เป็ นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ไม่มี
การข้ามขั้นตอน เป็ นความพร้อมสําหรับพัฒนาการขั้นต่อ ๆ ไปของเด็กในแต่ละช่วงวัย เช่น เด็กต้อง
พลิกตัวได้ก่อน ถึงจะคลานได้ ตามหลักทฤษฎีของกีเซล
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3. การเรี ยนรู้ หมายถึ ง การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการฝึ กฝน การฝึ กหัด การ
ทําซํ้าๆ จนเกิ ดเป็ นความชํานาญ ซึ่ งต้องอาศัยทั้งการเจริ ญเติ บโตและการมีวุฒิภาวะร่ วมด้วย และ
พัฒนาตามอายุและเป็ นไปตามลําดับ เช่น การที่เด็กหัดเดิน ในช่วงแรกต้องอาศัยการยึดจับ พอฝึ กฝน
บ่อยๆ เด็กจะสามารถเดินได้ดว้ ยตัวเองตามหลักทฤษฎีของเพียเจท์
ทีม่ าของเนือ้ หา
อัป สรสิ ริ เอี่ ยมประชา. (2557). เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา จิ ตวิทยาพัฒ นาการและการเรี ยนรู้
สํ าหรับเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี.
พัชรี จิ๋วพัฒนกุล. (2559). การพัฒนาแบบคัดกรองพัฒนาการสํ าหรั บเด็กปฐมวัย.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา.
Kesselring, T. (2009). The Cambridge Companion to PIAGET. Edited by Ulrich Müller,
Jeremy I.M. Carpendale, Leslie Smith. London: Cambridge University.
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คลิปวิดีโอ “ความสํ าคัญของพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

คลิปวิดีโอจากรายการ จากสถานีโทรทัศน์ ”คนหลังข่าว“TNN News
เนื้ อหาเน้นการให้ความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่ งมีสถานการณ์ ที่น่าเป็ น
ห่วงเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กที่ไม่สมวัยในภาพรวมทัว่ ประเทศซึ่งมีจาํ นวนสู งถึงร้อยละ 30 ซึ่งจะส่ งผล
กระทบต่อด้านต่างๆ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุ ขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสําคัญในการ
วางแนวทางป้ องกันและแก้ไขปั ญหาดังกล่าว จึงต้องมีการคัดกรองและเมื่ อพบเด็กที่ มีพฒั นาการ
ล่าช้าต้องรี บเข้าไปดําเนิ นการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปั ญหา และในขณะเดียวกันก็จาํ เป็ นที่
จะต้องพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ให้ก ับ พ่อแม่ผูป้ กครองว่ามี วิธีสั งเกตและดู แลบุ ตรหลานอย่างไร และ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิที่อธิ บายและให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว คือ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริ ญ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยอธิ บายในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี ซึ่ งมีจาํ นวนประมาณ 3,600,000-3,700,000 คน
จากทัว่ ประเทศ
2. ความสําคัญ ของพัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ งมี ค วามสําคัญ มาก เนื่ องจากสมองของเด็ ก
ในช่วงนี้ มีการเจริ ญเติบโตสู งมาก ซึ่ งการจะพัฒนาเด็กในวัยเรี ยนและวัยผูใ้ หญ่ได้ จะต้องเริ่ มพัฒนา
ตั้งแต่ในช่วง 5 ขวบแรก
3. การพิจารณาพัฒนาการเด็กล่าช้าโดยการประเมินพัฒนาการเด็ก 5 ด้าน ให้สอดคล้องกับ
ช่วงอายุของเด็ก ซึ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ พัฒนาการล่าช้าโดยกําเนิ ด ซึ่ งเกิดจากพันธุ กรรม แต่
ร้อยละ 90 พัฒนาการล่าช้าจะเกิดจากการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม หรื อภาวะตอนแรกเกิด เช่น นํ้าหนัก
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แรกเกิดตํ่ากว่าเกณฑ์ ภาวะขาดออกซิ เจนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรื อปั ญหาที่เกิดในช่วงการตั้งครรภ์
เช่น ความเครี ยด อาการเจ็บป่ วย เป็ นต้น
4. ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของเด็ก หรื อเมื่อเด็กอยูใ่ นวัยทํางานจะมีขีดความสามารถใน
การทํางานได้ดี จะต้องเริ่ มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ พ่อ-แม่เด็กจะต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมและมีการ
ฝากครรภ์ที่ ถู ก ต้อง เด็ก ได้รับ การเลี้ ยงดู ท้ ังในด้านการเจริ ญ เติ บ โตทางร่ างกายและในเรื่ อ งของ
พัฒนาการ
5. เด็กกว่าร้อยละ 90 ที่มีพฒั นาการล่าช้า หากได้รับการกระตุน้ และการดูแลที่ถูกต้องจะทํา
ให้เด็กสามารถกลับมามีพฒั นาการที่ปกติสมวัยได้
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ครั้งที่ 2 การให้ ความรู้ ด้านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ ระยะเวลา 60 นาที

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผปู ้ กครองเข้าใจพัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกายในอิริยาบถต่าง ๆ
การควบคุมกล้ามเนื้ อที่สัมพันธ์กบั การเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และ
การทรงตัวของเด็กวัย 3-5 ปี ได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่ อให้ ผู ้ป กครองตระหนัก ถึ งบทบาทของตนเอง เกี่ ย วกับ การเข้าใจพัฒ นาการ ด้าน
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็ก
3. เพื่ อให้ผูป้ กครองได้เรี ยนรู ้ แนวทาง และวิธีการเสริ มสร้ างพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ ของเด็ กวัย 3-5 ปี ได้อย่างถู กต้องเหมาะสม เช่ น การให้ เด็ ก ได้เล่ นของเล่ น หรื อ
เครื่ องเล่นต่างๆ เป็ นต้น
สื่ อทีใ่ ช้ ประกอบกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสื อเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
สไลด์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Power point)
สื่ อวีดิทศั น์พฒั นาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Clip Video)
ใบความรู ้เรื่ องพัฒนาการ 5 ด้าน (แจกครั้งเดียวโดยใช้ท้ งั 6 กิจกรรม)
ชุ ดกระดาษและปากกา สําหรับผูป้ กครองเพื่อใช้ในการจดบันทึก (แจกครั้งเดียวโดยใช้
ทั้ง 6 กิจกรรม)

สาระสํ าคัญ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง พัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ในอิริยาบถต่าง ๆ การควบคุ มกล้ามเนื้ อที่ สัมพันธ์ กบั การเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ และการทรงตัวของเด็ก เช่น การคลาน การนัง่ การยืน การเดิน การกระโดด หรื อการปี นป่ าย
เป็ นต้น
วิธีดําเนินการ
ขั้นนํา
1. ผูว้ จิ ยั กล่าวทักทายและนําเข้าสู่ บทเรี ยน
2. ผูว้ ิจยั ให้ผูป้ กครองแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ พัฒ นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ว่ามี
ลักษณะเป็ นอย่างไร เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูป้ กครองก่อนเข้าสู่ เนื้อหา
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3. ผูว้ ิจยั นําเสนอบทเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย การแนะแนวโดยการอธิ บายผ่านหนังสื อ และ
การใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ สไลด์ (Power point), สื่ อวีดิทศั น์ (Clip Video)
ขั้นดําเนินการ
1. ผูว้ จิ ยั แจกชุดกระดาษและดินสอให้แก่ผปู ้ กครองคนละ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยกระดาษ A
4 จํานวน 12 แผ่น และปากกาคนละ 1 ด้าม
2. ผู ้วิ จ ัย อธิ บ ายเกี่ ย วกับ พัฒ นาการด้า นกล้ า มเนื้ อ มัด ใหญ่ ต ามหนัง สื อ โดยให้ เนื้ อ หา
สอดคล้องกับขั้นพัฒนาการตามวัยต่างๆ ตาม DSPM ควบคู่ไปกับพื้นฐานทางทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของเพียเจท์ และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล
3. ผูว้ ิจยั อธิ บายเกี่ ยวกับ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่โดยอธิ บ ายควบคู่ไปกับการใช้
สไลด์ (Power point) และให้ผปู ้ กครองดูใบความรู ้ประกอบการอธิ บาย เพื่อให้ผปู ้ กครอง
สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
4. ให้ผปู ้ กครองดูสื่อวีดิทศั น์ (Clip Video) เกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ขั้นสรุ ปและประเมินผล
1. สรุ ปความคิดเห็ นของผูป้ กครองร่ วมกัน เกี่ ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ใน
เรื่ องของรู ปแบบและลักษณะของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่วา่ เกี่ยวข้องกับเรื่ อง
ใดบ้าง
2. ผูว้ ิจยั ถามคําถามเพื่ อสรุ ป เกี่ ย วกับ สิ่ งที่ ค วรปฏิ บ ัติ และไม่ ค วรปฏิ บ ัติ ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยให้ผปู ้ กครองร่ วมกันตอบ
3. ประเมิ น ผลโดยใช้ก ารสั ง เกตความสนใจ ความตั้ง ใจ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา
กิจกรรมของผูป้ กครอง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ กครองได้พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู ้ ทัศ นคติ และความคิ ด เห็ น ระหว่า งกัน และ
สอบถามประเด็ น สงสั ย ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้จ ากการให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ พัฒ นาการด้า นการ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กวัย 3-5 ปี
2. ผูป้ กครองเข้าใจถึ งวิธีการที่ถูกต้องร่ วมกันในการพัฒนาและเสริ มสร้ างพัฒนาการด้าน
การกล้ า มเนื้ อมั ด ใหญ่ ข องเด็ ก วัย 3-5 ปี ตลอดจนสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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หนังสื อเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ามเนือ้ มัดใหญ่

หนังสื อที่ใช้ประกอบการอธิ บาย คือ คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
เป็ นคู่มือที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยจําแนกตามช่ วงวัย และพัฒ นาการด้า นต่า งๆ ซึ่ งในกิ จกรรมที่ 2 จะใช้เนื้ อหาที่ เกี่ ย วข้องกับ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ เนื้ อหาจะเป็ นไปในลักษณะของความสามารถในการเคลื่ อนไหว
และการทรงตัวโดยใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่หรื ออวัยวะต่าง ๆ เช่น การยืน การนัง่ การเดิน การวิ่ง การ
ปี นป่ าย การกระโดด เป็ นต้น การอธิ บายจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กในแต่ละ
ช่ วงวัยว่าควรเป็ นอย่างไร เช่ น เด็กอายุ 1 เดื อน ควรเริ่ มชันคอ ผงกศี รษะ หันหน้าซ้ายขวา ขาเริ่ ม
เหยียดในท่าควํ่าได้ เด็กอายุ 2 ปี 7 เดือน ถึง 3 ปี ควรสามารถยืนทรงตัวด้วยขาข้างเดียว เป็ นต้น โดย
อธิ บ ายพัฒ นาการของเด็ ก ตั้ง แต่ ช่ ว งแรกเกิ ด จนถึ ง 5 ขวบ ซึ่ งเนื้ อ หาจะสอดคล้ อ งลํา ดับ ขั้น
พัฒนาการในทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล
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สไลด์ เกีย่ วกับพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่ (Power point)

สไลด์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
เป็ นสไลด์ท่ีมีเนื้อหาโดยสรุ ปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวและการใช้ร่างกายส่ วน
ที่ เป็ นกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ข องเด็ ก ซึ่ งจะสอดคล้องกับ เนื้ อหาตามคู่มื อ คู่ มื อเฝ้ าระวังและส่ งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ใช้ในการอธิ บายควบคู่กนั ไป โดยเน้นการอธิ บายพัฒนาการของเด็ก
ตั้งแต่ช่วงแรกเกิด จนถึง 5 ขวบ ซึ่ งเนื้อหาจะสอดคล้องลําดับขั้นพัฒนาการตามทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกี
เซล ที่อธิ บายถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัยว่าเป็ นการพัฒนาการอวัยวะการเคลื่ อนไหวอย่างมีระบบ
ระเบียบ ในทิศทางตามแนวนอนและแนวขวาง โดยจุดเริ่ มต้นการเคลื่อนไหวของอวัยวะจากส่ วนบน
กล่าวคือ จากส่ วนของศีรษะลงมายังส่ วนล่างของร่ างกาย และการพัฒนาหรื อเติบโตของร่ างกายจาก
ส่ วนกลางลําตัวออกไปสู่ ดา้ นข้าง ศูนย์บงั คับการเคลื่อนไหวจะมีการบังคับจาก แขน และขา
นอกจากนี้ เนื้ อหาของสไลด์ยงั จะรวมวิธีการในการดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในด้าน
การใช้กล้ามเนื้ อมัดใหญ่ สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิสําหรับใช้เป็ นแนวทางในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ให้ถูกต้องและเป็ นไปตามลําดับขั้นของการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ซึ่ งสามารถทําได้
ผ่านการสั งเกต และการดู แลแบบค่ อยเป็ นค่อยไป ไม่เร่ งรั ดหรื อข้ามขั้นตอนในขณะที่ เด็ กยังไม่
พร้ อม และทฤษฎี วุฒิ ภาวะของกี เซลที่ มี พ้ื น ฐานความเชื่ อที่ ว่า พฤติ ก รรมทุ ก รู ป แบบของบุ ค คล
จะต้องมาจากความพร้อมภายในเท่านั้น รวมถึงการเฝ้ าระวังเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อ
มัดใหญ่ของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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คลิปวิดีโอ “พัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดใหญ่”

คลิปวิดีโอ “พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่” จากโครงการลูกรัก และกระทรวงสาธารณสุ ข
เนื้ อหามุ่ งเน้น ไปที่ ก ารพัฒ นาด้านกล้ามเนื้ อ มัดใหญ่ และการเคลื่ อนไหวของเด็ ก ซึ่ ง จะ
เกี่ยวข้องกับทักษะหรื อความสามารถในการใช้อวัยวะต่าง ๆ ของร่ างกายที่เด็กควรจะทําได้ในแต่ละ
ช่วงวัย การเจริ ญเติบโตทางด้านร่ างกายและอวัยวะของเด็ก เช่น นํ้าหนัก ส่ วนสู ง หรื อความยาวลําตัว
เป็ นต้น รวมถึ งการอธิ บ ายวิธี ส่ งเสริ ม พัฒ นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ ให้ก ับ เด็ก การเล่ นที่ ช่วย
พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของเด็ก ซึ่ งจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของคู่มือเฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยในคลิ ปวิดีโอจะมี วิธีการ
สําหรับผูป้ กครองในการปฏิบตั ิตวั และอธิ บายถึงวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามลําดับขั้นพัฒนาการและ
ช่ วงวัยของเด็กในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้ของเล่น หรื ออุปกรณ์ ง่าย ๆ ในการช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กบั เด็ก
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ใบความรู้ เกีย่ วกับพัฒนาการ 5 ด้ าน ของเด็กวัย 3-5 ปี
ความรู้ เกี่ยวกับพัฒ นาการเด็ก หมายถึ ง ความรู ้ ความเข้าใจของผูป้ กครองของเด็กอนุ บาล
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตและความสามารถในการ
กระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.
3.
4.
5.

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา

พัฒนาการด้ านกล้ามเนือ้ มัดใหญ่
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง พัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ในอิริยาบถต่าง ๆ การควบคุ มกล้ามเนื้ อที่ สัมพันธ์ กบั การเคลื่อนไหวทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ และการทรงตัวของเด็ก เช่น การคลาน การนัง่ การยืน การเดิน การกระโดด หรื อการปี นป่ าย
เป็ นต้น
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พัฒนาการด้ านกล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา

พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา หมายถึ ง พัฒนาการเกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัด
เล็ ก เช่ น การหยิ บ จับ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การดวงตาหรื อ การมองเห็ น ซึ่ งจะเชื่ อ มโยงไปถึ ง
พัฒนาการด้านสติปัญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบประสาทของเด็ก

พัฒนาการด้ านการช่ วยเหลือตนเองและสั งคม

พัฒ นาการด้า นการช่ ว ยเหลื อ ตนเองและสั ง คม หมายถึ ง พัฒ นาการเกี่ ย วกับ การดู แ ล
ช่วยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวติ ประจําวัน เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การขับถ่าย การแต่งตัว
การทานอาหารหรื อดื่ มนํ้า ตลอดจนสามารถช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น เช่ น
การเล่ นกับเพื่อน การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมกลุ่ม การให้ความร่ วมมื อกับผูอ้ ื่นในกลุ่ม การรู ้ จกั ทํา
ความเคารพ การขอบคุณ และเข้าใจผูอ้ ื่น ตลอดจนการเข้าใจมารยาททางสังคม
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พัฒนาการด้ านการเข้ าใจภาษา
ด้านการเข้า ใจภาษา หมายถึ ง ความสามารถในการรั บ รู้ จดจํา และเข้า ใจในภาษาและ
ความหมายของภาษาได้ในระดับ ที่ เหมาะสมตามช่ วงวัย เช่ น การเข้าใจในการสื่ อสารของผูอ้ ื่ น
สามารถแยกความแตกต่างของเสี ยงได้ สามารถจําและเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้ยินได้ สามารถเข้าใจและทํา
ตามได้เมื่อมีการใช้คาํ สั่งหรื อบอกให้ทาํ สิ่ งต่าง ๆ ไปจนถึงขั้นของการอ่านออกเขียนได้ รู ้และเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูร่ อบตัว เป็ นต้น

พัฒนาการด้ านการใช้ ภาษา

ด้านการใช้ภาษา หมายถึ ง การแสดงออกทางภาษา การพูด การสนทนาหรื อการโต้ตอบ
ของเด็ก เช่น การสื่ อหรื อแสดงออกโดยสี หน้า ท่าทางหรื อการสัมผัสในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้เสี ยง
หรื อภาษาพูด สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่ตนเองต้องการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
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แบบบันทึกประกอบกิจกรรม ครั้งที่ 2-6
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………..…….…

กลุ่ม ..................

กิจกรรมครั้งที่ .........

คําชี้แจง: ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลและความรู ้ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมในแต่ละครั้ง โดยให้ระบุ
ครั้ งที่ ของกิ จกรรมไว้บนหัวกระดาษทุ กครั้ง ซึ่ งการจดบันทึ กจะไม่มีถูก-ผิด และไม่ตอ้ งคํานึ งถึ ง
ความถูกต้องทางภาษา ขอให้ท่าเขียนตามความรู ้สึกตามจริ งได้อย่างอิสระ
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สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติและไม่ ควรปฏิบัติเกีย่ วกับการส่ งเสริมพัฒนาการด้ านกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่
สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติ

สิ่ งทีไ่ ม่ ควรปฏิบัติ
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ครั้งที่ 3 การให้ ความรู้ ด้านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา

ระยะเวลา60 นาที

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ผูป้ กครองเข้าใจพัฒนาการเกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็ ก เช่ น การหยิบจับสิ่ ง
ต่ างๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การดวงตาหรื อ การมองเห็ น ซึ่ งเชื่ อ มโยงไปถึ ง พัฒ นาการด้า น
สติปัญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบประสาทของเด็กวัย 3-5 ปี
2. เพื่อให้ผูป้ กครองตระหนักถึ งบทบาทของตนในการพัฒนาการเกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อ
มัดเล็กของเด็กวัย 3-5 ปี
3. เพื่อให้ผปู ้ กครองมีแนวทาง และวิธีการเสริ มสร้างพัฒนาการเกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัด
เล็กของเด็กวัย 3-5 ปี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สื่ อทีใ่ ช้ ประกอบกิจกรรม
1. หนังสื อเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
2. สไลด์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Power point)
3. สื่ อวีดิทศั น์พฒั นาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (Clip Video)
4. ใบความรู ้เรื่ องพัฒนาการ 5 ด้าน
5. ชุดกระดาษและปากกา สําหรับผูป้ กครองเพื่อใช้ในการจดบันทึก
สาระสํ าคัญ
พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติ ปัญญา หมายถึง พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้
กล้ามเนื้ อมัดเล็ก เช่น การหยิบจับสิ่ งต่างๆ ที่สัมพันธ์กบั การดวงตาหรื อการมองเห็น ซึ่ งจะเชื่อมโยง
ไปถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบประสาทของเด็ก
วิธีดําเนินการ
ขั้นนํา
1. ผูว้ จิ ยั กล่าวนําเข้าสู่ บทเรี ยน และชี้แจงให้ผปู ้ กครองใช้แบบบันทึกในหน้ากิจกรรมถัดไป
2. ผูว้ ิจ ัย ให้ ผูป้ กครองแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ พัฒ นาการด้า นกล้ามเนื้ อ มัด เล็ก และ
สติ ปัญญาว่ามี ลกั ษณะเป็ นอย่างไร เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผูป้ กครองก่อนเข้าสู่
เนื้อหา
3. ผูว้ ิจยั นําเสนอบทเรี ยนซึ่ งประกอบด้วย การแนะแนวโดยการอธิ บายผ่านหนังสื อ และ
การใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ สไลด์ (Power point), สื่ อวีดิทศั น์ (Clip Video)
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ขั้นดําเนินการ
1. ผูว้ ิจยั อธิ บายเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญาตามหนังสื อโดยให้
เนื้ อหาสอดคล้องกับ ขั้นพัฒนาการตามวัยต่างๆ ตาม DSPM ควบคู่ไปกับพื้นฐานทาง
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล
2. ผูว้ ิจยั อธิ บายเกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญาโดยอธิ บายควบคู่ไป
กับการใช้สไลด์ (Power point) เพือ่ ให้ผปู ้ กครองสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
3. ผูว้ ิจยั ให้ผูป้ กครองดูสื่อวีดิทศั น์ (Clip Video) เกี่ ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ก
และสติปัญญา
ขั้นสรุ ปและประเมินผล
1. สรุ ปความคิ ดเห็ นของผูป้ กครองร่ วมกัน เกี่ยวกับ พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและ
สติ ปั ญ ญาในเรื่ องของรู ป แบบและลัก ษณะของพัฒ นาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็ ก และ
สติปัญญาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่ องใดบ้าง
2. ผูว้ ิจยั ถามคําถามเพื่ อสรุ ป เกี่ ย วกับ สิ่ งที่ ค วรปฏิ บ ัติ และไม่ ค วรปฏิ บ ตั ิ ในการส่ งเสริ ม
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา โดยให้ผปู ้ กครองร่ วมกันตอบ
3. ประเมิ น ผลโดยใช้ก ารสั ง เกตความสนใจ ความตั้ง ใจ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา
กิจกรรมของผูป้ กครอง
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ผูป้ กครองได้พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู้ ทัศ นคติ และความคิ ด เห็ น ระหว่า งกัน และ
สอบถามประเด็นสงสัยต่าง ๆ ที่ได้จากการให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัด
เล็กและสติปัญญาของเด็กวัย 3-5 ปี
2. ผูป้ กครองเข้าใจถึ งวิธีการที่ถูกต้องร่ วมกันในการพัฒนาและเสริ มสร้ างพัฒนาการด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาของเด็กวัย 3-5 ปี ตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
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หนังสื อเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา

หนังสื อที่ใช้ประกอบการอธิ บาย คือ คู่มือเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
เป็ นคู่มือที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยจําแนกตามช่ วงวัย และพัฒ นาการด้า นต่ า งๆ ซึ่ งในกิ จกรรมที่ 3 จะใช้เนื้ อหาที่ เกี่ ย วข้องกับ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา เนื้อหาจะเป็ นไปในลักษณะของความสามารถในการ
ใช้มือ การหยิบจับสิ่ งต่างๆ ที่สัมพันธ์กบั การดวงตาหรื อการมองเห็น ซึ่ งจะเชื่อมโยงไปถึงพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบประสาทของเด็ก ความสามารถในการทํากิจกรรม
ต่างๆ การหยิบจับ ขีดเขียน เป็ นต้น การอธิ บายจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กใน
แต่ละช่วงวัยว่าควรเป็ นอย่างไร เช่น เด็กอายุ 1 ปี ควร ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบของชิ้นเล็กๆ ได้
ถนัด หยิบของใส่ ภาชนะ หรื อดึ งเชื อกเพื่อลากของเข้าหาตัวได้ ซึ่ งเนื้ อหาจะสอดคล้องลําดับขั้น
พัฒนาการในทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกีเซล
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สไลด์ เกีย่ วกับพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา (Power point)

สไลด์เกี่ยวกับพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
เป็ นสไลด์ที่มีเนื้ อหาโดยสรุ ปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
ของเด็ ก ซึ่ งจะสอดคล้อ งกับ เนื้ อ หาตามคู่ มื อ คู่ มื อ เฝ้ าระวัง และส่ ง เสริ ม พัฒ นาการเด็ ก ปฐมวัย
(DSPM) ใช้ในการอธิ บ ายควบคู่ก ันไป โดยเน้น การอธิ บ ายพัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่ช่ วงแรกเกิ ด
จนถึง 5 ขวบ ซึ่ งเนื้ อหาจะสอดคล้องลําดับขั้นพัฒนาการตามทฤษฎี วุฒิภาวะของกี เซล ที่อธิ บายถึ ง
พัฒ นาการของเด็กปฐมวัยว่าเป็ นการพัฒ นาการอวัย วะการเคลื่ อนไหวอย่างมี ระบบระเบี ยบ ใน
ทิศทางตามแนวนอนและแนวขวาง ศูนย์บงั คับการเคลื่อนไหวจะมีการบังคับจาก แขน และขา จาก
ขั้น ของกล้ามเนื้ อ มัด ใหญ่ ไ ปสู่ ก ารใช้มื อและนิ้ ว ซึ่ งจะเป็ นไปตามขั้น ตอน จนกระทั่ง สามารถ
เคลื่ อนไหวของอวัยวะทุ กส่ วน ทั้งมื อและขาจะไปพร้ อม ๆ กัน ต่ อมาเมื่ อมี วุฒิ ภาวะจะสามารถ
เคลื่อนไหวเฉพาะส่ วนได้ เช่น มือ และนิ้ว เป็ นต้น
นอกจากนี้ เนื้ อหาของสไลด์ยงั จะรวมวิธีการในการดูแลและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กในด้าน
การใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา สิ่ งที่ควรและไม่ควรปฏิบตั ิสาํ หรับใช้เป็ นแนวทางในการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัยให้ถูกต้องและเป็ นไปตามลําดับขั้นของการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเพียเจท์ ซึ่ ง
สามารถทําได้ผา่ นการสังเกต และการดูแลแบบค่อยเป็ นค่อยไป ไม่เร่ งรัดหรื อข้ามขั้นตอนในขณะที่
เด็กยังไม่พร้ อม และทฤษฎี วุฒิภาวะของกีเซลที่มีพ้ืนฐานความเชื่ อที่ว่า พฤติกรรมทุ กรู ปแบบของ
บุ คคลจะต้องมาจากความพร้ อมภายในเท่านั้น รวมถึ งการเฝ้ าระวังเกี่ ยวกับ พัฒนาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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คลิปวิดีโอ “พัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา”

คลิ ปวิดีโอ “พัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา” จากมูลนิ ธิหนังสื อเพื่อเด็ก และ
กระทรวงสาธารณสุ ข
เนื้ อหามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญาของเด็ก ซึ่ งกล้ามเนื้ อมัด
เล็กของเด็ก คือ กล้ามเนื้ อมือและนิ้ ว โดยจะต้องสัมพันธ์กบั แขน ขา ดวงตาหรื อการมองเห็ น และ
อวัยวะอื่น ๆ ถ้ากล้ามเนื้อมือและนิ้วของเด็กมีปัญหา ก็จะทําให้เด็กไม่สามารถทําเรื่ องอื่น ๆ ต่อไปได้
เป็ นการอธิ บายความสามารถในการใช้มือและนิ้ วของเด็กในการหยิบจับสิ่ งต่าง ๆ วิธีการคิ ดการ
แก้ปัญหาง่าย ๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการใช้ชีวติ ประจําวันของเด็กหรื อเกี่ยวกับการเล่น รวมถึง
การอธิ บายวิธีส่งเสริ มพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาให้กบั เด็ก การเล่นที่ช่วยพัฒนา
กล้ามเนื้ อและการเคลื่ อ นไหวของเด็ ก ซึ่ งจะมี ค วามสอดคล้องกับ เนื้ อหาของคู่ มื อ เฝ้ าระวังและ
ส่ งเสริ ม พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยในคลิ ป วิดีโอจะมี วิธี การ
สําหรับผูป้ กครองในการปฏิบตั ิตวั และอธิ บายถึงวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องตามลําดับขั้นพัฒนาการและ
ช่วงวัยของเด็กในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้ของเล่น หรื ออุปกรณ์ ง่าย ๆ ในการช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการ
ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาให้กบั เด็ก
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ใบความรู้ เกีย่ วกับพัฒนาการ 5 ด้ าน ของเด็กวัย 3-5 ปี
ความรู้ เกี่ยวกับพัฒ นาการเด็ก หมายถึ ง ความรู ้ ความเข้าใจของผูป้ กครองของเด็กอนุ บาล
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดป่ ายาง) จังหวัดเชี ยงราย เกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตและความสามารถในการ
กระทําสิ่ งต่าง ๆ ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
6. พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
7.
8.
9.
10.

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก และสติปัญญา
พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม
พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา
พัฒนาการด้านการใช้ภาษา

พัฒนาการด้ านกล้ามเนือ้ มัดใหญ่
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ หมายถึง พัฒนาการเกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ในอิริยาบถต่าง ๆ การควบคุ มกล้ามเนื้ อที่ สัมพันธ์ กบั การเคลื่ อนไหวทั้งหมดโดยใช้กล้ามเนื้ อมัด
ใหญ่ และการทรงตัวของเด็ก เช่น การคลาน การนัง่ การยืน การเดิน การกระโดด หรื อการปี นป่ าย
เป็ นต้น
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พัฒนาการด้ านกล้ามเนือ้ มัดเล็กและสติปัญญา

พัฒนาการกล้ามเนื้ อมัดเล็กและสติปัญญา หมายถึ ง พัฒนาการเกี่ ยวกับการใช้กล้ามเนื้ อมัด
เล็ ก เช่ น การหยิ บ จับ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ สั ม พัน ธ์ ก ับ การดวงตาหรื อ การมองเห็ น ซึ่ งจะเชื่ อ มโยงไปถึ ง
พัฒนาการด้านสติปัญญาหรื อการพัฒนาทางสมองและระบบประสาทของเด็ก

พัฒนาการด้ านการช่ วยเหลือตนเองและสั งคม

พัฒ นาการด้า นการช่ ว ยเหลื อ ตนเองและสั ง คม หมายถึ ง พัฒ นาการเกี่ ย วกับ การดู แ ล
ช่วยเหลือตนเองได้ในการใช้ชีวติ ประจําวัน เช่น การทําความสะอาดร่ างกาย การขับถ่าย การแต่งตัว
การทานอาหารหรื อดื่ มนํ้า ตลอดจนสามารถช่วยเหลื อผูอ้ ื่นได้ มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น เช่ น
การเล่ นกับเพื่อน การมี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมกลุ่ม การให้ความร่ วมมื อกับผูอ้ ื่นในกลุ่ม การรู ้ จกั ทํา
ความเคารพ การขอบคุณ และเข้าใจผูอ้ ื่น ตลอดจนการเข้าใจมารยาททางสังคม
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พัฒนาการด้ านการเข้ าใจภาษา
ด้านการเข้า ใจภาษา หมายถึ ง ความสามารถในการรั บ รู้ จดจํา และเข้า ใจในภาษาและ
ความหมายของภาษาได้ในระดับ ที่ เหมาะสมตามช่ วงวัย เช่ น การเข้าใจในการสื่ อสารของผูอ้ ื่ น
สามารถแยกความแตกต่างของเสี ยงได้ สามารถจําและเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้ยินได้ สามารถเข้าใจและทํา
ตามได้เมื่อมีการใช้คาํ สั่งหรื อบอกให้ทาํ สิ่ งต่าง ๆ ไปจนถึงขั้นของการอ่านออกเขียนได้ รู ้และเข้าใจ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูร่ อบตัว เป็ นต้น

พัฒนาการด้ านการใช้ ภาษา

ด้านการใช้ภาษา หมายถึ ง การแสดงออกทางภาษา การพูด การสนทนาหรื อการโต้ตอบ
ของเด็ก เช่น การสื่ อหรื อแสดงออกโดยสี หน้า ท่าทางหรื อการสัมผัสในรู ปแบบต่าง ๆ การใช้เสี ยง
หรื อภาษาพูด สามารถสื่ อสารในสิ่ งที่ตนเองต้องการให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้
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แบบบันทึกประกอบกิจกรรม ครั้งที่ 2-6
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………..…….…

กลุ่ม ..................

กิจกรรมครั้งที่ .........

คําชี้แจง: ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลและความรู ้ที่ได้รับจากการทํากิจกรรมในแต่ละครั้ง โดยให้ระบุ
ครั้ งที่ ของกิ จกรรมไว้บนหัวกระดาษทุกครั้ง ซึ่ งการจดบันทึ กจะไม่มีถูก-ผิด และไม่ตอ้ งคํานึ งถึ ง
ความถูกต้องทางภาษา ขอให้ท่าเขียนตามความรู ้สึกตามจริ งได้อย่างอิสระ
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สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติและไม่ ควรปฏิบัติเกีย่ วกับการส่ งเสริมพัฒนาการด้ านการใช้ กล้ ามเนือ้ มัดเล็กและ
สติปัญญา
สิ่ งทีค่ วรปฏิบัติ

สิ่ งทีไ่ ม่ ควรปฏิบัติ
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ครั้งที่ 4 การให้ ความรู้ ด้านการช่ วยเหลือตนเองและสั งคม

ระยะเวลา 60 นาที

ครั้งที่ 5 การให้ ความรู้ ด้านการเข้ าใจภาษา

ระยะเวลา 60 นาที

ครั้งที่ 6 การให้ ความรู้ ด้านการใช้ ภาษา

ระยะเวลา 60 นาที

ครั้งที่ 7 การพัฒนาความรู้ เกีย่ วกับพัฒนาการเด็กทั้ง 5 ด้ าน

ระยะเวลา 60 นาที

ครั้งที่ 8 การปัจฉิมนิเทศ

ระยะเวลา 60 นาที
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แบบสอบถามทีใ่ ช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามข้ อมูลส่ วนบุคคล
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่ องหมาย  ลงใน ในข้อที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่านมากที่สุด ( )
1. เพศ
( ) เพศชาย
2. อายุ

()

เพศหญิง

( ) ตํ่ากว่า 20 ปี
3. ระดับการศึกษา

()

20 – 30 ปี

( ) ม. ต้น หรื อตํ่ากว่า
( ) ปริ ญญาตรี
4. อาชีพ

()
()

()

มากกว่า 30 ปี

ม. ปลาย หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโทขึ้นไป

()

เกษตรกร

()

รับจ้างทัว่ ไป

()

ธุ รกิจส่ วนตัว

()

พนักงานบริ ษทั

()

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

()

ว่างงาน

()

อื่นๆ ........................................ (โปรดระบุ)

5. รายได้ต่อเดือน
( ) ตํ่ากว่า 10,000
6. สถานภาพของผูป้ กครอง

()

10,000 – 20,000

()

มากกว่า 20,000

( ) อยูด่ ว้ ยกัน
( ) หย่าร้าง
( ) อื่นๆ ........................................ (โปรดระบุ)
7. ความสัมพันธ์กบั เด็ก

()

หม้าย

()

พ่อ/แม่

()

ปู่ ย่า/ตายาย

()

อื่นๆ ........................................ (โปรดระบุ)

()

ลุงป้ า/น้าอา
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ตัวอย่ างแบบวัดพฤติกรรมการเสริมสร้ างพัฒนาการเด็ก
คําชี้ แจง : กรุ ณาอ่านข้อความต่อไปนี้ โดยใส่ เครื่ องหมาย  ในช่องที่กาํ หนดให้ โดยเลือกตอบ ใช่
หรื อ ไม่ใช่ ในข้อความดังกล่าว ขอให้ตอบตามความจริ งและกรุ ณาตอบทุกข้อ
คําถาม

ทุกครั้ง บ่ อยครั้ง บางครั้ง

1. ท่ า นห้ า มปรามไม่ ใ ห้ บุ ต รหลานเล่ น
กระต่ายขาเดียว หรื อยืนด้วยขาข้างเดียว
2. ท่ า นให้ บุ ต รหลานได้เล่ น ของเล่ น เช่ น
การต่ อ บล็ อ กต่ า งๆ การประกอบจิ๊ ก ซอว์
รู ปภาพ เป็ นต้น
3. ท่ านให้ บุ ตรหลานขี ด เขี ย นหรื อ วาดรู ป
ระบายสี
4. ท่ านมี ก ารฝึ กบุ ตรหลานโดยให้ เล่ น กับ
เด็กคนอื่นๆ ตามลําดับคิว และฝึ กให้รู้จกั รอ
จนถึงรอบของตัวเอง
5. ท่ า นห้ า มปรามไม่ ใ ห้ บุ ต รหลานหยิ บ
สิ่ งของบนที่สูง โดยท่านเป็ นผูห้ ยิบให้เอง
6. ….
7. ….
8. ….
9. ….
40. ….

ขอขอบพระคุณทุกท่ านทีส่ ละเวลาตอบแบบสอบถาม

นานๆ
ครั้ง

ไม่ เคย

ภาคผนวก จ

แบบคัดกรองเฝ้ าระวังและส่ งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชื่ อ
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ าํ งาน
ตําแหน่ ง
อีเมล์

นางสาวอติกานต์ ทรายทอง
4 พฤษภาคม 2517
อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ศศ.บ. (สื่ อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2545
วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2556
กองสร้างเสริ มสุ ขภาพ กลุ่มงานสุ ขภาพจิต สํานักอนามัย กทม. 2
นักจิตวิทยา
puka9905@hotmail.com

