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Abstract
The purpose of this research was to investigate family factors relating to child development. The sample
consisted of 43 demonstration Preschool Children ages 2-5 collected from May to August 2015. Purposive
sampling and Simple Random Sampling were employed in the study. The Developmental Surveillance and Promotion
Record by Health Personnel Developed by the Institute of Child Development at the Rajanagarindra Ministry of
Health involving 116 questions was completed by a district employee from Omkoi District Hospital. In addition the
parents and the researchers contributed observations. In terms of Chi-square statistics, the results indicated that
family factors did not correlate with child development. This may well be related to the specific ethnicity, culture,
parenting styles, eating habits and overall environment of this community. The lifestyle of most Karen people in
Thailand is simple. They stay with nature, often living together in a large group. During early childhood children
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บทคัดย่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตาบลอมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยครั้งนี้มจี ุดประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็ก กลุ่ม
ตัวอย่ างเป็ นเด็กก่อยวัยเรียนอายุ 2-5 ปี จานวน 43 คน รวบรวมเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2015
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย แบบเก็บข้ อมูลพื้นฐานของครอบครัว และแบบบันทึกการเฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตามช่ วงอายุ พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข มีจานวน 116 ข้ อ ใช้ สถิติ
วิ เ คราะห์ Chi – square test เพื่ อ หาความสัม พั น ธ์ข องตั ว แปร 2 กลุ่ ม คื อ ปั จ จั ย ด้ า นครอบครั ว กับ พั ฒ นาการเด็ก
ผลการวิจัย พบว่า ปั จจัยด้ านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็ก อธิบายได้ ดังนี้พบความแตกต่างของบริบท
ทางสังคมในอาเภออมก๋อย ร้ อยละ 90 เป็ นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสาร วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่า
กะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะใช้ ชีวิตแบบเรียบง่าย มักอาศัยอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ทาให้ เด็กก่อนวัย
เรียนในอมก๋อยจึงถูกเลี้ยงรวมกันโดยปู่ ย่ าเป็ นหลัก เด็กจึงมีปฏิสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผู้อ่ นื ตั้งแต่เด็ก สรุปพัฒนาการของเด็ก
ก่ อนวั ย เรี ย นของการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ ทราบว่ าลั กษณะครอบครัว ระดับการศึกษา อาชี พ ของพ่ อแม่ รายได้ และ
สถานภาพสมรส ไม่มผี ลต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมา
คาสาคัญ: ปัจจัยด้ านครอบครัว พัฒนาการเด็ก เด็กก่อนวัยเรียน
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eat together with the grandparents. The result is that children know how to interact with others from a very young
age. Conclusion: Family style, education, parent occupation, income and marital status, do not affect the level of
development of preschool children studied.
Keywords: Family Factors, Child Development, Pre-school
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ครอบครัวเป็ นสถาบันแรกที่สาคัญในการผลิตและอบรมสมาชิกใหม่ให้ กบั สังคม จุดเริ่มต้ นของชีวิตเด็กทุกคน
มาจากครอบครัว “ครอบครัว” จึงเป็ นสภาพแวดล้ อมอันดับแรกที่มีความใกล้ ชิดกับเด็กมากที่สดุ เด็กก่อนวัยเรียนจึง
เป็ นช่ วงที่สาคัญของชีวิตมนุ ษย์ ซึ่งมีค่ายิ่งต่อการพัฒนาของบุคคล พัฒนาการของเด็กวัยนี้ จะมีอิทธิพลอย่ างยิ่งต่ อ
พัฒนาการในวัยต่อๆมา ดังนั้นเด็กก่อนวัยเรียนจึงเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาทุกด้ านของบุคคล(Bloom ,1976 :
Piaget ,1977 อ้ างใน อารีรัตน์ ขาอยู่และคณะ ,2545 ) อีกทั้งเด็กวัยนี้สามารถแก้ ไขความผิดปกติของพัฒนาการด้ าน
ต่าง ๆ ได้ ง่ายกว่าเด็กวัย นิติธร ปิ ลวาสน์,2555 กล่าวว่า ปั จจัยพื้นฐานของครอบครัวมีอทิ ธิพลทั้งในทางบวกและทาง
ลบต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กในด้ านต่างๆ
จากการสารวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยประเทศไทย พ.ศ. 2542 พ.ศ.
2546 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 โดยสานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ด้ วยแบบทดสอบ DENVER II พบว่ า
พัฒนาการที่สงสัยล่าช้ าพบมาก ได้ แก่ด้านภาษา รองลงมาคือการใช้ กล้ ามเนื้อมัดเล็กและการปรับตัว
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตาบล
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้ นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อนา
ผลการวิจัยที่ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยเน้ นครอบครัวเป็ นศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านครอบครัว
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านครอบครัวที่มคี วามสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลอมก๋อย
สมมุติฐานการวิจยั
ปัจจัยด้ านครอบครัว มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
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ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง เด็กก่อนวัยเรียนที่เรียน ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตาบลอมก๋อย อายุระหว่ าง 2-5ปี
จ านวน 48 คน (ประชากร ณ วั น ที่ 4 สิง หาคม 2558) การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธีก ารสุ่ม แบบง่ า ย(Simple Random
Sampling)คานวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้ จานวนประชากรข้ างต้ น โดยใช้ สตู รของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้ แก่ เด็กก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย อายุระหว่าง
2-5 ปี จานวน 43คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1.แบบเก็บ ข้ อ มู ล พื้ นฐานของครอบครั ว และเด็ก 3 - 6 ปี พั ฒ นาโดยส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
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2.แบบบันทึกการเฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่ วงอายุ โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขพัฒนาโดย
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข จานวน 116 ข้ อ
วิธีการวิจยั ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. แบบเก็บข้ อมูลพื้นฐานของครอบครัวและเด็ก 3 - 6 ปี เป็ นแบบสารวจรายการ (Check list) จานวน 14 ข้ อ
เกี่ยวกับข้ อมูลพื้นฐานทั่วไปด้ านครอบครัว
2. ดาเนินการคัดกรองพัฒนาการกลุ่มตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) นาเสนอข้ อมูลเบื้องต้ นของประวัติส่วนตัวของเด็ก จานวนบุตรใน
ครอบครัว ระดับการศึกษาของพ่อแม่ อาชีพของพ่อแม่ ลักษณะครอบครัวสถานภาพสมรส รายได้ ครอบครัวและความ
เพียงพอของรายได้ และพัฒนาการด้ านต่างๆของเด็ก สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ จานวน ร้ อยละ เมื่อนาเสนอข้ อมูลเชิงคุณภาพ
และค่าเฉลี่ย เมื่อนาเสนอข้ อมูลเชิงปริมาณ พร้ อมทั้งนาเสนอในรูปของตารางและกราฟที่เหมาะสม และใช้ สถิตวิ ิเคราะห์
Chi – square test
สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั นี้
1. สถิตพิ ้ ืนฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถานที่ที่ใช้ในการทาวิจยั ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตาบลอมก๋อย จ.เชียงใหม่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากงานวิจยั
1. ทราบปัจจัยด้ านครอบครัว
2. ทราบพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย
3.ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
ส่งต่อข้ อมูลด้ านพัฒนาการเด็กที่ได้ รับ ให้ กบั โรงพยาบาลอมก๋อยเพื่อเป็ นฐานข้ อมูลด้ านพัฒนาการเด็กและเป็ นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนโดยเน้ นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางสาหรับหน่วยงาน และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขทุกระดับ
กรอบแนวคิดในการวิจยั

พัฒนาการเด็ก
-ด้ านทางด้ านการเคลื่อนไหว
-ด้ านการใช้ กล้ ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา
-ด้ านการเข้ าใจภาษา
-ด้ านการใช้ ภาษา
-ด้ านการช่วยเหลือและสังคม

ปัจจัยด้ านครอบครัวมาจากแบบเก็บข้ อมูลพื้นฐานของครอบครัวและเด็ก 3 - 6 ปี พัฒนาโดยสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยและพัฒนาการเด็ก 5 ด้ านแบบบันทึกการเฝ้ าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
กระทรวงสาธารณสุข จานวน 116 ข้ อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .974 ซึ่งมีระดับค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงมาก
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ปั จจัยด้านครอบครัว
-จานวนบุตรในครอบครัว
-ระดับการศึกษาของพ่อแม่
-อาชีพของพ่อแม่
-ลักษณะของครอบครัว
-สถานภาพสมรสของพ่อ-แม่
-รายได้ ครอบครัว
-ความเพียงพอของรายได้
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ผลการศึกษา
ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านครอบครัว กับพัฒนาการเด็ก
ปั จจัยด้านครอบครัว
พัฒนาการ
สมวัย
ทุกด้าน

พัฒนาการเด็ก
มีพฒ
ั นาการ
บางด้าน
ไม่สมวัย

รวม

x

สถิติ
df

ระดับการศึกษาของพ่อ
ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับ

8 (18.6)

6 (14.0)

14(32.5)

0.589

1

0.443

สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

16(37.2)

7 (16.3)

23(53.5)

ไม่เกินการศึกษาภาคบังคับ

10(23.3)

5 (11.6)

15(34.9)

0.036

1

0.850

สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ

14(32.5)

8 (18.6)

22(51.1)

วิชาชีพด้ านธุรกิจการค้ าและบริการ

14(32.5)

5 (11.6)

19(44.1)

1.333

1

0.248

การเกษตร รับจ้ าง ผู้ใช้ แรงงานและอื่นๆ

10(23.3)

8 (18.6)

18(41.9)

วิชาชีพด้ านธุรกิจ การค้ าและบริการ

11(25.5)

8 (18.6)

19(44.1)

0.833

1

0.362

การเกษตร รับจ้ าง ผู้ใช้ แรงงานและอื่นๆ

13(30.2)

5 (11.6)

18(41.9)

อยู่ด้วยกัน

19(44.2)

10 (23.2)

29(67.4)

0.283

1

0.594

หม้ าย/หย่าร้ าง/แยกทาง

8 (18.6)

6 (14.0)

14(32.6)

ต่ากว่า 15,000 บาท

8 (18.6)

9 (20.9)

17(39.5)

2.978

1

0.084

15,000 บาทขึ้นไป

19(44.2)

7 (16.3)

26(60.5)

27(62.8)

16 (37.2)

43(100.0)

2

sig

การศึกษา

ระดับการศึกษาของแม่

อาชีพ
อาชีพของพ่อ

อาชีพของแม่

สถานภาพสมรส

รายได้
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อภิปรายผลการศึกษา

อภิปรายผลการวิจยั
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของพ่ อแม่และอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั พัฒนาการเด็กแสดงว่า ระดับ
การศึกษาของพ่ อแม่และอาชีพ มิใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการเด็ก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (สุธี
รา ฮุ่นตระกูลและคณะ ,2533 หน้ า 103) กล่าวว่า ระดับการศึกษาของมารดาไม่มผี ลต่อพัฒนาการเด็กและยังสอดคล้ อง
กันกับ (อาภาวรรณ หนูคง , 2535 หน้ า 97 อ้ างในอารีรัตน์ ขาอยู่ , 2545 ) อายุและระดับการศึกษาของบิดามารดาไม่
มีผลต่อพัฒนาการเด็ก (จารัส ปิ่ นเงิน , 2536 หน้ า 56 ) กล่าวว่า อาชีพของผู้เลี้ยงดู ไม่มีผลต่อระดับพัฒนาการเด็ก
แต่อย่ างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ขัดแย้ งกับผลการศึกษาของ (สุธรรม นันทมงคลชัย และคณะ,2547) ศึกษาปั จจัยด้ าน
ครอบครัวที่มอี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 4 จังหวัดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546 โดยสารวจเด็กอายุ 3
- < 6 ปี พร้ อมผู้เลี้ยงดู ด้ วยเครื่ องมือคัดกรองพัฒนาการ Denver II พบว่ าเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่ าช้ า ร้ อยละ 30
การศึกษาของมารดาและการจัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดู เป็ นปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยเด็กที่
อยู่ในครอบครัวที่มีการจัดประสบการณ์การอบรมเลี้ยงดูท่ดี ี และมารดามีการศึกษาสูงกว่าประถมศึกษา มีโอกาสที่จะมี
พัฒนาการสูงกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ที่จัดประสบการณ์การเลี้ยงดูไม่ดี และมารดามีการศึกษาระดับประถมศึกษา
เป็ น 2.5 เท่า และ 2.2 เท่า และ (จารัส ปิ่ นเงิน , 2536 หน้ า 55 ) พบว่า เด็กที่อยู่ในการดูแลของผู้มีการศึกษาสูง มี
พัฒนาการสูงกว่าเด็กที่อยู่ในความดูแลของผู้ท่มี กี ารศึกษาน้ อย
ด้ านรายได้ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใกล้ เคียงกับ ค่าระดับนัยสาคัญ p<.05 คือ
0.084 ร้ อยละ 60.45 มีรายได้ มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป เฉลี่ยมีรายได้ 27,000 บาทต่อเดือน สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ (สกาวรัตน์ เทพรักษ์,2557) พบว่า เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ ต่อเดือนสูงกว่า 20,000 บาท จะมีพัฒนาการ
ด้ านภาษาสมวัยสูงกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มรี ายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท และ (สุธรรม นันทมงคลชัย,2547) การมี
รายได้ ครอบครัวที่ดีจะมีโอกาสทาให้ เด็กได้ รับการอบรมเลี้ยงดูท่ดี ี แต่งานวิจัยนี้กลับพบว่าพัฒนาการด้ านภาษาของเด็ก
ผ่านน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 90 เป็ นชนเผ่ากะเหรี่ยงใช้ ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสารซึ่งเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าความคุ้นเคยของภาษาของเด็กแต่ละชาติพันธุม์ ผี ลต่อการเรียนรู้
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งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์งานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กก่อน
วัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย ปรากฎผลดังนี้
1. ข้ อมูลพื้นฐานด้ านครอบครัวและเด็กมีจานวนทั้งสิ้น 43 คน จาแนกเป็ นเพศชาย 29 คน เพศหญิง 14 คน มี
อายุระหว่าง 2 ปี 2 เดือน - 4 ปี 11 เดือน อายุเฉลี่ย 3 ปี 6 เดือน เด็กก่อนวัยเรียนร้ อยละ 58.1เป็ นบุตรคนที่ 1 ร้ อยละ
74.4 พ่ อแม่เป็ นผู้อปุ การะเด็ก ร้ อยละ 67.4 พ่ อแม่เด็กอยู่ด้วยกัน ร้ อยละ 74.4 มีลักษณะเป็ นครอบครัวเดี่ยว ร้ อยละ
20.9 พ่อเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้ อยละ 25.6 แม่เรียนจบปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่พ่อ
และแม่ประกอบอาชีพคนงานทั่วไป ร้ อยละ 25.6 และ 27.9 ตามลาดับ ร้ อยละ 60.45 มีรายได้ มากกว่า 15,000 บาท
ขึ้นไป เฉลี่ย 27,000 บาทต่อเดือน ร้ อยละ 86.0 รายได้ พอกับค่าใช้ จ่าย ร้ อยละ 93.0 มีหนี้สนิ และร้ อยละ 83.7 มีเงิน
ออม
2. จากการคัดกรองพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 5 ด้ าน พบว่าด้ านการช่วยเหลือและสังคม ผ่านมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 93.0 และด้ านการเข้ าใจภาษาผ่านน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 79.1 โดยด้ านทางด้ านการเคลื่อนไหว ด้ าน
การใช้ กล้ ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ด้ านการเข้ าใจภาษา คิดเป็ นร้ อยละ90.7 88.4 79.1 ตามลาดับ
3. หาความสัมพั นธ์ระหว่ างปั จจัยด้ านครอบครัวกับพั ฒนาการเด็ก โดยระดับการศึกษาของพ่ อและระดับ
การศึ ก ษาของแม่ เท่ า กับ 0.443 และ 0.850 ตามล าดั บ ด้ า นอาชี พ ของพ่ อ และแม่ เ ท่ า กับ 0.248 และ 0.362
สถานภาพสมรสเท่ากับ 0.594 และด้ านรายได้ เท่ากับ 0.084 สรุปได้ ว่าปั จจัยด้ านครอบครัวไม่ มีความสัมพั นธ์กับ
พัฒนาการเด็ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
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และการพัฒนาความสามารถด้ านการคิด วิเคราะห์ เพราะเด็กจะไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ดีหากไม่ใช่
ภาษาที่ค้ นุ เคย
สถานภาพการสมรสของพ่ อแม่ ผลการศึกษา พบว่าร้ อยละ 67.4 พ่ อแม่อยู่ด้วยกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
(ภภัสสร มุกดาเกษมและคณะ , 2557 ) กล่าวว่า เด็กที่พ่อแม่อยู่ด้วยกันจะมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ด้ าน สูงกว่าเด็กที่
พ่ อแม่แยกกันอยู่ ร้ อยละ 74.1 แต่ในบริบทของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบลอมก๋อย จานวน 5,430 ครัวเรือน ร้ อยละ
57.3 มีลักษณะเป็ นครอบครัวขยาย ที่ประกอบด้ วยปู่ ย่ า หรือตา ยาย เป็ นครอบครัวขนาดใหญ่ ในขณะที่พ่อแม่ไป
ทางานนอกบ้ าน ปู่ หรือย่าจะเป็ นผู้ดูและเด็กในเวลาดังกล่าว สอดคล้ องกับงานวิจัยของ (ภภัสสร มุกดาเกษมและคณะ ,
2557 ) พบว่าเด็กปฐมวัยที่ผ้ เู ลี้ยงดูมอี ายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป จะมีพัฒนาการด้ านภาษา สงสัยล่าช้ ามากกว่าเด็กปฐมวัย
ที่ผ้ ูเลี้ยงดูมีอายุน้อยกว่า 60 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.9 สอดคล้ องกับผลการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย จานวน 43 คน พบว่าด้ านการเข้ าใจภาษา ด้ านการใช้ ภาษา เด็กจะผ่านน้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 79.1 88.4 ตามลาดับ
พัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 5 ด้ าน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อยด้ านที่ผ่านมากที่สดุ คือ
ด้ านการช่ วยเหลือและสังคม และด้ านที่ผ่านน้ อยที่สุดคือด้ านการเข้ าใจภาษา สอดคล้ องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ชู
ประภาวรรณ ศึกษาสภาวะสุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2543 พบว่าเด็กอายุ 0-4 ปี มีพัฒนาการด้ านสังคมดีท่สี ดุ และสานัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ สารวจพัฒนาการเด็ก 1-2 ปี และ 4-5 ปี ด้ วยเครื่องมือ Denver II
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยปี พ.ศ. 2542 พบว่าเด็กมีพัฒนาการล่าช้ ากว่าวัย โดยล่าช้ าด้ านภาษา และการสื่อสาร สูงเป็ น
อันดับแรก คิดเป็ นร้ อยละ 21.8 และ 31.7 ตามลาดับ ด้ านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง ล่าช้ าน้ อยที่สดุ ร้ อยละ 3.2
และศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย สารวจพัฒนาการเด็กอายุ 1-5 ปี ในปี 2557 โดยเครื่องมือ Denver II พบว่า ร้ อยละ
23.7 พัฒนาการที่มคี วามล่าช้ ามากที่สดุ คือ พัฒนาการทางด้ านภาษา
ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านครอบครัวกับพัฒนาการเด็กไม่มีความสัมพันธ์กันอย่ างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 อธิบายได้ ดังนี้เนื่องจากความแตกต่างของบริบททางสังคมในตาบลอมก๋อย ร้ อยละ 90 เป็ นชาวไทย
ภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และร้ อยละ 57.3 มีลักษณะเป็ นครอบครัวขยาย ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร
(รายงานสถิติจานวนประชากรและบ้ านประจาปี 2557 กรมการปกครอง จ.เชียงใหม่) พ่ อแม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับจ้ างทั่วไป ทาให้ เวลาส่วนใหญ่เด็กก่อนวัยเรียนจึงถูกเลี้ยงดูโดยปู่ ย่า สอดคล้ องกับงานวิจัย (มณีรัตน์ คงธูปและคณะ
, 2545) พบว่า ชุมชนที่อยู่อาศัยของเด็กเป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับระดับพัฒนาการเด็ก และ(สมัย ศิริทองถาวร และคณะ
, 2553) กล่ าวว่ า เชื้อชาติ วัฒนธรรม การเลี้ยงดู อาหารการกินตลอดจนสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ปั จจัยดังกล่ าวล้ วนมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการทั้งสิ้น วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะใช้ ชีวิตแบบเรียบง่าย อยู่กบั ธรรมชาติ มี
ประเพณีเกี่ยวข้ องกับพิธกี รรมเลี้ยงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ มักอาศัยอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มใหญ่ เด็กปฐมวัยจึงถูกเลี้ยง
รวมกันโดยปู่ ย่าเป็ นหลัก จึงส่งผลให้ เด็กรู้จักมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีกบั ผู้อ่นื ตั้งแต่เด็ก จะเห็นได้ ว่าสอดคล้ องกับการศึกษาเด็ก
ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กเทศบาลตาบลอมก๋อย จานวน 43 คน พบว่า ด้ านการช่วยเหลือและสังคมเด็ก
ผ่านด้ านนี้มากที่สุด และด้ านที่ผ่านน้ อยที่สุดคือด้ านการเข้ าใจภาษา ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จะมีภาษาพูดซึ่งเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือภาษากะเหรี่ยง ดังนั้นเด็กปฐมวัยของเทศบาลตาบลอมก๋อย จะใช้ ภาษากะเหรี่ยงเป็ นภาษาแรกใน
การสื่อสาร สอดคล้ องกับ งานวิจัยที่เด็กทุกคนเกิดมาพร้ อมกับความสามารถเรียนรู้ทางภาษา โดยเด็กจะเรียนรู้การใช้
ภาษาของตนเอง ทั้งทางด้ านความหมาย ประโยคและเสียงจากสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ การเรียนรู้ภาษาเป็ นพัฒนาการ
ตามธรรมชาติ จากความคุ้นเคยการได้ ยิน ได้ ฟัง (อาร สัณหฉวี. 2535: 183)
สรุป พั ฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนของการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ ท ราบว่ าลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา
อาชีพของพ่ อแม่ รายได้ และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน ผลการศึกษานี้สอดคล้ อง
และขัดแย้ งกับการศึกษาที่ผ่านมาตามที่ได้ อภิปรายในข้ างต้ น
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ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ก่อนการคัดกรองพัฒนาการ จาเป็ นต้ องศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียนและสร้ างความคุ้นเคยเพื่อให้ เกิด
มนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ตี ่อกัน เพื่อที่จะคัดกรองพัฒนาการเด็ก เป็ นไปด้ วยดี
2. ควรจัดห้ องหรือมุมให้ เป็ นสัดส่วน เพื่อให้ เด็กรู้สกึ สุขสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ ความร่วมมือในการประเมิน ไม่
มีส่งิ อื่นที่กระตุ้นหรือเร้ าความสนใจของเด็ก
3. ผู้ประเมินควรจัดอุปกรณ์คัดกรองพัฒนาการให้ เป็ นหมวดหมู่เพื่อการหยิบ จับ ใช้ งานง่าย และเมื่อทาการคัด
กรองพัฒนาการรายบุคคลเสร็จ ควรเก็บเข้ าภาชนะบรรจุให้ เรียบร้ อย
4. เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ควรมีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างสม่าเสมอ อย่างน้ อยปี ละ
1- 2 ครั้ง เพื่อค้ นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่ าช้ า โดยคานึงถึงความแตกต่างของชุ มชนที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วย
รวมถึงมีจัดระบบการส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้ า เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็ นการทางานแบบบูรณา
การทุกสหวิชาชีพเข้ าด้ วยกัน
5. การจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา คือ การเรียนภาษาท้ องถิ่นร่วมกับกับภาษาไทยเพื่อแก้ ปัญหาการเรียน
ภาษาไทยให้ เด็กชนเผ่ากะเหรี่ยงเพื่อพัฒนาความสามารถด้ านการคิดและวิเคราะห์
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
1. แบบบันทึกการเฝ้ าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข จานวน 116
ข้ อ สามารถนาไปคัดกรองพั ฒนาการกับกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนอื่น เพื่ อขยายกลุ่มตัวอย่ างและงานวิจัยด้ าน
พัฒนาการเด็กให้ ครอบคลุม และนาข้ อมูลมาสร้ างเกณฑ์มาตรฐานให้ กบั เด็กก่อนวัยเรียนในเขตพื้นที่อาเภออม
ก๋อยต่อไป
2. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงดู เอาใจใส่เด็ก ให้ เหมาะสมตามวัย แก่พ่อ แม่ และผู้ดูแลเด็กเป็ นหลัก

การวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.กันตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถียร อาจารย์ท่ปี รึกษาในการทาวิจัยฉบับ
นี้ ซึ่งเป็ นผู้ให้ ความรู้ให้ คาปรึกษา แนะนา และตรวจทานแก้ ไข จนกระทั่งวิจัยฉบับนี้สาเร็จได้ อย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กล่ าวขอบพระคุณเป็ นอย่ างสูง ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่ ายและอาจารย์เพชรี
บุญศิริยะ ให้ คาปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบพระคุณอาจารย์วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์ อาจารย์ผ้ ูสอนวิชาวิธกี าร
วิจัยทางจิตวิทยา ที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ วิธวี ิจัยทางทางจิตวิทยาที่ถูกต้ องและเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ให้ แก่
ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณะครู ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก เทศบาลตาบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ที่มอบโอกาส
ให้ เข้ าประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน ขอขอบพระคุณคุณนาถฤทัย ทนันท์ชัย พยาบาลวิชาชีพประจาโรงพยาบาลอมก๋อย ที่
กรุณาประสานงานในส่วนของอุปกรณ์คดั กรองพัฒนาการ
ขอขอบคุณผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนทุกท่านและกลุ่มตัวอย่ าง ที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และ
ร่วมมือในการประเมินพัฒนาการ ทาให้ ได้ ข้อมูลจนทาให้ วิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี และขอบพระคุณคณาจารย์
ภาควิชาจิตวิทยาทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดความรู้พ้ ืนฐานทางจิตวิทยาให้ แก่ผ้ ูวิจัย
เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัย ที่ให้ กาลังใจและให้ การสนับสนุนในทุกๆ ด้ าน อย่าง
ดีท่สี ดุ เสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนั มีจากวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบและอุทศิ แด่ผ้ ูท่มี ีพระคุณทุก ๆ ท่าน ผู้วิจัยหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่า วิจัยฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่องานสาธรณสุขอีกทั้งยังเป็ นฐานข้ อมูลด้ านพัฒนาการเด็กและเป็ นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยเน้ นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางสาหรับหน่วยงาน และเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขทุกระดับ
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