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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพ้ืนที่บริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 
สุภาพร  ศุภหัตถี1 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยในเขตพื้นที่รับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่   (ศีรษะ
ละเลิง) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 190  คนซึ่ง
ผลการวิจัยได้ศึกษาน าเสนอในส่วนของค่า
ร้อยละของปัจจัยทั้ งปัจจัยน า   ปัจจัยเอื้อ  
ปัจจัยเสริมและข้อมูลทั่วไปของผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ข้อมูลทั่วไปบุคคลที่ดูแล และเลี้ยงดูเด็กวัย
ปฐมวัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ95.3 
กลุ่มช่วงอายุของผู้ดูแลเด็กโดยเฉลี่ย  กลุ่มอายุ
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ33.2 มารดาเป็นผู้เลี้ยง
ดูคิดเป็นร้อยละ 68.9 ผู้ที่เลี้ยงดูเด็กมีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง คิดเป็นร้อยละ 18.9 รายได้ของ
ผู้เลี้ยงดูเด็กพบว่ามีรายได้เลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.7 จาก
การส ารวจปัจจัยน าด้ านความ รู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก  พบว่าผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่มี
ความรู้ตอบได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 67  
ปัจจัยน าด้านเจตคติของผู้เลี้ยงดูเด็กมีความ
เช่ือ เร่ืองการดูแลบุตรแบบโบราณ ระดับปาน

กลางคิดเป็นร้อยละ 77.9   เจตคติของผู้เลี้ยงดู
เด็ก  หากลูกมีพัฒนาการผิดปกติเล็กน้อยต้อง
รีบพาไปพบเเพทย์ทันทีมากที่สุดอยู่ในระดับ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 77.9 จากการส ารวจ
เจตคติของผู้เลี้ยงดูเด็กในข้อค าถาม ท่าน
คิดเห็นว่าการตามใจเด็กจะท าให้เด็กเป็นคน 
อารมณ์ดี มีความคิดเห็นระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 48 .9 ผู้เลี้ยงดูเด็กคิดว่า หาก
เข้มงวดเกินไป  เด็กจะเกิดความรู้สึกผิด  
ความคิดริเร่ิมลดลงกลัวความล้มเหลว มีความ
คิดเห็นมาก คิดเป็นร้อยละ  40.5 การส ารวจ
เจตคติว่าท่านคิดว่ายังไม่ต้องสร้างกฎระเบียบ
เเก่เด็กปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53 ด้านปัจจัย
เสริมจะอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านปัจจัย
เอื้อเป็นการส ารวจด้าน  ความสามารถที่จะใช้
แหล่งทรัพยากรต่าง พบว่าผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่ม
ปฐมวัย สามารถน าบุตรของท่านไปรับบริการ
ด้านการดูเเลพัฒนาการเด็กที่ศูนย์ให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
38.4    จากสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ
บริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ ระดับ
น้อยคิดเป็นร้อยละ  43.2 กลุ่มผู้เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย ในเขตพื้นที่ พบว่าได้รับข่าวสาร ด้าน
กิจกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้าน

รายงานการวิจยั 

1  อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ช่องทางวิทยุกระจายเสียงหมู่บ้าน อสม. ใน
ระดับมากคิดเป็นร้อยละ 63.4 และด้านอื่น
ตามมา 
 
ค าส าคัญ  ความสัมพันธ์, พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญัหา 
                ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลัง
พัฒนา  การพัฒนาประเทศจะเจริญก้าวหน้า
มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ส าคัญ
นั้นก็คือทรัพยากรมนุษย์  การที่ทุกสิ่งจะ
ประสบผลส าเร็จไดต้องอาศัยคุณภาพ  ซึ่งวัยที่
ควรดูแลนั้นก็คือวัยเด็ก  เนื่องจากเจริญเติบโต
สูงถึงร้อยละ80 ในเด็กแรกเกิด- 3 ปี  และการ
อบรมเลี้ยงดูช่วงนี้มีผลต่อคุณภาพของคนเรา
ตลอดชีวิต  การพัฒนาคนไม่ได้ท าให้มีแต่
ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเท่านั้น แต่
ต้องให้มีจิตใจแจ่มใส  เบิกบาน มีความสามารถ
การควบคุมอารมณ์ สติปัญญาเฉลียวฉลาด   
แก้ปัญหาได้  มีคุณธรรมท าให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข และน าไปสู่สภาวะของสุขภาพที่
ย่ังยืน   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
ขึ้นโดยตรงจากศักยภาพของเด็กและการ
พัฒนาการที่ ถ่ายทอดทางพันธุกรรม  จากพ่อ
แม่ และสิ่งแวดล้อม  จากการศึกษาวิจัยพบ
อย่างชัดเจนว่า สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู มี
ผลต่อการพัฒนาพัฒนาการสมองของเด็กมาก  
เป็นระยะส าคัญในการวางรากฐาน  การพัฒนา
สติปัญญาและบุคลิกภาพของเด็ก  ถ้าวัยนี้มี
พัฒนาการล่าช้า 

               ขณะที่สิ่งแวดล้อมเป็นตัวร่วมพัฒนา
เสริมแต่งหรือบั่นทอนศักยภาพที่มีมาแต่เดิม  
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี ได้กล่าว
ว่าเด็กที่เกิดมาแล้วถูกทอดทิ้ง ใยประสาทของ
เซลล์สมองจะเกิดน้อย  เซลล์สมองจ านวน
เท่ากัน  ถ้าไม่ได้รับการกระตุ้นแต่วัยเด็กไม่
แตกกิ่งก้านสาขา  ท าให้โง่เขลา เรียนได้ช้า  
ท าอะไรไม่คอยเป็น เฉื่อยชา ขาดเหตุผล ตรง
ข้ามหากได้รับการกระตุ้นทางตา ทางหู จมูก 
ลิ้น และกายให้ได้ยิน ให้ได้กลิ่น ให้ได้รับรส 
หรือได้รับความรักจากมารดาจะช่วยให้ใย
ประสาทของเซลล์สมอง งอกงาม เกิดความ
ฉลาดเรียนรู้เร็ว มีชีวิตชีวา  และเติบโตขึ้นเป็น
บุคคลที่มีคุณภาพ 

โครงการการวิจัยพัฒนาการแบบองค์
รวมของเด็กไทย  ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว
และการ อบรมเลี้ยงเด็ก  ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ
ตัดขวางใช้วิธีวิจัยแบบคุณภาพและปริมาณ  
ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กอายุ 1-18 ปีอยู่
ด้วยกันท าการสุ่มทั่วประเทศ ได้ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง เด็กปฐมวัย (อายุ 1-5 ปี) จ านวน
3,156  คน  ผู้เลี้ยงดูเด็กมีร้อยละ 66  รองลงมา
คือ ผู้เลี้ยงดูหลักรองลงมาคือ ปู่ ย่า ตา ยาย  
ร้อยละ66 ร้อยละ 1.2 อยู่ในความดูแลของ
ลูกจ้าง   พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
แบบองค์รวมของเด็กปฐมวัย  ปัจ จัยที่มี
อิทธิพลสูงสุดคือ การเลี้ยงดู และอันดับ 2 คือ
รายได้และครอบครัวและจ านวนบุตรมีอยู่การ 
(จรรยาพร ยอดแก้ว : 2547) จากปัญหาและ
งานวิจัยข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยในเขตพื้นที่บ ริการโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) 
อ.เมือง  จ. นครราชสีมา     
  ทั้งนี้เพื่อน าผลวิจัยไปเป็นข้อมูลใช้ใน
การวางแผนแก้ไขปัญหาพัฒนาการของเด็กใน
เขตพื้นต าบลบ้านใหม่ และประเทศไทยต่อไป
โดยการศึกษาคร้ังนี้ใช้กรอบแนวคิดพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender. 1996 : 
130) และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพคือปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม
ของกรีนและครูเตอร์ (Green & Kreuter . 
1991: 68 - 69) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ใหม่  (ศรีษะละเลิง)อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

2. เก็บข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่
บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้าน
ใหม่  (ศรีษะละเลิง)  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 
ได้แก่  ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่บริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่ 
(ศีรษะละเลิง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา จ านวน 
360 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในเขต
พื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) อ .เมือง จ .
นครราชสีมา  หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่บริการ  

ได้มาโดยการ   ใช้หลักความน่ าจะ เป็น 
(Probability sampling) ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple random sampling) 

ก ารค านวณหาขนา ดขอ งกลุ่ ม
ตัวอย่าง (Sample size) ผู้วิจัยค านวณโดยใช้
สูตรของ  Yamane (1973)  ดังนี้ 

n          =    N 
1 +  Ne 

n   = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N  = ขนาดของประชากร 
e   = ค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่าง 

โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของ
กลุ่มตัวอย่างไว้ที่ 0.05 

 n          =      360 
1 +  360  (0.5 .2) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง          190    คน 
 
วิธีการวเิคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ  แจกแจง
ความถี่  และค่าร้อยละ 
 
ผลการศึกษา 

การศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยในเขตพื้นที่รับบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่   (ศีรษะ
ละ เลิ ง )  ขนาดกลุ่ มตั วอ ย่า ง  190 คนซึ่ ง
ผลการวิจัยได้ศึกษาน าเสนอในส่วนของค่า
ร้อยละของปัจจัยทั้ งปัจจัยน า   ปัจจัยเอื้อ  
ปัจจัยเสริมและข้อมูลทั่วไปของผู้เลี้ยงดูเด็ก     
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ข้อมูลทั่วไปบุคคลที่ดูแล และเลี้ยงดู
เด็กวัยปฐมวัย  ในเขตพื้นที่การท างานวิจัยใน
คร้ังนี้  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ95.3   
กลุ่มช่วงอายุของผู้ดูแลเด็กโดยเฉลี่ย  กลุ่มอายุ
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ33.2  มารดาเป็นผู้
เลี้ยงดูคิดเป็นร้อยละ 68.9  ผู้ที่ เลี้ยงดูเด็กมี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้เลี้ยงดูเด็ก
ส่วนใหญ่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คิดเป็นร้อยละ 
18.9 การส ารวจรายได้ของผู้เลี้ยงดูเด็กพบว่า
พบว่าล าดับ1 ผู้มีรายได้เลี้ยงดูอยู่ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  44.7   จาก
การส ารวจปัจจัยน าด้ านความ รู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการเด็ก  โดยค าถามถามผู้เลี้ยงดูเด็ก
เล็กจ านวน 6 ข้อพบว่าด้านความรู้ผู้เลี้ยงดูมี
ความรู้ส่วนใหญ่ตอบได้ถูกต้องคิดเป้นร้อย
ละ 67  ปัจจัยน าด้านเจตคติของผู้เลี้ยงดูเด็กมี
ความเช่ือ  เร่ืองการดูแลบุตรแบบโบราณ 
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 77.9   เจตคติ
ของผู้เลี้ยงดูเด็ก  หากลูกมีพัฒนาการผิดปกติ
เล็กน้อยต้องรีบพาไปพบเเพทย์ทันทีมากที่สุด
อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 77.9   
จากการส ารวจเจตคติของผู้เลี้ยงดูเด็กในข้อ
ค าถาม ท่านคิดเห็นว่าการตามใจเด็กจะท าให้
เด็กเป็นคน  อารมณ์ดี  มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.2  มีความคิดเห็น มาก 
คิดเป็นร้อยละ22.6 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
48 .9  มีความคิดเห็น  น้อย คิดเป็นร้อยละ 
15.8  มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ  
9.5 ผู้เลี้ยงดูเด็กคิดเห็นว่าการตามใจเด็กจะท า
ให้เด็กเป็นคน  อารมณ์ดี  มีความเช่ือในระดับ

ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 48 .ผู้เลี้ยงดูเด็กใน
คิดว่า  หากเข้มงวดเกินไป  เด็กจะเกิด
ความรู้สึกผิด  ความคิดริเร่ิมลดลงกลัวความ
ล้มเหลว  เป็นคน  อารมณ์ดี  มีความคิดเห็น
มาก คิดเป็นร้อยละ 40.5 การส ารวจเจตคติว่า
ท่านคิดว่ายังไม่ต้องสร้างกฎระเบียบเเก่เด็ก
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.ด้านปัจจัยเสริม
จะอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านปัจจัยเอื้อ
เป็นการส ารวจด้าน  ความสามารถที่จะใช้
แหล่งทรัพยากรต่าง พบว่าผู้เลี้ยงดูเด็กกลุ่ม
ปฐมวัย สามารถน าบุตรของท่านไปรับบริการ
ด้านการดูเเลพัฒนาการเด็กที่ศูนย์ให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง    ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 38.4 จากสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการเข้า
รับบริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ 
ระดับ น้อยคิดเป็นร้อยละ  43.2กลุ่มผู้เลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่ พบว่าได้รับข่าวสาร 
ด้านกิจกรรมและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ด้านช่องทาง วิทยุกระจายเสียงหมู่บ้าน   อส
ม. ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ  63.4 และด้าน
อื่นตามมา 
 
สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบว่าปัจจัยของครอบครัว
ทั้งด้านปัจจัยน า  ปัจจัยเอื้อ  ปัจจัยเสริม ส่งผล
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใน
เขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านใหม่ (ศีรษะละเลิง) อ .เมือง จ .
นครราชสีมาให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการที่
สมบูรณ์ตามช่วงวัย 
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