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Abstract
 Purpose: To explore caregivers’ perspectives on promotion of child development in day care center. 
 Design: Qualitative study.
 Methods: Focus groups were conducted with 30 caregivers of children aged 2-5 years who came for  
services in 4 day care centers. The researchers recruited five caregivers from focus groups and asked them for 
in-depth interviews.  All focus groups and in-depth interviews were tape-recorded and transcribed verbatim. 
Content analysis was employed for data analysis.
 Main findings: From caregivers’ perspectives, promotion of child development in day care center could 
be divided into 4 themes including 1) changing prior behaviors; 2) promoting new behaviors including 4  
categories: self-care, social interaction, self-expression and confidence, and imagination; 3) caregivers’  
participation in learning activities.
 Conclusion and recommendations: Teachers in day care center should provide more opportunity for 
caregivers to participate in promoting child development. Healthcare professionals should assess child  
development in day care centers and jointly plan with teachers and caregivers to promote each child’s  
development.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 รูปแบบการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

 วิธีดำาเนินการวิจัย: สนทนากลุ่มผู้ดูแลของเด็กอายุ 2-5 ปีท่ีมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง จำานวน 30 คน ผู้วิจัย

เลือกผู้ดูแลจากกลุ่มสนทนาเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกจำานวน 5 คน มีการถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

 ผลการวิจัย: การรับรู้ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมเดิม 2) การสร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย คือ การช่วยเหลือตนเอง การอยู่ในสังคม  

การกล้าแสดงออก และการมีจินตนาการ และ 3) การให้ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

เพ่ิมข้ึน บุคลากรทางด้านสุขภาพควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวางแผนร่วมกับครูและผู้ดูแลในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ละคน

คำาสำาคัญ: พัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มุมมองของผู้ดูแล
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ความสำาคัญของปัญหา
 เด็กก่อนวัยเรียนเป็นวัยท่ีมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์อย่างรวดเร็วและมีการ

เรียนรู้ได้มากท่ีสุด1,2 จึงเป็นช่วงวัยท่ีควรได้รับการส่งเสริมให้มีการ

พัฒนาของระบบประสาทและสมอง เพ่ือให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

ของชาติต่อไป แต่ผลการสำารวจการเจริญเติบโต พัฒนาการ  

และภาวะสุขภาพของเด็กปฐมวัยในปี พ.ศ. 2550 พบว่า เด็กอายุ 

1-5 ปี มีพัฒนาการโดยรวมสงสัยว่าล่าช้าร้อยละ 32.3 โดยมี

พัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าด้านภาษามากท่ีสุดถึงร้อยละ 21.83 

ประกอบกับมีการศึกษาสถานการณ์พัฒนาการและการเจริญ

เติบโตของเด็กอายุ 0-5 ปีในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 

จังหวัด4  ในปี พ.ศ. 2552 พบเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

เพียงร้อยละ 66.03 โดยในช่วงอายุ 3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าด้าน

ภาษา ร้อยละ 33.1 รองลงมาคือด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก ร้อยละ 

16.9  และจากการสำารวจภาวะสุขภาพเด็กในปี พ.ศ. 2551-2552 

จาก 21 จังหวัดท่ัวประเทศ พบว่าเด็กอายุ 3-5 ปีขาดความพร้อม

เก่ียวกับทักษะด้านสติปัญญาและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

ประมาณร้อยละ 10-305 แสดงให้เห็นว่า เด็กก่อนวัยเรียนมี 

แนวโน้มท่ีจะมีปัญหาเก่ียวกับพัฒนาการในหลายด้าน ส่งผลต่อ

เน่ืองไปเม่ือเด็กเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา ผลการสำารวจ

พัฒนาการเด็กในปี พ.ศ. 2554 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ท่ี 1 ร้อยละ 30 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาไม่สมวัย ในจำานวนน้ี

เป็นโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ร้อยละ 10 และพัฒนาการ

บกพร่องถึงร้อยละ 206

 ครอบครัวเป็นสถาบันท่ีสามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา

พัฒนาการล่าช้าของเด็กได้ดีท่ีสุด แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

สมาชิกในครอบครัวซ่ึงเป็นผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ต้องไปทำางาน ไม่

สามารถทำากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงกลางวันได้ โดย

เฉพาะในเขตเมืองหรือก่ึงเมืองก่ึงชนบท เด็กก่อนวัยเรียนจึงถูก 

ส่งเข้าสู่ระบบการศึกษาข้ันปฐมวัยมากข้ึน6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ภายใต้การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ถูกจัด

ต้ังข้ึน เพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 

รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กผ่านการเล่นและการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน โดยใช้ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมเสรี 

กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา เด็ก

จะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรม รวมท้ังมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา7 สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ง

ชาติท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตาม

ช่วงวัย โดยมีนโยบายมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529)8 โดยศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการเด็กอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานท่ีกำาหนด แต่อย่างไร

ก็ตาม มีการศึกษา โดยสอบถามครูท่ีสอนเด็กปฐมวัยในจังหวัด

แห่งหน่ึง พบว่าสภาพการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือเรียงลำาดับรายด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ พัฒนาการด้านร่างกาย 

พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ และ

พัฒนาการด้านสติปัญญา ตามลำาดับ 9 ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควร

มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

ในทุกด้าน แม้ว่าเด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็ตาม ครอบครัวยังคงเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ี

สำาคัญในการพัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเด็กท่ีต้องดูแลเป็นจำานวนมาก และเด็กแต่ละ

คนก็มีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมท่ีเด็กเติบโตมา  

การท่ีผู้ดูแลเอาใจใส่ และให้ความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ จะส่ง

ผลดีต่อพัฒนาการเด็ก ดังท่ีมีการศึกษาเชิงสำารวจ พบว่าการให้ 

ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทำาให้พัฒนาการ

เด็กก่อนวัยเรียนอยู่ในระดับดีและดีมากแทบทุกด้าน10,11 นอกจาก

น้ัน ในการศึกษาดังกล่าวยังมีข้อเสนอแนะให้ผู้ดูแลจัดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กควบคู่ไปกับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย 

เช่น จัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เหมาะสม จัดช่วงเวลาให้เด็ก

ได้ว่ิงเล่นปีนป่ายอย่างอิสระกลางแจ้ง ฝึกให้ทำากิจกรรมท่ีช่วยเหลือ

ตนเอง เล่านิทานให้เด็กฟัง หรือให้เด็กเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้

สมาชิกในครอบครัวฟัง เป็นต้น แต่จากการศึกษาสำารวจการร่วม

ทำากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการระหว่างเด็กอายุ

ต่ำากว่า 5 ปีและสมาชิกในครอบครัว พบว่า มีเด็กอายุต่ำากว่า 5 ปี 

ถึงร้อยละ 29 ท่ีไม่มีสมาชิกในครอบครัวเล่านิทานหรือเล่าเร่ือง

ราวต่างๆ ให้เด็กฟัง และมีเด็กร้อยละ 26.2 ท่ีไม่ได้อ่านหนังสือ

หรือดูสมุดภาพร่วมกับสมาชิกในครอบครัว12 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ผู้

ดูแลอาจประสบปัญหาในการร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเม่ืออยู่ท่ีบ้าน จึงควรมี

การศึกษาในประเด็นน้ีต่อไป 

 การพัฒนาให้เด็กก่อนวัยเรียนมีการเจริญเติบโตและ

พัฒนาการสมวัยทุกด้าน จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแล การแลกเปล่ียนข้อมูลและทำาความเข้าใจ

ซ่ึงกันและกัน จะช่วยให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีงานวิจัยหลายช้ินท่ีศึกษาความ 

คิดเห็นหรือความคาดหวังของผู้ดูแลต่อการดำาเนินงานของศูนย์
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พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงมีเร่ืองเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรวมอยู่ด้วย ซ่ึงผลการศึกษาส่วนใหญ่แสดง

ให้เห็นว่าผู้ดูแลมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระดับมาก13,14 โดยผู้ดูแลมีความพึงพอใจท่ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการรับ

ประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำา ส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์ดี กล้าพูด 

กล้าแสดงออก ม่ันใจในตนเอง มีมารยาท รู้จักขอบคุณ ขอโทษ 

และให้อภัย ซ่ึงเป็นพัฒนาการท่ีดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด15 

 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีผ่านมาในประเทศไทยพบว่า  

มีการศึกษาเชิงสำารวจเก่ียวกับระดับของการมีส่วนร่วมของผู้ดูแล

หรือความพึงพอใจของผู้ดูแลในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่พอสมควร แต่ไม่พบว่า

มีการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้ดูแลต่อการ 

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง รวมท้ังยัง

ขาดรายละเอียดข้อมูลพัฒนาการของเด็กท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ภายหลังจากท่ีเด็กได้เข้ามาอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงอาจสะท้อน

ให้เห็นได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรปรับการจัดประสบการณ์เรียน

รู้อย่างไรเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมทุกด้าน 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาการรับรู้

ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โดยศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำานวน 4 แห่ง ท่ีมีลักษณะ

คล้ายคลึงกันคือ ต้ังอยู่ในบริบทก่ึงเมืองก่ึงชนบท และเป็นศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถ่ินให้เข้าร่วมพัฒนาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบในพ้ืนท่ี

ภาคกลางและภาคตะวันตก ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาน้ีจะช่วย

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

พัฒนาการให้แก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ดูแลต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการหลักคือการ

สนทนากลุ่มผู้ดูแลของเด็กวัย 2-5 ปี ท่ีมีประสบการณ์ในการมา

รับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อภิปรายร่วมกัน ซ่ึงช่วยให้ผู้วิจัย

ได้เข้าใจการรับรู้ของผู้ดูแลโดยรวมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ และใช้วิธีการรองคือการสัมภาษณ์เชิง

ลึกผู้ดูแลซ่ึงเลือกจากการสนทนากลุ่ม เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลท่ี

ละเอียดและชัดเจนมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองพัฒนาการของเด็ก

ท่ีเปล่ียนแปลงไปเม่ืออยู่ท่ีบ้าน ภายหลังจากเข้ามาอยู่ท่ีศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 ประชากร คือ ผู้ดูแลของเด็กอายุ 2-5 ปี ท่ีมารับบริการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีภาค

กลางและภาคตะวันตกท่ีอยู่ในบริบทของชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท

จำานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุพรรณบุรี และ

จังหวัดกาญจนบุรี 

 กลุ่มตัวอย่าง ผู้ดูแลของเด็กอายุ 2-5 ปี ท่ีมารับบริการใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion 

criteria) คือ 1) เป็นบิดาหรือมารดาของเด็ก หรือผู้ดูแลหลัก  

2) อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับเด็ก และ 3) อายุ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึงการ

วิจัยคร้ังน้ีได้ทำาการสนทนากลุ่มจำานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 คน 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง รวมจำานวน 30 คน และสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้ดูแล กลุ่มละ 1 คน รวมจำานวน 5 คน เก็บข้อมูลระหว่าง

เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2556

 เคร่ืองมือการวิจัย ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ดูแลเก่ียวกับ อายุ  

เช้ือชาติ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส 

จำานวนสมาชิกในครอบครัว และจำานวนบุตร

 2. แนวคำาถามสำาหรับการสนทนากลุ่ม ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือ

ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและนำาไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิด้านการดูแลเด็ก/พัฒนาการเด็ก 3 ท่านพิจารณาและให้

ข้อเสนอแนะ หลังจากน้ันจึงนำามาปรับและทดลองสอบถามผู้ดูแล

เพ่ือประเมินความเข้าใจ เช่น คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจัด

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการสำาหรับเด็ก

วัย 2-5 ปี คุณคิดว่ามีกิจกรรมใดบ้างท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด

ให้แล้วช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก คุณได้มีส่วนร่วมกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กอายุ 2-5 

ปีอย่างไร คุณมีปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น

 3. แนวคำาถามสำาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงผู้วิจัยสร้างข้ึน

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แต่มีความเฉพาะ

เจาะจงในรายละเอียดเก่ียวกับพัฒนาการและการส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กท่ีอยู่ในความดูแลมากข้ึน เช่น กรุณาเล่าเก่ียว

กับพัฒนาการของเด็กท่ีคุณดูแล คุณจัดกิจกรรมใดบ้างท่ีบ้านเพ่ือ

ช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้เด็ก เป็นต้น

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 โครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล (COA No. IRB-NS2013/178.1906 S.3/4)  
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 เม่ือกลุ่มผู้ดูแลยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยขอทำาการ

สนทนากลุ่มตามแนวคำาถามท่ีต้ังไว้ ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียง

และจดบันทึก ซ่ึงข้ึนกับความสมัครใจของผู้ดูแล การสนทนากลุ่ม 

ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที ในสถานท่ีและเวลาท่ีกลุ่มผู้ดูแล

สะดวก หลังการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยขอให้ผู้ดูแลตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ดูแล และผู้วิจัยร่วมท่ีทำาหน้าท่ีบันทึกภาค

สนาม (field-notes) ได้ขยายความบันทึกย่อทันทีภายหลังส้ินสุด

การสนทนากลุ่ม และร่วมกันต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับประเด็นต่างๆ 

ท่ีพบ แล้วจึงเลือกผู้ดูแลจากกลุ่มสนทนากลุ่มละ 1 คน ซ่ึงผู้วิจัย

เห็นว่าสามารถเป็นผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ (key informant) เพ่ือขอ

สัมภาษณ์ในเชิงลึกตามแนวคำาถามท่ีเตรียมไว้ ในเวลาและสถานท่ี 

ท่ีผู้ดูแลสะดวก โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที 

 การตรวจสอบข้อมูลในแต่ละข้ันตอนของการศึกษาน้ี มีการ

ออกแบบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการวิจัยให้มีความถูกต้องตรง

ประเด็น และมีความเช่ือถือได้ของผลการศึกษา โดยเก็บข้อมูลท้ัง

จากการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามแนวคำาถามท่ี

ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัย มีการบันทึกเสียงและจดบันทึกภาคสนาม

ทันทีหลังการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูล 

นอกจากน้ีเม่ือถอดเทปการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แล้ว มี

การตรวจทานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วมและผู้ทรง

คุณวุฒิท่ีทำางานวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงช่วยให้ได้ข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีถูกต้องมากข้ึน รวมท้ังนำาผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ท่ีได้ไปสอบถามผู้ดูแลจำานวน 3 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 

แห่งอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (content  

analysis) จากข้อมูลท่ีได้จากการถอดเทปการสนทนากลุ่ม และ

สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้วิจัยและผู้วิจัยร่วมได้อ่านทบทวนทำาความ

เข้าใจ ลงรหัสข้อมูล แยกแยะและจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 

เช่ือมโยงข้อมูล และหาข้อสรุปเป็นประเด็นหลักโดยเน้นความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และนำาไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน16 ส่วนข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ดูแล นำามา

แจกแจงความถ่ี คำานวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ดูแลจำานวน 30 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 

83.33 อายุระหว่าง 24-61 ปี (X = 38.37, SD = 10.42) ส่วนใหญ่

มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 83.33) เป็นมารดาของเด็กร้อยละ 

60 เป็นย่า/ยายร้อยละ 23.33 และเป็นบิดาร้อยละ 16.67  

ผู้ดูแลมีอาชีพแม่บ้านร้อยละ 43.34 และรับจ้างร้อยละ 33.33  

โดยจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 50 รายได้ของ

ครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทร้อยละ 56.67 

 ผู้ดูแลมีการรับรู้ว่าการส่งเสริมพัฒนาการท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจัดให้แก่เด็ก ทำาให้เด็กเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีดีข้ึน

อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลักคือ การปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเดิม การสร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ และการให้ผู้ดูแลได้

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเดิม เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กท่ีมีอยู่เดิม ซ่ึงอาจเป็น

พฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมกับวัยของเด็กในขณะน้ัน 

โดยผู้ดูแลมีความเช่ือม่ันว่าครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถ 

ส่งเสริมพัฒนาการและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของเด็กให้ดีข้ึนได้ 

มารดาคนหน่ึงท่ีมีบุตรอายุ 3 ปี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึง

กล่าวว่า “ท่ีลูกหนูดีข้ึน เก่งข้ึน เพราะครูมีส่วนช่วย ถ้าไม่มีครูท่ีดี 

เด็กก็จะไม่พัฒนาได้ขนาดน้ี ครูเขารู้ว่าเด็กทำาอะไรได้ ทำาอะไร 

ไม่ได้ ต้องเน้นจุดไหน จากท่ีอ่านหนังสือไม่ออก ก็เก่งข้ึน จากท่ี

ไม่ยอมเขียน เขียนไม่ได้ ก็ยอมเขียนและเขียนได้ ลูกหนูพูด 

ไม่ค่อยชัด แต่พอมาโรงเรียนก็พูดชัดข้ึน”

 พฤติกรรมบางอย่างท่ีเด็กอาจทำาเป็นประจำาเม่ืออยู่ท่ีบ้าน 

เช่น ดูดนมจากขวด ปัสสาวะโดยไม่บอก ไม่มีระเบียบวินัย เป็นต้น 

แต่เม่ือมาอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ดูแลได้รับรู้ว่าครูได้ช่วยปรับ

พฤติกรรมน้ันและผู้ดูแลได้เห็นพฤติกรรมท่ีดีข้ึนของเด็ก โดยบิดา

ของเด็กอายุ 3 ปี กล่าวว่า “ลูกผมเขาไม่กินนมดูดจากถุง เขาติด

ขวด แต่พอมาอยู่ท่ีศูนย์ฯ เขาดูดนมจากถุงได้ ครูเขาสอน ตอนน้ี

เขาไม่ติดขวดแล้ว” ผู้ดูแลบางคนไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ของเด็กได้ จึงขอให้ครูช่วยในการปรับพฤติกรรมให้มีความ 

เหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังท่ีมารดาคนหน่ึงเล่าว่า “ลูกหนูเวลาเขา

ไม่พอใจ เขาจะช้ีหน้า ก็ให้ครูเขาช่วยจัดการ เพราะเราไม่รู้วิธีการ

ว่าต้องทำาอย่างไร พอวันต่อมาครูบอกว่าเขาไม่ช้ีหน้าแล้ว เด็ก

เรียบร้อยข้ึน ปกติเขาจะไม่ไหว้ คนแปลกหน้า พอมาเรียนท่ีศูนย์ฯ 

ผ่านไป 2 อาทิตย์ เด็กก็สามารถเร่ิมไหว้คนแปลกหน้า ครูก็เป็น

คนแปลกหน้าแต่เขาก็ไหว้ แล้วเราก็เห็นพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป”

 พฤติกรรมท่ีครูได้ช่วยปรับเปล่ียนให้น้ัน ทำาให้เด็กเกิดการ

เปล่ียนปลงพฤติกรรมเม่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้านเช่นกัน จนทำาให้ผู้ดูแล

รับรู้ได้ถึงพฤติกรรมของเด็กท่ีดีข้ึน มีระเบียบวินัยมากข้ึน ดังท่ี

มารดาของเด็กอายุ 2 ปี 8 เดือนได้เล่าว่า “เดิมท่ีบ้านก็สบายๆ 

อิสระ แต่พอมาโรงเรียน รองเท้าวางตรงน้ี กระเป๋าต้องวางตรงน้ี 

เขาต้องทำาทุกวัน หรือเป็นเพราะว่าอยู่ท่ีบ้านเราไม่ค่อยได้บอกเขา 

ตอนหลังเวลาอยู่ท่ีบ้าน เขาถอดรองเท้าเสร็จ เขาห้ิวรองเท้าไป
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เก็บหลังบ้าน เราก็ยังงงอยู่ว่าเขาทำาได้ อย่างไรโดยท่ีเราไม่ได้บอก

เขาเลย”

 การสร้างเสริมพฤติกรรมใหม่ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการ

เพ่ือเพ่ิมความสามารถของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้จนเกิด

พฤติกรรมใหม่ท่ีเด็กอาจยังทำาไม่เป็น ยังไม่เคยทำา หรือเคยทำาแล้ว

แต่ยังทำาได้ไม่คล่องแคล่ว  โดยผู้ดูแลรับรู้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กจนเด็กเกิดพฤติกรรม

ใหม่ท่ีเหมาะสมกับวัยของเด็กในขณะน้ัน ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

 1) การช่วยเหลือตนเอง เป็นพฤติกรรมท่ีเด็กทุกคนจำาเป็น

ต้องมีเพ่ือใช้ในการดำารงชีวิตประจำาวัน ผู้ดูแลรับรู้ว่าครูได้พยายาม

สอนและสร้างเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมการช่วย

เหลือตนเอง เช่น การสวมใส่เส้ือผ้า การอาบน้ำา การแปรงฟัน การ

ใส่รองเท้า เป็นต้น ดังท่ีบิดาคนหน่ึงเล่าว่า “มีกิจกรรมท่ีสอนให้

ช่วยเหลือตนเองได้เยอะ ให้เด็กใส่เส้ือใส่กางเกงเองได้ แปรงฟัน

ได้ อาบน้ำาได้ กินข้าวเองได้” พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีเด็ก

ต้องใช้ในการดำารงชีวิต ครูจึงสอนให้เด็กทุกคนท้ังเด็กปกติและเด็ก

ท่ีมีปัญหาทางด้านพัฒนาการให้เกิดการเรียนรู้และสามารถทำาได้

ด้วยตนเอง ซ่ึงยายของเด็กคนหน่ึงท่ีมีปัญหาเก่ียวกับพัฒนาการ

เล่าว่า “เด็กท่ีมีพัฒนาการช้าอย่างออทิสติก หลานฉันเอง ครูเขา

ก็สอนให้เด็กฉลาดข้ึน สามารถท่ีจะทำาอะไรเองได้บ้าง ช่วยเหลือ

ตนเองได้ เพราะเวลาอยู่บ้าน พ่อแม่ทำาให้ทุกอย่าง ตามใจมาก 

พ่อแม่เด็กเขาจะไม่ได้สอน แต่มาท่ีน่ี ครูเขาสอนให้แปรงฟัน ให้

เด็กช่วยเหลือตัวเอง หัดเข้าห้องน้ำาเอง ทำาความสะอาดเอง”

 2) การอยู่ในสังคม เป็นพฤติกรรมท่ีสำาคัญท่ีเด็กทุกคนต้อง

เรียนรู้เพ่ือสามารถอยู่ในสังคมและชุมชนได้ ผู้ดูแลมีความเห็น

ว่าการท่ีเด็กได้มาอยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำาให้เด็กได้เรียนรู้ 

ส่ิงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการทำา

กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ เด็กยังได้เรียนรู้การ

อยู่ในสังคมอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสังคมครอบครัวท่ีบ้าน ไม่กลัวท่ีจะ

อยู่กับบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่คนในครอบครัว โดยมารดาของเด็กอายุ 4 

ปี ท่ีเพ่ิงเร่ิมเข้ามาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงเล่าว่า “เขามา

เจอเพ่ือน มาเจอครู หน้าตาแปลกๆ เขาก็จะกลัว เขาต่ืนคน  

ต่ืนเพ่ือน ต่ืนครู แต่พอสักพัก เพ่ือนเล่นสนุกด้วยกัน ก็อยาก 

มาโรงเรียน คุณครูสอนไม่น่าเบ่ือ ก็อยากมาหาคุณครู”

 ผู้ดูแลยังมีความเห็นว่าครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสอนให้เด็ก

ได้รู้จักการปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ดัง

ท่ีมารดาคนหน่ึงเล่าว่า “ครูสอนให้เขารู้จักการเข้าแถว สอนให้มี

ระเบียบวินัย สอนให้รู้จักแบ่งปัน สอนให้รู้จักอดทน รู้จักรอ รู้จัก

ต้ังคำาถาม รู้จักสังเกต”  ซ่ึงพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมท่ีเด็ก

จะได้นำาไปใช้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมและชุมชน

 3) การกล้าแสดงออก เป็นพฤติกรรมท่ีช่วยให้เด็กมีการ

แสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัย โดยครูได้ส่งเสริมให้เด็กมีความ

กล้าแสดงออกผ่านการทำากิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้น การร้อง

เพลง หรือแม้แต่การนำาเด็กไปแสดงในงานต่างๆ ซ่ึงผู้ดูแลเห็นว่า

ครูได้มีการฝึกให้เด็กได้ทำาเป็นประจำาจนทำาให้เด็กรู้สึกว่าเป็นเร่ือง

ปกติ ดังท่ีมารดาของเด็กอายุ 3 ปี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่ง

หน่ึงได้เล่าว่า “ตอนเช้าก็มีให้เด็กเต้นประกอบกับร้องเพลง 

ออกกำาลังกาย ได้ออกไปเต้นนำาบ้าง เด็กก็จะจำา แล้วก็มาร้อง 

ให้ฟัง เต้นให้ดู กลับมาเล่าให้แม่ฟังว่าครูสอนอย่างน้ี พอเด็ก 

ทำาร่วมกันหลายๆ คน เด็กก็กล้าทำาและสนุกมากกว่าทำาอยู่ 

คนเดียว เห็นเด็กคนอ่ืนทำาได้ เขาก็ทำาได้”

 นอกจากการฝึกให้เด็กกล้าท่ีจะแสดงออกด้วยการเต้น

ประกอบเพลงในแต่ละวันแล้ว ผู้ดูแลยังรับรู้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนช่วยให้เด็กกล้าแสดงออกในท่ีชุมชน  

ซ่ึงมารดาของเด็กอายุ 4 ปี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงได้ 

เล่าว่า “มีกิจกรรมเต้นบนเวที ทำาให้เขากล้าแสดงออก เม่ือก่อนน้ี 

เขาไม่กล้าเลย …คร้ังแรกได้ถือป้ายกีฬาสี ก็ไม่ค่อยกล้า แต่ก็ทำาได้

นะ ต่อมาได้เต้นงานวันเด็ก เร่ิมชอบ เด๋ียวน้ีบอกว่าอยากเต้นอีก…

คิดว่าเป็นการช่วยให้เขากล้าแสดงออกตามวัยของเขา”

 4) การมีจินตนาการ เป็นพฤติกรรมท่ีทำาให้เด็กมีความคิด

สร้างสรรค์และสามารถถ่ายทอดความคิดน้ันออกมา โดยผู้ดูแล

รับรู้ว่าการท่ีเด็กได้อยู่ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโอกาสของเด็กท่ี

จะทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากกว่าการท่ีเด็กอยู่ท่ีบ้าน 

มารดาของเด็กอายุ 3 ปี จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงได้แสดง

ความเห็นว่า “อยู่ท่ีน่ี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีหลายกิจกรรม ทำาให้

เกิดความคิดสร้างสรรค์ ถ้าเราเล้ียงเอง อยู่กับเราสองคนไม่ได้ไป

เปิดตาท่ีไหนเลย แต่อยู่กับครูได้พบส่ิงใหม่ๆ เข้ามา ได้เห็นภาพ 

ได้ยินเสียง ได้มากกว่าอยู่กับผู้ปกครอง อย่างอยู่กับผู้ปกครอง  

ข้ีเกียจไปสอนอะไรมาก ก็ไม่ต้องสอน ก็เปิดการ์ตูนนอนดูไป  

แต่อยู่ท่ีน้ีเค้ามีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรม  ความคิดสร้างสรรค์ 

ก็เลยเกิดข้ึน เป็นส่ิงท่ีผู้ดูแลไม่สามารถไปทำาตรงน้ันได้ อยู่ท่ีศูนย์ฯ 

เด็กเรียนรู้และเปล่ียนแปลงได้มากกว่า”

 การมีจินตนาการของเด็ก ทำาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

อาจสะท้อนออกมาในลักษณะของการเล่นบทบาทสมมุติ หรือ

การเล่าเร่ืองตามความคิดของเด็ก ดังท่ีมารดาจากศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กแห่งหน่ึงเล่าถึงพฤติกรรมของเด็กว่า “อ่านหนังสือนิทาน 

บางทีก็เล่าให้เราฟัง พูดเองเป็นเร่ืองเป็นราว บางทีก็บอกว่าแม่หนู

จะอ่านให้ฟัง แต่จริงๆ แล้วอ่านไม่ออก เห็นภาพอธิบายได้ บางที

ก็แต่งนิทานเอง”

 การให้ผู้ดูแลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเปิด

โอกาสให้ผู้ดูแลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ผ่านทางกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมักเป็นกิจกรรมเก่ียว
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กับวันสำาคัญทางศาสนา หรือวันท่ีมีความสำาคัญเก่ียวข้องกับเด็ก

และบิดามารดา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก เป็นต้น ดังท่ีมารดา

ของเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงเล่าว่า “มาร่วมกิจกรรม

วันแม่ ทางศูนย์ฯ ให้เรามา ให้ลูกกราบแม่ แสดงความความรัก

แม่กับลูก หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ก็ให้เรามีส่วนร่วม เช่น กีฬาสี ให้เด็ก

ได้ออกกำาลังกาย ให้เรามาร่วมเล่นกีฬา”

 อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลอยากให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัด

กิจกรรมท่ีให้ผู้ดูแลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กให้มากข้ึน เพราะเป็นโอกาสท่ีทำาให้ครอบครัวได้มีกิจกรรม

ร่วมกัน ดังท่ีผู้ดูแลคนหน่ึงบอกว่า “อยากให้มีกิจกรรมท่ีให้ผู้ดูแลมี

ส่วนร่วมมากกว่าน้ี เพราะครอบครัวไม่ค่อยมีเวลา ต้องทำางาน แต่

พอมาทำากิจกรรมของลูก ก็จะอยู่พร้อมหน้ากัน”

การอภิปรายผล
 ผู้ดูแลเด็กในการศึกษาคร้ังน้ีมีการรับรู้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ

พัฒนาการด้านภาษาและการช่วยเหลือตนเองและสังคม  

จนสามารถทำาให้เด็กเกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาการหรือ

พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ท้ังในส่วนของการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเดิมท่ีอาจไม่เหมาะกับวัย และการทำาให้เด็กสามารถทำา

พฤติกรรมใหม่ซ่ึงแต่เดิมทำาไม่ได้หรือทำาได้ไม่คล่องตามช่วง

พัฒนาการของเด็ก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ัน บางพฤติกรรม

เป็นส่ิงท่ีผู้ดูแลไม่สามารถพัฒนาเด็กได้เองหรือไม่มีเวลาพอในการ

พัฒนาเด็ก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กภายใต้การดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง

มุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบ่งเบาภาระในการดูแลและพัฒนา

เด็กของผู้ดูแล โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่ง

ชาติ ซ่ึงกำาหนดให้มีการจัดกิจกรรมหรือจัดประสบการณ์การเรียน

รู้ให้กับเด็กซ่ึงเป็นการจัดแบบบูรณาการผ่านการเล่น และการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน เพ่ือให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิด

ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา7

 ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ดูแลมีความพึงพอใจใน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีทำาให้เด็ก

มีพัฒนาการท่ีดีข้ึนในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยเหลือตนเองได้มาก

ข้ึน มีระเบียบวินัยมากข้ึน กล้าแสดงออก มีจินตนาการ และ

สามารถส่ือสารกับผู้อ่ืนได้เข้าใจมากข้ึน เป็นต้น สอดคล้องกับการ

ศึกษาเจตคติของผู้ปกครองท่ีมีต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงใน

จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในด้าน

พัฒนาการของเด็กท่ีเปล่ียนไปอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจมาก

ท่ีสุดในด้านการใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารได้อย่างถูกต้องของเด็ก17  

เช่นเดียวกับผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ดูแลต่อการจัดการ

เรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหน่ึงในจังหวัดลำาปางท่ี

พบว่า ผู้ดูแลมีความพึงพอใจท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมให้เด็ก

รู้จักช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำา  

ส่งเสริมให้เด็กมีอารมณ์ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก ม่ันใจในตนเอง 

มีมารยาท รู้จักขอบคุณ ขอโทษ และให้อภัย ซ่ึงเป็นพัฒนาการท่ี

ดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด15 

 อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ดูแลจะรับรู้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เปิด

โอกาสให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กผ่านทางกิจกรรมท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดข้ึนในโอกาส

ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น แต่ผู้ดูแล

ยังมีความต้องการมีส่วนร่วมมากข้ึน เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์

ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีมีต่อ

เด็กและครอบครัว ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

พัฒนาการเด็กด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็นส่วนใหญ่ ยังขาด

กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสติ

ปัญญาให้กับเด็ก สอดคล้องกับการศึกษาขององอาจ นิลสุวรรณ10 

ท่ีศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองของเด็กอายุ 3-5 ปี ในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบล

แห่งหน่ึงในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมเป็นอันดับหน่ึง 

ด้านร่างกายเป็นอันดับสอง ด้านภาษาเป็นอันดับสาม ส่วนด้าน

สติปัญญา เป็นอันดับสุดท้าย  

 การศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ผู้ดูแลเห็นความสำาคัญของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและมีความพึง

พอใจท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถทำาให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนได้ 

หากแต่ผู้ดูแลยังมีโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กค่อนข้างน้อย 

โดยเฉพาะในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ซ่ึง

หากผู้ดูแลมีโอกาสในการพัฒนาเด็กร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มากข้ึน ก็อาจทำาให้เด็กได้รับการพัฒนาท้ังร่างกาย จิตใจ และสติ

ปัญญาได้อย่างเต็มท่ี และพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในข้ันต่อไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลได้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเพ่ิมข้ึน บุคลากรทาง

ด้านสุขภาพควรมีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่าง

เป็นระบบเพ่ือวางแผนร่วมกันกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการส่ง

เสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนและผู้ท่ีสนใจศึกษา
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ในประเด็นน้ี ควรเพ่ิมการศึกษาในมุมมองอ่ืนร่วมด้วย เช่น มุมมอง

ของครู ของผู้บริหาร และอาจใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสนทนา

กลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม เป็นต้น เพ่ือให้เข้าใจ

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
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