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บทคัดยอ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ 1) ศึกษาระดับพัฒนาการทางดานการใชภาษาของเด็กปฐมวัย ในจังหวัดสุโขทัย
และ 2) ศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิลตอพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย กลมุ ตัวอยาง
เปน ผดู แู ลทีด่ แู ลเด็กไมต่ำกวา 6 เดือนและเด็กปฐมวัยทีม่ อี ายุตงั้ แต 2 ป ถึงอายุ 5 ป ในจังหวัดสุโขทัย กลมุ ตัวอยาง
สมุ แบบแบงชัน้ จำนวน 370 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช คือ แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอมูลทัว่ ไป ขอมูล
ดานพฤติกรรมการเลีย้ งดูของผดู แู ลเด็กทีส่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษา และแบบประเมินพัฒนาการคมู อื
การเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการการเด็กดานการใชภาษาคำนวณคาความเชือ่ มัน่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
(Cronbach's coefficient) เทากับ 0.84และ 0.72 ตามลำดับ จึงนำไปใชในกลมุ ตัวอยางตอไป สถิตทิ ใี่ ช คือ รอยละ
คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิถ์ ดถอยโลจิสติก (Binary logistic regression) สรุปผล
ไดดงั นี้ มากกวาครึง่ หนึง่ ของเด็กปฐมวัยทีเ่ ปนกลมุ ตัวอยาง (รอยละ 59.20) มีพฒ
ั นาการดานการใชภาษาสมวัย
คะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมของผเู ลีย้ งดูทสี่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษา อยใู นระดับปานกลาง คือ ดานรางกาย
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สวนพฤติกรรมของผดู แู ลเด็กทีส่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษาทีอ่ ยใู นระดับดี คือ ดานอารมณ ดานสังคม
และดานสติปญ
 ญาสมวัย ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับระดับพัฒนาการดานการใชภาษาทีส่ มวัยของเด็กปฐมวัยในจังหวัด
สุโขทัย ไดแก ระยะเวลาในการดูโทรทัศน ระยะเวลาการเลนเกมสคอมพิวเตอร/เลนเกมสมอื ถือ สถานภาพสมรส
ของพอแม และอายุของผดู แู ลเด็ก
คำสำคัญ: พัฒนาการดานการใชภาษา, เด็กปฐมวัย, จังหวัดสุโขทัย

Abstract
The purposes of this research were 1) to study the level of language development of early childhoodand
2) to study factors influencing on the language development of early childhoodin Sukhothai province. Group of
sample is the caregivers of children who aged not less than 6 months and children aged from 2 years to 5 years
in Sukhothai. The sample from multi-step random sampling was used for 370 people. The instrument used in
this research was an interview created by the researcher, consisting of 3 parts.Including general information,
information on caring behaviors of caregivers that promote language development and the developmental
evaluation form for the surveillance manual and support of the language development of Developmental
Surveillance and Promotion Manual.The reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient and had a
reliability of 0.84 and 0.72. The statistics was collected in percentage, average and standard deviationand
logistic regression coefficients. The results revealed that: the mean score of the caregivers' behavior promoted
language development.The moderate level was the physical aspect, while the behaviors of the caregivers
promoting the development of expressive language at the good level were emotional, social and intellectual.
As for the level of language development of children, more than half of them have childhood development
(59.2%) from the test using Binary logistic regression statistics, it was found that the factors influencing
the developmental level of expressive language of early childhood in Sukhothai province are the period of
time watching television and the duration of playing computer games/playing mobile games, marital status of
parents child care age.
Keywords: Language Development, EarlyChildhood, Sukhothai Province
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ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
จากรายงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 พบเด็กสงสัย
พัฒนาการลาชา รอยละ 21.93 ซึง่ สูงอยใู นอันดับ 1 ใน 5
ของประเทศ (National Child Health Development
Institute, Department of Health, 2017) และจังหวัด
สุโขทัย เปนหนึง่ ในจังหวัดทีอ่ ยใู นเขตบริการสุขภาพที่ 2
พบจำนวนเด็กพัฒนาการสงสัยลาชารอยละ 24.15 และ
เด็กทีส่ งสัยพัฒนาการลาชาไดรบั การดูแลเพียงรอยละ 0.82
เมื่ อ วิ เ คราะห จำนวนเด็ ก ที่ ไ ด รั บ การคั ด กรองและพบ
พัฒนาการไมสมวัยหลังจากไดรบั การกระตนุ 30 วัน ใน 4
กลุมวัย ตั้งแต ป 2559-2561 พบวา มีจำนวนเด็กที่มี
พัฒนาการลาชาดานการใชภาษามากทีส่ ดุ รอยละ 59.37,
53.92 และ 60.24 ตามลำดับ นอกจากนีภ้ าษาเปนสิง่ สำคัญ
ดานหนึ่งที่เปนตัวบงชี้ความเปนมนุษย เนื่องจากภาษา
เปนเครื่องมือสำคัญที่ใชในการสื่อความหมายใหเขาใจ
ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยกระบวนการพัฒนาทางภาษา
ซึง่ ประกอบดวย การรับขอมูลและการสงขอมูลผานการคิด
และสัญลักษณ (Dolores & Richard, 1996) มนุษยเริม่ มี
การสือ่ สารพัฒนาตัง้ แตเปนทารก โดยเริม่ เรียนรภู าษาจาก
การไดยนิ ไดฟง ภาษาพูด จนกระทัง่ เลียนเสียง เปลงเสียง
เปนคำ และสื่อสารดวยภาษาพูดที่มีความหมายซับซอน
มากขึน้ อยางตอเนือ่ ง (Polan, 1999) พัฒนาการทางภาษา
แบงออกเปน 2 ดาน ดานแรก คือ ดานการรับรูภาษา
(Receptive language) โดยผานทางประสาทรับความรสู กึ
ที่สำคัญ คือ การไดยินและการมองเห็น ทำใหสามารถ
แยกแยะความแตกต า งของเสี ย ง ค น หาความหมาย
แปลความหมายจากเสียงที่ไดรับและเขาใจความหมาย
ของเสียงได ดานทีส่ อง คือ ดานการแสดงออกทางภาษา
(Expressive language) เปนการสรางหรือออกเสียงพูดที่
มีความหมาย โดยการพัฒนาทั้งสองดานนี้ มีการพัฒนา
อย า งต อ เนื่ อ งและมี ค วามสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง พั ฒ นาการ
ดานภาษาเหลานี้ถือเปนจุดเริ่มตนสำหรับเด็กปฐมวัย
ในการเรี ย นรู เ พื่ อ นำไปสู ก ารสร า งเสริ ม พั ฒ นาการ
ดานอื่นๆตอไป พัฒนาการของเด็กปฐมวัยประกอบดวย
พัฒนาการ 5 ดาน ไดแก พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว
พัฒนาการดานกลามเนือ้ มัดเล็กและสติปญ
 ญา พัฒนาการ

ดานการเขาใจภาษา พัฒนาการดานการใชภาษา และ
พัฒนาการดานการชวยเหลือตนเองและสังคม (Ministry
of Public Health, 2018)
ชวงอายุแรกเกิด - 5 ป เปนชวงวัยทีเ่ ปนรากฐานของ
การมีบุคลิกภาพและพัฒนาการที่ดี เนื่องจากเปนชวงวัย
ทีม่ กี ารพัฒนาความสามารถและทักษะทัง้ ทางดานรางกาย
อารมณ สังคม ภาษาและสติปญ
 ญาอยางรวดเร็ว (Onnom,
2014) จากการทบทวนวรรณกรรรม พบวา พัฒนาการดาน
การใช ภ าษาของเด็ ก ปฐมวั ย เกี่ ย วข อ งกั บ ป จ จั ย ต า งๆ
หลายปจจัย โดยพบวา เพศของเด็กและความแตกตาง
ระหวางเพศของเด็กกับผูดูแลเด็กมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ที่ผูดูแลเด็กปฏิบัติกับเด็กเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการ
ใชภาษา (Burns ,Dunn & Brady, 2013) แตจากสังคมไทย
ในปจจุบันยังพบปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม
การเลีย้ งดูเด็กทีไ่ มเอือ้ ตอการเรียนรทู างภาษาของเด็ก เชน
บิดามารดาหรือผูดูแลเด็กไมมีเวลาพูดคุยหรือเลนกับเด็ก
การพูดนอยกับเด็กจะสงผลทางลบตอพัฒนาการทางดาน
ภาษาของเด็ก (Panomcheng, 2013) อีกทัง้ ยังพบวามีปจ จัย
สวนบุคคลของผดู แู ลเด็ก เชน รายไดของครอบครัว ซึง่ เปน
ความเสีย่ งทางสังคมทีเ่ กิดจากครอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว ผดู แู ล
เด็กหลักที่บานยังขาดทักษะในการเลี้ยงดู รวมถึงการใช
อุปกรณเทคโนโลยีตา งๆ ทีม่ คี วามสัมพันธกบั พัฒนาดาน
การใชภาษาของเด็ก (Theprakarn, Mukkasem, Suebnuch,
& Chaturaphonem, 2014)
จากทฤษฎีพัฒนาการของ Piaget (1986) กลาววา
การเรียนรภู าษาเปนผลมาจากความสามารถทางสติปญ
 ญา
เด็กจะมีการเรียนรแู ละปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอม ยิง่ ไปกวา
นั้นการพัฒนาการทางภาษาของเด็กจะเกิดขึ้นไปพรอมๆ
กับความสามารถดานการใหเหตุผล การตัดสินใจ และ
ด า นตรรกศาสตร แต อ ย า งไรก็ ต ามเด็ ก ยั ง คงต อ งการ
สิ่งแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการเรียนรู ซึง่ จะสงเสริมใหเด็กสราง
กฎ ระบบเสียง ระบบคำ ระบบประโยค และความหมาย
ของภาษา โดยผดู แู ลเด็กควรสงเสริมพฤติกรรมเพือ่ กระตนุ
ใหเกิดการเรียนรู 4 ดานใหญๆ ไดแก พัฒนาการทางกาย
พัฒนาการทางอารมณ พัฒนาการทางสังคม และพัฒนาการ
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ทางสติปญญา(Wihokto, 2000) และการพัฒนาเหลานี้
จะพัฒนาไปพรอมๆกันโดยเฉพาะอยางยิง่ การเจริญเติบโต
ของรางกายเมือ่ ถึงจุดสูงสุด จะเกิดวุฒภิ าวะทีแ่ ตกตางกัน
ควบคู กั บ การเรี ย นรู สิ่ ง รอบตั ว และจะช ว ยส ง เสริ ม
พัฒนาการดานตางๆใหเหมาะสม (Woraphani, 2014)
ยิง่ ไปกวานัน้ การพัฒนาการทางดานภาษาของเด็กปฐมวัย
ยังมีความสำคัญตอการเสริมสรางวุฒภิ าวะของเด็กในอนาคต
เนื่องจากเปนชวงที่สมองกำลังเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
(Koachpakdee, 2009)
ดังนั้น จากปญหาพัฒนาการดานการใชภาษาในเด็ก
ปฐมวัยของจังหวัดสุโขทัยที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป
รวมถึงความสำคัญของการพัฒนาดานการใชภาษาของเด็ก
หากไมไดรับการแกไขจะทำใหพัฒนาการดานภาษาของ
เด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอาจสงผลใหพัฒนาการ
ดานอืน่ ๆไมสมวัย แมวา จากการทบทวนวรรณกรรมทีผ่ า น
มา พบวา ปจจัยดานความรดู า นการสงเสริมพัฒนาการดาน
การใชภาษาของผูดูแลเด็ก การรับรูความสามารถตนเอง

ของผูดูแลเด็กและรายไดของครอบครัว (Khanthawithi
&Tanwattanakul, 2018) มีผลตอการพัฒนาการดานการ
ใชภาษาของเด็กปฐมวัย อยางไรก็ตามยังไมพบการศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการดานการใชภาษาของ
เด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ปจจัยพืน้ ฐานของเด็กและผเู ลีย้ งดูเด็ก และปจจัยการเลีย้ งดู
เด็กทีส่ ง เสริมการใชภาษาตอพัฒนาการทางดานการใชภาษา
ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย เพื่อนำผลการศึกษา
ไปส ง เสริ ม หรื อ แก ไ ขการใช ภ าษาของเด็ ก ปฐมวั ย ใน
จังหวัดสุโขทัยใหสมวัยยิง่ ขึน้ และเปนการพัฒนาเยาวชน
ของชาติตอ ไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับพัฒนาการทางดานการใชภาษาของ
เด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลกับพัฒนาการดานการ
ใชภาษาทีส่ มวัย ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของเด็ก
- เพศ
- ระยะเวลาในการดูโทรทัศน
- ระยะเวลาในการเลนอุปกรณมือถือ
- ลักษณะครอบครัว
- สถานภาพสมรส บิดา/มารดา
ขอมูลทั่วไปผูดูแลเด็กหลักที่บาน
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กที่สงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษา
- การเลี้ยงดูดานรางกาย
- การเลี้ยงดูดานอารมณ
- การเลีย้ งดูดา นสังคม
- การเลีย้ งดูดา นสติปญ
 ญา

พัฒนาการดานการใชภาษา
(Expressive language)
- สมวัย
- ไมสมวัย
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วิธีการดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาแบบหาความสัมพันธ
เชิงทำนาย (Predictive correlation research design)
โดยประชากรกลุมเปาหมายครั้งนี้ ไดแก คือ ผูดูแลเด็ก
ทีเ่ ลีย้ งดูใกลชดิ เด็กอยางตอเนือ่ ง ไมต่ำกวา 6 เดือน และ
เด็กที่มีอายุตั้งแต 2-5 ป ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี
ณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดสุโขทัย
สมุ กลมุ ตัวอยางแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling)
ใชวิธีการสุมอยางงายทุกขั้นตอน ขั้นแรกดวยวิธีการสุม
อำเภอได 5 อำเภอ จากทั้ ง หมด 9 อำเภอ ขั้ น ที่ ส อง
สมุ รพ.สต. ทีอ่ ยใู นอำเภอทีไ่ ดจากขัน้ แรกอีกครัง้ ไดทงั้ หมด
54 รพ.สต. และจากรายงานพบจำนวนเด็กอายุ 2-5 ป
จำนวน 11,011 คน และกำหนดขนาดตัวอยางที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% จากตารางสำเร็จรูปของเครซี่และ
มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดจำนวนกลมุ ตัวอยาง
370 คน เลือกกลมุ ตัวอยางตามเกณฑการคัดเขา (Inclusion
criteria) คือ เด็กอายุตั้งแต 2-5 ป เนื่องจากเปนชวงวัย
ทีส่ ามารถเขาใจและสือ่ สารดวยการใชภาษาทัง้ คำพูดและ
ทาทางได (Rueangdarakanon, 2008) เด็กมีสขุ ภาพทัว่ ไป
ปกติ ผปู กครองสามารถสือ่ สารและเขาใจภาษาไทยได และ
ผูปกครองเด็กยินยอมเขารวมงานวิจัย

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยใหผูดูแลเด็กระบุความถี่ในการ
ปฏิบตั ิ ใน 1 สัปดาหทผี่ า นมา คือ ไมปฏิบตั ิ ปฏิบตั บิ างครัง้
ปฏิบัติทุกวัน แบบสอบถามมีจำนวน 22 ขอ กำหนด
เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเปน 3 ระดับ
ตามเกณฑของบูม (Bloom, 1968) คือกลมุ ของผเู ลีย้ งดูทมี่ ี
พฤติกรรมสงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษาในระดับดี
ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปกลุมของผูเลี้ยงดูที่มี
พฤติกรรมของผเู ลีย้ งดูทสี่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษา
ในระดับปานกลาง ไดคะแนนตั้งแตรอยละ 60-79 และ
กลุมของผูเลี้ยงดูที่มีพฤติกรรมของผูเลี้ยงดูที่สงเสริม
พั ฒ นาการด า นการใช ภ าษาในระดั บ น อ ย ได ค ะแนน
นอยกวารอยละ 60
สวนที่ 3 แบบประเมินพัฒนาการเด็กตามชวงอายุ
ดานพัฒนาการดานการใชภาษา (Expressive Language
:EL) โดยเจาหนาทีเ่ ทียบอายุของกลมุ เปาหมายและตรวจ
ตามคู มื อ เฝ า ระวั ง และส ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
(DSPM) (Ministry of Public Health, 2018) แปลผล
ประเมินพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กโดยระบุวา
ผาน หรือไมผา น

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครือ่ งมือวิจยั เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน
ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเด็กและผูดูแลเด็กหลัก
ทีบ่ า น ทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ขอมูลของเด็ก จำนวน 5 ขอ ไดแก
เพศของเด็ก ระยะเวลาทีเ่ ด็กดูโทรทัศนตอ ครัง้ ระยะเวลา
ทีเ่ ด็กเลนอุปกรณมอื ถือตอวัน ลักษณะครอบครัวของเด็ก
ทีอ่ าศัยอยใู นปจจุบนั และสถานภาพสมรสของบิดามารดา
ของเด็ก และขอมูลของผดู แู ลเด็ก จำนวน 5 ขอ ไดแก เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่
สวนที่ 2 แบบสอบถามผูดูแลเด็กในดานพฤติกรรม
สงเสริมพัฒนาดานการใชภาษา ประกอบดวย การเลี้ยง
ดูดา นรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม และดานสติปญ
 ญา

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของเด็กและผูดูแลเด็ก
หลักทีบ่ า น และแบบสอบถามผดู แู ลเด็กในดานพฤติกรรม
สงเสริมพัฒนาดานการใชภาษา ผานการตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ จำนวน
3 ทาน ไดแก แพทยผเู ชีย่ วชาญดานพัฒนาการเด็ก 1 ทาน
พยาบาลผเู ชีย่ วชาญในดานพัฒนาการเด็ก 1 ทานนักวิชาการ
ดานพัฒนาการเด็ก 1 ทาน จากนัน้ นำแบบสอบถามมาหา
ความตรงตามเนื้อหา (CVI) และปรับขอคำถามตาม
ขอเสนอแนะของผทู รงคุณวุฒิ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดคา
ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (CVI) เทากับ 0.86และ 0.81
ตามลำดับ หลังจากนัน้ ผวู จิ ยั นำแบบสอบถามขอมูลทัว่ ไป
ของเด็กและผูดูแลเด็กหลักที่บาน และแบบสอบถาม
ผดู แู ลเด็กในดานพฤติกรรมสงเสริมพัฒนาดานการใชภาษา
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ไปทดลองใชในผูดูแลเด็กหลักที่บานและเด็กที่มีอายุ
2-5 ป ทีม่ ลี กั ษณะคลายกับกลมุ ตัวอยาง (Try out) จำนวน
30 ราย แลวคำนวณหาคาความเชื่อมั่นดวยสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's coefficient) ไดคา ดัชนี
ความเชือ่ มัน่ เทากับ 0.84 และ 0.72 ตามลำดับ จึงนำไปใช
ในกลมุ ตัวอยางตอไป
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผวู จิ ยั ประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย
ของจังหวัดสุโขทัย เพือ่ เสนอความเห็นชอบและพิจารณา
จริยธรรมการวิจยั เมือ่ ไดรบั อนุมตั แิ ลว ผวู จิ ยั ติดตอประสาน
งานผทู ดี่ ำรงตำแหนงสาธารณสุขอำเภอ ไดแก อำเภอเมือง
สุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอสวรรคโลก อำเภอคีรมี าศ
และอำเภอศรีสำโรง เพือ่ ขออนุญาตทำการเก็บขอมูลวิจยั
โดย ดำเนินการเก็บขอมูลตัง้ แตเดือน พฤษภาคม-มิถนุ ายน
2562 กอนที่ผูวิจัยจะลงเก็บขอมูลจะติดตอกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเพือ่ ขอความรวมมือใน
การทราบวันและจำนวนกลมุ ตัวอยางเบือ้ งตนทีม่ ารับบริการ
ที่คลินิกเด็กดีในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ
และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งไดเก็บรวบรวม
ครบตามจำนวน 370 คน จากนั้นนำไปวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทัว่ ไปของกลมุ ตัวอยาง พฤติกรรมการเลีย้ งดู
ที่สงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษา วิเคราะหขอมูล
ดวยการแจกแจงความถีห่ าคาเฉลีย่ รอยละ และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะหหาปจจัยปจจัยที่มีอิทธิพลกับพัฒนาการ
ดานการใชภาษาของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย โดยใช
สถิติ Binary logistic regression กำหนดระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติ ที่ 0.05

การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง
การวิจยั ครัง้ นีไ้ ดรบั การรับรองจากคณะอนุกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ลงนามในเอกสารรับรอง IRB No. 6/2562
วันที่ 25 เมษายน 2562 หลังไดรบั การรับรองแลวผวู จิ ยั
ดำเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยาง
จะไดรับการชี้แจงวัตถุประสงคและการเก็บขอมูลอยาง
ละเอียด ตลอดจนทราบถึงสิทธิที่จะยกเลิกหรือถอนตัว
จากการวิจยั โดยไมมผี ลกระทบใดๆ ตอกลมุ ตัวอยาง และ
จะใชรหัสแทนการใชชื่อจริง จนกระทั่งใหกลุมตัวอยาง
เซ็นยินยอมเขารวมการวิจยั ขอมูลทีไ่ ดจากการวิจยั จะถูก
นำเสนอและอภิปรายผลในภาพรวม
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป พบวา ขอมูลสวนบุคคลของเด็ก
จำนวน 370 คน มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 54.9) เปน
เพศชาย และมากกวา 1ใน 3 ของเด็ก (รอยละ 38.4)
ใชระยะเวลาในการดูโทรทัศนตอครั้ง อยูระหวาง 2-3
ชัว่ โมง และเกือบ 1 ใน 3 ของเด็ก (รอยละ 32.7) ไมเลน
เกมสคอมพิวเตอร/เลนเกมส/ดูโทรศัพท เด็กสวนใหญ
(รอยละ 74.9) อาศัยอยูในครอบครัวขยายพอแมของเด็ก
มากกวาครึ่งหนึ่ง (รอยละ 56.2)มีสถานภาพสมรสและ
อยูดวยกัน สวนขอมูลสวนบุคคลของผูดูแลเด็ก พบวา
เกือบทัง้ หมด (รอยละ 95.5) เปนเพศหญิง มากกวา 1 ใน 3
ของผดู แู ลเด็ก (รอยละ37.6)มีอายุในชวง 20 - 30 ป เกือบ
ครึง่ หนึง่ (รอยละ 45.4)มีการศึกษาอยใู นระดับมัธยมศึกษา/
ปวช. และมากกวา 1 ใน 3 (รอยละ 36.5) ประกอบอาชีพ
รั บ จ า งโดยมี ร ายได เ ฉลี่ ย อยู ร ะหว า ง 5,000-10,000
บาท/เดือน (รอยละ 39.7)
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ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนพฤติกรรมของผดู แู ลเด็กทีส่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษา
(n = 370)
พฤติกรรมของผเู ลีย้ งดูทสี่ ง เสริมพัฒนาการดานการใชภาษา
การเลีย้ งดูดา นรางกาย
การเลีย้ งดูดา นอารมณ
การเลีย้ งดูดา นสังคม
การเลีย้ งดูดา นสติปญ
 ญา
จากตารางที่ 1 พฤติกรรมของผูดูแลเด็กที่สงเสริม
พัฒนาการดานการใชภาษา พบวา การเลีย้ งดูดา นอารมณ

คาเฉลี่ย

S.D.

การแปลผล

18.61
12.68
7.88
14.62

3.24
1.76
1.24
2.44

ปานกลาง
ดี
ดี
ดี

สั ง คม และสติ ป ญ ญาอยู ใ นระดั บ ดี ส ว นการเลี้ ย งดู
ดานรางกายอยใู นระดับปานกลาง

ตารางที่ 2 จำนวน และรอยละของระดับพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กปฐมวัย (n = 370)
ระดับพัฒนาการดานการใชภาษา
สมวัย
ลาชา
รวม

จำนวน

รอยละ

219
151
370

59.2
40.8
100.0

จากตาราง 2 พบวา มากกวาครึง่ หนึง่ ของเด็กปฐมวัย (รอยละ 59.2) มีพฒ
ั นาดานการใชภาษาสมวัย และรอยละ 40.8
มีพฒ
ั นาการดานการใชภาษาลาชา

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 85

ตารางที่ 3 ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอระดับพัฒนาการดานการใชภาษาของเด็กปฐมวัย (n = 370)
ปจจัย
ระยะเวลาดูโทรทัศน
(ตอครัง้ )

ระยะเวลาเลนเกมส
คอมพิวเตอร/
เลนมือถือ
(ตอวัน)
สถานภาพพอแม

อายุผดู แู ลเด็ก

อาชีพผดู แู ลเด็ก

ตัวแปร
ไมดู (Ref)
< 1 ชัว่ โมง
2-3 ชัว่ โมง
3-4 ชัว่ โมง
> 4 ชัว่ โมง
ไมเลน (Ref)
< 1 ชัว่ โมง
2-3 ชัว่ โมง
3-4 ชัว่ โมง
> 4 ชัว่ โมง
สมรสและอยูดวยกัน (Ref)
สมรส และแยกกันอยู

หมาย
หยาราง
< 20 ป (Ref)
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 60 ป
ไมไดประกอบอาชีพ(Ref)
เกษตรกร
รับจาง
รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ
คาขาย
อื่นๆ

*ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
**ระดับนัยสำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.01

B
-0.665
-1.863
-5.731
-3.588
1.094
-0.145
-21.928
-22.943
-1.473
-3.741
-3.852
2.457
1.685
2.709
2.056
1.413
0.073
0.097
-0.273
-1.27
-0.086

Wald

df

p-value

49.754
1.285
12.953
44.081
5.145
7.873
5.252
0.119
0.00
0.00
48.055
12.786
25.155
35.968
13.549
10.515
4.480
8.246
5.792
1.952
12.021
0.017
3.01
.107
3.107
0.012

4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

.000
.257
.000**
.000**
.023*
.096
.022*
.730
.997
.998
.000
.000**
.000**
.000**
.019
.001**
.034*
.004*
.016*
.162
.035
.897
.083
.744
.078
.913

Exp (B)

95%Cl

.051
0.16
0.00
0.03

0.16-1.62
0.06-0.43
0.00-0.02
0.00-0.61

2.99
0.87
0.00
0.00

1.17-7.61
0.38-1.98
0.000
0.000

0.23
0.02
0.02

0.10-0.51
0.01-0.10
0.01-0.08

11.68
5.40
15.00
7.81
4.11

2.64-51.57
1.13-25.65
2.36-95.34
1.47-41.69
0.57-29.82

1.08
2.63
0.76
0.28
0.92

0.36-3.26
0.88-7.83
0.15-3.92
0.07-1.15
0.20-4.30
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จากตารางที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลกับพัฒนาการดาน
การใชภาษาที่สมวัยของเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุโขทัย
ไดแก ระยะเวลาการดูโทรทัศนตอครั้งการเลนอุปกรณ
มือถือ/เกมสคอมพิวเตอรเฉลีย่ ตอวันสถานภาพสมรสของ
พอแมเด็ก และอายุผดู แู ล ซึง่ อธิบายไดดงั นี้
เด็กที่ดูโทรทัศนเฉลี่ยครั้งละ 2-3 ชั่วโมง มีโอกาส
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยลดลงรอยละ 84 เมื่อ
เทียบกับเด็กทีไ่ มไดดโู ทรทัศน (95%CI เทากับ 0.06 ถึง
0.43) อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p - value < 0.01 สวนเด็ก
ทีด่ โู ทรทัศนเฉลีย่ ครัง้ ละ 3-4 ชัว่ โมง มีโอกาสพัฒนาการ
ดานการใชภาษาสมวัยลดลง รอยละ 100 ของเด็กทีไ่ มได
ดูโทรทัศน (95%CI เทากับ 0.00 ถึง 0.02) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ p-value < 0.01 และเด็กที่ดูโทรทัศนเฉลี่ย
มากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง มีโอกาสพัฒนาการดานการ
ใชภาษาสมวัยลดลงรอยละ 97 ของเด็กทีไ่ มไดดู (95% CI
เทากับ 0.00 ถึง 0.61) อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value
< 0.05
เด็กที่เลนอุปกรณมือถือหรือเลนเกมสคอมพิวเตอร
นอยกวา 1 ชั่วโมงตอวัน มีโอกาสพัฒนาการดานการ
ใชภาษาสมวัย เปน 2.99 เทา ของเด็กทีไ่ มเลนอุปกรณมอื
ถือหรือเลนเกมสคอมพิวเตอร (95%CI เทากับ 1.17 ถึง 7.61)
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05
เด็ ก ที่ พ อ แม ส มรสและแยกกั น อยู มี โ อกาสเกิ ด
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยลดลงรอยละ 77 ของเด็ก
ทีพ่ อ แมสมรสและอยดู ว ยกัน (95%CI เทากับ 0.10 ถึง 0.51)
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p - value < 0.01 สวนเด็กที่
พอแมคนใดคนหนึ่งเปนหมาย มีโอกาสเกิดพัฒนาการ
ดานการใชภาษาสมวัยลดลงรอยละ 98 ของเด็กที่พอแม
อยดู ว ยกัน (95% CI เทากับ 0.01 ถึง 0.10) อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.01 และเด็กทีพ่ อ แมหยารางกัน
มีโอกาสเกิดพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยลดลงรอยละ
98 ของเด็กทีพ่ อ แมสมรสและอยดู ว ยกัน (95%CI เทากับ
0.01 ถึง0.08) อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.01
เด็ ก ที่ ผู ดู แ ลมี อ ายุ อ ยู ร ะหว า ง 20-30 ป มี โ อกาสเกิ ด
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้นเปน11.68 เทา
ของเด็กทีผ่ ดู แู ลมีอายุนอ ยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 2.64

ถึง51.57)อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p - value < 0.01 สวน
เด็กที่ผูดูแลมีอายุอยูระหวาง 31 - 40 ป มีโอกาสเกิด
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้นเปน5.40 เทา
ของเด็กทีผ่ ดู แู ลมีอายุนอ ยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 1.13
ถึง 25.65) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
ยิ่งไปกวานั้นเด็กที่ผูดูแลมีอยูระหวาง 41-50 ป มีโอกาส
เกิดพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้นเปน 15 เทา
ของเด็กทีผ่ ดู แู ลมีอายุนอ ยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 2.36
ถึง 95.34)อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05 และ
เด็ ก ที่ ผู ดู แ ลมี อ ายุ อ ยู ร ะหว า ง 51-60 ป มี โ อกาสเกิ ด
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้นเปน 7.81 เทา
ของเด็กทีผ่ ดู แู ลมีอายุนอ ยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 1.47
ถึง 41.69) อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. ระยะเวลาในการดูโทรทัศนของเด็ก จากผลการวิจยั
พบว า การให เ ด็ ก ดู โ ทรทั ศ น มี ค วามสั ม พั น ธ ท างลบ
กั บ พั ฒ นาการด า นการใช ภ าษาของเด็ ก ปฐมวั ย สมวั ย
โดยพบวา ระยะเวลาในการดูโทรทัศนที่ 2-3 ชัว่ โมงขึน้ ไป
มีโอกาสเกิดพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยลดลง รอยละ
100 เมือ่ เทียบกับเด็กทีไ่ มไดดโู ทรทัศน อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ p-value < 0.05 จากทฤษฎีพัฒนาการของ
Piaget (1986) กลาววา การเรียนรูภาษาเปนผลมาจาก
ความสามารถทางสติปญ
 ญา เด็กจะมีการเรียนรแู ละปรับตัว
เข า กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ดั ง นั้ น หากมี ก ารส ง เสริ ม หรื อ จั ด
สิ่งแวดลอมที่ดีที่เอื้อตอพัฒนาการดานการใชภาษา เชน
การเลือกรายการโทรทัศนที่ฝกทักษะการพูดออกเสียง
ก็ยอ มเปนการสงเสริมใหเด็กเรียนรู และมีพฒ
ั นาการดาน
การใช ภ าษาสมวั ย มากกว า เด็ ก ที่ ไ ม ไ ด รั บ การกระตุ น
สงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษา ซึ่งจากผลการวิจัยนี้
ไมสอดคลอง กับการศึกษาของอัจฉรีย  อินทุโสมาและวีระศักดิ์
จงสวู วิ ฒ
ั นวงศ (Inthusoma & Chongrowiwatwong, 2011)
ทีศ่ กึ ษาพัฒนาการทางภาษาและสมรรถนะทางสังคมและ
อารมณของเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ ที่พบวาการ
ดูโทรทัศน 1-2 ชั่วโมงตอวัน ชวยลดความเสี่ยงตอการ
มีพัฒนาการทางภาษาลาชาไดถึงรอยละ 21-31 และลด
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ความเสี่ยงของการดอยสมรรถนะทางสังคมและอารมณ
ไดถงึ รอยละ 43 เมือ่ เทียบกับเด็กทีไ่ มไดดโู ทรทัศน ทัง้ นี้
อาจะอธิบายไดวา การที่เด็กดูโทรทัศนอยางเดียวนั้น
ถือการสื่อสารทางเดียว ทำใหเด็กไมไดพัฒนาทักษะ
ดานการใชภาษา ดังนัน้ ผดู แู ลเด็กไมควรใหเด็กดูโทรทัศน
โดยลำพังเกินวันละ 2 ชัว่ โมง ยิง่ ไปกวานัน้ การทีด่ โู ทรทัศน
มากกวา 2 ชัว่ โมงตอวัน ไมทำใหเกิดประโยชน (Inthusoma
& Chongrowiwatwong, 2011)
2. ระยะเวลาในการเล น เกมส ค อมพิ ว เตอร ห รื อ
ดูโทรศัพทของเด็ก จากการศึกษาพบวา เด็กทีเ่ ลนอุปกรณ
มือถือหรือเลนเกมสคอมพิวเตอรนอ ยกวา 1 ชัว่ โมงตอวัน
มีโอกาสเกิดพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัย เปน 2.99
เทา ของเด็กทีไ่ มเลนอุปกรณมอื ถือหรือเลนเกมสคอมพิว
เตอร (95% CI เทากับ 1.17 ถึง7.60) อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05 และเมือ่ พิจารณาระยะเวลาใน
การเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือดูโทรศัพทของเด็ก พบวา
ระยะเวลาการเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือดูโทรศัพทของ
เด็ก มากกวา 1 ชัว่ โมงตอวันและหากมากขึน้ เรือ่ ยๆ จะยิง่
ทำใหมโี อกาสเกิดพัฒนาดานการใชภาษาสมวัยลดลงมาก
ขึน้ ถึงแมวา ทฤษฎีพฒ
ั นาการของ Piaget (1986) กลาววา
การเรียนรภู าษาเปนผลมาจากความสามารถทางสติปญ
 ญา
เด็กจะมีการเรียนรแู ละปรับตัวเขากับสิง่ แวดลอม แตเนือ่ ง
จากปจจุบนั เกมสคอมพิวเตอรสว นใหญจะมีผลทำใหเด็ก
ติดการเลนเกมส ตองเลนติดตอกันเปนระยะเวลานาน
จนกระทั่งทำใหขาดการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ไมกอเกิด
การพัฒนาดานการใชภาษา ซึง่ ผลการวิจยั นีส้ อดคลองกับ
การศึกษาของวรรณศิริ พรมวิชัยและคณะ(Phromvichai
et al., 2016) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพัฒนาการ
ทางภาษาในเด็กวัยเตาะแตะ พบวา จำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ตอ
วันทีเ่ ด็กเลนเกมสคอมพิวเตอรนาน 2 ชัว่ โมงตอวันขึน้ ไป
มีความสัมพันธกบั พัฒนาการทางภาษาลาชา (X2 = 6.48,
p < .05) และสอดคลองกับการศึกษาของศิรลิ กั ษณ พนมเชิง
(Phanomcheng, 2013) ที่ พ บว า มี เ ด็ ก ที่ เ ล ม เกมส
คอมพิวเตอรตามลำพังถึงรอยละ 98.3 โดยใชเวลามากกวา
หรือเทากับ 2 ชัว่ โมงตอวัน (รอยละ 82.8) ทำใหเด็กมกมนุ
อยูกับกิจกรรมที่ทำอยู โดยปราศจากการติดตอสื่อสาร

หรื อ การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น นั บ ว า เป น การสื่ อ สาร
ทางเดียว ซึ่งไมชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาทักษะทาง
ดานการใชภาษา สงผลใหเกิดพัฒนาการทางภาษาลาชาได
3. สถานภาพสมรสของพอแมเด็ก จากการศึกษาพบวา
ถึงแมวา ดานสถานภาพสมรสของพอแมเด็กมีความสัมพันธ
ทางลบกับพัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยของเด็ก อีกทัง้
อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญ
อาศัยอยูกับครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวแบบขยาย
รอยละ 74.9 ทำใหมจี ำนวนสมาชิกในครอบครัวอาศัยอยู
ด ว ยกั น หลายคน ทั้ ง เพศหญิ ง เพศชาย หลายช ว งอายุ
เกิดการพูดคุยมีปฏิสมั พันธกนั ตลอด จึงทำใหกลมุ ตัวอยาง
ทีม่ พี อ แมทสี่ มรสแตไมไดอยดู ว ยกัน หมาย หรือหยาราง
มีพัฒนาการดานภาษาสมวัยกวาเด็กที่มีพอแมสมรสและ
อยูดวยกัน ยิ่งไปกวานั้นแนวทางยุทธศาสตรกระทรวง
สาธารณสุข ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (2559-2579) โดยกำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด
รวมถึงมาตรการสำคัญทีท่ ำใหตวั ชีว้ ดั บรรลุผลทีเ่ กีย่ วของ
กับระบบการสงเสริมและคัดกรองพัฒนาเด็กโดยใชคูมือ
DSPM เชน การจัดกิจกรรมรณรงคคดั กรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ชวงวัย เนนการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โดยกระบวนการ กิน กอด เลน เลา เฝาดูฟน เฝาระวัง
พัฒนาการ และสรางความรอบรดู า นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แกครอบครัวและชุมชน (Ministry of Public Health
Fiscal, 2019) จึงสงผลใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริม
และกระตุนพัฒนาการดานการใชภาษาและดานอื่นๆ
ตามช ว งอายุ ให ส มวั ย มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้
ไมสอดคลองกับการศึกษาของนงคราญ สมบูรณมีและ
อลิสา วัชรสินธุ (Somboonmee & Wacharasindhu, 2013)
พบวา เด็กทีอ่ ยใู นครอบครัวทีบ่ ดิ ามารดามีสถานภาพสมรส
กันจะมีพัฒนาการที่สมวัยมากกวาเด็กที่อยูในครอบครัว
ทีม่ บี ดิ าและมารดามีสถานภาพอยาราง แยกกันอยู และเปน
หมาย (p < 0.001)
4. อายุของผูดูแลเด็ก จากการศึกษาพบวา อายุของ
ผูดูแลเด็กที่อยูระหวาง 20-30 ป มีโอกาสเกิดพัฒนาการ
ดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้น 11.67 เทา ของผูดูแลเด็ก
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ทีม่ อี ายุนอ ยกวา 20 ป เพราะอายุของผดู แู ลเด็กทีอ่ ยรู ะหวาง
20-30ป อยใู นชวงวัยผใู หญตอนตน มีวฒุ ภิ าวะ ประสบการณ
และความพรอมในการเลี้ยงดูลูกมากกวาผูดูแลเด็กที่มี
อายุนอยกวา 20 ป ซึ่งเปนกลุมวัยรุนที่มีวุฒิภาวะและ
ประสบการณนอ ยกวา (Tapruk, Mukdakaseam, Seubnuch,
&Jaturapornpoem, 2017) รวมไปถึงปจจุบนั มีการเปลีย่ น
แปลงทัง้ ทางดานสังคมและเทคโนโลยี การติดตอสือ่ สาร
เผยแพรใหความรูในเรื่องพัฒนาการเด็กมีหลากหลาย
รูปแบบ เชน ทางเฟสบุค ทางไลน รวมไปถึงการไลฟสด
ตอบคำถามดานพัฒนาการเด็กจากกุมารแพทยเฉพาะทาง
ทำใหพอแมหรือผูดูแลเด็กมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะกระตุนและสงเสริม รวมถึงการ
เฝาระวังพัฒนาการเด็ก (Thamaneewong & Nakthong,
2012) ทำใหเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นกับการเปนพอแมมือ
ใหมสว นอายุของผดู แู ลเด็กทีอ่ ยรู ะหวาง 31-40 ป มีโอกาส
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเพิ่มขึ้น 5.40 เทาของ
ผดู แู ลเด็กทีม่ อี ายุนอ ยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 1.13 ถึง
25.65)อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05 ยิง่ ไป
กวานัน้ อายุของผดู แู ลเด็กทีอ่ ยรู ะหวาง 41-50 ป มีโอกาส
พัฒนาการดานการใชภาษาสมวัยเปน 15 เทาของผดู แู ลเด็ก
ที่มีอายุนอยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 2.36 ถึง 41.68)
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05 และอายุของ
ผดู แู ลเด็กทีอ่ ยรู ะหวาง 51-60 ป มีโอกาสพัฒนาการดาน
การใชภาษาสมวัยเปน 7.81 เทา ของผูดูแลเด็กที่มีอายุ
นอยกวา 20 ป (95%CI เทากับ 1.46 ถึง 29.82) อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05 ซึ่งผลการวิจัยนี้
สอดคลองกับการศึกษาของสกาวรัตน เทพรักษ, ภภัสสร
มุกดาเกษม, จรรยา สืบนุช และจารุณี จตุรพรเพิม่ (Tapruk
et al., 2017) ที่ศึกษาปจจัยดานการเลี้ยงดูของผูปกครอง
และการมีสวนรวมของชุมชนตอการสงเสริมการเจริญ
เติบโตพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 4 และ 5
พบวา อายุของผดู แู ลเด็กมีความสัมพันธกบั พัฒนาการเด็ก
สมวัย อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ี่ p - value < .05 อีกทัง้
ยั ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของจิ น ตนา พั ฒ นพงศ ธ ร,
ชัยชนะ บุญสุวรรณ, นฤมล ธนเจริญวัชร (Phattanaphonthon,
Boonsuwan & Thanacharoenwat, 2014) ศึกษาการพยากรณ

ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยในป 2557
พบวา ผดู แู ลเด็กทีม่ อี ายุระหวาง 20 - 35 ป และมากกวา 35
ป มีโอกาสทีเ่ ด็กจะมีพฒ
ั นาการสมวัยลดลงรอยละ 18 และ
33 ตามลำดับ เนื่องจาก ผูดูแลเด็กที่มีอายุชวงดังกลาว
อยู ใ นช ว งวั ย ทำงานมี ข อ จำกั ด เรื่ อ งเวลาในการดู แ ล
เอาใจใสเด็กสงผลใหเด็กมีโอกาสเสี่ยงที่จะพัฒนาการ
ลาชา
ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาแสดงให เ ห็ น ว า เด็ ก ที่ ดู
โทรทัศนหรือเลนเกมสคอมพิวเตอรหรือการดูโทรศัพท
ของเด็ก ในชวงเวลาที่เหมาะ ในระยะเวลาที่จำกัด และ
อยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม หรื อ การได รั บ คำแนะนำจาก
ผู ป กครอง ในการเลื อ กรายการโทรทั ศ น ห รื อ เกมส ที่
สงเสริมพัฒนาการใหเด็กเกิดการเรียนรู รจู กั แกไขปญหา
สงเสริมความสามารถดานสติปญ
 ญา เกิดประสบการณทดี่ ี
และสามารถนำมาปรับใชในชีวติ ประจำวัน ดังทฤษฎีของ
Piaget (1986) กลาววา การเรียนรูภาษาเปนผลมาจาก
ความสามารถทางสติปญ
 ญา เด็กจะมีการเรียนรแู ละปรับตัว
เขากับสิ่งแวดลอม ยิ่งไปกวานั้นหากผูดูแลเด็กมีความรู
และทักษะในการเลือกสื่อที่มีประโยชนตอการสงเสริม
พัฒนาการดานภาษา โดยเฉพาะภาษาทีส่ องหรือสองภาษา
จะช ว ยส ง เสริ ม พั ฒ นาด า นภาษาของเด็ ก ไทยให มี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับตางประเทศ สอดคลองกับ
นโยบายของประเทศ "คุณภาพเด็กไทยในยุคไทยแลนด
4.0"
การนำผลการวิจัยไปใช
1. พยาบาลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวของที่มีหนาที่
ดูแลเด็กปฐมวัยควรใหคำแนะนำผูปกครองในการเลี้ยงดู
เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษาใหสมวัย รวมทั้ง
แนะนำใหควบคุมจำกัดชั่วโมงในการดูโทรทัศนหรือ
เลนเกมสคอมพิวเตอรหรือการดูโทรศัพทของเด็ก
2. พยาบาลหรือหนวยบริการทีใ่ หบริการแกเด็กปฐมวัย
ควรจัดบรรยากาศหรือจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมกระตุน
พัฒนาการดานการใชภาษา โดยเฉพาะในวันที่มีการเปด
ใหบริการหลัก ไดแก วันตรวจพัฒนาการหรือวันนัดฉีด
วัคซีน เชน มุมอานหนังสือนิทาน มุมเลนสมมุติ กิจกรรม
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การเลือกรายการโทรทัศนที่เหมาะสมสำหรับผูปกครอง
ใหกบั เด็ก เปนตน
3. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการใชภาษา
ทีส่ มวัยแกเด็กตามชวงวัยทีเ่ หมาะสม โดยเนนครอบครัว
มีสวนรวม เพื่อใหเกิดการสงเสริมกระตุนพัฒนาทักษะ
ดานการสือ่ สารของสมาชิกในครอบครัว
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรศึกษาพัฒนาการดานอื่นๆ ไดแก พัฒนาการ
ดานการเคลือ่ นไหว พัฒนาการดานกลามเนือ้ มัดเล็กและ
สติปญ
 ญา พัฒนาการดานการเขาใจภาษา และพัฒนาการ
ดานการชวยเหลือตนเองและสังคม และควรมีการศึกษา
กลมุ เด็กอายุอนื่ ๆ เชน อายุต่ำกวา 2 ป ทีไ่ ดรบั การตรวจ
คัดกรองพัฒนาการ
2. ควรศึกษาประสบการณการสงเสริมพัฒนาการ
ดานการใชภาษาของผดู แู ลเด็กทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการดานภาษา
สมวัยและลาชา ในเชิงลึกโดยการสัมภาษณ
กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณทานนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดสุโขทัย ทีใ่ หการสนับสนุนในการทำการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้จนสำเร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณเจาหนาที่
สาธารณสุขพื้นที่กลุมเปาหมายที่ใหความรวมมือและ
อำนวยความความสะดวกในการเก็บขอมูลวิจยั ในครัง้ นี้
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