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บทคัดยอ 

เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญเพราะเปนระยะของการวางรากฐานคุณภาพชีวิต เด็กจะมีพัฒนาการ

ที่สมวัยทั้ง 4 ดานน้ันขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูมีผลตอการพัฒนาสมองของเด็กโดยเฉพาะชวง 6 

ปแรก ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมพัฒนาการของเด็กจึงเปนหนาที่ของพอแมและผูเลี้ยงดูใน

ครอบครัว วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธรูปแบบการเลี้ยงดูของผูปกครองกับการ

พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน สถิติ

ที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ และการทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) 

ผลการวิจัยพบวาผูปกครองมีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กสวนใหญเปนแบบเอาใจใส คิดเปน

รอยละ 75 การคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย Denver II โดยรวมพบวา เด็กมีพัฒนาการปกติ 107 คน คิดเปน

รอยละ 78.7 และเด็กมีพัฒนาการสงสัยลาชาและไมสามารถประเมินได 29 คน คิดเปนรอยละ 21.3 การ

วิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูและการพัฒนาการโดยรวม พบวา รูปแบบการ

อบมรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับการพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย Denver II ซ้ําอีกคร้ัง

ภายใน 1-2 สัปดาห เมื่อผลการศึกษาพบวาเด็กมีการพัฒนาการสงสัยลาชาหรือไมสามารถประเมินได 
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PARENTING STYLES RELATED TO DEVELOPMENT OF EARLY CHILDHOOD IN        

CHILD CARE CENTER, TAWEEWATTANA, BANGKOK. 
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Chirawut Punnawit1, Nuansri Samanachangpeuk1, Yuwadee Chompituk1 

 

Abstract 

Early childhood is an important period because it is the foundation of the quality of life. 

Children development will depends on the age of four and parenting environment affects the 

brain development of children, especially during the first six years. Therefore parenting and 

development of children is the duty of parents and care in the family. The purpose of the 

research was to study the relationship parenting styles related to development of early 

childhood in Child Care Center, Taweewattana, Bangkok from 136 cases. Statistics analyzed by 

frequency, percentage and chi-squared test. 

The results showed that parents Format of Child Rearing mostly attentive 75 percent of 

children with developmental screening by the Denver II. Children development normally 107 

cases were as followed 78.7 percent. Children development delays in suspicion and cannot 

valuate 29 cases were as followed 21.3 percent. 

Analyzed of relationship between the style of a parenting, and increase the development 

overall found that the parenting style is relationship with the Child Development statistically 

significant (p-value <0.001). 

Suggestions to do research should further should screening repeated child 

development with Denver II within 1-2 weeks and the results showed that children with 

suspected developmental delays cannot valuate. 

 

Keywords: parenting styles, development of early childhood 
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สําคัญเพราะเปนระยะของการวางรากฐานคุณภาพชีวิต โดยมีการ

พัฒนาการทั้ง 4 ดานคือ พัฒนาการทางดานรางกาย พัฒนาการดานจิตใจ พัฒนาการทางดานอารมณ และ

พัฒนาการทางดานสังคม จากการวิจัยพบวาสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูมีผลตอการพัฒนาสมองของเด็ก

โดยเฉพาะชวง 6 ปแรก (สุนรี ศรีผุดผอง และเพ็ชรนอย ศรีผุดผอง, 2552) ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูและการ

สงเสริมพัฒนาการของเด็กจึงเปนหนาที่ของพอแมและผูเลี้ยงดูในครอบครัว  

พอแมบางคนกังวลใจเร่ืองพัฒนาการของลูกเมื่อสังเกตเด็กในวัยเดียวกันแลวเปรียบเทียบกับ

ลูกตัวเอง โดยเฉพาะพัฒนาการลาชาน้ันสามารถรูจากการทดสอบดวยเคร่ืองมือ Denver Developmental 

Screening Test II (Denver II) เปนแบบทดสอบพัฒนาการเด็กทั่วไปที่ไมมีอาการผิดปกติ (Screening) 

ต้ังแตแรกเกิดถึง 6 ป และดําเนินการทดสอบอยางเปนระบบจากพฤติกรรมพัฒนาการตามอายุของเด็กใน 4 

ดาน (นิตยา คชภักดี และอรพินทเหลาสุวรรณพงษ, 2542)  แตไมไดเปนแบบทดสอบเชาวปญญา (IQ Test) 

และไมไดสรางขึ้นเพื่อการวินิจฉัยวาเด็กเปนอะไร เชน เด็กมีปญหาการเรียนรู มีปญหาดานอารมณ หรือมี

ความผิดปกติทางภาษา การใชเคร่ืองมือทดสอบพัฒนาการ Denver II ทําใหรูวาเด็กมีความสามารถดาน

ใดบาง และถาพบความผิดปกติจะไดแนะนําพอแมและผูเลี้ยงดูชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการปกติ 

จากสถานการณปญหาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศจากกรมอนามัยโดยใชเคร่ืองมือ 

Denver II พบวา เด็กแรกเกิด-5ป ในป 2553 มีพัฒนาการเด็กรอยละ 67.3 และในป 2557 มีพัฒนาการเด็ก

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 72.5 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2557) แตก็ถือวาไมผาน

ตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขคือ รอยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยไมนอยกวา 85 (กองแผนงาน 

กรมอนามัย, 2557) ขอมูลจากโครงการจัดบริการแกเด็กบกพรองทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5ป ของสถาบัน

ราชานุกูล สํานักอนามัย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมทําการคัดกรองพัฒนาการเด็กวัย

แรกเกิด-5ป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สถาบันราชานุกูล สํานักอนามัย และสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ, 2558) โดยใชเคร่ืองมือ Denver II พบวา ในป 2556 เด็กที่มีความเสี่ยงพัฒนาการลาชาคิด

เปนรอยละ 4.88 จากเด็กที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 134,738 คน และในป 2557 เด็กที่มีความเสี่ยง

พัฒนาการลาชาคิดเปนรอยละ 5.50 จากเด็กที่ไดรับการคัดกรองพัฒนาการ 127,772 คน สรุปไดวา

พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-5ป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโนมสูงขึ้น หากปลอยใหเปนเชนน้ีตอไป

เด็กจะมีระดับสติปญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ (EQ) อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานสงผลให

เด็กมีปญหาในการใชชีวิตประจําวันได ซึ่งพอแมสามารถแกปญหาพัฒนาการลาชาไดดวยวิธี “กิน กอด เลน 
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เลา" คือ การกิน คือการไดรับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การกอด คือการสัมผัสสรางความรัก การเลน คือ

เลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ และการเลา คือการเลานิทานเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานภาษาและรักการอาน 

เปนตน (ชุติวรรณ แกวไสย จันทนี มุงเขตกลาง และวนิดา ชนินทยุทธวงศ, 2552) 

ดังน้ันการอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กมีการเจริญเติบโตที่ดีและมีพัฒนาการสมวัย 

จากรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของ Helen Bee (1995 อางในศิริกุล อิศรานุรักษ, 2550) พบวาการเลี้ยงดูแบบ

มีเหตุผล (Authoritative type) ถูกเลี้ยงดูดวยความรักความอบอุนมีผลเชิงบวกตอการพัฒนาการเด็ก ซึ่งตาง

จากการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย (Neglecting type) มีผลเชิงลบตอการพัฒนาเด็กมากที่สุด สอดคลอง

กับ Jerome Kagan (1999 อางในศิริกุล อิศรานุรักษ, 2550)  ไดสรุปบทบาทของพอแมในการสงเสริม

พัฒนาการดานจิตใจของเด็กวา เด็กที่ไมไดรับการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยและกฎกติกาตางๆของ

สังคม เมื่อเด็กโตขึ้นจะมีพฤติกรรมกาวราวเขากับคนอ่ืนไมได พฤติกรรมน้ีมีความสําคัญตอพัฒนาการดาน

สติปญญาของเด็กมาก สําหรับการศึกษาของ Nanthamongkolchai S et al (2007) พบวา รูปแบบการ

อบรมเลี้ยงดูแบบผสมมีโอกาสที่ เด็กจะมีพัฒนาการชากวาวัยเปน 1.9 เทาของเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยเพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ทราบขอเท็จจริงในปญหาอยางแทจริง อันจะนําไปสูการวางแผนการ

แนะนําและการสงเสริมรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของพอแมใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการของเด็กอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อสอดคลองกับเร่ืองกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5ป) ตามยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสุขภาพ

ตามกลุมวัยในยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เฉพาะยุทธศาสตรเนนหนัก) 

(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธรูปแบบการเลี้ยงดูของผูปกครองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey) ประชากรที่

ศึกษาคือ ผูปกครองและเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน เคร่ืองมือและวิธีที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเคร่ืองมือคัดกรอง

พัฒนาการเด็ก Denver II ในเด็กปฐมวัย ซึ่งดูพัฒนาการของเด็ก 4 ดานคือ ดานสังคมและการชวยตัวเอง 

ดานกลามเน้ือเล็กและปรับตัว ดานภาษา และดานกลามเน้ือใหญ สําหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการ

เลี้ยงดูในผูปกครอง ซึ่งประกอบไปดวย 2 สวนคือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป และสวนที่ 2 

แบบสอบถามขอมูลรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร วิเคราะหดวยสถิติ ความถี่และรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรา และใชสถิติวิเคราะห (Analytical statistics) วิเคราะหความสัมพันธเกี่ยวกับรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู 

และการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-

square tests) 

ผลการวิจัย 

ศึกษาความสัมพันธรูปแบบการเลี้ยงดูของผูปกครองกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จากประชากรที่ศึกษาคือ ผูปกครองและเด็กปฐมวัย

ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

กลุมศึกษาสวนใหญเปนผูปกครองที่มีความสัมพันธกับเด็ก คือ แม 99 คน คิดเปนรอยละ72.8 

รองลงมาคือ พอ 27 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และนอยที่สุดคือ ผูดูแลหรือญาติ 10 คน คิดเปนรอยละ 7.4 

อายุสวนใหญอยูในชวง 30-39 ป 62 คน คิดเปนรอยละ 45.6 และรองลงมาคือชวงอายุ 20-29 ป 51 คน คิด

เปนรอยละ 37.5 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 คน คิดเปนรอยละ 

27.9 และรองลงมาคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 32 คน คิดเปนรอยละ 23.5 เทากัน 

สถานภาพการสมรสสวนใหญ คือ สมรส 111 คน คิดเปนรอยละ 81.6 รองลงมาคือ โสด 17 คน คิดเปนรอย

ละ 12.5 และนอยสุดคือ หยา/หมาย/แยก 8 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ลักษณะของครอบครัวสวนใหญเปน

ครอบครัวขยาย 75 คน คิดเปนรอยละ 55.1 และครอบครัวเด่ียว 61 คน คิดเปนรอยละ 44.9 อาชีพสวนใหญ

คือรับจาง/ธุรกิจสวนตัว 92 คน คิดเปนรอยละ 67.6 และรองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน 
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21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 สถานะการเงินสวนใหญเพียงพอ ไมเหลือเก็บ 71 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และ

รองลงมาเพียงพอ เหลือเก็บ 44 คน คิดเปนรอยละ 32.4 

อายุของเด็กปฐมวัยสวนใหญอายุ 3 ป 71 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และรองลงมาอายุ 4 ป 58 

คน คิดเปนรอยละ 42.6 เปนเพศชาย 85 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 37.5  

 

สวนที่ 2 ขอมูลรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กจะเปนออกเปน 4 แบบ คือ 1)แบบเอาใจใส พบวาสวนใหญ

ผูปกครองมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส 102 คน คิดเปนรอยละ 75 2)การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 15 

คน คิดเปนรอยละ 11 3)การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ15 คน คิดเปนรอยละ 11 และ4)การอบรมเลี้ยงดูแบบ

ทอดทิ้ง 4 คน คิดเปนรอยละ 3 

สวนที่ 3 ขอมูลการพัฒนาการของเด็ก 

จากการคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย Denver II ในเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ดาน พบวา 1)ดานสังคม

และการชวยตัวเอง เด็กมีพัฒนาการปกติ 123 คน คิดเปนรอยละ 90.4 สวนเด็กที่สงสัยลาชา 11 คน คิดเปน

รอยละ 8.1 และมีผลที่ไมสามารถประเมินได 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 2)ดานกลามเน้ือเล็กและปรับตัว เด็ก

มีพัฒนาการปกติ 127 คน คิดเปนรอยละ 93.4 สวนเด็กที่สงสัยลาชา 7 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และมีผลที่ไม

สามารถประเมินได 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 3)ดานภาษา เด็กมีพัฒนาการปกติ 115 คน คิดเปนรอยละ 84.6 

สวนเด็กที่สงสัยลาชา 19 คน คิดเปนรอยละ 14 และมีผลที่ไมสามารถประเมินได 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5 

และ4)ดานกลามเน้ือใหญ เด็กมีพัฒนาการปกติ 132 คน คิดเปนรอยละ 97.1 สวนเด็กที่สงสัยลาชา 2 คน

และมีผลที่ไมสามารถประเมินได 2 คน คิดเปนรอยละ 1.5  อยางละเทากัน สรุปการคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ดวย Denver II โดยรวมพบวา เด็กมีพัฒนาการปกติ 107 คน คิดเปนรอยละ 78.7 และเด็กมีพัฒนาการสงสัย

ลาชาและไมสามารถประเมินได 29 คน คิดเปนรอยละ 21.3 

สวนที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางรูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูและการพัฒนาการแต

ละดาน 

จากการวิเคราะหพบวา รูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับการพัฒนาการดานสังคม

และการชวยตัวเอง และดานกลามเน้ือใหญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) รูปแบบการอบมรม

เลี้ยงดูมีความสัมพันธกับการการพัฒนาการดานดานกลามเน้ือเล็กและปรับตัว และดานภาษา อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.001) การวิเคราะหโดยรวม พบวา รูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธ

กับการพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) 
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การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา รูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูมีความสัมพันธกับการ

พัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value< 0.001) ซึ่งสอดคลองกับ Nanthamongkolchai S, 

Ngaosusit C, and Munsawaengsub C. (2007) ไดศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูตอ

พัฒนาการเด็กอายุ 3-6 ป เก็บขอมูลจากเด็กและผูปกครองในจังหวัดรอยเอ็ดจํานวน 360 คน โดยใชวิธีการ

สัมภาษณการประเมินรูปแบบการอบมรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็กที่พัฒนามาจากแนวคิดของ Baumrind 

และ Denver II พบวา รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลตอการพัฒนาการเด็กอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-

value<0.05) โดยเด็กที่ถูกเลี้ยงดูแบบผสมมีโอกาสที่เด็กจะพัฒนาการชากวาวัยเปน 1.9 เทาของเด็กที่ถูก

เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และสอดคลองกับ วันเพ็ญ พิศาลพงศ และงามตา วนินทานนท (2550) ไดศึกษา

การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดู พัฒนาการทางดานรางกาย และความพรอมทางดานการเรียนของเด็กกอนวัย

เรียนในกรุงเทพฯ เก็บขอมูลผูปกครองของเด็กที่มาสมัครสอบเขาศึกษาชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนประถม

สาธิต มศว.ประสานมิตรจํานวน 310 คน พบวาเด็กที่ไดรับการอบมรมเลี้ยงดูโดยเนนการพัฒนาการดาน

จริยธรรมมากที่สุดจะมีความสามารถดานภาษา การคิด และการแสดงออกสูงที่สุด และเด็กที่ไดรับการ

อบมรมเลี้ยงดูโดยเนนการพัฒนาการดานจริยธรรมปานกลางจะมีความสามารถดานน้ีสูงกวาเด็กที่ไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูโดยเนนพัฒนาการดานจริยธรรมนอย 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในเด็กปฐมวัยคร้ังตอไปควรเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ

เพิ่มเติม เพื่อใหไดรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

2. การคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย Denver II เมื่อผลการศึกษาพบวาเด็กมีการพัฒนาการสงสัย

ลาชาหรือไมสามารถประเมินไดควรทําการคัดกรองซ้ําอีกคร้ังภายใน 1-2 สัปดาห 

3. ศึกษาการเปรียบเทียบความสัมพันธรูปแบบการเลี้ยงดูของผูปกครองกับการพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยในเขตพื้นที่อ่ืน เชน ระดับจังหวัด ระดับภาค เปนตน 
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