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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการ ความพยายามในการจัดการดูแและ
ความร่ วมมือกันของผู้ปกครองและ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการจัดการของครอบครัวในการ
สร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนที่อายุระหว่าง 2-5 ปี ที่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตบางพลัด เก็บรวบรวมข้ อมูล
จากบิดา มารดาหรือผู้ปกครองจ�ำนวน 95 คนจากศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียนทั้ง 5 แห่ งในชุมชนเขตบางพลัด
โดยใช้ แบบสอบถามความสามารถในการจัดการ ความพยายามในการดูแลและความร่ วมมือกันของผู้ปกครอง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตบิ รรยาย และ one-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า บิดา มารดา มีการรับรู้ความสามารถ
ในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ ความพยายามและความร่ วมมือกันของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพ อยู่ ใน
ระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย 43.55, 12.43, และ 29.40 ตามล�ำดับคะแนนเฉลี่ย ความร่วมมือกันของผู้ปกครอง
ในการส่ ง เสริ ม สุข ภาพทั้ง 5 ศู น ย์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส�ำ คั ญ ทางสถิติ ( p>.05) ความสามารถในการ
จัดการส่งเสริมสุขภาพบุตรของ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเทพากรมากกว่าชุมชนสวน
พริกและชุมชนวัดบางพลัดในขณะที่ ความพยายามในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตรของ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนพริกมากกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมุตรารามและชุมชนวัดบางพลัด การวิจัยนี้
เสนอแนะว่า ข้ อค้ นพบจากการวิจยั สามารถใช้ เป็ นแนวทางให้ ครูและผู้ดแู ลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กวัยก่อนเรียนโดยให้ บดิ ามารดา ผู้ปกครองหรือสมาชิกครอบครัวเข้ ามามีส่วนร่วม โดยเน้ นพฤติกรรมสุขภาพ
เช่น ด้ านการออกก�ำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารแก่เด็ก
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Abstract

This study aimed to study the ability, effort to managed, and parents’ maturity of management,
and to compare the mean difference of family management in health promotion for pre-school children
age between 2-5 years old at Child Development Center in Bang Phlat. Data were collected from 95
of parents, or primary caregiver through questionnaire of ability, effort, and parents’ maturity. Data analysis
was using descriptive statistics and one-way ANOVA. The results indicated that parents reported the score
on management ability, management effort, and parental mutuality are moderate level with mean of 43.55,
12.43, and 29.40 respectively. The mean scores of parental mutuality in health promotion were not
statistically significantly different (p>.05). Parental perception on health promotion management ability
from WatThepakorn Child Development Center were more than Suan Prig Children Development Center
and Wat Bang Phlat Children Development Center, while parental perception on management effort from
Suan Prig Children Development Center were more than WatWimuttayaram and Wat Bang Phlat. The findings
will be using as a guideline for teachers and caregivers in Child Development Center to organize activities
with families to participating in health promotion emphasis on health behaviors such as exercise, diet consume.
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การขยายตัวทางด้ านประชากร การพั ฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
ด้ านสิ่งสาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนจากกึ่งเมืองเป็ นสภาพเมืองอย่างรวดเร็ว
กระทบต่อวิถชี ุมชนและคุณภาพชีวติ ที่แปรผัน ขาดการเอื้ออาทรเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทําให้ ความสัมพันธ์ของสมาชิก
ในครอบครัวลดลง ส่งผลต่อความอ่อนแอและเกิดปัญหาในครอบครัวเพิ่มขึ้น1 ความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่สำ� คัญ
ทางสังคมคือ สภาพครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป บิดา มารดาต้ องออกไปท�ำงานหารายได้ นอกบ้ านท่ามกลางสภาพ
สังคมที่กดดัน ในบางครอบครัวที่มบี ุตร จึงต้ องจ้ างคนอื่นหรือให้ ญาติดูแลแทน และด้ วยมีหลายปัจจัยในชีวติ ประจ�ำ
วันหลายประการที่อาจขัดขวางพัฒนาการของบุตร ซึ่งมีรายงานว่ามีเด็กทั่วโลกกว่า 200 ล้ านคน ไม่สามารถพัฒนา
ได้ อย่างเต็มสมรรถภาพ2 อันเนื่องมาจากความต้ องการของเด็กเหล่านี้ ไม่ได้ รับการตอบสนองอย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม จะเห็นว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงประกอบกับข้ อจ�ำกัดของบางอย่างของครอบครัวท�ำให้ ปรับตัว
ไม่ ทัน ร่ วมกับเด็กเหล่ านี้ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่เป็ นเสี่ยงต่ อสุขภาพ ท�ำให้ ได้ รับผลกระทบทั้ง
จากแวดล้ อมสังคมและการเลี้ยงดู รูปแบบการจัดการของครอบครัว (Family Management Style Framework)
จึงถูกน�ำมาศึกษาเพราะถึงแม้ ว่าจะเป็ นกรอบแนวคิดที่ถูกน�ำมาใช้ อธิบายเพื่อให้ เข้ าใจถึงสมาชิกในครอบครัวว่ามี
การตอบสนองต่อการเจ็บป่ วยของผู้ป่วยเด็กเจ็บป่ วยเรื้อรังอย่างไร3 แต่หากมองเด็กที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้ อม
และสังคมที่คุกคามหลายด้ านเหล่ านี้เป็ นกลุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับการเจ็บป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังในอนาคตจึงจ�ำเป็ น
อย่างยิ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการของครอบครัวในกลุ่มดังกล่าว
ที่ผ่านมามีการศึกษาที่นำ� แนวคิดนี้ไปใช้ กบั ผู้ป่วยเด็กมากขึ้น3-4 แต่ในทางกลับกันยังไม่มีงานวิจัยใดที่
มุ่งศึกษาในกลุ่มเด็กที่ยังไม่เกิดการเจ็บป่ วย การน�ำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ ศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นมิติของการสร้ างเสริม
สุขภาพเด็กเพื่อป้ องกันความเสี่ยงแทนกลุ่มเด็กที่เป็ นโรคเรื้อรังที่อยู่ภาวะพึ่งพิง อย่างไรก็ตามก็ยังคงองค์ประกอบ
3 องค์ประกอบหลักคือ (1) การให้ คำ� นิยามของสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของสมาชิกในครอบครัว (2)
พฤติกรรมในการจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงและ (3) การรับรู้ผลกระทบหรือผลลัพธ์ท่จี ะตามมา ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งหมดมีผลต่อการรับรู้ของสมาชิกในครอบครัว ท�ำให้ สมาชิกมีการตอบสนองต่อความเสี่ยงของบุตรที่แตกต่างกัน4
ซึ่งการรับรู้ในการจัดการของครอบครัวเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาใน 3 ด้ านคือ ด้ านการรับรู้ ความ
สามารถในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กเพราะเด็กยังต้ องพึ่งพาผู้ปกครอง เพื่อให้ ได้ รบั การดูแลทีด่ ที ง้ั องค์รวมครอบคลุม
ทั้งด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมของเด็กที่สมบูรณ์มากที่สดุ ด้ านที่สองความพยายามในการจัดการดูแลเพื่อ
จัดการกับความยุ่งยากในการดูแลเด็กเพื่อให้ สามารถส่งเสริมสุขภาพเด็กได้ มากที่สดุ และด้ านที่สามความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ปกครองเป็ นการช่วยเหลือกันของผู้ดูแลหลักในการสร้ างเสริมสุขภาพ สนับสนุนและดูแลเด็กในกลุ่มก่อน
การเจ็บป่ วย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครซึ่งเป็ นบริบทชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ ที่ปัจจุบันมีความเจริญเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วหลายครอบครัวก�ำลังถูกคุกคามจากปัจจัยแวดล้ อมและสังคมหลายด้ านท�ำให้ บางครอบครัวเกิดปัญหารายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีเวลาดูแลบุตรเท่าที่ควร ซึ่งเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จึงใช้ ชีวิตในตอนกลางวันที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก5 และมีข้อมูลเด็กที่อยู่ในศูนย์ดงั กล่าวทั้งประเทศถึง 1.8 ล้ านคน และในจํานวนนี้ร้อยละ 73.0 เป็ นเด็กที่
อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน6 ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ที่มอี ายุอยู่ในช่วง 2-5 ปี แรก
ให้ ได้ รับการพัฒนาที่จะเติบโตขึ้นพร้ อมกับภาวะสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่สำ� คัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการ
ในทุกด้ านเนื่องจากสมองมีการพัฒนาได้ อย่างรวดเร็วทั้งด้ านการรับรู้ ภาษา อารมณ์ สังคมและกล้ ามเนื้อต่างๆ ด้ วย
การกระตุ้นของสิ่งแวดล้ อมและการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้เลี้ยงดู ผู้ดูแลหลักในครอบครัวจึงมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่ง
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ต่อการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กเพื่อให้ ครอบครัวหรือผู้ดูแลหลักมีความเข้ าใจการดูแลสุขภาพเด็ก ให้ สามารถประเมิน
ยับยั้งหรือแก้ ไขความผิดปกติท่อี าจเกิดขึ้นทางด้ านร่างกายของเด็กก่อนที่จะเกิดการเจ็บป่ วย
งานวิจยั นี้จงึ สนใจศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการจัดการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กที่ยงั
ไม่มภี าวะเจ็บป่ วยในมิตขิ องการสร้ างเสริมสุขภาพ รวมถึงความพยายามและความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง เพื่อ
จะเป็ นข้ อ มู ล ส�ำ คั ญ ที่จะใช้ เ ป็ นแนวทางในการจั ดการของครอบครั วเพื่ อสร้ างเสริ มสุข ภาพ โดยเน้ น การรั บ รู้
ในการจัดการของครอบครัวเด็กใน 3 ด้ านดังกล่าว ซึ่งเป็ นด้ านส�ำคัญและสอดคล้ องกับเด็กที่ยงั ไม่มภี าวะเจ็บป่ วยใดๆ
แต่มผี ลกระทบด้ านสังคมอื่นที่คุกคามอยู่ อีกทั้งข้ อมูลที่ได้ จากความแตกต่างของระดับการรับรู้ในการจัดการส�ำหรับ
การสร้ างเสริมสุขภาพเด็กของครอบครัวในแต่ละศูนย์ เพื่อน�ำข้ อมูลไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�ำหรับเด็กและ
ครอบครัวให้ ได้ รับการสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการ ความพยายามในการจัดการดูแลและ ความร่วมมือกันของผู้ปกครอง
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัย
ก่อนเรียนที่อายุระหว่าง 2-5 ปี ที่ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตบางพลัด
นิยามค�ำศัพท์
รูปแบบการจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน คือ การประยุกต์ใช้ รูปแบบ
การจัดการของครอบครัวในดูแลเด็กเรื้อรังมาใช้ ในมิตขิ องการสร้ างเสริมสุขภาพ ประกอบด้ วย การรับรู้ความสามารถ
ของครอบครัว ความพยายามของครอบครัวและความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการดูแลและสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก
ความสามารถของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพ หมายถึง การรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการส�ำหรับ
การสร้ างเสริมสุขภาพให้ ดยี ่งิ ขึ้นและเพื่อให้ เด็กสามารถมีพฤติกรรมสร้ างเสริมสุขภาพตนเองได้ อย่างเหมาะสมในอนาคต
เช่นความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การเลือกบริโภคอาหารและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้ านร่างกาย
ความพยายามในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก หมายถึง การใช้ ความพยายามในการจัดการกับเวลาและงานที่
จ�ำเป็ นเพื่อให้ เกิดการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กมากที่สดุ อย่างไร หากต้ องใช้ ความพยายามมากขึ้นนั่นหมายถึง ความ
ยุ่งยากในการจัดการส่งเสริมสุขภาพเด็กเป็ นได้ ยากเช่นกัน
ความร่วมมือกันของผู้ปกครองในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก เป็ นการรับรู้ความร่วมมือกันของผู้ดูแลหลักใน
การจัดการส่งเสริมสุขภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการท�ำงานร่วมกันเพื่อจัดการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็กนั่นเอง

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การศึกษานี้ใช้ ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพื่อศึกษาความสามารถในการจัดการ
ความพยายามในการจัดการดูแลและ ความร่วมมือกันของผู้ปกครอง ในการสร้ างเสริมสุขภาพบุตร โดยรายละเอียด
การศึกษา ดังนี้
ประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็ นผู้ดูแลหลักในครอบครัวที่ดูแลเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี ในเขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผู้ดแู ลหลักในครอบครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมตุ ราราม ชุมชนสวนพริกวัดบางพลัด
วัดดาวดึงษาราม และวัดเทพากร ที่มคี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์คัดเข้ าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) คือ เป็ นผู้ดูแลหลัก
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ในครอบครัวที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องเป็ น พ่ อ แม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี
ไม่มภี าวะเจ็บป่ วยทั้งเฉียบพลันหรือเรื้อรัง อย่างน้ อยเป็ นเวลา 1 ปี สามารถสื่อสารและเข้ าใจภาษาไทยได้
3. วิธกี ารคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ใช้ จำ� นวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดส�ำนักงานเขตบางพลัดเป็ นตัวก�ำหนด
ซึ่งมีท้งั หมด 5 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมุตราราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสวนพริก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบางพลัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาวดึงษารามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพากร จับสลากโดยใช้ เกณฑ์คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 40 ของแต่ละศูนย์ได้ จำ� นวนทั้งหมด 92 ราย แสดงในตารางที่ 1
4. ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณจาก program G*power 357 เพื่อตรวจสอบ effect size of ขนาดกลางเท่ากับ
0.3 ค่าความสัมพันธ์ท่ี power 0.9 ระดับความเชื่อมั่นที่ .05 ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 88 คน และการศึกษาครั้งนี้
เป็ นการเก็บข้ อมูลด้ วย ความสมัครใจ จึงอาจได้ รับแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ผู้วจิ ยั จึงค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง
เพิ่ม 5% รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้ อย 92 คนจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ตารางที่ 1 การค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง

พื้ นทีศ่ ึกษา
ศึกษาในเขตบางพลัด ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือของกรุงเทพมหานคร เป็ นชุมชนเมืองที่ขยายตัวจากการ
พัฒนาจากพื้นที่เมืองชั้นใน มีโครงข่ายคมนาคมพาดผ่านและเป็ นจุดเชื่อมต่อของระบบคมนาคมขนส่ง มีศนู ย์พัฒนา
เด็กเล็กตั้งอยู่ 5 ศูนย์ เพื่อดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนในพื้นที่เขต

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั

แบบสอบถามที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ้นจากต�ำรา หนังสือและจากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้ วย 2 ส่วน ดังนี้
1) ข้ อมูลทั่วไปของผู้ดูแลหลักของเด็กวัยก่อนเรียน และ 2) การรับรู้การจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริม
สุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ซึ่งได้ จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานศึกษาการจัดการในครอบครัวที่มบี ุตรป่ วยโรค
ธาลัสซีเมียของ อรนุช ชูศรี3 ที่พัฒนาตามแนวคิดของ คนาเฟลและดีทริค (Knafl, &Deatrick)4 ท�ำการแก้ ไข
ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ สอดคล้ องกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีค่าความตรงของเนื้อหา (Content of validity index) เท่ากับ
0.75 และมีค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 0.85 รวมทั้งหมดจ�ำนวน 24 ข้ อ แปลผล
จากคะแนนสูง หมายถึงการรับรู้การจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ทั้ง 3 ด้ านอยู่
ระดับดี ได้ แก่ (1) ด้ านการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก จ�ำนวน 12 ข้ อ เป็ นข้ อความ
ทางบวก 8 ข้ อและข้ อความทางลบ 4 ข้ อ การแปลผลจากคะแนนสูง หมายถึง สามารถจัดการได้ ง่าย (2) ด้ านความ
พยายามของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก จ�ำนวน 4 ข้ อ มีข้อความทางบวก 3 ข้ อและข้ อความทางลบ 1 ข้ อ
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การแปลผลจากคะแนนสูง หมายถึง ต้ องใช้ ความพยายามอย่างมากในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ และ (3) ความ
ร่วมมือกันของผู้ปกครองในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก จ�ำนวน 8 ข้ อ ประกอบด้ วยข้ อความทางบวก 5 ข้ อและข้ อความ
ทางลบ 3 ข้ อ การแปลผลจากคะแนนสูง หมายถึง มีความพึงพอใจมากในการท�ำงานร่วมกันเพื่อจัดการส่งเสริมสุขภาพ
เป็ นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 1 = ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้ วย 3 = เห็นด้ วยปานกลาง
4 = เห็นด้ วย 5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ส่วนข้ อค�ำถามด้ านลบ 1 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง 5 = ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิต (SDURDI-2017-003) โดยผู้วจิ ยั ได้ ช้ แี จงรายละเอียดโครงการวิจยั พร้ อมทั้งใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั โดยการเก็บข้ อมูล
จะเป็ นความลับโดยจะน�ำเสนอผลการวิจยั ในภาพรวมเท่านั้น และสามารถถอนตัวออกจากการวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยจะ
ไม่มผี ลกระทบใดๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อได้ รับอนุญาตจากศูนย์บริการสาธาณสุข 31 บางพลัด ผู้วิจัยประสานงานครูผ้ ูรับผิดชอบของแต่ละศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บข้ อมูล ประกอบด้ วย แบบสอบถามข้ อมูล
ทัว่ ไปและการรับรู้การจัดการส�ำหรับการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนของครอบครัว 24 ข้ อ ท�ำการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยให้ กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ทั้ง 2 ส่วน ใช้ เวลาทั้งหมดประมาณ 20 นาที

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ผลโดยใช้ วเิ คราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตแิ จกแจงความถี่ ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการเปรียบเทียบระดับของการจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริม
สุขภาพหลังจากผ่านการทดสอบข้ อตกลงสถิติ

ผลการวิจยั

ข้ อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้แลหลักทั้งหมด 95 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 55.8 ที่มอี ายุ
ระหว่าง 26-35 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ร้ อยละ 29.2 และมีอาชีพรับจ้ าง (52.8%) และส่วนใหญ่
ต้ องดูแลบุตรเพียงคนเดียว ร้ อยละ 47.4 โดยส่วนใหญ่บุตรอายุต่ำ� กว่าหรือเท่ากับ 3 ปี ร้ อยละ 44.2 ผู้ดูแลหลักมี
รายได้ ของครอบครัวต่อเดือนเฉลี่ย 22,227 บาท โดยครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้ อยละ 50.5) ให้ ข้อมูล
ว่ารายได้ เพียงพอต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนและร้ อยละของบุตร อายุ เพศ ของบุตร รายได้ และความเพียงพอของรายได้

การจัดการของครอบครัวเพื่อการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนพบว่ า กลุ่มตัวอย่ างมีการจัดการใน
ครอบครัวภาพรวมจัดอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.31 (SD =6.81) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
การรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กอยู่ในระดับปานกลางแต่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กว่า
ร้ อยละ 68 อยู่ในระดับดี (Mean =43.70, SD =4.34) ด้ านการรับรู้ความพยายามของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุข
ภาพเด็กอยู่ในระดับปานกลาง (Mean =12.29, SD =1.93) ร้ อยละ 77.66 และการรับรู้ความร่วมมือกันของ
ผู้ปกครองในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.66 อยู่ระดับปานกลาง (M =29.33, SD=3.36) เมื่อ
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พิจารณาเป็ นรายข้ อเรียงตามล�ำดับค่าเฉลี่ย พบว่า แม้ ว่าบุตรจะยังเด็กครอบครัวท่านหวังว่าจะให้ เขามีพฤติกรรมการ
สร้ างเสริมสุขภาพในอนาคตเมื่อโตขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (M = 4.35, SD = .73) รองลงมา คือ ทุกคนในครอบครัว
รอคอยวันที่บุตรจะมีพฤติกรรมการสร้ างเสริมสุขภาพได้ ด้วยตนเอง (M = 4.21, SD =.8) และท่านและคู่สมรสของ
ท่านให้ การสนับสนุนซึ่งกันและกันในการจัดการสร้ างเสริมสุขภาพของบุตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.20, SD =
0.88) และท่านและคู่สมรสของท่านมีความคิดเห็นแตกต่ างกันในเรื่องการจัดการสร้ างเสริมสุขภาพของบุตรมี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดของด้ านความร่วมมือกันของผู้ปกครอง (Mean = 2.80, SD = .95) และผลการเปรียบเทียบความ
แตกต่างด้ านการรับรู้การจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห่ง พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการรับรู้ความสามารถและความพยายามในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตร
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยพบว่าชุมชนวัดเทพากรมีการรับรู้ความสามารถในการจัดการส่งเสริมสุขภาพ
บุตรคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 46.6, SD =2.5) ส่วนการรับรู้ความพยายามในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตร
ชุมชนสวนพริกมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 13.7, SD = 1.22) อย่างไรก็ตาม การรับรู้ความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้ปกครองในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p>.05) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ระดับและเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้ในการจัดการเพื่อสร้ างเสริมสุขภาพเด็ก ของครอบครัว

หมายเหตุ : Fwelch= Robust test of equality of means
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ผลการเปรียบเทียบการรับรู้การจัดการของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพบุตรวัยก่อนเรียนของผู้ดแู ลหลัก
ซึ่งเป็ น พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง พบว่า มีการรับรู้ความสามารถและความพยายาม
ในการจัดการส่งเสริมสุขภาพบุตรต่างกัน ซึ่งอภิปรายได้ ว่า ครอบครัวในเขตบางพลัดซึ่งจัดอยู่ในเขตเมืองผู้ดูแลหลัก
ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบไปด้ วย บิดา มารดา และบุตรซึ่งส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับปานกลางถึง
สูง มีรายได้ ครอบครัวที่เพียงพอในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันมีการรับรู้ความสามารถในสร้ างเสริมสุขภาพบุตรวัยก่อน
เรียนดี ให้ การเลี้ยงดูท่ดี แี ก่บตุ ร เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า การรับรู้ความสามารถของครอบครัว
ในการสร้ างเสริมสุขภาพบุตรของกลุ่มตัวอย่างในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดเทพากร ดีกว่าชุมชนสวนพริกและวัดบางพลัด
เช่นเดียวกับความพยายามของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพบุตรจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กชุมชนสวนพริกมากกว่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิมุตรารามและวัดบางพลัดสามารถอธิบายได้ ว่าในแต่ละพื้นที่มีลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ดูแลในครอบครัวไม่มีความแตกต่างกันทั้งอาชีพ รายได้ ครอบครัวโดยครอบครัวที่ผ้ ูดูแลหลักที่มีระดับการศึกษา
ที่ดี เศรษฐานะทางสังคมดี มีอาชีพที่ม่นั คงจะมีการรับรู้ความสามารถของครอบครัวในการสร้ างเสริมสุขภาพบุตรที่
ดีไม่ร้ สู กึ ว่าต้ องใช้ ความพยายามในการสร้ างเสริมสุขภาพให้ บตุ รได้ มพี ัฒนาการด้ านร่างกายและสติปัญญาซึ่งต่างจาก
ครอบครัวที่มีเศรษฐานะทางสังคมต�่ำกว่า8 ซึ่งในสังคมไทยมีการศึกษาด้ านการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
ของเด็กไทยจากน�ำ้ หนักและส่วนสูงในเด็กอายุ ต่ ำ� กว่ า 12 ปี พบว่ า เด็กไทยมีพัฒนาการในด้ านร่ างกายและ
เชาว์ปัญญาสมวัยลดลงโดยที่ปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อเด็กทุกกลุ่มอายุคอื การอบรมเลี้ยงดู9 โดยมีอทิ ธิพลสูงสุดในกลุ่มเด็ก
ปฐมวัย ส่วนปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้ แก่ การศึกษาของมารดาซึ่งเป็ นผู้ใช้ เวลาส่วนใหญ่
ในการเลี้ยงดูเด็กและรายได้ ของครอบครัว โดยพบว่ามารดาที่มกี ารศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษาและเป็ นผู้ใช้ เวลา
ส่วนใหญ่ในการเลี้ยงดูเด็กรวมถึงการมีรายได้ ครอบครัวที่ดจี ะมีโอกาสให้ การอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ ดโี ดยมีปู่ย่า ตายาย
คอยช่วยเหลือในตอนกลางวัน 10 และร้ อยละ 90 ได้ มกี ารเตรียมความพร้ อมด้ านการเรียนโดยส่งเข้ าศูนย์เด็กเล็ก
ด้ านการรับรู้ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองในแต่ละแห่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p>.05)
อธิบายได้ ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ในครอบครัวที่คล้ ายคลึงกันจึงไม่มคี วามแตกต่างกันใน
ด้ านการรับรู้ความร่วมมือกันระหว่างพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองซึ่งสถานภาพการเป็ นบิดาหรือมารดา ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ ครอบครัวที่ต่างกันมีผลต่อบทบาทในการดูแลบุตรวัยก่อนเรียนต่างกัน บิดามารดาส่วนใหญ่ให้
ความสนใจต่อการดูแลบุตรดี แต่เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง บิดามารดาส่วนใหญ่ มีการศึกษาดี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
สูง มีบุตรน้ อย (1-2 คน) มารดาจึงมีบทบาทในการดูแลบุตรและมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมพัฒนาการโดยเฉพาะ
ด้ านอารมณ์ท่มี ตี ่อเด็กซึ่งกลุ่มบิดาบางส่วนคิดว่าหน้ าที่ในการเลี้ยงดูบุตรเป็ นหน้ าที่ของมารดาเป็ นส่วนใหญ่ส่วนพ่อ
ให้ การดูแลในลักษณะนามธรรมคือพูดคุยและเล่นกับลูก ซึ่งในความเป็ นจริงแล้ วทั้งบิดามารดา ควรมีบทบาทเท่ากัน
หรือใกล้ เคียงกันเพื่อเด็กจะได้ รับความรักการเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่ ส่วนกลุ่มบิดามารดาที่มอี ายุและอาชีพต่างกัน
จะมีการดูแลด้ านร่างกายและการส่งเสริมพัฒนาการด้ านสติปัญญาบุตรได้ แตกต่างกัน ซึ่งด้ านอาชีพมีแนวโน้ มว่า
บิดามารดาที่ทำ� งานนอกบ้ านโดยเฉพาะครอบครัวในเมืองหลวงเวลาที่จะดูบุตรย่อมน้ อยกว่าบิดามารดาที่ประกอบ
อาชีพในบ้ าน เนื่องจากการออกไปท�ำงานนอกบ้ านย่อมจะเหน็ดเหนื่อยในแต่ละวันจึงอาจดูแลบุตรได้ ไม่เท่าที่ควร
ส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันทั้งทางด้ านกิจกรรมการออกก�ำลังกาย และการบริโภคอาหาร สิ่งเหล่านี้มีผลการ
ต่อการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้บดิ า มารดา และผู้ปกครองยังมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ประเภทขนมขบเคี้ยวให้ กบั เด็ก11 เด็กๆ รับประทานอาหารว่างตามที่ พ่อแม่จดั หาให้ ในวันหยุดหรือให้ เพื่อเป็ นรางวัล
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ในโอกาสต่างๆ จะเป็ นการส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงต่อภาวะโภชนาการเกินในเด็กโดยเฉพาะอายุ 2-5 ปี ที่มนี ำ�้ หนักเกิน
หรือเป็ นโรคอ้ วนจะมีโอกาสเป็ นผู้ใหญ่ท่มี นี ำ�้ หนักเกินได้ 12
ยังมีการศึกษาที่พบว่าการสนับสนุนและการให้ กำ� ลังใจจากบิดาหรือคู่สมรสสามารถปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
การเลี้ยงดูบุตร การรับรู้ความสามารถหรือการเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงดูของมารดา หรือผู้ปกครองได้ และอาจเป็ น
แนวทางในการเพิ่มเวลาในการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมทางด้ านร่างกายให้ เด็ก13 นอกจากนี้ยังสามารถควบคุม
พฤติกรรมจ�ำนวนเวลาที่ใช้ ไปในกิจกรรมบนหน้ าจอโทรศัพท์ของพ่อแม่ได้ 14 พ่อแม่จงึ มีสว่ นส�ำคัญในการเป็ นแบบอย่าง
ในการด�ำเนินชีวิตให้ แก่บุตรจากการอบรมเลี้ยงดู มีการศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้ างแบบ
จ�ำลองพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่รับบริการในศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่อภาวะสุขภาพของเด็กเป็ นครอบครัว
ที่มรี ายได้ น้อยผู้ปกครองมีระดับการศึกษาในขั้นพื้นฐาน พบว่า ผู้ปกครองมีอทิ ธิพลต่อการลดการบริโภคอาหารขยะ
ของเด็กโดยที่ครูไม่ได้ มอี ทิ ธิพลต่อภาวะโภชนาการหรือแม้ แต่รปู แบบการออกก�ำลังกายของเด็กวัยก่อนเรียน ดังนั้น
ความพยายามในการป้ องกันโรคอ้ วนในเด็กวัยก่อนเรียน จึงควรให้ ผ้ ูปกครองเข้ ามามีส่วนร่วมในการปรับรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตให้ บุตรหลานของตนมีสขุ ภาพดี15 อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้ อมในโรงเรียนรวมถึงความรู้ ความเชื่อ
และการปฏิบัติของครูและผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กอาจเป็ นอุปสรรคต่อการให้ การแทรกแซงด้ านการบริโภค
เพื่อสุขภาพให้ มปี ระสิทธิภาพ จากกฏระเบียบและแนวการปฏิบตั ใิ นโรงเรียนต้ องมีความชัดเจนรวมถึงให้ ความรู้และ
ความช่วยเหลือแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครองให้ เข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายของโรงเรียนที่ห้ามไม่ให้ เด็กรับประทานอาหารว่างที่
มีนำ�้ ตาล12 หรือแม้ แต่การศึกษาการจัดการดูแลของครอบครัวที่มีลูกป่ วยด้ วยโรคเรื้อรัง เช่น ธาลัสซีเมียที่รับการ
รักษาด้ วยการถ่ายเลือดที่พ่อ แม่มรี ะดับการรับรู้ความสามารถในการจัดการดูแลและความร่วมมือกันของผู้ปกครอง
อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมีการปรับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันให้ มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการตอบสนอง
ครอบครัว3 ในแต่ละบริบทความสามารถในการจัดการมีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพชีวิตด้ านสุขภาพของเด็ก16 ซึ่ง
พิจารณาดูแล้ วในการศึกษาครั้งนี้บดิ ามารดาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาดีมอี าชีพรับจ้ างที่มรี ายได้
เพียงพอกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ซ่ึงก็คอื เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจึงอาจมีโอกาสที่จะ
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารและน�ำความรู้เหล่านั้นมาใช้ ในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการเด็กและมีการเตรียมความพร้ อม
ในด้ านการเรียนด้ วยการส่งเข้ ารับบริการในศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้

1. พยาบาลชุมชนและผู้ท่เี กี่ยวข้ องสามารถน�ำข้ อมูลไปวางแผนส�ำหรับการสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน
ที่ยงั ไม่มปี ัญหาสุขภาพกายใดๆ โดยใช้ แนวคิดการจัดการในครอบครัวเน้ นองค์ประกอบที่สำ� คัญ 3 ด้ าน คือ ด้ านการ
รับรู้ความสามารถในครอบครัว ความพยายามจัดการ และความร่วมมือในจัดการของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ตลอดจนน�ำไปในการให้ คำ� แนะน�ำแก่บดิ า มารดาหรือผู้ดูแลเด็ก
2. พยาบาลชุมชน ครูและพี่เลี้ยงเด็ก น�ำข้ อมูลไปก�ำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม โดยให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
หรือสมาชิกครอบครัวเข้ ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การออกก�ำลังกาย
การรับประทานอาหาร การใช้ เวลาว่างส�ำหรับพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง เป็ นต้ น
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป

1. น�ำแนวคิดการจัดการของครอบครัวไปประยุกต์ใช้ ศึกษาเป็ นกรอบแนวคิดในการออกแบบโปรแกรมใน
การสร้ างเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ใี นครอบครัว การดูแลเอาใจใส่และการให้ ความรัก
ความอบอุ่น
2. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการจัดการของครอบครัวเด็กก่อนวัยเรียนทั้งเด็กปกติและกลุ่มเด็กป่ วยอื่นๆ
ในชุมชน
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