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Background Children age 1 - 5 years in Thailand are the future of the country.

They were born in different regions of the country; few studies

have been done regarding child development, and comparative

studies of child developments in different regions of Thailand.

Objective To study and compare child development and its associated

factors in pre-school children age 1 - 5 years in Bangkok and

the Northern Region of Thailand.

Design Comparative studies.

Setting Bangkapi, Bangkok and Li, Lamphun pre-school

Materials and Methods Data were collected from 260 children: 130 from Bangkok and

130 children from Lamphun, aged 1 - 5 years old.  TDSI (Thai

developmental  skills inventory) and questionnaire was used for

data collection.  Descriptive statistics used were Hypergeomatric

Distribution, Chi-square and Fisher’s exact test.
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Results This study showed no differences in child development between

both regions. As for fine motor development, in Bangkok factors

influencing child development were living with both parents and

parents’ marital status (p <0.001) and children in nuclear family

(p = 0.011) whereas in Lumphunis children living with parents’

marital status (p = 0.005).  As for receptive language development,

in Bangkok a factor influencing child development was children

playing mobile games more than 3 hours per day (p = 0.025).

As for expressive language development, in Lamphun factors

influencing child development were maternal smoking before

pregnancy and during parenting (p = 0.034 and p = 0.025).  As

for personal and social development, in Lamphun factors

influencing child development were maternal smoking and

drinking during pregnancy (p = 0.038 and p = 0.031)

Conclusion The study showed no differences in child developments aged

1 - 5 years in both regions.
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เหตุผลของการทำวิจัย เนื่องจากเด็กอายุ 1 - 5 ปี จะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

ในอนาคตเด็ก ๆ เหล่านี้ได้เกิดในภูมิภาคที่แตกต่างกันไปในประเทศ

และเนื ่องจากยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี ่ยวกับความแตกต่างของ

พัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความแตกต่างของพัฒนาการและปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ

ของเดก็อาย ุ1 - 5 ปี ในกรงุเทพฯ กับเดก็ในภาคเหนอืตอนบน

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative Studies)

สถานที่ทำการวิจัย โรงเรยีนในเขตบางกะป ิกรุงเทพฯ และในอำเภอลี ้จังหวดัลำพนู

ตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บข้อมูลจากกลุ ่มตัวอย่างเด็กอายุ 1 - 5 ปี ทั้งหมด 260 คน

ในกรงุเทพฯ จำนวน 130 คน ในจังหวดัลำพนู จำนวน 130 คน โดยใช้

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุแรกเกิด – 5 ปี ฉบับกรมสุขภาพจิต

(70 ข้อ) (TDSI) ทดสอบพัฒนาการเด็ก และใช้แบบสอบถามสำหรับ

ผู ้ปกครอง ใช ้การทดสอบการแจกแจงแบบ Hypergeomatric

Distribution ด้วย Exact test ทดสอบความแตกต่างของข้อมูลทั่วไป

และเปรียบเทียบความแตกต่างของพัฒนาการเด็กของทั้งสองที่ตรวจ

สอบปัจจัยทีมี่ผลตอ่พฒันาการเดก็ดว้ยสถติ ิFisher’s Exact Test และ

Chi-Square

ผลการศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างของพัฒนาการทั้ง  5 ด้าน พัฒนาการด้าน

การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ในกรุงเทพฯ พบปัจจัยที่

สัมพันธ์กัน  คือ บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยในเด็กที่อาศัยอยู่กับทั้งบิดา

และมารดา มีพฒันาการทีส่มวยัมากกวา่เดก็ทีอ่าศยัอยูก่บับิดาคนเดยีว

มารดาคนเดียว ญาติ หรืออื่น ๆ (p <0.001) เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่

บิดามารดาที่มีสถานภาพสมรสกัน  มีพัฒนาการที่สมวัยมากกว่าเด็ก

ที่อยู่ในครอบครัวที่มีบิดาและมารดามีสถานภาพหย่าร้าง แยกกันอยู่

และเปน็หมา้ย (p <0.001) และเดก็ทีอ่ยู่ในครอบครวัเดีย่วมพัีฒนาการ

สมวยัมากกวา่ครอบครวัขยาย (p = 0.011) ในขณะทีใ่นจงัหวดัลำพนู

พบปัจจัย คือ เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดามีสถานภาพสมรสกัน

มีพัฒนาการที่สมวัยมากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีบิดาและมารดา
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มีสถานภาพหยา่รา้ง แยกกนัอยู ่และเปน็หมา้ย (p = 0.005) พัฒนาการ

ด้านการเข้าใจภาษา (RL) ในกรุงเทพฯ พบว่าเด็กที่เล่นมือถือ เกมส์

เฉลีย่วนัละมากกวา่ 3 ช่ัวโมง มีผลลบตอ่พฒันาการมากกวา่เดก็ทีเ่ลน่

น้อยกว่า 3 ชั่วโมง (p = 0.025) พัฒนาการด้านการใช้ภาษา (EL)

ในจังหวัดลำพูนพบปัจจัย คือ การสูบบุหรี่ของมารดาก่อนการตั้งครรภ์

(p = 0.034) และการสบูบุหร่ีระหวา่งเลีย้งดเูดก็ (p = 0.025) มีผลลบ

ทำให้เด็กพัฒนาการไม่สมวัย

สรุป ไม่มีความแตกต่างของพัฒนาการของเด็กอายุ 1 - 5 ปี ในกรุงเทพฯ

กับเด็กในภาคเหนือตอนบน ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กใน

กรงุเทพฯ คอื บุคคลทีเ่ดก็อาศยัอยูด่ว้ยสถานภาพสมรสของบดิามารดา

ลักษณะของครอบครัวและเด็กที่เล่นมือถือ เกมส์ เฉลี่ยวันละมากกว่า

3 ช่ัวโมง ส่วนในจงัหวดัลำพนู ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการ คือ สถานภาพ

สมรสของบิดามารดา การสูบบุหรี่ของมารดาก่อนการตั้งครรภ์และ

ระหวา่งเลีย้งดเูดก็

คำสำคัญ พัฒนาการ, กรุงเทพฯ, ภาคเหนอืตอนบน.

:

:



317ความแตกตา่งของพฒันาการของเดก็อาย ุ1 - 5 ป ีระหวา่งเดก็ในกรงุเทพฯ

กับเดก็ในภาคเหนอืตอนบน

Vol. 59 No.3

May - June 2015

วยัเดก็ คอื วยัเริม่ตน้ของชวีติ มีความสำคญัทีจ่ะ

เป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต เป็น

เหมือนต้นทุนชีวิตของคนนั้น เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมกับ

ศักยภาพที่จะเติบโต และพัฒนาความสามารถในด้าน

ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัย และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มา

ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ทั้งภาวะสุขภาพ สภาพ

แวดล้อมที ่อยู ่อาศัย การอบรมเลี ้ยงดู และโอกาสใน

การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละ

วัย  จึงมีความจำเป็นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลผู้

ใกล้ชิดกับเด็ก ต้องมีความเข้าใจเกี ่ยวกับขั้นตอนของ

พัฒนาการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็ก

เพื่อที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เหมาะสมเต็ม

ศักยภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป(1)

พัฒนาการเด็กเป็นกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับ

การเรียนรู้ และการฝึกทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

เคลื่อนไหว (Gross Motor : GM) ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก

และสติปัญญา (Fine Motor : FM) ด้านการเข้าใจภาษา

(Receptive Language : RL ) ด้านการใช้ภาษา

(Expressive Language : EL) และด้านการช่วยเหลือ

ตวัเองและสงัคม (Personal and Social : PS) โดยทีเ่ดก็

จะมีการเรียนรู้และฝึกทักษะด้าน ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ในช่วง

เวลาที่เฉพาะและเหมาะสมกับวัย(2) จากข้อมูลของกรม

อนามัยปี พ.ศ. 2551 พบว่าปัจจุบันเด็กไทยมีพัฒนาการ

ล่าช้ากวา่ปีทีผ่่านมาถงึ 4 % และจากโครงสรา้งประชากร

ปัจจุบันพบว่าจำนวนเดก็ปฐมวัยในประเทศไทยมปีระมาณ

6 - 7 ล้านคน  แบ่งเปน็เดก็ทีอ่ยู่ในวยัเรยีน 8 % และเปน็

กลุม่เดก็เลก็ถงึ 92%(3)

จะเห็นว่าประเทศไทยมีจำนวนเด็กเล็กเป็น

จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาพัฒนาการ

ของเด็ก เพราะว่าเด็กที่เกิดมาไม่ว่าจะเกิดอยู่ในภูมิภาค

ใดของประเทศไทย ก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ และโอกาสใน

การเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนั และเนือ่งจากยงัไมมี่ขอ้มูล

การศึกษาในประเทศไทยที่เกี ่ยวกับความแตกต่างของ

พัฒนาการของเด็กในเขตกรุงเทพฯ และในเขตภาคเหนือ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าว เพื่อนำผล

การศึกษาท่ีได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพือ่ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ

(Comparative studies) โดยใช้แบบคัดกรองพัฒนาการ

เด็ก อายุแรกเกิด – 5 ปี ฉบับกรมสุขภาพจิต (70 ข้อ)

เก็บรวมรวมข้อมูลจากเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลอายุไม่เกิน

5 ปี ในโรงเรยีนเขตบางกะป ิกรุงเทพฯ และในเขตอำเภอลี้

จังหวัดลำพูน ใช้แบบสอบถามที่ได้ทำขึ้นเพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กสำหรับ

ผู้ปกครอง  โดยผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มวจัิยไดรั้บเอกสารขอ้มูล

คำอธิบายและได้ลงนามแสดงความยินยอมในเอกสารเข้า

ร่วมโดยสมัครใจผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 260 คน แบ่งเป็น

ในกรงุเทพฯ 130 คน  จังหวดัลำพนู 130 คน เกบ็ตัวอยา่ง

ให้ได้ตามจำนวนจนกว่าจะครบตามจำนวน n ที ่ได ้

คำนวณ การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณา และอนุญาต

ให้ดำเนินการจากคณะกรรมการจร ิยธรรมในมนุษย์

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ส่วนที ่1  แบบคดักรองพฒันาการเดก็ อายแุรกเกดิ – 5 ปี

ฉบับกรมสุขภาพจิต (70 ข้อ) ประกอบด้วยพัฒนาการ

ทั้งหมด 5 ด้าน ประเมินตามอายุจริงของเด็กโดยคำนวณ

เป็นเดือน เริ่มจากพัฒนาการที่ต่ำกว่าอายุจริง 1 ช่วงอายุ

เริ่มจากทักษะใดก่อนก็ได้ ในกรณีที่เด็กผ่านให้ทดสอบใน

ช่วงอายุที ่สูงขึ ้นต่อไป ในกรณีที่เด็กไม่ผ่าน ให้ถอยไป

ทดสอบในชว่งอายท่ีุต่ำกวา่ ประเมนิทกัษะจนครบทกุดา้น

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

พัฒนาการเด็ก แบ่งเป็น 3 ส่วน ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจาก

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมทีัง้หมด 21 ขอ้ดงันี ้  ส่วนที ่ 1 ขอ้มูล

ปัจจัยด้านตัวเด็ก  ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยด้านครอบครัว

ส่วนที ่3 ขอ้มูลปัจจัยดา้นบดิา มารดา หรอืผู้เลีย้งดู
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การวเิคราะหข้์อมลู

การวิเคราะห์ทางสถิติอาศัยโปรแกรม SPSS

Statistic Version 17.0 เพื่ออธิบายลักษณะของ กลุ่ม

ตัวอย่างที่ทำการศึกษา โดยใช้การทดสอบการแจกแจง

แบบ Hypergeomatric Distribution ด้วย Exact test และ

สถิติ Chi-Square

ผลการศึกษา

1. เปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กในกรุงเทพฯ และ

จังหวัดลำพูน

พัฒนาการของเด็กทั้ง 5 ด้าน พบว่าไม่มีความ

แตกตา่งกนั แยกตามลำดบั ตามตาราง ดงันี้

จากตารางที่ 1 พบว่าด้านการเคลื่อนไหว (GM)

เด็กทั้งสองแห่งพัฒนาการสมวัย ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ

100.0  ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM)

พบว่าเด็กท้ังสองแห่งส่วนใหญ่พัฒนาการสมวัยในกรุงเทพฯ

คิดเปน็ร้อยละ 83.8 ในจงัหวดัลำพนู คิดเปน็ร้อยละ 84.6

พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (RL) พบว่าเด็กทั้งสอง

แห่ง  ส่วนใหญ่พัฒนาการสมวัยในกรุงเทพฯ  คิดเป็น

ร้อยละ 91.5  ในจังหวดัลำพนูคดิเปน็ร้อยละ 97.7  พัฒนา

การดา้นการใชภ้าษา (EL) พบวา่เดก็ทัง้สองแหง่สว่นใหญ่

พัฒนาการสมวัยในกรุงเทพฯ  คิดเป็นร้อยละ 98.5 ใน

จังหวดัลำพนู คิดเปน็ร้อยละ 95.4 พัฒนาการดา้นการชว่ย

เหลอืตัวเองและสงัคม (PS)  พบวา่ในกรงุเทพฯ พัฒนาการ

สมวัยทั ้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100.0 ในจังหวัดลำพูน

พบวา่ส่วนใหญพั่ฒนาการสมวยั คดิเปน็ร้อยละ 99.2

2. วิเคราะหปั์จจยัต่างๆ ท่ีมีผลตอ่พัฒนาการของเดก็

ด้านต่างๆ ในกรงุเทพฯ

จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ได้แก่

บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ในเด็กที่อาศัยอยู่กับทั้งบิดา

และมารดา  มีพฒันาการสมวยัมากกวา่เดก็ทีอ่าศยัอยูก่บั

บิดาคนเดยีว มารดาคนเดยีว ญาต ิหรืออ่ืน ๆ (p <0.001)

และเดก็ท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีบิดามารดาทีมี่สถานภาพสมรส

กัน มีพัฒนาการที่สมวัยมากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่

มีบิดาและมารดามีสถานภาพ หย่าร้าง แยกกันอยู่ และ

เป็นหม้าย (p <0.001) และเด็กที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวมี

พัฒนาการสมวัยมากกว่าครอบครัวขยาย (p = 0.011)

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา (RL)

ไดแ้ก ่เดก็ทีเ่ลน่มอืถอื  เกมสเ์ฉลีย่วนัละมากกวา่ 3 ช่ัวโมง

มีผลลบตอ่พฒันาการมากกวา่เดก็ทีเ่ลน่นอ้ยกวา่ 3 ช่ัวโมง

(p = 0.025) และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการใช้

ภาษา (EL) พบวา่ไม่มีปัจจัยทีมี่ความสมัพันธกั์น

ตารางที ่1. แสดงจำนวนและรอ้ยละของขอ้มูลเปรยีบเทยีบเกีย่วกบัพฒันาการของเดก็ในกรงุเทพฯ และจงัหวดัลำพนู

พัฒนาการด้าน ผล        กรงุเทพฯ                         จังหวัดลำพูน p-valuea

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

การดา้นการเคลือ่นไหว : Gross ผ่าน 130 100.0 130 100.0     -

Motor (GM) ไม่ผ่าน 0 0 0 0

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ ผ่าน 109 83.8 110 84.6 0.865

สตปัิญญา :Fine  Motor (FM) ไม่ผ่าน 21 16.2 20 15.4

ดา้นการเขา้ใจภาษา: Receptive ผ่าน 124 95.4 127 97.7 0.500

Language (RL) ไม่ผ่าน 6 4.6 3 2.3

ดา้นการใชภ้าษา: Expressive ผ่าน 128 98.5 124 95.4 0.281

Language (EL) ไม่ผ่าน 2 1.5 6 4.6

ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม: ผ่าน 130 100.0 129 99.2 1.000

Personal  and  Social (PS) ไม่ผ่าน 0 0 1 0.8

*a = ใช้สถติ ิFisher’s Exact test ในการทดสอบความแตกตา่งของขอ้มูลทัว่ไป
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3. วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพัฒนาการของ

เด็กด้านต่างๆ ในจงัหวัดลำพูน

จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (FM) ได้แก่

เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่บิดามารดามีสถานภาพสมรสกัน

มีพัฒนาการที่สมวัยมากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีบิดา

และมารดา มีสถานภาพ หย่าร้าง แยกกันอยู่ และเป็น

หม้าย (p = 0.005) ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการ

เข้าใจภาษา (RL) พบว่าไม่มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กัน

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการใช้ภาษา (EL)

ได้แก่ การสูบบุหร่ีของมารดากอ่นการตัง้ครรภ ์(p = 0.034)

และการสบูบุหร่ีระหวา่งเลีย้งดเูดก็ (p = 0.025) มีผลทำให้

เด็กพัฒนาการไม่สมวัย และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการ

ด้านการชว่ยเหลอืตนเองและสงัคม (PS) ได้แก่ การสูบบุหร่ี

ของมารดาระหวา่งการตัง้ครรภ ์ (p = 0.038) และการดืม่

แอลกอฮอล์ของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ (p = 0.031)

มีผลทำให้เด็กพัฒนาการไม่สมวัย

อภิปรายผลการศึกษา

จากการศึกษาความแตกต่างของพัฒนาการของ

เดก็อาย ุ1 - 5 ปี ในกรงุเทพฯ กับเดก็ในภาคเหนอืตอนบน

พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์  ซึ่งพบว่าเขตที่อยู่อาศัยชุมชน

เมือง และชนบทไม่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ (4)  ทั้งนี้สืบ

เนื่องมาจากลักษณะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม การ

คมนาคมขนสง่ เทคโนโลยกีารสือ่สารทีค่รอบคลมุทกุพืน้ที่

ทั ่วไทย การกำหนดนโยบายของทางภาครัฐบาล ทำให้

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน ไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด

ของประเทศไทย อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความกระตือ

รือร้นในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล ผล

การศกึษาไมส่อดคลอ้งกบั อารรัีตน ์ขำอยู ่และคณะ(5) และ

ของ วชิรา กสิโกศล และคณะ(6) ที่พบว่าเด็กที่อาศัยใน

ชุมชนเมืองมีพัฒนาการที่สมวัยกว่าเด็กที่อาศัยในชุมชน

ชนบท

ตารางที ่2.  แสดงจำนวนและรอ้ยละของปจัจัยทีมี่ผลตอ่พัฒนาการของเดก็ในเดก็กรงุเทพฯ

พัฒนาการด้าน ตัวแปร           ผ่าน       ไม่ผ่าน X2 p-value

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

บุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย

 บิดาและมารดา 93 95.9 4 4.1 40.830 <0.001b

การใช้กล้ามเนื้อ อ่ืน ๆ 16 48.5 17 51.5

มัดเล็กและ สถานภาพสมรสของบิดา

สตปัิญญา มารดา

สมรส 94 95.9 4 4.1 42.838 <0.001b

: FM หม้าย/หย่า/แยก 15 46.9 17 53.1

ลักษณะครอบครัว

ครอบครัวเดี่ยว 69 90.8 7 9.2 6.512 0.011b

ครอบครัวขยาย 40 74.1 14 25.9

การเข้าใจภาษา เดก็เลน่มอืถอื, เกมสเ์ฉลีย่วนัละ

< 3 ชั่วโมง 120 96.8 4 3.2 - 0.025a

: RL > 3 ชั่วโมง 4 66.7 2 33.3

*a = ใช้สถติ ิFisher’s Exact Test ในการทดสอบความแตกตา่งของขอ้มูลทัว่ไป Statistical significant at p-value < 0.05

*b = ใช้สถติ ิChi-Square Test ในการทดสอบความแตกตา่งของขอ้มูลทัว่ไป Statistical significant at p-value < 0.05
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พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว จากการศึกษา

พบว่าเด็กทั้งสองแห่งมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

สมวัยหรืออยู ่ในระดับปกติเหมือนกัน  ทั ้งนี ้อาจเป็น

เพราะว่าเด็กทั้งสองแห่ง มีภาวะสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ

เหมือนๆ กัน ซึ ่งในด้านพัฒนาการสอดคล้องกับผล

การศึกษาของ อารีรัตน์ ขำอยู่ และคณะ(5) ที่พบว่าเด็ก

ก่อนวัยเร ียนอายุ 3 - 5 ปี มีพัฒนาการด้านการใช้

กล้ามเนื้อมัดใหญ่อยู่ในระดับปกติ  แต่แตกต่างกันตรงที่

อารีรัตน์ไม่พบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นเด็ก

ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้เป็น

การศึกษาในเด็กที่ เรียนในโรงเรียนอนุบาลที่จัดการเรียน

การสอนโดยรัฐบาล และสอดคล้องกับการศึกษาของ

เยาวลกัษณ ์  อุดมวรรธนกุ์ล(7) ทีศ่กึษาพฒันาการของเดก็

ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัเชยีงใหม ่  ทีพ่บวา่พฒันา

การด้านการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ 3 - 5 ปี พัฒนาการ

สมวัยมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของดวงหทัย

จันทรเ์ช้ือ และคณะ(8)  ทีศ่กึษาปจัจัยทีมี่อิทธพิลตอ่พฒันา

การเด็กในจังหวัดพิษณุโลก พบว่าพัฒนาการด้านกล้าม

เนื้อมัดใหญ่สมวัยมากที่สุด

ผลการศึกษาพัฒนาการด้านการช ่วยเหลือ

ตนเองและสังคม พบว่าพัฒนาการของเด็กในกรุงเทพ ฯ

พัฒนาการสมวัยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100.0 มากกว่า

ในจังหวัดลำพูนที ่เด็กพัฒนาการผ่าน คิดเป็นร้อยละ

ตารางท่ี 3.  แสดงจำนวนและรอ้ยละของปจัจัยทีมี่ผลต่อพัฒนาการในเดก็จังหวดัลำพนู

พัฒนาการด้าน ตัวแปร           ผ่าน      ไม่ผ่าน X2 p-value

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ

การใช้กล้ามเนื้อมัด สถานภาพสมรสของบิดามารดา

เล็กและสติปัญญา สมรส 93 89.4 11 10.6 - 0.005a

(Fine Motor : FM) หม้าย/หย่า/แยก 17 65.4 9 34.6

การสูบบุหรี่ของมารดา

ก่อนการตั้งครรภ์

การใช้ภาษา สูบ 5 71.4 2 28.6 - 0.034a

(Expressive ไม่สูบ 119 96.7 4 3.3

Language: EL) ระหว่างเลี้ยงดูบุตร

สูบ 4 66.7 2 33.3 - 0.025a

ไม่สูบ 120 96.8 4 3.2

การสูบบุหรี่ของมารดา

ระหว่างตั้งครรภ์

การช่วยเหลือตนเอง สูบ 4 80.0 1 20.0 - 0.038a

และสังคม ไมสู่บ 125 100.0 0 0

(Personal and การดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา

Social : PS) ระหว่างตั้งครรภ์

ดื่ม 3 75.0 1 25.0 - 0.031a

ไม่ดืม่ 126 100.0 0 0

*a = ใช้สถติ ิFisher’s Exact Test ในการทดสอบความแตกตา่งของขอ้มูลทัว่ไป Statistical significant at p-value < 0.05

*b = ใช้สถติ ิChi-Square Test ในการทดสอบความแตกตา่งของขอ้มูลทัว่ไป Statistical significant at p-value < 0.05
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99.2  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเด็กในกรุงเทพฯ อาศัยอยู่

ในสภาพสังคมที่ต้องแข่งขัน รีบเร่ง เด็กต้องใช้ทักษะใน

การอยู่รอดต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะในบริบท

เชงิสงัคม และวฒันธรรมของตนเอง ลักษณะของโรงเรยีน

ที่ไปเก็บข้อมูลเป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ อยู่ในภาพ

แวดล้อมกลางเมืองหลวง  เด็กอาศัยรวมอยู่ผู้คนมากมาย

ทำใหเ้ด็กพัฒนาทกัษะพฒันาการดา้นการชว่ยเหลอืตัวเอง

และสังคมได้มากกว่าเด็กในลำพูนที่มีสภาพแวดล้อมเป็น

เมืองเล็ก ๆ โรงเรียนที่ไปเก็บข้อมูลตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน

ขนาดเล็ก ซ่ึงผลการศึกษาด้านพัฒนาการดังกล่าวสอดคล้อง

กันกับการศึกษาของอนุพันธ์ สุวรรณพันธ์(6) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ

พัฒนาการ ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีในภาคกลางของ

ประเทศไทย  พบว่าพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง

และสังคมมีจำนวนเด็กที่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด ในขณะที่

การศึกษาของเยาวลักษณ์ อุดมวรรธน์กุล(7) พบว่าพัฒนา

การด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมในเด็กจังหวัด

เชียงใหม่ผ่านเกณฑ์หรือพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุด

ผลการศึกษาพัฒนาการด้านการใช้ภาษา พบว่า

เด็กในกรุงเทพฯ พัฒนาการผ่าน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ใน

ขณะทีเ่ดก็ในจงัหวดัลำพนู  พัฒนาการผา่น คิดเปน็ร้อยละ

95.4 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ ใช้

ภาษากลางในการสื่อสาร เด็กมีการใช้ภาษาพูดทั้งที่บ้าน

และที่โรงเรียนเหมือนกัน ซึ่งในขณะที่จังหวัดลำพูนจะมี

ภาษาถิ่นเป็นภาษาเหนือ และในบางหมู่บ้านอาจจะมี

ภาษากะเหรี่ยงที่เด็กใช้ในการสื่อสารกับบุคคลที่บ้านกับ

คณุครทูีโ่รงเรยีนไมเ่หมอืนกนั อาจสรา้งความสบัสนใหก้บั

เดก็ได ้ซ่ึงพบวา่ผลการศกึษาดา้นพฒันาการสอดคลอ้งกนั

กับการศึกษาของเยาวลักษณ์ อุดมวรรธน์กุล(7) ที่พบว่า

พัฒนาการดา้นการเขา้ใจภาษาของเดก็มีพัฒนาการสมวยั

มากกวา่พฒันาการดา้นการใชภ้าษา

ผลการศึกษาพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา

พบว่าเด็กในกรุงเทพฯ พัฒนาการผ่านน้อยกว่าเด็กใน

จังหวัดลำพูน กล่าวคือในกรุงเทพฯ เด็กพัฒนาการผ่าน

ร้อยละ 95.4 ในขณะที่ในจังหวัดลำพูนเด็กพัฒนาการ

ผ่านรอ้ยละ 97.7  ท้ังนีอ้าจสืบเนือ่งมาจากจากการสำรวจ

ข้อมูลทั ่วไปในเด็กทั ้งสองแห่งพบว่าเด็กในกรุงเทพฯ

มีโอกาสเข้าถึงสื่ออุปกรณ์มือถือ เกมส์คอมพิวเตอร์ หรือ

เกมส์ออนไลน์มากกว่าเด็กในจังหวัดลำพูน  ซ่ึงการใช้ภาษา

ในอินเตอร์เน็ต หรือเกมส์ มีบางส่วนที่เป็นภาษาแสลง ไม่

เป็นทางการอาจส่งผลทำให้เด็กเกิดความสับสนระหว่าง

ภาษาที ่ เป ็นทางการกับภาษาที ่ใช ้ในกลุ ่มคนเฉพาะ

ซึ่งพบว่าผลการศึกษาด้านพัฒนาการมีความแตกต่างกับ

การศึกษาของศิริสรา ลิปิพันธ์(9) ที่พบว่าพัฒนาการด้าน

ความเข้าใจภาษามีระดับพัฒนาการผ่านมากกว่า พัฒนา

การเก่ียวกับการใช้ภาษา  ท้ังน้ีอาจจะอธิบายได้ว่าเน่ืองจาก

กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลถึงแม้จะเป็นเด็กในภาคกลาง

เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันที ่ เด ็กอยู ่ในสถาน

สงเคราะห์ในขณะที่ในการศึกษาครั้งนี้เด็กอยู่ในโรงเรียน

อนุบาลของรัฐบาล

ผลการศึกษาพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื ้อ

มัดเล็กและสติปัญญา พบว่าเด็กในกรุงเทพฯพัฒนาการ

ผ่านรอ้ยละ 83.8 ในขณะทีเ่ดก็ในจงัหวดัลำพนูพฒันาการ

ผ่านร้อยละ 84.6 ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะเนื่องมาจากการ

ศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่าสภาพครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่

ด้วยมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก หากเด็กได้รับความรัก

ความเข้าใจ การกระตุ้นพัฒนาการจากครอบครัวที่อบอุ่น

เด็กจะมีพัฒนาการที่สมวัยมากกว่าเด็กที ่อาศัยอยู่กับ

พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งพบว่าเด็กในกรุงเทพฯ มีโครงสร้าง

ครอบครัวที่เด็กจะอาศัยอยู่กับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่า

ซึ่งอาจทำให้พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มีเวลามอบความรักความ

อบอุ่น รวมไปถึงการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมกับเด็ก

ซ่ึงพบวา่ผลการศกึษาดา้นพฒันาการมคีวามสอดคลอ้งกบั

การศกึษาของสนุทร ีศรีผุดผ่อง และเพช็รน้อย ศรีผุดผ่อง(10)

ที ่ศึกษาเกี ่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที ่จ ังหวัด

สุพรรณบุรี พบว่าพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

มีพัฒนาการสมวัยน้อยที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษา

ของ Annika Gottschling(11)และคณะที่ศึกษาในเด็ก

ปฐมวัยใน North-Eastern Germany พบว่าในสภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เด็กมีพัฒนาการของ

กล้ามเนื้อมัดเล็กแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ในขณะที่พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่แตกต่างกัน
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ปัจจัยอื ่น ๆ ที ่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กที ่

นา่สนใจ เชน่ คณุครผูู้ดแูลเดก็ เพราะเปน็ผูท้ีอ่ยู่ใกลชิ้ดตวั

เด็ก รวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่แต่ละ

โรงเรียนได้จัดขึ้น  ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนา

การของเด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สภาพแวดล้อม

โครงสร้างของโรงเรยีน ท่ีเด็ก ๆ  ได้เข้าไปเรียนยังเป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยที่น่าสนใจที่จะมีส่วนส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ

ได้หากมีการศึกษาในครั้งต่อไป

ข้อจำกดัของการศกึษา

1. การสำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ได้

จากอินเตอร์เน็ตกับข้อมูลจริงไม่ตรงกันมีความคลาดเคล่ือน

ทำให้การเตรียมเอกสารและระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัย

มากกวา่ทีก่ำหนดเอาไว้

2. สถานที่ใช้ในการตรวจพัฒนาการเด็กแตกต่างกันไปใน

แต่ละโรงเรียน  บางแห่งเด็กจะเข้ามามุงดูพร้อม ๆ กัน

ทำให้เด็กำที่กำลังทดสอบเสียสมาธิ

3. การทดสอบพฒันาการเดก็ในครัง้นี ้ ผู้ปกครองสว่นใหญ่

ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย  เนื่องจากติดกิจธุระในงาน

ประจำ  ข้อคำถามบางอยา่งถามจากคณุครูประจำช้ัน  และ

จากการสงัเกตกจิกรรมของ เดก็ ๆ ในชว่งพกักลางวนัหรอื

เวลาทีเ่ดก็ ๆ เล่นกนั

สรุป

ไม่มีความแตกต่างของพัฒนาการของเด็กอายุ

1 - 5 ปีในกรุงเทพฯ กับเด็กในภาคเหนือตอนบน  ปัจจัย

ที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในกรุงเทพฯ คือ บุคคลที่เด็ก

อาศยัอยูด่ว้ย  สถานภาพสมรสของบดิามารดา  ลักษณะ

ของครอบครัว และเด็กที่เล่นมือถือ  เกมส์เฉลี่ยวันละ

มากกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนในจังหวัดลำพูนปัจจัยที่มีผลต่อ

พัฒนาการ คือ สถานภาพสมรสของบิดามารดา การสูบบุหร่ี

ของมารดาก่อนการตั้งครรภ์และระหว่างเลี้ยงดูเด็ก

กิตติกรรมประกาศ

ผู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที ่ได้ให้

ความรู ้ในด้านต่าง ๆ  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่สถาบัน

พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน  ตลอดไปจนถึงคุณครูประจำชั้น

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้อำนวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยินยอม

ให้บุตรหลานมาเขา้ร่วมการวจัิยในครัง้น้ี  ขอขอบคณุเดก็ ๆ
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อ้างอิง

1. นิตยา คชภักดี. ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก.

กรุงเทพฯ: บียอนด ์เอนเทอรไ์พรซ์, 2554

2. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์. คู่มือคัดกรองและ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด - 5 ปี ฉบับกรม

สุขภาพจิต (70 ข้อ). สถาบันพัฒนาการเด็ก

ราชนครนิทร,์ 2555

3. ปวีณา กาญจนขจรศักดิ ์. กรมอนามัยความรู ้เพื ่อ

ประชาชน (ออนไลน)์. 11 ส.ค. 2551 [เขา้ถงึเมือ่

18 พ.ย. 2555]. เข้าถึงได้จาก: http://www.

anamai.moph.go.th/ewt_new.php?nid=641&

filename=index2012_1

4. อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์. การเจริญเติบโต พัฒนาการ

ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุ

ต่ำกว่า 6 ปี ภาคกลางของประเทศไทย [วิทยา

นิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2540

5. อารีรัตน์ ขำอยู่, มณีรัตน์ ภาคธูป, จินตนา วัชรสินธุ์,

นุจรี เนตรทิพย์, วรรณี เดียวอิศเรศ. พัฒนาการ

เด็กก่อนวัยเร ียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรม

การพฒันาชมุชนในเขตภาคตะวนัออก: บทความ

วิจัย. วารสารคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวทิยาลยั

บูรพา 2545 ก.ย. - ธ.ค.; 10(3): 1 - 12

6. วชิรา กิจโกศล, วัชราภรณ์ ภิสสาสุนทร, พูนสุข สริยภรณ์.

การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของเดก็ วัยก่อน

เรียนในเขตเมืองและชนบท. รามาธิบดีเวชสาร

2532 ม.ค. - มี.ค.; 12(1): 27 - 30



323ความแตกตา่งของพฒันาการของเดก็อาย ุ1 - 5 ป ีระหวา่งเดก็ในกรงุเทพฯ

กับเดก็ในภาคเหนอืตอนบน

Vol. 59 No.3

May - June 2015

7. เยาวลกัษณ ์อุดมวรรธนกุ์ล. ปัจจัยทีมี่ผลต่อพัฒนาการ

ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอดอยเต่า

จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ. เชียงใหม่:

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2554

8. ดวงหทัย จันทร์เชื ้อ, บุญสนอง ภิญโญ, ศุภสิทธิ ์

พรรณารุโณทัย. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ

เด็ก  0 - 5 ปี (ออนไลน์). 2547 [เข้าถึงเมื่อ 27

พ.ย.2555]. เข้าถึงได้จาก: http//hpc9.anamai.

moph. go.th/research/Index.php?option=

com_content&task=view&id=88&Itemid=48

9. ศิริสรา ลิปิพันธ์. พัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี

และคุณลักษณะของผู้ดูแลในสถานสงเคราะห์

เด ็กอ่อน สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั ่นคงของมนุษย์ในเขตภาคกลาง

[วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ:

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2551

10. สุนทรี ศรีผุดผ่อง, เพ็ชรน้อย ศรีผุดผ่อง. ปัจจัยที่มี

อ ิทธิพลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย จังหวัด

สุพรรณบุรี. วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ

2552 เม.ย. - มิ.ย.: 39 - 48

11. Gottschling-Lang A, Franze M, Hoffmann W.

Associations of motor developmental risks

with the socioeconomic status of preschool

children in North-Eastern Germany. Child

Development Research 2013:[6 page].

http://dx.doi.org/10.1155/2013/790524


