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Background In modern society, a child caregiver has become the main

person for giving care to children that performs

childcare function like family function. It must be realized in the

characteristics of caregivers, especially, the attitudes and

childcare functions, which can be influential to the child. So there

has been limited that researchers are interested to study on

attitude and childcare functions.

Objective To examine the attitude, childcare functions and associated

factors among attitudes and performance in the care of children

who work in childcare centers of Lamphun Province.

Design A cross – sectional descriptive study.

Setting Private childcare centers in Lamphun Province.

Materials and Methods Data were collected from 121 caregivers who worked in

childcare centers in Lamphun Province by using 6 questionnaires

comprising of: 1) demographic data; 2) attitude toward children;

3) attitude toward childcare work; 4) interview performance of

caregivers of children about parenting infants and toddles;

5) evaluation of the performance of child rearing infants;

6) evaluation of the performance of child rearing toddle.
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Results Out of 121caregivers in childcare centers of the Lamphun

Province, 71.9% had a positive attitude toward children and

69% had a positive attitude toward childcare functions.  Regarding

the performance in the care of children, 32.2% were of good

level. The age of the caregivers was significantly associated

with the attitude towards the child (p <0.05).  Caregivers’ marital

status, caregivers’ income, and duration of the working hours

(per day) were significantly associated with the attitude toward

childcare functions (p <0.05).  Level of education, age range of

children, and welfare were significantly associated with

performance in the care of the child (p <0.05).

Conclusion The results of this study suggest that caregivers had a positive

attitude both toward children and toward childcare functions.

The performance in the care of children was in good level while

partial function had deficiency.  These findings may help related

organizations to improve the performance in the care of the child.
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เหตุผลของการทำวิจัย ในปจัจุบันผูด้แูลเดก็เปน็บคุคลทีมี่ความใกลชิ้ดกบัเดก็   ซ่ึงการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้รับก็เสมือนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหนึ่ง

ของครอบครัว  จึงต้องมีการตระหนักถึงในส่วนคุณลักษณะของ

ผู้ดูแลเด็ก โดยเฉพาะเจตคติ และการปฏิบัติต่อเด็กซึ่งถือได้ว่า

เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อตัวเด็ก  ซึ่งยังมีการศึกษาในเรื่องนี้

อยูค่อ่นขา้งนอ้ย  จึงทำใหผู้้วจัิยมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบั

เรื่องนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเจตคติ การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก และปัจจัยที่ส่งผล

ต่อเจตคติและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็ก

ในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน

รูปแบบการวิจัย การศกึษาวจัิยเชงิพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึง่

สถานที่ทำการศึกษา สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูด้แูลเดก็ จำนวนทัง้หมด 121 คน โดยใช้

แบบสอบถามทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบคุคล 2) แบบสอบถามเจตคตติอ่เดก็   3) แบบสอบถาม

เจตคตติอ่การทำงานดแูลเดก็  4) แบบสมัภาษณก์ารดำเนนิงาน

ของผู้ดูแลเด็กวัยเด็กทารกและเด็กวัยเตาะแตะ 5) แบบประเมิน

การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี ่ยวกับการอบรมเลี ้ยงดูเด็กทารก

6) แบบประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กเกี ่ยวกับการอบรม

เล้ียงดเูด็กวัยเดก็เตาะแตะ วิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติ t – test, ANOVA

และ Pearson’s product moment correlation coefficient
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ผลการศึกษา พบว่าผู้ดูแลเด็กมีเจตคติที่ดีต่อเด็กและต่อการทำงานดูแลเด็ก

(ร้อยละ 71.9, 69.4 ตามลำดับ) และพบว่าผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ดูแลเด็กมีการปฏิบัติงานที่ดี (ร้อยละ 32.2) โดยมีปัจจัยที่

สัมพนัธก์บัเจตคตติอ่เดก็  ไดแ้ก ่อายขุองผูด้แูลเดก็ (p <0.05)

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติต่อการทำงานของผู้ดูแลเด็ก ได้แก่

สถานภาพสมรสของผู้ดูแลเด็ก รายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลเด็ก

และจำนวนชัว่โมงในการทำงานตอ่หนึง่วนั (p <0.05) และปจัจัย

ที ่สัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที ่ในการดูแลเด็ก ได้แก่ ระดับ

การศึกษาของผู้ดูแลเด็ก ช่วงอายุของเด็กที่ผู ้ดูแลรับผิดชอบ

และสวัสดิการที่ผู้ดูแลเด็กได้รับ (p <0.05) และรายได้ต่อเดือน

ของผู้ดูแลเด็ก (p <0.01) โดยพบว่าเจตคติของผู้ดูแลเด็กทั้งใน

เจตคติต่อเด็ก และเจตคติต่อการทำงานดูแลเด็กมีความสัมพันธ์

กับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก

สรุป ผู้ดแูลเดก็มเีจตคตทิีด่ตีอ่เดก็และตอ่การทำงานดแูลเดก็  รวมถงึ

ผลการปฏบัิตงิานของผูด้แูลเดก็มกีารปฏบัิติงานทีด่ ีใกลเ้คยีงกบั

การศึกษาอื่น  แต่มีผลด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่จะเอื้อต่อ

การเรียนรู้ของเด็กที่ยังบกพร่อง ซึ่งอาจนำผลที่ได้นี้ไปเป็นแนว

ทางในการวางแผนและพัฒนาต่อไป

คำสำคัญ เจตคต,ิ การปฏบัิตหินา้ทีใ่นการดแูลเดก็, ผู้ดแูลเดก็.
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เด็ก ถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อ

การพัฒนาประเทศในอนาคต  ซึ่งในการที่เด็กคนหนึ่งจะ

พัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ท่ีเป็นกำลงัหลักในการพฒันาประเทศ

ได้นั้น นอกเหนือจากปัจจัยด้านพันธุกรรมที่จะส่งผลต่อ

พฒันาการของเดก็นัน้   ก็ยงัมปัีจจยัดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ะ

ส่งผลต่อพัฒนาการต่าง ๆ ด้วย (1)  โดยผา่นทางกระบวน

การเรยีนรูแ้ละกระบวนการอบรมเลีย้งดจูากสถาบนัตา่ง ๆ

ในสงัคม (2)  แตส่ถาบนัหลกัทีถ่อืไดว้า่เปน็สถาบนัแรกของ

การสรา้งกระบวนการเหลา่นัน้กค็อื สถาบนัครอบครวั  ซ่ึง

เป็นสถาบันแรกที่เป็นตัวแบบและมีอิทธิพลต่อเสริมสร้าง

พัฒนาการ ของเด็กให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้าน

ร่างกาย ดา้นสงัคม ดา้นอารมณแ์ละดา้นสตปัิญญา

แต่หากในสภาพสังคมปัจจุบันที่มีสภาพการเป็น

อยู่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ  ท่ีครอบครวัจะเปน็ครอบครวั

ขยาย   ซ่ึงจะมท้ัีงบดิา มารดาและญาตพ่ีิน้องในการดแูล

เด็ก กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว  ซึ่งจะประกอบด้วย บิดา

มารดาและบุตร ซึ่งทำให้ขาดบุคคลที่จะช่วยดูแลเด็ก(3)

อีกทั้งในช่วงเวลากลางวันสมาชิกภายในครอบครัวทั ้ง

บิดาและมารดามคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งทำงานทัง้คู ่  จึงทำ

ให้ครอบครัวต้องหาบุคคลที่มาช่วยในการดูแลบุตรในช่วง

เวลาที่บิดาและมารดาออกไปทำงานนอกบ้าน จึงทำให้

สถานรบัเล้ียงเดก็   จึงมาเปน็ทางเลอืกหนึง่ของครอบครวั

ในการที่จะนำเด็กไปฝากดูแล(4) โดยมีผู้ดูแลเด็กที่จะเป็น

บุคคลที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดูแลเด็ก  และถือได้

ว่าเป็นบุคคลทีค่วามใกลชิ้ดกับเด็กมากทีสุ่ดรองจากบคุคล

ภายในครอบครัว  จึงทำให้ผู้ดูแลเด็กกลายมาเป็นบุคคล

หนึ่งที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวแบบและมีอิทธิพลต่อเด็ก(5)  เลย

ทำให้ผู้ดูแลเด็กจำเป็นต้องมีการตระหนักถึงการปฏิบัติตน

ท่ีจะสามารถดแูลเดก็ทีดี่ได้ ซ่ึงผู้ดูแลเดก็ควรมคุีณลักษณะ

โดยเฉพาะในด้านของเจตคติทั้งต่อตัวเด็ก และต่อการ

ทำงานดูแลเด็กท่ีจะส่งผลต่อแนวโน้มของการเกิดพฤติกรรม

ความคิด และความรู้สึก ในการดูแลเด็กให้ดำเนินไปใน

ทิศทางที่เหมาะสมตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งเปรียบ

เสมือนการปฏิบัติหน้าท่ีของครอบครัว(6)  เพ่ือท่ีจะลดปัญหา

ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับครอบครัวและตัวเด็กเอง

ในปัจจุบันการศึกษาเจตคติของผู้ดูแลเด็กนั้นยัง

มีการศกึษาอยูจ่ำนวนนอ้ย  โดยเฉพาะเจตคตทิัง้ตอ่ตวัเดก็

และเจตคติต่อการทำงานดูแลเด็ก รวมถึงการศึกษาใน

ส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาเจตคติต่อเด็กและเจตคติต่อการปฏิบัติหน้าที่

ในการดแูลเดก็และปจัจัยทีส่่งผลตอ่เจตคต ิและการปฏบัิติ

หน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

เอกชนของ จังหวัดลำพูน เพื่อจะเป็นแนวทางในการให้

ข้อมูลความรู้ วางแผนและพัฒนาด้านการเลี้ยงดูเด็กของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบ

พรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ ่ง (Cross-sectional

Descriptive Study) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลผู ้ดูแลเด็กในสถานรับ

เลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน โดยผู้ดูแลเด็กเป็นผู้ที่มี

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเด็ก สามารถพูดคุยติดต่อ

สื่อสารได้ หรือสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ ซึ่ง

สมัครใจให้ความร่วมมือในการวิจัยโดยลงชื่อในใบยินยอม

ให้ความร่วมมือ ซึ ่งเก็บรวบรวมจากจำนวนประชากร

ทัง้หมด 121 คน จึง ไม่มีการสุม่ตวัอยา่ง โดยการศกึษานี้

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบบสอบถามทีใ่ช้มีท้ังหมด 6 ส่วน ประกอบดว้ย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

ข้อมูลด้านอายุ ระดับการศึกษา เศรษฐฐานะ สถานภาพ

สมรส ประวติัการเจบ็ป่วยหรอืโรคประจำตวั ประสบการณ์

ในการทำงาน ระยะเวลาในการทำงานดูแลเด็ก  จำนวน

ช่ัวโมงในการทำงานตอ่วัน สวสัดกิารทีไ่ดรั้บ จำนวน 12 ขอ้

โดยผูต้อบแบบ สอบถามทำแบบทดสอบนีด้ว้ยตนเอง

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเจตคตติอ่เดก็ของดวงพร

หัวเมืองแก้ว (7) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.72

จำนวน 15 ข้อ โดยมคีำตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั คือเหน็ดว้ย
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อยา่งยิง่ เหน็ดว้ย เฉย ๆ ไม่เหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยอยา่ง

ยิ่ง ผู้วิจัยแปลผลโดยใช้ค่าคะแนน รวมทั้งปรับค่าคะแนน

ตามเกณฑ์ (ดี – ปานกลาง - ไม่ดี) ให้สอดคล้องกับที่ผู้

พัฒนาเครื่องมือเสนอไว้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทำแบบ

ทดสอบนี้ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติต่อการทำงาน

ดูแลเด็กของนิคม พรหมย้อย (8) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ

0.94 จำนวน 60 ข้อ โดยมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วยและไม่เห็น

ด้วยอย่างยิ่ง  ผู้วิจัยแปลผลโดยใช้ค่าคะแนน รวมทั้งปรับ

คา่คะแนนตามเกณฑ ์(ด ี– ปานกลาง - ไม่ด)ี ใหส้อดคลอ้ง

กับที่ผู้พัฒนาเครื่องมือเสนอไว้ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ทำแบบ ทดสอบนีด้้วยตนเอง

ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์การดำเนินงานของผู้

ดูแลเด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กทารกและเด็กวัย

เตาะแตะของวรนาฏ สุคนธรตัน์(9) ไดค้า่ความเทีย่งเทา่กบั

0.85 ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด13 ข้อจะเป็นแบบ

ใหเ้ลอืกตอบ คอืปฏบัิตแิละไมป่ฏิบัต ิแบง่ออกเปน็ 4 ดา้น

ได้แก่ นโยบายของสถานรับเลี ้ยงเด็ก การจัดสภาพ

แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก การอบรมเลี้ยงดูที่

ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ และการติดต่อสร้าง

ความสมัพันธ์กับผู้ปกครอง ผู้วิจัยแปลผลโดยใชค่้าคะแนน

รวมทัง้ปรบัคา่คะแนนตามเกณฑ ์(บกพรอ่ง – พอใช ้– ดี -

ดีมาก) ให้สอดคล้องกับที่ผู้พัฒนาเครื่องมือเสนอไว้ แบบ

ทดสอบนี ้ ผู้วจัิยเปน็ผูด้ำเนนิการสมัภาษณด์ว้ยตนเอง

ส่วนที ่ 5 แบบประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแล

เด็กเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กทารก (0 - 1 ปี) ของ

วรนาฏ สุคนธรตัน ์ไดค้า่ความเทีย่งเทา่กบั 0.87 ประกอบ

ด้วยข้อคำถามทั้งหมด 50 ข้อ จะเป็นแบบให้เลือกตอบ

คือปฏิบัติและไม่ปฏิบัติ ผู้วิจัยแปลผลโดยใช้ค่าคะแนน

รวมทัง้ปรบัคา่คะแนนตามเกณฑ ์(บกพรอ่ง – พอใช ้– ดี -

ดมีาก) ใหส้อดคลอ้งกบัทีผู้่พฒันาเครือ่งมอืเสนอไว ้ผู้วจัิย

เปน็ดำเนนิการสมัภาษณด์ว้ยตนเอง

ส่วนที่ 6 แบบประเมินการปฏิบัติของผู้ดูแลเด็ก

เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

วัยเดก็เตาะแตะ (1 ปีข้ึนไป - 3 ปี) ของวรนาฏ สุคนธรตัน์

ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.81 ประกอบ ด้วยข้อคำถาม

ท้ังหมด 50 ข้อ จะเปน็แบบใหเ้ลือกตอบ คือปฏิบัติและไม่

ปฏิบัติ ผู้วิจัยแปลผลโดยใช้ค่าคะแนน รวมทั้งปรับค่า

คะแนนตามเกณฑ์ (บกพร่อง – พอใช้ – ดี - ดีมาก) ให้

สอดคล้องกับที่ผู้พัฒนาเครื่องมือเสนอไว้  ผู้วิจัยเป็นผู้

ดำเนนิการสมัภาษณด์ว้ยตนเอง

การวเิคราะหข้์อมลู

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive

Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ความถี่ และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม

ตัวอย่างที่ทำการศึกษา ใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential

Statistic) ได้แก ่การทดสอบ t – test, One way ANOVA

และ Pearson’s product moment correlation coefficient

ทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติ และ

การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก โดยกำหนดระดับนัย

สำคญัทางสถติไิวท้ีน่อ้ยกวา่ 0.05

ผลการศึกษา

จากประชากรที่ทำการศึกษา จำนวน 121 คน

พบว่ามีอายุโดยเฉลี ่ยจะอยู ่ที ่ 36.4 ปี ส่วนมากจะมี

อายุอยู่ในระหว่าง 26 - 35 ปี ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี และมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับ

ปวช.ในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน และมากกว่าครึ่งหนึ่งของ

ผู้ดูแลเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง

5,001 - 10,000 บาท ส่วนใหญร่ะบุสถานภาพโสดรอ้ยละ

53.7 มีโรคประจำตวัร้อยละ 5.8   โดยสว่นมากผูดู้แลเดก็

จะมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กมาคิดเป็นร้อยละ 91.7

ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.0 ปี

ส่วนใหญจ่ะอยูร่ะหวา่ง 4 - 10 ปี และสว่นมากผูดู้แลเดก็

จะดูแลเด็กในช่วงอายุ 1 ปีขึ้นไปถึง 3 ปี คิดเป็นร้อยละ

87.6  ซ่ึงจะตอ้งดแูลเดก็โดยเฉลีย่จะอยู ่ท่ี 9.7 ช่ัวโมงตอ่วัน

มีผู้ดูแลเด็ก 1 ใน 4 ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก่อนการศึกษา

ทีม่าทำงานไมค่รบตามทีก่ำหนด และมผู้ีดแูลเดก็ 2 ใน 3

ทีไ่ม่ไดรั้บสวสัดกิารใด ๆ ในการทำงานเลย (ตารางที ่1)
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ตารางที ่1. แสดงขอ้มูลส่วนบคุคลของผูดู้แลเดก็ (N = 121)

ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ ปัจจัยส่วนบุคคล จำนวน (คน) ร้อยละ

อายุ โรคประจำตัวหรือปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 25 ปี 21 17.4 มี 7 5.8

26 - 35 ปี 46 38.0 ไม่มี 114 94.2

37 - 45 ปี 21 17.4 การมีประสบการณ์ในการดูแลเด็ก

มากกว่า 45 ปี 33 27.3 มี 111 91.7

(mean = 36.44 , S.D. = 11.17 , min = 18 , max = 62) ไม่มี 10 8.3

ระดับการศึกษา ช่วงอายุของเด็กในการดูแล

ต่ำกว่าประถมศึกษา 1 0.8 ตำ่กวา่ 1 ปี 15 12.4

ประถมศึกษา 7 5.8 1 ปีข้ึนไป -3 ปี 106 87.6

มัธยมศึกษาตอนต้น 19 15.7 ระยะเวลาในการมีประสบการณ์การดูแลเด็ก

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 35 28.9 ตำ่กวา่หรอืเทา่กบั 3 ปี 40 33.1

อนุปริญญา/ปวส. 18 14.9 4-10 ปี 52 43.0

ปริญญาตรี 39 32.2 มากกวา่ 10  ปี 29 24.0

สูงกว่าปริญญาตรี 2 1.7 (mean = 8.05, S.D. = 7.58 , min = 0.2 , max = 31)

รายได้ต่อเดือน(บาท) จำนวนชั่วโมงในการทำงานดูแลเด็ก(ชั่วโมงต่อวัน)

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 5,000 41 33.9 นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 8 34 28.1

5,001-10,000 68 56.2 9 – 11 74 61.2

10,001-15,000 5 4.1 มากกว่า11 13 10.7

มากกวา่ 15,001 7 5.7 (mean 9.69, S.D. = 1.61 , min = 6, max =18)

สถานภาพสมรส ความครบถ้วนในการมาทำงาน(หนึ่งเดือนที่ผ่านมา)

โสด 38 31.4 มาทำงานครบ 95 78.5

สมรสและอยู่ด้วยกัน 65 53.7 มาทำงานไม่ครบ 26 21.5

สมรสและไม่ได้อยู่ด้วยกัน 3 2.5 สวัสดิการที่ได้รับ

หม้าย 5 4.1 มี 45 37.2

หย่า 3 2.5 ไม่มี 76 62.8

แยกกันอยู่ 1 0.8

อยูด่ว้ยกนั แตไ่ม่ไดส้มรส 6 5.0
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ด้านของการดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็ก

ตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก ในภาพรวม 3 ใน 5 ตามการ

รับรู้ของผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กมีการรับรู้ว่าสถานรับเลี้ยง

เด็กของที่ตนทำงานอยู่ มีการดำเนินการอยู่ในระดับที่ดี

มาก   แตก่ลับพบวา่ 1 ใน 5 ของดา้นนโยบายของสถาน

รับเลี้ยงเด็ก และด้านการจัดสภาพ แวดล้อมที่เอื ้อต่อ

การเรียนรู้ของเด็ก ที่ผู ้ดูแลเด็กมีการรับรู้ที ่ว่าสถานรับ

เลี้ยงเด็กที่ตนทำงานยังมีการดำเนินการที่อยู่ในระดับที่

บกพรอ่ง (ตารางที ่2)

ด้านเจตคติต่อเด็กและเจตคติต่อการทำงานดูแล

เด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็กในภาพรวม 3 ใน 4 ตาม

การรับรู้ของผู้ดูแลเด็กในเรื่องการมีเจตคติต่อเด็กที่ตน

ดูแลอยู่ และเจตคติต่อการทำงานดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กมี

การรับรู้ว่า ผู้ดูแลเด็กมีเจตคติทางบวกทั้งเจตคติต่อเด็ก

และเจตคตติอ่การทำงานดแูลเดก็ (ตารางที ่3)

ด้านของการประเมินการปฏิบัติหน้าที ่ในการ

ดูแลเด็กตามการรับรู ้ของผู้วิจัย  ในภาพรวมผู้วิจัยได้

ประเมินปฏิบัติหน้าที ่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กว่า

ส่วนใหญ่ผู้ดูแลเด็กมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กที่ดี

รองลงมาผู้ดูแลเด็กจะมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก

ทีพ่อใช ้และดมีาก ซ่ึงทัง้ 3 ระดบันี ้มีสัดส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั

แต่กลับพบว่า 2 ใน 5 ของในด้านการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ผู้วิจัยมีประเมินการปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในระดับที่บกพร่อง และ 1 ใน 5 ของด้านการ

ติดต่อสร้างความ สัมพันธ์กับผู้ปกครอง ผู้วิจัยมีประเมิน

การปฏบัิตหินา้ทีอ่ยู่ในระดบัทีบ่กพรอ่งเชน่กนั (ตารางที ่4)

เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของผู้

ดูแลเด็กทั้งในเจตคติต่อเด็ก และเจตคติต่อการทำงาน

ดูแลเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการดำเนินงาน

ของสถานรับเลี้ยงเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็กล้วนแต่มี

ความสัมพันธ์กันต่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดูแลเดก็ตามการรบัรู้ของผูวิ้จัยอยา่งมนัียสำคญัทางสถติิท่ี

p <0.05 และ p <0.01ตามลำดบั (ตารางที ่5)

ตารางท่ี 2. การดำเนนิการของสถานรบัเล้ียงเดก็ตามการรบัรู้ของผูด้แูลเดก็ (N = 121)

การดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็ก บกพรอ่ง (%) พอใช้ (%) ดี (%) ดีมาก (%)

1. ด้านนโยบายของสถานรับเลี้ยงเด็ก 26(21.5) 35(28.9)      - 60(49.6)

2. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 25(20.7) 21(17.4)      - 75(62.0)

3. ด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ส่งเสริมพัฒนาการและ 1(0.8)      - 40(33.1) 80(66.1)

การเรียนรู้

4. ด้านการติดต่อสร้างฃวามสัมพันธ์กับผู้ปกฃรอง 3(2.5) 6(5.0)      - 112(92.6)

การดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กโดยภาพรวม 4(3.3) 18(14.9) 20(16.5) 79(65.3)

ตารางท่ี 3. เจตคตติามการรบัรู้ของผูดู้แลเดก็ (N = 121)

เจตคติตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก ทางลบ (%) ปานกลาง (%) ทางบวก (%)

-  เจตคตต่ิอเดก็ตามการรบัรู้ของผูดู้แลเดก็       - 34 (28.1) 87 (71.9)

-  เจตคตต่ิอการทำงานดแูลเดก็ตามการรบัรู้ของผูดู้แลเดก็       - 37 (30.6) 84 (69.4)
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เมื่อวิเคราะห์ตัวแปรรายคู่พบว่าปัจจัยที่มีความ

สัมพันธ์ทางสถิติกับเจตคติต่อเด็กของผู้ดูแลเด็ก คือ อายุ

ของผู้ดูแลเด็ก(p <0.05) ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทาง

สถิติกับเจตคติต่อการทำงานของผู้ดูแลเด็ก ได้แก่สถานภาพ

สมรสของผู้ดูแลเด็ก (p <0.05) รายได้ต่อเดือนของผู้ดูแล

เดก็ (p <0.05) และจำนวนชัว่โมงในการทำงานตอ่หนึง่วนั

(p <0.05) ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์ทางสถิติกับการปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแลเด็กจากการประเมินของผู้วิจัย ได้แก่

ระดบัการศกึษาของผูด้แูลเดก็ (p <0.05) ช่วงอายขุองเดก็

ที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ (p <0.05) และสวัสดิการที่ผู้ดูแลเด็ก

ได้ร ับ (p <0.05) และรายได้ต่อเดือนของผู ้ดูแลเด็ก

(p <0.01) (ตารางที ่6)

การอภปิรายผล

ในการศึกษาครั ้งนี ้มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา

เจตคติ การปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก และปัจจัยที่ส่งผลต่อ

เจตคติ  และการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กของผู้ดูแล

เด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูน จำนวน

121 คน ผลการศึกษาพบว่าผู้ดูแลเด็กมีการรับรู้ว่าผู้ดูแล

เด็กมีเจตคติที ่ดีทั ้งเจตคติต่อเด็ก และเจตคติต่อการ

ทำงานดูแลเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของดวงพร

หัวเมืองแก้ว(7)  ในการวัดเจตคติต่อเด็กของพี่เลี ้ยงเด็ก

และของทัดดาว ลออวิโรจน์(10) ที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กมีเจตคติที ่ดีต่อการทำงานดูแลเด็ก ซึ่งมีปัจจัย

หลายดา้นทีเ่อือ้ตอ่การเกดิเจตคต ิ  ดงัในการศกึษาครัง้นีท้ี่

พบว่าผู้ดูแล เด็กมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กร้อยละ

91.7 และมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่

8.0 ปี   จึงอาจทำให้ผู้ดูแลเกิดการเรียนรู้ และสามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับทั้งตัวเด็กและทั้งการทำงานในการดูแล

เด็กได้(11)

ตารางที ่4. การประเมนิการปฏบัิตหินา้ทีใ่นการดแูลเดก็ตามการรบัรู้ของผูว้จัิย (N = 121)

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก บกพรอ่ง (%) พอใช้ (%) ดี (%) ดีมาก (%)

1. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 50 (41.3) 10 (8.3) 25(20.7) 36 (29.8)

2. ด้านการอบรมเลีย้งดเูดก็ทีส่่งเสรมิพฒันาการและ   การเรยีนรู้ 9 (7.4) 18 (14.9) 36(29.8) 58 (47.9)

3. ด้านการติดต่อสร้างฃวามสัมพันธ์กับผู้ปกฃรอง 27 (22.3) 26(21.5) 15 (12.4) 53 (43.8)

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กโดยภาพรวม 9 (7.4) 38 (31.4) 39 (32.2) 35 (28.9)

ตารางที ่5. ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติของผู้ดูแลเด็กและการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กตาม

การรับรู้ของผู้ดูแลเด็กต่อการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กตามการรับรู้ของ

ผู้วิจัย

ปัจจัยศึกษา                                                                    การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ในการ

   ดูแลเดก็ตามการรบัรู้ของผูวิ้จยั

             r

เจตคติต่อเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก 0.786*

เจตคติต่อการทำงานดูแลเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก 0.854*

การดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก 0.590**

*p<0.05, **p<0.01
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ตารางที ่6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อเจตคติตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็กและการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กตาม

การรับรู้ของผู้วิจัย

ปัจจัยศึกษา จำนวนคน mean SD   t/F p-value

เจตคติต่อเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก

อายุของผู้ดูแลเด็ก 2.984 0.034*

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 25 ปี 21 59.52 4.27

26 - 35 ปี 46 59.28 5.62

37 - 45 ปี 21 58.29 5.18

มากกว่า 45 ปี 33 55.76 6.69

เจตคติต่อการทำงานดูแลเด็กตามการรับรู้ของผู้ดูแลเด็ก

สถานภาพสมรสของผู้ดูแลเด็ก -2.479 0.015*

โสด 47 225.00 21.12

สมรส 74 235.45 23.47

รายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลเด็ก 3.282 0.041*

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 5,000 บาท 41 226.20 21.75

5,001 - 10,000 บาท 68 232.12 22.02

มากกวา่ 10,000 บาท 12 245.00 28.75

จำนวนชั่วโมงในการทำงานต่อหนึ่งวัน 4.104 0.019*

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 8 ช่ัวโมง 34 227.18 23.03

9  – 11 ช่ัวโมง 74 235.62 23.09

มากกวา่ 11 ช่ัวโมง 13 218.31 16.52

การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็กจากการประเมินของผู้วิจัย

ระดับการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 4.178 0.018*

ประถมศึกษา 8 74.50 11.94

มัธยมศกึษา และอนปุริญญา 54 72.41 11.68

ปริญญาตรีขึ้นไป 59 78.81 11.95

รายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลเด็ก 7.697 0.001**

นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 5,000 บาท 41 71.02 12.41

5,001-10,000 บาท 68 79.29 11.02

มากกว่า10,000บาท 12 71.00 11.04

ช่วงอายุของเด็กที่ผู้ดูแลรับผิดชอบ -2.731 0.007*

ตำ่กวา่ 1 ปี 15 67.87 13.36

1 ปีข้ึนไป -3 ปี 106 76.77 11.60

สวัสดิการที่ผู้ดูแลเด็กได้รับ -2.219 0.028*

ไม่มี 76 73.82 11.14

มี 45 78.80 13.20

*p <0.05, **p <0.01
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ในด้านของการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก จาก

การประเมินโดยผู้วิจัย ส่วนใหญ่ผู้ดูแลเด็กมีการปฏิบัติ

หน้าที่ในการดูแลเด็กที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

วรนาฏ สุคนธรัตน์(9) แต่มีด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่

เอื ้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ที่ผลการประเมินการปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในระดับที่บกพร่อง  ซึ่งมาจากการที่ขาดความ

พร้อมและการสนับสนุนทางด้านการเงิน และขาดการ

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที ่

จะเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

อังศุมาลิน บุญยืน(12)  ได้ทำการศึกษาในเรื่องของการ

ดำเนินงานของธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่ในด้าน

สถานรบัเล้ียงเดก็เอกชนสว่นใหญมั่กจะเกดิความบกพรอ่ง

ในดา้นนี ้   ซ่ึงในการเกดิความบกพรอ่งในดา้นนี ้สามารถ

ส่งผลตอ่พฒันาการของเดก็ในดา้นรา่งกาย สังคม อารมณ์

และสติปัญญาได้ ดังเช่นทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม

ของ Erikson(13)  ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของช่วงแรก

ของชีวิตที่เป็นช่วงที่จะเด็กจะมีการพัฒนาความสนใจต่อ

สิ่งรอบข้าง จากการได้รับการตอบสนองและการกระตุ้น

ในส่ิงท่ีเด็กต้องการ   ซ่ึงหากได้รับการตอบสนองท่ีเหมาะสม

ก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาความมั่นใจและไว้วางใจต่อ

สิ่งรอบตัวมากขึ้นทำให้เด็กมีความมั่นใจและกล้าที่จะทำ

ในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งหากเด็กได้รับการกระตุ้นและพัฒนาที่

เหมาะสมแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่ในวัยต่าง ๆ

ต่อไป

ในส่วนการประเมินการดำเนินการของสถานรับ

เลี ้ยงเด็กตามการรับรู ้ของผู้ดูแล และการประเมินการ

ดำเนินการของสถานรับเลี้ยงเด็กตามการรับรู้ของผู้วิจัย

จะเห็นได้ว่าผู้ดูแลเด็กมีการประเมินให้การดำเนินงานของ

ตนอยู ่ในระดับที ่ดีมาก ซึ ่งมีความแตกต่างจากผู ้วิจัย

ทำประเมิน โดยเฉพาะในด้านของการจัดสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ที่ผลลการประเมินของผู้วิจัย

พบว่าส่วนใหญ่การดำเนินการด้านนี้ยังบกพร่อง โดยใน

การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้นี ้ต้องใช้งบ

ประมาณในการดำเนนิการ  ซ่ึงสถานรบัเลีย้งเดก็ส่วนใหญ่

เป็นสถานรับเลี ้ยงเด็กขนาดเล็กยังขาดงบประมาณใน

ส่วนนี ้ จึงทำใหใ้นจดุนีย้งัถอืไดว้า่บกพรอ่งไป

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ

กับเจตคติต่อเด็กของผู ้ดูแลเด็ก พบว่าอายุของผู ้ดูแล

เด็ก (p <0.05) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ

เจตคติต่อเด็ก โดยที่ในกลุ่มอายุน้อยจะมีคะแนนเจตคติที่

มากกว่ากลุ่มผู้แลเด็กที่มีอายุสูง อาจจะเนื่องจากกลุ่มที่มี

อายุน้อยเป็นกลุ ่มที ่เพิ ่งเข้ามาทำงานในการดูแลเด็ก

จึงทำให้กลุ่มนี้ยังไม่ประสบกับปัญหาในการดูแลเด็กที่

มากเกินที่จะปรับตัวและแก้ไขได้ อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพ

ของร่างกายที ่พร้อมที ่จะทำงาน ซึ ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของเชียรศรี วิวธศิริ(14)  ดังนั้นจึงทำให้ผู้ดูแลเด็กที่มี

เจตคติที่ดีต่อเด็กก็จะมีปัจจัยด้านอายุที่อยู่ในกลุ่มที่น้อย

ด้วย

ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับเจตคติ

ต่อการทำงานของผู้ดูแลเด็ก พบว่าสถานภาพสมรสของ

ผู้ดูแลเด็ก (p <0.05) ในกลุ่มที่สมรสแล้วจะมีคะแนน

เจตคติในการทำงานดูแลเด็กที่มากกว่า ซึ่งผู้ดูแลเด็กที่

สมรสแล้ว ล้วนแต่จะมีประสบการณ์ในการดูแลบุตรของ

ตนเอง จึงทำให้เกิดการเจตคติที่ดีต่อการทำงานดูแลเด็ก

ได้ ส่วนรายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลเด็ก (p <0.05) ถือเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถส่งผลต่อการมีเจตคติที่ดี โดยใน

กลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนมากก็จะมีแนวโน้มของคะแนน

เจตคติในการทำงานดูแลเด็กที่มากตามไป  ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาของ Herzberg(15) นอกจากนี้ปัจจัยด้าน

จำนวนชั ่วโมงในการทำงานต่อหนึ ่งวันของผู ้ดูแลเด็ก

(p <0.05) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสามารถส่งผลต่อการมี

เจตคติที่ดีด้วยเช่นกัน โดยในกลุ่มที่ทำงานอยู่ในจำนวน

9 – 11 ชั่วโมงต่อวัน กลับเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเจตคติใน

การทำงานดูแลเด็กที่มากกว่ากลุ่มที่ทำงานน้อยและมาก

กวา่จำนวนชัว่โมงดงักลา่ว   ซ่ึงการทำการ ศกึษาในจงัหวดั

ลำพนูทีเ่ปน็จงัหวดัทีมี่โรงงานนคิมอตุสาหกรรม   จึงทำให้

ผู้ที่ทำงานเกิดความรับรู้ว่าระยะเวลาในการทำงาน 9 –

11 ช่ัวโมง ถือเป็นระยะเวลาในการทำงานทีเ่ป็นปกตท่ัิวไป

ประกอบกับการได้ร ับเงินตอบแทนในการทำงานล่วง

เวลานี ้ด้วยเลยทำให้ผู ้ดูแลเด็กกลุ ่มนี ้มีเจตคติที ่ดีต่อ
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การทำงานดูแลเด็ก ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของนิคม

พรหมย้อย (8) ที่ทำการศึกษาครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัด

เพชรบูรณ์ พบว่าการมีเจตคติที่ดีจะอยู่ในกลุ่มผู้ดูแลที่

ทำงานจำนวนชัว่โมงทีน่อ้ยกวา่ 9 -11 ช่ัวโมงตอ่วนั

ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ในการ

ดแูลเดก็จากการประเมนิของผูว้จัิย  พบวา่ระดบัการศกึษา

ของผู้ดูแลเด็ก (p <0.05) ในผู้ดูแลเด็กที่สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ใน

การดูแลเด็กมากกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่

ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับทางด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง

คือ ด้านปฐมวัย จึงทำให้มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติ

งานในด้านนี้มากกว่ากลุ่มอื ่น ส่วนช่วงอายุของเด็กที ่

ผู้ดูแลรับผิดชอบ (p <0.05)  ก็ถือเปน็ปจัจัยหนึง่ทีมี่ความ

สัมพันธ์ กับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก โดยช่วงอายุ

ของเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง3 ปี จะมีคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่

ต่ำกว่า1 ปี เนื่องจากในเด็กที่มีอายุน้อย จำเป็นที่จะต้อง

มีการดูแลที่มากกว่า  เนื่องจากยังมีการช่วยเหลือตนเอง

ที่น้อยมาก จึงทำให้การดูแลเด็กจึงต้องมีการดูแลที่พิถี

พิถันกว่า ส่วนรายได้ต่อเดือนของผู้ดูแลเด็ก (p <0.01)

ในกลุ ่มที ่มีรายได้ 5,000 - 10,000 บาทมีคะแนนใน

การปฏิบัติงานที่สูงกว่ากลุ่มอื่น  ซึ่งสอดคล้องกับการ

ศึกษาของประพันธ์ ทองสีดำ(16) ส่วนสวัสดิการที่ผู้ดูแล

เดก็ไดรั้บ(p <0.05)  ก็ถือเปน็ปจัจัยหนึง่ทีมี่ความสมัพนัธ์

กับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลเด็ก  โดยจะเห็นได้ชัดว่า

การได้รับสวัสดิการจะส่งผลต่อการมีคะแนนที่สูงตามไป

ด้วย  การศึกษาของ Herzberg(15) ที่การได้รับสวัสดิการ

มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานได้

อย่างไรก็ดี  งานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดในการแปล

ผลหรือการนำผลไปประยุกต์ใช้จำเป็นต้องเลือกนำไปใช้

ให้เหมาะสม เนื่องจากการศึกษานี้เป็นเพียงการศึกษา

ภาคตัดขวาง และกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลเด็กในสถาน

รับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดลำพูนเท่านั้น  จึงอาจไม่

สามารถนำไปอ้างอิงกับประชากรที่ทำงานด้านนี้อยู่ใน

จังหวัดอื่น ๆ ได้ดังนั้น ผู้ที่จะนำข้อมูลนี้ไปอ้างอิง ต้อง

พิจารณาลักษณะสังคมประชากรของกลุ่มตัวอย่างด้วย

อีกทั ้งเครื ่องมือที ่ใช้เก็บข้อมูลมีแบบสอบถามที่ผู ้วิจัย

ต้องทำการสัมภาษณ์และทำการประเมิน ซึ ่งหากใน

การศึกษาครั้งต่อไปมีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ข้อมูล

ที่ได้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

สรุป

ผู้ดูแลเด็กมีเจตคติที่ดีต่อเด็กและต่อการทำงาน

ดูแลเด็ก อีกทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเด็ก มีการ

ปฏิบัติงานที่ดี ใกล้เคียงกับการศึกษาอื่น  แต่อาจจะมี

ผลด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่จะเอื ้อต่อการเรียนรู ้ที ่

ยังบกพร่อง ซึ่งเป็นด้านหนึ่งที่ส่งผลต่อพัฒนาการและ

การเรียนรู้ของเด็กได้ ดังนั้นผลการวิจัยครั้งนี้ อาจช่วยให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ

วางแผนพัฒนาต่อไป
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