
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในเด็กปฐมวัย

2. เพื่อให้เด็กปัจจุบันรู้จักการละเล่นพื้นบ้านของไทย
3. เพื่ออนุรักษ์การละเล่นพืน้บ้านของไทยใหค้งอยู่

จากการสรุปผลพัฒนาการประจ าเดือน ที่มีประเมินพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการ 

(Developmental Surveillance & Promotion Manual, DSPM) ในเด็กปฐมวยั ช่วงอาย ุ2ปี ถึง 3ปี6เดือน
ที่อยู่ในความดูแลของสถาบนัพฒันาอนามยัเด็กแห่งชาติ จ านวน 50 คน พบว่า เด็กมีพฒันาการทางด้าน
สงัคม(Personal and Social, PS)ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 (สถาบนั
พฒันาอนามยัเดก็แหง่ชาติ,2561)
ผูศ้ึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญของการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อให้ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมในเด็กปฐมวัย และ
ได้จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่เหมาะสมตามช่วงวัย ได้แก่การละเล่นม้าก้านกล้วย จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า 
เป็นวิธีหนึ่งที่พัฒนาทักษะด้านสังคมในเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น

ความส าคัญและที่มาของการวิจัย

วัตถุประสงค์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2ปี ถึง 3ปี 6เดือน  ที่อยู่ในความดูแลของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จ านวน 50 คน แบ่งเป็นผ่าน

เกณฑ์การประเมินพัฒนาการด้านสังคมจ านวน 38 คนและที่สงสัยล่าช้าด้านสังคมตามคู่มือ DSPM จ านวน 12 คน       

เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
แบบประเมินพฤติกรรมด้านอารมณ์ และสังคมในเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-3ปี 6เดือน (โดยครูพี่เลีย้ง) แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่
การละเลน่ม้าก้านกล้วย จ า้จี ้และมอญซอ่นผ้า

ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรต้น คือ การละเล่นพ้ืนบ้านไทย กิจกรรมม้าก้านกล้วย จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า
ตัวแปรตาม คือ พฒันาการด้านสงัคมของเด็กเด็กปฐมวยั ช่วงอาย ุ2ปี ถึง 3ปี6เดือน  

กระบวนการด าเนินการวิจัย 
1.ประเมินพัฒนาการโดยใช่คู่มือ DSPM พฒันาการด้านสงัคม(Personal and Social, PS)
2.สอบถามข้อมูลพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ได้แก่ เป็นบุตรคนที่เท่าไหร่ ครอบครัวมีบุตรกี่คน พ่อแม่แยกกันอยู่ไหม พฤติกรรมการ

อบรมเลี้ยงดูที่บ้าน เช่น ขัดใจไม่ได้ ตามใจ รอคอยไม่ได้ เป็นต้น 
3. ให้ข้อมูลผู้ปกครองเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการ และเกมการละเล่นพื้นบ้านไทย ม้าก้านกล้วย จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า ให้กับเด็ก

ปฐมวัยรวมทั้งขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กเมื่อกลับไปอยู่บ้าน
4.การจัดกิจกรรมพื้นบ้านไทยม้าก้านกล้วย จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า ให้แก่เด็กปฐมวัย สัปดาห์ละ 9 ช.ม. โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม 

ดังนี้ ขั้นตอนแนะน า อุปกรณ์ วิธีการเล่น ประโยชน์ กติกา พร้อมสาธิตให้เด็กดูและลงมือปฏิบัติจริง 
5.ประเมินพัฒนาการโดยใช่คู่มือ DSPM พฒันาการด้านสงัคม(Personal and Social, PS) ช่วงอายุ 2- 3ปี 6เดือน (โดยครูพี่
เลีย้ง)

ระเบียบวิธีวิจัย

ผลการศึกษา

จากการศกึษาพบวา่ เด็กปฐมวยั ชว่งอาย ุ2ปี ถงึ 3ปี6เดือน ท่ีอยูใ่นความดแูลของสถาบนัพฒันา
อนามยัเด็กแห่งชาติ จ านวน 50 คน เด็กที่ได้รับการประเมินด้านสงัคม(Personal and Social, PS)ไม่
ผา่นเกณฑ์การประเมิน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 ตามคู่มือ DSPM เป็นเพศชาย 10 คน (ร้อย
ละ 83.33) เพศหญิง 2 คน (ร้อยละ 16.67) 

ในการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยม้าก้านกล้วย จ้ าจี้ มอญซ่อนผ้า ให้แก่เด็กปฐมวัย สัปดาห์
ละ 9 ช.ม. ภายหลังท ากิจกรรม ผลการประเมิน DSPM พบว่า มีเด็กผ่านการประเมินตามเกณฑ์ 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 83.33 อีก 2 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินส่งพบแพทย์ต่อไป โดยสรุปผ่านการประเมินใน
แต่ละเดือนดังนี้

เดือนที่ 1  มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 0
เดือนที่ 2 มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 16.66
เดือนที่ 3 มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 50
เดือนที่ 4 มีเด็กที่ผ่านการประเมิน DSPM  คิดเป็นร้อยละ 16.66

ผลสรุป อธิปรายผล และเสนอแนะ

การละเล่นพืน้บ้านไทยเพื่อพัฒนาการทางด้านสังคม
ของเดก็ปฐมวัย ช่วงอายุ 2 ปี - 3 ปี 6 เดือน

1. เพิ่มรูปแบบการศึกษาการกระตุ้นพัฒนาการด้านอื่น เช่น พัฒนาการด้านการ

เคลื่อนไหว พัฒนาการด้านการใช้ภาษา  พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา เป็นต้น
2. ท าศึกษาการกระตุ้นพัฒนาในกลุ่มตัวอย่างที่มีพัฒนาการล่าช้า ในเด็กปฐมวัยช่วงอายุ

อื่นๆ

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า

ผูว้ิจยั  นางวาสนา  กองพุฒ
นางสุนนัท ์  รุนเฉ่ือย

เดก็คนที่
ผลการประเมินDSPM ด้าน PS

เดือนที่1 เดือนที่ 2 เดือนที่ 3 เดือนที่ 4
1 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ….

2 ไมผ่่าน ผ่าน …. ….

3 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

4 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ….

5 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

6 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ….

7 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

8 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน …..

9 ไมผ่่าน ผ่าน ….. …..

10 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน …..

11 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

12 ไมผ่่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ….


