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การพัฒนาเครื่องมือสารวจต้ นทุนชี วติ เด็กปฐมวัยไทย (เด็กอายุแรกเกิด – 6ปี ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2
(Tool Development for Developmental Assets of Thai Early Childhood Years)
รองศาสตราจารย์ ดร. จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ และคณะ*
บทนา
ช่วงชีวิต “ปฐมวัย” (เด็กช่วงอายุระหว่างแรกเกิด-6ปี ) เป็ นช่วงวัยของการวางรากฐานสาคัญที่สุดของบุคคล ทั้ง
ด้านสติปัญญา ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ และพฤติกรรม โดยหลายประเทศทัว่ โลกต่างยอมรับและ
ให้ค วามส าคัญ กับ การวางรากฐานเด็ก วัย นี้ มาก เนื่ อ งจากเด็ ก วัยนี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาการทุ ก ด้านอย่า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะสมองเริ่ มมีการพัฒนาตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา เมื่อคลอดออกมาเด็กจะมีเซลล์สมองเกือบทั้งหมดแล้วเมื่อเทียบกับ
ผูใ้ หญ่ สมองเติบโตต่อเนื่องอีกมาก ในช่วงแรกเกิดถึง 3 ปี เด็กวัยนี้จะมีขนาดสมองประมาณ 80 % ของผูใ้ หญ่ หลังจากวัยนี้
ไปแล้วจะไม่มีการเพิ่มเซลล์สมองอีก แต่จะเป็ นการพัฒนาของโครงข่ายเส้นใยประสาท เมื่อเด็กมีอายุ 10 ปี เป็ นต้นไปสมอง
จะเริ่ มเข้าสู่ วยั ถดถอยอย่างช้า ๆ จะไม่มีการสร้างเซลล์สมองมาทดแทนใหม่อีก ปฐมวัยจึ งเป็ นวัยที่ มีความสาคัญยิ่งของ
มนุษย์ เพราะการทางานของเซลล์สมองในส่ วนต่าง ๆ ทาให้มนุษย์สามารถเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ สามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลรอบตัว
และสร้างความรู ้ข้ ึนมาจากการคิดและกระบวนการคิด ยิ่งถ้าเด็กมีการใช้สมองเพื่อการเรี ยนรู ้และการคิดมากเท่าไร ก็จะทา
ให้เซลล์สมองสร้างเครื อข่ายเส้นใยสมองใหม่ ๆ แตกแขนงเชื่อมติดต่อกันมากยิง่ ขึ้น ทาให้สมองสามารถรับรู ้และเรี ยนรู ้ได้
ทั้งในส่ วนย่อยและส่ วนรวม สามารถคิดค้นหาความหมาย คิ ดหาคาตอบให้กบั คาถามต่าง ๆ ของการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
ความคิดใหม่ ๆ ออกมาได้อีกด้วย จึ งมักกล่าวกันว่า ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเป็ นวัยแห่ งการเรี ยนรู ้และการปูพ้ืนฐาน
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นต่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบต่อคุณภาพบุคลากรของ
ประเทศในอนาคต ดังนั้นการสร้างรากฐานที่ มีคุณภาพให้กบั เด็กปฐมวัยก่อนเข้าสู่ ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็ นการ
ลงทุนที่คุม้ ค่าและให้ผลตอบแทนที่ชดั เจนในอนาคต
ในยุคปั จจุ บันหากจะพิจารณาว่า เด็กคนนี้ คนนั้นเก่ งหรื อฉลาดเพียงไร มิ ได้วดั จากการลงทุนในเรื่ องของ
การศึกษา หรื อผลการเรี ยนเพียงอย่างเดียว แต่ยงั หมายรวมถึงความรู ้สึกนึกคิด ไหวพริ บในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง
รวมถึงโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วย ซึ่ งสิ่ งเหล่านั้นมาจากการหล่อหลอมของคนในครอบครัวที่จะช่วย
เติมเต็มสิ่ งต่างๆ ให้แปรเปลี่ยนเป็ น “ต้นทุนชีวิต” (Developmental Assets) หรื อเรี ยกว่า “ต้นทุนขั้นพื้นฐาน” ที่มีผลต่อการ
พัฒนาทางด้านจิตใจ สังคม สติปัญญาให้บุคคลสามารถดารงชีพอยูใ่ นสังคมได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อก่อเกิดเป็ นความฉลาดอย่าง
รอบด้านสาหรับเด็กต่อไป (
ดังนั้น การสร้ างต้นทุ นชี วิตเด็กปฐมวัยจึ งมี ความจาเป็ นอย่างมาก และเป็ นเครื่ องมื อที่ จะช่วยให้เด็กปฐมวัย
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิ ดภูมิคุม้ กันที่ แข็งแรง เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป กลยุทธ์ในการสร้างคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยมีหลายประเทศให้ความสาคัญ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งกาหนด 40 ดัชนีช้ ีวดั คุณภาพเด็กปฐมวัย พร้อมๆ
กับสร้ างเทคนิ คให้กบั พ่อแม่ผูป้ กครอง ซึ่ งสถาบันครอบครั วถื อเป็ นหัวใจหลักในการสร้างเสริ มต้นทุนชี วิตให้กับเด็ก
รวมถึงครู เพื่อนบ้าน และชุมชนที่อยูแ่ วดล้อมตัวเด็กที่สุดได้เรี ยนรู ้ทกั ษะในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลให้เด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์
ดัชนี ช้ ี วดั ต้นทุนชี วิตให้มาก เครื่ องมื อนี้ ปัจจุบันได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลายในประเทศสหรั ฐอเมริ กา โดยสถาบัน
Search Institute ได้พฒั นาขึ้นมาเป็ น 40 ดัชนีช้ ีวดั คุณภาพเด็กปฐมวัย สาหรับให้ผใู ้ กล้ชิดเด็กเพิ่มความใส่ ใจในตัวตนที่เป็ น
ธรรมชาติของเด็กอย่างเหมาะสม โดยเน้นการส่ งเสริ มเด็กด้วยพลังสาคัญ 5 ด้าน อันได้แก่ พลังตัวตน พลังครอบครัว พลัง
สร้างปั ญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม รวมไปถึงพลังแห่ งชุมชน เพราะพลังเหล่านี้ จะทางานร่ วมกันในของการสร้างเสริ ม
ต้นทุนชีวติ ให้กบั เด็ก และสามารถนาไปร่ วมกันสร้างสรรค์สงั คมไทยให้เป็ นสังคมที่น่าอยูส่ าหรับเด็กไทยอย่างแท้จริ ง
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ดังนั้น การนาเครื่ องมือวัดต้นทุนของเด็กปฐมวัยมาปรับใช้ในสังคมไทย เพื่อให้เข้ากับบริ บทของความแตกต่างใน
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และลักษณะของครอบครัวไทยจึงเป็ นเรื่ องที่ควรค่าทาการศึกษาและพัฒนา
เครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัยที่ จะสามารถใช้วดั ต้นทุนชีวิตที่ ดีของเด็กปฐมวัยไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาเป็ นต้องมีการทดสอบทดลองใช้เครื่ องมือวัดต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัยกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลเด็กปฐมวัยหลายฝ่ าย รวมทั้งความพยายามในการฟังเสี ยงของเด็กเท่าที่จะสามารถทาได้ตามความสามารถของช่วงวัยเด็ก

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาเครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวติ เด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมีข้ นั ตอน และวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
1 กลุ่มเป้ าหมายของการวิจัยครั้ งนี ้ เป็ นพ่อแม่ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย อายุแรกเกิ ด – 6 ปี และผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย
ได้แก่ ครู /พี่เลี้ยงเด็ก ที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล (จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี) รวมทั้งพื้นที่ศึกษา
4 ภาค คือ ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภาคเหนื อ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทั้งที่อยูใ่ นเขตเมืองและเขตชนบท จานวนทั้งสิ้น 545 คน โดย
เป็ นพ่อแม่ผูป้ กครองเด็กปฐมวัย และผูด้ ูแลเด็กปฐมวัย แบ่งเป็ น 2 ช่วงอายุ ได้แก่ เด็กแรกเกิ ด – 3 ปี จานวน 284 คน และ
เด็กอายุ 3-6 ปี จานวน 261 คน
2. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ น “แบบสารวจต้นทุนชี วิตเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิ ด –6ปี ” ซึ่ งคณะผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น
ใหม่ โดยอิงแนวคิดหลักจากแบบสารวจต้นทุนชีวิตเด็กวัยเรี ยน และเยาวชน (สุ ริยเดว ทรี ปาตี /2551, 2552) ซึ่ งได้มีการ
พัฒนามาก่อน สาหรับแบบสารวจต้นทุนชี วิตเด็กวัยเรี ยน (เด็กอายุ 7-12 ปี ) ได้รับการพัฒนาโดยแพทย์หญิงพรรณพิมล
วิปุลากร สถาบันราชานุ กูล กรมสุ ขภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข และแบบสารวจต้นทุนชี วิตของเยาวชน (เด็กอายุ 12-25 ปี )
ได้รับการพัฒนาโดยนายแพทย์สุริยเดว ทรี ปาตี แผนงานสุ ขภาวะเด็กและเยาวชน สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง
เสริ มสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเน้นประเด็นหลัก 5 พลัง ได้แก่ พลังครอบครัว พลังตัวตน พลังสร้างปั ญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม
และพลังชุมชน โดยแบ่งออกเป็ น 3 ชุด ได้แก่ (1) แบบสารวจต้นทุนชี วิตเด็กปฐมวัย เด็กแรกเกิด ถึง 1ปี 6เดือน (2) แบบ
สารวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย 1ปี 6 เดือน ถึง 3ปี และ (3) แบบสารวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย 3ปี ถึง 6ปี โดยมีลกั ษณะข้อ
คาถามแบบปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน มีกระบวนการให้ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบสอบถาม แล้วนาผลการตรวจสอบมาคานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ หรื อนิยาม (IOC:
Item Objective Conguence Index) หรื ออัตราส่ วนความตรงเชิงเนื้ อหา (CVR: Content Validity Ratio) ซึ่ งการหาค่าความ
ตรงเชิงเนื้อหาได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบข้อคาถาม ซึ่งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ด้านละ 3 ท่าน
ได้แก่. ด้านปฐมวัย ด้านพัฒนาการเด็ก ด้านครอบครัว ด้านสื่ อสาหรับเด็ก และ. ด้านองค์กรพัฒนาเด็ก ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบ (5ข้อ) ประกอบด้วย เพศ /อายุของผูต้ อง เพศ/อายุของเด็กที่ให้ขอ้ มูล ความสัมพันธ์
กับเด็ก ระดับการศึกษาสูงสุดของผูต้ อบ และอาชีพของผูต้ อบ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของครอบครัว (4ข้อ) ประกอบด้วย บุคคลที่เลี้ยงดูเด็กอย่างสม่าเสมอหรื ออยูใ่ กล้ชิดกับ
เด็กมากที่สุด สมาชิ กในครอบครัวที่ อาศัยอยู่ดว้ ยกันเป็ นประจาไม่น้อยกว่า 6 เดื อน สถานภาพสมรสของพ่อแม่เด็ก และ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
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ส่ ว นที่ 3 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ต้น ทุ น ชี วิต เด็ กปฐมวัย (48ข้อ ) ประกอบด้วยข้อ ค าถามเกี่ ยวกับการอบรมเลี้ ยงดู และ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และ ข้อคาถามเพิ่มเติมอีกจานวน 6 ข้อ
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล การจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ประกอบด้วย (1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ จาก
เอกสารที่ ผอู ้ ื่นได้เรี ยบเรี ยงไว้ เช่น หนังสื อ รายงานการวิจยั ข้อมูลจากเว็บไซต์/อินเตอร์ เน็ต และเอกสารจากหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง กับการจัดทาแบบประเมิ นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2) ประชุมผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้
ข้อคิดเห็นต่อ (ร่ าง)เครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
เด็กปฐมวัย ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านเด็กปฐมวัย พอแม่ผปู ้ กครองและผูเ้ ลี้ยงดูเด็กในแต่ละช่วงอายุ และ (3) ทดลองใช้
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ศึกษา โดยมีคณะผูว้ ิจยั จานวน 4 คน ขณะที่ให้ผตู ้ อบแบบสารวจต้นทุนชีวิต
เด็กปฐมวัย เจ้าหน้าที่จะจดบันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่ ได้ มาสรุ ปเพื่อนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาให้
เครื่ องมือมีความครอบคลุมประเด็นเนื้อหาหลักได้ครบถ้วนและเข้าใจความหมายได้ชดั เจนมากที่สุด
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประเด็นเนื้อหา โดยพิจารณาประเด็นข้อคาถามที่ผตู ้ อบไม่
เข้าใจมาทาการปรับข้อคาถามให้ใจความเข้าใจง่าย กระชับ และข้อความไม่เป็ นวิชาการมากนัก และสื่ อความหมายได้ชดั เจนขึ้น

ผลการวิจัยและข้ อค้ นพบ
จากการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลพบผลการวิจยั และข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
1. ผลการพัฒนาแบบสารวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัย (เด็กอายุแรกเกิด – 6ปี ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2) ในการจัดทา
เครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวติ เด็กปฐมวัยเชิงเนื้อหาในเบื้องต้นมีกระบวนการพัฒนาและปรับเครื่ องมือแบบสารวจต้นทุนชีวิต
เด็กปฐมวัย จานวน 9 ครั้ง โดยผลการดาเนินการแบ่งเป็ น 3 ช่วงอายุ และประเด็นข้อคาถาม จานวน 48 ข้อ เท่ากัน ต่างกันที่
จานวนข้อของแต่ละพลัง ได้แก่ กลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – 1 ปี กลุ่มเด็กอายุ 1 – 3ปี และกลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปี ซึ่ งประกอบด้วย
หัวข้อหลัก 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 เป็ นการถามเกี่ ยวกับข้อมูลพื้นฐานของครอบครัวที่ เด็กอาศัยอยู่ จานวน 10 ข้อ ส่ วนที่ 2
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่ าง) เครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวติ เด็กปฐมวัย จานวน 48 ข้อ เป็ นการสอบถามให้ประเมินการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก โดยให้ตอบที่คิดว่าตรงกับเด็กมากที่สุด แบ่งเป็ นออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ทา
เป็ นประจา ทาบ่อยครั้ง ทาบางครั้ง ไม่เคยทา ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น ต่อประเด็นเนื้ อหา (ร่ าง) เครื่ องมือ
สารวจต้นทุนชีวติ เด็กปฐมวัย จานวน 5 ข้อ ซึ่งจะนาเครื่ องมือวิจยั ชุดนี้ ลงไปทดลองใช้ในพื้นที่นาร่ องต่อไป จัดทาภาพวาด
ประกอบประเด็นข้อคาถามแบบสารวจต้นทุนชี วิตเด็กปฐมวัย(กลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปี ) เนื่ องจากในการลงพื้นที่ ทดลองใช้
เครื่ องมือทั้ง 3 ช่วงอายุ ในช่วงการดาเนิ นงานของโครงการพัฒนาเครื่ องมือสารวจต้นทุนชี วิตเด็กปฐมวัยระยะที่ 1 ซึ่ ง
ประสบปั ญหาในเรื่ องการไม่เข้าใจในข้อคาถามบางข้อที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลไม่สามารถตอบได้อาจทาให้คาตอบที่ ได้ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ อีกทั้งผูป้ กครองบางท่านไม่สามารถอ่านหนังสื อได้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้คิดพัฒนาเครื่ องมือสารวจต้นทุนชีวิตเด็ก
ปฐมวัยครั้งที่ 7 เพื่อที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาเป็ นภาพวาดประกอบแบบสารวจต้นทุนชีวิตเด็ก
ปฐมวัยในแต่ละข้อ
2. ผูต้ อบแบบสารวจต้นทุนชีวิตเด็ก ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ข้อคาถามอ่านแล้วเข้าใจประเด็นข้อคาถามได้เป็ น
อย่างดี ง่าย เนื้ อหาในข้อคาถามสื่ อความหมายได้ชดั เจน และมีความสาคัญต่อการพัฒนาเด็ก ลักษณะของแบบสอบถามมี
ความเหมาะสม และเวลาในการตอบแบบสอบถามมีความเหมาะสม ไม่นานเกิ นไป ควรให้มีการตอบแบบสารวจนี้ กับ
ผูป้ กครองทุกคนเพื่อจะได้ทราบถึงการอบรมเลี้ยงดูเด็กและทราบถึงพัฒนาการของตัวเด็ก ซึ่ งมีประโยชน์อย่างมาก ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัยให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ และสังคม ทั้งตัวผูป้ กครอง ครู / พี่เลี้ยงเด็ก เด็ก และผูท้ ี่มี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ได้นาข้อมูลกลับไปวิเคราะห์ เพื่อหามาตรการการวางแผนในการส่ งเสริ มให้เด็กมีคุณภาพทั้ง
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
ทั้งนี้ขอ้ ค้นพบสาคัญบางประเด็นที่ได้จากการลงสารวจต้นทุนชีวติ เด็กปฐมวัยในแต่ละแห่ง พบว่า
1. เด็กส่ วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั ปู่ ย่าตายาย โดยไม่มีพ่อแม่ ทาให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาในด้านสติปัญญาเท่าที่ ควร
เนื่องจากผูเ้ ป็ นปู่ ย่าตายาย มีระดับการศึกษาน้อย อ่านหนังสื อไม่ออก ทาให้บางครั้งไม่สามารถอ่านนิทาน หรื อมีส่วนร่ วมใน
การทากิจกรรมที่เสริ มสร้างระบบการคิดแก้ปัญหาให้กบั เด็กได้
2. ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ไม่มีแหล่งเรี ยนรู ้ และชุมชนไม่ได้จดั ให้มีกิจกรรมที่เด็กสามารถเข้าร่ วมได้ จึงทาให้เด็ก
ขาดโอกาสในการเรี ยนรู ้ที่จะช่วยส่งเสริ มให้เกิดการพัฒนาที่จะนาไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้ พ่อแม่จะเป็ นคนพาเด็กไป
เข้าร่ วมกิจกรรมทางประเพณี ในที่อื่น ๆ มากกว่า
3. ส่ วนใหญ่เด็กจะไม่ได้รับการฝึ กหรื อสอนให้รู้จกั ระเบี ยบวินยั การรอคอย หรื อการให้ความสาคัญกับอาหาร
โภชนาการที่ถูกต้อง อาจเป็ นผลมาจาก ด้านเศรษฐกิจในครอบครัว รายได้น้อย จึงทาให้เด็กไม่สามารถเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ได้ และผูป้ กครองไม่มีเวลาดูแลเด็กได้เต็มที่ บ่ล่อยให้เด็กดูแลตัวเองเนื่ องจากผูป้ กครองต้องทางานหา
เงินเพื่อเลี้ยงชีพ สิ่ งสาคัญคือไม่มีเงินที่จะซื้ ออุปกรณ์ที่ช่วยส่ งเสริ มเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กได้ เช่นหนังสื อนิ ทาน
จากการสอบถามผูป้ กครอง ที่บา้ นจะไม่มีหนังสื อนิทาน. แต่หากเป็ นครอบครัวมีรายได้รวมส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
ถึงมาก พ่อแม่จะมีเวลาดูแลลูกมากกว่าครอบครัวที่มีฐานะด้อย ซึ่งต้องเอาเวลาไปทามาหากิน และมีกาลังในการซื้ ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอนที่ช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กได้ดี จะเห็นได้วา่ ทุกครอบครัวจะมีการอ่านหนังสื อนิ ทานและมีกิจกรรม
ให้เด็กทา เช่น ของเล่น นิทาน เป็ นต้น
4. การให้ความสาคัญของสถานการศึกษาที่เป็ นของรัฐ (โดยเฉพาะโรงเรี ยนขนาดเล็กหรื อชานเมือง) คือโรงเรี ยน
กับผูป้ กครองจะมีความใกล้ชิดน้อยกว่าโรงเรี ยนเอกชน ทาให้การอบรมดูแล สอนเด็กมีประสิ ทธิภาพน้อยกว่า
5. การจัดเก็บข้อมูลกับผูป้ กครองที่ มีการศึ กษาสู ง(อย่างน้อยปริ ญญาตรี ) จะได้คาตอบที่ เป็ นไปตามความจริ ง
เพราะจะมีการซักถามถึงประเด็นข้อคาถาม เพื่อตอบให้ได้ตรงประเด็น แต่ถา้ เป็ นผูป้ กครองที่ มีระดับการศึ กษาประถม/
มัธยมจะไม่ค่อยซักถาม และไม่มีขอ้ สงสัย จึงไม่แน่ใจว่าเข้าใจข้อคาถามนั้น ๆ หรื อไม่ และไม่ค่อยเห็นความสาคัญของการ
ส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก แต่สนใจเรื่ องการอยูร่ อดเป็ นหลักมากกว่า
6. เด็กส่วนใหญ่ที่อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ที่มีการศึกษาสู ง(ระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่) ทาให้เด็กได้รับการดูแลเอา
ใจใส่อย่างใกล้ชิด จะเห็นได้จากบางครอบครัวลาออกเพื่อมาเป็ นแม่บา้ นดูแลลูกเพียงอย่างเดียว ทาให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา และสังคม

ข้ อเสนอแนะ
การจัดทาแบบสารวจต้นทุนชีวติ ของเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้แพร่ หลายในทุกครอบครัวควรมีการคัดสรรเฉพาะ
ประเด็นที่ สาคัญ มีการใช้ภาษาที่ เข้าใจได้ง่าย อาจมีภาพประกอบ เพื่อเป็ นการช่วยให้ผูป้ กครองได้ตระหนักถึงการให้
ความสาคัญต่อการอบรมเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นช่วงวัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเด็กในการเจริ ญเติบโต
ไปเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ และให้เด็กได้รับการดูแลที่ เหมาะสมในแต่ละช่ วงวัย อี กทั้งควรนาไปใช้กับสถานที่ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอบรมเด็กปฐมวัยเพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้เด็กได้รับทั้งจากครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ ทา
ให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูเจริ ญเติบโต มีความเข้มแข็งด้านจิ ตใจ สังคม สติปัญญา และสามารถดารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่าง
สันติสุข

84
เอกสารอ้างอิง
สุริยเดว ทรี ปาตี และคณะ ต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชน กรุ งเทพมหานคร: สานักงานกองทุนสนับสนุนการ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ 2551
สุริยเดว ทรี ปาตี. 2552. ต้นทุนชีวติ ชีวติ เด็กและเยาวชน. กรุ งเทพฯ : แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี.
สุริยเดว ทรี ปาตี 3 ฐาน สานพลังต้นทุนชีวติ : บทเรี ยนการเสริ มสร้างพลังบวก โครงการการบูรณาการ
กระบวนการ
สร้างเสริ มต้นทุนชีวติ เด็กและเยาวชนไทย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว : นครปฐม 2556
___________________________________________________________________________________________
*คณะผูว้ จิ ยั
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (Chittinun Tejagupta) สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน(Patcharee Polyothin) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อรุ ณี หรดาล (Arunee Horadan) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

