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บทคดัย่อ 
          การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ 
ในศนูยส่์งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบพฒันาการเดก็
ปฐมวยัท่ีเป็นเด็กพิเศษ ในศนูยส่์งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามประเภทความบกพร่อง และสถานะผูป้กครอง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
จ  านวน 80 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามจ านวน 40 ขอ้ 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบวา่ 
1) พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเด็กพิเศษในศนูยส่์งเสริมกระตุน้พฒันาการเด็ก กรุงเทพ 

มหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง รายดา้น ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ และ

ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา อยูใ่นระดบัดี ดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสังคมไม่มีพฒันาการ  2) พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็

พิเศษในศนูยส่์งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประเภทความบกพร่อง

ต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 3) พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานะผูป้กครองต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวมและรายดา้น 

แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 



*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการศึกษาเพื่อการพฒันา เอกจิตวทิยาครูการศึกษาพิเศษ 

ภาควชิาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

**รองศาสตราจารย ์ดร. ประจ าภาควชิาพื้นฐานการศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

บทน ำ 

 เดก็พิเศษ เดก็นอกระดบั หรือเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หมายถึงเด็กท่ีมีลกัษณะ 

เฉพาะ มีการเจริญเติบโต และการพฒันาการท่ีแตกต่างไปจากเดก็ปกติอยา่งเห็นไดช้ดั 

ในเร่ืองของสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนกบัเดก็จะ 

ตอ้งมีการใหก้ารดูแล การช่วยเหลือ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีถูกตอ้ง อาทิเช่น การ

จดัการศึกษาพิเศษ การส่งเสริมกระตุน้พฒันาการ การบ าบดัทางเลือก และการเขา้ถึงระ 

บบบริการสาธารณสุข อน่ึงในเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มกัถูกสังคมมองอยา่งละเลย 

เพิกเฉย อนัเน่ืองมาจากปัจจยัทางสังคมท่ีมองวา่เป็นเดก็พิการท่ีไร้ค่า ไม่มีสมรรถภาพ 

ตอ้งพึ่งพิงผูอ่ื้นตลอดเวลา ไม่สามารถท่ีจะพฒันาไปในแนวทางท่ีดีกวา่น้ีได ้ทั้งยงัเป็น

ภาระต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การใหก้ารช่วยเหลือนั้น มีปัญหาและวธีิการ

ดูแลช่วยเหลือท่ีแตกต่างกนัไป การด าเนินชีวติ และอยูไ่ดอ้ยา่งอิสระของเดก็ท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษโดยไม่พึ่งพิงผูอ่ื้นมากนกั จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุก

ภาคส่วน เร่ิมตั้งแต่ครอบครัว ซ่ึงเป็นหน่วยสังคมท่ีเลก็และใกลต้วัท่ีสุด ครอบครัวจึงมี

ความส าคญัต่อเดก็เหล่าน้ีมากท่ีสุด ผูดู้แลตอ้งมีความเขา้ใจและใหโ้อกาสพฒันาส่งเสริม 

เดก็เหล่าน้ีไดท้  าส่ิงต่าง ๆ ตามศกัยภาพท่ีแทจ้ริงของเขา รองลงมาคือ สมาชิกในสังคมท่ี

ถึงแมจ้ะเป็นคนนอกแต่มีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารใชชี้วติในสังคมของคนเหล่าน้ี

ง่ายข้ึน (ยวุดี วริิยางกรู, 2553, บทน า)  

 เดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษจะมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมพฒันาการ 

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบัความรุน 



แรง และประเภทของความตอ้งการพิเศษนั้น ๆ ในการประเมินเด็กปฐมวยัท่ีเป็นเดก็

พิเศษมีเป้าหมายเพื่อคน้หาพฒันาการท่ีผดิปกติในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงเป็นการประเมินใน

เร่ืองของพฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาการทางดา้นร่างกาย พฒันาการทางดา้นสติ 

ปัญญา พฒันาการทางดา้นภาษา และการเขา้ใจภาษา และพฒันาการทางสังคม ฉะนั้น 

การคน้พบพฒันาการท่ีผดิปกติ และใหก้ารดูแลช่วยเหลือส่งเสริม กระตุน้พฒันาการเดก็

ทั้ง 4 ดา้นนั้น เพื่อลดความพิการ และมีเป้าหมายใหเ้กิดความสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์

กบัเดก็มากท่ีสุด บิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูดู้แลใกลชิ้ดเดก็ ตอ้งตระหนกัถึงความส า 

คญัในการพาเดก็มารับการส่งเสริมกระตุน้พฒันาการ และฟ้ืนฟูสมรรถภาพในดา้นต่าง ๆ 

โดยพาเดก็มารับบริการในสถานพยาบาล เช่น สถาบนัพฒันาการ คลินิกส่งเสริมกระตุน้

พฒันาการ ศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ ในเขตเมืองหรือชุมชน แหล่งท่ีใหก้ารกระตุน้

พฒันาการดงักล่าวน้ี จะประกอบดว้ยทีมสหสาขาวชิาชีพท่ีผา่นการอบรมเฉพาะทางดา้น

การกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการเดก็ อาทิเช่น นกักายภาพบ าบดั นกักิจกรรมบ าบดั นกั

อรรถบ าบดั พยาบาลวชิาชีพ ครูการศึกษาพิเศษ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนด 

มาตรฐานการใหบ้ริการสวสัดิการสังคมดา้นเดก็ สาขาสุขภาพอนามยั  

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท าการศึกษาพฒันาการเด็ก 

ปฐมวยัท่ีเป็นเด็กพิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถึง

แนวทาง วธีิการปฏิบติั การฝึกทกัษะท่ีจ าเป็น ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อเดก็ปฐมวยัท่ี

เป็นเดก็พิเศษ ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสามารถน ามาต่อยอดความรู้ และพฒันาหน่วยงานท่ีให้

การส่งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็ไดมี้แนวคิด แนวทางการปฏิบติั เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ

หน่วยส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพื่อศึกษาพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ 



กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อเปรียบเทียบพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเด็กพิเศษในศนูยส่์งเสริมพฒันา 

การเดก็ กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประเภทของความบกพร่อง และสถานะผูป้กครอง 

  

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ท่ี

เขา้มารับบริการในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร จ านวน 100 คน กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970, 

pp. 601-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95% ของจ านวนประชากร 100 คน แลว้ใช้

วธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) อยา่งเป็นสัดส่วน ซ่ึงในแต่

ละชั้นภูมิใชเ้ทคนิค การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 

จ  านวน 80 คน  

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

 1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัในการพฒันาส่งเสริมกระตุน้พฒันาการในทุกดา้นของ 

เดก็พิเศษในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร ใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาส่งเสริมกระตุน้พฒันาการเดก็พิเศษในศนูยส่์ง 

เสริมพฒันาการเดก็ในชุมชน และต่างจงัหวดัต่อไป 

 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบค าถามแบบ 

เลือกตอบ (Multiple Choices) เพื่อถามเก่ียวกบั ประเภทของเดก็พิเศษ และสถานะของ 



ผูป้กครอง 

   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษในศูนย์

ส่งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาการดา้น

การใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นพฒันาการดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา ดา้น

พฒันาการดา้นภาษา และดา้นพฒันาการดา้นสังคม ผูศึ้กษาเลือกขอ้ค าถามจากเคร่ืองมือ

แบบสอบถามของศุภรพรรณ ศรีหิรัญรัศมี (2555) ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 40 ขอ้ แบบ 

สอบถามมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Questionnaire) 3 ระดบั  

 

ผลกำรศึกษำ   

 การศึกษาพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศูนยส่์งเสริมพฒันาการเด็ก 

กรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็กรุงเทพ 

มหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง รายดา้น ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ และ

ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา อยูใ่นระดบัดี ดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา อยูใ่น

ระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสังคม ไม่มีพฒันาการ 

 2. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็กรุงเทพ 

มหานคร ท่ีมีประเภทต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวม และรายดา้น ดา้นการใชก้ลา้ม 

เน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา ดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา และดา้น

สังคม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็กรุงเทพ 

มหานคร ท่ีมีสถานะผูป้กครองต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวม และรายดา้น ดา้นการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา ดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา 

และดา้นสังคม แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

 1. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง รายดา้น ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ และดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา อยูใ่นระดบัดี ดา้นภาษาและการเขา้ใจ

ภาษา อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสังคม ไม่มีพฒันาการ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพฒันา 

การดา้นสังคมในเดก็พิเศษจะมีความแตกต่างอยา่งมากกบัเด็กปกติ อนัเน่ืองมาจาก

ลกัษณะความบกพร่อง ความรุนแรง ของเดก็พิเศษแต่ละประเภทท่ีแตกต่างกนั บางคร้ัง

ผูป้กครอง หรือผูดู้แล อาจน าเดก็มากระตุน้พฒันาการชา้ และไม่ไดมี้การฝึกกระตุน้พฒั 

นาการเองหลงัไดรั้บการบ าบดัแลว้ อาจเป็นไดว้า่ขาดความรู้ความเขา้ใจต่อพฒันาการ

และความตอ้งการของเดก็ จึงละเลยในการน าเด็กมาฝึกกระตุน้พฒันาการอยา่งสม ่าเสมอ 

บางคร้ังดว้ยลกัษณะของเดก็พิเศษเองจะแยกตวั ท ากิจกรรมคนเดียว หรือไม่ท าเลย นัง่

เหม่อลอย ท าใหพ้ฒันาการดา้นการรับรู้ชา้ และไม่สามารถเขา้สังคมกบัผูอ่ื้นได ้

 2. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประเภทต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวม และรายดา้น ดา้นการใช้

กลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา ดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา 

และดา้นสังคม ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะลกัษณะความบกพร่องของเดก็ท่ีพิเศษ

ท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่แลว้พฒันาการจะล่าชา้กวา่เดก็ปกติทัว่ไป ซ่ึงล าดบัขั้นตอนของ

พฒันาการในเดก็แต่ละคนจะมีลกัษณะเดียวกนั แต่ระยะเวลาในการผา่นแต่ละขั้นตอน

อาจแตกต่างกนัไปข้ึนกบัประเภทเดก็พิเศษนั้น ๆ จึงเป็นไปไดว้า่พฒันาการทั้ง 4 ดา้น ไม่

มีความแตกต่างกนัโดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเด็กพิเศษนั้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ประไพพกัตร์ ทตัสอย (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมดูแลบุตรของผูป้ก 

ครองท่ีมีบุตรเป็น Autistic: ศึกษาเฉพาะกรณีสถาบนัพฒันาการ เขตกรุงเทพมหานคร  

พบวา่ พฤติกรรมการดูแลบุตรของผูป้กครองท่ีมีบุตรเป็นออทิสติกท่ีมีความถ่ีในการฝึก 



กระตุน้พฒันาการต่างกนั มีปัจจยัในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

 3. พฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานะผูป้กครองต่างกนั มีพฒันาการโดยภาพรวม และรายดา้น 

ดา้นการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ ดา้นกลา้มเน้ือมดัเลก็และสติปัญญา ดา้นภาษาและการเขา้ 

ใจภาษา และดา้นสังคม ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บิดา มารดา ผูใ้หก้ารดูแลท่ีมี

บุตรหลานเป็นเดก็พิเศษ มีความตระหนกัรู้ถึงบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล ในการให้

การดูแลเล้ียงดูบุตรหลาน อยา่งเอาใจใส่ ดว้ยความรัก ความปรารถนาดี ใหเ้ดก็เจริญเติบ 

โตเป็นคนดี และอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงน าบุตรหลานท่ีเป็นเด็กพิเศษไป

ฝึกกระตุน้พฒันาการ และน าค  าแนะน าจากทีมสหสาขาวชิาชีพมาใหก้ารดูแล ฝึกฝนบุตร

หลานต่อท่ีบา้นอยา่งจริงจงั เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

และสังคมอยา่งแทจ้ริง  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้ 

 1. ศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร ควรใหค้วามส าคญัในการส่ง 

เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ทางดา้นสังคม 

 2. ศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ กรุงเทพมหานคร ควรส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐม 

วยัท่ีเป็นเดก็พิเศษ ทางดา้นภาษาและการเขา้ใจภาษา เก่ียวกบั การรู้จกัตั้งค  าถาม เช่น ใคร 

ท าไม ท่ีไหน อะไร  

 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ีเป็นเดก็พิเศษใน

ศนูยส่์งเสริมพฒันาการเด็ก อ่ืน ๆ เช่นในศนูยภู์มิภาค 



 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยัท่ีเป็นเด็ก 

พิเศษ ในศนูยส่์งเสริมพฒันาการเดก็ 
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