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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน
Factors Associated with Maternal Behavior in Promoting Play for 

Their Preschool Children
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นอารมณ์
ของเดก็ และสภาพแวดล้อมทีบ้่าน กบัพฤตกิรรมของมารดาในการส่งเสรมิการเล่นแก่บุตรวยัก่อนเรยีน กลุม่ตวัอย่าง
เป็นมารดาของบุตรวัยก่อนเรียนที่มารับบริการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน
76 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามพ้ืนอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน
มีค่าความเชื่อมั่น .83 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมท่ีบ้าน มีค่าความเช่ือมั่น .78 และแบบสอบถามพฤติกรรม
ของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน มีค่าความเช่ือมั่น .93 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
 ผลการวิจัยพบว่าพื้นอารมณ์ของเด็ก และสภาพแวดล้อมที่บ้าน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม
ของมารดาในการส่งเสรมิการเล่นแก่บตุรวยัก่อนเรยีนอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .438, p < .01 และ r = .275,
p < .05 ตามล�าดับ)
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลเด็กควรสนับสนุนให้มารดามีการส่งเสริมการเล่นแก่บุตร
วัยก่อนเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมารดาที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก และเน้นการจัด
สภาพแวดล้อมที่บ้านให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ
 เด็กวัยก่อนเรยีนเป็นช่วงวยัทีส่�าคญัของการสร้าง
รากฐานชวีติ เดก็วยัน้ีจะมกีารเจรญิเตบิโตและมพีฒันาการ
ด้านภาษา อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นวัยที่เริ่ม
รูจ้กัใช้ความคดิ มโนภาพ และจนิตนาการเข้ามาเกีย่วข้อง
กบักจิกรรมการเล่นของตน เดก็วยันีจ้งึเป็นวยัทีช่อบเล่น
อย่างมาก กิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตของเด็กวัยนี้จึงเป็น
การเล่น ซ่ึงการเล่นถอืว่าเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและเป็นส่วนหนึง่
ของชวีติเด็ก เช่นเดียวกับการกนิและการนอน หากไม่ให้
เด็กเล่น จะเป็นการขัดขวางพัฒนาการทางอารมณ์
และสติปัญญาอย่างรุนแรง (อมลวรรณ วีระธรรมโม, 
2549) ดังนั้น การเล่นจึงมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างมาก 
โดยเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาเด็กให้เรียนรู ้เต็ม
ตามศักยภาพ และตอบสนองความแตกต่างของเด็ก

แต่ละคน การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก เป็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีการบังคับ ไม่มีกฎเกณฑ์ ถือว่าเป็น
การท�างานในชวีติประจ�าวนัของเดก็ ขณะเดก็เล่น เดก็จะ
เกิดความสุข สนุกสนาน และผ่อนคลายอารมณ์ (อัจฉรา
เปรื่องเวทย์, 2552) การเล่นเป็นพฤติกรรมส�าคัญที่มีผล
ต่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตลอดจนการเรยีนรูท้างด้านจรยิธรรม พฤตกิรรมการเล่น
เป็นกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และช่วยให้เด็กได้รับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สนองตอบความต้องการ
ของเด็ก ท�าให้เด็กรูจ้กัค้นคว้าสิง่ต่างๆ เรยีนรูต้นเองและ
บคุคลอืน่ (อมลวรรณ วรีะธรรมโม, 2549) อย่างไรกต็าม
เดก็วัยนีเ้ป็นวยัทียั่งช่วยเหลือตนเองได้น้อย จงึจ�าเป็นต้อง
อาศัยบิดามารดาหรือผู้ปกครองในการส่งเสริมการเล่น
ที่เหมาะสมกับวัย ซ่ึงในสังคมไทย มารดาจะเป็นผู้ที่อยู่

                        Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine the relationship between child
temperament, home environments, and maternal behavior in promoting play for their preschool
children. The samples consisted of 76 mothers of preschool children receiving service at child
care center, Kabin Buri District, Prachin Buri Province. The research instruments composed of
the demographic questionnaire, the preschool children temperament questionnaire with the reliability
of .83, the home environment questionnaire with the reliability of .78, and the maternal behavior
in promoting play for their preschool children questionnaire with the reliability of .93. Data
were collected from February to March, 2015. Statistics used for data analysis included frequency,
percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation.
 The results revealed that child temperament and home environments were positively
statistically significant correlation with maternal behavior in promoting play for their preschool 
children (r = .438, p < .01 and r = .275, p < .05, respectively).
 This study suggested that pediatric nurses should encourage mothers to promote child’s play,
especially the mothers who have children with difficult temperament and providing appropriate
child’s home environment.
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