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บทคััดย่่อ
การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ให้้แก่่เด็็กวััยก่่อนเรีียน จะช่่วยให้้เด็็กแสดงออกทางอารมณ์์
ได้้อย่่างเหมาะสม และมีีปฏิิสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับบุุคคลอื่่�น การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาหาความสััมพัันธ์์
เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก
ได้้แก่่ ปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแลหลััก และการสนัับสนุุนทางสัังคม คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบเฉพาะเจาะจง
คืือผู้้�ดููแลหลัักของเด็็กวััยก่่อนเรีียน อายุุ 3-5 ปีี ที่่�เข้้ารัับบริิการที่่�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กขนาดใหญ่่ในจัังหวััดนครพนม
4 แห่่ง จำำ�นวน 85 ราย เก็็บข้้อมููลตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม ถึึงเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2561 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในวิิจัยั ประกอบด้้วย
แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเด็็กและผู้้�ดููแลหลััก แบบสอบถามการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแลเกี่่�ยวกัับการได้้รับั การช่่วยเหลืือ
สนัับสนุุนทางสัังคม และแบบสอบถามการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย
3-5 ปีี วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยสถิิติเิ ชิิงพรรณนา สถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์แบบไบซีีเรีียล และสถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์
ของสเปีียร์์แมน
ผลการศึึกษาพบว่่า
1. ผู้้�ดููแลหลััก ร้้อยละ 80.00 มีีค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนการปฏิิบััติิในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย
ก่่อนเรีียนโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง (=3.35, S.D.=0.34)
2. ระดัับการศึึกษา และรายได้้ มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r=.289, r=463, p<.01 ตามลำำ�ดัับ)
3. การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r=.291, p<.01)
ผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�สามารถใช้้เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับพยาบาลในการวางแนวทางส่่งเสริิม และให้้การสนัับสนุุน
ทางสัังคมเพื่่�อให้้ผู้้�ดููแลหลัักได้้ปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ให้้เด็็กวััยก่่อนเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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Abstract
Emotional intelligence promoting practices to preschool children could help children express
emotion and interaction with others. The purposes of this descriptive correlational study were to
explore preschool children’s emotional quotient promoting practices among primary caregivers
and related factors, personal factors of primary caregivers and social support. The samples, selected
by purposive sampling, included 85 primary caregivers of preschool children aged 3-5 years who
received care at the four large child development centers at Nakhon Panom Province. Data were
collected from January to March 2018. The research instruments consisted of the Demographic
Questionnaire of Child and Primary Caregivers, the Caregiver’s Perceived Help and Social Support
Questionnaire, and the Primary Caregivers’ Practice on Promoting Emotional Intelligence of Children
Aged 3-5 years old Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics, Biserial correlation
coefficient, and Spearman rank correlation coefficient.
The results revealed that:
1. Eighty percent of primary caregivers had a mean score of preschool’s emotional intelligence
promoting practice at a high level (=3.35, S.D. = 0.34).
2. Education level and income had a statistically significant positive correlation with primary
caregivers’ practice in promoting preschool children’s emotional intelligence (r=.289, r=.463, p<.01,
respectively)
3. Social support had a statistically significant positive correlation with primary caregivers’
practice in promoting preschool children’s emotional intelligence (r=.291, p <.01)
The results of this study can be used by nurses as baseline information in planning for
promotion and providing social support to primary caregivers so that they can proceed emotional
intelligence promoting practices for preschool children effectively.
Keywords: Emotional quotient promoting practices, Preschool children, Primary caregivers,
Factors related
ความเป็็นมาและความสำำ�คััญของปััญหา
จากนโยบายในแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่่�ได้้จััดทำำ�บน
พื้้�นฐานของยุุทธศาสตร์์ชาติิ 20 ปีี (พ.ศ. 2561-2580)
มีียุุทธศาสตร์์ในการเสริิมสร้้างและพััฒนาศัักยภาพทุุน
มนุุษย์์ มุ่่�งสร้้างคุุณภาพชีีวิิตและมีีสุุขภาวะที่่�ดีี โดยเริ่่�ม
วางรากฐานการพััฒนาคนตั้้�งแต่่กลุ่่�มเด็็กปฐมวััยให้้มีี
สุุขภาพกายใจที่่�ดีี มีีทักั ษะทางสมองในการเรีียนรู้้� ทัักษะ
ทางสัังคม และทัักษะชีีวิิตเพื่่�อให้้เติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพ
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การส่่งเสริิมพััฒนาการของเด็็กปฐมวััยจึึงมีีความสำำ�คัญ
ั กัับ
การวางรากฐานของชีีวิิต จากการสำำ�รวจพััฒนาการเด็็ก
อายุุ 3-5 ปีี ในปีี พ.ศ. 2559 พบว่่าเด็็กมีีพัฒ
ั นาการไม่่เป็็น
ไปตามเกณฑ์์ร้อ้ ยละ 20.60 เมื่่�อพิิจารณารายด้้านพบว่่า
มีีพััฒนาการด้้านอารมณ์์และสัังคมไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์
ร้้อยละ 25.60 (National Statistical Office, 2016)
ดัังนั้้�นจึึงควรให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก
โดยเฉพาะด้้านอารมณ์์และสัังคม ซึ่่�งมีีผลต่่อการพััฒนา
ความฉลาดทางอารมณ์์ให้้เหมาะสมกัับวััย และพััฒนาเป็็น
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ผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณภาพต่่อไป
เด็็กวััยก่่อนเรีียนจะเรีียนรู้้�พฤติิกรรมในการจััดการ
กัับอารมณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละสถานการณ์์ เด็็กจะรัับรู้้�
และเริ่่�มเข้้าใจในอารมณ์์ที่่�แสดงออกมา ทั้้�งทางสีีหน้้า
ลัักษณะท่่าทาง และคำำ�พููด (Gerber, Wilks, & ErdieLalena, 2010) อีีกทั้้�งเด็็กในวััยนี้้�จะมีีความอยากรู้้�
อยากเห็็น ช่่างซัักถาม ชอบลอง ชอบริิเริ่่�มทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆ
มีีความสััมพัันธ์์ทั้้�งกัับบุุคคลที่่�บ้้าน และโรงเรีียน (Erikson,
1982) ทำำ�ให้้มีพัี ฒ
ั นาการทางสัังคมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งพััฒนาการ
ด้้านอารมณ์์และสัังคมในเด็็กวััยก่่อนเรีียนนั้้�นมีีความสำำ�คัญ
ั
ต่่อการพััฒนาความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน
(Denham, Zinsser, & Bailey, 2011)
ความฉลาดทางอารมณ์์ เป็็นความสามารถทาง
อารมณ์์ในการอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นโดยรู้้�จัักอารมณ์์ตนเอง
และผู้้�อื่่�น มีีความเห็็นใจผู้้�อื่่�น อดทนรอคอย มีีน้ำำ��ใจ
รู้้�จัั ก ให้้ รู้้�จัั ก แบ่่ ง ปัั น รู้้�ว่่ า ตนเองผิิ ด และยอมรัั บ ผิิ ด
มีีความกระตืือรืือร้้น สนใจใฝ่่รู้้� ปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
และพร้้อมที่่�จะทำำ�ให้้ตนเองมีีความสุุข โดยมีีความพึึงพอใจ
อบอุ่่�นใจ และสนุุกสนานร่่าเริิง ประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบ
ได้้แก่่ ด้้านดีี ด้้านเก่่ง และด้้านสุุข (Department of
Mental Health, 2014) องค์์ประกอบเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้
เด็็กวััยก่่อนเรีียนมีีคุณ
ุ ลัักษณะพื้้�นฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ในการเป็็น
บุุคคลที่่�มีีความฉลาดทางอารมณ์์ที่่�เหมาะสม และเติิบโต
ไปเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในชีีวิติ (Department
of Mental Health, 2016)
เด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย นที่่�มีี พัั ฒ นาการด้้ า นอารมณ์์
และสัังคมไม่่สมวััย อาจส่่งผลกระทบต่่อความฉลาดทาง
อารมณ์์ และส่่งผลกระทบต่่อเนื่่�องไปจนกระทั่่�งเด็็กอยู่่�ใน
วััยเรีียนได้้ จากการสำำ�รวจความฉลาดทางอารมณ์์ของ
เด็็กวััยเรีียนอายุุ 6-11 ปีี ในปีี พ.ศ. 2554 พบว่่า เด็็กไทย
มีีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์์โดยเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับต่ำำ��
กว่่าเกณฑ์์ปกติิ และพบว่่าเด็็กในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีคะแนนต่ำำ��ที่่�สุุด มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 44.04 คะแนน
(Department of Mental Health, 2012) ถึึงแม้้ว่า่ ในปีี
พ.ศ. 2559 คะแนนความฉลาดทางอารมณ์์โดยเฉลี่่�ยของ
เด็็กไทยวััยเรีียนเพิ่่�มสููงขึ้้�น แต่่ยัังมีีเด็็กถึึงร้้อยละ 22.90

ที่่�ควรได้้ รัั บ การพัั ฒ นาความฉลาดทางอารมณ์์
ซึ่่�งองค์์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์์มีี 3 ด้้าน
คืือ ด้้านดีี ด้้านเก่่ง และด้้านสุุข ที่่�มีีพบปััญหามากที่่�สุุด
คืือ ด้้านเก่่ง (Department of Mental Health, 2016)
ความฉลาดทางอารมณ์์ เ ป็็ น ทัั ก ษะที่่�เกิิ ด จาก
กระบวนการเรีียนรู้้�ผ่่านวิิ ธีีการเลี้้�ยงดููเด็็ก โดยผู้้�ที่่�มีี
บทบาทสำำ�คััญในการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ ใ ห้้ แ ก่่ เ ด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย นนั้้�นคืื อ ผู้้�ดูู แ ลหลัั ก
(Sriwongpanich, 2014) ซึ่่�งส่่วนใหญ่่แล้้วผู้้�ดููแลหลัักของ
เด็็ ก เป็็ น มารดา (Nanthamongkolchai, 2015)
แต่่อย่่างไรก็็ตามบริิบทของสัังคมไทยในปััจจุุบันั บิิดามารดา
ต้้องย้้ายถิ่่�นฐานไปทำำ�งานต่่างถิ่่�นส่่งผลให้้เด็็กไม่่ได้้อาศััย
อยู่่�ร่ว่ มกัับบิิดามารดา โดยเฉพาะในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
มีีเด็็กที่่�ไม่่ได้้อาศััยอยู่่�ร่ว่ มกัับบิิดามารดามากที่่�สุุดคิิดเป็็น
ร้้อยละ 33.20 (National Statistical Office, 2016)
ทำำ�ให้้บุุคคลอื่่�นในครอบครััว เช่่น ปู่่� ย่่า ตา ยาย ต้้องทำำ�
หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ดููแลเลี้้�ยงดููเด็็ก ดัังนั้้�น ผู้้�ดููแลหลัักทั้้�งบิิดา
มารดา ปู่่� ย่่า ตา ยาย จึึงเป็็นผู้้�ที่่�มีคี วามสำำ�คัญั ในการปฏิิบัติั ิ
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ให้้กับั เด็็กวััยก่่อนเรีียน
เพื่่�อให้้มีีความฉลาดทางอารมณ์์ที่่�เหมาะสม
การปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของ
เด็็กวััยก่่อนเรีียน เป็็นการกระทำำ�ที่่�ผู้้�ดููแลหลัักปฏิิบััติิ
ต่่อเด็็กวััยก่่อนเรีียนในการพััฒนาทัักษะความฉลาดทาง
อารมณ์์ เพื่่�อให้้เด็็กมีีความฉลาดทางอารมณ์์เหมาะสม
ตามอายุุของเด็็ก การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อ า ร ม ณ์ ์ ข อ ง เ ด็็ ก วัั ย ก่ ่ อ น เ รีี ย น ต า ม แ น ว คิิ ด
ของกรมสุุ ข ภาพจิิ ต (Department of Mental
Health, 2014) ประกอบด้้ ว ยการปฏิิ บัั ติิ ก าร
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ใน 3 องค์์ประกอบ ได้้แก่่
1) ด้้านดีี คืือ การปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิมให้้เด็็กรู้้�จักั อารมณ์์ตนเอง
การปฏิิบััติิส่่งเสริิมให้้มีีน้ำำ��ใจต่่อผู้้�อื่่�น และการปฏิิบััติิ
ส่่งเสริิมให้้รู้้�ถููกรู้้�ผิิด 2) ด้้านเก่่ง คืือ การปฏิิบััติส่ิ ่งเสริิม
ให้้เด็็กมีีความกระตืือรืือร้้น การปฏิิบััติิส่่งเสริิมให้้มีี
การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง และการปฏิิบััติิส่่งเสริิม
ให้้กล้้าพููดกล้้าบอก และ 3) ด้้านสุุข คืือ การปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิม
ให้้เด็็กมีีความพอใจ การปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิมให้้มีคี วามอบอุ่่�นใจ
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ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก

และการปฏิิ บัั ติิ ส่ ่ ง เสริิ ม ให้้ มีี ค วามสนุุ ก สนานร่่ า เริิ ง
(Department of Mental Health, 2016)
การสำำ�รวจสถานการณ์์เด็็กและสตรีีในประเทศไทย
พ.ศ. 2559 (National Statistical Office, 2016)
โดยการติิดตามผู้้�ดููแลเด็็กอายุุ 3-5 ปีี ในการปฏิิบััติิ
กิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และพััฒนาการของเด็็กปฐมวััย
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�สามารถส่่งเสริิมให้้เด็็กมีีความฉลาดทาง
อารมณ์์ในองค์์ประกอบด้้านดีีและด้้านสุุข ได้้แก่่ กิิจกรรม
การอ่่านหนัังสืือหรืือดููสมุุดภาพร่่วมกัับเด็็ก การเล่่านิิทาน
ให้้เด็็กฟััง การร้้องเพลงร่่วมกัับเด็็ก การพาเด็็กออกไป
นอกบ้้าน การเล่่นกัับเด็็ก และใช้้เวลาร่่วมกัับเด็็ก พบว่่า
ในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ มารดามีีการปฏิิบัติั กิิ จิ กรรม
อย่่างน้้อย 4 กิิจกรรม จาก 6 กิิจกรรม คิิดเป็็นร้้อยละ
50.80 ซึ่่�งมีี สัั ด ส่่ ว นในการปฏิิ บัั ติิ กิิ จ กรรมต่ำำ�� กว่่ า
ภูู มิิ ภ าคอื่่�นๆ และการศึึ ก ษาการปฏิิ บัั ติิ เ พื่่�อส่่ ง เสริิ ม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน พบเฉพาะ
การศึึกษาของ Sarakorn, Chotibang, and Urhamnuay
(2020) ที่่�ศึึกษาความรู้้�และการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลััก
เพื่่�อส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กในศููนย์์พัฒ
ั นา
เด็็กเล็็กในเขตภาคเหนืือตอนบน ผลการศึึกษา พบว่่า
ผู้้�ดูู แ ลหลัั ก มีี ก ารปฏิิ บัั ติิ เ พื่่�อส่่ ง เสริิ ม ความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กที่่�มีีอายุุ 3-5 ปีี
โดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง แต่่ยัังมีีการปฏิิบััติิบางกิิจกรรม
ที่่�ผู้้�ดูแู ลหลัักส่่งเสริิมได้้เพีียงบางครั้้�งหรืือไม่่ได้้ปฏิิบัติั เิ ลย
คิิดเป็็นร้้อยละ 28.90 เช่่น การบอกความรู้้�สึกึ และอารมณ์์
ของตนเองให้้เด็็กรัับรู้้� การบอกให้้เด็็กทราบถึึงอารมณ์์
ของเด็็กที่่�กำำ�ลัังเกิิดขึ้้�น การสอนให้้เด็็กเรีียกชื่่�ออารมณ์์
ตนเอง การบอกให้้ เ ด็็ ก สงบหรืื อ หยุุ ด พฤติิ ก รรมที่่�
ไม่่เหมาะสม เป็็นต้้น แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ดููแลหลัักยัังมีี
การปฏิิ บัั ติิ ก ารส่่ ง เสริิ ม ความฉลาดทางอารมณ์์ ที่่�
ไม่่ครบถ้้วน อีีกทั้้�งเป็็นการศึึกษาในเขตภาคเหนืือตอนบน
เท่่านั้้�น ซึ่่�งการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของผู้้�ดููแลหลัักมีีความเหมาะสมหรืือไม่่นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับ
ปััจจััยหลายประการ
การทบทวนวรรณกรรมที่่�ผ่่านมาพบว่่าปััจจััยที่่�
อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
42

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

อารมณ์์ ข องเด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย นของผู้้�ดูู แ ลหลัั ก ได้้ แ ก่่
ปััจจััยภายใน และปััจจััยภายนอก (Department of
Mental Health, 2016) โดยที่่�ปัจั จััยภายนอก ประกอบด้้วย
การสนัับสนุุนทางสัังคม และปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแล
ได้้แก่่ เพศ อายุุ ระดัับการศึึกษา อาชีีพ และรายได้้
แต่่ปัจั จััยด้้านระดัับการศึึกษาและรายได้้ยังั มีีความไม่่ชัดั เจน
กล่่าวคืือ มารดาที่่�มีีระดัับการศึึกษาสููงจะมีีการปฏิิบััติิ
ส่่งเสริิมพััฒนาการด้้านอารมณ์์และสัังคมของเด็็ก เช่่น
การเล่่านิิทาน การร้้องเพลง การเล่่นกัับเด็็ก มากกว่่ามารดา
ที่่�มีี ระดัั บการศึึ กษาต่ำำ�� (Yue, Li, Shi, Kenny, &
Rozelle, 2016) แต่่การศึึกษาของ Paladkornburi and
Adsuek (2012) พบว่่า ระดัับการศึึกษาของผู้้�เลี้้�ยงดููเด็็ก
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการปฏิิบััติิของผู้้�เลี้้�ยงดูู
เด็็กในการส่่งเสริิมพััฒนาการให้้กัับเด็็กก่่อนวััยเรีียน
ส่่วนด้้านรายได้้ พบว่่า รายได้้มีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวกกัับ
พฤติิกรรมการปฏิิบัติั ขิ องมารดาในการส่่งเสริิมพััฒนาการ
เด็็กอายุุ 6 ปีี (Gershoff, Aber, Raver, & Lennon,
2007) แต่่การศึึกษาของ Paladkornburi and Adsuek
(2012) พบว่่า รายได้้เฉลี่่�ยของครอบครััวไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับพฤติิกรรมการปฏิิบััติิของผู้้�เลี้้�ยงดููในการส่่งเสริิม
พััฒนาการให้้กับั เด็็กก่่อนวััยเรีียน ดัังนั้้�นปััจจััยส่่วนบุุคคล
ด้้านระดัับการศึึกษาและรายได้้ของผู้้�ดููแลหลัักอาจมีี
ความสััมพัันธ์์กัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก
การสนัับสนุุนทางสัังคม เป็็นปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
บุุคคลซึ่่�งมีีส่ว่ นช่่วยให้้บุคุ คล ได้้รับั ความรััก ความผููกพััน
ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน ให้้ในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อกััน ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจในการปฏิิบััติิพฤติิกรรมและ
คงไว้้ซึ่่�งสุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี (House, 1981;
Pender, 1996) การศึึกษาที่่�ผ่า่ นมาพบเพีียงการสนัับสนุุน
ทางสัั งคมมีี ค วามสัั มพัั นธ์์ กัั บการส่่ งเสริิ มพัั ฒนาการ
และการดููแลเด็็ก ดัังการศึึกษาของ Ensor and Hughes
(2010) พบว่่ า การสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คมจากเพื่่�อน
มีีความสััมพัันธ์์กัับการปฏิิบััติิในการดููแลเด็็กของมารดา
ที่่�อายุุยัังน้้อย อย่่างมีี นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = .31,
p < .01) และการศึึกษาของ Trirapattharapon (2002)
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พบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมจากญาติิด้้านอารมณ์์
และด้้านข้้อมููลข่่าวสาร มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรม
การปฏิิบััติิของมารดาในการส่่งเสริิมพััฒนาการด้้าน
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r = .342, r = .281, p< . 01) ดัังนั้้�น การศึึกษาในครั้้�งนี้้�
จึึงศึึกษาการสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านอารมณ์์ และด้้าน
ข้้อมููลข่่าวสาร ซึ่่�งอาจมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติั กิ าร
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของ
ผู้้�ดููแลหลััก
ปััจจุุบัันในภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือมีีการย้้าย
ถิ่่�นฐานของประชากรสููงที่่�สุุด มารดาที่่�อยู่่�ในวััยแรงงาน
มีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานในเขตเมืืองใหญ่่ และนำำ�บุุตร
ไปให้้บุคุ คลอื่่�นในครอบครััว เช่่น ปู่่� ย่่า ตา ยาย เป็็นผู้้�ดููแล
เลี้้�ยงดูู เ ด็็ ก ซึ่่�งอาจจะส่่ ง ผลกระทบต่่ อ พัั ฒ นาการ
ด้้านต่่างๆ ของเด็็กได้้ ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ได้้ศึึกษาปััจจััย
ส่่ ว นบุุ ค คลของผู้้�ดูู แ ลหลัั ก ได้้ แ ก่่ ระดัั บ การศึึ ก ษา
และรายได้้ ปััจจััยการสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านอารมณ์์
และด้้านข้้อมููลข่่าวสาร ผลการศึึกษาในครั้้�งนี้้�สามารถใช้้
เป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานสำำ�หรัับพยาบาลในการวางแนวทาง
เพื่่�อส่่งเสริิม และให้้การสนัับสนุุนทางสัังคมให้้แก่่ผู้้�ดููแล
หลัักได้้ปฏิิบััติิส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ให้้เด็็กวััย
ก่่อนเรีียนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อศึึกษาการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก
2. เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ดููแลหลััก และการสนัับสนุุนทางสัังคมกัับการปฏิิบัติั ิ
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน
ของผู้้�ดููแลหลััก
กรอบแนวคิิดการวิิจััย
การศึึกษาในครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษาการปฏิิบััติิการ
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน
โดยใช้้กรอบแนวคิิดของกรมสุุขภาพจิิต (Department
of Mental Health, 2014) ร่่ ว มกัั บ การทบทวน

วรรณกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยความฉลาดทางอารมณ์์
ในเด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย นเป็็ น ความสามารถทางอารมณ์์
ในการอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�นได้้ ผู้้�ดููแลหลัักสามารถพััฒนา
ทัั ก ษะความฉลาดทางอารมณ์์ ข องเด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย น
ให้้เหมาะสมกัับวััยด้้วยการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ใน 3 องค์์ประกอบได้้แก่่ ด้้านดีี ด้้านเก่่ง
และด้้านสุุข ซึ่่�งความฉลาดทางอารมณ์์เป็็นทัักษะที่่�พััฒนา
ได้้จากกระบวนการเลี้้�ยงดูู และพััฒนาได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยปััจจััยที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน ได้้แก่่ ปััจจััย
ส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแลหลััก ประกอบด้้วย ระดัับการศึึกษา
และรายได้้ และปัั จ จัั ย ด้้ า นการสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คม
จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้้วย การสนัับสนุุน
ด้้านอารมณ์์ และด้้านข้้อมููลข่่าวสาร
วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงพรรณนาหาความ
สัั ม พัั น ธ์์ (descriptive correlational design)
เพื่่�อศึึกษาปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแล
หลััก ประกอบด้้วย ปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแลหลััก ได้้แก่่
ระดัับการศึึกษา และรายได้้ และปััจจััยการสนัับสนุุน
ทางสัังคม
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรในการศึึกษาในครั้้�งนี้้� คืือ ผู้้�ดููแลหลัักที่่�เป็็น
บิิดา มารดา ปู่่� ย่่า ตา ยาย ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายเลืือด
กัับเด็็กวััยก่่อนเรีียน ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลเด็็กขณะอยู่่�ที่่�บ้้านใน
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�ดููแลหลัักที่่�เป็็นบิิดา มารดา ปู่่�
ย่่า ตา ยาย ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายเลืือดกัับเด็็ก
วััยก่่อนเรีียนอายุุ 3-5 ปีี ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลเด็็กที่่�บ้้าน
โดยเด็็กเข้้ารัับบริิการที่่�ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กขนาดใหญ่่
ในจัังหวััดนครพนม จำำ�นวน 4 แห่่ง คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่าง
โดย 1) สุ่่�มเลืือกอำำ�เภอในจัังหวััดนครพนม ด้้วยวิิธีกี ารสุ่่�ม
อย่่างง่่าย จำำ�นวน 2 อำำ�เภอ จากทั้้�งหมด 12 อำำ�เภอ
2) เลืือกขนาดของศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก แบบเฉพาะเจาะจง
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ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก

คืือ ศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กขนาดใหญ่่ โดยเลืือกศููนย์์พััฒนา
เด็็กขนาดใหญ่่ทั้้�งหมดในอำำ�เภอที่่�สุ่่�มได้้ จำำ�นวน 4 แห่่ง
3) แบ่่งสััดส่่วนจำำ�นวนกลุ่่�มตััวอย่่างในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็ก
ขนาดใหญ่่ทั้้�ง 4 แห่่ง 4) คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ตามคุุณสมบััติที่่�กำ
ิ ำ�หนดไว้้ คืือ เป็็นผู้้�ดููแล
หลัักที่่�มีีอายุุ 18-60 ปีี เป็็นผู้้�ที่่�สามารถสื่่�อสาร พููด ฟััง
อ่่าน และเขีียนภาษาไทยได้้ ยิินดีีเข้้าร่่วมโครงการวิิจััย
และมีีระยะเวลาในการดููแลเด็็กในขณะที่่�อยู่่�บ้้านมาแล้้ว
อย่่างน้้อย 6 เดืือน กำำ�หนดขนาดของกลุ่่�มตััวอย่่าง โดย
ใช้้วิธีิ กี ารเปิิดตารางประมาณค่่ากลุ่่�มตััวอย่่างตามอำำ�นาจ
การวิิเคราะห์์ทางสถิิติิ (power analysis) กำำ�หนดค่่า
ความเชื่่�อมั่่�นที่่�ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั ที่่� .05 อำำ�นาจการทดสอบที่่�
.80 และการประมาณค่่าความสััมพัันธ์์ของตััวแปรที่่� .30
ได้้กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 85 ราย (Polit, 2010)
เครื่่�องมืือการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััยครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย
1. แบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคล ได้้แก่่ แบบสอบถาม
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของเด็็กวััยก่่อนเรีียน ประกอบด้้วย เพศ
และอายุุ และแบบสอบถามข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแล
หลััก ประกอบด้้วย เพศ อายุุ ความสััมพัันธ์์กัับเด็็ก
ระดัับการศึึกษา อาชีีพ รายได้้ ความเพีียงพอของรายได้้
ระยะเวลาในการดููแลเด็็ก การได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการ
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ การเข้้ารัับการอบรม
เกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ และการได้้
รัับการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนในการดููแลเด็็ก
2. แบบสอบถามการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแลเกี่่�ยวกัับการ
ได้้รัับการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนทางสัังคม ใน 2 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านอารมณ์์ และด้้านข้้อมููลข่่าวสาร ที่่�ผู้้�วิิจััยพััฒนาขึ้้�น
จากการทบทวนวรรณกรรม มีีข้อ้ คำำ�ถามทั้้�งหมด จำำ�นวน
16 ข้้อ ประกอบด้้วยการสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์ จำำ�นวน
9 ข้้อ ด้้านข้้อมููลข่่าวสาร จำำ�นวน 7 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบ
ของข้้อคำำ�ถามแต่่ละข้้อเป็็นแบบมาตราส่่วนประมาณค่่า
4 ระดัับ จาก 1 - 4 แบ่่งระดัับการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแลใน
การได้้รับั การช่่วยเหลืือสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวมและ
รายด้้าน ออกเป็็น 3 ระดัับ ตามอัันตรภาคชั้้�น คืือ
ระดัับน้้อย ปานกลาง และมาก
44

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

3. แบบสอบถามการปฏิิ บัั ติิ ข องผู้้�ดูู แ ลหลัั ก ใน
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
ของ Sarakorn et al. (2020) สร้้างขึ้้�นจากแนวคิิดการ
ส่่ ง เสริิ ม ความฉลาดทางอารมณ์์ ข องเด็็ ก วัั ย 3-5 ปีี
ของกรมสุุขภาพจิิต (Department of Mental Health,
2016) และจาก การทบทวนวรรณกรรม มีีข้้อคำำ�ถาม
ทั้้�งหมด 41 ข้้อ ประกอบด้้วย การส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ด้า้ นดีี จำำ�นวน 17 ข้้อ ด้้านเก่่ง จำำ�นวน 15 ข้้อ
และด้้านสุุข จำำ�นวน 9 ข้้อ ลัักษณะคำำ�ตอบเป็็นแบบ
มาตราส่่วนประมาณค่่า 4 ระดัับ จาก 1 - 4 แบ่่งระดัับ
การปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักโดยรวมและรายด้้าน ออกเป็็น
3 ระดัับ ตามอัันตรภาคชั้้�น คืือ ระดัับน้้อย ปานกลาง
และมาก
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
การตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหา (validity)
แบบสอบถามการรัั บ รู้้�ของผู้้�ดูู แ ลเกี่่�ยวกัั บ
การได้้รัับการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนทางสัังคม ได้้รัับการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 6 ท่่าน
ได้้หาดััชนีีความตรงตามเนื้้�อหา เท่่ากัับ 0.94 ส่่วน
แบบสอบถามการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี ไม่่ได้้ทำำ�
การดััดแปลงแก้้ไขเนื้้�อหาใดๆ จึึงไม่่ได้้ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้้�อหา
การตรวจหาค่่าความเชื่่�อมั่่�น (reliability)
ผู้้�วิิ จัั ย นำำ � แบบสอบถามการรัั บ รู้้�ของผู้้�ดูู แ ล
เกี่่�ยวกัับการได้้รัับการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนทางสัังคม
และแบบสอบถามการปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี นำำ�ไปทดสอบ
กัับกลุ่่�มที่่�มีีลัักษณะคล้้ายคลึึงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน
10 ราย และวััดค่่าความเชื่่�อมั่่�น โดยคำำ�นวณหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�
อััลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)
ได้้ค่่าความเชื่่�อมั่่�นเท่่ากัับ 0.88 และ 0.87 ตามลำำ�ดัับ
ซึ่่�งเป็็นค่่าที่่�ยอมรัับได้้
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การพิิทัักษ์์สิิทธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง
ผู้้�วิิจัยั นำำ�หนัังสืือพิิทักั ษ์์สิทิ ธิิขอการรัับรองต่่อคณะ
กรรมการจริิยธรรมการวิิจััย ตามเอกสารรัับรองเลขที่่�
186/2017 และเอกสารขออนุุญาตทำำ�การวิิจััยและเก็็บ
ข้้อมููล เสนอต่่อนายกองค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นซึ่่�งเป็็น
ผู้้�รัับผิิดชอบศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กในแต่่ละแห่่งที่่�เป็็นกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง หลัังจากได้้รัับอนุุญาตให้้ดำำ�เนิินการวิิจััย ผู้้�วิิจััย
เข้้าพบกัับหััวหน้้าศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็ก และครููผู้้�ดููแลใน
ศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กเพื่่�อประสานงานในการคััดเลืือกกลุ่่�ม
ตััวอย่่างตามคุุณสมบััติิที่่�กำำ�หนด จากนั้้�นเข้้าพบกลุ่่�ม
ตััวอย่่างพร้้อมชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย วิิธีีการ
การวิิจััย และชี้้�แจงให้้ทราบถึึงสิิทธิิของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ในการรัับ หรืือปฏิิเสธการเข้้าร่่วมการวิิจััยในครั้้�งนี้้�โดย
จะไม่่เกิิดการสููญเสีียผลประโยชน์์ใดๆ และไม่่มีผี ลกระทบ
ต่่อการดููแลเด็็ก จากนั้้�นให้้กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีีความสมััคร
ใจลงนามในแบบฟอร์์มยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััย ข้้อมููล
ทุุกอย่่างที่่�ได้้จากการเก็็บข้้อมููลวิิจััยครั้้�งนี้้�จะปกปิิดเป็็น
ความลัับ ผลการวิิจััยนำำ�เสนอในภาพรวม และข้้อมููลนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ทางการศึึกษาเท่่านั้้�น
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
หลัังจากกลุ่่�มตััวอย่่างสมััครใจลงนามในแบบฟอร์์ม
ยิินยอมเข้้าร่่วมการวิิจััยแล้้ว ผู้้�วิิจััยจึึงเริ่่�มเก็็บข้้อมููล
โดยการแจกแบบสอบถาม และอธิิบายขั้้�นตอนการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่่�งใช้้ เวลาในการตอบแบบสอบถาม
ประมาณ 20-30 นาทีี จากนั้้�นผู้้�วิิจัยั รัับแบบสอบถามคืืน
ตรวจสอบความครบถ้้วน และนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์
ตามวิิธีีการทางสถิิติิ
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลของเด็็ ก วัั ย ก่่ อ นเรีี ย น ข้้ อ มูู ล
ส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแลหลััก ข้้อมููลการรัับรู้้�ของผู้้�ดููแล
เกี่่�ยวกัับการได้้รัับการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนทางสัังคม
ข้้อมููลการปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี วิิเคราะห์์โดยใช้้สถิิติิเชิิง
พรรณนา ข้้อมููลความสััมพัันธ์์ระหว่่างข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของผู้้�ดููแลหลััก คืือ ระดัับการศึึกษา และรายได้้กัับการ
ปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์

ของเด็็กวััย 3-5 ปีี วิิเคราะห์์โดยการใช้้สถิิติิสััมประสิิทธิ์์�
สหสััมพัันธ์์แบบไบซีีเรีียล (Biserial correlation coeffficient) และข้้อมููลความสััมพัันธ์์การสนัับสนุุนทาง
สัังคมกัับการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความ
ฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี วิิเคราะห์์โดยการใช้้
สถิิติสัิ มั ประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์ของสเปีียร์์แมน (Spearman
rank correlation coefficient)
ผลการวิิจััย
ผู้้�ดููแลหลัักของเด็็กวััยก่่อนเรีียน จำำ�นวน 85 ราย
ส่่วนมากเป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ 89.40 และเป็็นมารดา
ร้้อยละ 67.10 รองลงมาคืือ ยาย ย่่า บิิดา และตา ร้้อยละ
12.90, 9.40, 8.20 และ 2.40 ตามลำำ�ดัับ ผู้้�ดููแลหลััก
มีี อ ายุุ ร ะหว่่ า ง 36-60 ปีี ม ากที่่�สุุ ด ร้้ อ ยละ 61.20
โดยมีีอายุุเฉลี่่�ย 38.03 (SD = 9.11) มีีระดัับการศึึกษา
ต่ำำ��กว่่าอุุดมศึึกษามากที่่�สุุด ร้้อยละ 60.00 มีีอาชีีพรัับจ้้าง
และอาชีีพค้้าขาย/ธุุรกิิจส่่วนตััว มากที่่�สุุดเท่่ากััน คืือ
ร้้อยละ 25.90 ส่่วนมากมีีรายได้้น้้อยกว่่า หรืือเท่่ากัับ
25,000 บาท/เดืือน ร้้อยละ 76.50 และมีีรายได้้เพีียงพอ
แต่่ไม่่เหลืือเก็็บ ร้้อยละ 45.90 ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่
เคยได้้รัับได้้รัับข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความฉลาดทางอารมณ์์
และการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็ก ร้้อยละ
96.50 โดยส่่วนมากได้้รับั ข้้อมููลจากบุุคลากรทางสาธารณสุุข
เช่่น แพทย์์ พยาบาล นัักจิิตวิิทยา เป็็นต้้น ร้้อยละ 76.83
ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนมากไม่่เคยเข้้ารัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการ
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็ก ร้้อยละ 57.65
และผู้้�ดููแลหลัักได้้รับั ความช่่วยเหลืือในการดููแลเด็็กจาก
คู่่�สมรสมากที่่�สุุดร้้อยละ 81.20
ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนมาก ร้้อยละ 60.00 มีีคะแนนการ
สนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก มีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 50.15 (S.D.=6.61) จากคะแนนเต็็ม 64 คะแนน
(range = 36-64 คะแนน) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้านพบว่่า
ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่ร้อ้ ยละ 75.30 มีีคะแนนการสนัับสนุุน
ด้้านอารมณ์์อยู่่�ในระดัับมาก มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 30.42
(S.D.=3.75) จากคะแนนเต็็ม 36 คะแนน (range =
23-36 คะแนน) และผู้้�ดููแลหลัักร้้อยละ 57.60 มีีคะแนน
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ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก

การสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านข้้อมููลข่่าวสารอยู่่�ในระดัับ
ปานกลาง มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 19.73 (S.D.=4.36 )
จากคะแนนเต็็ม 28 คะแนน (range = 10-28 คะแนน)
ผู้้�ดููแลหลัักมีี ค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนการปฏิิบััติิใน
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
โดยรวมอยู่่�ในระดัับมาก ร้้อยละ 80.00 มีีคะแนนเฉลี่่�ย
เท่่ากัับ 3.35 (S.D.=0.34) จากคะแนนเต็็ม 4.00 คะแนน

เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้�ดููแลหลัักมีีการปฏิิบัติั ิ
ในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
มากทุุกด้้าน ได้้แก่่ ด้้านดีีมีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.38
(S.D.=0.32) ด้้ า นเก่่ ง มีี ค ะแนนเฉลี่่�ยเท่่ า กัั บ 3.22
(S.D.=0.43) และด้้านสุุขมีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.51
(S.D.=0.42) รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 1

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละค่่าเฉลี่่�ย และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐานของการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี (n=85)

ข้้อมููล
โดยรวม
ด้้านดีี
ด้้านเก่่ง
ด้้านสุุข

การปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความ
ฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบน
() มาตรฐาน (S.D.)
ระดัับต่ำำ��
ระดัับปานกลาง
ระดัับสููง
จำำ�นวน (ร้้อยละ) จำำ�นวน (ร้้อยละ) จำำ�นวน (ร้้อยละ)
0 (0.00)
17 (20.00)
68 (80.00)
3.35
0.34
0 (0.00)
6 (7.10)
79 (92.90)
3.38
0.32
0 (0.00)
30 (35.30)
55 (64.70)
3.22
0.43
0 (0.00)
12 (14.10)
73 (85.90)
3.51
0.42

ระดัับการศึึกษามีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับ
ต่ำำ��กับั การปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r = .289, p < .01) ส่่วนรายได้้มีีความสััมพัันธ์์ทางบวก

ในระดัั บ ปานกลางกัั บ การปฏิิ บัั ติิ ข องผู้้�ดูู แ ลหลัั ก ใน
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ �คัั ญ ทางสถิิ ติิ (r = .463, p < .01)
รายละเอีียดดัังแสดงในตารางที่่� 2

ตารางที่่� 2 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคลของผู้้�ดููแลหลััก กัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก (n=85)
ปััจจััย
ระดัับการศึึกษา
รายได้้
*p < .01
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การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก
.289
.463

พยาบาลสาร ปีีที่่� 47 ฉบัับที่่� 4 ตุุลาคม-ธัันวาคม พ.ศ. 2563

p-value
.008*
.000*

Factors Related to Preschool Children Emotional Quotient
Promoting Practices Among Primary Caregivers

การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
ในระดัับต่ำำ��กัับการปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีีอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ (r = .291,p < .01) เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน
พบว่่า การสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านอารมณ์์มีคี วามสััมพัันธ์์
ทางบวกในระดัับปานกลางกัับการปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลััก

ในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
อย่่ า งมีี นัั ย สำำ �คัั ญ ทางสถิิ ติิ (r = .403, p < .01)
ส่่วนการสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านข้้อมููลข่่าวสารไม่่ มีี
ความสััมพัันธ์์กับั การปฏิิบัติั ขิ องผู้้�ดููแลหลัักในการส่่งเสริิม
ความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี รายละเอีียด
ดัังแสดงในตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม และรายด้้านกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก (n=85)
ตััวแปร
การสนัับสนุุนทางสัังคมโดยรวม
การสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์
การสนัับสนุุนด้้านข้้อมููลข่่าวสาร
*p < .01

การปฏิิบัติั ิการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก
.291
.403
.111

การอภิิปรายผล
การศึึกษาการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน พบว่่า ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่
ร้้ อยละ 80.00 มีี ค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนการปฏิิ บััติิใน
การส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััย 3-5 ปีี
อยู่่�ในระดัับมาก มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.35 (S.D.=0.34)
เมื่่�อพิิจารณาเป็็นรายด้้าน พบว่่า ผู้้�ดููแลหลัักมีีปฏิิบััติิ
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ทุุกด้้านอยู่่�ในระดัับสููง
โดยมีีค่า่ เฉลี่่�ยของคะแนนการปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ด้้านสุุขมากที่่�สุุดเท่่ากัับ 3.51 (S.D.=0.42)
ผลการศึึกษาการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็ ก ก่่ อ นเรีี ย นของผู้้�ดูู แ ลหลัั ก อยู่่�ในระดัั บ สูู ง นั้้�น
อาจเนื่่�องมาจากผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่ เป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ
89.40 โดยผู้้�ดููแลหลัักที่่�เป็็นเพศหญิิงหรืือมารดาจะปฏิิบัติั ิ
ส่่งเสริิมให้้เด็็กรัับรู้้� เข้้าใจ ในอารมณ์์ความรู้้�สึึกของเด็็ก
ที่่�กำำ�ลังั เผชิิญอยู่่�ได้้มากกว่่าผู้้�ดููแลหลัักที่่�เป็็นเพศชายหรืือ
บิิดา (Fivush, Brotman, Buckner, & Goodman,
2000) และผู้้�ดููแลหลัักเป็็นมารดาของเด็็กมากถึึงร้้อยละ
67.10 ซึ่่�งเด็็กที่่�ได้้รัับการดููแลจากมารดามีีโอกาสที่่�จะ

p-value
.007*
.000*
.311

ได้้ รัั บ การปฏิิ บัั ติิ ส่ ่ ง เสริิ ม ให้้ มีี พัั ฒ นาการด้้ า นต่่ า งๆ
ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสมมากกว่่ า เด็็ ก ที่่�ได้้ รัั บ การดูู แ ลจาก
บุุคคลอื่่�น (Nanthamongkolchai, 2015) นอกจากนี้้�
แล้้วพบว่่าผู้้�ดููแลหลัักเคยได้้รับั ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับความฉลาด
ทางอารมณ์์และการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของ
เด็็กมากถึึงร้้อยละ 96.50 ซึ่่�งอาจเป็็นผลเนื่่�องมาจาก
นโยบายและยุุทธศาสตร์์การพััฒนาเด็็กปฐมวััย (0-5 ปีี)
ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 ที่่�ได้้กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์
การส่่งเสริิมบิิดา มารดา และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในการพััฒนา
เด็็กปฐมวััย โดยการจััดบริิการให้้ความรู้้� ทัักษะในการเลี้้�ยงดูู
การปลููกฝัังระเบีียบวิินัยั การให้้ความรัักความอบอุ่่�นแก่่เด็็ก
รวมทั้้�งการให้้สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่า่ งๆ ในการส่่งเสริิมพััฒนาการ
เด็็ก จึึงทำำ�ให้้ผู้้�ดููแลหลัักปฏิิบััติิส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนได้้สูงู ครอบคลุุมองค์์ประกอบ
ทุุกด้้าน
เมื่่�อพิิจารณาการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาด
ทางอารมณ์์ในแต่่ละองค์์ประกอบ พบว่่า ผู้้�ดููแลหลััก
มีีการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์มาก
ในทุุกองค์์ประกอบ และมีีด้า้ นเก่่งน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับ
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ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก

ด้้านดีีและด้้านสุุข ซึ่่�งแตกต่่างกัับการศึึกษาของ Sarakkorn et al. (2020) ที่่�พบว่่า การปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลััก
ในการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กในศููนย์์
พััฒนาเด็็กเล็็กในภาคเหนืือตอนบน มีีองค์์ประกอบใน
ด้้านดีีมีคี ะแนนน้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับด้้านเก่่งและด้้านสุุข
มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.11 คะแนน จากคะแนนเต็็ม
4.00 คะแนน ซึ่่�งแตกต่่ า งกัั บ ผลการศึึ ก ษาครั้้�งนี้้�
ที่่� มีีคะแนนเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 3.22 คะแนน จากคะแนนเต็็ม
4.00 อาจเนื่่�องมาจากลัั ก ษณะการเลี้้�ยงดูู ใ นภาค
ตะวัันออกเฉีียงเหนืือ ที่่�มีีวิิธีีการเลี้้�ยงดููเด็็กวััยก่่อนเรีียน
แบบตามใจ โดยให้้เด็็กเรีียนรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ ด้้วยตนเอง
โดยไม่่ควบคุุมหรืืออธิิบายด้้วยเหตุุผล รัับฟัังในสิ่่�งที่่�เด็็ก
บอกเล่่าหรืือให้้เด็็กแสดงความคิิดเห็็นตามความรู้้�สึึก
ของตนเองเมื่่�อพาไปสถานที่่�ต่่างๆ น้้อย ตอบข้้อซัักถาม
ของเด็็กทุุกครั้้�งที่่�เด็็กถามน้้อย และส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้สอน
ให้้เด็็กมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่�ที่่�ต้อ้ งรัับผิิดชอบ (Sirippul, Sutra, Jongudomkarn, & Sakdisthanon, 2007)
ดัังนั้้�น จึึงอาจทำำ�ให้้การปฏิิบััติิของผู้้�ดููแลหลัักในการ
ส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนมีี
คะแนนด้้านเก่่งน้้อยเมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับด้้านดีี และด้้านสุุข
ปััจจััยด้้านระดัับการศึึกษา พบว่่า ระดัับการศึึกษา
ของผู้้�ดููแลหลัักมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับต่ำำ��กัับ
การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็ก
วััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r = .289, p < .01) อาจเนื่่�องมาจากผู้้�ดููแลหลัักมีีการศึึกษา
ในระดัับอุุดมศึึกษา ร้้อยละ 40.00 ซึ่่�งการศึึกษาในระดัับ
อุุดมศึึกษาเป็็นการศึึกษาที่่�ส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนได้้พััฒนา
องค์์ความรู้้�ขั้้�นสููง มุ้้�งเน้้นพััฒนาคน เพื่่�อนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้
ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อตนเอง สัังคม และประเทศ
(Ma-Oon, 2016) โดยการศึึ ก ษาจะช่่ ว ยให้้ ผู้้�ดูู แ ล
ได้้รัับความรู้้� สามารถเข้้าถึึงแหล่่งความรู้้�ในการดููแลเด็็ก
และพััฒนาการด้้านต่่างๆ ของเด็็ก และสามารถคััดสรร
ตััดสิินใจ และตอบสนองในสิ่่�งที่่�เอื้้�อประโยชน์์ต่่อการ
ดูู แ ลเด็็ ก และพัั ฒ นาการของเด็็ ก ได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม
โดยผลการศึึ ก ษานี้้�สอดคล้้ อ งกัั บ ผลการศึึ ก ษาของ
Pattanapongthon and Keawkhaengkhan (2018)
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พบว่่า เด็็กปฐมวััยที่่�มารดามีีการศึึกษาในระดัับปริิญญา
ตรีีหรืือสููงกว่่าจะมีีโอกาสมีีพััฒนาการสมวััยสููงกว่่าเด็็ก
ปฐมวััยที่่�มารดามีีการศึึกษาต่ำำ��กว่่าระดัับปริิญญาตรีี
และยัังพบว่่าบิิดามารดาที่่�มีีระดัับการศึึกษาสููงจะให้้
การชมเชย โอบกอดให้้กำำ�ลัังใจกัับเด็็ก ส่่วนบิิดามารดา
ที่่�มีีการศึึกษาต่ำำ��จะลงโทษ และใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�ไม่่สุุภาพกัับ
เด็็กอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p < .01) (Theunissen,
Vogels, & Reijneveld, 2015)
ปััจจััยด้้านรายได้้ของครอบครััว พบว่่า รายได้้ของ
ครอบครััวมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับ
การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็ก
วััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลัักอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r =.463, p<.01) อาจเนื่่�องมาจากในครอบครััวที่่�มีีรายได้้
มากจะสามารถจััดสรรทรััพยากรหรืือสร้้างสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�ดีีในการปฏิิบััติิส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก เช่่น การให้้เด็็ก
ได้้เรีียนในโรงเรีียนที่่�มีีคุุณภาพ มีีสภาพแวดล้้อมบริิเวณ
บ้้านที่่�ดีี จััดหาหนัังสืือ ของเล่่น ได้้ง่่ายกว่่าครอบครััว
ที่่�มีี ร ายได้้ น้ ้ อ ย โดยผลการศึึ ก ษานี้้�สอดคล้้ อ งกัั บ
ผลการศึึกษาของ Gershoff et al. (2007) พบว่่า รายได้้
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับพฤติิกรรมการปฏิิบััติิของ
มารดาในการส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กอายุุ 6 ปีี อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = .54, p < .001)
ปัั จ จัั ย ด้้ า นการสนัั บ สนุุ น ทางสัั ง คม พบว่่ า
การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับ
ต่ำำ��กัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลัักอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ทางสถิิติิ (r= .291, p < .01) ซึ่่�งการสนัับสนุุนทางสัังคม
จะช่่วยให้้บุุคคล ได้้รัับความรััก ความผููกพััน ช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลซึ่่�งกัันและกััน ให้้ในสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อกััน
ทำำ�ให้้เกิิดแรงจููงใจในการปฏิิบััติิพฤติิกรรมและคงไว้้ซึ่่�ง
สุุขภาพกายและสุุขภาพจิิตที่่�ดีี (House, 1981; Pender,
1996) โดยจากผลการศึึกษา พบว่่าผู้้�ดููแลหลัักได้้รัับ
ความช่่วยเหลืือในการดููแลเด็็กจากคู่่�สมรสมากที่่�สุุดร้้อยละ
81.20 โดยการสนัับสนุุนทางสัังคมจากบุุคคลในครอบครััว
มีีส่่วนช่่วยให้้ผู้้�ดููแลหลัักปฏิิบััติิส่่งเสริิมการเลี้้�ยงดููเด็็กใน
เชิิงบวกได้้ (Serrano-Villar, Huang, & Calzada, 2017
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ผลการศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับการศึึกษาของ Sonsee,
Pongjaturawit and Chaimongkol (2015) ที่่�พบว่่า
การสนัับสนุุนทางสัังคมมีีความสััมพัันธ์์กัับการปฏิิบััติิ
ของมารดาในการปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิมการเล่่นของเด็็กวััยก่่อน
เรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (r = .239, p < .05)
และการศึึกษาของ Thawitha, Klunklin and Urharmnnuay (2016) ที่่�พบว่่าการสนัับสนุุนของครอบครััว
มีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการส่่งเสริิมพััฒนาการทารก
เกิิดก่่อนกำำ�เนิิดของผู้้�ดููแลหลัักอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ
(r= .216, p <. 05) ดัังนั้้�น การสนัับสนุุนทางสัังคมจะ
ช่่วยสนัับสนุุนให้้ผู้้�ดูแู ลหลัักสามารถปฏิิบัติั ส่ิ ง่ เสริิมความ
ฉลาดทางอารมณ์์ให้้แก่่เด็็กได้้อย่่างเหมาะสม
หากพิิจารณาเป็็นรายด้้าน การสนัับสนุุนทางสัังคม
ด้้านอารมณ์์มีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับ
การปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็ก
วััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลัักอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
(r = .403, p < .01) แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ดููแลหลัักที่่�ได้้รัับ
การสนัับสนุุนด้้านอารมณ์์จะปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความ
ฉลาดทางอารมณ์์ให้้แก่่เด็็กวััยก่่อนเรีียนได้้ ซึ่่�งการได้้รัับ
การสนัับสนุุนทางด้้านอารมณ์์ในการเลี้้�ยงดููเด็็กจะช่่วย
ให้้เด็็กมีีพัฒ
ั นาการในด้้านสัังคมที่่�ดีีขึ้้�น (Bandy, Andrews,
& Moore, 2012) โดยผลการศึึกษานี้้�สอดคล้้องกัับการ
ศึึกษาของ Trirapattharapon (2002) ที่่�แสดงว่่า
การสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านอารมณ์์จากญาติิมีีความ
สััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมพััฒนาการ
ด้้านอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทาง
สถิิติิ (r = .342, p < .001)
การสนัับสนุุนทางสัังคมด้้านข้้อมููลข่่าวสารไม่่มีี
ความสััมพัันธ์์กัับการปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทาง
อารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก ทั้้�งนี้้�อาจ
เนื่่�องมาจากผู้้�ดููแลหลัักได้้รับั การสนัับสนุุนหนัังสืือ/คู่่�มืือ
ที่่�ใช้้ ใ นการส่่ ง เสริิ ม ความฉลาดทางอารมณ์์ แ ก่่ เ ด็็ ก
ในระดัับมาก เพีียงร้้อยละ 30.58 และ 17.56 ตามลำำ�ดับั
นอกจากนี้้�ยััง พบว่่า ผู้้�ดููแลหลัักส่่วนใหญ่่ไม่่เคยได้้รัับ
การอบรมการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ร้้อยละ
58.82 ซึ่่�งการได้้รับั การสนัับสนุุนเกี่่�ยวกัับข้้อมููลข่่าวสาร

ดัังกล่่าวจะมีีผลต่่อผู้้�ดููแลเพราะจะทำำ�ให้้มีีความเข้้าใจ
และเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการปฏิิบััติิส่่งเสริิมพััฒนาการ
ด้้านต่่างๆ ให้้กัับเด็็กเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม
(Tantipalachewa, 1999)
ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้
บุุคลากรทางการพยาบาลสามารถนำำ�ผลการวิิจััย
ไปเป็็นข้้อมููลพื้้�นฐานในการวางแผนการส่่งเสริิมความ
ฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนในผู้้�ดููแลหลััก
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในผู้้�ดููแลหลัักที่่�มีีระดัับการศึึกษาต่ำำ��
และมีีรายได้้ในครอบครััวน้้อย โดยการให้้ข้้อมููลความรู้้�
แก่่ผู้้�ดูแู ลหลััก การให้้คำ�ำ ปรึึกษาและแนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการ
ปฏิิบััติิเลี้้�ยงดููให้้เด็็กวััยก่่อนเรีียนเป็็นผู้้�มีีความฉลาดทาง
อารมณ์์ที่่�ดีแี ละเหมาะสม และเน้้นให้้มีกี ารสนัับสนุุนทาง
สัังคมโดยเฉพาะด้้านข้้อมููลข่่าวสารให้้กับั ผู้้�ดููแลหลัักเพื่่�อ
ให้้ผู้้�ดููแลหลัักปฏิิบััติิการส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนได้้เหมาะสมมากยิ่่�งขึ้้�น
ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ควรมีีการศึึกษาปััจจััยอื่่�นๆ ที่่�อาจเกี่่�ยวมีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนของผู้้�ดููแลหลััก เช่่น ปััจจััยส่่วนบุุคคล
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียน รวมถึึงผู้้�ที่่�มีบี ทบาทในการส่่งเสริิม
ความรู้้�ในการปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์
ของเด็็กวััยก่่อนเรีียนให้้แก่่ผู้้�ดููแลหลััก ได้้แก่่ บุุคลากร
สาธารณสุุข และครูู/ผู้้�ดููแลเด็็ก เป็็นต้้น
2. ควรมีีการศึึกษาปััจจััยต่่างๆ ที่่�มีีอิทิ ธิิพลของการ
ปฏิิบัติั กิ ารส่่งเสริิมความฉลาดทางอารมณ์์ของเด็็กวััยก่่อน
เรีียนของผู้้�ดููแลหลััก เช่่น ระดัับการศึึกษาของผู้้�ดููแลหลััก
รายได้้ของผู้้�ดููแลหลััก การสนัับสนุุนทางสัังคม เป็็นต้้น
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