
 
รายงานผลการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประจําปงบประมาณ 2562 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. ช่ือโครงการ : โครงการการละเลนพ้ืนบานไทยกับการพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
 

2. ระยะเวลาดําเนินงาน :  วันท่ี 11 มิถุนายน  2562 

     ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  1. นางสาวเดือนเพ็ญ   บุญมาชู หัวหนาโครงการ 
   

4. หลักการและเหตุผล  

 

 เด็กเปนวัยท่ีมีความสําคัญตอครอบครัวและประเทศชาติ สิ่งสําคัญในการเสริมสรางใหเด็กมีคุณภาพ คือ 
การใหความรัก ความเขาใจ และการเลี้ยงดูท่ีเหมาะสม เด็กกอนวัยเรียนเปนเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ป เปนชวงวัยท่ีมี
ความสําคัญชวงชีวิตหนึ่งของมนุษย เพราะเปนวัยแหงการพัฒนาความเปนบุคคล ท้ังรางกาย จิตใจ สมองและ
ลักษณนิสัยจะสรางและหลอหลอมไดดีในชวงนี้ เด็กอนเรียนจะมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการดานภาษา 
อารมณ สังคม และสติปญญา เปนวัยท่ีเริ่มรูจักใชความคิดมโนภาพและจินตนาการเขามาเก่ียวของกับกิจกรรมการ
เลนของตน เด็กวัยนี้จึงเปนวัยท่ีชอบเลนอยางมาก กิจกรรมการเลนถือวาเปนสิ่งสําคัญและเปนสวนหนึ่งของชีวิต
เด็ก การเลนเปนธรรมชาติของเด็กเปนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเองไมมีการบังคับไมมีกฎเกณฑ นับวาเปนการทํางานใน
ชีวิตประจําวันของเด็กขณะเด็กเลนจะเกิดความสนุกสนานและผอนคลายอารมณ ซ่ึงการเลนของเด็กนั้นไมเพียงแต
เปนการใหความสนุกสนานเพลิดเพลินเทานั้น แตการเลนยังเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็ก ไดแก 
พัฒนาการทางกาย ทางอารมณ ทางสังคม และทางสติปญญา ขณะท่ีเด็กเลนจะมีท้ังการเรียนรูและฝกการใช
กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก มีการประสานสัมพันธสิ่งท่ีมองเห็นกับความคิดและกิจกรรมท่ีกระทํา มีการ
เพ่ิมการบังคับรางกายของตนเองเพ่ือใหสัมผัสกับกิจกรรมการเลน ซ่ึงเด็กวัยตาง ๆ จะมีความคิดสนใจในการเลน
ตางกัน นอกจากนี้การเลนยังเปนกิจกรรมท่ีใหความสุข สนุกสนานเพลิดเพลินแกเด็กโดยไมมีการบังคับใด ๆ และ
ยังเปนวิธีการหรือแนวทางท่ีเด็กจะชวยใหตนเองสามารถปรับตัว เปลี่ยนแปลงความคิด ความเขาใจสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนจริงรอบ ๆ ตัว ใหเปนผูท่ีมีความสามารถท่ีจะอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ในปจจุบันการละเลนของเด็กไทยสวนใหญมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช เชน เกมส คอมพิวเตอร 
โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน มาเลนทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการศึกษาคนควาการละเลน
ของเด็กในสมัยกอน ก็มีความสนุกสนานไมแพกัน เพราะการละเลนของเด็กสมัยกอนนอกจะทําใหสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผอนคลายความเครียดแลวยังสงเสริมพัฒนาการเด็กท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความคิดสรางสรรค 



ทักษะชีวิตการอยูในสังคม เปนตน และทําใหเด็กเรียนรูเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง และสิ่งแวดลอม และเปน
กระบวนการพัฒนาการในดานตาง ๆ ไดแก ดานรางกายเปนการเสริมสรางพัฒนากลามเนื้อแข็งแรง คลองแคลว
วองไวดานอารมณและสังคม การเลนสอนใหเด็กรูจักเหตุผล ปรับตัวใหเขากับสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนได รูจักกติกา
ในสังคมรูจักแบงปนทําใหเด็กมีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน ดานสติปญญาสามารถสงเสริมใหเด็กไทยมีพัฒนาการ
สูงข้ึน การฝกกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานจึงมีผลตอเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ งานวิจัยของบุญเรือน ดวงศรีแกว 
(2558) ท่ีศึกษาระดับพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการละเลน
ของเด็กไทย พบวา เด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการละเลนของเด็กไทยมีพฤติกรรมทาง
สังคมในระดับดี และเด็กปฐมวัยท่ีไดรับการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมการละเลนของไทยท่ีมีตอพฤติกรรม
ทางสังคมหลังไดรับการจัดประสบการณสูงกวากอนไดรับการจัดประสบการณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 การดํารงไวซ่ึงการละเลนไทยดั้งเดิม เพ่ือเปนการศึกษาในเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณประจํา
ชาติใหคงอยู ปจจุบันการละเลนของไทยไมเปนท่ีรูจักในเด็กสมัยใหม การละเลนของเด็กไทยในสมัยกอนจึงคอย ๆ 
เลือนหายไปทีละนอยจนเกือบจะสูญหายไป 
 ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตรจึงไดจัดโครงการการละเลนพ้ืนบานไทยกับพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนโดย
บูรณาการในรายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุน 1 สําหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2561 
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแขม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด 
สังกัดตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการสงเสริมสุขภาพ
เด็กกอนวัยเรียน ตามปญญาและความตองการของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก และการนําการละเลนพ้ืนบานไทยมาใชใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนซ่ึงชวยอนุรักษการละเลนของไทยไว รวมถึงสงเสริมใหนักศึกษา
เห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาของการละเลนไทย 
   
5. วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม 

 1. เพ่ือใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีใหบริการของ

มหาวิทยาลัย  

 2. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําการละเลนพ้ืนบานไทยมาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กกอน

วัยเรียน  

 

6. เปาหมาย : ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 - ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รอยละ 80 

 - นักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80 

 - นักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมตามเปาหมายโครงการ รอยละ 85 

 ตัวชี้วัดตามเกณฑประกันคุณภาพ  

 - คาเฉลี่ยคะแนนการบรรลวุัตถุประสงคตอโครงการมากกวา 3.51  
 

7. กลุมเปาหมาย 

 เด็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 70 คน  เด็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแขม 

จํานวน 30 คน  เด็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด จํานวน 50 คน ครูพ่ีเลี้ยง 15 คน นักศึกษาคณะพยาบาล



ศาสตร ชั้นปท่ี 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานว 70 คน อาจารย และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 15 

คน iวมจํานวนผูเขารวมโครงการท้ังหมด 250 คน 

 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เด็กท่ีศูนยเด็กเล็กไดรับการตรวจสุขภาพ การประเมินการเจริญเติบโต และการสงเสริมพัฒนาการจาก

การจัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานไทย  

 2. นักศึกษาสามารถนําการละเลนพ้ืนบานไทยมาใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน 

 

9. รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
  

 จากท่ีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดโครงการบริการประจาปงบประมาณ 2561 
โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียน ปท่ี 5 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการสงเสริมสุขภาพเด็กกอนวัยเรียนท่ี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีใหบริการของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการสงเสริมสุขภาพเด็กกอน
วัยเรียนในสถานการณจริง โดยสถานท่ีท่ีจัดโครงการคือ เด็กท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานแขม และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด อําเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดกเนินการจัด
กิจกรรมในวันท่ี 16 มีนาคม 2561  
 
ผลการดําเนินงาน  
 มีผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมเปาหมายผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ รอยละ 89.40 ผูเขารวมโครงการนาความรูไปใชประโยชน รอยละ 89.00 และ
ระดับความรูเก่ียวกับการประเมินพัฒนาการเด็กเพ่ิมข้ึนเทากับ 1.0 ซ่ึงจากการประเมินการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็ก ท้ัง 3 สถานท่ี พบวา  
 1. ศูนยพัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ผูเขารวมกิจกรรม จานวน 109 คน เปน
นักศึกษา 25 คน เด็ก 66 คน อาจารยและบุคลากร 18 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีรวมกิจกรรม
เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยพบวา สวนใหญมีน้ําหนัก/อายุและสวนสูง/อายุอยูใน
ระดับตามเกณฑ รอยละ 82.2 และ 89.3 มีน้ําหนัก/สวนสูงอยูในระดับสมสวน รอยละ 82.12 มีเด็กทวม 1 คนเริ่ม
อวน 2 คน และคอนขางผอม 2 คน การประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผูปกครองเด็ก และผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใชแบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบวา เด็กมีพัฒนาการแตละดานเปนไปตามชวง
อายุ  
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแขม ผูเขารวมกิจกรรม จานวน 85 คน เปนนักศึกษา 25 คน เด็ก 25 คน 
ผูปกครอง 27 คน อาจารยและบุคลากร 4 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีรวมกิจกรรมเปรียบเทียบกับ
กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตของเด็กไทยพบวา สวนใหญมีน้ําหนัก/อายุและสวนสูง/อายุอยูในระดับตามเกณฑ 
รอยละ 84.0 และ 68.0 มีน้ําหนัก/สวนสูงอยูในระดับสมสวน รอยละ 80.0 มีเด็กทวม 3 คน และคอนขางผอม 2 
คน และผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยใชแบบทดสอบพัฒนาการ Denver II พบวา เด็กมีพัฒนาการแตละดาน
เปนไปตามชวงอายุ  
 3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด ผูเขารวมกิจกรรม จานวน 66 คน เปนนักศึกษา 24 คน เด็ก 40 คน 
อาจารยและบุคลากร 2 คน ผลการประเมินการเจริญเติบโตเด็กท่ีรวมกิจกรรมเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานการ
เจริญเติบโตของเด็กไทยพบวา สวนใหญมีน้ําหนัก/อายุและสวนสูง/อายุอยูในระดับตามเกณฑ รอยละ 72.5 และ 



80.0 มีน้ําหนัก/สวนสูงอยูในระดับสมสวน รอยละ 67.5 มีเด็กท่ีทวม 1 คน อวน 6 คน ผอม 1 คน และคอนขาง
ผอม 5 คน และผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยการสอบถามผูปกครองเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย
ใชเครื่องมือประเมินพัฒนาการ คูมือ เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance 
and Promotion Manual (DSPM) พบวา พัฒนาการแตละดานเด็กทุกคนสามารถผานการประเมินเปนไปตาม
ชวงอายุ  
 
ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ  
 เนื่องจากวันจัดกิจกรรมท่ีศูนยพัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีจัดกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรสําหรับอนุบาล 3 จึงมีผูไดรับการประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการไดไมครบตามจํานวนผูเขารวม
โครงการ และอยากใหเพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรม เพ่ือจะไดดูพัฒนาการของเด็กไดอยางชัดเจนมากข้ึน   
 

ภาพกิจกรรม 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 


