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บทคัดย่อ
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้เ� ป็็นการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพัฒน
ั ารููปแบบของการบููรณาการกิิจกรรมสร้้างเสริิม
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารร่่วมกัับการพััฒนาทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย โดยมีีขั้้�นตอนการวิิจััยครอบคลุุมตั้้�งแต่่
การศึึกษาบริิบทของชุุมชน กระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วน (partnership) กำำ�หนดเป้้าหมายและการวางแผนอย่่างมีีส่ว่ นร่่วม การปฏิิบัติั ติ ามแผน
และการประเมิินผล ผลจากโครงการทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมในชุุมชนดัังนี้้� 1) การปรัับเปลี่่�ยนสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเสริิมสร้้างพฤติิกรรมการ
บริิโภคอาหาร 2) การประเมิินพัฒน
ั าการและปััญหาทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กโดยครููประจำำ�ชั้้น� และหาแนวทางแก้้ไขร่่วมกััน 3) การ
ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในห้้องเรีียน 4) การกระตุ้้�นให้้ผู้้�ปกครองเห็็นความสำำ�คัญ
ั และมีีส่ว่ นร่่วม
ในการพััฒนาเด็็ก 5) การอ่่านนิิทานเพื่่�อเสริิมสร้้างพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร โดยผู้้�ปกครอง 6) กิิจกรรม
เสริิมประสบการณ์์เพื่่�อเสริิมสร้้างพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร ภายใต้้ระยะเวลาจำำ�กัดั ของการวิิจัยั ทำำ�ให้้มีี
บางกิิจกรรมไม่่เกิิดผลตามที่่ค� าดหวััง แต่่การเกิิดขึ้้น� ของกิิจกรรมในภาพรวมเป็็นการทำำ�งานที่่�ขับั เคลื่่อน
� โดยชุุมชนอย่่างแท้้จริิง รวมถึึงมีีการเกิิดขึ้้น�
ของภาคีีเครืือข่า่ ยและการสนัับสนุุนจากคนในชุุมชนที่่�นอกเหนืือจากขอบเขตที่่�วางไว้้ตอนต้้น จึึงนัับเป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ดี� ต่ี อ่ การพััฒนาการทำำ�งาน
ที่่�จะขยายไปยัังประเด็็นสุุขภาพอื่่�น ๆ และการมีีส่่วนร่่วมของกลุ่่�มบุุคคลอื่่�นในชุุมชนต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ: การวิิจััยแบบมีีส่่วนร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน, พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร, เด็็กปฐมวััย, ทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร

Abstract

This project aimed to develop an integrated model to foster dietary behavior and executive function skills
among preschool children in Wangthong District, Phitsanulok Province through community based participatory research
process. A partnership between school, health care workers, and researchers used multiple methods to examine the
context and environmental health risks in the community. A school health program was also implemented through this
collaboration. An action working group was established to facilitate structured involvement of partners in the design,
implementation, and evaluation phase of the project. Results of this project were emerging concerted activities as
follows: (a) environmental modifications to promote positive dietary behavior practices; (b) assessment of development
and problem behaviors of executive function in children and subsequently determining the potential solutions; (c)

Maklon and Chuengpattanawadee , 2021 309

promoting healthy dietary behavior and executive function skills in the classroom setting; (d) cultivating parent involvement
to facilitate improved child care; (e) storytelling through parents with their children to influence positive dietary behavior
and executive function skills; and (f) developing additional activities towards betterment of dietary behavior and executive
function skills. Despite the brief duration and limitations of the project, the newly nurtured partnerships, emerging
concerted activities, and unforeseen community support were fundamental to forge organizational participation
focused towards growth and addressing other health-related issues.
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บทนำ�
โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากในปััจจุุบัันให้้ความสำำ�คัญั
กัับการส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากโดยการควบคุุมปััจจััยเสี่่�ยงร่่วม
(Common risk factor approach) หรืือพฤติิกรรมบางชนิิดที่่�ส่่ง
ผลกระทบต่่อการเกิิดโรคหลาย ๆ โรค1 เช่่น “โครงการรณรงค์์เพื่่�อ
เด็็กไทยไม่่กินิ หวาน” แต่่การเปลี่่ยน
� แปลงพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
นั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย โดยเฉพาะในเด็็กที่่�สมองส่่วนควบคุุมพฤติิกรรม
และสมองส่่วนตอบสนองด้้านอารมณ์์ยังั พััฒนาไม่่เต็็มที่่� เป็็นเรื่่อ� งยากที่่�
จะทำำ�ให้้เด็็กสามารถยัับยั้้ง� ชั่่ง� ใจในการกิินตามความอยากซึ่่ง� ส่่งผลเสีีย
ต่่อสุุขภาพ2,3 จึึงเกิิดแนวคิิดการทำำ�งานส่่งเสริิมสุุขภาพที่่บู� รู ณาการการ
ปรัับเปลี่่ยน
� พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารร่่วมกัับพััฒนาการของทัักษะ
ด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร (Executive Functions: EF) ซึ่่ง� เป็็นศักั ยภาพ
ของสมองที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการชีีวิติ การควบคุุมตนเอง เพื่่�อให้้
สามารถแสดงพฤติิกรรมและอารมณ์์ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
ได้้ ทัักษะนี้้�จะมีีการพััฒนามากที่่�สุุดในช่่วงอายุุ 3-6 ปีี4 ปฐมวััยจึึง
เป็็นช่ว่ งสำำ�คัญ
ั หากเด็็กมีีพัฒน
ั าการของทัักษะนี้้ที่่� เ� หมาะสมจะส่่งผล
ต่่อการมีีพฤติิกรรมสุุขภาพและสถานะสุุขภาพที่่�ดีใี นช่่วงวััยผู้้�ใหญ่่
รวมถึึงการเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีคุุี ณภาพในอนาคต5
การคิิดเชิิงบริิหารสำำ�หรัับเด็็กปฐมวััย ประกอบด้้วยทัักษะ
5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ความจำำ�ที่่�นำำ�มาใช้้งาน (Working memory) 2)
การยั้้�งคิิด (Inhibitory Control) 3) การยืืดหยุ่่�นทางความคิิด (Shift
หรืือ Cognitive Flexibility) 4) การควบคุุมอารมณ์์ (Emotional

Control) 5) การวางแผนและการจััดระบบดำำ�เนิินการ (Planning
and Organizing)4 มีีงานวิิจัยที่่
ั พ� บว่่าการคิิดเชิิงบริิหารมีีความสััมพัันธ์์
อย่่างมากกัับการกำำ�กับั ตนเองด้้านการบริิโภคอาหาร โดยเป็็นความ
สััมพัันธ์แ์ บบสองทาง คืือ การกิินอาหารที่่�ดีต่ี อสุุ
่ ขภาพช่่วยรัักษาทัักษะ
การคิิดเชิิงบริิหารให้้คงอยู่่�จนถึึงวััยชรา และทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร
ก็็มีีความสััมพัันธ์์กัับพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร ตั้้�งแต่่การคิิด
การตััดสิินใจว่่าเลืือกกิิน การลงมืือปฏิิบัติั ิ และการต้้านทานต่่อการดึึงดููด
จากอาหารที่่�ส่ง่ ผลเสีียกับั สุุขภาพ ช่่วยให้้เกิิดพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารที่่�คำ�นึ
ำ งึ ถึึงคุุณค่่าทางโภชนาการ และคงอยู่่�จนกลายเป็็นนิสัิ ยั 6-8
เด็็กมีีศักั ยภาพที่่จ� ะพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารบนพื้้�นฐานของพััฒนาการ
ทั้้ง� 4 ด้้าน และประสบการณ์์ที่่เ� ด็็กได้้รับั ตั้้ง� แต่่เป็็นทารก ทั้้ง� การเลี้้ย� งดูู
สภาพแวดล้้อมและการฝึึกฝน เมื่่อ� เด็็กเข้้าสู่่�โรงเรีียนก็ยั็ งั คงต้้องได้้รับั
การพััฒนาต่่อเนื่่อ� ง เพื่่�อให้้สมองพััฒนาได้้เต็็มตามศัักยภาพ ตััวอย่่าง
กิิจกรรมการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาทัักษะด้้านการบริิหารจััดการ เช่่น
กิิจกรรมโครงงาน ศิิลปะที่่�เน้้นกระบวนการ การเล่่นอิสิ ระ การเล่่า
นิิทาน การเล่่นบทบาทสมมติิ รวมถึึงกิิจกรรมอื่่�นๆที่่�เปิิดโอกาสให้้
เด็็กได้้คิดิ เลืือก ตััดสิินใจ ลงมืือทำ�ำ โดยอยู่่�บนพื้้�นฐานความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีระหว่่างเด็็กและผู้้�ใหญ่่ 9
งานวิิจัยนี้้
ั ใ� ช้้กระบวนการของการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วม โดย
ใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน (Community based participatory research:
CBPR) ซึ่่ง� เป็็นการวิิจัยร่
ั ว่ มกัับการปฏิิบัติั กิ ารในการสร้้างองค์์ความรู้้�
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และนำำ�ผลที่่ไ� ด้้ไปใช้้ในการแก้้ปัญั หาในการปฏิิบัติั งิ านพร้้อมไปกัับการ
สร้้างความร่่วมมืือของคนในชุุมชน แนวคิิดการทำำ�งานมีี 4 องค์์ประกอบ
หลััก คืือ บริิบทของชุุมชน กระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วน การแทรกแซง
และการทำำ�วิจัิ ยั และสุุดท้้ายคืือผลลััพธ์์ ทุุกองค์์ประกอบจะมีีความพลวััต
(dynamic) คืือเปลี่่ยน
� แปลงได้้ตลอดเวลา10,11 กระบวนการของการ
วิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้โรงเรีียนเป็็นฐานครั้้ง� นี้้� เพื่่อ� ให้้เกิิดการดำำ�เนิินการ
อย่่างเป็็นระบบและสอดคล้้องกัับสภาพจริิงของเด็็กในโรงเรีียน ร่่วมกัับ
ครููปฐมวััยและทีีมสหวิิชาชีีพที่่�ดูแู ลเกี่่ย� วกัับพััฒนาการเด็็ก โดยมีีวัตั ถุุ
ประสงค์์เพื่่�อพัฒน
ั ารููปแบบการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารของเด็็กปฐมวััยในโรงเรีียนแห่่งหนึ่่ง�
จัังหวััดพิิษณุุโลก

วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิิจัยนี้้
ั เ� ป็็นการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน
คััดเลืือกกลุ่่ม� เป้้าหมายแบบจำำ�เพาะเจาะจงจากผู้้�ที่่มี� ส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้องกัับเด็็ก
ปฐมวััย ได้้แก่่ ผู้้�อำ�น
ำ วยการโรงเรีียน ครููอนามััยประจำำ�โรงเรีียน ครููปฐมวััย
จำำ�นวน 10 คน และเจ้้าหน้้าที่่ส� าธารณสุุขที่่มี� บี ทบาทด้้านพััฒนาการเด็็ก
จำำ�นวน 1 คน รวมจำำ�นวน 13 คน ระยะการดำำ�เนิินการวิิจัยั 6 เดืือน
(ตุุลาคม 2563-มีีนาคม 2564) โดยแบ่่งเป็็น 2 ระยะดัังนี้้�
ระยะที่่� 1 การศึึกษาบริิบทของชุุมชนและกระบวนการ
สร้้างหุ้้�นส่่วน แบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอนย่่อยดัังนี้้�
	ขั้้�นที่่� 1 จััดประชุุมร่่วมกัันระหว่่างผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน
ตััวแทนครููปฐมวััย (หััวหน้้าและรองหััวหน้้าปฐมวััย) ครููอนามััย
เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข เพื่่�อนำ�ำ เสนอแนวคิิดการวิิจัยั ชี้้แ� จงเป้้าหมาย
และวิิธีกี ารดำำ�เนิินงาน แสดงให้้เห็็นถึงึ ความสำำ�คัญ
ั และประโยชน์์ที่่�
จะได้้รับั ร่่วมกัันในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะ
การคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย พร้้อมขออนุุญาตผู้้�อำ�น
ำ วยการโรงเรีียน
ในการเก็็บข้้อมูลู และสััมภาษณ์์ผู้้�มีส่ี ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ตลอดจนรัับฟัังข้้อ
เสนอแนะในการทำำ�งาน
	ขั้้�นที่่� 2 การสััมภาษณ์์กลุ่่ม� เป้้าหมายโดยใช้้การสััมภาษณ์์
แบบกึ่่ง� มีีโครงสร้้าง (Semi-structured Interview) แนวทางในการ
สััมภาษณ์์ประกอบด้้วย คำำ�ถามปลายเปิิดเกี่่ย� วกัับความสำำ�คัญั ของเด็็ก
ปฐมวััย ประเด็็นเกี่่ย� วกัับเด็็กที่่ค� รููให้้ความสำำ�คัญั แนวคิิดในการทำำ�งาน
นโยบายและสิ่่ง� ที่่�ดำ�ำ เนิินการอยู่่�ในปััจจุุบัันที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับเด็็กปฐมวััย
ความพร้้อม ปััญหาอุุปสรรคในการทำำ�งาน ความร่่วมมืือระหว่่างครูู
ภายในโรงเรีียน และระหว่่างครููกับั ผู้้�ปกครองและชุุมชน พร้้อมกัับบัันทึกึ
สิ่่ง� ที่่พ� บเห็็นตามสภาพจริิงในโรงเรีียนสภาพแวดล้้อมในโรงเรีียน และ
พฤติิกรรมการแสดงออกของผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
	ขั้้�นที่่� 3 การสร้้างความสนใจร่่วมกััน โดยการจััดการประชุุม
เชิิงปฏิิบัติั กิ ารเกี่่ย� วกัับการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�ดีี

และการพััฒนาทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย โดยเชิิญ
วิิทยากรภายนอกที่่�มีคี วามเชี่่ย� วชาญ มีีความรู้้�ความสามารถมาจััด
กระบวนการเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ระยะที่่� 2 พััฒนารููปแบบกิิจกรรมที่่บูู� รณาการสร้้างเสริิม
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและพััฒนาทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
ในเด็็กปฐมวััย แบ่่งเป็็น 3 ขั้้�นตอน
	ขั้้�นที่่� 1 ขั้้�นการวางแผน เป็็นขั้้�นตอนที่่�คณะครููปฐมวััย
ผู้้�วิจัิ ยั วิิทยากรภายนอก และเจ้้าหน้้าที่่ส� าธารณสุุขร่่วมกัันวางแผน
ผ่่านการใช้้กระบวนการวางแผนอย่่างมีีส่่วนร่่วม (Appreciation
Influence Control: AIC)12 มีี 3 ขั้้�นตอน คืือ
ขั้้น� ตอนการสร้้างความรู้้� (Appreciation : A) คืือขั้้น� ตอน
การเรีียนรู้้� และแลกเปลี่่ยน
� ประสบการณ์์ แบ่่งเป็็น 2 ส่่วน
		
A1 : เข้้าใจสถานการณ์์ สภาพความเป็็นจริิงร่่วมกััน
	วิิเคราะห์์สภาพการของโรงเรีียน/เด็็กปฐมวััยในปััจจุุบััน
		
A2 : การกำำ�หนดอนาคตหรืือวิสัิ ยทั
ั ศน์
ั อั์ นั เป็็น
ภาพพึึงประสงค์์ในการพััฒนาว่่าต้้องการอย่่างไร
ขั้้น� ตอนการสร้้างแนวทางการพััฒนา (Influence : I) คืือ
	ขั้้�นตอนที่่�จะต้้องช่่วยกัันหามาตรการ วิิธีกี าร และค้้นหาเหตุุผล
เพื่่อกำ
� �ำ หนดทางเลืือกในการพััฒนา กำำ�หนดเป้้าหมาย กำำ�หนด
	กิิจกรรม และ จััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั ของกิิจกรรม โครงการ
โดยแบ่่งเป็็น 2 ช่่วง คืือ
		
I1 : การคิิดเกี่่ย� วกัับกิิจกรรมโครงการที่่�จะทำำ�ให้้
บรรลุุวััตถุุประสงค์์ ตามภาพพึึงประสงค์์
		
I2 : การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั ของกิิจกรรมโครงการ
โดย
		
(1) กิิจกรรมหรืือโครงการที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมทำำ�เองได้้เลย
		
(2) กิิจกรรมหรืือโครงการที่่�บางส่่วนต้้องการ	
		
ความร่่วมมืือ หรืือการสนัับสนุุนจากหน่่วยงานอื่่�น
		
(3) กิิจกรรมที่่�ผู้้�เข้้าร่่วมไม่่สามารถดำำ�เนิินการ
		
ได้้เอง ต้้องขอความร่่วมมืือ
ขั้้น� ตอนการสร้้างแนวทางปฏิิบััติิ (Control : C) คืือยอมรัับ
และทำำ�งานร่่วมกัันโดยนำำ�เอาโครงการหรืือกิจิ กรรมต่่าง ๆ
มาสู่่�การปฏิิบััติิ โดยขั้้�นตอนกิิจกรรมประกอบด้้วย
		
C1 : การแบ่่งความรัับผิิดชอบ
		
C2 : การตกลงใจในรายละเอีียดของการดำำ�เนิิน
		
การจััดทำำ�แผนปฏิิบัติั ิ
หลัังจากนั้้�นตัวั แทนได้้แก่่ ผู้้�วิจัิ ยั หััวหน้้าและรองหััวหน้้า
ฝ่่ายปฐมวััย นำำ�แผนงานที่่�ได้้ไปเสนอแก่่ผู้้�อำ�น
ำ วยการ รัับฟัังข้้อเสนอแนะ
และปรัับแก้้ไขก่่อนจะนำำ�แผนไปปฏิิบััติิ
	ขั้้�นที่่� 2 ขั้้�นการปฏิิบัติั ิตามแผน
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	ขั้้�นที่่� 3 ขั้้น� การสะท้้อนการปฏิิบัติั แิ ละการประเมิินผล แบ่่ง
เป็็นการประเมิินผลลััพธิ์จ�์ ากกิิจกรรม การเปลี่่ยน
� แปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� ของ
ผู้้�เข้้าร่่วม ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้น� ในชุุมชน กลวิิธีที่่ี ใ� ช้้ในการรวบรวมข้้อ
มููลในการศึึกษาครั้้ง� นี้้คื� อื การเขีียนสะท้้อนตนเอง (self-reflection)
และการอภิิปรายกลุ่่�ม (focus group discussion)
	วิิเคราะห์์ข้อมู
้ ลู ด้้วยระเบีียบวิิธีกี ารวิิเคราะห์์ข้อมู
้ ลู เชิิงคุุณภาพ
โดยผู้้�วิจัิ ยนำ
ั �ข้
ำ อมู
้ ลู ที่่ไ� ด้้ทั้้ง� หมด ทั้้ง� จากการสัังเกตแบบบัันทึกึ การสััมภาษณ์์
กึ่่ง� โครงสร้้างของกลุ่่ม� ตััวอย่่าง และการอภิิปรายกลุ่่ม� มาวิิเคราะห์์เชิิง
เนื้้อ� หา (Content analysis) เพื่่อ� หาประเด็็นสำ�คั
ำ ญั ที่่ป� รากฏในเนื้้อ� หา
ร่่วมกัับการจำำ�แนกประเภทข้้อมูลู จััดเป็็นหมวดหมู่่�และอธิิบายความ
สััมพัันธ์ข์ องข้้อมูลู เหล่่านั้้น� จากนั้้นจึ
� งึ สรุุปประเด็็นสำ�คั
ำ ญ
ั ของข้้อมูลู

ผลการศึกษา

1. บริิบทของชุุมชนและกระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วน
โรงเรีียนที่่เ� ป็็นพื้้นที่่
� วิ� จัิ ยั เป็็นโรงเรีียนประจำำ�อำ�ำ เภอ ตั้้ง� อยู่่�
ในเขตเทศบาล โรงเรีียนมีนี โยบายห้้ามขายขนมกรุุบกรอบและน้ำำ��
อััดลมในโรงเรีียน แต่่เนื่่�องจากโรงเรีียนอยู่่�ในเขตเทศบาล จึึงมีีร้า้ น
ตารางที่่� 1 ลัักษณะทั่่�วไปของเด็็กนัักเรีียนและผู้้�ปกครอง
Table 1 General characteristic of children and parents
ลัักษณะ/ปััจจััย
เพศของเด็็ก
ชาย
หญิิง
ที่่�อยู่่�อาศััย
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
ผู้้�ปกครองมีีความเกี่่�ยวข้้องเป็็น
บิิดามารดา
อื่่�นๆ
สถานภาพของบิิดามารดา
อยู่่�ด้้วยกััน
แยกกัันอยู่่�/หย่่าร้้าง/หม้้าย
จำำ�นวนบุุตร
≤2
>2
การศึึกษาของผู้้�ปกครอง
ประถมศึึกษาหรืือต่ำำ��กว่่า
มััธยมศึึกษาตอนต้้น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./ปริิญญาตรีี

สะดวกซื้้อ� และร้้านค้้าอีีกมากกว่่า 10 ร้้านอยู่่�ใกล้้ ๆ โรงเรีียน มีีเด็็ก
นัักเรีียนอนุุบาล 2 ระดัับชั้้น� จำำ�นวน 232 คน แบ่่งเป็็น 8 ห้้อง นัักเรีียน
ส่่วนใหญ่่มาจากนอกเขตเทศบาลและมีีบางส่่วนมาจากอำำ�เภออื่่�น
ที่่อยู่่�
� ใกล้้เคีียง ส่่วนใหญ่่เด็็กอาศััยอยู่่�กับั บิิดามารดา ผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่
จบการศึึกษามััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่า โดยส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพรัับจ้้าง รายได้้ของครอบครััวส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่� 15,00030,000 บาท/เดืือน (ตามตารางที่่� 1) มีีครููทั้้�งสิ้้�น 10 คน แบ่่งเป็็น
หััวหน้้าฝ่่ายปฐมวััย รองหััวหน้้าฝ่่ายปฐมวััยและครููประจำำ�ชั้้น� 8 คน
เป็็นเพศหญิิงทั้้ง� หมด อายุุระหว่่าง 24-57 ปีี อายุุเฉลี่่ย� 37 ปีี จบการ
ศึึกษาปริิญญาตรีี 7 คน ปริิญญาโท 3 คน สอนตรงตามวิิชาเอก
(การศึึกษาปฐมวััย) 7 คน มีีประสบการณ์์การทำำ�งานกัับเด็็กปฐมวััย
ตั้้ง� แต่่ 1-36 ปีี มีีค่า่ เฉลี่่ยอยู่่�ที่่
�
� 13.1 ปีี การชี้้�แจงหรืือประสานงานกัับ
ผู้้�ปกครองจะใช้้วิธีิ กี ารบอกผ่่านไลน์์กลุ่่ม� เป็็นช่อ่ งทางหลัักในการติิดต่่อ
กัับผู้้�ปกครอง ซึ่�ง่ มีีผู้้�ปกครองที่่�เข้้าร่่วมไลน์์กลุ่่�มร้้อยละ 96.6 และ
ส่่วนใหญ่่เข้้าร่่วมมากกว่่า1 คนต่่อเด็็ก 1 คน ผู้้�ปกครองส่่วนน้้อย
ที่่�ไม่่มีีจะใช้้วิิธีีการโทรบอก

ระดัับชั้้�นอนุุบาล 2
จำำ�นวน
ร้้อยละ

ระดัับชั้้�นอนุุบาล 3
จำำ�นวน
ร้้อยละ

53
55

49.1
50.9

61
63

49.2
50.8

41
67

38.0
62.0

54
70

43.5
56.5

64
44

59.3
40.7

82
42

66.1
33.9

80
28

74.1
25.9

99
25

79.8
20.2

80
28

74.1
25.9

101
23

81.5
18.5

20
18
46
24

18.5
16.7
42.6
22.2

17
36
40
31

13.7
29.0
32.3
25.0
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ตารางที่่� 1 ลัักษณะทั่่�วไปของเด็็กนัักเรีียนและผู้้�ปกครอง (ต่่อ)
Table 1 General characteristic of children and parents (cont.)
ลัักษณะ/ปััจจััย
ระดัับชั้้�นอนุุบาล 2
จำำ�นวน
ร้้อยละ
อาชีีพของผู้้�ปกครอง
ไม่่ได้้ทำำ�งาน/แม่่บ้้าน
22
20.4
เกษตรกร
20
18.5
รัับจ้้าง
38
35.2
ค้้าขาย/ธุุรกิิจส่่วนตััว
12
11.1
รัับราชการ/พนัักงานของรััฐ/รััฐวิิสาหกิิจ
16
14.8
รายได้้ของครอบครััว
<15,000
35
32.4
15,000-30,000
61
56.5
>30,000
12
11.1

จากการสััมภาษณ์์และการสัังเกตของผู้้�วิจัิ ยั พบว่่าหััวหน้้า
และรองหััวหน้้าของระดัับปฐมวััยได้้รับั การยอมรัับจากครููทุุกคนเป็็น
อย่่างดีี และมีีแนวคิิดที่่�ดีใี นการที่่�จะส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็ก มีีความ
เท่่าเทีียมในการแสดงความคิิดเห็็นระหว่่างครููทุุกคน บุุคลากรของ
โรงเรีียนมีีทััศนคติิในการทำำ�งานที่่�ดีี ช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน
พร้้อมจะยอมรัับสิ่่ง� ใหม่่ ๆ แต่่มีข้ี อจำ
้ �กั
ำ ดั ด้้านการแบ่่งปัันประสบการณ์์
ร่่วมกััน เห็็นได้้จากมีีการจััดอบรมหลายครั้้ง� ในหลายเรื่่อ� ง พบว่่าเมื่่อ�
ใครไปประชุุมอบรมเรื่่อ� งอะไรคนนั้้�นก็จ็ ะกลัับมาทำำ�ในชั้้�นเรีียนที่่ต� น
รัับผิิดชอบ ครููปฐมวััยเกืือบทั้้ง� หมดพููดถึึงปััญหาอุุปสรรคในการทำำ�งาน
ที่่�เหมืือน ๆ กัันคืือ ภาระงานโดยเฉพาะงานเอกสาร และครููส่่วน
มากรู้้�สึกึ ว่่านโยบายต่่างๆ มัักถููกจำำ�กัดั ด้้วยการประเมิินตามเกณฑ์์
ที่่�เหมืือนกันั ในขณะที่่�เด็็กมีีความแตกต่่างกัันและมาจากครอบครััว
ที่่�แตกต่่างหลากหลาย นโยบายเกี่่�ยวกัับการส่่งเสริิมพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารและพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
ถึึงแม้้จะเป็็นนโยบายระดัับประเทศ แต่่เป็็นนโยบายที่่�แยกขาดจากกััน
ในโรงเรีียนเองก็็มีนี โยบายเรื่่อ� งการบริิโภคอาหาร ส่่วนเรื่่อ� งพััฒนาการ

ระดัับชั้้�นอนุุบาล 3
จำำ�นวน
ร้้อยละ
25
16
38
27
18

20.2
12.9
30.6
21.8
14.5

49
56
19

39.5
45.2
15.3

คิิดเชิิงบริิหารก็็มีปี ระเด็็นเหล่่านี้้ส� อดแทรกในหลายกิิจกรรม แต่่คุุณครูู
เกืือบทั้้ง� หมดไม่่ทราบและไม่่เข้้าใจเรื่่อ� งนี้้ม� าก่่อน มีีเพีียงครูู 1 คนเป็็น
ตััวแทนไปอบรมในประเด็็นนี้้� แต่่ไม่่เคยมีีกิิจกรรมที่่�บููรณาการทั้้�ง
2 ประเด็็นนี้้�ร่่วมกััน
ผลผลิิตจากกระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วน (ตามตารางที่่� 2)
ได้้แก่่ การดึึงให้้หุ้้�นส่ว่ นเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการวิิจัยั จาการ
จััดประชุุมชี้้�แจงแนวคิิดโครงการ ทำำ�ให้้ผู้้�อำำ�นวยการยอมรัับและ
สนัับสนุุนให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกััน ประกอบกัับหััวหน้้าฝ่่ายปฐมวััย
ที่่�มีีมุุมมองว่่าการส่่งเสริิมและพััฒนาเด็็กเป็็นหน้้าที่่�ของครูู การมีี
บุุคลากรอื่่�น ๆ มาช่่วยก็็จะเกิิดประโยชน์์กับั เด็็กมาก ซึ่่ง� เป็็นการสร้้าง
ความไว้้วางใจและความมั่่�นใจในการตััดสิินใจเข้้าร่่วมโครงการของ
หุ้้�นส่่วนทุุกคน นอกจากนี้้หั� วั หน้้าและรองหััวหน้้าฝ่่ายปฐมวััยยังั เป็็น
ผู้้�ที่่ป� ระสานและดึึงให้้ครููปฐมวััยคนอื่่�น ๆ เข้้าร่่วมในโครงการ และ
การจััดอบรมเชิิงปฎิิบัติั กิ าร เป็็นกระบวนการเพิ่่ม� ขีีดความสามารถของผู้้�
เข้้าร่่วมให้้มีคี วามรู้้�ความเข้้าใจมากขึ้้น� และมีีแนวทางในการจััดกิิจกรรม
ซึ่่�งเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญในขั้้�นตอนต่่อไป

ตารางที่่� 2 ผลผลิิตจากกระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วน
Table 2 Output from partnership process
กระบวนการ

วิิธีีดำำ�เนิินงาน

ผลผลิิต

การดึึงผู้้มีีส่
� ่วนร่่วมเข้้าร่่วมการวิิจััย
(Partnership synergy)

จััดประชุุมกลุ่่ม� เป้้าหมาย เพื่่อนำ
� �ำ เสนอแนวคิิดการวิิจัยชี้้
ั แ� จงเป้้าหมาย การตอบรัับเข้้าร่่วมการวิิจััย
และวิิธีีการดำำ�เนิินงาน แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญและประโยชน์์ที่่�
จะได้้รับั ร่่วมกัันในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะ
การคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย

เพิ่่�มขีีดความสามารถของหุ้้�นส่่วน
(Empowering process)

จััดประชุุมเชิิงปฏิิบัติั ิการ “การส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารที่่�ดีีและการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหาร ในเด็็กปฐมวััย”
โดยผู้้�วิิจััยและวิิทยากรภายนอก

ผู้้�เข้้าร่่วมมีีความรู้้�ความเข้้าใจมากขึ้้�น
และมีีแนวทางในการจััดกิิจกรรม
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2. ผลการพััฒนารููปแบบการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
และการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
ผลจากขั้้น� ตอนการวางแผนอย่่างมีีส่ว่ นร่่วมระหว่่างคณะ
ครููปฐมวััย ผู้้�วิจัิ ยั วิิทยากรภายนอก และเจ้้าหน้้าที่่ผ่� า่ นการใช้้กระบวนการ

AIC เพื่่อ� ให้้เกิิดแนวทางการปฏิิบัติั งิ านที่่�มีคี วามเป็็นไปได้้และเหมาะสม
กัับบริิบทของชุุมชนอย่่างแท้้จริิง กระบวนการนี้้�แบ่่งเป็็น 3 ขั้้น� ตอน
ผลสรุุปของกระบวนการตามตารางที่่� 3

ตารางที่่� 3 สรุุปผลผลิิตจากกระบวนการวางแผนอย่่างมีีส่่วนร่่วม (AIC)
Table 3 Summary of output from participatory planning (AIC) process
ภาพพึึงประสงค์์

แนวทางในการพััฒนา

กิิจกรรม

“เด็็กได้้รัับการปลููกฝัังเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารทั้้�งผลเสีียของการรัับประทาน
อาหารที่่�ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพและประโยชน์์
จากการรัับประทานอาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพไป
พร้้อม ๆ กัับการส่่งเสริิมทัักษะสมองด้้านการ
บริิหารจััดการ”

1. จััดหาอาหารที่่�ดีแี ละลดการบริิโภคอาหารที่่�ส่ง่ ผลเสีีย
ต่่อสุุขภาพในโรงเรีียน	
2. ให้้ข้้อมููลและกระตุ้้�นให้้ผู้้�ปกครองมีีส่่วนร่่วมในการ
ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและการพััฒนาการ
คิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย
3. โรงเรีียนมีหี ลัักสููตรที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารและการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย

กิิจกรรมที่่� 1 การประเมิินพััฒนาการและปััญหา
พฤติิกรรม และหาแนวทางแก้้ไขร่่วมกััน
กิิจกรรมที่่� 2 กิิจกรรมในห้้องเรีียน
กิิจกรรมที่่� 3 กิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์
กิิจกรรมที่่� 4 การปรัับเปลี่่�ยนสิ่่�งแวดล้้อม
กิิจกรรมที่่� 5 ให้้ข้้อมููล กระตุ้้�นให้้ผู้้�ปกครองเห็็น
ความสำำ�คััญและมีีส่่วนร่่วม
กิิจกรรมที่่� 6 การอ่่านนิิทานโดยผู้้�ปกครอง

โดยมีีรายละเอีียดของกระบวนการดัังต่่อไปนี้้�
ขั้้�นตอนการสร้้างความรู้้� (Appreciation : A)
A1 : เข้้าใจสถานการณ์์ สภาพความเป็็นจริิง ร่่วมกัันวิเิ คราะห์์
ความเป็็นไปของโรงเรีียนและเด็็กปฐมวััยในปััจจุุบััน ผลการวิิเคราะห์์
สถานการณ์์และปััญหาของชุุมชนร่่วมกััน โดยวิิเคราะห์์ใน 4 องค์์ประกอบ
คืือ ตััวเด็็ก ครููและโรงเรีียน ครอบครััว สภาพแวดล้้อม ขั้้น� ตอนนี้้�ในด้้านหนึ่่ง�
ก็็เพื่่�อได้้เกิิดความเข้้าใจในสถานการณ์์ที่่เ� ป็็นอยู่่� แต่่ด้ว้ ยกระบวนการ
ของการมีีส่ว่ นร่่วม การที่่�ครููมีโี อกาสร่่วมกัันขบคิิด และอภิิปรายถึึง
ปััญหาร่่วมกััน โดยปริิยายก็็เป็็นการยกระดัับความตระหนัักของครูู
ให้้เพิ่่�มขึ้้�น
A2 : การกำำ�หนดอนาคตหรืือวิสัิ ยทั
ั ศน์
ั อั์ นั เป็็นภาพพึึงประสงค์์
ในการพััฒนาว่่าต้้องการอย่่างไร
โดยเป้้าหมายที่่�ตกลงร่่วมกัันคืือ “เด็็กได้้รัับการปลููกฝัังเกี่่�ยวกัับ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร ทั้้�งผลเสีียของการรัับประทานอาหารที่่�
ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพและประโยชน์์จากการรัับประทานอาหารที่่�ดีีต่อ่
สุุขภาพไปพร้้อม ๆ ไปกัับการส่่งเสริิมทัักษะสมองด้้านการบริิหารจััดการ”
แนวทางในการพััฒนาจากความคิิดเห็็นของผู้้�เข้้าร่่วมมีี
ดัังต่่อไปนี้้�
1.จััดหาอาหารที่่�ดีแี ละลดการบริิโภคอาหารที่่�ส่ง่ ผลเสีีย
ต่่อสุุขภาพในโรงเรีียน	
2.ให้้ข้อมู
้ ลู และกระตุ้้�นให้้ผู้้�ปกครองมีีส่ว่ นร่่วมในการส่่งเ
สริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหาร
ในเด็็กปฐมวััย
3 .โรงเรีียนมีหี ลัักสููตรที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภค
อาหารและการพััฒนาการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กปฐมวััย

ขั้้�นตอนการสร้้างแนวทางการพััฒนา (Influence : I) แบ่่งเป็็น
2 ช่่วง คืือ
I1 : การคิิดเกี่่ย� วกัับกิิจกรรมโครงการที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์ ตามภาพพึึงประสงค์์
I2 : การจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญั ของกิิจกรรม โครงการผลผลิิต
จากขั้้�นตอนนี้้�ทำำ�ให้้เกิิด 6 กิิจกรรมโครงการที่่�จะทำำ�ให้้บรรลุุวััตถุุ
ประสงค์์ ซึ่่ง� มีีการจััดลำำ�ดับั ความสำำ�คัญ
ั ตามสิ่่ง� ที่่�ชุุมชนคิิดว่่าสามารถ
ทำำ�ได้้เลย ซึ่ง�่ กิิจกรรมที่่� 1- 3 เป็็นกิจิ กรรมที่่�เน้้นบทบาทของครููและ
โรงเรีียน ส่่วนกิิจกรรมที่่� 4-6 เป็็นกิจิ กรรมที่่�ต้อ้ งอาศััยความร่่วมมืือ
ของผู้้�ปกครอง โดยมีีรายละเอีียดของแต่่ละกิิจกรรมดัังต่่อไปนี้้�
1) การประเมิินพััฒนาการและปััญหาทัักษะด้้านการคิิด
เชิิงบริิหารในเด็็กโดยครููประจำำ�ชั้้�น และหาแนวทางแก้้ไขร่่วมกััน
2) กิิจกรรมในห้้องเรีียนเพื่่อส่
� ง่ เสริิมพััฒนาการของทัักษะด้้าน
การคิิดเชิิงบริิหาร และพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร ผ่่านการอ่่านนิิทาน
การท่่องบทกลอน/เพลง และการเรีียนรู้้�ผ่่านโครงงาน (project
approach)
3) กิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์เพื่่�อเสริิมสร้้างพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร กิิจกรรมเสริิม
ประสบการณ์์ซึ่ง�่ ได้้แบ่่งกลุ่่ม� ให้้คิดิ และนำำ�เสนอตั้้�งแต่่จัดั อบรมเชิิง
ปฏิิบัติั กิ าร และได้้ตกลงที่่�จะนำำ�มาใช้้จริิง มีี 2 กิิจกรรม “ไข่่เจีียว
แสนอร่่อย” และ “หนููน้อยนั
้ กั ช้้อป” (ตามตารางที่่� 4) เริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การ
ตั้้ง� วััตถุุประสงค์์ของกิิจกรรมโดยเน้้นที่่พ� ฤติิกรรมที่่เ� ป็็นองค์์ประกอบ
ของทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิการ เป็็นกิิจกรรมที่่�พััฒนาทัักษะการ
เรีียนรู้้�ของเด็็กโดยใช้้วิธีิ กี ารที่่�หลากหลายร่่วมกััน เช่่น การอ่่านนิิทาน
ร้้องเพลง แสดงบทบาทสมมุุติิ การลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิง การทััศนศึกึ ษา
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ตารางที่่� 4 ตััวอย่่างกิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์
Table 4 Example of practice-experience activities
กิิจกรรม “ไข่่เจีียวแสนอร่่อย”

กิิจกรรม “หนููน้้อยนัักช้้อป”

วััตถุุประสงค์์
1. เด็็กสามารถบอกอุุปกรณ์์ในการทำำ�ไข่่เจีียวได้้
(ความจำำ�ใช้้งาน)
2. เด็็กสามารถบอกวััตถุุดิิบและขั้้�นตอนในการทำำ�ไข่่เจีียวได้้
(ความจำำ�ใช้้งาน,วางแผนดำำ�เนิินการ)
3. เด็็กสามารถใช้้อุุปกรณ์์ได้้อย่่างถููกต้้องและปลอดภััย
(ยั้้�งคิิดไตร่่ตรอง)
4. เด็็กสามารถบอกคุุณค่่าของสารอาหารได้้
(ความจำำ�ใช้้งาน,ยืืดหยุ่่�นความคิิด)
ขั้้�นตอน/กระบวนการ
ขั้้�นนำ�ำ ร้้องเพลง “egg song”
ขั้้�นสอน
1. แนะนำำ�วััตถุุดิิบและอุุปกรณ์์ในการทำำ�ไข่่เจีียว
2. บอกขั้้�นตอนและสาธิิตการทำำ�ไข่่เจีียว
3. เด็็กทำำ�ไข่่เจีียวตามขั้้�นตอน (ริิเริ่่�มลงมืือทำำ�)
ขั้้�นสรุุป ครููและเด็็กสนทนาเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าของสารอาหาร
(ความจำำ�ใช้้งาน,ยืืดหยุ่่�นความคิิด)

วััตถุุประสงค์์
1. สามารถจำำ�เพื่่�อนำำ�ไปใช้้งานได้้
2. สามารถยั้้�งคิิดไตร่่ตรองในการเลืือกซื้้�ออาหาร
3. เด็็กสามารถควบคุุมอารมณ์์ในการตััดสิินใจในการเลืือกซื้้�อสิินค้้า อาหาร
4. เด็็กสามารถริิเริ่่ม� ลงมืือทำ�ำ วางแผน และดำำ�เนิินการเลืือกซื้้ออ
� าหารที่่�มีปี ระโยชน์์
ขั้้�นตอน/กระบวนการ
ขั้้�นนำำ�
1. เด็็กและครููร่่วมกัันท่อ่ งคำำ�คล้้องจองหรืือนิิทานเกี่่�ยวกัับขนม/อาหาร
2. เด็็กและครููสนทนาเกี่่�ยวกัับคำำ�คล้้องจอง โดยครููใช้้คำำ�ถาม “มีีขนม/
อาหารอะไรบ้้าง”
ขั้้�นสอน
1. ครููและเด็็กร่่วมกัันสร้้างข้้อตกลงในการเลืือกซื้้�อขนม/อาหารที่่�ร้้านสะดวกซื้้�อ
2. เด็็กและครููเลืือกอาหารที่่�สนใจคนละ 1 อย่่าง
3. เด็็กและครููร่ว่ มกัันสนทนาเกี่่ย� วกัับของที่่ซื้้� อ� มา โดยใช้้คำ�ำ ถาม “เด็็กๆคิิดว่่าอาหาร
ชนิิดใดมีีประโยชน์์และไม่่มีปี ระโยชน์์” “ถ้้าเลืือกรัับประทานอาหารที่่�ไม่่มีปี ระโยชน์์
จะเกิิดอะไรขึ้้�น”
ขั้้�นสรุุป เด็็กและครููร่่วมกัันหาแนวทางในการเลืือกซื้้�ออาหารที่่�มีีประโยชน์์
เช่่นสะอาด มีีคุุณค่่าสารอาหาร ไม่่เป็็นอัันตราย ราคาเหมาะสม

4) การปรัับเปลี่่�ยนสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการเสริิมสร้้าง
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร โดยการขอความร่่วมมืือผู้้�ปกครอง
งดนำำ�ขนมกรุุบกรอบใส่่กระเป๋๋าให้้เด็็กนำำ�มาโรงเรีียน โดยทางโรงเรีียน
มีีการจััดขนม ผลไม้้ และนมจืืดให้้เด็็กรัับประทาน และขอความร่่วมมืือ
งดจำำ�หน่่ายนมเปรี้้�ยวในโรงเรีียน

5) การกระตุ้้�นให้้ผู้้�ปกครองเห็็นความสำำ�คัญั และมีีส่ว่ นร่่วม
ในการพััฒนาเด็็ก มีีการชี้้�แจงโครงการให้้กับั ผู้้�ปกครอง นำำ�สื่่อออน
� ไลน์์
ให้้ความรู้้�และกระตุ้้�นผู้้�ปกครองผ่่านไลน์์กลุ่่ม� ในแต่่ละห้้อง (ตััวอย่่าง
ตามรููปที่่� 1) และจััดทำำ�แผ่่นพับั การเสริิมสร้้างทัักษะด้้านการคิิดเชิิง
บริิหารและพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารผ่่านการอ่่านนิิทาน (ตามรููปที่่� 2)

รููปที่่� 1 ตััวอย่่างสื่่�ออนไลน์์ที่่�ใช้้ในกิิจกรรม
Figure 1 Example of online media in project
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รููปที่่� 2 แผ่่นพัับที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย ที่่�ใช้้ในโครงการ
Figure 2 Brochure of the project made by research partnership

6) ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ปกครองอ่่านนิิทานที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการเสริิม
สร้้างทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารและพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร
ให้้เด็็กฟััง โดยครููและผู้้�วิิจัยั ได้้ร่ว่ มกัันคัดั เลืือกหนัังสืือนิทิ านที่่�สอด
คล้้องกัับวััตถุุประสงค์์จำำ�นวน 384 เล่่ม (มีีทั้้�งหมด 118 เรื่่�อง เป็็น
นิิทานส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร 6 เรื่่�อง เรื่่�องละ 8 เล่่ม
เช่่น อาหารดีีมีปี ระโยชน์์ หนููนิดิ ไม่่กินผั
ิ กั ตุ๊๊ต๊๊� ะกิินอะไรดีีนะ ป๋๋องแป๋๋ง
ไม่่อยากกิิน เป็็นต้น้ ที่่เ� หลืือจะเป็็นนิทิ านส่่งเสริิมทัักษะสมองด้้านการ
คิิดเชิิงบริิหารและส่่งเสริิมลัักษณะนิิสัยที่่
ั ดี� ี เช่่น บ้้านเรามีีเงาประหลาด
เอ๊๊ะ!นั่่�นเสีียงใคร ลููกหมีีทำ�ำ ได้้ กะทิิเป็็นหวััด แน่่ใจหรืือว่า่ มืือสะอาด
เป็็นต้น้ ) กระจายไปในชั้้�นอนุุบาลทั้้ง� 8 ห้้อง ห้้องละ 48 เล่่ม มีีการทำำ�
แบบบัันทึกึ การยืืมนิิทานโดยให้้เด็็กเป็็นคนเลืือกนิิทานในแต่่ละวััน
ประเมิินโดยให้้เด็็กวาดรููปลงแบบบัันทึกึ การอ่่าน และประเมิินผล
ผู้้�ปกครองหลัังเสร็็จสิ้้�นโครงการโดยใช้้แบบสอบถาม
จากนั้้�นมีกี ารลงมืือปฏิิบัติั ติ ามแผนโดยใช้้เวลาดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องทั้้�งสิ้้น� 4 เดืือน (เดืือนธันั วาคม 2563-มีีนาคม 2564) และมีี
การแต่่งตั้้ง� ผู้้�ติิดตามการดำำ�เนิินการกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่ ผู้้�วิิจััย ครูู
หััวหน้้า และรองหััวหน้้าฝ่่ายปฐมวััย และมีีการประชุุมติิดตามงานทุุก
2 สััปดาห์์
3. ผลการสะท้้อนการปฏิิบัติั ิและการประเมิินผล
หลัังจากการลงมืือปฏิิบัติั ติ ามแผน ได้้มีกี ารสะท้้อนผลการ
ปฏิิบัติั งิ านและประเมิินผลตามแผนที่่�ผ่า่ นมา ผ่่านจััดการอภิิปราย
กลุ่่�มร่่วมกัันระหว่่างผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััยทุุกคน โดยพบประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�น่่าสนใจดัังต่่อไปนี้้�
3.1 ผลลััพธ์์จากกิิจกรรม
กิิจกรรมที่่ป� ระสบความสำำ�เร็็จ ได้้แก่่ กิิจกรรมการอ่่านนิิทาน
ซึ่ง�่ ครููมองว่่าเป็็นกิจิ กรรมที่่ดี� มี ากทำำ�ให้้เด็็กเกิิดการเรีียนรู้้�ได้้ดีกี ว่่าการ

สอนโดยตรง เนื่่�องจากมีีเรื่่�องราวสนุุกและภาพประกอบสวยงาม
สามารถดึึงดููดความสนใจและความตั้้ง� ใจของเด็็กได้้ และเด็็กสามารถ
จดจำำ�เรื่่�องราวในนิิทานได้้ว่่าใครทำำ�อะไรและผลจะเป็็นอย่่างไร
“การอ่่านนิิทานมีีประโยชน์์มากเพราะเด็็กๆชอบ สามารถ
ใช้้ปรัับพฤติิกรรมเด็็กได้้เกืือบทุุกเรื่่อ� ง ดีีกว่่าการพููดบอก เราบอกว่่า
อะไรดีีอะไรไม่่ดีี ควรทำำ�ไม่่ควรทำำ�บางทีีเค้้าไม่่รู้้�เรื่่อ� ง แต่่ถ้า้ เป็็นนิิทาน
เค้้าจะตั้้ง� ใจฟััง และเค้้าจะเรีียนรู้้�ได้้จากตััวละครว่่าทำำ�แบบนี้้�แล้้วมััน
จะเป็็นอย่่างไร” (ครููอนุุบาล 3.1)
“อ่่านนิิทานเด็็กใจจดจ่่อแน่่นอน ครููต้้องมีีเทคนิิคการเล่่า
และต้้องถามย้้อนว่่าเด็็กได้้อะไร มีีใคร ใครทำำ�อะไรตรงไหน เป็็นอย่่างไร
อีีเอฟมัันได้้หมดนะในการเล่่านิิทาน แต่่เด็็กต้้องโต้้ตอบด้้วย”
(ครููอนุุบาล 3.2)
	ทั้้�งนี้้ค� รููมองว่่าควรต้้องปรัับกิิจกรรมการประเมิินผลให้้ยืดื หยุ่่�น
มากขึ้้น� เนื่่อ� งจากเด็็กบางคนไม่่ชอบวาดรููป และรู้้�สึกึ ว่่ามีีการบ้้านเพิ่่�ม
ผู้้�ปกครองบางคนวาดรููปให้้เด็็ก
	นอกจากนี้้�ได้้ทำ�ำ การประเมิินผลโดยการส่่งแบบสอบถาม
ให้้ผู้้�ปกครองตอบกลัับ มีีผู้้�ปกครองส่่งแบบสอบถามกลัับมา 202 คน
จากนัักเรีียนทั้้ง� หมด 232 คน คิิดเป็็นร้อย
้ ละ 87.1 (ตามตารางที่่� 5)
มีีผู้้�ปกครองที่่ต� อบว่่าอ่่านนิิทานให้้เด็็กฟัังร้้อยละ 99.0 มีีตอบว่่าไม่่ได้้อ่า่ น
2 คน คนที่่�อ่า่ นนิิทานให้้เด็็กฟัังส่่วนใหญ่่เป็็นพ่อ่ แม่่ร้อย
้ ละ 72.8 ทั้้ง� นี้้�
ข้้อมููลจากครููประจำำ�ชั้้�นพบว่่ามีีผู้้�ปกครองที่่�ไม่่ได้้อ่่านนิิทาน 8 คน
โดยก่่อนมีโี ครงการมีีผู้้�ปกครองตอบว่่าอ่่านนิิทานให้้เด็็กฟัังอยู่่� แล้้ว
ร้้อยละ 48.0 แสดงว่่ามีีการอ่่านนิิทานโดยผู้้�ปกครองเพิ่่�มขึ้้นร้
� อย
้ ละ
51.0 ผู้้�ปกครองเห็็นว่า่ การอ่่านนิิทานมีีประโยชน์์หลายอย่่าง เช่่นได้้
ใช้้เวลาร่่วมกัับผู้้�ปกครอง ฝึึกนิิสัยั รัักการอ่่าน เป็็นการกระตุ้้�นจิินตนาการ
ของเด็็ก เด็็กได้้ข้อคิ
้ ดิ จากการอ่่านนิิทาน เป็็นต้น้ นอกจากนี้้ผู้้�� ปกครอง
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ตอบว่่าเด็็กมีีหนัังสืือนิทิ านเป็็นของตััวเองอยู่่�แล้้วร้้อยละ 54.5 ส่่วน
ใหญ่่อ่่านนิิทานช่่วงก่่อนนอนร้้อยละ 67.8 มีีการต่่อยอดหลัังการ
อ่่านนิิทานร้้อยละ 94.1 ความถี่่�ในการอ่่านนิิทานส่่วนใหญ่่อยู่่�ที่่�

1-3 วััน/สััปดาห์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 47.0 และผู้้�ปกครองตอบว่่าเด็็ก
มีีความสนใจในการฟัังนิิทานร้้อยละ 96.0

ตารางที่่� 5 ผลการประเมิินจากแบบสอบถาม “กิิจกรรมการอ่่านนิิทานโดยผู้้�ปกครอง”
Table 5 Results of questionnaires from “family reading activities”
หััวข้้อที่่�ประเมิิน
ผู้้�อ่่านเกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กเป็็น
พ่่อแม่่
อื่่�นๆ
การอ่่านนิิทาน
อ่่าน
ไม่่ได้้อ่่าน*
ก่่อนมีีโครงการท่่านอ่่านนิิทานให้้เด็็กฟัังอยู่่�ก่่อนแล้้ว**
ใช่่
ไม่่ใช่่
นิิทานมีีประโยชน์์
ฝึึกนิิสัยั รัักการอ่่าน
ส่่งเสริิมพััฒนาการด้้านภาษา
ได้้ใช้้เวลาร่่วมกัับผู้้�ปกครอง
เด็็กได้้ข้้อคิิดจากการอ่่านนิิทาน
กระตุ้้�นจิินตนาการของเด็็ก
พััฒนาความจำำ�
สร้้างสมาธิิ
เรีียนรู้้�คำ�ศั
ำ ัพท์์
เด็็กมีีหนัังสืือนิิทานเป็็นของตััวเองที่่�บ้้าน
ใช่่
ไม่่ใช่่
ช่่วงเวลาในการอ่่านนิิทาน
เช้้า
เย็็น
ก่่อนนอน
ไม่่แน่่นอน
การต่่อยอดหลัังการอ่่านนิิทาน**
ใช่่
ไม่่ใช่่
ความถี่่�ในการอ่่านนิิทาน**
1-3 วััน/สััปดาห์์
4-5 วััน/สััปดาห์์
6-7 วััน/สััปดาห์์
เด็็กมีีความสนใจในการฟััง**
ใช่่
ไม่่ใช่่
รวมจำำ�นวนผู้้�ตอบแบบสอบถาม
*ข้้อมููลจากครููมีีเด็็กที่่ผู้้�� ปกครองไม่่ได้้อ่่าน 8 คน
**บางข้้อผู้้�ปกครองกรอกข้้อมููลไม่่ครบถ้้วน

ระดัับชั้้�นอนุุบาล 2

ระดัับชั้้�นอนุุบาล 3

รวม

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

จำำ�นวน

ร้้อยละ

62
25

30.7
12.4

85
30

42.1
14.9

147
55

72.8
27.2

86
1

42.6
0.5

114
1

56.4
0.5

200
2

99.0
1.0

41
43

20.3
21.3

56
57

27.7
28.2

97
100

48.0
49.5

62
56
68
62
69
58
60
43

30.7
27.7
33.7
30.7
34.2
28.7
29.7
21.3

97
81
93
89
86
82
83
66

48.0
40.1
46.0
44.1
42.6
40.6
41.1
32.7

159
137
161
151
155
140
143
109

78.7
67.8
79.7
74.8
76.8
69.3
70.8
54.0

47
39

23.3
19.3

63
50

31.2
24.8

110
89

54.5
44.1

1
23
57
6

0.5
11.4
28.2
3.0

0
30
80
4

0
14.9
39.6
2.0

1
53
137
10

0.5
26.3
67.8
5.0

82
4

40.6
2.0

108
6

53.5
3.0

190
10

94.1
5.0

35
32
13

17.3
15.8
6.4

60
33
22

29.7
16.3
10.9

95
65
35

47.0
32.2
17.3

85
1

42.1
0.5

109
3

54.0
1.5

194
4

96.0
2.0

87

43.1

115

56.9

202

100
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	นอกจากนี้้�เสีียงสะท้้อนจากผู้้�ปกครองที่่�พบว่่าเด็็กมีี
พฤติิกรรมที่่�ดีีขึ้้�น
“เด็็กจะจำำ�พฤติิกรรมจากตััวเอกในนิิทานเรื่่�องนั้้�น ๆ
ยิ่่�งเป็็นตััวเดิิม ๆ แต่่ทำ�ำ พฤติิกรรมในแต่่ละเรื่่�องเปลี่่�ยนไปทำำ�ให้้ได้้
คิิดตาม จากที่่อ่� า่ นและให้้ทบทวนเรื่่อ� งราว ลููกสามารถตอบได้้ว่า่ อัันไหน
ดีี ไม่่ดีี ควรทำำ�หรืือไม่่ควรทำำ� สำ�ำ หรัับคนเป็็นแม่่ก็็หวัังลึึก ๆ ว่่าสิ่่�ง
ที่่ดีี� จากพฤติิกรรมที่่เ� ค้้าได้้รับั จากนิิทานเค้้าจะเอาเป็็นตััวอย่่างได้้”
(ผู้้�ปกครองอนุุบาล 3.2)
“อยากให้้เด็็ก ๆ มีีความคิิดสร้้างสรรค์์จากการเล่่านิิทาน
และจิินตนาการตามนิิทานที่่�เราได้้อ่่านหรืือเล่่าให้้เด็็ก ๆ ฟัังและ
สามารถสื่่�อถึึงเรื่่อ� งราวต่่างๆที่่ไ� ด้้ฟังั หรืือได้้ยิินมาให้้ได้้มากที่่�สุดุ เพื่่�อ
ที่่�เราจะได้้รู้้�ถึึงพััฒนาการด้้านความคิิดและสติิปััญญาของเด็็ก ๆ”  
(ผู้้�ปกครองอนุุบาล 2.1)
“เด็็กมีีพััฒนาการที่่ดีีขึ้
� น�้ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่”�
ความคิิดเห็็นจากผู้้�ปกครองอนุุบาล 2.2
“ทำำ�ให้้เด็็กได้้ใกล้้ชิิดผู้้�ปกครองมากขึ้้น� ” (ผู้้�ปกครองอนุุบาล 2.4)
แต่่ก็็มีผู้้�ี ปกครองส่่วนหนึ่่�งที่่�ยังั ไม่่สามารถดึึงเด็็กให้้สนใจ
กัับนิิทานได้้
“เด็็กตั้้�งใจฟัังเป็็นบางครั้้�ง แต่่ส่่วนมากจะติิดเล่่น”
(ผู้้�ปกครองอนุุบาล 2.1)
กิิจกรรมที่่ค� วรปรัับปรุุง มีี 2 ประเด็็นหลััก คืือ 1.การใช้้แบบ
ประเมิินทักั ษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กมีีข้อจำ
้ �กั
ำ ดั เนื่่อ� งจากเป็็น
การใช้้ประเมิินพฤติิกรรมเด็็กย้้อนหลััง ซึ่ง�่ ครููที่่จ� ะสามารถประเมิินได้้
ต้้องดููแลเด็็กมาแล้้วอย่่างน้้อย 3 เดืือน และครููยังั สะท้้อนว่า่ แบบประเมิินนี้้�
ใช้้เวลาในการประเมิินค่อนข้
่ า้ งมากและไม่่สามารถวััดปััญหาพฤติิกรรม
เด็็กได้้ทุุกด้้านและทุุกคน เด็็กที่่�ได้้รัับการประเมิินว่่ามีีปััญหาจะ
สอดคล้้องกัับการประเมิินคุุณภาพผู้้�เรีียนทั้้ง� 4 ด้้านและการประเมิิน
คุุณลัักษณะที่่พึ� งึ ประสงค์์ 12 มาตรฐานอยู่่�แล้้ว ซึ่่ง� การประเมิินที่่ทำ� �ำ
อยู่่�แล้้วจะครอบคลุุมมากกว่่า แต่่มีีข้้อดีีที่่�ชััดเจน คืือ เป็็นแนวทาง
ให้้ครููสัังเกตพฤติิกรรมเด็็กด้้านการคิิดเชิิงบริิหารได้้ละเอีียดขึ้้�น
2.การกระตุ้้�นการมีีส่ว่ นร่่วมของผู้้�ปกครองผ่่านการใช้้ สื่่อสั
� งั คมออนไลน์์
และแผ่่นพัับ พบว่่าอาจยัังไม่่ได้้ผลเท่่าที่่�ควร เนื่่�องจากผู้้�ปกครอง
บางคนไม่่ได้้อ่า่ นหรืืออ่า่ นแต่่ไม่่ได้้ให้้ความสนใจมากพอ มีีผู้้�ปกครอง
จำำ�นวนหนึ่่�งที่่�ไม่่ได้้ใช้้สื่่�อสังั คมออนไลน์์ และยัังคงมีีผู้้�ปกครองส่่วน
น้้อยที่่�อ่่านหนัังสืือไม่่ออก
อุุปสรรค/ข้้อจำ�กั
ำ ดั กิิจกรรมที่่ต้� อ้ งอาศััยความร่่วมมืือจาก
ผู้้�ปกครอง ยัังไม่่สำำ�เร็็จตามที่่�คาดหวััง เช่่นการขอความร่่วมมืืองด
นำำ�ขนมหรืือของหวานทุุกชนิิดใส่่กระเป๋๋าให้้เด็็กมาโรงเรีียน ผู้้�ปกครอง
บางส่่วนก็็ยังั นำำ�ใส่่กระเป๋๋ามาอยู่่�แต่่ครููก็จ็ ะไม่่ให้้นำ�ออ
ำ กมากิินเวลา
อยู่่�ที่่�โรงเรีียน กิิจกรรมอ่่านนิิทานมีีผู้้�ปกครองที่่�ไม่่ได้้อ่า่ นนิิทาน 8 คน
จากจำำ�นวนผู้้�ปกครองทั้้ง� หมด 232 คน บางคนยัังอ่่านได้้เพีียงสััปดาห์์ละ

1-2 วััน เนื่่อ� งจากไม่่มีเี วลาหรืือเลิิกงานดึึก นอกจากนี้้ก� ารปรัับเปลี่่ยน
�
พฤติิกรรมเด็็กนั้้นผู้้�
� ปกครองบางส่่วนยัังไม่่ค่อย
่ ให้้ความสนใจ กิิจกรรม
ส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร
ในห้้องเรีียนและกิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์นั้้น� เป็็นกิจิ กรรมที่่ส� ามารถ
สอดแทรกกัับหน่่วยการเรีียนรู้้�ปกติิและทำำ�ให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ที่่ห� ลากหลาย
มากขึ้้น� ซึ่ง�่ ปกติิแผนการเรีียนจะเปิิดกว้้างอยู่่�แล้้ว แต่่หนัังสืือนิทิ าน
ยัังมีีน้้อยเกิินไปและควรจะมีีสื่่�อการเรีียนรู้้�เพื่่�อส่่งเสริิมพฤติิกรรม
การบริิโภคอาหารและทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหารเพิ่่ม� ครููบางคนรู้้�สึึกว่่า
อยากพััฒนาเทคนิิคการเล่่านิิทาน กิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์ที่่ว� าง
แผนไว้้ 2 กิิจกรรม “ไข่่เจีียวแสนอร่่อย” และ “หนููน้อยนั
้ กั ช้้อป” ได้้
ลองทำำ�เพีียงกิิจกรรมเดีียวคืือกิจิ กรรมไข่่เจีียวแสนอร่่อย ส่่วนกิิจกรรม
“หนููน้อยนั
้ กั ช้้อป” จะต้้องพาเด็็ก ๆ ไปที่่�ร้า้ นสะดวกซื้้อจึ
� งึ ถููกเลื่่อน
�
ออกไปเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 แต่่ครููก็็สามารถนำำ�
แนวคิิดไปใช้้กับั กิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์อื่่น� ๆ ที่่ทำ� �อยู่่�
ำ แล้้วได้้
ข้้อเสนอแนะสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาโครงการ สมาชิิกทุุกคน
มีีความเห็็นตรงกัันว่า่ ผู้้�ปกครองเป็็นผู้้�ที่่มี� บี ทบาทสำำ�คัญ
ั มากในการ
พััฒนาเด็็ก และเห็็นร่ว่ มกัันว่า่ ควรจะมีีการสร้้างโปรแกรมการฝึึกอบรม
ผู้้�ปกครองเพื่่�อส่่งเสริิมพััฒนาทัักษะการคิิดเชิิงบริิหารในเด็็กและ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหาร และควรเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ปกครองมีีส่ว่ น
ร่่วมในกระบวนการคิิดกิิจกรรมร่่วมกัันเช่่นเดีียวกัับกระบวนการ
การมีีส่่วนร่่วมของครููที่่�ได้้ดำำ�เนิินการมา
	ผลลััพธ์์จากผู้้�เข้้าร่่วมวิิจััย
ความรู้้�สึึก ในขณะที่่�ครููส่่วนหนึ่่�งมีีความกัังวลใจและอึึด
อััดใจ จากกิิจกรรมบางอย่่างที่่รู้้�สึ
� กึ ว่่าเกิิดประโยชน์์น้อย
้ และใช้้เวลา
มาก เช่่น การใช้้แบบประเมิินพฤติิกรรมเด็็ก แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�งก็็มีี
ความรู้้�สึกึ ภููมิใิ จที่่ทำ� �ำ ให้้เด็็กมีีลักั ษณะนิิสัยั และพััฒนาการที่่�ดีแี ละได้้รับั
คำำ�ชื่่�นชมจากผู้้�ปกครอง มีีผู้้�ปกครองส่่วนหนึ่่�งที่่�แสดงความจำำ�นงค์์
อยากสนัับสนุุนนิิทานและช่่วยเหลืือด้้านอื่่�น ๆ
ความเปลี่่�ยนแปลง ครููได้้สะท้้อนความเปลี่่�ยนแปลงใน
2 ประเด็็นสำำ�คััญ คืือ 1. กระบวนการที่่�ผ่า่ นมาทำำ�ให้้ได้้ความรู้้�และ
พััฒนาตััวเองในกระบวนการวิิจัยั และ 2. เกิิดความเปลี่่�ยนแปลง
ในพฤติิกรรมของตนเอง ใน 2 ด้้าน คืือ ครููมีีการสัังเกตพฤติิกรรม
เด็็กมากขึ้้น� และ ปรัับพฤติิกรรมการบริิโภคของตนเองเพื่่�อเป็็นแบบ
อย่่างที่่�ดีีให้้กัับเด็็ก
สิ่่�งที่่�ต้้องการพััฒนาต่่อ สมาชิิกในกลุ่่�มเห็็นว่่าควรมีีการ
สะท้้อนผลการปฏิิบัติั ใิ ห้้ผู้้�บริิหารโรงเรีียนได้้รับั ทราบ ทุุกคนเห็็นว่า่
ควรจะมีีการดำำ�เนิินกิจิ กรรมต่่อไป และขยายให้้ผู้้�ปกครองมีีส่ว่ นร่่วม
ด้้วย รวมถึึงการพััฒนาต่่อยอดในการพััฒนาเด็็กด้้านอื่่�น ๆ ต่่อไป
	ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของเด็็ก ถึึงแม้้ว่่าจะมีีระยะ
เวลาในการดำำ�เนิินโครงการที่่�ค่่อนข้้างสั้้�น แต่่จากการสัังเกตตอน
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รัับทานอาหารกลางวััน พบว่่าเด็็กมีีพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารที่่�ดีขึ้้ี น�
ทานอาหารที่่�หลากหลายมากขึ้้น� เช่่นเดีียวกัับการสะท้้อนจากผู้้�ปกครอง
ที่่พ� บว่่าเด็็กบางคนเริ่่ม� กิินผักั มากขึ้้นด้
� ว้ ย มีีการบริิโภคขนมเครื่่อ� งดื่่ม�
รสหวานในโรงเรีียนลดลง เด็็กมีีพฤติิกรรมที่่ดี� ขึ้้ี น� แต่่ก็ยั็ งั มีีเด็็กที่่มี� ปัี ญั หา
อยู่่�บ้้าง โดยครููให้้คำ�อธิ
ำ บิ ายว่่าเนื่่อ� งจากผู้้�ปกครองบางคน ยัังมีีส่ว่ นร่่วม
ในการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมเด็็กค่่อนข้้างน้้อย
การเกิิดขึ้้น� ของผู้้�มีส่ี ว่ นร่่วมที่่อยู่่�นอ
� กเหนืือขอบเขตของการ
ดำำ�เนิินโครงการ คืือผู้้�ปกครองเด็็กที่่มี� ส่ี ว่ นร่่วมในกิิจกรรมที่่� 4-6 และ
เกิิดเครืือข่่ายที่่�สนใจในประเด็็นเหล่่านี้้� คืือเทศบาล ที่่�มีีโอกาสได้้
รัับรู้้�การทำำ�โครงการและเกิิดความสนใจนำำ�แนวทางไปใช้้ในหน่่วย
งานที่่�ดููแลเด็็กปฐมวััยเทศบาล

บทวิจารณ์
การทำำ�งานส่่งเสริิมสุุขภาพนั้้น� การมีีส่ว่ นร่่วมคนในชุุมชน
เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการที่่�จะแก้้ไขปััญหาหรืือทำ�ำ ให้้เกิิดการเปลี่่ยน
� แปลง
ในสัังคม การส่่งเสริิมสุุขภาพในชุุมชนจึึงควรตั้้�งเป้้าหมายที่่�ซ้อนทั
้ บั
กัับเป้้าหมายของชุุมชนนั้้�น เพื่่�อให้้สามารถดึึงผู้้�เกี่่ย� วข้้องให้้มีส่ี ว่ นร่่วม
ได้้ง่า่ ย13,14 เป้้าหมายของการวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้คื� อื “การพััฒนารููปแบบใน
การจััดการเรีียนรู้้�เพื่่�อการพััฒนาทัักษะด้้านการคิิดเชิิงบริิหาร และ
พฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของเด็็ก” เป็็นเป้้าหมายที่่�ได้้รับั การยอมรัับ
และสอดคล้้องกัับความต้้องการของชุุมชน จึึงทำำ�ให้้ สามารถดึึงดููด
ให้้สมาชิิกในชุุมชนเข้้าร่่วมได้้และแนวคิิดโครงการได้้รับั การยอมรัับ
จากผู้้�เข้้าร่่วมโดยง่่าย
การวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานเป็็นงานวิิจัยั
ที่่�ควบคู่่�ไปกัับการลงมืือปฏิิบััติิการเพื่่�อแก้้ปััญหาในชุุมชนหรืือ
เปลี่่�ยนแปลงสัังคม ในงานวิิจัยั ประเภทนี้้�นั้้�นกระบวนการสร้้างหุ้้�น
ส่่วนหรืือความสััมพัันธ์์ของหุ้้�นส่่วนเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดที่่�จะทำำ�ให้้
โครงการสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ ส่่วนใหญ่่จึึงให้้เวลากัับกระบวนการนี้้�
มากที่่�สุุด11,13,15 ในงานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�ถึงึ แม้้ว่า่ จะใช้้เวลาดำำ�เนิินโครงการ
เพีียง 6 เดืือน แต่่ผู้้�วิจัิ ยก็
ั เ็ คยร่่วมงานและเคยทำำ�วิจัิ ยั เชิิงปริิมาณใน
โรงเรีียนแห่่งนี้้�มามากกว่่า 2 ปีีและสมาชิิกทุุกคนก็็มีีความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีต่่อกััน นอกจากนี้้�การมีีส่่วนร่่วมความมุ่่�งมั่่�นของบุุคลากรหลััก
(key person) เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญั งานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้บุุ� คลากรหลัักก็็คือหั
ื วั หน้้า
และรองหััวหน้้าครููปฐมวััยซึ่ง�่ กระตุ้้�นให้้ครููคนอื่่�นเข้้าร่่วมและแสดง
ความคิิดเห็็น รวมถึึงประสานงานและคอยติิดตามงาน
การออกแบบการวิิจัยั และการแทรกแซงก็็เป็็นขั้้น� ตอนที่่�
สำำ�คัญ
ั เนื่่อ� งจากการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐานจะเปิิด
กว้้างในการออกแบบ สามารถเลืือกใช้้วิธีิ กี ารที่่�หลากหลาย โดยเน้้น
ที่่ก� ารมีีส่ว่ นร่่วมของคนในชุุมชน การออกแบบการวิิจัยที่่
ั ต� ายตััวมาก
เกิินไปจะไม่่สามารถรองรัับกิิจกรรมละขีีดความสามารถที่่�อาจจะ
มากขึ้้�นสำำ�หรัับการทำำ�งานร่่วมกัันที่่�มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น11,13,16

โครงการนี้้� มีีการกำำ�หนดรููปแบบล่่วงหน้้าโดยผู้้�วิิจัยั ซึ่ง�่ เลืือกใช้้กระบวนการ
AIC ที่่มี� คี วามยืืดหยุ่่�น เปิิดกว้้างให้้ชุุมชนได้้แสดงศัักยภาพ ร่่วมออกแบบ
และกำำ�หนดวิิธีกี ารที่่�ชุุมชนประเมิินแล้้วว่่าทำำ�ได้้ มีีการจััดระเบีียบและ
บููรณาการชุุมชนเข้้ากัับการวิิจัยที่่
ั เ� ป็็นกระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนเติิบโตและลดลงได้้ตลอดเวลา
ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ยน
� แปลงหุ้้�นส่่วนหลัักและมีีอิทิ ธิิพลต่่อทิศิ ทางของ
โครงการ กระบวนการของการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็น
ฐานนั้้�นมีีความพลวััตในทุุกองค์์ประกอบ ทั้้�งการเปลี่่�ยนแปลงของ
บริิบทชุุมชน ในชุุมชนที่่�มีกี ารเปลี่่ยน
� แปลงตลอดเวลา การวิิจัยก็
ั ต้็ อ้ งมีี
การปรัับตััวให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนไปหรืือความคิิด
ของคนในชุุมชนที่่�ได้้ค้้นพบสิ่่�งใหม่่ การเปลี่่�ยนแปลงของหุ้้�นส่่วน
และความสััมพัันธ์ข์ องหุ้้�นส่่วนก็็ส่ง่ ผลต่่อโครงการได้้ ไม่่จำ�ำ เป็็นต้อ้ ง
ดำำ�เนิินการตามระเบีียบวิิธีวิี จัิ ยั ตามมาตรฐานเสมอไป เช่่น การปรัับ
ลดภาะระงานเอกสารจากการประเมิินผล เนื่่�องจากความกัังวลของ
ผู้้�เข้้าร่่วมเกี่่ย� วกัับงานเอกสารที่่�มากเกิินไป และการปรัับเปลี่่ยนกิ
� จิ กรรม
ให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ที่่เ� ปลี่่ยน
� แปลงไป เช่่น การกระตุ้้�นผู้้�ปกครองใช้้
สื่่อออน
�
ไลน์์ซึ่ง�่ เป็็นผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโควิิด19 ผู้้�วิจัิ ยั
เองก็็ต้อ้ งลดระดัับความต้้องการและเหตุุผลของตััวเอง เพราะอาจจะ
สร้้างความกัังวลและความอึึดอััดใจให้้กับั หุ้้�นส่่วน และมีีผลต่่อความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างหุ้้�นส่่วนได้้
การส่่งเสริิมสุุขภาพโดยใช้้กระบวนการการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ น
ร่่วมโดยใช้้ชุุมชนเป็็นฐาน สามารถดึึงให้้ชุุมชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมได้้อย่า่ ง
เป็็นขั้้�นตอน และเป็็นระบบ เริ่่�มจากการศึึกษาบริิบทของชุุมชน
การทำำ�ความเข้้าใจกัับหุ้้�นส่่วน กระบวนการสร้้างหุ้้�นส่่วนเพื่่�อดึงึ ให้้หุ้้�น
ส่่วนเข้้ามาสู่่�การวิิจัยั ซึ่ง�่ มีีความเปิิดกว้้างในส่่วนวิิธีกี ารที่่�จะเลืือกใช้้
เพื่่อ� ให้้ได้้ผลลััพธิ์คื�์ อื การเปลี่่ยน
� แปลงที่่เ� กิิดขึ้้น� ในชุุมชน ถ้้ากระบวนการ
สร้้างหุ้้�นส่่วนและการวิิจััยสำำ�เร็็จ กิิจกรรมจะเกิิดขึ้้�นและสำำ�เร็็จได้้
ไม่่ยาก ซึ่�ง่ ความพึึงพอใจในการมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการวิิจััยนั้้�น
เป็็นสิ่่ง� ที่่�จะนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของกิิจกรรมและเป็็นตัวั ชี้้วั� ดั ถึึงความ
สำำ�เร็็จที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของผลการวิิจัยั เชิิงปฎิิบัติั กิ าร11,13,15 ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
อาจจะพอสรุุปได้้ว่า่ ครููมีคี วามพึึงพอใจในการเข้้าร่่วม จากการสัังเกต
ของผู้้�วิจัิ ยั เอง ความกระตืือรือร้
ื น้ ในการทำำ�กิจิ กรรม การรายงานผล
การปฏิิบัติั เิ ป็็นระยะโดยไม่่ต้อ้ งร้้องขอ และจากการสะท้้อนตนเอง
ของผู้้�เข้้าร่่วมที่่ยั� งั อยากให้้กิจิ กรรมดำำ�เนิินและขยายการทำำ�งานต่่อไป
อย่่างไรก็็ตามการศึึกษานี้้ยั� งั มีีข้อจำ
้ �กั
ำ ดั อีีกหลายย่่าง เช่่น การประเมิินผล
แต่่ละกิิจกรรมยัังไม่่มีหี ลัักฐานเชิิงประจัักษ์์เพีียงพอ การระบาดของ
โรคโควิิด 19 ที่่�ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิจิ กรรมบางอย่่างได้้ รวมถึึง
ไม่่สามารถดึึงผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้องทั้้�งหมดให้้มีส่ี ว่ นร่่วมได้้อย่า่ งแท้้จริิง
ในระยะเวลาอัันสั้้�นของโครงการครั้้�งนี้้� กิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นอาจจะมีี
ทั้้�งสิ่่�งที่่�ดีีและข้้อผิิดพลาด แต่่สิ่่�งสำำ�คััญคืือสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�ร่่วมกัันใน
กระบวนการของการวิิจััย กิิจกรรมใหม่่ ๆ เกิิดขึ้้�นจากการคิิดและ
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ลงมืือทำ�ำ ของคนในชุุมชน รวมถึึงการขยายขอบเขตของการทำำ�งาน
ไปยัังพัันธมิิตรอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�นอกเหนืือขอบเขตที่่�กำำ�หนดไว้้แต่่ต้้น
การที่่�คนในชุุมชนเริ่่ม� ให้้ความสนใจ ซึ่ง�่ ง่่ายต่่อการขยายไปยัังประเด็็น
สุุขภาพอื่่�น ๆ หรืือการมีีส่่วนร่่วมกลุ่่�มบุุคคลอื่่�นในชุุมชนต่่อไป

บทสรุป
การทำำ�งานส่่งเสริิมสุุขภาพนั้้น� การมีีส่ว่ นร่่วมคนในชุุมชน
เป็็นสิ่่ง� สำำ�คัญ
ั ในการที่่�จะแก้้ไขปััญหาหรืือทำ�ำ ให้้เกิิดการเปลี่่ยน
� แปลง
ในสัังคม การส่่งเสริิมสุุขภาพช่่องปากในชุุมชนที่่�ตั้้ง� เป้้าหมายที่่�ซ้อน
้
ทัับกัับเป้้าหมายของชุุมชนนั้้�น ทำำ�ให้้สามารถดึึงผู้้�เกี่่ย� วข้้องให้้มีส่ี ว่ น
ร่่วมได้้ง่า่ ย และสามารถนำำ�ไปสู่่�การสร้้างขีีดความสามารถของชุุมชน
“การพััฒนารููปแบบในการจััดการเรีียนรู้้�เพื่่อ� การพััฒนาทัักษะด้้านการ
คิิดเชิิงบริิหารและพฤติิกรรมการบริิโภคอาหารของเด็็ก” ซึ่่ง� เป็็นประเด็็น
ที่่�สามารถดึึงให้้ชุุมชนเข้้าร่่วมได้้หลายภาคส่่วน เนื่่�องจากทั้้�งสอง
ประเด็็นนี้้เ� ป็็นนโยบายที่่�หลายภาคส่่วนให้้ความสำำ�คัญ
ั เนื่่อ� งจากเป็็น
การพััฒนาเด็็กปฐมวััยที่่ค� รอบคลุุมพััฒนาการทั้้�ง 4 ของเด็็ก ทั้้ง� สุุขภาพ
ร่่างกาย จิิตใจ สัังคมและสติิปัญั ญา ทำำ�ให้้สามารถเชื่่อ� มโยงหลายฝ่่าย
ให้้มาทำำ�งานร่่วมกัันได้้ง่า่ ย เริ่่ม� ต้้นจากหน่่วยงานที่่�เข้้าถึึงได้้ไม่่ยาก
นัักคืือโรงเรีียนโดยใช้้กระบวนการการวิิจัยั แบบมีีส่ว่ นร่่วมโดยใช้้ชุุมชน
เป็็นฐาน เปิิดโอกาสให้้คนในชุุมชนได้้เข้้ามีีบทบาท ร่่วมคิิดร่่วมตััดสิินใจ
ร่่วมทำำ� ทำำ�ให้้เกิิดกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายตั้้�งแต่่การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เด็็กเข้้าถึึงอาหารที่่�ดีต่ี อสุุ
่ ขภาพมากขึ้้น� และลดการเข้้าถึึงอาหารที่่�
ส่่งผลเสีียต่อสุุ
่ ขภาพ การปลููกฝัังให้้เด็็กมีีพฤติิกรรมการกิินที่่ดี� ตั้้ี ง� แต่่
ช่่วงปฐมวััย โดยผ่่านกิิจกรรมที่่ห� ลากหลายร่่วมกัับการส่่งเสริิมทัักษะ
การคิิดเชิิงบริิหาร การทำำ�กิจิ กรรมหรืือการอ่่านนิิทานกระตุ้้�นให้้เด็็ก
จดจ่่อใส่่ใจฟััง จดจำำ�เรื่่อ� งราวและสามารถนำำ�ไปใช้้ได้้ การสอนผ่่าน
หน่่วยการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนและกิิจวััตรประจำำ�วันั การสอนผ่่านการ
ทำำ�โครงงานและกิิจกรรมเสริิมประสบการณ์์ที่่เ� ปิิดโอกาสให้้เด็็กได้้
ร่่วมคิิด วางแผนและลงมืือปฏิิบัติั จิ ริิงทำำ�ให้้เด็็กเกิิดทัักษะ รวมถึึงการ
ส่่งเสริิมให้้ผู้้�ปกครองมีีส่ว่ นร่่วมส่่งเสริิมที่่�บ้า้ นยิ่่�งเป็็นการตอกย้ำำ�� ให้้
เด็็กมีีพฤติิกรรมที่่�ดีจี นเกิิดเป็็นนิสัิ ยั ถึึงแม้้ว่า่ ในระยะเวลาอัันสั้้น� ของ
โครงการครั้้ง� นี้้� กิิจกรรมที่่เ� กิิดขึ้้นอ
� าจจะยัังมีีข้อผิ
้ ดิ พลาดหรืือไม่่เห็็นผล
ตามที่่ค� าดหวััง แต่่หัวั ใจสำำ�คัญั ของการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� คืือ กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�
เกิิดขึ้้น� ใหม่่นี้้เ� ป็็นการทำำ�งานที่่�ขับั เคลื่่อน
� โดยคุุณครููอย่า่ งแท้้จริิง ซึ่ง�่ ถืือ
เป็็นจุุดเริ่่ม� ต้้นที่่ดี� แี ละสร้้างความยั่่ง� ยืืนในการทำำ�งานของชุุมชนต่่อไป
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