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Abstract 

The 9th Annual Scientific Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand

โดย ราชื้วิิทยาลัยทันตแพทย์แห่งปีระเทศไทย ระหว่ิางวัินท่� 16 - 17 กันยายน 2564

 การัวิจัย์ครัั�งนีี�เป็นีการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานี มีวัตถ่ปรัะสงค์เพื�อัพัฒินีารูัปแบบขอังการับูรัณาการักิจกรัรัมสร้ัางเสริัม 

พฤติกรัรัมการับรัิโภคอัาหารัรั่วมกับการัพัฒินีาทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบรัิหารัในีเด็กปฐมวัย์ โดย์มีขั�นีตอันีการัวิจัย์ครัอับคล่มตั�งแต่ 

การัศึ์กษ์าบริับทขอังช่มชนี กรัะบวนีการัสร้ัางห้่นีส่วนี (partnership) กำาหนีดเป้าหมาย์และการัวางแผนีอัย่์างมีส่วนีร่ัวม การัปฏิิบัติตามแผนี 

และการัปรัะเมินีผล ผลจากโครังการัทำาให้เกิดกิจกรัรัมในีช่มชนีดังนีี� 1) การัปรัับเปลี�ย์นีสิ�งแวดล้อัมที�เอืั�อัต่อัการัเสริัมสร้ัางพฤติกรัรัมการั 

บริัโภคอัาหารั 2) การัปรัะเมินีพัฒินีาการัและปัญหาทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กโดย์ครูัปรัะจำาชั�นี และหาแนีวทางแก้ไขร่ัวมกันี 3) การั

ส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัในีห้อังเรีัย์นี 4) การักรัะต้่นีให้ผู้ปกครัอังเห็นีความสำาคัญและมีส่วนีร่ัวม

ในีการัพัฒินีาเด็ก 5) การัอ่ัานีนิีทานีเพื�อัเสริัมสร้ัางพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั โดย์ผู้ปกครัอัง 6) กิจกรัรัม

เสริัมปรัะสบการัณ์เพื�อัเสริัมสร้ัางพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั ภาย์ใต้รัะย์ะเวลาจำากัดขอังการัวิจัย์ ทำาให้มี

บางกิจกรัรัมไม่เกิดผลตามที�คาดหวัง แต่การัเกิดขึ�นีขอังกิจกรัรัมในีภาพรัวมเป็นีการัทำางานีที�ขับเคลื�อันีโดย์ช่มชนีอัย่์างแท้จริัง รัวมถึงมีการัเกิดขึ�นี

ขอังภาคีเครืัอัข่าย์และการัสนัีบสน่ีนีจากคนีในีช่มชนีที�นีอักเหนืีอัจากขอับเขตที�วางไว้ตอันีต้นี จึงนัีบเป็นีจ่ดเริั�มต้นีที�ดีต่อัการัพัฒินีาการัทำางานี

ที�จะขย์าย์ไปย์ังปรัะเด็นีส่ขภาพอืั�นี ๆ และการัมีส่วนีร่ัวมขอังกล่่มบ่คคลอืั�นีในีช่มชนีต่อัไป

คำาสำาคัญ: การัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานี, พฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั, เด็กปฐมวัย์, ทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั

 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) 
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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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บัทนำา
 โครังการัส่งเสริัมส่ขภาพช่อังปากในีปัจจ่บันีให้ความสำาคัญ 

กับการัส่งเสรัิมส่ขภาพช่อังปากโดย์การัควบค่มปัจจัย์เสี�ย์งรั่วม 

(Common risk factor approach) หรืัอัพฤติกรัรัมบางชนิีดที�ส่ง

ผลกรัะทบต่อัการัเกิดโรัคหลาย์ ๆ  โรัค1 เช่นี “โครังการัรัณรังค์เพื�อั

เด็กไทย์ไม่กินีหวานี” แต่การัเปลี�ย์นีแปลงพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั

นัี�นีไม่ใช่เรืั�อังง่าย์ โดย์เฉพาะในีเด็กที�สมอังส่วนีควบค่มพฤติกรัรัม

และสมอังส่วนีตอับสนีอังด้านีอัารัมณ์ยั์งพัฒินีาไม่เต็มที� เป็นีเรืั�อังย์ากที�

จะทำาให้เด็กสามารัถยั์บยั์�งชั�งใจในีการักินีตามความอัย์ากซึึ่�งส่งผลเสีย์

ต่อัส่ขภาพ2,3 จึงเกิดแนีวคิดการัทำางานีส่งเสริัมส่ขภาพที�บูรัณาการัการั

ปรัับเปลี�ย์นีพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัร่ัวมกับพัฒินีาการัขอังทักษ์ะ

ด้านีการัคิดเชิงบริัหารั (Executive Functions: EF) ซึึ่�งเป็นีศั์กย์ภาพ

ขอังสมอังที�ใช้ในีการับริัหารัจัดการัชีวิต การัควบค่มตนีเอัง เพื�อัให้ 

สามารัถแสดงพฤติกรัรัมและอัารัมณ์ให้เหมาะสมกับสถานีการัณ์ต่าง ๆ  

ได้ ทักษ์ะนีี�จะมีการัพัฒินีามากที�ส่ดในีช่วงอัาย์ ่3-6 ปี4 ปฐมวัย์จึง

เป็นีช่วงสำาคัญหากเด็กมีพัฒินีาการัขอังทักษ์ะนีี�ที�เหมาะสมจะส่งผล

ต่อัการัมีพฤติกรัรัมส่ขภาพและสถานีะส่ขภาพที�ดีในีช่วงวัย์ผู้ใหญ่ 

รัวมถึงการัเป็นีผู้ใหญ่ที�มีค่ณภาพในีอันีาคต5   

 การัคิดเชิงบริัหารัสำาหรัับเด็กปฐมวัย์ ปรัะกอับด้วย์ทักษ์ะ 

5 ด้านี ได้แก่ 1) ความจำาที�นีำามาใช้งานี (Working memory) 2) 

การัยั์�งคิด (Inhibitory Control) 3) การัย์ดืหย่่์นีทางความคิด (Shift 

หรืัอั Cognitive Flexibility) 4) การัควบค่มอัารัมณ์ (Emotional 

Control) 5) การัวางแผนีและการัจัดรัะบบดำาเนิีนีการั  (Planning 

and Organizing)4  มีงานีวิจัย์ที�พบว่าการัคิดเชิงบริัหารัมีความสัมพันีธ์ิ์

อัย่์างมากกับการักำากับตนีเอังด้านีการับริัโภคอัาหารั โดย์เป็นีความ

สัมพันีธ์ิ์แบบสอังทาง คือั การักินีอัาหารัที�ดีต่อัส่ขภาพช่วย์รัักษ์าทักษ์ะ

การัคิดเชิงบริัหารัให้คงอัยู่์จนีถึงวัย์ชรัา และทักษ์ะการัคิดเชิงบริัหารั

ก็มีความสัมพันีธิ์์กับพฤติกรัรัมการับรัิโภคอัาหารั ตั�งแต่การัคิด 

การัตัดสินีใจว่าเลือักกินี การัลงมือัปฏิิบัติ และการัต้านีทานีต่อัการัดึงดูด

จากอัาหารัที�ส่งผลเสีย์กับส่ขภาพ ช่วย์ให้เกิดพฤติกรัรัมการับริัโภค

อัาหารัที�คำานึีงถึงค่ณค่าทางโภชนีาการั และคงอัยู่์จนีกลาย์เป็นีนิีสัย์6-8  

เด็กมีศั์กย์ภาพที�จะพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารับนีพื�นีฐานีขอังพัฒินีาการั

ทั�ง 4 ด้านี และปรัะสบการัณ์ที�เด็กได้รัับตั�งแต่เป็นีทารัก ทั�งการัเลี�ย์งดู 

สภาพแวดล้อัมและการัฝึกฝนี เมื�อัเด็กเข้าสู่โรังเรีัย์นีก็ยั์งคงต้อังได้รัับ

การัพัฒินีาต่อัเนืี�อัง เพื�อัให้สมอังพัฒินีาได้เต็มตามศั์กย์ภาพ ตัวอัย่์าง

กิจกรัรัมการัเรัีย์นีรัู้เพื�อัพัฒินีาทักษ์ะด้านีการับรัิหารัจัดการั เช่นี 

กิจกรัรัมโครังงานี ศิ์ลปะที�เน้ีนีกรัะบวนีการั การัเล่นีอิัสรัะ การัเล่า

นิีทานี การัเล่นีบทบาทสมมติ รัวมถึงกิจกรัรัมอืั�นีๆที�เปิดโอักาสให้ 

เด็กได้คิด เลือัก ตัดสินีใจ ลงมือัทำา โดย์อัยู่์บนีพื�นีฐานีความสัมพันีธ์ิ์

ที�ดีรัะหว่างเด็กและผู้ใหญ่ 9   

 งานีวิจัย์นีี�ใช้กรัะบวนีการัขอังการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวม โดย์

ใช้ช่มชนีเป็นีฐานี (Community based participatory research: 

CBPR) ซึึ่�งเป็นีการัวิจัย์ร่ัวมกับการัปฏิิบัติการัในีการัสร้ัางอังค์ความรู้ั
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และนีำาผลที�ได้ไปใช้ในีการัแก้ปัญหาในีการัปฏิิบัติงานีพร้ัอัมไปกับการั

สร้ัางความร่ัวมมือัขอังคนีในีช่มชนี แนีวคิดการัทำางานีมี 4 อังค์ปรัะกอับ

หลัก คือั บริับทขอังช่มชนี กรัะบวนีการัสร้ัางห้่นีส่วนี การัแทรักแซึ่ง

และการัทำาวิจัย์ และส่ดท้าย์คือัผลลัพธ์ิ์ ท่กอังค์ปรัะกอับจะมีความพลวัต 

(dynamic) คือัเปลี�ย์นีแปลงได้ตลอัดเวลา10,11 กรัะบวนีการัขอังการั

วิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้โรังเรีัย์นีเป็นีฐานีครัั�งนีี� เพื�อัให้เกิดการัดำาเนิีนีการั

อัย่์างเป็นีรัะบบและสอัดคล้อังกับสภาพจริังขอังเด็กในีโรังเรีัย์นี ร่ัวมกับ

ครูัปฐมวัย์และทีมสหวิชาชีพที�ดูแลเกี�ย์วกับพัฒินีาการัเด็ก โดย์มีวัตถ่

ปรัะสงค์เพื�อัพัฒินีารูัปแบบการัส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั

และการัพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารัขอังเด็กปฐมวัย์ในีโรังเรีัย์นีแห่งหนึี�ง 

จังหวัดพิษ์ณ่โลก

 งานีวิจัย์นีี�เป็นีการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานี  

คัดเลือักกล่่มเป้าหมาย์แบบจำาเพาะเจาะจงจากผู้ที�มีส่วนีเกี�ย์วข้อังกับเด็ก

ปฐมวัย์ ได้แก่ ผู้อัำานีวย์การัโรังเรีัย์นี ครูัอันีามัย์ปรัะจำาโรังเรีัย์นี ครูัปฐมวัย์ 

จำานีวนี 10 คนี และเจ้าหน้ีาที�สาธิ์ารัณส่ขที�มีบทบาทด้านีพัฒินีาการัเด็ก 

จำานีวนี 1 คนี รัวมจำานีวนี 13 คนี รัะย์ะการัดำาเนิีนีการัวิจัย์ 6 เดือันี 

(ต่ลาคม 2563-มีนีาคม 2564) โดย์แบ่งเป็นี 2 รัะย์ะดังนีี�

 ระยะท่� 1 การศึกษาบัริบัทของชุื้มชื้นและกระบัวินการ

สร�างหุ�นส่วิน แบ่งเป็นี 3 ขั�นีตอันีย่์อัย์ดังนีี�

 ขั�นีที� 1 จัดปรัะช่มร่ัวมกันีรัะหว่างผู้อัำานีวย์การัโรังเรีัย์นี 

ตัวแทนีครัูปฐมวัย์ (หัวหนี้าและรัอังหัวหนี้าปฐมวัย์) ครัูอันีามัย์ 

เจ้าหน้ีาที�สาธิ์ารัณส่ข เพื�อันีำาเสนีอัแนีวคิดการัวิจัย์ ชี�แจงเป้าหมาย์

และวิธีิ์การัดำาเนิีนีงานี แสดงให้เห็นีถึงความสำาคัญและปรัะโย์ชน์ีที� 

จะได้รัับร่ัวมกันีในีการัส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะ

การัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์ พร้ัอัมขอัอัน่ีญาตผู้อัำานีวย์การัโรังเรีัย์นี

ในีการัเก็บข้อัมูลและสัมภาษ์ณ์ผู้มีส่วนีเกี�ย์วข้อัง ตลอัดจนีรัับฟัุ้งข้อั

เสนีอัแนีะในีการัทำางานี

 ขั�นีที� 2 การัสัมภาษ์ณ์กล่่มเป้าหมาย์โดย์ใช้การัสัมภาษ์ณ์

แบบกึ�งมีโครังสร้ัาง (Semi-structured Interview) แนีวทางในีการั

สัมภาษ์ณ์ปรัะกอับด้วย์ คำาถามปลาย์เปิดเกี�ย์วกับความสำาคัญขอังเด็ก

ปฐมวัย์ ปรัะเด็นีเกี�ย์วกับเด็กที�ครูัให้ความสำาคัญ แนีวคิดในีการัทำางานี 

นีโย์บาย์และสิ�งที�ดำาเนิีนีการัอัยู่์ในีปัจจ่บันีที�เกี�ย์วข้อังกับเด็กปฐมวัย์ 

ความพร้ัอัม ปัญหาอ่ัปสรัรัคในีการัทำางานี ความร่ัวมมือัรัะหว่างครูั

ภาย์ในีโรังเรีัย์นี และรัะหว่างครูักับผู้ปกครัอังและช่มชนี พร้ัอัมกับบันีทึก

สิ�งที�พบเห็นีตามสภาพจริังในีโรังเรีัย์นีสภาพแวดล้อัมในีโรังเรีัย์นี และ

พฤติกรัรัมการัแสดงอัอักขอังผู้เข้าร่ัวมวิจัย์

 ขั�นีที� 3 การัสร้ัางความสนีใจร่ัวมกันี โดย์การัจัดการัปรัะช่ม

เชิงปฏิิบัติการัเกี�ย์วกับการัส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัที�ดี

และการัพัฒินีาทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์ โดย์เชิญ

วิทย์ากรัภาย์นีอักที�มีความเชี�ย์วชาญ มีความรู้ัความสามารัถมาจัด

กรัะบวนีการัเพื�อัสร้ัางความเข้าใจ

 ระยะท่� 2 พัฒนาร้ปีแบับักิจกรรมท่�บ้ัรณ์าการสร�างเสริม

พฤติกรรมการบัริโภคอาหารและพัฒนาทักษะด�านการคิดเชิื้งบัริหาร

ในเด็กปีฐมวัิย แบ่งเป็นี 3 ขั�นีตอันี

 ขั�นีที� 1 ขั�นีการัวางแผนี เป็นีขั�นีตอันีที�คณะครูัปฐมวัย์ 

ผู้วิจัย์ วิทย์ากรัภาย์นีอัก และเจ้าหน้ีาที�สาธิ์ารัณส่ขร่ัวมกันีวางแผนี

ผ่านีการัใช้กรัะบวนีการัวางแผนีอัย่์างมีส่วนีรั่วม (Appreciation 

Influence Control: AIC)12 มี 3 ขั�นีตอันี คือั

 ขั�นตอนการสร้างความร้่ (Appreciation : A) คือัขั�นีตอันี

 การัเรีัย์นีรู้ั และแลกเปลี�ย์นีปรัะสบการัณ์ แบ่งเป็นี 2 ส่วนี

  A1 : เข้าใจสถานีการัณ์ สภาพความเป็นีจริังร่ัวมกันี

 วิเครัาะห์สภาพการัขอังโรังเรีัย์นี/เด็กปฐมวัย์ในีปัจจ่บันี

  A2 : การักำาหนีดอันีาคตหรืัอัวิสัย์ทัศ์น์ีอัันีเป็นี

 ภาพพึงปรัะสงค์ในีการัพัฒินีาว่าต้อังการัอัย์่างไรั

 ขั�นตอนการสร้างแนวที่างการพัฒนา	(Influence	:	I) คือั

 ขั�นีตอันีที�จะต้อังช่วย์กันีหามาตรัการั วิธีิ์การั และค้นีหาเหต่ผล

 เพื�อักำาหนีดทางเลือักในีการัพัฒินีา กำาหนีดเป้าหมาย์ กำาหนีด

 กิจกรัรัม และ จัดลำาดับความสำาคัญขอังกิจกรัรัม โครังการั

 โดย์แบ่งเป็นี 2 ช่วง คือั

  I1 : การัคิดเกี�ย์วกับกิจกรัรัมโครังการัที�จะทำาให้

 บรัรัล่วัตถ่ปรัะสงค์ ตามภาพพึงปรัะสงค์

  I2 :  การัจัดลำาดับความสำาคัญขอังกิจกรัรัมโครังการั  

 โดย์

  (1)  กิจกรัรัมหรืัอัโครังการัที�ผู้เข้าร่ัวมทำาเอังได้เลย์ 

  (2) กิจกรัรัมหรืัอัโครังการัที�บางส่วนีต้อังการั  

  ความร่ัวมมือั หรืัอัการัสนัีบสน่ีนีจากหน่ีวย์งานีอืั�นี

  (3) กิจกรัรัมที�ผู้เข้าร่ัวมไม่สามารัถดำาเนิีนีการั

  ได้เอัง ต้อังขอัความร่ัวมมือั

	 ขั�นตอนการสร้างแนวที่างปฏ่ิบัต่	(Control	:	C) คือัย์อัมรัับ

 และทำางานีร่ัวมกันีโดย์นีำาเอัาโครังการัหรืัอักิจกรัรัมต่าง ๆ  

 มาสู่การัปฏิิบัติ โดย์ขั�นีตอันีกิจกรัรัมปรัะกอับด้วย์

  C1 : การัแบ่งความรัับผิดชอับ 

  C2 : การัตกลงใจในีรัาย์ละเอีัย์ดขอังการัดำาเนิีนี

  การัจัดทำาแผนีปฏิิบัติ

 หลังจากนัี�นีตัวแทนีได้แก่ ผู้วิจัย์ หัวหน้ีาและรัอังหัวหน้ีา

ฝ่าย์ปฐมวัย์ นีำาแผนีงานีที�ได้ไปเสนีอัแก่ผู้อัำานีวย์การั รัับฟัุ้งข้อัเสนีอัแนีะ

และปรัับแก้ไขก่อันีจะนีำาแผนีไปปฏิิบัติ

 ขั�นีที� 2 ขั�นีการัปฏิิบัติตามแผนี

วิิธั่ดำาเนินการวิิจัย
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 ขั�นีที� 3 ขั�นีการัสะท้อันีการัปฏิิบัติและการัปรัะเมินีผล แบ่ง

เป็นีการัปรัะเมินีผลลัพธิิ์�จากกิจกรัรัม การัเปลี�ย์นีแปลงที�เกิดขึ�นีขอัง

ผู้เข้าร่ัวม ผลกรัะทบที�เกิดขึ�นีในีช่มชนี กลวิธีิ์ที�ใช้ในีการัรัวบรัวมข้อั

มูลในีการัศึ์กษ์าครัั�งนีี�คือัการัเขีย์นีสะท้อันีตนีเอัง (self-reflection) 

และการัอัภิปรัาย์กล่่ม (focus group discussion) 

 วิเครัาะห์ข้อัมูลด้วย์รัะเบีย์บวิธีิ์การัวิเครัาะห์ข้อัมูลเชิงค่ณภาพ  

โดย์ผู้วิจัย์นีำาข้อัมูลที�ได้ทั�งหมด ทั�งจากการัสังเกตแบบบันีทึก การัสัมภาษ์ณ์

กึ�งโครังสร้ัางขอังกล่่มตัวอัย่์าง และการัอัภิปรัาย์กล่่ม มาวิเครัาะห์เชิง

เนืี�อัหา (Content analysis) เพื�อัหาปรัะเด็นีสำาคัญที�ปรัากฏิในีเนืี�อัหา 

ร่ัวมกับการัจำาแนีกปรัะเภทข้อัมูล จัดเป็นีหมวดหมู่และอัธิิ์บาย์ความ

สัมพันีธ์ิ์ขอังข้อัมูลเหล่านัี�นี จากนัี�นีจึงสร่ัปปรัะเด็นีสำาคัญขอังข้อัมูล

1. บริับทขอังช่มชนีและกรัะบวนีการัสร้ัางห้่นีส่วนี 

 โรังเรีัย์นีที�เป็นีพื�นีที�วิจัย์ เป็นีโรังเรีัย์นีปรัะจำาอัำาเภอั ตั�งอัยู่์

ในีเขตเทศ์บาล โรังเรีัย์นีมีนีโย์บาย์ห้ามขาย์ขนีมกร่ับกรัอับและนีำ�า

อััดลมในีโรังเรีัย์นี แต่เนืี�อังจากโรังเรีัย์นีอัยู่์ในีเขตเทศ์บาล จึงมีร้ัานี

สะดวกซืึ่�อัและร้ัานีค้าอีักมากกว่า 10 ร้ัานีอัยู่์ใกล้ ๆ  โรังเรีัย์นี มีเด็ก

นัีกเรีัย์นีอัน่ีบาล 2 รัะดับชั�นี จำานีวนี 232 คนี แบ่งเป็นี 8 ห้อัง นัีกเรีัย์นี

ส่วนีใหญ่มาจากนีอักเขตเทศ์บาลและมีบางส่วนีมาจากอัำาเภอัอัื�นี 

ที�อัยู่์ใกล้เคีย์ง ส่วนีใหญ่เด็กอัาศั์ย์อัยู่์กับบิดามารัดา ผู้ปกครัอังส่วนีใหญ่

จบการัศ์ึกษ์ามัธิ์ย์มศ์ึกษ์าตอันีปลาย์หรัือัเทีย์บเท่า โดย์ส่วนีใหญ่ 

ปรัะกอับอัาชีพรัับจ้าง รัาย์ได้ขอังครัอับครััวส่วนีใหญ่อัยู่์ที� 15,000-

30,000 บาท/เดือันี (ตามตารัางที� 1) มีครูัทั�งสิ�นี 10 คนี แบ่งเป็นี 

หัวหน้ีาฝ่าย์ปฐมวัย์ รัอังหัวหน้ีาฝ่าย์ปฐมวัย์และครูัปรัะจำาชั�นี 8 คนี 

เป็นีเพศ์หญิงทั�งหมด อัาย่์รัะหว่าง 24-57 ปี อัาย่์เฉลี�ย์ 37 ปี จบการั

ศึ์กษ์าปริัญญาตรีั 7 คนี ปริัญญาโท 3 คนี สอันีตรังตามวิชาเอัก 

(การัศึ์กษ์าปฐมวัย์) 7 คนี มีปรัะสบการัณ์การัทำางานีกับเด็กปฐมวัย์

ตั�งแต่ 1-36 ปี มีค่าเฉลี�ย์อัยู่์ที� 13.1 ปี การัชี�แจงหรืัอัปรัะสานีงานีกับ

ผู้ปกครัอังจะใช้วิธีิ์การับอักผ่านีไลน์ีกล่่มเป็นีช่อังทางหลักในีการัติดต่อั

กับผู้ปกครัอัง ซึึ่�งมีผู้ปกครัอังที�เข้าร่ัวมไลน์ีกล่่มร้ัอัย์ละ 96.6 และ

ส่วนีใหญ่เข้าร่ัวมมากกว่า1 คนีต่อัเด็ก 1 คนี ผู้ปกครัอังส่วนีน้ีอัย์

ที�ไม่มีจะใช้วิธีิ์การัโทรับอัก

ผู้ลการศึกษา

ตารูางท่ี่� 1	ลักษณ์ะทัี่�วไปของเด็กนักเร่ยนและผ้่ัปกครอง

Table 1	General	characteristic	of	children	and	parents

ลักษณ์ะ/ปัีจจัย ระดับัชัื้�นอนุบัาล 2 ระดับัชัื้�นอนุบัาล 3

จำานวิน ร�อยละ จำานวิน ร�อยละ

เพศ์ขอังเด็ก
   ชาย์
   หญิง
ที�อัย์ู่อัาศั์ย์
   ในีเขตเทศ์บาล
   นีอักเขตเทศ์บาล
ผู้ปกครัอังมีความเกี�ย์วข้อังเป็นี
   บิดามารัดา
   อืั�นีๆ
สถานีภาพขอังบิดามารัดา
   อัย์ู่ด้วย์กันี
   แย์กกันีอัย์ู่/หย์่าร้ัาง/หม้าย์
จำานีวนีบ่ตรั
   ≤2
   >2
การัศึ์กษ์าขอังผู้ปกครัอัง
   ปรัะถมศึ์กษ์าหรืัอัตำ�ากว่า
   มัธิ์ย์มศึ์กษ์าตอันีต้นี
   มัธิ์ย์มศึ์กษ์าตอันีปลาย์/ปวช.
   ปวส./ปริัญญาตรีั

53
55

41
67

64
44

80
28

80
28

20
18
46
24

49.1
50.9

38.0
62.0

59.3
40.7

74.1
25.9

74.1
25.9

18.5
16.7
42.6
22.2

61
63

54
70

82
42

99
25

101
23

17
36
40
31

49.2
50.8

43.5
56.5

66.1
33.9

79.8
20.2

81.5
18.5

13.7
29.0
32.3
25.0
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ตารูางท่ี่� 1	ลักษณ์ะทัี่�วไปของเด็กนักเร่ยนและผ้่ัปกครอง	(ต่อ)

Table 1		 General	characteristic	of	children	and	parents	(cont.)

ลักษณ์ะ/ปัีจจัย ระดับัชัื้�นอนุบัาล 2 ระดับัชัื้�นอนุบัาล 3

จำานวิน ร�อยละ จำานวิน ร�อยละ

อัาชีพขอังผู้ปกครัอัง
   ไม่ได้ทำางานี/แม่บ้านี
   เกษ์ตรักรั
   รัับจ้าง
   ค้าขาย์/ธ่ิ์รักิจส่วนีตัว
   รัับรัาชการั/พนัีกงานีขอังรััฐ/รััฐวิสาหกิจ
รัาย์ได้ขอังครัอับครััว
   <15,000
   15,000-30,000
   >30,000

22
20
38
12
16

35
61
12

20.4
18.5
35.2
11.1
14.8

32.4
56.5
11.1

25
16
38
27
18

49
56
19

20.2
12.9
30.6
21.8
14.5

39.5
45.2
15.3

 จากการัสัมภาษ์ณ์และการัสังเกตขอังผู้วิจัย์พบว่าหัวหน้ีา

และรัอังหัวหน้ีาขอังรัะดับปฐมวัย์ได้รัับการัย์อัมรัับจากครูัท่กคนีเป็นี

อัย่์างดี และมีแนีวคิดที�ดีในีการัที�จะส่งเสริัมพัฒินีาการัเด็ก มีความ

เท่าเทีย์มในีการัแสดงความคิดเห็นีรัะหว่างครูัท่กคนี บ่คลากรัขอัง

โรังเรัีย์นีมีทัศ์นีคติในีการัทำางานีที�ดี ช่วย์เหลือัซึ่ึ�งกันีและกันี 

พร้ัอัมจะย์อัมรัับสิ�งใหม่ ๆ  แต่มีข้อัจำากัดด้านีการัแบ่งปันีปรัะสบการัณ์

ร่ัวมกันี เห็นีได้จากมีการัจัดอับรัมหลาย์ครัั�งในีหลาย์เรืั�อัง พบว่าเมื�อั

ใครัไปปรัะช่มอับรัมเรืั�อังอัะไรัคนีนัี�นีก็จะกลับมาทำาในีชั�นีเรีัย์นีที�ตนี

รัับผิดชอับ ครูัปฐมวัย์เกือับทั�งหมดพูดถึงปัญหาอ่ัปสรัรัคในีการัทำางานี

ที�เหมือันี ๆ กันีคือั ภารัะงานีโดย์เฉพาะงานีเอักสารั และครูัส่วนี

มากรู้ัสึกว่านีโย์บาย์ต่างๆ มักถูกจำากัดด้วย์การัปรัะเมินีตามเกณฑ์์

ที�เหมือันีกันีในีขณะที�เด็กมีความแตกต่างกันีและมาจากครัอับครััว

ที�แตกต่างหลากหลาย์ นีโย์บาย์เกี�ย์วกับการัส่งเสรัิมพฤติกรัรัม

การับรัิโภคอัาหารัและพัฒินีาการัคิดเชิงบรัิหารัในีเด็กปฐมวัย์ 

ถึงแม้จะเป็นีนีโย์บาย์รัะดับปรัะเทศ์ แต่เป็นีนีโย์บาย์ที�แย์กขาดจากกันี 

ในีโรังเรีัย์นีเอังก็มีนีโย์บาย์เรืั�อังการับริัโภคอัาหารั ส่วนีเรืั�อังพัฒินีาการั

คิดเชิงบริัหารัก็มีปรัะเด็นีเหล่านีี�สอัดแทรักในีหลาย์กิจกรัรัม แต่ค่ณครูั

เกือับทั�งหมดไม่ทรัาบและไม่เข้าใจเรืั�อังนีี�มาก่อันี มีเพีย์งครูั 1 คนีเป็นี

ตัวแทนีไปอับรัมในีปรัะเด็นีนีี� แต่ไม่เคย์มีกิจกรัรัมที�บูรัณาการัทั�ง 

2 ปรัะเด็นีนีี�ร่ัวมกันี

 ผลผลิตจากกรัะบวนีการัสร้ัางห้่นีส่วนี (ตามตารัางที� 2) 

ได้แก่ การัดึงให้ห้่นีส่วนีเข้ามามีส่วนีร่ัวมในีกรัะบวนีการัวิจัย์ จาการั

จัดปรัะช่มชี�แจงแนีวคิดโครังการั ทำาให้ผู้อัำานีวย์การัย์อัมรัับและ 

สนัีบสน่ีนีให้เกิดการัทำางานีร่ัวมกันี  ปรัะกอับกับหัวหน้ีาฝ่าย์ปฐมวัย์

ที�มีม่มมอังว่าการัส่งเสรัิมและพัฒินีาเด็กเป็นีหนี้าที�ขอังครัู การัมี 

บ่คลากรัอืั�นี ๆ  มาช่วย์ก็จะเกิดปรัะโย์ชน์ีกับเด็กมาก ซึึ่�งเป็นีการัสร้ัาง

ความไว้วางใจและความมั�นีใจในีการัตัดสินีใจเข้าร่ัวมโครังการัขอัง

ห้่นีส่วนีท่กคนี นีอักจากนีี�หัวหน้ีาและรัอังหัวหน้ีาฝ่าย์ปฐมวัย์ยั์งเป็นี

ผู้ที�ปรัะสานีและดึงให้ครูัปฐมวัย์คนีอืั�นี ๆ  เข้าร่ัวมในีโครังการั และ

การัจัดอับรัมเชิงปฎิิบัติการั เป็นีกรัะบวนีการัเพิ�มขีดความสามารัถขอังผู้

เข้าร่ัวมให้มีความรู้ัความเข้าใจมากขึ�นี และมีแนีวทางในีการัจัดกิจกรัรัม 

ซึึ่�งเป็นีพื�นีฐานีสำาคัญในีขั�นีตอันีต่อัไป

ตารูางท่ี่� 2 ผัลผัล่ตจากกระบวนการสร้างหุ้นส่วน

Table 2	 Output	from	partnership	process

กระบัวินการ วิิธ่ัดำาเนินงาน ผู้ลผู้ลิต

การดึงผู้้�ม่ส่วินร่วิมเข�าร่วิมการวิิจัย 

(Partnership synergy) 

จัดปรัะช่มกล่่มเป้าหมาย์ เพื�อันีำาเสนีอัแนีวคิดการัวิจัย์ชี�แจงเป้าหมาย์

และวิธีิ์การัดำาเนิีนีงานี แสดงให้เห็นีถึงความสำาคัญและปรัะโย์ชน์ีที� 

จะได้รัับร่ัวมกันีในีการัส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะ

การัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์

การัตอับรัับเข้าร่ัวมการัวิจัย์

เพิ�มข่ดควิามสามารถูของหุ�นส่วิน 

(Empowering process)

จัดปรัะช่มเชิงปฏิิบัติการั “การัส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภค

อัาหารัที�ดีและการัพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารั ในีเด็กปฐมวัย์” 

โดย์ผู้วิจัย์และวิทย์ากรัภาย์นีอัก

ผู้เข้าร่ัวมมีความรู้ัความเข้าใจมากขึ�นี 

และมีแนีวทางในีการัจัดกิจกรัรัม
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2. ผู้ลการพัฒนาร้ปีแบับัการส่งเสริมพฤติกรรมการบัริโภคอาหาร

และการพัฒนาการคิดเชิื้งบัริหารในเด็กปีฐมวัิย 

 ผลจากขั�นีตอันีการัวางแผนีอัย่์างมีส่วนีร่ัวมรัะหว่างคณะ 

ครูัปฐมวัย์ ผู้วิจัย์ วิทย์ากรัภาย์นีอัก และเจ้าหน้ีาที�ผ่านีการัใช้กรัะบวนีการั  

AIC เพื�อัให้เกิดแนีวทางการัปฏิิบัติงานีที�มีความเป็นีไปได้และเหมาะสม

กับบริับทขอังช่มชนีอัย่์างแท้จริัง กรัะบวนีการันีี�แบ่งเป็นี 3 ขั�นีตอันี 

ผลสร่ัปขอังกรัะบวนีการัตามตารัางที� 3

ตารูางท่ี่� 3	สรุปผัลผัล่ตจากกระบวนการวางแผันอย่างม่ส่วนร่วม	(AIC)

Table 3 Summary of output from participatory planning (AIC) process

ภาพพึงปีระสงค์ แนวิทางในการพัฒนา กิจกรรม

“เด็กได้รัับการัปลูกฝังเกี�ย์วกับพฤติกรัรัม

การับริัโภคอัาหารัทั�งผลเสีย์ขอังการัรัับปรัะทานี

อัาหารัที�ส่งผลเสีย์ต่อัส่ขภาพและปรัะโย์ชน์ี

จากการัรัับปรัะทานีอัาหารัที�ดีต่อัส่ขภาพไป

พร้ัอัม ๆ กับการัส่งเสริัมทักษ์ะสมอังด้านีการั

บริัหารัจัดการั”

1. จัดหาอัาหารัที�ดีและลดการับริัโภคอัาหารัที�ส่งผลเสีย์

ต่อัส่ขภาพในีโรังเรีัย์นี 

2. ให้ข้อัมูลและกรัะต้่นีให้ผู้ปกครัอังมีส่วนีร่ัวมในีการั

ส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและการัพัฒินีาการั

คิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์ 

3. โรังเรีัย์นีมีหลักสูตรัที�ช่วย์ส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภค 

อัาหารัและการัพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์

กิจกรัรัมที� 1 การัปรัะเมินีพัฒินีาการัและปัญหา

พฤติกรัรัม และหาแนีวทางแก้ไขร่ัวมกันี

กิจกรัรัมที� 2 กิจกรัรัมในีห้อังเรีัย์นี

กิจกรัรัมที� 3 กิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์

กิจกรัรัมที� 4 การัปรัับเปลี�ย์นีสิ�งแวดล้อัม

กิจกรัรัมที� 5 ให้ข้อัมูล กรัะต้่นีให้ผู้ปกครัอังเห็นี

ความสำาคัญและมีส่วนีร่ัวม

กิจกรัรัมที� 6 การัอ่ัานีนิีทานีโดย์ผู้ปกครัอัง

โดย์มีรัาย์ละเอีัย์ดขอังกรัะบวนีการัดังต่อัไปนีี�

ข้ั้�นตอนการูสรู้างความรูู้ (Appreciation : A)

 A1 : เข้าใจสถานีการัณ์ สภาพความเป็นีจริัง ร่ัวมกันีวิเครัาะห์

ความเป็นีไปขอังโรังเรีัย์นีและเด็กปฐมวัย์ในีปัจจ่บันี ผลการัวิเครัาะห์

สถานีการัณ์และปัญหาขอังช่มชนีร่ัวมกันี โดย์วิเครัาะห์ในี  4 อังค์ปรัะกอับ 

คือั ตัวเด็ก ครูัและโรังเรีัย์นี ครัอับครััว สภาพแวดล้อัม ขั�นีตอันีนีี�ในีด้านีหนึี�ง

ก็เพื�อัได้เกิดความเข้าใจในีสถานีการัณ์ที�เป็นีอัยู่์ แต่ด้วย์กรัะบวนีการั

ขอังการัมีส่วนีร่ัวม การัที�ครูัมีโอักาสร่ัวมกันีขบคิด และอัภิปรัาย์ถึง

ปัญหาร่ัวมกันี โดย์ปริัย์าย์ก็เป็นีการัย์กรัะดับความตรัะหนัีกขอังครูั

ให้เพิ�มขึ�นี

 A2 : การักำาหนีดอันีาคตหรืัอัวิสัย์ทัศ์น์ีอัันีเป็นีภาพพึงปรัะสงค์ 

ในีการัพัฒินีาว่าต้อังการัอัย่์างไรั

โดย์เป้าหมาย์ที�ตกลงรั่วมกันีคือั “เด็กได้รับการปล่กฝังเก่�ยวกับ 

พฤต่กรรมการบร่โภัคอาหาร	ทัี่�งผัลเส่ยของการรับประที่านอาหารท่ี่�

ส่งผัลเส่ยต่อสุขภัาพและประโยชื้น์จากการรับประที่านอาหารท่ี่�ด่ต่อ

สุขภัาพไปพร้อม	ๆ 	ไปกับการส่งเสร่มทัี่กษะสมองด้านการบร่หารจัดการ” 

 แนีวทางในีการัพัฒินีาจากความคิดเหน็ีขอังผู้เข้ารั่วมมี

ดังต่อัไปนีี�

 1.จัดหาอัาหารัที�ดีและลดการับริัโภคอัาหารัที�ส่งผลเสีย์

ต่อัส่ขภาพในีโรังเรีัย์นี 

 2.ให้ข้อัมูลและกรัะต้่นีให้ผู้ปกครัอังมีส่วนีร่ัวมในีการัส่งเ

สริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและการัพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารั

ในีเด็กปฐมวัย์ 

 3 .โรังเรีัย์นีมีหลักสูตรัที�ช่วย์ส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภค

อัาหารัและการัพัฒินีาการัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กปฐมวัย์

ข้ั้�นตอนการูสรู้างแนวที่างการูพ้ัฒนา (Influence : I) แบ่งเป็นี 

2 ช่วง คือั

 I1 : การัคิดเกี�ย์วกับกิจกรัรัมโครังการัที�จะทำาให้บรัรัล่วัตถ่

ปรัะสงค์ ตามภาพพึงปรัะสงค์

 I2 : การัจัดลำาดับความสำาคัญขอังกิจกรัรัม โครังการัผลผลิต

จากขั�นีตอันีนีี�ทำาให้เกิด 6 กิจกรัรัมโครังการัที�จะทำาให้บรัรัล่วัตถ่ 

ปรัะสงค์ ซึึ่�งมีการัจัดลำาดับความสำาคัญตามสิ�งที�ช่มชนีคิดว่าสามารัถ

ทำาได้เลย์ ซึึ่�งกิจกรัรัมที� 1- 3 เป็นีกิจกรัรัมที�เน้ีนีบทบาทขอังครูัและ

โรังเรีัย์นี ส่วนีกิจกรัรัมที� 4-6 เป็นีกิจกรัรัมที�ต้อังอัาศั์ย์ความร่ัวมมือั

ขอังผู้ปกครัอัง โดย์มีรัาย์ละเอีัย์ดขอังแต่ละกิจกรัรัมดังต่อัไปนีี�

 1) การัปรัะเมินีพัฒินีาการัและปัญหาทักษ์ะด้านีการัคิด

เชิงบริัหารัในีเด็กโดย์ครูัปรัะจำาชั�นี และหาแนีวทางแก้ไขร่ัวมกันี  

 2) กิจกรัรัมในีห้อังเรีัย์นีเพื�อัส่งเสริัมพัฒินีาการัขอังทักษ์ะด้านี

การัคิดเชิงบริัหารั และพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั ผ่านีการัอ่ัานีนิีทานี 

การัท่อังบทกลอันี/เพลง และการัเรัีย์นีรัู้ผ่านีโครังงานี (project 

approach)

 3) กิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์เพื�อัเสริัมสร้ัางพฤติกรัรัม

การับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั กิจกรัรัมเสริัม

ปรัะสบการัณ์ซึึ่�งได้แบ่งกล่่มให้คิดและนีำาเสนีอัตั�งแต่จัดอับรัมเชิง 

ปฏิิบัติการั และได้ตกลงที�จะนีำามาใช้จริัง มี 2 กิจกรัรัม “ไข่เจีย์ว 

แสนีอัร่ัอัย์” และ “หนูีน้ีอัย์นัีกช้อัป” (ตามตารัางที� 4) เริั�มตั�งแต่การั

ตั�งวัตถ่ปรัะสงค์ขอังกิจกรัรัมโดย์เน้ีนีที�พฤติกรัรัมที�เป็นีอังค์ปรัะกอับ

ขอังทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัการั เป็นีกิจกรัรัมที�พัฒินีาทักษ์ะการั

เรีัย์นีรู้ัขอังเด็กโดย์ใช้วิธีิ์การัที�หลากหลาย์ร่ัวมกันี เช่นี การัอ่ัานีนิีทานี 

ร้ัอังเพลง แสดงบทบาทสมม่ติ การัลงมือัปฏิิบัติจริัง การัทัศ์นีศึ์กษ์า
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ตารูางท่ี่� 4	ตัวอย่างก่จกรรมเสร่มประสบการณ์์

Table 4 Example of practice-experience activities

กิจกรรม “ไข่เจ่ยวิแสนอร่อย” กิจกรรม “หน้น�อยนักชื้�อปี”

วัิตถุูปีระสงค์ 

1. เด็กสามารัถบอักอ่ัปกรัณ์ในีการัทำาไข่เจีย์วได้ 

   (ความจำาใช้งานี)

2. เด็กสามารัถบอักวัตถ่ดิบและขั�นีตอันีในีการัทำาไข่เจีย์วได้ 

   (ความจำาใช้งานี,วางแผนีดำาเนิีนีการั)

3. เด็กสามารัถใช้อ่ัปกรัณ์ได้อัย์่างถูกต้อังและปลอัดภัย์ 

   (ย์ั�งคิดไตร่ัตรัอัง)

4. เด็กสามารัถบอักค่ณค่าขอังสารัอัาหารัได้

   (ความจำาใช้งานี,ย์ืดหย์่่นีความคิด)

ขั�นตอน/กระบัวินการ

ขั�นีนีำา  ร้ัอังเพลง “egg song”

ขั�นีสอันี 

1. แนีะนีำาวัตถ่ดิบและอ่ัปกรัณ์ในีการัทำาไข่เจีย์ว

2. บอักขั�นีตอันีและสาธิิ์ตการัทำาไข่เจีย์ว

3. เด็กทำาไข่เจีย์วตามขั�นีตอันี (ริัเริั�มลงมือัทำา)

ขั�นีสร่ัป ครูัและเด็กสนีทนีาเกี�ย์วกับค่ณค่าขอังสารัอัาหารั 

(ความจำาใช้งานี,ย์ืดหย์่่นีความคิด)

วัิตถุูปีระสงค์

1. สามารัถจำาเพื�อันีำาไปใช้งานีได้

2. สามารัถย์ั�งคิดไตร่ัตรัอังในีการัเลือักซืึ่�อัอัาหารั

3. เด็กสามารัถควบค่มอัารัมณ์ในีการัตัดสินีใจในีการัเลือักซืึ่�อัสินีค้า อัาหารั

4. เด็กสามารัถริัเริั�มลงมือัทำา วางแผนี และดำาเนิีนีการัเลือักซืึ่�อัอัาหารัที�มีปรัะโย์ชน์ี

ขั�นตอน/กระบัวินการ

ขั�นีนีำา 

1. เด็กและครูัร่ัวมกันีท่อังคำาคล้อังจอังหรืัอันิีทานีเกี�ย์วกับขนีม/อัาหารั

2. เด็กและครูัสนีทนีาเกี�ย์วกับคำาคล้อังจอัง โดย์ครูัใช้คำาถาม “มีขนีม/

อัาหารัอัะไรับ้าง”

ขั�นีสอันี

1. ครูัและเด็กร่ัวมกันีสร้ัางข้อัตกลงในีการัเลือักซืึ่�อัขนีม/อัาหารัที�ร้ัานีสะดวกซืึ่�อั

2. เด็กและครูัเลือักอัาหารัที�สนีใจคนีละ 1 อัย์่าง

3. เด็กและครูัร่ัวมกันีสนีทนีาเกี�ย์วกับขอังที�ซืึ่�อัมา โดย์ใช้คำาถาม “เด็กๆคิดว่าอัาหารั

ชนิีดใดมีปรัะโย์ชน์ีและไม่มีปรัะโย์ชน์ี” “ถ้าเลือักรัับปรัะทานีอัาหารัที�ไม่มีปรัะโย์ชน์ี

จะเกิดอัะไรัขึ�นี”

ขั�นีสร่ัป เด็กและครูัร่ัวมกันีหาแนีวทางในีการัเลือักซืึ่�อัอัาหารัที�มีปรัะโย์ชน์ี 

เช่นีสะอัาด มีค่ณค่าสารัอัาหารั ไม่เป็นีอัันีตรัาย์ รัาคาเหมาะสม

 4) การัปรัับเปลี�ย์นีสิ�งแวดล้อัมที�เอัื�อัต่อัการัเสรัิมสรั้าง 

พฤติกรัรัมการับรัิโภคอัาหารั โดย์การัขอัความรั่วมมือัผู้ปกครัอัง 

งดนีำาขนีมกร่ับกรัอับใส่กรัะเป๋าให้เด็กนีำามาโรังเรีัย์นี โดย์ทางโรังเรีัย์นี

มีการัจัดขนีม ผลไม้ และนีมจืดให้เด็กรัับปรัะทานี และขอัความร่ัวมมือั

งดจำาหน่ีาย์นีมเปรีั�ย์วในีโรังเรีัย์นี  

 5) การักรัะต้่นีให้ผู้ปกครัอังเห็นีความสำาคัญและมีส่วนีร่ัวม

ในีการัพัฒินีาเด็ก มีการัชี�แจงโครังการัให้กับผู้ปกครัอัง นีำาสื�อัอัอันีไลน์ี

ให้ความรู้ัและกรัะต้่นีผู้ปกครัอังผ่านีไลน์ีกล่่มในีแต่ละห้อัง (ตัวอัย่์าง

ตามรูัปที� 1) และจัดทำาแผ่นีพับการัเสริัมสร้ัางทักษ์ะด้านีการัคิดเชิง

บริัหารัและพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัผ่านีการัอ่ัานีนิีทานี (ตามรูัปที� 2) 

รููปท่ี่� 1	 ตัวอย่างส้�ออนไลน์ท่ี่�ใช้ื้ในก่จกรรม

Figure 1 Example of online media in project



J DENT ASSOC THAI VOL.71 NO.4 October - December 2021316

รููปท่ี่� 2	 แผ่ันพับท่ี่�จัดที่ำาข้�นโดยผ้่ัเข้าร่วมว่จัย	ท่ี่�ใช้ื้ในโครงการ	

Figure 2 Brochure of the project made by research partnership

 6) ส่งเสริัมให้ผู้ปกครัอังอ่ัานีนิีทานีที�เกี�ย์วข้อังกับการัเสริัม

สร้ัางทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัและพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั

ให้เด็กฟัุ้ง โดย์ครูัและผู้วิจัย์ได้ร่ัวมกันีคัดเลือักหนัีงสือันิีทานีที�สอัด

คล้อังกับวัตถ่ปรัะสงค์จำานีวนี 384 เล่ม (มีทั�งหมด 118 เรืั�อัง เป็นี

นิีทานีส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั 6 เรืั�อัง เรืั�อังละ 8 เล่ม 

เช่นี อัาหารัดีมีปรัะโย์ชน์ี  หนูีนิีดไม่กินีผัก ต่�ต�ะกินีอัะไรัดีนีะ ป๋อังแป๋ง

ไม่อัย์ากกินี เป็นีต้นี ที�เหลือัจะเป็นีนิีทานีส่งเสริัมทักษ์ะสมอังด้านีการั

คิดเชิงบริัหารัและส่งเสริัมลักษ์ณะนิีสัย์ที�ดี เช่นี บ้านีเรัามีเงาปรัะหลาด 

เอั�ะ!นัี�นีเสีย์งใครั ลูกหมีทำาได้ กะทิเป็นีหวัด แน่ีใจหรืัอัว่ามือัสะอัาด 

เป็นีต้นี) กรัะจาย์ไปในีชั�นีอัน่ีบาลทั�ง 8 ห้อัง ห้อังละ 48 เล่ม มีการัทำา

แบบบันีทึกการัยื์มนิีทานีโดย์ให้เด็กเป็นีคนีเลือักนิีทานีในีแต่ละวันี 

ปรัะเมินีโดย์ให้เด็กวาดรูัปลงแบบบันีทึกการัอ่ัานี และปรัะเมินีผล

ผู้ปกครัอังหลังเสร็ัจสิ�นีโครังการัโดย์ใช้แบบสอับถาม

 จากนัี�นีมีการัลงมือัปฏิิบัติตามแผนีโดย์ใช้เวลาดำาเนิีนีการั

ต่อัเนืี�อังทั�งสิ�นี 4 เดือันี (เดือันีธัิ์นีวาคม 2563-มีนีาคม 2564) และมี 

การัแต่งตั�งผู้ติดตามการัดำาเนิีนีการักิจกรัรัมต่าง ๆ  ได้แก่ ผู้วิจัย์ ครูั

หัวหน้ีา และรัอังหัวหน้ีาฝ่าย์ปฐมวัย์ และมีการัปรัะช่มติดตามงานีท่ก 

2 สัปดาห์

3. ผู้ลการสะท�อนการปีฏิบััติและการปีระเมินผู้ล 

 หลังจากการัลงมือัปฏิิบัติตามแผนี ได้มีการัสะท้อันีผลการั

ปฏิิบัติงานีและปรัะเมินีผลตามแผนีที�ผ่านีมา ผ่านีจัดการัอัภิปรัาย์

กล่่มรั่วมกันีรัะหว่างผู้เข้ารั่วมวิจัย์ท่กคนี โดย์พบปรัะเด็นีต่าง ๆ 

ที�น่ีาสนีใจดังต่อัไปนีี�

 3.1 ผู้ลลัพธ์ัจากกิจกรรม

 กิจกรัรัมที�ปรัะสบความสำาเร็ัจ ได้แก่ กิจกรัรัมการัอ่ัานีนิีทานี 

ซึึ่�งครูัมอังว่าเป็นีกิจกรัรัมที�ดีมากทำาให้เด็กเกิดการัเรีัย์นีรู้ัได้ดีกว่าการั

สอันีโดย์ตรัง เนีื�อังจากมีเรัื�อังรัาวสนี่กและภาพปรัะกอับสวย์งาม 

สามารัถดึงดูดความสนีใจและความตั�งใจขอังเด็กได้ และเด็กสามารัถ

จดจำาเรืั�อังรัาวในีนิีทานีได้ว่าใครัทำาอัะไรัและผลจะเป็นีอัย์่างไรั

	 “การอ่านน่ที่านม่ประโยชื้น์มากเพราะเด็กๆชื้อบ	สามารถู

ใช้ื้ปรับพฤต่กรรมเด็กได้เก้อบทุี่กเร้�อง	ด่กว่าการพ่ดบอก	เราบอกว่า

อะไรด่อะไรไม่ด่	ควรที่ำาไม่ควรที่ำาบางท่ี่เค้าไม่ร้่เร้�อง	แต่ถู้าเป็นน่ที่าน

เค้าจะตั�งใจฟั้ง	และเค้าจะเร่ยนร้่ได้จากตัวละครว่าที่ำาแบบน่�แล้วมัน

จะเป็นอย่างไร”	(คร่อนุบาล	3.1)

	 “อ่านน่ที่านเด็กใจจดจ่อแน่นอน	คร่ต้องม่เที่คน่คการเล่า	

และต้องถูามย้อนว่าเด็กได้อะไร	ม่ใคร	ใครที่ำาอะไรตรงไหน	เป็นอย่างไร	

อ่เอฟ้มันได้หมดนะในการเล่าน่ที่าน	 แต่เด็กต้องโต้ตอบด้วย”	

(คร่อนุบาล	3.2)

 ทั�งนีี�ครูัมอังว่าควรัต้อังปรัับกิจกรัรัมการัปรัะเมินีผลให้ยื์ดหย่่์นี 

มากขึ�นี เนืี�อังจากเด็กบางคนีไม่ชอับวาดรูัป และรู้ัสึกว่ามีการับ้านีเพิ�ม 

ผู้ปกครัอังบางคนีวาดรูัปให้เด็ก

 นีอักจากนีี�ได้ทำาการัปรัะเมินีผลโดย์การัส่งแบบสอับถาม

ให้ผู้ปกครัอังตอับกลับ มีผู้ปกครัอังส่งแบบสอับถามกลับมา 202 คนี 

จากนัีกเรีัย์นีทั�งหมด 232 คนี คิดเป็นีร้ัอัย์ละ 87.1 (ตามตารัางที� 5) 

มีผู้ปกครัอังที�ตอับว่าอ่ัานีนิีทานีให้เด็กฟัุ้งร้ัอัย์ละ 99.0 มีตอับว่าไม่ได้อ่ัานี 

2 คนี คนีที�อ่ัานีนิีทานีให้เด็กฟัุ้งส่วนีใหญ่เป็นีพ่อัแม่ร้ัอัย์ละ 72.8 ทั�งนีี�

ข้อัมูลจากครูัปรัะจำาชั�นีพบว่ามีผู้ปกครัอังที�ไม่ได้อ่ัานีนิีทานี 8 คนี 

โดย์ก่อันีมีโครังการัมีผู้ปกครัอังตอับว่าอ่ัานีนิีทานีให้เด็กฟัุ้งอัยู่์ แล้ว

ร้ัอัย์ละ 48.0 แสดงว่ามีการัอ่ัานีนิีทานีโดย์ผู้ปกครัอังเพิ�มขึ�นีร้ัอัย์ละ

51.0 ผู้ปกครัอังเห็นีว่าการัอ่ัานีนิีทานีมีปรัะโย์ชน์ีหลาย์อัย่์าง เช่นีได้

ใช้เวลาร่ัวมกับผู้ปกครัอัง ฝึกนิีสัย์รัักการัอ่ัานี เป็นีการักรัะต้่นีจินีตนีาการั

ขอังเด็ก เด็กได้ข้อัคิดจากการัอ่ัานีนิีทานี เป็นีต้นี นีอักจากนีี�ผู้ปกครัอัง
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ตอับว่าเด็กมีหนัีงสือันิีทานีเป็นีขอังตัวเอังอัยู่์แล้วร้ัอัย์ละ 54.5 ส่วนี

ใหญ่อ่ัานีนิีทานีช่วงก่อันีนีอันีร้ัอัย์ละ 67.8 มีการัต่อัย์อัดหลังการั 

อั่านีนีิทานีรั้อัย์ละ 94.1 ความถี�ในีการัอั่านีนีิทานีส่วนีใหญ่อัย์ู่ที� 

1-3 วันี/สัปดาห์ คิดเป็นีร้ัอัย์ละ 47.0 และผู้ปกครัอังตอับว่าเด็ก

มีความสนีใจในีการัฟัุ้งนิีทานีร้ัอัย์ละ 96.0

ตารูางท่ี่� 5	ผัลการประเม่นจากแบบสอบถูาม	“ก่จกรรมการอ่านน่ที่านโดยผ้่ัปกครอง”	

Table 5	 Results	of	questionnaires	from	“family	reading	activities”

หัวิข�อท่�ปีระเมิน ระดับัชัื้�นอนุบัาล 2 ระดับัชัื้�นอนุบัาล 3 รวิม

จำานวิน ร�อยละ จำานวิน ร�อยละ จำานวิน ร�อยละ

ผู้อ่ัานีเกี�ย์วข้อังกับเด็กเป็นี
   พ่อัแม่
   อืั�นีๆ
การัอ่ัานีนิีทานี
   อ่ัานี
   ไม่ได้อ่ัานี*
ก่อันีมีโครังการัท่านีอ่ัานีนิีทานีให้เด็กฟัุ้งอัย์ู่ก่อันีแล้ว**
   ใช่
   ไม่ใช่
นิีทานีมีปรัะโย์ชน์ี
   ฝึกนิีสัย์รัักการัอ่ัานี
   ส่งเสริัมพัฒินีาการัด้านีภาษ์า
   ได้ใช้เวลาร่ัวมกับผู้ปกครัอัง
   เด็กได้ข้อัคิดจากการัอ่ัานีนิีทานี
   กรัะต้่นีจินีตนีาการัขอังเด็ก
   พัฒินีาความจำา
   สร้ัางสมาธิิ์
   เรีัย์นีรู้ัคำาศั์พท์
เด็กมีหนัีงสือันิีทานีเป็นีขอังตัวเอังที�บ้านี
   ใช่ 
   ไม่ใช่
ช่วงเวลาในีการัอ่ัานีนิีทานี
   เช้า
   เย็์นี
   ก่อันีนีอันี
   ไม่แน่ีนีอันี
การัต่อัย์อัดหลังการัอ่ัานีนิีทานี**
   ใช่
   ไม่ใช่
ความถี�ในีการัอ่ัานีนิีทานี**
   1-3 วันี/สัปดาห์
   4-5 วันี/สัปดาห์
   6-7 วันี/สัปดาห์
เด็กมีความสนีใจในีการัฟัุ้ง**
  ใช่
  ไม่ใช่

62
25

86
1

41
43

62
56
68
62
69
58
60
43

47
39

1
23
57
6

82
4

35
32
13

85
1

30.7
12.4

42.6
0.5

20.3
21.3

30.7
27.7
33.7
30.7
34.2
28.7
29.7
21.3

23.3
19.3

0.5
11.4
28.2
3.0

40.6
2.0

17.3
15.8
6.4

42.1
0.5

85
30

114
1

56
57

97
81
93
89
86
82
83
66

63
50

0
30
80
4

108
6

60
33
22

109
3

42.1
14.9

56.4
0.5

27.7
28.2

48.0
40.1
46.0
44.1
42.6
40.6
41.1
32.7

31.2
24.8

0
14.9
39.6
2.0

53.5
3.0

29.7
16.3
10.9

54.0
1.5

147
55

200
2

97
100

159
137
161
151
155
140
143
109

110
89

1
53
137
10

190
10

95
65
35

194
4

72.8
27.2

99.0
1.0

48.0
49.5

78.7
67.8
79.7
74.8
76.8
69.3
70.8
54.0

54.5
44.1

0.5
26.3
67.8
5.0

94.1
5.0

47.0
32.2
17.3

96.0
2.0

รัวมจำานีวนีผู้ตอับแบบสอับถาม 87 43.1 115 56.9 202 100

*ข้อม่ลจากคร่ม่เด็กท่ี่�ผ้่ัปกครองไม่ได้อ่าน	8	คน

**บางข้อผ้่ัปกครองกรอกข้อม่ลไม่ครบถู้วน
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 นีอักจากนีี�เสีย์งสะท้อันีจากผู้ปกครัอังที�พบว่าเด็กม ี

พฤติกรัรัมที�ดีขึ�นี

	 “เด็กจะจำาพฤต่กรรมจากตัวเอกในน่ที่านเร้�องนั�น	 ๆ	

ย่�งเป็นตัวเด่ม	ๆ	แต่ที่ำาพฤต่กรรมในแต่ละเร้�องเปล่�ยนไปที่ำาให้ได้ 

ค่ดตาม	จากท่ี่�อ่านและให้ที่บที่วนเร้�องราว	ล่กสามารถูตอบได้ว่าอันไหน 

ด่	ไม่ด่	ควรที่ำาหร้อไม่ควรที่ำา	สำาหรับคนเป็นแม่ก็หวังล้ก	ๆ	ว่าส่�ง

ท่ี่�ด่จากพฤต่กรรมท่ี่�เค้าได้รับจากน่ที่านเค้าจะเอาเป็นตัวอยา่งได้”	

(ผ้่ัปกครองอนุบาล	3.2)

	 “อยากให้เด็ก	ๆ 	ม่ความค่ดสร้างสรรค์จากการเล่าน่ที่าน	

และจ่นตนาการตามน่ที่านที่่�เราได้อ่านหร้อเล่าให้เด็ก	 ๆ	 ฟ้ังและ 

สามารถูส้�อถู้งเร้�องราวต่างๆท่ี่�ได้ฟั้งหร้อได้ย่นมาให้ได้มากท่ี่�สุดเพ้�อ

ท่ี่�เราจะได้ร้่ถู้งพัฒนาการด้านความค่ดและสต่ปัญญาของเด็ก	ๆ”		

(ผ้่ัปกครองอนุบาล	2.1)

	 “เด็กม่พัฒนาการท่ี่�ด่ข้�นและม่ความรับผ่ัดชื้อบต่อหน้าท่ี่�”

ความค่ดเห็นจากผ้่ัปกครองอนุบาล	2.2

	 “ที่ำาให้เด็กได้ใกล้ช่ื้ดผ้่ัปกครองมากข้�น”	(ผ้่ัปกครองอนุบาล	2.4) 

 แต่ก็มีผู้ปกครัอังส่วนีหนึี�งที�ยั์งไม่สามารัถดึงเด็กให้สนีใจ

กับนิีทานีได้

 “เด็กตั�งใจฟ้ังเป็นบางครั�ง	 แต่ส่วนมากจะต่ดเล่น”	

(ผ้่ัปกครองอนุบาล	2.1)

 กิจกรัรัมที�ควรัปรัับปร่ัง มี 2 ปรัะเด็นีหลัก คือั 1.การัใช้แบบ

ปรัะเมินีทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัในีเด็กมีข้อัจำากัด เนืี�อังจากเป็นี

การัใช้ปรัะเมินีพฤติกรัรัมเด็กย์อ้ันีหลัง ซึึ่�งครูัที�จะสามารัถปรัะเมินีได้

ต้อังดูแลเด็กมาแล้วอัย่์างน้ีอัย์ 3 เดือันี และครูัยั์งสะท้อันีว่าแบบปรัะเมินีนีี�

ใช้เวลาในีการัปรัะเมินีค่อันีข้างมากและไม่สามารัถวัดปัญหาพฤติกรัรัม

เด็กได้ท่กด้านีและท่กคนี เด็กที�ได้รัับการัปรัะเมนิีว่ามีปัญหาจะ 

สอัดคล้อังกับการัปรัะเมินีค่ณภาพผู้เรีัย์นีทั�ง 4 ด้านีและการัปรัะเมินี

ค่ณลักษ์ณะที�พึงปรัะสงค์ 12 มาตรัฐานีอัยู่์แล้ว ซึึ่�งการัปรัะเมินีที�ทำา

อัย์ู่แล้วจะครัอับคล่มมากกว่า แต่มีข้อัดีที�ชัดเจนี คือั เป็นีแนีวทาง

ให้ครัูสังเกตพฤติกรัรัมเด็กด้านีการัคิดเชิงบรัิหารัได้ละเอัีย์ดขึ�นี 

2.การักรัะต้่นีการัมีส่วนีร่ัวมขอังผู้ปกครัอังผ่านีการัใช้ สื�อัสังคมอัอันีไลน์ี

และแผ่นีพับ พบว่าอัาจยั์งไม่ได้ผลเท่าที�ควรั เนืี�อังจากผู้ปกครัอัง 

บางคนีไม่ได้อ่ัานีหรืัอัอ่ัานีแต่ไม่ได้ให้ความสนีใจมากพอั มีผู้ปกครัอัง

จำานีวนีหนึี�งที�ไม่ได้ใช้สื�อัสังคมอัอันีไลน์ี และยั์งคงมีผู้ปกครัอังส่วนี

น้ีอัย์ที�อ่ัานีหนัีงสือัไม่อัอัก

 อ่ัปสรัรัค/ข้อัจำากัด กิจกรัรัมที�ต้อังอัาศั์ย์ความร่ัวมมือัจาก

ผู้ปกครัอัง ย์ังไม่สำาเร็ัจตามที�คาดหวัง เช่นีการัขอัความร่ัวมมือังด 

นีำาขนีมหรืัอัขอังหวานีท่กชนิีดใส่กรัะเป๋าให้เด็กมาโรังเรีัย์นี ผู้ปกครัอัง

บางส่วนีก็ยั์งนีำาใส่กรัะเป๋ามาอัยู่์แต่ครูัก็จะไม่ให้นีำาอัอักมากินีเวลา

อัยู่์ที�โรังเรีัย์นี กิจกรัรัมอ่ัานีนิีทานีมีผู้ปกครัอังที�ไม่ได้อ่ัานีนิีทานี 8 คนี 

จากจำานีวนีผู้ปกครัอังทั�งหมด 232 คนี  บางคนียั์งอ่ัานีได้เพีย์งสัปดาห์ละ 

1-2 วันี เนืี�อังจากไม่มีเวลาหรืัอัเลิกงานีดึก นีอักจากนีี�การัปรัับเปลี�ย์นี

พฤติกรัรัมเด็กนัี�นีผู้ปกครัอังบางส่วนียั์งไม่ค่อัย์ให้ความสนีใจ กิจกรัรัม 

ส่งเสริัมพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั

ในีห้อังเรีัย์นีและกิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์นัี�นีเป็นีกิจกรัรัมที�สามารัถ

สอัดแทรักกับหน่ีวย์การัเรีัย์นีรู้ัปกติและทำาให้เด็กได้เรีัย์นีรู้ัที�หลากหลาย์

มากขึ�นีซึึ่�งปกติแผนีการัเรีัย์นีจะเปิดกว้างอัยู่์แล้ว แต่หนัีงสือันิีทานี

ย์ังมีนี้อัย์เกินีไปและควรัจะมสีื�อัการัเรัีย์นีรัู้เพื�อัส่งเสรัิมพฤติกรัรัม 

การับริัโภคอัาหารัและทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารัเพิ�ม ครูับางคนีรู้ัสึกว่า

อัย์ากพัฒินีาเทคนิีคการัเล่านิีทานี  กิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์ที�วาง 

แผนีไว้ 2 กิจกรัรัม  “ไข่เจีย์วแสนีอัร่ัอัย์” และ “หนูีน้ีอัย์นัีกช้อัป” ได้

ลอังทำาเพีย์งกิจกรัรัมเดีย์วคือักิจกรัรัมไข่เจีย์วแสนีอัร่ัอัย์ ส่วนีกิจกรัรัม 

“หนูีน้ีอัย์นัีกช้อัป” จะต้อังพาเด็ก ๆ  ไปที�ร้ัานีสะดวกซืึ่�อัจึงถูกเลื�อันี

อัอักไปเนืี�อังจากการัแพร่ัรัะบาดขอังโควิด 19 แต่ครูัก็สามารัถนีำา 

แนีวคิดไปใช้กับกิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์อืั�นี ๆ ที�ทำาอัยู่์แล้วได้ 

 ข้อัเสนีอัแนีะสำาคัญในีการัพัฒินีาโครังการั สมาชิกท่กคนี

มีความเห็นีตรังกันีว่าผู้ปกครัอังเป็นีผู้ที�มีบทบาทสำาคัญมากในีการั

พัฒินีาเด็ก และเห็นีร่ัวมกันีว่าควรัจะมีการัสร้ัางโปรัแกรัมการัฝึกอับรัม

ผู้ปกครัอังเพื�อัส่งเสรัิมพัฒินีาทักษ์ะการัคิดเชิงบรัิหารัในีเด็กและ 

พฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารั และควรัเปิดโอักาสให้ผู้ปกครัอังมีส่วนี

รั่วมในีกรัะบวนีการัคิดกิจกรัรัมรั่วมกันีเช่นีเดีย์วกับกรัะบวนีการั 

การัมีส่วนีร่ัวมขอังครูัที�ได้ดำาเนิีนีการัมา

 ผู้ลลัพธ์ัจากผู้้�เข�าร่วิมวิิจัย

 ความรู้ัสึก ในีขณะที�ครูัส่วนีหนึี�งมีความกังวลใจและอึัด

อััดใจ จากกิจกรัรัมบางอัย่์างที�รู้ัสึกว่าเกิดปรัะโย์ชน์ีน้ีอัย์และใช้เวลา

มาก เช่นี การัใช้แบบปรัะเมินีพฤติกรัรัมเด็ก  แต่ในีอีักด้านีหนึี�งก็มี 

ความรู้ัสึกภูมิใจที�ทำาให้เด็กมีลักษ์ณะนิีสัย์และพัฒินีาการัที�ดีและได้รัับ

คำาชื�นีชมจากผู้ปกครัอัง มีผู้ปกครัอังส่วนีหนึี�งที�แสดงความจำานีงค์

อัย์ากสนัีบสน่ีนีนิีทานีและช่วย์เหลือัด้านีอืั�นี ๆ

 ความเปลี�ย์นีแปลง ครัูได้สะท้อันีความเปลี�ย์นีแปลงในี 

2 ปรัะเด็นีสำาคัญ คือั 1. กรัะบวนีการัที�ผ่านีมาทำาให้ได้ความรู้ัและ

พัฒินีาตัวเอังในีกรัะบวนีการัวิจัย์ และ 2. เกิดความเปลี�ย์นีแปลง

ในีพฤติกรัรัมขอังตนีเอัง ในี 2 ด้านี คือั ครูัมีการัสังเกตพฤติกรัรัม

เด็กมากขึ�นี และ ปรัับพฤติกรัรัมการับริัโภคขอังตนีเอังเพื�อัเป็นีแบบ

อัย์่างที�ดีให้กับเด็ก 

 สิ�งที�ต้อังการัพัฒินีาต่อั สมาชิกในีกล่่มเห็นีว่าควรัมีการั 

สะท้อันีผลการัปฏิิบัติให้ผู้บริัหารัโรังเรีัย์นีได้รัับทรัาบ ท่กคนีเห็นีว่า

ควรัจะมีการัดำาเนิีนีกิจกรัรัมต่อัไป และขย์าย์ให้ผู้ปกครัอังมีส่วนีร่ัวม

ด้วย์ รัวมถึงการัพัฒินีาต่อัย์อัดในีการัพัฒินีาเด็กด้านีอืั�นี ๆ ต่อัไป  

 ผู้ลกระทบัท่�เกิดขึ�นในชุื้มชื้น

 การัเปลี�ย์นีแปลงพฤติกรัรัมขอังเด็ก ถึงแม้ว่าจะมีรัะย์ะ

เวลาในีการัดำาเนีินีโครังการัที�ค่อันีข้างสั�นี แต่จากการัสังเกตตอันี 
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รัับทานีอัาหารักลางวันี พบว่าเด็กมีพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัที�ดีขึ�นี 

ทานีอัาหารัที�หลากหลาย์มากขึ�นี เช่นีเดีย์วกับการัสะท้อันีจากผู้ปกครัอัง

ที�พบว่าเด็กบางคนีเริั�มกินีผักมากขึ�นีด้วย์ มีการับริัโภคขนีมเครืั�อังดื�ม

รัสหวานีในีโรังเรีัย์นีลดลง เด็กมีพฤติกรัรัมที�ดีขึ�นี แต่ก็ยั์งมีเด็กที�มีปัญหา

อัยู่์บ้าง โดย์ครูัให้คำาอัธิิ์บาย์ว่าเนืี�อังจากผู้ปกครัอังบางคนี ยั์งมีส่วนีร่ัวม

ในีการัปรัับเปลี�ย์นีพฤติกรัรัมเด็กค่อันีข้างน้ีอัย์

 การัเกิดขึ�นีขอังผู้มีส่วนีร่ัวมที�อัยู่์นีอักเหนืีอัขอับเขตขอังการั 

ดำาเนิีนีโครังการั คือัผู้ปกครัอังเด็กที�มีส่วนีร่ัวมในีกิจกรัรัมที� 4-6 และ

เกิดเครืัอัข่าย์ที�สนีใจในีปรัะเด็นีเหล่านีี�  คือัเทศ์บาล ที�มีโอักาสได้

รัับรู้ัการัทำาโครังการัและเกิดความสนีใจนีำาแนีวทางไปใช้ในีหน่ีวย์

งานีที�ดูแลเด็กปฐมวัย์เทศ์บาล

 การัทำางานีส่งเสริัมส่ขภาพนัี�นีการัมีส่วนีร่ัวมคนีในีช่มชนี

เป็นีสิ�งสำาคัญในีการัที�จะแก้ไขปัญหาหรืัอัทำาให้เกิดการัเปลี�ย์นีแปลง

ในีสังคม  การัส่งเสริัมส่ขภาพในีช่มชนีจึงควรัตั�งเป้าหมาย์ที�ซ้ึ่อันีทับ

กับเป้าหมาย์ขอังช่มชนีนัี�นี เพื�อัให้สามารัถดึงผู้เกี�ย์วข้อังให้มีส่วนีร่ัวม

ได้ง่าย์13,14 เป้าหมาย์ขอังการัวิจัย์ในีครัั�งนีี�คือั “การัพัฒินีารูัปแบบในี

การัจัดการัเรีัย์นีรู้ัเพื�อัการัพัฒินีาทักษ์ะด้านีการัคิดเชิงบริัหารั และ

พฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัขอังเด็ก” เป็นีเป้าหมาย์ที�ได้รัับการัย์อัมรัับ

และสอัดคล้อังกับความต้อังการัขอังช่มชนี จึงทำาให้ สามารัถดึงดูด

ให้สมาชิกในีช่มชนีเข้าร่ัวมได้และแนีวคิดโครังการัได้รัับการัย์อัมรัับ

จากผู้เข้าร่ัวมโดย์ง่าย์

 การัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานีเป็นีงานีวิจัย์

ที�ควบคู่ไปกับการัลงมือัปฏิิบัติการัเพื�อัแก้ปัญหาในีช่มชนีหรัือั 

เปลี�ย์นีแปลงสังคม ในีงานีวิจัย์ปรัะเภทนีี�นัี�นีกรัะบวนีการัสร้ัางห้่นี

ส่วนีหรัือัความสัมพันีธิ์์ขอังห่้นีส่วนีเปน็ีสิ�งที�สำาคัญที�ส่ดที�จะทำาให ้

โครังการัสำาเรั็จล่ล่วงไปได้ ส่วนีใหญ่จึงให้เวลากับกรัะบวนีการันีี� 

มากที�ส่ด11,13,15 ในีงานีวิจัย์ครัั�งนีี�ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาดำาเนิีนีโครังการั

เพีย์ง 6 เดือันี แต่ผู้วิจัย์ก็เคย์ร่ัวมงานีและเคย์ทำาวิจัย์เชิงปริัมาณในี

โรังเรีัย์นีแห่งนีี�มามากกว่า 2 ปีและสมาชิกท่กคนีก็มีความสัมพันีธ์ิ์

ที�ดีต่อักันี นีอักจากนีี�การัมีส่วนีร่ัวมความม่่งมั�นีขอังบ่คลากรัหลัก 

(key person) เป็นีสิ�งสำาคัญ งานีวิจัย์ครัั�งนีี�บ่คลากรัหลักก็คือัหัวหน้ีา

และรัอังหัวหน้ีาครูัปฐมวัย์ซึึ่�งกรัะต้่นีให้ครูัคนีอืั�นีเข้าร่ัวมและแสดง

ความคิดเห็นี รัวมถึงปรัะสานีงานีและคอัย์ติดตามงานี  

 การัอัอักแบบการัวิจัย์และการัแทรักแซึ่งก็เป็นีขั�นีตอันีที� 

สำาคัญ เนืี�อังจากการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานีจะเปิด

กว้างในีการัอัอักแบบ สามารัถเลือักใช้วิธีิ์การัที�หลากหลาย์ โดย์เน้ีนี

ที�การัมีส่วนีร่ัวมขอังคนีในีช่มชนี การัอัอักแบบการัวิจัย์ที�ตาย์ตัวมาก

เกินีไปจะไม่สามารัถรัอังรัับกิจกรัรัมละขีดความสามารัถที�อัาจจะ 

มากขึ�นีสำาหรัับการัทำางานีรั่วมกันีที�มีความซึ่ับซึ่้อันีมากขึ�นี11,13,16 

โครังการันีี� มีการักำาหนีดรูัปแบบล่วงหน้ีาโดย์ผู้วิจัย์ซึึ่�งเลือักใช้กรัะบวนีการั  

AIC ที�มีความยื์ดหย่่์นี เปิดกว้างให้ช่มชนีได้แสดงศั์กย์ภาพ ร่ัวมอัอักแบบ 

และกำาหนีดวิธีิ์การัที�ช่มชนีปรัะเมินีแล้วว่าทำาได้ มีการัจัดรัะเบีย์บและ

บูรัณาการัช่มชนีเข้ากับการัวิจัย์ที�เป็นีกรัะบวนีการัทางวิทย์าศ์าสตร์ั 

 การัมีส่วนีร่ัวมขอังช่มชนีเติบโตและลดลงได้ตลอัดเวลา  

ทำาให้เกิดการัเปลี�ย์นีแปลงห้่นีส่วนีหลักและมีอิัทธิิ์พลต่อัทิศ์ทางขอัง 

โครังการั กรัะบวนีการัขอังการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นี

ฐานีนัี�นีมีความพลวัตในีท่กอังค์ปรัะกอับ ทั�งการัเปลี�ย์นีแปลงขอัง

บริับทช่มชนี ในีช่มชนีที�มีการัเปลี�ย์นีแปลงตลอัดเวลา การัวิจัย์ก็ต้อังมี

การัปรัับตัวให้สอัดคล้อังกับสถานีการัณ์ที�เปลี�ย์นีไปหรัือัความคิด

ขอังคนีในีช่มชนีที�ได้ค้นีพบสิ�งใหม่ การัเปลี�ย์นีแปลงขอังห่้นีส่วนี

และความสัมพันีธ์ิ์ขอังห้่นีส่วนีก็ส่งผลต่อัโครังการัได้ ไม่จำาเป็นีต้อัง

ดำาเนิีนีการัตามรัะเบีย์บวิธีิ์วิจัย์ตามมาตรัฐานีเสมอัไป เช่นี  การัปรัับ

ลดภาะรัะงานีเอักสารัจากการัปรัะเมินีผล เนืี�อังจากความกังวลขอัง

ผู้เข้าร่ัวมเกี�ย์วกับงานีเอักสารัที�มากเกินีไป และการัปรัับเปลี�ย์นีกิจกรัรัม

ให้เข้ากับสถานีการัณ์ที�เปลี�ย์นีแปลงไป เช่นี การักรัะต้่นีผู้ปกครัอังใช้

สื�อัอัอันีไลน์ีซึึ่�งเป็นีผลกรัะทบจากการัแพร่ัรัะบาดขอังโควิด19 ผู้วิจัย์

เอังก็ต้อังลดรัะดับความต้อังการัและเหต่ผลขอังตัวเอัง เพรัาะอัาจจะ

สร้ัางความกังวลและความอึัดอััดใจให้กับห้่นีส่วนี และมีผลต่อัความ

สัมพันีธ์ิ์รัะหว่างห้่นีส่วนีได้

 การัส่งเสริัมส่ขภาพโดย์ใช้กรัะบวนีการัการัวิจัย์แบบมีส่วนี

ร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนีเป็นีฐานี สามารัถดึงให้ช่มชนีเข้ามามีส่วนีร่ัวมได้อัย่์าง

เป็นีขั�นีตอันี และเป็นีรัะบบ เรัิ�มจากการัศ์ึกษ์าบรัิบทขอังช่มชนี 

การัทำาความเข้าใจกับห้่นีส่วนี กรัะบวนีการัสร้ัางห้่นีส่วนีเพื�อัดึงให้ห้่นี

ส่วนีเข้ามาสู่การัวิจัย์ ซึึ่�งมีความเปิดกว้างในีส่วนีวิธีิ์การัที�จะเลือักใช้ 

เพื�อัให้ได้ผลลัพธิิ์�คือัการัเปลี�ย์นีแปลงที�เกิดขึ�นีในีช่มชนี ถ้ากรัะบวนีการั

สรั้างห้่นีส่วนีและการัวิจัย์สำาเรั็จ กิจกรัรัมจะเกิดขึ�นีและสำาเรั็จได้ 

ไม่ย์าก ซึึ่�งความพึงพอัใจในีการัมีส่วนีร่ัวมในีกรัะบวนีการัวิจัย์นัี�นี 

เป็นีสิ�งที�จะนีำาไปสู่ความสำาเร็ัจขอังกิจกรัรัมและเป็นีตัวชี�วัดถึงความ

สำาเร็ัจที�สำาคัญขอังผลการัวิจัย์เชิงปฎิิบัติการั11,13,15  ในีการัวิจัย์ครัั�งนีี�

อัาจจะพอัสร่ัปได้ว่าครูัมีความพึงพอัใจในีการัเข้าร่ัวม จากการัสังเกต

ขอังผู้วิจัย์เอัง ความกรัะตือัรืัอัร้ันีในีการัทำากิจกรัรัม การัรัาย์งานีผล

การัปฏิิบัติเป็นีรัะย์ะโดย์ไม่ต้อังร้ัอังขอั และจากการัสะท้อันีตนีเอัง

ขอังผู้เข้าร่ัวมที�ยั์งอัย์ากให้กิจกรัรัมดำาเนิีนีและขย์าย์การัทำางานีต่อัไป 

อัย่์างไรัก็ตามการัศึ์กษ์านีี�ยั์งมีข้อัจำากัดอีักหลาย์ย่์าง เช่นี การัปรัะเมินีผล

แต่ละกิจกรัรัมยั์งไม่มีหลักฐานีเชิงปรัะจักษ์์เพีย์งพอั การัรัะบาดขอัง

โรัคโควิด 19 ที�ทำาให้ไม่สามารัถดำาเนิีนีกิจกรัรัมบางอัย่์างได้ รัวมถึง

ไม่สามารัถดึงผู้มีส่วนีเกี�ย์วข้อังทั�งหมดให้มีส่วนีร่ัวมได้อัย่์างแท้จริัง 

ในีรัะย์ะเวลาอัันีสั�นีขอังโครังการัครัั�งนีี� กิจกรัรัมที�เกิดขึ�นีอัาจจะมี

ทั�งสิ�งที�ดีและข้อัผิดพลาด แต่สิ�งสำาคัญคือัสิ�งที�ได้เรีัย์นีรู้ัร่ัวมกันีในี

กรัะบวนีการัขอังการัวิจัย์ กิจกรัรัมใหม่ ๆ เกิดขึ�นีจากการัคิดและ

บัทวิิจารณ์์
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ลงมือัทำาขอังคนีในีช่มชนี รัวมถึงการัขย์าย์ขอับเขตขอังการัทำางานี

ไปย์ังพันีธิ์มิตรัอัื�นี ๆ ที�อัย์ู่นีอักเหนีือัขอับเขตที�กำาหนีดไว้แต่ต้นี 

การัที�คนีในีช่มชนีเริั�มให้ความสนีใจ ซึึ่�งง่าย์ต่อัการัขย์าย์ไปยั์งปรัะเด็นี

ส่ขภาพอืั�นี ๆ หรืัอัการัมีส่วนีร่ัวมกล่่มบ่คคลอืั�นีในีช่มชนีต่อัไป

 การัทำางานีส่งเสริัมส่ขภาพนัี�นีการัมีส่วนีร่ัวมคนีในีช่มชนี

เป็นีสิ�งสำาคัญในีการัที�จะแก้ไขปัญหาหรืัอัทำาให้เกิดการัเปลี�ย์นีแปลง

ในีสังคม  การัส่งเสริัมส่ขภาพช่อังปากในีช่มชนีที�ตั�งเป้าหมาย์ที�ซ้ึ่อันี

ทับกับเป้าหมาย์ขอังช่มชนีนัี�นี ทำาให้สามารัถดึงผู้เกี�ย์วข้อังให้มีส่วนี

ร่ัวมได้ง่าย์ และสามารัถนีำาไปสู่การัสร้ัางขีดความสามารัถขอังช่มชนี  

“การัพัฒินีารูัปแบบในีการัจัดการัเรีัย์นีรู้ัเพื�อัการัพัฒินีาทักษ์ะด้านีการั

คิดเชิงบริัหารัและพฤติกรัรัมการับริัโภคอัาหารัขอังเด็ก” ซึึ่�งเป็นีปรัะเด็นี

ที�สามารัถดึงใหช้่มชนีเข้ารั่วมได้หลาย์ภาคส่วนี เนีื�อังจากทั�งสอัง 

ปรัะเด็นีนีี�เป็นีนีโย์บาย์ที�หลาย์ภาคส่วนีให้ความสำาคัญเนืี�อังจากเป็นี

การัพัฒินีาเด็กปฐมวัย์ที�ครัอับคล่มพัฒินีาการัทั�ง 4 ขอังเด็ก ทั�งส่ขภาพ

ร่ัางกาย์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ทำาให้สามารัถเชื�อัมโย์งหลาย์ฝ่าย์

ให้มาทำางานีร่ัวมกันีได้ง่าย์ เริั�มต้นีจากหน่ีวย์งานีที�เข้าถึงได้ไม่ย์าก

นัีกคือัโรังเรีัย์นีโดย์ใช้กรัะบวนีการัการัวิจัย์แบบมีส่วนีร่ัวมโดย์ใช้ช่มชนี

เป็นีฐานี เปิดโอักาสให้คนีในีช่มชนีได้เข้ามีบทบาท ร่ัวมคิดร่ัวมตัดสินีใจ 

ร่ัวมทำา ทำาให้เกิดกิจกรัรัมที�หลากหลาย์ตั�งแต่การัจัดการัสิ�งแวดล้อัม

ให้เด็กเข้าถึงอัาหารัที�ดีต่อัส่ขภาพมากขึ�นีและลดการัเข้าถึงอัาหารัที�

ส่งผลเสีย์ต่อัส่ขภาพ การัปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรัรัมการักินีที�ดีตั�งแต่

ช่วงปฐมวัย์ โดย์ผ่านีกิจกรัรัมที�หลากหลาย์ร่ัวมกับการัส่งเสริัมทักษ์ะ

การัคิดเชิงบริัหารั การัทำากิจกรัรัมหรืัอัการัอ่ัานีนิีทานีกรัะต้่นีให้เด็ก

จดจ่อัใส่ใจฟัุ้ง จดจำาเรืั�อังรัาวและสามารัถนีำาไปใช้ได้ การัสอันีผ่านี 

หน่ีวย์การัเรีัย์นีรู้ัในีห้อังเรีัย์นีและกิจวัตรัปรัะจำาวันี การัสอันีผ่านีการั

ทำาโครังงานีและกิจกรัรัมเสริัมปรัะสบการัณ์ที�เปิดโอักาสให้เด็กได้ 

ร่ัวมคิด วางแผนีและลงมือัปฏิิบัติจริังทำาให้เด็กเกิดทักษ์ะ รัวมถึงการั

ส่งเสริัมให้ผู้ปกครัอังมีส่วนีร่ัวมส่งเสริัมที�บ้านียิ์�งเป็นีการัตอักย์ำ�าให้

เด็กมีพฤติกรัรัมที�ดีจนีเกิดเป็นีนิีสัย์ ถึงแม้ว่าในีรัะย์ะเวลาอัันีสั�นีขอัง

โครังการัครัั�งนีี� กิจกรัรัมที�เกิดขึ�นีอัาจจะยั์งมีข้อัผิดพลาดหรืัอัไม่เห็นีผล

ตามที�คาดหวัง แต่หัวใจสำาคัญขอังการัวิจัย์ครัั�งนีี� คือั กิจกรัรัมต่าง ๆ  ที�

เกิดขึ�นีใหม่นีี�เป็นีการัทำางานีที�ขับเคลื�อันีโดย์ค่ณครูัอัย่์างแท้จริัง ซึึ่�งถือั

เป็นีจ่ดเริั�มต้นีที�ดีและสร้ัางความยั์�งยื์นีในีการัทำางานีขอังช่มชนีต่อัไป
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