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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาสภาพปัญหา	 และความต้องการความรู้ของผู้ปกครอง

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 2)	 พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย	3)	ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการให้

ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย	 และ	 4)	 เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของ

เด็กปฐมวัย	

	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	 อายุ	 3-6	 ปี	 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่ใช้ในการทดลองรูปแบบ	 จ�านวน	 30	 คน	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 รูปแบบ

การให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	แบบประเมินรูปแบบ

แบบประเมินพฤติกรรมเด็กปฐมวัย	แบบประเมินความรู้	ความเข้าใจของผู้ปกครอง	และแบบประเมินความ

พงึพอใจของผูป้กครอง	สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย	ได้แก่	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	t-test	dependent	

และ	Independent	Samples

	 ผลการวิจัย	พบว่า	

	 1.	สภาพปัญหาเดก็ปฐมวยั	ในภาพรวม	อยูใ่นระดบัปานกลาง	มค่ีาเฉลีย่	3.00	ผู้ปกครองเดก็ปฐมวยั

มีความต้องการความรู้ด้วยรูปแบบวิธีการอบรมและการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	อยู่ในระดับมาก



94

◆ ก�ำธร ไพจิตต์ ทัศนีย์ ชำติไทย อรุณี หรดำล ◆

	 จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเก่ียวกับสภาพปัจจุบนั	พบว่า	ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมน้อย	ไม่มกีาร

จัดกิจกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้กับผู้ปกครองที่เป็นรูปธรรม	 และผู้ปกครองไม่ได้ท�ากิจกรรม

สร้างเสริมสุขภาพให้กับบุตรหลาน	โดยส่วนใหญ่จะสนใจในด้านการเรียนรู้และการเจ็บป่วยเท่านั้น	

	 2.	รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

ตามความคดิเห็นของผู้เชีย่วชาญ	ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาเฉลีย่	4.35	และผู้ปกครอง

ที่ศึกษาน�าร่องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ	ในภาพรวม	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.89	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู ้ปกครอง	 พบว่า	 เด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรม

สร้างเสริมสขุภาพหลงัการใช้รปูแบบสงูกว่าก่อนใช้รปูแบบ	อย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.05	กลุม่ทดลอง

มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มควบคุม	ผลการประเมินรูปแบบการให้ความรู้

ผู้ปกครอง	ในภาพรวมมีรูปแบบเหมาะสมอยู่ในระดับดี	มีค่าเฉลี่ย	2.95	โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ

มาก	มีค่าเฉลี่ย	2.68	

	 4.	ประสิทธิผลของรูปแบบการให้ความรู้ผู ้ปกครอง	 พบว่า	 หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดี	

มีค่าเฉลี่ย	0.87	ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้ความรู้	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59	

ค�าส�าคัญ:	การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง กระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเสริมสุขภาพ

 เด็กปฐมวัย

Abstract

 The purposes of this research were to 1) study problems and the need for parental 

education through participatory process to promote early childhood health, 2) develop a 

model for parental education through participatory process to promote early childhood 

health, 3) study the results of the experimentation of the parental education model, and 

4) evaluate the effectiveness of the parental education model. The sample comprised 30 

parents of the children, aged 3-6; they were chosen through multistage random sampling. 

The research tools consisted of (1) the model for parental education through participatory 

process to promote early childhood health,(2) the model assessment form, (3) the behavior 

assessment form of preschool children, (4) the parental knowledge and understanding 

assessment form, and (5) the parent satisfaction assessment form. Statistics used in the 

research were percentage, mean, standard deviation, t-test dependent and t-test independent.

 The research results showed that

 1. The overall problem of early childhood was at medium level (mean = 3.00). 

The parents of preschool children wanted to have the knowledge through training
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and participation at a high level. Based on a structured interview about current conditions, 

parents were less involved, there were no activities or child health promotion provided 

in concrete form, and parents did not perform health activities for their children, most of 

them are only interested in the children learning and illnesses.

 2. According to the specialists, the model for parental education through

participatory process to promote early childhood health had the appropriateness at a 

high level (mean = 4.35), and the overall satisfaction of the parents in the pilot parental 

education project was at a very high level (mean = 4.89).

 3. The model experimentation revealed that the preschool children had higher

scores for the health promotion behavior after the introduction of the model at a

statistically significant level of .05. The experiment group had higher mean for health 

promotion behavior than the control group. The overall assessment of the specialists for 

the model appropriateness for parental education was at good level (mean = 2.95), and 

parent participation was at a high level (mean = 2.68).

 4. After the application of the model for parental education, it was found that the 

effectiveness of the model was at good level (mean = 0.87); the parent satisfaction towards 

the model was at the highest level (mean = 4.59).

Keywords: Developing Parenting Knowledge Model, Participatory Process, Promote Healthy 

 Early Childhood
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บทน�ำ

	 การศึกษายุคปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้น	

เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	 การศึกษาจึงมีบทบาทในการพัฒนาคนและ

สังคม	 และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 การศึกษาจะช่วยให้คนมี

ความรู้	เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ครอบครัว	และสังคม	ดังนั้น	คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพ

ของคน	(กระทรวงศึกษาธิการ	:	2553)	

	 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทางด้านร่างกาย

สมอง	และระดับสติปัญญามากกว่าการพฒันาทางด้านพฤติกรรมและสงัคมนสิยั	โดยส่งเสรมิพฒันาการ

ทุกด้านให้สมดุล	รวมทั้ง	การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย	สมอง	สติปัญญา	สังคม

ที่ดี	สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข	ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง	ๆ	ซึ่งการศึกษาปฐมวัยนับเป็นการ

ศึกษาทีม่คีวามส�าคัญยิง่	เพราะเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์	และมอิีทธพิลต่อชีวติของคนเราเป็นอย่างย่ิง	

การพัฒนาเด็กปฐมวัย	ควรเริ่มต้นตั้งแต่แรกเกิดถึง	5	ปี	ซึ่งนักการศึกษาและนักจิตวิทยา	มีความคิด

เห็นตรงกันว่า	 การพัฒนาเด็กในวัยนี้เป็นช่วงเวลาส�าคัญส�าหรับการพัฒนาทางร่างกายและสมองของ

บคุคล	การศึกษาในช่วงวยันี	้เป็นการเตรยีมความพร้อมให้เด็กเจรญิเติบโตเต็มตามศักยภาพ	โดยให้การ

อบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาที่เป็นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต	 หรือเรียกว่า	Educare

ซึ่งหมายถึง	การบ�ารุง	เลี้ยงดู	อบรม	รักษา	ท�าให้เจริญงอกงาม	หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ	การอบรมเด็กทั้ง

ทางกายและทางสมอง	โดยบิดา	มารดา	หรือ	ผู้ปกครอง	มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้	

ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซ่ึงอยู่ในความดูแล	 ทั้งนี	้

เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	สติปัญญา	และบุคลิกภาพ	

ทัง้นี	้การจดัการศึกษาปฐมวยัเป็นการจัดการศึกษาเพือ่ปพูืน้ฐานส�าหรบัชีวติในอนาคต	ซ่ึงต้องอาศัยการ

สนับสนุนจากทุกฝ่าย	ทั้งครู	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และสังคม	ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มี

พัฒนาการทั้งด้านร่างกาย	อารมณ์	จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	เต็มตามศักยภาพ	โดยเฉพาะในด้าน

ร่างกาย	ภายใต้	4	ตัวบ่งชี้	คือ	1)	มีน�้าหนัก	ส่วนสูงเป็นไปตามมาตรฐาน	2)	มีทักษะการเคลื่อนไหว	

ตามวยั	3)	มสีขุนสิยัในการดูแลสขุภาพของตน	และ	4)	หลกีเลีย่งต่อสภาวะทีเ่สีย่งต่อโรค	อุบติัเหตุ	ภัย	

และสิ่งเสพติด	 ที่ควรด�าเนินการตามกลวิธีหลักขององค์การอนามัยโลกที่มีอยู่หลายวิธี	 ซ่ึงวิธีต่าง	 ๆ	

จะต้องมกีารด�าเนนิการทีจ่รงิจัง	เน้นกลวิธใีห้ชุมชนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมอย่างเหมาะสม	แต่

ส�าหรบัการส�ารวจสภาวะสขุภาพเด็กปฐมวยั	เมือ่ปี	2557	(กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	:	2557)	

พบว่า	เด็กปฐมวัยยังมีพัฒนาการที่ไม่สมวัย	ร้อยละ	27.5	โดยเฉพาะในเรื่องน�้าหนักแรกเกิดต�่ากว่า

เกณฑ์มาตรฐาน	 (2,500	 กรัม)	 ร้อยละ	 9.6	 แต่ช่วงวัย	 3-6	 ปี	 กลับพบว่าเด็กมีภาวะโภชนาการ

เกินสูงถึงร้อยละ	32.6	และมีระดับ	IQ	ที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบครึ่ง	(ร้อยละ	48.05)	มีระดับ
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สติปัญญาบกพร่อง	ร้อยละ	6.5	นอกจากนี้	ยังพบว่า	เด็กปฐมวัยยังมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อ

ทีส่�าคัญได้ง่าย	ซ่ึงสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ดังกล่าว	กระทรวงสาธารณสขุจึงได้ก�าหนดให้มกีารแก้ไขปัญหา

สขุภาพเด็กปฐมวยัในเรือ่งการลดภาวะโภชนาการ	การเกดิในเด็กปฐมวยั	และการวางมาตรการป้องกนั

โรคติดต่อที่ส�าคัญในเด็ก	

	 การที่ประชาชนจะเกิดความตระหนักในปัญหาสุขภาพ	 และมีจิตส�านึกความรับผิดชอบ

พร้อมท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพ	 ตลอดจน	 เกิดทักษะการประเมินผล	

และหาทางเลอืกทีดี่ท่ีสดุในการตัดสนิใจแก้ปัญหา	ย่อมต้องผ่านกระบวนการทีจ่ะก่อให้เกดิผลการเรยีนรู้

ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ	เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะน�าไปสู่พฤติกรรมในการ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพในที่สุด	 ซ่ึงวิธีการที่จัดว่าดีที่สุดในขณะนี	้ ก็คือ	 การให้ประชาชนได้มีโอกาส

ได้ร่วมมือกันรับทราบปัญหา	 และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง	 ถ้าเราได้มีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี	

และมีความเข้าใจในการดูแลตนเองในลักษณะของ	 Self-Care	 เมื่อไม่เป็นโรค	 มีสุขภาพดี	 กายใจดี	

สังคมจะดีตามไปด้วย	

	 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	 การสร้างเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก

กค็วรทีจ่ะต้องมกีารฝึกทกัษะในการสร้างเสรมิสขุภาพแก่เด็กปฐมวัย	ในลกัษณะของการพฒันารปูแบบ

การเรยีนรูผู้้ปกครอง	โดยกระบวนการมส่ีวนร่วม	เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยั	การเรยีนรูร่้วมกัน

ของผู้ปกครองที่เข้ารับการอบรม	น่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม	เรียนในลักษณะ

ช่วยเหลือกันและกันระหว่างเพื่อน	โดยมีการนัดหมายเพื่อช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย	ก�าหนด

ความรบัผิดชอบในการเรยีนรู	้และสรปุเนือ้หามาแลกเปลีย่นโน้ตย่อ	และอธบิายเนือ้หาทีเ่พือ่นไม่เข้าใจ	

และการสอบถามค�าถาม	ในด้านต่าง	ๆ	ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ	ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบเพื่อนช่วย

เพื่อนเช่นนี้	 เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน	 โดยปรับปรุง

และพัฒนาขั้นตอนการด�าเนินการให้เหมาะกับเวลาและศักยภาพของบุคคล	

	 จากความจ�าเป็นและความส�าคัญที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น	ประกอบกับ	การศึกษาสังเคราะห์

เอกสาร	ต�ารา	งานวิจัย	แนวคิด	และทฤษฎีต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ

การให้ความรู้ผู้ปกครอง	โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	

วัตถุประสงค์กำรวิจัย

	 การวิจัยในครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้	ดังนี้

		 1.	เพือ่ศึกษาสภาพปัญหา	และความต้องการความรูข้องผู้ปกครองโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม	

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
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	 2.	เพื่อพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริม

สุขภาพของเด็กปฐมวัย	

	 3.	เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย

	 4.	เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อเป็น

พื้นฐานส�าหรับการจัดท�าการวิจัย	ประกอบด้วย	ขั้นตอน	4	ขั้นตอน	ประกอบด้วย

	 ขัน้ตอนที	่1	ส�ารวจสภาพปัญหา	และความต้องการได้รบัความรูข้องผู้ปกครองโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั่วประเทศ

ที่เป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	อายุ	3-6	ปี	กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	400	คน	ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ประกอบด้วย	 แบบสอบถามสภาพปัญหา	 และ

ความต้องการได้รบัความรูข้องผู้ปกครองโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม	เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพเด็กปฐมวัย	

และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐาน	และความต้องการความรู้ของผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้	 โดยการแจกแจงความถี่	 ค่าร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	การวิเคราะห์เนื้อหา	

	 ขั้นตอนที่	 2	 พัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้าง

เสรมิสขุภาพเด็กปฐมวัย	โดยผู้วจัิยด�าเนนิการพฒันารปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครอง	จากน้ันตรวจสอบ

ความถกูต้องโดยผู้เช่ียวชาญ	ด้านเนือ้หา	ด้านหลกัสตูรและการสอน	และด้านการประเมนิผล	แล้วน�า

ข้อมลูจากแบบประเมนิของผู้เช่ียวชาญมาวเิคราะห์ค่าทางสถติิและปรบัปรงุแก้ไขรปูแบบการให้ความรู้

ผู้ปกครอง	ด�าเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภท	จากนั้นด�าเนินการ

สร้างเครื่องมือ	ตรวจสอบ	ความถูกต้องของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ	และปรับปรุง	แก้ไขเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัย

	 ขั้นตอนที่	3	ทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	เพื่อสร้าง

เสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น	 โดยผู้วิจัยน�ารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองไปทดลองใช้จริง

กับกลุ่มตัวอย่าง	 โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มทดลอง	 จ�านวน	 30	 คน	

และกลุม่ควบคุม	จ�านวน	30	คน	จากนัน้ผู้วจัิยด�าเนนิการให้ความรูผู้้ปกครอง	โดยด�าเนนิการให้ความรู้

ทั้งหมด	10	สัปดาห์	สัปดาห์ที่	1	สร้างความคุ้นเคยกับผู้ปกครอง	ประเมินพฤติกรรมการป้องกันโรค	
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(Pre-test)	ก่อนด�าเนินการให้ความรู้ตามรูปแบบ	สัปดาห์ที่	2-9	ด�าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

การสร้างเสรมิสขุภาพ	ตามรปูแบบการให้ความรู	้และสปัดาห์ที	่10	ด�าเนนิการประเมนิผลภายหลงัการ

ด�าเนินการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 (Post-

test)	 จากนั้นด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง	 และน�าข้อมูล

จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ	ด้วยค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	t-test	dependent	

และ	independent	Samples

	 ขั้นตอนที่	 4	 ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความรู้ความเข้าใจของ

ผู้ปกครองตามรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวยั	และความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ต่ีอรปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครองโดยกระบวนการมส่ีวน

ร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	กับกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง	จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์

หาค่าทางสถิต ิด้วยค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลกำรวิจัย 

	 การวิเคราะห์การส�ารวจสภาพปัญหาและความต้องการได้รับความรู ้ของผู้ปกครองโดย

กระบวนการมส่ีวนร่วม	เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพเด็กปฐมวยั	พบว่า	ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุ

อยูร่ะหว่าง	26-30	ปี	ซ่ึงเป็นบดิา/มารดาของเด็กปฐมวัย	และยังไม่เคยอบรมโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม

	 1.	เด็กปฐมวัยมีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 3.00	 โดยมีปัญหา

มากในเรือ่งทกัษะการเคลือ่นไหวตามวยั	และเด็กปฐมวัยรูจ้กัหลกีเลีย่งภาวะเสีย่งต่อโรคภัย	อุบติัเหตุ	

รองลงมาเป็นเรื่องเด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน	และเด็กปฐมวัยมีน�้าหนัก	ส่วนสูง	

เป็นไปตามเกณฑ์	 ตามล�าดับ	 โดยผู้ปกครองมีความต้องการความรู้ด้านรูปแบบวิธีการอบรม	 และ

การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก

	 จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั	ปัญหาการจัดการศึกษากบัเด็กปฐมวัย	

ปัญหาครูผู้สอนระดับปฐมวัย	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	พบว่า	

ผู้ปกครองมีส่วนร่วมน้อย	 ยังไม่มีการด�าเนินการในการจัดกิจกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้

กับผู้ปกครองที่เป็นรูปธรรม	 และผู้ปกครองไม่ได้ท�ากิจกรรมที่จะเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับ

บุตรหลาน	โดยส่วนใหญ่จะสนใจในด้านการเรียนรู้และการเจ็บป่วยเท่านั้น	

	 2.	รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวยั	ทีผู้่วจัิยพฒันาขึน้จะส่งเสรมิให้ผู้ปกครองสนใจทีจ่ะร่วมมอื	มบีทบาทในการพฒันาเด็กปฐมวัย	
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โดยรปูแบบทีผู้่วิจัยได้พฒันาขึน้จะมลีกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม	โดยให้ความรูผู้้ปกครองทีโ่รงเรยีนแบบกลุม่

ใหญ่	ให้ผู้ปกครองได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติ	เพื่อน�าไปถ่ายทอดให้กับเด็กปฐมวัยที่บ้าน	และเมื่อน�ารูปแบบ

ที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน	พบว่า	 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	

4.35	และผู้ปกครองทีศึ่กษาน�าร่องมคีวามพงึพอใจต่อรปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครอง	โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.89	

	 3.	ผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู ้ผู ้ปกครอง	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อ	

สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	มีดังนี้

	 	 3.1	เด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อน

ใช้รูปแบบ	 และหลังการใช้รูปแบบเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการใช้

รูปแบบ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

	 	 3.2	เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าเด็ก

ปฐมวัยกลุ่มควบคุม	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และพบว่า	เด็กปฐมวัยกลุ่มทดลอง	มีค่า

เฉลี่ยคะแนนสูงกว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มควบคุมทุกด้าน

	 	 3.3	พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยกลุ่มทดลองทั้ง	 4	 ด้าน	 ในภาพรวมมีค่า

เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบทุกสัปดาห์	 โดยในสัปดาห	์

ที่	 5	 ด้านทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย	 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 มีค่าเฉลี่ย	 3.52	 พฤติกรรมการสร้างเสริม

สุขภาพของเด็กปฐมวัย	มีค่าเฉลี่ยคะแนนทุกด้านสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ

	 	 3.4	การประเมนิรปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครองโดยกระบวนการมส่ีวนร่วม	เพือ่สร้างเสรมิ

สุขภาพเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง	ในภาพรวมมีรูปแบบเหมาะสมอยู่ในระดับดี	มีค่าเฉลี่ย	2.95	

	 	 3.5	การประเมินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริม

สุขภาพเด็กปฐมวัย	ผู้ปกครองมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	มีค่าเฉลี่ย	2.68	

	 4.	ประสิทธิผลของรูปแบบการให้ความรู ้ผู ้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	มีดังนี้

	 	 4.1	ผลการเรียนรู้ของผู้ปกครอง	ภายหลังการใช้รูปแบบ	อยู่ในระดับสูง	มีค่าเฉลี่ย	17.13	

	 	 4.2	ความพงึพอใจของผู้ปกครองทีม่ต่ีอรปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครองโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วม	เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	อยู่ในระดับมากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59	
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากการศึกษาผลการใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อ

สร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น	มีประเด็นที่อภิปรายในด้านรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง

ที่พัฒนาขึ้น	และผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองที่พัฒนาขึ้น	ดังนี้

	 1.	ผลการส�ารวจสภาพปัญหา	และความต้องการได้รับความรู้ของผู้ปกครองโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 พบว่า	 เด็กปฐมวัยมีปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 โดยมีค่าเฉลี่ย	 3.00	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 0.58	 โดยมีปัญหามากในเรื่องทักษะ

การเคลื่อนไหวตามวัย	และเด็กปฐมวัยรู้จักหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงต่อโรค	ภัย	อุบัติเหตุ	รองลงมาเป็น

เรื่องเด็กปฐมวัยมีสุขนิสัย	ในการดูแลสุขภาพของตน	และเด็กปฐมวัยมีน�้าหนัก	ส่วนสูง	 เป็นไปตาม

เกณฑ์	ตามล�าดับ	โดยผู้ปกครองมคีวามต้องการความรูด้้านรปูแบบวธิกีารอบรม	และการให้ผู้ปกครอง

มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	

	 อภิปรายผลได้ว่า	 ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยที่ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอีกหลายประการ

ซ่ึงผู้ปกครองเด็กปฐมวยั	ครแูละพีเ่ลีย้งเด็กปฐมวยั	รวมทัง้ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องต้องเข้ามามบีทบาทในการ

แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	โดยการตอบสนองอย่างถูกต้องและเพียงพอในช่วงขวบปีแรก	ๆ 	นอกจากจะท�าให้

ผู้ปกครองเข้าใจปัญหาทางด้านสขุภาพของเด็กแล้ว	ยังอาจมส่ีวนยับย้ัง	หรอืแก้ไขความผิดปกติทางด้าน

ร่างกายของเด็ก	ก่อนที่ปัญหาจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป	เพื่อให้สามารถเรียนรู้และ

เติบโตได้	อย่างเหมาะสม	(กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข,	2557:	7)	คงไม่มีผู้ปกครองคนใด

ทีจ่ะสามารถสร้างให้เด็กปลอดภัยได้อย่างสมบรูณ์แบบ	ผู้ปกครองและองค์กรทีเ่กีย่วข้องร่วมกันสร้าง

ความเข้มแข็งให้เกิดขึ้น	 โดยการสร้างเสริมสุขภาพในปัจจุบันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	(สุรเกียรติ	อาชานุภาพ	2554:	21)

	 ส�าหรับผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	 พบว่า	 มีความต้องการรับความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ

เด็กปฐมวยั	โดยผู้ปกครองเด็กปฐมวยัมคีวามต้องการรบัความรู	้ในภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง	โดย

ผู้ปกครองต้องการความรู้ด้านรูปแบบวิธีการอบรม	 และการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	 อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครองยนิดีเข้าร่วมและให้ความคิดเหน็ว่าการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองจะได้แบ่งเบาภาระครผูู้สอน	

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน	สอดคล้องกับ	Linda	Bierstecker,	1992:	54	ที่

กล่าวว่า	การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครอง	หมายถึง	การให้ผู้ปกครองได้เข้าใจว่าเด็กได้ท�ากิจกรรมอะไร

ทีโ่รงเรยีน	เพือ่ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจวธิกีารทีจ่ะช่วยเหลอืเพือ่ส่งเสรมิพฒันาการและการเรยีนรู	้การมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครองกบัการศึกษาปฐมวยั	เป็นสิง่ทีส่�าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก	หากผู้ปกครอง

ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมพัฒนาด้านอื่น	ๆ	ด้วย	ในส่วนของการ



102

◆ ก�ำธร ไพจิตต์ ทัศนีย์ ชำติไทย อรุณี หรดำล ◆

สร้างเสริมสุขภาพ	ต้องด�าเนินการในลักษณะของการปฏิบัติ	แบบเป็นขั้นตอน	จึงควรที่จะส่งเสริมหรือ

พฒันาพฤติกรรมด้านนีก่้อน	ดังทีก่ลุยา	ตันติผลาชีวะ	(2549:	9)	กล่าวว่า	การศึกษาส�าหรบัผู้ปกครอง	

เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้องและมีพัฒนาการที่ดี	

วธิกีารให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองมหีลากหลายวธิ	ีทัง้ทางตรง	ทางอ้อม	การจัดการศึกษาอาจก�าหนดเป็น

รายบคุคล	หรอืรายกลุม่กไ็ด้	ขึน้อยูก่บัผู้ปกครองกลุม่เป้าหมาย	และยังสอดคล้องกับ	เคมม์	และโคลส	

(Kemm	and	Close,	1995:	167)	ที่สรุปถึงการสร้างสุขภาพเพื่อความสมบูรณ์ของบุคคล	ทั้งด้าน

ร่างกาย	และจติใจ	และสขุภาพสงัคม	โดยต้องปราศจากโรค	การเจบ็ป่วย	และมร่ีางกายสมบรูณ์แขง็แรง

	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์แนวคิด	 ทฤษฎี	 หลักการ	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง

การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานจากครผูู้สอน	ผู้ปกครอง	และน�าผลทีไ่ด้มาวเิคราะห์	ซ่ึงสรปุให้เหน็อย่างชัดเจน

ถึงความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการให้ความรู้

ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ตามแนวคิดของกุลยา	 ตันติผลาชีวะ	

(2549:	9)	อรุณี	หรดาล	(2536:	9-12)	และฉันทนา	ภาคบงกช	(2531:	23-24)	เป็นกระบวนการ

ที่จะส่งเสริม	สนับสนุนให้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรม	โดยผลจากความร่วมมือ

ของผู้ปกครองจะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	

และมีการสร้างเสริมสุขภาพที่จะส่งผลให้เด็กสุขภาพดี	 และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 โดยรูป

แบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	ในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	มีความ

ร่วมมือ	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการก�าหนดวัตถุประสงค์	 ด้านการก�าหนดเนื้อหา	 ด้านการทดลองใช้และ

การก�ากับติดตาม	 และด้านการประเมินผล	 โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วม	 ประกอบด้วย	 ขั้นตอน

การจัดกิจกรรม	3	ขั้น	คือ	ขั้นเตรียมผู้เรียน	ขั้นปฏิบัติกิจกรรม	และขั้นประเมินผล	ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ	 จุฬาภรณ์	 โสตะ	 (2543)	 ที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า	 หมายถึง	 การที่บุคคล

หรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ	 สนับสนุน	 ท�าประโยชน์	 หรือกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ	ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย	และประเมินความส�าเร็จของการปฏิบัติ

ภารกิจต่าง	ๆ	

	 2.	รูปแบบการให้ความรู ้ผู ้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

เด็กปฐมวัย	 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจะส่งเสริมให้ผู้ปกครองสนใจที่จะร่วมมือ	 มีบทบาทในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย	โดยรปูแบบทีผู้่วจัิยได้พฒันาขึน้จะมลีกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม	โดยให้ความรูผู้้ปกครองทีโ่รงเรยีน

แบบกลุม่ใหญ่	ให้ผู้ปกครองได้ร่วมกนัฝึกปฏิบติั	เพือ่น�าไปถ่ายทอดให้กับเด็กปฐมวยัทีบ้่านตามแนวคิด

ของกุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2549:	9)	อรุณี	หรดาล	(2536:	9-12)	และฉันทนา	ภาคบงกช	(2531:	

23-24)	นอกจากนี้	ได้น�าแนวคิดของ	Gerlach	Vermon	S	and	Ely	Donald	(1971,	145)	และ	

Kemp	(1985,	11)	มาจัดท�าคู่มือการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	ที่เน้นส่งเสริม
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ให้ผู้ปกครองสนใจท่ีจะร่วมมือ	 มีบทบาทในการพัฒนาเด็กปฐมวัย	 ซ่ึงสอดคล้องกับสมุทร	 ช�านาญ	

(2546)	 ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 โดยได้แบ่งออกเป็น	

4	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการ	แนวคิด	ทฤษฎี	วิธีการบริหาร

โรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	เพื่อก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัย	ขั้นที่	2	สร้างรูปแบบจ�าลองเพื่อ

สร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 ขั้นที่	 3	 เป็นขั้นการพัฒนารูปแบบบริหาร

สถานศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนฐาน	โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	และขั้นที่	4	เป็นการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรูปแบบ	นอกจากนี้	 Keeves	 (1988:	 560)	 กล่าวว่า	 ประโยชน์ของรูปแบบที่จะไปใช้	

ควรค�านึงถึงองค์ประกอบของโครงสร้าง	และควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น	 โดย

ควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา	 ซ่ึงสามารถน�าไปศึกษาต่อยอดได	้

และสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ	วลัยเสถียร	และคณะ	(2543:	78)	ที่ว่า	การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ	 รวมท้ัง

การรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	 โดยโครงการต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ

ชุมชน	

 3.	การทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง	 พบว่า	 เด็กปฐมวัยมีคะแนนพฤติกรรมการ

สร้างเสริมสุขภาพหลังการใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบ	 และพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเด็ก

ปฐมวัย	สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.05	

	 อภิปรายผลได้ว่า	 ผลการทดลองใช้รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองสอดคล้องกับธนวดี	

ศุกระกาญจ์	 (2544:	 87-91)	 ศึกษาวิจัยเรื่องความเช่ือมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองมี

ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมศิลปะในช้ันเรยีน	ในการเรยีนสาธติอนบุาลละอออุทศิ	สถาบนัราชภัฏสวนดุสติ	

พบว่า	พฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กปฐมวัยในกลุ่ม	ทดลองกับเด็กปฐมวัยในกลุ่มควบคุม

แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.01	โดยเด็กปฐมวัยในกลุม่ทดลองมคีะแนนความเช่ือมัน่

สงูกว่า	และพบว่าพฤติกรรมความเช่ือมัน่ในตนเอง	ของเด็กปฐมวยัในกลุม่ทดลองหลงัการทดลองจาก

การสังเกตครั้งที่	1	กับครั้งที่	2	ซึ่งระยะห่างกัน	7	วัน	ไม่แตกต่างกัน	ทิศนา	แขมมณี	(2550:	41-44)	

ได้กล่าวถึงความหมายของรูปแบบว่า	 หมายถึง	 เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหา

ค�าตอบ	 ความรู้	 ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยสร้างมาจากความคิด	 ประสบการณ์การใช้

อุปมาอุปไมย	หรอืจากทฤษฎีหลกัการต่าง	ๆ 	และแสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่	และสอดคล้อง

กับ	ไรย์	 (Raj,	1996:	45)	ที่ให้ความหมายของค�าว่ารูปแบบ	ไว้	2	ความหมาย	คือ	1)	เป็นรูปย่อ

ของความจริงของปรากฏการณ์	 ซ่ึงแสดงด้วยข้อความ	 จ�านวน	 หรือภาพ	 2)	 เป็นตัวแทนของ

การใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่ก�าหนดเฉพาะ	 และเมื่อประเมินรูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครอง	 ในภาพรวมมีรูปแบบ
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◆ ก�ำธร ไพจิตต์ ทัศนีย์ ชำติไทย อรุณี หรดำล ◆

เหมาะสมอยู่ในระดับสูง	 โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม	 อยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการให้

ความรู้เด็กปฐมวัยของ	กุลยา	ตันติผลาชีวะ	(2547	ก:	3)	ที่กล่าวว่า	ผู้ปกครองถือว่าเป็นผู้สร้างการ

เรยีนรูท้างสงัคมให้กบัเด็กได้อย่างดีย่ิง	กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ปรบัตัวเข้ากบัสงัคม	ถอืเป็นกระบวนการ

เรียนรู้	ความเชื่อ	ค่านิยม	และสอดคล้องกับจุไรรัตน์	เสนพงษ์	(2547:	10)	กล่าวว่า	การที่บิดามารดา

หรือผู้เลี้ยงอบรมสั่งสอน	ปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบ	มีระเบียบ	วินัย	สามารถพึ่งตนเองได้	โดย

การให้ความรัก	ความเอาใจใส่	ให้ความช่วยเหลือ	คุ้มครอง	สนองความต้องการ	ทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ	เพื่อให้เด็กได้ด�ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข	ปัทมศิริ	ธีรานุรักษ์	(2549)	ได้ท�าการวิจัย

เพือ่การพฒันาโปรแกรมการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองเพือ่ส่งเสรมิการรูห้นงัสอืของเด็กวัยอนบุาล	พบว่า	

ภายหลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ	ผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้	ความเข้าใจ	ในการส่งเสริม

การรูห้นงัสอืขัน้ต้นสงูกว่าผู้ปกครองกลุม่ควบคุมอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิทีร่ะดับ	.01	และผู้ปกครอง

กลุ่มทดลองมีคะแนนความเข้าใจในการส่งเสริมการรู้หนังสือขั้นต้น	 หลังการทดลองใช้โปรแกรมฯ

สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมฯ	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	ที่ระดับ	.01	สุธีรา	จีรติวรา	(2546:	

237)	 ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย	 กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัยจ�านวน	30	คน	การด�าเนินการศึกษาวิจัยด�าเนิน

การโดยผู้ปกครองศึกษาคู่มือและปฏิบัติตามคู่มือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น	 เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย

ความรูพ้ืน้ฐาน	แนะแนวทางการจดัการศึกษาปฐมวัย	กิจกรรมการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครอง	4	กิจกรรม	

ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย	 มีผลการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาและเห็นว่าคู่มือมีประโยชน์สามารถน�าไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้	

	 4.	ประสทิธผิลของรปูแบบการให้ความรูผู้้ปกครอง	หลงัจากการทดลองใช้รปูแบบ	อยู่ในระดับ

ดี	มีค่าเฉลี่ย	17.13	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.29	และความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อรูปแบบ

การให้ความรู้ผู้ปกครอง	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	 อยู่ในระดับ

มากที่สุด	มีค่าเฉลี่ย	4.59	

	 อภิปรายผลได้ว่า	รูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมนี้	ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้น	 โดยใช้หลักการและแนวคิดของทฤษฎีทางการศึกษา	 ส�าหรับการออกแบบแนวการให้ความรู้ทั้ง

8	 เรื่อง	 โดยใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา	 การศึกษา	 และหลักการพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการให้ความรู	้

เป็นการให้ความรู้ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยค�านึงถึงการเรียนรู้เชิงประสบการณ์	และการ

เรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่	การจัดการความคิด	การตรวจสอบ	ก�ากับ	

ควบคุมการคิดของตนเอง	เพือ่ให้ผู้เรยีนบรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้	ผู้วิจัยจึงได้น�าหลกัการแนวคิด

มาประยกุต์ใช้ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกนัไป	ซ่ึงบางเรือ่งก็ไม่สามารถมองเหน็ได้ทนัที	ต้องรอระยะเวลา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่แสดงออก	 และเป็นผลจากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นน้ันมีมากกว่า
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◆ การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ◆

การวัดด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง	โดยยึดหลักการด้านการใช้ความคิด	แรงจูงใจ	และการสะท้อน

เรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้ปกครอง	โดยมีการเชื่อมโยงเนื้อหา	สอดคล้องกับ

สุธีรา	จีรติวรา	(2546)	ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคู่มือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา

ปฐมวัย	พบว่า	ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยมีผลการเรียนรู้เรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และเห็นว่าคู่มือมีประโยชน์สามารถน�าไปใช้ถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้	 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอนและร่วมประเมินผลงานของนักเรียน	ประสงค์	ปุริโต	(2547:	195)	ท�าการ

ศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น	พบว่า	

ผู้ปกครองมีความสมัครใจที่จะร่วมจัดการศึกษาในด้านยุทธศาสตร์	 ในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพิ่มศักดิ์	เหมพรหม	(2552:	81-85)	ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง	

นักเรียนที่มีต่อการจัดการบริหารงานของโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแก้ว	เขต	2	พบว่า	ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการบริหารงานของโรงเรียน

บ้านหนองผักแว่น	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว	เขต	2	โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัย	ผู้วิจัยมีข้อสังเกตในการน�ารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครอง	โดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมไปใช้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนปฐมวัย	ดังนี้

 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

	 1.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก	ครูผู้สอนระดับ

ปฐมวัยจึงควรมีบุคลิกลักษณะตามหลักวิชาการศึกษาปฐมวัย	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 สามารถใช้ภาษา

สื่อสารได้ชัดเจน	 และมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก

	 2.	จากผลการวิจัยพบว่า	พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็กหลังการใช้รูปแบบมีพัฒนาการ

ทีดี่ขึน้	ครผูู้สอนจึงควรติดตามผลการบนัทกึจากผู้ปกครองอย่างสม�า่เสมอ	ทัง้นี	้เพือ่ติดตามผลพฒันา

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของเด็ก	 และแสดงให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความส�าคัญของการติดตาม

พัฒนาการดังกล่าว	 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วม	 และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

ผู้ปกครองกับครูผู้สอน	ซึ่งผลการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันจะส่งผลถึงเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

	 3.	จากผลการวิจัยพบว่า	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม	 ผู้วิจัย

จึงให้ข้อสังเกตไว้	 หากโรงเรียนอนุบาลในระดับเดียวกันมีกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	 ควรจัด

กิจกรรมเน้นให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจึงจะส่งผลถึงการพัฒนาสุขภาพเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
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ตามวยัมากยิง่ขึน้	ทัง้นีเ้พือ่ให้เหมาะสมกับการน�ารปูแบบไปใช้	อันน�าประโยชน์ไปสูก่ารพฒันาพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริง

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

	 ผลจากการวิจัยดังกล่าวข้างต้น	 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยที่ควรด�าเนินการต่อไป	

ดังนี้

	 1.	ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อติดตามและประเมินความคงอยู ่ของพฤติกรรม

สร้างเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย	 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง	 และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแบบผู้ปกครองมีส่วนร่วม

	 2.	ควรมีการศึกษาหรือพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ผู้ปกครองโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่น	ๆ	ได้แก่	ด้านอารมณ์	สังคมและสติปัญญา	เป็นต้น
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