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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) เพือ่
ศึกษาผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ และ 3) เพื่อศึกษาความสามารถของแกนนำและผู้ปกครอง
ในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ประชากรที่ศึกษา คือ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก แกนนำชุมชนและผู้ปกครอง
จำนวน 116 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างเฉพาะเจาะจงเป็นกลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 46 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบ
ด้วย แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย คูม่ อื การปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และแบบประ
เมินความสามารถในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรว
จสอบความตรงตามเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ มีคา่ ความเทีย่ ง ของแบบประเมินความสามารถของแกนนำและผู้
ปกครองในกระบวนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มีคา่ สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.97
ผลการวิจยั พบว่า 1) แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใน
ขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจ
ค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการนั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก 2) ผลการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยูใ่ นเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย เปลีย่ นแปลงจากระดับ
ดีเป็นดีมากและ 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองโดย
รวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถโดยรวมก่อนกระบวน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย (X = 1.96 SD. = .57 ) ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X= 3.61 SD. = .41 ) โดยพบว่า แกนนำมีความ
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สามารถอยู่ในระดับดี ( X= 4.06 ) ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า (X= 3.39 ) แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน
คำสำคัญ : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

ABSTRACT
This study was participatory action research. It aims to analyze participatory
action process of healthy daycare center development of Tessabann 1 School; to investigate
the outcome of healthy daycare center before and after the participatory action process of
healthy daycare center development of Tessabann 1 School; and to compare community leaders
and parents abilities in participatory action process of healthy daycare center development
of Tessabann 1 School. The population studied consisted of 116 people, including community
leaders and parents. A sample of 46 peoples was collected by purposive sampling method.
The instruments in this research included the evaluation forms of Healthy Daycare standard
of Department of Health, participatory action handbook and the evaluation forms of leaders
and parents abilities in Healthy Daycare developmental process which createdby researches
and validated by experts; the Cronbach’s Alpha Coefficient was at 0.97.
The results revealed that 1) Leaders and parents cooperated in participatory action
process involving in preparation step, participatory action step and evaluation step.The sample
cooperated in preparation step and evaluation step were at a low level because there were
many complicated details for understanding. However, they were highly cooperated in
participatory action step both leaders and parents. 2) Outcomes of Healthy Daycare development
followed by Healthy Daycare standard evaluation of Department of Health changed from good
to very good level. And 3) Comparison between leaders and parents abilities in Healthy
Daycare development in over all and in each part were significantly differences; their abilities
before participatory action process were at a low level (X=1.96,SD.=57) but afterward their
ilities were dramatically increase (X=3.61,SD.=.41) Leaders were good abilities (X=4.06)
while parents were poorer abilities than those(X=3.39) but they still were in a good level.
Key words : participatory action research, healthy daycare center
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บทนำ

เด็กเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงชีวิตปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุก ๆ ด้านของบุคคล ถือได้ว่าเป็นช่วง
เวลาวิกฤติ ทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของการวางรากฐานคุณภาพชีวติ จิตใจ ของบุคคลเมือ่ เป็นผูใ้ หญ่ การอบรมเลีย้ งดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในช่วงวัยนีอ้ ย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูใ้ หญ่ในอนาคต จากการ
ทบทวนองค์ความรูแ้ ละงานวิจยั ต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมในห้าปีแรกของชีวิต จะมีผลให้พัฒนาการด้านต่างๆไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นเป้าหมายการพัฒนาเด็กคือ การส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ เพื่อให้สามารถเติบโตมีสุขภาพดี มีคุณภาพ และทำประโยชน์ต่อสังคม
โดยรวม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนานาประเทศในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และแม้แต่ธนาคาร
โลกยังได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาเด็ก ต้องทำในลักษณะองค์รวมทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา และสังคม ทั้งนี้เนื่องจากอายุที่สำคัญที่สุดและนำไปสู่การพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพคือ ช่วง
ปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีแรก เป็นช่วงที่เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ เนื่องจาก
ระบบประสาทและสมองกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังสร้างใยประสาทเชื่อมประสานกันระหว่างเซลล์
สมองทำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละส่งผ่านข้อมูล การเจริญเติบโตทางกายภาพของสมองในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึน้
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ (บังอร เทพเทียน และ ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์, 2550)
จากการสำรวจภาวะสุขภาพ พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2542 โดยสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการโดยรวมปกติทุกด้านเพียงร้อยละ 71.69
มีแนวโน้มล่าช้า ร้อยละ 28.1 โดยพัฒนาการที่เข้าข่ายมีแนวโน้มล่าช้า คือ ด้านภาษา การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และการปรับตัว การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ การอยู่ในสังคม และการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวถือว่า
เป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านสติปัญญา เพราะมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก จึงนับเป็นการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาสมอง ในช่วงระยะที่สมองเจริญเติบโตสูงสุด หรือเรียกว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส”(นิตยา
คชภักดี, 2543) นอกจากนี้ จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการองค์รวมของเด็กปฐมวัยสูงสุด คือ การ
ศึกษาของพ่อ แม่ รายได้ของครอบครัว และจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (ลัดดา เหมาะสุวรรณ, 2547) ในขณะเดียวกัน
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้อธิบายถึงผลการศึกษาของสำนักส่งเสริมสุขภาพเมื่อปีพ.ศ. 2546 ว่าผู้เลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน คือ บิดา มารดา ญาติ ปู่ ย่า ตา ยาย ฝากสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
และจ้างเลีย้ งตามบ้าน ในอัตราร้อยละ 49.8,29.5,18.4 และ 2.3 ตามลำดับ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2546)
ดังนัน้ ศูนย์เด็กเล็ก จึงนับ เป็นสถานทีท่ ท่ี ำหน้าทีเ่ ลีย้ งดูเด็กแห่งทีส่ อง รองจากพ่อ แม่ และญาติ
ดังจะเห็นว่ามีเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การเลีย้ งดูในศูนย์เด็กเล็กถึงร้อยละ 29.5 การพัฒนาเพือ่ ให้ศนู ย์เด็กเล็กได้มาตร
ฐานและมีคณ
ุ ภาพนัน้ ควรพัฒนาทัง้ คนและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ไป ทัง้ นีก้ รมอนามัยซึง่ เป็นหน่วยงานหนึง่ ดำเนิน
งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กมาโดยตลอด ได้รวบรวมข้อมูลศูนย์เด็กเล็กในปี 2546 – 2547 ของกรมอนามัย พบว่า มีศนู ย์
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เด็กเล็กที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอน รวมจำนวน 14,856 แห่ง นอกจากนี้
ยังมีสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน อีกจำนวน 1,347 แห่ง เมื่อมีการศึกษาหลากหลายทั้งประเทศพบว่า ศูนย์เด็กเล็ก
จำนวนมากยังต้องการการพัฒนาทัง้ ด้านการบริหารจัดการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบกับปีงบประมาณ
2546 กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิดเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ มาใช้ในการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก ภายใต้ชอ่ื โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ ส่วนราชการ และส่วน
ท้องถิน่ เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กและระดมความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการเด็ก และ
การอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ให้เด็กได้รบั การส่งเสริมสุขภาพและมีพฒ
ั นาการอย่างเหมาะสม ได้อยูใ่ นสิง่ แวดล้อม
ที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งศูนย์เด็กเล็กพัฒนาได้คุณภาพและมาตรฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่นกั ศึกษา และให้บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาสุขภาพอนามัยของชุมชน
ในเขตเทศบาลอย่างผสมผสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2549 ได้ศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชน เด็กวัยเรียน และ
เด็กวัยปฐมภูมใิ นศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส (อัชฌา สุวรรณกาญจน์,2550 และกลุม่ งานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์,2549) พบว่า ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง มีเด็กเล็กมารับบริการเฉลี่ยวัน
ละ 50 คน และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล๑ เป็นสถานบริการหนึ่งในเขตเทศบาลที่มีผู้รับบริการเฉลี่ยค่อนข้าง
สูง 100 คนต่อวัน ศูนย์เด็กเล็กทั้ง 10 แห่ง พบปัญหาด้านการพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่หลายประการ เช่น การ
ส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการ การดูแลสุขภาพฟัน การบริการอาหารสะอาดปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อม
สะอาดปลอดภัย การจัดมุมเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร ความสะอาดปลอดภัย
ของสิ่งแวดล้อมภายใน/นอกอาคาร และขนาดพื้นที่ใช้สอยจำกัด ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของปัญหา
ทีม่ คี วามจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพือ่ พัฒนาเข้าสูก่ ารเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ลดปัญหาสุขภาพ สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
และปลอดภัย รวมทั้งจัดระบบการบริหารจัดการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ อันจะ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
2. ศึกษาผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ก่อนและหลังการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
3. ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครอง
ก่อนและหลัง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
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วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
คณะผู้วิจัยได้สนับสนุนให้แกนนำและผู้ปกครองเด็กเล็กปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ที่สร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นปฏิบัติการ
และ 3) ขั้นประเมินผลและสรุป ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยใช้เครื่องมือทั้ง
3 ประเภท โดยวิธีการ 1) สำรวจ ( Survey) โดยการสังเกตและจดบันทึก (Observation and Record) 2)การ
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) และ 3) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร จำนวน 116 คน ได้แก่ แกนนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล๑ จำนวน 8 คน แกน
นำจากชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 100
คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 46 คน คือแกนนำศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๑
จำนวน 8 คน แกนนำจากชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
เด็กเล็ก จำนวน 30 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) คูม่ อื กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ซึง่ ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและทดลองใช้ โดยแสดงรายละเอียดในเรือ่ ง การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม กระบวนการกลุ่มและการสนทนากลุ่มย่อย การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน แนวทางการปฏิบัติตาม
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ แนวทางการประเมินคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ และ แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) แบบประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข และ 3) แบบประเมินความสามารถในปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
สำหรับแกนนำ และผู้ปกครอง มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า ผ่านตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบประเมินโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha
Coefficiency) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา และส่วนที่ 2 ความสามารถในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 6 ด้าน ต่อไปนี้ (1) ความสามารถของแกนนำในด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (2) ความสามารถในด้านการส่งเสริมสุขภาพในกระบวนการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (3) ความสามารถในด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนใน
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (4) ความสามารถในด้านการบริการอาหาร
สะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ (5) ความสามารถในด้าน
การจัดสิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัยในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ และ
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(6) ความสามารถในด้านการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริมาณประมวลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิตสิ ำเร็จรูปและใช้สถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ นำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบมา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผล นำเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ผลการดำเนินการวิจัยตามกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กน่าอยู่ 3 ขั้นตอน พบว่า 1) ขั้นเตรียมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการจัดตั้งคณะทำงานปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยคัดเลือกแกนนำศูนย์ เด็กเล็กจากโรงเรียนเทศบาล ๑ จำนวน 8 คน แกนนำจากชุมชน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน และผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 30 คน ร่วมกันสร้างแบบ
ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และแบบประเมินกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ 2)ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมคณะทำงานปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ จากนั้นศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ตลอดจนประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา
3)ขัน้ ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม คณะทำงานปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ร่วมกันประเมินผลกระบวน
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ พบว่า
แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมทัง้ ในขัน้ การเตรียมการ ขัน้ ปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมิน
ผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียดที่เข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขั้นตอนปฏิบัติการ
นั้น ทั้งแกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมดีมาก
2. ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ก่อนและหลังการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒ
นาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
การประเมินศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล ๑ พบว่า จำนวนเด็กทั้งหมด 130 คน ชาย 74 คน
หญิง 56 คน มาใช้บริการจริงเฉลี่ย 80 คนต่อวัน จำนวนผู้ดูแลเด็ก 8 คน รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่ 2 ½ ปี ถึง 3 ½ปี
ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วมแสดงได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ก่อนและหลังปฏิบัติการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ
รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
O 1. เด็กทุกคนได้รับการประเมินภาวะโภชนาการโดยชั่งน้ำหนัก
√
√
วัดส่วนสูง ทุก 3 เดือน
O 2. เด็กทุกคนแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร กลางวัน ทุกวัน
√
√
∆ 3.อาหารที่จัดให้เด็กมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
√
√
4.มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด
√ √
5.เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน
√ √
ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
O 6.เด็กอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้รับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ √
√
อายุโดยผู้ดูแลเด็ก
O 7.มีของเล่นเด็ก หนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย และมีกิจกรรมการเล่า √
√
นิทาน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
8.มีมุมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครอง
√
√
9.ผู้ดูแลเด็กสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก √
√
ด้านบริการอาหารสะอาด ปลอดภัย
O 10.สถานที่เตรียม ปรุงอาหาร สะอาด ถูกสุขลักษณะ
O 11.น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด เพียงพอ
∆ 12.อุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารปลอดภัย และสะอาด
∆ 13.ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิด
อาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว
14.ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพดี แต่งกายสะอาด สุขอนามัยดี

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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รายการมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย
O 15.บริเวณศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคาร
สะอาดและปลอดภัย
O 16.ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
∆ 17.พื้นที่ใช้สอย จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ
∆ 18.เครื่องใช้สำหรับเด็ก สะอาดและเพียงพอ
19.ตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
20.มีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ
21.มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ
22.มีการป้องกันแมลงและพาหะนำโรค
23.มีมาตรการความปลอดภัย
ด้านบุคลากร
∆ 24.ผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย และจิตใจ
∆ 25.ผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 50 ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก
∆ 26.มีอัตราส่วนการดูแลเด็ก เหมาะสม
O 27.ผู้ปกครอง ชุมชน ฯลฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของศูนย์
เด็กเล็ก

ก่อนปฏิบัติการ หลังปฏิบัติการ
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

√

√

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√

ทั้งนี้ มีเกณฑ์การรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ คือ
เกณฑ์การประเมิน จำนวนข้อที่ต้องผ่านการประเมิน
ข้อที่ต้องผ่านการประเมิน
ระดับดีมาก
26-27
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O ∆ และ 9-10 ข้อ
ระดับดี
17
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O และ ∆
ระดับพื้นฐาน
9
ข้อที่มีสัญลักษณ์ O
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จากผลการประเมินก่อนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ประการ ต่อไปนี้
1) มีการจัดอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่หวานจัด ในเรื่องการดูแลไม่ให้เด็กกินขนมจุบจิบนอกมื้อ
อาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก 2) เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน ในเรื่อง มีบันทึกการตรวจสุขภาพเด็ก
ประจำวัน 3) ผักสด ผลไม้ ต้องล้างสะอาด เนื้อสัตว์ปรุงให้สุก และมีการปกปิดอาหารที่พร้อมบริโภคแล้ว ในเรื่อง
อาหารที่พร้อมบริโภคต้องปกปิดด้วยฝาชีหรือ ฝาภาชนะ ไม่ใช้ผ้าขาวบาง โดยมีข้อเสนอแนะ และ 4) พื้นที่ใช้สอย
จัดเป็นสัดส่วน และเพียงพอ ในเรื่อง มีอ่างล้างมือ พร้อมสบู่และที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ดังนั้นจึงสรุปผลการ
ประเมินได้ว่าศูนย์เด็กเล็กอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการวิจัยตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมแล้วทำให้ผ่านการประเมินทุกข้อ ดังนั้น ภายหลังการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วม ผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
น่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เปลี่ยนแปลงจากระดับดี
เป็น ดีมาก
3. เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและห
ลัง การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
จากการประเมินความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครอง
ก่อนและหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน ปรากฎผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกนนำและผู้ปกครองก่อนและหลัง
การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประชากรที่ศึกษา (n= 46)
ก่อน
หลัง
X SD. X SD.
1. ด้านกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1.53 .73 3.20 .46
2. ด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
2.32 .56 3.72 .38
3. ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 1.60 .65 3.29 .40
4. ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย
2.15 .64 3.76 .49
5. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย
1.98 .60 3.60 .50
6. ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.13 .57 4.08 .52
รวม
1.96 .57 3.61 .41
ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ของแกนนำและผู้ปกครอง

t-test

df. p-value

-13.05
-13.97
-15.07
-13.56
-14.04
-15.07
-16.04

44
44
44
44
44
44
44

.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*
.000*

จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของแกน
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นำและผูป้ กครองโดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถ
โดยรวมก่อนกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม อยูใ่ นระดับน้อย( X=1.96,SD.=.57 ) ส่วนภายหลังกระบวน
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก( X=3.61,SD.=.41 ) โดยพบว่า
มีความสามารถในเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก( X=4.08,SD.=.52 )
รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาดปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการจัด
สิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนและการปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ น้อยทีส่ ดุ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X=3.20,SD.=.46 ) นอกจากนีเ้ มือ่ เปรียบเทียบความสามารถ
ในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระหว่างแกนนำและผู้ปกครองโดยรวมทุกด้าน แสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูร่ ะหว่างแกนนำและผูป้ กครองโดยรวมทุกด้าน
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้วา่ ภายหลังกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม แกนนำและผู-้
ปกครองต่างก็มคี วามสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูเ่ พิม่ สูงขึน้ โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยูใ่ น
ระดับดี ( X= 4.06 ) ในขณะทีผ่ ปู้ กครองมีความสามารถน้อยกว่า ( X= 3.39 ) แต่อยูใ่ นระดับดีเช่นกัน

อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ พบว่า ขัน้ ตอนการเตรียมการและการประเมินผลนัน้ ผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในระดับน้อยเนือ่ งจากมีรายละเอียด
ทีเ่ ข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารนัน้ ทัง้ แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมดีมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในขัน้
ตอนการเตรียมการมีความยุ่งยากในส่วนของการสร้างและใช้แบบประเมิน ในการประเมินความสามารถในด้าน
ต่างๆ ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้แบบประเมินได้ จึงขาดการมีส่วนร่วมระดับที่ดี แต่ในขั้นตอนการ
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆของแกนนำและผูป้ กครองและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนัน้ สามารถ
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ดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนดให้ปฏิบตั ไิ ด้ จึงมีสว่ นร่วมในระดับดีมาก สอดคล้องกับการศึกษาของพันธุท์ พิ ย์
รามสูตร และคณะ ( 2547 ) พบว่า การประเมินผลการเข้ามามีสว่ นร่วมของผูป้ กครองเด็ก ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการที ่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลได้ ด ำเนิ น การร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นาการสาธารณสุ ข อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยมหิดลนัน้ พบว่าผูป้ กครองส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เข้ามาร่วมในช่วงทำประชาคม เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันใน
การดำเนินกิจกรรม อีกร้อยละ 12 ได้เข้ามาช่วยเป็นแรงงานในกิจกรรมของโครงการ มีรอ้ ยละ 8 ทีร่ ว่ มบริจาคเงิน
สมทบกับองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 6 เข้ามาร่วมวางแผนงานการดำเนินการ และร้อยละ 2 ได้บริจาคสิง่ ของ
และวัสดุอปุ กรณ์ เช่นเดียวกับการศึกษาของบรรเจิดพร หาญแก้ว ( 2549 ) ทีศ่ กึ ษาการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการ
ดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่พบว่า ด้านการวางแผนมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนด้านการค้นหาปัญหา การ
ดำเนินงาน และการประเมินผลมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์การดำเนินงานตาม
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ทัง้ 3 ขัน้ ตอน มีสว่ นสนับสนุนให้แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นขัน้ ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในระดับดีมาก ตัง้ แต่ขน้ั ตอนการสร้างวิสยั ทัศน์ศนู ย์เด็ก
เล็กน่าอยู่การศึกษาสถานการณ์และวิเคราะห์ปญ
ั หาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ การดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนารวมทัง้ ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและสรุปผลการพัฒนา
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมลักษณะเด่นทีส่ ำคัญหลายประการ คือ 1) เป็นการสร้าง
ความรู้ ( Produce Knowledge ) โดยการผสมผสานระหว่างความรูจ้ ากนักวิชาการกับความรูพ้ น้ื บ้าน อุปมาดัง่
แม่นำ้ จาก 2 สายไหลมาบรรจบกันเป็นสายเดียวตรงทีบ่ รรจบกันจะเกิดฟองซึง่ เป็นดัง่ ความรูใ้ หม่ เป็นการเรียนรูร้ ว่ ม (
Co-generative learning ) ซึง่ ค่อยๆ ขยับขยายจากการมีสว่ นร่วม เพียงบางส่วนจนเป็นการมีสว่ นร่วมเต็มรูปแบบ
ระหว่างชาวบ้านกับนักวิจยั และสร้างความรูส้ กึ ร่วมกัน ผสมผสานทฤษฎีกบั การปฏิบตั ใิ ห้เกิดความรูใ้ หม่ 2) รูปแบบ
ของความรูท้ ไ่ี ด้จากกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เป็นลักษณะปฏิสมั พันธ์ ( Interactive ) และสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ซึง่ เป็นวิถชี วี ติ เป็นปริทศั น์ทางจิตทีร่ วมเอาความอยากรูอ้ ยากเห็นเข้ากับความเปิดใจกว้าง
ความผจญภัยเข้ากับการค้นพบสิง่ ใหม่ เป็นความต้องการทีจ่ ะเสริมความรูแ้ ก่ตนเองโดยผ่านวิธกี ารใหม่ เป็นความ
มุง่ มัน่ ว่าการค้นพบสิง่ ใหม่หมายถึงการเปิดหนทางใหม่ การเป็นสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ไม่ใช่จากการ
เรียน แต่จากการปฏิบตั เิ ป็นผลของการฝึกฝนอย่างต่อเนือ่ ง และทำงานอย่างเป็นระบบทีน่ ำไปถึงรูปแบบความคิด
ทีย่ ดื หยุน่ มากขึน้ ดังนัน้ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) จึงเป็นการฝึกปฏิบตั ทิ ง้ั โดยส่วนตัวและร่วมกันกับผูอ้ น่ื
เป็นวิธกี าร ทีฝ่ กึ ฝนให้เกิดทักษะทีจ่ ะพัฒนาจิตมากกว่าจดจำทฤษฎี ยิง่ ไปกว่านัน้ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม ไม่เป็นเพียงแค่สหวิทยาการเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการเรียนรูข้ า้ มสาขาวิชา ( Transdisciplinary ) คือ เป็นความ
พยายามทีจ่ ะสร้างความเข้าใจทีข่ า้ มพ้นเขตแดนของวิชาชีพ ซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงออกไปสูค่ วามหลากหลาย
กว้างขวางเป็นการขยายปริทศั น์จากเฉพาะสาขามากกว่าสหวิทยาการ ( Interdisciplinary ) ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกัน
เพียง 1-2 สาขาเท่านัน้ 3) กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเป็นการสะท้อนความคิด ลงมือปฏิบตั แิ ละ
สะท้อนความคิด แล้วลงมือปฏิบตั ไิ ปเช่นนัน้ ( Reflection-Action-Reflection Action ) จึงเท่ากับการทบทวน
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ความคิดหรือสะท้อนความคิดของตนเองแล้วนำไปลงมือปฏิบตั ิ ( Direct act ) เป็นการชีน้ ำการปฏิบตั ทิ ม่ี กั จะได้
ยินในฐานะทีเ่ ป็นคำพูดของ นักการเมือง แต่กม็ คี วามหมายทางจิตวิทยาทีท่ ำให้บคุ คลตระหนักถึงการทีต่ นเองเป็นที่
พึง่ แห่งตนหรือตนชีน้ ำตนเอง 4) การลงมือปฏิบตั คิ วามรูห้ รือใช้ความรูล้ งสูก่ ารปฏิบตั ิ ( Practical ) เป็นลักษณะเด่น
ของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม อีกประการหนึง่ ทีเ่ น้นการชูประเด็นปัญหาทีส่ ำคัญและเป็นจริงของ
ท้องถิน่ ซึง่ เท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผใู้ หญ่ในท้องถิน่ โดยวิธกี ารเรียนทีไ่ ม่เน้นความรูท้ เ่ี ป็นทฤษฎีกระบวนการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม จะเป็นองค์กรขัน้ พืน้ ฐานระดับติดดิน ( grass root ) ทีใ่ ห้โอกาสแก่คนชายขอบของ
กระบวนการพัฒนาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได้ 5) กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ ( Inclusive ) ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้างความรู้
จากวิธกี าร และความรูท้ ม่ี อี ยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตสิง่ ใด ทุกความคิดเห็นจะได้รบั การรับฟังและ
ยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษของ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม 8) ชุมชน ( Community ) เป็นแหล่งทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีบ่ คุ คลจะสามารถโยงอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
ของตนเข้าด้วยกัน ในการวางแผนทีจ่ ะควบคุมเป้าหมายชีวติ ของตนโดย กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
จะช่วยสร้างสังคมนิเวศน์ ( ecological society ) ทีค่ นในชุมชนมีการพึง่ พา อาศัยกัน ล้มเลิกระบบเจ้านายสร้าง
ความผสมผสานกลมกลืนระหว่างมนุษยชาติกบั ธรรมชาติ และมนุษย์กบั มนุษย์ให้เกิดขึน้ ใหม่ สังคมนิเวศน์จะเกิด
ขึ้นได้จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกสังคม ในลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยที่เท่าเทียมกัน
เท่านั้น 9) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการมองอนาคต ( future oriented ) ดังนั้นนักวิจัย
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จะต้องรู้วิธีการสร้างฉากสำหรับการเรียนรู้ในชุมชน การจัดการใน
ลักษณะทีไ่ ม่มกี ารจัดทำโปรแกรมล่วงหน้าสำเร็จรูปหรือตายตัว ทำให้เกิดการช่วยตนเองของชุมชน สร้างแนวทาง
สำหรับการกระทำ แนวทางปฏิบัติที่ไม่เคยมีอยู่ก่อน ทบทวนการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงระบบที่เขาเป็นสมาชิกอยู่
พัฒนาตัวอย่างโครงสร้าง หรือภาพลักษณ์ที่จะปะติดปะต่อให้เกิดอนาคตที่ต้องการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความสามารถที่จะฝันของบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา ซึ่ง McNiff ( 1988 ) บอกว่า การพัฒนาบุคคล
ก็คือ การฟื้นฟูความสามารถที่จะฝันของเขา ( Revitalized capacity to dream ) 10) กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสว่ นร่วมเป็นการมองโลกในแง่ดี (Optimistic) ตามหลักการพืน้ ฐานของแนวคิดปลดปล่อยทีเ่ ชือ่ ว่า มนุษย์
ทุกคนสามารถทีจ่ ะจัดการเรือ่ งต่างๆ ในสังคมของเขาได้ ซึง่ กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเป็นวิธกี ารที่
จะส่งเสริมศักยภาพด้านนีข้ องบุคคลกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เชือ่ ว่า อิสรภาพของมนุษย์มคี วาม
สำคัญที่สุด และมนุษย์มีสิทธิและอำนาจที่จะแสวงหาอิสรภาพแก่ตัวเองด้วยการปลดปล่อยตนเอง ( self-emancipation ) และการปลดปล่อยที่แท้จริงจะได้มาจากการที่ทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปถึงการสร้างสังคมใหม่ที่
ประชาชนทุกคนเป็นผู้กระทำ โดยอาศัยความรู้ที่เขาสร้างขึ้นเอง ( Maguire, 1987 และ พันธุ์ทิพย์ รามสูตร, 2545 )
2. ภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง 3 ขั้นตอน พบว่า ผลการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องกรมอนามัย เปลีย่ นแปลง
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จากระดับดีเป็นดีมาก เนื่องจาก แกนนำและผู้ปกครองได้ร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กเล็กตามขั้นตอนการปฏิบัติการ
แบบมีส่วน ร่วมตามบริบทของปัญหาและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจผ่านกระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม สอดคล้องกับลักษณะเด่นของกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่าง
มีสว่ นร่วม อีกประการหนึง่ ทีพ่ นั ธุท์ พิ ย์ รามสูตรและคณะ ( 2547 ) ได้อธิบายถึงแนวคิดของแทนดอน( Tandon )
ทีก่ ล่าวไว้ในปี1988 ว่า การลงมือปฏิบตั คิ วามรูห้ รือใช้ความรูล้ งสูก่ ารปฏิบตั ิ ( Practical ) เป็นการชูประเด็นปัญหาที่
สำคัญและเป็นจริงของท้องถิน่ ซึง่ เท่ากับเป็นการให้การศึกษาแก่ผใู้ หญ่ในท้องถิน่ โดยวิธกี ารเรียนทีไ่ ม่เน้นความรูท้ ่ี
เป็นทฤษฎีและเน้นการวิเคราะห์วจิ ารณ์ซง่ึ เป็นลักษณะทีแ่ บ่งแยกคน แยกความแตกต่างของเพศ และกระบวนการ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม จะเป็นกระบวนการขัน้ พืน้ ฐานระดับติดดิน ( grass root ) ทีใ่ ห้โอกาสแก่คนชายขอบ
ของกระบวนการพัฒนาได้สามารถดำรงอยู่ และพัฒนาบทบาทของตนเองได้ นอกจากนีก้ ระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิ
การอย่างมีสว่ นร่วม เป็นกระบวนการเบ็ดเสร็จ ( Inclusive ) ทีใ่ ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยการสร้างความรูจ้ ากวิธกี าร และความรูท้ ม่ี อี ยู่ โดยไม่พยายามแยกหรือจำกัดขอบเขตสิง่ ใด ทุกความคิดเห็น
จะได้รบั การรับฟังและยอมรับ เป็นการให้โอกาสทุกคนได้เรียนรู้ ( Learning for all ) ซึง่ เป็นลักษณะพิเศษของ ก
ระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของกรมอนามัย ( 2547 ) ทีพ่ บว่า
ปัจจัยทีน่ ำไปสูค่ วามสำเร็จของศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นระดับ ดี-ดีมาก ประกอบด้วยปัจจัยหลักทีส่ ำคัญ คือ 1) การรับรู้
เกีย่ วกับโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 2) ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลเด็กและอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง และ 3) ความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากทุกส่วนของสังคม กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูใ่ นครัง้ นี้
ได้ดำเนินการครอบคลุมปัจจัยดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาในเชิงผลลัพธ์ในระดับดีมาก
3. ความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองภายหลังกระบวน
การปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพิม่ ขึน้ จากระดับน้อยเป็นระดับมาก โดยพบว่ามีความสามารถในเรือ่ งการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือความสามารถด้านการบริการอาหารสะอาด
ปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน และการจัดสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย ส่วนความสามารถ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นและการปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มเพิ ่ ม ขึ ้ น น้ อ ยที ่ ส ุ ด
อยูใ่ นระดับปานกลางโดย พบว่าแกนนำมีความสามารถเพิม่ ขึน้ มากกว่าผูป้ กครอง ทัง้ นี้ เนือ่ งจากแกนนำส่วนใหญ่
ได้ผา่ นการอบรม มีความรูแ้ ละเห็นความสำคัญของการพัฒนาในฐานะผูร้ บั ผิดชอบหลัก รวมทัง้ ผ่านทักษะกระบวน
การกลุ่มต่างๆเพื่อการพัฒนามาหลายครั้ง สอดคล้องกับการศึกษาของพันธุ์ทิพย์ รามสูตร และคณะ ( 2547 ) ที่
พบว่าปัจจัยเสริมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ การที่มีชมรมผู้ปกครองหรือกรรมการบริหารศูนย์ค่อนข้าง
เข้มแข็ง และแกนนำส่วนใหญ่ก็ทำงานประสานกับผู้ดูแลเด็กได้ดี ขวัญและกำลังใจของผู้ดูแลเด็กดีขึ้น หากมี
ความเข้าใจอันดี และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ทั้งองค์กรส่วนท้องถิ่นและทั้งกรรมการศูนย์เด็กเล็ก
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของดรรชนี มหาชานิกะ (2547) ที่พบว่าปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กดีเด่น คือ ระดับความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และศิริพร กัญชนะ และคณะ ( 2547 ) ที่พบว่า
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พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องพัฒนาการและวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและให้ความสนใจ
มากที่สุด

สรุปและข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) แกนนำและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมทั้งในขั้นการเตรียมการ ขั้นปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและขั้นประเมินผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
โดยในขั้นตอนการเตรียมการและการประเมินผลนั้นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในระดับน้อยเนื่องจากมีรายละเอียด
ทีเ่ ข้าใจค่อนข้างยาก ส่วนในขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารนัน้ ทัง้ แกนนำและผูป้ กครองมีสว่ นร่วมดีมาก 2) ผลการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กน่าอยู่ในเชิงผลลัพธ์ จากการประเมินตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของกรมอนามัย เปลี่ยนแปลงจาก
ระดับดีเป็นดีมากและ 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครอง
โดยรวมทุกด้านและแยกรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ทัง้ นีค้ วามสามารถโดยรวมก่อน
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับน้อย ส่วนภายหลังกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม พบว่ามีความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า แกนนำมีความสามารถอยู่ในระดับดี (X=4.06)
ในขณะที่ผู้ปกครองมีความสามารถน้อยกว่า แต่อยู่ในระดับดีเช่นกัน
ทัง้ นี้มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ทีส่ ำคัญ คือ 1)ควรประยุกต์ใช้กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอืน่ ๆ โดยปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการเตรียมการโดยวางแผนการพัฒนา
ร่วมกัน การปฏิบตั กิ ารโดยการดำเนินการแก้ปญ
ั หาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก การประเมินผลและสรุปโดยการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 2) ควรใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการประเมินศูนย์เด็กเล็ก เพือ่ ช่วยให้ศนู ย์เด็กเล็กเกิดการเปลีย่ นแปลงไปใน
ทางยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ ร่วมกับการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม และ 3) ควรพัฒนาแกนนำและผูป้ กครองให้
มีความสามารถมากขึน้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน รวมทัง้ การจัดสิง่ แวดล้อมสะอาดปลอดภัยและการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยใช้กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมควบคูก่ บั
การใช้คมู่ อื กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ เพือ่ เพิม่ พูนความสามารถของ
แกนนำและผูป้ กครองอันจะส่งผลต่อการรักษาระดับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยูต่ อ่ ไป นอกจากนีใ้ นการวิจยั ครัง้
ต่อไปควรศึกษาศักยภาพและทักษะในการปฏิบตั งิ านในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์เด็กเล็กน่าอยูข่ องแกนนำและผูป้ กครองตลอดจนผูเ้ ลีย้ งดูเด็กเพือ่ การพัฒนาทีเ่ หมาะสมและควรหารูปแบบการปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
ทีม่ คี วามง่าย สอดคล้องกับบริบทของชุมชนโดยเฉพาะผูป้ กครอง เพือ่ ให้เกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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