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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และออกแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง จานวน 38 คน ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม
แบบสังเกต แบบประเมินความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ และแบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุปเป็นข้อมูลเชิงอุปนัย ข้อมูลเชิงคุณภาพสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่
มีการดาเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่ได้รับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสาคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ความรู้ ทักษะปฏิบัติ
และทัศนคติหลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (𝑥̅ =4.67, S.D.= 0.23) ดังนั้น
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และ นาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ โดยคุณครูและผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการหรือวางแผนร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การเฝ้าระวัง การส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย การบูรณาการ
Abstract
The objective of this research were to study the condition of surveillance and promotion early
childhood development in Nong Yai Community, Childhood Development Center. Khon Kaen Province and
design integrated surveillance and promotion of early childhood development in Nong Yai Community,
Childhood Development Center, Khon Kaen Province. The sample group were 38 teachers and parent of
childhood. Methodology of research was qualitative and quantitative methods; Focus group and workshop
project. The research instruments were the guideline of Focus group, observations form, Pre and post-test
form of Knowledge, skill and attitude test in surveillance and promotion of early childhood development,
and assessment form on the satisfaction to participate the workshop project. Qualitative data were analyzed
by content analysis and summarized as inductive data. Quantitative data were analyzed by descriptive
statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.
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The results of the research revealed that 1) Conditions of surveillance and promotion of early
childhood development in Nong Yai Childhood Development Center, Nong Yai Community, that operations
were in progress but were not continuous. Because of there has not been ongoing by parent involvement,
and also not awareness in the importance of promoting child development. The model of child
development promotion was integrated. The knowledge, skill, and attitude after training were higher than
before work in project. The samples were satisfied at the highest level (𝑥̅ =4.67, S.D.= 0.23). Therefore, the
developed model can be used to effectively surveillance and promote early childhood development in
early childhood development centers and can be apply in other areas. The teachers and parents can
manage or plan together effectively.
Keywords: Surveillance, Promotion, Early Childhood Development, The integration
บทนา
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2569) ก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาคนให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพต้องเริ่ ม ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย (สานักส่ งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2559) อีกทั้งงานวิจัยใน
ต่างประเทศยืนยันว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาเด็กถือเป็นการ
ลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากช่วงปฐมวัยเป็นช่วงเวลา
ของการสร้างรากฐานชีวิตทุกด้าน ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์และด้านสังคม โดยเฉพาะสมองของมนุษย์ มีระบบ
กลไกลที่ซับซ้อน มีกระบวนการพัฒนาอย่างรวดเร็วสมอง
ของเด็กช่วง 0-5 ปีถือเป็น “โอกาสทอง” สมองจะเจริญเติบโต
ถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ (Chuenta, C., Kaewsai, S., Saelim,
S., & Kampa. P., 2018) ฉะนั้นหากเด็กปฐมวัยของไทยไม่ได้
รับ การดู แลอย่ างเหมาะสมตั้งแต่ วัน นี้ จะถื อเป็น การเสี ย
โอกาสอั นล้ าค่า ยิ่งต่อการพัฒนาศั กยภาพและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของคนไทยในอนาคต (สานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557)
สถานการณ์เ ด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-5ปี ของ
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 มี จ านวน 4585,759 คน
(สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ กรมอนามั ย , 2560)
และจากการส ารวจของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ปี 2555
พบว่า จานวนร้อยละ 20 ของพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กเพียงส่วนน้อย
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการเตรียม
ความพร้ อ มก่ อ นเข้ า เรี ย นของเด็ ก ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้
เด็กไทยจานวนมาก มีระดับพัฒนาการตามศักยภาพต่ากว่า
ที่ควรจะเป็น ในปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงาน

เด็กประถมศึกษาปีที่ 5-6 อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีจานวน
ร้อยละ 10-15 และจากประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เมื่อ
ปี 2557 พบว่า เด็กอายุ 0-2 ปี มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 22
และเด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 34 (สานักตรวจ
และประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2559)
จากสถานการณ์ แ ละปั ญ หาดั ง กล่ า ว พบว่ า
สาเหตุสาคัญประการหนึ่งเพราะยังไม่มีบุคคลให้ความสนใจ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง ประกอบกับปัญหาการ
เลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสถานเลี้ยงดูเด็กมีความรู้ไม่
เพี ย งพอในการดู แ ลเด็ ก รวมถึ ง ปั ญ หาด้ า นโภชนาการ
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
กระทบให้เด็กขาดจินตนาการ ความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์ อัน
เป็น สาเหตุส าคั ญอย่ างหนึ่งที่ทาให้เ ด็กมี พัฒ นาการล่ าช้ า
(Health KPI, 2564) กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ เ ล็ งเห็ น ถึ ง
ปัญหานี้จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
เพื่อเน้นการเฝ้าระวังส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก ตั้งแต่
แรกเกิ ด – 6 ปี โดยมีวั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อให้ เด็ ก ไทยทุก คน
ได้รับการเฝ้าระวังและติดามการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการ
อย่ างต่ อเนื่ อง โดยพ่ อ แม่ ผู้ดู แ ล อาสาสมั ครสาธารณสุ ข
(อสม.) ครูพี่เลี้ยงเด็กในพื้นที่คัดกรอง ส่งเสริมและกระตุ้น
พัฒนาการของเด็กไทยทุกคน ตามช่วงอายุ 9, 18, 30, และ
42 เดือน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานหลักใน
พื้น ที่ เด็ก ในศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ก สถานที่ ดู แลเด็ก ปฐมวั ย
สถานที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีการพัฒนาการสมวัยทุก
คน และสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กลุ่มผู้ปกครอง
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งเห็ น ความส าคั ญ และให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ไทย โดยการเฝ้าระวัง และ
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ติดตามส่งเสริมกระตุ้น พัฒนาการสนับสนุนให้ ใช้คู่มือเฝ้ า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental
Surveillance and Promotion Manual; DSPM) (เยาวรั ต น์
รัตน์นันต์เยาวรัตน์ รัตน์นันต์เยาวรัตน์ รัตน์นันต์, 2557)
ถึงแม้ว่าจะมีการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กทุกช่วง
วัย แต่ยังปัญหาเด็กมีพัฒนาการสมวัยต่า จากผลการสารวจ
ของศูนย์อนามัยที่ 6 ปลายปี 2552 พบว่าเด็กในเขตสุขภาพ
ที่ 7 และที่ 8 (เขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 เดิม ได้แก่
จังหวัด เลย หนองคาย หนองบัวลาภู อุดรธานี กาฬสินธุ์
ขอนแก่ น มหาสารคามและร้อ ยเอ็ ด ) มี พัฒ นาการสมวั ย
เพียง ร้ อยละ 63.5 ส่ วนใหญ่ด้ านที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ คือ ด้า น
ภาษาและด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก มีสาเหตุ มาจากเด็กขาด
โอกาสได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมที่ถูกต้องจากผู้ปกครอง
และผู้ดูแล ที่ยังไม่เห็น ความสาคัญ และขาดความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านภาษาและด้าน
กล้ามเนื้อ มัดเล็ก (กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
สถานการณ์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ในช่ ว งอายุ 0-5 ปี
ในศู น ย์ พั ฒ นาการเด็ ก เล็ ก ชุ ม ชนบ้ า นหนองใหญ่ จั งหวั ด
ขอนแก่น รับดูแลเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง
โดยมี เ ด็ ก ปฐมวั ย จ านวน 30 คน โดยก าหนดกิ จ กรรมที่
ครอบคลุ ม การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการแบบองค์ ร วม ทั้ งด้ า น
ร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความไม่แน่นอน ครูหรือผู้ดูแล
และผู้ปกครองควรได้รับรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยใน
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างครอบคลุม
ทั้งด้านสุขภาวะ และการระบาดของโรค ที่สามารถเกิดขึ้น
ได้ ต ลอดเวลา ประเด็ น ที่ ก ล่ า วมานั้ น ยั ง เป็ น อุ ป สรรคใน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอีกด้วย ดังนั้น ผู้ดูแล และผู้ปกครอง
ควรเพิ่มความตระหนักและให้ความสาคัญในพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยให้ทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสมัยปัจจุบัน
ยังมีค วามก้ า วหน้า ทางเทคโนโลยี สื่อ สารสนเทศและสื่ อ
นวัตกรรมด้านการศึกษา ใหม่ๆที่สามารถแก้ไข และได้รับ
การเติมเต็มในบางรายที่การเลี้ยงดูที่ยังไม่ครอบคลุมต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย บางครอบครัวขาดความรู้และทักษะใน
การเลี้ยงดูลูก จากภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวจากกระแส
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วัตถุนิยมทาให้ครอบครัวต้องการวัตถุสิ่งของในการดารงชีพ
เพิ่มขึ้น พ่อแม่ต้องออกไปทางานนอกบ้านหรือไปทางานที่
ห่ า งไกล ทิ้ ง ภาระให้ ผู้ สู ง อายุ ดู แ ลบุ ต รหลาน รวมถึ ง
หน่วยงานยังขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จากสภาพปั ญหาและความจ าเป็น ในการดูแ ล
และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ในช่ ว งอายุ 0-5 ปี
ดังกล่าว จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้อง
ด าเนิ น การให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ได้ รั บ การระวั ง และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และตระหนักถึงความ
ถึงความสาคัญในการดูแลของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และหากมี
พัฒนาการล่าช้าต้องได้รับการกระตุ้น หรือได้รับการดูแล
รักษาในกรณีที่มีความผิดปกติได้ทันเวลา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจดาเนินการแบบบูรณาการ
ระหว่ า งผู้ ป กครอง ผู้ ดู แ ลในการเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยบูรณาการการดาเนินงานของผู้มี
บทบาทหน้ า ที่ ใ นการเลี้ ย งดู แ ละดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ คือครูและผู้ปกครอง นั่นเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาสภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ ก ปฐมวั ย ในศู น ย์ พั ฒ นาการเด็ ก เล็ ก ชุ ม ชนหนองใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
2. การออกแบบการเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนอง
ใหญ่
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการดาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จากรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ ที่เกิดจาการมีส่วนร่วมของครู
และผู้ปกครอง ประเมินความรู้ ทักษะ และทัศนคติก่อนและ
หลังการอบรม และประเมินความพึงพอใจหลังการอบรม
นาสู่กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บริบทชุมชน
หนองใหญ่
สภาพการเฝ้าระวัง
และส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

รูปแบบการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชุมชนหนองใหญ่
แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่
จังหวัดขอนแก่น

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้า
ระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ชุมชนหนองใหญ่
แบบบูรณาการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ดาเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยใช้วิธีสนทนากลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
1.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูแ ละผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่
จังหวัดขอนแก่น จานวน 38 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1) เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่
แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบสังเกต
2) เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบ
ประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะปฏิ บั ติ และทั ศ นคติ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการ แบบ Rating
Scale 5 ระดับ
เกณฑ์รายละเอียดการแปลผล ดังนี้
คะแนน 4.51- 5.00 มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ระดับดีมากที่สุด
คะแนน 3.51- 4.50 มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ระดับมาก
คะแนน 2.51- 3.50 มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ระดับปานกลาง
คะแนน 1.51- 2.50 มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ระดับน้อย
คะแนน 1.00 - 1.50 มีความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ
ระดับน้อยที่สุด
2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) ผู้วิจัย นาโครงการเชิงปฏิบัติ การที่ พัฒนาขึ้น ให้

ประเมินผลกการอบรม
1.ความรู้ก่อนหลังเรียน
2. ทักษะ
3. ทัศนคติ
ความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้อหา
และข้อคาถามในแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการให้
ความรู้ และข้อรายการการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันตนเองของนักเรียน นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่ า งข้ อ ค าถามและวั ต ถุ ป ระสงค์ (Item-Objective
Congruence Index : IOC) ผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) ของคาถามมี ค่า อยู่ ระหว่ า ง 0.67 ถึ ง 1.00 ซึ่ งมี ค่ า
ความตรงเชิงเนื้อหาใช้ได้
2.2 การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ผู้วิ จั ย น าแบบทดสอบความรู้ และแบบประเมิ น ความพึ ง
พอใจที่สร้างขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วนาไปทดลองใช้
จานวน 30 ชุด กับกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
กลุ่มที่ทาการศึกษา จากนั้นจึงนามาทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.78 และแบบประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 0.82
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
26 คน (ร้อยละ 68.42) และรองลงมาเป็นเพศชาย จานวน
12 คน (ร้อยละ 31.58) ส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปีจานวน 17
คน (ร้อยละ47.74) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 13 คน (ร้อยละ34.21) ส่วนใหญ่สถานะ
ผู้ปกครอง จานวน 34 คน (ร้อยละ 89.47) ครูจานวน 4 คน
(ร้อยละ 10.53) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N=38 คน)
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ประถมต้น (ป. 4)
ประถมปลาย (ป. 6)
มัธยมต้น
มัธยมปลาย
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
4. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ปกครอง
ครู
2. สภาพการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่
จังหวัดขอนแก่น
จากการการสนทนากลุ่มกับครู ศูนย์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่า สภาพการ
เฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาการ
เด็กปฐมวัยชุม ชนหนองใหญ่ จังหวั ดขอนแก่น มีน โยบาย
และการวางแผนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตาม
แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ของเทศบาลนครขอนแก่น
อย่างชัดเจน นาสู่การปฏิบัติในศูนย์ พัฒนาเด็กฯ อย่างเป็น
รูปธรรม แต่ยังขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเฝ้า
ระวังต้องสร้างความตระหนักถึงความสาคัญกับผู้ปกครอง และ
ต้องมีการติดตาม มีส่วนร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
2.1 ด้ า นสภาพความเป็ น จริ ง ของ
การปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย พบว่าปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน
เฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย คือความไม่
ต่อเนื่อง การส่งต่อข้อมูลระหว่าผู้ปกครอง กับครูไม่ต่อเนื่อง
และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งเกิดจากสภาพการทางาน
ของผู้ปกครองที่ไม่สอดคล้องกับเวลาในการรับรู้เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งต้องอาศัย
การอบรมและพัฒนาความรู้ ทักษะ สาหรับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
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จานวน
12
26
5
16
17
0
0
5
3
13
12
5
0
0
34
4

ร้อยละ
31.58
68.42
13.16
42.11
47.74
0.00
0.00
13.16
7.89
34.21
31.58
13.16
0.00
0.00
89.47
10.53

2.2 ความคาดหวัง การเฝ้าระวัง และ
พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย พบว่ า ครู ใ นศู น ย์ พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่ ต้องการให้มีการอบรมความรู้ และ
พั ฒ นาทั ก ษะการพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ สร้ า งความ
ตระหนักถึงความสาคัญของการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก และ
เกิด ความร่ว มมื อ มีการสื่ อสารระหว่ างครูแ ละผู้ป กครอง
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 รูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้วิจัยได้สรุปรูปแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย แบบบูร ณาการ ศูนย์ พัฒนาการเด็ กปฐมวั ยชุมชน
หนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาขึ้น ปรกอบด้วย การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวั ย แบบบู ร ณาการ ประกอบด้ ว ยการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การฝึกปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และ การสะท้อนคิดของผู้เข้าอบรมเพื่อนาข้อมูล
มาปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยกระบวนการอบรมใช้
กระบวนการคุณภาพ PDCA ซึ่งสามารถสรุปรายละเอีย ด
ตามกระบวนการ PDCA ได้ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกระบวนการ PDCA
กระบวนการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
P: Plan

D: Do

-เสนอโครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติก าร -ได้รับการอนุมัตโิ ครงการจากกองทุนเทศบาล
เพื่ อ ขอทุ น จากกองทุ น เทศบาลนคร นครขอนแก่น
ขอนแก่น

สิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง
-ไม่มี

-ประสานการดาเนินงานศูนย์บริการ -ผู้อานวยการศูนย์บริการสุขภาพที่ 5 รับทราบ
สุขภาพที่ 5 ชุมชนหนองใหญ่
และประสานงานกับทีมสุขภาพในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย อาสาสมัครสาธารณสุข และศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย เพื่อร่วมการดาเนินโครงการ

-ไม่มี

-ประสานงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย -ครู ของศูนย์ฯ มีส่วนร่วมในการเตรียมการ
ชุมชนหนองใหญ่
อบรม โดยให้ข้อมูลสภาพที่เป็นจริง และความ
คาดหวังของโครงการ
-ประสานงานนักหมายผู้ปกครองและเด็ก
กลุ่มเป้าหมาย
-เตรียมสถานที่ ขั้นตอนในการดาเนินการอบรม

-ไม่มี

-ผู้ วิจั ยเตรีย มการอบรมโดยทบทวน
สรุปความรู้ ทักษะเกี่ยวกับพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย กระเป๋า DSPM เอกสาร
ความรู้ คู่มือ DSPM และแบบประเมิน
ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ

ไม่มี

-ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ศู น ย์ พั ฒ นาการเด็ ก เล็ ก ชุ ม ชนบ้ า น
หนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 21 ตุลาคม 2563

-ได้เอกสารความรู้ คู่มือ DSPM แบบประเมินผล
การอบรม
-ผู้วิจัยเตรียมพร้อมการสาธิตขั้นตอนในการ
ประเมินพัฒนาการและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

เวลา
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.15
10.15-10.30

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรม
ความรู้เรื่อง ความสาคัญ การเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
แบบบูรณาการ
พักรับประทานอาหารว่าง

ไม่มี
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กระบวนการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
11.15-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

C: Check

A: Act
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-ผู้วิจัย/วิทยากร ได้เข้าร่วมใน
กระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั ิการโดย
การแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มย่อย
ดาเนินการสาธิต และฝึกปฏิบัติใน
ระหว่างการปฏิบัตไิ ด้มีการตรวจสอบ
ทาซ้าในขั้นตอนที่ผู้เข้าอบรมยังปฏิบัติ
ไม่ถูกต้อง
-ผู้เข้าร่วมอบรมได้ประเมินผลความรู้
ทักษะ และทัศนคติ ก่อนและหลังการ
อบรม
-ผู้เข้าอบรมได้ประเมินความพึงพอใจ
ในการเข้าอบรม
-หลั ง การอบรม ผู้ วิ จั ย สรุ ป ผลการ
อบรม คืนข้อมูลต่อ ครูและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
-น าเสนอรายงานสรุ ป โครงการต่ อ
กองทุนเทศบาล

สิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง

สาธิตและปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
แบบบูรณาการ
รับประทานอาหารกลางวัน
ตอบข้อซักถาม
สะท้อนคิดการอบรม
ทดสอบปฏิบัติหลังอบรม
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การ
อบรม

-ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติและตรวจสอบ
ความถูกต้องจากวิทยากร ตลอดทุกขั้นตอน

-ผู้ เ ข้ า อบรมท าแบบประเมิ น ความรู้ ทั ก ษะ
ทั ศ นคติ ก่ อ นและหลั ง การอบรม (ผลการ
ประเมินในหัวข้อ 5.3)
-ผู้เข้าอบรมทาแบบประเมินความพึงพอใจหลัง
เข้าอบรม (ผลการประเมินในหัวข้อ 5.4)
-ครูและผู้ปกครอง เห็นความสาคัญ และมองเห็น
ประโยชน์จากการกระตุ้นพัฒนาการเด็กระดับ
มาก
-ครู แ ละผู้ ป กครองร่ ว มกั น วางแผนกิ จ กรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ไม่มี

-นาสู่การ
ดาเนินงานของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง
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กระบวนการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง

-จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก -เด็กปฐมวัยมีความสุข และมีความสุขในการร่วม
ปฐมวัย ทุกชั้นเรียน โดยบูรณาการกับ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น1 โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จากตารางที่ 2 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
กระบวนการอบรมเชิงปฏิ บัติก ารที่น ามาใช้ในการพัฒนา
รูปแบบเชิงบูรณาการการมีส่วนร่วมของครู และผู้ปกครอง
มีกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA
3. ผลการประเมินด้านความรู้ (Knowledge)
ด้ า นทั ก ษะปฏิ บั ติ (Skill) ด้ า นทั ศ นคติ ( Attitude)
โครงการ การพัฒนาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชน
หนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
3.1 ด้านความรู้ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความรู้
หลังอบรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นในข้อ 10 ที่เป็นคาถาม
เชิงลบ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้น โดยคะแนนหลัง
อบรมเห็นด้วยกับความรู้เชิงลบ น้อยลง ดังนี้ ข้อ 10 เด็ก
อายุ 3 ปี มารดาพาไปห้างสรรพสินค้า นอนร้องดิ้นไปมาเมื่อ

อยากได้ ข องเล่ น มารดารี บ ไปปลอบและซื้ อ ของเล่ น ให้
คะแนนหลั ง การอบรมเห็ น ด้ ว ย ระดั บ น้ อ ย (𝑥̅ = 2.35,
S.D.=1.41) เนื่องจากเป็นความรู้ที่ไม่เหมาะสม
3.2 ด้านทักษะ พบว่า ผู้เข้าอบรมมีทักษะ
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังอบรมเพิ่มมากขึ้น
3.3 ด้ า นทั ศ นคติ พบว่ า ผู้ เ ข้ า อบรมมี
ทัศนคติต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยหลังอบรมเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากนั้น ในข้อ 10 ที่ เป็นค าถามเชิงลบ ผู้เข้ า
อบรมมีทัศนคติที่เหมาะสมมากขึ้น โดยคะแนนหลังอบรม
เห็นด้วยกับทัศนคติเชิงลบ น้อยลง ดังนี้ ข้อ 19 เด็กทุกคน
สามารถเจริ ญ เติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ ต ามธร รมชาติ ไ ม่
จาเป็นต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ คะแนนหลังการ
อบรมเห็นด้วย ระดับน้อย (𝑥̅ = 2.20, S.D.=1.51) เนื่องจาก
เป็นทัศนคติที่ไม่เหมาะสม รายละเอียด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทัศนคติ ก่อนและหลังอบรม
การประเมินผล
ด้านความรู้ (Knowledge)
เด็กปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต เป็นช่วงเวลา
1.
ของการพัฒนาที่สาคัญที่สดุ ในชีวิตของเด็ก
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้ง
2. ทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และ
การเคลื่อนไหว
3. พัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิต
พัฒนาการเด็กปฐมวัยมีทั้งหมด 5 ด้าน การเคลื่อนไหว
4.
ร่างกาย สติปญ
ั ญา ภาษา สังคม และอารมณ์
5. โภชนาการสาคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการ
6. การส่งเสริมพัฒนาการถ้าเด็กมีพฒ
ั นาการปกติไม่
จาเป็นต้องกระตุ้นหรือส่งเสริมพัฒนาการอีก
7. เด็กอายุ 0-2 ปีไม่ควรให้ดูเสื่อโซเชียลเพราะมีความเสีย่ งสูง
8. ครูมีบทบาทสาคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้
เป็นไปตามวัย
9
เด็กปฐมวัยต้องได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุก
คน
10* เด็กอายุ 3 ปี มารดาพาไปห้างสรรพสินค้า นอนร้องดิ้นไป
มาเมื่ออยากได้ของเล่น มารดารีบไปปลอบและซื้อของเล่น
ให้
ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill)
11 การประเมินพัฒนาการถ้าไม่แม่นยาอาจทาให้การแปลผล
ผิดพลาดได้
12 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการประเมิ น พั ฒ นาการโดยใช้
เครื่องมือ DSPM
13 มีความมั่นใจในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
14

สามารถให้คาแนะนาผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นๆได้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการ
15 สามารถจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการได้อย่าง
เหมาะสม
ด้านทัศนคติ (Attitude)
16 ผู้ปกครองมีบทบาทสาคัญทีส่ ุดในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้เป็นไปตามวัย
17 ครู และผู้ปกครองต้องเป็นคนใจเย็น มีความรัก ความ
เมตตา กรุณา เป็นที่พึ่งให้เด็ก ดูแลให้ปลอดภัย และคอย
ให้กาลังใจเด็กเสมอ
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ก่อนอบรม
̅ S.D. แปลผล
𝒙
3.90 1.33

มาก

4.07 1.30

มาก

3.95 1.12

มาก

4.12 0.99

มาก

4.12 0.93

มาก

4.39 0.77

มาก

4.07 1.20

มาก

3.98 1.51

มาก

4.39 1.13

มาก

3.34 1.65

ปาน
กลาง

4.15 1.25

มาก

3.05 1.60
3.49 1.28
3.15 1.38

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.02 1.46

มาก

4.63 0.92

มาก
ที่สุด

4.73 0.81

มาก
ที่สุด

̅
𝒙

หลังอบรม
S.D. แปลผล

4.28 0.82

มาก

4.43 0.78

มาก

4.30 0.88
4.40 0.81

มาก
มาก

4.48 0.64
4.45 0.75

มาก
มาก

4.28 0.85
4.48 0.82

มาก
มาก

4.50 0.78

มาก

2.35 1.41

น้อย*

4.10 1.15

มากที่สุด

4.55 0.64

มาก

4.35 1.00

มาก

4.35 1.06

มาก

4.48 0.57

มาก

4.68 1.03

มากที่สุด

4.43 0.58

มาก
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การประเมินผล
18

ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้ความรุนแรงกับเด็กทุกกรณี

19* เด็กทุกคนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ตามธรรมชาติ
ไม่จาเป็นต้องส่งเสริมหรือกระตุ้นพัฒนาการ
20 พัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน
จากตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ฝึกปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ส่งผลให้เกิด
ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การเฝ้ า ระวั งและส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
พบว่ า ผู้ เ ข้ าอบรมได้ แก่ ครู แ ละผู้ ป กครอง
ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ก่อนอบรม
̅ S.D. แปลผล
𝒙
4.00 1.39

มาก

3.98 1.37

มาก

4.49 1.17

มาก

หลังอบรม
̅ S.D. แปลผล
𝒙
4.78 0.58 มากที่สุด
2.20 1.51

น้อย*

4.70 0.69

มากที่สุด

มี ค วามพึ งพอใจในการเข้ า ร่ ว มโครงการภาพรวม ระดั บ
มากที่สุด (𝑥̅ =4.67, S.D.=0.23) หากจาแนกรายด้านพบว่า
ผู้เข้ าร่ วมอบรมมีค วามพึงพอใจด้านผลที่ได้ จากโครงการ
มากที่สุด (𝑥̅ =5.00, S.D.=0.23) รองลงมาคือ ด้านวิทยากร
(𝑥̅ =4.94, S.D.=0.08) ด้านวัตถุประสงค์โครงการ (𝑥̅ =4.70,
S.D.=0.29) สิ่งอานวยความสะดวก (𝑥̅ =4.45, S.D.=0.09)
และ ด้ า นกระบวนการและขั้ น ตอนในการด าเนิ น งาน
(𝑥̅ =4.23, S.D.=0.14) ตามลาดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความพึ งพอใจการเข้ า ร่ว มโครงการการเฝ้ าระวังและส่งเสริ มพั ฒ นาการเด็ กปฐมวั ยแบบบู รณาการ ในศู น ย์
พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
รายการประเมิน
S.D.
การแปลผล
̅
𝒙
(N=38)
1. กระบวนการและขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
1.1 การจัดกิจกรรมในโครงการวิจัย
1.2 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
1.3 การจัดกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาและโอกาส
1.4 ความพร้อมเพรียงของคณะทางาน
รวม
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นพั ฒ นาการเด็ ก การกระตุ้ น ส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.2 ความรู้ พื้ น ฐานด้ า นพั ฒ นาการเด็ ก การกระตุ้ น ส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย คาแนะนาสาหรับผู้ปกครองในการส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2.3 สามารถน าความรู้ ด้ า นการประเมิ น พั ฒ นาการ การกระตุ้ น ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้
รวม
3. วิทยากร
3.1 มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย
3.2 มีประสบการณ์ตรงและสามารถถ่ายถอดความรู้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

4.30
4.33
4.17
4.13
4.23

0.68
0.61
0.66
0.92
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.63

0.65

มากที่สุด

4.96

0.25

มากที่สุด

4.52

0.81

มากที่สุด

4.70

0.29

มากที่สุด

4.91
4.98

0.37
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด
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รายการประเมิน
(N=38)

̅
𝒙

S.D.

การแปลผล

3.3 เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้ซักถาม และตอบคาถามหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
3.4 4 เนื้อหาสาระที่บรรยาย ให้ความรู้ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการ
3.5 การจัดกิจกรรม ให้เกียรติและเห็นความสาคัญของผู้เข้าร่วมโครงการ
รวม
4. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
4.1 มี ค วามพร้ อ มด้ า นสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ์ อาทิ ความสว่ า งของจอภาพ
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
4.2 ความเหมาะสมของสถานที่
4.3 การติดต่อประสานงานกับวิทยากรหรือผู้วิจัย
รวม
5. ผลที่ได้จากโครงการ
5.1 ความประทับใจต่อโครงการ
5.2 ท่านได้ประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ ทาให้ท่านมีความรู้และเข้าใจ
ด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยมากขึ้น
5.3 ท่านรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
รวม
ภาพรวม

4.83

0.46

มากที่สุด

5.00
5.00
4.94

0.25
0.37
0.08

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.41

0.74

มาก

4.39
4.56
4.45

0.91
0.77
0.09

มาก
มากที่สุด
มาก

5.00
5.00

0.67
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.67

0.21
0.23
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
อบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น มีกระบวนการอบรมที่เกิดผลทาให้ผู้เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัยชุมชน
หนองใหญ่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ผู้ วิ จั ย อภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. สภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่
จั ง หวั ด ขอนแก่ น จากผลการวิ จั ย พบว่ า ศู น ย์ พั ฒ นา
พัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ มีการวางแผนงานและดาเนินการ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดคุณภาพระดับกระทรวง ทั้ง 5 ตัว
บ่งชี้ได้แก่ การคัดกรองพัฒนาการเด็ก เด็กพัฒนาการสงสัย
ล่าช้า เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าต้องได้รับการติดตาม เด็ก

100

พัฒนาการสมวัย และเด็กพัฒนาการล่าช้า (Health KPI,
(2564) แต่ ยั ง ขาดความต่ อ เนื่ อ งเชื่อ มโยงกั บ ผู้ ปกครอง
เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองที่ส่วนใหญ่ต้อง
ทางานค้าขาย จึงใช้เวลาได้ไม่มากนักกับการเฝ้าระวัง และ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษา
ของ เยาวรัตน์ รัตน์นันต์ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ไทย เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ปัจจั ย
แวดล้อม ด้านอายุและอาชีพของผู้ดูแลเด็ก การเล่นกับเด็ก
เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการของเด็ ก ซึ่ ง
ผลการวิจัย พบว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่อายุ
16-19 ปีมีพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากที่สุด และเด็กที่ได้รับ
การเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่อายุ 20-39 ปีมีพัฒนาการสงสัย
ล่าช้าน้อยที่สุด โดยเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่
อายุ 16-19 ปีมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่า
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่อายุ 20-39 ปี 2.2 เท่า
เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่อายุ 40-59 ปี และ 60
ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อพัฒนาการสงสัยล่าช้ามากกว่าเด็กที่
ได้รับการเลี้ยงดูจากผู้ดูแลเด็กที่อายุ 20-39 ปี 1.4 เท่า9 จาก
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การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเลี้ยงดูเด็กต้องอาศัย
ผู้ดู แ ลที่มี ค วามรู้ ทัก ษะ และวั ยวุ ฒิ ที่ เหมาะสม สามารถ
เข้าใจและตระหนักถึงวามสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างจริงจัง ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วน
ร่ ว มของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย กั บ ผู้ ป กครอง จึ ง มี
ความสาคัญ และต้องมีการวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและสม่าเสมอ ที่ด้าน Re-Skill และ Up-skill
2. การออกแบบการเฝ้ าระวั งและส่งเสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนอง
ใหญ่ จากผลการวิจัยพบว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการที่อาศัย
กระบวนการคุ ณ ภาพ PDCA เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ผู้ปกครอง และบูรณาการทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบาย
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และระดั บ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ และตระหนักถึงความสาคัญ
ของคุณภาพเด็กไทยที่ต้องได้รับการพัฒ นา ตั้งแต่ 0-5 ปี
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข
ปี 2564 ที่กาหนดตัวชี้วัดไว้ว่าร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี
ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 62 เด็กไทย
มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 100 ตัวชี้วัดย่อย ร้อยละ
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าได้รับการกระตุ้น พัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
ระดับสติปัญญาเฉลี่ยร้อยละไม่ต่ากว่า 100 ร้อยละ 70 และ
ร้ อ ยละของเด็ ก อายุ 6 - 14 ปี สู ง ดี ส มส่ ว น ร้ อ ยละ 67

(กระทรวงสาธารณสุข, 2564)
3. การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย แบบบูร ณาการ ศูนย์ พัฒนาการเด็ กปฐมวั ยชุมชน
หนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เกิดจากการศึกษาสภาพความ
ต้ อ งการการพั ฒ นาความเป็ น ขอนแก่ น สมาร์ ท ซิ ตี้ ที่ ใ ห้
ความส าคัญกั บ smart people ดังการศึก ษาสภาพความ
ต้องการจาเป็นการพัฒนาเป็นชุมชนอัจฉริ ยะ ของ สายัณห์
ผาน้อย, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา,
โศภิษ ฐ์ นามขา, ทิ พวั ลย์ ด่า นสวั สดิ กุล และ สวิ ตา อ่ อ น
ลออ. (2563) พบว่า ทุกชุมชนของชุมชนหนองใหญ่เทศบาล
นครขอนแก่น มีความต้องการการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามั ย เป็นอันดับหนึ่ง
ซึ่งการเฝ้ าระวังพั ฒนาการเด็กปฐมวั ยนับว่ าเป็ นการดูแ ล
สุขภาพตั้งแต่ต้นทางชีวิตของมนุษย์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในอนาคต

สรุปและข้อเสนอแนะ
1. สรุปผล
การเฝ้ า ระวั ง และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย แบบบูร ณาการ ศูนย์ พัฒนาการเด็ กปฐมวั ยชุมชน
หนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น มีความสาคัญและต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้น
จากครอบครั ว ครู ป ฐมวั ย ภาคสถาบั น การศึ ก ษา การ
ดาเนินงานระดับชุมชน ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ
นโยบายชาติ เพื่อสร้างเด็กไทยให้มีพัฒนาการที่สมวัย ซึ่งจะ
เป็นพลเมืองของโลกอย่างมีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้นควรมี
กิจกรรมที่กากับติดตามการดาเนินงานการเฝ้าระวัง การ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัดคุณภาพเด็กไทย
2. ข้อเสนอแนะ
.2.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) น าผลการวิ จั ย นี้ ร ายงานต่ อ ระดั บ
พื้ น ที่ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ 5 ชุ ม ชนหนองใหญ่ จั ง หวั ด
ขอนแก่นเพื่อดาเนินการวางแผนและขยายโครงการ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง
2) นาผลการวิจัยนี้รายงานต่อเทศบาล
นครขอนแก่นเพื่อ นาไปประยุกต์ใช้ในชุ มชนอื่นที่มีสภาพ
ปัญหาหรือบริบทใกล้เคียง
3) ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ของการ
ดาเนินงานด้านการเฝ้ าระวัง และส่งเสริ มพั ฒนาการเด็ ก
ปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ศึ ก ษาแนวโน้ ม ของพั ฒ นาการเด็ ก
ปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
2) ศึกษาผลของตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก
ปฐมวั ย ของจั ง หวั ด ขอนแก่ น ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข
3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ดี ด้ ว ยการได้ รั บ
ทุนอุดหนุนการดาเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
ชุม ชนหนองใหญ่ การจากกองทุ น เทศบาลนครขอนแก่ น
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