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 The purpose of this research was to study the effect  of  family’s   activity  information  

for  parents through  internet  on  developing young  children’s  public mind.  

The research sample was 25 boys and girls, aged between 5 - 6 attending the third 

kindergarten level in the second semester of 2009 academic year at Darasamutr, Sriracha 

District, Chonburi Province. The sample are 25 persons selected by purposive sampling 

technique. The experiment was undertaken for 6 weeks and the research data were 

collected from http://www.ds.ac.th/ by the researcher everyday between 19.00 - 21.00 p.m. 

The research instruments were the internet parent education program and public 

mind questionnaire. The reliability of the public mind questionnaire test was 0.96.  The 

design of this study was One – Group Protest – Posttest quasi - experimental Design. Then 

data was analyzed by using t-test for dependent samples. 

The result revealed that : 

The internet parent education program effect on the research sample group earning 

higher public mind developing with significant difference at .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ความสําเร็จของการศึกษาในครั้งน้ี นอกจากจะทําใหผูวิจัยไดรับความรู พัฒนาปญญาแลว  
ยังไดรับการหลอหลอมคุณคาแหงจิตใจ คุณธรรม แบบอยางที่ดีงาม ความรัก ความเอื้ออาทร 
นับเปนมวลประสบการณที่สูงคาในความทรงจํา จากทานอาจารยดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป ประธานกรรมการ      
ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ  บุญสง กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ที่
ไดกรุณาชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนําและตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความรัก หวงใยและ
เอาใจใสอยางดีตลอดมาซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่น้ี และขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย ชูศรี   วงศรัตนะ และอาจารย ดร.วรนาท  รักสกุลไทย ที่ไดกรุณาเปนกรรมการในการ
สอบปากเปลาปริญญานิพนธและไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมทําใหปริญญานิพนธฉบับน้ีสมบูรณ
ยิ่งขึ้น  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.รัตนา  ดวงแกว ผูชวยศาสตราจารยเต็มสิริ เนาวรังสี 
อาจารย ดร.วรนาท รักสกุลไทย  อาจารยชัชวาล อินทุโศภน อาจารยอัญชลี  ยิ่งรักพันธุที่ไดกรุณา
ตรวจและใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือและชุดกิจกรรมการใหความรูผูปกครองที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
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คณาจารยสาขาวิชาอ่ืนๆ ทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนถายทอดความรูและประสบการณที่ดีและมีคุณคา
ยิ่งแกผูวิจัย จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอออนสี คุณแมโอสด กันภัย ที่ไดอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษา 
และเปนแบบอยางที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา ขอขอบพระคุณคณะผูปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนดารา
สมุทร อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี ที่ไดใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการทําวิจัยคร้ังน้ี และขอขอบใจ
นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจําปการศึกษา 2552 ที่ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติการวิจัยใหเสร็จ
ลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณ พ่ีๆ นองๆ เพ่ือนนิสิตปริญญาโทสาขาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหกําลังใจ
ซ่ึงกันและกันดวยดีเสมอมาและขอขอบพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่น้ี ที่มีสวนชวยเหลือให
ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับน้ี ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา  มารดา 
ครูอาจารย  ผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและปจจุบันที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูแกผูวิจัย และขออุทิศแด  ซิสเตอรเมลานี ลันแตรง ผูมีสวนสําคัญยิ่งที่ทําใหผูวิจัยมีตัวตนมา
จนทุกวันนี้ 
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บทนํา 

 

 

ภูมิหลัง 
การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทยที่เกิดข้ึนโดย

ตอเนื่องในปจจุบันไดดําเนินไปอยางรวดเร็ว ทําใหสังคมไทยไดรับผลกระทบทั้งตอปจเจกบุคคล ชุมชน 

และทองถิ่นของประเทศไทย  ซึ่งผลกระทบเชิงลบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การมีวัฒนธรรมแบบ

บริโภคนิยมและการใหความสําคัญกับวัตถุนิยมมากขึ้น จนกอใหเกิดปญหาดานพฤติกรรมที่ไม        

พึงประสงคของคนในสังคมไทย การยอหยอนในศีลธรรมและจริยธรรม การขาดระเบียบวินัย การเอารัด

เอาเปรียบและเบียดเบียน ซ่ึงกันและกัน  รวมทั้ งการ เ บียดเ บียนและทําลาย ส่ิงแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณะสมบัติเพิ่มมากข้ึน การไมชวยกันรักษาสมบัติ สงของ สถานที่ที่เปน

ทรัพยสินสาธารณะหรือแมกระทั่งการไมสนใจรวมกลุมเพื่อแกปญหาสวนรวมและเฉยชากับเหตุการณ

ที่ไมกระทบถึงตน พฤติกรรมดังกลาวแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ (ส่ือพลัง. 2542: 3-4)  ดังที่ปรากฎ

ใหเห็นไดจากการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชน  เชน  กิจกรรมการแสดง ตลาดนัด การชุมนุม งาน

มหกรรมการแสดงสินคา   งานเล้ียงสังสรรค  ส่ิงที่ตามมาภายหลังจากการทํากิจกรรมดังกลาวมักจะ

เปนขยะกองโต เนื่องจากคนสวนใหญคิดวาไมใชหนาที่ของตนเองในการที่จะรับผิดชอบเก็บกวาด หรือ

ดูแล ใสใจในเร่ืองความสะอาด   แตเปนหนาที่ของเจาหนาที่เทศบาลหรือพนักงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ดูแลเร่ืองความสะอาดตอไป     

การขาดจิตสาธารณะของคนไทยสวนหนึ่งเพราะคนไทยยังคงฝงแนนอยูกับแนวคิด  คนเปน

ของรัฐ  รัฐตางหากที่เปนเจาของประเทศ เปนเจาของสถานที่ราชการ  เปนเจาของสมบัติสาธารณะ 

ประชาชนเปนผูพึ่งพา หรือกลาวไดวาคนไทยไมมีจิตสํานึกสาธารณะ ดังนั้นสมบัติสาธารณะเกือบ     

ทุกอยาง  รวมถึงธรรมชาติส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา ปาที่เปนสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย ไมมีใครรูสึก

เปนเจาของที่จะดูแลรักษา  เราจึงพบสมบัติที่เปนสาธารณะตางๆ อยูในสภาพที่ชํารุดเสียหาย (สุชาดา 

จักรพิสุทธิ์. 2544: 22 – 23) จากประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน  ปญหาส่ิงสาธารณะสมบัติถูกทําลายกันมาก

ข้ึนสวนหนึ่งเกิดจากความเคยชินในการใชทรัพยากรในอดีตของคนไทยที่มีทรัพยากรมาก อันตรายจาก

ธรรมชาติมีนอย ทําใหคนไทยประมาทใชของฟุมเฟอย   เมื่อทรัพยากรเปล่ียนไปแตนิสัยเดิมยังคงอยู  

จึงเกิดการแกงแยงทรัพยากร   และขณะเดียวกับสังคมไทยรับเอาวัตถุนิยมมาเปนทิศทางในการพัฒนา

ประเทศ ทําใหคนเห็นแกตัว เห็นแกพรรค เห็นแกพวก     มีการหลบหลีกการเอาตัวรอดของแตละคนใน

สังคมขาดจิตใจสาธารณะ (Public Mind)  จึงคดโกงกันไดงาย   ขาดความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 
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(ประเวศ วะสี. 2541: 21 - 25) ถึงเวลาแลวที่ทุกฝายจะตองรวมมือกันในการปลูกฝงจิตสาธารณะให

เกิดกับบุคคลในชาติโดยเฉพาะในเด็ก เพราะเด็กเปนวัยที่ผูใหญสามารถปลูกฝงลักษณะอันดีงาม ที่

สามารถเกิดข้ึนไดงายกวาทําในวัยผูใหญ  

การอบรมเล้ียงดูและการจัดส่ิงแวดลอมเปนองคประกอบที่สําคัญ   เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยาง

เต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย ดังนั้นผูที่อบรมเล้ียงดูเด็ก เชน พอ แม ครู และคนอ่ืนๆ ที่มี

หนาที่ในการดูแลเด็กจึงตองมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตน ในการสราง

ส่ิงแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางเหมาะสม  ส่ิงแวดลอมที่ติดตัวผูใหญที่มีผลตอพัฒนาการ

เด็กคือความรูสึก ทีทา การสัมผัสและการส่ือสารกับเด็กลวนมีผลตอการพัฒนาของเด็กที่จะเจริญ 

เติบโตอยางงอกงาม (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2542: 11)  การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือเหตุการณ

ตางๆ ของคนจะทําใหเกิดการสะสมประสบการณ และปรับตัวเพื่อรับความรูจากประสบการณนั้นดวย

การเรียนรูอยางตอเนื่อง  กระบวนการปรับประสบการณสูการเรียนรูนี้เปนกลไกทางสมอง เด็กปฐมวัย

เรียนรูไดจากการสัมผัส การเห็นตัวแบบ การซึมซับประสบการณโดยเฉพาะจากการทํางาน การเลน ซึ่ง

การฝกที่ถูกตองจะเปนตัวเสริมพัฒนาการของเด็กใหเต็มศักยภาพ  การจัดประสบการณหรือกิจกรรมที่

มีคุณคาจะกระตุนใหเด็กคิดรวมทั้งการใหเด็กไดลงมือทํากับวัตถุตางๆ จะชวยใหเกิดการเรียนรูส่ิง

ใหมๆ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 23) โดยอาศัยผูใหญที่ใกลชิดคอยใหคําแนะนําส่ังสอน   ตลอดจน

สงเสริมใหเขาไดมีพัฒนาการตามวัยครบทั้ง 4 ดานคือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม และ

สติปญญา 

การใหความรูผูปกครอง  จะชวยทําความเขาใจใหกับผูปกครองทําใหผูปกครองไดทราบถึง 

หลักการการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยและแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อที่

ผูปกครองจะไดนําความรูนั้นไปใชในการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยในปกครอง ใหเกิดการพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพ   และยังสามารถชวยสรางเสริมความสัมพันธความเขาใจอันดีและการมีสวนรวมระหวาง

ครู ผูปกครองเพ่ือพัฒนาเด็กรวมกันอีกดวย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

ผูเรียนตองไดรับการสนับสนุนทั้งจากโรงเรียน บานและสังคม  พรอมกันไปอยางตอเนื่อง  โรงเรียนตอง

ส่ือความเขาใจใหกับพอแม  ผูปกครอง  ชุมชนและสังคมไดทราบวา   การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกที่

และตลอดเวลา การเรียนรูจากบาน  และโรงเรียนจะสรางพลังการเรียนรูของผูเรียน ทั้งทางดานปญญา

และอารมณควบคูกันไป  ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของกับเด็กตองรวมมือกัน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

เรียนรูใหเกิดแกเด็กของตน ชุมชนและผูปกครองเปนองคประกอบที่สําคัญของการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรู  โดยเฉพาะการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองและชุมชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

การสรางสรรคกิจกรรมในครอบครัวใหเกิดข้ึนนับไดวาเปนชองทางสําคัญ  ในการที่ลูกจะมีโอกาสใช

เวลากับพอแมอยางผอนคลาย และเปนกันเอง   เปนชองทางที่พอแมหยิบยื่นส่ิงดีและอบรมส่ังสอนลูก

ไดงายกวาเวลาที่เปนทางการอ่ืนๆ และยังเปนการใชเวลาแหงความสนุกสนานรวมกันในครอบครัว  พอ
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แมสามารถเลือกกิจกรรมท่ีทํารวมกันกับลูกไดอยางหลากหลาย โดยกิจกรรมดังกลาวควรต้ังอยูบน

พื้นฐานที่สําคัญคือ เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ กิจกรรมที่ครอบครัวทํา

รวมกันควรมุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัย เปนกิจกรรมตามใจทุกคนใน

ครอบครัว ควรมีการจูงใจใหทุกคนทํากิจกรรมรวมกันดวยความสมัครใจ โดยสมาชิกในครอบครัวควรมี

การปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็นรวมกัน   กิจกรรมที่ครอบครัวทํารวมกันควรทําอยางตอเนื่องใหเกิด

ความคุนเคย (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. 2548 : 1 – 8) กิจกรรมครอบครัวเปนกิจกรรมที่ตองลงมือ

ปฏิบัติจริง ทําใหเกิดกระบวนการซึมซับ (Assimilation) เปนกระบวนการของการนําขอมูลที่ไดสัมผัส

จากประสบการณแลวซึมเขาสูกรอบความรูที่มีอยูเดิม หากขอมูลที่ไดรับใหมไปสอดคลองกับความรู

เดิมจะปรับเขาสูกระบวนการรับความรู (Accommodation) ดวยการคิดวิเคราะหเกิดเปนหนวยความรู

ใหม (Schema) (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 22)  

ปจจุบันดวยความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดเขามามีบทบาทอยางมากใน

การดํารงชีวิตประจําวัน ทําใหการติดตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสารและความรู ทั้งดานธุรกิจ

การคา  การเงิน  อุตสาหกรรม การคาระหวางประเทศตลอดจนการศึกษาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

โดยมีการจัดระเบียบการสื่อสารแบบใหมที่ขอมูลสงผานกันไดทั่วโลก นั่นคือ “อินเทอรเน็ต”  ในฐานะที่

ผูวิจัยเปนบุคลากรทางดานการศึกษาระดับปฐมวัยที่ทํางานดานสารสนเทศ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

ผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตดานการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยในคร้ังนี้เปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบ

การใหความรูผูปกครองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากที่สุดตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1.เพื่อศึกษาผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะชวยใหความรูผูปกครองมีแนวทางในการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

ซึ่งการส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ตนี้  จะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหความรู

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตและสามารถนําไปเผยแพรสูชุมชนแหงการเรียนรูหรือกลุม

กัลยาณมิตร ไดแก ผูปกครอง ครู  ผูที่มีบทบาทในการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยและผูที่มีบทบาทในการจัด

การศึกษาปฐมวัยเพื่อจะไดนําแนวทางในการปลูกฝงความมีจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป    

ที่กําลังเรียนรูอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนดาราสมุทร   อําเภอ

ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี จํานวน 360 คน  จาก  8  หองเรียน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป

ที่กําลังเรียนรูอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552    โรงเรียนดาราสมุทร    อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  

ซึ่งเปนเด็กปฐมวัยที่มีผูปกครองตามเกณฑ ดังนี้ 

1.  ผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูในช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่2 โรงเรียนดาราสมทุร 

     อําเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี 

2.  ผูปกครองมีความสามารถในการใชระบบอินเทอรเนต็ 

 
ตัวแปรที่ศกึษา 

1.  ตัวแปรอิสระ  คือ การใหความรูผูปกครองในการทาํกิจกรรมในครอบครัว 

    ผานระบบอินเทอรเน็ต 

2.  ตัวแปรตาม  คือ  จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย  แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้ 

1. การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม 

2. การถือเปนหนาที่และการอาสาทาํหนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กปฐมวยั  หมายถงึ  เด็กชาย - หญิงที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป   ที่กําลังเรียนอยู

ในช้ันอนุบาลปที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุรี 

2. ผูปกครอง   หมายถงึ  คุณพอ  คุณแม  ญาติหรือผูทีอ่บรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยที่

เปนกลุมตัวอยาง 

3. ระบบอินเทอรเน็ต  หมายถงึ  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยง

เครือขายคอมพิวเตอรจํานวนมากทัว่โลกเขาดวยกนั สามารถติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

กันในทุกๆ ดานไดอยางรวดเร็วดวยคอมพวิเตอรตางระบบและตางชนิดกันได ซึ่งส่ือกลางในวิจยันี ้ คือ 
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การใหความรูผูปกครองเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่บรรจุอยูในเว็บไซตของโรงเรียนคือ  

http://www.ds.ac.th/  (ดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี) 
4.การใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมครอบครัวผานระบบอินเทอรเน็ต  

หมายถึง การใหความรูความเขาใจแกผูปกครองเพื่อสรางความตระหนักในบทบาทของการอบรมเล้ียงดู    

การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  การสรางเสริมจิตสํานึกตอสังคมเพื่อนําความรูที่ไดไปใชที่บานให

สอดคลองกับศักยภาพของเด็กปฐมวัย  โดยการใชการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ต ในการวิจัยนี้ การ

ใหความรูผูปกครองแบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

4.1 ชุดใหความรูผูปกครอง หมายถึง เอกสารที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหความรู

ผูปกครองที่บรรจุอยูในเว็บไซตของโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ซึ่งไดแกความรูทั่วไปของ

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ที่มีเนื้อหาในการสรางความตระหนักแกผูปกครอง  เกี่ยวกับความสําคัญ

ของการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมสําหรับเด็กต้ังแต 3 - 6 ป แนวทางการสงเสริมทักษะจิตสาธารณะ      

บทบาทของผูปกครองในการสรางเสริมจิตสํานึกตอสังคม การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ      

เด็กปฐมวัย รูปแบบกิจกรรมในครอบครัวและแนวทางในการสงเสริมทักษะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

4.2 กิจกรรมในครอบครัว หมายถึง  การที่สมาชิกในครอบครัวประกอบดวยบิดา 

มารดา และบุตร หรือผูปกครองและเด็กปฐมวัย ไดทํากิจกรรมครอบครัวรวมกัน ทั้งที่เปนการแสดง

ความคิดเห็น หรือการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกันทุกสวนหรือบางสวนเกี่ยวกับการทําประโยชนเพื่อ

สวนรวม การทําตามหนาที่ของตนเองและการใชของสวนรวมอยางทะนุถนอม โดยแบงกิจกรรม

ออกเปน  4  กิจกรรม   ไดแก   

กิจกรรมงานบาน หมายถึง การทํางานของครอบครัวภายในบานและบริเวณ

บาน ประกอบดวยการดูแลความสะอาด เชน การปดกวาดบาน การเช็ดถูบาน การจัดเก็บที่นอนตนเอง 

การซักเส้ือผา การตากผา การประกอบอาหาร การลางภาชนะ การจัดสํารับอาหารและการทิ้งขยะ 

กิจกรรมงานอาชีพ  หมายถึง การทํางานของครอบครัวที่เกี่ยวของกับอาชีพของ 

ครอบครัวที่เปนการกระทาํเพื่อใหไดมาซึง่เงินหรือเพื่อการบํารุงชพีอาจเปนการทาํการเกษตร   การทาํ

ประมง  การรับราชการ  การทําธุรกิจสวนตัว  การคาขายหรือรับจาง   

กิจกรรมงานอดิเรก หมายถึง การทํางานของครอบครัวในเวลาวางนอกเหนือ 

จากอาชีพหลักของครอบครัวที่เปนงานอดิเรกเปนกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

กิจกรรมนันทนาการ หมายถึง การทํางานเพื่อการผอนคลายรวมกันของครอบครัว  

ไดแก การทองเที่ยวทัศนศึกษา การเลนออกกําลังกาย การรอง/ฟงเพลง ดนตรี การดูโทรทัศนหรือดู

มหรสพ 
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5. จิตสาธารณะ หมายถงึ  การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของสวนรวม

ที่ใชประโยชนรวมกนัของกลุม ซึ่งวัดจากพฤติกรรมที่ผูปกครองนํามาใชกับเด็กปฐมวยั โดยแบงออกเปน  

3 ดาน ดังนี ้ 

      1. การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทาํใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม 

หมายถงึ การกระทําของนักเรียนในการรักษาทรัพยสิน การดูแลรักษาความสะอาด การไมทําลายทรัพยสิน

ที่เปนสาธารณสมบัติในโรงเรียนและที่บาน  เชน  การไมขีดเขียนฝาผนัง รูจักเก็บรักษาส่ิงของเคร่ืองใช

ของตนเอง เปนตน    

2. การถือเปนหนาที่และการอาสาทําหนาที่บางอยางเพือ่สวนรวม หมายถงึ   

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุงปฏิบัติเพือ่สวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมที่โรงเรียนและทีบ่าน 

เชน การรักษาความสะอาด การทิง้ขยะใหถูกที ่เปนตน 

3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม  หมายถงึ  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ 

เคารพสิทธิในการใชของสวนรวม เชน การเขามุมตางๆ  การไมยื้อแยงของเลนในขณะที่เพื่อนกําลังเลน 

เปนตน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยเลือกใชการสื่อสารกับผูปกครองโดยผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อให

ความรูในดานพัฒนาการเด็กปฐมวยัและการทาํกิจกรรมในครอบครัว  เพื่อเปนการสรางเสริมและ  

ปลูกจิตสํานกึที่ดีตอสังคม ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมีทกัษะจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน  โดยมีกรอบแนวคิดใน

การวิจยั ดังนี ้  
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมติฐานการวิจัย 

หลังจากผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ตและทํากิจกรรมในครอบครัว

แลวเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการจิตสาธารณะสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั 

โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1. การดูแลรักษาและทะนุถนอมไม
ทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอ

ของสวนรวม 

2. การถือเปนหนาที่และการอาสาทาํ
หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใชของ
สวนรวม 

ตัวแปรอิสระ 
การใหความรูการทาํกจิกรรมในครอบครัว

ผานระบบอินเทอรเน็ต 
http://www.ds.ac.th/ 

     โดยใชชุดใหความรูผูปกครองเร่ืองการพัฒนา  

จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ซึ่งเปนกิจกรรมใน

ครอบครัวที่สงเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะของ

เด็กปฐมวัย  ไดแก กิจกรรมงานบาน  กิจกรรม

งานอาชีพ  กิจกรรมงานอดิเรกและกิจกรรม

นันทนาการ 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยเร่ือง ผลของการใหความรูการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวสําหรับผูปกครอง

ผานระบบอินเทอรเน็ตที่มีตอทักษะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของตางๆ ดังนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับจิตสาธารณะ 

1.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 

1.2  ความสําคัญของการมจีิตสาธารณะ 

1.3  การเสริมสรางจิตสํานึกตอสวนรวม 

1.4  องคประกอบของจิตสาธารณะ 

1.5  คุณลักษณะของบุคคลที่มีจิตสาธารณะ 

1.6  ปจจัยทีก่อใหเกิดจิตสาธารณะ 

1.7  งานวิจยัที่เกีย่วของกับจิตสาธารณะ 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการใหความรูผูปกครอง 
2.1  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

2.2  ความหมายของการใหความรูผูปกครอง 

2.3  ความสําคัญของการใหความรูผูปกครอง 

2.4  แนวทางการใหความรูผูปกครอง 

2.5  การใหความรูผูปกครองกับการส่ือสาร 

2.6  การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน 

2.7  งานวิจยัที่เกีย่วของกับการใหความรูผูปกครอง 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมครอบครัว 

3.1  ความหมายของกิจกรรมครอบครัว 

3.2  ลักษณะของกิจกรรมครอบครัว 

3.3  รูปแบบของกิจกรรมครอบครัว 

3.4  ประโยชนของกิจกรรมครอบครัว 

3.5  งานวิจยัที่เกีย่วของกับกิจกรรมครอบครัว 
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4. เอกสารที่เกี่ยวของกับระบบอินเทอรเน็ต 

4.1  ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 

4.2  ความหมายของระบบอินเทอรเน็ต 

4.3  บริการหลักบนระบบอินเทอรเน็ต 

4.4  การเช่ือมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต 

4.5  ประโยชนของระบบอินเทอรเน็ต 

4.6  ขอควรระวังในการใชระบบอินเทอรเนต็ 

4.7  งานวิจยัที่เกีย่วของกับระบบอินเทอรเน็ต 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับจิตสาธารณะ 
1.1  ความหมายของจิตสาธารณะ 

จิตสาธารณะ (Public Mind) เปนศัพทใหมที่เร่ิมมีการใชเมื่อไมนานมานี้จากเอกสาร
ตางๆ ที่มีผูใหความหมายไวนั้น  พบวา มีการใชคําที่แตกตางกันออกไป ไดแก  การเห็นแกประโยชน
สวนรวม, จิตสํานึกตอสังคม, ความสํานึกทางสังคม, จิตสํานึกตอสวนรวมหรือจิตสํานึกตอสาธารณ
สมบัติ  เปนตน ซึ่งคําเหลานี้มีความหมายใกลเคียงกันดังนี้  

วิทยากร เชียงกูล (2521: 253-258)  กลาววา ส่ิงที่ทุกคนเปนเจาของรวมกันนั้น เปนคําที่
มีความหมายคอนขางกวางมาก  เพราะครอบคลุมทั้งส่ิงที่เปนรูปธรรม อาทิ  ทรัพยสิน หรือส่ิงของ 
สถานที่  พื้นที่ที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  หรือที่มนุษยชวยกันสรางข้ึน และสิ่งที่เปนนามธรรม อาทิ 
อํานาจ หรือสิทธิของชุมชน และเสรีภาพ  ความเสมอภาค  หนาที่พลเมือง  และอํานาจอธิปไตย การที่
บุคคลในสังคมมองเห็น หรือใหคุณคากับส่ิงที่เปนเร่ืองของสวนรวมไปในเชิงบวก คือ ใหคุณคากับส่ิง
นั้นสูง ก็จะชวยใหบุคคลมีพฤติกรรม หรือแสดงออกตอส่ิงดังกลาวในรูปแบบที่พึงปรารถนาของคนสวน
ใหญในสังคม  รวมทั้งไมกอใหเกิดปญหาแหงปจเจกชนและสังคมโดยรวม อันจะชวยใหสังคมมีความ
สงบสุขและรมเย็นมากข้ึน ในทางกลับกันหากวาบุคคลมองเห็น หรือใหคุณคากับส่ิงที่เร่ืองของสวนรวม
นอยหรือเปนไปในเชิงลบ  ผลที่เกิดข้ึนก็ยอมเปนไปตรงกันขาม คือ อาจสรางความเสียหาย หรือทําลาย
ความสงบสุข หรือสรางความขัดแยงหรือกอใหเกิดปญหาแกสังคมโดยรวมได  

ชาย  โพธิสิตา และคณะ (2540: 14 - 15) ใชคําวา จิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติและ ให
ความหมายในเชิงพฤติกรรมไววา คือ  การใชสาธารณะสมบัติอยางรับผิดชอบ หรือการรับผิดชอบตอ
สาธารณะสมบัติ ซึ่งมีนัยสองประการ  ไดแก 1) การรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ ดวยการหลีกเล่ียง
การใชและการกระทําที่จะกอใหเกิดความชํารุดเสียหายตอสาธารณะสมบัตินั้นๆ รวมไปถึงการถือเปน
หนาที่ที่จะมีสวนรวมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถทําได    2) การเคารพสิทธิและใช
สาธารณะสมบัติของผูอ่ืน  โดยการคํานึงวาคนอ่ืนก็มีสิทธิในการใชเชนเดียวกันจะตองไมยึดสาธารณะ
สมบัตินั้นไวเปนของสวนตัว และไมปดกั้นโอกาสใชประโยชนสาธารณะสมบัติของผูอ่ืน  

กนิษฐา นิทัศนพัฒนา และคณะ (2541: 8) ไดใหความหมายของจิตสํานึกสาธารณะวา 
เปนคําเดียวกับคําวา จิตสํานึกทางสังคม หมายถึง การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือ
คํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปนกลุมเดียวกับตน  

ส่ือพลัง (2542: 3) จากบทความจิตสํานึกสาธารณะเสนทางสูประชากลาววา จิตสาธารณะ 
(Public Mind) หรือจิตสํานึกสาธารณะ (Public Consciousness) คําวา “สาธารณะ” หมายถึง กิจ
สมบัติ ส่ิงของ สถานที่ ที่มิไดเปนของปจเจกบุคคลใด ทั้งยังอาจหมายรวมถึง ความเปนสวนรวมและ
สังคมไดอีกโสดหนึ่งซึ่งจิตสาธารณะมีความหมายในแงความเปนพลเมืองผูต่ืน  รูตระหนักในสิทธิและ
ความรับผิดชอบที่จะสรางสรรคสังคมสวนรวมของคนสามัญ  พลเมืองที่รุก เรียกรองการมีสวนรวม 
และตองการที่จะจัดการดูแลกําหนดชะตากรรมของตนและชุมชน  
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เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543: 17) ไดให ความหมายของจิตสาธารณะวา  หมายถึง 
ความคิดที่ไมเห็นแกตัว  มีความปรารถนาที่จะชวยเหลือ  ชวยแกปญหาใหแกผูอ่ืนหรือสังคมพยายาม
ฉวยโอกาสทีจ่ะชวยเหลืออยางจริงจังและมองโลกในแงดีบนพืน้ฐานของความเปนจริง  

จากความหมายที่มีผูใหไวตางๆ  กันนั้นมีสวนคลายคลึงกัน   จึงสรุปไดวา การมีจิตสํานึก
รวมกันในสาธารณะสมบัติ  ความรับผิดชอบตอสังคม  การเห็นประโยชนสวนรวม  เปนตน  กับนักเรียน
อนุบาลศึกษาปที่ 3 ซึ่งจะเติบโตเปนพลเมืองที่ดีตอไปในอนาคต จึงใหความหมายวา จิตสาธารณะ 
หมายถึง การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเร่ืองของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุม   โดย
พิจารณาจากความรูความเขาใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังนี้  

1. การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม ที่ใช
ประโยชนรวมกันของกลุม สังเกตไดจาก  

1.1 การดูแลรักษา เชน เมื่อใชแลวมีการเก็บรักษา  
1.2 ลักษณะของการใช เชน การใชอยางประหยัด  การใชส่ิงของสวนรวมอยาง 

ทะนุถนอม  
2. การถือเปนหนาทีท่ี่จะมีสวนรวมในการดูแลรักษาของสวนรวมในวิสัยที่ตนสามารถทํา 

ไดสังเกตไดจาก  
2.1 การทําตามหนาที่ทีถู่กกาํหนด  
2.2 การรับอาสาที่จะทาํบางอยางเพื่อสวนรวม  

3. การเคารพสิทธิในการใชของของสวนรวมที่ใชประโยชนรวมกันของกลุมโดยไมยึดครอง 
ของสวนรวมมาเปนของตนตลอดจนไมปดกั้นโอกาสของบุคคลอ่ืนที่จะใชของสวนรวมนั้น  วัดไดจาก  

3.1 ไมนําของสวนรวมมาเปนของตนเอง  
3.2 เปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชของสวนรวม 
 

1.2  ความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ 
สมพงษ  สิงหะพล (2542: 16) กลาววา จิตสํานึกเปนความรูสึกนึกคิดภายในบุคคลและ

เปนส่ิงที่เกิดข้ึนไดโดยการเรียนรู จิตสํานึกเมื่อเกิดข้ึนแลวยากนักที่จะหยุดหรือหมดหายไป คนที่มี
จิตสํานึกที่ดีจะประพฤติปฏิบัติอยางเหมาะสมกับจิตสํานึกนั้นและใชจิตสํานึกของตน เพื่อประโยชนตอ
ส่ิงตางๆ ตามมา เชน บุคคลที่มีจิตสํานึกดานระเบียบวินัย จะไมขับรถผิดกฎจราจร บุคคลที่มีจิตสํานึก
สาธารณะจะไมขีดเขียนในสถานที่สาธารณะและดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 77) กลาวถึงการ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมวาเด็กชวงแรกเกิดจนถึงกอน 10 ขวบ  เปนชวงที่เด็กมีความไวตอการรับการ
ปลูกฝง และสงเสริมจริยธรรม และวัฒนธรรมเปนอยางยิ่งเพราะเด็กยังเปน “ไมออนที่ดัดงาย” ฉะนั้น     
การปฏิบัติตอเด็กอยางเหมาะสมกับพัฒนาการทางรางกาย และโดยเฉพาะเหมาะสมกับพัฒนาการ
ทางจิตใจของเด็กจะเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน เมื่อเขาสูวัยรุน  และวัยผูใหญไดมาก 
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การที่คนมาอยูรวมกันเปนสังคม ยอมตองมีความสัมพันธในรูปแบบการพึ่งพากัน คนใน

สังคมซึ่งมีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป  ถาคนในสังคมขาดจิตสํานึกสาธารณะซ่ึงนอกจากจะมี

ผลกระทบตอบุคคล ครอบครัว องคกรแลว การขาดจิตสํานึกสาธารณะยังมีผลกระทบตอชุมชนระดับ 

ประเทศ และระดับโลก ดังนี้ (ไพบูลย วัฒนศิริธรรม; และสังคม สัญจร. 2543: 22 – 29) 

ผลกระทบตอบุคคล ทําใหเกิดปญหา คือ 

1. สรางความเดือดรอนใหกบัตนเอง 

2. สรางความเดือดรอนใหกบัคนอ่ืน 

ผลกระทบระดับครอบครัว ทาํใหเกิดปญหา คือ 

1. ความสามคัคีในครอบครัวลดนอยลง 

2. การแกงแยง ทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัว 

ผลกระทบระดับองคกร ทําใหเกิดปญหา 

1. การแบงพรรคแบงพวกภายในองคกร 

2. ความเหน็แกตัว แกงแยงชิงดีชิงเดน 

3. การเบียดเบียนสมบัติขององคกรเปนสมบัติสวนตน 

4. องคกรไมกาวหนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง 

นอกจากนั้นในระดับองคกร  วิรุณ ต้ังเจริญ (2547: 2-3) กลาววาการเปนผูบริหารตองมี

คุณสมบัติหลายประการ  คุณสมบัติที่สําคัญประการหนึ่งคือ  การมีจิตสํานึกสาธารณะผูบริหาร ควร

เปนผูที่เสียสละเพื่อผูอ่ืน เพื่อสังคม เอาสังคมเปนตัวต้ัง เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังศรัทธา

หรือแมแตการเสียสละในเชิงวัตถุระดับหนึ่ง ถาผูบริหารขาดจิตสํานึกสาธารณะจนกลายเปนคนเห็นแก

ประโยชนสวนตน จะเกิดการเอาเปรียบองคกร เห็นแกประโยชนของกลุมและพวกพอง องคกรคงมี

ปญหาอ่ืนๆ ตามมา 

ในระดับชุมชน ทําใหเกิดปญหา คือ 

1. ชุมชนออนแอ  ขาดการพฒันา  เพราะตางคนตางอยู  สภาพชุมชน  มีสภาพ    เชนไรก็ 

ยังคงเปนเชนนั้น ไมเกิดการพัฒนา และย่ิงนานไปกม็ีแตเส่ือมทรุดลง 

2. อาชญากรรมในชุมชนอยูในระดับสูง 

3. ขาดศูนยรวมจิตใจ  ขาดผูนําที่นาํไปสูการแกปญหาเพราะคนในชุมชนมองปญหาของ 

ตัวเองเปนเร่ืองใหญ  ขาดคนอาสานําพาการพัฒนาเพราะกลัวเสียทรัพยกลัวเสียเวลาหรือกลัวเปนที่

ครหาจากบุคคลอ่ืน 
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จากความสําคัญของการมจีิตสํานึกสาธารณะ  ถาสามารถปลูกฝง สงเสริมหรือพฒันาให 

เด็กมีจิตสํานึกดานสาธารณะ  ดวยวธิีการตางๆ   จะทําใหเด็กมีจิตใจทีเ่ห็นแกประโยชนสวนรวมไมเห็น

แกประโยชนสวนตน อาสาดูแลรับผิดชอบสมบัติสวนรวม มีการใชอยางสมบัติของสวนรวมอยางเห็น

คุณคา ใชอยางทะนุถนอม    รูจักการแบงปนโอกาสในการใชของสวนรวมใหผูอ่ืน  เม่ือเจริญเติบโตเปน

ผูใหญ  ปญหาที่เกิดการเอารัดเอาเปรียบคนอ่ืน ปญหาการทาํลายสาธารณะสมบัติตางๆ จะลดลง การ

เห็นแกประโยชนสวนตน และประโยชนพวกพองก็จะลดนอยลง และจะนํามาสูสังคมที่พฒันาข้ึน 

 
1.3  การเสรมิสรางจิตสาํนึกตอสวนรวม 

รัญจวน อินทรกําแหง (2528: 110 -119) ชี้ถึงแนวทางในการเสริมสรางจิตสํานึกของคน

ในสังคม วาจะตองเกิดข้ึนไดจากการคลุกคลีอยูกับความถกูตอง การปลูกฝง อบรม การฝกปฏิบัติ  การ

ไดเห็นตัวอยางที่ชวนใหประทับใจ ปจจัยเหลานี้จะคอยๆ  โนมนําใจของบุคคลใหเกิดจิตสํานึกที่ถูกตอง

และการสรางจิตสํานึกตอสวนรวมใหเกิดข้ึน จําตองอาศัยสถาบันทางสังคมหลายสวนเขามารวมมือกัน 

อาทิ สถาบันการศึกษา  การศึกษาเปนรากฐานของการพัฒนาเปนส่ิงที่ปฏิเสธกันไมไดไมวาจะเปนการ

พัฒนาในรูปใดจําตองเร่ิมตนดวยการศึกษา  จนมีการศึกษามากพอแกสถานะแหงตนท่ีจะสามารถ

ปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตไปสูทิศทางที่ประสงค  การกําหนดเปาหมายของการศึกษาใหถูกตองโดย

ธรรมชาติเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่แทจริง  จึงเปนส่ิงที่สําคัญที่สุดที่มีผูมีอํานาจในการบริการการศึกษา

พึงพิจารณาใหลึกซ้ึง ใหถองแท ใหรอบคอบ  ใหถูกตองดวยทัศนะที่กวางไกล โดยมีจุดหมายรวบยอด

วา ตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีจิตสํานึกเปนมนุษยที่เต็มที่  

การจัดการศึกษาควรมุงเนนที่การสรางจิตสํานึกภายใน   คือการพัฒนาจิตสํานึกภายใน

คือการพัฒนาจิตใจที่เปนรากฐานของความเปนมนุษย  ไมควรเนนที่การพัฒนาเพื่อความสําเร็จใน

วิชาชีพที่ปราศจากพื้นฐานทางจริยธรรม เพราะอาจจะเปนการสงเสริมใหบุคคลออกไปประกอบวิชาชีพ

ดวยจิตสํานึกผิดพลาดแลวก็ไปสรางระบบการทํางานที่ผิดมีการเอาเปรียบผูอ่ืน  กอบโกยความหลง

ตัวเอง ความมัวเมาวนเวียนแตในวังวนวัตถุ ที่อาจกอใหเกิดการประหัตประหารกันในทุกวงการ  

การใหการศึกษาแกยุวชน ควรหยุดสรางจิตสํานึกที่นิยมในวัตถุ แตเนนการสรางจิตสํานึก

ในทางจริยธรรมใหหนักแนนเขมแข็งยิ่งข้ึนทุกระดับการศึกษา  ต้ังแตอนุบาลศึกษาจนถึงอุดมศึกษา 

เพื่อใหเปนจิตที่สามารถชวยสรางระบบถูกตอง  เพื่อการดํารงอยูของสังคมโดยธรรมโดยเฉพาะการ

ดํารงเนนการฝกอบรมใหรูจักทําหนาที่เพื่อหนาที่อยางดีที่สุด ฝมือในทุกหนาที่ในฐานะที่เกิดมาเปน

มนุษยดวยความสํานึกวาทุกหนาที่มีคุณคาและความสําคัญเทาเทียมกัน    นอกจากสถาบันการศึกษา

แลวยังมีสถาบันศาสนา  สถาบันครอบครัว  รวมทั้งส่ือมวลชนยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการสราง

จิตสํานึกตอสวนรวมใหเกิดข้ึนได  
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1.4  องคประกอบของจิตสาธารณะ 

องคประกอบของจิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสาธารณะนั้น  มีการแบงองคประกอบที่

แตกตางกันไปตามระดับอายุของกลุมตัวอยางที่ศึกษา ซึ่งไดแบงองคประกอบของจิตสํานึก ไวดังนี้ 

สมพงษ สิหะพล (2542: 15-16) ไดกลาวถึงจิตสํานึกวา มีอยู 3 ดานหลักๆ คือ  

1. จิตสํานึกเกี่ยวกับตนเอง (Self Consciousness) เปนจิตสํานึกเพื่อพัฒนาตนเองทําให

ตนเอง เปนบุคคลที่สมบูรณยิ่งข้ึน จิตสํานึกดานนี้การศึกษาไทยมุงมั่นปลูกฝงมานาน เกิดบางไมเกิด

บางไปตามสภาพการณเปนจิตสํานึกแบบคลาสสิกที่ทุกสังคมพยายามเหมือนกันที่จะสรางใหได เชน 

ความขยัน  ความรับผิดชอบ  ความมานะอดทน  เปนตน เปนจิตสํานึกที่ถูกปลูกฝงและมีมานานตาม

สภาพสังคมไทย  

2. จิตสํานึกเกี่ยวกับผูอ่ืน (Others Oriented Consciousness) เปนจิตสํานึกของความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลของคนในกลุมชนหนึ่งสังคมหนึ่ง เชน ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ ความ

สามัคคี เปนตน เปนจิตสํานึกที่คนไทยสวนใหญถูกหลอหลอมมาจากพื้นฐานด้ังเดิมของวัฒนธรรมไทย

อยูแลวสรางกันไดไมยากนัก  

3. จิตสํานึกเกี่ยวกับสังคมหรือจิตสํานึกสาธารณะ (Social or Public Consciousness)  

เปน จิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผูอ่ืนที่รวมความสัมพันธเปน

กลุมเด่ียวกัน  เปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมี และขาดกันอยูมาก เพราะพื้นฐานความเปนมาของ

สังคมไทย สมควรที่จะรีบพัฒนาข้ึนโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดานการเมือง 

จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ เปนตน 

 
1.5  คุณลักษณะของบุคคลท่ีมีจิตสาธารณะ 

ยุทธนา วรุณปติกุล (2542: 181 – 183) กลาวถึง บุคคลที่มีจิตสํานึกสาธารณะวาตองมี 

คุณลักษณะดังนี้ 

1. การทุมเทและอุทิศตน มีความรับผิดชอบตอสังคม บุคคลไมเพียงแตปฏิบัติตามสิทธิ

เทานั้น แตตองปฏิบัติเพื่อชวยเหลือใหบริการแกบุคคลอ่ืน เพื่อพัฒนาสังคมดวย  อาทิ ถาตองการให

ผูแทนราษฎรมีความรับผิดชอบตอความตองการและประโยชนของประชาชน  ประชาชนก็ตองใหความ

ใสใจและติดตาม ไมเพียงทําการหยอนบัตรเลือกต้ังเทานั้น ตองเสียสละเวลาใหในการเขาไปมีสวนรวม 

กับการเมืองระดับทองถิ่นและในสถาบันตางๆ 
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2. เคารพความแตกตางระหวางบุคคล  จากกระแสปจเจกชนนิยม สงผลใหคนในสังคมมี

ลักษณะปดกั้นตนเอง ไมไววางใจผูอ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุมที่มีความเหมือนกันไมสนใจการเมือง ทําให

ไมสามารถปฏิบัติภารกิจของสังคม เพื่อผลประโยชนของสวนรวมเกิดขอขัดแยง การยุติขอขัดแยงโดย

การฟงเสียงขางมาก ไมนําไปสูประโยชนของสวนรวม ดังนั้น ผูมีจิตสํานึกสาธารณะตองเปนพลเมืองใน

ฐานะที่เปนเอกลักษณทางการเมืองสมัยใหม  มีความอดทนตระหนักวาการมีสวนรวมไมทําใหไดอยาง

ที่ตองการเสมอไป ตองเคารพและยอมรับความแตกตางที่หลากหลายและหาวิธีอยูรวมกับความขัดแยง    

โดยการแสวงหาทางออกรวมกัน  การจําแนกประเด็นปญหา การใชเหตุผลในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น   การตัดสินใจ   ตองมีการพูดแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางกันใหมากท่ีสุด เพื่อหาขอยุติ 

สรางการเขารวมรับรู ตัดสินใจและผนึกกําลัง เพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย 

3. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  คนในสังคมตองคิดถึงการเมืองในฐานะกิจการเพื่อ

สวนรวมและเพื่อคุณธรรมมากข้ึน 

4. การลงมือกระทํา การวิพากษวิจารณปญหาที่เกิดข้ึนเพียงอยางเดียวไมสามารถทําให

สถานการณดีข้ึนตองลงมือกระทํา โดยเร่ิมจากครอบครัวในการวางพื้นฐานใหการอบรมดานจริยธรรม

ของพลเมือง  สถาบันการศึกษาไมเพียงเปนสถานที่ฝกทักษะและใหความรูตองรับชวงตอในการสราง

คานิยมที่เหมาะสมตอจากครอบครัวรวมทั้ง  เครือขายสังคมที่เกิดข้ึน ระหวางเพื่อนบาน ที่ทํางาน 

สโมสร สมาคมตางๆ เชื่อมโยงบุคคลที่สนใจเร่ืองของตนเขาเปนกลุมที่ใสใจผูอ่ืน  ชวยดํารงรักษา

ประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลสูงตอสังคมคือ สถาบันศาสนา และ

ส่ือมวลชนนับวามีบทบาทสําคัญในการรวมสรางใหสังคมเขมแข็ง 

 
1.6  ปจจัยทีก่อใหเกิดจิตสาธารณะ 

การมีจิตสาธารณะนั้นเปนส่ิงที่เกิดตามวิถีการดําเนินชีวิตของแตละบุคคลสภาพแวดลอม

ตางๆ ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน มีผลตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งไพบูลย 

วัฒนศิริธรรมและสังคม สัญจร (2543: 13)  สรุปวา จิตสํานึกสาธารณะหรือจิตสํานึกทางสังคมอยู

ภายใตอิทธิพลของปจจัยแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ 

ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่เกี่ยวกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย ภาวะทางสังคม

เปนภาวะที่ลึกซ้ึงที่มีผลตอจิตสํานึกดานตางๆ ของมนุษย เปนภาวะที่ไดอบรมกลอมเกลา และสะสม

อยูในสวนของการรับรูทีละเล็กทีละนอย  ทําใหเกิดสํานึกที่มีรูปแบบหลากหลาย  ภาวะแวดลอมทาง

สังคมนี้เร่ิมต้ังแตพอแม พี่นอง ญาติ เพื่อน ครู ส่ือมวลชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนระดับองคกร 

วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ กฎหมาย ศาสนา รวมทั้งภาวะแวดลอมดานส่ือสารมวลชน  และสวนที่

กํากับสํานึกของบุคคล คือ การไดสัมผัสจากการใชชีวิตที่มีพลังตอการเกิดสํานึก อาทิ   การไปโรงเรียน 

ไปทํางาน ดูละคร ฟงผูคนสนทนากัน รับรูเหตุการณบานเมือง ขับรถฝาการจราจรที่แออัด 
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ปจจัยภายใน  สํานึกที่เกิดจากปจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะหของแตละบุคคล

ในการพิจารณาตัดสินคุณคาและความดีงาม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมและการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ

การปฏิบัติทางจิตใจ เพื่อขัดเกลาตนเองใหเปนไปทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดจากการรับรูจากการเรียนรู 

การมองเห็น  การคิด  แลวนํามาพิจารณาเพื่อตัดสินใจวาตองการสรางสํานึกแบบใด   ก็จะมีการฝกฝน

และสรางสมสํานึกเหลานั้น การเกิดจิตสํานึกไมสามารถสรุปแยกแยะไดวาเกิดจากปจจัยภายในหรือ

ภายนอกเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  เพราะทุกสรรพส่ิงมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน จิตสํานึกที่มาจาก

ภายนอกเปนการเขามาโดยธรรมชาติ กระทบตอความรูสึกของบุคคล แลวกลายเปนจิตสํานึกโดย

ธรรมชาติและมักไมรูตัว แตจิตสํานึกที่เกิดจากปจจัยภายในเปนความจงใจเลือกสรร บุคคลระลึกรู

ตนเองเปนอยางดี  เปนสํานึกที่สรางข้ึนเอง  ระหวางปจจัยภายในและภายนอก เปนปฏิสัมพันธที่มี

ความตอเนื่องกัน ดังนั้น การพัฒนาจิตสํานึกจึงตองกระทําควบคูกันไปทั้งปจจัยภายในและภายนอก 

 
1.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัจิตสาธารณะ 

ในปจจุบันงานวิจัยที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะยังมีจํานวนนอย สวนใหญเปนการวิจัยเชิง

คุณภาพและปริมาณเกี่ยวกับจิตสํานึกตอสวนรวมและสาธารณะสมบัติที่ศึกษากับนักเรียนนักศึกษา

และประชาชนทั่วไปและงานวิจัยเกี่ยวกับจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอมที่ศึกษากับนักเรียน ดังตอไปนี้  

ชาย   โพธิสิตา และคณะ (2540: บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองจิตสํานึกตอสาธารณะสมบัติ : 

ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโดย

ใชแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ และการสนทนาเปนกลุม  ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบสอบถามขนาด

ส้ัน สวนแบบสัมภาษณประกอบดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากผูทรงคุณวุฒิและการสัมภาษณ

แบบสนทนากลุมจากประชากรหลัก 3 กลุมอาชีพ คือ กลุมทํางานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืองาน

สํานักงาน กลุมที่ทํางานรับจาง งานคาขายเล็กๆ นอยๆ สวนตัว และกลุมนักศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยม 

ผลการศึกษาพบวา   ในดานความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ  กลุมตัวอยางมีความเขาใจเกี่ยวกับ

จิตสํานึกตอสาธารณสมบัติเปนสองระดับ ระดับหนึ่งเปนจิตสํานึกแบบ “passive”  คือแบบที่บุคคลไม

ตองทําอะไรมาก  เพียงแตไมทําใหเกิดความเสียหายหรือไมทําลายสาธารณสมบัติที่ตนใชก็พอ อีก

ระดับหนึ่ง เปนจิตสํานึกแบบ “active”  คือบุคคลลงมือกระทําอยางใดอยางหนึ่งอันแสดงวาเขามีความ

รับผิดชอบที่ดีตอสาธารณสมบัติไมวาจะใชหรือไมใชมันก็ตาม เชน การมีสวนรวมในการบํารุงรักษาสา

ธารณสมบัติที่ชํารุดเสียหายหรือการรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ  

ในดานภาพสะทอนจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ กลุมตัวอยางสวนใหญ คิดวาคนกรุงเทพฯ สวนใหญใช

สาธารณสมบัติดวยความรับผิดชอบนอยหรือแทบไมมีความรับผิดชอบเลย  ผูตอบสวนใหญมักมี

แนวโนมที่จะแสดงใหเห็นวา  ตนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ไมไดเบ่ียงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม
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ในดานมาตรการเสริมสรางจิตสํานึกตอสาธารณสมบัติ กลุมตัวอยางเห็นวาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนโดยสถาบันครอบครัวมีความสําคัญมากที่สุด ในขณะท่ีการศึกษาในระบบโรงเรียนมีความ 

สําคัญนอย  การรณรงคทางสื่อควรจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีกลุมเปาหมายท่ีเจาะจง 

มาตรการทางกฎหมายตองเขมงวดและถามีโทษจะตองลงโทษอยางรุนแรง สวนดานนโยบายและ

บริหารจัดการ กลุมตัวอยางเห็นวามีความสําคัญนอย 

หฤทัย อาจปรุ (2544: 103-104)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะผูนํา 

รูปแบบการดําเนินชีวิตและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของ

นักศึกษาพยาบาล  เขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาพยาบาล ชั้นปที่ 1,2,3 และ 4 

สถาบันการศึกษาพยาบาลเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ จํานวน 510 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถามภาวะผูนํา แบบสอบถามรูปแบบ

การดําเนินชีวิต แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและแบบสอบถามการมีจิตสํานึก

สาธารณะของนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบวา ภาวะผูนํา  รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมวิชาการ 

กลุมวิชาชีพ กลุมกาวหนา กลุมกิจกรรม กลุมสังคม  ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและสังกัด

สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีความสัมพันธทางบวกกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและรูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมเก็บตัวมี

ความสัมพันธทางลบกับการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ตัวแปรที่สามารถรวมกันพยากรณการมีจิตสํานึกสาธารณะของนักศึกษาพยาบาลไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสําคัญตามลําดับ  

นนทวัฒน   ชุนชี (2546: 39) ศึกษาปฏิสัมพันธระหวางการไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือ

หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมกับเพศของนักเรียนที่มีตอจิตสาธารณะ และเพื่อเปรียบเทียบจิต

สาธารณะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลม

เล็กเชิงวรรณกรรมกับกลุมที่ไมไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  

ผลการวิจัยพบวา 1)ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับตัวแบบสัญลักษณ ผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็ก

เชิงวรรณกรรมกับเพศที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่

ไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  จะมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียน  

ที่ไมไดรับตัวแบบสัญลักษณผานส่ือหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  3) นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ธรรมนันทิกา แจงสวาง (2547: 48) ไดศึกษาเร่ืองผลของการใชโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ

ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับ

โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะ ดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบมีจิตสาธารณะสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับ
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โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ   

ไมพบปฏิสัมพันธระหวางการไดรับโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะดวยบทบาทสมมติกับตัวแบบ กับเพศ

ที่มีตอจิตสาธารณะของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

บุญทัน ภูบาล (2549: 103-104) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงจิต

สาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่เกิดจากการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ                

จิตสาธารณะ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบาน

ศรีแกว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต 4 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 34 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling ) โดยใชระยะเวลาในการ

ทดลองจํานวน 4 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที  ผลการศึกษาพบวา  1) นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบ มีการเปล่ียนแปลงของคะแนนจิต

สาธารณะเฉล่ียโดยรวม กอนการใชวีดิทัศน ระหวางการใชวีดิทัศนและหลังการใชวีดิทัศนละครหุนเชิด

เปนตัวแบบในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนจิต

สาธารณะเฉล่ียโดยรวมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดชวงระยะเวลา 4 สัปดาห  2) นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 2 ที่ไดรับการใชวีดิทัศนละครหุนเชิดเปนตัวแบบมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ีย

โดยแยกตามรายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3   องคประกอบ กอนการใชวีดิทัศน ระหวางการใช 

วีดิทัศนและหลังการใชวีดิทัศนในแตละชวงสัปดาหแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ียทั้ง 3  องคประกอบมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตลอดชวงระยะเวลา 4 สัปดาห 

 อัญชลี   ยิ่งรักพันธุ (2550: 102-103)  ไดศึกษาผลการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิค

การประเมินผลจากสภาพจริงเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัย

พบวา 1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการ

ประเมินผลจากสภาพจริง มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ียโดยรวม กอนทดลอง หลัง

ทดลอง และหลังทดลอง 1 สัปดาห สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตามลําดับ  2) นักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการใชสถานการณจําลองผสานกับเทคนิคการประเมินผลจากสภาพจริง 

มีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนจิตสาธารณะเฉล่ีย  โดยแยกตามรายองคประกอบของจิตสาธารณะ 3 

องคประกอบ กอนทดลอง หลังทดลองและหลังทดลอง 1 สัปดาห สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ตามลําดับในองคประกอบที่ 3  คือดานการเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมที่ใชประโยชน

รวมกันของกลุม สวนองคประกอบที่ 1  คือดานการหลีกเล่ียงการใชหรือการกระทําที่จะทําใหเกิดความ

ชํารุดเสียหายตอสมบัติของสวนรวมและองคประกอบที่ 2   ดานการถือเปนหนาที่ที่จะมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาของสวนรวม ที่ไมเปล่ียนแปลง  
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 อุไรวรรณ คุมวงษ (2551: 82) ไดศึกษาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม

เสริมประสบการณเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมตามโครงการพระราชดําริ ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่ไดทํา

กิจกรรมเสริมประสบการณ เร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมตามโครงการพระราชดําริมีจิตสาธารณะสูงข้ึนกวา

กอนทํากิจกรรมเสริมประสบการณ เร่ืองปญหาส่ิงแวดลอม ตามโครงการพระราชดําริอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.01 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ ที่กลาวมาขางตนพบวา  การที่จะสรางจิตสาธารณะ

ใหเกิดข้ึนกับเด็กๆ ไมใชเร่ืองยากและก็สามารถกระทําไดถาใหเด็กไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม 

ดวยตนเอง  มีกิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะเร่ืองสําคัญในชีวิตประจําวันที่เราควรสรางจิตสาธารณะ

ใหเกิดข้ึนต้ังแตวัยเด็กเพื่อที่จะเปนนิสัยที่ติดตัวไปเมื่อเด็กๆ เหลานี้เติบโตไปเปนผูใหญในอนาคต  
 

2.  เอกสารที่เก่ียวของกับการใหความรูผูปกครอง 
2.1  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม 

จริยธรรมเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคล นักทฤษฎีสวนใหญเช่ือวาคุณธรรม

จริยธรรมมีการพัฒนาเปนลําดับต้ังแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ โดยมีนักทฤษฎีและนักการศึกษาไดให

ความหมายไวดังนี้  

 
ทฤษฎพีัฒนาการทางจรยิธรรมของเพียเจท 
เพียเจท พบวา กระบวนการที่ทําใหเด็กเปลี่ยนแปลงพัฒนายอมข้ึนอยูกับพัฒนาการทาง

สติปญญาของบุคคลในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคมนั่นเอง 

เพียเจทไดแบงข้ันตอนการพัฒนาทางสติปญญาออกเปน 4 ข้ัน และไดนํามาเปนหลักเกณฑ

ในการแบงข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม เพียเจท (ดวงเดือน  พันธุนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 

2523: 39-40; อางอิงจาก Piaget. 1932)  ไวดังนี้ 
1. ข้ันกอนจริยธรรม (แรกเกิด – 2 ป) เปนข้ันที่ยังไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอม

และระบบกฎเกณฑได การประพฤติปฏิบัติจะกระทําเพื่อสนองความตองการทางรางกาย 

2. ข้ันปฏิบัติตามคําส่ัง (อายุ 2 – 8 ป) เด็กสามารถรับสภาพแวดลอม  และบทบาทของตนตอ

ผูอ่ืน รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําส่ังหรือกฎเกณฑเปนส่ิงที่ตองปฏิบัติตาม 

3. ข้ันยึดหลักแหงตน (อายุ 8 ปข้ึนไป) เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญาข้ันคิดตามแบบ

แผนของตรรกวิทยา ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจจะประเมิน

ความถูกผิดโดยดูจากเจตนาผูกระทําและต้ังเกณฑของตนเองได 
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เพียเจทไดอธิบายวาจริยธรรมมีแฝงอยูในกฎเกณฑทุกชนิด และเขาไดสังเกตการเลนของเด็ก 

พบวา เด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กและยึดถือ

กฎเกณฑที่ไดจากผูใหญเปนกฎเกณฑตายตัว 

เพียเจทไดวัดพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็ก โดยสรางเร่ืองเปนการกระทําของเด็ก 2 คน ใน

ลักษณะที่คลายกัน แตมีความต้ังใจและจูงใจตางกัน และผลที่เกิดข้ึนมาแตกตางกัน 

กฎเกณฑที่เพียเจทนํามาพิจารณา 6 เกณฑดังนี้ 

1. การตัดสินจากเจตนากระทํา (Intentionally in Judgement) เด็กเล็กจะตัดสินจากปริมาณ

ที่เกิดข้ึน แตเด็กโตตัดสินจากเจตนาของการกระทํา 

2. การตัดสินที่เกี่ยวโยงกับบุคคลอ่ืนๆ (Relativism in Judgement) เด็กเล็กจะตัดสินจากการ

นําไปเปรียบเทียบกับผูอ่ืน หากผูใหญวาส่ิงใดถูกผิดก็ยึดตามนั้น แตเด็กโตจะตัดสินตามสถานการณ 

3. ความผิดไมเกี่ยวของกับลงโทษ (Independence of Sanction) เด็กเล็กจะตัดสินการ

กระทําอยางหนึ่งวาไมดี   เพราะจะถูกลงโทษ สวนเด็กโตจะตัดสินการกระทํา  วาไมดีเพราะส่ิงนั้นไดไป

ขัดกับกฎเกณฑและเกิดอันตรายกับบุคคลอ่ืน 

4. ใชระบบตาตอตา (Use of Reciprocal) ในเด็กเล็กมักไมคอยใชระบบตาตอตาในการ

พิจารณาตัดสินบุคคล แตเด็กโตใชบอย 

5. ในการลงโทษเพื่อลางบาปและดัดนิสัย  (Use  of  Punishment  as  Restitution  and Reform) 

ในเด็กเล็กจะสนับสนนุใหมกีารลงโทษอยางหนักเพื่อดัดนสัิยผูกระทาํผิด แตเด็กโตจะมนีิสัยเชนนีน้อยลง 

6. การยึดหลักธรรมชาติของโชคราย (Naturalist Views of Misfortune) มีความคิดวาจะถูก

พระเจาลงโทษ 

 
ทฤษฎีตนไมจริยธรรม 
เปนทฤษฎีใหมที่เกิดข้ึนมาเมื่อไมนานนี้ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2538: 2-5) ไดเสนอวา ถา

เปรียบพฤติกรรมตางๆ ของคนดี คนเกงเหมือนผลไมบนตน การจะใหผลดกใหญหวานอรอย ลําตน

และรากจะตองสมบูรณ ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการจึงเปรียบเสมือนลําตนของตนไมจริยธรรมซึ่งเปน

สาเหตุของพฤติกรรม 

ลักษณะทางจิตใจ 5 ประการ คือ 

ทัศนคติ คุณธรรม คานิยมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคนดี คนเกงเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือ

การเห็นแกผูอ่ืน สวนรวม และหลักสากล มากกวาเห็นแกตัว 

ลักษณะมุงอนาคต สามารถคาดการณไปไกล และสามารถควบคุมใหอดได รอไดอยาง

เหมาะสม 



 21 

ความเช่ืออํานาจในตนวา ทําดีไดดี ทําช่ัวจะตองไดรับโทษ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หรือความมุ

มานะบากบ่ัน ฟนฝาอุปสรรคจนประสบกับความสําเร็จตามเปาหมาย 

พฤติกรรมของคนดี คนเกงจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อบุคคลมีลักษณะพื้นฐานทางจิต ซึ่ง

เปรียบเสมือนรากสําคัญของตนไม ที่ชอนไชหาอาหารมาเล้ียงตนไดอยางเต็มที่หรือขาดแคลน 

ลักษณะพื้นฐานทางจิตมี 3 ประการ คือ 

1. สติปญญา คือ ความเฉลียวฉลาด เหมาะสมกับอายุ เมื่อเติบโตเปนผูใหญก็มีความสามารถ

ทางการคิดที่เปนนามธรรมข้ันสูงข้ึน 

2. ประสบการณทางสังคม หมายถึง การเขาใจมนุษยและสังคม รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา 

3. มีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งหมายถึง การมีความวิตกกังวลนอย หรือในปริมาณที่เหมาะสมกับ

เหตุการณ 

ลักษณะพื้นฐานทางจิตทั้ง 3 ประการนี้ เปนสาเหตุสําคัญของการพัฒนาลักษณะทางจิตใจ 5 

ประการที่ลําตน และพฤติกรรมของคนดี คนเกง ซึ่งเปนผลไมบนตน ในทฤษฎีตนไมจริยธรรมนั้นมี

ลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่จะตองเสริมต้ังแตเด็กวัย 2 ขวบข้ึนไปควรพัฒนาการฝกใหกระทํา

พฤติกรรมที่ดีงามจนติดเปนนิสัย ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงใหเห็นไดดังภาพประกอบ 2 หนา 22 

จากการศึกษาแนวทฤษฎีที่สําคัญขางตน อาจกลาวไดวาเปนพื้นฐานของการเรียนรูถึงจิตใจ

และพฤติกรรมของบุคคล ในการปลูกฝงและสงเสริมใหบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรมจึงจําเปนตองอาศัย

ทฤษฎีเหลานี้เปนแนวทาง เพื่อคนหาวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรปลูกฝงและ

สงเสริมนั้น ควรเปนหลักธรรมที่ยอมรับกันในสังคม และไมขัดตอศาสนาที่บุคคลนับถือ ทั้งนี้ตองต้ังอยู

บนความสงบสุข ความดีงามของการประพฤติปฏิบัติ 
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ภาพประกอบ 2 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงจิตลักษณะพื้นฐานและองคประกอบทางจิตใจของ 

       พฤติกรรมทางจริยธรรม 
 

ที่มา: ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2538). ทฤษฎีตนไมจริยธรรมสําหรับคนไทย : การวิจัยและการ

ประยุกต. หนา 8. 
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ทฤษฎพีัฒนาการทางจรยิธรรมของโคลเบอรก 
โคลเบอรก   เช่ือวา  การพัฒนาการทางจริยธรรมมิใชการรับรู ความรูจากการพรํ่าสอนของ

บุคคลอ่ืนโดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวางความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตอผูอ่ืนและบทบาทของ

ผูอ่ืนดวย  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธกับลักษณะตางๆ ของสังคมของบุคคลอ่ืน  ฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม และสัมพันธกับลักษณะตางๆ ของบุคคล  คือ  อายุ  ระดับสติปญญาและลักษณะ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม       

ระดับการใชเหตุผลตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก  แบงเปน 3  ระดับ ใน

แตละระดับแบงเปน 2 ข้ัน รวมเปน 6 ข้ัน (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และเพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2523: 

43 ; อางอิงจาก Kohlberg. 1964) ตามตารางตอไปนี ้

 

ตาราง 1  ระดับการใชเหตุผลตามทฤษฎีพฒันาทางจริยธรรมของโคลเบอรก 

 

ข้ันการใชเหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 

ข้ันที ่1 หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ (2 - 7 ป) 

ข้ันที ่2 หลักการแสวงหารางวัล (7 – 10 ป) 

1. ระดับกอนกฎเกณฑ (2 – 10 ป) 

 

ข้ันที ่1 หลักการทําตามที่ผูอ่ืนเหน็ชอบ (10 – 13 ป) 

ข้ันที ่2 หลักการทําตามหนาที่ทางสังคม (13 – 16 ป) 

2. ระดับตามกฎเกณฑ (10 – 16 ป) 

 

ข้ันที ่1 หลักการทําตามคํามัน่สัญญา (16 ปข้ึนไป) 

ข้ันที ่2 หลักการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) 

3. ระดับเหนือกฎเกณฑ (16 ปข้ึนไป) 

 

 

นอกจากนี ้โคลเบอรกจะกลาวถงึลําดับข้ันของพัฒนาการการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมทั้ง 6 ข้ัน

แลว โคลเบอรกยังกลาวถงึขบวนการในการพัฒนาจากข้ันตํ่าสุดไปยังข้ันสูงสุดซึง่มีขบวนการดังนี ้คือ 

1. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะเปนไปตามลําดับข้ัน (Sequential Stage) 

2. การรับรูทางสังคม การมีบทบาทในสังคมมีความสัมพันธกับพฒันาการทางจริยธรรม 

3. พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจะสูงข้ึน เมื่อบุคคลมีความสามารถในการใชเหตุผลเชิง

ตรรกศาสตร และสามารถรับรูทางสังคม (Social Perception) ในระดับที่สูงข้ึน 

โคลเบอรกเช่ือวา  พัฒนาการของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมเปนไปตามข้ันจากข้ันที่หนึ่งผาน

ไปตามลําดับจนถึงข้ันที่หก จะขามข้ันไมไดเพราะคนเราจะใหเหตุผลในข้ันตํ่ากวาอยูกอน ตอมาเมื่อได

ประสบการณทางสังคมใหมๆ หรือสามารถเขาใจประสบการณเกาไดดีข้ึน ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ความคิดและเหตุผลในข้ันที่สูงมากข้ึน สวนเหตุผลในข้ันตํ่ากวาก็จะถูกละทิ้งไป  แตอาจจะชะงักติดอยู
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กับข้ันใดข้ันหนึ่งก็ได   ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถทางสติปญญาซ่ึงเปนตัวหนึ่งที่กําหนดการใหเหตุผล

เชิงจริยธรรม และเปนไปไมไดที่จะมีพัฒนาการทางจริยธรรม ในข้ันที่สูงกวาข้ันของพัฒนาการทาง

สติปญญา โคลเบอรกพบวาเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปญญา อยูในข้ันปฏิบัติการดวยรูปธรรมตาม

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจทจะมีพัฒนาการ ทางจริยธรรมถึงข้ันที่สองเทานั้น สวนผูที่มี

พัฒนาการทางสติปญญาในข้ันปฏิบัตินามธรรมข้ันตนๆ จะมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงข้ันที่สามหรือ

ส่ี และผูใหญสวนมากมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงข้ันที่ส่ีเทานั้น  (ทิพยสุดา นิลสินธพ. 2523: 18; 

อางอิงจาก Kohlberg. 1975: 31 – 52) ดังนั้น การฝกอบรมเด็กในช้ันอนุบาลซึ่งเปนผูมีจริยธรรมอยูใน

ข้ันที่หนึ่งเปนสวนมากนั้น ควรมีจุดมุงหมายในการเตรียมความพรอมของเด็กเทานั้น   

 
ทฤษฎพีัฒนาการทางจรยิธรรมของแบนดูรา 

   แบนดูรา (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. 2551: 15; อางอิงจาก Bandura. 

1977) ไดเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางการเรียนรูทางสังคมไว

ดังนี ้

1. ส่ิงที่เรียนรู โดยการเรียนรูของบุคคลเกิดจากความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆ ซึ่งกลายเปน

ความเชื่อที่มีผลตอการควบคุมพฤติกรรม และเมื่อมีเหตุการณเกิดข้ึนกับบุคคลก็จะมีความคาดหวัง

ลวงหนาเกีย่วกับการเกิดของผลการกระทาํนัน้ไดทําใหตัดสินใจไดวาควรทําหรือไมควรทํา 

2. วิธีการเรียนรู กลาวคือ การเรียนรูเกิดจากประสบการณซึ่งมีทั้งประสบการณตรงและ

ประสบการณทางออมโดยการสังเกต อาน ฟง การบอกเลาที่เกิดกับผูอ่ืน ทําใหบุคคลมีการเรียนรูได

อยางกวางขวาง 

3. ความเชื่อ ผลจากการเรียนรูอยูในรูปของความเชื่อวาส่ิงหนึ่งจะสัมพันธกับอีกส่ิงหนึ่ง ทั้งนี้

เกิดจากการสังเกตและการคิดของบุคคล รวมทั้งการบอกเลาจากบุคคลอ่ืน ความเช่ือนี้สามารถกําหนด

พฤติกรรมของบุคคลได 

4. การควบคุมพฤติกรรมดวยความรูและความเขาใจ บุคคลมีความรูและความเขาใจไดและ

สามารถถายทอดส่ิงที่ตนรูได รวมทั้งมองเห็นผลการกระทําที่จะเกิดตามมาซ่ึงอาจดีหรือเลว ทําให

สามารถตัดสินใจไดวาควรทําหรือไมควรทําได 

5. จริยธรรม เปนหลักเกณฑ กฎเกณฑ แนวทางของการประพฤติปฏิบัติโดยบุคคลสามารถ

ประเมินไดถึงความผิดถูกของการกระทํา 
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6. การบังคับตนเอง กลาวคือ บุคคลสามารถบังคับตนเองทีจ่ะประพฤติหรือละเวนการประพฤติได

ตามมาตรฐานของตนเอง ตามการเรียนรูจากประสบการณตรงและออมของตนโดยความสามารถใน

การบังคับตนเองนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขทางสังคม หากการเสริมแรงเปนไปในทางบวกกม็ีแนวโนมที่จะละ

เวนไมปฏิบัติในส่ิงไมดีและประพฤติในส่ิงดีงาม 

นอกจากนี้แบนดูรายังกลาววา เราสามารถสรางพฤติกรรมไดโดยไมตองอาศัยการเสริมแรง

จากขางนอก (External reinforcement) เราสามารถเรียนรูพฤติกรรมมากมายไดโดยการดูตัวอยาง เรา

ไดพฤติกรรมจาก Observational learning หรือเรียนรูไดโดยการสังเกตการณตามความคิดของแบน

ดูรา การดูตัวแบบแลวเลียนแบบมีความสําคัญตอชีวิตเรา เพราะเหตุผลหลายอยาง อาจเปนวา 

ส่ิงแวดลอมนั้นมีอันตรายอยูมากมาย ทําใหการลองผิดลองถูกตองเส่ียงมาก ยกตัวอยางเชน เวลาเรา

หัดวายน้ํา หัดขับรถ หัดขับเคร่ืองบิน จะตองมีการสอนและอธิบายกอนที่จะไปมีประสบการณจริง 

นอกจากนี้การสอนคนดวยวิธีเสริมแรงจะยุงยากเมื่อเขาตองการมีกิจกรรมมากมาย ดังนั้นกระบวนการ

เรียนรูสามารถกระทําไดโดยการใหดูแบบที่เหมาะสม แมนักทฤษฎีการเรียนรูสมัยกอนๆ จะละเลย

บทบาทของการเรียนรูแบบสังเกตการณที่มีตอการกอพฤติกรรม แตแบนดูราและนักวิชาการอื่นในแนว

นี้ก็ไดแกไขจุดบกพรองขอนี้และไดใหความกระจางตอวิธีที่เราไดมาซึ่งพฤติกรรม การคงไวและการมี

พฤติกรรมโดยอาศัยตัวอยางจากผูอ่ืน (นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน). 2546: 388)   

จากทฤษฎีพัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรมสรุปไดวา พฤติกรรมทางดานคุณธรรมจริยธรรม

นั้นเกิดจากการเรียนรูเหมือนพฤติกรรมอ่ืนๆ  ดังนั้น ในการสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตอง

เขาใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการทางจริยธรรมโดยเฉพาะของเด็กปฐมวัยเพื่อชวยสงเสริมไดอยาง

เหมาะสมและเปนพื้นฐานในการพัฒนาจริยธรรมของเด็กในวัยที่สูงข้ึน 

 
2.2  ความหมายของการใหความรูผูปกครอง 
ไดมีผูใหความหมายของการใหความรูผูปกครอง หรือการจัดการศึกษาสําหรับผูปกครอง

(Parent Education) ไวหลายทาน ดังนี้ 

  กอรดอนและบราวเน (นิตยา ใสงาม. 2543: 7; อางอิงจาก Gordon; & Browne. 1985: 186-

187) ไดใหความหมายของการศึกษาสําหรับผูปกครองวา หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกผูปกครองที่

มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาทักษะเจตคติ และพฤติกรรมของการเปนผูปกครองที่เกิดจากความเขาใจที่ดี

เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยดวยการใหการศึกษาที่ออกแบบมา  เพื่อใหผูใหญสามารถเปน

ผูปกครองที่ดีข้ึน 
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       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536: 57) ไดใหความหมายของการจัดการศึกษา

สําหรับผูปกครองวา  หมายถึง  การจัดการศึกษาที่จะชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัว

เด็ก วิธีการอบรมเล้ียงดู แนวทางในการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กตลอดจนการดําเนินชีวิต

ครอบครัวในวิถีทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 1) กลาววา การศึกษาสําหรับผูปกครอง หมายถึง การให

ความรู แกผูปกครองเพื่อเสริมสรางศักยภาพการเล้ียงดูเด็กใหถูกตองและมีพัฒนาการที่ดีวิธีการให

การศึกษาแกผูปกครองนี้มีหลากหลายวิธีทั้งทางตรงและทางออม  การจัดการศึกษาอาจกําหนดเปน

รายบุคคล หรือรายกลุม ข้ึนอยูกับผูปกครองกลุมเปาหมาย และที่วา การศึกษาสําหรับผูปกครองเปน

กระบวนการใหการศึกษาแกผูปกครองอยางเปนระบบ ที่จะสรางใหผูปกครองมีความรูของการเปน

ผูปกครองและมีสวนรวมอยางแทจริงกับโรงเรียนในการที่จะพัฒนาเด็กใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาได

อยางเต็มศักยภาพ 

สรุปวาการใหความรูผูปกครองเปนกระบวนการที่ชวยใหผูปกครองมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเด็ก เพื่อเสริมสรางศักยภาพการเล้ียงดูเด็กใหถูกตองและมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรางกาย 

อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยเนนใหเห็นความสําคัญของเด็ก โดยมีวิธีการใหความรู

หลากหลายวิธีทั้งทางตรงและทางออม เพื่อมุงสรางความเขาใจและสรางทัศนคติที่ถูกตองในการอบรม

เล้ียงดูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการรวมมือกันพัฒนาเด็ก 

 
2.3  ความสําคัญของการใหความรูผูปกครอง 
ผูปกครองไมวาจะเปนพอ แม หรือผูทําหนาที่เปนผูปกครอง  เปนผูมีบทบาทสําคัญอยางมาก

ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา ดังนั้น 

พอแม ผูปกครองจึงตองมีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนในการสราง

ส่ิงแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กไดอยางเหมาะสม เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพและ

เหมาะสมกับวัย 

ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 4-5)  กลาววา ผูปกครองเปนคนสําคัญในการอบรมเล้ียงดูเด็ก

เพราะเปนผูที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุด สามารถที่จะตอบสนองความตองการพื้นฐานของเด็ก ไดแก 

ความตองการในการดํารงชีวิตอยู ความตองการดานความรัก และความอบอุนนอกจากนั้นเด็กยังไดรับ

อิทธิพลจากสภาพแวดลอมภายในครอบครัว  เด็กจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพอยางไรยอมข้ึนอยูกับ

การอบรมเล้ียงดูทางบานเปนสําคัญ  เมื่อคุณภาพของเด็กมีผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครอง

เปนอยางมากเชนนี้  การใหความรูแกผูปกครอง จะชวยพัฒนาเด็ก และลดปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับ         

ตัวเด็ก ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก ตลอดจนการสงเสริม

พัฒนาการของเด็ก 
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สรุปไดวาการใหความรูผูปกครองนั้นชวยผูปกครองไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอบรม

เล้ียงดูเด็ก  ตลอดจนการดําเนินชีวิตในครอบครัวในวิถีทางที่ถูกตองเหมาะสมและเอ้ือตอการพัฒนา

เด็กใหมีคุณภาพ ส่ิงที่ผูปกครองควรรับรูเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาเด็ก 
 

2.3.1  ความสําคัญของเด็กปฐมวัย 
เด็กปฐมวัย คือวัยต้ังแตแรกเกิดจนถึง 6 ป จัดไดวาเปนระยะที่สําคัญที่สุดของ

ชีวิตทั้งนี้เพราะพัฒนาการทุกๆ ดานของมนุษย ทั้งดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมบุคลิกภาพ

โดยเฉพาะดานสติปญญาจะเจริญมากที่สุดในชวงนี้ และพัฒนาการใดๆ ในวัยนี้จะเปนพื้นฐานที่มี

ความสําคัญตอพัฒนาการในชวงอ่ืนๆ ของชีวิตอยางมากดังที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดกลาวถึง

ความสําคัญของเด็กในวัยนี้ เอาไวดังนี้ 

ฟรอยด (พัชรี สวนแกว. 2532: 57; อางอิงจาก Freud. 1949) นักจิตวิเคราะหได

ย้ําใหเห็นวา วัยเร่ิมตนของชีวิตมนุษยระยะ 5 ปแรกของคนเรา ประสบการณตางๆ ที่ไดรับในตอนตนๆ 

ของชีวิตจะมีอิทธิพลตอชีวิตของคน เราตลอดจนถึงวาระสุดทาย เขาเช่ือวาการอบรมเล้ียงดูในระยะ

ปฐมวัยนั้นมีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต 

อีริคสัน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 13; อางอิงจาก Erikson. 1967) กลาววา วัย

ทารกตอนปลายเปนชวงที่บุคคลเรียนรูเจตคติของความมั่นใจหรือไมมั่นใจซึ่งข้ึนอยูกับการที่พอแมให

ส่ิงที่เด็กตองการ สําหรับอาหาร การเอาใจใส และความรักอยางช่ืนชม เจตคติเหลานี้ซึ่งเด็กมีอยูจะคง

อยูมากหรือนอยตลอดชีวิตและสามารถสรางความรูความเขาใจของคนทั่วไปและสถานการณของ

บุคคลได 

ฟรอสท (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 13; อางอิงจาก Frost. 1977) กลาววา เด็ก

ในชวง 4 – 5 ปแรกของชีวิต เปนชวงเวลาที่เจริญงอกงามทางดานรางกายและจิตใจเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมีความรูสึกไวตออิทธิพลของส่ิงแวดลอมภายนอก 

สรุปไดวา  เด็กปฐมวัย  เปนวัยที่มีความสําคัญตอการวางรากฐานของชีวิตเพราะ

การอบรมเล้ียงดู สภาพแวดลอมรอบตัวเด็กรวมถึงประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับมีอิทธิพลตอการพัฒนา

ทั้งทางดานรางกาย อารมณ-จิตใจ  สังคมและสติปญญา  ซึ่งจะมีผลตอไปในอนาคตของเด็กตอไป 

 
2.3.2  ความสําคัญของผูปกครองตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาคุณภาพของเด็กจึงตองเร่ิมตนที่พอแมของเด็ก โดยใหความรูแกพอแม 

ผูปกครองถึงวิธีการอบรมเล้ียงดูเด็กที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อนําไปใชในการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
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ศันสนีย ฉัตรคุปต  กลาววา มีงานวิจัยที่ยืนยันวา เด็กที่เรียนดีจากครอบครัวที่เอา

ใจใสลูกในเร่ืองวิชาการและความเปนอยูของลูก พอแมจึงเปนผูมีบทบาทในการเล้ียงดูลูกมากที่สุด มา

ต้ังแตระยะเร่ิมแรกของชีวิตของเด็ก  แตบางครอบครัวอาจรวมถึงพี่เล้ียงเด็ก  ปู  ยา  ตา  ยาย ญาติพี่

นองดวย เด็กจะเรียนรูส่ิงตางๆ จากผูที่แวดลอมเหลานี้ (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2542: 54) 

เรดิน (Seefeldt, C. & Barbour, N. 1986; อางอิงจาก Radin. 1982) ไดกลาวถึง

กระบวนการของการมีปฏิสัมพันธระหวางพอแม  ผูปกครองกับเด็กวามีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก 

ดังนี้ 

1. พอแม  ผูปกครองเปนตัวอยางรูปแบบความประพฤติแกเด็ก  เด็กจะเลียนแบบ 

พฤติกรรมผูใหญโดยที่ผูใหญอาจต้ังใจหรือไมต้ังใจ 

2. พอแม ผูปกครองบอกหรืออธิบายส่ิงที่เด็กตองทาํหรือไมควรทํา 

3. พอแม ผูปกครองกําหนดกฎของบานซ่ึงแสดงถึงส่ิงทีเ่ด็กตองปฏิบัติตามและมี

การติดตามผล 

4. พอแม ผูปกครองใชระบบการใหรางวัลและการลงโทษ 

5. พอแม   ผูปกครองใชเทคนิควิธีเปนข้ันตอน แสดงใหเห็นพฤติกรรมของเด็ก  ซึ่ง

อาจทาํใหเด็กละอาย รูสึกผิด หรือการชี้แจงเหตุผล เพื่อใหเด็กเปล่ียนพฤติกรรม 

6. พอแม    ผูปกครองจัดส่ิงแวดลอมที่สงเสริมสติปญญาของเด็กวัตถุส่ิงของที่พอ

แม ผูปกครอง จัดหามา ไดแก ของเลน เส้ือผา อาหาร อุ ปกรณการเรียนรู เปนตน กระบวนการหก

ประการขางตนจะถูกนํามาใชแตกตางกันไปตามความแตกตางของเด็ก สถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจของครอบครัวตลอดทั้งเจตคติ   คานิยมของพอแมผูปกครอง   และความเจริญทางเทคโนโลยี 

สรุปไดวา พอแม ผูปกครองมีความสําคัญตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเนื่องจาก

เปนผูที่อยูใกลชิดกับเด็กมากที่สุด มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กเปนอยางยิ่ง หากผูปกครองมีความรู

ความเขาใจและใหความสําคัญเร่ืองพัฒนาการของเด็ก ยอมสามารถสงเสริมพัฒนาการเด็กไปเต็ม

ตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ดังนั้นการใหความรูผูปกครองจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะประสาน

ความรูความเขาใจระหวางบานและโรงเรียน เพื่อนําไปสูความรวมมือในการจัดการศึกษาในระดับ

ปฐมวัยตอไป 

 
2.3.3  บทบาทหนาทีข่องผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การอบรมเล้ียงดูเด็กรวมถึงความเชื่อ ตลอดจนการปฏิบัติตอพอแมที่มีอิทธิพลตอ

พัฒนาการเด็ก พอแม ผูปกครอง  มีบทบาทเปนอยางมากที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จดานการเรียนของเด็ก 

เนื่องจากมีความสัมพันธใกลชิดกับเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2544: 3) 
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สัมพันธภาพอันที่ดีระหวางผูปกครองกับเด็ก มีผลตอเด็กในทุกดาน  เด็กสามารถเรียนรู ทํางาน และ

เลนกับเพื่อนไดอยางมั่นใจและมีความสุข หากไดรับการสนับสนุนที่ดี  การอบรมเล้ียงดูที่ดีและถูกตอง

จากผูปกครอง บทบาทของผูปกครองในการอบรมเลี้ยงดูจะเปนทั้งผูเล้ียงดู ผูสงเสริมพัฒนาการและ

ผูใหการศึกษา (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 5) 

สรุปวาพอแม  ผูปกครองจะตองรูบทบาทและหนาที่ของตนที่จะทําใหเด็กเกิดการ

พัฒนา เร่ิมต้ังแตพื้นฐานคือ  บทบาทในการอบรมเล้ียงดู การเปนแบบอยางที่ดีและเมื่อเด็กเร่ิมปรับตัว

เขาสังคม ผูปกครองควรเพิ่มบทบาทของตนในฐานะผูรวมกิจกรรม ผูสงเสริมประสบการณ และความรู

ใหกับเด็กทั้งที่บานและโรงเรียน บทบาทผูชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตามกําลังและ

ความสามารถ 

 
2.4  แนวทางการใหความรูผูปกครอง 

ในการใหความรูผูปกครองนั้นมีผูเสนอแนวทางในการดําเนนิการไวดังนี ้

ฉันทนา ภาคบงกช (2531: 6-8) ไดเสนอแนวทางในการใหความรูผูปกครองดังนี ้

1. สํารวจความสนใจ ตามความตองการรวมทัง้ปญหาตางๆ  ในการอบรมเล้ียงดูเด็กโดย

การสัมภาษณหรือใชแบบสอบถาม 

2. จัดบริการตางๆ เพื่อเผยแพรความรูแกผูปกครอง ไดแก 

2.1 จัดรายการสงเสริมความรูผูปกครองตามความสนใจของกลุมเปาหมาย   โดยการ 

เชิญวิทยากรมาบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือจัดปายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ 

2.2 จัดหองสมุดและศูนยของเลนสําหรับเด็ก  เพื่อบริการใหยืมหนังสือหรือของเลนไป 

ใชกับลูกที่บาน 

2.3 จัดศูนยแนะแนวผูปกครองเพื่อใหคําแนะนาํตางๆ 

2.4 จัดต้ังชมรมหรือสมาคมผูปกครองใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการศึกษาแก

เด็ก  รวมหาทุนและเผยแพรความรูการสรางใหการศึกษาสําหรับผูปกครองมีความหลากหลายของ

กิจกรรม เปนส่ิงที่จูงใจผูปกครองใหเขารวมกิจกรรม  ความหลากหลายทําใหผูปกครองสนใจ (กุลยา

ตันติผลาชีวะ. 2542: 75; อางอิงจาก Click; & Click. 1990: 324) ดวยหลักการนี้ทําใหรูปแบบ

การศึกษาสําหรับผูปกครองถูกผนวกเขากับการสรางการมีสวนของผูปกครองในกิจกรรมโรงเรียน

ลักษณะตางๆ  ทั้งที่เปนความเพลิดเพลินรวมกันความเปนวิชาการ การเปนผูใหญทําใหผูปกครองมี

ภารกิจทั้งครอบครัว  การทํางานและตนเองทําใหการปลีกตัวเขากิจกรรมเปนการยากท่ีจะทําให

ผูปกครองเขารวม  ผูที่มีวุฒิภาวะอาจตองการที่เขาชั้นเรียน   ทํางานคนควาหรือแมแตวิจัยแตทั้งนี้ไม

เสมอไปสําหรับผูใหญเหตุผลที่จูงใจใหคนเรียนมีอยู 6  ประการที่เขาไมตองการเรียนมักเปนเหตุผลทาง
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สังคมไดแก ไมมีเวลา ไมมีเงิน ไมมั่นใจในการเขาเรียนทางไกล เดินทางลําบาก ไมมีเพื่อน ส่ิงเหลานี้ทํา

ใหไมอยากมาเรียน ฉะนั้นในการจัดการศึกษาตองใหนาสนใจสะดวกที่จะจูงใจใหผูปกครองเขามาเรียน 

ลักษณะของกิจกรรมการศึกษาที่ดีควรตอง 

1. ผูปกครองไดเขารวมอยางมีชีวิตชวีา มีการลงมือกระทํา 

2. ตรงจุดประสงค และความตองการจาํเปนสําหรับผูปกครอง 

3. สรางเสริมความรู ความเขาใจและใหความชัดเจนตอการเล้ียงดูเด็กอยางมี 

ความหมาย 

4. มีสวนรวมในการคิด และการเรียนรูรวมกันกิจกรรมการศึกษาที่กําหนดที่ดีตอง

มีลักษณะ เช่ือมสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวดวยตองไมเครียดมากเกินไป กลาวคือ ไดเรียนรู

และเพลิดเพลินไปพรอมกัน คลิคและคลิค (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2542: 75; อางอิงจาก Click; & Click. 

1990: 324-325) ไดเสนอกิจกรรมการศึกษาสําหรับผูปกครองที่จูงใจใหผูปกครองเขารวมไว 10 ลักษณะ 

คือ 

1. การประชุมปฐมนิเทศ เปนกิจกรรมปกติที่ตองมีอยูแลวทุกตนป ครูและ

ผูปกครองจะไดใชโอกาสนี้ในการนําเสนอ ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับเด็กและผูปกครองได 

2. การสังเกตในช้ันเรียน  การเปดโอกาสใหผูปกครองไดเขามาในช้ันเรียนและได

เห็นกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นปฏิสัมพันธของครูและเด็ก การสังเกตนี้จะทําใหผูปกครองเขาใจเด็ก

ของตน และสามารถที่จะรวมมือกับครูในการที่แกปญหาเด็ก หรือพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพยิ่งข้ึนได   ใน

กรณีที่ผูปกครองเขาสังเกตพรอมกันหลายคนอาจจัดกลุมอภิปรายหลังการสังเกตเพื่อแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น 

3. อภิปรายกลุม  บางคร้ังอาจไมมีการสังเกตแตเราสามารถจัดกลุมอภิปราย

ใหแกผูปกครองได  ประโยชนที่เกิดคือ  ผูปกครองไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ไดเห็นความเหมือน 

ความแตกตางของเด็ก  การแกปญหาของผูปกครองที่เหมือนและแตกตางกันซึ่งจะทําใหผูปกครอง

เขาใจตนและเด็กมากข้ึน 

4. การบรรยายหรืออภิปรายวิชาการ   กิจกรรมนี้อาจไมจูงใจผูปกครองนัก  ดังนั้น

ดังนั้นผูจัดตองวางแผนเปนอยางดี เลือกเร่ืองที่นาสนใจ วิทยาการที่เชี่ยวชาญและเขาใจ การใหความรู 

ขอควรระวังคือการใหความรูนั้นตองไมทําใหผูปกครองกังวล ควรเนนการสงเสริม 

5. ภาพยนตร สไลด และเทป สามารถนาํมาใชไดโดยเฉพาะในการรวมอภิปราย 

6. ประชุมปฏิบัติการ ผูปกครองสามารถเขารวมกิจกรรมปฏิบัติการทั้งที่เปนของ

เด็ก ครู และ หรือผูปกครองในการที่จะเรียนรูรวมกนั และสรางสรรคงานรวมกนั เชน การสรางส่ือการ

เรียนใชทีบ่าน เปนตน 
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7. การมีสวนรวมในช้ันเรียนผูปกครองบางคนมีความสามารถมทีักษะเฉพาะทาง
และมีเวลาใหกับโรงเรียน ควรเปดโอกาสใหผูปกครองเหลานี้ไดมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน เชน เขา
มาสอนดนตรี ศิลปะ หรืออ่ืนๆ การมีสวนรวมนีท้ําใหผูปกครองไดเรียนรูเด็กไปในตัว 

8. การใชเคร่ืองมือส่ือสาร การศึกษาสําหรับผูปกครองไมจําเปนตองเกดิเฉพาะที่
โรงเรียน โทรศัพทอาจเปนส่ือการศึกษาทีดี่และสงถึงบานได 

9. การประชุมปรึกษา เหมาะสําหรับการสนทนาปญหาเด็ก ระหวางครูกับ
ผูปกครอง หรือผูปกครองกับผูบริหารที่จะไดรวม  กันวิเคราะหและหาแนวทางกับการที่จะชวยเหลือเด็ก 
โดยครูจะเปนคนชวยช้ีแนะและรวมเลือกวิธีการแกปญหารวมกันระหวางเด็ก 

10. การบริการสนเทศ ผูปกครองบางคนอาจชอบอานหนังสือเปนการเพิ่มพูน
ความรูมากกวาวิธีการอ่ืนๆ โรงเรียนอาจจัดทําหองสมุดและเอกสารความรูเผยแพรแกผูปกครอง 
บางคร้ังการจัดทําปายนิทรรศการใหผูปกครองดูและอานก็เปนส่ิงที่นาสนใจมากส่ิงพิมพ   และส่ือ
เทคโนโลยีเปนแหลงใหความรูแกผูปกครองอยางหนึ่งที่สามารถจัดทําข้ึนได  การจัดทําเอกสารยอย 
แผนพับ  หนังสือเลมเล็กที่บรรจุขอความรูที่ผูปกครองสามารถหยิบอานไดในขณะรอรับเด็ก อีกสวน
หนึ่งใชในกรณีที่ผูปกครองไมตองการมาโรงเรียนหรือตองการความสะดวกในการไดขอมูลความรูที่
บาน การจัดบริการสารสนเทศเพื่อการศึกษา สําหรับผูปกครองจะใชส่ือเทคโนโลยีรวมดวย ดังนี้ (กุลยา 
ตันติผลาชีวะ. 2542: 41) 

1. การบริการสารสนเทศทางโทรศัพท มีรูปแบบของการจัดบริการตางๆ ดังนี ้
1.1 โทรศัพทความรู จัดเปนชุด ชุดละ 5 นาท ีเปดส้ันๆ ตอนเยน็ถาผูปกครอง

ตองการ วันละ 10 - 30 นาท ี
1.2 โทรศัพทแนะนําการบานจัดตารางเวลาและแจงใหทางบานทราบเม่ือ

ตองการปรึกษาการบานจะไดตามตารางเวลาที่โรงเรียนกําหนด 
1.3 โทรศัพทปรึกษาปญหาทัว่ไปสําหรับการใหการปรึกษาเฉพาะรายเฉพาะ

เร่ือง ซึ่งสามารถกําหนดเปนตารางเวลาไดเชนกนั 
2. การบริการทางเครือขายคอมพิวเตอร เชน จดหมายอิเลคโทรนิคส (E-mail) 

หนาคอมพวิเตอร (Homepage) หรือการศึกษาทางไกลปฏิสัมพันธ (Tele education) 
3. นิทรรศการประจําวนั  เพื่อเสริมสรางประสบการณจดัวันนักขัตฤกษหรือทกุ

วันที่พอแมมาโรงเรียนเพื่อรับเด็ก หรือเพื่อกิจกรรมโรงเรียน 
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542: 35-36) การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองเปนการศึกษาผูใหญ 

ที่ผูรับ มีทั้งวัย เพศ อาชีพ ประสบการณ ระดับความรู บุคลิกภาพ  ฐานะเศรษฐกิจ   และลักษณะตางๆ 
กัน รูปแบบการศึกษา ตองมีลักษณะไมเบ่ือหนาย จูงใจ    เวลาที่จัดไมรบกวนการประกอบอาชีพแตให
ประโยชนและคุณคาแกผูปกครองในการเล้ียงดูเด็กไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูปกครองนี้ จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 
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1. การศึกษาทางออมเปนการจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองทางส่ือมวลชนสําหรับผูปกครอง

ที่สนใจสามารถเปดรับฟงหรือดูได มีเผยแพรทั้งที่เปนส่ิงพิมพ วิทยุและโทรทัศน ปจจุบันมีเผยแพรผาน

ทางเครือขายคอมพิวเตอรดวย ปจจุบันการใหการศึกษาทางออมดวยส่ือมวลชนคอนขางแพรหลาย

หนังสือที่พิมพเผยแพรมาก ไดแก หนังสือนิตยสารแมและเด็ก นิตยสารลูกรัก เปนตน รายการวิทยุมี

หลายรายการตัวอยางเชน รายการวิทยุจุฬาเปนรายการเพื่อลูกรักที่ใหขอความรูเกี่ยวกับการเล้ียงดูเด็ก

และการปฐมพยาบาล รายการโทรทัศนที่ออกเปนประจํา ไดแก รักลูกใหถูกทาง รายการบานรักลูก 

เปนตน นอกจากนี้องคกรที่บริการขอความรูแกผูปกครองดานการเล้ียงดูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก

ทางเครือขายคอมพิวเตอรโดยจัดเปน Home page และ Virtual Library  ไดแก สถาบันมูลนิธิเด็ก  ซึ่ง

สามารถสอบถาม ปรึกษาได โดยใชระบบจดหมายอิเลคทรอนิคส 

2. การศึกษาทางตรง  เปนการจัดการศึกษาอยางเปนทางการที่ทางหนวยงานหรือองคการจัด

ข้ึน ในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา หรือการใหการปรึกษา  ลักษณะการ

จัดอาจจัดใหเปนรายบุคคลหรือรายกลุม  โดยจัดข้ึนที่หนวยงานการเย่ียมบาน หรือการเขาถึงชุมชน 

และการมีสวนรวมของชุมชนเปนอีกรูปแบบหนึ่ง   ดวยวิธีการจัดการศึกษาอาจเปนทั้งแบบเปนทางการ

และไมเปนทางการ   ตัวอยางการจัดการศึกษาที่เปนระบบและเปนทางการโดยกําหนดเปนจุดมุงหมาย

อยางชัดเจน คือ  การจัดการศึกษาสําหรับผูปกครองของศูนยสุขวิทยาจิตที่ผูปกครองทุกคนที่สงเด็กมา

ใชบริการของศูนยสุขวิทยาจิตทั้งที่เปนเด็กปกติและเด็กที่มีปญหาสุขภาพตองดูแล  ตองเขาโปรแกรม

การศึกษาสําหรับผูปกครองที่ทางศูนยกําหนด เพื่อเสริมความรูและเพิ่มศักยภาพผูปกครองในการเล้ียง

ดูเด็กสําหรับการศึกษาท่ีไมเปนทางการ ไดแก   การสนทนาและการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนการจัด

การศึกษาสําหรับผูปกครองแบบเปนระบบ   มักจัดเปนโครงการฝกอบรมซ่ึงโปรแกรมการศึกษาสําหรับ

ผูปกครองดวยวิธีการฝกอบรมที่ประสบความสําเร็จมาก จะตองเปนโปรแกรมที่มีเงื่อนไขหรืออยูใน

ความนิยมของผูปกครองและสังคม ตัวอยางเชนโปรแกรมสรางลูกใหเปนอัจฉริยะ ผูปกครองสนใจดวย

ตองการใหลูกหลานของตนเองเปนคนเกงการจัดการแบบเปนทางการนี้นอกจากการฝกอบรมแลว อาจ

จัดเปนการประชุม การสัมมนาหรือการปรึกษาเปนรายบุคคลก็ได  การใหความรูแบบไมเปนทางการ 

สามารถใหขอความรูทางการศึกษาแกผูปกครองไดเชนกัน เพียงแตวาการสนทนานั้นควรตองมีประเด็น

ความรูดวย 

สรุปไดวา  วิธีการใหความรูแกผูปกครองนั้นมีหลายวิธีแตกตางกัน เมื่อจะดําเนินการให

ความรูแกผูปกครอง  ควรมีข้ันตอนในการสํารวจความตองการและความจําเปนของกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหไดแนวในการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน  แลวเลือกวิธีการหรือแนวทางในการใหความรูแก

ผูปกครองใหเหมาะสมกับสภาพของกลุมเปาหมาย 
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2.5  การใหความรูผูปกครองกับการสื่อสาร 
การสื่อสารเปนกระบวนการถายทอดความคิด ขอเท็จจริงตางๆ ไปสูผูรับซึ่งถือวาเปน

กระบวนการทางสังคมที่จําเปนของมนุษย หากสังคมมนุษยไมมีการสื่อสาร การพัฒนาดานตางๆ  จะมี

ข้ึนไมไดเลย (เชียรศรี วิวิธสิริ. 2529: 177) องคประกอบของการส่ือสารแบงไดเปน 3 องคประกอบ 

ดังนี้ 

1. แหลงขาวสาร (Source) คือ องคการหรือสถาบันส่ือสาร ไดแก สํานักพิมพ  สถานีวทิย ุ

สถานโีทรทัศน 

2. ขาวสาร (Message) คือ เนื้อหาหรือความรูที่ถายทอดออกไป 

3. ผูรับขาวสาร (Receiver)  คือ  บุคคลที่อยูปลายทางของชองทางขาวสารไดแก ผูอาน

หนงัสือพมิพ   ผูอานนิตยสาร   ผูอานหนังสือ   ผูชมรายการโทรทัศน ผูฟงรายการวทิยุเปนตน (ฉันทนา 

ภาคบงกช. 2531: 10) 

ลักษณะการส่ือสารที่สําคัญมี 2 ลักษณะ ดังนี ้

1. การสื่อสารทางเดียว (One - way Communication) เปนการส่ือสารที่ไมมีผลยอนกลับ

ผูสงสารไมมีโอกาสไดรับสารตอบ ไดแก การสื่อสารมวลชน เปนตน 

2. การสื่อสารสองทาง (Two -way Communication) เปนการส่ือสารที่ผูรับสารและผูสง

สารจะมีโอกาสแสดงปฏิกิริยาโตตอบกัน เกิดขอมูลยอนกลับ (Feed back) ผูสงสารจะทราบวาผูรับ

สารเขาใจสารที่สงไปมากนอยและถูกตองเพียงใด ทําใหทราบขอมูลสําหรับการแกไขปรับปรุง

ขอบกพรองตางๆ ในการสงสารคร้ังใหมได การสื่อสารจึงมักไดผลสมบูรณ การสื่อสารสองทางนี้จะเปน 

การสื่อสารระหวางบุคคลตอบุคคล หรือในสถานการณของการส่ือสารเปนกลุมหรือระหวางบุคคลกลุม 

สรุปไดวา การสื่อสารเปนกระบวนการที่สําคัญในการถายทอดความคิด  ขอเท็จจริงตางๆ 

ไปสูผูรับซึ่งการส่ือสารสองทางนั้น  เปนการส่ือสารที่ผูรับสารและผูสงสารจะมีโอกาสแสดงปฏิกิริยา

โตตอบกันและสามารถสื่อสารกันระหวางบุคคลตอบุคคลหรือส่ือสารเปนกลุมได ผูวิจัยจึงเลือกการ

ส่ือสารสองทางเปนรูปแบบการใหความรูผูปกครองเพื่อการส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  2.6  การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองในการพฒันาผูเรียน 

   เฮนเดอรสัน และเบรา (รัตนา   ดวงแกว. 2551: 8-9; อางอิงจาก Henderson, A.T.; & Berla. 

1994. A new generation of evidence : The family is critical to student achievement.) ได

สังเคราะหเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการมีสวนรวมของพอแมผูปกครองและชุมชน จํานาน 66 ชิ้น พบวา 

มีประเด็นสําคัญ 6 ประเด็นปรากฏดังนี้ 
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   1. ครอบครัวมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของนักเรียนต้ังแตวัยเด็กเล็กจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น ถานโยบายและโปรแกรมที่มีเปาหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

กําหนดใหครอบครัวตองมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูก็จะทําใหนโยบายและโปรแกรมน้ัน มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

   2. การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองทั้งที่บานและที่โรงเรียนสามารถชวยใหนักเรียนประสบ

ความสําเร็จในการเรียน และสามารถเรียนจนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนได 

   3. การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองสามารถชวยใหนักเรียนทุกคนในโรงเรียนพัฒนาข้ึนทุก

ดานไมเพียงแตลูกของตนเทานั้น 

   4. พอแมผูปกครองที่สวมบทบาททั้ง 4 บทบาท คือ เปนครู เปนผูสนับสนุน เปนผูพิทักษสิทธิ์ 

และเปนผูตัดสินใจ สามารถพัฒนาการเรียนรูของลูกไดอยางดี 

   5. การมีสวนรวมของพอแมผูปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของลูกมีความสัมพันธกัน

เชิงบวกและการกระตุนใหพอแมผูปกครองมีสวนรวมควรใชกิจกรรมอยางหลากหลาย 

   6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโนมข้ึนสูงสุดเมื่อครอบครัว โรงเรียนและองคกร

ตางๆ ในชุมชนรวมมือกันในการพัฒนาผูเรียน 

   จากที่กลาวมาแลวจึงเห็นไดวา ความรวมมือกันระหวางพอแมผูปกครอง โรงเรียนและชุมชน 

ไมเพียงแตจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในการเรียนเทานั้น แตยังสงผลถึงความกาวหนาในการ

ดําเนินชีวิตในอนาคตของเด็กอีกดวย 

 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัการใหความรูผูปกครอง 
งานวจิัยตางประเทศ 
เกล (Gail. 1981) ไดทําการวิจัยโดยใชชื่อโครงการวา Mother Start ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะให

พอมีความรูสึกวาตนเปนผูมีอิทธิพลสําคัญตอการเรียนของลูก  โดยใหชื่อโครงการวา Home Visiting 

ใชอายุระหวาง 2 - 3 ป กิจกรรมที่ใชมีลักษณะดังนี้ เมื่อคณะกรรมการออกไปเย่ียมแมที่บานก็จะพูดคุย

กันกับแมเกี่ยวกับการอบรมเล้ียงดูและแนะนําใหแมใชภาษที่ถูกตองกับลูก จัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมโดยใหแมมีสวนรวมดวยและใหหนังสือและวัสดุตางๆ เชน ดินน้ํามัน กระดาษสี ไวใหแมมีโอกาส

รวมทํางานกับลูกในหองเรียนและใหแมมีสวนรับผิดชอบกิจกรรมที่จัดในโรงเรียน  เชน  ชวยหาเงิน 

สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน เปนตน  ผลการศึกษาของ เกล  สรุปการจัดโปรแกรมใหความรู

ดวยวิธีการเยี่ยมบานมีผลเปนอยางมากในการชวยใหพอแมและลูกมีสัมพันธอยางใกลชิดมากข้ึนและ

จะชวยสงเสริมการเรียนของบุตรหลานไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 



 35 

ไทรี (Tyree. 1986: 1182) ไดศึกษาถึงการพัฒนาทักษะของผูปกครองในการอบรมเล้ียงดูเด็ก

อายุ 3 - 5 ป ในดานพัฒนาการทางภาษา อารมณ สังคมและการเคลื่อนไหวรางกาย พบวาผูปกครองที่

ไดรับความรูจะสงผลดีตอวิธีการในการแกปญหาเด็กมากกวาเด็กที่ปกครองไมไดรับความรู การศึกษา

คร้ังนี้ใชวิธีการแบงประเภททักษะของผูปกครองดวยวิธีการของบลูม (Bloom) คือ   ดานพุทธิ 

พิสัย และดานจิตพิสัย อันเปนรากฐานในการกําหนดโครงการใหความรูแกผูปกครองดวย 

ดิคเกอร (เจนจิรา คงสุข. 2540: 46 ; อางอิงจาก Dicker. 1993 Parents Education Needs 

With Regard to Milieu – Disadvataged Preschool Child.)  ไดศึกษาถึงความตองการในการให

การศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัยที่ดอยโอกาสและศึกษารูปแบบของการฝกอบรมผูปกครอง จากการ

วิจัยพบวา ผูปกครองมีความตองการเรียนรูในเร่ืองการใหการเล้ียงดูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ตอไปนี้ 1) พัฒนาการทางดานรางกายและการดูแลทางการแพทยของเด็กที่เจ็บปวย 2) การอบรมเล้ียง

ดูทางจิตใจ การจัดการกับความกลัวและความกังวลใจของเด็กและการสงเสริมการรับรูของเด็กใน

ทางบวก  3) การอบรมเล้ียงดูทางดานสติปญญา ความรูเกี่ยวกับการสรางความคิดรวบยอดพื้นฐาน 

พัฒนาการทางการเคล่ือนไหวและการรับรู พัฒนาการทางดานภาษา การวางแผนตารางการดูโทรทัศน

และการสงเสริมพฤติกรรมการแสวงหาความรูและ  4) การอบรมเล้ียงดูทางดานสังคม  การใชอํานาจ

และกฎระเบียบ การเขาสังคม การสรางบรรยากาศภายในครอบครัวที่อบอุนบทบาทของเด็กและการใช

เวลาวาง 

บอนสไตน (เจนจิรา คงสุข. 2540: 46; อางอิงจาก Bronstein. 1994. The Effects of a 

school – Base Parent Training  on  Parent and  Children’s Social Problem-Solving  and 

Decision– Marking Skill.)   ไดศึกษาโปรแกรมการอบรมผูปกครองแบบโรงเรียนเปนฐานที่มีตอทักษะ

การแกปญหา และทักษะการตัดสินใจของผูปกครองและเด็ก โดยการใชวิธีการใหการฝกอบรม

ผูปกครอง 2 วิธี ผูปกครองกลุมที่ 1   จะไดรับการสอนและสงเสริมใหเปนตัวแบบของการใชเทคนิคการ

ตัดสินใจ และการแกปญหากับเด็ก  เพื่อชวยเด็กแกปญหาในชีวิตประจําวัน และผูปกครองอีกกลุมหนึ่ง

ไดรับการสอนใหใชการต้ังคําถามช้ีนําในการกระตุน การแกปญหาของเด็กและมีการประเมินพฤติกรรม

การเขาแทรกของครูในการสอนที่เกิดข้ึนพรอมๆ กัน  ผลการศึกษาพบวา เด็กที่ผูปกครองมีสวนรวมใน

โปรแกรมวิธีการแบบใดก็ตามไมไดใชทักษะการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจมากกวาเด็กอ่ืน

อยางไรก็ตามผลรวมระหวางการมีสวนรวมของผูปกครอง และการเขาแทรกแซงในระดับตํ่าของครูมี

ความสัมพันธกับความถี่ของการใชทักษะการแกปญหาและทักษะการตัดสินใจนอกจากนี้ผูปกครองที่

เปนตัวแบบ  ไดรายงานวามีการใชทักษะของโปรแกรมในสถานการณที่ไมไดมีการอบรมสั่งสอนบอย

ข้ึนและเด็กมีปญหานอยลงหนึ่งเดือนหลังจากเริ่มใชโปรแกรมสวนผูปกครองในกลุมการต้ังคําถาม

กระตุน  รายงานผลวาประสบผลสําเร็จสูงข้ึนในการประยุกตใชทักษะการแกปญหาสวนตัวของตน 
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งานวจิัยในประเทศ 
กฤษณี ภูพัฒน (2538: 8) ไดศึกษาเปรียบเทียบวินัยในตอนเองระหวางเด็กปฐมวัยที่

ผูปกครองใชชุดใหความรูปกครอง  สงเสริมความสามารถในการแกปญหาในชีวิตประจําวันกับเด็ก

ปฐมวัยที่ผูปกครองใชกิจกรรมตามปกติในชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางเปนเด็กและผูปกครองของเด็กที่

มีอายุระหวาง 5 – 6 ป จํานวน 60 คน ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 

จํานวน 60 คน เปนกลุมทดลอง 30 คน กลุมควบคุม 30 คน  ผลปรากฏวาเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุมวินัย

สูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พิมพา ตามี (2540: บทคัดยอ) ทําการศึกษาตามความตองการของผูปกครองในการมีสวน 

รวมในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนอมกอย จังหวัดเชียงใหม พบวาผูปกครองมีความ

ตองการติดตอกับโรงเรียนโดยใหครูไปเยี่ยมบานและติดตอกับครูโดยตรง เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการ

เรียนของเด็กและตองการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนตองการไดรับบริการจากโรงเรียน 

เชน การพัฒนาชุมชน  กิจกรรมสรางความสามัคคีการศึกษาผูใหญ   การฝกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ และ

บริการขาวสารความรูอ่ืนๆ 

วรารัตน  นิยมไทย (2547: 78) ไดศึกษาผลของการใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตตอ

ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย  ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไดเรียนรูจาก

ชุดใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต มีความสามารถในการแกปญหาโดยภาพรวมและ

จําแนกรายดานสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปวา การใหการศึกษาสําหรับผูปกครองมีความหมายและความสําคัญมากในการจัด

การศึกษาสําหรับผูปกครองนั้น ประกอบไปดวยผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ เชน ครู  ผูบริหาร ผูปกครอง 

มาดําเนินงานและทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อหาทางพัฒนาเด็กใหเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ ซึ่งใน

การศึกษาผูปกครองนั้นมีหลายรูปแบบ โรงเรียนจําเปนที่จะตองเลือกรูปแบบการใหการศึกษา

ผูปกครองใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและความแตกตางระหวางบุคคลของผูปกครอง

เพื่อใหการศึกษาสําหรับผูปกครองเกิดประโยชนมากที่สุด 
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3.  เอกสารที่เก่ียวของกับกิจกรรมครอบครัว 
3.1  ความหมายของกิจกรรมครอบครัว 

ราชบัณฑิตสถาน (2546: 126,220) ใหความหมาย กิจกรรมครอบครัว ไว 2 ประเด็นดังนี ้

กิจกรรม หมายถึง การที่ผูเรียนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึง่เพื่อการเรียนรู 

ครอบครัว หมายถงึ สถาบันพื้นฐานของสงัคมที่ประกอบดวยสามีภรรยาและหมายความ

รวมถึงลูกดวย 

กิจกรรมครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติงานของสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบไปดวย

สมาชิกในบานต้ังแตสองคนข้ึนไปซึ่งหมายถึงเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งคนที่เสริมสรางความสัมพันธที่

ดีตอกันในครอบครัว  ให พอ  แม ลูกเขาใจกันและกันสรางสายใยระหวางครอบครัวใหเกิดความสนิท

สนม และสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกในครอบครัว  ดวยการใชกิจกรรมเปนตัวเช่ือมประกอบดวย

กิจกรรมงานบาน กิจกรรมงานอาชีพ กิจกรรมงานอดิเรก และกิจกรรมนันทนาการ 

 
3.2  ลักษณะของกิจกรรมครอบครัว 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2548: 1 – 8) กลาวถึงพอแมกับการสรางกิจกรรมเพิ่มพลังลูก

รักครอบครัวไววา การสรางสรรคกิจกรรมในครอบครัวใหเกิดข้ึนนับไดวาเปนชองทางสําคัญในการที่ลูก

จะมีโอกาสใชเวลากับพอแมอยางผอนคลายและเปนกันเอง เปนชองทางที่พอแมหยิบยื่นส่ิงดีและ

อบรมส่ังสอนลูกไดงายกวาเวลาที่เปนทางการอ่ืนๆ และยังเปนการใชเวลาแหงความสนุกสนานรวมกัน

ในครอบครัว กอใหเกิดความสัมพันธที่แนนแฟนระหวางกันมากยิ่งข้ึน พอแมสามารถเลือกกิจกรรมที่

ทํารวมกันกับลูกไดอยางหลากหลายโดยกิจกรรมดังกลาวควรต้ังอยูบนพื้นฐานที่สําคัญดังตอไปนี้ 

เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานตางๆ กิจกรรมที่ครอบครัวทํารวมกันควร

มุงหมายเพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัย อาทิ  การพัฒนาการทางดานรางกาย เชน การ

เลนกีฬา เลนเกมที่ตองใชความเคล่ือนไหวของรางกาย  พัฒนาการดานจิตใจ  เชน การรองเพลง  การ

วาดภาพ  การทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน การพัฒนาการดานสติปญญา  เชน การอานหนังสือ

รวมกัน การเลนเกมฝกความคิด พัฒนาการดานทักษะความสามารถ เชน การเลนดนตรี การทําอาหาร

รวมกัน เปนตน  

เปนกิจกรรมตามใจทุกคนในครอบครัว การจัดกิจกรรมในครอบครัวควรคํานึงถึงความ

ตองการของสมาชิกในครอบครัวแตละคนเปนสําคัญและควรมีการจูงใจใหทุกคนทํากิจกรรมรวมกัน

ดวยความสมัครใจโดยสมาชิกในครอบครัวควรมีการปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็นรวมกันวางแผนวา

จะจัดกิจกรรมใดเปนกิจกรรมประจําในครอบครัว อาจมีการวางแผนเปนรายสัปดาห รายเดือนหรืออาจ

มีการหมุนเวียนสลับกันไปใหกิจกรรมที่สมาชิกแตละคนสนใจเกิดข้ึนอยางทั่วถึงกัน 
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เปนกิจกรรมที่เปล่ียนแปลงไปตามวัยของลูก กิจกรรมเดิมๆ ต้ังแตลูกยังเปนเด็กเล็กนั้น

ควรมีการเปล่ียนแปลงไปตามวัยเนื่องจากความชอบความสนใจของเด็กยอมมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

พัฒนาการในแตละชวงวัยของเขา 

ควรสรางสรรคกิจกรรมตอเนื่องต้ังแตลูกเล็กจนโต การผูกใจลูกใหยังคงอยูใกลชิดกับ   

พอแมไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางรากฐานความผูกพันระหวางกันในระยะเวลายาวนาน

ต้ังแตลูกยังเปนเด็กเล็ก ใหลูกรูสึกวาติดขาดไมไดหากไมไดใชเวลาทํากิจกรรมบางส่ิงบางอยางกับพอ

แม โดยกิจกรรมในครอบครัวนั้นอาจเปนส่ิงที่พอแมจัดใหมีเปนประจําในตาราง เวลาของครอบครัว ไม

วาจะเปนกิจกรรมรายวัน รายสัปดาห รายป ฯลฯ ข้ึนอยูกับรูปแบบกิจกรรมที่สรางสรรคข้ึนมา 

กิจกรรมที่ครอบครัวทํารวมกันควรทําอยางตอเนื่องใหเกิดความคุนเคย   เพื่อลูกไมรูสึกวา

พอแมใชเวลาเฉพาะในยามที่ตนมีปญหาเทานั้น อีกทั้งยังเปนการตอกยํ้าในความรักที่มีระหวางสมาชิก

ในครอบครัวใหแนนแฟนมากยิ่งข้ึน  

การจัดกิจกรรมในครอบครัวเปนเร่ืองของความคิดสรางสรรคอยางไมมีขีดจํากัด พอแม

สามารถคิดจินตนาการและทําใหเกิดข้ึนได  การจัดกิจกรรมในครอบครัวสามารถทํารวมกันเปน

เครือขายระหวางพอแมที่มีลูกอยูในวัยใกลเคียงกัน  ซึ่งไมเพียงแตลูกๆจะมีเพื่อนในวัยใกลเคียงกันแลว

พอแมยังสามารถทําความรูจักเปนเพื่อนกันไดอีก รวมทั้งสามารถสอดสองชวยเหลือดูแลลูกๆ ของกัน

และกันไดเปนอยางดีอีกดวย 

การรวมกจิกรรมในครอบครัวจึงเปนกาวใจเช่ือมความสัมพันธที่ดีระหวางกนั ใหเกิดข้ึน

กอใหเกิดเปนความทรงจําอันลํ้าคาระหวางกนั  เปนการสรางความผูกพันทางใจใหติดตัวลูกไปเสมอไม

วาจะเติบโตไปอยู ณ จุดใด 

 
3.3 รูปแบบของกิจกรรมครอบครัว 

กิจกรรมครอบครัวเปนกิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจําในชีวิตประจําวันและทําอยางอิสระ

สมาชิกในครอบครัวสามารถปฏิบัติรวมกันไดตามความสามารถประกอบดวยกิจกรรมหลักคือกิจกรรม

งานบาน กิจกรรมงานอาชีพ กิจกรรมงานอดิเรก และกิจกรรมนันทนาการ 

 
กิจกรรมงานบาน 
วิริยะ บุญยะนิวาสน และสุพน ทิมอํ่า (2549: 2) กลาววา งานบาน  หมายถึง งานท่ี

จําเปนตอการดํารงชีวิตในครอบครัว  ประกอบดวยงานทําความสะอาดบาน การทําอาหาร การดูแล

รักษา 
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วิริวรรณ สรรพอาสา, เดือนนภา อุนออน และอรนิธิ เพ็ญเพียร (2548 : 15 – 17) กลาววา 

งานบานเปนการทํากิจกรรมที่ทําใหบานนาอยูลักษณะของบานนาอยู มีดังนี้ 

1. มีความสะอาด ปราศจากส่ิงสกปรก  ฝุนละอองตางๆ ตองมีการปดกวาดเช็ดถูอยูเปน

ประจําเพื่อใหเกิดความสะอาดถูกสุขลักษณะ ไมเปนที่เพาะเช้ือโรค สมาชิกที่อยูอาศัยมีสุขภาพอนามัย

ที่ดี 

2. มีความสะดวกสบาย มีการจัดวางเคร่ืองเรือนส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ อยางเปนระเบียบ

พอเหมาะกับหองเพื่อใหสมาชิกทํากิจกรรมตางๆ   ไดอยางสะดวกสบาย   มีเคร่ืองอํานวยความสะดวก

เหมาะกับฐานะ มีอากาศถายเทไดสะดวก แสงแดดสองอยางทั่วถึง 

3. มีความปลอดภัย    บานที่นาอยูตองทําใหเกิดความปลอดภัยแกสมาชิกที่อยูอาศัย อยู

ในส่ิงแวดลอมที่ดี ไมอยูใกลแหลงเส่ือมโทรม ซึ่งจะทําใหเกิดความรําคาญและเกิดผลเสียตอสุขภาพจิต

การจัดวางเคร่ืองเรือนและการตกแตงตองไมเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุกับสมาชิกในบาน 

4. มีความสวยงาม ควรมีการตกแตงบานใหเกิดความสวยงามตามฐานะ การเลือกเคร่ือง

เรือนควรใหกลมกลืนกับลักษณะของบาน การปลูกตนไม  เพื่อใหเกิดความสวยงามรมร่ืนแกบาน 

5. มีสมาชิกที่มีความสัมพันธที่ดีตอกัน บานถึงแมจะสะอาด สวยงามมีความ

สะดวกสบายอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีแตถาสมาชิกที่อยูอาศัยมีความสัมพันธที่ไมดีตอกัน ขาดความรักใคร

ปรองดองกันบานนั้นก็ไมนาอยู 

งานบาน หมายถึง กิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติรวมกัน เพื่อชวยใหสมาชิกทุกคน

ในครอบครัวไดรับส่ิงที่จําเปนและตองการในการดํารงชีวิตโดยมีเปาหมายรวมกัน งานบานจึงเปนทั้ง

ศาสตรและศิลป สามารถแบงตามหมวดหมูดังนี้  คือ  การจัดการดานที่อยูอาศัยอาหาร  เส้ือผา 

เคร่ืองนุงหม การประกอบอาหาร และการรับประทานอาหารรวมกัน 

 
ลักษณะงานในบาน 
ประยงค จินดาวงศ และคนอ่ืนๆ (2550: ออนไลน) กลาวถึงลักษณะงานในบานมีหลาย

ประการ สมาชิกในครอบครัวควรมีสวนรวม ลักษณะงานในบานแบงออกได 2 ประเภทคือ 

1. งานสวนตัว เปนงานที่สมาชิกตองปฏิบัติสําหรับตนเอง   เชน ดานสุขภาพนามัยตัวเอง

คือการทําความสะอาดรางกาย การทําความสะอาดเคร่ืองใชสวนตัว รับประทานอาหารที่มีประโยชน

ตอรางกาย  พักผอนใหเพียงพอ  ดานการวางแผน มีการวางแผนในการใชเวลาแตละวันใหเปน

ประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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2. งานสวนรวม  เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากสมาชิกในครอบครัว หรือเปนงานที่แบง

เบาภาระของบิดา มารดา ผูปกครอง และสมาชิกในบาน   เชน   การประกอบอาหาร   งานซักรีดเส้ือผา 

งานบานแบงตามระยะเวลาที่ทําได 4 ประเภท คือ 

1. งานที่ตองทําทุกวัน ไดแก ปด กวาด เช็ด ถู จัดเก็บที่นอน ทิ้งขยะ ประกอบอาหาร ลาง

ภาชนะ เปนตน งานบานเหลานี้ถาวันใดไมทําจะทําใหบานไมสะอาด ไมนาอยู 

2. งานที่ตองทําทุกสัปดาห   ไดแก  การซักเส้ือผา  เคร่ืองนุงหม  ที่นอนหมอนมุง  เปนตน 

งานบานเหลานี้ไมจําเปนตองทําทุกวัน แตอยางนอยตองทําทุกสัปดาหเพื่อใหบานสะอาดนาอยู 

3. งานที่ตองทําทุกเดือน ไดแก กวาดหยากไย เช็ดเหล็กดัด ซักผามาน เปนตน 

4. งานท่ีไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได ไดแก การซอมแซมไฟฟา น้ําประปา 

อุปกรณเคร่ืองเรือนที่ชํารุดเสียหาย เปนตน งานเหลานี้ไมสามารถกําหนดระยะเวลาตายตัวแนนอนได

ข้ึนอยูกับวามีการชํารุดเมื่อใด 

กรมสุขภาพจิต (2544: 2) ทักษะพื้นฐานงานบานเปนการเรียนรูเพื่อใหเกิดการพัฒนาใน

การดํารงชีวิตใหมีความเปนอยูอยางปกติสุข  โดยไมตองพึ่งพาหรือเปนภาระใหกับสมาชิกในครอบครัว

หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังเปนการสรางนิสัยใหเด็กไดรูจักชวยเหลือตนเองทําตนเองใหเปน

ประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 

เอลไคนด (Elkind. 2006: 39 – 41) กลาววา พอ แม  ผูปกครองควรกําหนดเปาหมายการ

ทํางาน การทํางานบาน  และการเลนของลูกๆ  ใหสมดุลกันเพื่อใหลูกมีสุขภาพที่ดี 

สรุปไดวา ลักษณะงานบานเปนทั้งงานสวนตัวและงานสวนรวมในครอบครัวและเปนงาน

ที่ตองทําตอเนื่องตามระยะเวลาทั้งรายวัน รายสัปดาห รายเดือนข้ึนอยูกับความจําเปน 

 
ความสาํคัญของงานบาน 
วิริยะ บุญยะนวิาสน และสุพน ทิมอํ่า (2549: 3) ใหความสําคัญของงานบาน ดังนี ้

1. ชวยปลูกฝงลักษณะนิสัยการทาํงาน การแกปญหาในการทํางานบานรวมถึงความ

เปนอยูในบาน เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย อาหารและโภชนาการ 

2. สรางเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค ใหมีความรับผิดชอบ รักความสะอาด มีระเบียบ 

ประหยัด อดออม 

3. ชวยสงเสริมการทาํงานบานโดยการอนรัุกษพลังงานและส่ิงแวดลอม เชน การใชน้ําใช

ไฟอยางประหยัด 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา งานบานเปนกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงและเสริมสรางลักษณะ

นิสัยและคุณลักษณะทีพ่งึประสงคของสมาชิกในครอบครัว 
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ประโยชนของงานบาน 
วิริยะ บุญยะนวิาสน และสุพน ทิมอํ่า (2549: 3) กลาววา งานบานมปีระโยชน ดังนี ้

1. ชวยใหเกิดความรูความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติตนในการทํางานบาน การ

ดํารงชีวิตความเปนอยูในบาน เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย อาหารและโภชนาการ 

2. สรางนิสัยในการทํางาน  ฝกทักษะการทํางานอยางเปนกระบวนการ และสามารถ

แกปญหาในการทํางานได 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา กิจกรรมงานบานชวยสรางนิสัยการทํางาน เกิดความรู

ความเขาใจ มีทักษะในการทํางาน และแกปญหาในการทํางานได 

 
กิจกรรมงานอาชีพ 
อุทัย หนูแดง (2550: ออนไลน) อาชีพ  คือการดําเนินกิจกรรมหรือบริการใดๆ ที่กอใหเกิด

รายไดไมผิดกฎหมายและศีลธรรมเปนที่ยอมรับของสังคม  ถาทุกคนมีอาชีพจะสงผลใหคุณภาพชีวิต

ของตนเองและครอบครัวดีข้ึนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมก็จะดีตามไปดวย 

การมีอาชีพเปนส่ิงที่สําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบันเพราะอาชีพเปนการ

สรางรายไดเพื่อเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว  อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและการบริการซึ่งสนอง ตอบตอ

ความตองการของผูบริโภคและที่สําคัญคืออาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ อาชีพ

สามารถแบงออกเปนประเภทไดดังนี้ 

1. แบงตามลักษณะของอาชีพ ไดแก 

1.1 อาชพีอิสระ หมายถึง อาชีพที่ผูประกอบการเปนเจาของกิจการ ไดแก 

1.1.1 อาชีพผูผลิต เปนการสรางผลผลิตข้ึนจําหนายเอง เชน ผลผลิตทางดาน 

การเกษตร ผลผลิตดานอาหาร   ผลผลิตงานบานงานประดิษฐ  ผลผลิตงาน ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ 

1.1.2 อาชีพผูบริการ เปนอาชีพที่อํานวยความสะดวกสบายหรือสรางความ 

บันเทิงแกผูบริโภค คือบริการทางการเงินการบริการอันเปนสาธารณะธุรกิจการโรงแรมบริการนําเที่ยว ฯลฯ 

1.2 อาชพีรับจาง หมายถึง  อาชีพที่ทาํงานภายใตการวาจางจากผูจางงานหรือทาํงาน 

ภายใตระบบงานที่ตนสังกัด  เชน  ลูกจางพนักงานรัฐวิสาหกจิ  พนักงานรานคาตางๆ ชางระดับตางๆ 

2. แบงตามลักษณะของรายได และความม่ันคงในอาชีพ ไดแก 

2.1 อาชพีหลัก เปนอาชีพทีใ่ชเวลาสวนใหญในการประกอบการ 

2.2 อาชพีรองหรืออาชีพเสริม  เปนอาชีพที่ใชเวลานอกเวลางานปกติของอาชีพหลัก 

เพื่อการมีรายไดเพิ่มข้ึน 
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อาชีพรับจาง หมายถึง การประกอบการงานอยูในกิจการของนายจางมีรายไดจากคาจางงาน

เปนคาตอบแทน อาชีพรับจางโดยทั่วไปแบงได 2 กลุมคือ 

1. กลุมอาชีพที่ใชทกัษะ ไดแก กลุมที่มีความรูความสามารถและความชํานาญอยางใดอยาง

หนึง่โดยเฉพาะ เชน ชางซอมรถ ชางตัดเส้ือ 

2. กลุมอาชีพที่ไมใชทักษะ ไดแก กลุมที่ไมจําเปนตองใชทักษะหรือความสามารถในวิชาชีพ

อยางใดอยางหนึง่โดยเฉพาะ โดยทั่วไปเรียกกลุมอาชีพนี้วากรรมกรหรือผูใชแรงงานตามนายจางบอก 

เชน แบกหาม กอสราง 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา กิจกรรมงานอาชีพเปนส่ิงสําคัญในวิถีชวีิตและการดํารงชีวิต 

ของครอบครัวเพราะอาชีพสรางรายได กอใหเกิดผลผลิต และการบริการ การประกอบอาชีพของสมาชิกใน

ครอบครัวมีทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง เชน อาชีพเกษตรกรรม คาขาย รับจาง ฯลฯ 

 
กิจกรรมงานอดิเรก 
สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (2550: ออนไลน) งานอดิเรก คือ ส่ิงที่ทํายามวาง 

ซึ่งงานอดิเรกจะเกิดจากความสนใจและความสนุกสนานเปนหลักมากกวาที่จะไดผลตอบแทนทางการ

เงินหรือส่ิงแลกเปล่ียนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม งานอดิเรกมักจะเพิ่มพูนทักษะ ความรูและประสบการณใน

ดานตางๆ แตจุดมุงหมายของการทําคือความพึงพอใจ ตัวอยางของงานอดิเรก เชน  การอานหนังสือ 

การเลนดนตรี การออกกําลังกาย การเลนกีฬา การวาดรูป ปลูกตนไม ทํางานไมหรือการสะสมส่ิงตางๆ

เชน ของที่ระลึก แสตมป เปนตน 

งานอดิเรก  หมายถึง  วิถีทางในการใชเวลาทํากิจกรรมดานตางๆ นอกเหนือไปจากหนาที่การ

งานประจําหรือเปนกิจกรรมที่ทําในเวลาวางดวยความสมัครใจเพ่ือกอใหเกิดความเพลิดเพลินแก

ผูกระทําโดยตรง 

อุบล ลิมทโรภาส (2550: ออนไลน) งานประดิษฐ  หมายถึง  การนําเอาวัสดุตางๆ  มาทาํเปน

ผลิตภัณฑใหมเพื่อประโยชนใชสอยดานตางๆ เชน เปนของเลน ของใช หรือเพื่อความสวยงามลักษณะ

ของงานประดิษฐ เปน 2 ประเภทคือ 

1. งานประดิษฐทั่วไป เปนงานที่บุคคลสรางข้ึนมาจากความคิดของตนเอง โดยอาศัยการ

เรียนรูจากส่ิงรอบๆ  ตัวนํามาดัดแปลงหรือเรียนรูจากตํารา เชน การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุการ

ประดิษฐดอกไม 

2. งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย เปนงานที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษใน

ครอบครัวหรือในทองถิ่น หรือทําข้ึนเพื่อใชในงานหรือเทศกาลเฉพาะอยาง เชน มาลัย บายศรี แกะสลัก 
 



 43 

อรุณี ลิมศิริ และปญญาฉัตร กลอมซุม (2542: 2 – 5) กลาววา สําหรับผูที่มีเวลาวางจาก 

การประกอบอาชีพหลักสามารถทํางานอดิเรกไดเพื่อไมใหเวลาวางนัน้เปลาประโยชนไดแก เล้ียงสัตวเล้ียง

ในบาน เชน เปดไก การปลูกพืช เชนปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกไมดอกไมประดับ เปนตน  

งานอดิเรกสามารถแบงออกได ดังนี ้

งานอดิเรกประเภทสะสม ไดแก การสะสมวัตถุส่ิงของตางๆ เชน รูปภาพ เหรียญ สตางค

แสตมป พันธุไม เปลือกหอย ฯลฯ 

งานอดิเรกประเภทสรางสรรคประดิษฐ  เปนงานประเภทประดิษฐ หรือตกแตง เชน การ

ประดิษฐของเลน ตกแตงบานเรือน อุปกรณของเด็กเลน ฯลฯ 

งานอดิเรกประเภทปลูกพืชเล้ียงสัตว ไดแก การเลี้ยงสัตวเล้ียงในบาน   เชน เปด ไก การปลูก

พืช เชนปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกไมดอกไมประดับ ฯลฯ 

 
คุณคาของงานอดิเรก 
1. ชวยผอนคลายความเครียดของบุคคลและชุมชน 

2. สงเสริมสุขภาพจิต 

3. เปนการบริการตนเองและชุมชน 

4. เปนการแสดงออกเชิงสรางสรรค 

5. เปนส่ิงที่มีจดุมุงหมายหรือทดแทนโอกาสขณะตกงาน 

6. เปนส่ือความรูและทักษะการเรียนรูในส่ิงที่ตนไมรูมากอน 

7. สงเสริมความสมดุลในกจิกรรมการงาน เวลาวาง และนนัทนาการ 

8. สงเสริมและตอบสนองความตองการของสังคม 

9. สงเสริมการไดกระทํากิจกรรมที่กอใหเกดิคุณคาและมีจุดมุงหมาย สรางความสมดุลของชีวิต 

10. มีความซาบซึ้งในศิลปะ มีความประทบัใจ 

11. ชวยพัฒนาทักษะจนกลายเปนรายไดเสริม หรือเกิดอาชีพเสริมทางเศรษฐกิจของบุคคล 

และสังคม 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปวา งานอดิเรกเปนกิจกรรมที่ทําเวลาวางที่เกิดจากความสนใจมี

ความพึงพอใจ และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กปฐมวัยสามารถทํางานอดิเรกไดโดยทํารวมกับ

สมาชิกในครอบครัว เชน การเล้ียงสัตวในบาน  การปลูกและดูแลไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัว

ภายในบาน 
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กิจกรรมนันทนาการ 
นันทนาการ เปนคํามาจากคําเดิมวา "สันทนาการ" ซึ่งพระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศ

ไดบัญญัติไวเมื่อป พ.ศ.2507 และตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา "Recreation"  มีนักวิชาการไดให

ความหมายของนันทนาการไวหลากหลายซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

สหายพล มีชูนึก (2548: 3) กลาววานันทนาการเปนศาสตรที่วาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของบุคคลและสังคม โดยใชเวลาวางเขารวมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ตามความสมัครใจซึ่ง

สามารถสรุปลักษณะของนันทนาการไดดังนี้ 

1. นันทนาการจะตองเปนกิจกรรม หมายถึง จะตองมีการกระทําหรือการเคลื่อนไหวของ

รางกายรวมทั้งกลามเนื้อหรืออวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย 

2. นันทนาการจะตองเปนไปดวยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ หมายถึง  ผูเขารวมกิจกรรม

นันทนาการจะตองเปนการเขารวมดวยความสมัครใจ สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เขารวมโดย

มิไดถูกบังคับหรือจําใจตองทํา 

3. เปนกิจกรรมที่ทําในเวลาวาง  ไดแก เวลานอกเหนือจากการทํางาน หรือเวลาวางจากการ

ประกอบภารกิจประจําวัน 

4. เปนกิจกรรมที่พึงประสงคของสังคม ไมเปนไปในทางอบายมุขหรือผิดศีลธรรม ดังนั้น

กิจกรรมนันทนาการจึงเปนที่ยอมรับของสังคม เชน รองเพลง ทองเที่ยว เลนกีฬาหรือการละเลนตางๆ 

5. เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมาย  มีคุณคา กอใหเกิดความสุขและความซาบซึ้งในส่ิงที่ทําเกิด

ทักษะและการเรียนรู 

จากแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา นันทนาการ  หมายถึง กิจกรรม (Activities) ตางๆ  ที่บุคคล

เขารวมในชวงเวลาวางจากภารกิจประจําวัน โดยไมมีการบังคับหรือเขารวมดวยความสมัครใจมีผล 

และไดรับความพึงพอใจจากภารกิจนั้นๆ กอใหเกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย 

อารมณ สังคมและสติปญญาของบุคคลและกิจกรรมนั้นๆ  จะตองเปนกิจกรรมที่สังคมยอมรับไมขัดตอ

ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม 

 
ความสาํคัญของกิจกรรมนันทนาการ 
สหายพล มีชูนึก (2548: 12) กลาววา นันทนาการสําหรับครอบครัว (Family Recreation)  มี 

จุดมุงหมายอยูที่การสรางความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว การสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง 

และลดชองวางระหวางสมาชิกในครอบครัว  โดยใชนันทนาการเปนส่ือกลาง  กิจกรรมนันทนาการ

สําหรับครอบครัวที่นิยม ไดแก กิจกรรมสังสรรคร่ืนเริง กิจกรรมทองเที่ยว 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 3) กลาววา เปนกระบวนการของกลไกปฏิสัมพันธของครอบครัว 

และเปนส่ือนาํความรู และความเพลิดเพลินระหวางผูปกครองและเด็ก 
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บทบาทครอบครัวตอกิจกรรมนันทนาการ 
เชิดชัย โชครัตนชัย (2542: 10) กลาววา บิดามารดาและผูปกครองของเด็กเปนผูรับผิดชอบ

ในเร่ืองกิจกรรมนันทนาการสําหรับครอบครัว อันเปนองคกรทางนันทนาการทีม่ีบทบาทใกลชิดเด็กมาก

ที่สุด ควรจะนกึถึงบทบาทและหนาที่ดังนี ้

1. แนะนําใหเด็กไดเลือกกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมเพื่อใหเด็กไดมีพัฒนาการและเติบโต 

อยางสมบูรณ 

2. เปนตัวอยางที่ดีในเร่ืองการใชเวลาวางในทางกิจกรรมนันทนาการ  เพื่อชวยเสริมสราง 

ความสนใจ นสัิย และทัศนคติที่ดีใหแกเด็ก 

3. ควรหาโอกาสเขามีสวนรวมในกิจกรรมนันทนาการของเด็กอยางสม่ําเสมอ 

4. ควรตระหนกัในเร่ืองการจดักิจกรรมนนัทนาการใหแกครอบครัว เชน   การออกกาํลังกาย  

เลนกฬีา และทองเที่ยว 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา กิจกรรมนันทนาการสรางเสริมความสัมพันธของครอบครัว 

สรางความใกลชิด และความเพลิดเพลินระหวางผูปกครองกับเด็ก 

 
ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ 
สํานักงานพัฒนาการกฬีาและนนัทนาการ (2550: ออนไลน) กําหนดลักษณะของกิจกรรม

นันทนาการไว ดังนี ้

1. รูปแบบกิจกรรม ไมวาจะเปนกิจกรรมทีเ่ปนผูกระทํา หรือเปนผูถกูกระทํา และมีรูปแบบที ่

หลากหลาย 

2. เขารวมกิจกรรมดวยความสมัครใจ มีแรงจูงใจโดยมิไดถูกบังคับ และไมหวงัผลตอบแทน 

3. สามารถจัดไดโดยไมจํากดัเวลา 

4. เปนกิจกรรมที่สามารถยดืหยุนเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

5. เปนกิจกรรมที่พงึประสงคของสังคม และเปนที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นๆ ทัง้นี้เพราะ 

คานิยม วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เปนขอบขายการดําเนนิชีวิตของชุมชน 

 
ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ 
สหายพล มีชูนึก (2548: 16 – 20)  นันทนาการมีหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ

ของผูเขารวม สามารถแบงไดดังนี้ 

1. เกม (Game) เปนกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวของรางกายมีการใชความคิดและมีวิธีการเลน 

แตกฎกติกาสามารถยืดหยุนได 
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2. กีฬา (Sports) เปนกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวรางกายเปนหลัก มีวิธีการเลนที่แนนอนหรือ

อาจมีการแขงขันเพื่อทาทายความสามารถและความสนุกสนาน 

3. ดนตรี (Music) เปนกิจกรรมที่ผอนคลายอารมณ ถายทอดความรูสึกของตนเองไดและเปน

การสื่อสารที่เปนสากล 

4. ละคร (Drama) เปนกิจกรรมที่แสดงออกตามจินตนาการโดยมีองคประกอบดานเนื้อเร่ือง

ฉากเคร่ืองแตงกาย และบทบาทในการแสดงออก 

  5. การทองเที่ยวหรือทัศนศึกษา  เปนการเดินทางทองเที่ยวตามสถานที่ตางๆ  ชวยใหเกิดการ

เรียนรู การพักผอน และความเพลิดเพลิน 

 
ประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ 
ชีวิตคนเราตองมีนันทนาการตลอดเวลา ต้ังแตแรกเกิด จนถึงชวงสุดทายของชีวิต จะทําให

คนเรามีความสุข คลายเครียด อายุยืน และสามารถจัดนันทนาการไดทุกรูปแบบ (สํานักงานพัฒนาการ

กีฬาและนันทนาการ. 2550: ออนไลน) ดังนี้ 

1. ครอบครัว กิจกรรมนันทนาการ เปนส่ือสําคัญที่จะชวยสรางบรรยากาศใหเกิดความรัก

ความอบอุน  และสรางสัมพันธภาพที่ดีใหสมาชิกภายในครอบครัวไดเปนอยางดีและชวยลดปญหาการ

ใชเวลาวางที่ไมเกิดประโยชน ใหกลายเปนประโยชนสูงสุด 

2. ชุมชน นันทนาการจะชวยพัฒนาชุมชน ใหมีความสมบูรณหลายๆ   ดานดวยกัน คือ 

2.1 ชวยสรางคนใหเปนสมาชิกที่ดี   มีเหตุผล เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตนมี

ความขยันขันแข็ง ทั้งนี้เพราะนันทนาการนั้นจะตองอาศัยกิจกรรมนันทนาการเขาชวย  ในการ

เสริมสรางสมาชิกที่ดีใหกับชุมชน เชน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน  จะชวยทําใหสมาชิกในสังคมรูจักการ

เสียสละ และชวยเหลือผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2.2 ชวยลดปญหาอาชญากรรม   การปลอยปละละเลยกลุมวัยรุนที่มีเวลาวางมากเกินไป 

จนทําใหเขาหันไปหาอบายมุข  และประพฤติตัวไมดี  จนกออาชญากรรมไดในที่สุด   ดังนั้นหากชุมชน

สามารถดําเนินกิจกรรมนันทนาการใหกับกลุมวัยรุนเหลานี้ได ก็จะชวยลดปญหาอาชญากรรมไดอีก 

วิธีหนึ่ง 

2.3 ชวยทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่ดีข้ึนทั้งนี้เพราะวากิจกรรมนันทนาการนั้นจะครอบคลุม

ไปจนถึงเรื่องการจัดสภาพแวดลอมใหสวยงาม เปนการปองกันปญหามลภาวะไดอีกทางหนึ่ง  เชน   

การจัดสวนหยอมที่ดี หรือการจัดสวนไมดอกไมประดับ ก็จะชวยรักษาสมดุลทางธรรมชาติไดเปนอยางดี 

3. ประชากรในสังคม กิจกรรมนันทนาการจะเปนส่ือและสงเสริมในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. ประเทศชาติ กิจกรรมนันทนาการ นับวามีบทบาทตอประเทศชาติเปนอยางมาก เพราะ

กิจกรรมนันทนาการนั้น จะชวยสรางประชากรใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข ลดปญหาคาใชจายในการรักษาพยาบาล ลดปญหา

อาชญากรรม ทําใหประเทศชาติมีความสงบสุข 

 
3.4 ประโยชนของกิจกรรมครอบครัว 
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2548: 20 – 28) เขียนถึงประโยชนที่ไดจากการทํากิจกรรมงาน

บานของครอบครัว ในงานบานแสนสนุกสุดหรรษา ไวดังนี ้

1. สรางสายใยแหงความรักใหแนนเหนียว  การที่สมาชิกในครอบครัวไดมีโอกาสมาใชเวลา

รวมกันทํางานบานอยางพรอมหนาพรอมตา พอแมลูก ยอมเปนชองทางที่พิเศษสุดในการถักทอสายใย

แหงความรักความผูกพันใหเกิดข้ึนในครอบครัว  ไมวาจะเปนการพูดคุยซักถามแสดงความรัก ความ

หวงใยตอกัน   การชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน  สามีที่ชวยภรรยาในการทํางานบานแมตนเองจะเหน็ด

เหนื่อยมาจากที่ทํางานยอมเปนการสรางความซาบซึ้งใจใหกับภรรยาอยากที่จะลืมเลือน  ภรรยาท่ีคอย

สนับสนุนดูแลความเรียบรอยของบานเรือนปรนนิบัติดูแลชีวิตความเปนอยูของสามีและลูกๆ  เปนอยาง

ดียอมเปนการแสดงออกถึงความรักที่เสียสละใหกับสมาชิกในครอบครัวทุกคน การทํางานบานที่ดู

เหมือนจะเล็กนอยแตเบ้ืองหลังคือพลังแหงความรักอันยิ่งใหญที่สมาชิกในครอบครัวมีใหแกกัน 

2. สรางความรูสึกรวมความเปนครอบครัว  ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกันในครอบครัวเกิดข้ึนได

เมื่อสมาชิกมีโอกาสทําบางอยางรวมกันเพื่อเปาหมายเดียวกันและรูสึกถึงความเปนเจาของรวมกัน 

ตางจากครอบครัวที่สมาชิกไมไดมีสวนรวมในงานตางๆ ภายในบาน ยอมเกิดความรูสึกในทางตรงกัน

ขามคือเหมือนกับตางคนตางอยู ไมมีความรูสึกผูกพัน หรือเกิดความภาคภูมิใจในความเปนครอบครัว

เดียวกัน   ดังนั้นการที่สมาชิกในครอบครัวทุกคนไดมีสวนรับผิดชอบงานตางๆ  ภายในบานจึงเปนการ

สรางเอกภาพหนึ่งเดียวกันในครอบครัวใหเกิดข้ึน การมอบหมายใหลูกมีสวนรวมรับผิดชอบงานบานใน

ภาพรวม เชน การปดกวาด เช็ดถูบาน ทําความสะอาดลานบาน การลางจานชามใหกับทุกคนหลังทาน

อาหารเสร็จ    เปนการสรางเด็กใหเรียนรูจักการทําส่ิงดีเพื่อผูอ่ืนและสวนรวมมากกวาการที่มุงแตจะทํา 

เพื่อประโยชนของตนเองแตเพียงฝายเดียว 

3. สรางรากฐานท่ีมั่นคงเตรียมความพรอมใหลูก หากเด็กๆ ไดมีสวนรวมรับผิดชอบในการ

ทํางานตางๆ ภายในบานส่ิงดีๆ ยอมเกิดข้ึนกับตัวเองไมวาจะเปนส่ิงดีที่ผานมาทางบทเรียนที่ไดรับจาก

การทํางาน การฝกซํ้าไปซ้ํามาทุกวัน วันแลววันเลา หรือการที่พอแมสามารถช้ีชองทางในการอบรมส่ัง

สอนลูกๆ ของตน อาทิ 
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3.1 ลักษณะชีวิตที่ดีงามดานตางๆ สามารถถูกสรางข้ึนผานทางการทํางานบานไดเปน

อยางดีไมวาจะเปนการฝกฝนความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  การเห็นแกสวนรวม การมีจิตใจที่

ออนโยนในการชวยเหลือปรนนิบัติผูอ่ืน การฝกฝนการเปนผูใหและผูรับ ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตเปน

คุณลักษณะชีวิตข้ันพื้นฐานอันนําไปสูความสําเร็จในอนาคต 

3.2 ทักษะในการทํางาน  การรับมือกับปญหาผานการรับผิดชอบงานตางๆ  ภายในบาน

อันเปรียบไดกับสนามฝกฝนในการเตรียมความพรอมลวงหนา กอนที่จะกาวเขาสูโลกอันกวางใหญของ

จริง อาทิ การแกปญหาเฉพาะหนา การตัดสินใจอยางมีวิจารณญาณ  การฝกความคิดสรางสรรคสราง

ความภูมิใจในตนเอง และการฝกใหลูกมีสวนรวมในการทํางานบานต้ังแตเด็กนั้นสามารถกระตุนการ

พัฒนาทางสติปญญาของเด็กไดเปนอยางดี 

4. สรางสรรคงานบานใหสนุกสุดหรรษา สมาชิกในครอบครัวทุกคนสามารถรวมกันคิดหา

วิธีการตางๆ เพื่อใหงานบานเต็มไปดวยความสนุกสนาน แตแฝงดวยสาระประโยชน  เชน สราง

บรรยากาศแหงความสนุกสนาน โดยการเปดเพลง ที่ทําใหผูทํางานบานเกิดความรูสึกต่ืนตัว

กระฉับกระเฉง อาจคิดสรางสรรคทาทางประกอบในการทํางานบานเพื่อความสนุกสนานและการออก

กําลังกายไปในตัวโดยสําคัญที่สุดพอแมตองเปนแบบอยางของการทํางานบานดวยความสนุกสนานให

ลูกเห็นกอนเสมอจะเห็นไดวาการทํางานบานใหเปนเร่ืองสนุกนั้นไมยากหากมีทัศนคติที่ถูกตอง หาก

สมาชิกในครอบครัวมองวาการทํางานบานเปนงานที่มีคุณคา  เปนการถักทอสายใยแหงความรัก

ระหวางกันในครอบครัว เปนการสรางความรูสึกรวมในความเปนครอบครัวเดียวกัน รวมทั้งเปนชองทาง

ที่สําคัญในการอบรมส่ังสอนฝกฝนลูกของตนทั้งในดานการเสริมสรางลักษณะชีวิตที่ดีงามและการ

เตรียมพรอมดานทักษะการทํางานและฝกทักษะความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาที่จะเปน

ประโยชนอยางมากมายกับเขาในอนาคต 
 
3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบักิจกรรมครอบครัว 
งานวจิัยตางประเทศ 
ลิน คิวยุน (กวาง ผลสุข. 2550: 54-55; อางอิงจาก Lin Qiuyun. 2003: 190) ศึกษา

การศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูปกครองกับผลการเรียนครั้งแรกของเด็กปฐมวัย โดย

ศึกษาบทบาทของผูปกครองในการเรียนรูจากกิจกรรมท่ีบาน แหลงขอมูลจากทางบาน การเปนสวน

หนึ่งของกิจกรรมพิเศษ และขอมูลที่ไดจากการเขาชุมชน กับผลการเรียนคร้ังแรกของเด็กปฐมวัยใน

ดานการอาน การเรียนเลขคณิต และทักษะความรูทั่วไป พบวาผูปกครองมีบทบาทอยางมากตอ

ความสําเร็จของเด็กปฐมวัยในดานความรูทั่วไปมากกวาในดานการอาน และวิชาเลขคณิต ขอมูลที่ได

จากที่บานเปนส่ิงที่มีผลตอการทํานายเร่ืองการประสบความสําเร็จทางดานการเรียนของเด็กมากที่สุด 
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บารนส (ชนิดา  ชื่นวัด. 2549: 62; อางอิงจาก Barnes. 1995: 3152-A) ไดศึกษาการมีสวน

รวมในการเรียนการสอนของผูปกครองนักเรียนพบวา การมีสวนรวมกับการเรียนการสอนของโรงเรียน 

โดยอุดมคติแลวผูปกครองตองการมีบทบาทที่โรงเรียนหรือในช้ันเรียน แมวาจริงๆแลวการมีสวนรวม

ของพวกเขาจะไมเปนไปตามอุดมคติดังกลาว และไดพบวาผูปกครองตองการมีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียนที่บานดวย การศึกษาคร้ังนี้ไดหลักฐานเพ่ิมเติมวาบิดามารดาชาว

อเมริกัน-อัฟริกันมีความประสงคที่จะมีสิทธิ์มีเสียงเกี่ยวกับการเรียนการสอนของลูกๆของตน ซึ่งบงชี้วา

บิดามารดาชาวอเมริกัน-อัฟริกัน เห็นคุณคาของการศึกษาและเห็นวาโรงเรียนจําเปนตองตระหนักถึง

ความคาดหวังดานการศึกษาและวัฒนธรรมของผูปกครองดวย 

 
งานวจิัยในประเทศ 
พรรณพิมล หลอตระกูล และจันทรชนก โยธินชัชวาลย (2542) การศึกษาพฤติกรรมของคู

สมรสไทยในเร่ืองการทําหนาที่ในครอบครัว พบวาลักษณะโครงสรางของครอบครัวไทยมีลักษณะเปน

ครอบครัวเด่ียวในชวงแรกหลังการแตงงาน หลังจากมีลูกคนแรกมักจะกลับเขามาอยูแบบครอบครัว

ขยาย  เมื่อจํานวนลูกมากข้ึน หรือมีครอบครัวของลูกคนอ่ืนที่มีลูกยายกลับเขามาในครอบครัวใหญ          

ครอบครัวแรกจะเร่ิมแยกตัวออกไปเปนครอบครัวเด่ียวอีกคร้ังหนึ่ง จากลักษณะโครงสรางของ

ครอบครัวและการประเมินการทําหนาที่ของครอบครัวพบวาครอบครัวขยายมีการทําหนาที่ของ

ครอบครัวตํ่าสุดในทุกดาน ยกเวนดานการควบคุมพฤติกรรม ตํ่ากวาครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดียว 

และครอบครัวเด่ียวจะมีคะแนนการทําหนาที่ของครอบครัวสูงที่สุด สวนในครอบครัวที่มีพอหรือแมคน

เดียว เมื่อดูจากสมาชิกของครอบครัวพบวาสวนนอยที่อยูแบบครอบครัวเด่ียวสวนมากจะอยูรวมกับพอ

แม ซึ่งครอบครัวที่มีพอแมคนเดียวแตอาศัยอยูรวมกับปูยาหรือตายาย จะไดรับการชวยเหลือทั้ง

ทางดานพื้นฐานและทางดานจิตใจทําใหมีปญหาไมแตกตางจากครอบครัวเด่ียวทั่วไปและถาครอบครัว

ที่มีพอหรือแมคนเดียว มีลักษณะครอบครัวที่มั่นคงไมเปล่ียนคูครองหลายครั้งมักไมคอยมีผลกระทบ

ตอครอบครัวมากนัก อีกทั้งลักษณะครอบครัวที่ศึกษาเปนครอบครัวที่มีรายไดปานกลางเปนสวนใหญ      

ซึ่งปจจัยทางเศรษฐฐานะมีผลตอการปรับตัวที่ดีของครอบครัวที่มีพอหรือแมคนเดียว ในครอบครัวเด่ียว

จํานวนปที่สมรสมีผลตอหนาที่ของครอบครัวในดานการแกปญหาในครอบครัว การควบคุมพฤติกรรม

โดยยิ่งแตงงานนานย่ิงมีคาคะแนนเพิ่มข้ึน จะเห็นไดวาระยะเวลาของการแตงงานที่นานข้ึนชวยใหคู

สมรสมีความสามารถในการแกปญหาในครอบครัวดีข้ึน  ครอบครัวที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึน

ไป  มีการทําหนาที่ของครอบครัวดีกวาครอบครัวที่มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ดานเศรษฐฐานะของ

ครอบครัว ครอบครัวที่มีเศรษฐฐานะสูงกวาจะทําหนาที่ของครอบครัวไดดีกวาในทุกดานแตไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 
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วิชัย เทียนถาวร และคนอ่ืนๆ (2542) ศึกษาสภาวะครอบครัวที่มีลักษณะครอบครัวที่พึง

ประสงคของประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอความสุขของครอบครัวที่เปนเปาหมาย

ของครอบครัวที่พึงประสงคมี 15 ตัวแปร ซึ่งมาจากทุกกลุมขององคประกอบพื้นฐานของครอบครัวคือ 

ความรัก สถานภาพสมรส ฐานะเศรษฐกิจ อายุ อาชีพ ความคาดหวังเปนครอบครัวที่รํ่ารวย การ

สงเสริมสุขภาพ  การมีหลักประกัน  การรักษาพยาบาล  การเรียนรูพฤติกรรมทางสังคมของบุตร

พฤติกรรมเส่ียงทางสังคมคูสมรส การมอบหมายงานบานใหบุตร  ความสัมพันธระหวางคูสมรส ภาระ

รับผิดชอบคนพิการในครอบครัว จิตสํานึกสาธารณะและพฤติกรรมสาธารณะ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน  สรุปไดวาครอบครัวเปน

สถาบันทางสังคมแรกเร่ิมที่มีความสําคัญที่สุด  เปนสถาบันแรกที่ทําหนาที่ในการหลอหลอมความเปน

มนุษยของสมาชิกเกิดใหมในครอบครัวและถายทอดคานิยม  ปลูกฝงความเช่ือ สรางเสริมทัศนคติ 

กําหนดบุคลิกภาพ  วิธีประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสรางบรรทัดฐานทางสังคมใหแกสมาชิกรุนใหม 

การทํากิจกรรมเรียนรูรวมกับครอบครัว หมายถึง การปฏิบัติงานของสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบไป

ดวยสมาชิกในบานต้ังแตสองคนข้ึนไป ซึ่งหมายถึงเด็กปฐมวัยอยางนอยหนึ่งคน ที่เสริมสราง

ความสัมพันธที่ดีตอกันในครอบครัว  ใหพอแมลูกเขาใจกันและกันสรางสายใยระหวางครอบครัวใหเกิด

ความสนิทสนมและสงเสริมการเรียนรูของสมาชิกในครอบครัว ดวยการใชกิจกรรมเปนตัวเช่ือม

ประกอบดวย กิจกรรมงานบาน กิจกรรมงานอาชีพ กิจกรรมงานอดิเรกและกิจกรรมนันทนาการดังที่

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2548: 4, 24) กลาวถึงพอแมกับการสรางกิจกรรมครอบครัวไววาการ

สรางสรรคกิจกรรมในครอบครัวใหเกิดข้ึนนับไดวาเปนชองทางสําคัญในการที่ลูกจะมีโอกาสใชเวลากับ

พอแมอยางผอนคลายและเปนกันเอง เปนชองทางที่พอแมหยิบยื่นส่ิงดีและอบรมส่ังสอนลูกไดงายกวา

เวลาที่เปนทางการอ่ืนๆ เปนกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของเด็กดานตางๆ การทํางานบานชวยใหเด็ก

มีความรับผิดชอบ  เกิดจิตสํานึกที่ดีตอครอบครัวและตอสังคม 

 

4.  เอกสารที่เก่ียวของกับระบบอินเทอรเน็ต 
4.1  ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
อธิปตยคล่ีสุนทร (2542: ออนไลน) คําวาอินเทอรเน็ต (Internet) เปนคํายอของ Internetwork  

หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก โดยเช่ือมโยงเครือขายยอยจํานวนมากมายมหาศาล  

นับต้ังแตเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลที่ใชงานภายในบานและสํานักงานไปจนถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญ

แบบเมนเฟรมในโรงงานอุตสาหกรรม และอินเทอรเน็ตสามารถทําใหคนเราสามารถติดตอส่ือสารกันได

อยางรวดเร็วไมวาจะอยูสวนใดของโลก แตเดิมนั้นอินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่ใชในกิจการทางทหาร

ของสหรัฐอเมริกาช่ืออารพาเน็ต (ARPANET : Advanced Research Projects Agency Network)  
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ซึ่งเร่ิมใชในกิจการเมื่อประมาณพ.ศ. 2512 คือ 28 ปมาแลว ภายหลังมีมหาวิทยาลัยหลายแหงขอรวม

เครือขาย  โดยเช่ือมตอระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยกับเครือขายดังกลาว เพื่อใชประโยชนใน

การศึกษาและการวิจัย  ตอมาเมื่อมีการใชเทคนิคการสื่อสารโตตอบที่เรียกวาโพรโทคอล (protocol)  

แบบเฉพาะของอินเทอรเน็ตที่เรียกวาTransmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) 

เครือขายนี้จึงไดรับความนิยมตอเนื่องและมีคอมพิวเตอรมาเชื่อมโยงมากข้ึนจนกระทั่งกลายเปน

เครือขายระบบคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก  

ประเทศไทยเร่ิมสนใจและติดตอกับอินเทอรเน็ตต้ังแต พ.ศ.2530 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

(วิทยาเขตหาดใหญ) และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ซึ่งในป พ.ศ.2531 วิทยาเขต ดังกลาวนับเปนที่

อยูของอินเทอรเน็ตแหงแรกของประเทศไทยโดยไดรับที่อยู (Address) ชื่อ sritrang.psu.th  

พ.ศ. 2534 เปนปที่มีการนําอินเทอรเน็ตเขามาอยูในประเทศไทยอยางสมบูรณแบบ โดย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเชาสายเปนสายความเร็วสูงตอเชื่อมกับเครือขาย UUNET ของบริษัทเอกชนที่

รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาและมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ  ไดขอเชื่อมตอผานจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  และเรียกเครือขายนี้วา “ไทยเน็ต”  (THAInet) นับเปนเกตเวย (Gateway) แรกสูเครือขาย

อินเทอรเน็ตสากลของประเทศไทย  

ในป พ.ศ. 2535 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC : National 

Electronic and Computer Technology Centre) ไดจัดต้ังกลุมเครือขายประกอบดวยมหาวิทยาลัย

อีกหลายแหง  เรียกวา เครือขายไทยสาร ตอเชื่อมกับเครือขาย UUNET  ดวยนับเปนเกตเวยสูเครือขาย

อินเทอรเน็ตแหงที่สอง 

 
4.2  ความหมายของระบบอินเทอรเนต็ 
พรทิพย โลหเลขา (2539) ไดใหความหมายของอินเทอรเน็ตวาคือระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

(Computer Network) ที่ใหญที่สุดของโลกเปนกระบวนการส่ือสารขอมูลทางสาย (online) ระหวาง

คอมพิวเตอรตางระบบและตางชนิดรวมกันสายเคเบิลและผูใชจํานวนมาก อาศัยซอฟตแวร (software) 

และเคร่ืองชวยส่ือสารตางๆ  ในแงวิชาการ Internet คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่ส่ือสารกันโดย 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) ซึ่งหมายถึง กฎเกณฑที่คอยควบคุม

กระบวนการสงขาวสารไปมาระหวางคอมพิวเตอรหลายรอยชนิดที่อยูบนอินเทอรเน็ต 
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สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2540: 24) ใหความหมาย

ของอินเทอรเน็ต วา เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญของโลกท่ีเช่ือมตอคอมพิวเตอรนับลานเคร่ือง

เขาไวดวยกันต้ังแตเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลจนถึงคอมพิวเตอรขนาดใหญกลายเปนเครือขาย

ขาวสารและการติดตอส่ือสารที่ใชงานไดดีจนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

นารีรัตน สุวรรณวารี (ยอดชาย โคตรุฉิน. 2546: 11; อางอิงจาก นารีรัตน  สุวรรณวารี. 2543: 

12) ไดใหความหมายของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตวา ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตคือเครือขาย

คอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก  โดยการเช่ือมโยงระหวางระบบเครือขายจํานวนมหาศาลทั่ว

โลกเขาดวยกัน  ภายใตหลักเกณฑหรือใชมาตรฐานเดียวกันใชโปรโตคอลเดียวกันซึ่งโปรโตคอลก็คือ

ขอตกลงที่เปนส่ือกลางในการส่ือสารคอมพิวเตอรที่ติดตอกันเปนระบบเครือขาย และแตละระบบ

เครือขายก็เชื่อมตอกันทั่วโลก  ซึ่งจะทําใหผูคนสามารถเชื่อมตอแลกเปล่ียนขอมูลถึงกันไดโดยสะดวก 

รวดเร็วไมวาขอมูลเหลานั้นจะอยูในรูปแบบใดๆ อาจจะเปนตัวอักษร ขอความ หรือเสียง และประโยชน

เพื่ออํานวยความสะดวกในการใหบริการส่ือสารขอมูล เชน การบันทึกระยะไกล  การถายโอนแฟม

ไปรษณียอิเลคทรอนิคสและกลุมอภิปราย เปนตน  เครือขายอินเทอรเน็ตเปนวิธีในการเชื่อมโยง

ขายงานคอมพิวเตอรที่มีอยูใหขยายออกไปอยางกวางขวางเพื่อการเขาถึงแตละระบบที่มีสวนรวมอยู 

สรุปไดวา ระบบอินเทอรเน็ต  หมายถึง ระบบการเชื่อมโยงเครือขายของคอมพิวเตอรที่

เชื่อมโยงกันไดทั่วโลกโดยอาศัยสายนําสัญญาณภายใตกฎเกณฑมาตรฐานเดียวกันซึ่งคอมพิวเตอรแต

ละเคร่ืองในเครือขายสามารถติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันไดอยางรวดเร็ว และสามารถที่

จะโตตอบกันไดทันทีระหวางผูสงสารและผูรับสารทั้งในรูปแบบของขอความ  อักษร ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดวยคอมพิวเตอรตางระบบ ตางชนิดกันไดรวมทั้งสามารถวัดผลของปฏิกิริยา

ตอบสนองจากการสื่อสารนั้นไดอยางรวดเร็วดวย 
 
4.3  บริการหลักบนระบบอินเทอรเนต็ 
บริการตางๆ ในอินเทอรเน็ตมีหลายลักษณะ ซึ่งขอมูลทุกดานจะเพิ่มข้ึนเนื่องจากมีสมาชิก

สวนหนึ่งไดจัดเสนอขอมูลของตนเองเพื่อไวใชหรืออํานวยความสะดวกแกผูสนใจอ่ืนๆ ตลอดเวลา ซึ่ง

ประโยชนโดยทั่วไปของอินเทอรเน็ตมีหลายดาน ดังนี้  

1. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail : electronics mail) เปนบริการที่ใหผูใชบริการสามารถ

สงจดหมายถึงบุคคล องคกร สถาบัน ฯลฯ โดยผูรับจะไดรับผานจอคอมพิวเตอรหรือใหพิมพเปน

เอกสารไดทันที หากผูรับไมอยูที่จอคอมพิวเตอร   จดหมายนี้ก็จะถูกสงไวในตูคือในหนวยความจําที่

เสมือนเปนตูรับจดหมายในคอมพิวเตอร ซึ่งผูรับจะรับเวลาใดก็ไดและจะโตตอบสงกลับเวลาใดก็ได

เชนกัน  
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2. การทํางานขามเคร่ือง (TelNet) ผูใชบริการหากมีระบบเคร่ืองที่ทํางานไดไมสะดวกก็

สามารถเปล่ียนไปทํางานในเคร่ืองอ่ืนที่มีสมรรถนะสูงกวา เพื่อเขาไปใชขอมูลเนื้อที่บนฮารดดิสก

สําหรับเก็บขอมูลหรือบริการอ่ืนใดก็ได  โดยมีขอแมวาผูใชบริการตองมีชื่ออยูในสารระบบที่ไดรับ

อนุญาตใหใชได  

3. การถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Transfer Protocol) เปนบริการถายโอนแฟมขอมูล

หรือโปรแกรมที่ผูใชตองการจากเคร่ืองอ่ืนมาเก็บไวยังเคร่ืองของตน  โดยเฉพาะโปรแกรมที่บางคน

พัฒนาข้ึนและตองการบริจาคใหสวนรวมไดใชโดยไมคิดมูลคา โปรแกรมลักษณะนี้เรียกวา Shareware 

โดยบางโปรแกรมก็อาจจะใหลองใชเปนการช่ัวคราว หากสนใจก็อาจจะตองเสียคาใชจายก็อยูใน

ลักษณะบริการนี้เชนกัน  

4. กลุมขาวที่นาสนใจ (UseNet)  เปนบริการที่เสมือนเปนกระดานประกาศขายสินคา หรือ

แสดงความตองการเพื่อใหผูสนใจตรงกันหรือคลายๆ กัน ไดสงขาวติดตอกันขาวที่นํามาเสนอไวอาจจะ

เกี่ยวกับสังคม กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี ปรัชญา ฯลฯ เปนตน  โดยที่ ทายขาวจะมีที่อยูซึ่ง

ผูสนใจสามารถติดตอถึงกันได  

5. การสนทนาบนเครือขาย (Talk) บริการนี้จะแตกตางจากจดหมายซ่ึงเขียนไปไวที่ตู

ไปรษณียของผูรับคือ ผูสง  ผูรับโตตอบกันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอรหรือที่เรียกวา IRC (Internet 

Relay Chat) ปจจุบันมีซอฟตแวรที่พัฒนาข้ึน ใหสามารถพูดโตตอบกันผานระบบคอมพิวเตอรได

ดังเชนพูดกันทางโทรศัพท  

6. การคนหาขอมูลและแฟมขอมูล (Gopher/Archie) เปนบริการที่เปรียบเสมือนตูบัตรคําใน

หองสมุดที่สามารถคนชื่อผูแตง ชื่อเร่ือง  ชื่อที่เกี่ยวของ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหการคนตางๆ เปนไปอยาง

สะดวกและรวดเร็วมาก ผูใชเพียงเขาไปคนเมนู (Menu) ที่โปรแกรมนี้ทําไวเมื่อพอใจดูเร่ืองใดก็ใชเมนู

นั้นผานเขาไปยังเร่ืองหรือส่ิงที่ตองการไดทันที  

7. เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web)  หรือที่มักเรียกกันวาเครือขายใยแมงมุมเปนบริการทาง

อินเทอรเน็ตที่มีผูคนนิยมใชกันมาก เพราะนอกจากการคนหาขอมูลขาวสารตางๆ ไดแลว ยังสามารถ 

หาความบันเทิงไดหลากหลายรูปแบบบนอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว แฟมภาพ 

วีดิทัศนหรือแมกระทั่งการดูภาพยนตรผานเครือขายอินเทอรเน็ต   

กลาวโดยสรุป จะเห็นไดวาบริการพื้นฐานของอินเทอรเนต็นั้นมีดังนี้คือ  

1. จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail : Electronics Mail)  

2. การทํางานขามเคร่ืองหรือการขอเขาเคร่ืองระยะไกล (Telnet)  

3. เพื่อการถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Transfer Protocal)  

4. แลกเปล่ียนสารสนเทศซ่ึงกันและกนั หรือกลุมขาวที่นาสนใจ (UseNet)  
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5. การสนทนาบนเครือขาย (Talk) และ Interner Relay Chat : IRC  

6. การสืบคนขอมูลและไฟลขอมูล (Gopher/Archie) และ Whois  

7. เวิลดไวดเวบ็ (Wolrd Wide Web)  

8. ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิส (Electronic Publisher) 
 
4.4  การเชื่อมตอเขากับระบบอินเทอรเน็ต 
การเช่ือมตอหรือการเขาสูระบบอินเทอรเน็ตนั้น  จําเปนตองมีอุปกรณพื้นฐาน ไดแก เคร่ือง

คอมพิวเตอรโมเด็มและสายโทรศัพทรวมทั้งซอฟตแวรที่ใชติดตออินเทอรเน็ตสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร

นั้นสามารถใชไดเกือบทุกชนิดไมวาจะเปนเคร่ืองเมนเฟรม  มินิคอมพิวเตอรหรือไมโครคอมพิวเตอร  

อยางไรก็ตามเคร่ืองที่ใชก็ควรจะมีหนวยความจําและความเร็วอยางเหมาะสมเพื่อความสะดวกและ

รวดเร็วในการรับ-สงขอมูล  

สวนโมเด็ม (Modem: Modulator/Demodulator) และสายโทรศัพท เปนอุปกรณที่จําเปน 

ตองใชคูกันโดยโมเด็มจะทําหนาที่แปลงขอมูลจากคอมพิวเตอรซึ่งเปนสัญญาณดิจิทัลใหเปนสัญญาณ 

แอนะลอก จากนั้นจะสงผานคูสายโทรศัพทไปยังจุดหมาย   เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร

ดวยกันเอง อยางไรก็ดี ปจจุบันมนุษยสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการรับสงขอมูลโดยอาศัย

คล่ืนความถี่ตางๆ นอกเหนือจากระบบสายโทรศัพท อาทิ   ระบบไมโครเวฟ สัญญาณดาวเทียม รวมทั้ง

เสนใยนําแสง ทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ในปจจุบันการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ปริมาณของเคร่ือง

คอมพิวเตอร ที่มีอยูในบานพักอาศัย ไดเพิ่มปริมาณมากข้ึนรวมทั้งมีการใชงานอินเทอรเน็ตในที่พัก

อาศัยมากข้ึนตามไปดวยเชนกัน  เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนใหญที่จําหนายจะมีโมเด็มเปนอุปกรณ

มาตรฐานซึ่งอุปกรณชิ้นนี้มีสวนสําคัญในการตอเช่ือมกับเครือขายอินเทอรเน็ตมากทีเดียว ถาเราจะ

เชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตจําเปนตองใชอุปกรณใดบาง 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer) เปนอุปกรณสวนสําคัญซ่ึงมีผลตอการรับขาวสาร  การ

เลือกเคร่ือง คอมพิวเตอรมาใชในการทองอินเทอรเน็ตสามารถเลือกไดทุกยี่หอ ทุกรุน  ทุกระบบ อาจจะ

เปนเคร่ืองพีซี แม็ค หรือโนตบุคก็ได ควรใชเคร่ืองในระดับ Pentium  มีระบบปฏิบัติการ Windows 95 

ข้ึนไปสําหรับพีซี และ System 7  ข้ึนไปสําหรับเคร่ืองแม็ค ควรมีหนวยความจําต้ังแต 16 MB ข้ึนไป 

2. โมเด็ม (Modem) เปนอุปกรณแปลงสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอรใหเปนสัญญาณ

อนาล็อกผานคู สายโทรศัพท  และแปลงสัญญาณกลับอีกคร้ังใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอร โมเด็มที่เหมาะ

กับการใชงานอินเทอรเน็ต ควรใชโมเด็มความเร็วต้ังแต 33.6 Kbps  ข้ึนไป ปจจุบันความเร็วของโมเด็ม

ที่มีจําหนายจะอยูที่ 56 Kbps แลว 



 55 

3. คูสายโทรศัพท (Telephone line) การเช่ือมตออินเทอรเน็ตจะตองมีคูสายโทรศัพทอยาง

นอย 1 เลขหมายเพื่อการเช่ือมตอจากเคร่ืองของเราไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

4. ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) หรือที่เรียกกันส้ันๆ วา ISP คือผูที่

เช่ือมตอสัญญาณอินเทอรเน็ตจากประเทศไทยไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตในตางประเทศ ซึ่งมีทั้ง

หนวยงานสถาบันการศึกษาของรัฐและบริษัทเอกชนที่ใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย ผูใหบริการ

อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนประตูทางออกสูโลกกวาง 

สรุปวาวิธีการเช่ือมตอเขาระบบอินเทอรเน็ตข้ึนอยูกับความสะดวกและความเหมาะสมของ

ผูใชบริการแตวิธีที่นิยมใชคือ การเช่ือมตอโดยผานโทรศัพทและโมเด็มเพราะคาใชจายจะถูกวาการ

เช่ือมตอโดยตรง และผูใชบริการสามารถเลือกใชผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) ไดเองตามความพอใจ

ทั้งดานคุณภาพและราคาของแตละบริษัท ซึ่งในปจจุบันมีใหเลือกมากมาย 
 
4.5  ประโยชนของระบบอินเทอรเน็ต 
ปจจุบันหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทยตางไดนําอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชใน

กระบวนการเรียนการสอน  จนถือไดวาอินเทอรเน็ตกลายเปนเทคโนโลยีการศึกษาของยุคปจจุบันไปแลว      

ซึ่งคุณคาทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต  

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: ออนไลน) ไดกลาวถึงประโยชนของอินเทอรเน็ตทางการศึกษาไว

ดังนี้ 

1. การใชกิจกรรมบนเครือขายคอมพิวเตอร ชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรู เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม

และโลกมากข้ึนทั้งนี้เนื่องจากเครือขายอินเทอรเน็ต อนุญาตใหผูเรียนสามารถส่ือสารกับผูคนทั่วโลกได

อยางรวดเร็ว และสามารถสืบคนหรือเผยแพรขอมูลสารสนเทศจากทั่วโลกไดเชนกัน 

2. เปนแหลงความรูขนาดใหญสําหรับผูเรียน  โดยที่ส่ือประเภทอ่ืนๆ ไมสามารถทําได กลาวคือ 

ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลในลักษณะใดๆ ก็ได ไมวาจะเปนขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือใน

รูปแบบของสื่อประสม  โดยการสืบคนผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่โยงไยกับแหลงขอมูลตางๆ ทั่วโลก 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดผลกระทบตอผูเรียนในดาน

ทักษะการคิดอยางมีระบบ (high-order thinking skills)  โดยเฉพาะทําใหทักษะการวิเคราะหสืบคน 

(inquiry-based analytical skill) การคิดเชิงวิเคราะห (critical thinking) การวิเคราะหขอมูล การ

แกปญหา และการคิดอยางอิสระ ทั้งนี้เนื่องจากเครือขายคอมพิวเตอรเปนแหลงรวมขอมูลมากมาย

มหาศาล ผูเรียนจึงจําเปนตองทําการวิเคราะหอยูเสมอ เพื่อแยกแยะขอมูลที่เปนประโยชนและไมเปน

ประโยชนสําหรับตนเอง 
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4. สนับสนุนการส่ือสารและการรวมมือกันของผูเรียน ไมวาจะในลักษณะของผูเรียนรวมหอง 

หรือผูเรียนตางหองเรียนบนเครือขายดวยกัน เชน การที่ผูเรียนหองหนึ่งตองการที่จะเตรียมขอมูล

เกี่ยวกับการถายภาพเพื่อสงไปใหอีกหองเรียนหนึ่งนั้น ผูเรียนในหองแรกจะตองชวยกันตัดสินใจทีละ

ข้ันตอนในวิธีการที่จะเก็บรวบรวมขอมูลและการเตรียมขอมูลอยางไร  เพื่อสงขอมูลเร่ืองการถายภาพนี้

ไปใหผูเรียนอีกหองหนึ่งโดยที่ผูเรียนตางหองสามารถเขาใจไดโดยงาย 

5. สนับสนุนกระบวนการ สหสาขาวิชาการ (interdisciplinary) กลาวคือ ในการนําเครือขาย

มาใชเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น  นักการศึกษาสามารถที่จะบูรณาการการเรียนการสอน

ในวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร ภูมิศาสตร สังคม ภาษา วิทยาศาสตร ฯลฯ เขาดวยกัน 

6. ชวยขยายขอบเขตของหองเรียนออกไป เพราะผูเรียนสามารถที่จะใชเครือขายในการ

สํารวจปญหาตางๆ ที่ผูเรียนมีความสนใจ นอกจากนี้  ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดทํางานรวมกับผูอ่ืน ซึ่ง

อาจมีความคิดเห็นแตกตางกันออกไป ทําใหมุมมองของตนเองกวางข้ึน 

7. การที่เครือขายอินเทอรเน็ตอนุญาตใหผูเรียน สามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญหรือผูที่ให

คําปรึกษาได  และการที่ผูเรียนมีความอิสระในการเลือกศึกษาส่ิงที่ตนเองสนใจ ถือเปนแรงจูงใจสําคัญ

อยางหนึ่งในการเรียนรูของผูเรียน 

8. ผลพลอยไดจากการที่ผูเรียนทําโครงการบนเครือขายตางๆ นี้ ทําใหผูเรียนมีโอกาสที่จะทํา

ความคุนเคยกับโปรแกรมประยุกตตางๆ บนคอมพิวเตอรไปดวยในตัว เชน โปรแกรมประมวลผลคํา 

เปนตน 

สรุปวาระบบอินเทอรเน็ตนั้นมีประโยชนมากมายมหาศาล เพราะประกอบดวยเครือขายยอย

จํานวนมาก  ซึ่งแตละเครือขายบรรจุแฟมขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษาขอมูลทางธุรกิจ

การคา ขาวสารและความบันเทิง ดังนั้นการเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ตจะทําใหผูใชบริการคนหาขอมูล

ขาวสารจากเครือขายยอยตางๆ ไดรับความสะดวกและรวดเร็วและยังสามารถติดตอส่ือสารและ

แลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกับผูใชคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนๆ ในระบบไดอีกดวย 

 
4.6  ขอควรระวังในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
ระบบอินเทอรเน็ตมีประโยชนมากมายทั้งดานการศึกษา ดานการคา ดานธุรกิจและการลงทุน

หรือแมแตดานอุตสาหกรรม แตการใชระบบอินเทอรเน็ตนั้นก็มีขอควรระวังเพราะเปนที่ทราบกันดีวา

ระบบอินเทอรเน็ตคือการเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอรถึงกันทั่วโลก  ที่มีทั้งผูใชและขอมูลที่ปะปนกัน

อยูทั้งในสวนที่ดีและไมดี สําหรับการใชระบบระบบอินเทอรเน็ตมีขอควรระวัง ดังนี้ 
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1. การสืบคนขอมูล  ขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต เปนขอมูลที่ยังมิไดมีการรับรองจาก

ผูเชี่ยวชาญองคกรหรือสถาบันใดและเปนขอมูลที่ผูใชเครือขายทุกคน  มีสิทธิที่จะนําเสนอความคิดเห็น

เผยแพรขาวสารไดอยางอิสระ ผูใชจึงจําเปนตองตรวจสอบขอมูลและใชวิจารณญาณในการเลือกสรร

โดยตรง เชน ขอมูลดานการแพทยหรือผลการทดลองตางๆ จึงเปนวิจารณญาณของผูอานที่จะตอง

ไตรตรองขอความที่อานนั้นดวยวาควรจะเช่ือถือไดหรือไม (ปรีดา จิตรสุคนธ. ม.ป.ป.: ออนไลน) 

2. การติดตอส่ือสารในการใชไปรษณียอิเลคทรอนิคส เพื่อการติดตอส่ือสาร ซึ่งเปนวิธีที่

สะดวกมากที่สุดแตมีขอจํากัดบางประการ คือ ผูรับไมสามารถมองเห็นลักษณะ อาการหรือสีหนาของผู

สง ดังนั้น การสงขอความควรใหมีความชัดเจน กระชับ ถูกตองและถูกกาลเทศะ  เพื่อปองกันการเขาใจ

ผิดที่อาจเกิดข้ึนได 

3. การเผยแพรขอมูลขาวสาร การที่อินเทอรเน็ตเปนเครือขายไรพรมแดนที่ไมมีเจาของและไม

ข้ึนกับกฎระเบียบขององคกรใดองคกรหนึ่ง  ผูใชเครือขายที่ตองการเผยแพรขอมูลขาวสารหรือนําเสนอ

ความคิดบนเครือขาย จึงจําเปนตองมีจรรยาบรรณในการใชอินเทอรเน็ต โดยตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอผูอ่ืนและหลีกเล่ียงการนําเสนอขอมูลที่ไมเหมาะสม คลาดเคล่ือนหรืออาจกระทบ 

กระเทือนสรางความเสียหายตอผูอ่ืนได            

4. เกิดชองวางของความคิดและความสัมพนัธระหวางกลุมบุคคล   ที่อยูในชนบทและในเมือง

เนื่องจากการติดตอแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลจะกระทําโดยกลุมที่มีการศึกษา และมีฐานะในระดับหนึ่ง 

ซึ่งอยูในสังคมยุคขาวสารขอมูล  แตบุคคลที่อยูในชนบทที่เปนเกษตรกรอยูหางไกล มีการศึกษานอย 

ฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  ก็จะเปนกลุมบุคคลที่อยูในสังคมอีกลักษณะหนึ่ง  ทําใหเกิดชองวางระหวาง

ความคิดของบุคคลทั้งสองกลุม 

5. เกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารระหวางกัน ซึ่งเปนผลจากการเจริญเติบโตของระบบ

ขาวสารทําใหมีแนวโนมที่จะรวมศูนยขอมูลอยูในที่เดียวกัน การโจรกรรมขอมูลก็จะเปนไปไดงายหากผู

นั้นเขาถึงกลไกตางๆ ก็สามารถรูถึงขอมูลอันเปนความลับของบริษัทหรือหนวยงานราชการมาใช

ประโยชน 

6. การหมกมุนอยูกับสมองกลและเคร่ืองจักรอาจทําใหมนุษยขาดความสมบูรณ ในการใช

ชีวิตที่มีวัฒนธรรมอันละเอียดออน เพราะขาดการพบปะผูคนโดยการสัมผัสระหวางตัวคนตอตัวคนและ

ที่สําคัญที่สุดคือเมื่อชีวิตสวนใหญจมอยูกับเคร่ืองไฟฟาก็อาจจะหางไกลจากธรรมชาติ   ซึ่งมีผลกระทบ

ตอจิตใจและความสุนทรียของมนุษย 
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7. ไวรัส หนอนอินเทอรเน็ต   และระเบิดเวลา เปนโปรแกรมอิสระไมพึงประสงคมีจุดมุงหมายที่

จะกอกวน   ทําลายขอมูลหรือทําใหคอมพิวเตอรทํางานชาลงรวมไปถึงการเขาครอบครองทรัพยากรทํา

ใหระบบทํางานชาและเสียหายไดมารยาทในการใชงานอินเทอรเน็ต (ปรีดา จิตรสุคนธ. ม.ป.ป.: 

ออนไลน) อินเทอรเน็ตถือไดวาเปนบริการสาธารณะและมีผูใชจํานวนมาก  เพื่อใหการใชงานเปนไป

อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ ผูที่เขามาใชควรมีกฎ กติกาที่ปฏิบัติรวมกัน เพื่อปองกันปญหาที่จะ 

เกิดข้ึนจากการใชงานที่ผิดวิธี ในทีนี้ขอแยกเปน 2 ประเด็น คือ 

1. มารยาทของผูใชอินเทอรเน็ต ในฐานะบุคคลที่เขาไปใชบริการตางๆ ที่มีอยูในอินเทอรเน็ต 

แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

1.1 ดานการติดตอส่ือสารกับเครือขาย ประกอบดวย 

1.1.1 ในการเช่ือมตอเขาสูเครือขายควรใชชื่อบัญชี  (Internet Account Name) และ 

รหัสผาน (Password) ของตนเองไมควรนาํของผูอ่ืนมาใช รวมทั้งนําไปกรอกแบบฟอรมตางๆ 

1.1.2 ควรเก็บรักษารหัสผานของตนเองเปนความลับ และทําการเปล่ียนรหัสผานเปน 

ระยะๆ รวมทั้งไมควรแอบดูหรือถอดรหัสผานของผูอ่ืน 

1.1.3 ควรวางแผนการใชงานลวงหนากอน  ารเช่ือมตอกับเครือขาย เพื่อเปนการ 

ประหยัดเวลา 

1.1.4 เลือกถายโอนเฉพาะขอมูลและโปรแกรมตางๆ  เทาที่จาํเปนตอการใชงานจริง 

1.1.5 กอนเขาใชบริการตางๆ ควรศึกษากฎ  ระเบียบ  ขอกําหนดรวมทั้งธรรมเนียม 

ปฏิบัติของแตละเครือขายทีต่องการติดตอ 

1.2 ดานการใชขอมูลบนเครือขาย ประกอบดวย 

1.2.1 เลือกใชขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ มแีหลงที่มาของผูเผยแพรและที่ติดตอ 

1.2.2 เมื่อนําขอมูลจากเครือขายมาใช ควรอางอิงแหลงทีม่าของขอมูลนั้น และไมควร 

แอบอางผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 

1.2.3 ไมควรนําขอมูลที่เปนเร่ืองสวนตัวของผูอ่ืนไปเผยแพรกอนไดรับอนุญาต 

1.3 ดานการติดตอส่ือสารระหวางผูใช ประกอบดวย 

1.3.1 ใชภาษาที่สุภาพในการติดตอส่ือสาร   และใชคําใหถูกความหมายเขียนถกูตอง 

ตามหลักไวยากรณ 

1.3.2 ใชขอความที่ส้ัน กะทัดรัดเขาใจงาย 

1.3.3 ไมควรนําความลับ หรือเร่ืองสวนตัวของผูอ่ืนมาเปนหวัขอในการสนทนารวมทัง้ 

ไมใสรายหรือทําใหบุคคลอ่ืนเสียหาย 
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1.3.4 หลีกเล่ียงการใชภาษาที่ดูถกู    เหยยีดหยามศาสนา   วัฒนธรรมและความเชือ่ 

ของผูอ่ืน 

1.3.5 ในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน ควรสอบถามความสมัครใจของผูทีติ่ดตอดวยกอน 

กอนที่จะสงแฟมขอมูล หรือโปรแกรมที่มีขนาดใหญไปยงัผูที่เราติดตอดวย 

1.3.6 ไมควรสงไปรษณียอิเล็คทรอนิคส (E-mail) ที่กอความรําคาญและความ 

เดือดรอนแกผูอ่ืน เชน จดหมายลูกโซ เปนตน 

1.4 ดานระยะเวลาในการใชบริการ ประกอบดวย 

1.4.1 ควรคํานึงถึงระยะเวลาในการติดตอกับเครือขาย เพื่อเปดโอกาสใหผูใชคน 

อ่ืนๆ บาง 

1.4.2 ควรติดตอกับเครือขายเฉพาะชวงเวลาที่ตองการใชงานจริงเทานั้น 

2. มารยาทของผูใชอินเทอรเน็ต ในฐานะบุคคลที่ทําหนาที่เผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ ลงบน 

อินเทอรเน็ต ประกอบดวย 

2.1 ควรตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและขาวสารตางๆ กอนนําไปเผยแพรบน 

เครือขาย เพื่อใหได ขอมูลที่เปนจริง 

2.2 ควรใชภาษาที่สุภาพ และเปนทางการในการเผยแพรส่ิงตางๆ   บนอินเทอรเนต็   และ 

ควรเผยแพร ขอมูลขาวสารตางๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2.3 ควรเผยแพรขอมูล และขาวสารที่เปนประโยชนในทางสรางสรรค  ไมควรนําเสนอ 

ขอมูลขาวสารที่ขัดตอศีลธรรมและจริยธรรมอันดี รวมทัง้ขอมูลที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูอ่ืน 

2.4 ควรบีบอัดภาพหรือขอมูลขนาดใหญ กอนนําไปเผยแพรบนอินเทอรเน็ต เพื่อประหยัด 

เวลาในการ ดึงขอมูลของผูใช 

2.5 ควรระบุแหลงทีม่า วันเดือนปที่ทาํการเผยแพรขอมลู ที่อยู เบอรโทรศัพทของผูเผยแพร  

รวมทัง้ควรม ีคําแนะนํา และคําอธิบายการใชขอมูลที่ชัดเจน 

2.6 ควรระบุขอมูล ขาวสารที่เผยแพรใหชดัเจนวาเปนโฆษณา ขาวลือความจริง หรือ 

ความคิดเหน็ 

2.7 ไมควรเผยแพรขอมูล ขาวสารรวม ทั้งโปรแกรมของผูอ่ืนกอนไดรับอนุญาตจาก เจาของ   

และที่สําคัญ คือ ไมควรแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลของผูอ่ืนที่เผยแพรบนเครือขาย 

2.8 ไมควรเผยแพรโปรแกรมที่นาํความเสียหาย  เชน  ไวรัสคอมพิวเตอรเขาสูระบบเครือขาย

และควรตรวจสอบแฟมขอมลู  ขาวสารหรือโปรแกรมวาปลอดไวรัส กอนเผยแพรเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 
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สรุปวา อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีใหมในการสื่อสารสารสนเทศที่เปรียบเสมือนชุมชน

แหงหนึ่งของโลก ซึ่งรวมคน ทั่วทุกมุมโลกเขาดวยกัน จึงทําใหมีบริการตางๆ  เกิดข้ึนใหมตลอดเวลา ซึ่ง

มีทั้งขอดีที่เปนประโยชนและขอควรระวัง ผูใชบริการระบบอินเทอรเน็ตตองมีวิจารณญาณในการรับ

ขอมูลขาวสารรวมถึงตองมีจรรยาบรรณในการใชระบบซึ่งถือวาเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 

 
4.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัระบบอินเทอรเน็ต 
งานวจิัยตางประเทศ 
เดวาพอรท (ยอดชาย โคตรุฉิน. 2546: 48; อางอิงจาก Davaport. 1995: บทคัดยอ) ไดศึกษา

เร่ืององคประกอบที่สัมพันธกับการใชเครือขายอินเทอรเน็ต ในกิจกรรมหองเรียนและใชเพื่อการ

พัฒนาการทํางานของนักการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเทนเนสซี  จากการศึกษาพบวาตัวแปร

ที่มีอิทธิพลในการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยางหนึ่งคือความรูในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต   เชน การ

ใชโกเฟอร ในการคนหาขอมูล  การใชไปรษณียอิเลคทรอนิคส เปนตน และตัวแปรอีกอยางหนึ่งคือ

ทัศนคติในการเขารับการฝกอบรมการใชเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตัวแปรที่มีผลตอการใชเครือขาย

อินเทอรเน็ตรวมทั้งกิจกรรมในหองเรียนและใชในการพัฒนาการทํางาน 

โดโรธี (ธนียา ลอยสุวรรณ. 2546: 44; อางอิงจาก Dorothy. 1997) ศึกษาประเด็นในการ

พัฒนาครูที่เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีของโครงการ Ohio Schoolnet  พบวาอุปสรรคในการใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต คือ ความบกพรองดานดารบริหาร  วิธีการสนับสนุนความกดดันในการเตรียม

ความพรอมสําหรับการทดสอบจากผูชํานาญการที่ไดรับมอบหมายการแกปญหาที่สําคัญ คือ  การ

เปล่ียนแปลงตารางการสอน  การปรับปรุงเครือขาย   การจัดหางบประมาณและการใชแหลงทรัพยากร

ของครู การสนับสนุนโปรแกรมการฝกอบรมการดําเนินการ   ซึ่งประกอบดวยความตองการในการมอบ

อํานาจในการรวบรวมเทคโนโลยีของโรงเรียนและการเห็นความสําคัญตอรูปแบบการใชเทคโนโลยี

อินเทอรเน็ตของครูและผูบริหาร 

เพนนี เอ (เกศรา ชั่งชวลิต. 2544: 36; อางอิงจาก Penny A. 1998) ศึกษาเหตุผลของครูใน

การนําเครือขายอินเทอรเน็ตการศึกษามาใชในการเรียนการสอน พบวา  ส่ิงที่จูงใจใหครูนําอินเทอรเน็ต

มาประกอบการเรียนการสอน คือ   วิธีสอนซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากครูเปนศูนยกลางใน

หองเรียนมาเปนการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการสอนแบบโครงการไดอีกดวย อินเทอรเน็ตจึงเปน

ส่ือการเรียนการสอนที่ชวยเสริมสรางและกระตุนใหผูเรียน   มีความสนใจบทเรียนมากข้ึน มีทัศนคติตอ

การเรียนดีข้ึน 
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งานวจิัยในประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) (สุวรรณ มาศเมฆ. 2540: 35;  อางอิงจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2539: i-iii) ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยและพัฒนาระบบ

เครือขายสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อศึกษาความตองการในการพัฒนาขีดความสามารถดาน

บุคลากรและอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงานในเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาตลอดจน

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเช่ือมโยงเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาของชาติ เพื่อเปนแนวทาง

ในการวางแผนแมบทการพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป   การ

ดําเนินการในระยะที่ 1 เปนการศึกษาวิจัยศักยภาพและความตองในการพัฒนาขีดความสามารถดาน

บุคลากรและอุปกรณคอมพิวเตอรของหนวยงาน ในเครือขายสารสนเทศทางการศึกษาของชาติ 

(National Education Information Network หรือ NEINET)  ผลการวิจัยไดนําไปดําเนินงานในข้ันตอน

การออกแบบและทดสอบระบบเครือขาย ระยะที่ 2 การดําเนินงานวิจัยดังกลาว ไดทําการสํารวจและ

จัดเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารและบริการศึกษา

โดยตรง   ซึ่งเปนหนวยงานในกลุมเปาหมายหลักและหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาพรอมทั้ง

ทําการสัมภาษณและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานเพื่อการจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

สถานภาพของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การศึกษามีความต่ืนตัวในการประยุกตใชงานและติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน

วงกวางซ่ึงเห็นไดจากการเชื่อมโยงใชงานในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและการจัดทําการเรียนการ

สอนทางไกล ตลอดจนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอน (CAI) โดยแตละ

หนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนผูประสานงานกลางในระดับกระทรวงและระดับกรมรวมทั้ง

สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ จะมีแผนแมบทในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงาน

และแผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปไวอยางชัดเจนทางดานบุคลากร  ดานสารสนเทศยังมี

สัดสวนของบุคลากรดานนี้นอยมากเม่ือเทียบกับบุคลากรดานอ่ืนๆ และบุคลากรของบางคนยังเปน

บุคลากรในสายงานอ่ืนๆ ที่มาชวยงานดานระบบสารสนเทศและระบบเครือขายของหนวยงาน ดังนั้น 

หนวยงานตางๆ จึงยังมีปญหาดานบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญเฉพาะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในอันที่จะพัฒนาและประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสมกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

อําไพศรี โสประทุม (สุวรรณ มาศเมฆ. 2540: 35; อางอิงจาก  อําไพศรี โสประทุม. 2539: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขอมูลขาวสารและปจจัยบางประการที่มีผลตอการยอมรับ

ส่ือคอมพิวเตอรระบบอินเทอรเน็ตของผูใช ของคอมพิวเตอรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบ 

สอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 224 ตัวอยาง ผลการวิจัยพบวา ส่ือ

บุคคลเปนส่ือที่มีอิทธิพลตอการยอมรับอินเทอรเน็ตมากกวาส่ือมวลชนและส่ือเฉพาะกิจ  ส่ือมวลชนมี
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ความสัมพันธกับความถี่ในการใช ความจําเปนในการใชติดตอส่ือสารในงานธุรกิจปจจุบัน ขณะที่ส่ือ

เฉพาะกิจมีความสัมพันธกับความถี่ในการใชอินเทอรเน็ต สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ 

สัมพันธกับการยอมรับอินเทอรเน็ตโดยการที่ศึกษา มีความสัมพันธกับการที่อินเทอรเน็ตชวยในการ

ทํางาน รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับความตองการใชในอนาคต การเปนเจาของมีความสัมพันธ

กับความถี่บอยในการใช การชวยพัฒนาในการทํางานและความตองการใชในอนาคต คุณลักษณะของ

อินเทอรเน็ต มีความสัมพันธกับการยอมรับอินเทอรเน็ตและความทันสมัยของบุคคลมีความสัมพันธกับ

การยอมรับอินเทอรเน็ต 

วรารัตน นิยมไทย (2547: 78) ไดศึกษาผลของการใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต

ตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยของผูปกครองที่เปน

กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีความสามารถในการแกปญหาสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

สรุปวาระบบอินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีทางการติดตอส่ือสารที่กําลังมีบทบาทสําคัญตอ

การศึกษาเพิ่มมากข้ึนในยุคปจจุบัน โดยสังเกตไดวาในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีผูวิจัยใหความสนใจ

ในการศึกษาถึงระบบนี้อยางมากมายซึ่งในแตละงานวิจัยนั้นมุงประโยชนใหกับผูใชบริการ ทั้งผูเรียน 

ผูสอน อาจารย ขาราชการ บุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษาประชาชนทั่วไปรวมถึงสถานศึกษาที่สนใจ

ระบบนี้ เนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุด ที่สามารถสนองความ

ตองการที่หลากหลายกลุมเปาหมายไดเปนอยางดีดวยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ ผูวิจัยเกิดความ

เชื่อวาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถตอบสนอง ความตองการของผูบริโภคในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางกวางขวาง โดยไมมีขอยกเวนดานความแตกตางระหวางบุคคล เวลา 

สถานที่ และระยะทาง ในฐานะที่ผูวิจัยเปนบุคลากรทางดานการศึกษาระดับปฐมวัยจึงมีความสนใจที่

จะศึกษา   ผลของการใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวผานระบบอินเทอรเน็ต

ที่มีตอทักษะจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย  เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยในคร้ังนี้เปนขอมูลในการพัฒนา

รูปแบบการใหความรูผูปกครองใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหมากที่สุดตอไป 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการศึกษา ดังไดดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี ้                                                                 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. แบบแผนการทดลองและวธิกีารทดลอง 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวาง 5 – 6 ป ที่

กําลังเรียนรูอยูในช้ันอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี จํานวน 360 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป

ที่กําลังเรียนรูอยูในช้ันอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา 

จ.ชลบุรี   จํานวน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  ซึ่งเปนเด็ก

ปฐมวัยที่มีผูปกครองตามเกณฑ ดังนี้ 

1.  ผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูในช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่2 โรงเรียนดาราสมทุร 

     อําเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี 

2.  ผูปกครองมีความสามารถในการใชระบบอินเทอรเน็ต 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

  1.  ชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
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  2.  แบบสอบถามเร่ืองผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

 
1. ชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

ขั้นตอนในการสรางชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน
ระบบอินเทอรเน็ตดานการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

  1.1 ศึกษาวิจัย เอกสาร วารสาร และโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการใหความรูผูปกครอง

ดวยระบบอินเทอรเน็ต 

  1.2  รวบรวมรายละเอียด กําหนดประเด็น  และขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาจากเอกสาร ตํารา 

เพื่อสรางชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

1.3  สรางชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 

เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโดยแบงเปน 12 กิจกรรม ดังนี้ 

       กิจกรรมที่ 1  ตนไมใหคุณ 

       กิจกรรมที่ 2  หนูนอยนักประดิษฐ 

       กิจกรรมที่ 3  อานนิทาน  สานความรู 

       กิจกรรมที่ 4  แมครัวตัวนอย 

       กิจกรรมที่ 5  5 ส. พอ แม ลูก 

       กิจกรรมที่ 6  น้ําหมักชีวภาพ 

       กิจกรรมที่ 7  ซักผาชวยแม 

       กิจกรรมที่ 8  หลอมใจยื่นไมตรี 

       กิจกรรมที่ 9  ฅนมีน้ํายา 

       กิจกรรมที่ 10 เรียนรูสูโลกกวาง 

       กิจกรรมที่ 11 ดอกไมปลายนิ้วมือ 

       กิจกรรมที่ 12  ออกกําลังกายกันเถอะ 

  1.4 นําชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองเพื่อการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัยเสนอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองและเหมาะสมดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน  โดยเปนผูเช่ียวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและมีประสบการณการทํางานรวมกับ

ผูปกครองดังนี้ 
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 1.4.1  ผูชวยศาสตราจารยเต็มสิริ   เนาวรังสี  อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย 

               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 1.4.2  อาจารย ดร.วรนาท   รักสกุลไทย ผูอํานวยการแผนกอนุบาล  

  โรงเรียนเกษมพิทยา 

 1.4.3  อาจารย ดร.รัตนา   ดวงแกว อาจารยสาขาวิชาการศึกษาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   สรุปคําแนะนําของผูเ ช่ียวชาญคือ การปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับประโยชนที่ระบุ

โดยเฉพาะจิตสาธารณะ  การต้ังชื่อกิจกรรมใหส่ือความหมายตรงตามกิจกรรมที่ทํา  และปรับภาษาให

นาสนใจ  เชิญชวนใหผูครองอยากอาน  สวนในกิจกรรมที่ 6 น้ําหมักชีวภาพ  ผูเช่ียวชาญ 2 ใน 3 ไม

เห็นดวยกับหัวขอนี้ แตดวยเหตุผลที่โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยูในบริบทที่อยู

ใกลกับแหลงเรียนรูที่สําคัญของทองถิ่นในการที่จะสงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองไดเรียนรูเร่ือง

เกษตรกรรมและส่ิงแวดลอม คือ ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง ตําบลหนองบอนแดง อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี  ดังนั้นผูวิจัยจึงถือเปนโอกาสที่ดีในการที่จะปลูกฝงแนวคิดรักษโลกใหกับนักเรียนดวย

การสงเสริมใหนักเรียนและผูปกครองไดทํากิจกรรมนี้ 

  1.5 ปรับปรุงแกไขชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยดานการใชภาษาใหกระชับรัดกุมและชัดเจน

ยิ่งข้ึนตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน และใหผูเช่ียวชาญทางดานคอมพิวเตอร คือ นาย

พัฒนา   บุญถึง เขียนโปรแกรมเพื่อบรรจุชุดใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมเรียนรูรวมกับ

ครอบครัวเพื่อสงเสริมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยลงในเว็บไซตของโรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรี

ราชา จังหวัดชลบุรี ที่ http://www.ds.ac.th/  และทดสอบประสิทธิภาพในการใชงาน 

  1.6 เช่ือมโยงเว็บไซตกับระบบอินเทอรเน็ต เพื่อการใหความรูผูปกครอง  ซึ่งผูวิจัยไดโพสต

กิจกรรมทั้ง 12 กิจกรรมลงในเว็บไซทพรอมกัน  โดยผูวิจัยไดกําหนดตารางเวลากิจกรรมในหนา 66 

เพื่อใหผูปกครองสงขอมูลยอนกลับหลังจากการทํากิจกรรมตางๆ แลว  และในเวลาเดียวกันผูวิจัยได

เปดโอกาสใหผูปกครองเลือกทํากิจกรรมโดยสามารถยืดหยุนตามตารางเวลาของกิจกรรมในแตละ

ครอบครัวได  แลวทําการสงขอมูลยอนกลับใหครบทั้ง 12 กิจกรรม  
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ตาราง 2  กําหนดการจัดกิจกรรมใหความรูผูปกครองในการทาํกิจกรรมครอบครัวผาน 

 ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

 

รายการกจิกรรม ฝกฝนทักษะพื้นฐานจิตสาธารณะ 
ที่ตองการปลกูฝง 

 1. ตนไมใหคุณ 

 2. หนนูอยนักประดิษฐ 

-  การดูแลรักษาตนไมใหเติบโตข้ึน 

-  สงเสริมใหเด็กใชส่ิงของถงึประโยชนสูงสุด 

3. อานนทิาน  สานความรู 

4. แมครัวตัวนอย 

-  การใชอยางทะนุถนอมไมใหความเกิดชาํรุดเสียหาย 

-  การอาสาชวยทาํงานของสวนรวมและการใชทรัพยากร 

   อยางคุมคา เชน การรับประทานอาหารใหหมด 

 5. 5 ส. พอ แม ลูก 

 6. น้ําหมักชีวภาพ 

-  การทําหนาที่ของตนตามที่ ไดรับมอบหมาย 

-  การรูจักคุณคาของทรัพยากรโดยนาํมาใชใหเกิด 

   ประโยชนสูงสุด 

 7. ซักผาชวยแม 

 8. หลอมใจยืน่ไมตรี 

-  การรับอาสาชวยงานผูอ่ืน 

-  การแบงปน ของกิน ของใชเพื่อผูอ่ืน 

 9. ฅนมีน้าํยา 

 

 10. เรียนรูสูโลกกวาง 

-  การพึ่งพาตนเองดวยการนําสมนุไพรมาใชใหเกิด 

   ประโยชน 

-  การอยูรวมกับผูอ่ืนเมื่อทาํกิจกรรมรวมกัน 

 11. ดอกไมปลายนิว้มือ 

 12. ออกกําลังกายกนัเถอะ 

-  การทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

-  การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชอุปกรณกีฬารวมกัน 

 
หมายเหตุ  

1. การวิจัยนี้ไดเร่ิมปฏิบัติการทดลองต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – 14 มีนาคม พ.ศ.2553 ผูวิจัย

ไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู 6 สัปดาห มีรายการกิจกรรมทั้งหมด 12 กิจกรรม โดยผูปกครองมีอิสระ

ในการเลือกทํากิจกรรม แตเสนอแนะใหผูปกครองทําสัปดาหละ 2 กิจกรรม ถาผูปกครองมีความ

ประสงคจะทํามากกวาสัปดาหละ 2 กิจกรรมยอมสามารถทําได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตารางเวลาของแตละ

ครอบครัว 

2. ในระหวางการทํากิจกรรมถาผูปกครองมีความคิดเห็นที่แตกตาง หรือตองการนําเสนอ

ขอมูลเพิ่มเติม สามารถแสดงความคิดเห็นไดในเว็บบอรดดานลางของแตละกิจกรรม 
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2.  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง  ผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับ 
    ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
    ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามเรื่องผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัว 
    สําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

2.1  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามเร่ืองผลของการใหความรูการทํา

กิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็ก

ปฐมวัย 

2.2  ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม  กําหนดกรอบคําถามเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมในครอบครัวกับการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัย  โดยใหมีเนื้อหาเฉพาะและครอบคลุมตามนิยามที่กําหนดไวในการวิจัย  

โดยใหส่ือความหมายที่ชัดเจน  

2.3  สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการรวมกิจกรรมในครอบครัวกับการพัฒนาจิตสาธารณะ

ของเด็กปฐมวัยจํานวน 45 ขอ เปนมาตราสวนประเมินคา 4 ระดับ โดยแบงออกเปน 3 ดาน  ดานละ 

15 ขอ นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญดานการวัดผลจํานวน  2 ทาน และการศึกษาปฐมวัย 1 ทาน   

ตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม

และความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจนการใชภาษาโดยใชเกณฑดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึน

ไป  ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ 3 ทานดังนี้ 

 2.3.1  อาจารยชัชวาล   อินทุโศภน รองผูอํานวยการฝายบริหารหลักสูตรและ 

                 งานวิชาการ  โรงเรียนดาราสมุทร 

2.3.2  อาจารยอัญชลี   ยิ่งรักพันธุ นักวิชาการสอบ ระดับ 8  กองสรรหาบุคคล 

                 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 

2.3.3  อาจารย ดร.รัตนา   ดวงแกว อาจารยสาขาวิชาการศึกษาศาสตร 

               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

        สรุปคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  แบบสอบถามควรใชคําถามเชิงบวก  ประโยคที่ใชควรสั้น

กะทัดรัด  ส่ือความหมายที่ชัดเจน  พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยควรจะชัดในแบบสอบถาม 

2.4  ปรับแกแบบสอบถามเร่ืองผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับ

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ แลวนําผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)    

คัดเลือกขอที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป ซึ่งเลือกไวดานละ 12 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 

0.67 – 1.00          
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2.5  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ ไปทดลองใช (Try Out) 

กับผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 3   ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  20 คน  เพื่อตรวจสอบภาษา ขอ

คําถาม เพื่อใหผูปกครองเขาใจภาษาชัดเจนข้ึน   

2.6  นําแบบสอบถามที่ผานการทดลองแลว  มาตรวจใหคะแนนและหาคาความเชื่อมั่น

โดยใชสูตร Coefficient Alpha  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ,  2545: 131)  พบวาคาความเชื่อมั่นดาน

ที่ 1 เทากับ .88 ดานที่ 2 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .88 ดานที่ 3 มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .92 และคา

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีความเชื่อมั่นเทากับ 0.96  ซึ่งมีคาสูงพอที่จะใชในการวิจัยได 

2.7  นําแบบสอบถามที่หาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชกับผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อ

เก็บขอมูลการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลอง 

  
ตัวอยางแบบสอบถามเรื่องผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัว 
สําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

 

คําชี้แจง  ขอความตอไปนี้เปนสถานการณทั่วไปที่อาจเกิดข้ึนในทุกครอบครัว  ขอใหทานพิจารณาแตละ

ขอความแลวตัดสินใจเลือกขอที่ตรงกับสถานการณภายในครอบครัวของทานมากท่ีสุด แลวทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ตามความเปนจริง  ในชองระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ (0 – 1 – 2 – 3) 

เพียงชองแตละขอเดียว  และกรุณาตอบใหครบทุกขอ แตละชองมีความหมายดังนี้  

 3  =  มากที่สุด หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 7 คร้ัง  (ประมาณ 70% ) 

 2  =  มาก หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 4 – 6 คร้ัง  (ประมาณ 50% ) 

 1  =  นอย หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 1 – 3 คร้ัง  (ประมาณ 30% ) 

 0  =  นอยที่สุด หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ 
 

ตัวอยาง 
 

ขอที่ การพัฒนาจิตสาธารณะ ระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ 
0 1 2 3 

0 ลูกมีสวนรวมในการทําความสะอาดบาน การปดกวาด

บาน  การเช็ดถูบาน หรือเช็ดทําความสะอาดสิ่งตางๆ 
 

   

00 ลูกมีสวนรวมในครอบครัวเร่ืองการทําสวน ปลูกตนไม รด

น้ําตนไม ตัดแตงกิ่งไม 

   
 

 

  ขอ  0   หมายถงึ  ลูกไมมีสวนรวมในการทาํความสะอาดบานเลย 

  ขอ  00  หมายถึง  ลูกมีสวนรวมในการทาํสวนเปนประจําทุกคร้ังที่มีการทําสวน 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการทดลอง 
1. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบกึ่งการทดลอง (Quasi - experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยการทดลองแบบกลุมเดียว วัดกอน – หลังการทดลอง  (one-group pretest – posttest design) 

ใชแบบแผนการทดลอง ที่มีลักษณะดังแสดงในตาราง (องอาจ นัยพฒัน. 2549: 270) 
 

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กลุมทดลอง   O1    X    O2 

 

เมื่อ  O1  แทน  แบบสอบถามการรวมกจิกรรมในครอบครัวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของ 

   เด็กปฐมวยั กอนการทดลอง 

 X   แทน  การดําเนินการใหความรูผูปกครองในการทํากจิกรรมในครอบครัวเพื่อ 

     พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

 O2  แทน  แบบสอบถามการรวมกจิกรรมในครอบครัวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของ 

   เด็กปฐมวยั หลังการทดลอง 
 

2. วธิีการดําเนินการทดลอง 
การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 

14 มีนาคม พ.ศ. 2553 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่ http://www.ds.ac.th/ 

ในชวงเวลา 19.00 – 21.00 น. ของทุกวัน  โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้ 

1. เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากกลุมประชากร  

โดยเลือกจากหองที่ผูปกครองมีการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ืองผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับ

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยมาใหผูปกครองตอบเปน

รายบุคคลกอนการทดลอง 

3. ดําเนินการทดลองโดยการใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมในครอบครัวดวยระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยและส่ือสารกับผูปกครองในกระดานสนทนา

เพื่อรับรูถึงผลของการนําไปใชของผูปกครองกับเด็กปฐมวัยในปกครองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดย

ผูวิจัยไดโพสตขอมูลกิจกรรมครอบครัวลงไปทั้ง 12 กิจกรรมพรอมกันซึ่งผูปกครองสามารถเขามาอาน

ชุดใหความรูผูปกครองจากเว็บ http://www.ds.ac.th/  โดยยืดหยุนใหผูปกครองมีอิสระในการเลือกทํา
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กิจกรรมตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยคาดหวังใหทําสัปดาหละ 2 กิจกรรมหรือ

มากกวานั้น ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห สามารถสงผลสะทอนกลับการทํากิจกรรมครบทั้งหมด 12 กิจกรรม 

ถือวาครอบครัวนั้นไดทํากิจกรรมเสร็จสมบูรณแลว 

4. ระหวางการทดลองผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่ http://www.ds.ac.th/  ในชวงระยะเวลา 

19.00-21.00 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห เพื่อเก็บขอมูลจํานวนของผูปกครองที่เขามา

อานชุดใหความรูในแตละวัน 

5. หลังการทดลองครบตามระยะเวลา 6 สัปดาห ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ืองผลของการให

ความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัยมาใหผูปกครองตอบเปนรายบุคคลอีกคร้ัง เพื่อวัดการรวมกิจกรรมใน

ครอบครัวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยหาคะแนน

เฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ

ใหความรูดวยระบบอินเทอรเน็ต ดวยคาสถิติ t-test for dependent samples (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2539: 104) 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะห และหาคุณภาพดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี ้ 

 

1. การหาคุณภาพของแบบสอบถามการรวมกิจกรรมในครอบครัวเพื่อการพัฒนาจิต 
   สาธารณะของเด็กปฐมวัยที่ผูวจิัยสรางขึ้น  

1.1 หาคาความเที่ยงตรงเชงิเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) โดยใชสูตร     

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2539: 249; อางอิงจาก Rovinelli; & Hambleton. 1977) 

 

      ΣR 

       N 

   

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   ΣR แทน ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

 N แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 

  

IOC  = 
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1.2  การคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชสูตรการหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 131) 

 

α  = 
1−Κ

Κ
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
−

Χ
2

2

1
S
Si  

 

 เมื่อ α  แทน คาความเที่ยงของเคร่ืองมือวัด 

  K แทน จํานวนขอคําถามของเคร่ืองมือวัด 

  2
iS∑  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

  2
xS∑  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเคร่ืองมือวัด 

 
2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

2.1 การคํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนน (Mean) โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และ 

อังคณา สายยศ. 2539: 73)  

 

   Χ   =   

 

เมื่อ  Χ  แทน  คะแนนเฉล่ีย 

Σ×  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N แทน  จํานวนผูใชในกลุมตัวอยาง 

 

2.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ลวน สายย; และอังคณา      

สายยศ  2539: 103) ใชสูตร 
 

                NΣX 2  - (ΣX )2 

                       N(N-1)   

 

   เมื่อ S แทน    คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   ΣX 2 แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

          (ΣX )2 แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

   N แทน   จํานวนในกลุมตัวอยาง  

S       =
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3. สถิติในการทดสอบสมมติฐาน  
3.1 เปรียบเทยีบความแตกตางของจิตสาธารณะกอนการทดลองและหลังการทดลองโดยใช

สูตร t – test for dependent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2539 : 101) 

 

     t = 

( )
1

22

−

∑−∑
∑

n

n

D

DD
 

     
   เมื่อ t    แทน คาสถิติ t – test  

     D    แทน ผลตางระหวางจิตสาธารณะกอนทดลอง 

         และหลังทดลอง   

   ∑D  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางจิตสาธารณะ 

       กอนทดลองและหลังทดลอง 

   ∑ 2D  แทน ผลรวมของผลตางระหวางจติสาธารณะ 

       กอนทดลองและหลังทดลองแตละตัวยกกาํลังสอง 

      ( )2∑D  แทน ผลรวมของผลตางระหวางจติสาธารณะ 

         กอนทดลองและหลังทดลองทัง้หมดยกกําลังสอง 

     n   แทน จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณใน 

การวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

N  แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

            Χ  แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean) 

S  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

D  แทน คาเฉลี่ยผลตางของคะแนน   

Sd แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานผลตางของคะแนน 

t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบที (t – distribution) 

p แทน ความนาจะเปนของสถิติ 

**  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
การนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ต ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลดังนี้ 

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํา

กิจกรรมในครอบครัวสําหับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 

ตอนที่ 2 การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํากิจกรรม

ในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํา

กิจกรรมในครอบครัวสําหับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 

การวิเคราะหตอนนี้ผูวิจัยไดนําผลการประเมินจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการ

ใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตมาเปรียบเทียบผลการ

วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม  ดังแสดงในตาราง 3   
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ตาราง 4 ขอมูลพื้นฐานของผูปกครองกลุมตัวอยาง 
 

ขอมูลพืน้ฐาน 
จํานวน 

N รอยละ 
สถานภาพ   

   บิดา 8 32 

   มารดา 17 68 

อายุ   

   ตํ่ากวา 30 ป 2 8 

   30 – 40 ป 17 68 

   41 – 50 ป 6 24 

ระดับการศึกษา   

   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 1 4 

   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 21 84 

   สูงกวาปริญญาตรี 2 8 

   อ่ืนๆ 1 4 

อาชีพ   

   รับจางทั่วไป 1 4 

   นักธุรกิจ, คาขาย 7 28 

   พนักงานบริษัท, หางราน 11 44 

   รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ 2 8 

   อ่ืนๆ 4 16 

 
 จากตาราง 4 พบวาผูปกครองที่รวมกิจกรรมสวนใหญเปนมารดารอยละ 68 มีอายุสวนใหญ

ระหวาง 30 – 40 ปรอยละ 68 ระดับการศึกษาเฉลี่ยสูงสุดปริญญาตรีรอยละ 84 และประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัทหรือหางรานรอยละ 44 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํากิจกรรมใน 

 ครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต   
 

จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
กอนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง D  Sd t p 

Χ     S Χ  S 

ดานท่ี 1 การดูแลรักษาและ

ทะนุถนอมไมทําใหเกิดความ

เสียหายตอของสวนรวม  

18.44 4.94 28.64 3.72 10.20 3.22 15.80** .000 

ดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และ

การอาสาทํา หนาที่บางอยาง

เพื่อสวนรวม 

21.44 6.76 30.72 4.21 9.28 4.36 10.66** .000 

ดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการ

ใชของสวนรวม 
23.12 6.04 29.08 3.12 5.96 4.11 7.26** .000 

รวม 63.00 15.69 88.44 9.77 25.44 9.45 13.46** .000 

 
จากตาราง 5 พบวา หลังการทดลองใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครอง

ผานระบบอินเทอรเน็ตแลวเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อ

พิจารณารายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิด

ความเสียหายตอของสวนรวมมีจิตสาธารณะสูงข้ึนเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานที่ 2 การถือเปน

หนาที่และการอาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม และดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของ

สวนรวมมีจิตสาธารณะสูงข้ึนตามลําดับ  แสดงวาเด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไดรับความรูการทํากิจกรรม

ในครอบครัวผานระบบอินเทอรเน็ต มีการพัฒนาจิตสาธารณะสูงข้ึน 
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ตอนที่ 2 การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํากิจกรรม

ในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 

 

ตาราง 6  การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํากิจกรรมใน 

 ครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต 

 

จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง ผลการพัฒนา 

Χ  S Χ  S D  Sd รอยละ 

ดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุ

ถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอ

ของสวนรวม 

18.44 4.94 28.64 3.72 10.20 3.22 55.31 

ดานท่ี 2 การถือเปนหนาที่และการ

อาสาทํ า  หน าที่ บ า งอย า ง เพื่ อ

สวนรวม 

21.44 6.76 30.72 4.21 9.28 4.36 43.28 

ดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช

ของสวนรวม 

23.12 6.04 29.08 3.12 5.96 4.11 25.78 

รวม 63.00 15.69 88.44 9.77 25.44 9.45 40.38 

 

จากตาราง 6 พบวา หลังการทดลองใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครอง

ผานระบบอินเทอรเน็ต เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงข้ึน รอยละ 40.38 ของจิตสาธารณะกอนการ

ทดลอง เมื่อพิจารณารายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุถนอม

ไมทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวม  สูงข้ึนเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานที่ 2 การถือเปน

หนาที่และการอาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวมและดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 

สูงข้ึนตามลําดับ 
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ตาราง 7  ตัวอยางผลการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํา 

 กิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตรายบุคคล 

 

คนที่ จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
กอนการ
ทดลอง 

หลังการ
ทดลอง 

ผลการพัฒนา 

คะแนน คะแนน คะแนน รอยละ 

1 

ดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุ

ถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอ

ของสวนรวม 

19 30 11 57.89 

ดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และการ

อาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม 
27 35 8 29.63 

ดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช

ของสวนรวม 
31 33 2 6.45 

 รวม 77 98 21 27.27 

2 

ดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุ

ถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอ

ของสวนรวม 

16 24 8 50.00 

ดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และการ

อาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม 
18 30 12 66.67 

ดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใช

ของสวนรวม 
17 28 11 64.71 

 รวม 51 82 31 60.78 

 

จากตาราง 7 พบวา หลังการทดลองใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครอง

ผานระบบอินเทอรเน็ต เด็กปฐมวัยคนที่ 1 มีจิตสาธารณะสูงข้ึนรอยละ 27.27 ของจิตสาธารณะกอน

การทดลอง  เมื่อพิจารณารายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุ

ถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวม สูงข้ึนเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานที่ 2 การถือเปน

หนาที่และการอาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม และดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของ

สวนรวม  สูงข้ึนตามลําดับ  
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เด็กปฐมวัยคนที่ 2 มีจิตสาธารณะสูงข้ึนรอยละ 60.78 ของจิตสาธารณะกอนการทดลอง เมื่อ
พิจารณารายดานพบวาเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และการอาสาทํา หนาที่
บางอยางเพื่อสวนรวม สูงข้ึนเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม
และดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวม สูงข้ึนตามลําดับ 
 
 เพื่อใหเห็นภาพชัดเจนข้ึน  ผูวิจัยจึงนําเสนอตัวอยางผลการพัฒนาจิตสาธารณะของ          
เด็กปฐมวัย กอนและหลังการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ
อินเทอรเน็ตรายบุคคล  นํามาแสดงเปนเสนภาพพัฒนาการ ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 เสนภาพแสดงพัฒนาการของจิตสาธารณะรายบุคคล 
 

 จากภาพประกอบ 3 พบวา เด็กปฐมวัยคนที่ 3 มีคะแนนจิตสาธารณะกอนการทดลอง ดานที่ 2 
การถือเปนหนาที่และการอาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม  สูงกวาคะแนนเฉล่ียทั้งกลุมเปนอันดับ
แรก  รองลงมาคือดานที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวม
และดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม  มีคะแนนตํ่ากวาคะแนนของกลุม แสดงวาควร

พัฒนาดานนี้เปนพิเศษ  หลังการทดลองมีคะแนนจิตสาธารณะสูงกวาคะแนนเฉล่ียทั้งกลุม 3 ดาน 
ดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และการอาสาทํา หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม  มีคะแนนจิตสาธารณะสูงข้ึน
เปนอันดับแรก  รองลงมาคือดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมและดานที่ 1 การดูแลรักษา
และทะนุถนอมไมทําใหเกิดความเสียหายตอของสวนรวมตามลําดับ   



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังนี้ จะชวยใหความรูผูปกครองมีแนวทางในการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

ซึ่งการส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ตนี้  จะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหความรู

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตและสามารถนําไปเผยแพรสูชุมชนแหงการเรียนรูหรือกลุม

กัลยาณมิตร ไดแก ผูปกครอง ครู  ผูที่มีบทบาทในการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยและผูที่มีบทบาทในการจัด

การศึกษาปฐมวัยเพื่อจะไดนําแนวทางในการปลูกฝงความมีจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตอไป 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 หลังจากผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ตและทํากิจกรรมในครอบครัวแลว

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการจิตสาธารณะสูงข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

            ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุ 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น

อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 360 คน จาก 8 หองเรียน ของโรงเรียนดารา

สมุทร อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
        กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง   อายุระหวาง 5 – 6 ปที่

กําลังเรียนรูอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3  ภาคเรียนที่ 2   ปการศึกษา  2552  โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี จํานวน 25 คน  โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)  ซึ่งเปน

เด็กปฐมวัยที่มีผูปกครองตามเกณฑ ดังนี้ 

       1.  ผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที ่2 โรงเรียนดาราสมุทร 

            อําเภอศรีราชา  จงัหวัดชลบุรี 

       2.  ผูปกครองมีความสามารถในการใชระบบอินเทอรเน็ต 
 

ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
การวิจยัในคร้ังนี ้ทาํการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2552 ใชเวลาในการทดลอง      

6 สัปดาห ระหวางการทดลองผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที ่http://www.ds.ac.th/ ในชวงระยะเวลา 19.00 -

21.00 น. ของทุกวนั 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ   คือ  การใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมในครอบครัวผานระบบ 

     อินเทอรเนต็ 

2.  ตัวแปรตาม  คือ  จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย  แบงเปน 3 ดาน ดังนี ้ 

1. การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม 

2. การถือเปนหนาที่และการอาสาทาํหนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม 

3. การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 

14 มีนาคม พ.ศ. 2553  เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่ http://www.ds.ac.th/ 

ในชวงเวลา 19.00 – 21.00 น. ของทุกวัน  โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้ 

1. เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากกลุมประชากร  

โดยเลือกจากหองที่ผูปกครองมีการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ืองผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับ

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยมาใหผูปกครองตอบเปน

รายบุคคลกอนการทดลอง 
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3. ดําเนินการทดลองโดยการใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมในครอบครัวดวยระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยและส่ือสารกับผูปกครองในกระดานสนทนา

เพื่อรับรูถึงผลของการนําไปใชของผูปกครองกับเด็กปฐมวัยในปกครองเปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดย

ผูวิจัยไดโพสตขอมูลกิจกรรมครอบครัวลงไปทั้ง 12 กิจกรรมพรอมกันซึ่งผูปกครองสามารถเขามาอาน

ชุดใหความรูผูปกครองจากเว็บ http://www.ds.ac.th/  โดยยืดหยุนใหผูปกครองมีอิสระในการเลือกทํา

กิจกรรมตามความเหมาะสมของแตละครอบครัว  ซึ่งผูวิจัยคาดหวังใหทําสัปดาหละ 2 กิจกรรมหรือ

มากกวานั้น  ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห  สามารถสงผลสะทอนกลับการทํากิจกรรมครบทั้งหมด 12 กิจกรรม 

ถือวาครอบครัวนั้นไดทํากิจกรรมเสร็จสมบูรณแลว 

4. ระหวางการทดลองผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูลที่ http://www.ds.ac.th/  ในชวงระยะเวลา 

19.00-21.00 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห เพื่อเก็บขอมูลจํานวนของผูปกครองที่เขามา

อานชุดใหความรูในแตละวัน 

5. หลังการทดลองครบตามระยะเวลา 6 สัปดาห ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ืองผลของการให

ความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัยมาใหผูปกครองตอบเปนรายบุคคลอีกคร้ัง เพื่อวัดการรวมกิจกรรมใน

ครอบครัวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยหาคะแนนเฉล่ีย 

(Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

6. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความมีจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการ

ใหความรูดวยระบบอินเทอรเน็ต ดวยคาสถิติ t-test for dependent samples (ลวน สายยศ; และ

อังคณา   สายยศ. 2539: 104) 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพื้นฐานของจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคะแนน

เฉล่ีย (Mean) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. วิเคราะหเปรียบเทียบจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการใหความรูการทํา

กิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต โดยการทดสอบคาที (t – test) สําหรับ

ขอมูลลักษณะเกี่ยวเนื่องกัน (dependent sample) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารจากระบบอินเทอรเน็ตและไดทํากิจกรรมใน

ครอบครัวแลว มีการพัฒนาจิตสาธารณะสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 82 

2. เด็กปฐมวัยที่ผูปกครองไดรับขอมูลขาวสารจากระบบอินเทอรเน็ตเร่ืองการทํากิจกรรมใน
ครอบครัว มีการพัฒนาจิตสาธารณะสูงข้ึนเปนรอยละ 40.38 ของความสามารถพื้นฐานเดิม  โดยดาน

ที่ 1 การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวมมีการพัฒนารอยละ 

55.31 ดานที่ 2 การถือเปนหนาที่และการอาสาทําหนาที่บางอยางเพื่อสวนรวมมีการพัฒนารอยละ 

43.28  และดานที่ 3 การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมมีการพัฒนารอยละ 25.78 ตามลําดับ      
 

อภิปรายผล 
การวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาผลการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองให

ความรูการทํากิจกรรมครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะ

โดยภาพรวมและจําแนกตามดาน 3 ดานไดแกการดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุด

เสียหายตอของสวนรวม  การถือเปนหนาที่และการอาสาทําหนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม  การเคารพ

สิทธิในการใชของสวนรวมสูงข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

แสดงใหเห็นวา การใหความรูผูปกครอง ชวยใหผูปกครองสามารถสงเสริมความมีจิตสาธารณะของ 

เด็กปฐมวัย 

การที่ชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต

สามารถชวยพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยได อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเหตุผลดังนี ้

1. ชุดใหความรูการทํากิจกรรมครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดพัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจท 

ที่เชื่อวา กระบวนการที่ทําใหเด็กเปล่ียนแปลงพัฒนายอมข้ึนอยูกับพัฒนาการทางสติปญญาของบุคคล

ในการที่จะรับรูกฎเกณฑและลักษณะตางๆ ทางสังคม  ซึ่งเพียเจทไดแบงข้ันตอนการพัฒนาทางสติปญญา

ออกเปน 4 ข้ัน และไดนํามาเปนหลักเกณฑในการแบงข้ันพัฒนาการทางจริยธรรม (ดวงเดือน  พันธุนาวิน; 

และเพ็ญแข  ประจนปจจนึก. 2523: 39-40; อางอิงจาก Piaget. 1932) ไวดังนี้ 

1. ข้ันกอนจริยธรรม (แรกเกิด – 2 ป) เปนข้ันที่ยังไมมีความสามารถในการรับรูส่ิงแวดลอม

และระบบกฎเกณฑได การประพฤติปฏิบัติจะกระทําเพื่อสนองความตองการทางรางกาย 

2. ข้ันปฏิบัติตามคําส่ัง (อายุ 2 – 8 ป) เด็กสามารถรับสภาพแวดลอม  และบทบาทของตนตอ

ผูอ่ืน รูจักเกรงกลัวผูใหญ เห็นวาคําส่ังหรือกฎเกณฑเปนส่ิงที่ตองปฏิบัติตาม 

3. ข้ันยึดหลักแหงตน (อายุ 8 ปข้ึนไป) เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปญญาข้ันคิดตามแบบ

แผนของตรรกวิทยา  ซึ่งเด็กสามารถใชความคิดอยางมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจจะประเมินความ 

ถูกผิดโดยดูจากเจตนาผูกระทําและต้ังเกณฑของตนเองได  



 83 

เพียเจทไดอธิบายวาจริยธรรมมีแฝงอยูในกฎเกณฑทุกชนิด และเขาไดสังเกตการเลนของเด็ก 

พบวาเด็กที่อยูในชวงอายุกอน 8 ป เปนระยะที่ผูใหญมีอิทธิพลตอจริยธรรมของเด็กและยึดถือกฎเกณฑที่

ไดจากผูใหญเปนกฎเกณฑตายตัว   แบนดูรา (นพมาศ อุงพระ (ธีรเวคิน). 2546: 388) กลาววา เรา

สามารถสรางพฤติกรรมไดโดยไมตองอาศัยการเสริมแรงจากขางนอก (External reinforcement) เรา

สามารถเรียนรูพฤติกรรมมากมายไดโดยการดูตัวอยาง เราไดพฤติกรรมจาก Observational learning 

หรือเรียนรูไดโดยการสังเกตการณตามความคิดของแบนดูรา การดูตัวแบบแลวเลียนแบบมีความสําคัญ

ตอชีวิตเรา เพราะเหตุผลหลายอยาง อาจเปนวา ส่ิงแวดลอมนั้นมีอันตรายอยูมากมาย ทําใหการลอง

ผิดลองถูกตองเส่ียงมาก ยกตัวอยางเชน เวลาเราหัดวายน้ํา หัดขับรถ หัดขับเคร่ืองบิน จะตองมีการ

สอนและอธิบายกอนที่จะไปมีประสบการณจริง นอกจากนี้การสอนคนดวยวิธีเสริมแรงจะยุงยาก เมื่อ 

เขาตองการมีกิจกรรมมากมาย ดังนั้นกระบวนการเรียนรูสามารถกระทําไดโดยการใหดูแบบที่เหมาะสม 

แมนักทฤษฎีการเรียนรูสมัยกอนๆ จะละเลยบทบาทของการเรียนรูแบบสังเกตการณที่มีตอการกอ

พฤติกรรม แตแบนดูราและนักวิชาการอื่นในแนวนี้ก็ไดแกไขจุดบกพรองขอนี้และไดใหความกระจางตอ

วิธีที่เราไดมาซึ่งพฤติกรรม การคงไวและการมีพฤติกรรมโดยอาศัยตัวอยางจากผูอ่ืน  และสอดคลอง

กับฟรอยด (พัชรี สวนแกว. 2532: 57; อางอิงจาก Freud. 1949) นักจิตวิเคราะหไดย้ําใหเห็นวา วัย

เร่ิมตนของชีวิตมนุษยระยะ 5 ปแรกของคนเรา  ประสบการณตางๆ ที่ไดรับในตอนตนๆ ของชีวิตจะมี

อิทธิพลตอชีวิตของคนเราตลอดจนถึงวาระสุดทายเขาเช่ือวาการอบรมเล้ียงดูในระยะปฐมวัยนั้นมีผล

ตอการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยคร้ังนี้วาผลของการใหความรู

การทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของ

เด็กปฐมวัย ทําใหเด็กปฐมวัยของผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้มีจิตสาธารณะสูงข้ึน 

2. กิจกรรมในชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองเปนกิจกรรมที่เด็ก

ปฐมวัยสามารถพบไดในชีวิตประจําวันและคุนเคยเปนอยางดี ประกอบการที่ผูปกครองไดจัด

สภาพแวดลอม กระตุนและช้ีแนะเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห เมื่อเด็กปฐมวัย

ทํากิจกรรมทุกคร้ังจึงสงผลใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงและไดฝกประสบการณทํา

ประโยชนเพื่อผูอ่ืนโดยเด็กมีปฏิสัมพันธและการทํางานรวมกับผูอ่ืนผานกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การ

เปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดลงมือกระทําและคิดดวยตัวเด็กเอง ผูปกครองสนับสนุนใหเด็กควบคุม

ตนเองในการปฏิบัติโดยการทําซ้ําๆ ตามความพอใจจะชวยใหเด็กปฐมวัยพัฒนาความมีจิตสาธารณะ

ไดดียิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอรก (ดวงเดือน พันธุมนาวิน; และ

เพ็ญแข ประจนปจจนึก. 2523: 43; อางอิงจาก Kohlberg. 1964) ที่เช่ือวา  การพัฒนาการทาง

จริยธรรมมิใชการรับรู ความรูจากการพรํ่าสอนของบุคคลอ่ืนโดยตรง แตเปนการผสมผสานระหวาง

ความรูเกี่ยวกับบทบาทของตนตอผูอ่ืนและบทบาทของผูอ่ืนดวย  เหตุผลเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ
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กับลักษณะตางๆ ของสังคมของบุคคลอ่ืน  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และสัมพันธกับลักษณะ

ตางๆ ของบุคคล  คือ  อายุ  ระดับสติปญญาและลักษณะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับจริยธรรม ดวยเหตุนี้การ

วิจัยในคร้ังนี้จึงเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยไดทํากิจกรรมผานกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือไดทํากิจกรรม

รวมกับผูปกครองที่บาน โดยใหผูปกครองเขาอานชุดใหความรูการทํากิจกรรมครอบครัวสําหรับ

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยเอง 

3. การเขาอานชุดใหความรูการทํากิจกรรมครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต

เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยของผูปกครองนั้น สามารถเขาอานไดทุกเวลาและสถานที่

ไมวาจะเปนที่บานหรือที่ทํางาน รวมถึงสามารถพิมพชุดใหความรูผูปกครองนี้ใหเปนเอกสารได จะเห็น

ไดวา การสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตนี้เองมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความรูการทํากิจกรรม

ครอบครัวเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดวาพอรท          

(ยอดชาย โคตรุฉิน. 2546: 48; อางอิงจาก Davaport. 1995: บทคัดยอ) ที่พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลใน

การใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยางหนึ่งคือความรูในการใชเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งสาเหตุที่ความรูพื้นฐาน

ทางคอมพิวเตอรสัมพันธกับความพึงพอใจในการใชอินเทอรเน็ตอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตินั้นอาจ

เปนเพราะวาในอินเทอรเน็ตมีเคร่ืองที่ชวยในการใชงานงายข้ึนเพียงแคใชเมาสเปนก็สามารถใชอินเทอรเน็ต

ไดแลวและสอดคลองกับงานวิจัยของวรารัตน  นิยมไทย (2547: 78) ไดศึกษาผลของการใหความรู

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตตอความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา 

เด็กปฐมวัยของผูปกครองที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ มีความสามารถในการแกปญหาสูงข้ึน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระหวางการใหความรูผานระบบอินเทอรเน็ต ผูปกครองไดให

ความสนใจเขาอานชุดใหความรูอยางตอเนื่องและส่ือสารกับทางโรงเรียนมาโดยตลอดโดยดูไดจาก

ขอมูลการเย่ียมชมที่ http://www.ds.ac.th/ ที่ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอรเขียนโปรแกรม

รองรับซึ่งจากขอมูลดังกลาว พบวา ผูปกครองไดใหความสนใจเขาอานชุดใหความรูผูปกครองอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับเพนนี เอ (เกศรา ชั่งชวลิต. 2544: 36; อางอิงจาก Penny A. 1998) ศึกษา

เหตุผลของครูในการนําเครือขายอินเทอรเน็ตการศึกษามาใชในการเรียนการสอน พบวา ส่ิงที่จูงใจให

ครูนําอินเทอรเน็ตมาประกอบการเรียนการสอน คือ  วิธีสอนซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการสอนจากครู

เปนศูนยกลางในหองเรียนมาเปนการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการสอนแบบโครงการไดอีกดวย 

อินเทอรเน็ตจึงเปนส่ือการเรียนการสอนที่ชวยเสริมสรางและกระตุนใหผูเรียน มีความสนใจบทเรียน

มากข้ึน มีทัศนคติตอการเรียนดีข้ึน 

 

 

 



 85 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
1. ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีระบบการตรวจสอบขอมูลการผูเขาชมเว็บไซทของโรงเรียนดารา

สมุทร ตลอดระยะเวลาทั้งกอนและหลังการทดลอง โดยวิธีการใหผูปกครองที่สนใจการใหความรู
ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตที่เปนเฉพาะผูปกครองในโรงเรียนดาราสมุทรเทานั้น ซึ่งมีผูปกครอง
ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวนทั้งส้ิน 5,315 คน โดยมีผูปกครองที่สนใจเขามาเรียนรูจํานวน 
2,128 คนซ่ึงนับตามจํานวนเคร่ืองของการใชงาน  หากผูปกครองคนเดิมใชงานเครื่องอ่ืนนอกเหนือจาก

เคร่ืองเดิมที่เขาเว็บไซทคร้ังแรก ระบบจะทําการนับเปนอีกหนึ่งเคร่ืองตามหมายเลย IP ของเคร่ือง จาก
จํานวนผูที่เขามาเรียนรูประเมินตามจํานวนผูปกครองระดับปฐมวัยและประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งอยูใน
อาคารสิริดาราจํานวน 2,000 คน แสดงวาผูที่เขามาเรียนรูเปนผูปกครองระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
ผูปกครองที่ลงทะเบียนเปนสมาชิกของเว็บไซทจะถูกเรียกวา “สมาชิก” (Member) และบุคคลใดที่ไมใช

ผูปกครองในโรงเรียนดาราสมุทร และไมไดลงทะเบียนเปนสมาชิกจะถูกเรียกวา “ผูมาเยี่ยม” (Visitor) 
ในการลงทะเบียนวิธีนี้ผูวิจัยจะสามารถเขาตรวจสอบขอมูลตางๆ ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก
ไดอยางละเอียด และผูวิจัยจะเปนผูตรวจสอบขอมูลเองทุกวัน พบวา 

     1.1 กอนการทดลองมีผูปกครองในโรงเรียนดาราสมุทร ใหความสนใจในการลงทะเบียน

เปนสมาชิกของเว็บไซท เพื่อเขาอานชุดใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตทั้ง 3 ระดับชั้น คือ 
อนุบาล 1, อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ซึ่งทุกคร้ังกอนผูวิจัยจะสง “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” ใหกับสมาชิก
จะมีการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลอยางละเอียดทุกคน   

     1.2 ระหวางและหลังการทดลองนี้จะมีสมาชิกที่ไมใชกลุมตัวอยาง ใหความสนใจเขาอาน
ชุดใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งเมื่อดูจากขอมูลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซทจะพบวา
สมาชิกกลุมนี้ใหความสนใจในการอานชุดใหความรูผูปกครองเปนระยะเวลาไลเล่ียกันกับสมาชิกที่เปน
กลุมตัวอยาง  

     1.3 ระหวางและหลังการทดลองน้ีจะมีแขกเขามาเยี่ยมชมเว็บไซทจํานวนมากข้ึนอยางเห็น
ไดชัด โดยดูจากขอมูลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซท เดือนมกราคม จํานวน 330 คน เดือนกุมภาพันธ 
จํานวน 954 คน เดือนมีนาคม จํานวน 502 คน  แสดงวามีบุคคลอ่ืนใหความสนใจในการใหความรูการ
ทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของ      

เด็กปฐมวัยซ่ึงอาจเปนผูปกครองนอกโรงเรียนที่สนใจการใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตนี้
เชนกัน 

     1.4 หลังการทดลอง ผูวิจัยพบวา ผูปกครองยังใหความเขาสนใจในการเขาชมอยางตอเนื่อง
ซึ่งดูขอมูลลาสุดจากการเย่ียมชมของเว็บไซท วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2553 มีผูเขาชม 1 คน วันที่ 27 

พฤษภาคม พ.ศ.2553 จํานวน 12 คน ระหวางวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จํานวน 94 คน 
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วันที่ 1 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จํานวน 162 คน เดือนเมษายน 229 คน รวมทั้งส้ินต้ังแตเปด
ทดสอบการใหบริการเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2552 จํานวน 2,128 คน 

2. การใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการสรางความตระหนักแก

ผูปกครองเก่ียวกับบทบาทของผูปกครองในการดูแลและสงเสริมเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและแนวทางในการสงเสริมคุณธรรมสําหรับเด็กปฐมวัยและการสรางเสริม

จิตสํานึกตอสวนรวมเปนลักษณะบทความ  พรอมทั้งเขียนบทความนําเสนอตัวอยางของผูปกครอง

ทานหนึ่งที่นักเรียนไดเห็นในชีวิตประจําวันทุกวันที่ทํากิจกรรมที่โรงเรียนอาหารช่ือคุณปูสวง บัวทอง ใน

หัวขอ “ดอกไมบานส่ือสารความดี” เพื่อใหผูปกครองที่เขาอานชุดใหความรู มีความเขาใจและ

สนับสนุนในการดูแลชวยเหลือเด็กปฐมวัยในปกครองใหสอดคลองกับพัฒนาการและศักยภาพอยาง

สมวัย  ซึ่งเร่ืองนี้ไดเปนจุดเร่ิมตนในการสรางเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยไปใน

ทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งยังพรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนอีกดวย 

3. การใหความรูการทํากิจกรรมครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยในคร้ังนี้ ไดรับความสนใจและตอบรับจากผูปกครองในระดับชั้น

อนุบาล 3 (เด็กปฐมวัยอายุ 5 - 6 ป) เปนอยางมากโดยเฉพาะในชุดกิจกรรมครอบครัวที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการสงเสริมจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยในลักษณะของกิจกรรม ไดแก กิจกรรมตนไมใหคุณ 

กิจกรรมหนูนอยนักประดิษฐ กิจกรรมอานนิทานสานความรู กิจกรรมแมครัวตัวนอย กิจกรรมซักผา 

ชวยแมและกิจกรรมออกกําลังกายกันเถอะและผูปกครองในกลุมทดลองไดเขาอานอยางตอเนื่องจน

ครบทั้ง 6 สัปดาห  ดังตัวอยางการสะทอนผลจากผูปกครอง 2 ทาน ดังนี้  

           3.1 จากคุณแมนองเฟริสท Stevedore (LCTS) (Stevedore@lcit.com) “สวัสดีคะคุณครูนา  

ต้ังแตครูนาแนะนําใหมีกิจกรรมในครอบครัวนองเฟรสท (ด.ญ.ธนาวรรณ ต้ังคํา อ. 3/8) เคาทําตัวนารัก

ข้ึน สนใจที่จะถามและชวยคุณแม ทํางานบาน มากกวาการดูทีวี  คุณแมส่ังใหทําอะไร ก็จะรีบไปทํา มี

ความรับผิดชอบตอตนเอง  คุณพอกับคุณแม รูสึกดีใจ ที่ลูกเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีคะ ตองยกความ

ดีใหคุณครูทุกคน ที่มีสวนผลักดันเด็กๆ ดวยคะ”   

   3.2 จากคุณแมนองไหมแกว (Panadda.Sungvunna@InergyAutomotive.com) “กอนอ่ืน

ตองขอขอบคุณครูนาและโรงเรียนดาราสมุทรดวยคะ ที่ใหโอกาสไหมแกวและครอบครัวไดประลอง

ฝมือ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมการเรียนรูกับโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเด็กเองและ

ครอบครัว ส่ือสัมพันธระหวางโรงเรียนกับบานและตัวเด็กใหมากข้ึน  แตกอนยอมรับวา การทํากิจกรรม

การเรียนรู มีขอมูลนอยมาก วา ทําแลวจะไดอะไร ทําแลวจะตรงใจ ตอบโจทยโรงเรียนถูกหรือไม แต

คราวนี้ตองบอกวา ไดรับขอมูลที่กวางข้ึน ชัดเจนข้ึนคะ คิดวาโครงการนี้มีประโยชน” 
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      นอกเหนือจากเร่ืองการทํากิจกรรมครอบครัวแลวยังมีผูปกครองใหความสนใจติดตอเร่ือง

อ่ืนๆ ดวย เชน การขอขอมูลพัฒนาการนักเรียน การติดตอเร่ืองสมัครเขาเรียนของลูก การขอขอมูล

เอกสารตางๆ จากทางโรงเรียนที่เปนไฟลขอมูล การรองเรียนถึงปญหาที่พบในหองเรียน ฯลฯ ซึ่งแสดง

วาชองทางการส่ือสารที่เปดเพิ่มข้ึนทางเว็บไซทนี้ไดผลจริงและตอบสนองความตองการของผูปกครอง

ใหมีทางเลือกในการใชบริการส่ือสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งผูบริหารควรให

ความสําคัญโดยการจัดต้ังผูรับผิดชอบดานนี้โดยตรงเพื่อจะไดติดตอกับผูปกครองอยางรวดเร็ว                 

มีขอมูลที่ถูกตองแมนยํา  เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

4. การโตตอบหรือแลกเปล่ียนขอคิดเห็นในชองแสดงความคิดเห็นทายกิจกรรมในกลุม

ผูปกครองระหวางการความรูในสัปดาหที่ 1 ถึง 6 เกิดข้ึนนอยอาจเปนเพราะผูปกครองยังขาดทักษะ

การบันทึกขอมูลยอนกลับหรือการสะทอนขอมูลกลับเปนภาษาเขียน ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูล การ

แลกเปล่ียนขอคิดเห็น คําแนะนํา ปญหารวมถึงเลาถึงการนําความรูไปใชจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ซักถามโดยตรงกับทั้งเด็กและผูปกครองโดยตรงที่โรงเรียน 

5. จากการใชแบบสอบถามผูปกครองเพื่อการวัดจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยทั้งกอนและหลัง

การทดลอง ผูวิจัยพบวาศักยภาพที่แตกตางกันของเด็กแตละคนซึ่งมีปจจัยแวดลอมหลายอยาง เชน

สภาพแวดลอมทางบาน ประสบการณเดิม ระดับสติปญญารวมทั้งการอบรมเล้ียงดูนั้นมีผลกับจิต

สาธารณะโดยตรงซ่ึงการทดสอบหลังการทดลองพบวาการสงเสริมความมีจิตสาธารณะของเด็ก

ปฐมวัยผานระบบอินเทอรเน็ตนี้สามารถพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยไดเพราะการทํางาน

รวมกันระหวางบานและโรงเรียนมีความตอเนื่องกัน 

6. จากผลการวิจัย พบวา กอนการใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต เด็กปฐมวัยมี

คะแนนจิตสาธารณะโดยภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบ 3 องคประกอบไดแก การดูแลรักษา

และทะนุถนอมไมทําใหเกิดความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม  การถือเปนหนาที่และการอาสาทํา

หนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวมในระดับตํ่า แตหลังการใหความรู

ผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต เด็กปฐมวัยมีคะแนนจิตสาธารณะสูงข้ึนในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงวา

หากผูวิจัยใหความรูผูปกครองในระยะเวลาที่นานกวา 6 สัปดาห คะแนนการพัฒนาจิตสาธารณะของ

เด็กปฐมวัยนาจะมีแนวโนมสูงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ผูวิจัยควรใหผูปกครองกลุมตัวอยางไดรับการฝกการสะทอนขอมูลกลับเปนลายลักษณ

อักษรเพิ่มเติมในเว็บบอรดนอกเหนือจากการพูดคุยเพื่อเปนการแบงปนขอมูลการทํากิจกรรมของแตละ

ครอบครัวสําหรับผูปกครองครอบครัวอ่ืนๆ 
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2. กอนเขาใชบริการกระดานขาวอิเลคทรอนิคส (Webboard) ควรศึกษากฎระเบียบขอกําหนด 

รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติของแตละเครือขายที่ตองการติดตอและผูใชบริการควรรูถึงจรรยาบรรณในการ

ใชอินเทอรเน็ตโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอผูอ่ืนและหลีกเล่ียงการนําเสนอขอมูลที่ไมเหมาะสม

คลาดเคล่ือน ไมควรเขียนขอความหรือความคิดเห็นตางๆ ดวยคําไมควรใชคําสุภาพ หมิ่นประมาทผูอ่ืน

ในกระดานขาวหรืออาจกระทบกระเทือนสรางความเสียหายตอผูอ่ืนได 

3. ผูปกครองควรใหความสนใจหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กทั้งในดานรางกายอารมณ 

จิตใจ และดานสังคมเพื่อพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ ไมเฉพาะแตดานพัฒนาการทางสติปญญา

เทานั้น 

4. การใหความรูผูปกครองควรเร่ิมจากการสรางความตระหนักในคุณคาและความสําคัญของ

บทบาทผูปกครองในการอบรมเล้ียงดูและใหความชวยเหลือเด็กปฐมวัยในปกครองโดยการจัด

สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนและช้ีแนะเด็กปฐมวัยรวมถึงจิตวิทยาพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัย เพื่อใหคุณพอ คุณแม ญาติ หรือผูปกครองไดเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม

เด็กปฐมวัยในปกครองใหมีพัฒนาการทุกดานอยางสมวัยและเต็มศักยภาพมากข้ึน 

5. ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาขอมูลผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศผานระบบ

อินเทอรเน็ตบอยครั้งพบวาในปจจุบันประเทศไทยมีหองสมุดดิจิทัล (Digital Library) จํานวนมากข้ึน

กวาแตกอนอีกทั้งยังมีบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับการคนควาขอมูลทั้งภายในและ

ตางประเทศ พรอมทั้งมีโปรแกรมรองรับการดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตมากข้ึน ทําใหผูวิจัย

สะดวกในการคนควาขอมูลตางๆ แตในบางคร้ังถาเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเซิฟเวอร (Server) มีปญหา

หรือลมจะทําใหไมสามารถคนหาขอมูลไดในทันทีและอาจไมไดขอมูลที่ตองการเลย จึงควรบันทึก (Save) 

หรือพิมพ (Print) เอกสารและขอมูลตางๆ เก็บไวต้ังแตคร้ังแรกที่พบขอมูลทันทีเพราะเม่ือตองการใช

ขอมูลอีกคร้ังแลวกลับเขาไปหายังที่อยูเดิมแลวไมพบ จะไดไมเสียขอมูลไป 

6. ทายชุดใหความรูผูปกครองควรเพิ่มคําถามทายชุดใหความรู หรือการตอบคําถามเพื่อให

ผูปกครองไดประเมินตนเองถึงความเขาใจในเร่ืองที่ผูปกครองอาน ซึ่งอาจจะทําเปนในรูปแบบถามตอบ

หรือ CAI 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศึกษาผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะในระดับชวงอายุอ่ืน เชน 2 - 3 ป, 3 - 4 ป เปนตน 

2. ควรมีกลุมควบคุมในการทําวิจัยเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาจิตสาธารณะกับกลุมทดลอง  

จะไดขอมูลที่ชัดเจนมากข้ึน 
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3. ควรมีเครื่องมือวิจัยในการวัดการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยมากกวา 1 แบบ 

เพื่อใหงานวิจัยมีความเขมแข็งและไดขอมูลที่ลุมลึกมากข้ึน เชน การสังเกต  การสัมภาษณ  เปนตน 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความตองการการใหความรูผูปกครองในดานอ่ืนๆ 

ของเด็กปฐมวัย เชน การอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการ นวัตกรรมการเรียนรู แนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  เปนตน 

5. ควรมีการวิจัยพัฒนากิจกรรมสําหรับผูปกครองเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคอ่ืน 

เชน ความคิดสรางสรรค ความมีวินัย ความสามารถในการพูด โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  การปลูกฝงศีลธรรมสําหรับเด็ก  เปนตน 
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- คูมือการใชชดุใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสาํหรับผูปกครองผาน

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

- ขั้นตอนการลงทะเบยีนเปนสมาชิก ที ่http://www.ds.ac.th/ 

- ชุดใหความรูการทาํกิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ
อินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั 
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คูมือการใชชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผาน
ระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 

 
หลักการและเหตุผล 
 การสรางเสริมและปลูกจิตสํานึกที่ดีตอสังคมนั้นควรเร่ิมจากการสรางจิตสาธารณะใหเกิดข้ึนจริง

ในสังคมเพราะเปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน หรือคํานึงถึงผู อ่ืนที่รวม

ความสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน เปนจิตสํานึกที่คนไทยยังไมคอยมีและขาดกันอยูมาก เพราะพื้นฐานความ

เปนมาของสังคมไทยสมควรที่จะรีบพัฒนาข้ึนโดยเร็ว เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดานการเมือง 

จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ เปนตน เด็กปฐมวัยเปนวัยที่สามารถเรียนรู ซึมซับ

พฤติกรรมไดอยางรวดเร็วจากคนใกลตัว การปลูกจิตสํานึกดานตางๆ ที่ไดผลนั้นควรเร่ิมต้ังแตวัยเด็ก 

โดยเฉพาะวัยเด็กชวงอายุ 3-8 ขวบ เปนชวงที่เด็กมีความไวตอการรับการปลูกฝง และสงเสริมจริยธรรม

และวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กยังเปน “ไมออนที่ดัดงาย”  การปฏิบัติตอเด็กอยางเหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็กทั้งรางกายและโดยเฉพาะเหมาะสมกับพัฒนาการทางดานจิตใจของเด็ก จะเปนการ

ปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนเมื่อเขาสูวัยรุนและวัยผูใหญไดมาก  ดังนั้นผูที่ใกลชิดกับเด็กมากที่สุดคือผูใหญ

ทุกคนที่อยูรอบๆ ตัวเด็ก โดยเฉพาะพอแม ผูปกครอง ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ ปลูกฝง อบรมส่ัง

สอน ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีกับเด็ก การไดเห็นตัวอยางที่ชวนประทับใจจะเปนการกระตุนใหเด็กเกิด

จิตสํานึกในการที่จะเลียนแบบในดานที่ถูกที่ควร รวมทั้งเกิดจิตสํานึกที่ถูกตองตอตนเองและสวนรวม  

การใหความรูผูปกครองจึงเปนเสมือนการมีแผนที่สําหรับการเดินทางใหผูปกครองไดมีคูมือชีวิตเพื่อการ

ประพฤติปฏิบัติ ใหตรงตามครรลองของสังคมโดยมีคุณธรรมเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินชีวิต กิจกรรม

ในครอบครัวจึงเปนสายใยถักทอความรัก ความอบอุนในครอบครัว อันจะเปนสะพานเช่ือมความดี ความ

งามของพอแมมาสูลูก ซึ่งจะเปนความสุขใจใหกับพอแมในอนาคต พอแมจึงควรเรียนรูและฝกฝนตนเอง

ใหเปนผูที่รูเทาทันความเปล่ียนแปลงของสังคม พรอมที่จะปรับตัวเขากับสังคม  เพื่อจะสามารถหลอ

หลอมลูกใหเปนคนดี รูจักรักตนเองและผูอ่ืน  
 
1.  คําชี้แจง 

1.  ชุดใหความรูการทาํกิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการ

พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้ 
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1.1 กิจกรรมการใหความรูผูปกครอง เปนการใหแนวคิดเร่ืองจิตสํานึกสาธารณะ (Social or 

Public Consciousness)  ซึ่งเปนจิตสํานึกที่ตระหนักถึงความสําคัญในการอยูรวมกัน  การคิดคํานึงถึงผล

เสียหายที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง ผูอ่ืนและสวนรวม เชน จิตสํานึกดานเศรษฐกิจ จิตสํานึกดานการเมือง 

จิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม จิตสํานึกดานสุขภาพ เปนตน 

1.2 การทํากิจกรรมในครอบครัวในการทํากิจกรรมในครอบครัวนั้นสมาชิกในครอบครัว

ประกอบดวยบิดา มารดา และบุตร หรือผูปกครองเด็กปฐมวัย   ไดทํากิจกรรมครอบครัวรวมกัน ทั้งที่เปน

การแสดงความคิดเห็น  หรือการลงมือกระทํากิจกรรมรวมกันทุกสวนหรือบางสวนเกี่ยวกับการทํา

ประโยชนเพื่อสวนรวม    การทําตามหนาที่ของตนเองและการใชของสวนรวมอยางทะนุถนอม     โดยแบง

กิจกรรมออกเปน  4  กิจกรรม   ไดแก  กิจกรรมงานบาน  กิจกรรมงานอาชีพ  กิจกรรมงานอดิเรกและ

กิจกรรมนันทนาการ 

 2.  การดําเนนิการใหความรูผูปกครองผานระบบอินเทอรเน็ต มีข้ันตอนดังนี ้

2.1  ผูปกครองทีเ่ขารวมงานวิจยันี้ มีเกณฑในการคัดเลือกกลุมผูปกครอง ดังนี ้
2.1.1 ผูปกครองที่มบุีตรเรียนอยูในชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนดารา

สมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

2.1.2 ผูปกครองที่มคีวามสามารถในการใชระบบอินเทอรเน็ต 

2.2 ผูปกครองในโครงการวิจยัลงทะเบียนเปนสมาชิกที่เวบ็ไซทของโรงเรียนดาราสมทุรที่ 

http://www.ds.ac.th/  กอนพรอมกับไดรับ “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” จึงจะสามารถ

เขามาอานชุดใหความรูผูปกครองในการทาํกิจกรรมในครอบครัวผานระบบ

อินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยัได 

2.3 ผูปกครองลงทะเบียนเสร็จแลวสามารถเขาไปใชงานในสวนของ “ปฐมวัย”  หรือจะ

เขาไปลงทะเบียนในหนาเว็บของปฐมวัยไดเลยคะ 

2.4 ผูปกครองสามารถเขามาอานชุดใหความรูผูปกครองในการทาํกิจกรรมในครอบครัว

ผานระบบอินเทอรเน็ตเพื่อพฒันาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยนี้ได ตลอดระยะเวลา 

6 สัปดาห และสามารถอานชุดใหความรูฯ ยอนหลังได 
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2.  ขั้นตอนการลงทะเบียนเปนสมาชกิที่  http://www.ds.ac.th/   
 1.  เปดเว็บไซทของโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ที ่ http://www.ds.ac.th/   

 
2. เลือก  “ลงทะเบียน”  แลวคล๊ิก  จะเขาสูหนาการลงทะเบียน   

 
3. กรอกขอมูลสวนตัวลงในชองวาง  เมื่อกรอกครบทุกชองแลวใหคล๊ิกทีล่งทะเบียน 

ลงทะเบียน 
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4. จากนั้นรอรับ  “ชื่อผูใชและรหัสผาน”  ทางไปรษณียอิเล็คทรอนิคส (E-mail)  ตามที่ไดแจงไว

ในหนาลงทะเบียน 

 
3.  ขั้นตอนการเขาไปอานชุดใหความรูผูปกครองในการทํากิจกรรมในครอบครัวผานระบบ
อินเทอรเน็ตเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวยั 
 1.  เปดเว็บไซทของโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ที ่ http://www.ds.ac.th/ks/main/  
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2. กรอก  “ชื่อผูใชและรหัสผาน”  ลงในชอง  “ชื่อผูใช”  และ  “รหัสผาน”  (ตามที่ไดรับแจงจาก

จดหมายไปรษณียอิเล็คทรอนิคส) แลวคล๊ิกที่  “เขาสูระบบ” 

 
3. แลวจะเขาไปในหนาขอมูลขาวสารของปฐมวัย 

4. คล๊ิกไปที่  “กิจกรรมการเรียนรู”  ระบบจะเปดหนาตางชดุใหความรูผูปกครองมาใหอาน  แลว

สามารถปดหนาตางที่อานจบแลวได 

เขาสูระบบ 
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5. หากตองการติดตอสอบถาม  สนทนา  แลกเปล่ียนเรียนรู  คล๊ิกไปที่  “แสดงความคิดเห็น”  

ตรงทายเนื้อหาชุดกิจกรรม  ดังภาพ 

 
 

6. จากนั้นผูดูแลระบบ และผูมาเยี่ยมชมเขามาตอบคําถาม สนทนา  แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน

ไดในหนาตางนี้คะ 
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กิจกรรมที่  1  “ตนไมใหคุณ” 
 ในกิจกรรมนี้คุณพอ คุณแมกับลูกๆ จะไดมีโอกาสทํางานรวมกันโดยการปลูกตนไมหรือในกรณีที่

ปลูกแลว  เปนข้ันตอนของการดูแลรักษาใหเจริญเติบโตข้ึน  ซึ่งลูกจะไดซึมซับการสังเกตรายละเอียด  ใส

ใจกับส่ิงรอบตัว  มีความละเมียดละไมในการทํางาน โดยคุณพอ คุณแมสามารถชักชวนลูกพูดคุยเร่ือง

ประโยชนของการปลูกตนไม หรือยกตัวอยางเร่ืองของบุคคลที่ปลูกตนไม ดูแลรักษาปาใหคงอยู ในที่นี้ขอ

ยกตัวอยางเร่ืองราวของนายดาบตํารวจวิชัย สุริยุทธ ผูบังคับงานหมูสอบสวน สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

ปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ วัย 58 ป กลายเปนคนดังชั่วขามคืน เมื่อเคร่ืองด่ืมชูกําลังยี่หอหนึ่งนําเร่ืองราว

ชีวิตจริงของ “คนบา” ที่อุทิศเวลาในชีวิตรวม 20 ป กมหนากมตาปลูกตนไมทุกวันโดยไมหวังส่ิงตอบแทน 

มาถายทอดในหนังโฆษณาช้ินใหม เร่ืองราวในโฆษณาช้ินนั้น บอกเลาชีวิตจริงของนายดาบตํารวจผูใช

เวลาวางจากงานราชการ ออกปลูกตนไมทุกวันตามที่รกรางวางเปลา ไหลถนน ที่ดินสาธารณะ ฯลฯ ปลูก

โดยที่ไมมีนายส่ัง ไมมีคาตอบแทนใดๆ จะมีบางก็เสียงหัวเราะลอยลมของเด็กๆ และชาวบานที่คิดวาเขา

เปนบา  เวลาผานไปเกือบ 20 ป อําเภอปรางคกูซึ่งเคยเปนอําเภอที่แหงแลงยากจนที่สุดในประเทศ กลับ

รมร่ืนเขียวขจีไปดวยตนไมนานาชนิด โดยเฉพาะตนตาลที่นับไดไมตํ่ากวา 2 ลานตน ไมรวมไมชนิดอ่ืนๆ 

ไมวาตนยางนา ตนคูน ตนสะเดา ตนข้ีเหล็ก ฯลฯ “ผมยังปลูกตนไมเปนกิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมทั้ง

เชาและเย็น มันเปนนิสัยติดตัวไปแลว แตเด๋ียวนี้ไมคอยสะดวกเหมือนเมื่อกอน มีพวกส่ือตางๆ ไปหาบอย 

ไมก็ตองเขากรุงเทพฯ มารับรางวัล หรือเปนวิทยากรเดินสายไปพูดเร่ืองการปลูกตนไมตามที่ตางๆ ทั่ว

ประเทศ เวลาที่ไมมีคนไปหา ไมมีส่ือไปหา ผมก็ปลูกตนไมทุกวัน วันไหนเปนเทศกาลพิเศษ ผมจะขอ

ความรวมมือจากชาวบาน มาชวยกันปลูกตนไม ผมปลูกดวยเมล็ดพันธุ ไมไดปลูกดวยกลาไม ถาปลูก

ดวยกลาไมมันก็จะไมไดมากเหมือนอยางนี้ เทคนิคการปลูกก็คือปลูกกอนหนาฝนและชวงฝน ดินที่ปลูก

ตองโปรง มีความชุมชื้น พอฝนตกมาเมล็ดก็งอก รากแกวก็หยั่งลึก นี่ถาหากวาไมถูกไฟไหมไปบาง มันก็

จะเพิ่มกวานี้อีกหลายเทา แตก็ยังดีที่ผมปลูกตนตาลซ่ึงทนสภาพความแหงแลงไดดี แลวปลูกไมอ่ืนๆ ทุก

อยางที่กินได อยางข้ีเหล็ก ตนหวา ตนไมบางชนิดลําตนก็สามารถเอาไปใชประโยชนในอนาคต เชน ตน

ยางนาตนมะคา 
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       “คิดไปแลวที่ผานมานาจะปลูกไปแลวมากกวา 2 ลานตน คือเราเอาเมล็ดพันธุไปหยอดตามขอบถนน 

ริมหวยหนองคลองบึง วันละ 400 – 500 ตนได ถนนเยอะยิ่งปลูกเยอะ ถาถนนเกาเราก็ปลูกตาล วันหนึ่ง

ปลูกไมตํ่ากวา 100 เมล็ด เพราะตนตาลมันทนไฟ ไมคอยตาย ยิ่งเด๋ียวนี้ไดรับความรวมมือจากชาวบาน

มากข้ึน ก็ยิ่งปลูกไดมากข้ึน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผานมา เฉพาะตนคูนก็นาจะรวมหม่ืนตนแลว เพราะ

คนที่มารวมปลูกเยอะ เด๋ียวนี้ประชาสัมพันธงาย คนเขาใจมากข้ึน แตกอนชาวบานนึกวาผมบาจริงๆ 

ตอนนี้เขาแคลอเลนวาผมบา  

      “ชีวิตผมไมเปล่ียน ผมคงเสนคงวาเหมือนเดิม ปณิธานเร่ิมตนอยางไรบ้ันปลายชีวิตก็อยางนั้น อยาก

ฝากขอบคุณส่ือตางๆ ที่ไปคนหาคนตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่อยูในพงหญากลางทุง ในถิ่นทุรกันดาร มาใหคนใน

สังคมรูจัก ถาหากวาใครเอาไปเปนตัวอยางไดก็ดีสําหรับเขา แตสวนตัวผมนั้นก็คงเหมือนเดิมแหละ 

อยางไรก็อยางนั้น เรียบงายและก็จะทําไปเร่ือยๆ จนกวาสังขารจะไมไหว คิดวามรรคผลจากส่ิงที่เราทํา

มันเกิดกับชาวบาน ถาหากวาทั้งประเทศมีคนทําอยางนี้ไปเร่ือยๆ ประเทศชาติก็จะเจริญ อยากจะฝากกับ

พี่นองชาวชนบททั้งหลายวาถาเลียนแบบผมไดก็จะดี มรรคผลเกิดที่ตัวเขาเองไมไดเกิดที่ใคร ถาเขาทําเขา

ก็ไดของเขาเอง จะชาก็ไมเปนไร ผมชอบอุดมคติที่วาการสรางฐานะของตนเองคือการสรางฐานะของชาติ 

ถาหลายๆ คนมารวมกันทําใหตัวเองเหมือนอยางผมทํา มันก็มีพลัง” (ดูคลิปวีดิโอประกอบ) จากเร่ืองราว

ที่ยกตัวอยางมาเปนขอมูลเบ้ืองตนที่ใหกับลูก เพื่อการปลูกฝงอุดมการณเร่ืองการอนุรักษ จากนั้นเรามา

เร่ิมปฏิบัติจริงกับกิจกรรมในครอบครัวเร่ือง “โลกสีเขียว”  กันไดเลยคะ 
 อุปกรณ 
 บัวรดน้ํา, ดิน, กระถางตนไม, เมล็ดพนัธุ, ชอน - สอมพรวนดิน, น้ํา 
 วิธีการ 

1. กิจกรรม “ตนไมใหคุณ” ก็คือกิจกรรมปลูกตนไม และการหม่ันดูแลรักษาตนไม ไดแก การรด

น้ํา พรวนดิน เปนตน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเร่ิมจากการรูจักชื่อของตนไม ประโยชนของตนไม การ

ดูแลรักษา วธิกีารปลูก และการรูจักคุณคาของตนไม ไมเด็ด ดึง หรือฉีกใบไม เปนตน 

2. กอนที่จะเร่ิมทาํการปลูกใหลูกไดรูถึงชื่ออุปกรณที่จะใชกอน รวมถึงวิธกีารใชดวย เชน ชอน

พรวนดิน เอาไวขุดดินและตักดินกลบหลุมเมื่อนําเมล็ดพนัธุหรือนําตนไมใสลงไปในหลุมแลว

, สอมพรวนดิน เอาไวพรวนดินใหดินรวนซุย น้ําจะไดไหลผานไดสะดวกในเวลาที่เรารดน้ํา

เพื่อไปเล้ียงลําดนใหแข็งแรงและโตไวไว, บัวรดน้ํา เอาไวใสน้ําเพื่อใชรดน้ําตนไม อาจเร่ิม

จากการใหเปนลูกมือชวยบางข้ันตอน  
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3. ปลอยใหลูกแสดงฝมือเองในการปลูกตนไมงายๆ อาจจะใชเมล็ดหรือตนกลาก็ได ขณะปลูกก็

สามารถถามคําถามเพื่อฝกใหลูกไดคิด อยางเชน ลองถามลูกวา ถาโลกของเราไมมตีนไม 

ลูกคิดวาโลกของเราจะเปนอยางไร แลวเราจะทาํอยางไรดี, ลูกอยากใหตนไมที่เราชวยกัน

ปลูกนี้ไปอยูทีไ่หนบาง เพราะอะไร หรืออาจจะชักชวนใหลูกทําเปนของขวัญใหกับคนที่ลูกรัก

ก็ได ระหวางทีช่ักชวนลูกพูดคุยควรรอคอยคําตอบของลูกกอนที่คุณพอคุณแมจะบอกเลา

เพิ่มเติม 

4. ชวยกนัดูแล เก็บทาํความสะอาดบริเวณที่ทาํกิจกรรม ทําความสะอาดอุปกรณและเก็บเขาที่

ใหเรียบรอย 
เกร็ดนารู 
1. ระหวางการปลูกตนไมชวนลูกพูดคุย เลนเกมเพื่อใหลูกสนุกสนาน  ทาํใหการปลูกตนไมเปน

เร่ืองไมนาเบ่ือ  เมื่อมีปญหาใชคําพูดเชิงบวกและแฝงความรูกับลูก 

2. ไมควรกลัวการเปรอะเปอน ธรรมชาติของเด็กเมื่อจะตองจับตองกับดิน เขาอาจจะแขยงใน

ตอนแรก แตถาเขาไดสัมผัสเขาก็จะชอบและจะเลนสนุกจนเลอะเทอะ ควรเตรียมการปองกัน

การเลอะเทอะไวดวย เชน ปูกระดาษหนังสือพิมพ, สวมเสื้อผาเกาๆ เปนตน ไมควรใชวิธีดุ

หรือหามปราม แตควรใชการแนะใหเขารูวาจะเลนอยางไร ไมใหเลอะเทอะจนเกินไป 

3. ในการพูดคุยกับลูก ควรสอดแทรกคําสอนประกอบ ขณะที่ลูกสังเกตการเจริญเติบโตของ

ตนไม เชน ลูกลองดูซิวา  ตนไมเติบโตไดอยางไร  ทาํไมตนไมสวยได เปนตน 

4. เวลาปลกูตนไมนั้นเราอาจจะปลูกใสกระถางหรือบนดินก็ได และใหเด็กสังเกตการ
เจริญเติบโต รวมถงึการมอบหนาที่ใหเด็กไดคอยหมั่นรดน้ํา พรวนดิน เปนตน 

ประโยชน 
1. จิตสาธารณะ  :  การดูแลรักษาใหเติบโตขึ้น 

2. ฝกเด็กใหรูจักการดูแลรักษาตนไม ไมทาํลายและเห็นคุณคาของตนไม 
3. ฝกใหเด็กรูจักการทาํความสะอาดอุปกรณและเก็บของเขาที่เมื่อเลิกใชแลว 
4. ฝกกระบวนการคิดและการแกปญหา  

5. ฝกทักษะการสังเกต จาํแนกและการเปรียบเทยีบ 

6. เด็กๆ ไดรับประสบการณตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง 

7. เด็กไดเรียนรูข้ันตอนการปลูกตนไมและไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
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หมายเหตุ ในกรณีที่ปลูกตนไมภายในบานเพียงพอแลว สามารถขยายรวมไปถึงการดูแล

รักษาตนไมภายในบานดวย เชน การรดน้ํา พรวนดิน  ใสปุย หรือชวนออกนอกบานไปปลูกในที่

อ่ืนบาง  เร่ืองอุปกรณคุณพอคุณแมไมจําเปนตองไปจัดหาใหครบทุกอยาง สามารถจัดตามที่แต

ละครอบครัวมีอยูได   

  ถาบานของผูปกครองไมมีทีดิ่นปลูก (กรณีที่ไมมีบริเวณใหปลูกตนไม) อาจจะ

ปลูกในกระถางหรือภาชนะอ่ืนแทนได หรืออาจจะไปดูแลสวนหยอมหนาบานซึ่งเปนทีส่าธารณะได 

  นอกจากเร่ืองของนายดาบตํารวจวิชยั   สุริยุทธ แลวยงัมีเร่ืองราวของบุคคล

อ่ืนๆ อีกมากมายทีม่ีสวนในการอนุรักษปาและปลูกตนไม เชน สืบนาคะเสถียร หัวหนาเขตรักษา

พันธุสัตวปาหวยขาแขง ยิงตัวตายเพื่อเรียกรองใหคนในสังคมหันมาสนใจปญหาการทําลายผืน

ปาและสัตวปา โดยเฉพาะปญหาที่เกิดข้ึนในปาหวยขาแขง ซึ่งกอนหนานี้แทบจะไมมีใครรูจัก  

นายพงศา   ชแูนม  หวัหนาหนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําพะโตะ จ.ชุมพร  ผูพทิักษสายน้าํและ

สรางแนวคิดปลูกตนไมในใจคน เปนตน 

 อางอิง  :  http://www.youtube.com/watch?v=ahXcjyi_X0w 

      http://video.google.com/videoplay?docid=-5946666043855656953#

 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=327 

     (วันที่ 19 กนัยายน  2552) 
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กิจกรรมที่  2  “หนูนอยนักประดิษฐ” 
กิจกรรมนี้อยากเชิญชวนใหคุณพอคุณแมมารวมกันทําของเลนจากวัสดุเหลือใชรวมกับลูก  ซึ่ง

สามารถเลาเร่ืองประโยชนที่ลูกจะไดรับจากการทําของเลนใชดวยตนเอง  เชน พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวที่ทรงเปนแบบอยางที่ดีในเร่ืองการเลนที่กอใหเกิดพระอัจฉริยภาพหลากหลาย  ดังจะเห็นไดจาก

การที่ทรงเปนกษัตริยนักประดิษฐฝนเทียม  กังหันน้ําชัยพัฒนา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 

องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ทูลเกลาฯ ถวาย

รางวัล “โกลบอล ลีดเดอรส อะวอรด” (Global Leaders Award) แดผลงาน กังหันน้ําชัยพัฒนา, ฝนหลวง

, ไบโอดีเซล และทฤษฎีใหม  ทั้งหลายทั้งมวลที่กลาวมาลวนแตมาจากจุดเร่ิมตนของการเลนในวัยเด็ก

ของพระองคทานทั้งส้ิน  เราเปนประชาชนคนไทยจะไมนําแบบอยางที่ดีงามนี้มาสอนลูกหลานบางหรือ?  

หากใครไดอานหนังสือพระราชนิพนธวรรณกรรมเยาวชน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เร่ือง 'แกวจอมแกน' ตีพิมพคร้ังแรกเม่ือปพ.ศ.2521 คงพอทราบวา พระองคมีความสนพระทัยใน

ของเลนและทรงนํามาเปนขอมูลในงานพระราชนิพนธ ดังจะเห็นไดจากขอความสวนหนึ่งจากหนังสือตอน 

'ลอกั้ง' ซึ่งสะทอนพระจริยวัตรไดเปนอยางดี  

"ที่ชายหาด ก็มีของเลนสนุกหลายอยาง เราชอบเก็บกอนหินแบนๆ มารอนใหกระทบผิวน้ํา 

กระดอนหลายๆ คร้ัง ของใครกระดอนไดมากถือวาคนนั้นเกงที่สุด เมื่อหัดเลนใหมๆ กอนหินจะหลนจอม 

หายไปในน้ํา ....แกวเองชอบหาเปลือกหอยทับทิมเอามาเลนอีตักแทนเม็ดมะขาม เปลือกหอยทับทิม

ดีกวาเม็ดมะขามเสียอีก เพราะเล็กกําลังดี แกวภูมิใจนักหนาที่เปนแชมปอีตัก เพราะถือวาเปนกีฬาไทย

แททีเดียว" ของเลนเหลานี้ กลายเปนที่มาของการจัดต้ังรานภูฟาผสมผสาน แหลงวัฒนธรรมอีกแหง เพื่อ

เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคโดยบูรณาการความรูตางๆ ทั้งวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวัฒนธรรม 

นี่เปนสวนหนึ่งของการแสดงเจตนารมณของสมเด็จพระเทพฯ  ในปณิธานท่ีจะเดินตามรอยเทาพอ เอาละ

คะเรามาเร่ิมกิจกรรมนี้กันเลย 
 อุปกรณ   
 กระดาษแผนใหญ, สี, กาว, กรรไกร, ปากกาเคม,ี วัสดุเหลือใช 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกใหคิดเกี่ยวกับส่ิงประดิษฐที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับมนุษย 
โดยคุณพอคุณแมควรกระตุนลูกดวยคําถามตอไปนี ้

- ลูกคิดวาส่ิงประดิษฐที่ลูกจะทําข้ึนนี้คืออะไร 

- ส่ิงประดิษฐทีลู่กจะทาํข้ึนนี้ จะทาํอะไรไดบาง 

- ส่ิงประดิษฐนีเ้ราจะทาํกนัอยางไร และดูเหมือนอะไร 

- ส่ิงประดิษฐทีเ่ราทําข้ึนจะชวยมนษุยไดอยางไร  ฯลฯ 
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2. ใหลูกอธิบายส่ิงประดิษฐทีลู่กคิดไดนั้น ลองใหลูกวาดภาพส่ิงประดิษฐของตนเองลงบน

กระดาษแลวชวยกนัหาเศษวสัดุเหลือใชทีพ่อจะหาได มาชวยกนัประดิษฐส่ิงที่ลูกคิดไว 

ผูปกครองควรใหเด็กไดหาวสัดุ และคิดเองวาจะนํามาทาํสวนไหนของส่ิงประดิษฐ 

3. คุณพอคุณแมชวยลูกหาอุปกรณบางอยาง เชน กาว กรรไกร ปากกาเคมี เปนตน 

4. ใหเด็กลงมือประดิษฐส่ิงประดิษฐ โดยมีคุณพอคุณแมชวย และระหวางการประดิษฐควรมี

การสนทนาเกีย่วกับส่ิงประดิษฐนัน้ดวย ในขณะทํากจิกรรมคุณพอคุณแมอาจจะเปนคน

ประดิษฐบางและใหเด็กชวยหยิบหรือสงอุปกรณในการทํากิจกรรม 

5. เมื่อประดิษฐส่ิงประดิษฐเสร็จแลว พอแมและลูกชวยกนัเก็บทาํความสะอาดบริเวณที่ทาํ

กิจกรรม ทําความสะอาดอุปกรณ และเกบ็เขาที่ใหเรียบรอย 
 เกร็ดนารู 

1. ระหวางที่ลูกบรรยายสรรพคุณของส่ิงประดิษฐนั้น (กอนลงมือวาดภาพ)  คุณพอคุณแมควร

จดบันทกึคําบรรยายของลูกเอาไว 

2. ขณะที่ลูกวาดภาพน้ัน คุณพอคุณแมสามารถที่จะพูดแหยใหลูกไดสังเกตวาสวนไหนที่ลูกยงั

ไมไดวาดภาพ โดยการใชคําถามใหคิด (จากบันทกึคําพดูที่จดเอาไว)  ทาทายใหลองดู 

3. อยาลืมใหลูกไดมีอิสระในการคิด โดยคํานงึถึงกระบวนการมากกวาผลงาน 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  สงเสริมใหเด็กใชส่ิงของถึงประโยชนสูงสุด 

2. ฝกใหเด็กรูจักการแบงปน มนี้ําใจและชวยเหลือผูอ่ืน 

3. ฝกใหเด็กรูจักการทาํความสะอาดอุปกรณและเก็บของเขาที่เมื่อเลิกใชแลว 

4. ฝกทักษะการคิดใชเหตุผล 

5. ฝกการรูจักต้ังคําถามและตอบคําถาม 

6. ฝกการเช่ือมโยงประสบการณ 
 
อางอิง :  http://www.hs1ar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=5352731&Ntype=1 
   http://www.sac.or.th/Subdetail/article/2549/October/article7.html 
   (วนัที ่14 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  3  “อานนิทาน  สานความรู” 
 กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่จะชวยสานสัมพันธอันดีในครอบครัวใหพอแมลูก ไดใชเวลาอยูดวยกัน 

ใกลชิดกันมาก มีการสื่อสารกันภายในครอบครัว เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน รักการเรียนรู ซึ่งใน

ปจจุบันเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนใหดียิ่งข้ึน นาเสียดาย ที่สังคมไทยให

ความสําคัญกับวัตถุมากเกินไป เด็กๆ สวนใหญมักใชเวลาวางหมดไปกับการนั่งหนาจอทีวี หรือ

คอมพิวเตอร ทั้งๆ ที่การอานหนังสือนั้น เปนการเปดโลกทัศนใหมๆ ใหเด็กไดรับรู และประทับไวในความ

ทรงจําไดดีกวาส่ืออ่ืนๆ มีผลงานวิจัยหลายช้ินบอกวา การอานนิทานใหลูกฟงต้ังแตยังเล็กนั้น กอใหเกิด

ผลดีตอเด็กมากมาย โดยเฉพาะในชวงอายุ 0 – 6 ป ซึ่งเปนชวงที่เซลลประสาทสมองแตกกิ่งกานสาขา

มากที่สุด การอานนิทานใหเด็กในชวงอายุนี้ จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานสมองดี มีการเรียนรูดานภาษา

หรือดานอ่ืนๆ ไดเร็ว มีทักษะในการรับขอมูล และสรางภาพเช่ือมโยง มีจินตนาการที่ดี การอานนิทานยัง

ชวยพัฒนาจริยธรรมของเด็ก โดยผานตัวละครตางๆ ในนิทาน เรียกไดวาครบทั้ง IQ EQ และ MQ  วัย

อนุบาล เปนเวลาของการสอนจริยธรรมดวยนิทานคะ เพราะเด็กวัยนี้จะชอบนิทานที่มีเนื้อหาซับซอนข้ึน 

และสามารถฟงเปนรอยแกวไดแลว ยิ่งถาเปนนิทานที่มีคํางายๆ ใหหนูไดหัดอานดวยตัวเองได หนูจะชอบ

มาก และเด็กๆ ชอบเร่ืองราวที่ไมไกลตัวนักนะคะ เร่ืองเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การผจญภัย การเลน หรือ

สัตวตางๆ ทําใหเคารูสึกสนุก และสนใจที่จะอานคะ นิทานเลมเกาก็ยังใชไดอยูนะคะ โดยเด็กจะอาน

เทียบจากความจําที่แมเคยอานใหฟงกอน แลวตามมาดวยการอานที่สามารถอานไดดวยตัวเองคะ  

นอกจากนี้การใชหนังสือที่ดี  วิธีการเปด  การหยิบ จับ  คุณพอคุณแมสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูก  

เพื่อใหลูกไดรูจักใชของอยางทะนุถนอม  ระมัดระวัง  เพื่อใหของใชนั้นคงอยูไดนาน  ทั้งหมดที่กลาวมา

ลวนแตมีจุดเร่ิมตนจากการปลูกฝงของครอบครัวทั้งส้ิน  ดังนั้นเรามาเร่ิมชวนลูกอานนิทานกันเถอะคะ 
อุปกรณ 

 หนงัสือนทิานหลายๆ เร่ือง  (ที่มีอยูในบาน) 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกอานนทิาน  คุณพอคุณแมเปนแบบอยางที่ดีใหกับลูกโดยการหยิบหนงัสือนทิานมา

อาน และชักชวนใหลูกมาอานนทิานดวยกนั 

2. ใหลูกเลือกนทิานที่ตนอยากจะอานมาใหคุณพอคุณแมดูและบอกถึงสาเหตุของการที่
อยากจะอานนิทานเร่ืองนี ้โดยคุณพอคุณแมอานใหฟง หรืออาจจะใหเด็กอานเอง แลวคุณ

พอคุณแมคอยดูและคอยใหคําแนะนาํในการสะกดคํา หรือการอานคํา เปนตน 

3. เมื่ออานเสร็จแลว คุณพอคุณแมควรมีการสนทนาถงึเนือ้หาในนทิาน หลังจากอานนิทานจบ

เร่ืองแลว และคุณพอคุณแมอาจจะถามอีกวา 

- ตัวละครในนิทานมีใครบาง 
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- ลักษณะของแตละคนเปนอยางไร   

- ลูกชอบใครมากที่สุด เพราะอะไร   

- ลูกชอบตอนไหนมากที่สุด ทําไมถงึชอบ 

- ถาลูกเปน.....หนึง่ในตัวละครของนิทาน  ลูกจะทาํอยางไร  

4. คุณพอคุณแมกระตุนใหลูกคิดและไดกระทําตามที่ตนเองอยากจะทาํ เชน ลูกอยากไปเลา

นิทานเร่ืองนี้ใหคนอ่ืน หรือลูกอยากจะนํานิทานเร่ืองนี้ไปใหคนอ่ืนอานบาง เปนตน 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเด็กนําหนังสือไปเก็บที่เดิม 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกนัง่ตักของตนและเลานทิานใหลูกฟง หรือใหลูกเลาใหฟง 
2. เมื่อลูกถามคําถาม คุณพอคุณแมควรตอบคําถามนัน้เพือ่ใหลูกเขาใจในเนื้อหาของนทิาน 

3. เมื่อลูกตอบคําถาม คุณพอคุณแมควรต้ังใจฟง และสนใจในคําตอบของลูก 

4. คุณพอคุณแมควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมประกอบการเลานิทานสําหรับลูกไปดวย 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การใชอยางทะนุถนอมไมให เกิดชํารุดเสียหาย 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ 

4. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

5. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 

 
อางอิง  :  http://mynene.multiply.com/reviews/item/21   
      (วนัที่ 14 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  4  “แมครัวตัวนอย” 
 ในกิจกรรมนี้คุณพอคุณแมและลูกจะไดรวมใจกันทํากับขาวที่เปนเมนูเด็ดของครอบครัว  ซึ่งเปน

การปลูกฝงใหลูกรูจักการทํางานบาน  การชวยเหลือตนเอง  ที่สําคัญไดรับความภาคภูมิใจจากการ

ทํางานเพื่อสวนรวม  การทํากับขาวใหคนอ่ืนทานจะไดรับความสุขใจทั้งผูใหและผูรับ  ทั้งนี้ลูกจะไดเรียนรู

จักการใชทรัพยากรอยางคุมคา  การกะประมาณในการนํามาใชโดยไมเหลือทิ้ง  ทั้งยังทานไดหมดไม

เหลือเพราะเขาไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจึงทําใหมีความภาคภูมิใจจากการไดมีสวนรวม เพราะธรรมชาติ

ของเด็กนั้นอยากรูอยากเห็น อยากโชว อยากชวย  พอแมจึงควรฉวยโอกาสทองน้ีชักจูงลูกใหไดเรียนรูจัก

การทํางานโดยผานกิจกรรมนี้คะ  ซึ่งลูกจะไดรับทั้งความรูและความสนุกสนานไปพรอมๆ กัน  เรามาเร่ิม

กิจกรรม “แมครัวตัวนอย”  กันไดเลยคะ 
 อุปกรณ 
 ไขไก, น้ํามัน, กระทะไฟฟา, ตะหลิว, น้ําปลา, ผัก, หม,ู ขาวสวย 
 วิธีการ 

1. กิจกรรม “แมครัวตัวนอย”  ก็คือกิจกรรมประกอบอาหารนั่นเอง ซึ่งกจิกรรมนี้อาจเร่ิมจาก

อาหารงายๆ กอนได เชน ไขเจียว ไขดาว ขาวผัด เปนตน หรืออาจจะเปนเมนูยอดฮิตประจํา

บานเมนูอ่ืนๆ ก็ได 

2. กอนที่จะเร่ิมทาํอาหารควรใหลูกไดรูถึงสวนผสมของอาหารทีจ่ะทาํกอน เชน ประโยชนของ

วัตถุดิบทีน่ํามาทาํ, การเตรียมสวนผสมตางๆ , การตวงสวนผสม, นับจํานวน, ตีไข, เด็ดผัก, 

ค้ันน้าํสม, นวดแปง, คลุกเคลาสวนผสมตางๆ เขาดวยกนัไปจนถึงปอกเปลือก, หัน่ผักผลไม 

เปนตน ลวนแตเปน “งาน” ครัวแสนสนุกสําหรับลูก อาจเร่ิมจากการใหลูกเปนลูกมอืชวยบาง

ข้ันตอน 

3. ปลอยใหลูกแสดงฝมือเองในการทําอาหารงายๆ ขณะปรุงอาหารก็สามารถถามคําถามเพื่อ

ฝกใหลูกไดคิดอยางเชน ลองถามลูกวา ถาแกสหมดขณะทํากบัขาวนี้อยู เราจะทาํอยางไรดี, 

ลูกจะรูไดอยางไรวาขาวสุกไดที่แลว เปนตน แตอยาลืมนะคะวาตองรอคอยคําตอบของลูก

กอนที่คุณพอคุณแมจะเฉลย 

4. หลังจากทํากบัขาวเสร็จแลว  รับประทานอาหารรวมกนัชวนลูกสนทนาถึงชาวนาผูซึง่มี

บุญคุณตอทุกคน  ในฐานะที่เปนผูปลูกขาวใหเรากิน  หรือชักชวนใหรับประทานอาหารจน

หมดจาน ทานขาวใหหมดทกุเม็ด  นึกถึงคนอดอยาก หิวโหย เด็กกาํพรา  ผูที่ดอยโอกาสใน

สังคม ฯ 
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เกร็ดนารู 
1. กิจกรรมประกอบอาหารถือเปนกิจกรรมยอดฮิตสําหรับเด็กๆ เพราะนอกจากจะเปนกิจกรรม

ที่สนกุและต่ืนตากับวัสดุอุปกรณที่มากมายหลากหลายแลวทายของกิจกรรมเด็กๆ ยงัได

รับประทานฝมือของตนเองอีกดวย 

2. ในบางข้ันตอนของการประกอบอาหารหากคุณพอคุณแมกลัววาจะเกดิอันตรายกับลูก เชน 

การเปดเตาแกส, การทอด เปนตน  คุณพอคุณแมอาจตองใชขอตกลงหรือกติกางายๆ กับลูก

ระหวางการประกอบอาหาร เชน ถาเปดเตาแกส แมขอเปดเองนะลูก, ระหวางที่เราผัดขาว

กันลูกตอง....... เปนตน 

3. “ขาวผัด”  เปนเพยีงหนึง่ตัวอยางของเมนยูอดฮิตประจําบาน คุณพอคุณแมสามารถเลือก

ประกอบอาหารจากเมนยูอดฮิตประจําบานได เชน แพนเคก, วุนตางๆ , ไขเจียว, การทําขนม

หวาน ขนมอบตางๆ – เคก, คุกกี้  สลัดผัก-ผลไม เปนตน  และย่ิงถาเมนูนัน้เปนเมนทูี่ลูกชอบ

รับประทานแลวจะยิง่เปนตัวกระตุนความสนใจของลูกอีกทางหน่ึง 

4. ชวนลูกทองบทสวดมนตกอนทานขาวตามที่แตละบานมีอยู  หรือสวดมนตตามหลักศาสนา
ของตนเอง  เชน   บทพิจารณาขาว  (ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง) 

“ขาวเอยขาวสุก      ตองกินกันทุกบานทุกฐานถิน่ 

กวาจะมาเปนขาวใหเรากนิ     ชาวนาส้ินกาํลังเกือบทั้งป 

ตองทนแดดทนฝนทนลมหนาว กวาจะไดขาวจากนามาถึงนี ่

คนกินขาวควรคิดดูใหดี  ชาวนานี้มีคุณตอเราไมเบาเลย 

ขาวทกุจานอาหารทกุอยาง   อยากนิทิง้ขวางเปนของมีคา  

หลายคนเหนือ่ยยากลําบากหนักหนา  กวาจะไดมาเปลืองแรงเปลืองทนุ  

กินอาหารใหหมด....คนอดยงัม”ี 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การอาสาชวยทํางานของสวนรวมและการใชทรัพยากรอยางคุมคา เชน 

การรับประทานอาหารใหหมด 

2. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ 

3. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

4. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 

5. ความคิดสรางสรรค :  จากการทดลองเติมนั่นผสมนี ่ คิดคนสูตรอาหารใหมๆ ของตัวเอง

ข้ึนมา 
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6. คณิตศาสตร : เปนโอกาสอันดีที่ลูกจะไดเรียนรูการชัง่ ตวง นับ อยางเปนรูปธรรม 

7. วิทยาศาสตร : ลูกจะไดเรียนรูคุณสมบัติบางประการของความรอน การแปรสภาพของสาร 

การละลาย การขยายตัว รสตางๆ เชน เปร้ียว หวาน เค็ม เผ็ด ฯลฯ  

8. คนพบสิง่ใหมๆ  : ครัวคือแหลงขุมทรัพยทีอุ่ดมไปดวยขาวของหลากหลายส่ิงซึ่งลวนแต

นาสนใจสําหรับลูก ไมวาจะเปนหมอ กระทะ ตะหลิว หรือครก 

9. ทักษะการใชมอื : ลูกจะไดใชมืออยางคลองแคลวในการทาํงาน เชน ลางผัก หัน่ผัก นวดแปง 

เปนตน 

10. ฝกใหลูกรูถงึคุณคาของส่ิงทีไ่ดมา เชน กวาจะไดขาว  กวาจะมาเปนอาหาร 
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กิจกรรมที่  5  “5 ส. พอ แม ลูก” 
 กิจกรรมนี้เปนการฝกฝนลูกใหสามารถชวยเหลือตนเองได  รับผิดชอบงานของตนเอง  โดย

อาจจะแบงหนาที่ประจําวันใหเขารับผิดชอบอยางใดอยางหนึ่ง  ลูกจะมีความสุขมากที่ไดชวยพอแม

ทํางานตางๆ ไมวาจะทําอะไรก็แลวแต ลูกจะมีความสุข เพราะวาเขารูวา เขาทําอยูกับคนที่เขารักมาที่สุด

ในโลก ไดทํา ไดคุยกัน แลวเด็กหัดทํางานอะไรเปนมานิดหนึ่งก็ดีใจ เปนการฝกนิสัยเด็กใหขยัน ใหชอบใน

การทํางาน ถาโตข้ึนเปนคนข้ีเกียจจะลําบากมาก สมัยนี้สังคมเปล่ียนแปลง พอแมออกไปทํางานขางนอก

จนเหนื่อยโทรมกลับมาบานแลวก็นอนแผ ไมทํางานบานดวยตนเอง การมีคนใชในบานทําใหคุณภาพของ

เด็กเสีย เพราะมีความลดหล่ันกัน เด็กจะใชคนใชทํานูนทํานี่ ตัวเองไมทํา พอแมไมทํา พอแมใชคนทํา เด็ก

ก็จะใชบาง เพราะฉะนั้นพอแมถึงจะเหนื่อยอยางไร พยายามอยาใหเหนื่อยเกิน ประหยัดกําลังไวบาง 

ทํางานบาน จะทํากับขาว จะซักผา รีดผา กวาดบาน ทําอะไรๆ ใหเด็กไดรวมจะชวยสรางคุณภาพของเด็ก 

ถาเด็กมีความสุขในการทํางานกับพอแมแลว ความรูสึกชอบทํางานจะสรางเสริมคุณลักษณะหลายอยาง

ของเด็กตอไปขางหนา (ประเวศ  วะสี. ม.ป.ป.: 16)  จะเห็นไดวาการฝกฝนลูกใหมีเปนคนที่มีความพรอม

ในการดําเนินชีวิตนั้น  พอแมมีสวนในการปลูกฝงความดีความงามใหกับลูกทั้งส้ิน  จึงมีที่มาของสํานวน

ที่วา “ลูกไมหลนไมไกลตน”  ฉันใดก็ฉันนั้นพอแมดี ขยัน มีความอดทน รับผิดชอบตอหนาที่อยางไร  ลูกก็

จะเลียนแบบพฤติกรรมอยางที่พอแมเปนนั่นเอง  เอาละคะเรามาเร่ิมชวนลูกทําความสะอาดบานกันเลยคะ 
 อุปกรณ 
 ไมกวาด, ที่โกยผง, ถงัขยะ, ไมถูพื้น, ผาข้ีร้ิว, ไมปดขนไก, เคร่ืองดูดฝุน, ไมกวาดอยากไย 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกทาํความสะอาดบานโดยเร่ิมตนจากการปดฝุนงายๆ ตามโตะ เกาอ้ี หนาตาง ดวยไม

ปดขนไก  หรือเร่ิมตนจากการชวยกวาด  ทัง้นี้โดยทีพ่อแมใหลูกไดมีสิทธิ์ในเลือกใชอุปกรณ 

2. เมื่อเร่ิมตนทําความสะอาดบาน  ชกัชวนใหลูกไดสังเกต  ฝุนละออง  ขยะที่ตกตามซอกหลืบ

ตางๆ อยางละเอียดถี่ถวน  เพื่อเปนการฝกฝนใหลูกเปนคนท่ีละเอียดรอบคอบ  รูจักการ

สังเกต การจําแนก เปรียบเทยีบ เปนตน  

3. ในระหวางการทําความสะอาดคุณพอคุณแมสามารถเปดเพลงเบาๆ หรือพูดคุยกับลูกเพื่อให

เขาไดรูสึกเพลิดเพลินไปกับงานที่ทาํ  ไมรูสึกวาเปนงานหนัก เหนื่อย เพราะการทําความ

สะอาดบานเปนการพัฒนากลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหวรางกายซึ่งเปนการ

ออกกําลังกายไปในตัว   
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4. เมื่อทําความสะอาดเสร็จแลวใหเด็กนําอุปกรณไปเก็บที่เดิม  โดยกอนที่จะเก็บควรดูแลเร่ือง

ความสะอาดกอน  ซึ่งมีคุณพอคุณแมควรทํารวมกับลูก แตไมใชทําเองทั้งหมด  ทัง้นีค้วรลูก

ไดมีสวนรวมในบางอยางที่เขาสามารถชวยได เชน ชวยเอาท่ีโกยผงไปลางและเก็บเขาที ่ชวย

ดูวาที่ไมกวาดมีหยากไยติดมารึเปลา 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกเลือกอุปกรณในการทําความสะอาดดวยเองเพื่อฝกการยอมรับผูอ่ืน 

และเปนการฝกลูกรูจักทําหนาที่ของตนเอง เพราะการทาํงานดวยความเสียสละเพื่อความดี

ของสวนรวมส่ิงที่ตามมาคือ “ความรับผิดชอบ” 

2. เมื่อลูกทาํความสะอาดบาน  คุณพอคุณแมควรแนะนําขอควรปฏิบัติเบ้ืองตนใหลูก เชน การ

กวาดบานควรกวาดไปในทางเดียวกัน  การเช็ดโตะควรบิดผาใหหมาดกอนที่จะเช็ด  เปนตน 

3. เมื่อลูกคําถามหรือพูดคุยดวย คุณพอคุณแมควรต้ังใจฟง และสนใจคําถามหรือคําพูดของลูก

และอาจถามลูกเร่ืองการทาํความสะอาดท่ีโรงเรียน  การแบงหนาที่ในหองเรียน 

4. ในการทําความสะอาดนัน้คุณพอคุณแมควรใหลูกมีอิสระในการปฏิบัติ  โดยคํานงึถงึ

กระบวนการมากกวาผลงาน   

5. คุณพอคุณแมควรใชคําพูดชมเชยลูกเมื่อทาํงานไดดี มีความขยนั อดทนในการทาํงาน เพื่อ

เปนการสงเสริมใหลูกมีความมั่นใจในตนเอง 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การทําหนาที่ของตนตามที่รับมอบหมาย 

2. ฝกใหลูกรูจักการเคล่ือนไหวรางกาย 

3. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ 

4. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

5. ฝกทักษะการสังเกต จาํแนกและการเปรียบเทยีบ 

6. ลูกไดรับประสบการณตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
7. ลูกไดเรียนรูข้ันตอนการทาํความสะอาดบานที่ถกูวิธีและไดรับความสนกุสนานเพลิดเพลิน 
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กิจกรรมที่  6  “น้ําหมักชีวภาพ” 
 กิจกรรมนี้เปนการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจักภูมิปญญาไท  โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชให

เกิดประโยชน  ดวยการนํามาทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อนําไปบํารุงรักษาตนไม พืชพันธุที่ทําการเพาะปลูก

เอาไว  ทั้งยังเปนการลดตนทุนการผลิตในเร่ืองคาปุย ไมทําใหดินเส่ือมสภาพจากการใชปุยเคมีอีกดวย  

ผูบริโภคปลอดภัย  ผูผลิตไมทําลายทั้งมนุษยและส่ิงแวดลอม  ประโยชนตางๆ ของน้ําหมักชีวภาพนั้นเกิด

จากสวนประกอบหลักคือพืชที่ใชมาหมักและจุลินทรียในการหมักซ่ึงอาจเปนจุลินทรียเสริมสุขภาพ 

(Probiotic) ที่คัดเลือกมาเปนตนเช้ือหรือหัวช้ือในการหมัก   ดังนั้นประโยชนจากการบริโภคน้ําหมัก

ชีวภาพจากพืชจึงมีดังนี้ 

- ไดสารที่เปนประโยชนซึ่งอาจไดจากการละลายออกมาจากพืชที่นํามาเปนวัตถุดิบในการหมัก 

   หรือเกิดจากการสรางโดยจุลินทรียที่เปนประโยชนเชนแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลกติกหรือแลกติก 

   แอสิดแบคทีเรีย 

- ไดประโยชนจากตัวเ ช้ือจุ ลินทรียในน้ําหมักเปนจุ ลินทรียหรือแบคที เ รียโบรไบโอติก 

- เพิ่มคุณสมบัติในการดูดซึมและลดอาการที่เกี่ยวของกับโรคในระบบทางเดินอาหาร 
การบริโภคน้ําหมักชีวภาพเปนการคาดวาจะไดรับประโยชนที่เกิดจากกลุมจุลินทรียที่มียู

ในน้ําหมักซ่ึงมีสรรพคุณในการเปนสารตอตานอนุมูลอิสระ  ยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นและ
กําจัดการกอตัวของอนุมูลอิสระ   ขณะนี้มีกระแสการนิยมบริโภคน้ําหมักชีวภาพกันมาก โดยเฉพาะ

น้ําลูกยอที่เปนที่นิยมและราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตามเร่ืองนี้ยังถือวาเปนเร่ืองใหมและขอมูลรองรับที่

ถูกตองยังไมเพียงพอ  ผูบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตองสนใจ  ศึกษา

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกบริโภคหรือเพื่อการผลิตใชเองใน

ชุมชนตอไป  จะเห็นไดวาน้ําหมักชีวภาพนั้นสามารถบริโภคไดทั้งคน พืช และสัตว  ซึ่งแตครัวเรือนควร

เร่ิมทําเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและคนรอบขาง  เราจึงควรนําทรัพยากรที่มีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ดวยการรวมกันสรางผลิตผลที่สะอาด ปลอดภัยเพื่อผูบริโภคกันเถอะคะ  เอาละ...เมื่อทราบคุณประโยชน

นานัปการของน้ําหมักชีวภาพกันแลวเรามาเร่ิมลงมือทํารวมกันในครอบครัวกันเลยคะ 
 อุปกรณ 
 ผักบุง, ผักตบชวา, หรือเศษผักตางๆ ที่เหลือจากการประกอบอาหาร 3 กก., ถังที่มฝีาปดมิดชิด, 

กากน้ําตาล 1 กก., หัวเช้ือจลิุนทรีย (EM) 1 ลิตร,  น้ํา 10 ลิตร,  
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วิธีการ 
1. ชวนลูกทาํปุยบํารุงดินไวใชเองที่บาน  กอนที่จะลงมือทาํกิจกรรมควรใสผากันเปอนหรือ

เส้ือผาที่เกาแลวสามารถเลอะเปอนดิน โคลนได เปนตน  โดยใหลูกมสีวนรวมดวย เชน การ

เด็ดผัก หรือการหั่น ซึง่การทําปุยจะตองใหความรูเร่ืองคุณสมบัติของสมุนไพร 7 รส ที่จะ

นํามาทาํน้ําหมักชีวภาพคือ  1.1  รสจืด :  ลางพิษ บํารุงดิน บําบัดน้ํา ยอยสลาย (ผักบุง, 

ขาว, รางจืด, ผักตบชวา) 

1.2  รสขม :  สรางภูมิคุมกันไวรัส แบคทีเรีย (ลูกใตใบ, บอระเพ็ด, ฟาทะลายโจร) 

1.3  รสฝาด :  ปองกนัเช้ือรา (หมาก, มังคุด, ฝร่ัง, เปลือกแค, เปลือกเค่ียม) 

1.4  เมาเบ่ือ : ปองกนัแมลง (หางไหล, ยาฉุน, กลอย, ฝกคูณ, หนอนตายอยาก) 

1.5  หอมระเหย :  ปองกนัแมลง (กะเพราะ, โหระพา, สาบเสือ, ตะไครหอม, ใบยูคา) 

1.6  เผ็ดรอน :  ปองกันแมลง (พริก, พริกไทย, กระเทียม, ขา, ดีปลี) 

1.7  เปร้ียว :  ปองกันแมลง (มะกรูด, มะนาว, มะขาม, สับปะรด) 

2. มีข้ันตอนในการทําน้ําหมกัชีวภาพดังนี ้  
- ข้ันตอนที ่1  คือการเด็ดผักหรือการหั่น  แลวทาํการช่ังใหได 3 กก. ซึง่ในกระบวนการ

นี้ลูกจะไดใชมอืในการเด็ด การหั่น ไดรูจักการช่ัง   

- ข้ันตอนที ่2  คือการนาํน้าํ 10 ลิตร  มาละลายกับหัวเชื้อจุลินทรีย (EM) 1 ลิตรและ

กากน้ําตาล 1 กก. ใชมือหรือไมพายขนาดใหญในการกวนผสมน้าํหัวเช้ือกับน้ําและ

กากน้ําตาล  ในข้ันนี้สามารถใหลูกชวยกวนหรือละเลงได  โดยสรางขอตกลงกอนวา

จะไมทําน้าํหกหรือเลนเลอะเทอะมากเกนิไป 

- ข้ันตอนที ่3  นาํน้าํที่ผสมแลวมากวนรวมกบัผักทีห่ั่นเอาไว 3 กก. แลวนาํมาเทใสใน

ถังที่มีฝาปดมดิชิด  ซึ่ง 7 วัน  สามารถนํามาใชรดตนไมในสวนไดซึ่งผลที่ไดจากการ

ทําน้ําหมักชีวภาพคือการประหยัดเงินซ้ือปุย  และยังไดพืชผัก ที่ปลอดสารเคมีอีก

ดวยนอกจากน้ียงัไดความภาคภูมิใจในตนเองจากผลงานที่ไดทํา 

3. เมื่อทําเสร็จแลว คุณพอคุณแมควรมีการสนทนาถงึข้ันตอนการทาํ  ความรูสึกของลูกใน

ขณะที่ทาํน้าํหมักชีวภาพ  หรืออาจถามลูกวา 

- ลูกสนุกไหม  และอยากทําอีกหรือเปลา  

- เพราะอะไรจงึอยากจะทาํ 

4. คุณพอคุณแมสอนลูกในเร่ืองการทําปุยชีวภาพวามีความแตกตางจากการใชปุยเคมอียางไร  
มีความปลอดภัยและดีตอสุขภาพยังไงบาง 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหลูกชวยเก็บกวาด ทาํความสะอาดสถานที ่
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 เกร็ดนารู 
1. คุณพอคุณแมควรใหลูกไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรมทกุอยาง 
2. เมื่อลูกสงสัยและถามคําถาม  ควรฟงและใหความสนใจทุกๆ คําพูดของลูก 

3. เมื่อลูกสนใจอะไรเปนพิเศษ  คุณพอคุณแมควรชางสังเกตและจดจํา หรือเมื่อลูกทําผิดพลาด

ควรใหกําลังใจ 

4. คุณพอคุณแมควรเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กในเร่ืองการใชปุยเคมีที่เปนอันตรายตอ

ผูบริโภคอยางไร เชน หากกินผักที่ปลอดสารเคมี จะมีสุขภาพดี รางกายมีภูมิคุนกันตอโรค 

และลดอัตราเส่ียงตอโรคมะเร็ง เปนตน 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ :  การรูจักคุณคาของทรัพยากรโดยนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ 

4. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

5. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 

6. ฝกใหลูกรูจักรับผิดชอบตอสังคม ตอผูอ่ืนการทําผลิตผลที่สะอาด  ปลอดภัยไมทํารายผูอ่ืนซ่ึง

เปนความใสใจ เอ้ือเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 

 

หมายเหตุ  :  หากคุณพอคุณแมไมสะดวกในเร่ืองการทาํน้าํหมกัชีวภาพ  อาจหากิจกรรมอ่ืนแทนซ่ึงเปน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเร่ืองการทําอยางไรที่ผูบริโภคจะปลอดภัยและไดรับผลประโยชนสูงสุด 

 

อางอิง  :  
http://www.wearehappy.in.th/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0
%B8%B2%E0%B8%9E/  
(วันที่ 14 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  7  “ซักผาชวยแม” 
 กอนการทํากิจกรรมน้ีคุณพอคุณแมสามารถหานิทานมาเลาใหลูกฟง

เพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน ยกตัวอยางเชน นิทานเร่ืองชายซักผา กับชางปน

หมอ  ชื่อผูแตง : นานกฮูก  

ปนภาพโดย นฤมล ตนะวรรณสมบัติ โดย : สํานักพิมพแฮปปคิดส   

มีเร่ืองยอวา ชายซักผากับชางปนหมอเปนเพื่อนกัน แตชายซักผามีฐานะรํ่ารวย

กวา เพราะเขาเปนคนขยันขันแข็ง ชายปนหมอรูสึกอิจฉาจึงหาทางกล่ันแกลงชายซักผาเสมอ วันหนึ่งเจา

เมืองจับชางไดหนึ่งตัว ชางปนหมอจึงรีบบอกกับเจาเมืองวา ชางตัวนี้มีผิวดํามอมแมม ในเมื่อชายซักผา

สามารถซักผาใหขาวสะอาดได เขาก็นาจะขัดชางใหขาวไดเชนกัน เจาเมืองจึงส่ังใหชายซักผาขัดชางให

ขาวใหได ชายซักผารูวาโดนชางปนหมอแกลง จึงบอกเจาเมืองวา เขาตองใชอางน้ําและเตาไฟขนาดใหญ 

ขอใหชางปนหมอชวยปนให ชางปนพยายามปนหมอและเตาอยูนาน บางใหญเกินไป เล็กเกินไป หนา

เกินไป บางเกินไป ในที่สุดก็ปนไมสําเร็จ ชางปนหมอจึงไปสารภาพกับเจาเมืองวา เขาเพียงตองการแกลง 

ชายซักผาเทานั้น และใหสัญญาวาตอจากนี้จะไมแกลงใครอีกแลว  จากนิทานเร่ืองนี้คุณพอคุณแม

สามารถเชื่อมโยงเขาสูการทํากิจกรรมดวยการทาทายใหลูกไดลองทําดู  เมื่อไดฟงนิทานจบแลวลูกจะ

อาสาชวยคุณแมซักผาโดยไมรีรอทันที  เนื่องจากมีตัวอยางที่ดีในนิทาน  ชวยเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอการ

ทํางานใหกับลูก  หากคุณพอคุณแมไมสะดวกที่จะเลานิทาน  อาจจะหาเร่ืองราวอ่ืนๆ ที่สัมพันธกับ

กิจกรรมที่จะทํามาเลาใหลูกฟงแทนก็ได  เอาละคะเมื่อชักนําเขาสูเนื้อหาแลวเรามาเร่ิมทํากิจกรรมกันได

เลยคะ 
 อุปกรณ 
 กะละมงั, น้าํ, สายยาง, ผงซกัฟอก, น้ํายาปรับผานุม, เคร่ืองซักผา, ตะกราผา, ไมแขวนเส้ือ 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกซักผาโดยคุณพอคุณแมเปนแบบอยางใหกับลูก เบ้ืองตนใหลูกชวยหยิบอุปกรณหรือ

หากมีการใชเคร่ืองซักผาควรสรางขอตกลงกับลูกวา ขอเสียบปล๊ักเอง, ขอแมเปนผูควบคุม

ปุมการซักเอง เปนตน 

2. ใหลูกชวยแยกประเภทของผาที่จะซัก เชน ผาสี ผาขาว ผาที่ไมสกปรกมาก  ผาที่สกปรกมาก 

เพื่อเปนการฝกจําแนก สังเกตรายละเอียดของเส้ือผา   

3. ในขณะที่ซกัผาบางอยางที่จาํเปนตองซักดวยมือ เชน ชุดชั้นใน หรือผาที่ซักเคร่ืองไมได ควร

ใหลูกมีสวนรวมในการขยี้  หรืออาจใหชวยแปรงถาผาที่เปนช้ินใหญหนาสามารถแปรงได   

หากซักเคร่ืองอาจใหลูกชวยเปด-ปดน้ําให  ชวยตักผงซักฟอก หยิบตะกรา เปนตน 
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4. เมื่อทําการซักเสร็จแลวใหลูกมีสวนรวมในการตาก  ลูกจะไดเรียนรูการตากผาที่ถกูวิธ ีเชน 

การบิดใหหมาด การสะบัดเพื่อไมใหผายบัและคลายตัว   

5. เมื่อผาแหงแลวคุณพอคุณแมควรใหลูกมสีวนรวมในการเก็บ  เชน การพับผา การแยกผาวา

เปนของใคร  สถานที่เก็บ เก็บไวที่ไหน เปนตน 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกเลือกใชอุปกรณ หรือชวยทาํกิจกรรมที่บางอยาง เชน การแยกผา 

การพับผา การเปด-ปดน้ํา  

2. ในระหวางการทํากิจกรรมรวมกนัควรไดสนทนากับลูกถงึเนื้องาน  และสินวธิีการซักผาที่

ถูกตองใหกับลูก 

3. เมื่อลูกต้ังคําถาม คุณพอคุณแมควรต้ังใจฟง และสนใจที่จะตอบคําถามของลูก 

4. การซกัผาเปนการพัฒนากลามเนื้อมืออยางหนึ่ง  ทั้งยังฝกใหลูกรูจักการสังเกต จาํแนก สี 

ขนาด เนื้อผา เปนตน 

5. ควรปลอยใหเด็กมีอิสระในการทํากิจกรรม  และรูจักใชคําพูดชมเชย  อาจกระตุนหรือแนะนํา

เพิ่มเติม ในเร่ืองการซกัผาทีถู่กวธิี  แตควรระวังไมใหเลนมากเกินไป  ผูใหญควรดูแลความ

ปลอดภัยดวย 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การรับอาสาชวยงานผูอ่ืน 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. ฝกใหลูกเรียนรูประสบการณจากการปฏิบัติจริง 
4. ฝกใหลูกรูจักรับผิดชอบตอหนาที่ การเอ้ือเฟอและชวยเหลือผูอ่ืน 

5. ฝกใหลูกเปนคนซ่ือสัตยตอหนาที่  ดวยการสอนใหทําหนาที่ของตนเองอยางดีที่สุด 

6. เรียนรูเร่ืองการจม  การลอย 

7. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

8. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 

9. ฝกใหลูกรูจักแบงปนผูอ่ืน โดยเก็บเส้ือผาหรือของเลนที่ไมไดใชแลวแยกเอาไว เชน เส้ือผาช้ิน

ไหนที่คับแลวเร่ิมใสไมได  ตุกตาของเลนทีไ่มไดใชแลว  จะสามารถนาํไปบริจาคที่ไหนไดบาง   

 

อางอิง  :  http://www.planforkids.com/friendly_more.php?id=8  (วันที่ 14 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  8  “หลอมใจย่ืนไมตร”ี 
 กอนการทาํกิจกรรมนี้ขอเชิญชวนใหคุณพอคุณแมเลานทิานเร่ืองหนึ่งใหลูกฟงนั่นก็คือ  เด็กหญิง

ไมขีดไฟ  "La Petite Fille aux allumettes" 

    แตงโดย  : ฮันส คริสเตียน แอนเดอรสัน 

    ภาพประกอบ  : สุรพนัธุ เหลาธารณาฤทธ์ิ 

    ออกแบบลายเสน : สิทธิพร พวงสุข 

    เด็กหญิงขายไมขีดไฟ นทิานอมตะเร่ืองเอกของโลก  เปนเร่ืองราวของ 

    เด็กหญิงผูยากไร ซึ่งตองเรขายไมขีดไฟในคํ่าคืนอันเหน็บหนาว โดยที่

ไม 

    มีใครสนใจเธอเลย...   

 เร่ืองก็มีอยูวา  เด็กหญิงไมขีดไฟ เปนเร่ืองราวของเด็กผูหญิงคนหนึ่งที่ตองออกมาขายไมขีดไฟ 

ในคํ่าคืนสุดทายของป ทามกลางความหนาวเย็น และความมืดมิด เด็กนอยยังคงเดินขายไมขีดไฟโดยที่

ศีรษะและเทาขาดการปกปดใดๆ ทั้งส้ิน ตลอดทั้งวันไมมีใครซ้ือไมขีดไฟของเธอเลย ตอนน้ีเธอทั้งหนาว   

ทั้งหิว เธอเดินไปเร่ือยๆ และไปแวะพักมุมหนึ่งที่เปนที่วางระหวางบานสองหลัง เธอหนาวมาก แตเธอกลับ

บานไมได เพราะเธอขายไมขีดไฟไมไดเลยแมแตอันเดียว พอเธอตองตีเธอแน 

ลมหนาวพัดมาอยางตอเนื่อง จนมือ และเทาเธอเร่ิมจะชาข้ึนเร่ือยๆ เธอเร่ิมคิดวา ถาไดเปลวไฟ

จากไมขีดไฟสักกานหนึ่งเธอคงรูสึกดีข้ึนเปนแน 
ถาเพียงแตเธอกลาพอที่จะดึงไมขีดเพียงกานเดียวจากกําออกมาจุดกับผนังใหความ

อบอุนกับนิ้วมือของเธอ ก็คงจะดี แลวเธอก็ตัดสินใจดึงไมขีดไฟออกมาจุด เปลวไฟลุกโพลงข้ึน มัน

สองสวางเหมือนกับเทียนเลมเล็กๆ เด็กหญิงตัวนอยรูสึกราวกับไดนั่งอยูหนาเตาผิง ทําใหเธอรูสึกอบอุน 

แตแลวเปลวไฟก็คอยๆ มอดลง เตาผิงหายวับไป แตแลวเธอก็จุดกานตอไป แลวก็มีภาพในจินตนาการ

ของเธอปรากฏข้ึนมา ไมวาจะเปนโตะอาหารที่เต็มไปดวยอาหารนานาชนิด กานตอไปเปนตนคริตสมาสที่

สวยและงดงามที่สุด     และกานตอไปเธอก็ไดพบกับยายผูเปนที่รักของเธอกําลังสงยิ้มมาใหอยาง

ออนโยน    เธอไมรอชาที่จะหยิบไมขีดไฟทั้งหมดมาจุดเพราะไมอยากใหยายเธอหายไป 

เปลวไฟสวางสดใสยิ่งกวาเวลากลางวัน เธอรูสึกวายายของเธอไมเคยสวยเชนนี้มากอน ความหิว

และความหนาวเหน็บหายจากเธอไปเปนปลิดทิ้ง ยายและเธอโบยบินไปสูออมกอดของพระเจา 

ในตอนเชาอันเหน็บหนาวของวันรุงข้ึน เด็กหญิงตัวนอยนั่งอยูที่มุมตึก ดวยพวงแกมสีแดงปล่ัง 

และริมฝปากเปอนรอยย้ิม รางของเธอนั้นส้ินไรวิญญาณแลว หนูนอยไดหนาวตายจากไปในคํ่าคืนสุดทาย

ของป... 
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เด็กหญิงขายไมขีดไฟ ก็เปนเหมือนตัวแทนของผูยากไรทั้งหลายคะ ซึ่งโดยมากมักจะไมมีใคร

สนใจ และตองอยูอยางโดดเด่ียว ดังนั้นความชวยเหลือที่เราสามารถจะแบงปนใหกับเขาเหลานั้นได 

นับเปนเร่ืองดียิ่งที่จะชวยใหสังคมเล็กๆ แหงนี้ดีข้ึนคะ ชวยสอนใหเด็กๆ มีเมตตา แบงปน และมีน้ําใจคะ  

อนึ่งหากพิจารณาวานิทานเร่ืองนี้เศราเกินไป  คุณพอคุณแมสามารถเลาเร่ืองอ่ืนๆ แทนได  ทั้งนี้โดย

มุงหวังวาเร่ืองราวที่เลานั้นจะชวยใหเด็กรูสึกอยากแบงปนผูอ่ืนนั่นเองคะ  กิจกรรมการแบงปนที่นาํเสนอนี้

อาจจะเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมของแตละครอบครัวนะคะ 
อุปกรณ 

 หนงัสือ, ของเลน, เส้ือผา, ของที่ไมไดใชแลว, กระปุกทําบุญ 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกเก็บของที่ไมไดใชแลว  รวมทัง้มกีระปุกทาํบุญประจําบานโดยใหหยอดเงนิที่เหลือ

จากคาขนมทีแ่บงจากกระปุกเงนิเก็บ เพื่อนําไปแบงปนใหกับผูอ่ืน อาจจะเปนเพื่อนบานที่

เล็กกวา หรือไปสถานสงเคราะหใกลบาน  หากไมสะดวกอาจใชวิธกีารใหลูกนําอาหารที่

เหลือทานในแตละมื้อไปใหกบัสุนัขจรจัด สัตวเล้ียงที่ไมมเีจาของ  

2. คุณพอคุณแมอาจะเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมใหลูกไดเลือก เชน การไปดูแลคุณยายขางบาน 

การใหอาหารแกสัตวเล้ียงทีไ่มมีเจาของ  การไปบริจาคสิ่งของในสถานสงเคราะหตางๆ หรือ

แมกระทัง่การหยอดเหรียญทําบุญในตูรับบริจาคตามหางราน หรือการไปชวยงานเพื่อนบาน 

เปนตน 

3. เมื่อลูกเลือกเสร็จแลว คุณพอคุณแมควรพาลูกไปทําจริงๆ ซึ่งในเขตศรีราชามีสถาน

สงเคราะหเด็กกําพรา สถานรับเล้ียงคนชรา มหีางรานมากมายที่ต้ังตูบริจาคเอาไว  หรือการ

ไปทําบุญทีว่ัดใกลบาน 

4. คุณพอคุณแมควรบอกลูกถงึประโยชนที่ไดจากการแบงปนผูอ่ืน  ถามความรูสึกของลูกเมื่อ

ไดเปนผูให  การไดเปนผูแบงปนเขาคิดอยางไร 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรไปกับลูก  ชวยลูกในการทํากจิกรรมแตไมควรชี้นําลูก  ใหลูกไดมีอิสระใน

การทาํกิจกรรม 

2. ควรเปดโอกาสใหลูกไดเลือกอยางอิสระทีจ่ะทาํกิจกรรม 

3. คุณพอคุณแมควรเสริมคุณธรรม จริยธรรมเร่ืองการแบงปนใหกับลูก 
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 ประโยชน 
1. จิตสาธารณะ  :  การแบงปนของกนิ ของใชเพื่อผูอ่ืน 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ เสียสละเพื่อผูอ่ืน 

4. ฝกใหลูกรูจักการทําตนใหเปนประโยชนตอสังคม 

5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเรื่องการแบงปน  การชวยเหลือ การใหทาน 

 

 

อางอิง  :  http://storyby-rtima.blogspot.com/2009/03/blog-post.html 

http://www.weloveshopping.com/template/a21/showproduct1.php?pid=10864793&s

hopid=5008 

    http://ai-chan13.spaces.live.com/ 

    (วันที่ 14 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  9  “ฅนมีน้ํายา” 
 กิจกรรมนี้เปนเร่ิมตนยุทธศาสตรการพึ่งพาตนเองในเร่ืองของการทําน้ํายาใชเองในครัวเรือน  เปน

การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการในชีวิตประจําวัน  เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและ

สังคมไทยเปดกวางสูโลกาภิวัฒน และเกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมอยางไรพรมแดนเขาสูสังคมไทย 

โดยขาดความรอบรูที่จะเปนภูมิคุมกันในการกล่ันกรองที่ดี ไดสงผลกระทบตอคุณคา ความเชื่อ พฤติกรรม

การดํารงชีวิต และการปฏิสัมพันธในสังคมไทยใหปรับเปล่ียนไปจากเดิม คนไทยมีคานิยมและพฤติกรรม

ที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากข้ึน ขาดจิตสํานึกสาธารณะ ใหความสําคัญสวนตนมากกวา

สวนรวม การใหคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนคนและการยึดหลักธรรมในการดํารงชีวิตเร่ิมเส่ือมถอย

ลง วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชาติถูกละลายและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย (นภัสวรรณ  ชื่นฤาดี. 

2550: บทนํา) 

   ดังนั้นครอบครัวจึงเปนจุดเร่ิมตนที่จะปลูกฝงใหลูกรูจักการชวยเหลือตนเองในการดํารงชีวิต ซึ่ง

เปนการพัฒนาสูความยั่งยืน  ลูกจะเปนคนที่คิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปน  โดยการฝกฝนใหชวย

ตนเองต้ังแตยังเล็ก  เพื่อเขาจะไดเปนผูใหญที่มีศักยภาพอยางเต็มภาคภูมิในอนาคต ลูกของเราจะได

เปนฅนมีน้ํายาตอไป เอาละคะเรามาเร่ิมกิจกรรมกันเลยนะคะ 
 อุปกรณ 
 ภาชนะกนเรียบ, ไมพาย, หวัเช้ือ N70 1 กก., สมุนไพรรสเปร้ียว เชน สับปะรด มะกรูด มะนาว 3 

กก., น้ํา 10 กก., เกลือ (ผงขน) 1 กก., ขวดบรรจุ 

 *** ภาชนะที่ใชกวนน้าํยาควรเปนภาชนะกนเรียบ เชน กาละมงั ถังสี เปนตน  ไมพายควรมีขนาด

ยาวถึงกนภาชนะเพื่อจะไดงายตอการกวน 
 วิธีการ 

1. ชวนลูกมาทําน้ํายาลานจานใชเองที่บานเพื่อประหยัดคาใชจาย  โดยใหลูกชวยหั่น ลาง

สมุนไพร  เตรียมน้าํที่จะตม 

2. มีข้ันตอนในการทําน้ํายาสมนุไพรดังนี ้
- ลางมะนาว มะกรูด และสับปะรดใหสะอาด หั่นเปนช้ินๆ แลวตม กรองเอาแตน้ํา 3 

กิโลกรัมผสมน้ําสะอาด 10 กิโลกรัม จะไดน้ําสมนุไพร 13 กิโลกรัม (หากอยากใหมีสี

เหลืองใสขมิน้ในนํ้าตมสมุนไพรไปดวย 1 ขีด) 

- นํา N 70 จํานวน 1 กิโลกรัมใสถังกนเรียบ คอยๆ รินน้าํสมุนไพรใสถงั ใชพายไมกวน

น้ําสมนุไพรใหผสมเขากนักบั N 70 โดยกวนไปทางเดียวกันตลอดในทิศทางใด

ทิศทางหน่ึงเพือ่ปองกันไมใหเกิดฟองมากโดยกวนประมาณ 15 นาที จนมีเนื้อเปนสี

ขาวครีม 
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- จากนั้นคอยๆ เทน้าํสมนุไพรลงไปในถังในระหวางที่กวน  โดยโรยเกลือปนลงไปดวย

เปนระยะพรอมๆ กัน  จาํนวน 1 กิโลกรัม คนใหเขากันจนเปนสีขาวนวล  

- ต้ังทิง้ไว 6 ชั่วโมง กอนนําไปใชงาน (หรือทิง้ไว 1 คืน) 

- จากนั้นนําไปใชลางจาน  ลางคราบสกปรกตางๆ ได  สวนที่เหลือเกบ็ใสขวด

พลาสติกเปลาที่เตรียมไว เชน ขวดน้ํา  ขวดน้ํายาเกาทีห่มดแลว 

3. ในระหวางการทําน้าํยา  คุณพอคุณแมใหลูกมีสวนรวมในแตละข้ันตอน เชน การหั่น การลาง

สมุนไพร การเตรียมน้ํา การกวนน้าํยา การโรยเกลือ การเทนํ้า เปนตน 

4. คุณพอคุณแมกระตุนใหลูกชวยและสนทนากับลูกถึงประโยชนที่ไดจากการทาํน้าํยาใชเอง 
เชน การประหยัดเงิน การพึง่พาตนเองดวยการทาํน้าํยา  

5. เมื่อทําน้าํยาเสร็จแลวใหลูกชวยเกบ็ ลางอุปกรณ  และในการกรอกน้าํยาใสขวดสามารถให

ลูกชวยได 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกไดเลือกชวยงานที่ถนัด เชน การลางสมนุไพร  การเติมน้าํ การเติม

เกลือ การกวน 

2. ในระหวางการทํากิจกรรมรวมกับลูกคุณพอคุณแมควรดูแล สังเกตลูก  ที่อาจสงสัยและสราง

ขอตกลงรวมกนัคือ ไมควรหยิบน้าํยาตางๆ ใสปาก และระวังไมใหกระเด็กเขาตา 

3. สนทนากับลูกในเร่ืองประโยชนที่ไดจากการทําน้าํยาใชเองซ่ึงจะมีความปลอดภัยมากกวา
การใชน้าํยาจากทองตลาด 

4. คุณพอคุณแมควรเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับลูก เชน เมื่อทําเสร็จแลวลูกอยากเอาไปแบง

ใครบาง   
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การพึ่งพาตนเองดวยการนําสมนุไพรมาใชใหเกิดประโยชน 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ ชวยเหลือผูอ่ืน 

4. สงเสริมใหลูกรูจักการพึง่พาตนเอง  การประหยัดอดออม 

5. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

6. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 

7. ความปลอดภัยของผูบริโภคในการใชภาชนะจากการลางตางๆ ในกรณีที่คุณพอคุณแมประ

กิจการรานคาเกี่ยวกับอาหาร เชน ขาวแกง กวยเต๋ียว 
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หมายเหตุ :       -     หากคุณพอคุณแมไมสะดวกเร่ืองการทาํยาอาจหากิจกรรมอืน่ที่เปนการทาํของใชเอง 

         ภายในบานแทน   

- หาช้ือหัวเช้ือทาํน้าํยาไดที่รานคาของ ธกส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่รานเคมีภัณฑ

ทั่วไป  ในศรีราชามีรานอยูตรงขามรานเนในซอยหลังตลาดศรีเจริญ  ในอ.เมือง 

ชลบุรี มีรานอยูตรงหนาหางสรรพสินคาฟอร่ัมพลาซา 

- การชั่ง ตวงเปนกิโลกรัมอาจไมสะดวก  สามารถใชภาชนะที่มีขนาดเปนลิตรแทนได 

ซึ่ง 1 กก. มีปริมาณเทากับ 1 ลิตร 
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กิจกรรมที่  10 “เรียนรูสูโลกกวาง” 
 กิจกรรมนี้เปนการเปดโลกทัศนใหกับลูก  เพื่อใหเขาไดเรียนรูจักการอยูรวมกันกับผูอ่ืน  การใช

ชีวิตในสังคม เชน การเขาแถวซ้ือของตามลําดับกอน-หลัง  การซื้อต๋ัว  การเขาไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ 

เปนตน  เปนการดีที่เราจะนํากระบวนการเหลานี้มาเอื้ออํานวยใหลูกไดสัมผัสสถานการณจริง ไดเรียนรู

ดวยตนเองการเรียนรูที่ดีของเด็ก  คือการเรียนรูจากของจริง  หรือของเสมือนจริงใหเด็กๆ ไดจับตองสัมผัส

ได  ไดรับรูกล่ิน  ไดรับรูรสชาติ การเรียนรูดวยตัวเอง  กระตุนใหเด็กเกิดความสนในใฝรูโลกกวางดวย

ตนเอง และนํามาเสริมสรางพัฒนาการไดอยางสมบูรณแบบ  โอกาสที่ลูกจะไดเรียนรูคือการพาลูกไป

สัมผัสของจริงนั่นเอง  ดังนั้นคุณพอคุณแมอยารีรอที่จะพาลูกไปเปดโลกกวางซ่ึงเปนประสบการณที่หาซ้ือ

ไมได  ในการเยี่ยมชมนั้นอาจจะมีคาใชจายบางแตเราสามารถเลือกสถานที่ที่ประหยัด สะดวก เหมาะกับ

ครอบครัวที่จะไปทํากิจกรรมรวมกัน  กอนอ่ืนเรามาเลือกสถานที่กันคะ  เมื่อเลือกสถานที่ไดแลวเราก็ออก

เดินทางไปสูแหลงเรียนรูกันไดเลยคะ 
 สถานที่เยี่ยมชม 
 สถานที่ทองเที่ยวใกลบาน เชน สวนสาธารณะเกาะลอย  สวนเสือศรีราชา สวนสัตวเปดเขาเขียว 

สวนนงนุช อุทยานหินลานปและฟารมจระเขเมืองพัทยา คอนโดปูไข กระชังเล้ียงหอย ไรองุนซิลเวอร เลจ  

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติมาบเอ้ือง  บานสุขาวดี  สวนสับปะรด แหลงที่ทําขาวหลาม  ศูนยวิจัยประมงน้ําจืด  

ศูนยวิทยาศาสตรทางทะเล ชายทะเลบางแสน อางเก็บน้ําบางพระ ตลาดน้ําส่ีภาคเมืองพัทยา  เมือง

จําลอง ฯลฯ 
 วิธีการ 

1. กิจกรรม “เรียนรูสูโลกกวาง”  คือกิจกรรมนันทนาการอยางหนึ่งที่ครอบครัวควรจะมรีวมกัน

ในวนัหยุด หรือวันวางของทกุคน  ซึ่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  มีสถานที่แหลงเรียนรูมากมายให

เลือกสรร  การทองเที่ยวหาความรูรวมกันในครอบครัวจึงเปนการสรางความสัมพันธใน

ครอบครัว  และเปดโลกกวางเพื่อลูกอีกดวย 

2. ชวนลูกออกไปเที่ยวนอกบานรวมกนั โดยใหลูกเลือกสถานที่ในการไปเที่ยวในคร้ังนี้  ซึ่ง

กอนที่จะไปควรสรางขอตกลงรวมกนักอน เชน การรักษาความสะอาด การเตรียมอุปกรณ 

การเตรียมอาหาร ขอควรระวังในระหวางการเทีย่ว เปนตน 

3. ปลอยใหลูกไดมีอิสระในการเที่ยวชม  คุณพอคุณแมคอยดูแลในเร่ืองความปลอดภัย   

4. คุณพอคุณแมควรมีการสนทนาถึงเร่ืองเก่ียวกับสถานทีพ่าลูกไปเทีย่ว เชน  

a. เตากินอะไรเปนอาหาร 
b. ลูกจะชวยอนรัุกษพนัธุของเตาไดอยางไร 
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5. คุณพอคุณแมสังเกตและจดจํารายละเอียด คําพูดของลูก ดูวาลูกสนใจเร่ืองอะไรเปนพิเศษ 

หรือแนะนําเพิม่เติมใหแกลูก เพื่อสงเสริมความรูรอบตัวใหลูก 

6. เมื่อลูกสงสัย  สอบถามคุณพอคุณแมควรตอบทุกขอคําถาม  หากไมมั่นอาจขอติดคางเอาไว

กอนแลวสอบถามเจาหนาที ่ผูรูในสถานทีน่ั้นๆ  
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกไดเลือกสถานทีท่องเทีย่วอยางอิสระ 

2. เมื่อลูกสงสัย  ควรใสใจตอบคําถามของลูกหรือพยายามสอบถามขอมลูเพิ่มเติมจาก

เจาหนาที ่ซึ่งจะมีบริการในแหลงเรียนรูตางๆ 

3. ขอควรระวังของพอแมคือไมควรยัดเยียดความรูที่คุณพอคุณแมสนใจใหกับลูก แตควรให

เปนไปตามความสนใจของลูก 

4. คุณพอคุณแมควรใหลูกไดมโีอกาสพูดในเร่ืองตางๆ โดยฟงจนกวาลูกจะพูดจบแลวคอยตอบ

คําถามของลูก 

5. สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมดวยการรักษาความสะอาดของสถานที่ตางๆ ที่ไปเรียนรู  

การระมัดระวงัที่จะไมทาํใหเกิดความเสียหาย  การทิ้งขยะใหถกูที ่
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การอยูรวมกับผูอ่ืนเมื่อทํากจิกรรมรวมกัน 

2. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

3. สงเสริมใหลูกมีอิสระในการคิด การตัดสินใจเพื่อเสริมสรางความเช่ือมัน่ในตนเอง 

4. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ เสียสละ 

5. ฝกใหลูกรูจักรับผิดชอบตอสังคมดวยการไมสรางขยะเพิม่ หรือการอนรัุกษใหคงอยูตอไป 

6. ลูกไดเรียนรูจากประสบการณจริง การใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 

7. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 
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กิจกรรมที่  11 “ดอกไมปลายนิ้วมือ” 
 กิจกรรมนี้ดึงดูดความสนใจของเด็กในการจัดทําดอกไมไหวพระ  ซึ่งเปนการทําดวยฝมือของ

ตนเอง  นอกจากนี้ยังสามารถทําไปแบงใหคุณพอคุณแม คุณตาคุณยาย คุณปูคุณยา  สําหรับใชไหวพระ

ไดอีกดวย  การที่เด็กไดทํางานเพื่อสวนรวมเล็กๆ นอยๆ ในชีวิตประจําวันนั้นเปนความภาคภูมิใจที่เขาจะ

ไดรับจากการทํางาน  จากการทําหนาที่สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว  ทําไมจึงไหวพระดวยดอกไม??  

พระรูปหนึ่ง ทานบอกวา เพราะดอกไมคือรูปลักษณสมบูรณสําหรับการเปรียบเทียบกับหลักไตรลักษณ 

(อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ดอกไมหลายๆ ชนิด ความงามพรอมในรูปทรง สีสัน นวลกลีบเตงตึง กอเกิด

เบ้ืองตน เบงบานในเบื้องกลาง แตไมนานวัน ดอกไมจะเหี่ยวเฉา โรยรา .. ยิ่งดอกไมที่พรากจากตนเอามา

ใสแจกัน เอามาไหวพระ ยิ่งจะเห็นภาพนี้ไดชัดเจนข้ึน  หรือนี่เปนกุศโลบายงายๆ ในการบอกใหคนเขาถึง

ธรรมะ  วันเวลาแหงการโรยรา .. จะเปนดอกใด สีใดก็ตามแต ทายสุดกลายเปนแคสีน้ําตาล แหง เหี่ยว 

กรอบ ถาหากเอาไปบิ บดใหละเอียด พอทิ้งลงบนผืนดินก็แยกไมออกระหวางดินกับกลีบดอกไม  งานจัด

ดอกไมเปนงานประณีตอยางยิ่ง เพียบพรอมดวยศิลป  เพื่อความสมบูรณแบบของการจัดดอกไม คนจัด

ตองเลือกรูปแบบของงานใหเหมาะสม วางแผนวาจะใชดอกอะไร จํานวนเทาไร อุปกรณตางๆ เทาไร แลว

จัดหามาใหไดตามนั้น แตคนจัดดอกไมบางคนตองจัดไปตามแตวาจะหาดอกอะไรได เพื่อใหไดซุมดอกไม 

พานดอกไมที่ดีที่สุด  เปรียบดูแลว นาเอาไปคิดเทียบกับการจัดชีวิตเหมือนกัน นี่ยังไมตองเทียบถึง

อารมณละเมียดของคนจัดดอกไม... ใครจะรูวา เวลาการจัดดอกไม บางทีก็เหมือนการทําสมาธิอยางหนึ่ง 

เพราะใจตองจดจอกับส่ิงที่กระทําอยางตอเนื่อง  เตรียมดอกไม..ไปไหวพระ บางทีก็ไมไดหวังไกลถึงการ

เขาใจลึกซึ้งในหลักไตรลักษณหรือกุศโลบายใดๆ ที่ซอนอยู เพียงแคระลึก รูสึกตัววา นี่กําลังเตรียมดอกไม 

ไปไหวพระ แคนั้นใจก็คลายจะพบกับความสุขแบบสงบแลว  เรามาชวนลูกทํากิจกรรมที่กอใหเกิดสมาธิ

และปญญากันเถอะคะ 
 อุปกรณ 
 เข็ม, ดาย, ดอกไมในบานหรือใกลบาน เชน กลวยไม พดุ มะลิ ดอกรัก ดอกบัว 
 วิธีการ 

1. กิจกรรม “ดอกไมปลายนิ้วมือ”  คือกิจกรรมการรอยมาลัยเพื่อถวายพระ  หรืออาจเลือกการ

พับดอกบัวถวายพระก็ได  หรือการจัดดอกไมใสแจกัน แลวแตจะเลือกตามสภาพบานเรือนที่

อยูอาศัยของผูปกครอง 

2. ชวนลูกรอยมาลัยถวายพระ  โดยสรางขอตกลงรวมกับลูกกอน เชน การจับดอกไมใหเบามือ

อยางไร การจบัเข็มอยางไรใหปลอดภัย การระมัดระวังเกสรดอกไม 

3. กอนที่จะมกีารรอยใหลูกไดเลือกดอกไม  สีสัน  ชนิด เปรียบเทียบ โดยฝกใหลูกไดรูจักการ

สังเกตอยางละเอียดถี่ถวน 
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4. ในระหวางการรอย  หรือการพับดอกบัว  คุณพอคุณแมสนทนากับลูกเร่ืองศาสนาทีบ่านนับ

ถือ หลักธรรมคําสอนทางศาสนา  การทําบุญเนื่องในโอกาสตางๆ 

5. คุณพอคุณแมกระตุนใหลูกคิดและไดกระทําตามที่ตนเองอยากจะทาํ เชน ลูกอยากออกแบบ

มาลัยแบบไหน  จะใสสีอะไร หรือลูกอยากจะพับดอกไมรูปทรงไหน  รวมไปถังการจัดแจกัน

ดอกไม เปนตน 

6. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหลูกชวยเก็บ กวาด อุปกรณใหสะอาดเรียบรอยโดยพยายามใหลูก

รับผิดชอบใหมากที่สุด 
 เกร็ดนารู 

1. คุณพอคุณแมควรใหลูกนัง่ใกลๆ เพื่อจะไดดูแลอยางใกลชิด 

2. เมื่อลูกทาํผิดพลาด  ไมควรดุลูก  ควรสงเสริมใหกําลังใจในการทํางานโดยใชคําพูดที่

สรางสรรค เชน พูดชมวาลูกออกแบบมาลัยสายมาก หรือจัดดอกไมสวย  

3. การจัดหาวัสดุเพื่อใหลูกเรียนรู  ไมจาํเปนตองใชวัสดุราคาแพง  เพียงมองไปรอบๆ บาน  แลว

นําส่ิงทีม่ีอยูมาใชใหเกิดประโยชน 

4. คุณพอคุณแมควรเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเร่ืองศาสนาเพื่อใหลูกเปนดีมีศีลธรรมโดยสอน

ลูกตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่แตละครอบครัวนับถือ  เพื่อจะไดหลอหลอมใหลูกมี

หลักธรรมยึดเหน่ียวจิตใจ 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การทําประโยชนเพื่อสวนรวม 

2. ฝกใหลูกไดพฒันากลามเนือ้มือใหประสานสัมพนัธกับตา 

3. สงเสริมใหลูกกลาคิด ตัดสินใจ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง 

4. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

5. สงเสริมทกัษะการพูด  ฝกการเช่ือมโยงประสบการณตรง ออกมาเปนคําพูด 
อางอิง  :   http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nonplay&month=08-
2006&date=24&group=1&gblog=6   

http://www.school.net.th/library/create-web/10000/religion/10000-4161.html   
(วันที่ 15 สิงหาคม 2552) 
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กิจกรรมที่  12 “ออกกําลังกายกันเถอะ” 
 กิจกรรมการออกกําลังกายเปนกิจกรรมนันทนาการอยางหนึ่งที่ครอบครัวควรจะมีรวมกัน เพื่อ

เปนการพักผอนหยอนใจ  แลวยังไดสุขภาพที่ดีเปนของแถมท่ีไมตองเสียเงินซื้อหาอีกดวย การออกกําลังกาย

เปนการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีสําคัญที่สุดในการสงสารอาหารและออกซิเจนไปเล้ียงสวนตาง ๆ 

ของรางกาย ทําใหสามารถทํากิจกรรมที่หนักไดตอเนื่องยาวนาน และเปนประโยชนตอระบบไหลเวียนโลหิต 

เนื่องจากเสนเลือดฝอยเพิ่มมากข้ึน หัวใจแข็งแรงมากข้ึน และชวยเสริมสมรรถภาพใหแกปอด หลอดเลือด 

และกลามเนื้อ หลังการออกกําลังกายจะมีความเปล่ียนแปลงทางรางกายที่สําคัญคือ รางกายจะอบอุน

และหายใจไดลึกมากข้ึน  กอนอ่ืนมาดูความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกายกันคะ 
 ความสําคัญและประโยชนของการออกกําลังกาย 

รางกายมนุษยถูกสรางข้ึนมาใหมีการเคล่ือนไหว เพื่อความเจริญเติบโตและรักษาสภาพการ

ทํางานที่ดีเอาไว การเคลื่อนไหวนอยหรือไมคอยไดออกกําลังกาย ไมเพียงแตจะทําใหเกิดความเส่ือม

โทรมของสมรรถภาพทางกายหรือสุขภาพ แตยังเปนสาเหตุของความผิดปกติของรางกายและโรคราย

หลายชนิดที่ปองกันได ซึ่งเปนโรคที่เปนปญหาทางการแพทยที่พบมากในปจจุบัน  

ในทางการแพทย การออกกําลังกายอาจเปรียบไดกับยาสารพัดประโยชน เพราะใชเปนยาบํารุงก็

ได เปนยาปองกันก็ได และเปนยาบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพรางกายก็ได แตข้ึนชื่อวายาแลวไมวาจะ

วิเศษเพียงไรก็จะตองใชดวยขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสมกับคนแตละคน การใชโดยไมคํานึงถึงขนาดหรื

อปริมาณที่เหมาะสม นอกจากอาจไมไดผลแลวยังอาจเกิดโทษจากยาไดดวย ดังนั้นถาไมจําเปนก็ไมควรใช  

การออกกําลังกายใหเกิดประโยชนแกสุขภาพคือ การจัดชนิดของความหนัก ความนาน และ

ความบอยของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพรางกาย สภาพแวดลอม และจุดประสงค

ของแตละคน เปรียบไดกับการใชยาซ่ึงถาหากสามารถจัดไดเหมาะสมก็จะใหคุณประโยชนดังตอไปนี้  

1. การเจริญเติบโต การออกกําลังกายจัดเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งที่มีผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต เด็กที่ไมคอยไดออกกําลังกายแตมีอาหารกินอุดมสมบูรณ อาจมีสวนสูง

และน้ําหนักตัวมากกวาเด็กในวัยเดียวกันโดยเฉล่ีย แตสวนใหญแลวจะมีไขมันมาก

เกินไป มีกระดูกเล็ก หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวและรูปรางอาจผิดปกติได 

เชน เขาชิดกัน อวนแบบฉุ เปนตน ซึ่งถือวาเปนการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ตรงขามกับ

เด็กที่ออกกําลังกายถูกตองสม่ําเสมอ รางกายจะผลิตฮอรโมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโต

อยางถูกสวน จึงกระตุนใหอวัยวะตาง ๆ เจริญข้ึนพรอมกันไปทั้งขนาด รูปราง และหนาที่

การทํางาน และเมื่อประกอบกับผลของการออกกําลังกายที่ทําใหเจริญอาหาร การยอย

อาหารและการขับถายดี เด็กที่ออกกําลังกายอยางถูกตองและสม่ําเสมอจึงมีการ

เจริญเติบโตดีกวาเด็กที่ขาดการออกกําลังกาย  
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2. รูปรางและทรวดทรง ดังไดกลาวแลววาการออกกําลังกายเปนไดทั้งยาปองกันและยา
รักษาโรค การเสียทรวดทรงในชวงการเจริญเติบโตดังขอ 1. ยอมปองกันไดดวยการออก
กําลังกาย แตเมื่อ เติบโตเต็มที่แลวยังขาดการออกกําลังกาย ก็จะทําใหทรวดทรงเสียไป
ได เชน ตัวเอียง หลังงอ พุงปอง ซึ่งทําใหเสียบุคลิกภาพไดอยางมาก ในระยะนี้ ถา
กลับมาออกกําลังกายอยางถูกตอง เปนประจําสม่ําเสมอยังสามารถแกไขใหทรวดทรง
กลับดีข้ึนมาได แตการแกไขบางอยางอาจตองใชเวลานานเปนเดือน เปนป แตบางอยาง
อาจเห็นผลภายในเวลาไมถึง 1 เดือน เชน พุงปอง การบริหารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกลามเนื้อหนาทองเพียง 2 สัปดาห ก็ทําใหกลามเนื้อหนาทองมีความตึงตัวเพิ่มข้ึน
จนกระชับอวัยวะภายในไวไมใหดันออกมาเห็นพุงปองได  

3. สุขภาพทั่วไป เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การออกกําลังกายมีประโยชนตอสุขภาพ
ถึงแมวาจะไมมีหลักฐานแนชัดวาการออกกําลังกายจะสามารถเพิ่มภูมิตานทานโรคที่
เกิดจากการติดเช้ือได แตมีหลักฐานที่พบบอยคร้ังวา เมื่อนักกีฬาเกิดการเจ็บปวยจาก
การติดเช้ือจะสามารถหายไดเร็วกวา และมีโรคแทรกซอนนอยกวา ขอที่ทําใหเช่ือไดแน
วาผูที่ออกกําลังกายยอมมีสุขภาพดีกวาผูขาดการออกกําลังกาย คือ การที่อวัยวะตาง ๆ 
มีการพัฒนาทั้งขนาด รูปราง และหนาที่การทํางาน โอกาสของการเกิดโรคที่ไมใชโรคติด
เชื้อ เชน โรคเส่ือมสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะจึงมีนอยกวา  

4. สมรรถภาพทางกาย ถาจัดการออกกําลังกายเปนยาบํารุง การออกกําลังกายถือเปน
ยาบํารุงเพียงอยางเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได เพราะไมมียาใด ๆ ที่
สามารถทําใหรางกายมีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนไดอยางแทจริงและถาวร ยาบางอยางอาจทํา
ใหผูใชสามารถทนทํางานบางอยางไดนานกวาปกติ แตเมื่อทําไปแลวรางกายก็จะ
ออนเพลียกวาปกติจนตองพักผอนนานกวาปกติ หรือรางกาย ทรุดโทรมลงไป ในทาง
ปฏิบัติเราสามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายทุก ๆ ดานได เชน ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ ความออนตัว ความอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบไหลเวียน
เลือด ความคลองตัว ฯลฯ  

5. การปองกันโรค การออกกําลังกายสามารถปองกันโรคไดหลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ี
เกิดจากการเส่ือมสภาพของอวัยวะอันเนื่องจากการมีอายุมากข้ึน ซึ่งประกอบกับปจจัย
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันเชน การกินอาหารมากเกินความจําเปน ความเครงเครียด การสูบ
บุหร่ีมาก หรือกรรมพันธุ โรคเหลานี้ไดแก โรคประสาทเสียดุลยภาพ หลอดเลือดหัวใจ
เส่ือมสภาพ ความดันเลือดสูง โรคอวน โรคเบาหวาน โรคขอตอเส่ือมสภาพ เปนตน ผูที่
ออกกําลังกายเปนประจํามีโอกาสเกิดโรคเหลานี้ไดชากวาผูที่ขาดการออกกําลังกาย 
หรืออาจไมเกิดข้ึนเลยจนช่ัวชีวิต การออกกําลังกายจึงชวยชะลอชรา  
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6. การรักษาโรคและฟนฟูสภาพ โรคตาง ๆ ที่กลาวในขอ 5 หากเกิดข้ึนแลว การเลือกวิธี

ออกกําลังกายที่เหมาะสมจัดเปนวิธีรักษาและฟนฟูสภาพที่สําคัญในปจจุบัน แตในการ

จัดการออกกําลังกายที่เหมาะสมมีปญหามาก เพราะบางครั้งโรคกําเริบรุนแรงจนการ

ออกกําลังกายแมเพียงเบา ๆ ก็เปนขอหาม ในกรณีดังกลาว การควบคุมโดยใกลชิดจาก

แพทยผูทําการรักษาและการตรวจสอบสภาพรางกายโดยละเอียดเปนระยะเปน

ส่ิงจําเปนอยางยิ่ง 

จากขอมูลขางตน  คุณพอคุณแมคงจะไดทราบประโยชนนานัปการของการไดออกกําลังกายกัน

แลว  ชวนลูกมาออกกําลังกายกันไดเลยคะ 

อุปกรณ 
 ลูกบอล, จกัรยาน, วิทยุเทป, เชือก, ไมแบตมินตัน+ลูกแบต 
 วิธีการ 

1. กิจกรรมการออกกําลังกายเปนกิจกรรมหนึ่งที่สงเสริมใหครอบครัวทํารวมกับเพราะเปนการ
สรางความสัมพันธอันดี  และเปนการพกัผอนอยางหนึง่อาจจะทําที่บานหรือไปที่

สวนสาธารณะใกลบานก็ได  หรือแมกระทัง่การฝกโยคะดวยทางายๆ ที่ลูกสามารถทําได การ

เตนแอโรบิค เปนตน 

2. ชวนลูกออกกาํลังกายรวมกนัเพื่อเสริมสรางสุขภาพกาย-ใจที่ดีสําหรับครอบครัว  โดยใหลูก

ไดเลือกกิจกรรมที่สนใจและเปนกิจกรรมทีท่ํารวมกนัไดทกุคน  ทัง้นี้ลูกจะไดฝกการ

เคล่ือนไหว การทรงตัว ความคลองแคลวในการเคล่ือนไหวรางกาย 

3. ใหลูกจินตนาการทาตางๆ ตามใจชอบ  

4. เมื่อเลนเสร็จแลว คุณพอคุณแมควรมีการสนทนาถงึกิจกรรมที่ไดทํา  หรือต้ังคําถามกับลูกวา 

a. ลูกสนุกไหม  และอยากจะใหใครสนุกแบบลูกอีกบาง 

b. เพราะอะไรจงึอยากใหคนเหลานี้มีความสนุกแบบหน ู

c. แลวจะทาํอยางไรถึงจะทําใหคนเหลานี้สนกุได 
5. คุณพอคุณแมกระตุนใหลูกคิดและไดกระทําตามที่ตนเองอยากจะทาํ เชน การออกแบบ

ทาทาง หรือการปนจักรยาน เปนตน 

6. ควรสรางตกลงรวมกับลูกถงึความปลอดภัย เชน การข่ีจกัรยานทีถู่กวธิ ี การระมัดระวังไมให

ชนผูอ่ืน  การโยนลูกบอล เปนตน 

7. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเด็กนําอุปกรณกีฬาไปเก็บทีเ่ดิม 
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 เกร็ดนารู 
1. คุณพอคุณแมควรใหลูกเลนอยางอิสระ ตามความคิดและจินตนาการของเขา ผูใหญเพียงอยู

ใกลๆ คอยดูแลเร่ืองความปลอดภัย ในระยะทีม่องเห็นและสามารถชวยเหลือเด็กไดทันท ี

2. กระตุน ชี้แจงหรือแนะนําวิธกีารเลนใหมๆ บาง ตามสมควร  แตควรระวังวาไมใหการเลนเปน

การเลนตามใจผูใหญ 

3. ในการทํากิจกรรมนี้คุณพอคุณแมควรใหความสําคัญกับพื้นที ่เพราะลูกจะไดเคล่ือนไหวได
อยางอิสระ  อาจเลนในบานหรือนอกบานก็ได 

4. คุณพอคุณแมควรเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กดวย 
 ประโยชน 

1. จิตสาธารณะ  :  การเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชอุปกรณกีฬารวมกนั 

2. ฝกใหลูกรูจักการรอคอย  การเปนผูนาํ ผูตาม 

3. ฝกใหลูกรูจักการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  สงเสริมการกลาแสดงความคิดเหน็ 

4. ฝกใหลูกรูจักการแบงปน การเอ้ือเฟอ 

5. ฝกการคิดตัดสินใจ  การแกปญหาเฉพาะหนา 

6. ฝกทักษะการเคล่ือนไหวและการบังคับรางกาย เรียนรูการใชสวนตางๆ ของรางกาย 

7. ฝกใหลูกเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 

 

อางอิง  :  http://www.swu.ac.th/royal/book6/b6c6t2.html 

http://www.pantown.com/board.php?id=18088&area=3&name=board8&topic=1&action=view 

(วันที่ 15 สิงหาคม 2552) 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถาม 

ผลของการใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรบัผูปกครองผาน 
ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เรื่อง  ผลของการใหความรูการทํากจิกรรมในครอบครัวสาํหรับผูปกครองผาน 

ระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
 

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม 
1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในครอบครัว

เพื่อการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ที่ประกอบไปดวยบิดา มารดา กับบุตร ธิดา หรือผูปกครอง

และเด็กปฐมวัย  โดยนําผลไปใชในการศึกษาวิจัยเทานั้น ขอมูลที่ไดรับจะเปนประโยชนทางวิชาการ และ

จะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ การเสนอผลการศึกษาผูวิจัยจะนําเสนอเปนภาพรวมจึงไมมีผลเสียใดๆ 

ทั้งส้ินกับผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้นจึงขอความกรุณาโปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และตรง

กับการปฏิบัติของทานมากที่สุด 

2.  แบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  (จํานวน 5 ขอ) 

ตอนที่  2  ความคิดเหน็เกีย่วกับการทาํกิจกรรมในครอบครัวเพื่อพฒันาจิตสาธารณะ ใน 

3  ดาน  ดังนี ้

1.  การดูแลรักษาและทะนถุนอมไมทําใหเกิดความชาํรุดเสียหายตอของสวนรวม     

      (จํานวน 12 ขอ) 

 2.  การถือเปนหนาที่และการอาสาทําหนาที่บางอยางเพื่อสวนรวม  (จํานวน 12 ขอ) 

 3.  การเคารพสิทธิในการใชของสวนรวม  (จํานวน  12 ขอ) 

3.  โปรดอานคําชี้แจงใหเขาใจกอนตอบแบบสอบถาม  และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ 

เนื่องจากคําตอบของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปประมวลขอมูลเพื่อพัฒนารูปแบบการให

ความรูผูปกครองที่สถานศึกษาควรจะเอ้ือใหกับผูปกครอง เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

บานกับโรงเรียนและพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตอไป 

ผูวิจัยหวงัเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณใน

ความรวมมือมา ณ โอกาสนี ้

        นางวรรธนา   นันตาเขียน 

       นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

               มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 

 

รหัส................................ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  ขอความตอไปนีส้อบถามขอมลูสวนตัวของทาน  เมื่อทานอานแลวใหเติมขอความลงใน

ชองวางหรือทาํเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (.......)  หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริงของทานมาก

ที่สุด 

1. สถานภาพ 

(.......)  บิดา  (.......)  มารดา  (.......)  ผูปกครอง   (ระบุ).................... 

2. อาย ุ

(.......)  ตํ่ากวา 30 ป (.......)  30 – 40 ป (.......)  41 – 50 ป (.......)  51 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

(.......)  ประถมศึกษาหรือเทยีบเทา 

(.......)  มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 

(.......)  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

(.......)  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(.......)  สูงกวาปริญญาตรี  (ระบุ)........................................................ 

(.......)  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................. 

4. อาชีพ 

(.......)  เกษตรกรรม 

(.......)  รับจางทัว่ไป 

(.......)  นักธุรกิจ, คาขาย 

(.......)  พนักงานบริษทั หางราน 

(.......)  รับราชการ, รัฐวิสาหกิจ 

(.......)  อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................... 

5. บุตร / ธิดาของทานกําลังเรียนอยูชัน้อนุบาลปที ่3/…... เลขที่.......... 

เพศ (.......) ชาย 

 (.......) หญิง  
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ตอนท่ี 2  แบบประเมินการรวมกจิกรรมในครอบครัวกับการพฒันาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
คําชี้แจง  ขอความตอไปน้ีเปนสถานการณทั่วไปที่อาจเกิดข้ึนในทุกครอบครัว  ขอใหทานพิจารณาแตละ

ขอความแลวตัดสินใจเลือกขอที่ตรงกับสถานการณภายในครอบครัวของทานมากที่สุด แลวทํา

เคร่ืองหมาย    ลงในชอง    ตามความเปนจริง  และในชองระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ (0 – 1 – 2 – 3) 

เพียงขอเดียว  และกรุณาตอบใหครบทุกขอ แตละชองมีความหมายดังนี้  

 3  =  มากที่สุด หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 7 คร้ัง  (ประมาณ 70% ) 

 2  =  มาก หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 4 – 6 คร้ัง  (ประมาณ 50% ) 

 1  =  นอย หมายถึง มีโอกาส 10 คร้ัง ปฏิบัติ 1 – 3 คร้ัง  (ประมาณ 30% ) 

 0  =  นอยที่สุด หมายถึง  ไมเคยปฏิบัติ 

 
ตัวอยาง 

 

ขอที่ การพัฒนาจิตสาธารณะ ระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ 
0 1 2 3 

0 ลูกมีสวนรวมในการทําความสะอาดบาน การปดกวาด

บาน  การเช็ดถูบาน หรือเช็ดทําความสะอาดสิ่งตางๆ 
 

   

00 ลูกมีสวนรวมในครอบครัวเร่ืองการทําสวน ปลูกตนไม รด

น้ําตนไม ตัดแตงกิ่งไม  

   
 

 

 ขอ  0   หมายถงึ  ลูกไมมีสวนรวมในการทาํความสะอาดบานเลย 

 ขอ  00  หมายถึง  ลูกมีสวนรวมในการทาํสวนเปนประจําทุกคร้ังที่มีการทําสวน 
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ดานที่  1  การดูแลรักษาและทะนุถนอมไมทําใหเกดิความชํารุดเสียหายตอของสวนรวม 
 

ขอที่ การพัฒนาจิตสาธารณะ ระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ 
0 1 2 3 

1 ลูกมีสวนรวมในการทําความสะอาดบาน การปดกวาด

บาน  การเช็ดถูบาน หรือเช็ดทําความสะอาดสิ่งตางๆ 
 

   

2 ลูกมีสวนรวมในครอบครัวเร่ืองการทําสวน ปลูกตนไม  รด

น้ําตนไม ตัดแตงกิ่งไม  

   
 

3 ลูกของทานไมละเลยในการดูแลที่นอนของตนเองในการ

ปด ปูที่นอนและการพับเก็บที่นอน   

   
 

4 ลูกรูจักใชทรัพยากรอยางคุมคาหลังจากใชแลวไดปดให

เรียบรอย  

   
 

5 ลูกรับประทานอาหารหมด  โดยไมเหลือทิ้ง     

6 ลูกใชส่ิงของถึงประโยชนสูงสุด  รักษาสมบัติสวนตัวหรือ

สวนรวมไมใหเกิดความชํารุดเสียหาย 

   
 

7 ลูกรูจักการประหยัด อดออม  ไมใชจายฟุมเฟอย      

8 ทุกคร้ังที่อานหนังสือไมวาจะเปนหนังสือนิทานหรือ

หนังสือประเภทอ่ืน ลูกไดเปดหนังสืออยางถูกวิธี 

   
 

9 ลูกสามารถนําส่ิงของที่ใชแลวกลับมาใชใหม     

10 ลูกรูจักเปด – ปด ประตูอยางเบามือ โดยไมเกิดเสียงดัง

รบกวนผูอ่ืน 

   
 

11 ลูกทิ้งขยะลงถังทุกคร้ัง  หรือเก็บขยะไวอยางเรียบรอยรอ

คอยที่จะทิ้งภายหลังใหถูกที่ถูกทาง 

   
 

12 หลังจากนั่ ง ในโรงอาหาร  สโมสร  หรือหองประชุม 

ตลอดจนนั่งในโตะอาหารที่บาน ในรานอาหารหรือในที่

สาธารณะ ลูกรูจัก การเก็บเกาอ้ีเขาที่ในสภาพเดิม  
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ดานที่  2  การถือเปนหนาที่และการอาสาทาํหนาทีบ่างอยางเพือ่สวนรวม 
 

ขอที่ การพัฒนาจิตสาธารณะ ระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ 
0 1 2 3 

1 ลูกมีสวนรวมในการประกอบอาหารที่บาน การลางผัก 

การตําเคร่ืองปรุง  การปรุงรส การชิมอาหาร  
 

   

2 หลังจากรับประทานอาหาร ลูกไดมีสวนชวยเก็บและทํา

ความสะอาดภาชนะเคร่ืองใชในครัว ลาง เช็ด เก็บ จาน

ชาม จนเรียบรอย 

   

 

3 ลูกของทานมีสวนรวมในการจัดสํารับอาหาร จัดโตะ ปูเส่ือ 

ตักอาหาร  ยกอาหาร และตักน้ําหรือรินน้ําใสแกว   

   
 

4 ลูกมีสวนรวมในการเก็บหรือทิ้งขยะภายในบานหรือ

บริเวณบาน  ชวยนําขยะไปทิ้งในที่ทิ้งขยะสาธารณะ 

   
 

5 ลูกมีสวนรับผิดชอบหนาที่ในการทํางานบาน การกรอกน้ํา

ใสขวด การชวยเล้ียงนอง  

   
 

6 ลูกทํางานของตนเองตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดย

ไมละทิ้งงาน การทําการบาน การอานหนังสือ การทํางาน

บานตามที่กําหนด 

   

 

7 ลูกรับอาสาทํางานเพื่อผูอ่ืนดวยความสมัครใจโดยไมหวัง

ส่ิงใดตอบแทน   

   
 

8 ลูกกลารับผิดชอบการกระทําที่ผิดพลาดของตนเอง     

9 ลูกรูจักการปฏิบัติตนกับผูใหญอยางเหมาะสมตาม

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

   
 

10 ลูกนําอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปใหสุนัขหรือ

สัตวเล้ียงที่ไมมีเจาของในหมูบาน หรือที่สาธารณะ 

   
 

11 ลูกรูจักดูแลสุขอนามัยของตนเอง การลางมือ การปดปาก

ทุกคร้ังที่ไอหรือจาม  การใชชอนกลางในการตักอาหาร 

   
 

12 ลูกดํารงตนเปนพลเมืองดีรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
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ดานที่  3  การเคารพสิทธใินการใชของสวนรวม   
 

ขอที่ การพัฒนาจิตสาธารณะ ระดับพฤติกรรม / การปฏิบัติ 
0 1 2 3 

1 ลูกรูจักการรอคอย การเขาคิวซ้ือของโดยไมตัดหนาคนอ่ืน       

2 ลูกเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชส่ิงของสวนรวมรวมกัน การเลนของ

เลน การใชอุปกรณกีฬา การใชอุปกรณเคร่ืองเขียน การอาน

หนังสือนิทานในหองสมุด 

   

 

3 ลูกมีส่ิงของที่ไมใชของตนเองติดมาจากโรงเรียนโดยไมไดต้ังใจ 

ลูกเอากลับไปคืนเจาของ 

   
 

4 ลูกแบงขนม ของกิน ของใชหรือของเลนใหเพื่อนในหองเรียน 

หรือเพื่อนบาน   

   
 

5 ลูกไดไปบริจาคส่ิงของหรือทําประโยชนเพื่อสวนรวมในชุมชน

เนื่องในโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด วันปใหม  

   
 

6 กอนเขาหองสวนตัวของผูอ่ืน เชน หองคุณพอคุณแม หองพี่หรือ

นอง ลูกเคาะประตูเพื่อขออนุญาตกอนเขาหอง 

   
 

7 กอนที่ลูกจะหยิบจับของใชสวนตัวของใครในบาน หรือใน

หองเรียน  ลูกรูจักขออนุญาต หรือขอยืมเจาของกอน 

   
 

8 ลูกรูจักเกรงใจผูอ่ืน รูจักการวางตัวใหถูกตองตามกาลเทศะ ไม

ทําเสียงดังรบกวนเพื่อนบานใกลเคียง  

   
 

9 ลูกต่ืนแตเชา มาโรงเรียนทันเวลา  หรือเมื่อทํากิจกรรมตางๆ ที่มี

การนัดหมายกันลูกตรงตอเวลาเสมอ 

   
 

10 ลูกรูจักการใหอภัยเมื่อไดรับบาดเจ็บเล็กนอยตามรางกายจาก

การเลนกับเพื่อน   

   
 

11 ลูกอยากอานนิทานหรือเลนของเลนบางอยางแลวพบวามีคนใช

อยูกอนหนานั้นแลว  ลูกรอคอยใหผูอ่ืนใชเสร็จกอนแลวจึงใชตอ 

   
 

12 ลูกขอใหทานพาขามถนนตรงทางมาลาย สะพานลอย  หรือจุด

ที่ไดรับอนุญาต 
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ภาคผนวก  ค 
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญในการตรวจชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครอง 
ผานระบบอินเทอรเน็ต 
 
ผูชวยศาสตราจารยเต็มสิริ   เนาวรังสี  อาจารยประจําสาขาการศึกษาปฐมวัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 

อาจารย ดร.วรนาท   รักสกลุไทย   ผูอํานวยการโรงเรียนเกษมพิทยา 

      แผนกอนุบาล 

 

อาจารย ดร.รัตนา   ดวงแกว   อาจารยคณะศึกษาศาสตร   

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

 

 
ผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบสอบถามวัดจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย 
 

อาจารยชัชวาล   อินทโุศภน   รองผูอํานวยการฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ   

โรงเรียนดาราสมุทร อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี 

 

นางอัญชลี   ยิง่รักพนัธุ    นักวชิาการสอบ ระดับ 8  กองสรรหาบุคคล   

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร    

 

อาจารย ดร.รัตนา   ดวงแกว   อาจารยคณะศึกษาศาสตร   

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
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ภาคผนวก  ง 
ขอมูลการเยีย่มชมชุดใหความรูการทํากิจกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครอง 
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ตาราง 8  แสดงขอมูลการเยีย่มชมชุดใหความรูการทาํกจิกรรมในครอบครัวสําหรับผูปกครองผานระบบ 

 อินเทอรเน็ต 

 
ผูปกครอง

คนท่ี 
จํานวนครั้งทีผู่ปกครองเขาเยี่ยมชมชุดใหความรูผูปกครอง 

สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 5 สัปดาหที่ 6 รวม 
1 1 2 1 1 1 1 7 

2 2 1 1 2 0 1 7 

3 3 3 1 1 1 2 11 

4 1 1 3 1 1 1 8 

5 1 2 1 1 2 2 9 

6 2 1 1 0 1 1 6 

7 1 1 3 1 2 2 10 

8 1 0 1 2 1 1 6 

9 3 1 1 2 0 1 8 

10 1 1 2 1 1 1 7 

11 1 2 1 1 1 2 8 

12 1 1 0 2 2 1 7 

13 0 1 1 1 1 1 5 

14 2 3 1 1 1 0 8 

15 1 1 1 2 1 1 7 

16 3 1 0 1 2 1 8 

17 1 2 1 1 1 1 7 

18 1 1 1 2 2 1 8 

19 3 0 1 1 1 1 7 

20 1 1 2 1 1 1 7 

21 1 1 4 2 1 2 11 

22 4 2 1 1 0 1 9 

23 1 1 2 1 1 1 7 

24 1 2 1 1 1 1 7 

25 2 3 1 2 1 0 9 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล  นางวรรธนา   นันตาเขียน  (กันภัย) 

วัน เดือน ปเกดิ  26 พฤษภาคม 2520 

สถานที่เกิด  อําเภอหนองพอก  จงัหวัดรอยเอ็ด 
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